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ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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ΑΒΙΒΤΟΤΈΕΈΙΠΙ5. 

ΟΡΕΒΑ. 

ΕΌΙΠΙΤ 

ΑΟΘΑΡΕΜΙΑ ΒΕΘΙΑ ΒΟΒΠΒΞΙΟΘΑ. 

ΥΟΜΕΝ ΟΥΝΤΌΝ. 

ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ ΟΟἹἋἽΙ ἘΕΒΕΒΑΝΤΌΒ ΤΙΒΕΟΒΌΜ ἘΕΒΑΘΟΜΈΕΝΤΑ. 

ΒΟΒΟΙΙΟΒΌΜ ΙΝ ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΕΜ ΒΌΟΡΡΙΕΜΕΝΤΌΜ. 

ΙΝΌΕΧ ΑΒΙΒΤΟΤΕΈΜΠΙΟΌΞ. 

ΒΕΒΟΙΙΝΙ 
ΤΥΡΙΒΘ ΕΤ ΙΜΡΕΝΒΙΒ5 ΘΕΟΒΟΙΙ ΕΕΙΜΕΒΙ 

α. 1810. 

ἜΚ. 225 





(Θυϊπιο οο νο]ατηῖπθ οομπθηίαγ, ααδθ 84 880] νοπάατῃ ὀρθὰ Ατὶβίο- 

[6] οσατη οοσρὰβ οἀϊξαμη ἱτὶ Αοδάθιηϊα Βδρῖα Βογυββίοα ῥχοιηϊβοσαί, σϑ] 88 

Ἰϊδγοσαπα ἀδροτγαϊξοτσατη Ατ᾽βίοξθ β, βοῃο όσα - Ατἰ βίοι]! οοσιιη ΒΟΡΡΙ]θτηθηΐατη, 

ἱπάοχ Αὐβίοίβιουϑ. 

Αα ἤαρτηοηία Ασδιίοίθοα ὑπᾶΐααθθ οοπαυίτσομαθ ουὐπὶ Αοϑαάριηϊα 8 ΠΠΪΒ 

ΜΟΟΟΘΟΙΜΨῚ εὲἐ ΜΟΟΟΘΟΙΙ͂Χ Βοιηΐποβ ἀοοίοβ ρσδθιηῖο ρτοροβίζο ἰηνιαββοῦ, δχ- 

βἠϊεγαηῦ αὐ] ἴῃ ΟΟ]ΠρΘπ 18. ἰηἐογργείδη 418 ᾿α!οδΠ158 τϑ] 14 }}8. Αὐϊβίοίθ ]β α{}115-- 

ΒΙΠ|8 1 ΟΡΟΓΔΠῚ ΡΟΠογθηΐ, 6Χ 118 ἀθπὶ ὈΓΘΘΙηΪο αἱρπαπὶ ἱπάϊοαν! ΑΟδαθιηΐδ, 

ΥΑΠΕΝΤΙΝΌΜ ΒΟΒΕ, ΔΌ 6ο ἱπηροίταν!ς αὐ ἴρβαπη ἐγαρτωθηΐζογιτη ἰθχίατη Οὕτω Ῥγονὶ 

δἠποία!]Οὴ6 οὐἰτσα, δἀοτγοί. 

ΞΟ ΒΟ] οσαση οἀοηογαϊη ΘΟΠΒ1Π|1ὰπὶ ἀοίαποίο νἱτῸ οχίτηϊο οὖ 46 Ῥχοιμονθηα!β 

δι }18. Αὐ βίο οἶδ ἴῃ ὈΥΙτηΪβ τηοτῖῖο, ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΟ ΑὐσῦΒΤΟ ΒΕΑΝΡΙΒ, ἴῃ ἃγίϊοσοβ 

ἤμε8. Θοθσοθηάαμῃ Αοαοπΐα ραίαν!ς; ααοιίδτη Θηΐτη πΘα.6 ᾿πίθρτοσι ΘΟΠΊΠΊ6η- 

ἰἉΠΟσ τ ἀβαμη ὈΥΆΘΌΘΓα ροββαπῃί βο]θοίδ Χ 115 ρυ αι θη Ἰββίτηθ οαρὶΐα, ΘΑ 6 ΤΩΪΏΤΒ 

Ροϑύ ὀρϑσδιὴ Ὦ18 56Π0118 παναίδση ἀθϑι ἀθυδητῦ ᾿ρ81 νϑέθυ τ ΘΟΙΩΠΙΘΗΓΑΤΙ ΘΙ η-᾿ 

ἀδαβ δα", Αοδάεπιῖα πθης αυΐϊάθπη οτηΐββὶβ αὰ86. βαρροίθαπε 86 }:01118. ἀπάτα 

δγτίδῃὶ σοτητηοηίατίαπι ἴῃ α]χαού Μοίδρῃγβίοοσατα ΠἰΌτοβ ἱπίορτατη οἄοηᾶιιπι οὐ- 

ταυῦ, Ἃθβουρύαχη θαμὰ 8 Βιδπάϊβίο 6 Π|θιὸ τηϑητβουϊρίο ΔΒ 10 1018. 81118 Β Ὁ51115 

1618. τϑοορτονλῦ οἱ δἀϊάϊς ἩΒΗΜΑΝ 5. ΌΒΕΝΕΒ. 



Ι 

ΕΥδρτηθηΐογατη οὐ ΒΌΡΡ]ΘιμΘ ΓΙ ΒΟ Ο]οσαιη ραρίηδθ ἰΐὰ βαηῦ βιρηῃδίδα, αὐ 

1118 ἰαχίαβ Ατὐϊβίοξο οὶ, 815. Βοῃ ] ]οσ ραρίηδθ ΘΟὨ ΘΗ. 

Ἰηαίοθιῃ Αὐὶϑίοξο!!οσαπη σοπβοϊθηάπα Αοδαθηλίαθ τοσαῦα ἩΕΒΜΑΝΝΟΒ ΒΟΧΙΤΖ 

δηΐθ ΠῸΒ ἔοσθ νἱρίητ! αὐἰμαθθ ΔΠΠΟΒ ἢ) 86 τϑοθρὶῦ; 864 οὕτὴ οἰὰβ οροῖὰ οὗ ᾿πηρ6- 

αἰτίαν οσηηΐηο πα μοΓαπῚ ΡῈ] Θοσ ΟΥ̓ Ο118 οὐ 8] ποῦο8. θοσὰπὶ πον ζαία Ἰηίου- 

Οἱρογοίαῦ, πη ἀθηγατη ΔΌΒΟΙΝΙ ΟΡὰΒ ρούίαϊς. Ζοο]ορίοαιῃ ἱπάϊοὶβ ρδγΐθημ, ααδθ 

τϑοααϊτιῦ ἀοοίηϑθ παίατα 8 βοϊθηύδιη, οομέδοοσαμύ ΠΟΘΕΝ ΒΟΝᾺ ΜΕΥΕΒ οἵ, ἰβᾳὰθ 

ἴπ46 ἃ 1Π{ἰογὰ ' ᾿παᾶϊοῖβ, ΒΕΕΝΑΒΌΌΒ ΓΠΑΝΟΚΑΥΕΙ. ἄα σαῦομο πα ]οῖβ αυδθ νἱᾶθ- 

Ῥαμαγ τηοηθη δ 6586 ΗἨθγυιηδηηιβ Βοηϊΐς ρῥγδοίαζιιβ δϑί. 



ΑΒΙΝΤΟΤΕΙΠΙΝ 

ΟἹ ΕΕΒΕΒΑΝΤΟΝ ΠΙΠΒΕΒΟΒΌΜ 

ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ 

ΟΟΙΙΈΕΟΘΙΤ 

ΨΑΙΕΝΤΙΝΟΒ ΒΟΒΈ. 
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ΙΝΌΕΧ 

ΑΒΙΝΤΟΤΕΙΙΟΟΝ 

ΕΡΙΠΙΤ' 

ΗΒΒΜΑΝΝΤΙΒ ΒΟΝΙΤΖ. 



Ὀἰο θα Ὀγ (Ὡοοσίς 



Τ άϊοοπι Αγιβιοίθιοσαπὶ ἀπάμπτῃη δ ῥγοιηϊβϑυμῃ 80 Αοδάθιηϊα πβδρίῳ Βογυββίο οἱ ἀθϑβὶ- 

ἀεταίαπι ἃ Ἰϑοίουϊδ8. ΡΒ] Βορὶ ἤὰπὸ ἀθιμαμι δἀϊΐατο ρᾶιοῶ νἹἀθηΐαν ργϑθιηοπθπᾶα 6886 46 

οἷὰ ἀδβουιρίϊζομθ βηϊδυβ δαοίογιθιβ. 

Αὐἰβίοίβ!θβ φαοηΐδπὶ ἴῃ Ἰἰηραϑ ατάθοῶ τηυ]ΐα πονανὶῦ δάθο αὐ νοσδθυϊογαπη ΡΠ] ΟΒΟΡΆΙ- 

οογιπη, ατι86 Θἴλδπη ὨΠΟ δα ρϑηΐα, Ρ] ΓΙ πο σπὶ ϑαοίον βἰῦ Βαθθπηάμαβ, Ἰἀθιηαὰθ ἀοοίσμδιι παία- 

τάδ), 486 ἔμπα δΓδῦ, ργΟΡΘ υπίνθυβϑια 1018 818 σου ΙΒ ΧῸΒ δϑί, ἰὴ ἰυϑο 1η6166 Αὐἰβίοίβ!ϊοο 

υἱγιηαὰθ γϑαυϊγοαγ, αὖ οὖ ρου] Δτ5. Αὐἰβίοίθ!!β ἀϑι18 οὖ σϑγατη παίαγδ] απ ΘΟρὶδ ἸΘοίανΙ5 

ἴῃ σοηβρθοίαᾳ ροπαΐιγ. ἰΐϑα!!Β. πὶ ΘΟΠΒΟΙΘΠΑΙ ἰηα 118. Αγ βίο οὶ ορθγᾶπὶ δηΐθ μ08 αυϊηααθ 

εἰ γἱρίητι δῆπο8 80 Αοδαβπιδ Βδρία Βογιβδίοα ΒΟΠΟΡΙβ66. ΤῊΪΏ] τηδηδαΐθηη ἴῃ τὴ6 ΓΤ ΟΘρΡ 5861), 

βοὸπ αὰ0 84 πηϑρηϊςιαϊηθπὶ ΟρΘΓῚΒ Ὑ1Γ68 τηθ688 Ἰἀοηθα8 ᾿πα]σΆΓΘιη, β6α αὐἷα ἀββι ἀυϊξαῖθ ἰϑιλθῃ 

τ Δαυϊα 84 ἰπἰδγργθίδηδυμη Αὐ᾽βίοίθίθιη οηΐογσθ ροβ88 βρθγδθαπι, μος οἵ ρϑίνι δὲ ἱπηρ6- 

ταν] δῷ Δοδάδηηϊα, αὐ βοοίαπι ρου ααδθγογα Ἰἰοογαί, ααἱ αυθθοιπαιθ δα Βἰβίογίδμι δηΐπηδ- 

ἴαπι ρογπθηύ οὐ ΘΟ] ρογοῦ οὐ βὰ0 ογάϊηθ ἀἰβροηθγθί. δὸ οοῃίρι αὐϊάθη, αὖ νὶν ἀοοίββίῃναβ 

δῦμαεν Βονὰα Μευύξβ, αυἱ 46 ᾿ἰηϊ6]] σοηάα οὐ γϑοίϊα8 πιάϊοδηα Αὐιβίοίβ 8 Ὠϊβύογια δηϊπλδ] τα 

ἱπβίσηϊτου πηθγιαβ δι, π80 γορϑίιῃ μδπ Ορθιΐβ ραγίθπι ἷπ 88 γϑοϊραγθί. ἰβ ἰσί [αν ΟΠ 

ΔΟΝηΟ γ68 8ΠΠ0Ὸ8 Θἃ Οουΐθ νοσδρυΐα, α01886 8 θα α ἱποϊρίαηῦ, ῥγθῖο ραγδίῳ 86 βδῦθυθ 

ἰπἀϊοαβαθί, ἱπάθχ ΟΥ̓ΡῚΒ πηλπᾶδιὶ οοθρίᾳβ δϑῦ. 866 ρϑιιοῖϑ τηθηβῖθι8 ροβύ νιν ἀοοίββιπλβ συτα 

γοοδίῃβ δὰ οδϑιυπμᾶάϊπη ἴῃ υπϊνογβιίαίθ Ημθηδηδ τηη8 ΡΟ βου ἤν π866 οἶβοῖα οὐχα 

ορθγα ἴῃ ἰπ6]166 Αγιβίοίθ!οο ροηθηᾶα ΟῚ ροβ8568 Θοπο δεὶ να θγθί, ᾿ ΓΟ ΠλΪ880 880 αὖ Βο]ν δία 

Ρθϊ. 18 νϑγθηάμσηῃ δγαὺ Ὧ6 ἱποῃμοδίαμπι ἰδπὶ Ορὰβ ἰδοθγθῦ, ἢϊδὶ Βεδνακοῦβθ ᾿ΑΝΌΚΑΥΕΙ,, ααΐ 

εἰ οορῃοβοθηάδα Αὐϊβίοίθ 18. Ὠϊβίουιδθ ϑῃϊτηδ] πὶ ἰαπὶ ἄτα Ορογδπὶ ἱπιρθηάθγαῦ δὲ θὰ ἔδυ ἰρβᾶ, 

4086 δὰ ἰπάϊοθῃ τϑαυγαηδαγ, δαστα ἴῃ ἀϑαϊα ΘΟ] Θρογαῦ, Ρ ΘΟ θ5 τλ618 1ἃ σομοθββιββϑί, αὖ ἴῃ 

Ἰοσὰμ 4 Μογϑγο ἀθϑίϊαξιπ) οοηὐίημο βυοοθᾶασδγθί, οὺ αὐδθ δι! οἰ 881π186 γθοθρογαῦ, 68 ᾿πἀθἔθββιβ 

ΟΡΟΓΙΒ Θιῃρ]  ἀ]η6 βίγθηιθ οὖ δϑβίαιμβ δὰ ἤηθπὶ ρϑγαιχιββθῖ; ἢλι8. ὙἱΓῚ οὖ νο]απίδί!, αἰδηὶ 

ξτδ[ι58: 0 ΘηΪΠῚ0 ὈΓΟΒΘαυΟΡ, οὖ απ ρϑηῦδα ἀθθϑίαν, αυοα ᾿ἱπᾶθχ Αὐὶβύοὐθιθαβ ἀβὰϊ ρΌ ]οῸ 
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ἈΓΘΑῚ παης ροίαβί. ἀθ ᾿ἰρ88 διΐθῃη ορϑγὶβ βοοιθίδίβ ἴω ᾿πίθυ Ὡ08 οοηνθηϊ, αἱ Μουθρὰβ αυϊ- 

ἄθπι 81.1.08 46 5 ηρι} 8 νοσΔ}}}18 δ ἰβίουιδηι 8η1 πη} }1ὰπὶ ΡΟΥΘ η 8 ΘΟΤΩΠΘηΘΓΙΟΒ. ΤΩΪΠ] 

ἰνδάογο, αὖ 608 8ῖὸ {Π16 ᾿τηπηαΐδίοβ ἴῃ ἰΟυπηὰπὶ 1η41015 τϑαΊσογοη; Βουπαγαι8 Πϑηρίκαν οὶ ̓ἴηἀ6 

ἃ [ποτα β ἀδαὶθ δὰ ἤπαπιὶ ἀθ οὐμηϊθὰβ νοοδθ}}}}8 Ζοοϊορίοῖβ θα ἔθγε δ οο]]δρὶς 1ρ88 οὖ α]8- 

Ῥοϑβαὶϊδ αα88 πὰης δαϊία Ἰδραπίαν; δηΐθαιδιη ἰδίηθη σμδιίδθ ἰγροί!θίδθ ἰγδάθγθηΐαν, δὖ τηβϑπὶ 

δθο ραγίθπι διηΐοο οὖ 1116 βιιᾶπὶ πὶ Ἰαρθηᾶδπὶ οἴδγθθδί, αὐ 81 αυ!α ν6] δα ἀθηάθμ νο] θιηθη- 

ἀαπάμιι νἱἀδγοῖαν, 14 τηαίαο ἐοηβθηβαὰ δΟβοϊ νθγοίαγ. αα886 νοοαθυΐα ΜΟΥΘΙῚ νϑὶ Τϑηρίζανθ]}} 

ἀΠΠΠροηδθ ἀθθραηΐαῦ βἰηρ]αίπη ΓΘΟΘΏΒΟΡα Ποη νἹαθίαΡ Ορὰ8 6886, αυοη 8) ρ81 Ἰθοίο 8 

διιοίο ἢ Τη8ΠῸ5 [40118 ἀϊσηοβοθηΐῦ. 

Αὐιβίοίθοο ᾿πἀ1ο] πο Θϑάθιῃ νἹαἀθίαν ἰαχ οὗ πογπὰ βου θθη8. 6886, αι8δ6 Ἠομηοῦῖοο 

γ6] βόρβοοῖθο; σιυοᾶβὶ αἷβ, αὐϊδὰ8 αυοάσιιθ νοσϑθαϊιπι Ἰοοἷβ 80 Αγιβίοίβθ 8 ἀβαγραΐαπι βὲΐ, 

608 ΟΙΏΏ65 ΘΟΠΒΙρΏΔΓΘ᾽ οὗ αρίθ ἀἰβροόπθρα Βαβι ηιθῦῦ, νΘΓΘΠα ΠῚ δδῦ Ὧ8 τη Ϊ6Πὶ Τ]ΔΡῚΒ ΟΡΘΓῚΒ 

ἀιιδῖὴ ἀδυτη ΔΌΧΟΡΙ.. ὨΘαῸΘ Θηπὶ 68 αἴι88 ρΘἀθβίγι 5 βου ρίοσΙ 8. ἔδυ οπηηϊ 8. ΘΟΙΩΙΠΪ8, 

βΒαηΐ, 564. 886 ρΘου] γί βιηῦ Αὐιβίοίθ, ἀυδθγθηταν ἴῃ ἰπάϊο6 Αὐιβίοίθοο ἰῇ [411 ἀδθοία 

οὐ Ραΐαν υὶπὶ ϑοααϊβοθη πὶ 6888, ΠΟῚ ἰρηογΟ δαιϊάθη οὖ ᾿υ ΓΟ πὶ Ομμηῖηο 6888 ΒοΟ ἀ46]1- 

δοηαὶ Ἰπαϊοίαπι, χφαοηΐϊδηη ἤθη Θϑάθτη οτηηθι8 τηθιηογϑίι ἀρηδ νἹἀθηία, οὐ νἹΧ ΘΟΠ ΠΡΘΓΘ 

ΒΟΙΏΪηΪ, αὖ ἴῃ ΟρΡΘΙΘ Ρ6 1. αυΐϊπαιθ ἰαβίγα οὖ σοπύπαϑίο δὲ β586ρ6 τηππθγιπὶ γ8] οὔ ἤοΙ 8. ν 6] 

πχαϊαύϊοηθ ἱπίθοθρίο ϑϑηάθιη ΒΘΠΊΡΟΙ βοῦν ϑῦ 8η1πΠὶ} αἰμθη ]οηθῖη; 564 Θατη τη}]ΐ8 τηι]ο5. ἀ681- 

ἀδγαίαγοβ 6586 ργδϑυϊάθγθίη, τηϑ]ὰ] ἰϑηθη ἰῇ ἤδη νϑὶ [ιβίαπη ΥἹΓΟΡΘΓΔΌ ΟΠ ΠῚ ἸΠΘΉΓΓΘΓΡΒ, 

αι ΔΟβοϊαΠ]οπθπὰ αϑηάδπὶ ΡΘΥ θοΠοποιηαῖθ δἴβοῖαλθ Βρβοίοβαπιὶ τηϑρὶβ ααδπλ ἉΓ]Θπι. 68η- 

ἄθιη δ] ροπάϊ ταθοηθιη βθουξβ βπὶ ἴῃ νΟΘΔθ.]18 ΡΒΙ]ΟΒορ Ιοῖβ, ααϊθβ ρσαθοὶραδμιλ ΟΡ Γδτὰ 

Ρυΐάθδπι ἱπιρθηθπάθηη 6586; ΠᾶΠ| 6 ἴῃ ἢϊ5 Δα] θη οἴηη68 σαοίχαοῦ οχβίδηϊ Ἰἰοοἱ ἀθβο 6 η αι] 

γ6] β᾽ βῃβοαη αι] 6556 νἰἀθραηίαγ. αὐἱὰ δηΐη οοηΐονυγα ροΐθεϊς ν6] δα Αὐιβύοίθ!β ΠΠΌγῸ5. 1π06}1- 

δδηαοβ γν6] δὰ ὑϑαπὶ ᾿ηρδθ ἀγᾶθοδθ ΘΟρΠΟΒΟΘη πὶ, 81 α}18 ΟἸΉΠ 685 ἰοθο08, αι δρυά Αὐϊδίο- 

ἔθίθτι εἶδος, ὕλη, αἰτία, λόγος, οὐσία, φύσις, συλλογισμός, πρότασις αἸϊα Ρ]αγηα Θἰαβιηο αὶ 

νοσδρυϊα Θχῃϊθθηΐαῦ., ἴῃ ὀοηβρθοία. ροβαθγιῦ. 00 ϑαΐθιη ΘΏΙΧΘ Βίθ 1, αὖ Π6 αὰ8 νϑγιϑίδβ 

88 ἰαίογθῦ, 564 5β]ηρι]α 510} δύο η]Β σθηθΓα, αἴι86 ἴῃ νοσαθυϊο ἀαοαὰθ ἀϊδιϊηριιαηίαγ, ᾿δὗ 

σΟΠ]ΠΙρογθηῦα οπιηΐα οὗ ἃρίθ αἰβροπογθηΐιγ. δρύθ ϑυίθμι αἰβροβιύδῃι Αγ ΙΓΟΡ Θϑῖὼ ναι θίαζθιη, 

8ὶ Ἰθοία 8 5815. [801}18. ργαθθαίαν ὀοηβρθοίαβ ; μἰβίοσίδιη. ἀδηαάδη νοοαθᾺ}} 80 οἰὰβ ῥυ πη τ 115 

ἀβάμοογα Υἱχ ροίθυϊῦ, αὰϊ ἀπίνουβαθ αγδθοῖαί 8 Ιαχίσοη σοπαβηάιυτη Βαβοθροῦδ, πϑάϊπη ααϊ 

Ἰπίγα ἤπθβ ΠΙΡΓΟσΩ. πΠ]ὰ8. ΒΟΡΙΡίΟΓΙΒ σοηίπϑαίαῦ. οὐ ἱπα!οθα, ἤθη Ἰοχίσοη Αγιβίο Θὰ 

ῬΓΟΡΟΩΣ πηθιϊμθρηὗῦ γϑἰϊπη 866] τ]16 68; ᾿π 1018. Θηϊπ ὈΓΘν 85. 00 νἹἀθίασ σθαι ΓΘ Γα, αὖ πο 

ἴδπὶ 1ηϊογρυθίδηαο, απ ἃρίο οὖ σοπίμηρθηαὶ ἰοσοβ οὗ αἰβίαηρθηαὶ ογάϊη6 νυ θίδβ πιϑ115 βιρη]- 

Βορίαν. --- [ἢ ποιμῖηϊθαβ ΡΓΌρΥ 8 οὐ Ποιηϊπαμῃ δὖ Ἰοσογιπὶ 14 ν᾽ ἀοθϑίαν ἀρϑηάθτη 6556, αὖ 

ΟἸΏΠ68, αυΪδιι5. ποιηθη αποάαμθ Ἰοσιαγ, Ιοοὶ βου Γθηαγ. ργϑϑίουθα ἰδίθιθ ποίαπι δϑύ ἴῃ ΠὈΓὶΒ 

Αὐιβίοῦθ!β πη] Ποταϊηιαπὶ ποιηΐηδ, Βα! θη 1118. βᾶθρθ ρἈΠ]ΟΒΟρΡΒογιη βαπίθηθ85, ροθίδγαμα 

νΘΙΒᾺΒ 8 Ποὺ ἤοὴ ΠΟΙλΪηΔ [18 ϑιιοίονθιι8. [(ἅ}1ῷ ἀυδηιαὰ δὴ δία] 518 τθάαθρα ϑιιοίονιθαβ, 
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8115 τη] 8 ἀἀῃας ἔ6]]οἷονὶ ἱπἀαρϑίοηι το]οία Θ8886 ΠΟ ἸΡΏΟΙΟ. --α [1 γοσθθ}}}}8 ΖΟΟ]ΟΡΊΟΙΒ, 

ἰὰ δδῦ 1π ποτα] 5. ΔηἸπι8] τ δὲ ραγθαμη δηϊπηδ] τη, ΒΘΡΉΔΓ 5 ̓ϑηρίανοὶ Ἰὰ βρϑοίαν], αὐ 

οπηδ8 ἔδγθ Αγιβίοῦβὶἰβ Ἰοοὶβ δ᾽ 818 1118 ἀθ Ὠ18 τϑθὰβ ἀοοίτπα ρθηδ 6Χ πᾶ ϊο6 ρϑῇϊ 

Ροββθί. 

Θὰ πῦπο ΡῥγΟροηϊα ἰηΔ0Χ ἀποηῃίαδπλ ρ818 δϑὺ Ἀοδάθιγοαθ Αὐὶβίοίθ!β δα] πῖβ, οὗ 

τεχίαπι δἰ θα! οηβ οὖ βαρ παι νΘΓΒα Πα 8. ΠΙΠΊΘΡΏΤΩ ΒΘΑ Δ", δὗ ἴῃ βἰρ  ΠοΟδη 418. ααϊ- 

ἄθπι Ἰοοῖβ βαῦϊαβ ἀἸΧῚ ρΔρΡΊ παι πη νΘΥ Βα] ] 18. ΠΠΊΘΙΙΒ. Ρ6Ρ Δουπαἀδηύαμη ααδηᾶάδηι ΠΙΡΓΟΓα μα 

(ψμογαμη 81:518 ἴῃ ᾿Ἰπηΐπο Ἰη 1618. Ἔχ Ρθηΐαυ) οὐ οἀριαμλ δάάθγθ ποίαβ; 1 βίδίιπη δ οϑῦίο 

ἀἰβεογηϊ α, απ86 ἴῃ ἰρβὶβ Αὐὶβίοίβὶβ ΠΌτῖβ, ααδθ ἴῃ ΒΌ  118 ἀπδηδνα ἱηνθῃϊδηίαν, δἰααθ 

ΘΤΌΓΘΒ Ψ62)] ἴῃ ΒΟΙΘΘΠ40 νϑ] ἃ ὑγροίμϑία δουημ1881, 408 Π6 δοθγυηα αὐ]άαπὶ ἀΠ]ΠΙ ρθη ον ]- 

ἰγογῖ8, [4018 σογγισθηίαν. δὰ ἰθχίαπι δα το π18 Αὐϑάθηηοαθ Θ86 θιηθηἀαίοηθβ, απ886 58015 

ΡΓΟθ 1168 νἹἱἀθθδηΐαν, 586ρ6 βιηΐ δαμιθιίαθ; 864 στη ἸΠρΘηΒ 5810 ΙΒα18 ΤηΔΧΙΙΠ6. αἰ ΒΡΘΟΓΒᾺΒ 

θμθΠἀδ ]οτιπὶ Αὐιβίο θ᾽ ΑΓ πι ΠΕΠΊΘΡ5 οὗ 46 νϑυϊαίθ τη] ζογαπὶ ἰθηΐαηηπατα Ηποίαθί 186]- 

αππι, ΘΧΟ βδοηθ ΒΔΡΘΟΪΕ 51 486. ν6] σου Ἰββιμηδθ Θιθη ἀδίοη 65. Ομηΐβθ8θ βαηύ. ργδθίθιϑθϑ, 

ψιία ἱπά]οῖ5. πδίαγα ΡγΟΙΧΙοσθὰ ΘΧρ]οδἰϊοποπὶ ποη δάτη, σταίπηι ἔογα Ἰθοίουθαβ ν᾽ ἀθθαίαν, 

8. 608. Υ6] ἱηίογργθίθθ ΠΡγογαπὶ Αὐὶβίοϊθ οοσὰπλ ν6] ΒΙΠρΡΌΪΘΓ πὶ ΘΟΙΩΙΘη απ τη ΒΟΥ ρίο "85 

ποίδίοβ ᾿η συ ΘΙ Γθηΐ, 41 ἀ6 δίαθο νοοδθυΐο αἰββθγαθγιηῦ. ᾿ἰίδαιθ δα αϊῖο δά δ]! ουϊ8. ἰοοὶ πο- 

ΔΠοηο πὶ ̓βοτηϊη8 ΘἀἸζου ΙΒ ν 6] που ρ ΓοἰΙ8. βισηϊβοαύίιπι Θϑί, 80 80 νϑὶ δὰ βπιοηἀδηάμπ να] δὰ 

ἐχρ!]οαπάπι τη Ἰοσίη ἴον Δ] αυ]14, αιιο 801 6588. ροϑβί(. ἴῃ νοοθθ.}}5 ΖΟΟ]ορΊοἶβ, αὖ ἰιιϑίαπι 

ὑβὰπὰ Ἰπάθτε Βαθογαί, βἰρηιβοδηάιιπη ογαῦ, χὰο πομηΐηθ ἰάθπὶ δ π184] ν6] θϑ θη 8η1Π18}15 815 

Ἰοάϊα παπσυρδίαρ; αἴ 46 στ οπὶ 88606 ἀἰββθηϊδηῦ Πομλῖη85 ἀοοῦ! οὐ δΔάθιιο δὰ ἰπᾶ166 [18 5ἰῦ, 

Βεγπαγάτιβ Πιϑηρίανοὶ 800 βπθηι οιΐαθνβ γο 800} ἀηϊν  υβδπη βθη θη ἰΔγιπη ναι δίδίθπι δά ϊθοϊῦ. 

ψιδθ δά Ροίδηϊοα ρου θη ποιηΐηδ, ΘΡῸ αυϊάθχῃ ΟΟ]]ΘΡῚ οὐ ἀϊβροβιι; 584 δαάϊζαβ ΠΟΘΙ ΘΓ ΠΟ Ω 

ΠΟΠΙΪΠα πὰ Ἰλοΐα8, α186 ἴῃ ΙΒ. ρδυϊίθι σθαι γθηΐαν, ΒΟυπαΡαι Πιϑηρίζαν 8] ἀοοίγίηδθ οὗ ἃιη]ο 86 

ἄδθθο. ααῖθιβ 5816}18. ἴῃ βιρῃβοδηα 8. οἀϊίουιθα5. οὖ οοπιηθηΐδε οηπὶ ΒΟΥ ρίΟΣ θὰ. α81 ΒΙ Πγ18, 

ἰηΐτα Ἰηαϊσείι. 

πᾶ 165. ἀϑ8. οὰπλ 1Π46 ῬΓΘΘΟΙΡΘ ΒΒΡΘΗΒΙΙΒ 510, αὖ α8Πὶ ΤΑΪΏΙτ16 ΘΥΓαΐ πὶ 810 1 510 η1- 

ἤραηα18 Ἰοοΐδβ, ἢ νἱνὶ ἀοοί!, ααὶ σμαγίαβ 8 ργϑῖο σϑοθηΐθβ ρϑυβογυιίαθαηίαγ, θᾶπὶ ἴῃ 856 τθΟθρο- 

πιηῦ Ορογϑιη, αὖ ΠΏΡΓΘΒΒῚ ᾿Π61018. ΒΙΠΡΊΪΟΒ ΠΙΠΏΘΓΟΒ ΟἸΠῚ ΠΕΠΊΘΙΙ8. 1 1018. ΒΟΡΙΡΕ Θοηξδγγθηῦ. 

ἴλης ὀρϑγατὰ ἰδθα!ϊ] ρ]θηδπι αποά ἀπῖοθ οὖ αἰ] ρθη πρθηᾶδγιηῦ ΘΟ ]]6σᾶθ δοπί που ββί πη, 

40 Ἰη|ὸ οραγὶβ αυμμεινυβ ΜΆ Ν ΝΒ, ἀθηᾶθ ρῈΓ βθιηββίγ ἰθηριιβ Βυποιρηῦβ Εὔσκεν, ἀθηϊ- 

4ι86ὲ Ραυμῦβ ΕἸΘΗΗΟΙΤΖ, ΒΌΤΩΠΊΔΙΩ 115 Ὠ8θ060 φσγαίϊαπη. αἰ88 ν6] θογμη ϑοῖθπὶ ἢ ρΊ556. νϑ] 

ἃ τ8 ἶρβο βοοιϊβαι!α ορϑιὶβ ρβοοαΐα 6586 80 δηϊπηθανθιβαπι δῦ, Ἰηΐγα ἴῃ ἤπθ 1πα 1015. η0- 

ἴΔγ1. Ἠ15 ΘρΡῸ τηθη 618. 00 1661 δἀάθηδα αυδοάδπμ, φαογαμη ρυδθοϊραδπι ραγίθιῃ «ΑΟ0ΒῚ ΒΕΒΝΑΥΒ 

ἐπῖο ἀοαιπὶηὶ οὐ Βδυπαραϊ Πιδηρίζαν οὶ αἰ] ρϑηϊαθ δοσθρίδιη γϑίθυο. ργαὐιββίπηο ἀβηίαὰθ 

ἀΠἰπ|0 ΔΙῚ] δὲ ΘΟ ]Θσαθ ΘΟ ΠΟ Ἰ55ῖτηῖ, ΦΌΑΝΝΙ5 ΝΑΗΜΕΝ, ΙΩΘΙΔΟΥ Δ ΠῚ ΓΘΘΟΪΟ; 15 6Π1πὰ Αὐϊβίοί 18 

εἴ ὀγαῦ!ο 18. δ ᾿ΠΡΘΠΙ ΘΧΙ ΒΕ ηδίου ΔΟΘΓΓΙ ΠῚ 5, 40 [ΘΠ ΡΟ 6 ΊΠἀΟθΟΠδ8 πηδ᾽ΟΓ ΘΠ 18 ἸΏ α]ΟΙ5 
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Ῥᾶγίθῃ δἰδθογαῦϑιη, δὺ σΟη8110 Ργπα θη δ οὐμηΐηο [8] 1οἰββίπια βύμ ἀἸοσα ΘΟ ΠΤ. Π]ΟΠ 8 ΟΡΘΓΆΙη 

τηθϑιὴ Ὠλτη απϑηΐαπι δαϊαντί. 

Ορὰβ ἀϊαΐαγηο ἰδθογθ οὐ ρουβονδγδηί δὰ ἤηθιη ἰδηάθιῃ ρεϑγαποίιπη Ομ ἔογα8. 511Πὶ 

ἀδίαγαβ, ᾿ἀθαῦοβ ἰδοίουθβ αὖ Ῥθῆθνοίθ {Ππ4 δοοϊρίδηῦ ἴησθηιθ δὲ ψϑγθοιηᾶθ ΤΟσῸ. ἀᾳϑηΐιπ) 

Θηΐπὶ δρβιί, αὖ ᾿ηθὰ ορθγὰ Αγιβίοίθι θα οὖ αϊοίϊοηβ οὐ ἀοούσηϑ8 ἱπηαρῸ 4}18 510 τϑργαββθηίαίδ, 

υδ]οπη ᾿πά]086 ΡοΟβ88 δΌβοῖνὶ διδιίγοσ, ργοΐθβοίο τὰθ τηϊηῖπιθ ἔρις. ἀαοάϑβὶ 8] αἱ Θοηΐα]ο πα 

δὰ πργὸβ Ασιβύο βὶβ ἔδυ 8 γθοῦϊαβαιθ ὀρ ηοβοθηᾶοβ οὗ σοηἀθηᾶο δἰϊαιαπάο ρΡ]θηϊοσὶ Ατὶβίο- 

16]1086 ἀϊοί!οηἹβ ὑποϑϑισο ἐαηἀαπηθηύιιαλ ρΡΟΒιιθυῖπὶ ΠΟ ἰηὰ{116, 88.018 τ] ΡΓῸ τηθ18 νυ Γ θὰ 5 

Θβθοιββθ ἤθαὰθ ρϑυ 1 1586. ορθύδιη νἹάθθου. 

Βορθοθδῖῃ ΒΘΡΟ]ΙΠΙ τηθη86 Νονθιαθηὶ 4. ΜΟΟΟΟΘΙΠΧΧ, 

Η. ΒΟΝΙΤΖ. 



ἴπ δἰριι βοβηαὶβ ἐγαρτηθηϊβ ροοίδγαμη οὖ ΡἈΠΟΒορΒογάσα 
829 βεσυἱ ϑατηυ8 δα 0068, ροοίαταπι οἰ ρἰδοογαπι δὲ ᾿γυϊοογατα 
Τὰ, Βεγρκὶὶ (δὰ. ΠΠ. 108. 1866), ὑγαρ!οογαῃ Α. ΝΑΌΟΚΙΣ, 
οπϊοογαῃ Α. Μροίηθκι, ΡΕΣΟβορβόσυμα Ε΄ α. Α. Μυ]δομι 
(δατίε 1860). 

Ἑάϊΐοτοβ εὖ ἰηϊογργοῖοβ ᾿ἰδγοσυσα Αὐὶβύθιοϊσογαπη 18 
εἰξὶ 5. 5 σηΣ βοαν τα : 

Ἁ, ω. Ατιβυοῦθ!θβ τοῦ ἀθὺ Ζουραηρ υπὰ ἘπύσοΚ]υηρ ἀδΓ 
Το, ἄδθογβ. υυὐᾶ οΥδυϊογ στοὰ Η. Αὐυδοτὺ υπὰ ΕἸ. 

ΜΙ Θ᾽. ΓΡΣ 1860. Ατἱβίοίθοβ ΤἈϊογκυπάθ οἷο νοι 
Η. Αὐϑεχὶ υπὰ ΕΥ. ͵Ίτ ποτ. ΠΡΖ. 1868: αυἱὰ αἰξετὶ 
ἘΠῚ Βογάσωη δἀϊΐοτυπὶ ἀοθοαίαγ, ἀϊδιϊμοΐαμη πο οϑύ. [106- 

τὸ ἃ υδὲ Τρὰβ ογαΐ δἀάϊθαπι οδὲ βιρίυπι δἷὰβ τ] Αὐὶβίο- 
16] }εἷ, δὰ αυθη ρογίϊποὶ Βογαπ Ἰπίδγργθύατα δαπούδιϊο, 
τείαιὶ ΑΖι 1 6 Αὐὖὐ δὰ Ζι. 

Βὲ, Βιῖ, ΒΚ. ἰρβαὰ Ασδάθηγίοδα αἰ οηΐθ οχύμπι, δὶ θα 
ἀϊειϊηοιοηθ ορὰβ δγαῦ, Β᾽ σἸβοανυπα8 ᾿ἰ οτῚδ ΒΚ; αυ88 
ἀεϊοάα Β6Κ Κογὰβ π᾿ δ]ϊαυοῦ ᾿ἰδτὶ8 Ατίβύοίβ]β βθογβῖπι ἰΐθ- 
ταμι δς ἴασίίαπι οαϊτβ οιλοπάανι, 810118 Β].", ΒΚ᾽ ἀϊ- 
ΞὈηχ πὴ 8. 

δα. Βαββθτωδκοτὶ δηθηἀδίϊομο8 δὲ ΟὈβογυδίϊομ θβ οὐ (1686, 
ἅπλε ἰῃ Πιδοιδηα Αὐ᾽βίοι δ δαϊύοπθ οοηύϊηθηῦαγ. 

Βς. Ατιειοιθ]ῖθ Μοιδρμγβίοα, τθς. οἷο Η. Βοιΐῇζ. 
1848. 

 Βιεϊοῖτα ἄθβ δηϊωδυχ ἀ᾽ Ατίϑίοίῖθ, νὸς 16 ἰγδαυοίϊοη 
ἡπδυφαῖδθ, ρὰγ Μ. Οδιυβ. Ῥαγὶβ 1788. 

. Αγιϑιοῦ θ᾽ ΒΒ ἰβίουυ οὔ δῃΐμμδ]β, ὑγαηβίαἰθὰ Ὁγ ΒΙοΒ. 
Ογοδενο]]. Ιοπάου 1862. 

Μά, Ατὶιβιοιθ]ῖβ ὀρθγὰ οἵῃηηΐβ. Ῥαγὶβ, Π:ἃού 1848 βηη. 

Ε Ατὶβιοίθῖεθ θοῦ ἀΐθ Τμ611]6 ἀθγ ΤὨίογθ, ρυίθοίβοῦ. πὰ 
ἀεαϊδοῖῦ νου Α. ν. Εσδηύζί 8. ΡΖ. 1858. 

ἔτ, Ἐτγιιζεεῖε. Ατὶβιοῦθ!β ΕΠμΐοα Επάἀοπιΐα δαϊαϊς Α. ΤΊ. Η. 
ΕΓ ἐσδοβίαϑ9. Εδιβθ. 1851. ᾿Αριστοτέλης περὶ φιλίας 

(Β Νὶς Ψ1Π, [Χ). εἀϊήϊο Α. Τ. Η. Εσ᾿ σβομῖαβ. Οἷ8- 
6 1847. 

Κα, Ατ δον ἀΐο ΤΒεῖ]6 ἀθὺ ΤὨΐογο, Αὐ Ναύυγ  ϑοίο μία δὲ 
Τδίεσο, ἀδαΐβοβ σοὺ Α. Καυβϑοῆ. ϑιυυϊζίρατὶ 18δ5, 1866. 
ον ᾿ἰρθασ δ δἰΐθγο ἀἰβυϊηρυΐναν β'.}18 ΚΖμ. ΚΖι. 

Κ' Αγ ὙΒιου οβοβιομίθ, σοῦ ἄθη ΤΒδ θη ἀθν Τβίογα, ἄθογβ. 

τοῦ ΡΒ. Η. Κα!. βϑιυίίρ. 1856. 

Βεχγοὶ. 

Ρ, Ριᾷ. ᾿Αριστοτέλους περὶ ζιίων ἱ ἱστορίας βιβλία 8’ ἐφ᾽ οἷς 
ὺ δέκατον τὸ νόθον, ἐπιμελείᾳ ἢ διορθώσει Ν. ΣΣ. Πιχκέλυν 
ἰατρᾶ. Ῥατῖβ 1868. 

Ῥγυι.. Αὐ ῬΒγβῖκ, ἅδον ἀδ8 Ηταμ βροθδαάα, δον Ἐπ βέθ θη 
υππὰ Μογρομθη, ρτιθοίβοβΒ. ἀπὰ ἀδυΐδομβ νοῦ Ο. Ῥσϑδῃῦ]. 
ΙρσΣ. 18δ4. 1851. 

5. ΑΓ ἀδ βδῃηϊα)ῖθυβ Πϑίογῖδα ἰὈγὶ ἄθοοθῃ, δα οἷς 2. 6. 
Βομποίαον. 108 .1811. Ῥυίπιστῃ οὗ δ ἤδγαπη σοπηπη θη δῦ 
νοϊυμηθη, αὐδ86 Θϑάθῃλ ϑυηῦ ὑῃὶνογβὶ ορϑγὶβ σοϊαηθη ἰδγ- 
ἴαμα οὖ αυδτίαμῃ, βρη βοαίαπι οϑί 55} 18. 5.1, 5.11. 

ϑροὶ. ΑΥ δγ8 σῃϑίογίοδ ουπὶ δἀποίδίϊομθ 1, θοπατγᾶϊ 5 ἢ 6η 6]. 
1Δ1ρ8. 1867. Απαχίπηθηΐβ 818. γηθίουϊοδ δὰ. ἴ,.. ΒΡ δῃν 8]. 
1844. 

δὲ. Αὖὐ Ναιυγρθβοβίομία ἀθγ ΤΆλγΘ, ἀθθγβ. σοῦ ΕἾ. 5 ἔσϑοϊς, 
Ετδηκῆ. 1816. 

Ἱταϊσ. Ατ ἂς δηΐπι ᾿ἰἰρτὶ ΠΙ, οᾶ. Α. Τυ θη θ] δ ὰτ(- 
ὅοημδα 1888. 

γλὶ ΑΥ ἀ6 αγίβ ροβϑίϊοδ |ῦ6ὺ τϑς “. Ϊ )δ)Ὲῃ] 6. Βεγοὶ. 1867. 

Τῦ2. Ανὐ Ογβδποι, δὰ. ΤῊ. δή αἰζ. 108. 1844. 

Ἐοϊίααα οἀϊλογατῃ οὖ ᾿πύθγργθύαμι πομγῖμδ ΟΠ βῖῃ 6 Θοτι- 
Ῥθηῃάϊο βεγίρί βἰηῦ θχρ]οδίϊομθπι πο τραυϊγαηΐ. 

Τίνα δογαμ Ἰἰτογαπι, αἱ γ6] δὰ ρῃ]οβορ ΐδπι νοὶ δὰ 
ἀϊοθίομοαμι Ατἰ βϑῦοῦ 18. θα ρ]οδηάδπι ρουυϊπθηῦ, ρ]ογίψαθ 18 ϑαπὲ 
ΡΘγβουρίϊ, αὖ Ἰαούοτϑβ ἱρβὶ, αυΐ βίη [1 τὶ βίρηϊβοαιι, οορηο- 
βοδηΐ. Φοδηῃηὶβ ΔΉ] 6 Θοπιπιθηϊϑυίοηθδ ἂθ Αὐ σβοίογὶοἱβ 
᾿ρτὶ8 οὖ γίθ ροθίϊοα 1.8. βυηΐ βρη βοδίδθ: ΝᾺ] Ῥοοϑῖ. 1, 1, 
ΠΙ, ΙΥ̓ ἱ 6 Βεϊιγῆσθ σὰ Ατίβίοιβθιεβ Ῥοοῦκ 1, 11, ΠΙ, ΙΝ, 
απδθ ἰπβϑγίδθ βυῃὺ ΒΏΠΔΙ  ὰ5 Αοδάθιηαθ 868. γ᾽ πἀο Ομ Θηβ18 
(ϑιυξυπρβθϑγίοδίο ἀθγ ΡἈ1]. ἰδέ. ΟἸ4886) γόο]. 1..ὄ 111. 1,ᾳ00]1; 
ΝᾺ] ποὺ 6 σὺν Κυιοὶκ Αὐ᾽βιουβ! ἰβομοῦ Θοθτγι θα. (ΡοΘοΚ 
υπα ἘΕΒοίονΚ), δογυπᾶάθπι δηηδιαῃ οὶ ΧΧΧΥΤΠ; ΨἘ] ΑἹ- 
Κιάδιμδβ 1 6 ἀθγὺ Βμοῖον Αἰκίἀδιθαβ, ἰὉ1ὰ οὶ] ΧΙΠ; ΜᾺ] 
Βρίοϊσο 16 Ασιβϑίουθ θβ [θῦγθ ὐορ ἀθγ δηρίοϊσα ἂθν ΤΉΘΙ16 
ἄον Ὑγαρδάϊθ, αχδθ δοπιπιθηΐαίϊο σοηθποίυγ ἴῃ ᾿ἰΌγο ᾿βγπὶ- 
θοΪα ρΡμοἰοσογαπι Βοπηδπβίαπη ἰῇ δοπογοπὶ Εὐϊάἀογιοἱ Εἰ- 
ΒΟ 11} οοἸ]Θοῖδ᾽ ρΡ. 158 β8ηᾳ. Βυάοϊρμὶ Εποκθα οὔδβογνὰ- 
ἀἰοηθβ ἂ6 Αἰ βίο 'σο α8ὰ ΡΑγιϊσαϊαγυπι Ὀτθυῖθοῦ β!σπαῖαθ βαπὸ 
'Ἑυοκοη νδὶ ᾿ΈυσΚθα 1, οἰυβάθπι νἱγὶ ἀοοι! οὐβαυναϊίοποβ ἀθ 
Ασἰβίοϊθ!οο ᾧδὰ ργϑεροβιυἰοθαπι (7606. θη Βργδοβροθγαυ οι 
ἄε8. Ατἰ βίο θβ. Ββθοθδοβίαηρθη ἔθου ἀϊθ Ῥγβθροβί(ἰοηθη, νοῦ 
ΒΕ. Ευοκθα. Βου]. 1868.) ἵΒυοκοα [1 



ὙΠΙΠ 

Ιπῃ ραγίε Ζζοοϊορίοδ οὖ θοϊδῃίο ἰηὰ οἷ διοίογοϑ οὖ ἰρτοβ 
886ρ6 Δάβιθιῦοβ 8 πούανίπαλιϑ 810}18: 

ἦτ. Ῥοισὶ Αὐγίϑαϊὶ ϑυποηγπα ῥἰβοία, δαοίοτο “. α. βομπεὶ- 
ἄἀοτ. 1ρ8. 1789. 

Β. Ἐχρόαϊθοι 8οἰθηςίηαθ ἀθ Μογόβ. Τόμο Π]. Ζοοϊορ!θ. 
Ῥασὶβ 1882. 

ὅμ. Οαυνίοτν, Βὸρπθ δῃΐμιαὶ; Οανῖον οἱ γ δ] ὁπ οἱ ἢ π 68, 
μιἰϑίοῖτα ᾿δύυγ!]θ ἀ68 Ῥοΐββοηβ. Ῥδυίβ 1829 --- 49. 

Ια. Ὀαγθωθογρ. 

Τα]. τοι 6 Γ8, ἴα τηδαϊοῖπο ἀδη8 Ποπηὸγα. Ῥαυὶβ 1865. 

Ια]. Ῥατθαῦθγρ, ὀϊαῖ ἀ6 16 τιδάἀϊοῖηθ δηΐῖγθ Ηοπιὸγθ 

οὐ Ηϊρροοταῖθ. Ῥαγὶβ 1809. 

Ε. Ἑτνδδγά, Εδυμδ ἄδθγ Ογοϊδάθῃη. 1,0Ζ. 1858. 

Ευ. Ἐοτβίκδὶ, ἀδβουῦιρύϊομοθ δῃϊμλδ ϊαηι. Ηδνηΐδο 1778. 

Ο. ὝΑἸορον ἀδ δνῖθυβ 80 ΑΥἿ' σοι θηλογδῦϊβ. Υγδῦ8]. 1880. 

ΠΗ. νϑδὴ ἄἀον ἤοδνϑῃ, Ζοοϊορίθ. [!κμογάθη 1864. 

αν ἂα ρϑηδγαίίϊζοηθ δηϊμηδ]αμ). Διηβῖθὶ. 1662. 

Ἡδελη, ἹΚαϊϊαγρῆδηζοη πὰ Ηδιυβίμίθγθ, Βουιη 1870. 

Ἡοϊάἀνοϊοῆ, Ναύζρβαδηζοπ τὶ θομθηϊαπὰβ. Αἴμθη 1862. 

Τα. Τρϊλάἀ για δῖ, ύροὶ Οτθομβοηϊδηᾶβ. Ῥϑβεδὰ 1860. 

Δ. ΑἊν Τβιογκαπάθ, 
1855. 

νοῦ ύγροπ Βοπα Μαγον. Βουϊη 

Δο. Μοῦτο, Μαετγριοιοδαηρ ἀ68 Βαθ8. υπὰ ἀδν ῬἈγϑιοϊορίο 
ἄον ΕἼβομθ, ἄδθγβ. νοῦ δομποίάογ, ΡΖ. 1787. 

Δῆν. νυ. Μανῦομϑ, ἀϊθ Κἰβββίβομθη Κοποῦυ θη ηδῖθη (96 Βταδ- 

Βοῖῖθ 468 γογοίη8 δὰν νδιθυ] πα ϊϑομθ Ναϊαγκαπὰδ ἴῃ ὙΥ ἂγ- 
Φραθογ, 1860. ρΡ. 178 --- 264). 

ΡΟα. Ῥεοίοτβ, Οδγαβ, σδυβίβοκον, Πδηάδυσομ ἀοτ Ζοο- 
Ἰορῖὶς Βά. 11. ΤρΖ. 1868. 

Κ᾿ ἘΒομάοεϊοαι, α. 

1μεγὰ. 1654, 155ὅ. 

ϑιοϑία. 1Ζει βογιν ΕΣ τ 586 ηβο Ὁ !Ἰομ6 Ζοοϊορία, πογδαιβρ. 
νοῦ Ο. ΤῊ. ν. ϑίθροιὰ υὑπὰ Α. ΚΟΎΙΠκον. τρσ. Αὐδοτιὶ 
σοιππιθη ΟΠ 68, 4186 1η 18. ΔπηΔ} 1018 σοηθποαθαγ, ϑἰσηϊ- 
Ποδῖδθ βυηὶ Α δίοδιά. 

512. ϑεβηθι ἀθυὶ δομπηηθηὐδθομθθ αἀὰθ οοπύϊπϑηΐαῦ ἴῃ 
Ἰἴδτο ᾿Μαραζίῃ ἀθὺ (6ββ βοῦν παιαγίοσθομβοπάθς Ετοαηὰθ 
χὰ Βοιϊα. 1801. 

ϑοππθηδασῃ, 200]. Κυὶῦ. Βοιμογκ. σὰ Αγ. Ῥγορστ. Βομπη 1857. 

ἰρτὶ ἀθ ρἱβοῖὶθ8δ τλαυῖπὶβ οὖ δαυδῇὶ]. 

δρτοὶ. ϑρυθηρ6ὶ ογβυο οἶμον Ργδρτλδ. βῆ θη ΟΘβομι μία 
ἄἀογ Ηφκαπάθ. Ηδ]16 1792. 

ϑίη. ϑιδηπῖαβ, Ηδηαρυοῖι ἄοσ Ζοοίοτμιϊο. ΤῊ]. 2. Ζνοϊϊα 
Αὐῇαρο. Βουϊίη 1864, 18δ6. 

δι. 16 Ὑμίογαγίθη ἀθ8. Ασ σοῦ Ο., 7. ϑαηάσονα]], ἄδοτβ. 
δὺ8. ἀοιὰ ΘΟμπϑάϊβομβοη. ΘιοσΚῆοΪαι 1808. 



ΙΝΡΕΧ 

ΑΒΙΒΤΟΤΕΠΙΟΥ ΚΑ 



περὶ. Αἰσθήσεως ἢ αἰσθητῶν 
περὶ ᾿Ακυσ τῶν 

Αναλυτικὰ πρότερα 
-- ὕστερα 

περὶ ᾿Αναπνοῆς 
περι ᾿Αρετῶν καὶ κακιῶν 
περὶ Ἀτόαων γραμμῶν 
περὶ Γενέσεως Χ φθορᾶς 

περὶ Ἐνυπνιων 

περὶ Ἑρμηνείας 
περὶ Ζωῆς κα, θανατυ 
περὶ τὰ Ζῷα ἱστορίαι 

περὶ Ζωων γενέσειως 

περὶ Ζῴων κινήσεως 

περὶ Ζιΐων με ὁρίων 

περὶ Ζῴων πορείας 
Ἠϑικὰ Χικοιάχεια 
-- μεγάλα 
--- Εὐοήμεια 

περὶ Θαυμασίων ἀκυσμαάτων 
Κατηγορίαι 
περὶ Κό᾽ μπ 

περὶ Μακρο βύτη 
ἀν ἐὰχ- ἢ 

τος καὶ βραχυβιότητος 
- ἧς ΕΟ, } 

περὶ δέ λν νεῖ: τῆς ἐν τοῖς ὕπνοις 

τὰ Μετὰ τὰ φυσικά 
Μετεωρολ, ογικαΐ 
Μηχανικα 

περὶ Μνήμης ὶ, ἀναμνήσεως 

περὶ Νεότητος ὦ γήρως 
περὶ ἸΞενοφανος κτλ. 
Οἰκονομικά 

περὶ Οὐραν 
περὶ Πνευμᾶτος 
περὶ Πριητικῆς 
Πολιτικο 
Προβλήματα 

τέχνη Ῥητορική 
Ῥητορικὴ πρὸς ᾿Αλέξανδρον 
ἀνέμων θέσεις ὰ προσηγορίαι 
ΣΣοφιστικοὶ ἔλεγχοι 
Τοπικά 
περὶ ὕγπνε ᾿ὴ ἐγρηγόρσεως 

Φυσικὰ ἀκῴοασις 

δεν τον ϑω 

περὶ Φυτῶν 

περὶ Χοωμάτων 
περὶ ψυχὴς 
ΕἘγασιιοαία. Λιυϊδιίοίο! οι 



ἣ, φυνῆεν (ἢ νὴ) ποϑ0.1456}27. --- θήλεα ὅ ὅσα εἰς Ἢ" ἐπεκ- 
τεσόμενον τελευτὰ πο21. 1458"12. --- αἱ ἀπὸ τῷ α ἀπο- 
φάσεις ποσαχῶς Μὲὸ22. 10229"82, διχῶς, τῷ μὴ ἔχειν, τῷ 
φαύλως ἔχειν ΑὙ 12. 1771}24. σχεϑὸν ἐπὶ ἐναντίοις λέγονται 
ξ4.918.}}2. --- ΑΒΓ βίρῃδ ἰδγιιϊπογαμι ἰῃ ῥυΐπ)α 80}10- 
διπιοτυπι βρσυγα Αα 4 δὶ. 

ἀάζειν θερμὸν μβ8. 8367}. ορρ φυσᾶν πλὸτ. 964511. 
ἐἴζων ἀθρόον ἐκπνεῖ τὸν ἀέρα πλδτ. 964516. 

λεσμές, ἀθρόων (ἀέρος) ἔκπνευσις πλὸ τ. 964 8418. 
Ἂβα, Ἄβαντες. ἼΑβα ἡ Φωκική, ἔΑλβαντες πόθεν ὠνομά- 
τῆγσαν [559. 1510 ."86, 88. 

τβαρές, ΟρΡ τὸ , ἔχον βάρος Οα8.2771}19. ΜγΎ2.1004}14. 
ἀβατώτατος τόπος οἱ τάφοι πκ 1. 924 δῦ. 
᾿Αβόηρίτης. Δημόκριτος ὁ ᾿Α. ΟὙ 4. 80854. μβ1. 865519. 
αν}. 410»28. Ζγβθ. 142}20. δ1. 764 31. 

βέβαιος φιλία. ὉΡΡ βέβαιος ἡεη 2. 12809. ἀβέβαιοι ΗΙ12. 
1113.49, ἡὶ λεία σὰρξ ὼ εὐφυέα ἢ ἀβέβαιον σημαίνει φ2. 
806}28. ---- φαντάσματα ἀβέβαια (νεἰυεῖ λαμπάδες, δοκί- 
ὁες, πίδοι) κά. 396}15. ὀφθαλμὸς ἀβέβαιος Ζια 10..492512. 

᾿βελτερία καὶ ἢ νωθρότης Ῥβ15. 1390 580. ἀβελτερία, ἀἰθῖ πο- 
τρία Ε3.1426 582, 80. δεισιδαίμων ἄνευ ἀβελτηρίας (ἀβελ- 
τέρας ΒΚ᾽) ΠΕεῚ11. 1315 38. μος Ἰοοο οἱ οβ1852}8 ἀβελ- 
τηδα σατα. οοα ΒΚ βεγίρδβίθ. 

ἐβέλτερος ρ5. 1426586. --- ὅσοι ἐξόφθαλμοι, ἀβέλτεροι 
φθ.811}28. 

συστέλλεται ἡ ἡ τῷ πνεύματος φύσις Ζκ10.708821. 
1βλαβή:. «οἱ ὅσα ἀβλαβὴ τῶν ἡδέων, χαρὰ ἀβλαβής Πθ8. 
1339 25. 1. 1342516. --- περιττώματα ὑδαρῆ γίνεται ὸ 
ἀ ,“3ὴ πχη 1. 949Ὁ1.. -τ Ρᾷ88 σκληρόδερμα ὄ ὄντα τὰ ὃμ- 
ματα α3λαβέστερα ἂν ἦν Ζμβι8. 651523. ἐτήρησαν ἀβλα- 
ἧς τὸς νεανίσκας κθ. 400 δ5, 

ἔβολος ἵππὸς (ἰ 6 ὁ μήπω βεβληκὼς τιὺς ὀδόντας) Ζιζ 22. 
ὅτοΡ10, 

ἡξρωτος 9144. 845 330. χυμοὶ ἄβρωτοι ᾧὶ ἄποτοι μὸ 3. 
ὅκο 8, ἰχθύδια ἄβρωτα 58ἰπι Ζιβι4. δ0 "20, ὁ 5. 5812. 
ιἼΆ, Θ1Ά 1, Ζμδδ. 6815. καρποὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἄβρω- 
τῷ ᾧτα 5. 390 δ, 

, τα 6. 928 520. 
ἀβυλος 9.31. 532} 17. οἷχξ τδ8 ρυβ]οδο Πε 6. 1806 Ρ28, 
130Ὁ581. --- ᾽Αβυ δηνοί, δογαπι ἱπνθηΐαν οθοοποιηίοῦπι 

:β1849.48. 
ταφοξαιμονιαστῆής ἡεγ6. 1233 8 (ἀγαθοδαιμονιστής 6 
τοὐ ΜΈ). 

λγαῤοχλῆς, βασιλεὺς Σικελιωτῶν 9 110. 840 528. 
τἰτόςς, βελτίων. βέλτιστος, ἀμείνων, ἄριστος (κρείττων, 
αράτιστος Υ 8 Ὦ ν). 

ἄβίαστος 

.Ν , 

διὰ τί τὰ μὲν ἄβρωτα τὰ ὁὲ βρωτά 

10 

16 

35 

“40 

45 

τὸ ἀγαθόν 1. ποίϊο. καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαθόν, ἕ πάντ' 
ἐφίεται" τὸ αὐτῷ ἕνεκα ἢ μὴ ἄλλυ αἱρετόν, τὸ ὃ ἕνεκα αὶ 
τὸ τέλος βὶπι Πα 1. 1094 38. ὅ. 1097 .318.20. ε7.1131}28. 

ἡμβ71. 1205585. ηεα 8. 121856, Ραθ. 1862 222, 1868 89. 
7.1308 18, 1304}17, 25. Πα 2. 1252 084. β8. 1209 34. 

Ὑ12.1282}158. ΜΑ 8.988382 ΒΖ. 7.988 "9. β2. 990524. 
κΙ. 1060586. λ10.1075."87. ΤΎΪ. 110 .819 4]. ὄντος τινὸς 

θείν ἢ ἀγαθὰ ὃ ἐφετῷ ῷαϑ. 191511. Ζκθ. Τ00"25. ἴά- 
γαθὸν καὶ τὸ εὖ Ηα6. 1097}2717. ὀδεὶς ὑπολαμβάνων πράττει 
παρὰ 1ὸ βέλτιστον Ηη8ὃ. 1145 "26. ὀρεκτὸν ἐστιν ἢ τὸ ἀγα- 

θὸν ἢ τὸ φαινόμενον (εἶνε δοκϑῦν) ἀγαθὸν ΨΎ 10. 48828. Πα1. 
1252 38. ἡεη 2. 1288 Ὀ26. Μὸ 5. 1031}"26. Φβ3. 195 426. 

Ζκό.τ00 528. τὸ ἀληθῶς ἢ πρώτως ἀγαθὸν θειότερον ἣ ὡστ᾽ 
εἶναι πρὸς ἕτερον Ζκθ. 100}88. ἀγαθά ἀεῖ οὉ Θπαπιθγϑηζα 
Ῥαδ. τὸ ἀγαθὸν ὑκ ἔστιν ἐ ἐν γένει, ἀλλ᾽ αὐτὸ γένος ΚΙΙ. 
14828. ποτέρως ἔχει. ἡ τὸ ὅλ» σις τὸ ὠγαθὸν καὶ μ᾽ τὸ ἄριστον 

Μλ 10. 1018 312. τὸ βέλτιον ᾿ τὸ τιμιώτερον πρότερον τῇ 
φύσει Κὶ 12.144. βέλτιον ἢ θειότερον ἡ ἡ ἀρχὴ ἡ κινῶσα Ζγβι. 
18258, 1. ο[ Ηη9. 1161 325. τὸ βέλτιον ἀεὶ ὑπολαμβανο- 
μεν ἐν τὴ φύσει. ὑπάρχειν Φθτ «300}22. 6. 2ὅ9511. πᾶν καὶ 
φύσις ἢ διὰ τὸ ἀναγκαῖον ποιεῖ ἢ δια τὸ βέλτιον Ζγαά. 111 

416. βι. 1831"28, 21. 4. 1738}Ὁ1, οὔ φύσις 2 ς. ἀεὶ τὸ χεῖ- 
ρον τὸ ὃ βελτίονος ἐρεκεν ἢ ἐστιν Πη14. 1888 422. ἡμβ10.1208 
418, 18. τῶν ὠγαθῶν ἁπάντων αἴτιον αὐτὸ τἀγαθον ΜΑ 4. 

980510. ἐκ εἶναί τι αὐτοαγαθὸν Μβ 3. 9906528. Ἰάρα Ὀοπὶ 
τοβαϊδίαν Ηα 4. ηεα 8. ἼΜμα 1. 1182 δ10- 1188}8. τἀγαθὸν 
λέγεται ἰσαχῶς τῷ ὄντι, ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις, ὁμω- 
νυμὸον Ηα 4. 1096.390, 38. ἡμα 1.1188 39. βτ1. 1205 39. 
ηεα8. 1217 "20. τα 18. 107.511,106.54.. τιθέντες ἐν τῇ τῶν 

ἀγαθῶν συστοιχίᾳ τὸ ἕν Ηα-. 1090}. ἀγαθὸν κατὰ τὸς 
Πυθαγορείας, τὸ ὁεξιὸν ὺ ἄνω ὼ ΠΡ ΤῊΝ 195. 1518334. 
τὸ ἀγαθὸν τὸ πεπερασμένυ Ηβ δ.1106580 (οὔ θ 6. 2 5951 1). 
- τὠγαθὸν οἰκεῖόν τι ὼ ὀυσαφαίρετον Ηα8. 1095 Ῥ2ῦ, τὸ 

ἀγαϑὸν ἁπλῆν, τὸ κακὸν πολύμορφον ηεη ὃ. 1238911. 
2. ϑΡΘοὶθ5 τὸ ἀγαθὴ ἀἰπεϊσιπιπίατ. τἀγαθὰ τὰ μὲν καθ᾽ 

αὑτα, ἕτερα ὁὲ διὰ ταῦτα" τὰ μέν ἐστι τέλη, τὰ δ᾽ 8 τέλη 
Ηα4. 1090}18. ημα 3. 118458-14. τἀγαθὸν καὶ τὸ ἁ ἄριστον, 
τὸ ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν Ηα1. 1094 23.2.10 90 
417. τὸ ἀεξιστον ἀγαθόν, αγι τέλειον ἀγαϑον ἡμα 2. 1184580. 
4.1184 "80. 118581, 3. τὸ τέλειον γαϑὸν αὐταρκες Ηαὅ. 
1091}8. Πκ2.125351. --- τὸ πρακτὸν ἀγαθὸν τέλος τῶν 
πρακτῶν ἁπάντων Ἠαδ. 10913322. γεα 8. 1318 Βθ. “2 χο. το0 
νυ) 5, τῶν ἀγαθιὺῦν τὰ μέν ἐστιν ἀνθρώπῳ πρακτά, τὰ δ᾽ αὶ 
γεα 7.1317381. ἀγαθὸν ἀνθρώπινον τί Βα δ. 1098.516. 1. 
1094"7. ορρ θεῶν ἡμα!1. 1182 08-ὅ. ταὐτὸν ὠγαϑὸν ἑνὶ 
ὼ πόλει αὶ. 10947. ὃ αὐτὸς βίος ΠΆΡΝ ἑκάστῳ ὸ κοινῇ 

Α2 



ἀγαθὸς 

ταῖς πόλεσι Πη8. 1335) 081. ἀγαθὸν πολιτικὸν Πγ 123. 1282 
δ17. μα]. 1182}. --- τὸ ὠγαθὸν διχῶς. τὸ μὲν ἁπλῶς 
τὸ δὲ τινί Ηη18. 11562}91 Ετ. εἰ). 1129 8544. α1. 1094 
17. γΕΎ 1. 1228 Ρ18. γ. 2. 123581, 1230» 20, 1231.827. 
158. 1248 "99, Πη18. 1332 298, (ἀγαθὰ ἁπλὰ 16 τὰ ἐ- 
πλῶς ἀγαθα ἡεη3. 1538 "0, 1). ἕκαστον ἰδὶν ἀγαθῷ ὀρέγεται 
ἡεα 8. 1218 389, τὸ ἑκαστυ ὠγαθὸν σώζει ἕκαστον Πβ2. 
1201}9. ἕν περὶ ἕκαστον εἶδος τὸ βέλτιστον ηεὸ 4.1331}80. 
-- ἀγαθὸν κυρίους. ἰδ φύσει Ηζ 18.1144}7. --- τῷ ἀγαθῷ 
τὸ μὲν ἐνέργεια τὸ ὁ᾽ ἕξις Ἠη18. 11 2}88, θ0.1151}0.-- 
τἀγαθὰ τριχὴ, ἐκτὸς, περὶ σῶμα, περὶ ψυχήν Ἠα8. 1098 
12. ι9. 1169 10. ηεβ1. 1218 Ρ83 844. ημα 8. 1184}1-6. 
β8.1200518. 6. 1203580, Ῥαδ.1860}26. ρ86. 1440}16.Ψ 
τὰ ἐξωτερικὰ ἀγαθαί Πη1. 1323 Ῥ85. τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν 
αἴτιον ταὐτόματον Πη1.189 "Ἐ1 
τίνα Ῥαθ. 1802 "10- 929. ἐάν τὲ ἔνειμα Ρβιι. 1888 481, 
Β10. ἀγαθὰ περιμάχητα Πβ9. 1211}"}1. ἀλλότριον ἀγαθὸν ἡ 
δικαιοσύνη Ἠε8.118098. ψευδῆ ἀγαθά Πδ12. 1297511. τς 
τῶν μήτε ἀγαθῶν αήἥτε κακῶν ἀντίθεσις πρὸς τὰ μήτε 
ἀγαθὰ μήτε κακά Γ 131. 149Ά}}81, 40. 

8. ὙΥΒΘ ΒΗ δ τιὴ ἀγαθῷ ὶ κακῷ ἐν τῷ αὐτῷ γένει 

τὸ ἀληθὲς ἢ τὸ ψεῦδος ΨΎΤ.Α81011, τὸ ἀγαθὸν. αἰπε τὸ 
καλόν Μμ8.10183831 (οἵ δοπίπποία ἀγαθόν οἱ καλόν Μδ1. 
1018.322. νά. 1091.380, 36). ἡμβ 9. 1201 080. ἡεὴ 1ὅ. 

ἀγωπᾶν 

18012. --- ἀγαθῶς τεῖ. 186}28. ἀγαθῶς ἔχειν Ρβιι. 
1388 56. ἄριστα ἔχειν Οβ12. 2392 322,05. --- ἀρίστως 
φταθ. 820 086. 

᾿Αγαάθυρσοι., ἐν ᾽Α. ἀδυσι τὸς νόμως πιθ 28, 92051. 
5 Αγάθων. οἷι νογβὰβ δἴογαμίας ΗΖ 2. 1189 "9 (ἔν 8), ζά. 
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᾿Αγαμέμνων Ηθ18. 1161514. Πγ 14. 19388511. 

1140 3419 (δ᾽ 6). ηεγ1-. 1280 21 (ἐγ 1). Ρβ19.1392}7 ([τ 8), 
β24. 1402 39 ((ν 9), ἰἰάδιιν νούϑιιϑ (Ὗ 9) τόβρ πο18. 1456 
Α)4, 25. 1461}1.---- οἷιμβ Ἰλίου πέρσις πο1 8. 1451 8. (οτί 
τρὰρ πο. 1459}6. ἐν τῷ ̓ Αγάθωνος ἴΑνθει ποϑ. 1451 521. 
τὸν ᾿Αχιλλέα βελτίω ἐποίει πο15. 145414 ( Ναμοῖ ἐν ἐν 
Ρ 594). ἦρξε τοῦ ἄδειν ἐμβόλιμα ποι8. 1450 .480. ὥσπερ 

᾿Αντιφὼν ἔφη πρὸς ᾿Αγαθωνα ηεγῦ. 1282 8. 
ἄγαλμα, ξοπὶ γραφή Πη17. 1880}15. τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀ- 

γαλμα 402. 1546 324, 88. 
--- ἀγαθὰ ἑμολογύμενα χε ἀγα} ματοποιὸς Ἠαθ. 1091 »2 Ὁ. ἀγ. Φειθίας κθ. 399 088. 

ἀγ. ἣ γραφεὺς ἠθικός Πθ5. 1840 588. 
πολογύ- 

ναιος 172. 1500 580. νογϑὰβ Ηοπιογῖοὶ ἀογαμίαν τί 4. 100 

"7 (Β1δ.ν} οΥ ΙΓ ῬΓΟὶ ν ΟΧΥΝ ΤΠ). ΠΎ 10. 1287114 
(Β319). ΡΎ11.1418582 (1388). 144.1502}080 (277). 
ἐπιτάφιον ἐπὶ ̓ ΑὙαμέμνονος ἢ 90.157 329. --᾿ Αγαμέμνων, 
τγαροραϊα ΑΘΡΟΒ. ἔδτδ. 1072 022, 26. ---᾽Αγαμεμνο- 
νίδαις θυσία ἐν Τάραντι θ100. 840 48. 

ἀγα μένως ν. ἄγασθαι. 
1248}18 ΕἸ. ἀγαθὰ μέν. ἐπαινετὰ δ᾽  ηεη15. 1248}"20. 24 ἄγαν. τὸ μηδὲν ἀ ἀγαν ΡῬβϑι. 1890 320 (οἴ παροιμία). πάντα 
ἀγαθόν, ἀἶδὲ ἡδύ, χρήσιμον (εἶνε συμφέρον) Η82. 111 "19. 
χεη 2. 1988 518. ἡμβ 11. 1309.417, Αα1. 34.322. 40. 49 
Ὁ10. Ρβ 13. 1390 51 (εἴα 8. 18 8 Ρ22, 28. θ. 1862 320). 
τὸ ἁπλῶς ἀγαθὸν καὶ Ἂ ἡδὺ ἁπλῶς ἐστίν Ηθ4. 1156 22, 15. 
Ἴμβ11. 1209 51 Ὁ ᾽83 34. 

ἀγαθός. οἱ ̓ ἀγαθοὶ περί τι γιγνόμενοι ΠΕ11.181554. 
ἵππος ἀγαθὸς δραμεῖν, μαθεῖν Ηβό. 1100530. Ζι16. 610511. 
ἀγαθοὶ φαγεῖν Ζιι84. 619 581, φ8. 808 }5. ἀμείνων σίδηρος 
ποῖος μὸθ. 888 Ρ4. αἱ κοχλίαι πότε ἀμείνους (ς πρὸς τὸ φα- 
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ἄγαν πράττειν παρὰ τὸ Χιλώνειον, ἧττον ἄγαν ἅπαντα ποιεὶν 

ἢ δεῖ Ῥβ12. 1889 νά. 18. 1889 17. τὸ ἄγαν αὶ σώφρενος 
Ηη8.1140.312. --- ἄγαν ψυχρόν, ἘἙηρόν μβ8. 8666. ἴον 
ἄτοπον Πη2. 1824 028. ἄγαν δεσποτικος Πε6. 1306 "8. 
ἄγαν ἐλευθερία Πε12. 1816 "24. --- βοὴ τΆτο δαϊδοῖϊνο ὅτι 

Ροπίδαν,, ἐκ πολλῶν ἄγαν Πη4. 1826 υ4, Ζιγ19. 521812. 
ποιητικῶς γὰρ ἄγαν, σεμνὸν ἄγαν ὸ τραγικόν Ρηγϑ. 1400 

11, 8 4]. 
ἀγανακτῶσι διὰ τὴν ὑπεροχήν Ῥβ2. 1879 56. 

γεν) Ζιε 13. 544 423, ἵν᾿ αὐτὸς αὐτῷ τυγχάνει βέλτιστος ες ἀγα πᾶν, δγπ τιμᾶν ΚΙ2. 14}6. Ηκχ9. 1179 527, Ἐγἢ βύλε- 

ὧν (Εν ὅτ 183) Ρα 11. 1371 088. ὁ εὔθυμος μὴ ἐπισπερ- 
χὴς ἀλλ᾽ ἀγαθὸς φαινέσθων φ 3. 808 37. --- ἀγαθός, εγῃ σπυ- 
δαῖος ΠΎ1ΙΘ. 128713. σοηΐ 5. φρόνιμος Ηζ 18. 11441. 
Πγά. 1217 51. ΤΎ1. 110.315. ἀγαθὸς κατ᾽ ἀρετήν, κατ᾽ 
ἀρετὴν τελείαν Ῥβ4. .381.22τι Παθ. 1255 .521. η4. 1210 
588. ἀγαθός ἐστιν ᾧ τὰ φύσει ἀγαθά ἐστιν ἀγαθά ἡεη1ὅ. 
1248 Ρ21. ὑχ οἷόν τε ἀγαθὸν εἶναι ἄνευ φρονήσεως, μὴ χαι- 

ροντα ταῖς καλαῖς πραξεσιν Ηζ 18.1144 581, 486. «9.1099 
417. ἄριστος ὁ κὶ πρὸς ἕτερον χρυΐμενος τὴ ἀρετῇ Ηεϑ8. 1180 

47, γνώμῃ ἀρί ἱστη τί ἐστι Ῥα 1Ὁ. 1875 880, δ, 1810 219. 
β2ὅ. 1402 "84. δ ἀγαθὸς φίλος οὐ αὑτόν, εἷς αὐτὸς αὐτῳῷ, 
φίλος, ὀρεκτὸς αὐτὸς αὐτῇ Ηθῦ. 1101 ὅ18κηη. ἡεη δ. 1239 
"12. θ. 1340 1, 19. ἀγαθός τε ἃ εὐδαίμων ἤὰ: γίγνεται 
ἀνήρ (ἐθουπάσπι ΡΙδτοπθμι) 038. 1088 517. γίνεσθαι ἀγα- 
θὲς ὕσει, ἔθει. ὀιδαχὴ Ηκ 10. 1179 Ρ195η4ᾳ, 1180 2ὅ. 
ἀγαθὸς ἀννρ. ἡἰκῦ ἀγαθὸς πολίτης Ηε5. 1180 "29. ΠπΠὸτ 
1298 Ῥ6. ζω ἀρίστη ΠυῚ. Οα 9. 279 .321. βγη ἄριστα ἔχειν 
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Οβ12. 299 439. ν. ἀρίστη πολιτεία Πγ18. 128409ῦ. ὁ αὐ-, 
. τὸς ὅρος τῷ τε ἀρίσ ἵστῳ ἀνὸρὶ ᾿ὶ τὴ ἀρ ἵστη πολιτείᾳ, Πυ]1ὅ. 
1884 818. --- ἀγαθοί, βελτίες. ἄριττοι, ΕΥῃ εὐγενεῖς ΠΕῚ. 

180341. βο. 12005321, γ7.1219885.11.12815840. ἐξ ἀγα- 

θῶν ἀγαθοί Πα ὁ. 1950 "Ὁ. Ὑ18. 1288 880. Ρα9.1367}80. 
- τύχη ἀγαθή Φβῦ. 197 820. Μκ8. 1005 485. --- βοτανη 
συντελῦσα πρὸς ἀυβλυωπίαν ἄριστα θ171. 841 52. ἄριστον 
μὲν ὕδωρ (Ριμά ΟἹ 1, 1) Ῥαῖ. 1804 528. --- βέλτιον ἢ ἴσως 
διελθεῖν ἡμβ11. 1308 ΒΤ, δὶ βέλτιον (ἰ 6 ἐκ ἀγαθόν) τιϑ δ. 
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σθαι. αἱρεῖσθαι, διώκειν Ἠαϑ. 1098 "17. 4.1096 10. Ὑ14. 
1119 519. ἀγαπήσας τὴν κόρην διὰ τὸ καλλος [60.148752.Ψ 
δ’ αὐτὸ ἀγαπᾶσθαι Ἠα8. 1096 38 (01. 1094 319). κ7. 
111711. ΜΑῚ. 980.528. αἱ ἀγαπώμεναι ἡδοναί Ηκ10. 1180 
414. εγπ χαίρειν τινί Ηγ 18. 1118 Β4.. Βγἢ χαρίζεσθαί τινι 
ΗΙι8. 1168.5838, 1169 "8 (οἱ Αὐκιοι ἀγαπῶσι τὸ τρίχωμα 
φορεῖν οβ 1848 529). τὸ φιλεῖσθαι ἀγαπᾶσθαί ἐστιν αὐτὸν 
ὸὐ αὑτόν Ῥα11. 1371 391. δγα φιλεῖν ΗΙ8. 1108 8529. ἕκα- 
στος περὶ ταῦτα ἐνεργεῖ, α ἃ μάλιστ᾽ ἀγαπᾷ Ἡκ4. 1175518. 

ἀγαπᾶν τὴν θεωρίαν. Ζμαὅ. θ4ὅ 814. οἱ εὖ πεποιηκότες φι- 

λῶσι αὶ ἀγαπῶσι τὺς πεπονθότας, πάντες ἀγαπῶσι τὰ αὖ- 
τῶν ἔργα ΗΣ 2. 1120 514. ι7. ,1101 58, 84. 1168 .84. τὸ 

ἀλγῶντι συναλγεῖν μὴ ὁ ἕτερόν τι ἐγαπᾶν δήσομεν ἡτηδ. 
1240 588.--- ἐγαπᾶν ἱ αι σοηὔθηζιηι οκκ6 ἀγαπῶσιν ἴσον ἔχον- 

τες Πεῖ. 1307 418. δ. 1292 519, “Μικρὰς εὐπορίας ἀγαπᾶν 
ΟβΙ2. 2912 1. χ ἑνὸς “σώματος ἀγαπᾶν ἀπόλαυσιν Ρβ38. 
1898 828. --- ἀγαπητός. λόγος συνετὸς ἀγαπητός (νη αἱ- 

ρετός) ρ1. 1420 "12. τὸ τε ἴδιον αὶ τὸ ἀγαπητὸν Πβ4. 1262 
θω.8, δαπανᾶν εἰς γαῖμον τῇ ἀγαπητῷ γεγθ. 123. 02, τὸ ἀγα- 

πητὸν μεῖζον ἀγαθονῚ Ῥατ. 1306 "168, 19. τοῖς ἐρῶσι τὸ ὁρᾶν 
ἀγαπητότατόν ἐστι μᾶλλον αἱρῶνται Η:1}. 1111}29. -- 
ἀγαπητόν. ὦΡΡ κάλλιον ἢ θειότερ ἐν ἨαῚ. 1094 59, οἵ ἀγα- 
πητὸν (ες ἐστιν) ς ἰηῇ, ἀγαπητὸν ὼ ὀλίγας εὑρεῖν τοιύτυς Βῖηι 

ΗΙ10. ΤῊΙΣ 420. κ|ο. 1181821. αἹ. 1094 }19. ,Ζ2γα 38. 

781}2, ἀγαπητέν (ες ἐστίν) ο εἰ οὐ ορία!, να} ἀγαπητὸν 

εἴ τις τὼ μὲν κάλλιον λέγοι τὰ δ᾽ αὶ χεῖρον ΜΜ1. 101631. 



᾿Αγαπήνωρ 

ΗκΙ10. 1179 18. 
᾿Αγαπήνωρ, ᾿ Αγκαίν υἱός Γ 96. 1016"4, δ. 
ἀγάπησις τῶν αἰσθήσεων ΜΑΊ. 980 522. 
ἄγασθαι τὸν νομοθέτην, τῷ νομοθέτυ τὸν σποπόν Πη14. 1888 

818, 18. σφοόρα ἀγασθῆναί τινος Ηη1. 1145 829. --- ἀγα- δ 

μένως λέγειν Ρηγ7. 1408 218. 
ἀγγεῖον, τὸ ἔχον. συνέχον τὺς ὄγκυς Κ1δ. 1628. ΟὙΤ. 

805 515. τὸ ἀγγεῖον τόπος μεταφορητος Φὸ2. 209}29. 4. 
912 84. 0{82. 976}18. ἐκκρίνεσθαι. ῥὲν ὥσπερ ἐξ ἀγγεῖα 

ἀγκιστροφάγος ὅ 

1281 "8. ἤχθω διάμετρος. ἤχθωσαν κάθετοι, ἔστωσαν ἡγμέναι 
μβα. 808 ὕρ. γϑ. 318311. Αα34.41 δι. τὸ κέρατα χλιαι- 
νόμενα ἄγεται ὅπυ ἂν τις ἐθέλη Ζιθϑ. 590 "18. --- ἡ θάλαττα 
πλέον ἄγει (στανίογα Ροπάθγὰ ΒΕ π60) πκχγϑ. 981 "15. -- 
ἄγειν (ροπάαβ ΒΑθ6Γ6) τρεῖς μνᾶς κἰπι θά. 888 Ὀ11. 248. 
1523 29, 928, 1518 3838. --- ἀκτέον τζ8. 1410. Πθ6. 
1841 818. 

ἀγελαΐζειν. ἀγελάζονται φάτται, ἰχθὺς Ζιθ12. 591 "7. (2. 
6102. 

Ογτ. 805 4. μα18. 8349"84. σπᾶτθαι εἰς τῇ ἀγγεῖον Οὐδ. ιο ὠγελαῖος. ζῷα ἀγελαῖα Πα3. 1258 38, ορρ μοναδικά Ζια1. 
8312 Β18. ἀγγεῖα σαττόμενα πκα]ά4. 928 ν29. τῶν ἀγγείων 
ὃ πυθμήν πκὸῦ. 980 482. 8. 986 "18. ἀγγεῖον μεῖζον Ζιὸδι. 
528 8ὅ. ε18. ὅ50 82, ψὲ ἐκπεττόμενα ἐν ἀγγείοις ἀλεεινοῖς 

Ζιζ2. 559 05. ἀγγεῖον κήρινον Ζιθ2. 590 525. ἀγγεῖον οἶνυ, 
χέγχρε, ἐνῶ. 460." 81. Ζιζϑ1. δ8012. ἡ οἰκία ἀγγεῖον σκε- 15 
παστικὸν σωμάτων ὶ χρημάτων Μη2. 1048 816. χελιδόνες 

ἐν αἰγγείοις (πο ἴα ἐν φωλεοῖς, Ζιζ2. 8589 "6) Ζιθι6. 600 
416. -- - ἀγγεὶ α΄ ἐν τοῖς τῶν ζῴων. συμασιν: πάντα ὅσα φύ- 

σει ὑπάρχει ὑγροὶ ἐν τῷ σώματι, ἐν ἀγγείοις ὑπάρχει, ὥσπερ 

4817 084. 48852.,18, ὁΡΡ σποραδικα Παϑ. 1200 328, οἔΖια]. 
488 58. ᾿οχοπιρία ὠγελαίων ζώων υἀπίνοτθε Ζια!. 488 88-7. 
τετραπόδων ζῳοκοκάντων Ζιθτ. 9515. 38. 604.218. ἐθ0. 
6833 "71 (μὴ ἀγελαῖα Ζιζ18. ὅ711 "29), ὀρνίθων Ζιθ13. 5917 
899. 8. 598 Ρ22. ι25. 617 521, ἰχθύων Ζιι2. 610 Ρά. ἴα. 
08 Ρ2ὅ. 17. ὅ10}21. 386. 1528 Ρ6. 818. 1581 328. οὗ 
Ζιθ18. 598 328. 611. 688 329, ἐντόμων Ζιι40. 628 8. 

ἀγέλη. ἀγέλαι γίνο νται ἀρρένων ἢὶ θηλειῶν ΖΙζ 17. ὅΤ10 528. 
τὰς ἀγέλας ποιῶνται ὅταν κύωσιν Ζιιϑ. 010 "9.Ψ 

᾿ αἴμα ἐν φλεψὶ ὺ μνελὸς ἐν ὀστοῖς, τὰ ὁὲ ἐν ὑμενωδεσι 0 ἀγεληδόν. ορρ κατὰ μίαν ἢ 818. ΟῚ 428. 
χα; ὀέραασι καὶ κοιλίαις Ζιγ30. 621 ΡῬ6. οἵ Ζμγὅ. 661}19. 
πνϑ. 481513) 80, νοϊ αὶ φλέβες Ζιγ2. 511 817.19. 520}18. 
30. 521 06. Ζμγά. 665 "12, 606518. ὅ. 607}19, Ζγβά. 
τΆ408 22 αἱ, κοιλία ἀγγεῖον τῥοφὴς Ζιβ17. 5806 "871. Ζμδῦ. 
680 538..πκ84. 1726 080, ἀγγεῖα περιττιΐματες ὑγρῷ Ζμὸ 1. 25 
616 538. μβ8. 8514. μαστὸς ἀγγεῖον γάλακτος Ζμδ11. 
892 312. ἀγγεῖα πνεύματος Ζγεῖ. 181 838. ἀκ800 88, 801 
410, 19. τῶν ἀγγείων αὔξησις Ἂ τροφή πνῶ. 482 38. 8. 
482}11. 

ἐγγειώδης. μόριον δεκτικὸν ἢ ἀγγειώδες Ζμγϑ. 6711 .528. 80 
ἀγγελία. τὰ ὕστερον δεῖται προαγορεύσεως ἢ ἀγγελίας ποι. 

1454 "5. 

ἀγγελιαφόροι αὶ ἡμεροὸρόμοι κθ. 8398.581. 
Δγγης. ἐς ἄγγος (ξπιρεὰ 884) αν. 418 "20. ἐξ ἄγγος κῦ. 

398 ὉΖ7. ὁ ἐχῖνος ἄγγος τι Γ 415. 1841 "2, 35 
ἄγειν ἐποίκυς Πεθ. 1806 48. ὅ ἅλιος τὰς τέσσαρας ὥρας ἄγων 

τὸ ἔτυς κα. 899 .328. ἄγειν τεχνὴν τινα πρὸς τὰς μαθήσεις, 

εἰς παιδείαν Πθ6. 1841 482, 18. -- ἄγειν εἰς τὰ δικαστήρια 
Ργ15. 1416 382. ἀγόμενος ἐπὶ τὸ ἀποθανεῖν. υἷς ἀποθανέ- 

ἀγένεια. οοηὶ πενία, βανχυσία Πζ3. 1817 »40. ἀγ. ἀκολυθεῖ 
τὴ ἀνελευθερίοτητι αρῖ. 1251 δ16. 

ἀγ ἐνητος. (ἀδύνατον) ἀγένητα ποιεῖν (Αράτῃ ἔν 5) Ηζ2.1 189 
11. -- ἀγένητον ποσαχῶς λέγεται ΟαΙ]. 280 "θ- 14. ἀγέ- 
νήτον ὃ ἔστι νῦν. καὶ πρότερον οὐκ ἀληθὲς ἦ ἣν εἰπεῖν τὸ μὴ 
εἶναι Οα12. 252 428. δ χρόνος ἀγένητον 491. 251 15. τό 
τε ἀγένητον ἄφθαρτον ὼ τὸ ἀφϑαρτον ἀγένητον Οα!12. 282. 
881. τὸ ἀεὶ ὃ ὃν ἁπλῶς ἄφθαρτον καὶ κ ἀγένητον Οα12. 281 026. 

ἄφθαρτον αὶ ἀγένητον, ἀγένητον Ὄ ἄφθαρτον ᾧχθ9..191 328. 
γ4..208 Ρ8. ᾿ὶ 11. 1471 39. ἐσίαι ἀγένητοι τὸ ἀφθαρτοι Ζμαῦ. 
6442}. τὸ σύμπαν ἀνώλεθρον καὶ, ἀγένητον κά. 890.581. 

ἀγεννής, οοηΐ μοχθηρός Ηὸδ8. 1121 826. τῶν πολιτῶν οἱ ἀγεν- 

νεῖς, ΟΡΡ οἱ γενναῖοι Πὸ12. 1290.}22. 18. 1288 586. οἱ ἀγεν- 
νεὶς πότερον κατ᾽ ἀλήθειαν δια φέρεσι τῶν εὐγενῶν ἢ 82. 1490 
814, β' ος ἀγεννής. βαναυσος, ἀγοραῖος Πη9. 1828 "40. ἀ- 

γεννέσταται τῶν ἐργασιῶν, ἀγῃ βαναύυσοόταται, δυλικώταται. 
ΟΡΡ τεχνικώταται Πα11. 1325889. ἀλεκτορίδες ἀγεννεὶς, Ορ᾿ 
γενναῖαι Ζιζι. 5816. ΖγΥΎΙ. 74981. --- ἐκ ἀγεννές (ἐστιν) 
ἐν ἐκείνοις σεμνύνεσθαι Ηὸἃ. 1124 "28. 

μενος Ῥβ8. 18860.319. πο11. 1452 827. ἤ ἐπιθυμία ἄγει, 4“ ἀγέννητος. ἀνάγκη εἰναι τι τῇ γιγνόμενον κὶ ἐξ ὅ γίγνεται 

δΡΡ λέγει φευγειν Ηγδ. 1147 "84. ἄγεσθαι ὑπὸ τῆς ἐπιθυ- 
αἴας, ὑπὸ τὰ παθυς, ὑπῈ τῶν ἡδονῶν Ηγ14. 1119 52. δ11. 
1135 584. γ8. 1180 "21. 10. 1181 11. ἄγειν προπετὴ τὸν 
ἀκροατήν, εἰς τὰ παθὴ ἀγειν τὸν ἐἰκροατήν Ργϑ9. 1409 082, 
19.1419 "25. ρϑῦ. 1489 "2. ἄγειν τοῖς νόμοις Πεβ. 1808 45 
Β17. ἦχθαι ὁιὰ τῶν ἐθῶν, τοῖς ἔθεσιν. ἐκ νέων Πη15. 1884 

13. Η..2. 1096 "4. β2. 110411. ἄγειν τὸς βασιλέας ἐ ἐπὶ 
τὸ μετριοίτερον ΠΕῚ1. 18 18 419. ἄγειν τὰς γυναῖκας ἐπὶ τὸς 

τέαυς Πβ9. 1210 86. ὁπό ὕτεροι ἂν ὑπερέχωσ σιν καϑ' αὐτὸς 

αὶ τύτων τὸ ἔσχατον ἀγεννήτον (ἀγένητον) Μβά. 999Ὁ1. 
ἀγερμός πο. 1451 427. 
ἄγευστος Ῥ888 ἡ γεῦσις τὸ γευστῷ ὼ ἀγεύστυ ψβιο. 422 

480. οἴ9. 421 "8. --- ἀεὶ ἄγευστοι ἡδονῆς ἐλευθερία, τὰ καλᾷ 
Ηκῦ. 1116019. 10. 1119 ηιῦ, 

ἀγεω μέτρητος. ἐν ὠγεωμετρήτοις υ διαλεκτέον περὶ γεωμε- 
τρίας ΑὙΤΞ. 1118. ἀγεωμέτρητα ἐρωτήματα ΑὙΙ2. τῇ 

Ὁ 6. τὸ ἀγεωμέτρητον ὀιττόν ΑὙΪ 2. 171 028. 
ἀγήρατον ὶ ἀναλλοίωτον τὰ ἀπαθές Οα8. 2102. 

ἄγυσι τὴν πολιτείαν Πδ11. 1396420, ἡ φύσις ἄγει. εἰς αὐτήν 50 ἀγ ἥρως ὸ ἀφθαρτος ὁ κόσωος, ἡ φύσις κῦ. 897 510, 27. 
(αὐτήν) μὸ8. 3580 820. τὰ εἰς τὴν τελείωσιν ἀγόμενα τῆς 

φυτεωξ Ηη13. 1153.812. ἄγειν τὸ τίμιον εἰς τὸ καλόν 5ῖπὶ 

Ῥαϑ. 136711. βῦ. 1427 438, Ὅ: 1444 84. εἰς ὄνειδος ἄ α- 

Ἴειν Ἧι 8. 1168 Β1δ. ἄγειν εἰς τὸ ἀδύνατον Αα16. 86 522. 

᾿Αγησίλαος. Κιναόωνος ἐπίθεσις Πεῖ. 1800 8Ὁ 
᾿Αγησίπολις οἱ Μυγοῦιβ Βρ5Ὶ ΒΚ' 0011 Χοῃ ΤᾺΝ 4, 1, 2 Ῥγὸ 

Ἡγήσιππος Ῥβ38. 1398 082. 
ἅγιος ὅρκος θ51. 883411. 

39..45."24. 87, θη, ἄγειν εἰς ὃ αὐτὸς δύναται ποιεῖν ΜΖΊ1. 55 ἁγισ στεῖαι τῶν θεῶν θα!. 908 814. 
1083 ν9. ἄγειν (ἀνάγειν γα, Οὗ8 ν) τιὺς λόγυς Αα 82. 41 

421, ἄγειν ἐπὶ τὰ εἴδη, τὸν τιθέμενον ἰδέας τζ 8. 141 30. 
ἄγειν εἰς σχῆμα ἀναλογίας, εἰς τὴν λόγον Ηε8. 1188 Ὀ1. 
Ψγ2. 4964. --- ἄγειν ἡσυχίαν᾽ Πὸ18. 1297 "7. ἄ. λαμπρῶς 
τὰ Διονύσια οβ1847 820. --- ἄγειν γραμμάς Τα]. 101816. 60 

αβό. 8621. ἡ ἀχθεῖσα (ἰ α καθετος) ἐπὶ τὴν βάσιν Ο)34. 

᾿Αγκαῖος. ὁ Ποσειδῶνος ὼ ̓Αστυπαλαίας. Σάμιος, φιλογέωρ- 
γος [580. 1666 342, 1ὅ. ᾿Αγαπήνωρ, ᾿Αγκαίν ὑιός  ὅ96. 

1510 Νὅ. 

ἄγκιστρον ὼ ὁρμιά Ζμὸ 12. 693 328. καταπίνειν τὸ ἀγκι- 

στρον Ζιιϑ1. 621 57. 

ἀγκιστροφαγος Ζιιδῖ. 6211. 



6 ἀγκιστρώδης 

ἀγκιστρυίδη σώματα (Ποιποοῦ), ἀϊθὺ σκαληνα, κοῖλα, κυρτά 
202. 1514 "28. 

ἄγκος θ188. 844 11. οἰκεῖ βήσσας ἢ ἀγκη Ζιι83.618}24. 
ἀγκυρα ὺ κρέμαθρα πὼς διαφέρυσι ῬΎΙ1. 1412 214. βαλ- 

λεσθαι ἀγκυίρας Ζιδ1. ὅ28 "88. ἄγκυραι βέβληνται Ζμγ 1. 
610 310. αἱ σηπίαι ὥσπερ ἀγκύραις ταῖς προβοσκίσιν ὁρμῦς- 
σιν 8117. 1081940, 

ἀγκυΐν, ὈταοΒίαπι Ζμὸ10. 688.348. οἱ ἀγκῶνες ἐκ πλαγίου προσ- 
κείμενοι Ζμὸ 10. ,388511. ἐναντίως τοῖς ἀγκῶσιν ἡ τῶν 
ὥμων ἔχει καμπή Ζιβι. 498 824. --- Ὀγομὶὶ Ῥδνβ ἈροΣῖοσ 
οἷς βραχεῖς οἱ ἀγκῶνες, ὼ οἱ μηροὶ υς ἐπὶ τὸ πολυ Ζια1δ. 

498 024, 27. 

᾿Αγλαΐη. ᾿Νιρεὺς ̓ Αγλαΐης (Ποπι Β 612) ΡΎ12. 1414538.5960. 
1570 86. 

ἀγλαόύκαρπος (Π αι η11, λῦ89) κθ. 401 37. 
ἀγ}. εὐκής, ορρ γλυκὺς πὸ]. 877 Ρ25. 
ἄ γλωττος κροκόθλειλος Ζωδ11. 090. 528. 

ἀγνευτικὰ ζῷα, ΟΡΡ ἀφροϑιτιαστικά Ζιαὶ. 488 "5. 

ἀγνοεῖν, ΟΡΡ ἐπίστασθαι. εἰδέναι. γιγνώσκειν ΑΥὙἹ. τι "0. 

ΗΕ10. 1180 524, 80, 89. ψαῦ. 4104. ὀδεὶς ὃ προαιρεῖται 
ἀγνοεῖ Ῥαϑ. 1808 513. ἀγ νοῦν ὰ . (ὁ Βκ᾽ . ἢ Β) ἄκων, ἑκων 
ὼ εἰδυίς Ῥα 18. 1373 »84. ἀγνοῦντες ἀμαρτάνυσιν Ῥα 1ὅ. 
1375 518, οἵ πο14. 1458 "28, 80, 8, 87, 1454 32. 8. οἱ 

ἀγνοῦντες φαίνονται ἀνδρεῖοι εἶναι ΗΎ 11. 1111 225- 38. -- 

ἀγνοεῖν τὰς νοϊα ὁ φυσικὸς ὁ περὶ τὴν ὕλην, τὸν ὁὲ λόγον 
ἀγνοῶν Ψα 1. 403 ΡΆ 4]. ἀγνοεῖν περί τινος ρ30. 1433 Ρ28. 
ἀγνοεῖν φαπι ὁπαποίαθϊοπο ἱπίουνορ, πόσα πολιτείας εἰδη, τί λέ- 
γει ὃ νόμος Αἱ ΠῚ. 1389 38. Ῥα1ὅ. 1815}18. ποῦ. 1449 
ν5 (ἠγνόηται). --- ᾿Αναξαγοόρας τὴν οἰκείαν φωνὴν ἠγνόησεν 

(ἰ ς ποη ᾿πίο]οχῖ}) Γαὶ. 814.218. ὅσα εἰρημένα ἀγνού μενά 
ἐστιν ΡΎ 10. 1410 54. -- ὁμοδοξία ὼὸ ἀγνοῦσιν ἀλλήλυς 
ὑπάρξειεν ἄν Ηιθ. 1107 828, - αἀγνούντως τβ9.114}10. 

ἄγνοια. ὁρρ ἐπιστήμη ΛΒ21. ὁ ὑ20. ὝΙΣ. ΤΊ "18. Μλιο. 
1075 "28. οἴ Ζιγ3. 5111. διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφι- 
λοσόφησαν ΜΑ 2. 982 520. ὁρρ σύνεσις Ψαῦ. 410 2. ἐξ 
ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μεταβολη πο11. 1402 480. παρὰ τὴν τις 
των γνῶσιν ἢ ὰ αΎνοιαν ποῖ. 1100 518. ἀγνοίας φθορὰ ἀνά- 

μνησις ὼ μάθησις, μκ ἢ. 405 422). ἄγνοια, ἀἴδῦ Ψεῦόος, ἀπάτη 

Μθ10. 1059 52. ἄγνοια κατ᾽ ἀπόφασιν, κατὰ διάθεσιν ΑΥἹθ. 
19 98 ΜΖ, ο[1}2. ΤΊ Ὀ1Ά, τῷ 9.148 δῦ. τύτων εὐϊατος ἡ 
ἄγνοια Μγϑ. 1009.519. ἀγνοια φυσική ἡμα 84. 1190 888. 

ὁμοίοις ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀήρ ἡμαϑ84. 1190. αϑῦ. --- ἄγνοια 

ἐλεγχϑι παραληγισ μοὶ παρὰ τὴν τῷ ἐλέγχυ ἃ ἄγνοιαν τιῦ. 160 
ν»»4, 101 3521-8ῦ. 0. 

τῶν ἀνηκέστων δὲ ἄγνοιαν, ποιά. 1458 585. τὸ δύ ἄγνοιαν 

πράττειν. ἀϊκῦ ἀγνοῦντα πράττει νΗγ3. 1110.»25. ε10. 1180 
809. τὸ μετ᾽ ἀγνοίας Βε0. 118512. (μετ᾽ ἀγνοίας, τῶν 
οἰκείων κακῶν ἀλυπότατος ὃ β' ὡς 8 40. 1481 011). τὸ δι᾽ 

ἄγνοιαν πότε ἀκύσιον Ἠγ3. 1110 "18, ηεβ9. οὔ ημα84.1190 
δρᾷ, ἀγνοια ἡ ἐν τὴ προχιρέτει. ἡ καθόλν, καὶ καθ᾿ ἕκαστα 
Ηγ9. 1110 081. τ΄ ἡ ὁ ἀπειρίαν ἢ ἀγνοιαν ἀνδρεία γεγῚ. 
1329816, "26. 

ἀγνούντως Υ ἀγνοεῖν. 
ἁγνός. Αρτεμις ἁγνή (Ποιιν Τ1) πιϑθ. 894 "84. μακάριον 

δ 

15 

20 

25 

80 

85 

108 418 κιᾳ, ΡῚ ὃ. --- ὁ μέλλων ποιεῖν τὴν 
45 

ἀγοραῖος 

οἱ ἄπωθεν, ἀσυνήθεις Πη7. 1327}40. Ρβό. 1884}26. Ηδ12. 
1126 "25. ὁ ὠγνωῖς, ὍΡΡ ὁ πάλαι φίλος ηεη 2. 1287 Ρ40. 
εὔνοια γίνεται ὼ πρὸς ἀγνῶτας (ο65. 1185 "85, 82η ἀγνῶτας 

πριν δοοῖρίθπάυπι οϑῦ ἢ) ὰ λανθάνυσα Ηιὅ. 1166 86. --- 
αἱ μὲν γλῶτται ἀγνῶτες, τὰ ὶ δὲ κύρια ἴσμεν ΡΎ]0. 1410"22, 

ἄγνωστος ἡ ὕλη καθ᾽ αὐτὴν ΜζΙο. 1080 39. ἄγνωστον ξῦ. 

919 412. ἄγνωστον τὸ ἄπειρον Ργϑ. 1408 "2 1. ἐπιστητὸν τὸ 

ἄγνωστον ὅτι ἄγνωστον Ρβ 4. 1402 80, ἄγνωστοι ἀρχαί, 

ἴ ο ἀναπόδεικτοι Αγϑ8. 1212. --- ἄγνωστα, ὍΡΡ γνώριμα διὰ 

συνήθειαν Ζια16. 494 022,21. --- ἀγνωστότερον. ΟΡΡ πιστό- 
τερον, γνωριμωίτερον (ἔα ̓  νυ) ΑβΙ 6. 064}81. τεῶ. 129 "6 844. 
διὰ τὴν ἀσυνήθειαν ἀγνωστότερα αὶ ξενικιύτερα Μαϑ. 99582. 

ἀγνωστότερα ὀνό᾽ ματα τζ! 1.149. ἄγνωστον ὄνομα Μζι ὅ. 

1040811. 

ἀγόνατος. εἴ τι ἀγένατον εἴη τῶν βαδιζόντων Ζπ9. 109 58. -- 
ἀὠγόνατοι οἱ κύαμοι Γ 190. 1512 88. 

ἀγονία. ἵππος, ὄνος εὐφυεῖς πρὸς τὴν ἀγονίαν Ζγβ8. 1488. 
τὴς ἀγονίας αἴτια Ζγβι. 746 "20, 25," 29, 31. ὁ. 107 827. 

λέοντος ἀγονίας τῆς ὕστερον τί τὸ αἴτιον ΖγΥ1. 150 381. 

ἀγονία τίς ἰατή, τίς ἀνίατος ΖΎβΤ. 146.020. 
ἄγονος γ6] οὰηὶ σόη οοπίαπρίδας ν6] δ08ο1 ροπίψαγ, Σικελία 

ἄγονος λαγώῶν Γ 527. 1δ0δ 7. ἡ ὁμίχλη ἀναθυμίασις ἄγονος 
ὕδατος κά. 894.8220. ἡ ὁμί χλη νεφέλη ἄγονος μαϑ. δ46}85. 
ἄγονα σπερματικῆς ἐκκρίσεως. ἀμφότερα, (γυναῖκες καὶ Ὁ παιδία) 
Ζγεῦ. 184 80. -- ἄγονος, ἴὸ ἐκ ἔχων “σπέρμα: οἱ αγόνοι, οἷον 

παῖδες ὰ γυναῖκες ὶὶ οἱ ἤδη γέροντες ᾿ οἱ εὐνῦχοι (ξὺ φθέγ- 

γόνται) πιαὶ ὁ. 900 "10. 84. 903 λ27. (87. 896, ἃ. «ττ- σπέρμα 
ἄγονον, ὉΡΡ γόνιμον Ζικθ. θὲ 7 υ84, διὰ τί ἀγονόν ποτε τὸ 

σπέρμα Ζγαιᾷ. 120 Ν1Ὁ. τὸ ἄγονον σπέρμα λεπτόν, ψυχρόν, 
ἐν ὕδατι διαχεῖται Ζιγ28. 828 5390. ἽἹ, 582 380. Ζγβι. 141 
ΔΑ, τὸ πρῶτον σπέρμα ἄγονον, διὰ τί Ζιει4. ὅ44 15. 1. 

83 517. Ζγβά. 189.310, 260. ἀγονώτερα, τὰ πιμελωδὴη ἢ 
ἄρρενα ἢ θήλεα, ὁ διὰ τί Ζιγ18.20"6. Ζγα18. 136 58. Ζμβο. 
05118. ἀγονοι τίνες ὰ δια τί ΖΙγ11. δ18 "8, 71. 581}22. 
Ζγαῖ. 118 323. ὼ τοῖς ἀγονοις ἀνόρασι γίνεται ἠδονή (ὧν τὴ 

συνυσίᾳ) Ζγαξο. 128 518. ἐξ ἀγόνων γίνονται τινες γόνιμοι 

Ζγα18. 128 327. δ γυνὴ ὥσπερ ἄρρεν ἄγονον Ζγαϑο. 128 
818. --- ἄγονοι ἵπποι, ὄνοι Ζιζ52. ὅτ0 85. 28.511}18. Ζγβ8. 

148 "1, ὑρεῖς. ἡμίονοι Ζγβ1. 146 "14 864. 8. 74.1 82 ὃ Βη6. 
λέοντες Ζιζ81. 19 Ὀ11. ὄρνι ἴθων ὠὰ ἄγονα, ὑπηνέμια Ζιζ8. 
δ02 322. 21. 889 233, ὀρνίθων ὺ ἰχθύων τίνα ὠὰ ἄγονα 

Ζγγῦ. τοῦ 418. α2 1. 180821. ΖιζῚ 4. 5608 νΒ. τῶν ἐντόμων 

ἔνια ὅλως, ἄγονά ἐστιν Ζγβι. 32 ", 
ἀγορά. περὶ τὴν ἀγορὰν αὶ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι 11ζ4.1819529. 

μέχρι ἀγορᾶς πληθυέσης Ζιιϑ3. 619 .510. κλέψαι ἐ ἐκ παλαί- 
στρας ἢ ἐξ ἀγορᾶς πκθ14. 952 318. ἀγορὰ ἀναγκαία, ἐλευ- 
θέρα. Πη1}. 1381 381.Ὁ1. 11. οἱ παρέχοντες σφᾶς αὐτὲς πὰ- 
σιν ἀγοροῖν Πηῦ. 1321.39. --τ τὰ περὶ τὴν ἀγορὰν συμβόλαια 
ΤΠ 10. 1800}11. τὸν δέκα ἐτῶν μὴ ἀπεσχημένον ἀγορᾶς 
Πγύ. 1218 ἃ20. χρηματιστικαὶ τέχναι αἱ προς τὰς ἀγορὰς 

(ἀγοράσεις οἱ δὲν 10) ἡεσιά. 1218 431. -- συναγοράσαι ἔλαιον 

ὼ οἶνον ἢ τὴν ἄλλην ἀγοράν οβι841 Ββ,.10. 
ἀγοραζ εἰν βραχέος "8184 "8, παρα τινος ο,31847}12. ἀγο- 

ράσαι Φβι. 190 "δ. 

θέμις ἀγνί 9024. 1083 8320. ἀγνὲ θεῶν πρέσβισθ᾽ ἑκατηϊέλε 855 ἀγοραῖος. ἔμποροι" ἢ ἀγοραῖοι οβ 1850 220, 1847 584. ἀγο- 
031. 1088 82, 

ἄγνος. ἀφ᾽ ὧν φέρυσι μέλιτται Ζιι40. 0321. 39. ἄγνοι ̓ ὴ βάτοι 

φταά. 819 "8 (Ὁ ΥΩ ὀαϑίαα 70). 
Ἵλγνων. Θηραμένης ΓΑΎ ἰνωνος 370. 1540 κ0. 

ἀγνυΐς τοῦ τῶν λτν τι}. 118 326. ---- βαὰν ἀγνῶτες ἀλλή- 60 
λοις ΠΕῚ1. 1818 Ρῦ. ἀγνῶτες, ΟΡρ Ὑνυίριμοι, συνήθεις, 5γπ 

ραῖον (ὀήμα εἶδος) τὸ περὶ ὠνὴν πρᾶσιν διατρῖβον Πὸ 4. 
1291"19, 84. πλῆθος ἀνθριύπων ἀγορχίων, βαναύσων Πζ4. 
1819 828. πλῆθος γεωργικον, βάναυσον. ἀγοραῖον, θητικὸν 

Πζτ. 1821 "6. δὴμος γεωργυκός, ὠγοραῖος, βάναυτος Πό8. 

1 2359 088. ἀγοραῖος ὄχλος Πζ!. 1819.480. τὸς ναυχληρῦντας 

τῶν ἀγοραϊ ων προτιμᾶν ρ3.1434.8329. τέποι ἀγοραῖοι οβι840 



ν᾿ ἀγορανομία ἀγών Ἶ 

ν19. ἀγοραῖα τέλη οβ1840 32. βίος ἀγοραῖος, βάναυσος Πη9. χρώματος κατὰ τὰς ὥρας Ζγεθ. 180 381. --- τῶν ὀρνέων τὰ 
1328. 089. φιλία πάμπαν ἀγοραία, ἀγοραίων Ἠθ1δ. 1162 ἄγρια ἅπαξ ὀχεύεται ὸ τίκτει τὸ πλεῖστα Ζιε18. 544 525. 
528. 17. 1158 321. ι8. θ14 49. μεταβάλλει τὴν ἰδέαν ,νκατὰ τὰς ὥρας Ζιι1δ. 

ἐγοβανομὶ ἴα, θοηΐ ἀστυνομία Πη1}. 1881}9. 6162. ,.Ζγε6. 7186.381. δογιτ οἰκήσεις Ζιι11. 614.}81. --- 
ἀγορανομικαὰ ἃ ἀστυνομικά (ΡΙαὶ τὸρ ΙΝ 425 0) Πβῦ. 5 ἔντομα ἁ ἄγρια Ζιεϑ1. δ51 8ὅ. 141. 621 "28, 628 429,10. --- 

1364.481. φυτὰ ἄγρια, ορΡ ἥμερα φταά. 819 Ρ28, 29, ͵ .37. πιά. 896 
ἀγηιρανόμος, ἐοηΐ ἀστυνόμος Πὸ 15. 1299"17. ζ 8. 1822 58. κχϑῦ. 927 96, θὶς ὁ μέλας, ὁ δ᾽ ἄλλος ὃ ὅμοιος ἐστι τοῖς 

414, ἀοΥ Γ409. 1540 .848. ἀγρίοις Ζιθ18. 598 "6. μυρρίναι ἀγριώτεραι. τὸ γένος πκ 88. 
ἀγήρασ, “α. ἀποστέλλειν τινὰ ἐπ᾿ ἀγόρασμι τι οβ1852 "4. 9214, -- ἤθη ἀγριώτατα, ΟΡΡ ἡμερώτερα ᾧ λεοντωδη Πθά. 
ἀγραστής οβ1852 "0. ιο 188818. ἄγριος, βγη σκληρός, χαλεπός, ὀργίλος Ἠδ14. 
4 Ἴε τ οἱ νόμοι οὕτως ἀγορεύσσι Ῥα1. 134 422. οἱ νθ9 τι 1128 49, νῷ, πεγᾶ. 1281 09. ὉΡΡ φιλητικός Πηϊ. 1337940, 

γρρεμασι περί τινος Ῥα18. 1314.320. Ἠεδ. 1129 Ρ14. κα΄ ἀνοσιώτατον ὼ ἀγριώτατον ἄνθρωπος ἄνευ ἀρετῆς Πα 2. 

χῶς ἀγορεύειν. τινά [318.1541 88. 1288 486. 

γος. ὅθεν τὸ ἄγος συνέβη τοῖς Συβαρίταις Πε8. 1808 380. ἐγ διετῆ, ορρ ἡμερότης ΖΙθ1. ὕ88 321. ὁρΡ πραότης Ζιι44. 
ἀγρα μματες. ὀηλᾶσι τι ἢ οἱ ἀγράμματοι ψόφοι, οἷον θη ιὸ 6297. 

ξωνς ὧν ὑδὲν ἐστιν ὄνομα Ε1. 16 829. ζῷα, ἀγράωματα, ἀγροικία ἀοῦ ΗβΊ1. 1108 230. ἡμα 81. 1193881]1. θρασύτης 

ὁρρ διάλεκτον ἔχοντα Ζιαι. 488 888, ΟΡΡ γράμματα φθέγ- Ἂ ἀγροικία. ἥθυς ῬΎΙΘ. 1417521. 
γετβαι Ζιβ12. ὅ04 "2, ἀγροῖκος (ἄγροικος Ζ:αἹ. 488 2, Βηϊ0. 1181 "18. ἡμαϑὶ. 

ἀγα δεῖν. οἱ ἀγραυλᾶντες θ11. 881 829. 1198.218, 160). 1. ρῥτοργῖο, ζῷα ἄγροικα, ΕΠ. ἔρς τᾶς συναν- 

᾿ αφίν γραφή 8718. 1041 834. 879. 1541 582 20 δεωπίξϑτα Ζια!. 488}. ---- 3. πῃιοία ρἢ ἡεγ2. 1230}19. ἀοῦ 
,φα Φο ὃς νέμοι ἄγραφοι, ΟΡΡ γεγραμμένοι Ηκ10. 1150 Ὀ1. Η31. 1108 330. ηεγῖ. 1284 85. ηω.α31. 1193. 418. ὁρρ πε- 

Πῦρ. 1819 540. Ρα13. 1378 δ, 1874.420. νόμος ἀγραῷος παιδευμένος Ργτ. 1408 5832, βγὰ ἀνα ϊσδητὰ ςΗβ2.1101826. 
καὶ χειρός ρ2. 142381. δίκαιον ἄγραφον Η915. 1102 022 (ορρ οἱ ἀμαϑεῖς τὼ οἱ ἄγροικοι Ἠη10. 1151 υἹ8. “ἱ ἀγροῖκοι μά- 
χατὰ νόμον). Ρα14. 1870 518,17. ἔθος ἄγραφον Ρ3.1421 λιστα γνωμοτυύποι Ῥβ:ι. 1390 37. --- ὄντες μικοὲν ἀγροικό- 
"Δ. ὅσα ἀγραφα παρὰ πᾶσιν ὁμολογεῖσθα: δοκεῖ Ῥα 10. 25 τεροι, Ξενοφάνης ὺ Μέλισσος ΜΑ5. 980 "21 ΒΖ. 
1268 9. λέγειν γεγραμμένα. ἄγραφα ρ871.1444 338. -- ἀγρονο͵ μοι, ὁοπὶ ὕλωροί Πζα. 1321}080. χ132. 1381 "16. 
ἐν τοῖς λεγομένοις ἀγράφοις δόγμασι (ΠἸαιοπίε) ΦὸΣ. 2091. ἀγρός. ἐν τοῖς ἀγροῖς κατὰ τὴν χυῖραν Πβ5. 1208 57. ἐπὶ 

ληρεύειν. σὰν (16 τῆς ἀρετῆς) ἀγρεύοντες δύναμιν 0326. τῶν ἀγρῶν οἰκεῖν Πεῦ. 1808319. ἀγρὸν ἔλαβεν οἰξγον (ΟΧοια- 
1083 518. ΡΙυμι παρομοιωσεως) ΡΎϑ. 1410 328. 

ἐριαίνειν ἴον ζῴα ἀγριαίνοντα Ζι1. 608 081. 80 ἀγροτέρα. θύειν ᾿Αρτέμιδι ὠγροτέρᾳ ἢ τὸ Ἐνυαλίῳ 887. 
χἸεριέλαιος. αἰκῦ καλλιέλαιος φταθ. 820}.41. (ΟἸοα ΟἸοακῦον 1542 90. 
Ἠυῆεν δὲ 1,Κ). ἀγρυπν εἶν. τοῖς ἤ “ρυπνηκότιν ἡ φωνὴ τραχυτέρα πιο.11.900810. 

ΠΣ τῶν ζμων διαφοραὶ κατὰ τὸς βιαςὰὶ χ τὰς πραξεις, τὰ ἀγρυπνία διὰ τὸ νοεῖν πιηῖ. 911. 589. 

αἷν ἄγρια τὰ ὁὲ ἥμερα Ζια 1. 488 326. βι. 4995. θὺ. ἄγρυπνος, ΟΡΡ καθεύδων ΠΕῚ1. 1814 "85. τὸ θῆλυ ἀγρυ- 
250 81. 19. 602 ν1δ. 28. 606 39. πάντα ὅσα ἡμερώ ἐστι 85 πνότερον Ζιι. θ08 ν18. τ νοήσεις ἄγρυπνοι πιηῖ. 911 "1. 

ξνυ. Ἂ ἀγριά ἐστι" διὸ ἀόιίνατον τῷ ἀγρίῳ ὼ τῷ ἡμεευ ἄγρωστις. κρότωνες γίνονται ἐκ τῆς ἀγρυίστεωις Ζιε19. 3815. 

εαιρεῖσηαι Ζια 1. 188. 280. Ζμα ἃ. β643 "8. πιά. 895 "54. ἀγυμνα σία, δοπὶ ὅσνὴ ἀμέλεια ΗΎΤ. 1114 824. 

κει ἅμερα ἄνθρωπος αὶ ὀρεύς Ζια 1. 488 21 (μθᾳ ἄνθρωπος ἀγύμναστοι ΜΑ4. 985 314. ὁρΡ γεγυμνασμένθι π΄ 1 ὅ. 878 
χα, ἃ ξιον ΡᾺ ὕμερον Ζμαδ. 648 55). θηρία ἃ ἄγρια. Πα8. 1350 418. 710. 888 423, : 
ὅδ κι πρὸς ζῷα τῶν ἀνθρώπων χάριν ἐστί, τὰ μὲν ἥμερα “0 ἀγχιβαθής:. ἀκταὶ ἀγχιβαθεῖς Ζιε16. ὅ48 "28. τὰ ἀγχι- 
κ διὰ τὴν χρῆσιν ὰ διὰ τὴν τροφήν. τῶν δ᾽ ἀγρίων τὰ βαθὴ πκγ81. 9830 52. 
πλεττα τὺς τροφῆς αὶ Χ, ἄλλης βοηθείας ἕνεκεν Παϑ8. 1256)18. ᾿Αγχιμόλιος Λάκων 8571. 1588 "19. 
τ 1324 9541, τὰ ἥμερα τῶν ἀγρίων. βελτίω τὴν φύσιν Παῦ. ἀγχίνοια, 4οῦ, ἀἴδυ εὐβυλία Αγ84. 89 "10. ΗΖΙ0. 11.120. 
1254511. πιάδ. 896 32. ἀπαξ τᾷ ἐνιαυτῷ τίκτει τὰ πολλὰ ἡμαῦ. 1185} «ἀρ4. 1200 480. ὁομΐ εὐμαθεια Ῥαὸ. 130 2}}24, 
τῶν ἀγρίων Ζιε9. 543 081. 18. δ44 326. αὐτῶν τῶν ἀγρί ἴων 45 ἀγχίνυς πρὸς τὰ συμβαίνοντα Ζιη10. 581 81}. --- ἀἹ γχίνως 

βιαφοραὶ πρὸς πραότητα ὼ ἀγριότητα Ζιι44. 629 "ῦ. ἡ ἀν- χρήσασθαι λογῳ. ἔργ . ἄξει 1350 388. 

οεἰα ἐκ ἀκολπθεὶ τοῖς ἀγριωτάτοις Πβμ4. 1388 "18, Ρἰθγαπιαμο ἀγχιστεία ὑπάρχει τινὶ πρὸς τινα Ρβο. 1385 88. 
τὰ ἄρρενα αγριώτερν Ζ.1. 608 "ῆ, τὰς ὄψεις ἀγριώτερα ὶ ἀγχόν ἡ. αἱ σ᾽ γχόναι ααλισ τα τοῖς νέοις πλ]. 96: "ὴ. 
ἀλκὰ τες οα Ζιθ39. 0071811. ὅλως τὰ ἄγρια ἀγοιωτερα ἐν ἀγωγύ. ἡ ἀγωγὴ ὁιλώνυμος τῷ. 199 ἸΣΡᾺ -π- ἀγὼν ἡ εἰς ὅσίαν 

τῇ Ἃσ σίᾳ Ζι938. 06 "17. περὶ Αἴγυπτον μετ᾽ ἀλλή). ων ζῶσι 50 ἡ γένεσις τζ). 189.»80. -- ἐκ νέν ἐγωγὴς ὀρθῆς τυχεὶ ἵν πρὸς 
ᾧ αὐτὰ τοὶ ἃ ἀπ γριώτατα Ζι1. 608 "8ὅ. ἡμερώτατον τῶν ἀγρίυιν ἀρετήν. Ηκ10. 1179081. διὰ τὸ ἅ8ος αὶ τὴν ἀγωγήν. τὴ 
ξ δέ ἐφας Ζιιτ0. 880 018. -- ὀχθπρὶα ζιμιυν ἀγρίων οὔ ααϊ- ἀγωγὴ τ τοῖς ἔθεσιν ὀλιγαρχεῖσθαι. ἀδι κατὰ τὸς νέμυς 
ἤψῃ τῶν τετραπόδων ζῳοτοκύντων Ζια]. 488 27, 80,18. Πόδ. 1299 "14,10. ἐφ᾽ ὁποτέραν τὴν ἀγωγὴν τὸ ὀίκαιον ἐφαρ- 

310 495 581. 499 55. 5011. ε9. ὅ42 081, ζ18. 57118, μόσει Ραιῦ. 810 15, ἀγωγή εὐδαιμενική ηεχά. 1310 8382. 

20. 812 ἜΝ 38. 5718 82, 82. 806. 6580 "8. 87. 80}830, 86. 88 ἀκρασία ἡ παρὰ τὸν λόγον ἀγυνγή πκηϑ. 949 "10. 
ὁϑ410, 17. 28. 6. 590 818. 19. 602 15. 28. 606 87. 39. ἀγώγιμος. τὸ τῶν ἀγωγίμων βάρος μβὸ. 809 58, 
δοΤ 11, τ. 611 515. 40. 08018. 50. 6832 "8. Ζμα8.6483 ἀγων Φγθ. 200 39), 81 (Οληήαπια). ἀγῶνες γυμνικοι Ηγ12. 
8. Ζγεβ, 188515. ΗγΥ18. 1118 422. τετράποδα ἄγρια, τε- 1111}. Πγ 12. 1288 418. ζ8. 1328 1. Ῥγ9. 1409 "80. 
τράποδα, ὰ ἄγρια Ζι95. ὅ94 028. ιδ. 611 810. Ζγεθ. 786481. ὁ ἀγὼν ἄγεται μυσικός 66. 1481.419. ἀγῶνες οἱ ἐπὶ λα α- 
τὸ ε πόθεν ποιεῖται τὴν τροφήν Ζιθο. ὅ94 028. 17, 395. φογυπι 60. παὸι 8385. 1542317. διατιθέναι τὸν ἐπιτάφιον ἀγιῆνα [887. 
ἐστες Ζμαγι. 6610, τρίχες Ζγεϑ. 188 518, μεταβολὴ 1512 "τι νικῶν ἀγῶνα στεφανίτην Ῥαῶ. 1857.519. κἡὶ ταξις 



Η ᾿ 
αγωνιω 

τῶν ἀγωνων ἢ 594. 1514 ν2ῦ. ἀγῶνες Διονυσιακοί, τεχνικοί 
Ργ1. 1416.582. Πζβ. 1338 51. θ6. 1841 510. ἡ τῆς τρα- 
γῳδίας δύναμις ὼ ἄνευ ἀγῶνος ὼ ὑποκριτῶν ἐστίν. ἐπὶ τῶν 

σκηνῶν ὼ τῶν ἀγωνων τραγικωταται 51 ποθ. 1450 18. 18. 

1458 427. 1. 1481 860. οὗ ῶ4. 1489 }26. ΝᾺ] Ῥοοῖ μ 19. δ 

κριτὴς ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἀγώσι, κατὰ τὸς πολιτικες ἐἰγῶνας 
ποῖοι μεῖζον δύνανται Πβ18..1391}18. Υ1. 1408 584. οἱ 
ἔμπειροι πολλῶν ἀγωνων Ρα 12. 1372 818. λέγειν ἐντέχνως 
ἐν τοῖς ἰδίοις Ἢ ἐν τοῖς κοινοῖς ἀγῶσι ρ839. 1445 Β28, οἱ τῶν 

γραφικῶν λόγοι ἐν τοῖς ἀγῶσι στενοὶ φαίνονται Ργ12. 1418 ιοἀδελῳός. ὑστέρα καὶ ὀελφύς. ὅθεν ὼ 
Ρ1δ, 17. τὰ γελοῖα, χρῆσιν ἔχει ἐν τοῖς ἀγῶσι Ργ18.1419}8. 
ὁ ἀγὼν ἄπεστιν, ὥστε καθαρὰ ἡ κρίσις ΡΎ12.1414518.--- 
προτάσεις πρὸς κρύψιν λαμβανό, μεναι ἀγῶνος χαίριν τθ1. 1 δ δ 
Βῶ6. ὑκ ἀγῶνος ἀλλ᾽ ἐπιδείξεως ἕνεκα λέγειν ρϑ0. 1440}18. 
-- λόγχη φονίοις ἐν ἀγῶσι κρατήσας, Γ 034. 1588 528. 

ἀγωνία 1.14 ἀγων. μελετᾶν πρὸς ἡντινῶν ἀγωνίαν Ηγτ. 1114. 

38. οὔ ΠῚ. 1388 "17. πλ11. 906 16. --- 2. οἱ τὴς ψυχῆς 
φόβοι ἐλπίδες ἀγωνίαι πνά. 488 85. ἡ ἀγωνία φόβος τις εἰμι 
πβϑι. 8609 "6. ιαϑ. 903 "1 . ὅ8. 900 88. χζιο. 948.0838. 

ἀγωνιᾶν (εἴ ἀγωνία 2) περί τινος Ρα9. 1807 318. βδ. 1888 320 
46. οἱ ἀγωνιῶντες διψητικοί. ἱδρῆσι. ὠχριῶσι βῖπι πκζ8. 948 
82, β26. 868 584. 81. 8694, 8. ια81. 902580. 832. 902086. 

88. 905 8ὅ. 

ἀγωνίζεσθαι. στεφανᾶνται οἱ ἀγωνιζόμενοι Ἠα 9. 109956. 
ἀθληταὶ οἱ ἂν δύνωνται ἀγωνίζεσθαι ΡΆ20. 1898 ὑρ, ἀγω- 35 

νψίσασθαι καλὸν κίνουνον Πθ4. 1838}81. Ἦρα ἐ περὶ μι- 
κρῶν ἀγωνιζομένη Ε151. 1504 ν26. - ἀθ στ οπίθυβ τυάὶ- 
οἰ δι: αὐτοῖς ἀγωνίζεσθαι. τοῖς πράγμασιν, ΟΡΡ τὰ ἔξω τὸ 
ἀποδεῖξαι ΡΎΙ. 1404 35. τῆς ῥητορικὴς προοιμιάσασθαι πρὸς 

15 

ἀδιανόητος ͵ 

ὀρνέων ξδυσιν ὁμοίως τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσιν Ζιὸ9. 58.528, 
περὶ τὰς ὀχείας μάλιστα ἄδειν αὶ λαλεῖν Ζια 1. 488 "1. οἱ 
τέττιγες ἄδυσιν Ζιὸϑ. ὃ 3 Ρ6. ε80. 558 5] ὁ, "12. οἱ τέττι- 
γες ἄσονται (ϑιοδίομοτί ἈΡορβιμορτμα) ΡΎΙ1. 1412228. βὲι. 
1395 ἃ), βάτραχοι τινες ὑκ ἀδυσιν, ΞΥῺ ἀφωνοί εἰσιν θ10. 

885 "8. 68. 89 8488. 

ἀδέκαστος. ὅκ ἀδέκαστοι κρίνομεν τὴν ἡδονήν Ηβ9. 1109}8. 
ἀδελφικός. ἡ ἀδελφικὴ φιλία τὴ ἑταιρικῆ ὁμοιῶται Ηθ14. 

1101 "8, 1102 Ἅ10. 612. 1161 86. 

ἀδελφὺς προσαγορεύυσι 
Ζ:γ1. 510 "14. --- τῶν ἀδελφῶν ὁ πρεσβύτατος, πρεσβυτε- 
βοι, νευΐτεροι Πεθδ. 1805 Ρ15, 7. ἀδελφῶν φιλία ποία Η912. 
1101 54. 14.110] 080-85, 116239-1ὅ. ἀδελφοῖς καὶ νὰ ἑταίροις 
πάντα κοινά Ηθ11. 1159 "82. χαλεποὶ πόλεμοι ἀδελφῶν 
(Ευν ἔτ 965) Πη7. 1828 315. 

ἀδέσποτος. αἱ ἀδέσποτοι τῶν οἰκήσεων Ηθ12. 1161 57. 
ἀδηλος ἡ ἔλλειψις ἡμβ 11. 1210 2485. σχῆμα ἀδηλον μγά. 

318 "; 9. ἄδηλος ἡ φύσις τῶν φλεβῶν Ζιγ2. 511 "14. ἰχθύ- 
δια ὅταν ποιήσῃ ἑαυτὸ ἀὸηλα Ζιι81. 620 "81. συμβαίνει 

ταὐτο, ἀλλ᾽ ἀδηλότερον Ζγεῖ. 181 "84. εἴ τι κατὰ βάθους 
ἀδηλὸν ἡμῖν μα8. 339"18. Δῆλος, πρὶν μὲν ἄδηλος [440. 
1551 "6. ἐν πολλιῷ πλήθει ἄληλον μβι. 8364 49. --- ὑκ ἀδη- 
λον ὅτι νε] ο δπυποίαὐϊοπο ἰπίθσγοῦ Ζμὸδιο. 689521. μα δ. 
8339 "7. τὼ ἀόηλα πῶς ἀποβήσεται (6 ὅσα ἄδηλον ἐ ἐστι πῶς 
ἀποβήσεται) Ηγὅ. 1112 59, --- ἄδηλον κα χὰ ἀδιόριστον ἐστι λέ- 
γειν νῦν περὶ τύτων Ζμαι. θ39 "22. -- ἀδήλως ἀφανισθῆναι 

ποι1. 140 58. ἀναξηραίνεσθαι ταχὺ ᾧὶ ἀδήλυις μβ5. 835ῦ "82. 
ἀδηλόφλεβος. ςοπὶ ὠχρός Ζγα.19. 121 534. οοπὶ μικροκοί- 

λιος “Ζμγά. θ071881. οἱ ἀδι φίλυπνοι υ8. 451 322. 
εὔνοιαν, ἀγωνίσασθαι πρὸς ἀποῦειξιν [128. 1499 "88. -- ἀκα 80 ἄδην ἕ ἔχειν τῇ φαγεῖν πκηῖ. 950 518. 
τὸ βοθρηΐοα: ἑκατὸν τραγῳδίας ἀγωνίζεσθαι, πρὸς κλέψυδραν 
ἀγων: ζεσθαι πο18.1 406.518. ὅταν φαῦλοι οἱ ἀγωνιζόμενοι 
ὦσιν Ἡκδ. 1 1 1551 2. 

ταμι) αὐτοὶ μὲν δι᾿ λυ ἀγωνίζονται, Μμιαῦνται δ᾽ ὀλίγα ποϑ4. 
1400 39 (οἵ αὐτὸν δὲὶ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν 87). ---- 85 
ἀγωνίζεσθαι ἀ6 ἀϊθραϊαιοπίθαΒ, ἀἰδὺ πειρᾶσθαι. σκέπτεσθαι 
τθῦ. 159 327, 80, οοπὶ ὀιαφιλονεικεὶν τιϑ8. 165 "18. 

ἀγώνιον σχὴμα ὁ κικλος Μὸ14. 1020 39ὅ. 
ἀγωνίσματα ποιεῖν ποϑ. 1451 "87. 
ἀγωνιστής Ηιδ. 1166 "85, 1107321. ὁ ὑποκριτὴς ὠγωνιστής 40 

πιθ1ὅ. 918 "28. 
ἀχυις εικές: ἀγωνιστικὴ ἀρετὴ σώματος ἀοῇ Ῥαῦ. 1861 

Ρ21-26. δύναμις ἀγωνιστική Ῥαδ. 1861.34, 1860 "22. --- 
ἀγωνιστικοὶ λόγοι, 581 ἐριστικοῖ 1ι2. 10 δ (ο[5389). 14. 

114812. 17.170 8222. ἀγωνιστικαὶ διατριβαί, ἀἰϊδὺ διαλεκτικαί 

τ811. 101324. ,16. 110 422. --- ἀγωνιστικὴ λέξις κα ἡ ὑποκρι- 
τικωτατη, ΟΡΡ γραφική ΡΎ1}). 1418 59, 4. --- (γωνιστι- 
κῶς διαλέγεσθαι τθι4. 164 "15. ἄδειν ᾿πιθ1Ὁ. 918 "21. 

᾿Αδάμας ἀπέστη Κότυος Πεῖ0. 1811 "22, 
ἀδάπανος τῶν χρημάτων εἰς τὸ δέον αρῖ. 1251 ὑγ, 
ἀδεὴς περὶ τὸν καλὸν θσνατον ΗγΎ9. 1115 588. ἀν. ἐν θαλάτ ττῆ, 

ἐν νόσεις Ηγ9. 11151. --- ἀδεῶς λέγειν περι τε τῶν ἰδίων 
αὶ δηαοσίων 894. 1848 "18. 

ἄδεια, ὉΡΡ ζηωία Πὴ18. 1279 322. ἐν ὅσοις ἄδειαν ἔϑυνκεν 

ὁ νόμος Ἠεῖ. 1183 "10. φοβεῖσθαι καὶ τὴν δικαίαν ἄδειαν αρά. 
1350 "9. 

ἀὸ εἰν, ἀο δου πίθυϑ, ἄδειν δὴ ἐρχεῖσθαι Ρ334. 1401}25. ἀδειν 
πρὸς αὐλόν ἡ λύραν, ἄλειν ἄνευ ὝΕΕ πιθ9. 318 328. 48. 
922 82,10. 918 429. ἄοει πᾶς γεγηθὼς ὁ μὴ ὮΝ ἀναγκήν 

πιθ40. 921 8431. --- Δα ΠΝ κύκνος. κοτ τυῷος. 

ἄγει Ζιι1}). 0154. 498. 682 "17. ὁ 9. ὅ80 329. ἕνιχ τῶν 

40 

80 

85 

ἀηλὼν 60 

ἄδης. τῷ κακῷ δαίμονι ὄνομα εἶναι ΓΑἰδὴς ὶ 

ἀδιάκοιτος. 

ᾧ ᾿Αρειμαάνιος ἢ 8. 
1410.388. “λιὸν πυῦλαις ὅμοιοι οἱ κύαμοι ἢ 190. 1512 58. ὁ 
ἥλιος ἐχ ὁρὰ τὰ ἐν ἄδα Γ144. 1502}88. ὅσα ἐν ἄόυ. εἶδος 
τραγῳϑίας ποι8. 1456 48, ἐν ἀὸν (ϑορὰ Απὶ 910) ΡγΙ6. 
1411τ382. ᾿Αἰδαο δόμης ἦλθον Γ 625. 1588 Ρ19. 

ἀδηφαγία. ἡ ἐν ταῖς ἀδηφαγίαις ἀπεψία 112. 1506 026. 
ἀδιάβλητος φιλία Ηθ6.11 7321, οοπὶ μόνιμος Ηθ8.11 5859. 
ἀδιαίρετος. ἀδιαίρετον, ορρ διαιρόμενον Οα11. 280 11. ΟΡΡ 

διαιρετόν ΨΎΖ. 421 85. βγη ἁπλῶν Μὸ8. 1014 δ, εγὼ ἐμε- 
ρές Φζι. 2818 (εῇ ἀμερής). οοηΐ τὸ αὐτὸ ΨΎΣ. 4216. 
ΘΟΩΣ ἀχιύριστον ΨΎ2. 421 "2. ἀδιαίρετον δυνάμει, ἐνεργείᾳ, 

ψγῦ. 430 "τ. ἢ. 4271 6. ἀδιαίρετον κατὰ τὸ εἶδος (εἴδει), 
κατὰ τὸ ποσὸν, ἀριθμιῷ Μβ8. 999 38. δ8.1014.227. ὁ.101 6 
519, 21. 11.102 3482 (ει οπιηΐμο ι1). Ψγ6. 480"14. ἀδιε- 
αίρετον κατὰ λόγον, κατὰ χρόνον Μω8. 1084 Ρ14. ἀδιαίρετον 
τῷ εἶναι, τόπῳ ἢ ἀριθμῷ, ψυ3. 4210, οἴαά. 409 334. 
ἀδιαίρετα μεγέθη πότερον ἔστιν ἢ ὁ Γα2. 315 5326- 81 7.817. 

ἐκ ἔστιν ἀ ἀδιαίρετα μήκη ΟὙΙ. 299511, 0517, 19. τὸ πέρας 
ἀδιαίρετον, καὶ τὸ πεπερασμένον Φα 3. 185 18. ἡ ἘΎ ἀδιαί-- 
ρετος στιγμή Μβῦ. 1003 "4. Οκ ἐνθέχεται) ἀδιαίρετόν τι 

κινεῖτθαι ΦζΙΟ. 241 820. --- τὸ μέτον πολὺ ὼ δκ ἀδιαίρετον 

Γβτ. 884 028. -- ἀδιαίρετοι τὸ ὑπόζωμα, ὁΡΡ ὀιηρη μένοι 
Ζι:80. δδ0 Ὄλϑι ἀστέρες ἀδιαίρετοι καθ᾿ ἑχυτας μα. 915 

534, 80. τὸ στοιχεῖον φωνὴ ἀδιαίρετος ποὺ. Ι400"232, 24. 
-- ἡ τῶν ἀδιαιρέτων νόησις, περὶ ἃ ὅκ ἔστι ψεῦοος ΨΎ 6. 
430 826. εἴ ἀσύνθετος. -- ἰοσῖοο διάστημα ἀδιαίρετον. ΕΑΝ 

ἄμεσον, ὉΡΡ διαιρετὸν ΑὙὝΖ22. 84 480. --- μᾶλλον ἕν. ὃ ἀδιαι- 

ρετωτέρα ἡ κίνησις ἡ, μᾶλλον ἁπλὴ Μι1. 1003 Ἀ21. 
ἀδιακριτοίτερον τὸ αἶμα μετὰ τὴν τῆς τροφνς 

προσφυράν υἃ. 4505 82], 

ἀδιανῴητος. Σαρδαναπαλλον τὸν ᾿Αναχυνδαραξεω ἀδιανοη το - 



ἀδιάρθρωτος 

τερον κατὰ τὴν προσηγορίαν τῷ πατρὸς ᾿Αριστοτέλης ἔφη ΤΊ. 
1488 541. 

ἀδιάρθρωτος, ΟΡΡ λαμβάνειν τὴν διάρθρωσιν Ζιη8. 588 ΡΩ1, 
94. μόρια (σκελη, γλῶττα) ἀδιάρθρωτα Ζι.ζ 80. 819 "24. 
Ζμβ11. 66088. Ο11. 690 "26. λεῖος ὼ ἀδιάρθρωτος τόπος 5 
Ζιβιο. 508 34. ἐλέφας τοὶ περὶ τὸς δακτύληες ἀδιαρθρωτό- 
τερα ἔχει Ζιβι. 491 028. πολυπόλια ἀδιαρθρωτα Ζιε18. δ80 
49. τίκτειν, ἐκτίκτειν. γεννᾶν ἀδιαρθρωτα Ζιζ 38. 580 81. 
Ζγβ1ι. 182 "21. ὁθ. 11414, οΥ 2600. 1526 "6. 

ἀδιάστροφος. ὀμμάτων σφαῖραι ἀδιάστροφοι ὼ ἀκίνητοι τὴ 10 
θέσει πλαΊ. 9ῦ8.312, 18. 

ἀδιαάσχιστος. πκώετοὐόϊὲ συμφυὲς ὸ ἀδιάσχιστον Ζιὸ 1. 

582 018. 

ἀδιάφθορος αἴσθησις. ΟΡΡ διεφθαρμένη ὑπὸ οἰνοφλ»γίας ηεη2. 
12836.31. ἡ ἀρχὴ τῆς τροφῆς (τριχῶν) μένει ἀδιάφθορος πι2Σ. τ5 
898 521. -- μάρτυρες ἀοιάφθοροι Ρα!ὅ. 1810 317. πότερον 
ατιαφθορωώτερος ὁ εἰς ἀρχιυν ἢ οἱ πολλοί Πγ 15. 1280 389, 
91, 38. 

ἀ δι οδοῶ, οομΐ ὅμοιος Α218. 9171. Οὐ 8. 810 νὅ. Ρα12. 
1313. 538. ἀδιαφορα ὧν ἀδιαίρετον τὸ εἶδος κατὰ τὴν αἱ ἔσθη- 40 

σιν Μοῦθ. 1010 318. ἀδιάφορα τιῷ εἰόει, κατ᾽ εἶδος, κατ᾽ 
ἀναλογίαν ταί. 108 411. 01. 121}15, 2). Φ98. 3023, αν17. 
4ἍΤ1Ὰ Ρ28. Ζιβ1. 497511. ΖΎΒΤ. 140581, 1481. ΘΓ Α219. 
100 416. Μζ12. 1038516. Ηκῦ. 1170 .39. τὰ ἀδιάφορα, 
ἔτη τὰ καθ᾽ ἕκαστον, ΚΣ τὰ καθόλα Α213. 97 "81, 28.365 
αξιάφορα κατὰ τὴν ὅσιαν ὼ ἕν ὄντα τιϑ4. 179 3838. καὶ κατὰ 

τὸν πσιαν ἀδιάφορα τὴν συγκειμένην Μι8. 1054 Ρά. τὰ εἶλι- 
κρινὴ στοιχεῖα ἀδιαφορα πλα29. 960 381. ἀδιάφοροι μοναδες 
(ἐἔ συμβλητο:) Μωΐῖ. 1081}18, 36. 1082 Β27, ΒΖ δὰ Μαθ. 

ἀδιόριστος 9 

φαῦλα. ὅμως χεῖρον τὸ ἀδικεῖν Ηε15. 1188 328-81. οἴ. 
1184 412. πότερον ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι ἨΕ11. 1186 51 δ, 
518. 16. 1138312. ἡμαϑά, 1195 5, πότερον ἐνδέχεται αὖ- 
τὸν αὑτὸν ἀδικεῖν Ἠε15. 11. 1186588. 12. 1186}17. ημαϑά. 
1196 086. πότερον ἀδικεῖ ὁ νείμας παρὰ τὴν ἀξίαν τὸ πλεῖον 
ἢ ὁ ἔχων ΗΕ12. 1186}Ρ16. ημα 84. 1196 3883. --- [αὐ ρ888 

ἀδικήσονται Πγ18. 1284 49. 
ἀδίκημα. ἀΐβι, τὸ ἀδικον Ηε10. 1185 38. ημα 84. 1198 38. 

τὸ ἀδίκημα ὥρισται τῷ ἑκυσίῳ Ηεῖο. 1185.320. ἀδίκημα, 
ἀϊδε ἄδικον εἶναι, ἀτύχημα. ἁμάρτημα ΗΕε10. 118ὅ ν12- 
11806.58. Ρα18. 1874 58, τῷ ἀδικήματος τὸ μὲν ἔλαττον τὸ 
ἀδικεῖσθαι. τὸ δὲ μεῖζον τὸ ἀδικεῖν Ἠεϑ. 1184.212. τῶν ἀδι- 
κημάτων εἰδὴ Ῥα18. ἀδίκημα μεῖζον τί Ῥα14. 8. 1359325. 
ἀδικήματα πρὸς ἕνα, πρὸς τὸ κοινόν Ῥα18. 1313 021. ἀδὶ- 

κῦμα οἰκανομεικὸν, τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν πρὸς ἄλληλα, ημαϑά. 
1} 98 8426, 29. ἀδικήματα ὑβριστικα. κακηργικα, ἀκρατευ- 

τικα, θυβιυδέστερα, διαὶ φιλοχρηματίαν 4] ῬΙ316. 1891 318. 
α14. 1878 86. Π.39. 1271 817. Ο11. 1295 510. 

ἀδικία (εἴ οικαιοσυνη, ἄδικος). περὶ ἀδικίας Ἠξε. ἡμαϑά. πκχθ. 
ἀοικία ἀο αρὶ. 1280 21. 8. 1250 550. 7. 1281 480-"8, οἷὰβ 
εἰδὴ αρῖ. 1251 480. ἡ ἀδικία πλεοναχιὴς λέγεται Ηε2. 1129 
δΔ2β, ἀδικία ἡ ὅλη Ηε4. 1180 3438. ἡ κατὰ μέρος, υὑς μέρος 

ἀδικία Ἠεά4. 1180 815, 22, 88. ἀΕἔ Ῥαϑ. 1866}10. ρδ.1427 

482 (ἀΐδι ἁμαάρτημκ. ἀτυχία). ΜΑϑ8. 990 324 (Ργι}). ἀϊδβὲ 
ἀσικεῖν Ηεῖῦ. 1184.382. ἡ ἀδικία ἐν βλάβη ἐ ἐστίν ηαβ8. 1199 
Ν1}, 221. ἡ ἀὸ. πότερον φαῦλόν ἐστιν ημβ8. 1199}10-80. 
ἀδικία ἐκ ἔστι πρὸς αὐτέν, πρὸς τὰ αὑτῷ ἁπλῶς ΗΕε10.1184 

Ν12, 9. ἩΜβ8311. 121] 526. ἡ τῶν χρημάτων ἀδικία πκθ1. 
950 824. ἀδικίας εἴδος τι ἐν ἀγῶνι, ἀῤικομαχία τι! 1.171}22. 

- ὁ μεγαλόψυχος ἀδιάφορος εὐτυχ ὧν ἡ ἀτυχῶν ΑὉ18.97}21. 80 ἀδικ ομαχία͵ ἐν ἀντιλογίᾳ τι1 1. 111 Ὀ2 8. 
Αἀϊδοῦῖνα νογθδ] 18 ἴῃ ---- τέον, ἱπιρ ΥβΟ Δ 6 Ὁ ἀβαυγραίδ, σοπ- 

βἔγυςσίδ σὰπὶ ἀβεῖνο κιιδίοοῦ, νοεῖ ὁ κριτῆς οἴεται οὐχ αὐτῷ 
κριτέον Ῥβ25. 1408 "81. γ]14.1415588. ρ8. 1428}8 8; συμ, 
δοσυκαῖῖνο 50 δ᾽ οοῖῖ, οὐ αυΐάοπι οπιΐαβο νογθο ἐστίν. διελομένυς 
ποσαχῶς ἐνδέχεται λεκτέον βἷηι αι8. 489 19. Ζμβ1. 646 86 
411. Ηη1.114δ15. 6160.1163 20. Πη1.1823821,132482. 

ΡΎΙ7. 1418 538. ρ80. 1487.829.80.1441311. 87.144257, 

«ἰάττο τογρο ἐστίν ρ19, 1438 Ρ2 (οἵ Κυρεον σὺ αν ὅ6,18, 8). 
δῸ ΑἸΐογα ὁοπαίγιοιίοηθ 84 ΔἸ ῦοΓδηὶ ὑγαπδίξαγ: δυναμένῳ ὁ δὴ 
ανταποροτέον τὴν ἀξίαν ὧν ἔπαθεν, ὸ ἑκόντι" ἄκοντα γὰρ 40 
φίλον αὶ ποιητέον. ὡς δὴ διαμαρτόντα ἐν τὴ ἀρχὴ ὼ εὖ πα- 
ἤεντα ὑφ᾽ ὅ ἐκ ἔδει Η81ὅ. 1108 53 Εν. 

ἀδιεξίτητον. ἐπὶ τὴν αὔξην τὸ ἄπειρον ᾧΦγτ. 201 029. 

ἀδιέξοδον τὸ ἄπειρον ᾧγδ. 204 514. 
ἀδικεῖν. ἀοῦ τὸ ἑκόντα πλέον αὐτιῦ νέμειν τῶν ἁπλῶς ἀγαθῶν, 46 

τὸ βλάπτειν ἑκέντα παρὰ τὸν νόμον ἨΕΙ͂Ο. 1184 388, 1185 
416. 18.1137 228 (ε[35). Ρα 10. 1868 "6. 18. 1874 412. 

15. 1371 4 (οἴη 12. 1188 514. ἡε31. 1228 389). τβ2. 
199 588. ἀϊμς ἄοικον εἶναι Ηε10. 118.4.521. γ9. 1151 810. 

ἀϊ5ὲ ἀααρτάνειν ὍΣ Ἀν) Πγ11. 1281 Ὀ27. ῬΎΖΣ. 140 320. 50 
τινος ἕνεκα κὶ πῶς ἔχοντες ἀδικῶσι ὸ τίνας Ρατο- 12. ρὅ. 

1451 4836. 87. 1444 811. ἀδικεὶν ἐκ προνοίας. ὃ ἐπιθυμίαν 

αἱ πχϑθ18. 951 Ῥ2Τ, 952 82. Πβ1. 1267.58-9. ὁ8. 1293089. 
ἀπρκεῖν ἀδικήματα ὑβριστικάς κακυργικὰ, ἐπιζήμια Ρβι6. 
1391318. αἴ4. 13715.819. ἀδικεῖν τὰ ἀδικήματα εἰς ὕβριν, 85 

εἰς κακυργίαν Ρβ12. 1889 "7. 18. 1890 818 (αἰῖτοτν ἀοικεῖν 
τινα εἰς ἀτιμίαν, εἰς κέρδος Πεδ. 1808 39). ἀδικεῖν τἀϑλική- 

ματα πρὸς ἕνα. πρὸς τὸ κοινὸν Ῥα18. 1878 "21. οἵ Πη16. 
1800 520. --- ἀρικεῖσθαι Δ, Ῥα18. 1878 Ρ21. Πε8. 1808 4, 
ἄτοῦ βλάπτεσθαι, ἀοικα πασχειν] Ηε11. 1136 .228, 98.08.14. 60 
1.2. 11836}28-26. τὸ ἀδϊΊκεῖν ᾧ τὸ ἀδικεῖσθαι ἄμφω μὲν 

ως 

ἄδικος (εἴ δίκαιος) ποσαχυς λέγεται ΗεΣ. 1129581. ὁ παρά- 
νομος Ηε2. 1129 33).15.1188 814. ὁ ἄνισος Ηε2. 1129588. 

ἀἴδὲ ὁ ἀοικῶν ΗΕ10. 1184818, 21. η9. 1151 810. δκ ἄδικος, 
ϑ γὰρ ἐπίβυλος Ἠη11. 1152 417. 7. 1149 Ὀ18. ἄδικος, ἀϊϑὲ 

ἀδίκημα, ἀτύχημα, ὡμάρτημα, ςοπὶ μοχθηρὸς, πονηρός ΗΕ10. 

1188 ν28- 118659. ημαϑ4. 119ὅ 318. --- οἱ τεχνικώτατοι 

ΌΣ ἀδικυίτατοι ῬΎ1 5. 1416 "7. ἄνθρωπος ζῳων ἁ ἁπαντων ἀδὶ- 
κώτατον. πκθι. 980 088. -- ἄδικον τὸ παράνομον Ἠε2. 1129 
δὲ, τὸ ἄνισον, τὸ παρὰ τὸ ἀναλογον Ἠεῦ. 1129 "1.7. 1181 
11, 11, 832. ἰδ ἀδίκημα ἨΕ10. 1185 89. ἡμαϑά. 119588. 
ἄδικον φύσει Ῥα18. 1878 "8. τὰ ἀδικα αὔξησιν λαμβάνει 
τῷ μᾶλλον πρὸς φίλυς εἶναι Ἠ611. 1160 δ4. --- ἄρχειν χει- 
ρὼν ἀδίκων Ῥβ24.1402 52. ρ81. 1444}18. 

ἀδιόριστος (ἀϊει ἀόριστος ΝΖ δὰ Ααά. 26 "14). ἡδοναὶ σύνεγ- 
γὺυς ταῖς ἐνεργείαις ἢ ἀδιόριστοι ὅτως ὥστ᾽ ἀμφισβήτησιν 
ἔχειν, ΟΡΡ ἡδοναὶ ὀιωρισμέναι Ἠκ 5. 1175 582. κύημα τὸ 
πρῶτον ἀδιόριστον Ζγγ9. 158 585. ἀδιόριστον, ΡΡ διακρινο- 

μένον Ζγαϊδ. 120 "22. οὔ δά. 110 528. μέλη ἀδιόριστα, ορΡ 
διωρισμένα τα 1. 816 "7. τὸ κατω τῷ διαζώματος ἀδιορι- 
στότερον Ζγβό.1 741}29. -- πρότασις ἀδιόριστος, ἱ 16 τὸ ὑπαρ- 

χειν ἢ μή. ἀνευ τὰ καθόλυ ἢ κατὰ μέρος. ἀἰδβὲ καθόλυ, ἐν 
μέρει ΑαΙ. 24.519. 2. 25 35. ὁρρ ὀιωρισμένη Ααά4. 206 "28, 
ΕΥὼ ἐν μέρει Ἀα4. 20 580, 82 ΨΥ Ζ, 39,08, 14. (Ὁ 6{}16). 6. 
28 Β28, 7. 39 328. οεικτεον ἐκ τῷ ἀοιοριστο Ααῦ. 21 20 
2, 28. 6. 29 50. 15. δῦ 11. ---- ἀδιόριστον, ἷ 6 ἐδὲν ἔχομεν 
παραδεδομένον ὑπ᾿ ἄλλων τθῦ. 189 320, οὔλ86. ἄδηλον ὼὸ 
ἀδιόριστον ἐστι λέγειν νυν περὶ τύτων ((τοὶ ϊ4 5κ ἔσ τι καιρὸς 

τῇ διορίζ εἰν) Ζμαι. 689 322. --- ἀδιορίστως ὑπάρχειν Ααθ. 
29 88. ἀδιορίστως λέγεται νῦν Ταθ. 829 Ρῦ, οἵ Ζγε!. 118 
9, α19. 136 υ16. ἄϑιρ βίστως ἐπέρριψε ΜΑδ. 986 588. ὅλον 
τι ὼ ἀδιορίστως σημαίνει Φα]. 184}11. 

Β 



10 ἄδιψος 

ἄδιψος. ἄδιψα καὶ “ὃ ὀλιγόποτα ζῷα Ζμγθ. 669 584. ἁλμυρας 
τινες προσφερέμενοι τροφὰς ἄδιψοι διέμειναν 99. 1494310. 

"Λδμητος 596. 1616 "Ἐῶ, 
ἀδολεσχεῖν, βγη πολλάκις λέγειν τὸ αὐτό τεῶ. 180.584. θ2. 

158 328. ποιῆσαι ἀδολεσχεῖν. παραλογισ μοὶ παρὰ τὸ ποιῆσαι δ 
ἀδολεσχεῖν τιϑ8. 160 Β1. 18. 178.381 -Ὁ11. 81 (οἴ ἀπάγειν 
εἰς ταὐτὸ πολλάκις 81..181}25). --- ἀν τε ἀδολεσχῆ, ὃ σα- 
φής, ἐὸδὲ ἄν σύντομος ῬΎ1 2. 1414 524. 

ἀδολέσχης ἀρ ΗΥ18. 11117}85. 
ἀδολεσχία τὸ πάντα συνάγειν διὰ τὸ φανερὰ λέγειν Ῥβ22. τὸ 

1395 26. οΓ γ8. 1406 584. ἀϑολεσχία τῶν πρεσβυτέρων 
Ρβι8. 1390 39. ἐν τοῖς ἐριστικοῖς ὑκ ἔνεστιν ἀδολεσχία (ἐ 

ἀδολεσχ εἰν) πιη8. 911 "ά. ὦτα ἐπανεστηκότα μωρολογίας ἢ 
ἀδολεσχίας σημεῖον Ζια11. 492 "2. 

ἐδοξεῖν ρ88. 144516. οἱ ἀδοξῦντες, ὉΡΡ οἱ εὐδοκιμῶντες 15 
Ῥα12. 1812 Ρ22, 28. 10. 1376 881. μένει (ἀνὸρεϊός τις) ὅτι 
ἀδοξήσει ἨΕΎΙ. 1280 324. δὲν πω ἠδοξηκότες Ρβθ. 1884}14. 

ἀδοξία ΗΎ9. 1118 310. φόβος ἀδοξίας Ηὸδ1ὅ. 1138}12. περὶ 
ἀδοξίας φαντασία ἡ αἰσχύνη, ἡ αἰσχύνη λύπη τις περὶ τὰ 

εἰς ἀδοξίαν φαινόμενα φέρειν Ῥβθ. 1884 528, 1888 514. 
ἄδοξος, ὁρΡ εὐδοκιμῶν Ρββ. 1384 }81. --- ἄδοξον, Βγῃ παρά- 

δοξον, ΟΡΡ ἔνδοξον τι1 3. 118 526 (00]1] 3831). 1ὅ. 1714 }0.,17. 
ἄδοξος θέσις τθδ. 169 438-85. ὑπόθεσις ἄδοξος διχῶς 189. 
160}18. ἄδοξος ἀπόκρισις τι 12. 118.519. ἀδοξότερα, ΒΥΏ 
ἧττον πιστά τθι1. 161 581. τὸ ἀδοξότατα λέγειν τθά. 159 25 
219,32. εἰς ἄδοξον ἄγειν τὸν λόγον τι12. 112}10. 19,28. 
εἰς τὰ ὅτως ἀδοξα συνάγειν τῆς. 113. 821. 

ἀδορυφόρητος διετέλεσε κατὰ τὴν ἀρχήν ΠΕΙ2. 1815}28. 
ἀδυλία Πζϑ. 1828 86. 
᾿Αδραμύτειον, ᾿Αδράμυτος. ᾿Αδραμντειον πόλις τῆς κατὰ 80 

Καίκον Μυσίας κέκληται ἀπὸ ᾿Αδραμύτυ κτιστῷ Γδ07. 1661 
827, 

᾿Αδράστεια, οἴγπιο! ἡ ἡ ἀναπόδραστος αἰτία κΊ. 401 018. 

᾿Αδριαναὶ,᾿Αδριανικαὶ ἀλεκτορίδες ἀ6βον Ζιζ!. 558}16. ΖΎΥΙ. 
149 29 (ρα ]]πϑταμι ἀοιηοδιίσδταπι ναγιθίδῦθβ αυβϑάδβιι Π0Π- 85 
ἄυσπι σατο ἀεβηδδο ΟἹ] 697 δὲ Κα 1᾽1|}4 ΑΖΎ216 (τ ὅὰ 

188 α 107). 
᾿Αδρίας κϑ8. 398 328. 619. 8836 37. 81. 836525. 104. 8398, 

8. 106. 88911, 18. καταπλέοντες, εἰσπλέοντες εἰς τὸν 
᾿Αδρίαν. Ζιθι8. 898 016, 18. 

ἁδρός. σῖτος “μήπω ἀδρός Μὸτ. 10171}8. ὅταν ἤδη γίγνηται 
ἁδρότερον τὸ εὐόν Ζιζ2. 55911. ἄλφιτα ὡδροί πκα20. 929 
588. ῥεύματα ἀδρά πκη1. 949 Ῥῦ. ψακάδες ἀδρότεραι κά. 
894 381]. 

ὡδρύνειν. σῖτοι οἱ ταχὺ ἁδρυνόμενοι Φεθ. 280}. ἔμβρυα 45 
ἀδρυνόμενα ἢ τέλεα ὄντα Ζιζ 10. 566}18. η8. 6580 "34. 
νεοττοὶ ἀδρυνόμενοι Ζιι84. 619 580. 

ἀδρυνσις ἢ Ὑήρανσις ΦΎΙ. 30119. Μίκϑ. 1065 "20. 
ἀδυναμία, ἀοῦ στέρησις δυνάμεως Μὸ12. 1019}1δε44 ΒΖ. ἐ θι. 

1040529. 110. 1058 }27 (εἴ 5.1055}8 Β2). τγθ.119"8. ὅσα 50 
κατὰ δύναμιν φυσικὴν ἢ ἀδυναμίαν λέγεται Κ8.9316, ,18,38. 
21. μὸ8.885511. ἀδυναμίᾳ, δι᾽ ἀδυναμίαν, ΟΡΡ δυνά μδρ δια 
δυναμιν Ζγα18. 173088,11.20. 128518. ὸὁ1. 1765}9, 166 .882. 

εἴ. 181 829. ὅλως ἔνεστιν ἐν τῇ δυνάμει ὴ ἀδυναμία ηξη18. 
1246 082. διὰ τὴν ἀδυναμίαν τῷ ἐκτρέφειν Ζγὸθ. 114 858. 85 
ὕπνος ἀδυναμία αἰσθήσεως τζ 6. 145}1, 4,14, 1δὅ. ὕπνος 
ἀδυναμία δὶ ὑπερβολὴν τῷ ἐγρηγορέναι υἹ. 484 ὑρ. διὰ ψυ- 
χρότητα ὼ ἀδυναμίαν Ζγὸι. 105 Β17. --- ἡ ἄνεσις γίνεται δι 

ἀδυναμίαν, ἡὶ δ᾽ ἀδυναμία παρὰ φύσιν Οβ6. 288 "14. αἱ ἐν 
τοῖς ζῴοις ἀδυναμίαι πᾶσαι παρὰ φύσιν εἰσίν, οἷον γῆρας τ 80 
φθίσις Ὁβᾶό. 288}15. γῆρας ἢ πᾶσα ἀδυναμία Ἠδϑ8. 1121 
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,ὔἷ 

ἀδύνατος 

"14, τὸ τροφὴν μὴ ἔχειν ἀδυναμίαν ποιεῖ οαῦ. 1844 "2. ἐκ 
τῶν ἀφροδισιασμιὼν συμβαίνει ἔκλυσις ἢ, ἀδυναμία Ζγα!8. 
125 Ὁ18, 21. οἵ πηϑ. 888 34. --- εἰ μεγάλα, παθὼν μὴ ἀπο- 
δωη δι ἀδυναμίαν ἡΕη10. 1248 "11. ἀδυναμία τῶν πραγμά- 

των κι 6 τῷ πράττειν τὰ πολιτικα) ΠΕῚ1. 1814 528. μὴ δυ- 

ναμένος λύειν τὸν λόγον προσεξαπατὰν ἑαυτὺς βοηθᾶντας τὴ 
ἀδυναμίᾳ ατϑ69}6. --- προείλετο μιμήσασθαι (ὀρθῶς, ἥ ἥμαρτε 
δ᾽ ἐν τῷ μιμήσασθαι δ) ἀδυναμίαν (ἱ 6 δ ἀδυναμίαν τέχνης, 
δὶ ἀτεχνίαν) ποδῦ. 1460"17. ΝᾺ] ΗΒοῖ Ρ 39 Ροου ᾿Υ͂ 409. 

ἀδυνατεῖν ς ἰμῇ, ορρ δύνασθαι. νοϊαι! ἀδυνατῶμεν χωρίσαι, 
διορίζειν, πορίζειν, βλέπειν αἱ Μζι1. 1086}7. Ἠε8.1129}Ρ84. 
ι8. 1165 Ρ22. 9. 1169 "7. κῦ. 1175 84,8. 6.1176}84. 10. 
1119010. ΠγΎ16. 1287 "17. μγί. 315 }Ὁ"14, τζά. 141}17. 
Ζιιϑ4. 619 819. Ζγὸ!. 165 15, 10, 85, 7600.581. 7.71688. 
ε4. 184 "δ. ομν ἰπβηϊίνυδ, ααὶ 6Χ Δηδοοοἀθηςδυ8 ἔδ6}16 βὰρ- 
ΡΙεῦαν (οἴ ἘΠ ρβ,5) γο]αιὶ ἀλλὰ διὰ τὸ ἀδυνατεῖν (ς καλῶς 
διαιρεῖσθαι) τῶτο ποιήσει ΜζΙ2. 1038.518. ὅθ᾽ ὁ ὁ προαιρέμε- 
νος ἀδυνατῶν δέ, θ᾽ ὁ δυνάμενος μὴ προαιρέμενος δέ τὸ δ. 
120}9. - ἀϑυνατεν ΔΌ50] 1 ΠῚ ἀδύνατον (οξ ἀδύνατος 1 εἶναι: 
ὅσων ἐστί τι ἔργον κατὰ φύσιν, ὅταν ὑπερβαλλη τὸν χρόνον 
ᾧ δύναται χρόνω τι ποιεῖν, ἀνάγκη ἀδυνατεὶν υἹ. 154 27. 91: 

διαλύονταί ζε ἐὰν πίωσι ὼ ἀδυνατῦσιν Ζιηδ. 8388. κομί- 

ζονται παρὰ δυνα μένων ἀδυνατῶντες ἐν τῷ γήρᾳ οα8.1848028. 

ἀδύνατος. τὸ ἀδύνατον πλεοναχῶς λέγεται Μὸ19. 1019 "21- 
421. Φζιο. 3415. Οα11. 281 3)-27. Ζγὸϊ. 166 32. Ζκά. 
θ99 "18. 

1. (οὗ δυνατός 1) τὸ ἀδύνατον ἡ τῇ τοιαύτη δυνάμει 
46 τὴ κατὰ κίνησιν) ἐναντία στέρησις ΜθῚ. 1040 329. ὁ12. 

1019021, 18 ΒΖ. ἀδύνατος εἰπεῖν. Ορρ ῥητορικός Ρβ2.1879 
ΣᾺ ἀδύνατοι ἱ ἢ πα Ό 60 1}}} πιὰ 62. 906 .810. οα 8. 1848 Ρ22. 
ἀδύνατοι οἱ ἐντὸς τριῶν μνῶν κεκτημένοι, τὸ σῶμα πεπηρω- 
μένοι 4380.1549 538,2. τ αὐτὸς ἀδυνάτως ἔχει πρε- 
σβεύειν 435. 1485 416. ἐν τοῖς νότοις βαρύτερον ἔχυσι ὸ 

ἀδυνατώτερον οἱ ἄνθρωποι παϑ4. 862 21. κς42. 94 314. 
2. (εἴ δυνατός 2). ἀδύνατον. ἴοι δυνατόν, ἐνδεχόμενον, 

ἀναγκαῖον ε1 8. ἀδ ὑναωτον γίνεσθαι ὃ ὃ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι αΐῇ 3 
214}18, 15. ὥσπερ ἐκ ἔστιν ἐδὲν ἀὐυνατον, ὅτως δὲ γίγνεται 
ΟδΥά. 8311}82. γ. 800}4. Γαϑ9. 321514. Φθ9. 268 .519. 
Δα. 8429. Μβά. 999}11. 6. 1003 88. ἀδύνατον κα τὸ ἐναν- 

τίον ἐξ ἀνάγκης ἀληϑές Μδ12. 1019 "28. Ζκ4. 099 080. 
ἀδύνατον, ἀϊδὲ ψεῦδος Μ84. 1041718 ΒΖ. Αα18. 84325-29, 
81,01. ᾧϑῦ. 256511. Οα12. 281 08, 9, 14, 1ὅ. ψαϑ. 406 
ΓΡᾺ ἀδύνατον ἐξ ὑποθέσεως, ἁπλῶς Οα12. 281 νά, περὶ δυ- 

νατῷ ἋΣ ἀδυνάτυ Ρβι9. 1892 38 «014. τὸ ἀδύνατον “λέγεται 
διχῶς, ἢ ἢ γὰρ τῷ μὴ ἀληθὲς εἶναι εἰπεῖν ὅτι γένοιτ᾽ ἂν, ἢ τῶ 
μὴ ῥᾳδίως, ΟαΙ 1. 280}19. ἢ τῶν πάνυ χαλεπῶν ἣ τιῶν 
ἀδυνάτων ἐστί ΚΤ. 8.380 ΥΥ͂Ζ. οΥΠθ6. 13400}34. Μιϑ.1085 
839, πὸ 18. 811 518. ὑδεὶς ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀδυνάτοις ΠΕ11. 
1814 324, Ῥβι9. 1392 424, οὔθ. 1883 Β24. φαίνεται εἶναι 
ἀδύνατος ὁ βίος (ες τῶν πάντα κοινωνοντων) Π35. 1264}29. 
ἀδύνατον (5. ἐστῇ) ς ἰηῦ μαϑ. 8401. β8. 8571 21, 38. ὁ. 
880 523, "26 ΑἹ. τὰ ἀδύνατα εἶναι Μθ4. 1041 "5 ΒΖ (Υ̓Ζ δὰ 
223. 814). ἐν τοῖς μὴ ἀδυνάτοις ἄλλως ἔ ἔχειν ἀλλ᾽ ἐνδεχομένοις 

Ζγδϑ. 1ττ 820. πράξεις ἀδύνατοι ἐπιτελεσθῆναι ρ5.1436}84. 
ἀδύνατος ἡ φύσις τὸ τοιότυ γένυς ἀἰδιος εἶναι Ζγβι. 181 

581. --- ἀδύνατον, οοηὶ ΠΩ ἄτοπον Φὸ 8.21612. 52.185 
480. Μν2. 1089."18. ἐν τύτοις μυρία φαίνεται τά τε ἀδύ- 
νατῷ ἢ τὰ πλασματωδη αὶ τὰ ὑπεναντία πᾶσι τοῖς εὐλόγοις 
Μμ9. 1085514. τῶν ἀδυνάτων εἶναί φασιν μαθ. 8343 "7, 
Πὸ 8. 1294 “.- φανερὸν ὅτι τῆ ἀδύνατον μαϑ8. 845 “δ. 
τῶτο δ᾽ ἐστὶν ἀδύνατον κατά τε τὰ φαινόμενα ἢ κατὰ τὸν 



ἀεί 

λόγον μβδ. 86214. ἀδύνατόν τι συμβαίνει Αα28. 41 "525. 
συμβαίνει τὸ ἀδύνατον τι2. 181 582. συμβαίνει πολλὰ (ὦνα) 
ἀδύνατα, συμβήσεται τὸ ἀδύνατον, συμβήσεται πολλὰ ὼ 
ἀδύνατα 8ἰπι ψα 4. 408 0}38. Ζγα 18. 172238. ΜΎΙ. 1002 
832, ι6. 1056 "5. Γα3. 818 520. 5.820}7, Οὐ. 809 "11. 
Φὸδ. 2165. ϑὸὲν ἀδύνατον συμβαίνει ε18. 2228. Ααϑ. 
8054. 17. 81 829, οἵ Μθ4.104719. συμπίπτει λέγειν ἀδύ- 
ατα μαθ. 848 321. ϑδὸὲν ἀδύνατον συμπίπτει Ααϑ. 80ά. 
τὸ αὐτὸ ἔσται ἀδύνατον Οαθ. 278 ΡὈ1δ. οΓ 11. 281 515. ἐδὲν 
ἔσται (ἂν εἴη) ἀδιίνατον Μβ4. 1041 δ. Τα2. 816521,19. 
εὐηθικώτερον ἢ ἡ ὥστε περὶ αὐτῷ τὰ ἀδύνατα ἐπισκοπεῖν 481 0. 
3188. ἀδυνατόν τι συναγαγεῖν ΟΥ!. 299}12. ποιῆσαι τὸ 

ἀδύνατον Αα15. 84 08. ἐκ τὸ ἀδυνάτνυ δεικνύναι Αα17. 817 
49, διὰ τῷ ἀδ. δεικνύναι, ἀποδεῖξαι, ποιεῖν τὴν ἀπήδειξιν 
Ααδ. 28 357. 6. 28 828, 29,014. 15. 848,85 340. 29. 4658. 

ὀιὰ τῷ ἀδ. περαίνειν, ορρ δεικτικῶς Αα7. 29.381. 28. 41828. 
44.50.529. διὰ τὸ ἀδ. συλλογίζεσθαι Αα 233. 41.381. 29. 
45531, 38. τθ2. 151 »β48ηη. ὁ διὰ τὰ ἀδ. συλλογισμός 
ΑΒ11- 14. «15. 3480. 9383. 41 386. ᾿ διὰ τῇ ἀδ. ὁεῖξις, 
ἀπόδειξις Αα 29. 45 385. 21. 839 "82. τὸ διὰ τῷ ἀδ. μέρος. τῶν 20 
ἐξ ὑποθέσεως Αα 238. 40Ρ26. εἰς τὸ ἀδύνατον ἃ: ἄγειν, ἀπάγειν 
Δα. 31 415. 1. 2908. 16. 8622. 28. 41.488. κἡ εἰς τὸ ἀδύ- 
νατὸν ἀπαγωνγή Ααΐ. 900. 44.50480. ἡ εἰς τὸ ὁ ἀδύνατον ΑβῚ 1. 

6551. οἱ εἰς τὸ ἀὸ. ἄγοντες συλλογισμοί, οἱ εἰς τὸ ἀδ. συλλο- 
γισμοί, ΟΡΡ δεικτικοί Αα28.41522.29.46523,81, "18. βιτ. 25 
55340. τιδ. 167 028. ἡ εἰς τὸ ἀδ. ἀἄγυσα ἀπ ιλειβιεὴ ἡ εἰς τὸ 
αὖ. ἀποὸειξις ΑβΙι4. 602 529. ΎΥ11. 11.522. 24. 85.816, 19. 

36. 87 32. 6. - ἀδυνατώτερον. ὅπερ ἐστὶν ἀϑυνατώτερον 

Ὑβ2. 998.519. ἔτι ἀδυνατώτερον ς ἰηῇ Οβ!4. 296 084. 
ἐεί, ὁ ἄπειρος . ὁ ἀεὶ λαμβανόμενος χρένος Φ)10. 218 31. 80 
φησὶ (ΦΙα ο) τὸν ἐρανὸν γενέσθαι μέν, ὸ μὴν ἀλλ ἔσεσθαί 
γε τὸν ἀεὶ χρόνον. Οα10. 380 481. τῷ ἀεὶ ἀπείρυ ἀκ εἶναι 

ἀρχὴν λέγει Δημόκριτος Ζγββ. 142 "20. τὸ ἀεὶ συνεχές, τὸ 
δ᾽ ἐφεξὴς ᾿ συνεχές 496. 259 516. τὰ ἀεὶ ὄντα, ἦ, ἀεὶ ὄντα, 

ὑχ ἔστιν ἐν χρόνω ᾧδ 12. 221 8. ἅπαν τὸ ἀεὶ ὃν ἁπλῶς 86 
ἄφθαρτον Οα12. 281 525. τὸ ἀεὶ ὰ ἐπὶ πάντων ἐκ ἀπὸ τύ- 

χης ἀλλαὶ φυσικόν πιεϑ. 910.}80. τὸ ἐξ ἀνάγκης ὸ ἀεὶ ἄμα 
Γβι1. 337085. Μεῶ. 1026 Ῥατοῖ ἵνα τῷ ἀεὶ τῷ θεία με- 
τέχωσιν ΨβΑ4. 415 529. --- ἀεί, ἀϊϑὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ῥαθ. 
136286. 10.1309533.}1.18.1374}160, Με2.102088 8]. 

τὸ εἰκὸς αὶ τὸ ἀεὶ ἀλλὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ῥβ25. 1402 
21, ἀεὶ ἴπ Θαυποὶδῦῖβ σοιηραγαύνβ, νους ἀγαθῶν δὲ τὸ 
μεῖζον αἱρετώτερον ἀεί δἰπι Ηαδ. 1097 "20. δ7. 1128}28. 
χῇ. 1177 84. Παῦ. 1254 325. η14. 1388 .321. Ῥαὶ. 1885 

437, ποῖ. 1451 510. 20. 1461 28 ΝᾺ] δὰ ἢ] Ροοῦ ΙΥ͂ 481. 

ἐὶ γὰρ ἑκάστῳ τῶθ᾽ αἱρετώτατον, ὃ τυχεῖν ἔστιν ἀκροτατυ 
5 Πη1 4. 1338.529.91.1887511. --- αἰεί Ἔχβιδοίαν ΠῸῚ 1. 
1296 424. 14. 1299 81. ε9. 181086. Μεῶ. 1027 518 4], 

ύλιη Τοσταδῖη δρυὰ Ασ οπμπίῃο ̓ Ῥτδθβοτοπάδπι 6886 ἰχάϊοαῦ 
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Θυμπρ, πὰ ΡΟ] Ρ 308. --- ῥὑγὸ ἀεὶ Ῥβ28. 1398 ."12 τοβεϊζαϊῦ 50 
εἐ ὯΙ ἘΠΕ ρῥ 8ὅ. ἀεὶ ρτο δεὶ Πὸ 11. 1296 7 ΒΚ'. πο26. 
1461 528 ΝᾺ] Ῥοοὶ ΙΝ 480. 

ἐειο εἰν. ἄειδε (Βο Α1) πο19. 145616. φησὶ Μυσαῖος εἶναι 
3σοτοὶς ἥδιστον ἀείδειν Πθ5. 1889 θῶ, - 

Δειλῆς. ἀειὸὲς ὼ ἄμορφον δεῖ τὸ ὑποκείμενον εἶνχι ΟΎΒ. 806 56 
λ17. - ἄκικυς (Ποπι (515) οχρ! δίας ΡῈ. τοὺ ἀειδής πο2 2. 
1458 27. 

Ξεικέλιος ὀίφρος (Ηοπι υ259)1 ο μοχϑηρός πο2 3. 1458 Ρ29. 
ἐεικίζ εἰν (Ηοχι 54) Ρ28. 1880 29. 
ἐεικινήτως κθ. 400 581. 
ἐειανήμονες φ8. 808 3487. 
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ἀήθης 

ἀεισκῶπες ἄδδοῦ Ζιι28. 611 .81- 618 37. (οδρδδα ἂθ ρθε 
θαςβ ΟἹ] 288; βἰγὶχ β60ρ8 ὃ; βίγϊχ δυο δὲ Οὐ; βύσγιχ β6ὺρ8 δὲ 
οἴυϑ 8.98 η ὅ ο[Κ 9858; σκώψ. ΘΡ ἰδ 68 βοορβ ΑΖι177 99). 

ἀείφυλλα φυτά, ΟΡΡ φυλλοβολεῖν Ζγεϑ. 188 10, 20. 
ἀελίν χήρωσεν αὐγάς 625. 1588 "21. 
ἀελλοπόδων ἵππων (Βἰπιοπ!ὰ ἔν 7) ΡΎὩ. 1405 ΡΩ7. 
ἄελπτον (Ατμ] ἔν 16) Ῥγ17. 1418 529. 
ὠἀέναος. ποταμοὶ ἀέναοι μα18. 849 09, 14. 882 Β6, 12. -- 

ἀεννάω ς. τὰ μὲν κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ δ᾽ ἄκαρπα ἀεν- 
νάως ἀπέδοντο οβ1846 Ὀ15. 

ἀέξειν. ἀέξεται (ἤοτι 5110) Ρβ2. 1818 "»6. (Ειροὰ 875) 
γ3. 421 328. 

ἀέρινος Μθ 1. 1049526. ὐχ ἁπλῆν τὸ τὸ ζῴν σῶμα οἷον 
πύρινον ἢ ἀέρινον Ψγ18. 488 512. 

ἀέριος. ἑξῆς τῆς ἀερία φύσεως θάλασσα ἐρήρεισται κϑ. 8392 
514, 82. -- ζῷα ἀέρια, ἰδὲ νηκτα, χερσαῖα κβθ. 398 588. 

ἀεροειδής. τὸ τῷ ἀέρι ὅμοιον «ἀεροειδές 188. 880 "24. τὸ λευ- 
κὸν ὦ διαφανὲς ὅταν ἀραιὸν ἦ σφοδρα, φαίνεται τῷ χρώω- 
ματι ἀεροειδές. χϑ.19454. ἀεροειδές, ἀἶδὲ ὄρφνιον, μέλαν χϑ- 
7197 57. καπνὸς ̓ἀεροειδής χϑ. 198 "6. 

ἀερωώδης. ὑπὸ τῆς τῦ πλενμονος κινήσεως ὅσης ἀερώδυς καὶ δὴ 
κενῆς Ζμγό. 609 ν2. -- τὸ τάχιστον τῶν ὄντων, τὸ πυρῶδες, 

τὸ δὲ ἧττον ταχὺ ἀερῶδες κά. 895 820. 

ἀετός. κυρίως σημαίνει πλείου τιά. 166 316. --- 1. ἀετός, ΑΥΪΒ 

(Δα. }86 οὐ ἑμ]οοποβ δὰ 104; ΑΖΙ1117 » πτηνόν, πτερωτόν, γαμ- 

ψωνυχον Ζιαῦ. 490 36. γ9. δ11 2, ἀετῶν γένη Ζιθ8. 5921. 
ζ6. 5685, δογὰπι ποιιῖπᾶ: πύγαργος (θῖνα νεβροφόνος), πλαγ- 
γος (νηττοφόνος. μορφνός), μελανάετος (θῖνθ λαγωφένος), περ- 
κνόπτερος (ὐρειπέλαργος, ὑπάετος), ἁλιάετος, οἱ καλύμενοι γνή- 

σιοι (ον), οἱ μέλανες Ζιζ6. 598 "5. ι32. 618 818- 619510. 
ἐκ τὸ ζ εὐγυς τῶν ἀετῶν θάτερον τῶν ἐγγόνων ἁλιαίετος γίνεται 
παραλλαξ θ60. 8848 5. ἀετὸς υηΐνοῦδα ἀεβοτίδίθατ φό. 811 

"27, 812 "0. Ζιιδά. 619 "28, 83. 618 580. διὰ τί θεῖν φασιν 
εἶναι μόνον τῶν ὀρνέων Ζιι82. 619 Ρδ. πόθεν τρέφεται ἢ πῶς 
ποιεῖται τὴν θήραν Ζιθβ. 5921. 18, 601 ΒΩ, (11. 616}18. 82. 
6195] ὅ,80, Β1,.10. 1- 609 "4. τίσι ζῴοις πολέμιος ὁ ὁ ἀετὸς ὼ 

τίνα ζῷα μάχεται πρὸς τὸν ἀετόν Ζιι1. 609 84,07. 12,20,610 

81.11. θ616420. 12.01553393.,}18.8.618}11. [5275. 153 7}25. 

πῶς νεοττεύει Ζιι8. 619 420,28. 88. 6191 1. ᾧά, ἐπῳασμός 

Ζιζῷ. 5608 3417, 21. πῶς τρέφει τὸς νεοττύς Ζιζε. 568517, 
21,95. ι84. 619 820, 27, "25, 84. 82. 618 580. βίν μῆκος, 
γῆρας Ζιιϑ2. 619 "11,516. --- 2. ἀετός, ρἰδοῖδ, ἱπέο ν᾽ σελάχη 
παπλ ΓΑ Ια Ζιεδ. δὅ40 18 (τδία δηυ1}8 Καά1] ο0). 

ἀζήμιοι εἶναι δύνανται οἱ εἰπεῖν δυναΐμενοι Ρα12. 1372812. 

ἄζυξ ὧν ὥσπερ ἐν πεττοῖς Πα2. 1258 51. 
ἀηδὴς ὁ ὑδαρὴς οἶνος, τὸ ἀηδὲς ἐμετικόν πΎ18. 818 "81, 85, 

26, 86. καρκίνως πίνειν ἀηδές Ζιιδ.. 611 "28. - ἀηδὴς ὁ δυάς 
κολος Ηβι. 1108 380. ὑπερόπται ὼ ἀηδεῖς ἡμβ8. 1200 415. 

ἀηδὲς καὶ ἢ ἐπίλυπον Ηκδ. 1115 518. αἰσχρὰ ἢ ἀηδὴ ἐ ἐστίν, ἃ 
πράττειν ἐπιχειρῶσιν ρ85. 1440 81. --- ἀηδῶς ἀκύΐέειν, ΟΡΡ 
ἡδέως Ηδ8. 1134 Ὁ15.. 

ἀηδία. ἡ συμβαίνυσα, ὕστερον (86 μετὰ τὴν ἡδονήν) ἀηδία 
πὸϊο. 877 "1 2. --- δόξαν ἀηδίας εὐλαβητέον Ἠ111.1171}26. 

ἀηδων, πῶς ἄϑει Ζιδ9. 580 .529, δ17. ι49 Β. 082 ὑ21. ακϑ0ά 
828, 800 82 8. ἴδιον ἀηλόνι παρὰ τὸς ἄλλυς ὄρνιθας. τὸ μὴ ἔχειν 

τῆς Ὑλωώττης τὸ ἐξν Ζιι15. θ616}8., μεταβολιὴ τὸ χρώματος 
Ζιι49 Β. 6325"25. υἱά, φωλεία Ζιεϑ. 542"520, .49 Β. θ352527. 

(ἰυβοϊπία Οϑ, δ. νὰ ἴμδς 80, αϑο νοῦ δα 109 η 40 4ΖΙ177.η 2). 
ἀήθης. ἀήθεις τραγῳδίαι, Β.ἢ νὸὲν ἔχυσαι ἦθος ποθ. 1450 426, 

28. ( Ὅμηρος ποιεῖ) ἐδὲν ἄηθες, ἀλλ᾽ ἔχοντα ἤθη ποϑά. 1460 
411. οὗ ἦθος. 

11 
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12 ἀΐναι 

ἀῆναι. ἀέντων (Βπιροᾶ 328) αἱ2. 437 "29. 
ἀήρ. ὅσα περὶ τὸν ἀέρα πκε. ὁ ἀὴρ δοκεῖ εἶναι ἀσώματος. κενόν, 

" 
ἥκιστα ἔχει τῶν ἄλλων διαφορὰς αἰσθητάς Φὸά. 212 812. 
ψβ8. 419 084. ᾧχθ. 189 "7. πυὺς ἐπιδεικνύυσιν ὅτι ἔστι τι 
ὁ ὁ ἀήρ Φόθ. 218 420. 8. 316 518. περὶ τὸν καλώμενον ἀέρα 
τίς αὐτῷ ἡ φύσις ὼ πῶς ἔχει τάξει. πρὸς τἄλλα τὰ λεγό- 

μενα στοιχεῖα αα8. ὃ ἀὴρ θερμὸν ὼ ὑγρόν, οἷον ἀτμὶς ὁ 
ἀήρ ΤΒ 8. 380 νά, 22. ὁ ἀὴρ ὕγρϑ μᾶλλον ἢ ἢ θερμῦ Γβϑ8. 
881 85. τὸ μὲν ὕδωρ ὕλη ἀέρος, ὁ ὁ ἀὴρ οἷον ἐνέργεια τις 

ἐκείνη δ. 318 .2, 4. ἀὴρ συνιστάμενος (συγκρ ρινόμενος, 

πῆξις ἀέρος) ὁνὰ τὴν ψύξιν γίνεται νέφος ἢ ὕδωρ μαά. 8342 
1,.29.18. 849518. βύ. 86: Ρ27. γά. τὸ 21. ἐξ ὕδατος 
ἀὴρ γίνεται διακριθέντος. ὁ ἅλιος διαλύει, διαχεῖ τὰς συστά- 
σεις τῇ ἀέρος μαϑ. 840510, 34. γὃ, 818 529. ὅ. 876 028. 
εἷον εἰ ἐξ ὕδατος κοτύλης εἴεν ἀέρος δέκα Γβ6. 888 422. 16 

Ἑηρότερος ὁ ἀὴρ τῷ ϑέρυς. ἐν δὲ τῷ ἔαρι ἔτι ὑγρός μα12. 
848 Β28. ὁ νότιος ἀὴδ μᾶλλον εἰς ὕδωρ, με :ταβέλλει τὸ πρὲς 
ἄρκτον μγῦ. ὅ1τ 037. --- περὶ τὸ ὕδωρ ἡ τῷ ἀέρος σφαῖρα 
ὺ περὶ ταύτην ἡ τῷ πυρῖς μβ2. 854 "24, οβε. 287 83. 
ὁά4. 811528. Ὁ. 815 357. ἀΐο ὦ ὕδωρ ἔχυσι καὶ ἣ κυφότητα ἡ 0 
βάρος τῶν Οδδ. 812 520. ἐν τῷ ἀέρι βαρύτερον ἔ ἔσται 
ταλαντιαῖον ξύλον μολίβ᾽)ν. μναΐν, ἐν ὁὲ ὕδατι κυφότερον 
Οὐδέ. 811 58. ὀύναται πολιὴ βάρος φέρειν ἀπολαμβανόμενος 
ἢ μέρων ὁ ἀήρ ΟΒβ13. 394 »92. ὁ ἀὴρ πολύκενος πκε 98. 
ὅ40 τά. ἋΣ ὁ ἀήρ φέρεται ἄνω μ5ϊ. 888 "26. ἀὴρ πυρὸς ἔγ- 35 
ὙὉΣ τω τῶν ἄλλων, ὕλγωρ ὁὲ γῆς μα8. 889 518. ἐν τῷ ἄνω 
τόπῳ ἐκ ἔνεστιν ἀὴρ μόνον, ἀλλὰ μᾶλλον οἷον πῦρ μα8. 
84081. τὸ ἔσχατον τῷ “λεγομένυ ἀέρος δύναμιν ἔχει πυρός 
μα. 846 "88. ὁ ἀὴρ πρὸς τάλλα πῦρ μκῦ. 4606 .594, ὁ ἀὴρ 
διὰ τὴν πληῚ γὴν τὴ κινήσει γίγνεται πῦρ ΟβΊ. 289 27: 8ὺ 

ὁ περιέχων. ὁ θύραθεν αἰήρ Ζγδιο. 1111. β6. 144 58. ὁ 
περὶ τὴν γὴν ὃ μόνον ἀήρ ἐστιν ἀλλ᾽ οἷον ἀτμίς μαϑ8. 840 

Α84, "24. ἀτμιδώδης ἀν Ζγεθ. 186 318. ἀὴρ πλήρης ψυ- 
χρᾶς ὸ πολλῆς ἀτμίδος μβ8. 801584. πᾶσα ἡ γεώδης ἀτμὶς 
ἀέρος. ἔχει ὁ δύναμιν Ζγε4. 184510. ἀὴρ ὕὅτω κεκρα μένος μαϑ8. 86 

846 86. ὸ ἀρ σήπεται μὸ1. 819 515. ὁ ἀὴρ ἀπηχτος ΖΎβ2. 
188 528. ἐν ἀέρι αὶ πυρὶ ἐκ ἔστι ζῷα μδ4. 882 57. --- ἀὴρ 
κινύμενος ὼ ῥέων, μα18. 849 317. 10. 847 84. πᾶς ὃ κύκλῳ 

ἀὴρ συνέπεται τὴ φορᾷ μβά. 361 8424, ἀταραχωδέστερος ὁ 
ἀὴρ τῆς νυκτός τῶ. 464 414. ἀὴρ καθεστηκωώς πκχς. 940 40 

"38. πρὸς ἀμφότερα σὲ θᾶττον καὶ ἡ βραδύτερον ποιεῖν) ὥσπερ 
ὀσγάνιν χρῆται τῷ ἀέρι ἡ κίνησις ΟὙ2. 801 Ρ22. --- ὁ ἀὴρ 

χευκότερος τὴν φύσιν τῷ ὕδατος : μιΎγ4. 814 22. Ζγεθ. 18650. 

χΙ. 191 82 . χρωματίζεται ὁ γρ συνιστάμενος παντοδαπὰς 

χρόας, ἀνάκλασιν ϑεχόδμενος ὁ ἀὴρ παντοδαπὰ ὶ χρώματα ποιήσει 45 
μα. 842 ὅ, 1. πκχγϑᾶ. 984 219. κυανοειδής χϑ. 19488.--- 

πότερον αἱ ὀσμαὶ καπνὸς ἢ ἀρ ᾧ ἀτμίς πιβτο. 901529. τὸ 
ἔλαιον ἀέρος. ἐκ τῆς ἐβένυ διαπέπνευκεν ὁ ἀήρ μὸτ. 884816, 

519. --- αὐτὸ ὁ ἀψοφον ὁ ὁ ἀήρ ψβδ. 42051.---- ἀγρ, ΒΥῃ πνεῦμα 
αιῦ. 443 "δ, 4. ἀὴρ εἰσρέιιν καὶ ἐκρέων πνῶ. 4825. ἀέρος πό- 80 
τερον ἴδιον τὸ ἀναπνευστον τεῦ. 185 588, 80. 9. 1888 0 864. 
ἀκίνητος, ὧν ὁ ἀπο θερμαίνεται ζ6. 470 825. ἀέρα τὴν ψυχὴν 

εἶναι υἱήθη Διογένης ψα2. 405 522. ἀνθρωπός τις μόνῳ τῷ 
ἡλιοειδεῖ τρεφόμενος ἀέρι Ε 81. 1481 52. 

ἀῆται (Βοαι. ὃ 501) πχς 81. 948 028. 65 
ἀήττητος. ἀρχικὸν ὼ ἀήττητον ὁ θυμός Πη1. 1828 37. ἡεΕΎΪ. 

1229 828. 

ἀθανασία ἐρανῶ ἢ ἀιδιότης ΟβῚ. 284 21. ἀθανασία, ΕΥτ ζωὴ 
ἀΐδιος Οβ3. ,389.39, ἀἴεὺ ζωὴ ἀΐδιος τὸδ. 126 585. βύλησις 
ἀδυνάτων. οἷον ἀθανασίας ΗΎ4. 1111 22. 60 

ἀθανατίζειν χρὴ ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται ΗκΊ. 1177. »88. ἀθανα- 

"-- 0 

᾿Αδῆναι 

τίζειν τὴν φυσιν βυλόμενος 601. 15178.Ρ28. 
ἀθάνατος. τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον ,συνηρτημένον Οαϑ8. 270 

59. ἀθάνατον ἢ ἀ ἄπαυστον, ἀπαυστός τις ἡὶ ὠθοΐνατος κίνησις 
Φθι. 260}18. 6. 359 "26. ἀθάνατον τι αὶ θεῖον ΟΒ1. 28.458. 
ὁ ποιητικὸς νῶς ἀθάνατον ἢ ἀΐδιον ψγδ. 480 828. ψυχὴ βελ- 
τίων ἢ ἀθανατωτέρα ψαῦ. Α11.418. ὅτι ἀθάνατος ἡ ψυχή, 
ἀυοτηοάο ἀδπιοπβύγοίυν ἱπ ἀἰαϊοσο Επάοπιο 38. 1480 211. 
84.14802. --- καρπὸς ἀθανατος" ἀθάνατόν μιν αὐξήσυσι 
Μῦσαι Γ62ὅ. 1588 "14, 22. ἀθανάτοισι (Η68 6130) 1.975 
418. ἀθάνατος ὀργή ( {τ δάθῃρ Ὁ 4) ΡΙ21.1894}21. 

ἀθέατος δεῖ ἀθέατοι τῶν κρειττόνων κ]. 391 δ). 
ἀθερίνη ρἰβοῖθ, πῶς τίκτει Ζιζιτ. δΤ0Ρ18, 71 86. οἵ ἀθερῖνος 

(θρὶ Ὁ, Οτβϑοὶβ μβοάϊα δίμογπο ὃ Οὐ, δίμβογίηα ὑγθαῦον (τὶ 
δἰμογίπα νοσὰ ΟΥ Καὶ ΑΖΙΙ 121. ἢ 1 δύμογ, μορβϑῦιβ ἢ, ἡ). 

ἀθερῖνοι ἰμίου ἀγελαῖα παπιοταηίαν Ζιι). 610 Ρ6, (ἀθερῖνος 
ν᾽4 ἀθερίνη).. 
ἄθετος. μονὰς ἐσία ἄθετος. στιγμὴ δὲ ὁσία θετός ΑὙΖ27. 87 

880 (5γπ ἐκ ἔχει θέσιν. ἔχει θέσιν 82. 88 888). Μ6. 1016 
Ῥ25, 80. μ8. 1084 "27, 88. 

ἀθεώρητος δοῦ ἀθευίρητει τῶν ὑπαρχόντων ὄντες Γα2. 816058. 
-- ραβ8 δ θεὸς πάτη θνητὴ φύσει ἀθειύρητος ἀπὸ τῶν ἔργων 
θεωρεῖται κθ. 399 Ρ23. 

᾿Αθηνὰ 690. 888.394. 108. 840 381. τῇ ᾿Α. τὴν ἐπιστήμην 
περιτίθεμεν Πθ6. 18417. ᾽Α. ἀπέβαλε τὶς αὐλές ΠθΡ6. 
1841 8. τὲν ̓Οὸυσσέα προέκρινεν Ῥαθ. 1868518. Ζαλεύκῳ 
ἐνιπνιον τὴν ̓ Αδθηνᾶν παρίστασθαι ἔδ0δ. 1501 11: ᾿Αστὴρ 

γίγας ὑπὸ ᾿Αθηνᾶς ἀναιρεθεὶς [δ94.1581428, ἡ ἐν ἀκρο- 
πόλει ᾽Α. οβ18714 810. τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς Γ 409.1545 

824, 88. Ῥπίάϊαο βἰαῦιδ κθ. 899 584. θ155. 846518. ἐν τῷ 
ἱερᾷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν ἀκροπόν. ει χρήματα ἱερά τε ὰ δημόσια 
8402. 1045.381. ἱερὰ τῆς ᾿Αθηνᾶς Ἕλληνίας (Εἱλενίας ΘΟΩΣ 
Οβαμῃ) θ108. 840 528, 84, ᾿Αχαΐας 9109. 840 Ρ9.--  ᾽Αθη- 
ναίη (Ηοπι 1.390) ΡΎΙΙ. 1418 584. 

᾿Αθῆναι Φε!. 224 "21. ΚΘ. δ᾽, Ῥ»28. θ188. 848 Ρ18. ἐν ᾿Αθή- 
ναῖς ΠΙ8, 1268510. εϑ. 1808 48. 696. 1676 16. ἐξ Α- 
θηνῶν Ε 619. 1582 "90. εἰς ᾿Αθήνας Ε 27. 1419518. 448. 
1δδο"46. 489. 1558530. 019.1582}}, περὶ ̓ Αϑήνας Ζιζτῦ. 
ὅ69 11. 131. 018 "15. περὶ ̓ Αθήνας ἐπεχωρίασεν ἡ αὐλη- 
τικΥ Πθ6. 1841 3484. --- ᾽᾿Αθήναζε Φγβ. 202}18.--ἾΑ θΎ6- 
νηθεν Φγβϑ. 502 "14, [881.1541}28. --- ᾿Αθήνησι Ζιζυ4. 
δ11 080. Μγὅ. 1010}10. Ρβ98. 18398}1. 69. 1429}8. 14. 
1431 817. ποῦ. 1449 "7. θ158. 846 "6. τὸ ᾿Αθήνησι διατρί- 
βΒειν ἐργῶδες ΓΟΙ7. 1582 522, 80. οἱ ᾽Αθ, ῥήτορες Ῥγ171. 
1418 829. ἐπ᾽ ἄρχοντος ᾽Αθ. Ἑὐκλέυς εἴην μαθ. 848 "4, 7. 
845 82. τοὸβ ρυθ] σας ᾿Αθήνησι ΠΤ. 1261 "17. γ. 1278 
"88. δ4. 1291 "24. 16. 1800 Ρ28. ε8. 1802 019. 1808}10. 
δ. 1800 458. 6. 1805 56. 10. 1810080. 19. 1316 580. ζᾳ. 
131921. 8. 1322 820. 847. 1580.846. 4023, 1540 8530. 

411. 154 0518. 419. 1δ47}"»45. --- ᾿Αθηναῖοι Αδ11. 94 
Δ80-}7, 6181. 848 81. Η28. 1124 17, Ρ22. 1390 38, 24. 
ρ3. 1432840,143885. 9. 1429]. δ ᾿Αθηναίων λιμήν Ζιζτ δ. 
509 "26. ἑαλῤγνάϊον πολιτεία ἢ 843-481. ᾿Αθηναῖοι ἀπὸ Ἴω- 
νος χοινιὴς ᾿Αποόλλωνα πατρῷον τιμῶσιν. Ἴωνες ἐκλύθησαν 
1848, 1585 087, 39. Ὅμηρος μένους ᾿Αθηναίως δῆμον προσα- 
γορεύει 840. 10 36489, Βοϊοπὶβ Ι6ροβ Πβ1 3, 1278 085 5η6. 
Ῥβ23. 1398 "10. 7850. 1587516, 24. τοβ ρυδίϊολο ΠΎ. 8. 

1284.339. ε4. 1804 30, 9,28. 7. 1807}. Ρβὸ. 1384}88. 
Ὑ10. 141159, 11. 11. 1412954. 031847838, 18. [8374.1540 

540. 312. 1540 527. 880. 1541 08, 880. 1542 "2, ᾽Α. Ὁ- 

μήρῳ μάρτυρι ἐχρήσαντο περὶ Σαλαμῖνος Ῥα!ϊδὅ. 1815}80. 

- Α. καλῦσι δήμες, πράττειν, οἱ Πελοποννήσιοι κώμας, δρᾶν 



ἀθύρ 

ποϑ. 1448 586, 1, τέτριξ. ἣν καλῶσιν ᾿Αθηναῖοι ὄραγα Ζιζι. 
559 8312. κὶ χαλεπὸν ᾿Αθηναίυς ἐν ᾿Αθηναί οἰς ἐπαινεῖν ῬΡαϑ9. 
1867 08. Ὑ14. 144.5}81. ῥτονθυθίαπι ἐκέτι γιγνυσκυσιν 
᾿Αϑηναῖοι Μεγαρῆας ηεηΣ. 1286.586. 10. 1242 056. - Α. 
οἱ ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκῦντες οβ1847 418. Ἱππίας ὁ 
3 184134. Τιμόθεος, Χαβρίας, Πυθοκλῆς. Ἰφικράτης ᾿Αθ. 
93 1847 δ ΤΟΣ 28, "88. 1851 418. 1858 815. 

4859. ὅταν ἀθέρας ἕ ἔχη σκληρὸς ἡ κράστις Ζιθ8. 595 27, 
χόλαστος. περὶ τῷ ἀθλάστα μ98. 880 51, 9. 880 517-20. 
ἄῤφλνωα. τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ γυμνικα ἀθλήματα πλ11. τὸ 

956 020, 81. 

αὐλητής, ὁρρ ἰδιώτης ΗΎ11. 1116 .}18. κληρῶν τὸς ἀθληταῖς ’ 
ΡΩ͂30. 1398 Ρ. βϑέλονται ἀθλητήν τινα νικᾶν Ηγά. 1111524. 
ἢ τῶν ἀϑλητῶν ἕξις κα ἡ χρήσιμος πρὸς πολιτικὴν εὐεξίαν Πη16. 
1388 νδ. ἡ τῶν ,ἀθλητῶν πολυφαγία Ζγὸ8. 1608 "29. οἱ ἀθ- 15 

᾿ ἀθυμία τος: περὶ τῷ ἀθυμιάτυ μὸϑ. 8385 .518. 9. 887 328 - λυηταὶ ἄχροοι. ὀυ)σρίγοι, ὑγιεινῶς διακείμενοι πληδ. 967518. 

γ4. 881 522. αϑ8. 802 "21. --- αὐτὸς ἀθλητὰς τῶν ἔργων 
εἶναι ΠζΖΊ. 1821 826. 

ἀθλυτικὰν ἕξιν ἐμποιε ἵν Πθ4. 1888010. 

᾿Αθηναῖος 5 

αἴγιθος 18 

801 "18. κάθαρσις ἀθρόα. ΟΡΡ κατ᾽ ὀλίγον Ζιη2. 582 "7. 
κατάστασις ἀθρόα εἰς τὴν ὑπάρχυσαν φύσιν Ῥα11.13869"84. 

ὄψις ἀθρία ΜΎΘ. 8171Ὁ18, 318 35. πλα!5. 958 587. ἀθρόον 
ἐκκαγχαζειν Ηη8. 1160 511. --- ἀθροώτερα ὕδατα μα12. 
84811. πνεῦμα ἀφιέναι ἀθροώτερον πχεξ. 988 36. πῆξις 
ἀϑροωτέρα μα. 848 να, ὄψις ἀθροωτέρα πλαι. 959 36. 
τὸ ἀθρουΐτερον ἥδιον ἢ πολλῷ κεκραμένον τῷ χρένῳ ποθ. 
1462 1. ΟΝ ΤΈΡΗΝ περικυκλὴν Ζιδϑ. 538}10, πίνειν, ποιεῖν 
τι πΎΖ21. 8714 829, ιθ2. 9117 "22. μεθ᾽ ὕϑατος ἀθρόως ῥαγέν- 
τὸς κά. 394 "] ἃ. ἔκκρισις ὑγροῦ ᾿ἀθρίως (ἀέρος ν 1) μὸ 9. 

83987.381. 

ἀθυμεῖν. πῶς ὑκ ἄξιον ἀθυμῆσαι Μγδὅ. 1009 »8τ. 

ἀθυμία. ποιεῖν ἀθυμίας ἢ ἥ φόβυς πλι. 954528. ὁ δυνηθεὶς 
συμβαλεῖν (τὸ αἴνιγμα) Ὅμηρος διὰ τὴν ὐνυαὲ ἐτελεύ- 
τήσε 66. 1487 829. 

388 89. 

ἄθυμος. ἔθνη ἄθυμα, ορρ ἔνϑυμα Πη71. 1821 528, 80. ἀθύων 
σημεῖα φ8. 808 λῆς 12. ἀθυμότερα τὰ θήλεα τιὴν ἀρρένων 

ΕΟ ΟΡΡ εὐϑθαίμων. μακάριος Ηα11. 1100.529, 05, 1101 20 Ζιι!]. 008 388. πότε ἀθυμότερον ἐργάζονται αἱ μέλιτται Ζιι40. 
δΡ. 18. 110} Β7. ἄθλιοι οἷς πλείονος ἀξία ἡὶ κτῆσις τῆς ἰδίας 
φύσεως: 89. 149289.--- ἀθλίως τελευτήσας Ηα10. 110049. 

ἀΨ)ολέτης. ἀπὲ τῶν ἀθλοθετῶν ἐπὶ τὸ πέρας Ηχ3. 10951. 

αἌλοθέτας ἕνα κατὰ φυλὴν ἑ ἑκαστην χειροτονεῖν 814.1540}6. 

56λ:ὸν ἀρετὰς. 

511. 1290.480. οαδ. 1844}5. «ἐφ᾽ ὅσοις τὰ ζόλα τιμή. καλά 
Ραϑ. 1366 84. τὰ ἄθλα σχεδὲν ἐκ τῶν ἀγώνων οἱ ὑποκριταὶ 

λαμ βανυσιν ΡΎ1.1408}22, 1404517. τοῖς δόλοις ἄθλον προ- 
χεῖσθαι τὴν ἐλευθερίαν Πηϊ0. 1880 ν88. 

ἀἄῤραυστος, περὶ τῷ ἀθραύστυ, αἰβὲ τὸ ἀκαάτακτον μδϑ. 88ὅ 

ἘΝ 9. 386 .39-17. 

τῆξεῖν. ἀθρήσειεν (Ηοι Κ 11) ποϑῦ. 1461 518. οἱ μεθύοντες 
ἀδ:εῖν τὸ πόρρω ὦ δυίνανται πγΎϑ. 812 19. --- δεὶ τὰ ὑπαρ- 
χῖντα περὶ ἕκαστον ἀθρεῖν Ογα ἐπιβλέπειν, σκέψασθαι, ἐπί- 
σχεψις) Αα80. 4655. τὴν φύσιν ἀθρεὶν Μβ 8. 9981. τὸ 35 
πιττὸν ἀκ ἐκ τῶν φαινομένων ἀθρῆσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τῶν 

ἔγων ΟΞβ18. 398 3429. 
4θοοίζω. ἀθροισθέντες κατέλυσαν τὸν δῆμον Πεδ. 1804 "88. 

«ὐροίσαντες χρήματα ΠΕΙ]. 1814 "10. ἐᾶται ἀθροίζεσθαι ἡ 
ἀναθυμίασις, ὉΡΡ σβέννυται πρὶν συστῆναι ,.ματ10. 841 Β11. 40 
ἀθροίζεται ἡ σύγκρισις. ἡ πύκνωσις, τὸ περίττωμα βἰπι μαϑ. 
8340.522. 1. 810 39. Ζγβ4. 188 "7. ὁδ. 1716 080. αΙ1. 125 
54. (ςοῦϊ βγῇ συρρεῖ). πκς 86. 940 586, ἠθροισμένος ὄγκος 
.,32. 835456. ἐξ ὁμοιομεριῶν πάντων ἠθροισμένον (Απαχα 5) 

Πτὴνι 8028. πνεῦμα ἠθροισμένον Ζγβ4. 131 588. 
τξέξεισις ὑγρῶ. νεφῶν πθ1. 889 Ρ12. κςὅθ. 946 "8ὅ. αἱ τῶν 
53 ἀθροίτεις μαϑ. 840.381. 
αὐοό:τ. ἀθρόος, ἀθρόοι. ορρ κατὰ μέρος. κατὰ μικρὸν, καθ᾽ 

ἴχαστον Π514. 1298 412, Ὑ18. 138 885. Ζγγῦ. 750518, 
14. ε8. 183 "1Ὁ 
τντιθέναι ρ28. 1484 09. ἀθρόας τὰς τιμὰς δδναι, ἀφαι- 
Ξεσβϑαι. ΟΡΡ ἐκ προσαγωγὴς ΠΕ11. 1815 418. σῶμα κεί- 
μενον ἀθρόον. πλῆθος ὕδατος ἀθρέον, ποταμοὶ ῥέοντες ἀθρόοι 
εἶπι. ΟΡΡ εἰς πλάτος διαταθέναι, ἀφικέσθαι εἰς πλατὺν τόπον 

νίκης Ηδ 1. 1138 ν85, 20. Π39. 1210 524. 35 

περὶ ὧν καθ᾿ ἕν ἕκαστον εἴρηκας ἀθρέα το 

021 .333, Ὀὰ, 
ἄθυρμα τὴ ποιήσει (ἀρυᾷ ΑἸοϊἀαπιαηίοπι, οὗ ΝᾺ] ΑἸοϊάλῃ Ρ 10) 

Ργ8. 1406.39,}18. 
λθως. ἐν Αθῳ Ζι539. 6071.312. περὶ τὸν "Αθων Ζιε11. 5.49 

17. αἱ περὶ Παλλήνην αὶ τὸν ἴΆθω πέλεις [ὅ60. 1670348. 
τὸν ἴΑθυ, διορύξας (18οογ 4, 89) ΡΎΞϑ. 141011. σφόὸρα 
ὑψηλὸν ὃ ὅρος πχαβϑθ. 944 018. 

αἰάζειν ἡ ἐκπνεῖν Ζιδϑ. 586 Ρ2 2. οοηΐ 5γπ θερμότερον πνεῦμα 
προίεσθαι Ζγεῖ. 188 "22. 

οΑἰχκός Ργ17. 1418 280. --- Αἰακίδαις θυσία ἐν Τάραντι 
θ100. 8407. 

Αἴας. ναγβιιβ ΠῸΟπὶ δοσαν ῬΡβ9. 1387 384 (Λ 549). Αἴας 
μεγαλόψυχος, ὅμοιος ᾿Αχιλλεῖ Α818. 9118. τΎΣ. 1171518, 
16, 24. οἵ Γ 935. 1588 "19. μελαγχολικός πλ]. 953.821. 

ἐπιτάφιον ἐπὶ Αἴαντος τῷ Τελαμωνίν 596. 1570 ν10. Αἴας 

(ϑορβος 18) ἐν ταῖς διδασκαλίαις ψιλῶς Αἴας ἀναγέγραπται 
(580. 1578.481. Αἰας ὁ Θεοδέκτυ Ρβ28. 1899 "28, 1400 
421 (Νεκ ἐγ τ ρ 6 32). Αἴαντες ἐγαροοάίαο Ραμ δεϊοαο πο18. 
1455 84. -- Αἴας ὁ ᾽Οιλέως. ἐπιτάφιον ἐπ᾿ αὐτῷ ἢ δ96 
151706.81. 

Αἰγαὶ αἱ κατὰ Συρίαν σϑΊ18 "Ω. 288. 1521 "21. 
Αἰγαῖος ὁ μβι. 854 514,30. Ζιθ18. 598 826. πχγθ. 982 
9, 28, Αἰγαῖον πέλαγος κϑ8. 398 380. 

αἰγεῖδαι, φρατρία Θηβαίων. [489. 1557 40, 1858 56, 7. 
45 αἴγειον γάλα. μιγνύμενον εἰς προβάτειον, πρὸς τί χρήσιμον 

,Ζιγ20. 23.528, 27,39. 
αἴγειρος ἐ φέρει σπέρμα Ζγα18. 126 37. αἴγειρος ἄκαρπος 

(ΠοΩὶ εθ64, 389) κθ. 401.34,2. αἴγειροι ἐξ ὧν ἐκπίπτειν φασὶ 

τὸ καλου μενον ἤλεκτρον θ81. 880 "8. αἴγειροι καρποφόροι θ69. 
885 "2. αἴγειροι μᾶλλον καρποφορᾶσιν ἐν νεότητι φταῖ. 821 
20. (φρορυϊι8 πῖστα 1). 

Αἰγεὺς Ευτὶρίαῖο: ποϑῦ. 1461 "21 (ΟΥ̓͂ΝΟΚ ἔν ὑτ ρ 289). 
αἰγιαλός. περὶ τις αἰγιαλὸς μβ8. 807 18. μχΙδ. 852}29. 

ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς ἡ περὶ τὸς ἀκτάς Ζιειδ. 541 810. 

α32. 8354 "13, 855 "26, 831. ὃ. 8ῦ71894. 8. 8684, τὰ ξύλα 55 αἰγια λυ δη ζῷα, αἰδὺ πελαγια, πετραῖα Ζια1. 488 "7, 
αῇ25εν ἔχει τὸ ὑγρὸν ὦ οἱ ὅλυ συνεχές μὸϑ. 387 "27. 
Ξνεῦμα φέρεται ἀθρόον, ἀθρόον κὶ πυχνότερον. Ορρ διασπώ- 
ὠενον, σποραόδην διαχεόμενον μβ8. 867 480, 866}21. 1.810 
ν, 5. 37151,5. Ζια11. 492 57. τὴν ἀέρα ἀϑρὸν ἀφαάλλεσθαι 

αἰγιθαλός ἃνΐβ, τοξογίαν 1ΠΓῸΓ σκωληκοφαγα Ζιθ8. 592 517. 
τίκτει ὠὰ πλεῖστα. ἀδικεῖ μελίττας Ζιι15. 612 "8. 40. 628 

48, αἰγιϑαλεῶν εἴδη τρία Ζιθ8. 592 "171-21 (ρατὰ8 ΟΚ δὲ Κα 
Οὐ ὅ80 Α;; ἰπ ἀοβηΐοηα!8. ὑγιθὰβ Βρθοῖθθὰ8 80 Αὖ' ἀρβογίρεῖβ 

Ψ38.420525. μεταβολή, ἀλλοίωσις, μέταάβασις ἀθρόα ᾧῷαϑ. 60 ἀϊβθοπύϊαι). 
188315. 68. 253 525. ΠεβΒ. 1807 ν8ὅ. ἔκκρισις ἀθρόα μβὅ. αἴγιθος, ανὶβ, εὐβίοτος, ἀλλυτβενθε νὴ τὸν πόδα χωλός Ζιι15. 



14 Αἴγινα 

616 "10. διὰ τί πολέμιος ὄ ὄνῳ Ζι1. 609 281. αἰγίθα ἢ ἄνϑα 
αἷμα " συμμίγνυσθαι ἀλλήλοις λέγεται Ζιι1. 610 57 (1ἰ- 
πδγὶδ ταῦτα Ο, Βρϑοῖθ8 δι} υΖαο ἢ, δὺ Οὐ, ρᾶγὰβ οδογα θυϑ 
Κ Οὺ, ἜΝ σδπηδρίηδ, Βυ]νὶα οἴπογοὰ ὅὰ 101 ἡ. 159). 

Αἴγινα Μὸδ. 1018 825. 80. 1025 826. Γ68 Ρ Ό]ΪοδΘ Ππὸ4. 
1291 924. εθ. 180684. Ρβ22. 1896 519. Αἴγινα λήμη τῷ 
Πειραιέως ΡΎΙ1Ο. 1411 814. --- χωρίον τι (ἐν Ἴῳ νήσῳ) τὸ 
καλώμενον Αἴγινα ἢὶ 66. 1480 "44. --- Αἰγιναῖος ὀβολός 
ἢ 486. 1660512. --- Αἰγινῆται Ρβ 22. 1890.519. Αἰγ. 

ἐπλήθυναν [ 482. 1549 054. Αἰγινητῶν πολιτεία ἢ 482. 
Αἴγισθος ποι8. 1458 387. [596.1575 381. 
αἴγλη λευκή (ἤσπι ζ 45) κθ. 400 814. νῆστις αἴγλη (ἔτὰρ 

212) Ψαῦ. 410 5ὅ. 
αἰγοθήλας, δφνῖδ, ἄύβοῦ Ζιι 80. 618 Ρ2 (δσαργιπναϊσαθ Ο 5, 

Ἐδργϊπιυ]ριβ Θυτοραθυβ ἢ 50 Καὶ Ογϑι 181 υνϑῦ ΑΖΙ1. 11. 5). 
αἰγοκέφαλος, ανῖϑ, ἀοβὸν Ζιβ1ὅ. 506 811, 28, 11. 509 52. 

([ὰ θαγρο3 Ο, βυτίχ οὔ 50 110, 81 Καὶ στ, αἰγοθήλας Ι6ρθη- 
ἄυπι οἱ δὰ 102 ἡ 169). 

Αἰγὸς ποταμοί. ἐν Α. π. ἔπεσε λίθος ἐκ τὸ ἀέρος μα. 
844 082. 

αἰγυπιός, ανΐθ) ἄσβουῦ ΖΙ1. 009 Ρ9, 84, 610 81 (νυϊίαν 5, 
συγ οἰμογθαβ Κὶ, πιᾶρμᾶ ἃν]8 Γαρὰχ δύ δὰ 107 π 84). 

Αἴγυπτος ἡ Οατ. 914 516. βια. 298 38. Ρβ20. 1398 582, 
38. τὴν Α. οἱ μὲν τῇ ᾿Ασίᾳ οἱ δὲ τῇ Λιβύη προσάπτυσι 

κϑ. 39481. θάλαττα Ω ἀπὸ ᾿Κυρήνης πρὸς Αἴγυπτον Ζιε81. 
551 580. ἡ Α. τὸ ἀρχαῖον Θῆβαι καλώμεναι μαιά. 851 "84. 
πρόσχωσις Νείλν μα14. 801 "28, 852 Ὁ21. κοίλη τὰ κάτω 
πκςά4. 940 δῦ, Φάρος, ἐμπόριον τῆς Αἰγύπτου Γ161. 1508 
414. κατ᾽ Α. ὁ νότος ὃ πνεῖ πκς 44. 946 520. ὁ ἐν Α. βὲς, 
ὃν ὡς ἾἌπσιν τιμῶσιν ηεαῦ. 1210 81. ἡ περὶ Αἴγυπτον ἐπι- 

μέλεια τῶν ζῳων Ζιι1. 608 "88. ἀπίπια]ία ἐν Αἰγύπτῳ Ζιβτ. 
502 39. 10. 5081. ζ2. 5091. 4. 562". 857.58151, 612. 
5916. 28. 606 321. 6. 612816. 217. 611»Ρ27, 29, 80. 67. 

881 411. 142. 845811. [27]. 1521 382 . πολυγονοι αἱ γυ- 

ναῖκες περὶ Αἴγυπτον Ζγὸά. 110385. Ζιη4. ἰϑ8457, 81. 258, 35 
1825 388. τὰ ἐν Αἰγύπτῳ φυτά φτα4. 819311. 7. 821388, 
08. πκϑ8. 926 6. ᾿ηδοϊαϊα Δο Ἰηογο8 ΠΎΙ δ. 12805318. η10. 
1829 "2, 8, 24, 832. ΜΑΙ. 981 528. αἱ περὶ Αἴγυπτον πυ- 
ραμίδες ΠΕ11. 1818 "22. Αἰγύπτυ σατραπεύων οβ᾽ 1852 
49. 18. --- Αἰγύπτιοι Ζιβι. 500 54. ἀρχαιότατοι τῶν ἀν- 
θρώπων μα14. 852}21. πρεσβύτεροι. οἱ μάγοι τῶν Αἰγυ- 
πτίων ἢ 8. 1415 586. δογαμ παίαγα δῦ ἱπροπίαπι Φ1. 805 327. 
6. 812312. πιδ4. 909 337. ρμ]αοϊία 46 αἰϊ5 Μλ8. 1014}Ρ6. 
δτΐθβ τιδί μϑιηδύϊοϑ οὐ ΔΒΕΓΟΠΟΠΝΘΩΘ ΜΑΙ. 98128. Οβ 12. 
2928. μαθ. 848 ν10, 28. ὃ τὸς ἀφισταμένυς Α. ἀποκρί- 45 
νασθαί φησιν. ὃ Ἡρόδοτος (Βου ὃ .30) ῬΎΙΘ. 141156. Ταὺς 
ὁ Α. βασιλεύς οβ1 880 "88. Αἰπύπειον πέλαγος κϑ.8398.329. 

αἰγώλιος (αἰγωλιός 009 827, 610 ."25)., ανὶβ, ἄοβον Ζιζο. 
86083851 (αἰτώλιος ΒΚ). θ8. 692011. .1.6009 327. 17. 610Ὀ2 5 

(δια Ζιζ 8. 568 381 Ἰοοίΐομοιι αἰτώλιος βοραΐαβ, αἰτώλιον δῦ 
ἰαθογργοίδίαν τ] ναπα πίσγαιῃ, αἰγώλιον οποποῖδο, το] χα! 11 
αἰγώλιος Ἰοροπάσπι σϑμβοιῦ; δὐτῖχ -- ραββουϊηδ 8 ἤδιηπιθα 
Δ 8]υοο ῦ ---- 5 ΒΚ Υ δὰ 91. 7. 1] ΔΙυσο ΑΖΙΕ1 τῇ 

Αἰγών, ποταμὸς Διβύης μα18. 350 νι. 
αἰγωπό ς. ὄμματα αἰγωπὰ ὁιὰ τίνα αἰτίαν, ἀϊδί ὙΝ αὐκά, χα- 85 

ροπώ Ζγεὶ. 119 "14. πι11. 892 88. ᾿ὀφθαλωὲς αἰγωπὸς ἥϑας 
βελτίστα σημεῖον ἢ πρὸς βξντητα ἔψεως κράτιστον Ζιατ0. 
492 58. ἔνια ζῷα αἰγωπα, ἀνθρωποί τινες αἰγωποί, ἰδ 
γλαυκοί, χαροποῖ, μελανόφθαλμοι ΖΎεΙ. 1719 288,1. 

Πρ άλας αἴδι φοβεῖσθαι ΠΕΙῚ1. 1314 020. πιαδ8. 905 87. 60 
καταπλὴξ ὁ παντα αἰδέμενος Ἠβ7. 1108 334. κύρη αἰἶϑε- 

δ 

10 

25 

380 

40 

αἰδοῖον 

σθεῖσα τὸ συμβὰν διὰ τὸν ὄγκον τὴς “γαστρός Υ͂ .86. 1486 
Ῥ49, ἔοικε Μενέλαος αἰδεῖσθαι γαμετὴν ἦσαν τὴν ᾿Ελένην 
Γ1132. 1806 271. 

Αἴδεψος. τὸ θερμὰ τὰ περὶ Αἴδεψον μβ8. 360 329. 
ἀΐδηλος. πῦρ ἀΐδηλον (Επηρ 319) Ψψα2. 404514. Μβ4. 

1000 "8. 

αἰδήμων ἀοῇ Ἔβι. 1108 482, 8ὅ. ηεγ7. 1288 029. ἡμαϑ0. 
1198 57. τίνας δεὶ αἰδήμονας εἶναι Ἠ}15. 1128 "117-20. 
ἐπιεικὴς ὰ αἰδήμων Ηγ9. 1115514. 

᾿Αἰδης ν ἄϑης. 
ἀΐδιος. ἀΐδιος βασιλεία Πεῖ. 1801 ὑ27, στρατηγία Πγ14. 

1285.58,}28. 10. 1387 "5, ναυαρχία Πβ9. 1271 "40, ἀρχή 
Πὸδ15. 1299 38. ζ 2. 1311}41. στρατηγὸς ἀΐϑιος Πγ158. 
1285}89. ἀἴδιοι βασιλεῖς Πγι18. 1284 088, γέροντες Πεθδ. 
1806 17. --- ὁσίαν αἰδιον, εἶναι ἀναίΐγκη Μλθ ΒΖ. ἄρα δυ- 

νατὸν τὰ ἀϊδια ἐκ στοιχείων συγκεῖσθαι Μν2. 1088 "14. 

ἄτοπον γένεσιν. ποιεῖν ἀιδίων Μν ἃ. 1091.512. ὑκ ἀἰδιον τὸ 
ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι Μν2. 1088 "24, εἰ ἔστιν ἐξ ἀνάγκης, 

αἀϊδιόν ἐστι, ὼ εἰ ἀἰδιον, ἐξ, ἀναΐγκης ΓΒΊ1. 3838 ἅ, Ζμαϊ. 

639"24. τὰ ἐξ ἀνάγκης ὄντα ὡπλυὶς πάντα ἀΐδια. τὰ ὁ᾽ 

ἀϊδια ἀγένητα ὺ ἀφθαρτα Ηζ3. 1189 "24. οἵ Οα13. 282 
428. υὑὐδὲν ὡς ἔτυχεν δ᾽ ἀπὸ ταὐτομαίτω ἐν τοῖς ἀιδίοις 
Οβϑ. 280 418. ἐδεμία ἐστὶν ἀΐδιος ὁσία ἐὰν μὴ ἥ ἐνεργείᾳ 
Μν2. 1088 "20. θ8. 1080 "Β ΒΖ. ἐνδέχεσθαι ἢ ἢ εἶναι ὑδὲν 
διαφέρει ἐν τοῖς ἀιδιοις ᾧγά. 303 080. τὰ ἀΐδια πρότερα τὴ 

ὑσίᾳ τῶν φθαρτῶν Μθ8. 1050 7. τὰ ἀΐδια ὃ πρῶτα, ΟΡΡ 
γενητὰ ἢ φθαρτά Τβ9. 885 329, 24. τὸ ἐξ ἀρχὴς ἢ τὰ 
ἀϊόια Μθ9. 1051 520. ἀθάνατον ἢ ̓ἀἰοιον ἢ ὃ ποιητικὸς νῷς Ψγῦ. 
480 523. ζωὴ ἀἴδιος, 5.8 ἀθανασία Οβ5. 280 59, ἀἰδὺ ἀθα-- 
νασία τὸδ. 126 "85. ἀίδιος ἢ τέλος. ἐκ ἔχυσα κίνησις μαῶ. 
8339 λ2ὅ. Φθ8. 308 (δὶ Ῥτο ἐπὶ ἀΐδιον βοτδαμάνμη δδῦ 
ἀίδιον ἐπὶ). ἀΐδιον τὸ πᾶν, τὸ ὅλον μβ8. 8508. α14. 858 
α1ὅ. τὰ ἀΐδια τῶν αἰσθητῶν ΜΑΞϑ. 991810. λ1. 1009 481 
Β2. 3. 1009 Ρ26. χϑ' ἀἰδιόν, τὸ ἀν σῶμα ψβ1. 418.}9. ἔστι 
τὰ μὲν ὁ ἀΐδια ὰ θεῖα τῶν ὄντων, τὰ δ᾽ ἐνδεχόμενα ἃ εἶναι 

μὴ εἶναι Ζγβι. 1814. τὸ τῶν ἐμψύχων γένος ἀριθμῷ 
ἀΐδιον εἶναι ἀδύνατον, εἴδει δέ ΖΎβ1. 182 082 - 85. --- περὶ 
τῶν ἀιδίων ὀδεὶς βυλεύεται Ηγὅ. 1112.321. ἡ δόξα ῥδὲν 
ἧττον περὶ τὰ ἀϊϑια ἢ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν Ηγ4. 1111 .82. τῶν 
ἀιδίων πῶς ἐστὶν ἀπόδειξις Ζγβθ6. 142 25, 81. ἀίδιον, ΒΥῈ 
καθόλη ΑὙΤ. Τῦ 21, 22. --- ἐκ ἔστιν εἰς ἀΐδιον ( 8 εἰς ἄπει- 
ρὸν ΘΟ ἢ ν) συναρτῆσαι τῆς τ τοιαυτης ἀποδείξεως ᾿ τὴν ἀνάγκην 

Ζμαϊ. 640 56. ---- τὸ τοιῶτον ἐπίπονον, ὅσῳπερ ἂν ἀιδιώτερον 

ἥ Οβι. 2384 11. 
ἀιδιότης ἡ ἀθανασία τὸ ὑρανὰ ᾿, ἡ ἀιδιότης Οβι. 2841. 

τὸ τρίγωνον ἔχει δυσὶν ὀρθαῖς ἀεὶ τὰς γωνίας ἴσας. ἀλλ᾽ 

ὅμως ἔστι τι τὴς ἀϊδιότητος ταύτης ἕτερον αἴτιον Φθ1. 2528. 
αἰδοῖον. 1. ποίϊο. Ρτορτῖο αἰδοῖον πο 6 ἸΔΘΙΩΌΓΟ δοηῖ- 

ΦΑ}1 νὰγ], ροπο, θίλεος ἴδιον μέρος ὑστέρα. ἄροενος αἰδοῖον 

Ζια 18. 498 8). 81 οὗ κῦ. 0631 528. γ4. δ16 38. Ζγα18. 
τοῦδ, δ 1. 104 215; βᾶθρο 4 ρομὸ δαϊιπαϊϊαια αϑιγραίατ, 
ἐλέφαντος. ἵππου. αἰγός, ταύροᾳ. καμήλυ, φώκης, γίννες 
ἱκτιὸος Ζιβι. 500»7. Ὑγ20. 522 814. εῶ. ὕ40. 86,18, 525. 
ζ24. 11 28. (6. 012 515. 0 θ12. 881 1. Ρἰοσααυθ αἰ- 
δοῖον οὐ ὄρχεις ἄϊκε Ζια] 8. 498. 582. βι. ὅ00 "8,4. πδ26. 
819 νῦ. 504. ἐοβοίαιν. κοτοίαπη ὄσχέα τῇ αἰδοιν ἀρροϊαίαν 
πχζιι. 949 810 ἂς Ὧ6 ροπὸ οὗ ἰο5υῖθαβ ἀβαγραῦαν αἰδοῖονθ10. 
831526. --- πιηΐνογϑο αἰδοῖον ρᾶτίθ5. σοΌ 4105 Β᾽ σαι βοαῦ αὐτῖα8- 
8 βθχυβ, ἄρρενα ᾧὶ θήλεα τῶν αἰδοίων ὁσμῶνται ἀλλήλων 
Ζιεδ. 541 525. οἵ Ζια1δ. 494 "8. 17. 497 λ9ῦ. β1.500}14. 
ε14. ὅ44 024, Ζγὸϊ. 1642 8. ---- ἴπἀο δὲ αὖ αἰδοῖον ξαπ σα 



αἰδοιώδης αἷμα 1ὅ 

δεΐατα τποπιδσῦπι β ΘΕ 6416 βἰρτιβοοῖ, γυναικὸς αἰδοῖον ἐξ ἐναντίας 957 11. λββ. 961310. 91.1492 386. ἀλλα μὲ κωλύει 
τῷ τῶν ἀρρένων εἰπι Ζιχ14. 498 "2. Ζγα18. 119 "80. Ζιβϑ. αἰδώς (ΑΙς ἔν ὅ5) Ραϑ. 18671.310. 
509 Ρ28. ζ82. 579016. Ζγγθ. 1757 85; ἴΐὰ ἀβαγρδίαγ ἂθα Αἴητος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Αἰ. [.596. 1511 34. 

[εταϊηὶβ καμήλε, ἐλέφαντος, τέττιγος, φώκης. ἵππν, βοῶν, Αἰθάλεια, νῆσος ἐν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει 698. 881026.105. 
χυνιῶν ΖΙβΙ. 449.519., 500 010, 14,18. ε80. ὅδ06 827. ζ12. δ΄ 889 520. 

561518. 18. 5712 826, "2. 20. 5714 882, --- 2. αἰδοίν (ρ6ῃ18) αἰθαλώδεις κεραυνοί κά. 895 326. 
486 βἰπὸ ραγίδβ ργβθοίρυβθ, αὶ βιὕαβ, φαοπιοάο σομδοσθαηῦ αἴθειν. πυρὸς αἰθομένοιο (Επηρ 221) αἱ2. 487 527. 
ξΌσ 4118 ραγίϊθιιβ, ἱπιργίπιΐβ ἰὴ Ποπιὶπο Ζια18. 498 825. γἹ. αἰθέριος διοὶ τί καλεῖται ὁ θεὸς κί. 401 Α17. μετα τὴν αἰθέ- 
51052:1- 86. Ζγα!8. 72088. πῶς φλέβες πεφυΐασιν εἰς τὸ ριον θείαν φύσιν συνεχής ἐστιν ἡ παθητή κῷ. 392 281. 

αἰδεῖον Ζιγ3. δ1 1580. 8.51857. 4.8 1558.--- 8. τὸ αἰδοῖον τίνος 10 αἰθὴρ ἐπ: (Επωρ 287) Οβ18. 294.326. αἰθέρα ὁῖαν (Ετηρ 
ἕνεκα: ὄργανον πρὸς συνδυασμὸν, γεννητικὸν. τόπος σπερμα- 819) ψαϑ. 404 Β]4, αἰθέρι, αἰθὴρ παφλαζων, αἰθὲρ λελιη- 
τικὴς τροφῆς 5Βἰπι Ζγαῦ. 7171"14. 18. 119 029, 120 .54.18. μένος, αἰθέρος ῥεῦμα. (ἔωρ 841, 849, 860, 800) αν. 478 
135 υ8. Ζιγι. ὅ09 "29. πῶς φέρεται τὸ περίττωμα εἰς τὸν "18, 16, 26. ΤΟΝ ᾿Αναξαγόρας, τὸ πῦρ ᾿ τὸν αἰθέρα προσ- 

οἰκεῖον τόπον, θερμαινομένυ τῷ αἰδοία προέρχεται τὸ σπέρμα αγορεύει ταὐτό, τὸν αἰθέρα φησὶ πεφυκότα φέρεσθαι ἄνω 
Ζγ84. 131}81. α18. 125 08. ὅ. 1171 "24. πδ3ῦ. 8719}0.--- δ Ογᾶ. 802 Ρά. αϑ. 370} 26. μα. 389 ν21. 1. ,368 519. 9. 
αἰ5οῖ5 γένεσις: ἔμβρυον ἃ αρρεν τετταρακοσταῖον τὼ ὶ μέλη δῆλα 869 "14. αἰθέρα “προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τὰ 

ἔχει τα χε ἄλλα αὶ τὸ αἰδοῖον Ζιη8. 588 Ρ19. --- αἱ τῷ αἱ- θεῖν ἀεὶ θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν Οαϑ. 270 Ῥ22,. μα8. 889 Ρ2ὅ. 
ὀον κινήτεις ἀκύσιοι Ζκ 11. Τ08 Ρ6. πε. 882) "88. αἰδοίω κῷ. 892 .48. ἐρανῷ ἢ ἄστρων ἐσίαν αἰθέρα καλᾶμεν κῶ. 8923. 
κύυσις (ἔπαρσις. αὔξητις. σύντασις) πῶς ὸ πότε γίνεται Αἰθιοπία μβδ. 8362}21. 6061 τοιηρογῖ68 μα 1. 8495, Γ286. 

Ζ.:31. 500 "22. η1.581."28, 82. ζ18. 572 ἘΣ, 26. 20. 514 0 1520 082. δηϊπια!ία περὶ Αἰθιοπίαν Ζιαῦ. 490 11, ζ19. δ18 
452. πὸ 38. 819 815. λ1. 958 084, 954. 84. αἰδοιν συντονία Β2 8. ̓ πϑεϊαῖα ΠΟ 4. 1290 "6. --Αἰθιοπικὰ ὄ ὁρὴ μα18. 8ὅ0 
Ζιε3. 540 506. πιγθ. 908 "8. ἔμεσϑαι τὰ αἰδοῖα δι᾿ ἀκολα- 511. --- Αἰθίοπες μέλανες, λευκοὶ τιὺς ὀδόντας, βλαισοί, 
σίαν πλ1.953}87. οἱ ἰ ἀφροδισιάζοντες ἡ εἰρητιῶντες ἐ ἐντείνυσιν, δειλοί τι δ. 167.411. Φ6. 812518,}81. πιῦθ. 898 "12. ιδ4. 
εἰ φοβεύμενοι συσπῶσι τὰ αἰδοῖα πὸ 22. 879.511. κζτ. 948 909.327. Ζιγϑ. 517.318. ὀλότριχες Ζγεϑ. 182 υ36. ἡ τῶν 
"10. 11. 949,29. ὃ ἀφροδισιασμὸς μαραίνει τὴν τῷ αἰδοίν συν- 386 Αἰθιόπων γονὴ ἡ μέλαινα Ζιγ22. 528.318. Ζγβ2. 186.311. 
τενίαν πὸ 20. 819 48. -- 4, τῷ αἰδοίν διαφοραὶ ἐν τοῖς τῶν . Θογαπι ΡτοΪ 68 4.818 βἰῦ Ζιη6. ὅ8638,4. Ζγα18.722510,11. 
ζαων γένεσιν. ἀπίνογβα: αἰδοῖον χονδρῶδες, σαρκῶδες, νευ- τὰ ἐν τῇ γὴ τῶν Αἰθιόπων φυτα ᾧταά. 820 534. 
Ρώοες, ἔξω. ἐντός, συνηρτημένον πρὸς τὴν γαστέρα, ἀπολε- αἴθρη ἀνέφελος (οι ζ 44) 56. 400 8318. 

μένον Ζιβι. δ00519,3838. Ὑ1. 809 385. τὰ ζῳοτόκα ποῖον αἰθρία, ἀοῦ ἀρ ἀνέφελας ὸ ἀνόμιχλος κά. 8394 822, ποιεὶν 
ἔχει αἰδοῖον (ἀϊει οἱ ὄρνιθες.) Ζγαϑ. τι6 Β26 (ἔ 18. 119}29). 80 αἰθρίαν μβθ. 804}9. αἰθρία νυκτὸς μᾶλλον ἡ μεθ᾽ ἡμέραν 
8. 7117 Ρ14. ποῖον ἔχει αἰδοῖον τὰ τετράποδα ῳοτόκα ὸ ἔναιμα πκεῖ. 988 "δ. ὕδωρ ἀλεεινότερον τὴς αἰθρίας Ζιβιο. 5808814. 
Ζι310.50856.Ζγα18. 12054, τὰ υὑοτόκα (δίποδα αὶ τετράποδα) ἐν αἰθρίαις μα 6. 8348 Ρ19. αἰθρίας ὅσης μαά. 842.212. δ. 
ΖΎ1. 509 "29, ὅσαι ῳοτοκήσαντα ἐν αὐτοῖς ζωοτοκεῖ ἐκτός 842 5384. β9. 869 028 (ορρ ὅταν ἐπινέφελον ὅ)» οἰΐδῃ 8188 
Ζγα18.130"24, οἱ ὄφεις Ζγατ. 118518, οἱ ἰχϑύες Ζιβι8..504 Ῥαγθοῖρῖο τὴς αἰθρίας . Ορρ ἐπινεφέλων ὄντων πκε18. 989 
Μο7, ὁ πολύπυς Ζιε12. 544.312 (οὔδι. 624 "8. Ζγαϊὅ. 120 85. 1, αἰθρίας καὶ νγηνεμίας μα10. 847526. 
533 ν αἰδοιωδης). ---- ὁ γίννος, ὥσπερ οἱ νάνοι, μέγα ἴσχει τὸ αἰθριάζ εἰν. ὁ “Ἥλιος διακρίνει ᾿ὴ αἰθριαάζει τὸν ἀέρα πκξΞ 8. 
αἰλοῖον Ζ:ζ24. 511 028. οἱ μέγα τὸ αἰδοῖον ἔχοντες ἀγονω- 941 34. 
τεροις διὰ τί Ζγαῖ. 118 "28. τοῖς ἱππεύμσι συνεχῶς μείζω αἴθριος. ἄνεμοι αἰθριοι τίνες μβ6. 864 029. 8. 858 "1, 3. 
τὰ αἰδοῖα γίνεται, δια τί πὸ11. 817 δι. --- ὅ. παρὰ φύσιν πχς20. 942 484. 21. 948 218. αἰθριώτατοι μβ6. 8647. τὰ 
γσόμεναί τινα: δύο ἔχειν αἰδοῖα, τὸ μὲν ἄρρενος τὸ δὲ θήλεος" 4“ ἐπινέφελα ἀλεεινότερα τῶν αἰθρίων πκε21. 989 088. αἰθριος 
«εἰ τὸ ἕτερον κύριον ΖγδΑ. 110 082, 112 0260. παίδων ἐνίοις διὰ τί καλεῖται ὁ θεός κΊ. 401517. 
Η κατὰ τὸ αὐτὸ συνέπεσε τὸ πέρας τῷ αἰδοίν ἢ ὁ πόρος αἴθυια, ανῖβ, πῶς ἔνυδρον, τίκτει ἐν ταῖς περὶ θάλατταν πέ- 
ᾧ διέρχεται τὸ περίττωμα τὸ ἐκ τὰς κύστεως, ἀλλ᾽ ὑποκά- τραις, ὦ φωλεύει Ζια]. 481 89δ. ε9. δ42 "17. θ8. 593}15 

ἴωβεν Ζγὸ 4. 1718.321. -- 6. ζῷα περιττὰ ἐν θαλάτττη ὅ ὅμοια, (μιουραβ Ο, γοβαϊαι 85, Ἰαγὰβ 5 δῦ Καὶ Οσ 80 158 ἢ 151, βῖνβ 
“«.ο-. τη» ἀνόρος Ζιδ1. 882 028 (ρθῆμδ πιλγῖηδ, ροπηδίαϊα ἢ, 46 ΟΡ Αταβιδίοαβ βὶνθ πιλτῖπιι8 βῖνο ἀγβθηίαδυ8). 

5.ΠῚΙ 319 ΒΙΚΟΓΜ Ρ 169). αἰκαυνίαις (3). παρὰ ὁὲ αἰκαυνίαις (ν 1 ταῖς Καυνίαις) 
αἰτειωλης. φασι τινες τὲν ἄρρενα πολύποδα ἔχειν αἰδοιωῶδές σϑ18 "12. 

τι ἐν υἱᾷ τῶν πλεκτανῶν Ζιεθ. ὅ41 "8. οΓ 12. 544.411. ὁ]. αἰκία, συνάλλαγμα ἀκύσιον 8 αἰον Ηεδ. 1181 58. αἰκίαι ἢ 
23488. Ζγαϊδ. 720 082 (εἴ ἀθ οᾳ τ Αὐυδοῦὺ ἀΐθ Οϑρμδ]ο- φόνοι Πβά. 1203526. θάνατοι νὰ αἰκίαι σωμάτων Ῥβ8.188688. 
ροάθη ἀε8 Ατίβὺ ῥ 2ὅ, ν δίθθοϊ ἃ ἴῃ Ζοιυβοιν ἢ νγὶθβ Ζοοϊορίο 50 αἰκίζεσθαι. εἴ τις τὸν εἰωθότα. ὑβρίζειν αἰκίσαιτο Ῥα12. 1878 
ΓΡ. Εου]π ἴθ Απμα]θ8 468 Βοίθηοο8 παΐαγθ}] 68 182 Τ' ΧΥΨΙ, 418. --- εἰς τὸ σῶμα αἰκισθῆναι πληγαῖς ΠΕΙῸ. 1811}24. 
δεδθηξίγαρ ἴῃ ὙΓΌΒΟΒ6Ὶ ΑΥΟᾺ Γ Ναίαγρ᾽ 1856). αἴλωρος, ὁ οἱ ἡ. αἰλάοων ὁ ὀχεία, τόκος, τροφή, γῆρας Ζιε2. 840 

Α. ζὅψλιος. λόχος Λακεδαιμονίων ἔ 498. 1559 826. 410. ζ85. 580 398. ᾿ὀρνιθοφάγοι Ζιι6. 612 "1. οἱ μικρὰ τὰ 
εἰδως δεῖ Ἠβ7. 1108 "82. ηεβ8. 1221 81. Ὑ7. 1288 826. πρόσωπα ἔχοντες μικρόψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ αἴλυρον φθ. 811 
γυαα30.119851. περὶ αἰδὸς Ηδ 15. ἡμα80. ἡ αἰδὼς φόβος 55 υϑ(οβείο, ξ0}15, 618 ἀοπιοβίϊσιβ οὐοαῦα 5 Και ϑὰ ΑΖΙΙ 68). 

τις πιαδῷ. 905 36. Ὁρρ φήβος ΗκΊ10. 1179}11. δι’ αἰδῶ αἷμα. 1. τὸ αἷμα τί ἐστιν. τῶν ὑγρῶν μόνον καθ᾽ ἅπαν τε τὸ 
ἃ τὸν τῷ καλδ ὄρεξιν, ΟρΡ διὰ φοβον ΗΎ1ἃ1. 1120 428,81. σῶμα τοῖς ζῳοις ἢὶ ἀεί, ἕως ἄν ζῇ, τὸ αἷμα μόνον Ζιγι9. 
τοὺς ἀξία προθυμία μᾶλλον ἡ ἥ θράσυς Οβ!2. 291 535. αἷ- 521 49. α4. 489.320. Ζμγά. 66 11. τῶν ὁμοιομεριὴν κοι- 
ἐώς ᾿υμβάλλετ αι εἰς σωφροσύνην, εἰς ἀνδρείαν ἩΕΥ1. 1284 νότατον πᾶσι τοῖς ἐναίμοις, ἀναγκαιότατον, ὑκ ἐπίκτητον 

432. 1. 1230 817, παρέπεται τὴ σωφροσύνη αρ4. 12500}12.60 Ζιγῶ. 511 02. 19. 520 "10. ὑγρόν͵ ἕως ἂν ἧ ἐν ,τὴ φύσει 
-- ἐν ὀφθαλμοῖς αἰδώς (οἴ παροιμία) Ῥβδ. 1884 586. πλαϑ. Ζιαι. 8158. Ζμβ2. 0411. ὑγρὸν ἡ θερμὸν ἀεί, ἔχον τὸν 
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χυμὸν γλυκύν, τὸ χρῶμα ἐρυθρὸν Ζιγ19. 520 519 (ϑδηρυΐπῖδ 

φοἷον δἀμίδϑίαγ δὰ β σηἰβοιηᾶαα Ρἰδηΐαβ φυλβάδια, 4868 ἤπηῦ 

ὑπὸ τὸς σταλαγαθς. ὅλως ὅπ συμβαίνει γίνεσθαι μετρία 

ὑδάτων ἔκρυσις χδ. 190 515, οὗ ῬΥδηυ], Αὐὶϑὺ ἅδον ἃ Ελτρθα 

Ρ129, Μεγον 680 ἃ Βοίδηϊκ 1 199 ; Ῥγοϊοοορουμα νἰγίάθιη 6 

ΑΒ γο] Ἡδογιβιοοοςοιπι ἂσ νο} Νοβίος Θοπαπηθν Ψδυομ βἰξαίβ- 

ΟδΥ] οἱ 8Β Μογον). ἀναγκαῖον ἥ ἔχειν αἷμα. ἢ τὸ τύτῳ τὴν 

αὐτὴν ἔχον φύσιν, ὀύναμιν, τὸ ἀνάλογον βἰπι Ζμβ2. θ48 

420, 1. αὖ. θ4ὅ ν9. δά. 618 89, Ζγα20. 728 420, "1. 61. 

τθῦ 484. --- 2. τὸ αἷμα ἐκ τίνων στοιχείων σύγκειται Ὃ τίνα 10 

μόρια ἔχει. (ἀπαχαβοταο ἀθ βδηραη6 ορίῃϊο ῷα 4. 188 58). 

τὸ αἷμα κοινὸν γῆς ὼ ὕδατος. μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν 2μγδ. 688 

Β11. μὸλι. 389 9, αἴαα αὶ γονὴ κοινὰ γὴς ὼ ὕδατος ὸ 

ἀέρος. τὸ μὲν ἔχον αἶμα ἵνας μᾶλλον γῆς, τὰ ὁὲ μὴ ἔχοντα 

ἶνας ὕδατος μδιο. 8389 .319. 667, 8384.316, 2ὅ. ἀτελὲς αἷμα τ5 

ἴς ὺ ἰχώρ Ζια4. 489 428. γένος ἰνὼν ἐν αἵματι ΖΔιγό. 51ὅ 

080. αἱ ἵνες γῆς εἰσιν. στερεὸν, γεῦσες, οἷον πυρίαι ἐν τῷ 

αἴματι 2μβ4. 860 Ν18, 661 31. οὗ μὸ 1. 384. 328. 10. 889 

420. τὸ ἰχυὴρ ἄπεπτον αἷμα, τὸ ὑϑατῶθες τῷ αἵματος ζ Ζιγ1 9. 

521 υ2, 2.β4. 661 511. --- ὃ. αἴματος τόπος. τόπος αἴμα- 30 

τος αἱ φλε βες. τόύότων ὁ ἀρχὴ ἡ καροῖσι υϑ. 456 Ὀ1. οἷον ἐν 

ἀγγείῳ τυγχάνει κείμενον ἐν τὴ καρϑιᾳ ᾿ ταῖς φλεψιν ἀμβϑ. 

650 Ρρ, 2.γ19. 520 ὑ18, ανϑ. ἀτάνδ. τῶν ἄλλων σπλάγχνων 

ἡ καρὸια μόνον ἔχει αἷμα Ζια 11. 496 ὑτι ἐκ τῆς καροιας 

ἐποχετεύεται ἢ εἰς τὰς φλέβας, εἰς δὲ τὴν καροίαν! εκ ἀλ- 35 

λοθεν (ραπραΐμὶ8 οἰσϑυϊθαϑ ἰθποῦυβ Αὐδέοῦο}}) " αὕτη γὰρ ἐστιν 

ἀρχὴ ὼ πηγὴ τῷ αἵματος ἣ ὑποδοχὴ πρώτη Ζμγέ. 6000 81- 

ἢ 24. οὔυϑ. 48 315. αἱ φλέβες ὠγγεῖον, μόριον ὀεκτικὸν 

τῷ αἵματι, αἵματος χάριν ἤμγ4.665}11. 5.667}17. Ζιγ20. 

5217. 3. 511 Ὁ, 11. 2γβ4. 1388, 140321. ὁϊ. το4088. 80 

πὸθ. 819 Ῥῦ. αἱ φλέβες συνεχεῖς πρὸς τὴν τὸ αἵματὸς ἀρ- 

χήν ΖμβΞ9. 654 09. ὅπυ ἂν τις διέλη τὴν σάρκα, γίνεται 

αἷμα ἐν τὴ ζώντι Ζιγι 9. 520 "18. Ζμγὅ. θ68 “δ (νῚ τίσιν 

ἰ ὡρ γίνεται, ὃχ αἴωμα πνθ. 484 384), αἰιαταν]8 ὃ συνεχὲς τὸ 

αἷμα, τὴ σαρκὶ ἐδὲ συμπεφυκός 2μβὲ. 650 "6. --- 4. αἴμα- 85 

τος θερμότης, σφυγμός. πῶς θερμῇ αὶ ὑγρᾷ ἡ τὸ αἵματος 

φύσις μετέχει, πυὶς ἡ ἀπὸ καρόιας θερμότης ἐστὶν [αἰτία 

τῷ αἵματι τῆς δηρότητος ὸ τῆς θερμότητοςΖμβ2. 048 320- ὃ. 

65052. 9.654.}9. γὅ. 661}27. πῶς κατέχυσιν αἱ φλέβες τὸ 
θερμόν πνδ. 488 019, 484.510. - σφύζει τὸ αἷμα ἐν ταῖς 4 

φλεψὶν ἐν ἅπασι πάντη ἅμα τοῖς ζῴοις Ζιγι9. 621 56. πὼς 

γίνεται ὁ σφυγμός ανϑ0. 480: 86. -- ὅ. αἴματος πέψις, πῆξις, 

τῆξις, σῆψις. ἰχὼρ αἷμα ἄπεπτον Ζιγ19. 51 νι ὥμβα. 
651511. αἴωματος ἐξννγρανθέντος οι ἀπεψίαν. ἀδυνατύσης 

τῆς ἐν τοῖς φλεβ: οἷς θερμότητος πέστειν Ζμγδ. 668 "8. γί- 46 
νεται πεττόμενον ἐξ ἰχῶρος αἷμα, ἐξ αἴματος πιμελή" ἡ καθ᾽ 

αὑτὸ πέψις αἵματος στέαρ Ἂ πιμελὴ ἐστιν ζιγ19. 2151 1. 

Ζμβθ. 662.38. δ. 651 421,7, 20. γ8. 6712 δ4. ἐκ τῷ αἱ- 
ματος πεττομένυ καὶ μεριζομένν πως γίνεται τῶν μορίων ἔκα- 
στον Ζγλ19. 1726 δ. -- αἴωα ἔχον ἵνας ἐξιὸν ἔξω ψυξει 50 

πήγνυται, ἐξαιρν μένων τιῶν ἰνῶν καὶ πήγνυται ζ.γΥ019. ὅ20}}4, 

80. 6. 816 581. Ζμβ4. 660}17, 6510, μο10. 889519,20, 
πηϊ. 881 "10. π αἷμα ἵνας ἔχον ὑγρῷ τήκεται μδ10. 389 
λ21. ἸΘῊΣ αἷμα ὼ τὰ ἔναιμα τάχιστα ΞΕ ὼ τύτων τὰ 

περὶ τὰ ὀστὰ Ζ.γ19. ὅ21 ἃ], αἴωα . σήπεται χυιριζα μενονΖμβϑ. 85 

8654 09. σηπόμενον γίνεται τὸ αἷμα ἐν τῷ σώματι πύον, ἐκ 

δὲ τὰ πύν πιῦρος Ζιγ19. 521820. --- 6. αἵματος γένεσις, με- 

ταβιλή" τὸ αἴαα τροφή. αἵματος ἐκ σπέρματος (γονὴς) γέ- 
νεσις πῶς Ταά. 819 "16. Ζγα18. 7128 81, 14 (δ04 ν]ο ϑ811} 

σπέρμα πεφϑὲν ἀποκρίνεται. τῇ αἵ ἴματος Ζγαι 9. 120 "6, 127 60 
435). πρῶτον γίνεται τὸ αἴμα ἐν τὴ καρὸϊᾳ τοῖς ζῴοις, ὼ 
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πρὶν ὅλον διηρθρῶσθαι τὸ σῶμα Ζιγ19. 521 39. ἡ καρδία ἔ ἔχει 
ἐν αὑτὴ τὴν ὀύναμιν τὴν θημιυργᾶῆσαν τὸ αἷμα πρωτὴν Ζμβι. 
6415. αν20. 480 "δ. ἀναγκαῖον τὰ ζῴα λαβεῖν τροφῦν θύ- 
βαθεν ἢ ὃ παλιν ἐκ ταύτης γίνεσθαι τὴν ἐσχάτην τροφήν (τὸ 
αἷμα) ἴζμδε. 618 37. οΓ Ζγοι. 1:68 84. β4. 1140 58. πβϑ. 
806 21. αἵματος μεταβολή πνθ. 484 Σ- ὅ. αἴμα ὼ τὸ ἀνά- 

λογον τύέτῳ ὀυνάμει σῶμα ἢ σὰρξ ἥ τὸ ἀνάλογόν ἐστι 
Ζμγδ. 668 426. βα. 651 520. τῶν μορίων ἕκαστον ἐξ αἱ- 
ματος συνέστηκεν Ζαγδ. 668 810. οὔ β6. 651 θ22, 1. 647 
νᾳ, δδ. 618581. τὸ αἷμα τροφή. ἐ ἐσχάτη, ὑστάτη. τελευταία 
τροφή, ἐξ ὅ γίνεται τὰ μόρια 5 Ζμβ38. 650484.}1, 651λ18. 
6. 6526. γὅ. 668 8ῦ, 20. ὁ 4. 618 89. ΖγΥΎ1. 701 01. δ1. 
100.484. α20. 728 320. 19. 1726 "2. β4. 140821. αν. 4714 

νά, υ8. 458 580. ζ3. 409.31. πν]. 481511. --- Τ. αἵματος 
διαφοραί. τὸ αἷμα διάφορον Ζμαϑ8. 648 54. αἴμλατος διαφοραὶ 
τίνες (λεπτότερον παχύτερον, καθαριώτερον, θολερώτερον. ψυ- 
χρότερον θερμι μότερον) ἔν τε τοῖς μορίοις τῷ ἑνὸς ζιων καὶ ἑτέρῳ 
πρὸς ἕτερον ἢ τίς αὐτῶν ἡ ούναμις ὥμβ 2. θ47 "80 544. 
οὔ Ζιγ19. 521 δδ, πὼς ἐν τοῖς Μμορ: ἴοις θιχφέρει κατὰ τὸ πο- 
σὸν καὶ τὸ ποιόν: ἐν κεφαλῇ ἢ ἐν ἐγκεφάλῳ Ζμβ71. 65.238 
86. δ10. 686 39. αἱ. 444 310. υϑ. 48.513. φτβ 3. 824 
"18, ἐν πλευίμονι Ζια11. 490 “85, "6. γ8. 518 Β2 8. ἐν καρ- 
δίᾳ Ζιαιτ. 490659. Ζαγά. 60751, ἐν χολὴ 2.93. 611320. ἐν 

ἅπατι 4μγι3. 6713026, ἐν νέφροις ζια 17.491 410. Ζμγϑ. ὁτ9 
θ1Ὁ ὅν ὑπὸ τῶν σαρκῶν 2 Ζι Ὕ2. δ12598, ὁισιφέρει αἴματος χοῦ μα 

κατὰ τὸς τῆς σαρκὸς ὼ τῶν φλεβῶν διαφοράς Ζιγ10. 52051. 
τὸ αἴαα διὰ τί μέλαν γίνεται χθ. 179818. πρεσβυτέρων τὲ 
αἴωω ξηραινο, μενον μελάντερον πληϑ.901}"15. οιἰφυθὸς ὄντος τῷ 

αἵματος ὸ κεχωρισ μένν Ζμγ4. 606 29 (ἴπ46 φαοα Ατἰδῦο- 

τοϊοι νἱάϊαβα σοποϊπήάπην βαπραϊη]8. ἀΥ ΘΓ γι) Θὺ ΨΘΠΆΤΊΤΑ 
ἀϊδβογίπιοη Καὶ ΕῪ Ρ 292 ἢ 81 ἃ], οὗ Μοσον Ρ 430). - πῶς 
διαφέρει τὸ αἷμα κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ μὴ πλύθει καὶ ὦ εἴδει Ζιγ1 9. 
521481. πληϑ. 90101. τὸ α. πιόνων Ζιγιϑ9. 8δ20082, πὼς δια- 
φέρει τὸ τῶν θηλειῶν πρὸς τὸ τῶν ἀρρένων Ζιγ19. 521 321. ---- 

διαφοραὶ τὸ ̓ αἴματος ἐν τοῖς ζιήοις: ἀνθρωώπν λεπτότατον, ταύρα 
ὼ ὄνν παχύτατον ὼ μελαντατον Ζιγ19. 5218, ταύρυ. κάπρυ 

2μ8:: 6512, ἐλάφυ, προκός, ταύρω. βυβαλίϑος Ζιγ19. 590 
Ῥ24, 21. 6. δ15088. Ζμβα. 6ὁ50}14 (οὐ ΚΙ Ρ212 η12). λέ- 
γεται ὅτι αἰγίθε καὶ ΚΊ ἄνθο αἷ! μα ϑ συμμίγνυται ἀλλήλοις Ζι1.610 
47. - ὃ. αἷμα, ὑγιές, νοσερόν" αἵματος ῥύσεις. ποῖον αἶμα ὑγιές 

(ὑγιαῖνον). ποῖον νοσερόν (νοτῶδες) Ζμὸδ2. 6171 .338, Ὑ12. 6018 
026. Ζιγ19. 520"19, 521 492. μὸτ. 384 441.  πι2. 891316. 

θο. 890 11. οὔ ΦΎ!. 201 58, --- αἱμορροῖοες ἄπονοι ἐκ τίνων 
τόπων γίνονται. ὃ διὰ τί Ζμγῦ. 868 51 6. νενοσηκότος αἴμα- 
τος αἱ μορροῖς ἡ τ᾽ ἐν ταῖς ἐἑισὶ ὰ ἡ περὶ ξὸραν καὶ ἰξία Ζιγι 9. 
531.819. ῥ σεις αἵματος ἐκ τῶν ῥινῶν 2γα19. 121 818. πιῶ. 

89118. ὁ πέλλος αἴωμα υἷς φασὶν ἀφίησιν ἐκ τιὸν ὀφθαλ.-- 
μὼν ὀχενων Ζι1. 009 Ρ24. τ μεταβε βληκότος εἰς αἴμα τῷ 
περιττώματος βίλεται γίγνεσθαι τὰ καταμήνια Ζγβ4. 788 

428, (καταμηνίων) αἴωμα οἷον νεόσφακτον Ζιη1. ὅ81}1. νενο- 

σηκὸς τῆτο τὸ αἷμα καλεῖται ῥᾶς Ζιγ19. 521 27. πῶς ἐν 

ἵππῳ αἴματος ῥύσις Ζιζ18. ὅ138 810. ἂν μὴ γιγνομένων κα- 

θχοσεων αἴωκ συμπέσῃ ἐμέσαι 2.11. 8881. --- αἵματος 
συνορομὴ (εἰς τὸν πὰ ἡγέντα, τόπον) τὸ ἐρύθημα ἐστιν πθᾷ.. 
889 080. -- στεριτκοιμκενα τῷ αἴωατος ὸ ἀφιεμένα ἔ ἐξω πλείε.- 

νος μὲν ἐκθνήσκυσι, πολλβ ο᾽ ἄγαν ἀποθνήσκυσιν Ζιγ19. 5 1 
811. α4. 489 322. ἤγαι9. 12. Β1). πνῦ. 184 411. Ζιπῖο. 

581 510, 20. --- 9. τὸ αἴμα πὼς ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα μορίοις. 
τίνων αἴτιον κατά τε σῶμα ἡ κατὰ ψυχήν: ὅσα ἔχει αἷμα. ἔχει 
ὸ ἐγχέφαλονΖιαᾳ. 494}.7., καρϑίαν. ἡπαρ, σπλῆνα τὰ πλεῖστα. 

Ζιβιῦ. ὅ00 310, νεῦρα Ζιγῦ. 515 "38, σπέρμα Ζιγ22. δ᾽. 5 



ε [ 

αἰμασιώω 

418. τὸ καθαρωτάτυ καὶ αὶ πλείστῳ κεχρημένον αἵματι τῶν ζωων 
ὀρϑότατόν ἐ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος αν18.4771532 1. τὰ ἄναιμα ἐκ ἔχει 
α«ἴωα ἐξ: ̓ συνέστηκεν ἡ τῶν σπλαγχνων φύσις Ζμὸδ 58.078 381. 

πιμελὴ ἢ στέχρ διαφέρωσιν ἀλλήλων κατὰ τὴν τῷ αἵματος ὀια- 
φερανΖαβ5.651 421, 25. ὕς ὅσον ἕλκει ζιῶσα, τὸ ἕκτον μέρος δ 
εἰς ἐξ τρ' ἴχας ὺ αἴμα κ τὰ Τοιαῦτα Ζιθ6. 5953. --- τὸ αἷωζ ἐστι 

τὸ χρῷζον καὶ ἡαῶν τὰ σώματα φυσικῶς πληϑ. 907}17. ἕλκειν, 
ἐκπίνειν αἷαα ῬΆ20. 139880, 82. --- τὸ αἷμα πῶς ἔχει πρὸς 
τὸν ὅπνον υϑ. 458821. Ζιγ19. 5215 416. --- τὸ αἷμα φασί τινες 
εἶναι τὴν ψυχήν ψα2. 405 "4. τὸ αἷμα ἐκ ἔχει αἴσθησιν Ζιγ19. 10 
530 Ρ15. Ζμβό. θ81 "δ. 10. 856 519, βοή πολλῶν αἴτιον τοῖς 
ζύοις κατὰ τὸ ἦθος ἡ κατὰ τὴν αἴσθησιν Ζμβ4. 651 512. 
πῶς τῶτο γίνεται Ζμβ4. θ65019. 7. 668 "8. 10. 650 Ρά, 
γ4. 661 .319. ψαι. 4083.5"21. φ6. 8181. - ὅθεν φασὶ (ἀ0 

αἷξ 11 

ὼ γὰρ αὕτη αἱμορροῖς ἐστιν. ἀλλ᾽ ἐκεῖναι μὲν διὰ νόσον, αὕτη 
ὸὲ φυσική “Ζγα20. 1 28 428. νενοσηκότος αἴωματος αἱμορροὶς 

, τ᾽ ἐν ταῖς ῥισὶ ὸ ἡ περὶ τὴν ἕδραν καὶ μὴ ἰξία Ζιγι9. 529 8419. 

ὀλίγαις γυναιξὶ γίνεται αἱμορροῖς ὼ ἐκ ῥινῶν ῥνησις" ἐὰν ὁέ τι 
συμβαίνη τύτων. τὰ κατα αήνια χείρων Ζιγ19. 521529. ΘΓ 1 1. 
58183. Ζγα 19. 1211. β4. 188318. --- 3. αἱμορροῖς 
(ἀπορραΐς οοἀὰ Ρ 3), ὁστρακοδερμον ἄσβον Ζιδά. 580519, 
24 (ὑοβίαοθοσα) σθαι 5, θοβύδοά ἀπέναῖϊνο Ο, ἔοσγὺ πλαγοχ 
ΟαΖᾷ Οσ, ἔοτί με] ῖχ απίβίηβ δι᾽, γοξαϊδηῦ Καὶ ΜΡ 188, πᾶ- 
τ1ὁ6 Κι, ἔογῦ δρ  γβία ἀθριϊαπβ ΑΖι1 1758). 

“: 

γι ς 

αἱμωδία. τί παύει αἱμωδίαν πα88. 868 Ρ11. ζϑ9. 8811. 
αἱμωδι ἂν. αἱμωδιῶ μεν τεὸς ὁξν) ὁρῶντες ἐσθίοντας πζό. 886Ρ}12. 
Αἵμων ὁ Σξοῴφοκλευς (Απι6) Ργ10. 1417}19. 11. 1418582. 

ποϊά4. 1484 82. 

ξτδι τι θα) ταὐτὸν αἷμα ἢ ῥίζαν ὼ τὰ τοιαῦτα, Ηθ14. 1101 16 Αἰνέας βασιλεὺς ἐν τὴ Διομηδεία νήσῳ θ19. 886517. Αἰ- 
553. ἡ κατ᾽ ἄλλην τινὰ συγγένειαν ἡ πρὸς αἵματος Πβ8. 
1262 811. 

αἱ μασια. εἰς τὰς αἱμασιὰς τιθέναι, πρὸς ταῖς αἱμασιαῖς ὑφαί- 
νειν ἀσαάχνιον Ζιθ4. 894 311. ι89. 628 84. 

νείας 5971. 1671 "5. 

αἰνεῖν. ἀνὸρός ὃν ἐδ᾽ αἰνεῖν τοῖσι κακῦσι θέαις τ 8628.1588514. 
-- αἰνετός Ρβ25. 1402 "11 (συνετός οἱ ΝᾺ] ΕΠοῖ 85). 

Αἰνεσίδημος Ῥα12. 1818 22. 
αἱματίζειν. αἱ μυῖαι (ὐλωττη) θυγγάνεσαι αἱματίζυσιν Ζιδτ. 320 Αἰνιακὴἡ χώρα θ188. 848 "15. 

533 55. 
αἰματικός. αἱματυκὴ θερωότης, φλεγμασία Ζμ518. 691329. 

ενϑ. 4600 81. αἱματικὴ ὑγρότης. ἰκμας Ζγὸδ. 11131. ΜΎΙ1Ο. 
818 .584. αἱματικὴ τροφή Ζμββθ. 652 421. Ζγα19. 126}9. 

Αἰνιᾶνες θ13838. 848 "17. 
αἴνιγμα ἐκ μεταφορῶν πο22. 1408 "24- 26. τὸ αἴνιγμα τὸ 

εὐθοκιμᾶν Ῥγ2.1405}1. νέων ἀνόρῶν αἴνιγμα φύλαξαι (ἀρυὰ 
Ῥοσίδπι ἱποθυγίατῃ) ἢ 060. 1487.317. 

β1. τ45}"29, 146 "8. Ζγδι. 166}17. αἷα. ὕλη Ζωγά. 865 36 αἰνιγματωὸ ης. τὰ Λακωνικὰ ἀποφθέγματα ἡ τὰ αἰνιγμα- 
Ρρ. πλῦθας αἰματικὸν ἀκατέργαστον Ζγθ1. 166 Ρ22. αἷμα- 
τικὴ φύσις Ζωβ1. 647 "8. Ζγὸ 8. 1161}. αἷμ. ἀρχή 
ΖΥΎ1. 1632 026. εὐπεψία αἱματική Ζμγϑ. 612 λ4. ἵνες αἷ- 
ματικαί. σπλάγχνα αἱματικα, τὸ ἧπαρ αἱματικωτατον μετοὶ 
τὰν καρδίαν 2: 3. 501 815. Ζμβ!ι. 647 ὃ. Ὑ12. 618 527. 80 
τὰ αἱματικὰ (υϑρια) Ζια4. 489 "26. --- τὰ αἱματικά 14 τὰ 

ἔναιμα ζῷα. τὰ σπλαγχνα τῶν αἱματικῶν ἐστὶν ἴθια Ζμγ4. 

668 "δ. τοῖς θήλεσιν ἅπασιν ἀναγκαῖον γίγνεσθαι περίττωμα, 
τοῖς μὲν αἰματικοῖς πλεῖον 2γβά. 1880, 8. 420. 128 "8. 

αἰα τινος. ὅσον στιγμὴ αἱματίνη ἐν τῷ λευκῷ ἡ καρθϊα 85 
Ζζβ. 561511. 

εα«:ἰωατίς. ὅταν βάπτοντες τὴν πορφύραν καθιῶσι τὰς αἷμα- 
τιρας (ἢ) χὅ. 197"6. 

«ἱμάττειν. αἱμαξαι θ182. 848 "4. 
αἰω ττωόδης (εἴ αἱματικος). ὑγρότης αἱ ματιύδης, ἄϊεῦ ὑδατα- 40 

εν ζΖηῖ. 586 229. Ζγα!9. 1726 082. ὑγρὸν αἱματῶδες Ζιγ1. 
510 324. ἱορως αἰματωδης, ἱδρῶσαι αἱματωϑει περιττώματι 

Ζγι9. ὅ21. 14. Ζμγῦ. 608 "6, τροφὴ αἷμ. Φμὸ8. 611}25. 
φαξκώθης ὼ αἱματώδης σύστασις ἀμὸβ. 611 028. κάθαρσις, 
ἀπίχρισις αἱματυΐδης Ζιζ 18. 518 88. Ζγα19. 1208. ἰχῶ- 45 
βες: αἱματιώδεις. ορρ ὑθαρεῖς Ζιη9. 880 588. σπέρμα αἷμ. 
Ζγηαι9. 126}9. μυελός, σπλήν, ὑμὴν αἱματώδης Ζιγ20. 521 
ΡΒ (ὸρν πιμελυίδης "10). Ζμβϑ. θ51}24. γῇ. 610}6. Ζγγῶ. 
53.038. σπλαγ χνα αἱματωόη, αἱματωδέστερα Ζμβο. 601 
υῷ, γά. 668 Ἐγ. αἱματῶδες φαίνεται τὸ κύημα ΖγΎ2. Τῦ2 50 
ν2 (τ. ὀρνίθων γονή, τὸ μὲν πρῶτον μικρὸν λευκὸν φαί- 
νεται. ἔπειτα ἐρυθρὸν ὼ αἱματῶδες Φιζ). 559 "9). πόροι αἷ- 
πεὶ οὐ ὉΡΡ ἄναιμοι Ζιγ1. 510.216. τὸ αἱματῶδες ΖΎΥ]. 
3188. αἱματυῖοες ἀμέλγεσθαι Ζιγ20. 522 39. --- χρῶμα 

α.ωατὥϑες. αἱματυΐοης τὴν χρόαν μαό. 842. 880. Ζιε19. 552 δδ 

41. 710. 581.381. Ζ2γδ1.165}"25. σὰρξ ἐρυθρὰ καὶ καὶ αἰματώω- 
ευς τῆν χρόσν Ζι63. Ὁ21326. νεφέλη αἱματυδης ἐνῶ. 45980. 

“ἰατβορα ἔντομα, ἀἰδι παμφάγα Ζιθι1. 896 "18. 
εἰμο:ροῖς. 1. αἱμορροῖόες ἄπονοι ἐκ στόματος, ὕχ ὥσπερ ἐκ 

τῆς ἀρτη ηρ. ας μετὰ βίας Ζμγϑ. 068 "18. ὀιὰ τὴν ὄὀπεψ' αν ἐν 60 

ταις φλεψὶν αἴ τ᾽ ἄλλαι αἱμορροῖδες ὶὶ αἱ τῶν καταμηνίων" 

Υ͵ 

τωδη Ῥβ21. 1894 5984. --- οΟἰνιγματω δῶς ἑρμηνεύειν ρ86. 
1441 "22. 

Αἴνιοι ΠεΙ0. 1811 "21. 

αἰνίττεσθαι. εἴπερ ἡνίττοντο τὸν ὠκεανὸν οἱ πρότερον μαϑ. 
847 46. αἰνιττο, 'μενοὶ εὐετηρίαν 108. 1495)20. αἰνισσόμενοι 
ὡς ἄρα κατέλιπον Γ 06. 1487520. μεταφοραὶ αἰνίττονται ΡΎ2. 
140 Ρδ. τὰ εὖ ἡνιγμένα Ργῶ. 1405 "4. 11. 1412 524. 

αἴξ. 1, ἡ αἴξ οἱ ὃ ̓ αἴξ, 1 τῶν τετραπόδων ἐναίμων ζωο- 

τοκύντων τὰ δισχιδῇ ὀΐχαλα κερατοφόρα τοίογίυν ΖΙβ1. 499 
Β10, 17. Ζμγ12. θ0718.588. 14. 6714 "8. ὁι0. 688 νῷ δ, οΟΥὑΜ 
Ρ 8317. --- α, (δπδίομι δ ρβγϑβὶο]) χρόα, χρόας μεταβολή 
ἄγεθ. 180}28. χθ. 198}20. πιῖ. 891}15. ἤρνγγος (εἰ ὅν}, 
οοἀδά ὄρυγγος. κρυγγος), οἷον θρίξ Ζιι8. 610}2 9. ἀντὶ ὀνύχων 
χηλὰς ἔχει Ζιβ1. 499}171. μηρυκάζει, ὅκ ἀμφωὸδες Ζμγ14. 

. 814 58, Ζιιδ0. ἀὐεδεν χολὴν οἱ πλεῖστοι ἔχυσιν. ἐνιαχῷ δ᾽ 
θκ ἔχησιν Ζμθ2. 6710 "80, σπλῆνα στρογγύλον Ζμγ13. 6138 
588. οἱ ζωμοὶ ᾿ πήγνυνται Ζιγ11. 520810. ὑκ ἀληδὲ ἐς 
ἀναπνεῖν αἶγας κατὰ τὰ ὦτα Ζια11. 492 814. ἐν τοῖς μηρθὶς 

ἔχει ὄνο μαστός. διὰ τί Ζμθ10. 688 "25. ἡ ὁ ὃ ἄρρην ὀνο 

ἔχει παρὰ τὸ αἰοοῖον, ἐξ ὧν ἐν Λήμνῳ ποτὲ γάλα ἠμέλ- 
γετο Ζιγ50. 522 314. διὰ τί αἷγες Ἢ πρόβατα ἀμέλγονται 

πλεῖστον γάλα πιθ. 891 νῴ, κατα μην. ὧν καθχρσεις Ζιζ 18. 
512 081. πὼς ὄχευει. ἔχευεται, κύει. τίκτει Ζιε1 4. δ45 824. 
ζ12. 561 85. 18. 5182. Ρ19-80. 2γδ4. Τ1τ058ὅ. πιθ. 891 
Ρ9, οἴ Ζικῖ. 6838 9 (2). πλείς ὀδόντας ἔ ἔχησιν οἱ ἄρρενες τιν 
θηλειῶν Ζιβ8. 501 Ὁ21. κύστεως περίττωμα τὸ τῶν θηλειῶν 
παχίτερον ἔτι ἢ τὸ τῶν ἀρρένων Ζιζι8. δ7 8.819. δρρην ̓ αἷξ 

14 τραγος (οὗ Ἀ Ὁ.) Ζιζ 18. 518 580. --- ὃ. (ΟἱοἸοσίςα) αἵγες 
ποηφάγοι. πὼς τὴν νοιλὴν ποιῶνται Ζιθ10. 596 8418. φυσω- 
δῶν ἔνια ποιεὶ γάλα Ζιγ21. 522 032. πῶς. οἱ περὶ τὴν Οἴτην 
τρίβυσι τὰ ὕθατα βίᾳ Ζιγ30. δ23᾽ 88. πῶς αἰγοθήλας 9- 
λαζει τὰς αἴγας Ζιι.80. 618 δ. πῶς κατάκεινται αἱ αἷγες 
Ζιι8. 611 34. δι τί τῶν αἰγῶν χγεμόνα αὶ καθιστᾶσιν οἱ νο- 

μεῖς Ζιζ 19. ὅ714510. αἴγες οὔ οἷες Θοπιραγβαίαν Ζιι8.61058. 

θ10. 590}6. ἔχυσι κρότωνας. φθεῖρας ὁ᾽ ὥ Ζιε81. 551 518. 
πόσα ζῶσιν ἔτη Ζιζ18. δ18 Ρ28, 29. ἐνυπνιαζ εἰν φαίνονται 

σ 



18 Αἰολεὶς 

Ζιδ10. ὅ836 Ρ29. τί ποιῶσι φρονίμως πρὸς βοήθειαν Ζιιθ. 612 
48. θά. 880 020. --- νομικὸν αἴγα θύειν Ἠε10. 1184 "22. θαυ- 
μαστον τι περὶ θυσίαν αἰγός θ187. 844 "1. --- ο. (ρμγεϊορπο- 
το! 68). ὄμματα αἰγωπά Ζγε1. 119 "88. τίνες ὀφθαλμῶν, 
φωνῆς διαφοραὶ ἀναφέρονται ἐπὶ τὰς αἶγας φ6. 812"7, 818 ὅ 

56. εἰκάζειν 1 τινὰ αἰγὶ φυσῶντι πῦρ Ζγλ3. 169}19. ---ἀ. (παρὰ 
φύσιν γιγνόμενά τινα). τράγαιναι δύο ἔχησαι αἰδοῖα." αἱξ κέ- 
ρας ἔχυσα πρὸς τῷ σκέλει Ζγδα. 110.585,}82, ὃ: -- 
«. (διαφοραὶ κατὰ τὰς χωίρας. κατ᾽ εἰδὴ 51}}} αἶγες ἡμέρα 
γένη αὶ ὦ ἄγρια Ζιαι. 488 381. Ζμαϑ. 648. δ6, αἶγες ἄγριαι ἐν 10 
Κρήτη" ἐν Λιβιη ἐκ ἔστιν αἱξ΄ ἄγριος Ζιι6. 612.58. θ28.606 57. 
(ξαρΓὰ ἔογα Ογεξοπία, 88 αΡ θ8 π48, ἴοτῦ ΓΤ ΣΟΎ Ρἰοἴαβ ΑΖι 
1682). ἐν Συρία τὰ ὦτα αἱ αἴγες ἔχασι σπιθαμῆς καὶ κ παλαι- 

στῆς Ζιθ28. 606 51 4 (ονἱβ Δαγίτα δῦ, ΞεΞ οαρσα ΒΙγΟαΒ ὩΔΠΔ ὈΥΊΟυ8 
ΠΩ ἀθργοββαβ 5:8 οαρτα μια τῖοα, Κὶ σγϑὰ ΑΖΙ1 68 πα 35). 
ἐν Λυκίᾳ αἱ αἴγες κείρονται ὥσπερ τὰ πρόβατα Ζιθ28. 606517 
(οδρτὰ Αηροτοηεῖε 5ι Καε Α3Ζι [68 25). χίμαιρα (ἢ νυ) 
Ζιγ21. 822 "88. αἶγες περὶ τὴν Οἴτην, ἐν Λήμνῳ Ζιγ20. 
832 87, 18. περὶ τὴν Αἰθιοπίαν Ζιζι9. 518 "29. ἐν Αἰγύπτῳ 
Ζιθ28. 606 52ὅ. ἐν χωρᾳ τινὶ Λιβύων ἢ 64. 1682 541. ἐν 20 
Νάξῳ, ἐν Χαλκίδι (θαυμαστά τινα περὶ τὴν χολήν) Ζμὸ 2. 
616.086. ἐν Κεφαλληνιᾳ θ9. 8831.319. 

ὥ. αἷἵξ ανὶβ Ζιθβ. 593 "28 (ἐογῦ νδῃβ!]αβ, ΚιθοιῖΣ, ααὶ 
δάβυς ἴῃ γβοοῖα δ χ δρρο!]αῖαν Βοίοη (ἃ, τοδιΐδης Ο 5 δὰ; 

"- δ 

οτὶ ἐδηΐα]αβ ἀγαυδίιβ δῦ, Κοο οραχ ρα παρὸ ᾧ Καὶ (σ, γοδαϊαῦ 36. 
δὰ ἢ 158 π139, ὈΓΟΌΔΌΙ ΘΓ Θηβογα ΒΡΘΟΙΘΒ, ἕουτῦ 8ΏΒ6Γ 
Ἰοιοορεία, 8, οἵ ΑΖι Ι 808 10). 

8. αἶγες ἐν τῷ ἐρανῷᾷ. οἱ καλύίμενοι ὑπό τινων δαλοὶ ἢ 
αἵγες διὸ τίν᾽ αἰτίαν μαά. 841 "8 βη6. 

Αἰολεῖς 60.,.14871 88. 80 
Αἰολίς οβ1801 519. 
αἰόλος. ἡμέραι αἰόλοι ἐπὶ ᾿Ὡρίωνι ᾧ ἀκαιρίαι τῶν πρέυ βατῶν 

πκτιϑ. 941 "24, 

Αἰδλυ καλύμεναι νῆσοι μβ8. 8367 58. κά. 395 Ρ21. 6101. 888 
080. 182. 848 "6. [59]. 1674 518. 85 

αἷραι, ὑπνωτικόν υϑ. 456 080 (οϊΐαπα τοιπα]οπύαπι 1). 
αἴρειν, ορρ πιέζειν Ῥαῦ. 1801 16. αἴρειν τὸ ἱμάτιον, ορΡ 

ἕλκειν Ἠη8. 1180 "4, ἄραι (ἐς πόδας), ορρ θεῖναι πε41. 885 
θγ. ἡ ἡἠρκότες τὰ πρόσθια. τῶν σκελῶν Ζπιι. 710 520. ὦραι 
βάρος Οα11. 281 88. λίθοι αἱρόμενοι ὑπὸ τῶν ἐκφυομένων 40 
πια 238. 902 "2. λίθος ὑπὸ πνεύματος ἀρθείς μαῖ. 844 088. 

αἴρεσθαι βραδέως, ῥᾷον ἀπὸ τῆς γῆς. ἦρθαι ἀπὸ τῆς γῆς (6 
ΑνΪθυ8 δμ) Ζιι82. 619 Ῥό. Ζμδα. 688 582, 86. κῦμα με- 
τέωρον αἴρειν θ180. 848 87. ἄνεμος αἰρόμενος πχς2]. 942 
011. ἡλίν αἰρομένα, ορὈ καταφερομένο μΎΣ. 8312. 818, 871 45 

ν28. πιεϑ. 912 “88. κεῖ. 988 59. κοϑ4. 944425. αἱρειν φύ- 
ματα πδιδ. 878 51. ἡ αἴρωσα θερμότης Ζμόϊο0. 686 "29. 
αἴρειν τὸν θώρακα, τὸ ὄργανον, αἴρεσθαι, ορρ συνίζειν ανῶ1. 
480827,20. 19. 4719}18. 20. 479}82, 48034.21. 480324, 
25. 28, νῶ͵ 14, 15, 18. αἴρεται ἡ ὑστέρα Ζικ8.686522. ὅταν 50 
ὀνο δακτύλυς ἀρθῶσιν οἱ μαστοί Ζγα 30. 728 881. ΟἸηΐΒ880 
οδἱοοίο αἴρειν, ορΡ συνίζ εἰν, ἱπυγα πὶ ἴνπι σῖπι ΒΑΡ ΘΓ ν᾽ ἀοῦιγ 
ανϑ. 470 38. 17. 479 536. - ὁ θυμὸς αἴρεται Πη1. 1828 42. 
--- ἀρθέντος τὸ αἰτία (ϑυδ]αῦα 6454) πιβ86. 990}1 1. ---- τηρὰ 

αἴρεσθαι σίδηρον ἐπί τινα ρ87. 1444 12. 55 
αἱρεῖσθαι τὴν ἀρχὴν ἀριστίνδην, τις ἄρχοντας, αὐτοκράτορας 
Πβιι. 1212}860. ὁδ. 1292 Β1. 10. 1290511. 18. 1297}15. 
14.1298 Βῶ, ε8. 1803 410. αἱρεῖσθαι δοῦῖνο ποὴ πάάϊίο οὉ- 
ἰἸοοῖο Πβθ.1206314, 22, 28. Ὑ11. 1282 88. αἱρησόμενοι 
Πὸ14. 1298 221. ραββῖνθ αἱρῆνται Πη15. 1299 519. οἱ αἷ- 60 
ρεθέντες Πβ8. 1208 518. --- αἱρεῖσθαι, ΠῚ διώκειν. βλεσθαι: 
εἰ μὴ πάντα ὁι’ ἕτερον αἱράμεθα, ϑγὰ ὁ αὐτὸ βυλόμεθα 

αἰσθάνεσθαι 

ΗΔΑ1. 1094 320, 19. καθ᾽ αὐτὸ διώκει ἢ αἱρεῖται Ηη10. 
1151 δ, αἱρεῖσθαι ἢ φιλεῖν ηεγ 3. 1286.311. τὸ μέσον ἢ 
εὑρίσκειν ἢ αἱρεῖσθαι Ἦρϑ. 1107 36. ορρ φεύγειν Ηβδ.1100 
Ῥ6. γθ. 11181. 11. 1116811.,14. κ2. 1118.812. Ραδ. 

1860". τα 1. 104 56. αἱρεῖσθαί τι ἀντί τινος Ρβ28.1899 
518. ποῖα ἀντὶ ποίων αἱρετέον ΗΎ1. 1110. 480,7. ὀρθῶς αἷ- 
ρεῖσθαι Ἠγ6. 1118.318. ὑχ αἱρετέον ὁμοίως περὶ ἱματίν ὸ 
φίλν Ἴβη2. 1281 "86. τς αἱρεῖσθαι ἃ ἄτοπα Αγ88. 89 327. αἷ- 
ρεῖσθαι τὸ α (8ς μᾶλλον) ἢ ἢ τὸ δ᾽. Αβ22. 68 389. --- αἱρετοὶ 
ἄρχοντες, ΟΡΡ χληρωτοί, ἀρχαὶ αἱνεταί, ορρ κληρωταί (αἱρετοὶ 

ἐκ πάντων. ἐξ αἱρετῶν κληρωτοί 41) Πβ 6. 1266 39, 26. 8. 
126831, 12. ὃὅϑ. 1294 "9, 12, 82. 14. 129898. 21. 7.22. 

15. 1299.317. ε8. 1808 815. Ηι6. 1167 381. αἱρετὴ τυραν- 

νίς Πγ14. 1285.381. ε10. 1810 "20. βασιλεῖαι αἱρεταί. ὉΡΡ 

κατὰ γένος ΠγΎ4. 12855160. --- αἱρετόν, Βγ διωκτόν, ὉΡΡ 

φευκτόν Ηαῦ. 1097381. γ15. 1119 822. η6. 1148 58, 4. 

κ2. 1172}}20. Ρβ21. 183943925. Αβ29. 6853ῦ, 28,80. τβῖ. 
118 48, ὅ. 11. 8.118 ν82 864. γϑ. 118 088-85. 4.119 "8. 

ε4. 188."28. 6. 185 "16. ἕξεις αἱρεταί Πβ6. 1365 485. αἷ- 
ρετὸν δι' αὑτό, δι᾽ ἕτερον Ηαδ. 10971."81. ΤΎΙ. 116.529. 
τὸ πρὸς δόξαν, τὸ διὰ τὴν δόξαν αἱρετόν τγϑ. 118 "21. μά- 
λιστα αἱρετόν, ὃ μὴ δι᾿ ἕτερον μηδ ὡτέρυ χάριν αἱούμεθα 
Ηκ2. 1172 "21. τὸ καλὸν ὶ τὸ δι᾿ αὐτὸ αἱρετόν Μλτ. 1012 
485. αἱρετὸν μὲν τὸ ἁπλῶς ἀγαθόν, αὐτῷ δὲ τὸ αὐτῷ ᾳ 
αὐτῷ) ἀγαθόν ἼΕη2. 138151. αἱρεταὶ καθ᾽ αὑτὰς σοφια ὼ 
φρόνησις Ηζ 18. 1144 “1. τὰ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν τέλη αἷρε- 

τωτερὰ τῶν ὑπ᾿ αὐτώ ΗἨα1. 1094 315. αἱρετώτερον μεθ᾽ 
ἑτέρων ἀγαθῷ ἢ ἢ μονόμενον Ηκ2. 1172 "28, 83, 84. αὖ. 1097 
817. αἱρετώτερον τὸ αὐταρκέστερον, Πβ2. 126114. ὁ θα- 
νατος τῆς τοιαύτης σωτηρίας αἱξετώτερος ΗΎΙ1. 1116}20. 

αἱρετιυτέρα, πολιτεία Πδ11. 1296Ρ}11. γ1ῦ. 1286)8. αἱρετώ- 
τερον τὸν νόμον ἄρχειν ΠῪ. 6. 1287 419, κατὰ τὸ αἱρετώτερον 

ἢ φευχτότερον εἶναι πῶς ἔχεσιν οἱ ὅροι Αβ23. 68 "26. πότερον 
αἱρετώτερον ἢ βέλτιον δυεῖν τΎ 1-4. ἡ εὐδαιμονία αἱρετωτατη 
μὴ συναριθμυ μένη Ηαῦ. 10971516. τίς αἱρετυΐτατος βίος Πηι. 
αἱρετωτάτη ζωή, πολιτεία ΠΥ18. 1288 887. δῶ. 1289 "15. 

οΤοὶς φίλοις αἱρετυΐτατον τὸ συζὴν ἨΙ12. 111| »82, 
αἵρεσις τὴς τροφῆς Πα. 1286 826. --- αἵρεσις τῶν ἀρχῶν, 

τῶν γερόντων δ πὶ ΠΎ1Ι1. 1282 526 (Ἔτη ἀρχαιρεσίαι 1281 

588). δ14. 1298 48. β9. 1271 39, εἰς ϑατητῶν αἵρεσιν 881. 
1841 09. 388. 1541 "85, 1842 32. αἱρέσει ἢ κλήρῳ Πὸδ15. 

1800.819, 21, 28. 10. 1800018, αἵρεσις δυναστευτική Πεθ. 
1806 818. ποιόσθαι τὴν αἵρεσιν Πβ9. 1271 49. --- αἵρεσις, 
αἱρέσεις, ορρ φυγή, φυγαί ταῖ!. 104 νΣ. ΒβΣ. 1104580. 
ἡμα 85. 1197 32. β8. 1199.36. τὰ ὑπὸ τὴν αἵρεσιν Ἠβ 2. 
1104 85. τὴν κατὰ τὸ καλὸν αἵρεσιν φίλαυτος ἔσται ημβ18. 
1212 "6. πράξεις ὺ αἱρέσεις τῶν φύσει ἀγαθὼν ἼΕη1ὅ. 1249 

8425. περὶ τιμῆς αΙρεδιν ὼὸ χρῆσιν Μεγὅ. 1238 84. ὡς πρὸς 

δόξαν οὖσαν τὴν αἵρεσιν τῆς εὐγενείας Γ 82. 1490 418. ᾿ αἷ- 

ρέσις τὰ ζῆν τιμία γεα δ. 1210 516. ποιεῖσθαι τὴν αἵρεσιν 
ηεαῦ. 1218 "85. διδόναι αἵρεσιν ἡεαδ. 1210}21. Ρβ24.1401 
086. (γτὸ αἵρεσις βου θοπάμπι νἱ οί διαίρεσις Πη1 4. 1833 
84 6 οἱ βϑόμη δ6. 1292 "8 δ). 

αἶσα, οἴγηιοὶ ἴᾳ ἀεὶ σα (αἰτία) κτ. 401 "14, 
αἰσάλων, ἃνῖδ, ἄσβον, τίσι ζῴοις πολέμιος Ζιι1. 609 "80-84, 

8. 86. 630 418 (δπιογ οι Ο,, ἔλ]οο δϑβαίοη, πιου]α Καὶ Οσ, 
ΤΑ]σοπαπι Βρθοῖοβ δῦ δὰ ἡ 100.ν18 ΑΖΙΙ 93). 

αἰσθάνεσθαι. αἰσθητός. οὗ αἴσθησις. α. τῷ αἰσθάνεσθαι τὸ 
ζῷον πρὸς τὸ μὴ ζῷον διορίζομεν ζι. 407 υ9 4, υ. 45 5)528. 
Ψψα 2. 403 Ν57, τῷ μὴ αἰσϑανεσθαι τὼ φυτὰ τί τὸ αἴτιον 
Ψψβι12. 424 488. τὰ αἰσθανόμενα ἐὶ αὶ πάντα κινητικα {ψαῦ. 410 
519, --- τὸ αἰσθάνεσθαι πάσχειν τι ἐστίν Ψβ11. 428 081. 



αἰσθάνεσθαι 

τὸ αἰσθάνεσθαι ἑιχῶς λέγομεν, κατὰ δύνα μιν, κατ᾽ ἐνέργειαν 
- (αἴσθησιν ἔχειν, αἰσθήσει χρῆσθαι.) ΔΨβ5. 417510. Ὑ2. 426 
433. τεῶ. 129 Ὀ888η4. τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσθάνεσθαι ὁ ὁμοίως 
λέγεται τῷ θεωρεῖν ψβδὅ. 411}19. αἱ4. 441}28. ἀρῆσις 
αἰσθήσεως τὸ αἰσθάνεσθαι εν]. 458 "4, νοῆσαι μὲν ἐπ᾿ αὐτῷ, 
ὁπόταν βύληται, αἰσϑανεσθαι δ᾽ ἀκ ἐπ᾿ αὐτῷ" ᾿ ἀναγκαῖον 
Ὑρ ὑπαρχειν τὸ αἰσθητὸν Ψβδ5. ΑἹΤ "24. τὸ αἰσθητὸν 
ἐνεργεῖν Ὁ ποιεῖ τὴν αἴσθησιν αἱ 3. 4838 22. τὸ αἰσθητὸν πρό- 
τερον τῆς αἰσθήσεως δοκεῖ εἶναι ΚΙ. τὴ 30. ε τὸ αἰσθητῦ 
ἐνέργεια, ὼ τῆς αἰσθήσεως ἡ αὐτή ἐστι ὶ μία, τὸ δ᾽ εἶναι 
αὶ ταὐτὸν αὐταῖς ΨΎΖ. 425 }926, 4261. οὗἨ γ8. 483128. 
ἀπελθόντος τῷ ϑύραθεν αἰσθητῷ ἐμμένει τὰ αἰσθήματα αἷ- 
σϑητὰ ὄ ὄντα εν. 460 58. τὸ παθος ἐστὶν καὶ μένον ἐν αἰσθα- 
νομένοις, τοῖς αἰσθητυρίοις, ἀλλὰ ὰ ἐν πεπαυ μένοις ενῶ. 469 

Β6. εἰ ἅπαν αἰσθάνεται ὰ ἤσθηται ὼ μή: ἐστι δένεσις αὐτῶν 
αιθ. 4468. Μθ1. 1084 028, 88 ΒΖ. -- ὕὔΓωτε τῆς ψυχῆς ἴδιον 
τὸ αἰσθάνεσθαι ὅτε τὰ συύματος υ1. 4541. οἴ ταΙδ. 106 
528, αἰσθανεσθαι αὐτῶν ἁπτομένυς, διὰ τῶν μεταξύ ΨΎ!. 
424 028, 29. 11. 428 ΒΥ, αἰ4. 4421, --- ὁ. λεκτέον καθ᾽ 
ἑκάστην αἴσθησιν περὶ τῶν αἰσθητῶν πρῶτον ψβ6. 4181. 
αἰσθητὰ καθ᾽ αὐτά. ορΡ κατὰ συμβεβηκός, ψβο. 418516, 
20-24. αἰσθητὰ 1 ἴδια, ορρ κοιναΐ (ἰ 6 κι Ψησις, ἠρεμία, ἀριθμές, 
σχῆμα. κίνησις. ΤταΪῸ Ρ 166 μὐάϊς χρόνος) ψβ6. 418811- 
11. τὰ αἰσθητὰ (ἰπὶ ἴδια) πάντα ἔχει ἐναντίωσιν αι4. 442 
818. 6. 445034. ῷη2. 244 528, Γβ1. 829 811. Μκϑ8. 1061 
432. τὸ αἰσθάνεσθαι κρίνειν ἐστίν, ὁ αἰσθανόμενος κρίνει πως 
τά. 111 519. τὰ παθήματα τὰ αἰσθητὰ πότερον εἰς ἀπει- 

βὸν διαιρετά αιθ. 448 "8 - 446 420. Ογά. 808 δι τς αἰσϑά- 
νεσθαι πόρρυιθεν Ζγε2. 1816. τὰς διαφορὰς τῶν ὑποκειμέ- 
νων ὅτι μάλιστα αἰσθάνεσθαι Ζγε3. 181 416,17. ἑκάστυ 

μᾶλλον ἔστιν αἰσθάνεσθαι ὡπλῶ ὄντος ἥ κεκρα μένα αιἹ. 441 
418. παντὸς αἰσθητῷ ὑπερβολὲὴ ἀναιρεῖ τὸ αἰσθητήριον ΨΎ] 8. 
485}18. 4. 4291. 812. 434.529. ἐν τοῖς αἰσθητοῖς τὰ 
μικρὰ πάμπαν λανθάνει αιθ. 44654. - πότερον ἐνδέχεται 
ὀυεῖν ἄμα αἰσθάνεσθαι αι. τίνι αἰσθανόμεθα ὅτι διαφέρει τὰ 
καθ᾽ ἑκάστην, αἴσθησιν αἰσθητά ΨΎ2. 426 "14. τίνι αἰσθα- 
νόμεθα ὅτι ὁρῶμεν ἢ ἐκύομεν ΨΎ2. 420 Β12-2 5 (ΑἸοχ ΑρἈτ 
απ. κι Δ. ΠῚ 1). ΗιΤ7. 1170.481. αὑτῷ (οὐὰ αὐτὸν) αἰσθά- 
νεσθαι η6γ12. 1244 20. ἀνάγκη ἕν τι εἶναι τῆς ψυχῆς, ᾧ 
ἅπαντα αἰσϑάνεται αι. 4449. δοκεῖ τισὶν αἰσθάνεσθαι τὰ 
ζιδα διὰ τὸν ἐγκέφαλον ζ3. 409."22. Ζγεϑ8. 188 581. τὸ 
αἰτθάνετθαι διὰ τῶν ἐναίμων νεται μορίων Ζμβτο. θ66 
525. --- ο. αἰσθανεσθαι ἀναγκαῖον τόδε τι, τὸ καθ᾽ ἕκαστον 

τὰν 

80 
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ΑὙ81. 81.529, 37. τὰ αἰσθητὰ τῶν καθ᾽ ἕκαστα ψβὅ. 411 
5271. ΑαΩΤ. 48.521. Οαϑ. 218 510. αἰσθητόν, ἀἴδι ἐπιστης 
τὸν τβ8. 114.321-25. αἰσθάνεσθαι ἢ φρονεῖν υ ταὐτόν γ8. 
4121 5171-}8. (πότερον ἔστιν αἰσθάνεσθαι τῷ ἑωοίῳ τὸ ὅμοιον 
Ψγϑ8. 421 421) αἰτ θάνεσθαι, ἀϊει δοξαζειν Ψ' 
αἰσθάνεσθαι ἢ νοεῖν καὶ ταυτόν ψγϑ. 421 08-29. τὸ αἰσθά- 
νεσϑαι ὅ ὁμοῖον τῷ φάναι μόνον ὼ νοεῖν ΨΥ. 481 88. περὶ ὗ 

αἰσθανόμεθα, πολλιάκις ὸ, διανοώμεθα τι εν 1. 458 "16. μὴ 
αἰσθανόμενος μηθὲν ἐθὲν ἂν μαθοι δὲ ξυνείη ΨΎγ8. 483 51. 
αἰσθάνεται μὲν τὸ καθ᾽ ἕκαστον, ἡ δ᾽ αἴσθησις τῷ καθόλυ 
ἐστίν Αδ19. 100 517. ἐν τοῖς εἰδεσι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ νοητά 

ἐστιν ΨΎΒ. 439 45. --- ἡ. αἰσθάνεσθαι ς ἀος, νου αἰσθά- 
νοντα: τὰ παρόντα, μέωνηνται τὰ γεγενημένω, ἐλπίζυσι τὰ 
μέλλοντα Ῥα11. 1370 384. Ψβ60. 418 38. 9. 421511, 14. 
δΙ10, 22. 11. 42442, 8. αἱἴ. 44856,18. αἰσθάνεσθαι τὰς ἀλὶ 
λας αἰσθήσεις πάσας Τα 8. 8324 529. ὁ δ6η, νοϊαῦ χρένυ, 
αὐτὸς αὐτῶ, λευκῦ, λόγυ ΨΒβ 6. 418 8328. αἰ7. 448 85, 325, 60 
230. Παδ5. 125422. ἀθενὸς αἰσθάνεται τῶν ὀσφραντῶν ἄνευ 
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ψβ2. 418}20. ᾿ 

αἴσθησις. 1 
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τὰ λυπηρῶ ἢ ἡδέος ψ39. 421 411. αἰσθάνεσθαι τῷ λυπηρὴ 
ὸ ἡδέος Πα2. 1258 518. ἐν ταῖς κυήσεσι τῷ οἶνυ αἰσϑαίΐνονται 

αἱ πλεῖσται Ζιηδ. ὅ88 382. (δὰ εἰρηϊβοπηάαπι ροτγοὶρί 6ηαὶ 
ΟΙΟΠΘΙ αἴθγηαο σαβα8, Ὁ] ἰνῶν πάθως αἰϊουϊα8. ποῖϊο, 

Βϑποίίναβ ἀβατρατὶ νἱἀοίαγ). ὁ ρατί ὁ κροκόδειλος αἰσθανέται 
ὠφελυΐμενος 5ἰπι Ζιιθ. 612 822, 837. 622 818. η10. 5878. --- 
αἰσθητός. αἰσθητόν, ορρ νοητόν ΨΎΒ. 481 "92. ΜβΑ. 999 
ῬΩ͵ μα 8ὅ. 1196 ὑ5 34. τῶν αἰσθητῶν ἐκ ἔστιν ὁρισμὸς 
Γζὰ ἐπιστήμη Μζι5. 6Γ 11. 1036 529. ὑδὲν τῶν αἰσθητῶν 
ἔξω τῆς αἰσθήσεως γενόμενον. ἴσμεν υἰς τῷ ἐνεργεῖν ΑΒβ21. 
61.589. τε8. 181 "21. ἐπιστῆμαι τῶν αἰσϑητῶν ,“Μβ85. 411 
26, ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πολλὴ ἡ τῷ ,ἄορ! 'στυ φύσις Μγ5. 
1010 818. πότερον τὰς αἰσθητὰς ϑσίας μόνας εἶναι φατέον 

Μβ2. 991.584. 6. 1002 "12. κῶ. 1059 288. γὙ5. 1010 48. 

ἐσία αἰσθητή. ἀΐδιος, μεταβλητή Μλι. 1069 880. 2. 1069 
08, αὶ καλῶς λέγυσιν οἱ πάντα τὰ αἰσθητὰ κινεῖσθαι φαΐ- 
σκοντες ἀεί Φθ8. 265 34. ΜΑΡ. 981 384. ὕλη αἰσθητή. ΟΡΡ 
νοητή Μη6. 1045 484. τὸ αἰσθητὸν ὦ ἅπαν ἐν τὴ ὕλη οα9. 

218311. τὸ αἰσθητὸν πᾶν ἐστὶ μέγεθος, ἅπτον, ἐν τόπῳ 
αιἴ. 449 320. Γβ2. 829 ὑτ, 0.7. 275}11. πᾶν σῶμα αἰ- 
σθητὸν ἔ ἔχει δύναμιν ποιητικὴν ἢ παθητικήν Οὐ. 2715 "5. ἀριθ- 
μὲς αἰσθητός, ἄϊδε μαθηματικός. νοητός, εἰδητικός ΜΑ 8. 

990 816, 82. νϑ. 1090 586. οἵ μ3. 1071 86,.--- ἡ ἡδονὴ κα- 

τάστασις ἀθρόα ὸ αἰσθητὴ εἰς τὴν ὑπάρχασαν φύσιν ῬΑ. 
1869 084. Ἠη12. 1182 ν18, --- αἰσθητῶς. συνεχῶς μὲν 
ὑκ αἰσθητῶς δὲ παραγίνεται πρὸς τὰς ὄψεις χϑ. Ἴ9ΒΡΩ7, 

αἴσθημα. τὸ μήτε τὰ αἰσθητὰ εἶναι Μήτε τὰ αἰσθήματα ἴ ἴτως 
ἀληϑές, τὸ δὲ τὰ ὑποκείμενα μὴ εἶναι, ἃ ποιεῖ τὴν αἴσθησιν, 
ἀδύνατον ΜγΎ5. 1010 582, τὰ αἰσθητὰ μηδὲν μεταβάλλοντα 
ποιεῖ ἕτερα αἰσθήματα τοῖς κάμνυσι Μκθ. 1008 "4. ἡ κί- 

νησις ἐνσημαίνεται οἷον τύπον τινὰ τῷ αἰσθήματος μν]. 400 

481. ὰ ἀπελθόντος τῷ θύραθεν αἰσθητῦ ἐμμένει τὰ αἰσθή- 

ματα αἰσθητὰ δ ὄντα ενῶ. 460 2. μονὴ αἰσθήματος Αδ΄ 19. 
99.086 (εἴ μνήμη 100 8). τὸ ἐνυπνιον αἴσθημα τρόπον τινα 
νυ. 450 8260. τὰ φαντάσματα ὼ αἱ ὑπολοιποι κινήσεις αἱ 

συμβαίνυσαι ἀπὸ τῶν αἰσθημάτων ενϑ. 461 319. ὑπόλειμμα 
τῷ ἐν τὴ ἐνεργείᾳ, αἰσθήματος εν ὃ. 4601."22. τὰ φαντά- 

σματα ὥσπερ αἰσθήματά ἐστι πλὴ ἢν ἄνευ ὕλης ΨΎγ8. 482 49. 

τῇ διανοητικὴ ψυχῆ τὰ φαντάσματα οἷον αἰσθήματα ὑπάρχει 
ΨΎΤ. 481 515. φύτει διηνέχθησαν τά τε νοήματα αὶ τὰ 
αἰσθήματα [16.1488 "29. 

. α. (αἴσθησις ἈΠΙψΟΥΒ0) τὸ ζῷον αἰσθήσει οἷ ὥρισται, 
διαφέρει αἰσθήσει τὰ ζιῦα τῶν ζωντων μόνον, τῶν φυτῶν 
Ζμγ4. 066584. β1. 647521. 10. 650 838. δ᾽'δ. 081 819. 
Ζγχ98. 181 588,4, β1. 783 318. δ. 141 39. Ὑ7. 151916. 
Ε1. 118082. Ψβ2. 4181. αἰ486}11. ζ1. 467 "24. ΜΑΙ. 
980 528 ἘΖ. Ηι9. 11708106. ζῶ. 1139320. (δοκεῖ ὶ ὁ σπογ- 
γῦς ἔχειν τινὰ αἴσθησιν Ζια1. 487010. οἱ ἐκ φιίσεως ἀλο- 

γίστοι ὺ μόνον τὴ αἰσθήσει ζῶντες, θηριιύδεις Ἠη6. 1149 
410). αἱ αἰσθήσεις δυνάμεις συγγενεῖς Μθδ. 104185, οὗ 
Ηβι. 1108 828,29. --- ἡ αἴσθησις ἐν τῷ κινεῖσθαί τε ὃ 
πάσχειν συμβαίνει, δοκεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις εἶναι Ψβδ. 416 
088. 4.415 924. ενῶ. 459"ῦ. ᾧγ3. 24411, 28. . Μγδ. 1009 
"18. βοᾷ «ποηίαια διχῶς λέγεται ἡὶ αἵσ' ξβησιξ κα ἡ μὲν ὡς ἐυ- 
νάμει, ἡ ὁὲ ὡς ἐνεργείαι ψβῦ. 411.518. γ3..430.328. 8.428 
86. 68 αἴσθχσις, 4086 οεὲ σωτηρία τῇ δυνάμει ὄντος ὑπὸ τὸ 
ἐντελεχείᾳ ὄντος οἱ ουπὶ τιΐ θεωρεῖν τὸν ἐπιστήμην ἔχοντα 
ΘοπΙρΑγαδατ (Ψβ5. Α1 58}, ἐκ ἔστιν ἀλλοίωσις ἀλλ᾽ ἐνέρ- 
γεια τῷ αἰσθητικῷ ἢ ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως ΨΎΤ. 4815. 
βδ. 4112. γῦ. 429 Ρ29 (οὔ οἰμηΐδο Ψβδὅ. 12 οἱ ὙοΙ Κπιβπῃ 
Ατἰϑὺ Ῥευοι Ρ 15). αἰσθησεως πασης πρὸς τὸ αἰσθητὸν 

Ο2 



9ς0 αἴσθησις 

ἐνεργύσης Ηκ 4. 1114 δ14, μόνον πάσχει αλλὰ ἀντι- 
ποιεῖ τὸ τῶν χρωμάτων αἰσθητήριον εν. 460 αὐ. ταχεῖα ἡ 
αἴσθησις εν. 460 324. ἡ αἴσθησις τὰ αἰσθηταί πως, εἶδος 
αἰσθητῶν, δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν εἰδων ἀνευ τῆς ὕλης ΨΎΒ. 
481 028, 432 ΣᾺ βι2. 434.518. ἡ αἴτθησις μέγεθος ἀλλὰ κ 
λόγος τις ἢ δύναμις ἐκείνων Ψβ12. 424 227, 81. ἡ αἴσθησις 
μεσότης τις τὴς ἐν τοῖς αἰσθητοὶς ἐναντιώσεως ψβιι. 424 
δά ἡ αἴσθησις δύναμις σύμφυτος. κριτική Αδ΄19. 99 585. 
ψγ9. 482.816. (Ρ]αἴοπὶ ἡ αἴσθησις, τῷ στερεῷ ψαξ. 404 "238). 
τὴ αἰσθύσει 4086 ἰπὐογοοᾶαὺ δὰ τὸ αἰσϑητὸν γαϊο ΨΎΖ2. 425 ιο 

υ25- 426 "8. τὸ αἰσθητὲν πῥότερον τῆς αἰσθήσευις δοκεῖ εἶναι 
Κι.1 86. ἡ τῷ αἰσθητῷ ἐνέργεια ὸ τὴς αἰσθήσεως ἡ ἡ αὐτὴ 
μέν ἐστι καὶ μία, τὰ δ᾽ εἶναι αὶ ταὐτὸν αὐταῖς ΨΎ2. 426 526, 
42051ὅ. αιϑ. 489 516. τὴ αἰσθήσει ἅ ὅτε τὸ μέλλον ὅτε τὸ 
γενόμενον, ἀλλὰ τὸ παρὸν μόνον γνωρίζομεν μν]. 449 Β14, 15 
ἀπελθόντων τῶν αἰσθητῶν ἕνεισιν αἱ αἰσθύσεις αὶ φαντασίαι 
ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις Ψγ2. 435 25. ενϑ, 459 324 3η4ᾳ. αἴσθη- 
σις. αἰδὲ φαντασία Ψγ8. 428 856-10, 21. β2. 418}22. Μγό. 
1010 58, οὗ εν. 460 "24. Ζκ 1. 10117. τὸ ἐγρηγορέναι 
υρισται τῷ λελύσθαι τὴν αἴσθητιν υἹ. 4541. ενϑ. 462318. 20 
᾿ὴ καθευδυσι τοῖς ζιῴοις αἰσθήτεις συμββαίνασιν Ζγεὶ. 119 
418. -- ἡ αἰσθησις κίνησις τις διὰ σωματος τῆς ψυχῆς ἐ ἐστί, 

κοινὸν ψυχῆς καὶ Ἂ σιύματος Φη3. 344 011.υ1. 454 49, 10. αἰ1. 
430.838,}0. ἡ αἴσθησις ὁ ἐγγίγνεται ἐν τοῖς ὁμοιομερέσι Ζμβι. 

θ47 δὅ, 21]. τιῦ κινεῖσθαι τὸ μεταξ) τῆς αἰσθήσεως ὑ ὑπὸ τῷ 25 

αἰσθητῷ γίνεσθαι τὴν αἴσθησιν αιϑ. 440.519. ϑὲν ἁπτόμενον 
τὸ αἰσθητηρίν ποιεῖ τὴν αἴσθησιν Ψ31. 419 326. 11. 428 Ρ21. 
αἰσθήσεις ἁπτικαί, ἀἰδὺ δι᾿ ἄλλυ αιῦ. 440 831. 

ὃ. (αἴσθησις τῶν ἰδίων, αἰσθήσεων ἀἰϊνογβιαβ, αἴσθησις 
κοινή) αἴσθησις τῶν ἰδίων, ἀΐξε τῶν οἷς συμβέβηκε τὰ ἴδια, 80 
τῶν κοινῶν Ψψγ8. 428 Ρ]8- 20. λέγω. δ᾽ ἴ ἴθιον ὃ μὴ ἐνδέχεται 
ἑτέρᾳ αἰσθήσει αἰσθάνεσθαι αὶ περὶ ὃ μὴ ἐνδέχεται ἀπατη- 
θῆναι ψβο. 418811. ὑπάρχει καθ᾽ ἑκάστην αἴσθησιν τὸ μέν 
τι ἴδιον τὸ δέ τι κοινόν υ 2. 455 318. δκαστη αἴσθησις ἕν 

αἰσθάνεται, ἑ ἑνὸς γένης ἐσ τις μιᾶς ἐναντιυσειυς ΨΎ!. 425820. 86 

βι1. 422) 028, 42454, 11. ΜΎ2. 1008519. ταῦ. 10080. 
ταῦτα (τὰ ὁμοιομερῆ σώματα) διαφέρει ἀλλήλων τοῖς τε 
πρὸς τὰς αἰσθήτεις ἰδίοις "ὦ τῷ ποιεῖν τι δύνασ σθαι μ 8. 
38551. ᾿ αἴσθησις τῶν ἰδίων ἀλνθής ἐστιν ἢ ὅτι ὀλίγιστον 
ἔχυσα τὸ ψεῦδος Ψγβ8. 428 518, 411. 421 δ12, Μγδ.1010 40 
ΒΩ, 15. ζ2. 1189 8218. ἀπατυΐμεθα περὶ τὰς αἰσθήσεις (6 
περὶ τὰ οἷς ᾿συμβέ βηκε τὰ ἴϑια) ἐν τοῖς παϑετιν ὄντες ἐνῶ. 
460 ΒΑ. -- τίνος ἕνεκα πλείως ἔχομεν αἰσθήσεις ἀλλ᾽ μίαν 
μόνην ΨΎΙ. 425 94. -11. ὅτι ὅκ ἔστιν αἴσθητις ἑτέρα παρὰ 

, τὰς πέντε ΨΎ1. 434 "22 - 420 518 (ΑἸοχ ΑΡᾺ απ. κιλ. ΠΙΘ 4 
ΒΖ Αὺ 5111 86). αι. 44419. κὰ τὸ ἀπλὰ σωματα 4το- 
πιρᾶο τοίην βίη σαϊα αἰσθήσεως δοποτα ψυ!. 494 ν80- 
4325.29 (οὗ αἰσϑητήριον. περὶ τῶν αἰσθήσεων τῶν ζῴων, τίσι 
πᾶσαι ὑπάρχυσι, τίσιν ἐλάττυς, Ζι98. Ψγ13. αἱἰ1..48618. 
πᾶσι τοῖς ζιμοις ὑπάρχει κοινὴ ἡ ἀναγκαιοτατη αἰσθητις, ἀφή 50 
(ἁφὴ ᾧὶ γεῦσις.) ΨΩ 2. 4134, 9,414. 832. Ζια 8. 489 517. 
θ12. ὅ96 524. Ζ. 88. 6048 "28. οὗ ἀφή 2. τῶν αἰσθήσεων 
τίνες ἀναγκαῖαι, τῆς σωτηρίας ἕνεκα, τίνες τῇ εὖ ἕνεκα αἰ]. 
48020 - 48151. ΨΎ12. 48424..18. 480 ν50. 89. 1481 
418, 1ὕ. ἐκ ἔστιν θὲ τοῖς ἄλλοις ζῳοις κατὰ ταύτας τὰς 55 

αἰσθήσεις (ὄψιν. ἀκοήν. ὀσμήν) ἡδονὴ πλὴν κατὰ συμβεβη- 
κῆς ΗγΎ13.1118 8217. τί συμβαλλονται αἱ αἰσθήσεις (ργαδ- 
Ορῖιο ὄψις εἰ ἀκοή) πρὸς φρόνησιν αι]. 437 838-17. ἔχειν 

αἰσθήσεις ἐπὶ τὸ πρόσϑεν. ἐκ τῇ πλαγίαν Ζιαιῦ. 494 811, 
Ζπ4. τ06 "12. ἀκριβές τέρα: γίνονται αἱ αἰσθήτεις ὁιὰ τῶν 60 
καθαρωτερον ἐχόντων τὸ αἴμλα μορίων Ζμβ10. 666 "8. 4. 650 

αἴσθησις 

ν22. διαφέρει ὄψις ὡφῆς καθαριότητι δὴ ἀκοὴ ὼ ὄσφρησις 
γεύσεως Ηκδ. 1115}86. τὴν ὀσμὴν ἀκ ἔχοιεν ἀκριβὴ. ἀλλὰ 
χείρω πολλῶν ζῴων Ψψβϑ9. 421 39. καὶ ἀκοὴ ἀμβλυτέρα ὄψεως, 
ἡ ὄψις ἐναργεστάτη αἴσθησις πζ 5. 888 082, 85. αἴσθησις 
ἀδιάφθορος ηεη. 128051. ἡ αἴσθησις δύναται αἰσθάνεσθαι 
ἐκ τὸ σφόδρα αἰσθητῶ ψΨψγά. 429 481. --- πότερον ἐνδέχεται 
δυεῖν ἅμα αἰσθάνεσθαι αι1. διὰ τί τῶν αἰσϑήσεων αὐτῶν ᾿ 
γίνεται αἴσθησις ψβ5. 41188. οὗ Μλ9. 1014 ν85. τίνι κρί- 
νομέν τοὺς ἐξ ἑτέρων αἰσθητηρίων αἰσθήσεις πρὸς ἀλλύλας 
ΨΎ2. 426 08-421 816. τὰ ἀλλήλων ἴδια κατὰ συμβεβηκὸς 
αἰσθάνονται αἱ αἰσθήσεις, θχ, ἥ αἱ αὐταί, ἀλλ᾽ ἣ μια ΨΎ!. 
420 881. ὐχ οἷον τε κεχωρισμένοις κρίνειν τὰ κεχωρισμένα 

ΨΎ2. 426 028. ἔστι μία αἴσθησις αὶ τὸ κύριον αἰσθητήριον 
ἕν υὩ. 45ὅ 320. κοινα' ἐστι τῶν αἰσθήσεων οἷον σχῆμα ὼ 
μέγεθος ἢ κίνησις ᾧὶ τἄλλα τοιαῦτα εν]. 458 Ρδ. αἰά. 442 
θ4βηα. Ηζϑ. 1143 821. κοινὴ αἴσθησις (πρῶτον αἰσθητικόν) 
μν1. 450810- 12. Ζμδιο0. 680481. ἀρχὴ τῆς αἰσθήσεως ενϑ. 
461 36,"4. τὸ κύριον τῶν αἰσθήσεων ἐν τὴ καρὸϊᾳ τοῖς ἐναι- 

μοις πᾶσιν ζ38. 469510. υϑ. 455 584, 40656. Ζμβιο. 856 
328. γ8. 606 412. Ζγβο. 148 526, αἱ μὲν τῶν αἰσθήσεων 
φανερῶς συντείνυσι πρὸς τὴν καρδίαν ζ8. 409 320 (εἴ αἰσϑη- 
τήριον). δκ ἔχει αἴσθησιν τὸ αἷωα Ζιγ19. ὅ2011. Ζμβϑ. 
θ80 νά. ἐν τοῖς ἀναίμοις τὸ κύριον τῆς αἰσθήσεως ἀνάλογόν 

τι μόριον Ζμὃδδ. 681}15, 82. 
΄. (αἴσθησις- -- ἐπιστήμη). τῶν καθ᾽ ἕκαστον ἡ κατ᾽ ἐνέρ-- 

γειαν αἴσθησις. ἡ δ᾽ ἐπιστήμη (ὁ λήγος) τῶν καθόλυν Ψβδ. 
411}23. ΑὙ18. 81 "6, 34. 86529. Φαδ. 1897. Ηβ9.1109 
528. ηδ. 11418260. ζϑ9. 1142427. ἐγγυτάτω τῆς αἰσθήσεως 
τὰ καθ᾿ ἕκαστα, πορρωτάτω τὰ καθόλν ΑὙΞ2. 12 84. ΜΑ2. 
983 82ὅ. γνωριμώτερα. «κατὰ τὴν αἰσθησιν (ἡμῖν), ΟΡΡ: κατὰ 
τὸν λόγον Φαῦ. 188 582, 189 356. ΑὙ3. 172 32. κατὰ τὴν 
αἴσθησιν, ὉΡΡ κατὰ τὸν λῦγον ζ2. 4608.522. ΜΔδ. 986 182. 

δι1. 1018 082. Ζγα2. 1716.319. Γαϑ8. 818 "29. ΗκΙ.1172 
486. πνά. 482}19, 21. ἐπὶ τὴς αἰσθήσεως, ἐπὶ τῷ λόγῳ 
ᾧθ8. 202318. Ζγβά. 140 "4, διὰ τῶν λόγων, διὰ τῆς αἰ- 
σθήσεως Πη7. 1828821. τὰ κατὰ τὴν αἴσθησιν ὁ μολογύμενα, 
τοῖς λόγοις βἰπι Γβ810. 886}16. 4. 831 "24. α 8. 826 318. 

μαῖ. 844 τὺ: Ζιαθ. 491.526. ΖγγῖΟ. 1600}81. Μιδ. 1054 

829, --- ὃν αἰσθήσεως ὃκ ἔστιν ἐπίστασθαι ΑὙΎ81. αἴσθησις, 
ἀϊϑι ἐπιστήμη. φρόνησις, σοφία τβϑ. 114321-295. ΜΑ1. 981 
Β10, 12. 2. 982412. β4. 999 08. γῦ. 1009 18. πο ἰδίποη 
8Ὸ αἰσθήσει ἡ ἐπιστήμη βοϊαποία οδῖ. ἡ αἴσθησις τῷ τοιῷδε 
ΡΝ μὴ τδέ τινος ΑΎΒΙ. 81 ν29, 81. Ψβι2. 424 8324, πῶς 
τὰ καθῦλν ἐκ τὴς αἰσθήσεως γίγνεται Αο5, 90.320 864. 19. 
100 88 544. εἴ τις αἴσθησις ἐκλέλοιπεν, ἀναγκη ὴ ἐπιστήμην 

τινὰ ἐκλελοιπέναι ΑὙΙ8. 81 388. ἐὸξ νοεὶ ὁ νῶς τὰ ἐκτὸς 
μὴ μετ᾽ αἰσθήσεως ὃ ὄντα αἰ. 445 17. ἡ αἰσθησις γνῶσις 
τις Ζγα28. 181 "88. τὴν ἐπιστήμην ᾿Μέτρο ον τῶν πραγμα- 

των λέγομεν ΚΥ τὴν αἴσθησιν ὁ διὰὼ τὸ αὐτό Μιι. 1068582- 88. 
ἡ φαντασία ἡ αἴσϑηδις τὴν αὐτὴν τιὴ νῷ χιραν ἔχυσιν 
Ζιιθ. 100 θ20. ἡ αἴσθητις ᾿ὴ ἥ διάνοια τῷ πρεμεῖν τὴν ψυχὴν 

ἐνεργεῖ πλ1τ4. 989 589. 
ἃ. (ἀϊεσμαὶ 8118). ἡ αἴσθησις (ες. γίγνεται) ἐν τῷ ἄκρῳ 

τῆς Ὑλώττης ἐς διὰ τῆς ἀναπνοὴς Ζια11. 495 Ὀ27, Ζμβιο. 
6517. ποιεῖν τὴν αἴτθησιν οὐ τὰ αἰσθητηρια οὐ τὰ αἰσθγταὶ 
ἀϊουμίαν Ζαβ8. 050Ρ4. ὁ11. 690ὈἈ80. ΨΩ7. 419820. Ηγ18. 
1118 419. πιγδ. 908 Δ27 (ξοά αἰτοῦ ἀϊούαηι οϑῦ ποιεῖν τὴν 
αἴτθητιν δι᾿ ἁφῆς αἰϑ. 440 318, ἱ ὁ τοίογτα αἰσθησιν δὰ ἀφήν, 
ΘΧρ] σατο αἴσθησιν ἐξ ,ἀφὴῆς, οΓ ποιεῖν). ἐμποιεῖν αἴσθησιν 
Ζωι82. 8648 914. τὸ μόριον. . ποιῶνται τὴν αἰτθησιν τῆς τρο- 

φὴς Ζμβιτ. 601 .39. ἔχειν αἴσθησίν τινος Ζιι81. 618 Ρ16. 



αἰσθητήριον 

Πθ5. 1840.38 (δἰϊοτθ βϑηβὰ ἔχειν αἴσθησίν τινος ἱ 4 ἀϑῦτῃ 
μβδθθγα δἰϊουΐιβ τοὶ, πονίββθ δ᾽αυϊὰ ΗΖ 2. 1148 Ρδ. Πα. 
1358 17. 011. 1281 086. οἵ ΖαἸΠ6γ Οφθοῖ Π 2. 504,3. ἡ 
φύτις βύλεται τὴν τῶν τέκνων ἐπιμελητικὴν αἴσθησιν πα- 
ρασκευαζειν ΖΎΎΖΣ. 158 38). λαμβάνειν αἴσθησιν τινος ΦδῚΙ. 
219 525. πε17. 882 Ρ19. (ϑεά ὁταν ἐν τὴ μητρὶ λαβη πρῶ- 
τον αἴσθησιν Ζγεϊ. 118 022 16 τὴν τῆς αἰσθήσεως δύναμιν, 
ἀρχήν). δῆλον (ἄδηλον) τὴ αἰσθήσει. διὰ τῆς αἰσθήσεως Ζιαδ. 
491 428. ΜΕΙ. 1025 "11. κΊ. 10648. ὁῆλον, σημεῖον πρὸς 
τὴν αἴσθησιν Ζγὸϊ. 168 Ρ28. μβ8. 8366 080. ὸ 4. 882 518. 
ΓαΙ10. 827 588, 8285318. μχ]. 849Ρ271. τὰ κατὰ τὰς αἰσθή- 
σεις. 378 τὰ αἰσθητά Μκθ. 1068 ΡΩ, 8. ὑπὲρ τὰς αἰσθήσεις 

τὰς ἡμετέρας ἂν εἴη τὸ ἀξίωμα Μμ2. 1011.480. λίαν ἐστὶ 

παρὰ τὴν αἴσθησιν ΖΎβΒ. 141}10. 
ἢ. αἴσθησις ἱ α αἰσθητήριον (φαδιπαθδτα ρ]οτατ πο αἰσθή- 

σεις εἰ αἰσθητύρια ἀϊβυϊαρασμπθαν, νου! Ζια 1ὅ. 494 " 1). 
τῷ κινεῖσθαι τὸ μεταξὺ τῆς αἰσθήσεως ὑπὸ τῷ αἰσθητῷ γί- 
νεσθαι τὴν αἴσθησιν αιδ. 440 519. ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσθητη- 
βίων φανερωτέρωις ἐστὶν ἡ αἴσθησις διφυής. ὦτα “γὰρ δύο 
Ζμβιο. 651.38. ἐξέθετο ἡ φύσις ἐν τῇ κεφαλὴ τῶν αἰσθή- 30 
σεων ἐνίας Ζμὸϊο. 686 88. πάσας τὰς αἰσθήσεις ἐν τὴ κε- 

φαλὴ εἶνα: [ 90. 1492 380. μεταφέρειν τὴν αἴσθησιν εν2. 
459 59. αἰσθήσεις ἐπιπεπλασμέναι τῶν μεθυόντων, πΎ 21.815 
481. τας αἰσθήσεις βεβαρύνθαι ὀιοὶ τὰς τῶν σιτίων πληρώ- 
σεις φθ. 810 "22. αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἀριστεροῖς 25 

πλα12. 958 "16. 
8. αἰσθησις ἰηϊογάμιῃ ἃ ῃοῦϊοπθ δοίϊοπὶβ γ6] δου δι8 τὸ 

αἰσθανενθαι τταπδέδγιαγ (εἶ ποίησις, πρᾶξις 811) δὰ δᾶ 4186 

βθηβίθυϑ ρογοϊρίαπίαν. ὁ ὁποιανὸὼν εὑρὼν τέχνην παρὰ τὰς 
κοιναὶς αἰσθήσεις θαυμάζεται" ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις 30 
ΜΑῚ. 981}14, 980522. ἰπά6 Θχρ]ἰοαίαν αἱ ἐξ ἀνάγκης ἀκο- 
λυθῦσαι αἰσθήσεις τὴ ποιητικὴ πο1ὅ. 1484 17 (ΒΕΓΠΒΥΒ 
Ὀῖδὶ Ρ ὅ-τ ΥᾺ] ῬοουῚ 19) οἵ 1..1451 86. Ρβ8. 18863832 

(αἰσθήσει εοἀ Α“, ὯΙ 11, ἐσθῆτι ΒΙ). 
αἰσθητήριον. τὸ αἰσθη ξεϊριὸν σεκτικὸν τῷ αἰσθητῷ ἄνευ τῆς 85 

ὕλης ἕκαστον ψυ2. 42 028, Ζμβι. 6417. τὰ αἰσθητήρια 
ὁμοιομερῆ, Ορρ τῶν ὀργανικῶν μερῶν ἕκαστον ἀνομοιομερές 
Ζμ,3ι. 641.52-14. τῶν αἰσθητηρίων ἕκαστον πρὸς ἕκαστον 
ἐπιζευγνύπσι τῶν στοιχείων Ζμβ1. 641812. 10. 658 "16. 
Ζγειϊ. 119 "25. ΨΎ!1. 42538-Ἰι αἰῶ. 4831519, 438"18. ἐὸὲν 40 
ἁπτόμενον τῷ αἰσθητηρία ποιεῖ τὴν αἴσθησιν ψβ1. 419 826, 
14, 28, 29. 0[11. 422 ἈΖΣ, 42829. 12. 424824. Ζμβιο. 

650 ν»85. Ζγεῶ. 181 16. παντὸς αἰσθητῷ ὑπερβολὴ ἀναιρεῖ 

τὸ αἰσθητήριον Ψψυ18. 4835 15. 12. 424 329. ταχὺ τὰ αἰ- 
σθητήρια χ μικρὰς διαφορὰς αἰσθάνεται ἐνῇ. 459 Ῥ24. τὸ πα- 45 

θος ἐστὶν καὶ μόνον ἐν αἰσθανομένοις τοῖς αἰσθητηρίοις. ἀλλὰ 
ΓἜ ἐν πεπαυμένοις εν2. 489 Ρθ. εἰσὶ κινήσεις ανταστικαὶ ἐν 
τοῖς αἰσθητηρίοις ενϑ. 402 49. --- τίνα τῶν ζιύων παντα ἔχει 
τὰ αἰσθητήρια Ζιδ8. ψυ2. Ζμὸϊ1. θ91511. οὗ Πὸ4. 1290 
Ρ27., 81. τὸ γευστικὸν, ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον ψ310. 422 80 

5. 9.421 082. ἔχειν τὰ αἰσθητήρια φανερα. μὴ φανεραί 
Ζιβι8. ὅ058338. 10. 502 88. ὁ8. 883819. Ζμβι0. θδ03486. 

τὰ αἰσθητήρια καλῶς τέτακται τὴ φύσει Ζαβιο. θῦ0 488, 
"26 βηᾳ. Ζια!]ὅ. 494}11-18. αι. 44δ520. αἰσθητ τήρια ὀιμερὴ, 
ὀιπλα, ὀιφυὴ Ζμβιο. 660 υ838, 05 782. αἰσθητήριον ν᾿ θκ ἀκριβές 56 
ψβ9. Ἵ21512. ἡ παρὰ τὰς ὀιαφορὰς ἀκρίβεια τῷ αἰσθητηρία 

ἐν τῷ τὸ ὃ αἰσθητήριον καθαρὸν εἶναι Ζγε2.181}8,20. οἴ βθ.144 
528. αἰσθητήριον διεφθαρμένον, λελονβη μένον Μκθ. 1068 82. ---- 
τῶν κοινῶν ἐόὲν αἰσθητήριον ἴδιον ΨΎ1. 425513-}8. τῶν ἰδίων 
αἰσθητηρίων ἕν τι κοινὸν ἐστιν αἰσθητήριον ζ1. 4607 28. 8. 80 
4691). υ2. 455 320. (εἴ αἴσθησις 10). ἔστι μια αἰσθησις 
ἃ τὸ κύριον αἰσθητήριον ἕν υ2. 455 321. τὰ αἰσθητήρια ἐπὶ 
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ε αἰσθητικός (εῇ αἴσθησις 1). α. ὥρισται ἡ ψυχὴ θρεπτικῷ, 
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πόρων εἰσίν Ζγβ6. 143 086, 81. φλέβες, εἰς τὰ αἰσθητήρια 
ἀποτελευτῶσιν Ζιγϑ. ὅ14 522. οἱ πόροι τῶν αἰσθητηρίων πάν- 
των τείνουσι πρὸς καρδίαν Ζγεῶ. 181 521. ἡ ἀρχὴ τα αἰσθη- 

τηρίυ τῷ ,τῆς ἀκοῆς Ζγε2. 181 482. 

αἰσθητικῷ, δτανοητικιῇ, κινήσει ψβ2. 418 ν12. 8. 414482. ἢ 
αἰσθητικόν. ταύτη τὸ σῶμα ζῷον εἶναι λέγομεν ζ8. 46 
819. ψβ8. 4τ4 »ἱ. Κ,. 811. Ζγβ8. 136580. αἰσθητικὴ ζωὴ 
κοινὴ παντὶ ζῴῳ Ηα6. 1098 52. αἰσθητικὴ ̓ ψυχή Ζγβϑ8. 186 
Β1, 14. 5. 7411]. γψαϑ. 401 35. ἄνευ τῷ θρεπτιχῦ τὸ αἰ- 
σθητικὸν ἀκ ἔστιν, ἡ ὁὲ θρεπτικὴ ψυχὴ χιυρίζεται τῆς αἰσθη- 
τικῆς ἀρχὴς ψΨβ8. 4156 51, 4148]. αδ. 411 580. --- τὸ 
αἰπθητικὸν ἐκ ἔστιν ἐ ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ ὁ ὀυναμει μόνον ψβ95. 411 
46. τῷ αἰσθητικῦ μορίν ἡ πρώτη μεταβολὴ γίνεται ὑπὸ τὸ 
γεννῶντος ψβδ. 411}10. γίνεσθα: τὰς ἀποβολὰς ἢ λήψεις 
ἀναγκαῖον ἀλλοιωμένυ τὸ αἰσθητικῇ μέρους ᾧηϑ. 2416. 
αἰσθητικὴ κίνησις Φθ2. 258 519. τὸ αἰσθητικὸν δύναμις, ὁι- 
χῶς (τὸ μὲν ὡς ἀπεπιστῆμον, τὸ ὁ᾽ ὡς ἐπιστήμην ἔχον 
ἀλλὰ μὴ θεωρῶν) ψβό. 411.082 (οἵ αἴσθησις 1α), ἱπά8 τὸ 
αἰσθητικὸν ϑ πάσχει δὸ᾽ ἀλλοιῶται ψυῖ. 481 35. ἐχ ὁμοία 
ἡ ἀπαθεια τῷ αἰσθητοῦ ὸ τὸ νοητικᾷ ΨΥ. 429 330. τὸ 
αἰσθντικὸν δυνάμει ἐ ἐστὶν οἷον τὸ αἰσθητὸν ἡ ἡἠδη ἐντελεχείᾳ ψβ5. 
418 . μία ἐστὶν ἐνέργεια ἡ τῶ αἰσθητῷ χ ἡ τῷ αἰσθη- 

τικῶς τὸ ὁ᾽ εἶναι ἕτερον ΨΎΣ. 426510, 11. 8. 481 "26. --- 
ὃ. τὸ αἰσθητικὸν ὑκ ἄνευ σώματος γγι. 4295. ὀθὲν ἄνευ 
θερμότητος αἰσθητικόν ΨΎ!. 4256. τὰ αἰσθητικὰ μόρια πῶς 
ἐπιζεύγνυται. πρὸς ἕκαστον τῶν στοιχείων αι. οὗ αἰσθητή- 
ριον. τὸ αὐτὸ αὶ ἕν ἀριθμῷ τὸ αἰσθητικὸν πάντων αἰ1. δ: 
“171. τὸ πρῶτον αἰσθητικὸν ΑΝ]. 450511. ΥἹ. 454 528. 
ἄναιμον ἐδὲν αἰσθητικὸν ὅτε τὸ αἷμα Ζμβιο. 65619. γα. 
6606 517. αἰσθητικώτερον τὸ λεπτότερον, “καθαρώτερον ἔ ἔχον 
αἷμα Ζμβ2.. 048.58. 10. 6566. διὰ τί ὁ ἄνθρωπος αἰσθη- 
τικώτατον τῶν ζῴων τὴν διὰ τῆς ἁφῆς αἴσθησιν Ζμβι 6. 
660 312. αἰσθητικὸν πρῶτον τὸ πρῶτον ἔναιμον, τουῖτον ὁ 
ἡ καρὸία Ζμγ4. 666 384 (τῶν αἰσθητικῶν ἡ καρὸια ἀρθρω- 
ἐρατὴ μαλακωτέρα, τῶν νωθροτέρων, ἀναισθήτων ἀναρ- 
θροτέρα, σκληρά Ζμγ4. 661."9, 14). μία αἰσθητικὴ ψυχή, 
ψυχῆς αἰσθητικὴς ἀρχή. αἰ δητικὴ ἀρχή Ζμγδ. 601 "18, 
29. Ὑ10. 612 16. ὁδ. 618 5, ζ2. 468 "4. αἰσθητικὸς τὸ- 
πος μνὰ. ΗΝ "24. --- ᾿ς. τὸ αὐτὸ τῷ αἰσθητικῷ τὸ φαντα- 

στικον. τὸ δ᾽ εἶναι ἕτερον εν1. 459 416, 458 080. αἰσϑητικῷ 
εἶναι ἢ δοξαστικᾷῷ ἕτερον Ψβ2. 418 29, τὸ αἰσθητικὸν ἡ ὅτε 
ἄλογον ὅτε λογον ἔ ἐχὸν ΨΎ9. 482 380. τὸ ἐνύπνιον πότερον 

τῷ νοητικῦ πάθος ἡ τῷ αἰσθητικὰ ενὶ. 458 "2. φαντασία 

αἰσθητική. ἀϊδε: λογιστική (βυλευτική) ΨΎΙΟ. 438 Ὀ29. 11. 
4845. ἐπιστήμη αἰσθητική, ἀϊϑὲ μαθηματική ΑὙ18. 1952, 
ἀἴδι ἡ κυρίως ἐπιστήμη Ηηδ. 1147}17. --- τὸ θεσθαι καὶ 
τὸ λυπεῖσθαί ἐστι τὸ ἐνεργεῖν τῇ αἰσθητικὴ μεσότητι πρὸς τὸ 
ἀγαθὸν ἢ ἢ κακὸν ψγΎτ. 481 811. ἡ αἰσθητικὴ ἀὸονὰ ἢ λύπη 

γεβ2. 1220 "18. --- ἀ, τὸ αἰσθητικὸν χυμῦ γλῶττα, Ζιαϑ1. 
49221. αἰσθητικωτέρα ἡ 1] ἀφὺ τὸ ἀλλοτρίαν ἢ τῶ οἰκεῖν 
πλεῖ. 964 028, τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων αἰσθητικωτατα πγϑ.͵ 
812.312. οἱ κεφαλὴν μεγάλην ἔ ἔχοντες αἰσθητικοί, ὉΡΡ ἀναί- 

σθητοι φθ. 81280, 7. --- αἰσθητικῶς ἔχειν περί τι ἡεγ 2. 
1280 "87. 

αἴσιμον (σὐξιμον ΒΚ οὐπι δἰχιοῦ οο) ὕδωρ (πιρ 857, 
8638) αν. 418 Ρ28, 414 82. 

Αἰσίωνος Θχομρίυπι μεταφορὰς ΡΎΙΟ. 1411] 826. 
αἰσυμνητεία. αἱρετὴ τυραννίς ΠΎἃ 4. 1285 Ρ25. 
αἰσυμνήτης. αἰσυμνῆται Πγά. 1285 581. 16. 1280 "88. 

ὃδιο. 1290 814. ἰδίως ὑπὸ Κυμαίων αἰσυμνήτην τὸν ἄρχοντα 

λέγεσθαι [ 481. 1551 82. 

ἼΞῚ 



22 Αἰσχίνης 

Αἰσχίνης περὶ Κρατιίλυ ΡΎΙΘ. 1417]. 
αἶσχος ἀνυΐδυνον τὸ γελοῖον ποῦ. 1449 385. ἀσυμμετρία τῶν 

ὀργανικῶν τὸ αἶσχος ἢ 41. 1482 212. 
αἰσχροκέρδεια, ΒγΥπ ἀνελευθερία Ἠδ8. 1122 λ28ηη. Ρβθ. 

1888 526. δι’ αἰσχροκέρδειαν ΠΎΙδὅ. 1286 "18. 
αἰσχροκερδής ἀ6Γ ΗἨδδϑ. 112212, 8. ηεγά.128218. ἡμαξὅ. 

1192 310. 

αἰσχροκερδία, εἶδος ἀνελευθερίας, ἀοῇ αρτ. 1251 "ά, δ. 
αἰσχρολογεῖν ῬΎΖ. 140ὅ 10. 
αἰσχρολογία, ἀἰδὺ ὑπόνοια Ηδ14. 1128 328. αἰσχρολογίαν 
ἐξορίζ ιν ἐκ τὴς πόλεως ΠῚ17. ,1.886 νά, 

αἰσχροπραγεῖν, ΟΡΡ καλὰ πράττειν Ηδ1. 1120 541ὅ. 
αἰσχρός. εἶναι τῶν αἰσχρῶν (ἔοτι: 46 ἰρααν 8) ηεγδ. 1282 "2. 

-ς περὶ καλῇ ᾧὶ αἰσχρᾷ ΡῬαϑ. αἰσχρὰ κατ᾽ ἀλήθειαν, κατὰ 
δόξαν Ηδ1δ. 1128 "28. πράττειν τι αἰσχοόν Ἠη8. 1180. 528. 15 
πράξεις αἰσχραί, ἐνόματα αἰσχραΐ ρ80. 1441] Ὁ20. ἀποκαλεῖν 
ὡς ἐν αἰσχρῷ ΗιΒ. 1168 480. τῷ αἰσχρϑ ἐστὶ τὸ γελοῖον 
μόριον ποϑ. 1449 αϑά. 

Αἰσχύλος δύο ὑποκριτὰς εἰσήγαγε, τὰ τῷ χορ ἠλάττωσε 

ποά. 1449518. τὰ μυστικὰ ἐξέφηνε Ἠγ2. 1111.510. Αἰ- 90 
σχύλυ Φιλοκτήτης πο. 1458 Ρ22 (αΠογυΣ νογβιβ ἐγ 249), 

. Νιόβη πο18. 14586311 (ὃ Νοκ ἔν ὑγ ῥ 38). ΛΑΒΟΆΣΠ βαηὺ 
Φορκίδες, Προμηθεύς πο18. 1456 82 (ΝῸΚ ῥ 65), ὅπλων κρί- 
σις ποϑϑ. 1459 "δ, Μυσοί πο24. 1460 882 (Νεκ Ρ 85). 
πρῶτος Αἰσχύλος ᾿Αγαμέμνονι Χοηφόροις Ἐὐμενίσι Πρωτεῖ 25 

σατυρικῷ ΓδΤδ. 1612 Ρ20. ΑΘΒΟΒΥ]1 νογϑὰ8 οἰϊδηῦαν Ζιι49 Β. 
6838 .518 (ἢ; 2397), ΡβΙ1ο. 1888 57 (τ 298). 

Αἰσχύλος, Ἱπποκράτος τῷ Χίν μαθητής, περὶ κομητῶν μαθ. 

8420830, 848 21. 

αἰσχύνεσθαι. εἰς τὸ »σῶμα αἰσχύνεσθαι ( 6 οοπύαμμο] 8 8.- 
οὶ) (ὑπὸ) τῶν μοναρχων. ΠΕεΙΟ. 1811 7. --- ποῖα αἰσχύ- 
νονται ὰ πρὸς ποίυς ᾿, πῶς ἔχοντες Ῥββ6. ὑδεὶς ταὐτὰ τὸς 
γνωρίμως δὴ τὺς ἀγνῶτας αἰσχύνεται Ρβό. 1884 "94. ἐκ 
αἰσχυντέον Ηδ18. 1128 035. --- οἱ αἰσχυνόμενοι ,ἐρυϑριῶσιν, 

οἱ , φοβύμενοι ὠχριῶσιν [288.1020.310. αἰσχυνόμενοι ἐπιδὶ- 
ὁόασι τὰ ὦτα πρὲς τὸ ἐρυθριὰᾶν πλα8. 951 "10. λβι. 960 
8487. 8. 9601 88. 12. 9601 381. 

αἰσχύνη ἀοῦ Ρβ6. 1388 018, 1384.328. ἐπὶ τίσι γίγνεται 
Ηδ16. 1128 021, 22. ἀϊεὶ φόβος τὸ. 126 38. --- ἤμπισχε 
τὴν τῷ σώματος αἰσχύνην (ΑἸεϊάδμι) Ργϑ8. 1406 529. 

αἰσχυντηλός. ΒΥὮ αἰδήμων Η215. 1128 "20, 19. τίνες αἰ- 
σχυντηλοί, πότε μάλιστα Ρβ12. 1889 229. 18. 189052. 6. 
1885 39. οἱ αἰσχ. αὶ μαχητικοὶ περὶ κέρδυς Ῥα12. 1872}80. 
αἰσχυντηλῦ σημεῖα φ6. 812 481. ζῷα αἰσχυντηλὰ ὼὸ φυ- 
λακτικά Ζια!. 488 "28. --- τὰ ῥηθώντα αἰσχυντηλά Ῥβδ6. 4«5 
1384}1 8. 

αἰσχυντικά ΡῬβο. 1884 59 (ἀναίσχυντα ὁ οοὰ ΑΡ Υ}] 8Ρ81). 
Αἰσώπυ λόγος ὑπὲρ δημαγωγῶ Ρβ20. 1398}9, 28. Αἴσωπος 

ὁ λογοποιὸς ηὐδοκίμει 588. 15606980, 84. οἱ Δελφοὶ ἀνε- 

λόντες τὸν Αἴσωπον ἢ 445. 1551 8380. Αἰσώπειον αἷμα ἢ 44ῦ. 

1051 328. λύγοι Αἰσυύπειοι ὰ Λιβυκοί Ρβ20. 1398 580. 
Αἰσωπυ μῦθοι μβ8. 856511. ὁ Αἰσυπυ Μῶμος (εἴ ὈΡῚΟΡ 
ΠΑ μι) Ζμγ2. 008 58ὅ. 

αἰτεῖν. ἀϊδὺ δανείζεσθαι, ἀπαιτεῖν Ῥβ6. 1888 Ρ29. αἰτεῖν τὸς 
φύλακας, τὸς φόρως ΠγΎ15. 1280 "89. 0β13848 86. --- Ἰο- 
δῖοο αἰτῆσαι τθι8. 108 86, 11,21. αἰτήσασθαι τθιϑ. 168 
420, 28. αἰτήσεται Ααϑ4. 41 υ8. δεικνύναι πάντα τὰ αἰτη- 
θέντα ἐν τῷ α΄ σχήματι Αγϑ. 1351. αἰτεῖται. ορρ ἀναγ- 

καὶόν ἐστιν Αα81. 4611. αἰτεῖται ὃ δεῖ δεῖξαι Αα81. 46 
488 ((ΓΑὙΙΟ. 7681). αἰτεῖσθαι (βγὰ λαμβάνειν) τὸ ἐν 60 
ἀρχὴ ἰνα τὸ ἐξ ἀρχῆς Αα34. 418,18, 20. β106. Μγέά. 

δ 
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1006 517 ΒΖ; ἀοῇ Αβι16. 864}86 ΟΣ δὰ θ4 Β528). αἰτεῖν τὸ 
ἐξ ἀρχῆς Μγ4. 1006 321. ποσαχῶς φαίνονται αἰτεῖσθαι τὸ 
ἐν ἀρχὴ τθι8. 162 581-168 518. αἰτεῖσθαι τἀναντία τθ18. 
168.514-28. αἰτεῖσθχι διελόμενον Αδ18. 96 585. 

αἴτημα Ἰορίςο, ἀοῦ ΑὙΪΟ. 1628-84, 177 48. ρ20. 1488}17. 
ὉΡΡ ἀνχγκη Αδ18. 97 421. οοπὶ ὑπόθεσις, πρότασις Αγϑὅ. 

86 884. προκαταλήψεις καὶ μ᾿ αἰτήματα ΡΊ. 1428 838. περὶ αἰτύ- 

ματος ρ20. μέγα λίαν τὸ αἴτημα 81. 418 "26. 
αἴτησις. τὸ πτωχεύειν ὼ τὸ εὔχεσθαι ἄμφω αἰτήσεις Ῥγ2. 

1405 519. --- αἴτησις, ἀποκρίσεως ε11. 20 Ρ22. 
αἰτητικ ὄ 59. 5.0 εὐχερῶς εὐεργετεῖσθαι. Ηδ2. 11 20 888. 

αἰτία, τὸ αἴτιον. α. αἴτια, ἀϊδὲ σημεῖα, συμπτώματα μτὶ. 
462 "27. τὸ καθὸ ἰσαχῶς ὼ τὸ αἴτιον , ὑπάρξει Μὸ18. 1022 
420, αἰτία, ΝΗ οὐ ἀἶδβὲ ἀρχή, δ ἀρχή ὃ, ἰὼ φηΐπὶ ἡ ἀρχὴ 

πρυΐτη τῶν αἰτίων Γαΐ. 824 Δ21, ἔστιν ἀρχή τις ὸ ΠΣ ἄπειρα 

τὰ αἴτια Μα2. 994 1. τὰ ἐξ ἀρχὴς αἴτια ΜΑ8.988524. 

ἡ πρώτη αἰτία, τὰ πρῶτα αἴτια Φβ8. 194 020. αἹ. 184518. 
Μγ1. 1008 181. μαξ. 889 524..1. 8838.520. Ζγδι. 165 "6. 
τὰ πρῶτα ὸ τὰ αἴτια ΜΑΣ. 982 ες τὸ αἴτιον πρότερον ἕ 

αἴτιον Αδ 16. 9817. αἱ ἀκρόταται αἰτίαι, τὸ αἴτιον τῇ ἀκρό- 

τατον ΜΎ1. 1008 527. Φβ8. 195 522. αἰτία, οοπὶ ΕΥῃ στοι- 
χεῖον ψαϑ. 408 Ν17 οἵ ἀρχή 8, 564 ἀἰδὺ στοιχεῖα μὲν τρία, 
αἰτίαι ὁὲ ὸ, ἀρχαὶ τέτταρες Μλά. 107026, 24. (τέτταρα 
διώρισται αἴτια τῶν στοιχείων, ἱπὶ θερμὸν ψυχρὸν ὑγρὸν 
ξηρόν μὸ1. 818 "1 9). ὁρᾶν μηδεμίαν αἰτίαν εὐλογον Ατὶ. 
40219, 24. διά τιν᾽ αἰτίαν εὔλογον Ζμβιτ. 660"16. ἀπο- 
δῦναι τὴν αἰτίαν Ζγεῖ. Τ19 Β21, καὶ μικρὸν ἔργον τὸ ἀπ᾽ 

ἐκείνης τῆς ἀρχῆς τὴν αἰτίαν συναγαγεῖν Ζγὸ1. 104 8328. 

πόρρωθεν ἅπτεσθαι τὴς αἰτίας Ζγὸ 1. 165 Ρ5. --- ὃ. ΘΘΌΒΑΓΌΤα 
ΒΘΠΟΓᾺ Ατ  ἀἰβίηροι! αιδίαοτ, ὀϑιβατῃ τί Δ} 6 ο ὕλη, καὶ 
ὕλη ὸ τὸ ὑποκείμενον, ἐξ ὅ γίγνεται), οττιΆ]6 πὶ (τὸ εἶδος, τί 

ἐστι, τὸ τί ἣν εἶναι, ἡ ἰσία ὴὶ τὸ τί ἦν εἶναι. ὁ λόγος ὦ , τῷ τί ἦν 
εἶναι, εἶδος καὶ Ὄ λόγος, ὁ λόγος). τη οὐγ οι (τὸ κινᾶν,, τὸ κινῆσαν, 

τί πρῶτον ἐκίνησε. ὅθεν ἡ κίνησις, ὅθεν ἡ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, 
τῆς μεταβολῆς), βπαίοπι (τὸ τέλος, τίνος ἕνεκα, τὸ ᾧ ἕνεκα, 
τὸ ὃ ἕνεκα ἢ τάγαθον) Φβ8. 194 "28 -19538. 7. 198516-22. 
Ὑ7. 2071 5084. δῚ1. 209 320. υ2. 455 "14. Ζγαὶ. 115 84. εἰ. 
11808-10. Αδ11. 94 321-28. ΜΑ8ὃ. 988 820-832. δ1.1018 

416. 2. 1018 424-Ὁ8, 10. η4. 1044 388 544. λ4. 1070 "26. 
πῶς τῷ αὐτῷ πολλα ἐστιν αἴτια Φβ8. 196.35-26. Μδ2. 
1018 νά4- .38. β2. 998 ν6. πότερον μιᾶς ἐπιστήμης θεωρῆσαι 
πάντα τὰ γένη τῶν αἰτίων Μ3832. 996520. αἴτια ἐνυπάρχοντα, 

ἐν αὐτῷ, ἐντός, ΟΡΡ ἔξω, ἐκτός Φβυ. 197.52. 6. 197 088. 
Μλά4. 1070 ΒΩ 2. τὰ μὲν κινᾶντα αἴτια ὡς προγεγενημένα 
ὄντα, τὰ ὁ᾽ ὡς ὁ λόγος ἅμα Μλ3. 1010 221. αἴτια τρία 

ὅλη. εἶδος, στέρησις) Μλ΄. 1010 582. τὰ τρία (εἶδος, κι- 

νῦν, ὅ ἕνεκα) ἔρχεται εἰς [τὸ] ἕν πολλαζκις Φβι. 1982 486}, 
οὔ ψβά. 41τὸ Βο, Ζγαϊ. 110 36. βι. 183 54. ᾿ αἰτία ἡ κι- 
νῦσα πρώτη. ὗ ὁ ὃ λόγος ὑπάρχει. ὼ τὸ εἶδος τῆς ὕλης  Ζγβι. 
1 δά, πλείυς αἰτίαι περὶ τὴν γένεσιν τὴν φυσικήν, οἷον ἥ τε 

δ᾽ ἕνεκα ἡ ἡ ὅθεν ἢ ἀρχὴ ὶὶ τῆς κινήσεως Ζμαὶ. 689 δ. πα 
οδαδα Ἰπϑ ον 18: ἡ ἐν ὕλης εἴδει αἰτία ΜΑ.8. 984 817. αἴτιον 
ὡς ὕλη μαά. 842 328. - οϑῦκα πιούγὶχ: μαῶ. 889 524, 81. 

ἣ κινῆσα,, ἡ κινητικὴ αἰτία ΖΎβΙ. 132.54, εϑ. 189 520. ἡ 

πρωτὴ δὴ ἀρχαιόγονος αἰτία κθ. 999 8260. τὸ αἴτιον ὦ ποιη- 

τικὸν, ΟΡΡ ἡ ὕλυ Ψγϑὅ. 480812. τὰ κατὰ χίνησιν. αἴτια ἀνά- 

παλιν τοὶς τελικοῖς Αδ11. 9428. τὸ πρῶτον αἴτιον, ὃ ἐν 
τὴ εὑρέσει ἔτχατον ἐστιν . 8, 1112 ν19. -- οᾶυϑδ ἔογμδ- 

115: Μζιτ. 1041 498, τὰ ὡς λόγος αἴτια Μλϑ8. 1010.322. 
παραλείπυσι τὴν κυριωτέραν αἰτίαν, ἐξαιρᾶσι γὰρ τὸ τί ἦν 
εἶναι ἢ τὴν μορφήν Γβ9. 8385 585. --- οαυδα βηΑ118: αἰτία 
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τὸ εὖ ΜΑΙ. 988 514. τὸ αἴτιον τὸ καλῶς αὶ ὀρθῶς ψα2. 1262 δ. τὸ μὴ γίνεσθαι πολλὲς αἴτιος ἡ κίνησις μα. 845 
4042. διὰ τὸ βέλτιον καὶ τὴν αἰτίαν τὴν ἕνεκά τινος ΖΎΒΙ. 46. -- τὸ αἴτιον 4 ἡ αἰτία, νὰν -- αἰτιώτερον τὸ 
1831 528. ὁ8. 767 }14, ὉΡΡ ἡ ἐξ ἀνάγκης, αἰτία Ζγεϑ. 189 καθόλυ ΑὙΖ4. 85 524, τὸ πρότερον αἰτιυΐτερον τὸ κινεῖσθαι 
519. δ8. 116 526 οὗ ἀνάγκη. ὡς ἐξ ἀναγκης γιγνομένων τῷ ἐχομένων ᾧθ5. 25110. 
εἰς τὴν ὕλην ὼ τὴν κινήσασαν ἀρχὴν ἀνακτέον τὰς αἰτίας 8 Αἴτνη κά. 395 Ὀ21. 6. 400 4838. 6838. 838 17. 105. 840 84. 

Ζγεϊ. 118 δ. οἵ 8. 189 "8, --- -. αἴτια ϑοκῦσιν εἶναι φύσις 154. 846 39. 

αὶ ἀνάγκη ἢ τύχη, ἔτι δὲ νῶς ἢὶ πᾶν τὸ δι᾽ ἀνθρωπυ Ηγῦ. αἰτωλιος, ανίθ, Ζιζ 6. 568 381, οἵ αἰγωλιος. 
1113.481. αἰτίαι φυσικαί ποά. 1448 "4. δόξειεν ἂν ἐφυσι- Αἰτωλοί 64. 148622. Αἰτωλών πολιτεία ἢ 4838. 1549}84. 
χώτερον εἶναι τὸ αἴτιον ΗΙ7. 1167 029. φύσει, ὅσων ἡ αἰτία ἀσπάλακες ἐν Αἰτωλοῖς 6116. 8418. --- Αἰτωλίας ἔθνος 
ἐν αὐτοὶς ὃ τεταγμένη Ῥα10. 1809 385. τὸ καθ᾽ αὐτὸ ὃν τὸ 465. 1554 12. 

αἴτιον πρότερον τῷ καθ᾽ ἕτερον Φθ5. 251 480. αἴτιον καθ αἰχμή (ἔοι Ε 661,0 542) ῬΎΙ11. 1412 81. 
αὑτό, ορρ κατὰ συμβεβηκός Φβό. 196}28. 6. 1989. Μνβδ. αἰφνίδιοι φόβοι, ἔν πρθδηλοι ΗΎἃ1. 1117 518. 
106580. αἴτια λεγόμενα ὡς συμβεβηκός Φβ8. 198582 "δ. αἰών. ἔμπεδος αἰὼν (Βιροὰ 72) Φθι. 251.51. -- τὸ τέλος τὸ 
Μὸ 2. 1018 584 -1014 86. τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ὼ τὸ αἵ. περιέχον τὸν τῆς ἑκάστυ ζωῆς χρόνον, ἕ μηδὲν ἔξω κατὰ 
τιον κατὰ συμβεβηκός Με3. 1027 48. κβΒ. 1065 26. δ᾽ 80. 15 φύσιν. αἰὼν ἑκαστυ κέκληται" τὸ τὸ παντὸς ὑρανᾷ τέλος καὶ 
1028 424. τῶν ἀπὸ τύχης αὶ αἰτία ἀόριστος Ῥα!0. 1809 πὴ τὸ τὸν πάντα χρόνον ὸ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αἰων 

αἱ αἰτίαι τῶν συμβεβηκότων ταῖς θσίαις ψα!. 40218. τὰ ἐστιν. ἀπὸ τῷ ἀεὶ εἶναι εἰληφώς τὴν ἐπωνυμίαν Οαϑ9. 219 

αἴτια πῶς λέγεται προτέρως ΕῚ ὑστέρως Φβϑ8. 196 229-82. 425, 21. οἴβι. 283}28. ζωὴ ὰ αἰων συνεχὴς ὶ ἀΐδιος ὑ ὑπαρ- 
Μὸ2. 1018 ν581- 84. τὰ ἐγγύτατα Μη4. 1044 "2. αἴτια ὡς χει τῷ θεῷ ΜλΊ. 1072 "29. ὑπολείποι ἂν ὁ αἰὼν διαριθ- 
δυνάμενα, ὡς ἐνεργᾶντα Φβ8. 196}8- 6. ΜὸΣ. 101457-10. 30 μᾶῆντα Ρα18. 1874 .ν38. τὸν ἅπαντα αἰῶνα Οαϑ. 279 "22. 
τὰ αὐτὰ αἴτια τοῖς αὐτοῖς, τἀναντία αἰτια τῶν ἐναντίων Ζμαϑ. θ44 "28. Μλϑ9. 1075 10. τὸν ἄπειρον αἰῶνα τυγ- 

Οββ18. 259.529. μὸτ. 3848. θ. 888 ΡΙ6,38. αἴτια ἀλλύ- χάνατι διὰ τέλος ὅτω νενομικότες ἴ40. 1481 489. δι᾽ αἰῶ- 
λων πῶς Φβϑ8. 196 48:10. Μὸ 2. 1018 Ρ9- 11. οὗ Αδ16.98 νος κ2. 39119. δ. 891 381,07. ἐξ αἰῶνος εἰς ἕτερον αἰῶνα 
17. -- ὦ. αἰτία, ΟΣΎΤΤῚ “ορποβοθπάϊ, οὔ ἀρχή 3. διὰ τὰς κῦ. 397.810. 7. 401 816. 4 
εἰρημένας αἰτίας Πδ10. 129ὅ 324. θκ ἀπαιτητέον τὴν αἰτίαν ἐν 25 αἰώρα. μέλη (Θεοδωυΐρυ) περὶ τὰς αἰώρας 412. 1558 82. 
ἅπασιν ὁμοίως «7. 1098888. ταύτην οἰητέον ὁ εἶναι ἱκανὴν αἰτίαν αἰωρε ἴσθαι,, ςοπὶ ἀνίπτασθαι θ19. 8836 21. 

Γα8. 818 521. εἷς λόγος ὼ μία αἰτία ἐπὶ πάντων Μζιτ. ἀκάθαρτος. ὅταν τὸ σῶμα ἀκάθαρτον Ἧ πεῖ. 888 "27. 

1041 417. ἡ αἰτία ὼ τὸ διὰ τί Ῥβ21. 18394.380. τὰ ἀνώ- ἀκαιρίαι τῶν πνευμάτων ὃ αἰόλοι ἡμέραι πχς 18. 941 Ῥ2ὅ. 
τερον αἴτια, ΒΥΏ μὴ αἰτιατά Αγ. 18 419. ἐκ ἐνδέχεται αἴτια ἀκακία. τῇ αὑτῶν ἀκακίᾳ οἱ νέοι τὺς πέλας μετρθσιν Ρβι2. 

εἶναι ἀλλήλων ΑδΙ16. 98 Ἐ17. αἴτια τῷ συμπεράσματος, 80 1889}9. 
Ὑνωριμώτερα, πρότερα ΑὙΖ. Τ1}22 866. αἴτιον τὸ μέσον Αδῶ. ἀκαλήφη. καλῦσιν οἱ μὲν κνίδας οἱ δ᾽ ἀκαλήφας Ζμδδ. 681 
9057. αἱ αἰτίαι πᾶσαι διὰ τῷ “μέσυ δείκνυνται Αδ 11. καὶ 486. ἔνυδρον Ζιαὶ. 481 325. ἐκ ὀστρακόδερμον, ἀλλ᾽ ἔξω 
αἴτιον τὸ μέσον, ἀϊεὶ ᾧ αἴτιον τὸ μέσον Αδ 12. 95 "22. 17. ες σίπτει τῶν διηρημένων. γενῶν, ἐπαμφοτερίζει φυτῷ ὸ ζῴῳ 
99 56 νν:, 11, 81. 18. 3911. παραλογισμοὶ παρὰ τὸ “μὴ Ζμδδ. 681 "]. τὸ τῶν ἀκαληφῶν γένος ἴδιον ἄθθον Ζια!. 
αἴτιον ὡς αἴτιον τιδ. 161 521-86. 6. 168 "222-26. ---6. αἰτία 85 48111. δ6. 581381. 81. 588}20. ἢ. ὅ90527. Ζμὸδ. 681 
ΒΘΏΒΙ. Ἰαάῖςἴ Δ]. οἱ ἐν αἰτίᾳ [885. 1542 428, 40. οἱ τὴν αἰ- 486. γένη τῶν ἀκαληφὼν ἐ ἐστὶ δύο Ζιδ 6. 581 "10. Αριστο- 
τιαν ἐπενεγκόντες ρ30. 1481 59 (ἐπ᾿ αἰτίᾳ μοιχείας, ἐκ γα- τέλης μήτρας ὼ καρδίας ὼ ἀκαλήφης ἀπέχεσθαί φησι τὲς 
μικὴς αἰτίας Πε6. 1806 438, 84). τὴν αἰτίαν εἰς τὴν τύχην Πυθαγορικείς 189.1511 29, 84. (ογίῖο ἀδ πιὸῦ Οἱ, υτίϊοα 

ἀναφέρειν .80. 1437 "28. εἴ τις αἰτίαν ἔχει. κακὸν τὲς γο- τηδυΐπα 8, δουϊηϊα δὲ Καὶ Ον Κὰ Ζμ Εν ΑΖΙ1 1718; οἵ ἀο νὰ- 
νέας [381.154116. ἐὰν ἄπιστα ἦ ἢ ἐὰν ἄλλος αἰτίαν ἔχη 40 τίϊβ ορἰ πίοπίθαβ ΜΡ 165). 
ΡΎ17.141784. -ϑ αἰτίαν ἔχει (1 α ἀἰοίταν, ἔοτίαγ) πρός ἀκάλυπτα βράγχια Ζιαδ. 4895. β18. 505 "2. Ζμὸ18. 
τερον Ἑρμότιμος εἰπεῖν ΜΑΒ. 984 "19 ΒΖ. 696 "4, 

αἰτιᾶσθαι, ἴ6 τίθεσθαι αἰτίαν. ἐκ αἰτιάτεται τὴν δίνην Οβιϑ8. ἀκάλυφες αἰσθητήριον ψβϑ9. 422 “- 
295 432. αἰτιώμενος ἀπορροιίς Μτῷ. 464 26, αἰτιᾶσθαι τὸ ἀκάμας. πόνους τλῆναι μαλερὰς ἀκχμαντας ἢ 028. 1588 "12. 
ἐκτός ΗΎἃΪ. 1110518. αἰτιῶνται τὰς τροφάς Ζι938. 6006 528. 45 ᾿Ακάμας. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾽Α. 598. 1577 340. 
αἰτιῶ σ8αι τὸ θερμόν Ζγὸι. 1604 "22. αἰτιᾶσθαί τί τινος, σϑαὐϊ ἀκα μάτυ πυρός (Οτρᾷ ΥΙ14) κ΄. 401 58. 
τῶν κοσμικῶν πάντων αἰτιῶνται τὸ αὐτόματον 8] Φβ4. 196 ἄκαμπτος. περὶ ἀκάμπτα μὸ 8. 385 814. 9. 880 Ρ26-886 39. 

425. 8. 19512. ΜΈῤ2. 1018 518. Α4. 985 521. Οα10. 280 δακτιίλιυ. τὸ ἄκαμπτον φάλαγξ Ζιαδ5. 498 "29. 
419. μιβ8. 851.5"15. 8, 868580. Ζγεϑ. 18814. Πη18.1882 ἀκαμψία, οοπὶ ὀρθότης Ζμββ. θὁ54324. ἀκαμψία τῆς φω- 
427 4]. αἰτιᾶσθαί τι περί τινος: τοῖς περὶ τὴς τῷ πυρὸς κυ- 8ὺ νῆς, Ορρ εὐκαμψία, Ζγεῖ. 18611. 

φότητος αἰτιω μένεις τὸ πολὺ κενὸν ἔχειν Οὐδ. 809 528.--- ἄκανθα. 1. μόριον τι τῶν ζῴων σώματος. α. (γοσαΡα] ἀ808) 
αἰτίατέον τὴν τῶν ἀεὶ κινυ μένων δύναμιν μα2. 889 582. τῶν ἰχϑύύων τοῖς ῳοτέκοις ἄκανθα ἐστι ,Ζ.β9. θ55.419. οὔ 

αἰτιατέον τὴν ἡλικίαν ρ8. 1428 87. --- αἰτιατόν. (ἰ 6 ἐφ᾽ Ζιι87. 622 88. 14. 616 482. ἐν τοῖς μὴ ἐἔχθσιν ὀστὰ ἀλλ᾽ 
ὅ αἴτιον τὸ αἴτιον ΦΆ3. 1957. ΜῈ 2. 1014 210). αἰτιατὸν ἡ ἄκανθαν κοίλη ἄκανθα μόνον καὶ τὴς ῥάχεως ἐσ ἐστιν Ζμββ. 652 
αἴτιον πῶς ἔχει. πρὸς ἄλληλα, Αδ16. μὴ αἰτιατὰ αἴτια ΑὙϑ. 56 818, 15. ἄκανθα ἴ4 γΘΡ ΟΌγΆ, ἀνθρυπα νωτιαία ἄκανβα Ζιγ2. 
16.420. ἕως τῇ τελευταίν αἰτιατᾷ Μκϑ. 1065 511. 511088, 512.58, τῶν ἰχθύων τὰ ϑοτοκῦντα ἄκανθαν ἔχει, 

εἰτίατις. ἀπὸ τῆς αἰτιάσεως τῷ θανάτυ μέχρι τῷ τέλυς πο18. ἥ ἐστιν ὥσπερ τοῖς τετράποσιν ἡ ῥάχις Ζιγτ. 516910. 1. 

1455}81. 509 "19, τῶν ὄφεων Ζιγ1. δ 11.520. Α]α τῶν ἀκανθῶν ρ6- 
εἰτιολογία (εἰ Ηδϊπι, ἀντιλογία ςοἀὰ οὐ 64) ρ7. 1428 81. ποτὰ 686 ἐχίνων χερσαίων Ζιγ11. 51122. Ζγαδ. 111}81 
εἴτιος. ὁ δῆμος αἴτιος γενήμενος τὸς νίκης βίη Πε4. 180427, 80 (ο ἀκανθώδεις τρίχες Ζιαθ. 490 028), ἀκανθιν οὐ βατράχυ 

22,84. δ4. 1292 528, αἴτιοι οἱ ὀρθως κείμενοι νόμοι Πβ4. Ζιζιο. 566 }27, ἀστακᾷ Ζιδ2. 5ὅ26}11, 14, ἐχίνων θαλατ- 
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τίων Ζιδῦ. 580 58, 11, 17. Ζμ55. 619}80, 68158. Ζγεϑ. 
188.23. --- ὁ. (ἡ ἄκανθα τί ἐστι. τίνος ἕνεκα. ἐκ τίνος 
γίγνεται) ταίογίαν ἱπίον ταὶ ξηρὰ ὼ στερεοὸὶ τῶν ἡ μοιομερῶν 
Ζμβ2. 641516. οἵ Ζιδ1. δ2 4525. Ζαββ. θ64520. 9. δδὅ 
816. Ζιγῖ. 816}12. δῖ. 582538. ἡ ἄκανθα τὸ ἀνάλογον (τῆς 
αὐτῆς φύσεως) τῷ ὑστῷ Ζιαι. 4861 9. Ὑ2. ὅ11 γι ΑδἹά. 
98 322. ἡ ἄκανθα σωτηρίας ἕνεκα, πρὸς τὴν ὀρθότητα ὃ τὴν 
ἀχαμψίαν Ζμβϑ8. 668 08ὅ, θ8ὅ4420. 6. 6624. οἴ Ζιδτ. 5832 
438. ἄκανθαι ἐν ἐχίνοις χερσαίοις τριχὸς χρείαν παρέχυσιν, 
ἐν ἐχίνοις θαλαττίοις ποδῶν Ζιαθ. 490}29. ὃ 5. 653086. Ζμὸό5. 

681 59. -- αἱ ἄκανθαι ὼ αἱ τρίχες γίνονται ἐκ περιττώματος 

Ζγε8. 188 ΕΝ φανερὸν ὅτι μυελὸς τῆς αἱματικῆς τροφῆς 

τὴς εἰς ὀστὰ ὦ ἄκανθαν μεριζομένης ἐστὶ τὸ ἐμπεριλαμβα- 
νέμενον περίττωμα πεφθέν Ζμβθ. 652 522. --- 2. ἄκανθαι 
βϑρ᾽πδ6 ἴπ ῥ᾽ απ 8 δῦ ἀγθουὶθὰβ ααϊθυβάδπ) φταῦ. 820890. βθ. 
826}85, 82751.7.827}Ὀ}5,11. Ζμβϑ.654"7. ἄκανθα, βατιποηΐα 
βΡ᾿πἰ8 Βουγἀ Ζιι. 61 ὃ Ὁ 0. ---- ἄκανθα (ΟΥ̓ΠΑτΟσΟρΡμΑ]Α αυλ6- 
ἄσπι, ξογῦ σῃϊοιΒ ἕογοχ 1) Ζιι1. 6108, 609 382. 68. 898 41, 

ἀκανθηρὸ ς ἂς Ρἰβοῖαιν απογιπάλιη ογάϊπο ἀϑαγραύατ, γίνεται 

ἀκαριαῖος. ἀκαριαία μεταβολή μαϊ4. 8582 326. 

ἀκινητίζειν 

ὠκαρί, τιῶν ζῴων ἐλάχιστον. λευκόν, γίνεται ἐν κηρῷ παλαι-- 
μένῳ, ὕὕσπερ ἐν ξύλῳ Ζιεϑ2. 551 08. (υο ἀΐνογβα ἱπδοοῖβ 
8'18}} τηθτηογαῦ Ατ᾿ ---- δἰζθγαπη οδῦ ρἤδίϑθηα σοσθδηδ ζω) δ]- 
ἴογαπὶ ἀκαρί ἰαγπιθ8 ἰαία]ο 1) 5. 1 392, 675, ἐοτέ ἄδν- 
τηθδβύθϑ ΤΑ ἀἸου8. εἶν ὈοδύγοἤυΒ αὐϊάδϑη, δῦ, δοᾶτυ8 Κα δὰ 
Ρ280π406Μ 280, τυρῷ ῥτγὸ κηρῷ οἱ οὖ ἱπίργρυ δοδτιβ 
βῖτο ΑΖι1 159). 

ἀκαριαῖος 
χυμός αιθ. 446 29. ἀκαριαία ΦλόΈ αν17. 4719 519. ἀκαριαῖον 
φλέγμα μτι. 403 ."14. ἀκαριαΐν τινὸς μεταβάλλοντος Ζιθ2. 
590 .248. τῷ οἵἴακος ἀκαριαῖον τι μεθιστα μένη ΖκΊ. 1701 Ὀ26. 

᾿Ακαρνάνων πολιτεία 484. 485. 488. 1549 "82. Λεύκαρος 
ὃ ᾿Ακαρναν [488. 1680 86. 

ἀκαρπία, ΟΡΡ εὐετηρία θ122. 843.522. 
ιο ἄκαρπος. ἔνια, ἄνθος ἔχοντα ἀκαοπα ἐστιν πκϑ. 928 218. τῶν 

φυτῶν ἐν ὅσοις τὸ μὲν καρποφορεῖ τὸ δ᾽ ἀκαρπόν ἐστιν 

Ζγγὅ. 155 "1 0. τὰ ἄκαρπα. ΟΡΡ τὰ κάρπιμα οαθ.1844}29. 
βι846}"18. ἄκαρπα μέν, χρήσιμα δέ Πα11. 1258 "80. κθ. 
401 α;. τὰ ἄκαρπα κτήματα ἐλευθεριώτερα τῶν καρπίμων 

ἐν τῷ εὐρίπῳ ὅτε σκάρος ἅτε θρίττα ὅτε ἄλλο τῶν ἀκαν- 20 ὸ ὠφελίμων Ῥαϑ9. 1361 521, 28. Ηδ8. 112 812. 

ϑηροτέρων ἀθέν Ζι81. 621 18. Μ 384. 
ἀκανθίας γαλεός ἄ68ογῦ Ζιζιο. δθ5 329. "21. γαλεοὶ νὰ Ὃ ἀκαν.- 

θίαι Ζιι81. 621 511. ἔχει καρόίαν πεντάγωνον ἢ 298. 1629 
415, 18 (ϑρίπαχ αδζδο Ο 8, βαυα]β ποληθἴα8. ΖιζῚΟ οὐ τα)α 

ἴλκαστος. ὁ ἐν ἸἸολκῷ ἀγὼν ᾿Ακαστι καθηγησαμένυ 594 
1574 081. 

ἀκάτακτος. περὶ ἀκατακτυ μ58. 88514. 9. 386.39- 17 
(ἀϊβὲ ἄθραυστος). 

δοδηιῃϊαβ Ζιιϑ 1 80, Βηπα!] 8 ΔΟλΠΓ 45 Καὶ Οσ, δοιηθῃΐαθ νὰ]- 25 ἀκαταληπτος. τὴν ὑπάτην ὁρῶντες ἀκατάληπτον ἦσαν πιθ4 2. 
δϑτὶβ ὦ ΜΊΠον ΑΡΒδμα] ἃ Βοῦὶ ΑΚδὰ 1840 Ρ 198. 285 ΑΖι 

[145). 
ἀκάνθιον. ἐν ἰχθύσιν ἐνίοις κατὰ τὴν σαρκα κεχωρισμένα, 

ἀκαάνθια λεπτά Ζιγ. 516 }19 (ν ΑΖΙ1 38. Ββρίπεο ορίρ]θα- 
γΆ168). 

ἀκανθίς, ανῖδ. ἀκανθοφαγος, ἐπὶ ἀκανθῶν νέμεται, τίσι ζῳοις 
πολέ ἐμιος Ζιθβ. 592 580. 41. 610 84, ἀκανθιὸες κακόβιοι, κα- 
κόχροοι. φωνὴν λιγυρὰν ἔχησιν Ζι11. θ10 "81. (πὸ ἀ68 νὰ- 
τἱδυόᾳ ἀὰ βοΐ Ο᾽, ἔριησΊ !]α ὁδηπαρῖπα δῦ 88 0120 πα 67 Ο]ο- 

921 028. 

ἀκατάλληλος. ἀσθενὴ ᾧ ἀκατάλληλα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς κθ. 
897 081. 

ἀκατάστατος. πνεύματα ἀκατάστατα πκς18. 941 929. 

80 ἐκαταχυίριστος ὕλη πκηὶ. 949 "8. 
ἀκατέργαστος τροφή Ζμβ8. 6560 "1ὅ. γ14. 614 12. πλῆ- 

θος αἱματικὸν ᾿ἀκατέργαστον Ζγὸϊ. 166 "28. 
ἄκαυλος. πτερὸν ἄκαυλον ἅμὸδθ. 682 018. 12. 692 Ρ]4. 
ἄκαυστος. περὶ ἀκαύστυ μὸϑ. 885 818. 9. 887 “11- 22. 

86τ ἀϊϑαυϊδιυϊοπασι. ἀ6 ἀν θ8. Δ Αὐἰβϑῦ σοΙηπιθπι γα 18. Βρ6- 86 ἀκεῖσθαι τὸ διερρωνγὸς ἀράχνιον Ζιι89. 628 318. τὴν τῷ με- 

οἴμοι 1 Ρ1 ΑΖΙ1 86; βἰνα ἔτι σΊ] οαγά6}15. τ, εἶνο ὕγιη- 
85.118 βρίῃιιϑβ Κ ον, τοῦαίαι 50). 

ἄκανθος. τὴς ἀκανθυ εἶδος περὶ τὴν ᾿Ἔρηθειαν διαποίκιλον τὴν 
χρόαν 258. 1524 ν89. (Λοδοῖα νοῖὰ ΝΥ. οὗ Γράβθοῦρ ἰὴ .18- 

γέθυς ὑπερβολὴν ἡ ἡ θερμότης ἠκέσατο φθ. 818 "27. 
ἄκεντρος. τῶν σῴφηκιῶν οἱ κηφῆνες ἀκέντροι Ζιε2 3. 553 "11 

(οομὶ νυωνθροί). ι40. 6234 ΒΌ. 41. 6θ28}4, Ζγγ10. 759 Ῥά. οΡὈ 
ἔγκεντρος Ζμ41. 6281. 

μὰ8 Ζύβοιν ἢ ΔΙοα ΙΝ 2, 2609. ὙΥ Α Βδομπιάῦ ἀἱο δτίθος Ρα- 40 ἀκέραιος. ὕδωρ ψυχρὸν ἡ ὠκέραιον Ζιθ24. 605 315. νέμεσθαι 
ΡΥΓαΒαγΚαπάθῃ ΡΤΤ, , 385). 

ἀκανθοστεφὴ εἶναι ὸ ποικιλόχροα φυκίδα 219. 1528 810. 

ἀκανθοφάγος Ζιθ8. ὅ92 580. 
ἀκανθυλλίς ανῖβ, οι μέγεθος. νεοττια Ζιθδ. 593 218. 18. 

ἀκέραιον νομὴν Ζιζ21. 510 "8. 
ἀκέρατος κριός, κάμηλος Ζιθ28. 600 821. ΖμγΎ14. 674 8832, 

ἀκέρατα ζιῆα. ορρ κερατοφόρα Ζιβ1. 801 314. Ζμβὅ.651 
484. Ὑ16. 670 314. δ10. 68018. 

610 85 (βογίῃ. ΟἉ, ραγογαπ Βροοῖ 5, ἔοσῦ ρᾶγα8 ΡΠ ] μὰ βῖνο 45 ἀκερδῶ ὡς ἀρ εἰν Πεδ. 1 309 818. 

οαυάαίιβ 80 Οὐ, ραᾶγὰβ (Δ  Π4}..5) μομάυ] πὰ Καὶ ΟἸοΡΕΓΙ 2 

ΑΖΙΤΤΤ,Ὲ 13). 
ἀκανθυθης. ἀκανθῶϑες φύσει τὸ ῥθὸον ἐστί πιβ8. 901 322. 

τροφὴ ἀκανδωὸης ᾧ ξυλικὴ τῶν πολυκοιλίων Ζμγ] 4. 614 

ἄκερκος. ὁ ἄνθρωπος ἄκερκον ἄμδτο. 689 Ρ6, 22 
ἄκερως. ζῷα ἄκερα. ὉΡΡ κερατοφόρα Ζιβι. 499 ἀ16. 
ἀκήρατος. στοιχεῖον ἀκήρατόν τε ἡ θεῖον κῶ. 892 39. δόξα 

ἀκήρατος ρὶ. 1431 487. 
ν8, 429. ἩΦΉΟΝ, γὙλῦττα Ζιβιο. 508 32. 18. ὕ00 480. πὸ ἀκίκυς (Ἰοαὰ ι818) 16 ἀειδής ποϑϑ. 1488 Ρδ 5. 
ἀκανθώδης ὁ τόπος τῷ στήματος Ζμβι1. 060 310. ῥάχις 

ἀκανθώδης. ἀκανθυνδεστέρα Ζιγ 7. 51620, 22, 28. σκέλη 
ἀκανθωδη (ἴδ νευρώδη, ὀστὼδη) Ζμ510. 689 "10. ταῖς 
ὄφεσιν ἀκανθιύδης ἡ ἡ τῶν ὀστῶν φύσις Ζμβϑ9. θῦϑ 320. ἀκαν- 

θωὸης ϑράώ Ζμὸ 18. 8907,10, 

ἀκανθωὸης φύσις τῶν βραγχίων Ζμβι1. 660}25, 28. οὗ 
Ζιὸ 9. 585 "22. ἀκανθώδεις τρίχες, Ζιαῦ. 490028. Ζγεβ. 781 
"83. κραγγῶνος πτερυγίων τὸ μέσον ἀκανθιῦδες Ζιὸ 2. ὃ 3 ὅ 

080. ἐπικάλυμμα ἀκανθῶδες Ζωὸ 18. 096 Ρῦ. Ζιβ18. 505 
46. τῶν ἀκανθωδὼῶν ἡ κίνησις ταχεῖα Ζμὸ 18. 6967. 

᾿Ακανίας λιμήν σ 918 5. 

κεφαλή ΖΎΎ 8. 1754 328. 55 

ἀκίνδυνος. οἱ ἐθισ μοὶ ὠκίνουνοι ἨἩγ1ῦ. 1119 227. --- ἀκιν- 

ὀύνως διαγειν Πὸ11. 1298 088. 

ἀκινησία. ΟΡΡ κίνησις Ηγ1ὅ. 1184 Ὀ27, μαϑ8. 840 "18, συ- 
νεχὲς κίνησις ὼ μία τῷ χρόνῳ. ὅπως μὴ ἀκινησία μεταξ) 

ἧ Φε4. 228 "8. ῳ ἡ κίνησις ὑπάρχει. τύτῳ ἡ [] ἀκινησία ἤρε- 

μία Φγ2. 202 δῦ, 4. ὃ ὕπνος τῷ αἰσϑητ ἱκ μορίω οἷον δεσμὸς 

κ, ἀκινησία τίς υἹ. 458410, 20. τὸ σκωλήκιον ἐξ ἀκινησίας 

λαι βάνει κίνησιν Ζι:19. 652 836. ἀκινησία, ἱ 6 νηνεμία μβϑ8. 
860 "0. 

60 ἀκινχητίζειν. τὰς αἰσθήσεις ἀργεῖν δὴ ἀκινητίζειν υ. 455 380. 

ἔντομα ἡσυχάζυσι ἡ ἀκινητίζυσιν ἐπιόήλως Ζιδ10. 5871}1. 



2 “, 
ἀκίνητος 

αἱ καλύμεναι χρυσαλλίδες, αἱ ψυχαὶ αὐξηθεῖσαι. οἱ σκω- 
ληχες ἀκινητίζυσι. βίη ΖγΎγ9. 758}81, 2ὅ, 171, 1509534. Ζιε19. 
551 518,4, 18. θ2. 590519. ἰχθύες ἀκινητίζοντες, ανϑ. 475 
513. [294. 1529 484. ὁ νάρκη τὰ ἰχθυὸια ναρκᾶν ὸ, ἀκι- 
νητίζειν ποιῶσα 808. 1680 516. ἔντομα φοβηθέντα ἀκινη- 
τίζει ὼ τὸ σῶμα γίνεται σκληρὸν αὐτῶν 2μδ6. θ82 Ρ2θ. 

β4. 650}81. τὸ κινούμενον ἢ ῥέον ἡ ἧττον σήπεται τῷ ἀκινη- 
τίζοντος μὸϊ. 8319 284. ἀὴρ ἀκινητίζιυν πὶς8. 914 "25. 

ἀκίνητος. ἀκίνητον ποσαχῶς λέγεται Φεξ. 226 ν10. ΜκΙο. 
1008 "20. ἀκίνητον εἶναί φησιν, εἰ κενὸν μή ἐστιν Ἐ2. 916 
δ 2. ἔστι τι ̓  ἀεὶ κινεῖ τὰ κινέμενα. ὼ τὸ πρῶτον κινῶν 

ἀκίνητον αὐτό Μγ8. 1012 581. Φθο. 300 48, 11. Ζκι. 698 
89. 2. 698 ν18. ἀναγκαῖον εἶναί τι τὸ ἀκίνητον αὐτὸ πάσης 

τῆς ἐκτὸς μεταβολῆς Φθ6. 258 "14. ἐσίαν ἀκίνητον εἶναι 
ἀναγκη Μλθ ΒΖ. 1. 1009 588. εἴ γὅ. 1010 ,84. ἀρχὴ ἀκί- 

γητος, λινυμένη ᾧχ 2. 184 "16. --- ἡ φυσικὴ περὶ ἀχώριστα 
ἀλλ᾽ ὑὐκ ἀκίνητα, τὴς ὁὲ μαθημ ματικὴς ἔνια περὶ ἀκίνητα μὲν 
ΠῚ ,χωριστὰ δ᾽ ἴσως Μεϊ. 1026 δ1ὅ. ἀκίνητον ἢ μαθηματι- 
κον Ογθ. 805.326. ἀκίνητα στερεά Μμ2. 1016 Ὁ21. ἐν ταῖς 
ἀκινήτοις ἀρχαῖς, οἷον ἐν ταῖς “μαθηματικαῖς. ἐκ ἔστι "τὸ 
κυριον ἡεβθ. 1222 "28. Ἢ ἐν τοῖς ἀκινήτοις μᾶλλον τὸ καλὸν 
ηεαδ. 1218 222. εἰς τὸ τί ἐστιν ἀνάγεται τὸ διὰ τ' ἔσχατον 

ἐν τοῖς ἀκινήτοις, οἷον ἐν τοὶς μαθήμασιν 31. 198 817. ἀρχὴ 
ἐν τοῖς ἀκινήτοις τὸ τί ἐστιν. ἐν δὲ τοὶς γινομένοις, ἤδη πλείως 

ἀκολασία 20 

ὠκμάζει τὸ σῶμα ἀπὸ τῶν τριάκοντα ἐτῶν μέχρι τῷ πέντε 

τριάκοντα Ρβι4. 1890"10. οὗὈ Πη16. 1885.380. ὁ βὺς 
ἀκμάζει πεντέτης βἰπι, ἰχθύες ἀκμάζυσι τὸ ἔαρος Ζιζ:ι. 
δ18ά4. ε14. ὅ46512. ι81. 621 19. ὁ νέος ὺ ἀκμάζων 
ΗΎ18. 1118 11. ὁ ἀκμάζων μεταξι τῇ νέν Ὁ τῷ γέρον- 

τος Ῥαδ. 1861}11. Ζιγ19. 521 αϑά. Ζγδ2. 166 »29. εἴ. 

18111. οἱ ἀκμάζοντες ποῖοί τινές εἰσι τὰ ἤθη Ρβι4. 

ἀκμαῖος. οἱ ἀκμαῖοι Ηχ4. 111488. χειμὼν ἀκμαιότατος πα 

11. 861 λ24. 

ιὸ ὠκ μή. ορρ ἐπίτασις, ἄνεσις Οβθδ. 288519. ορρ αὔξησις, φθι- 

Ζγβο. 142 88. ὁ νῶς κατὰ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀκινήτων 35 
ὅρων ὺ πρώτων Ηζ!2. 1148 Ὁ, - τελευταῖον φορὰ ὑπάρχει 
πᾶσι τοὶς ἐν γενέσει" διὸ τὰ μὲν ὅλως κι νηταὰ τῶν ζωντων 
δι᾿ ἔνδειαν τῷ ὀργάνυ, οἷον τὰ φυτὰ ὶ πολλὰ γένη τῶν ζῴων, 
τοῖς δὲ τελειαμένοις ὑπάρχει Φθ1. 261 316. φυτὰ ἀκίνητα 
Ζπὅ. 1066. Ζμδτο. 680 588. πολλὰ τῶν ζῴων μόνιμα ὰ 80 
ἀκύητα Ψγ9. 4832 "20, ἐπιρτίπιΐβ ὀστρακοσέρμων αὐδοάδπι, 
τοὶυῦ ὄστρεα, ὁλοθώρια, πίννα, τήθυα, βάλανοι Ζια1.481}14. 

ὁ 4. 528.382.,}16 ᾿(ορρ πορευτικα). 8. 880 324. Ζμοϊ. 688 
Ρ8. σκωλήκων τινὲς ἀκίνητοι Ζιαδ. 489017. μυιῶν σκωλή- 
κιον ἀκίνητον χρόνον τινά Ζιε19. 852 ΑΣΤ. τὰ ἀριστερὰ ἀκι- 85 
νητότερα Ζπ4. 106 328. ἀκινήτοις μορίοις σαρκώδεσιν ὑπεστὶν 

ὀστὰ φυλακῆς ἕνεκεν Ζμβϑ9. 6564 "85. ἀνθρώπυ μόνα τὸ ὅς 
ἀκίνητον κατ᾽ ἰδίαν Ζια11. 492."22,16. κροκοδείλυ σιαγων 
ἡ κάτω ἀκίνητος. ἄλλων ἡ ἡ ἄνω Ζμβιῖ. 660 27, 29. - 
τὸς νόμως ἐὰν ἀκινήτως Τιβ8. 1269 49, τὸ φύσει ἀκίνητον 40 

᾿ πανταχϑ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν ἨΕε10. 1184 "25. ἐκ- 

στάσεις δυσσπαάλλακτοι δ ὼ ὅλως ἀκίνητοι ΚΒ. 10 34. --- 

ἀκινήτως ἔχειν δι᾿’ ἀναισθησίαν πρὸς τὰς ἡδονώς ἡεγ 2. 
128018. 

ΔΑοσυβαίῖνα 8 τΘιΩροΓ]18, πᾶσαν ὥραν Δίγνεται τῆς ἡμέρας 45 
ἡ ἡ ἴρις ΜΎΖ. 311081. γίνονται εἱ λευκόνοτοι τὴν ἀντικειμένην 
ὥραν μβδ. ὃ 862 514, ὥστε. πολλῷ ἐλάττω ᾿ὰογόθει πλοῖα νῦν 
εἰσπλεῖν ἢ ω ἔτος ἑξηκοστον μαϊά. 868 84, τ δθουβαθίναβ Ιο- 

8118, ὁ νότος ὦ πνεὶ κατ᾽ αὐτὴν. τὴν Αἴγυπτον τὰ πρὸς θά- 
λατταν πκς 44. 945 420. -- δ0ὸ το αυϊοιῖβ, τὴν προπετὴ 50 

ἀκρασίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς Η58. 1150 5860. διὰ τί τὸ αὐτὸ μέ- 

γεθος ξύλον ῥᾷον κατεάσσεται μχὶά. 852 Ρ22 (8βοὰ ρτοθᾶ- 
ἘΠῚ ζῊ} ξύλ Πά0).. -- 800 οδϊθοι οαπὶ ΠΟΙΪ6 σΟὨΙ απΟΐι8 

τὰ σπυδαια μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ἦν ποά. 1448 584. --- 
δες 8080] ὡς ἐνδεχόμενον Ζιδ9. 586.4171. 

ἄκλαστος ἡ κύκλῳ φορά Οβ6. 288 "20. 
ἄκλητον ὼ προθύμως ἰ ἰέναι πρὸς τὸς ἀτυχᾶντας ΗΙ11. 1171 

52 Τὸν 

ἀχμαζ εἰν. τὸ μὲν γίνεται, τὰ δὲ ἀκμάζει κῦ. 8918, ἅμα 
πᾶν ἀκμαζειν ) 
ζύσης τῆς καθάρσεως (ἐ γίνεται σύλληψις) ἢ 259. 1525 Ῥ21. 
Υ. 

σις ψαδ. 411 480. Ὑ12. 484 824. ο[9. 4832"»24. ΟΡΡ νεότης, 
γῆρας αν18. 419 382. μα14. 851 328. Ρβ12. 138886. 14. 
1890 "1. Ζιηδ. ὅ88 "21. Ζγὸδβθ. 115 3418. μέχρι τὴς ἀ- 

κμῆς, μ μέχρι ἀκμῆς τινός Ζιγ11. 518 "18. ε14. 846 "29. ἥ 
ἀκμὴ ποίων ἠθῶν ἐστίν Ῥβ 14. ἀνθῶσαν ἔχειν τὴν ἀκμὴν 
ΩΝ ὅ, 10) ΡΎΙ1. 1411 "28. ἑτέρας ἀκμῆς τὸ πολεμεῖν 
τὸ βυλεύεσθαι Πη9. 1829 58. --- ἀκμήν αἂν τῆς μήτρας 
ἀκμὴν ἐναίμη τε ὅσης ἢ διαθέρμν Τὶ 259. 1525 588. 

ἄκμων Ζγεϑ. 189 Β11. ακ 802 "42. 

40 ἀκοή. 1. περὶ ἀκοὴς ψβ8. ἡ ἀκοὴ τὸ ἀκυστῦ ἀνηκύστυ, 
ψύφυ τε ᾧ σιγῆς ψβ8. 421 04. 10. 422 528. διττὸν ἡ ἀκοή, 
δυνάμει, ἐνεργείᾳ (ἡ ἐνεργείᾳ ἀκοὴ Ρϑοα]ϊατὶ ποιπῖμο, ἀϊοίξας 
ἄκυσις)᾽ ΨΥ). 426 87, 12. ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀκοὴ ἅμα γί- 

νεται ὁ ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν ψόφος ψγ2. 420 81. ἡ φωνὴ ἢ 
ἡ ἀκοὴ ἔστιν ὡς ἕν ἐστι ὦ ἔστιν ὡς ὑχ ἕν Ψγ2. 426528. 
ἡ ἀκοὴ λόγος τις, διὰ τῶῦτο φθείρει ἕκαστον ὑπερβάλλον τὴν 
ἀκοήν ΨΎ 2. 426 229. διαφέρει. καθαριότητι ἀκοὴ γεύσεως 
Ηκῦ. 1116 ΑἹ, περὶ ἀκριβείας ἀκοὴς Ζγε2. 181 314-Ρ29., ἡ 
ἀκοὴ ὼ ἢ ὄψις πρὸς τὸ εὖ εἶναι συμβάλλονται 89. 1481 

412. τῶν ζῴων. τῶν ἐχόντων ἀκοὴν τὰ μὲν ἔχει ὦτα, τὰ 
δ᾽ ὑκ ἔχει ἀλλὰ πόρος φανερίς Ζια11. 492 ἐὰν οΓ 15. 494 
518. βιο. 808 38. 12. ὅ04 328. δ8. 588 320, 4, τίνα ζῷα 
ὑκ ἔχει ἀκοήν Ζιβ18. δ06 484. ὃ8. 688 ."84, δά, 68.518. 
ι40. 621 517. ἀκοὴν ἔχει τὸ ζῷον ὅ ὅπως σημαίνῃ τι αὐτῷ 
ψγ18. 488 "24, πρὸς τὼ ἀναγκαῖα κρείττων ἡ ὄψις καὶ ὦ καθ᾽ 
αὐτήν. πρὸς ὁὲ νῶν ἡ κατὰ συμβεβηκὸς ἡ ἀκοὴ πλεῖστον 
συμβάλλεται αἰ1. 481 5ῦ, 11, 18. ΟὗΥ̓ΜΑΊ. 980525, 28 Βς. 
Ζμ1. 608 519. ἀκοὴ ἀμβλυτέρα ὄψεως πζδ. 888 58}, ἀκοῆς 
πόρος νυκτὸς μᾶλλον ἀνεῳγμένος πια88. 908 λ22, τὴν ἀκοὴν 

μάλιστα ἐκ γενετῆς πηρᾶνται πιαὶ. 898 "28. αἱ περὶ τὴν 
ἄκοην, δὲ᾽ ἀκοῆς ἡδοναί ΗΎ18. 1118 37. ηεγῶ. 1280 528. 
1281 "171. --- ἡ ὄψις προτερεῖ (φοἸοτίξαιο τλοῦι8) τὴς ἀκοῆς 
μβϑ9. 869 09. οὗ κά. 8398 211. ἧ κατὰ τὴν ἀκοὴν ὡρμονική 

(οἴ αἰσθητικὴ ἐπιστήμη), ΟΡΡ ὴ μαθηματική ΑΥ18. 719 52. 
- 2. ἀκοή 16 τὸ τῆς ἀκοῆς αἰσθητήριον. δυοῖν ὅ ὄμμασι ὰ 
δυσὶν ἀκοαὶς κρίνειν ΠΎΙΘ. 1287}27, ὃ κύρη ὕϑθατος. καὶ ἀκοὴ 

ἀέρος, συμφυὴς ἀέρι ψυι. 425 84. βδ8. 430 54. (θεἴδπι ἴα- 
᾿θυ8 Ἰοοΐδ, 408]68. βαπῦ ἢ ὄσφρησις καὶ ἡ ἀκοὴ πόροι συνά- 
πτοντες πρὸς τὸν ἀέρα, τὸν θύραθεν Ζγβθ. 1442, ἔχει καὶ ἢ τὴν 

ἀκοὴν ἔνια. τῶν ζιβων περὶ τὴν κεφαλήν Ζ β' 10. θ566 "14 
ἀκοὴ Ροϊοβὺ τὸ αἰσθητήριον βιριΐβοθτο). ἀφὴ τὴς ἀκοὴς ἀνο- 

μοία γίγνεται ακϑ08 ν8. ἀκοὴ δεξιά, ἀριστερά πλ29..960 
480. συμπιέζεσθαι τὰς ἀκεας πια44. 904 322. 

ἀκοιλος. ἄκοιλα τὰ τελευταῖα τῆς ἀορτῆς Ζιγῦ. 515 331. 
[ ἀκοινωνησία Πβό. 1268 022. 

ἀκοινώνητος. τὸ τοῖς κακοὶς ἀκοινωνητότερον ΤῊΣ. 1178]. 

ἀκολασία. περὶ ἀκολατίας Ηγ138-1 5. ἡεγ2. ἡμαϑ 2. πκη.949 
424-950 519 (οὔ ἀκόλαστος). ἀ6Ηβ7.110750. γεβ8.1221 
ΔΖ, ἀρ]. 1249}81. 8.1250520. 6.1251516θ- 28. ΠΟΙΏΘΗ 6Χ- 

φθίνειν ἀναγκαῖον μαϊά4. 851 329. ἀκμα- δ0 Ρἰϊοαίας ΗΎ1ὅ. 1119 388 844. --- δαπανηροὶ εἰς ἀκολασίαν, 
εἰς τὸς ἀκολασίας Ηδ1. 1119 581. 8. 1121 89. 

|) 



Ἷ 

26 ἀκολασταίνειν ὠκύειν 

ἀκολασταίνειν Ἠβδ6. 1107 319. ἀκολασταίνων, δγῃ ἀκόλα- "18. --- ἰβἀ6 ἀκολυθεῖν τινί ϑδάξτα νἱ ἀϑυγραΐαγ, δίηυθ ὑπάρ- 
στος ἨΎΪ. 1114 812. χειν τινί, κατηγορεῖσθαί τινος (οἴ ἔπεσθαι. ϑιοίπίΒΑ)] Ρ. 222) 

ἀκόλαστος ΗΎγ18-16. ηεγΎ2. ἡμα22. ὁ ἀκ. λέγεται πολλα- Ααδ. 26 Ρ6, 9. 27. 48 Ῥά, 19, 81 οἱ Β86ρο. Ε12. 18. ΜΑΙ. 
χῶς ηεγ2. 1280."88- 59, τίνα δὲεῖ λέγειν ἀκόλαστον Ἠηθ. 981 827 ΒΖ. δθ. 1010 86. ῷε4. 228 080. ἡμβ6. 1208 
1148 δ1τ. ὁ ἀκόλαστος ἀοῦ 818. 1150.521. ηεβ8. 1221 6 19, 2ὅ. 11]. 1209 87, 082 4]. ἀκολυθεὶῖν παντί, ὑδενί Ααά. 
419. τὰ θηρία ὅτε σωφρονα ὅτ᾽ ἀκόλαστα Ἠη7. 1149 081. 200. ἀκ. ἀντιφατικῶς, ἀντεστραμμένως ε18. 22 384. ἀκ. 
ἀΐϑε ἀκρατής Ηη2. 1145 16. 4. 1146 }20. 11. 1152 "4846. ἀνάπαλιν τβϑ. 114 54. ἤτοι ταὐτά ἐστιν ἢ ἀκολυθεῖ ἀλλή- 
ἡμβ6. 120851. ὁ ἀκόλαστος αὶ μεταμελητικός, ἀνίατος Η59. λοις Αα18. 832 "24, 21. οἴ ΜΎ2. 1003 Ρ28. ΨΎΙ. 425 "8. 
1150 029, 832, 1151511- ημβ6. 1208 580. ἀκόλαστοι οἱ ἀκολυθὸν πᾶσι τὸ ἂν αὶ τὸ ἕν "(γα ἕπεσθαι) τὸθ. 121526,21. 
πολλοὶ τῶν ἀσώτων Ηδ 8. 1121 "8. τῶν γυναικῶν αἱ ἀκό- τὸ ἀκολύθησις. ἐναντία ὑπομονὴ ἀκολνθησις (Ιβοον 4, 85) Ργ9. 
λαστοι περὶ τὸ ἀφροδισιάζεσθαι, πρὸς τὴν ὁμιλίαν τὴν τῶν 1410 54. --- ἀκολύθησις τῷ λόγῳ Ἴεγ1. 1229]. τ πρότε- 
ἀφροδισίων Ζιζ18. 512.312. η]. 582 426. ρὸν λέγεται τὸ μὴ ἀντιστρέφον κατὰ τὴν τῷ εἶναι ἀκολύ- 

ἀκολυθεῖν. μετὰ τὺς συνδέσμυς, ὃς ἂν προείπης, ἀποδίδυ τις θησιν Κ12. 14.380. οἵ 485, 12, 18. 14 028, 1ὅ 86, 8. --- 
ἀκολυθῦντας Ρ526. 1488 489. --- ἡ ἀναθυμίαξις ἀκολυθεῖ τὴ ἀκολυύθησις Ἰορὶςα, οὗ ἀκολυθεῖν ἢ 4 κατηγορεῖσθαί τινος. αἱ 
ὁρμὴ τῆς ἀρχὴς μβϑ. 866.87. οΓὙ1. 810 014. οἱ νέοι οἷοι 15 ἀκολυθήσεις ε18. 22 514, ἡ τῶν ἑπομένων ἀκολύθητις τι 8. 
ἀκο υθεῖν ,τὴ ὁρμὴ Ῥβ12. 1889 39. διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν 181.528. αἱ τῶν ἐναντίων ἀκολυθήσεις τβϑ9. 114 014. ἀκο- 
ὅτως ἐπάγειν ἀκολυθῶμεν Οα1. 268 520. τὸ μὴ ἀκολυθεῖν λύθησις ἐπὶ ταὐτά τβϑ. 118 .828, 80, 38, 114 82 αἱ. ἀνα- 
τὴ λαιμαργίᾳ Ζμδ18. 696}80. ἀκολυθεῖν τῷ λόγω, τῷ παλιν ἡ ἀκ. ἡ κατὰ τὴν ἀντίφασιν ᾿ἀκολύθησις τβϑ8. 118 
νόμῳ, ταῖς ὀόξαις, τὴ ἀναλογίᾳ, ταῖς ὁμοιότησιν, τοῖς φαι- "15, 19, 25 8αη4. ι28. 181 8480. ἡ κατὰ τὰς ἀντιθέσεις ἀκο- 

νομένοις 1{611. 1295 ΡΒ (ἜΥῃ πειθαρχεῖν τῷ λόγῳ 56). 14. 30 λύϑησις τι28. 181 526. ἡ ἀκολύθησις ἀντιστρέφει τιδ.167}2. 
1298.288. β11. 1978.840. Ηε14. 1187 52. ζϑ. 1189 019. ἀκολυθητικὸς τοῖς παθεσι, τὴ φαντασίᾳ Ἠα]. 1095 34. η8. 
ἡμαϑά. 1194.589. ΜΑδ. 986 581. 9. 990 21. ταῖς ἡλικίαις 1150 528. ταῖς ἐπιθυμίαις Ῥ12. 1889 55. τῷ λόγον ἔχοντι 
οἰόμεθα ἀκολυθεῖν Ηζι2. 1148 08. ἡὶ ἐποποιία τὴ τρωγωδίᾳ ηεβι. 1220.510. 
μέχρι τότυ ἠκολιθησεν, ὉΡΡ ταύτη διαφέρεσιν᾽ ποῦ. 1449 ἀκόλουθος. χρῆσθαι γυναιξὶ ἢ παισὶν ὥσπερ ἀκολύθοις Πζϑ. 
10. -- βοηἱὶ νἱάούαν οδαβαια οἰοοιίιο, Ρτοροβιτοη 68 ΟΠ} ι- 38 1828 86. τὸ ἀκόλυθον γένος τῶν κυνῶν, ἀϊδι τὸ θηρευτικόν 

8ῖο, σοπάϊτοη68 ἰὰ απμοᾶ 6χ 118 βιϑρθῃβιμι οδῦ, β Ὀϑ θα ίδτ Ζι1. 608 480. --- ἀκόλυθον τοῖς εἰρημένοις, δόξειε δ᾽ ἀκό- 
δοοίἀθπδ; ἄθ Πῖ8 ταιϊοπίθυβ ἀκολυθεὶν ἀϑυτραύαν. τὴ ὑσίᾳ ἡ λυθον εἶναι διελθεῖν Πζβ. 1821 "4, Ηὸ 4.1122 818 (οΥ ἔπε- 
γένεσις ἀκολυθεὶ ὶ ταύτης ἕνεκα ἐστιν, ὐχ αὕτη τὴ γενέτει σθαι). -- τὸ καλὸν κἡὶ τὸ ἡδὺ ὦ τὰ τύτοις ἀκόλυθα ΡΊ. 1421 
Ζγεϊ. ΤΊΒ 5. ἀρχῆς κινηθείσης πολλὰ ἀναγκη μεθίστασθαι "40. --- τὸ ἀκόλυθον. τινι 14 ἀκολυθεὲν τινί ((6 ἢ ν) τβά. 111 
τῶν ἀκολυθύντων Ζγδ!ϊ. 166 29, 764 025. ΕΓ 10. 7781, 80 Ρ22 (1 6 ὃ ἔστιν, εἰ τὸ προκείμενον ἔστι). 5.112 817,22 
111}85. ἐκ τῷ ἀκολυθῶντος πβοτ ῥέπει ἢ ἥ ἀποτρέπειν ΡῬβ28. (σοιαῦ ἀκόλυθον ἀνθρώπῳ ζῷον, δίπον 4). ---- ἀκολύθως 
1899511,18 (γα ἕπεσθαι 410). ἀκολυθεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φτβιο. 829 089. 
ἐὰν θάτερα πλεοναχῶς λέγηται, ἢ θάτερα πλεοναχῶς λέγε- ἀκονᾶν. πρίων ἀκονώμενος πζϑ5. 886 010. ἱπά6 ὠκονω μένυ δβοτὶ- 
σθαι ἨΙ1. 1129 528. ἀκολυθεῖν καθ᾽ ὁμοιότητα Η711. 1181] Ὀδπάμπι νἱάθίαν ̓  ῬΥῸ ἀκονυμένυ πλεϑ. 964 "87. 
584. οἱ βίοι ἀκολυθῶσι κατὰ ταύτας τὸς διαιρέσεις εἰπι Ζιθῶ. 85 ἀκονεῖν. οὗ ἀκονᾶν. 

690510, 18. γὙ2. 617 48. ἀναγκαῖον ἀκολυθεῖν ψυχομέψῳῳ ἀκόνη. τὰς ἀκόνας τῷ μολίβδυ τήκεσθαι Γ᾿ 204. 1515 391. 
τῷ ζῴῳ γίνεσθαι τῶτο τὸ μόριον Ζγδι. 164 828. ἀκολυθεῖν ςΓ 205. 1515 488. 
ἀπά τινος Φζά. 28551. ἐὰν αἱ τρίχες ὦτι λευκαί, ἐκ ἀκο- ἀκόνιτος. τὰ ἀκόνιτα τῶν ἀγγείων σπᾷ τὸ ὕδωρ εἰς αὐταὶ 
λυθεῖ τῷ δέρματι λευκότης Ζγε4. 184321. ἀκολυθεὶ τῷ με- Ζγβ4. 139 "12. 
γέθει ἡ κίνησις" διὰ γὰρ τὸ τὸ μέγεθος εἶναι συνεχὲς ἢ ἡ 40 ἀκοντίζειν. φλόγες ἀὠκοντίζονται κῷ. 392 "8. οὗ 4. 395 νά 
κίνησίς ἐστι συνεχής Φδιι. 219511, δ16. 13. 220}24, μᾶλ- (ορρ στηρίζ εσθαι). 
λον ἀκολυθῶσι παιδεία ὸ εὐγένεια τος εὐπορωτέροις Πϑ8. ἀκό ντιον. ἔχων ἀκόντια Ῥβ20. 1893 "17. 
1293 087. τὴ δικαιοσύνη ἀκολυθῶσιν αἱ ἄλλαι ἀρεταί {Πγ18. ἀκοπίαστος ὁδὸς κι. 8391512. 
1288539.  ξγδ. 1232381. οΓΠβ6. 1205584. αἱ ἄλλαι δια- ἄκοπος. τοῖς τετράποσιν ἄκοπον τὸ ἑστάναι Ζμδιο. 689 "17. 
φοραὶ ταύταις ἀκολυθῦσι Ζμβι. 646518. τὸ ἤθη σχεδὸν ἀ ἀεὶ 46 περίπατοι ἀκοπώτεροι, ΟΡΡ κοπιαρώτεροι πεῖ. 88016. 10. 
τύτοις (τῷ φαύλῳ ᾧ τῷ σπυδαίῳ) ἀκολυθεῖ μόνοις " κακίᾳ 881 920. 38. 888 "24. ἡ συνήθεια, ἄκοπον πεῖ2. 882 31. --- 
γὰρ ἣὼ ἀρετῇ τὰ ἤθη διαφέρυσι πάντες πο. 1448 838. ἐπει ἄλυπον ὼ μετὰ τὰς ἐργασίας ἄκοπον Ζικ1. 688 "20, 34. 
τὸ ἀγαϑθὲν διχῶς, ἡ αἱ φύσεις ἢ αἱ ἕξεις ἀκολεθήσυσιν Ηη18. ἀκοπώτεροι πολλοὶ ἐμέσαντες πεῖ. 881 587. --- σῖτος ἐαθεὶς 
1152 928. οΥ Μό10. 1018 8386. ἀκοληθῶσι ταύτη αἱ ἄλλαι ἐν τῷ ψύχει πολλὰ ἔτη γίνεται ἄκοπος πιὸ. 909 319. 
μεταβολαί Μηι. 1042 58. οὔ μαϑ8. 340517. ἀκοχυθεῖ διχῶς, 50 ἄκος τινός, ραποίϊνο γ6] ἰὰ 5βἰρηϊβοαίαν αυοὰ ἀνογυϊζαν Πεβ. 
ἡ ἅμα ἢ ὕστερον Ῥαθ. 1862 "29, 86. εὐθὺς ἀκολυθεῖν γε- 1808 026, γε] ἰὰ ποὰ Ἔχροῦϊταυν ΠΙ͂Τ. 1267 88, 9. εὅ. 1806 
νομένοις, ἀϊϑὺ προιώσης τὴς ἡλικίας γίνεσθαι Ζγεῖ. 118 821. 282. ἄκος ἐπὶ πάση ὑπερβολὴ ΠΎΤ. 1408 51. υὑκ ἐπιζητεῖν 
ἕν ἀκολυθεῖ βέλτιστον ἦθος τὴ εὐτυχίᾳ Ρβ16. 1891 2, οὗ εἰ μὴ παρὰ φιλοσοφίας ἄκος ΠΤ. 1267 512. 
9.1886}95. συμβαίνει ταῖς " τοιαύταις ἔξεσι τὰ τοιαῦτα ἀκοσμία ἀκολυϑεὶ τῇ ἀκολασίᾳ αρθ. 1251 892. --- κόσμος τὸ 
ἀκολυθεῖν Ῥα!10. 1809.320, 27 γα ἐπακολυθεῖν 522). τῷ 55 σύμπαν, ἀλλ᾽ ἐκ ἀκοσμία κβ. 399 514. ΓΕ 18. 147781. -- 
μεμνημένῳ ἀκολυθεῖ φαντασία τις ὃ μέμνηται] Ῥαλ1. 1ὅτὸ ἀκοσμία τῶν δυνατῶν (ἀρυά Οτοίθηδο8) Πἅ,1Ο. 1272 "8. 
229, τὰ ἀκολυθῆντα 6ς ταῖς αἰσθήσεσι) ἃ κοιναί, οἷον κίνησις ἀκυάζεσθαι (Βοπι ι7) Πό3. 1888 529. 
μέγεθος ΨΎ1. 4255. ἡ ἁφὴ ὼ γεῦσις ἀκολυθεῖ πᾶσι ζῳοις ἀκύέειν. ἅμα ἀκύει ΚῚ ἀκήκοε αιθ. 446 ῬΩ (οῇ αἰσθάνεσθαι α). 
ἐξ ἀνάγκης αἱ]. 486518. τὰ ταῖς δημοκρατίαις ἀκολυθῶντα ἀκύεται ἐν ἀέρι ὸ ὕϑατι Ψψβ 8. 419 "18. ἐκπνέοντες ἧττον 
ἢ δοκῶῆντα εἶναι τῆς πολιτείας οἰκεῖα ταύτης ΠζῚ. 183173480, 60 ἀκύωνσιν ἢ εἰσπνέοντες Ζγεξ. 781 380. οἴπιχά]. 908 584. 48. 

20. τὸ κοινὸν ἀκολυθεὶ πᾶσι τοῖς καθ᾽ ἕκαστον Ζγδϑ. 1608 904511. 44. 904.3160. τῶν ζῴων τίνα ἐκ ἀκϑέι, οἵ ἀκοή. 



, 4“ 
ἄκδσιὸς 

μᾶλλον ἑνὸς ἀκύοντες συνίεμεν δ πολλῶν ἅμα ταὐτὰ λε- 
γόντων ακ 80116. ἀκυέει (τὸ τῆς ἀκοῆς αἰσθητήριον) ϑ μό- 

νὸν κατ᾽ εὐθυωρίαν ἀλλὰ πάντοθεν Ζμβιο. 65628. ἔστι 
μὲν ὡς τὸ αὐτὸ ἀκύει ὁ πρῶτος ἢ ὁ ὕστερος, ἔστι δ᾽ υἰς 
π΄ αιθ. 446 Ῥ16. ἀκριβῶς ἄἀκνειν διχῶς λέγεται Ζγεξ. 181 δ 
415. οἱ φυσικοὶ λόγοι, τὸ ὁρᾶν ΠῚ τὸ ἀκύειν φάσκοντες εἶναι 

λυπηρόν, ἀλλ᾽ ἤδη συνήθεις ἐσμέν, ὡς φασὶν Ηη18. 1154 8, 
- ἀκϑέειν ς ἔθη μικρὰ ψόφυ Οα11. 281 322. ἀκϑειν μὲν 
τῷ λόγυ, παρακύειν δέ Ἠη1. 1149 826. ἀκυσάτω τῷ Ἥτσι- 
δὴν Ηα2. 1095 09. ὁ δο0 ἀκυσόμενος τὰ παραγγελλόμενα 1ιο. 
Πὸ14. 1298.319. 8080] συνομοιοπαθεῖ ὁ ἀκύων. τῷ παθη- 
τωεῶς λέγοντι Ῥγ7. 1408 528. ὐχ ἡ ἀπόδειξις αἰτία, ἀλλ᾽ ὁ 
ἀκείων ΑὙΞ4. 8ὅ }22. -- ἀκέέειν ἴ4 λέγεσθαι. ᾿Αγαμέμνων 
κακῶς ἀκώων ἠνείχετο Ππ14. 1285511. ἀρχὴν ταύτην ἄξιον 
ἀκῶσαι τὸ ζῳν Ζγβά. 140 220, -- ἀκυστός. τὸ ἀκεστόν, 16 

ὉΡΡ ἀνήκυστον ψβ9. 421 νά. τὸ φωνὴεν ἔχει φωνὴν ἀκυστήν 

πο20. 1456}"26. ὁ λόγος αἴτιος τὴς μαθήσεως ἀκυστὸς ὧν 

αἰ]. 4371.518. τὸ ἀκυστὸν ὑπὸ τῷ ὁρατῷ πέφυκε φθανεσθαι 

κα. 395 517. τὸ ἀκυστὸν μόνον ἦθος ἔχει τῶν αἰσθητῶν πιθ 
21. 919 "20. 30 

ἀκυίσιος. κινεῖταί τινας. ὸ ἀκυσὼς κινήσεις ἕνια μέρη τῶν ζῴων 
Ζκι1. 108 "4, περὶ ἑκυσίυ ὼ ἀκυσίω ,Ἀγι- -8. ηεβ1- 9. ημα 

12-16. δοκεῖ: ἀκύσια τὰ 'ᾳ ἣ δι᾿ ἄγνοιαν γινόμενα ΗΎ1. 
1109 "85. τὰ βᾳ ὶ ἀπατὴ ἀκύσια Ῥα1ὅ. 1811 νὅ. ἀκυ- 
σιον. ἀϊδὲ ὑχ ἑκύσιον ΗΎ2.111018. ἁπλῶς ἀκήσια, νῦν 25 

δὲ αὶ ἀντὶ τῶνδε ἑκύσια ΗὙΙΪ. 1110 88- ΡΤ. ἀκύσια συναλ- 
λάγματα ΗΞςὅ. 1181 38. φονικῷ εἴδη τὰ ἐκ προνοίας, τὰ 

ἀκύσια Πὸ 16..1800 "26. δικαζειν φόνυ ἀκυσίν 411. 1547 
ν»28. --- ἀκυσίως πράττειν Ηγ2. 1111 82. 8.1111 828. 

βλαπτεσθαι Ῥα!18. 1818 080. τοῖς κακῶς δεδρακόσιν ἀκν- 80 
σίως Ρβ28. 1897 514 (ἃ ὑγὰρ δάθβρ 55). 

ἄκυσις, καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀκοή, ἡ τῇ ἀκυστικὃ ἐνέργεια ΨΎ2. 
42651,7,132. αιϑ. 489 516. ορρ κωφόύτης τεθ. 185 "82. 

ἀκώσματα, Ξγ8 ἀκροάματα Ηκ4. 1114}28. 2. 1118 "18. 
ἀκέσματα δὴ ὁράματα ἀνελευθερίας Πη171. 1886 "2, 86 

ἀκυστικὸς τῷ πατρός Ηα18. 1108 38. --- τὸ ἀκυστικόν: ἡ τὸ 
ἀκυστικῶ ἐνέργεια (εἴ ἄκυσις) ΨΎΣ. 42651. 

ἔκρα. (φλεβῶν τινῶν) σχίζεται. ἄκρα ἑκατέρα, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν 
μέγαν ῥάχτυλον, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸν ταρσόν Ζιγ2. 6132.50. λευ- 
καίνεται ἀπ᾽ ἄκρας ἥ θρίξ Ζιγι1. 518 49. --- αἱ ἄκραι ἀνε- 40 
σπασμέναι φαίνονται ἐν τῇ θαλάττη μγά. 8313 010. ἡὶ Ἵππν 
ἄκρα θ184. 844 38. 

᾿Ακραγαντῖνος ᾿Εμπεδοκλῆς Οα10. 279}"16. ᾿Ακραγαντίνων 
πολιτεία [488. 

ἀκραίπαλος πγ171. 818 11, 45 
ἀκρασία. περὶ ἀκρασίας ΗἨη1-11. ημβ4-θ. πκη.949 524-980 

419. ἀεἴ Ηη6. 1141 }22. 7. 1149 25. 9. 1180 "84. ηεη2. 
123189. ῬΡχ12. 1872 "18. β19. 1892}28. ἀρθ. 1251528- 

29 (οἴ ἀκράτεια). πκη8. 949 "16. ἀκρασία πόλεως Πε9. 
1310.319. ἀκρασία, ορρ ἐγκράτεια, ἀἰδὺ κακία (μοχθηρία), 50 
θηριότης Ηη]. 114551 6866. 9. 11860}88, 86. ἡμβά. 5. Ῥα10. 
1368 ὑ14. (πότερον ἔστι τις σπυδαία ἀκρασία Ἠηδ. 1146 
419). ἀκρασία θηριώδης, νοσηματώδης, ἁπλῶς Ηη6. 1148 
519, 85, 1149519. ἀκρατία παρακολυθεῖ τὴ ἀφροσύνη αρθ. 
1251 42. ἀκρασίαι νοσηματικαί, φύσει ημβᾶ. 1202 419, 28. δ 

ἀκρασία. ἀϊεὶ μαλακία ημβθ. 1202 088. ΟΥΗη1. 1145 58. 
2.1145}9., ἀκρασία ἁπλῶς, κατὰ μεταφοράν Ηηϊ. 6. 1147 
ν22. ημβθ. 1202 588 βηη. πκηϑ. 949 14, ἀκρασίας. τὸ μὲν 
προπέτεια τὸ ὁ’ ἀσθένεια Ἠη8. 1150 "198η4. ἀκρασία προ- 
τρεπτική (προπετική). ἀσθενική ἡμβθ. 1208 580864. 60 

ἀκράτεια ἀοῦ αρ!. 125051. 8. 1250522 (οἴ ἀκρασία 6. 1251 

ἀκρίβεια , 21 

428-29). 
ἀκρατεύεσθαι, ἃεῖ ἐνεργεῖν κατὰ τὴν ἀκράτειαν γεβ1. 12 28 

438,9, Ηη5. 1141 324, πῶς ὑπολαμβάνων ἀκρατεύεταί τις 
Ἠη8. 1146 21, 80. ὅ. 1146 θ25, ,.141 Β1,18. τῶν ἀκρα- 
σιῶν, ἣν οἱ μελαγχολικοὶ ἀκρατείονται 111. 1152 528. 

ἀκρατευτικὰ ἀδικήματα, ἀϊϑι ὑβριστικα, κακυργικά Ῥβ16. 
1391 319. 

ἀκρατής, ἀοῦ Ηη2. 1145}11. 6. 114854-11. 9. 1151 34, 20- 
28. (4. 1166}8. ηεβ7. 122887. 8. 1234}19. Ψγ9. 4888. 
τζϑ8. 146Ρ}25. πκη2. 9496. η. ,9495}88. πότερον εἰδὼς πράτ- 
τει Ηηὅ. 2. 1145512. ὁ ἀκρατὴς μεταμελητικός, ἰ ἰατός, ἡμι- 
πόνηρος Ηη9. 1100 "80 844. 11. 1162 517. ἡμβ6. 120380. 
τὰ θηρία ἐκ ἀκρατὴ Ηηδ. 1141 4, ἀκρατής, ἀϊδὶ ἀκόλα- 
στος Ἠη11. 1152 "4866. 9. 1151 420-28. 6. 1148 518 Βη6-. 
ημβ6. 1208 31. ορρ ἐγκρατής, ἀϊδῦ μαλακός Ηη8. 1160 
433, 18, 14. 6. 1141728. Ἴμβ6. 1202 "86. ἀϊδι. πονηρός 
Η511. 1152.530-24. ἀκρατεῖς τὴν προπετὴ ἀκρασίαν (ρρ 
τὴν ἀσθενὴ) Η58. 1160 ῬΡΩ6, ἀκρατὴς ἁπλῶς, ἀϊδὲ ἀκρατὲς 
κατὰ μέρος βῖνα κατὰ πρόσθεσιν. νου θυμῦ, τιμῆς, κέρ- 
ὁυς 4] Ηηθ. 3. 11455Ρ19. 8. 11465"8-ὅ. 4. 1146}19. 6.1147 
Ρ88, 1148 311. 8. 1160 11. ἥμβ6. 1202 582, 86. πκηϑ. 

949 518, 14. ἀκρατὴς πρὸς τὸν οἶνον Βῖπη, περὶ τὰ πόματα 

Ζιθά. 594 310. 2γδι. 11454. Ζμδ11. 6918. ἀκρατεῖς τῆς 
κεφαλῆς. τῶν ὄπισθεν Ζγβ6. 144581. Ζιι12. 616 5238. --- 
ἀκρατῶς βιοτεύειν ΗΥΤ. 1114.518. 

ἀκράτητον ὑπὸ τὴς φύσεως ὼ ἄπεπτον μδι. 884 588. 

ἀκράτισμα. ἕως ἀκρατίσματος ὥρας Ζιζβ. 564 520. 
ἀκρατοποτῶσιν οἱ οἰνόφλυγες πγὅ. 871 528. .,26. 814 "28. 

ἄκρατος. «ζωρότερον κέραιε᾽ ᾿ (σημαίνει) τὸ ἄκρατον ὡς οἶνό- 
φλυξιν ποϑὅ. 1461 516. πόμα ἧττον ἄκρατον πκαϑ0. 929 
486. μελίκρατον ἄκρατον, ΟΡΡ ὑδαρές Μνθ. 1092 580, μᾶλ- 
λον κραιπαλῶσιν οἱ ἀκρατέστερον πίνοντες ἥ οἱ ὅλως ἄκρατον 
πγϑ8. 871 416. 14. 8783 84. (οὗ εὔκρατος πγϑ 2. 874 528). --- 

αὐτὸ ἂν μάλιστα ἕκαστον ἦν ἄκρατον ὃν Ζγα18. 128 520. 
μέλαν ἄκρατον χϑ. 1959, 080, 7196 58. ἀκρατέστερον ἀν- 
θος χά. 7946. ἶρις ἄκρατος ΜμΎ4. 815510. ὀλιγαρχία ἀ: ἄἀκρα- 

τος ᾧ τελευταία ΠΕΙῸ. 1812}85. ὁ 11. 129642. β12. 1278 
081. κακὸν ἄκρατον Μνά. 1091 "87. ἄκρατος, τῆς διανοίας 

ὀργή (οἴ ᾿Αλκιδάμας) Ργϑ. 1406 310. λόγος ἄκρατος Μγά. 
1009 534. --- τὸ κεκραμένον τῷ ἀκράτυ πᾶν ἥδιον (46 Βοπίϑ, 
οὗ ἄμικτον) πιθ88. 921 34. 

ἀκρέμων. νἱ ἀκρέμονες, ἀϊδὶ τὰ φύλλα φτβιο. 829 8, 
ἀκρίβεια τῶν φθόγγων ἀκϑ01 Ρ2, 804 228, 81. κατ᾽ ἀκρί- 

βειαν ἔντορνος ὁ κόσμος Οβά. 281015. τὸ ἔμβ υον ἀπαρτί- 
ζεσθαι πρὸς ἀκρίβειαν Ε 251. 1525 326. ἀκρίβειαν τύτων 
(τῶν κινήσεων) ἀδεμίαν ὑποληπτέον Ζιηϑ. 888 ὑδ, --- ἡ πόρ- 

ρωθεν ἀκρίβεια τῶν αἰσθήσεων, ἡὶ περὶ τὰς διαφορὰς ἀκρί- 
βεια τῶν αἰσθήσεων Ζγε. 181 ν17, 2. ἡ τῆς διανοίας ἀκρί- 
βεια Ζι1. 612 021. τὴν ἀκρίβειαν ὦ δεῖ ὁμοίως ἐν ἅπασιν 

ἐπιζητεῖν Ηαγ. 1098521. εἴϑησις (δύνα μις) τιμιωτέρα ἑτέρα 
ἑτέρας κατ᾽ ἀκρίβειαν ψα]. 402 52. Αδ19. 99 084. Ἷ τὴν 
αὐτὴν ὠκρίβειαν δεῖ ζητεῖν διά τε τῶν λόγων ἢ διὰ Τῆς 
αἰσθήσεως Πη7. 1818.320. πρὸς ἀκρίβειαν, ὉΡΡ᾽ πρὸς ὄψιν 
αν16. 4781. εἰς ἀκρίβειαν Πη11. 13812. τῇ ἀκριβείᾳ 
τῶν νόμων γλαφυρώτερος Πβ12. 1214571. δι᾽ ἀκριβείας λέ. 
γειν, γράφειν, διορίζειν, ἀποὸδναι. ἰδεῖν ΑαἹ. 24 Ρ14, τηϑ. 
168.811. ᾧχβ. 191 29. 9. 192 385. Ζιαθ. 491 839 (0ρρ ἐν 

τύπῳ). 18. 4981. Ζμαδ. 644 086. Ζγαξ0. 728}12. γ2. 
753014. Ηκ8. 1174 2. αν12. 4ΤΊ 56. κθ. 891}11. κατ᾽ 

ἀκρίβειαν ζητεῖν ἡεη2. 1286 .}18, --- ὅπυ μάλιστα ὑποκρί- 
σεως, ἐνταῦθα ἥκιστα ἀκρίβεια ἔνι Ῥγ12. 1414 516. --- 

2 



28 ὠκριβής 

Ρίὰν ὡς ἐνδέχεται λαμβανειν τῶν τοιύτων τὰς ἀκριβείας 
μβδ. 868 "50. 

ἀκρι βής. δεικνύναι, συλλογίζεσθαι ἀκριβέστερον, ΟΡΡ μαλα- 
κώτερον Μκ1. 1064 47. Ρβ22. 1396 484. ἀρχαὶ ἢ ἀκριβέ- 
στεραι ἢ ἁπλύστεραι ΜΕῚ. 1026 ὑ7. ἀντὶ λόγυ ἁπλᾷ ἀκρι- 
βέστερος Μζ 4. 1080 416. τοῖς μὲν ἀκριβέστερον τοῖς δὲ 
ἀμαυρῶς Οαϑ9. 219 δ2 9. νῦν μὲν ἱκανῶς πρὸς τὴν παρῆσαν 
χρείαν, ἀκριβέστερον ὁὲ πάλιν Οα8. 269 21. ἀκριβὴ λόγον 
ἀποδῦναι. ΟΡΡ τύπῳ περιλαβεῖν τα]. 101.421. ἀκριβὴς ἢ πε- 
ριττὴ διάνοια τζά. 141 018. ἀκριβὲς ἐ ἐν ὑπολήψει. ἐγῃ σαῷές 10 
τβά. 111 45. ὅροι μήτε ἀσαφεῖς μήτε ἀκριβεῖς Ῥαὶ 0.18609 

082. ἐν οἷς τὸ ἀκριβὲς μή ἐστιν ἀλλὰ τὸ ἀμφιδοξεῖν Ῥα2. 
1850 48. ὑποπτεύειν ΕΚ, μηὸὲν ἀκριβὲς ἔχειν πκθ18. 9518. 
--- τὸ τῷ ἀριθῦ μέτρον ἀκριβέστατον Μαϊ. 1058 81. κι- 

νεῖσθαι ἐν ἀκριβεστάτοις μέτροις κῦδ. 397510. ἀκριβέστεραι 
ἀνογκαι Οβ5. 387584. αἰσθητήριον ἀκριβές. αἴσθησις ἀκρι- 
βής, ἀκριβεστέρα Ψψβ9. 421 412,10 (ορρ χείρων). αιθ. 446 
812, Ζια1ὅ. 494}16. Ζμβ2. 848519, οἵ ἀκρίβεια. διώρισται 
ἀκριβέστερον τηϑ. 158 .525. ὁρισ μὲς ἀκριβής Η69. 1109 58. 
ὀιὰ λογικωτέρων ὁ ἐκριβεστέρων. λόγων Μμδ. 1080 510. 30 
ςΓλβ8. 10781 6. οἱ ἐκριβέστεροι τῶν λόγων ΜΆΘ90Ρ915. μά. 
1079511. σαρκὸς ὶὰ νελῖρα οἱ λόγοι ὑκ ἀκριβεῖς μὸ 12. 390519. 
ὁ ἀκριβέστατος ἑ ἑκάστυ λόγος Πγέ. 12716}34, τὴν σοφίαν τοῖς 
ἀκριβεστάτοις τὰς τέχνας. ἀποοί)ομεν Ηζ7.11419. ἀκριβέστε- 
ροι γενόμενοι. ορρ ἐξ ἀρχῆς τζ4. 14254.-- ἀκριβέσταται ὁ ἐπι- 35 

στὴμαι ΟὙΤ. 8060827. Ηζι. 1141816. Ρα1.18 5824. αἱ ἀκρι- 
βεϊς καὶ αὐτάρκεις τῶν ἐπιστημῶν ΗΎ5.111329"1. ἀκριβεστέρα 
ἀπρδει ἢ ἡ μάλλον ἐξ ἀρχῆς ΑὙ34. 86 517. ἀκριβεστέρα ἐ ἐπι- 
στήμη τίς ΑὙ2Τ. ἀκριβέσταται τῶν ἐπιστημῶν αἱ μάλιστα 
τῶν πρώτων εἰσίν ΜΑ 3. 989 8256 ΒΖ. μ8. 1078 510. ἡ 80 
ἀκριβεστάτη τῶν ἐπιστημῶν ὶ σοφία Ηζ1. 1141 Το: ἀκοι- 

βεστέρας ἔ ἔχειν γνώσεις ἀποδείξεως Αὖ19. 999}27, τὸ ἀκριβὲς 
ὅχ ὁμοίως ἐν ἅπασι τοῖς λόγοις ἐπιζητητέον Ηα!. 1094 18, 
44. -- τὸ ἀκριβὲς ἀνελεύθερον εἶναι δοκεῖ Μα8. 995.510. --- 
λόγος ἀκριβής. 16 οτατῖο οχαυΐεῖτα, οἰαθογαία Ργ17.141 8Ὁ1. 35 
εν τῇ δημηγορικὴ τὰ ἀκριβὴ περίεργα, ἡ, ὁὲ δικανικὴ ἀκοι- 
βεττέρα ῬΎ13. 1414 59,10. ἀκριβὴς ὥσπερ λογογράφος 
Ργ 2. 1418 18. -- ἐπιϑεωρεῖν" τὼ μεγάλα τῶν ἡθῶν καὶ ὴ τὰ 
ἀκριβὴ αὶ τὰ μέτρια ρ58. 1484 580 --- ἀκριβῶς. Ζύπῳ ὼ 
ἐκ ἀκριβῶς Ηβ2. 1104.52. ἀποδεῖξαι ἢ ἀκριβῶς ἢ [ μαλα- 40 
κῶς Γβὸ. 8338 "25, ἀκριβῶς ὁιαριθμήσασθαι ἡ, διαλαβεῖν εἰς 
εἴδη Ῥα8. 18598. ἀκριβῶς ἐρᾶν. ὀσφραίνεσθαι; θεωρεὶν Ῥαΐῖ. 
1304.388. ΠγΎ9. 1280 Ρ28. ῥυθμὸν ἔχειν μὴ ἀκριβῶς, 5γπ 
μέχρι τὰ πο. 140881, 83 ἐκ ἀκριβῶς λέγονται οἱ λόγοι 
Μζθ. 108147. καθ᾽ αὐτὸ ὶ ἀκριβῶς λέγειν μα8. 841 514. 45 
ὄχ ὁμοίως ἀκριβῶς ἔχειν ΠΆ6. 1265 2. --- ΟΥ̓Ζ ιὰ Αγ18. 
78 589). 

ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον ἨεΕΙ4. 1188 41. 

ἀκριβολογεῖσθαί τι Ῥα10. 1809 "2. διατρίβειν ἀκριβολογυ- 
μένυς Πη12. 1881}18. ἀκριβολογεῖσθαι, ορρ ἐκ παρόδα τὲς 80 
λόγας ἀποδέχεσθαι ΟὙ 8. 806 θ27, ΟΡΡ ἀκολυθεῖν ταῖς ὁ- 

μοιότησιν Ηζϑ8. 1189 019. ἀκρ: βολογεῖσθαι κατα μέρος, ΟρὈ 
καθόλη λέγειν Π|χ11. 1208 "84. --- ἐχ ἅπαντα ἀκριβολογη- 
τέον ῬΎΙ. 1404 3587. 

ἀκριβολχογία Ρα 5.1801}84. ἡ μαθηματικὴ ἀκριβολογία 566 
Μαϑ8. 998 515. καὶ καθ᾽ ἕκαστον ἀκριβολογία, ὉΡΡ νομικῶς 
διελεῖν ΠθῚ. 1841}80. τοιαντην ὅκ ἐπραγματεύθησαν ἀκρι- 
βολογίαν.Ζιγϑ8. 518 310. --- ἡ ἀκριβολογία μικροπρεπές Ηδά. 
1122 58. 

ἀκρι ιβ8 ν. ἡὶ ἡ διάμετρος βύλεται μὲν κατὰ τὸν διὰ παντὸς εἶναι 580 
φαινόμενον, ἐκ ἀκριβοὶ ὁὲ μβθ. 868 "82. ἡ φύσις ἐκ ἀκριβοῖ 

ἀὠκροποσθία, 

Ζγὸϑ9. 718 26. ζῷα τινα ὃκ ἀκριβωώσει, περὶ τὰς διαφορὰς 

τῶν χρωμάτων Ζγεῖ. 18026. κατὰ τὴν ἀφὴν διαφερόντως 

ἀκριβὴν. ορΡ λείπεσθαι τῶν ἄλλων ζῴων ψβϑ. 421.322. μὴ 
ἀκριβὺν, ΒΥ πταίειν, σφαλλεσθαι τὴ γλώττῃ πγ81. 815 
Ῥ28. πρότερον δύνανται τὴ λέξει ἀκριβὺν ἢ τὰ πράγματα 
συνίστασθαι ποθ. 1460586. οἵ ὀιακριβῶν, ἐξακριβὺν. -- ἡκρι- 
βῶσθαι πρὸς πᾶσαν ἀρετήν ΠΎΤ. 1279 Β1. εἰκόνες μάλιστα 
ἠκριβωμέναι ποά. 1448."11. 

ἀκρίς. ἰηϑοοίαμη, τοβογίαν ἰηῦον ταὶ πηδητικαὰ ἔντομα Ζιδ 1. 
58120, 58210. ε19. ὅ60}22, 32. Ζμδ 6. 688 588. Ζγα 
16. 121 "2, 4. ἐκρίδος μέγεθος Ζιθ3. 593}28. ἑξαάπυς. ὄπι- 
σθεν ἔχει τὰ πηδαλιώλη Ζμὸβ. 688 586. ἔχει κοιλίαν ἢ ἀπὸ 
ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον εἱλιγμένον Ζιο1. 883 "10. θήλεσι 

τὸ ταῖς ὑστέραις ἀνάλογον μόριον ἐσχισμένον παρὰ τὸ ἕν- 
τερον ζγα16. 121 328. θηλειῶν ἢ ἀρρένων τίνες, αἱ διαφοραί 
Ζιε238. 555}20, 21, 5501, 2. --- ἐκ συγγενῶν Ὑἵγνονται, 
συνδυαζονται Ζιε19. 580 "82. Ζγαιθ. 731 84, 5οὰ ἀκρίδες 
τινὲς ἐγένοντο αὐτόματοι ἔγκυοι Ζικθ. 081913. πῶς ὀχεύ- 

ονται, πῶς ἢ πότε γίγνονται καὶ ἐχπέττονται σχώληκες. ἐκ- 
δύνασιν, ἀποθνήσκυσιν Ζιε28. 585 ν18- 55047. θ17. 6016. 
- πῶς ἄθυτι (ψόφον ποιῶσιν) ἄκρίόες Ζικθ. 0871 16. ὁ 9. 
58512, φωνὴ λιγυρά ακ804 328. --- πῶς μάχονται τοῖς 

ὄφεσιν Ζιθ. 6012 484. ἀκρίδος τι γένος ἐν Αργει, ὃ καλεῖται 

σκορπιοιμάχος. πιῦς μαχεται θ139. 544 558. ἐν Αἰτωλοῖς 
φασὶν ὁρὰν τὰς ἀσπαλάκυς σιτεῖσθαι τὰς ἀκρίδας θ141. 847 

Βά, (ογίχαιοι Ο᾽, Ἰοφυβέα δ, του σοπῖα ΕᾺΡΥ ϑ6, πομ τηοο δοτὶ- 
ἀϊαιη σθπι8. 56 ἃ οὐἴαπιν Ἰοσβέϊηα οὐ συν] πα Εἰ Ρ. 818 π6]1, 
ἀαλιϊδῦ Μ᾿ 222, δου ἀϊαπη σϑηὺβ Καὶ, τοΐογῦαν δὰ οτβορύθγα 
ΒΑ] Δ οΥα, σθηὰΒ ἱποογίαιτη ΑΖΎ 8 δ, δογἀϊατῃι ΑΖΙ1156 ἢ 2, 
Ἰοσαδβὺ δου ἀΐαπι οὖ Ζε 6. βροχ ἰδοογυϊοϊάᾳ Οὐ, δογιάϊατα οὖ Ζιε 
28. ὅδ. 21 ςογίθ Ἰοουβυ ται σθπι8 ὃ. 198 ἢ 10). 

ἄκριτος ὼ χαλεπὸς ὁ ᾿Ὡρίων μβὅ. 861 981. 
ἀκροάματα ὼὰ ὁράματα Ηκ3. 1118.Ὁ18. 
ἀκροᾶσθαι πρὸς χάριν Ῥα1. 1854 "84. 

ἤδη ἠκρόανται, τινες Ζιδ10. 531 8. 
ἀκρό ασις. αἱ ἀκροοίσεις κατὰ τὰ ἔθη συμβαίνυσιν Μαϑ8. 994 

082. τὸ πλῆθος τῶν τραγῳδιῶν τῶν εἰς μίαν ἀκρόασιν τιθε- 
μένων ποϑ4. 1459 »29. 

ἀκροατή ὃς ἀναλαβεῖν τὸν ἀκροατήν Ρα!. 1854 582. ὁ ἐκροα- 
τὴς ἣ θεωρὸς ἢ κριτής Ῥαϑ. 1858 "2. πῶς κλέπτεται ὁ 

ἀκροατής ῬΎΤ. 1408 "5. -- Θαλητος ἀκροατὴς Δυκῦργ ος 
Πβ12. 1274 3929, τῆς πολιτικῆς ὑκ οἰκεῖος ἀκροατὴς ὁ νέος 

Η,]Ι. 1095 52. 

ἀκροατικός. ἔγραψας μοι περὶ τῶν ἀκροατικῶν λύγων 612. 
1581841. 

ἀκρογένειος. οἱ ἀκρογένειοι εὔψυχοι φ6. 812 "24. 

ἀκρόδρυον. ὅτ᾽ ἀκρόδρυα ὅτ᾽ ὁπωρα χρόνιος Ζιθ28. 606 νι, 
τὰ ἄλλα τὰ ἀκροόρυα ι πκβϑ. 980 ὑ26 (οὗ ὁ ὀπιίρα, οἷον σῦκα 
ΕΣ τὰ τοιαῦτα 520). ἔσμα ὁ αὐχὴν τὸ καρπῷ τῶν ἀκρο- 

ρύων ἢ 254. 1525 58, 9. 
ἀκροθώραξ. οἱ ἀκροθυίρακες. ορρ οἱ σφοδρα μεθύοντες πγ2. 

871 49. 27. 875 829. 

ἀκροκώλιον. πχγΆ40. 985 088. 
ἀκρόνυχοι ἄνεμοι μβ8. 8671 26, --- ἀκρόνυχον κάνοτῦ πκς 

18. 942 328. 

ἀκρόπολις ρ9. 1429 "21. ἡ (ἐν ᾿Αθήναις) ἀκρόπολις Ῥβ 28. 
1400 588. κθ. 8399 "84, οβ18417 418. 874. 1640 08. 403 
1548 481. ἀκρόπολις ὀλιγαρχικὸν ὦ μοναρχικόν Πη11. 1380 
Ρ19. --- πλοῖδρ ἢ ὥσπερ ἀκρόπολις τῇ σώματος Ζμγ1. 610 
420. ἀκρόπολις σωτηρίας ρῚ. 1421 51. 

ἀκροποσθία,, κοινὸν ὀέρματος ἢ βαλανυ Ζια18. 498 329. ὁϊὲὶ 

δελφῖνος ῥέγχοντος 



ἄκρος ἄκυρος 29 

τί αὶ συμφύεται Ζωιυβι8. 6516. (φγαθρυϊξίαπι ΡΘῃΐ5). Ττατη Αβϑτ. 10} ΝΥ. 28. 68Ρ026 (0422). τὸ πρὸς τῷ μείζονι, 
ἄκρος. α, ον. τὸ ἄκρον. ἄκρα, ἱ 1 6 τὰ μάλιστα ἐναντία, ΟΡὈ ἐλάττονι ἄκρῳ 6 Ρτοροβίεῖο πιδίοσ, πιθοῦ Ααά. 26}1,9.--- 

τὰ μέσα, τὰ ἀνὰ μέσον, τὰ μεταξύ ΚΙΟ. 12.428. τὸϑ. ἀκρότατος. ἀκροτάτη κορυφῇ (Ποπι Α 499) χθ. 8391 Β26. 
123 "25, 124 37, 8. ΦδῚ1. 219 327. ε1. 224 082 (029, τὸ πρῶτον ἢ ἀκρότατον Ὁαϑ. 27988. ἀκρόταται αἰτίαι Μγ1. 
38). δ. 229 "20. ζ4. 284 }19. Γβδ. 380 "88. ὅ. 383297.8. 5 1008.320. Φβ3. 195 "22. τέλος ἀκρότατον, ἀκρότατον τῶν 
8388 88. ψβιι. 424 81. Πὸ9. 129418. τὸ μέσον ἀμφο- πρακτῶν ἀγαθῶν, αἱρετωτατον ὅ τυχεῖν ἔστιν ἀκροτατυ Ηα«2. 
τέρων μετέχει τῶν ἄκρων ΖμγΎ1. 601}11. ἀμφοτέρων τῶν 1095516. Πη2. 1825857. 14.1888.580. ἀκροτάτη δόξα Μγὅ. 
ἄκρων τὸ μέσον ἔσχατον Ζκϑ. 103 "17. ἴῃ ̓ ἴπθ88 Ρυποῖδ 1010 410. ἀκροτάτη πολιτεία, ΟΡΡ κοινή Πὸι. 1288 Ν85. 

ἐχίγεσαα τῆς εὐθείας τῶν ἐντὸς τῶν ἄκρων ὁτιὸν σημεῖον θυ- ἀκροτάτην ἔχει θέαν ᾧΦδ. 209 "20. ὑστέραι ἀκρόταται (6 

ναμει ἐστὶ μέτον 98. 262 428. ἡ Ζ (πὶ γὙραμμύ) ἄκρα, τὸιο μάλιστα ψυχραί Ὁ ΖκΊ. 688 "0. -- ἄκρως τῷ μέσυ τυχεῖν 
Ζ ἄκρον Φθ8. 262 "12, 19. ἅπτεσθαι λέγεται ὧν τὰ ἄκρα Ηβ9. 1109 584. οἱ ἄκρως θερμανθέντες φθ. 812 324. --- 
ἅμα ,.Ῥε8.220 028. Μκ12. 1008 "27. ξύλα ἀπ᾽ ἄκρυ φέ- ἀκρόθεν. ῥὶς ἀκρόθεν παχεῖα φθ. 811.429. 
βειν ἣ κατὰ τὸ μέσον Μχϑθ. 851 85. τῷ πολυαγκίστρυ τὸ ἀκροστν ἥθιον τὸ ἀπὸ τῷ ὀμφαλῦ πρὸς τὸ ἀκροστήθιον, τὸ 

ἄκρον Ζιὸτ. 583 026, ἐπ᾿ ἄκρῳ τῷ δένόρῳ Ζιι38. 619 δ16. ἀπὸ τὸ ἀκροστηθιε πρὸς τὴν τραχηλον Φθ. 810 δ17. 
ἐπ᾿ ἄκροις τοῖς πτόρθοις Ζμὸ 10. 887.41. αἱ αἴγες τῶν ἄκραν τ15 ἀκρότης, [) μεσότης Ηβ68. 1101 48. --- ἕλκειν τὸ ὁ γάλα εἰς 
ἁπτόμεναι μένον Ζιθιο. 896."15. τῶν ἀνθὼν τὰ ὄκρα δ. τὰς ἀκρότητας φτβϑ. 829.510. --- ἡ ἀκρότης τῷ παρόντος 

196 }29. τὰ ἄκρα τῶν φυτῶν φτβι. 822017. γλῶττα ἄκρα λοόγυ ἐστὶ διορίσασθαι φταϑ8. 818 3486. 
Ζιβιτ. 508.428. οἱ τὴν ῥῖνα ἄκραν παχεῖαν ἔχοντες 0.811 ἄκρυλοι τρίχες φθ0. 812 088. 
3428. ἐπ᾿ ἄκρας τῆς καρδίας Ζιβιτ. 807.49. ἐπ᾽ ἄκρα τῶν ἀκροχειρίζεσθαι ΗΎ2.ὄ 1111 810 
κεράτων Ζιγ9. 511 422. ἐπ᾽ ἄκρων τῶν πτερυγίων Ζι18. 30 ἀκροχολία πικρία βαρυθυμία, εἰδὴ ̓ δργιλότητος αρβ. 125158. 
615 "29. ἐπ᾽ ἄκρυ τῷ δ Ζγγβ. 1584 9. περὶ ἄκραν τὴν ἀκρόχολοι, ἀεῦ Ηδ11. 1126 418. 
τῆς κέρκυ πρόσφυσιν Ζιβιι. δ08 "18. τὰ τριχώματα λευ- ἀκρω μία. ζῷα τετράποδα χαίτην ἔχοντα ἐν τῷ πρανεῖ τὰ 
καίνεται ἐπ᾽ ἄκρυ Ζγαῦ. 185 "80. τὰ πτερυΐματα, πρὸς τοῖς αὐχένος ἀπὸ τὴς κεφαλῆς μέχρι τῆς ἀκρωμίας ᾿σπερ ἵπ- 

ἄκροις ξανθότερα χθ. 198 45,10. ὁ ὄνυξ ἐπ᾿ ἄκρυ (τῶν πος. ὀρεις, βίνασος), ἐπὶ τὴ ἀκρωμίᾳ (ἱππέλαφος). ἀπὸ τῆς 
δακτύλων) Ζιαιὅ. 494 51ὅ. οἴβι. 499427. ἐπικαΐίμπτειν τὸν 35 κεφαλῆς ἐπὶ τὴν ἀκρωμίαν (σάρδιον) Ζιβι. Α98580 866. ι4δ. 
ῥακτυλον ἀπ᾽ ἄκρυ Ζιε80. 556}17. τὸ ἄκρον τῆς χειρός 680 324. ἄρκτος τῷ στόματι τὴν ἀκρωμίαν δακᾶσα κατα- 

Ζκϑ8. 102 "8. τὰ ἄκρα (τῶν ποδῶν) Ζιδ 2. 525 "19. (πόθες) βάλλει τὸν ταῦρον Ζιθ5. 594 "14. 
ἐπ᾿ ἄκρ». ἐξ ἄκρῳ ΖιβἉ. 802 ν9, ὃ 2. 230 414, 17. 20,7. ἀκρυΐμιον. τὰ ἀκρυίμια. χαίτην ἐπὶ τῶν ἀκρωμίων ἔχυσι βόες 

ε82. δ51 Ὀ1ὅ. πλεκτάνη ἐξ ἄκρα δικρόα. Ζιὸ1. ὅ24 6. τὰ τινὲς " κάμηλοι Ζιθ28. 606.516. 
ἄκρα τῶν πτερυγίων Ζι18. 615 529. τὰ ἄκρα τὰ ῥνγχας 80 ἀκρωτήριον. ἀκρωτήρια χηοηζίμμη, τὸν κλύδωνα προσβάλλειν 

Ζμγ!ϊ. 66318. τὸ ἄκρον τῆς Ὑλωττῆς Ζια11. 492 "28 πρὸς ἀμφότερα, τὰ ἀκρωτήρια 8180. 848 "4. οππμΐῃο ΡΑτίεβ 
ὠρρ τὸ πλατυ). Ζμβιι. 6608. ἩΕΎΣ. 1281 418. γλῶττα ΘΧΕΓοΠΊΑΘ, ἡ κύλιξ κολοβός, ἂν τρυπηθῆ τὸ ἧς ἢ ἀκρωτη- 
ἐπ᾿ ἄκρυ τριχωδης Ζμὸ11. 691 57. τὸ ἄκρον τῆς καρδίας ριόν τι ΜῸ21. 1024 "26, ἱπυρτῖπιὶ8 ΘΟΓΡΟΓῖ8 ἈΠΙΠΙ8] πὶ ρ8Γ- 

Ζια19. 496319. β11. 5073. Ζμγάᾷ. 6661, τῷ αἰδοιν ὼ [168 Θχίγοιημθ, χεῖρες. πόδες, δάκτυλοι ΖιΎ12. 5ὅ19521. Ζγδέ. 
τῶν ὑστερῶν Ζια1 8. 498 526. Ὑ1. ὅ10}18, τῦ ᾧϑ Ζιζιο. 85 113 511, 86. πη. 887 "26. Μὸ271. 1024, 320, ἀκρωτήρια 
564 81. 18. 5671}28. ΖΥγγ2. Τῦ2512. 8. 184014, τῇ κέρκυ ἴᾳ τῶν δακτύλων τὰ ἄκρα Ζμδ10. 081 ν54, 690}9. ἀκρω- 
Ζιε11. 549 558. ἐπὶ τὸ ἄκρον (υϑᾷᾳὰ6 δὰ δχύγθιηδιη ρϑυῦθι. ᾿ τήρια ἰσχυρότερα, λιπαρώτερα. εὐεκτικώτερα φ2. 800 »88. 
ςογροσῖβ) ἐλθὼν ὁ ὄφις Ζιθ4. 94.518. -- ἴῃ θηυποίαυϊοηϊ- ἀκρωτηρια μεγάλα, ἰσχυρά, ἀσθενῆ, ἔγκρατῆ, τίνων τῆς ψυ- 
Ῥυ5 συνθεσμος τίθεται ὸ ἐπὶ τῶν ἄκρων ὼ ἐπὶ τὸ ,“μέσυ χὴῆς παθημάτων σημεῖα ἐστιν Αβ27. 1017, 88. φ8. 807 
πο2ο. 1457 82. --- ἰὴ οἰνιταῖθ ἄκροι ἱ 4 πλύσιοι οἵ πένητες, 40 488, ν8, 808 "22, -- οββῖαπι δχύγθιηδα ραγίθβ, χόνδροι εἰσὶ 

ΟΡΡ μέσοι Πὸ12. 1296 039. ἴῃ ἀοσιγίμϑ τπογα]} ἄκροι ἀϊ- περὶ ἕνια ἀκρωτήρια τῶν ὀστῶν Ζιγϑ. 517 84. 
δὐπίυνς ὁ ὑπερβάλλων εὖ ὁ ἐλλείπων, ορΡ ὁ μέσος Ηβ ως ἀκτὴ στενεπόρος (αρυὰ Πγοορβγοπθιη “ΓᾺ ν) Ργϑ. 1408 086. 
1107.}}81, 1108 47. 8. 1108 Ρ24, ὁ 10. 1120 "2. αἱ ἄκραι τὴν ἀκτὴν ταύτην τὴς Εὐρώπης Ἰταλίαν τοὔνομα λαβεῖν 
διαθέσεις ἢβ8. 1108 "14. Κι εἴ ἂν ληφθὴ τὰ ἄκρα ἑκα- Πη10. 1329 11. περὶ τὰς ἀκτάς, πρὸς ταῖς ἀκταῖς Ζιε15. 
τέρων (6 τὸ τε ἄρρενος ᾿, τὸ θήλεος), ἡ τὸ μὲν ποιητικὸν 4Ὧ. 547510.10. 548 Ρ28. οἰκεῖν περὶ θάλατταν καὶ Χ, ἀκτάς Ζιι82. 

ὺ κινῶν. τὸ ὁὲ παθητικὸν κινθμενον. ὅκ ἔστιν ἐκ τώτων 619 86. διασημήνασθαι ταῖς ἀκταῖς Ζιε1 7. 849 Ρ18. 
τὸ Ὑιγνόμενον ἕν 2γα2ι. 129 514). ἡ ἀδικία τῶν ἄκρων. ἐστί ἀκτίς. ἀκτίνεσσιν (ἔπιροά 236) αἱ. 481 581. ὁ κῶνος ὁ ἀπὸ 
Βε9.118451. τὰ ἄκρα αὶ ἑαυτοῖς αὶ τῷ μέσῳ ἀντίκειται, ἐναν- τῷ ἡλία συμβαλλει τὰς ἀκτῖνας μα. 8456. ἐμπεριλαμ- 
τιατερα, ἑαυτοῖς ἢ τῷ μέσῳ Ηββ8. ἐναντιώτερον τοῖς ἄκροις βανομένων τῶν τῇ ἡλίν ἀκτίνων μβϑ9. 8609 "14. ἥ ἢ ἐπαλλάτ- 
τὰ μέσα ἢ ἐκεῖνα ἀλλήλοις ἡεγῖ. 1234 3484. τῷ μεγέθει το τύσιν αἱ ἀκτῖνες ὼ ποιῶσι σκιαν μγ4. 8144, λήγυσι διὰ τὸ 
ἄκρος. τῷ ὁὲ ὡς δεῖ μέσος Ηὸτ. .,1128 "χ4, τὸ μέσον εἶναί σχίζεσθαι εἰς ἀχανὲς αἱ ἀκτῖνες μα. 840 382. ἀκτῖνες ἀνα- 

πως ἄκρον Ηβ6. 1107..28. --- ἄκρα ΦΘΥΙΩΪΏΣ ῬΓΟΡΟΥΦΙ ΘΒ κλμεναι μαϑ. 840 29.139. δ48417.χΙ. 791 νι, ξύσματα, 
Ηε8. 1138 "2. --- ἄκρα τοΓπιΐπιι8 πιϑῖοῦ δῦ ΤΩΪΠΟΓ Β.}Π1οΘ  βπεὶ ὰ φαίνεται ἐν ταῖς ὀιὰ τῶν θυρίδων ἀκτῖσιν ψα. 404 "4. 
Αα4. 2584, 36. 31. 4622. Μζθ. 1031 "26, 20. (οἱ ἄκροι πιε18. 918510. νυκτὸς ἀπεληλύθασιν ἐκ τῶ ἀέρος αἱ ἀκτῖ- 
Αὐὁ12. 9ὅ θ40, οἱ ὅροι ὙΥΖ). ἃς τθγπλΐπαδ πιδίον ἀϊοϊξαν τὸ δδ6᾽ νες, σώματα ὄντα πια88. 908 516. 
πρῶτον τῶν ἄκρων. Αα81. 4652, τὸ μεῖζον ἄκρον Αα4. 26 Ἴλχτορος οἰὸς Ποδάρκης 890. 1516 333. 

418-22 2, τὸ ἀκρὸν Αα 88. 49 3260, 81. β8. 59 "2. 28. ἄκυλος. ὕς πιαίνεται ἀκύλοις Ζιθθ. 598 8329 (ρἴαπθ Οὐοτγουβ 
68.084, 80, 88. ὁ 17. 9934 (εἴ 422): τογιιΐηιι8 πιΐποῦ τὸ 111ς15). 

ἔσχατον ἄκρον Αββ. 59.029, τὸ ἔλαττον ἄκρον Αα4. 20318- ἄκυμος τόπος πκγΎΆ4. 981 081. 
22, ,Τὸ ἄκρον Αα88. 48441,}56. β24. 69.518, 18 ΥΥ̓͂Ζ. -- οο ἄκυρος. αἱ ὕστεραι συνθῆκαι κύριαι, ἄκυροι δ᾽ αἱ πρότεραι 
τὰ ἄκρα τογιηϊηἱ τι 6 1] ἴῃ βοουπάδ 8ς τοτυϊα ἤριγα Β.]]ογίϑιιο- ῬΡα15. 1810 027, 12. ἄκυρα ψηφίσματα Ἠη10. 1161 "1. 



80 ἀκωλύτως 

ὁ μὲν ἀμφορεὺς κύριος ἦν, ὁ δὲ ὁ ἄκυρος ἢ 420. 1648. 588, 40. 
ποιεῖν τὸς φαύλυς νόμυς ἀκύρως ρ81. 1443 028. ἄκυρον τὸ 
τῷ θήλεος βυλευτικόν Πα18. 1260 518. - τῶν πλεοναζόν- 
των (αἰδοίων) τὸ μὲν κύριον τὸ δ᾽ ἄκυρον Ζγδά. 112 028. 
αἱ τῶν ἀκυρότερων περίοδοι ἀκολυθᾶσι ταῖς τῶν κυριωτέρων 
Ζγὃϑ9. 1181. 

ἀκωλύτως χωρεῖν κΊ. 401 θ10. 

ἄκων. πολιτείαν βίᾳ κατέχειν ἀκόντων Πε4. 1804 012. τὰ 
τραύματα λυπηρὰ ὸ ἄκοντι ἔσται ἨΎ12. 1117 "8. ἀϊδὺ ὑχ 
ἑκὼν Ηγ2. 1110}21. τὸ ᾿Εμπεδοκλέυς εἰς ᾿Απόλλωνα προ- 
οίμιον ἄκυσα κατέκαυσεν ἀδελφή ἢ 59. 1485 "14. -- ἄκων 
Ρϑϑβῖνθ Ρβϑ. 1884 520. 

ἀλαζονεία, ἀοΓ ΗβΊ. 11085421. ηεβ8. 122186. ημα88.1198 
228. περὶ ἀλαζονείας Ηδ18. ἀκολυθεὶ τῇ ἀδικίᾳ ἀλαζονεία 
αρῖ. 1251}. δι’ ἀλαζονείαν Ῥαῶ. 1850 "29. 

ἀλαζονεύεσθαι Ηδ 13. 1121 Β17,.21. οαά4. 1844 419. 
ἀλ. αζονικὸν ἡ ὑπερβολὴ ἃ ἡ λίαν Ἄλλειψις Ηδ.18. 11217}29. 
ἀλαζών, ἀοῦ Ηβ7. 1108 422. δ18. 1121521. πεβ8. 1221 

424. 71.1284 52. ἡμα88. 1198 529. ὅκ ἐν τὴ δυνάμει ὁ 
ἀλαζων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει Ηδ18. 1127}14. ἀλαζων, 
ΒΥΠ προσποιητικὸς ἀνδρείας Ηγ10. 1116 029. 

ἀλαμπής, ορρ στίλβων χϑ. 198.512. ὀμμαάτιον ἀλαμπές φ8. 
801 ν8ὅ. 

ἅλας, τὸ θ138. 844 16. φτβ2. 834 387. 
ἀλῶτο (Βοια Ζ201) πλι. 958 524. 
ἁλατοπωλία τῶν ἁλῶν οβ1840 021. 
Λλβιον, νῆσος Βρετανική, κϑ8. 398 512. 
ἀλγεῖν. ἀλγῶντι συναλγεῖν ἡεηθ. 1240 4883. οἱ ἀλγῶντες ἀ ἄνα- 

βοῶσιν πκζϑ. 948 "21. ὅταν ἀλγήσωσιν αἱ κάμηλοι Ζιβι. 
499 430. ἀλγεῖν τὶς πόδας, τὸς ὦμυς Ζιθ1. 595"14. 28. 80 
6051. 

ἀλγεινός, ἀλγεινότερος πθ8. 890 487, 89. 
ἀλγηδών, ἀοῦτζθ. 14 "2, 18. ποιεῖσθαι κίνησιν μετ’ ἀλγη- 

δόνος αν20. 479 Ρ28. ὑπ᾽ ἀλγηδόνος καὶ αὶ θυμῦ, δι’ ἀλγηδόνος 
ἡ θυμῶ ἐξελαύνεσθαι πρὸς τὸν κίνδυνον ἨΎ11. 1116 584, 86 
1111 .48.' 

ἀλγήματα περὶ τὸν νῶτον. περὶ τὲς ὄρχεις Ζιγ8.512}18, 25. 

ἄλγος. ἄλγεσι (Ηοτῃ 9400) Ρα11. 1870 "δ. 
ἀλέα ΖΎΎ11. 161 08. Ζιεϑ. ὅ42 428 αἱ (ἀλέα παϑ. 860 314). 

ξοπὶ πνίγος, θερμότης Με2. 1026 84. μαϑ. 841 519. ὉΡΡ 
ψῦχος μαι0. 847.20. Ζιθ18. 59831. Ηη6. 11488. ἀλέα 
ἡ γινομένη ὑπὸ τῷ περιέχεσθαι δἷ πὴ Ζμβϑο. 652 48. δ10. 688 
410. πβ80. 809 482. ἀλέαι ᾧ ψύχη ἡἠεγ1. 1229 Ρδ. πεά0. 
885 519. ἐν ταῖς ἀλέαις μα12. 848 "4, δ1. 819 321. ανά. 
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41281. ΖΎΥ3. Τῦ8. 328. πκγϑ. 982 519. κεῖ16. 989 9. 45 
ἀλέα πολλή πα20. 861 024. β80. 869 "88. ἀλέα ἰσχύωσα 
Ζιζιθ. 510 ."28. δεῖ μηδ᾽ ἀλέαν εἶναι σφόδρα Ζιε! 0. 548 
ν2β8. πονεῖν ταῖς ἀλέαις Ζιδ 6. 581 "16. 

ἀλεάζ εἰν. ἀλεάζοντες πολλάκις ἀναπνέυσιν ανᾷ. 4124. θέρμη, 
ἢ ποιήσει ἀλεαάζειν πα89. 868 "22. ε88. 884 589. 

ἀλεαίνειν ἱπὶς Ζμβ1ο. 656 .522. πς8. 885 27. 
ἀλεγίζειν, ἕν δ᾽ ἀλεγίζει (Μυ8 2) Ζιζθ. 568 419. 
ἀλεείνειν (Ηοπι Δ 542) ΡῬβϑ. 1387 484. (Ποι Ζ 202) πλὶ. 

958 325. 

δ0 

ἀλεεινός, ΟΡΡ ψυχρός μαϊ. 848 νά, ἀλεεινοὶ τόποι Βῖτα, ΒΥ δ5 

θερμοί, ορρ ψυχροί, χειμερινοί μκδ. 4686 "17,20. μαι0. 841 
421.12. 848 219, 849 54. πιὸ 18. 9106. ἐν τοῖς ἄλεεινο- 
τάτοις Ζιαδ. 490 324. ἀλεεινὸν πνεῦμα, ὕδωρ, θάλαττα μβϑ. 
888 .380. 6. 864 328. Ζιβιο. 508418. πχγϑ. 982}20. κεΕ21. 
989 588. ἀλεειναὶ (ἀλεεινότεραι) ὧραι, ἡ ἡμέραι, νύκτες μα10. 60 
841 521. 12. 848 "6, 9, 8494. ΖγΎββ. 148 .329. πκς 11. 

ἀλεκτρυών 

941 388. ἀλεειναῖς ἡμέραις Ζιε12. 544 420. αἱ στενοχωρίαι 
ἀλεεινότεραι πκεῖ9. 939 024. ἐν ἀγγείοις ἀλεεινοὶς Ζιζ2. 5 59 

δ, ἐσθὴς ἀλεεινή Πβ8Β. 1261 "268. 
ἀλείαντος τροφή Ζμγ14. 614 928. 
ἀλείμματι ἰᾶσϑαι τὰς κόπυς πα89. 863 "20. ε838. 884 587. 
ἀλεῖν. φρίττυσιν ὄνων λίθον ἀλῶντος πλεϑ. 9604 088. φρίττειν 

ποιέϊ λίθος ἀλώμενος πζϑ. 88611. σῖτος ἀληλεσμένος οβ 
1850}9. 

ἀλείπτης Η88. 1106}1. 
ἀλείφειν ἐλαίῳ, κηρῷ πίσσῃ Ζιηϑ. 588 428. θ7. 595 Ρ14. 

28. 604516. ᾿στλεγγίσματα, ἃ ἐποιῶντο ἀλειφόμενοι θιοῦ. 

889 026. οἱ ἀληλιμμένοι. πλβι:. 961.528. 
ἄλειψις. ἡ ἄλειψις ΚΙ τὸ ὕδατος ἊΝ τὸ ἐλαίν μωνυμένων 

Ζγεῦ. 18ὅ 480. ταὐτὸν ποιεῖ ἡ ἐν τῷ ἱματίῳ ἰ ἴδισις καὶ ᾿ ἡ εἰς 

τὸ ἱμάτιον ἄλειψις πληϑ. 9600 Ὁ89. 
ἀλεκτορίς, ΑΥΒ, τὸ τῶν ἀλεκτορίδων γένος ἥμερον (οἱ ἂρ- 

ρενες ἃ αἱ θήλειαι τῶν ἀλεκτορίδων) Ζιε18. δ44 482. οἷιὰβ 
μέγεθος Ζιιϑ. 614 "10. 26. 6171}24. τοξογῦαν ᾿πύον τὸ βαρέα 
ὼ μὴ πτητικαί, ἐπίγεια, κονιστικα ΖΎΥ]. 749 018. Ζιι49 Β. 

638 "1. ναγίθίδβ ασυβοάβῃι αἱ ᾿Αδριανικαὶ ἀλεκτορίθες Ζιζι. 
δ58 516. ΖγΥ1. 149 529 οὗ μν. --- αἱ ἀλεκτορίδες πῶς 
πολυγονοι, ὀχευτικαί, διὶ τί, ἔνιαι ἤδη πολυτοκήσασαι. λίαν 
ἀπέθανον Ζιζ1. 558 "27. ΖΎΥΙ. 149 "18, 19. πόσον τῷ ἐνι- 
αὐτῷ χρόνον, ποσάκις τῆς ἡμέρας τίκτυσιν Ζιε1 8. 544 482. 
ζι. 558 018, 20. θ128. 842}81. τῶν ἀλεκτορίδων αἱ νεοτ- 
τίδες πῶς τίκτουσιν Ζιζ2. 5808. πῶς φανερὰ ὅταν ὀχευ- 

θῆναι δέηται Ζικθ. 687 τ. αἱ ἀλεκτορίδες ἐπῳάζυσαι. χα- 
λεπαί πι85. 894 517. ἐπὶ περδίκων Ἂ ἀλεκτορίδων ὦπται 
μίγνυσθαι πρὸς ἀλλήλυς ἢ τὰ ἔκγονα, γόνιμα Ζγβι. 146 
2, 12. -- ἀλεκτορίδος φὸν συνίσταται ΝᾺ τελειῶται ἐν ὁὀέχ᾽ 
ἡμέραις Ζιζ2. ὅ60 "19. ἡ γένεσις ἡ ἐκ τῷ ὧδ ἄοβογ Ζιζ8. 
561 86-502 421. ἐν πόσαις ἡμέραις αἱ ἀλεκτορίδες ἐκλέπυσιν 
Ζιζ 2. 56031. ἔνια υἱὰ μαλακὰ τίκτασιν αἱ ἀλεκτορίδες 
Ζιζ 2. 559 "16. ἀλεκτορίδων νεοττίδων ὠὰ ὑπηνέμια, γενό- 
μενα ἄνευ ὀχείας Ζιζ. 559 "28, 28. Ζγγι. 151812. πῶς 
ἐπῳάζει ἡ ἐκτρέφει [210. 152758. 214. 1521511. ἀλεκτο- 
ρίσιν ὑποτιθέασι τῶν ταῶν τὰ ὠὰ ἐπωλζειν Ζιζϑ. 5θ4 ΒΩ, ---- 
τέρατα διὰ τί γίνεται ἐν τοῖς πολυτόκοις μᾶλλον καὶ Ὁ μάλιστα 
τῶν ὀρνίθων ἐ εν ἀλεκτορίσιν Ζγδ4. ττὸ 510 546. εἰσὶν ἀλεκτο- 

βίδες αἱ πάντα δίδυμα τίκτεσιν Ζιζ3. 563 521. --- αἱ ἀλεκτο- 
ρίδες ἀναπαύονται "ὦ ἑαυτὰς ἀγόμεναι: τὲς νεοττὸς Ζιι9. 
618 Β15. πῶς τὰ ἤθη μεταβάλλυσι κατὰ τὰς πράξεις, ὅταν 
νικήσωσι τὰς ἄρρενας Ζιιϑ. 681 "8. (ρα Π] ἴημα, ρου]6 Ο 8, ρμδ- 
δίδη 8 ρᾺ]18 ἔδμι 1... ρ4}}8 δ᾽ϑοῖου δῦ Οὐ ΑΖγ22, ΖΙ1 177 
π18 80.187 π] 107; ἀδ οοἰζα δῦ ονόγατη ἱπογοιηθηῖο ΑΖΎ 
11, 18). 

ἀλεκ τρυών, αυΐβ. τὶ τῶν ἀλεκτρυόνων γένος ἀφροδισιαστικόν 
Ζιαι. 48854, ἐπίγειον.  πτητικόν, ὑκ ὀξυωπον, σχιζόπτερον 

Ζμβι8. θ6671}28. Ζπ10. 110 56. οἷυβ μέγεθος Ζιθ8. 592 
12. ποία προσώπι φ᾽ ις ἀναφέρεται. ἐπὶ ντὸς ἀλεκτρυόνας 
φθ. 811 25, 812}12. πῶς αὶ τὸ πτερῷ φύσις σημεῖον ἐστιν 
ἀνδρείν ἢ δειλῷ Φ2. 806 "14. --- ἴδιον ἔχει τὸν λόφον Ζιβ12. 
504 11, οἔ Ζπο. 710 86. οἷὰβ κάλλαιον, πλῆκτρα. Ζι49. 
631}10, 12, 28. --- πρόλοβον ἔχει πρὸ τῆς κοιλίας, τὰς ἀπο- 
φυάλας τῷ ἐντέρυ Ζιβιτ. 508 Β2Τ, 509 520. --- ζόυσι ἂλ- 
λον τῶν θηλειῶν Ζιδϑ. 536.481. ἀλεκτρυόνων φωνὴν ἀκέέειν 
ενβ. 402524. τὺς τραχήλυς ἔχοντες μακριὲς φθέγγονται βιαίως 

ακϑ800 "24. --- πῶς ποιῶνται τὸν συνδυασμόν, πῶς μάχονται 

Ζιὸϑ9. 5886 328. ε2. 689 580. ὀχεύονται ὁπν ἐν τοῖς ἱεροῖς 
ἄνευ θηλειῶν ἀνάκεινται Ζιιδ. 614 46. περὶ τὴν ὀχείαν τὲς 

ὄρχεις μείζως ἔχωσιν Ζιζ 9. 564 "12. --- ἐφανη ἤδη ψὰ ἐν 



ἀλέκτωρ 

ἀλεκτρυόνι ὀιαιραμένῳ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, ἃ ἐν ,έρατος λόγῳ 
τιθέασιν Ζιζ 3. 55918. τὰ γινόμενα ἐκ μίξεως τῶν μὴ 
ὁμογενῶν, οἷον πέρδικος καὶ ὴ ἀλεκτρυόνος, τέλος ἀποβαίνει κατὰ 
τὸ θῆλυ τὴν μορφήν Ζγβά. 188 ὑ21- 86. -- πῶς τὰ ἤθη 
μεταβάλλυσιν οἱ ἀλεκτρυόνες κατὰ τὰς πράξεις" γίνονται ἃ δ 
θηλυνορίαι τινὲς ἐκ γενετῆς Ζιι49. 6831 518, 17. πῶς ἐκτέ- 

νονται Ζιι50. 681 "25. (β41108, οοᾳ Ο 5, ρβαθίδπυβ 8.811ὺ8 
285 7 δὲ: Καὶ Οὀτ ΑΖΙ1717 η 18 8.187 π 106 Μ 299). 

ἀλέκτωρ ἴᾳ ἀλεκτρυων. ἡ φασσα ἀλέκτορος τὸ μέγεθος 
{217]1. 1527 317. 10 

᾿Αλεξαμενὲς ὁ ΣΣτυρεὺς ἢ Τύήϊος πρῶτος ἔγραψε" διαλόγως 
761. 1485}541, 1486 811. 

᾿Αλεξανδρεὺς Κλεομένης 031852 310. 
᾿Αλέξανδρος ὁ Πριάμν Ραθ. 1868.518. β28. 1897 021, 22, 

ἀληθής 81 

ὴ περὶ τὰ φαινόμενα ἀλήθεια (ἡ 6 θὰ βϑηϊθηΐί, οὃχ 408 βῖα- 
τυυηῦ τὰ φαινόμενα εἶναι ἀληθὴ) Μγδ. 1009 Ρ1. --- τῇ ἀλη- 
θείᾳ ( ὁ ἀληθῶς. τῷ ) ὄντὸ Ηε8. 1188 327, 519. οβ1850}1, 
24. τὸ τὴ ἀληθείᾳ κ᾿ τὴ φύσει ὃν δ μαιον ἡμαϑά. 1196 "2. 
τὴ ἀληθείᾳ, ορρ᾽ τὴ δόξῃ ηεγῶ. 1280 "26. τῇ ἀληθείᾳ, πρὸς 
ἀλήθειαν, Βγῃ ἐξ ὑπαρχόντων, ΟΡΡ ἔνδοξα, διαλεκτικῶς ΑὙἃ,9. 
81" 1. τυγχάνειν τὴς ἀληθείας, ΟΡΡ τὰ ἔνδοξα, Ρα!. 1855 
417. τὰ πρὸς ἀλήθειαν, ὉΡΡ τὰ πρὸς δόξαν, τὰ πρὸς νόμον 
Ῥαΐῖ. 18651, 6 (τείνειν πρὸς ἀλιθειαν 515). βά. 1881 "21. 
6. 1884 026. κατ᾽ ἀλήθειαν τζα. 141}084, Φθ8. 284 424. 
ΠΎΘ. 1218 088. κατὰ τὴν ἀλύθειαν Ρα4. 1889 5. ορρ Ψευ- 
δῶς Αα29. 4510, ορρ κατὰ δόξαν, πρὸς δόξαν, ὁοξαστι- 
κῶς, φαίνεσθαι, αἴσθησις Αα27. 48 "9. 80. 46 88, 10. β1θ. 
68.486. τα 10. 104 382. 68. 162 "82. Γα 8. 818 028,29. 

28. 139953.24.1401}85. γ14.1414}88. 142. 1602586. ι6 [82.1490 514. ἀλήθειαν διδώσκει, ορρ οἴεσθαι ποιεῖ ρ15. 
151. 1508 529, 82. ἐν τιῇ ᾿Αλεξανὸριυ (ἰ 6 ἐν τῷ ἐγκωμίῳ 1481 4. δόξειεν ἂν , ἔχειν ἀλήθειαν ΠΎ11.1281"42. --- 
᾿Αλεξανὸρν) Ρβ28. 1398 422, 24. 1401 20 (εἰδαῖν Βος Ρο- 2. ἀλήθεια, ἀοῦ μεσότης ἀλαζονείας καὶ αὶ εἰρωνείας Ηβτ. 1108 
Ἰσοσϑῦῖ ϑδῦρρθ Οὐαὶ 1 228, οἱ δὰ δαῃμάθηι ἀθοϊαπιδυϊομθιι 420. δ18. ἡμα 88. "6 8. 1221 46, ἀκολυθεῖ τῆ. μεγαλο- 
τοΐεγι 1397 021, 22, 28, 1399 38, 1401 "85: 864 1399 548 ψυχίᾳ ἁπλότης ὼ ἀλήθεια αρδ. 1250}42, 28. 
ἴαγα ᾿βοσγαῖὶ νἱηάϊοαῦ ΨᾺ]). 30 ἀλ, ηἡθεύειν. ὁ λέγων ἀληθεύσει Μκό. 1062 "2ὅ. ὁ δ εἰπὼν ἡλή- 

᾿Αλέξανδρος Μαοράοῃυπι τοχ ρ1. 1420 "5. κΙ. 392 32. οβ 
1952 528. "26. 602. 1519.519. 612. 1581 840. 

᾿Αλέξανδρος ὁ Μολοττός Γ11. 1512 41. 
Ἄλεξις ὼ Ἔπειός. Ἢλειν υἱοί 595. 1575 816. 
ἀλεπί ἔδωτα τὰ σελάχη Ζμ518. 69757. 36 
᾿Αλευαδαι ἐν Λαρὶ σση Πεθ. 1806 380. 
᾿λεύας Θετταλὸς ἢ 456. 1552 48. ἐπὶ ᾿Αλεύα ἢ 455. 

1552 086. 

ἄλευρον. ἄλευρα. καταπάσαντες Ζιι40. 621 }19. τῶν ἡφθῶν 
ἀλεύρων αἱ γραῖαι καλόμεναι Πι21. 898 581. τὸ ἄλευρον 80 
ἐλαίν ἐπιχεομένυ λευκότερον γίνεται πκαὶ. 92111. ἀλεύ- 
ρων οἵ ἀλφίτων παίατα αἰδῇ πα87. 868 "2. καϑ. 921 528. 1. 
921515. 22. 929 "8. 20. 980 58. 

ἀλεώ α. ΒΚ ἀαοὰο ἀλεώρα, δχμίδοι, τποάο ἀλεωρα, πιοάο ἀλε- 
ὡρή. ἡ περὶ τὸ σῶμα ἀλευίρα Ζμδιο. 6871 429. τῆς περὶ 85 
τεὺς ἱέρακας ἕνεκα ἄλεωρας Ζιιδ. 618 Ρ11. τὸ ὄστρακον τοῖς 

οἷς ἀλευΐρα Ζγγϑ. 1564}8. --- ἀλεωρὰν ἔχειν Ζμὸδ.. 679 
528. --- ἔχει ἐν αὑτοῖς ἀλεωρήν Ζια1. 488 "10. 

ἀλήθεια 1. αυοπίαμι ἀλήθεια ἴῃ 60 οοτγηϊδαγ, αἱ οορίἐαεῖο φοη- 
εἶπαι ἐαπὶ παίαγα τογὰπὶ (οΓ ἀληθής. ἕκαστον ὡς ἔχει τῷ εἶναι, 40 
ὅτω καὶ τῆς ἀληθείας Μα!. 998}81)., Ποπιΐη!8 805 τη060 δὰ 
τὸ ἂν ἐξ τὴν. ἐσίαν, ταοᾶο δὰ οορῃϊθίοποπι δὲ βοϊοητίαπι νοεῖ. 

πρὸς τὸ πρᾶγμα αὶ τὴν ἀλήθειαν Φθ8. 368.518. ἡ ἀλήθεια, 
ΟΡΡ τὰ ὅμοια Πθ6. 1840 "24. κατὰ τὴν ἀλήθειαν, ΟΡΡ μῦ- 

θευκέ τι ἢ ἔψευσται ε10. 30 386. ὁ ὑπολαμβάνων βἰπι ἀλη- 
θεύει, ορρ ἔψευσται. διέψευσται Μγ4. 1008}8. ὅ.1009514. 
θι0. 1051 58, ἀληθεύει τις ἢ ἢ ψεύδεται, τὸ ἀληθεύειν ἢ ψεύ- 
δεσθαι, οἱ ἀληθεύοντες ἢ ψευδόμενοι ε2. 16 08, 5.1. 16810. 
4. 11.38.10.30 "84. Ηδ.18. 1127519. οἷς ἀληθεύει ὁ ἡ ψυχὴ 
τῷ καταφαναι . ἀποφάναι Ηζϑ8. 1139 15.1 8. δύναμις καθ᾽ 
ἣν ἀληθεύομεν ἢ ἢ ,Ψευδόμεθα Ψγ8. 428 54. τὰ αεὶ ἀληθεύ- 
ὄντα, οἷον ἐπιστήμη ἣ νῶς ψγ8. 428 417. ἀληθεύειν ἐν οἷς 

μὴ διαφέρει, ἐν οἷς διαφέρει, ἐν ταῖς ὁμολογίαις Η918. 1127 
488, Ῥᾳ, αρδ. 1250 "18. ἀληθεύειν περί τι ,Μγδ5. 1010.59, 
περί τινος Μγῦ. 1010525. τὸ ἀληθεύειν αὐτῷ καλὸν ἦν, ἡ 

δόξα τῶ ἀληθεύειν Αἱ Ἠη10. 1151 }20. Ῥα11. 1871510, 14. 
β6. 18384433. 7. 1384}24. --- ἀληθεύεσθαι (γετα ἀϊοἰ), ἀλη: 
θεύεται (σε ἀἰοί ταν, γογαπὶ 680) ε9. 1982. 12.21}17. Αα4. 

26 15. 5. 2721. ἡ φάσις, ἡ ἡ ἀπόφασις ἀληθεύσεται Μκδ. 
1062 524, 84, "γι αν μ, τι (1 6 ἀληθῶς κατηγορεῖται) 
καταΐ τινος τὸ. 121 420. εδ. 184 585, 185.521, 84.}1, 8. 
ζι. 189.327. ΗΑ. 11008485ὅ. Μγὅ. 101088. 6. 1011}18, 

ἀληθεύεταί τι ἐπί τινος ε13. 22 81,2. 18. 22 "2, ἀληθεύσε- 
ταί τι κατα τινος τεῦ. 1834 828, 25,11, Μχθ. 1068 ν28. 
ΗαΙ1. 1100 αϑὅ. τὸ ἀληθεύεσθαι τοσαυταχῶς, ὁσαχῶς αἱ 

κατηγορίαι. διζρηνται Ααϑ87. 4926. 
ἀληθευτικός. μέσος ἀλαζόνος καὶ εἴρωνος Ἡ)18 (ὁγπ ἀληθής 

βιτ. 1108 520). ὁ μεγαλόψυχος ἀληθευτικός Ηὸδ8.1124}80. 
9φος Ζιθ12. 597 37. ζητεῖν τὴν ἀλύθειαν ὼ τὴν φιΐσιν τὴν “ὁ ἀληθής. 1. τὸ ἀληθές, βγα τὸ πρᾶγμα Ρατ. 1864 "9, 8. --- 
τῶν ὄντων Φαβ. 191 426. εἰς ἐπίσκεψιν τῶν ὄντων ἐλθόντες 
ᾧ φιλοσοφήσαντες περὶ τὺς ἀληθείας ΜΑ 8. 983 "8 ΒΖ. ἡ 
Ῥιλοσοφία ἐπιστήμη τὴς ἀληθείας Μα!1. 998 "20. φιλοσο- 
φεῖν, ἀποφήνασθαι περὶ τὴς ἀληθείας, ἡὶ περὶ τῆς ἀληθείας 
θεωρία Μα!. 998580, 11. Οαδ. 271}8. γ1. 398518. Γαδ. δ0 
325 511. ζητεῖν, ἰδεῖν τὴν ἀλήθειαν μβ8. 856}11. Φθ1. 
351 56. δηλῶν τὴν περὶ ἕκαστον ἀλήθειαν 1Π1γ8. 1279 "16. 
ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτῆς τὴς ἀληθείας ἀναγκασθέντες ᾧαδ. 188080. 
ΜΑ3. 98410. ἀγόμενος ὑπ᾿ αὐτῆς τὴς ἀληθείας Ζμαι. 
842 819. ἔχει ἕκαστος οἰκεῖόν τι πρὸς ἀλήθειαν ἡεαθ. 1218 56 
581. --- δόξης ὀρθότης ἀλγθεια Ηζιο. 1142 μι. ἀλήθεια καὶ Ἂ 
γνῶσις ταῦ]. 104 "2. δοκεῖ πρὸς ἀλγθειαν ἅπασαν ἡ γνῶσις 

τῆς Ψυχῆς συμβάλλεσθαι ψαι. 402 55. προτιμᾶν τὴν ἀλή- 
ΘᾺ Η.4. 1096 816. ἀμφοτέρων τῶν νοητικιῶν μορίων ἀλή- 
ὅεια, τὸ ἔργον" τῶν πρακτικῶν ἡ ἀλήθεια ὁμολόγως ἔχυσα τὴ 80 
ὀρέξει τὴ ὀρθὴ" αὶ πρακτικὴ ἀλήθεια Ηζ2. 1189.}12, 380,27. 

τὸ λέγειν τὸ ὃν εἶναι ἢ τὸ ,μὴ ἐν μὴ εἶναι ἀληθές Μγ1. 
1011 27. συμπλοκὴ νοημάτων ἐστὶ τὸ ἀληθὲς ἢ ἥ ψεῦδος 
ψυΒ. 482511. 6. 480 43 7ϑηᾳ. ΕἸ. 16.513. τὸ ὡς ἀληθὲς ὃν 
αὶ μὴ ὃν ὡς ψεῦδος. περὶ σύνθεσιν ἢ διαίρεσίν ἐστι, τὸ δὲ 
σύνολον περὶ μερισμὸν ἀντιφάσεως Με4. 1021 818, 20, 38. 
κβϑ. 1065.221. τὸ ἀληθὲς τῷ ἔστιν ὁμοίως τάττεται Ααάό. 

53.482. ΜδὸΊ. 1011 481. ὁμοίως οἱ λύγοι ἀλυθεῖς ὥσπερ τὰ 
πράγματα ε9. 19 588. περὶ τὰ ἀσύνθετα τὸ θιγεῖν ὼ φάναι 
ἀληθές" ἀπατηθῆναι γαρ ὑκ ἔστιν Μθι0. 1051 "24, 27 ΒΖ. 
- τὸ ἀληθὲς ἢ τὸ ψεῦδος ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐστὶ τῷ ἀγαθῷ 
ὃ κακιῦ ΨΥ. 48110, φύσει κρείττω τἀληθὴ καὶ ὶὶ τὰ δίκαια 
τῶν ἐναντίων Ῥα!. 1850 521, 37. καθ᾽ αὐτὸ τὸ μὲν ψεῦδος 
φαῦλον ᾧὶ ψεκτόν, τὸ δ᾽ ἀληθὲς καλὸν ἢ ἐπαινετόν Ηδ18. 
1121 429. ΟΥ̓ κὶ. 1172 "4. οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὸ ἀληθὲς πε- 

φύκασιν ἱκανῶς Ῥα!. 1855516. κατὰ τὸ ἀληθὲς κρίνοντες 
ΡῬβΙ1ά. 1890 "84. κρίνειν, ἰδεῖν, θεωρεῖν ἱκανῶς, διορίζειν τὸ 



38.»ϑὃ ἀληθινός ᾿Αλκιβιάδης 

ἀληθές, λέγειν τἀληθὴ ΠΎ16. 1287152. Ρα!. 1854}10, 185ὅ ᾿Αλθηφιὲς ἄμπελος ἢ δ84. 1869. "88. 
414.15. 187782. ,β28. 1398 488. - ἐπὶ μόνων τῶν ἀντι- ᾿Αλθφιος, εἷς τῶν ᾿Αλφείν ἀπογόνων δ8δ4. 1569}86. 
φατικῶς ἀντικειμένων ἀεὶ τὸ μὲν. ἀληθὲς τὸ ὁὲ ψεῦδος Κιο. ἁλιάετος. ἃνὶβ. γένος ἀετῶν οἱ καλώμενοι ἁλιάετοι ἄ68ου, δἷῃβ 

18 Ὀὼ 5364. δεῖ πᾶν τὸ ἀληθὲς αὐτὸ ἑαυτιῷ εἶναι ὁμολογι- μορφή, βίος, θήρα. ἐχτροφὴ τῶν τέκνων Ζιθ8. 598 028. ι82. 
μένον πάντη Αα82. 4758. Ηα8. 1098Ρ11. ἐξ ἀληθῶν ἀλαθὴ, 5. 6194. 84. 62051-12. ἐκ τῷ ζεήγυς τῶν ἀετῶν θάτερον 
ἐκ ψευδῶν ᾿ἀληθὴ συλλογίσασθαι Αβ2-4. ἐξ ἀλυθῶν ὑκ ἔστι τῶν ἐγγόνων ἁλιάετος γίνεται παραλλαξ, ἕως ἄν σύζυγα 
ψεῦδος συλλογίσασθαι ΑἸ. ὅ8 Ρ78ηη. ἐξ ἀληθῶν δεῖ εἶναι γένηται" ἐκ δὲ ἁλιαέτων 'φήνη γίνεται θ60. 885 81. (αἰρὶο 
τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην ΑΎΣ. 171 021 844. πρότασις ὅλη ἀθ ποῦ Οὐ, δαυῖϊ]α πιαγίῃα 8, μϑίθοδῃιβ δα }]8 δὲ, 4160 πάᾶ- 
ἀληθής, οὗ ὅλος. τὸ ἀληθές ὶ 6 ἀδπποηβέγδιϊο ἀϊγθοῖα Αβι4. Ἰιοΐοβ Καὶ, δαιῖ]α 4] 1.91} Οὐ, ῥδηάίοι μα]δθῦυβ δὰ Ζιθ 8 
6821, 4, 6 νΖ -- δόξα ἀληθής ΠγΎ4. 1217 028. τὸ ἀληθὲς τὸ δηυῖ]α πϑονῖδ οὖ ἔοτῇ οἴΐαπι Βα] δϑίυβ δ᾽ δ᾽ 9111 δῦ (160 δοτ- 
ὼ τὸ ᾿εἰωθὸς ὑπολαμβάνεσθαι Μμ2. 1017 515. ἀληθές, ΟΡΡ Τὰ Ὡ18 δὰ Ζι 82. 84 δὰ 106 πα 80 ΑΖΙ1 771 αὶ 14). 
ἄτοπον μβϑ8. 8358 310, ἀληθές, ἀϊδὲ ἀληθὲς τύτῳ Μγ6. ἁλιας. ῥμης τὴς ἁλιάδος ψόφος Ζι)8. 588 "20. 
1011}8. ἀληθὲς μέν, αὶ σαφὲς δέ ἠεη15. 1249 Ρ6. ἀ6.1216 ἁλιεία. ἀφ᾽ ἁλιείας ζῆν Πα. 1258 386. --- τῆς θαλάττης ἡ 
082. ΗζΙ. 1188.»26. ἀληθές, ορρ φαινόμενον Ρβ24. 1402 ἁλιεία (ἰ 6 ἴὰβ ρἰβοδπαϊ) οβ1846 "20. 
426, 25.1402528. (Βοπιοογίδιβ βίδα!) τὸ ἀληθὲς εἶναι τὸ κα ἁλιεύεσθαι πιοὰ, ἁλιευομένων ἐχ ἁλίσκεται ἡ ἀφύη Ζιζ15. 
φαινόμενον Ψψαῶ. 404 828. Γαῶ. 815 "9. ἀληθές, ἀϊδὶ φαι- 569 5. 
νόμενον Ρα2. 1800519. β9. 1387 426. κατὰ τὸ ἀληθές, ἁλιεύς. οἱ ἁλιεῖς Πὸ 4. 1291 528, οἱ ὧλ. τα δελέατα ἀπο- 
ἀϊδι κατὰ τὸν γεγραμμένον νόμον Ρα18. 1831451. τὸ ἀληθὲς βάλλυσιν πκθ2. 950 δι, τὰ ὀίκτυα ἀναιρῦνται Ζιθ19. 602}9. 
δίκαιον, ΟΡΡ τὸ δοκῶν, τὸ κίβδηλον Ῥαιὅ. 1878 "8, 4, 6. ἐκ λαμβάνειν ὄψον παρὰ τῶν ἁλιέων 510. 1561 "24. οἱ ἁλ. 
τῶν ψευδῶν ἀγαθῶν συμβαίνει ποτὲ ἀληθὲς. κακόν Πδ 12. 20 ἢ πορφυρεὶς πυρροί εἰσιν πληϑ. 966 "25. ἐμπειρικοὶ ἁλιεῖς 
1291511. --- ἀληθές ἐστιν (ἦν) εἰπεῖν εἼ7. 11 080. 9. 18 Ζιδ1. 582 020. δογὰπι ἀθ ρἰβοῖδυβ οδβογναίίοποβ Ζιδϑ. 58 
δι0 844. 11. 31.318. ΜΑΒ. 989 }71 ΒΖ. γ4. 1006}29. μ8, 029. Ζγαιδ. 120 584, γὅ. 156 482. 
1071 088. ΒΆΘΡΟ Ομβδβο ν ἐστιν “9. 18 389. 11. 21812.18. ἁλιεύς. βάτραχος ὁ ἁλιεὺς καλαίμενος, Υ 8 βάτραχος. 
28.818. Ααθ. 928 029. 17. 81 87, 18. τζ!. 139 325. Οα12. ἁλιευτικὸς βίος ΠαΒ. 1256 "2. κάλαμος Ζμδ12. 698 328. 
288 "6. Μὸόϑ. 1011 084. δ1δ. 10211. μ8. 1071 "81 41.265 τὸ ἁλιευτικόν οοἸ]οοίϊνα, (εἶδος δήμη) Π|ὸ 4. 1291 Ρ22. 
ἀληθὲς κατηγορῆσαι Αα88. 49."16, 82. τὸ ἀληθὲς εἶναι ὡς ἁλίζειν, πσῃ ἀθροίζειν πκὸ 9. 986.}82. β28. 869 517. 
ὃ εἶναι ἀληθές ἐστιν) Μὸ12. 1019 582 ΒΖ. --- κατά γε τὸ ἁλίζειν, ἄρτοι ἡλισμένοι, ορΡ ἄναλοι πκαδ. 9217 86. ἁλιζο- 
ἀληθές Πθ4. 1338 084. τὸ ἀὲν ἀληθές Δάνονθιὶ ἰμϑίαν Πὸ68Β. μένη καὶ ἀφύη πλείω μένει χρόνον Ζιζ15. 510 31. τὰ πολλὰ 
1298 "25. --- ἀληθέστερον ὼ βέλτιον. Πὸ8. 1290 424. ἐλη- ἁλίζοντες. προσφέρυσιν Ζιθ10. 896 419. --- ἁλίζειν τὰ πρό- 
θέστατον τὸ τοῖς ὑστέροις αἴτιον τῷ ἀληθέσιν εἶναι Μα!. 8ὺ βατα. τὰ βοσκήματα θ188. 844 Ρ20. Ζιζ19. δ14.49. 610. 
998 027. --- 2, οὗ ἀλήθεια 2. ἀληθὴς ἢ ἁπλῶς, ὃ ὃν καλϑσιν 596 424. 
αὐθέκαστον ἡεΎΤ. 1288 588. ὁ ἀληθὴς μέσος ἀλαζόνος ἡ εἴ- ᾿Αλικαρνασσός Γύ18. 1562 527. 
ρώνος͵ ἡμα88. 1198 388. ἀποδεῖξαι αὑτὸν μὲν ἀληθῆ, τὸν δὲ ἅλιος. ὁ ᾿Απόλλων ὁ ἅλιος θ101. 840 320. 
ἐναντίον ψευδὴ ῬΡΎ19. 1419 "14. Βαϊ υϑὰ8 ϑυοίογοπὶ Ατὶ- ἅλις. περὶ μὲν τύτων ἅλις Ηα8. 1096 48. 18. 1102 δι]. τῶν 
βίουεϊθτη 6888 ΟΠ ραΒ 6χ Ηβτ. 1108 220 'περὶ τὸ ἀληθὲς ὃ 85 μὲν ὅν τοιύώτων ἅλις ΗΧΙ. 1172 07. περὶ μὲν τύτων ἅλις 
μέσος ἀληθής τις ἢ ἡ μεσότης ἀλήθεια λεγέσθω. --- ἀλη- τὰ εἰρημένα Ζγγθ. 151.518. --- ἅλις ἐγὼ ὀυστυχῶν (ἴοτι 
θὼως. τὰ δυνάμενα ποιεῖν τὸ αὑτῶν ἔργον ἀληθῶς ἐστὶν ξ- 6χ ροοῖδ ὑγαρίοο) ΗΙ11. 1171 "18. 
κασται, αἰδὲ ὁμωνύμως μὸ 12. 890311. ἀληθῶς εἰπεῖν ΑὙ22. ἁλίσκεσθαι. ἄστυ ἁλῴη (οι 1 ὅ92) Ρα7. 1865 518. Βα- 
88 41. ὡς ἀληθῶς Πγὅ. 1217084. ὁ 1. 1288}27. η1.1828 βυλωνίας ἑαλωκυίας Πγ8. 1216 329. ἀλῦσα Πολυκρίτη 
424. Ἣγ4. 1112 7 (αγη ὀρθῶς). δ1. 1128 Ρ29. Ε11. 1186 4Ὁ. Γὶ 518. 1562 086. ἁλίσκεσθαι ἕρκεσιν Ζιι26. 617 984. --- 
'Ἃ1δ, κ10. 11719}15, 28. ΡΎΙ1. 1412 421. : ἁλίσκεσθαι ἐπιλήψει, ὀιαρροία, νοσήμασιν υϑ. 451311. Ζιθ26. 

ἀληθινός. ἡ ἀληθινὴ σύνοδος τῶν φοτόχων ἰχθύων ὀλιγάκις 606 327. πλ1. 984 38δ. ἁλίσκεσθαι ὑπὸ πλευρίτιδος. μέθης 
ὁρᾶται Ζιεδ. 541 381. ὑποκάτω τήτων τὸ ἀληθινὸν αἰδοῖον πΎ1. 8711 48. 6. 871 088. 108. 1494 828, ἁλίσκεσθαι ἀπὸ 
Ζιζ 32. 519 020. ὀφθαλμοὶ διεφθαρμένοι, πάντ ᾿ ἔχοντες βέρη φθίσεως. ψώρας πζϑ. 881 528. --- ἐχ ἁλίσκεται τὰ εἰκότα 
ταὐτὰ τοῖς ἀληθινοῖς Ζιὸ 8. 888 47. τὰ γεγραμμένα διὰ τέ- «5 Ψευὸ μαρτυριῶν Ῥα1δ. 1870 320. ἑαάλως συκοφαντῶν ρ81. 

χνης τῶν ἀληθινῶν διαφέρει ΠΎ11. 1281}12. οΥθ5. 1840519. 1444 482. οἱ ξενίας ἁλόντες [ 451. 1545 518. 
χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα, ποι1. 1455582. ὅ γ᾽ ᾿Αλκαῖος Ροθίβ, δἷιβ νβϑύβιι8 δδσιπίιν ΠΎῚ 4.1 285 81 (τ 87). 
ἀληθινὸς πλῦτος Παδ. 1256}80. τόν γ᾽ ἀληθινὸν φίλον Ρβ21. Ῥαϑ. 1361 39 (ν ὅ5). ἐφιλονείκει Πιττακῷ ἢ θὅ. 1486"84. 
1895 430. εὐλα βυΐμενοι ἀληθινὴν δυσχέρειαν Μνά. 1091 881. ᾿Αλκαῖος. ἐνίκησεν (᾿Αριστοφαΐνης Εἰρήνη) ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Αλ- 
μὴ ῥητορικῆς εἶναι τέχνης ἀλλ᾽ ἐμφρονεστέρας καὶ μᾶλλον 860 καίν ( 8 0189, 8) Γῦ79. 1878 524. 
ἀληθινῆς Ῥα4. 189 Β7. ἀληθινὸς ἔλεγχος. ΟΡΡ φαινόμενος ἀλκή. πρὸς ὑγίειαν ὦ ἀλκήν Πθ3. 1888.520. τὰ πρὸς ἀλκὴν 
τιῦ. 168 512. 17. 171 νῳ, , ἀριστοκρατία μάλιστα τῶν ἄλλων (διὸ τὴν ἀλκὴν) ὄργανα. ἀἶδὺ πρὸς τροφήν Ζιδ11. 588}15. 
παρὰ τὴν ἀληθινὴν καὶ Ὃ πρωΐτην Π28. 1294 328. ,συλλογισμοὶ Ζμβϑ. 655 510. 16. 659 "10, 22. Ὑ1. 661Ρ17. ΖγΎ10. 759 
ἐξ ἀληθινῶν τινῶν ἢ πρώτων ΑὙϑ. 10 328. λόγοι ἀληθινω- 581, ε8. 188 Ρὅ. ἀλκὴς ,χάριν Ζαγ1. 6612. 2, 662 ΒΩ7 
τεροι, ΟΡΡ κενώτεροι Ηβτ. 1101.881. κἂν εἰ μή ἐστιν ὠσρα (θοπὶ δ ἢ βοηθείας). ἡ φύσις δέδωκεν ἄλλην ἀλκὴν πρὸς σω- 
θές), ἀλλ᾽ ἤδη γέ τι ἐστὶ βεβαιότερον ἀληθινώτερον Μγ4. τηρίαν ζμγ2. 668 52. ἀνδρίζονται ἐν οἷς ἐστὶν ἀλκή Ηγ9. 
1009 38.-- ἀληθινῶς. ὁ ἀληθινῶς ὀημοτικός Πζδ.1820488. 1115 "4, 

᾿Αλήϊον (οι Ζ 201) πλι. 988 324. ᾿Αλκιβιάδης ποθ. 1451}11. πῶ ἐτελεύτησιν Ζιζ 29. 518 528. 
ἀλήτης (Βοπι ρ 420. τ 16) Ηὸδά4. 1122 421. μετεπέμψαντο ᾿Αλκιβιάδην ἀπὸ Σικελίας 408. 1545 485. 
ἀλῆτις, ἄσμα ταῖς αἰυίραις προσῳδόμενον ἢ 412. 1056 28,60 Ρ12. οἱ ἀπ᾽ ᾿Αλκιβιάὸν Ρβ1δ. 1890 "29. ᾿Αλκι, Ἔχθαρ]απι 

1585 41. μεγαλοψυχίας Α΄ 18. 91.018. 



᾿Αλκιδάμας 

᾿Αλκιδαΐμας Ρβ23. 18398"10. ᾿᾽Α. ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ Ρα138. 
1318 Ῥ18. β28. 1891.511. οὀχοιωρία τὸ Ψυχρῇ κατὰ τὴν 
λέξιν Ῥηϑ. 1406 31, 9,1 1811. ΟΥ̓ ΥᾺΙ] ΑἸοἰάδπιδ8. 

᾿Αλκιμένης ὁ ̓Συβαρβίτης θ96. 888.315, 25. 
ἄλκιμος. οἱ ἔχοντες τὰ κέντρα σφῆκες μείζυς αὶ ᾿ ἄλκιμοι 

Ζιι41. 028 0. ζῷα τὰς ὄψεις ἀγριώτερα ΓᾺ με τῶ 
Ζιθ29. 801511. πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι ἢ 516. 
1562 δό οὔ παρριμία. 

᾿Αλκίνυ ἀπόλογος Ργ16. 1417 518. πο16. 1465 32. ᾿Αλκινόν 
ϑυγάτηρ Ναυσικάα ἢ 468. 1δ84 438. 

᾿Αλκ μαίων πο18. 1468 "20. 14. 1458 "24. ---᾿Α. Εὐριπίδυ 
ΗΎΙ. 1110 328 (ο ἤν 170). 584. 1618 512. ᾿Α.᾿Αστυδά- 
αντος ποῖά. 1458 038 (ΝΟ ἔγ ἐγ ρ 608). ᾿Α. Θεοδέκτυ, 
ἰπὰθ γϑγβὰβ δἴθγαηίαγ Ῥβ38. 189108 (ἕν 2). 

᾿Αλκωαίων ὁ Κροτωνιώτης ΜΑδ. 986 526. Ζιη]. 581 416. 
ΖγΎΣ. 15228. οοπιρατγαίαγ οατα Ῥγιβερογοῖθ ΜΑδ.986 326, 
239. τί ὑπέλαβε περὶ ψυχῆς ψα2.405529 ((οεῦ τοβρψαξ. 404 
"22 οἵ Ὑτθοὰ Ρ 216), περὶ θανάτυ ἀνθρώπων πιζ8. 910.484. 
ἀναπνεῖν τὰς αἴγας κατὰ τὼ ὦτα Ζια 11. 492 814. ἐοπιρδ- 

τοῦ τὴν ἥβην τῷ τῶν φυτῶν ἄνθει, τὸ γάλα τῷ ἐν τοῖς 
σις λευκῷ Ζιηϊ. 5813160. ΖγγΖ2. 152 "28. 

᾿Ἀχκ μαιωνίδαι [851. 1588 Β17. 
᾿Αλκ μὰν ὁ ποιητὴς τίνι νόσῳ διεφθάρη Ζιε81. δ51 "2. 
ἁκκυόδνειοι ἡμέραι διὰ τὶ καλῶνται Ζιεδ. 5421. 
Ἄλκυ ὅὄνη, ἡ ̓Αἰοκλέως μήτηρ Πβ12. 1214 585. 
ἁκκυονίοες ἡμέραι Ζιεδ. 5420. 
ἁλκυών. «νί8, τὸ τῶν ἁλκυόνων γένος πάρυδρον ἄσβογ, δἷὰβ 

εἴδη δυο Ζιθ8. 593 "8. σπανιώτατον ἰδεῖν ἁλκυόνα Ζιεϑ. δ41 
522, μέγεθος, χρῶμα τῷ σώματος, τῶν πτερύγων, τᾶ ̓ ῥν- 

10 

χος Ζω14. 616 814. 18. 615 029. πῶς Ἀ, πότε τὴν ὀχείαν 80 

ποιεῖται αὶ τὴν νεοττιάν, πῶς τίκτει ὦ ἐκτρέφει τὰ νεόττια, 
ζὴ ἰχθυοφαγῶσα ΖιεΒ. 542 4,12, 10. (14..6106514-8ά. 
ἡμέραι ἀλκυόνειοι οὗ ἁλκυόνειοι, ἁλκυονίδες. ὥραν παιδοτρό- 
ῴον ποικίλας ἁλκυόνος (ϑιπιοηία ἔν 12) Ζιεδ. ὅ42510.0. ΟΠ 
409, καἰοθάο δἱδρίἀα οὖ πιδγῖμα 8, δἱοβθᾶο Ζιεϑ. 9. .18. 14, 
εδὰ Ζιθ8 ἀηδόνων ῥὑτὸ ἁλκυέόνων Ἰορὶ Κὶ, ἰοδάο νοὶ] ἔοτῇ ἕαγ- 
ἀὰ58 δυυπάϊπβοθυβ Οὐ, δἰσοᾶο ἰϑρίἀδ οἵ ἔογῦ βρϑοίββ Ἰπϑίοῦ δἱ- 
οράϊηΐβ 5 θη βίβ ὅ.. 1838 πα 98, δἱοθᾶο ἰβρίάα ΛΖι177 
ΓῚ 14). 

ἀλλα. ἴῃ οοποἰυδίοῃθ ἀθιποηβίσβυϊομιιπι ΔΡΘρΌΡΙοΑτυσα, γϑ]αῦὶ 
ἀλλα παντὶ ὑπῆρχεν, ἀλλ᾽ ὑπέκειτο τινὶ ὑπάρχειν Δα29. 

45.381, 38. 5. 21 019. 6. 28 "20. -- ἀλλὰ ἴῃ δροάοβὶ Ροδὺ 
Ρτγοιδβίῃ οομαϊεἸομα]θπιὶ ἃ Ῥαγὶ εἰ νοὶ ἐὰν Θχόγβϑιω, νοι εἰ 
μὴ γὰρ κατὰ τῷ πράγματος. “9 ἀλλὰ περὶ τὸ ἤθυς Ρα!ι5. 

1876.528. κἂν μὴ πρὸς τὰς ἐνὸόξυς, ἀλλὰ πρὸς τὺςς ἄλλυς 
ὁὀεὶ παραβάλλειν Ῥαϑ. 1868 52, οἴ τιά, 119}16. Αδ 8. 90 
528. Φγδ. 206 "8. ε2. 225 527 (ἀλλ ὅμως). ΟΥΣ. 800}12. 
Γβ9. 330512. Πγδ. 1218 349. ὁ 2. 1289 Ρ1θ, ὅταν --- ἀλλὰ 
Ζγο8.1 11.528; εἰ (ἐὰν) -- ἀλλὰ νον γέ νοὶ αἱὶ εἰ μὴ πάντα, 

85 

40 

46 

ἄλλεσθαι 88 

Ρδτγίϊοαϊθα πλὴν νεῖ εἰ μὴ ΡΤΟΡΘ Δοοθαϊε, νϑ αι διὰ τῶτο 
τῶ γεωμέτρα θεωρῆσαι τί τὸ ἐναντίον, ἀλλ᾽ ἢ ἐξ ὑποθέσεως 
Μγ2. 1008 812. οὕ ΑὙ9. 76.528. 12. 771}12. τη. 1δ5386. 

11.112 84. Οδδ. 812}12). ΨβΙ. 412}14. γ9. 4832 517. 
Ζιγ1ὅ. 5ὅ1916. 17. 820 312. εἢ. 540 .418. θ20. 608 816. 

29. 1124}24. ε18.1187312, 22. Πεθ6. 1805 "16. Ρβθ. 

1884 526. φτβϑ. 828 "16 Ονε τὰ Κ 6. 510). εἰ δ᾽ ἐστὶν 
ὁ χρόνος ὅτος τῆς κυήσεως ἣ μή ἐστιν, ὅδέν πω συνῶπται 
μέχρι γε τῷ νῦν, ἀλλ᾽ ἡ ὅτι λέγεται μῆνον Ζιζ8ὅ. 580 420. 
ἀαΐῃ οἰΐδιι ΔὉ ἀλλ᾽ ἢ Ῥεγϊμὰθ δἴαιθ 8 ρατὶ πλὴν Θαυποίαιϊο 
᾿ν δϊνα Ἰποὶρίταν, δὲ τὼ περὶ τὴν κεφαλὴν ἔοικεν ἱ ἱέρακι, 

ἀλλὰ περιστερᾷ μᾶλλον" ἀλλ᾽ ἥ κατὰ τὸ χρῶμα μόνον 
προσέοικεν ἱέρακι, πλὴν τῷ μὲν ἱέρακος τὰ ποικίλα, οἷον γραμ- 
μαί εἰσι, τῷ ὁὲ κοκκυγος οἷον στιγμαί Ζιζ 1. 868 22. 41- 

υοίίοθ ἀλλὰ ἀβαγραύαγ, αδὶ ἀλλ᾽ ἢ οχβρθοῖοβ, ἡδέα δ᾽ ἐκ 
ἐν, ἀλλὰ τύτοις Ὁ ὅτω διακειμένοις Ηκὅ. 1 170.522, ἔνιαι 

ὁ ἐὸὲ τῷδε (86 αἱρεταί εἰσιν) ἀλλὰ ποτὲ ᾿ὰ ὀλίγον χρόνον 
ΤῊ 1182 "80 (Βκ βαδρίοϑίαν ἀλλ᾽ ἥ ΒουΪ θθπάμπιπι 6886), 
ἐν ἐδεμιᾷ τέχνη ἀλλ᾽ ἐν ῥητορικὴ ὺ ἐριστικὴ Ρβ54. 1402 
227. 868 οἰΐδια ἀλλ᾽ ἢ ἡ Ἰορίτατ, δ ἰρϑιπα ἀχλὰ μω ΠΝ 
ἡ ἡ καπηλικὴ ποιητικὴ χρημάτων, καὶ πάντως, ἀλλ ἢ διὰ 
πάτον μεταβολῆς Πα9. 1251}21, ν6] τϑαυϊτὶ νἱἀοαύατ, ᾺΝ 
ὄ λεκτέον τῷ ὑπόποδος τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ δὲ ἄπτερον, 
ἐάνπερ λέγη καλώς, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀδυνατεῖν ποιήσει τῶτο" 
ἀλλ᾽ ἡ τὸ μὲν σχιζόπεν τὸ δ᾽ ἄσχιστον Μζ12. 1038 814. 
- ἀλλὰ μὴν δἀπιοάυσμι ἐἔγοᾳιθηβ δρυὰ Ασ, γδὶ δὰ ογάϊθη- 
ἄσπι αἰζθγαμ αἰ] Ὠπλδῦ}8 8] ουϊὰ8 παθα γάτα, γαϊατὶ Μβ2. 996 
νι, 991511.,}84. 8. 99811, 27, 999 21. 4. 999 "2, 27, 
1001 229,"19. ζ8. 1029 416. 4. 1029 Ρ18 Δ], νοὶ οπιηΐπο 
δὰ βἰρῃηϊβοιπάυπι γρυπιδηϊδίίομβ ρτοστθδβαμ Μθ8. 1050 84, 
56, μ5..1019 15, 20 80 886ρ6 (Ευοκθοα, Αγ αἷς ταϊο ᾿ ν 
ἀλλὰ μὴν «. γε Μγά. 1001. 029, ζ18. 1089 319 ΑἹ. --- 
μὴν ἀλλὰ νε8 ὑἰ --- ἀλλ᾽ ἦν τι10. 110}88. Φὸτ. Ἰἰανο. 
Μθ8. 1080 42. πο2δ. 1461 51 (οἱ ΒΖ Αγ 81199, ἀλλ᾽ αὶ 
ςοἀὰ ΒΚ), ἴῃ δροάοβὶ Θηυπολδίϊομἑβ ΘΟ: υ]οΠ 8118 ἡεαθ. 1216 
ὑῳ, --- ἀλλ᾽ ὄν... γε ΚΒ. 11 52. τηϑ. 158 510. Ψγ6. 480 
Βά (γε οἂι σϑηβοῦ Τοσβίγ), ἴῃ ϑροάοβὶ. Θηυποί ΑΙ οΐ8 οομαϊῦϊο- 
πα] β τζ 18. 1809. ημβ8. 1201514. ἀλλ᾽ ὄν γε κθ. 897Ρ12. 

ἀλλαγή. ἡ κατὰ τόπον ἀλλαγή πνϑ. 485 322. --- συμβλητὰ 
δεῖ εἶναι, ὧν ἐστὶν ἀλλαγή Ηε8. 1188 8519. ποία ἡ ἀλλαγὴ 
ἦν πρὶν τὸ νόμισμα εἶναι Ἠεδ. 1133 "26. ἀλλαγὴ ἑκύσιος 

Ηεῖ. 118218 (εἴ συνάλλαγμα ὅ. 1181 31). ἀλλαγὴ οοη- 
ἀϊοῖο τῆς κοινωνίας Ηεδ. 1188 δ18- 18,334, 28. ἀλλαγὴ ἢ 
συμμαχία, αἱ ἀλλαγαὶ καὶ ὼ ἡ πρὸς ἀλλήλως χρῆσις Πγ9.1280 
028, 838 ὅ. ἀλλαγή τινος, ἀἰδὲ χρεία Παϑ9. 1251 218, 25. ποι- 
σθαι τὴν ἀλ. Παϑ9. 1251 419. 

ἀλλακτικαὶ κοινωνίαι Ἠεβ. 1132 081. 
ἀλλάττειν. ἀλλάσσοντα διαμπερές (ξροὰ 18) 4θ1. 251 52. 

ΦΞΞ ἀλλάττεσθαι Ηε8. 1188 δι, 8. ὁ ἀλλαττόμενος τῷ δὲεο- 
ἀλλὰ τά γε πρῶτα ἢ τὰς ἀρχάς τι 11. 1712.519 ΄Ζ. 10.560 μένῳ ὑποόήματος ἀντὶ νομίσματος Παϑ. 1251510. --- ἀλ- 
171 429, ῷατ. 190515. Πβ11. 1218 21. πο18. 1458529. 
25. 1460 "88 (ΔΒ, Βμοῖ ρ 838). ἀλλά γε ποῃ ἰπύθγρο- 
εἷϊο δἰῖο τοζδθυ]ο οα8. 1848 Ρ25. --- ἀλλὰ γάρ ᾧΦθΩ. 258 
420. υ8. 4565}17. ΜΑΒ. 989}21. Πβ6. 1264586. η1. 
1823 580. ρ1. 1421 34. ἀλλὰ... γὰρ ΠΎΙ. 1215 "18. --- 
ἀλλὰ ὁὀὴ ΓΒΊ. 384525. φτβϑ. 828 "15. -- ἰλλ᾽ ἢ Ροδὺ 
δηθποϊδιίοποπι παραύϊνϑια Ὑ6] ἐηύθγτοραίνδια δἀϊηδάσπι υ8ὶ- 
δία Ατἰϑύοιοὶὶ, νοῦ Κῦ. 8.019. ΑὙΘθ. 1417. ταῦ. 108 
421. βά. 111}81 (ἄλλο ἢ ΥΥ2). ὃ 6. 127 380. Φθ1.260}28. 
Γαϑ. 316 329. ΖΙβι1. 491 58ὅ. Η29. 1121. ε4.1180.58 2. 60 
10.1186518. πο0160.1455 Ὁ 8]; ᾿πύθγάυμι δὰ βἰκηϊβοοίίοηθιι 

Υ. 

λασσεσθαι ΔἸζογπατα πκε22. 940 815. 
ἀλλαχόσε 881..154128. 
ἀλλαχϑ φταά. 820 56. 
ἄχλεσθαι, οἵ ἄλσις. τὰ ἀλλόμενα ἀθρόῳ παντὶ τῷ σώματι 

μεταβάλλει (ἄϊβε πορεύεσθαι). πῶς ποιεῖται τὴν ἄλσιν, ποιεῖται 
κάμψιν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ μέρει τῷ σώματος Ζπ8. 105 45, 
12. 8. 1Τ08529. 9. 109 "7. χαλεπὸν συνεχῆ ποιεῖσθαι τὴν με- 
ταβολὴν ἁλλόμενα Ζπι4. 112 581. διὰ τί οἱ πένταθλοι ἀλ- 
λονται πλεῖον ἔχοντες τιὺς ἀλτῆρας ἢ ἢ μὴ ἔχοντες Ζπ). 106 
416. πεϑ. 881 "5. -- (ππων ἀρρωστύντων ποὸδαγρᾳ) ὁ ὄρχις 
ἄλλεται ὁ δεξιός Ζιθ24. 604 521. 

Ε 



34 ὠλληλοκτονεῖν 

ἀλληλοκτονεῖ ὁ μάχιμος κύκνος 268. 1626 "84. 
ἀλληλοφα γεῖν. ἀλλα ψαιῖοσι πάντες ἰχθύες Ζιθ2. 5915171. 

299.1529 515. 

ἀλληλοφαγοι τῶ γένυς τῷ οἰκείν ἀκ εἰσὶν οἱ ὄρνιθες Ζιθ8. 
598 "27. 11. 610 82. 

ἀλλήλων διαφέρειν Πὸ 2. 1389 "84. γίγνεσθαι ἐξ ἀλλήλων 
μαϑ. 889 381, 840 217. ἐξ ἀλλύλιωυν εἶνο δι᾽ ἀλλήλων δεί- 
χνυσθαι, ἡ δι ἀλλήλων δεῖξις Αβδ. δ1 "18, 86. 7. 59.382 
οὔ κύκλῳ. -- διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἀλλήλοις μγϑ. 3571 520. 
- ἡ εἰς ἄλληλα μεταβολή μαι. 8388 "28. παρ᾽ ἄλληλα τί- 
θεσθαι, φαίνεσθαι Οβθ. 289 38. τἀναντία γνωριμώτατα ἢ 
παρ᾽ ἄλληλα μᾶλλον γνώριμα 5ἰπι ῬΎϑ. 1410. 321. 2. 140 
412. 17.14184. β28. 1400}27 (παρ᾽ ἄλληλα ΒΙκ᾽ τεοίθ, 
παράλληλα ΒΚ, ραγίτοτ παρ᾽ ἄλληλα ρτὸ παράλληλα κοτὶ- 
Ῥοπάμπι νἱἀοίυν ρ24. 1484 089. 20. 1485 Ν17. τθιά. 168 
"4). μγ4. 315 31. ἥ καθ᾽ αὑτὸ λέγοντες ἢ πρὸς ἄλληλα 
ἀντιπαραβάλλοντες, Ραϑ8. 1359 522. ἁπλῶς, πρὸς ἄλληλα 
μὸϑ. 88082. τῶν ἑτερογενῶν ὼ μὴ ὑπ᾿ ἄλληλα τεταγ- 
μένων ΚΆ. 1 ὑ16. κωλύεται ἡ ἽΝ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐκπίπτειν 
διὰ τὸ μὴ κατ᾽ ἀλλήλους εἶναι τὸς πόρυς πιαδ8. 905 540, "δ. 30 

ἄλλοθι ᾧ ἄλλοθι μγό. 810}11. 
ἀλλοῖος. ἀλλοῖοι μετέφυν (Ειηρ 8716) Μγϑ. 1009 "20. -- 

ἀλλοῖα γίνεται τὰ μέρη ὥστε μηδὲν ἐοικέναι τῷ πρότερον 
Ζγδϑ. 168 082. ἀλλοῖα ἡ φωνὴ γίνεται ἀλλοίν γινομένε τῷ 

- 

8 

0 

κινῦντος Ζγὸδ. 1716 017. ἵνα σεμνότερος φαίνηται ὼ, μᾶλλον 25 
ἀλλοῖα σπυδάτσαι Ε΄το. 1806 Ρῳ, ἐστὶ τινὰ αὐξανόμενα ἃ 
θκ ἀλλοιῦται, οἷον τὸ τετράγωνον γνωμονος περιτεϑέντος ηὔ- 
ξηται μέν. ἀλλοιότερον ὁὲ ὑδὲν γεγένηται ΚΙ4. 15481. μυε- 

λὸς ἀλλοιότερος, ὀδόντες ἀλλοιότεροι Ζμβε. 652 218. ὃ δ. 

ἀλλότριος 

λοίωσις. ὅσα καθ᾽ αὐτὰ λέγεται πάσχειν ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν 
Φηϑ. 245 Ῥά4βηη. ἡ ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει μεταβολὴ ἐπὶ τὸ μᾶλ- 
λον ὼ ἧττον ἀλλοίωσίς ἔστιν Φεῶ. 228 "2. ἀλλοίωσις ἀϊδι 8 
{θυ το! αΐα μεταβολῆς ροποτῖθυβ κατ᾽ ἐσίαν. κατὰ τὸ 
ποσόν, κατὰ τόπον ψαϑ. 4065418. ΚΙ4. 15.818. Μη2. 1042 

436. 2. 1069 12. ν]. 1088 3482. Φεξ. 226 "28- 258. η2. 

2489. Γαδ. 830 514. 3, 817 427. ἀλλοίωσις τί διαφέρει 
γενέσεως Τα4. γίγνεσθαι ἀλλοιώσει, ἀϊδὲ μετασχηματίσει, 
προσθέσει, συνθέσει, ἀφαιρέτει ᾧῷατ. 190}8. τὴν ἀλλοίωσιν 

ἀναιρεῖσθαι ἀνάγκη τοῖς ὕὅτω (Ἐπιροὰ) λέγυσιν ΜΑΒ8. 989 
427. κατὼ τὰ τῶν ἁπτῶν πάθη τοῖς ἁπλοὶς σώμασιν ἡ ἀλ- 

λοίωσίς ἐστιν Τβ4. 381 410. ἡ γένεσις τῶν ἀρετῶν μετ᾽ 
ἀλλοιώσεως, αὐταὶ δ᾽ ἐκ εἰσὶν ἀλλοιώσεις ᾧῷηϑ8. 347 819. 
ἀλλοίωσις, ἘΥα παθος Φηδ. 246 82, 8, (ο7 245 }18). 4. 248 
418, 1ὅ. τῷ ἀλλοιωτὸ ἣ ἀλλοιωτὸν ἐντελέχεια ἀλλοίωσις 
ΦΎΙ. 201 412. ἡ ἐκ δυνάμεως εἰς ἐντελέχειαν ἐπίδοσις ἡ ἐκ 
ἔστιν ἀλλοίωσις ἢ ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως ψβ δ. 411 ὑγ 
χάος Ρ 805. -- ἡ ἀλλοίωσις ἐξ ἐναντίων τινῶν. εἰς ἐναν- 
τία, ἐν τοῖς πάθεσιν ἣ ἢ ἐναντίοις ὅσιν ἣ μεταξύ ᾧῷζιο.241 

482, θ1. 260 4838. Γα 4. 8319 Ρ10. διυΐο τρόποι ἀλλοιώσεως, 
ἥ τε ἐπὶ τὰς στερητικὰς διαθέσεις μεταβολὴ καὶ ἡ ἐπὶ τὰς 
ἕξεις καὶ Ὁ τὴν φύσιν ψβυ. 4171 }14. ἀλλοίωσις ὑδ᾽ αὔξησις 
ὐὸὲ γένεσις ὑκ εἰσὶν ὁ μαλεῖς (ἰσοταχεῖς). φορὰ δ᾽ ἐστίν 
Φὸδιά4. 228 Ρ20. η4. 2349 329. γίγνεται πολλάκις ἀθρόα ἡ 
ἀλλοίωσις Φθ3. 253 025. α8. 186 515. ---- ρίας ἀλλοιώσεις 
ᾧη8. 240 48, δ18, 241 85,19 8. 

ἀλλοιωτικός. τὸ ἀλλοιωτικὸν ὐκ ἐξ ἀνάγκης αὐξητὸν Φθό. 
201 524. πάθος τῆς κατὰ δύναμιν γεύσεως ἀλλοιωτικὸν εἰς 
ἐνέργειαν (οΓ ἀλλοίωσις) αι4. 441 021. 

618 518. τὴν φωνὴν ἀφιᾶσιν ἀλλοιοτέραν ἢ [ κατὰ τὸν ἄλλον 80 ἄλλος. ἄλλο ἀ6ῇ οὐ ἀϊδῦ, βγῃ ἕτερον. ΟΡΡ ταυτὸ 28. 1054 
χρόνον Ζιζ 18. ὅ12 59. σπέρμα ἀλλοιότερον τῇ αἴματος, ορρ 
αἱματιῦδες Ζγα 19. 1266, 9. --- ἰπξογά πὶ ἀλλοιότερον ἣ 
ΡΙῸΡΘ 4 ἄλλο ἥ, νοϊυυὶ τὸ ἐναλλὰξ συνισταΐναι ὰ διαλύειν 
δὲν ἀλλοιότερον ποιεῖν ἐστὶν ἢ τὸ κατασκευάζειν ἴδιον θα 
10.280 412. μβ9. 8701. δὲν ἀλλοιότερον ὥσπερ ἂν εἰ 
180. 1608 512. 

ἀλλοιθν. τὸ ἀλλοιύμενον ἅπαν ἀλλοιῦται. “ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν 
ὼ ἐν μένοις ὑπάρχει τύτοις ἀλλοίωσις ὅσα καθ᾽ αὑτὰ λέ- 
γεται πάσχειν ὑπὸ τῶν αἰτθητῶν Φηϑ. 240 58 864. εἰ μένει 

σὰρξ ὅσα ὼ τὸ τί ἐστι, παθος δέ τι ὑπάρχει τῶν καθ᾿ 
αὑτό, ὃ πρότερον ἔχ ὑπῆρχεν, ἡλλοίωται τῶτο Γαδ. 3214. 
(εἴ ὄντων ὺ μὴ ἡλλοιω μένων Ταϊο. 821 51). ἀλλοιῶσθαι Φ 
κατὰ διαφορὰν (1 6 κατὰ τὸ τί ἐστι) ἀλλὰ κατὰ παϑος 
τζθ. 140.54-12. αλλ). οἰὅσθαι ταῖς τῶν ὁμοιομερῶν διαφοραῖς 
Ζγβ5. ταὶ δη2. ἢ θερμαινόμενον ἢ ἢ γλυκαινόμενον ἢ πυκχνε- 
μενον ἢ ξηραινόμενον δ λευκαινόμενον ἀλλοιῦσθαί φαμεν Φη2. 
244 "τ. τὰ ζῷα ἀλλοιῶται φυσικὴν ἀλλοίωσιν Ζκι1. 108 
011. τὸ πεπονθὸς καὶ ἠλλοιωμένον ὁ ὁμωνύμως προσαγορεύομεν 

Φηϑ8. 245}18. -- ἄμα ἐστὶ τὸ ἔσχατον ἀλλοιῶν ὶ τὸ πρῶ- 
τον ἀλλοιν μενον, τὸ ἀλλοιομένυ ὼ τῷ ἀλλοιῶντος ἐδὲν με- 50 
ταξύ 35). 245 84, 2. τὸ ἀλλοιῶν ὸ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως 
ἐν τῷ ἀλλοιυ μένῳ Γαδ . 8321 07, τὸ ἐπιόῶναι ἐκ δυνάμεως 
εἰς ἐντελέχειαν ποτερόν ἐστιν ἀλλοιῶσθαι Ψβ 5. 411 }6 (οὔ 

ἀλλοίωσις). ἐνδέχεται ἀθρόον ἀλλειῶσθαι αιθ. 441 52. -- ἀλ- 
λοιωτός ΦΎΙ. 201 512 αἱ. 

ἀλλοίωσις, ἅε μεταβολὴ (κίνησις) κατὰ τὸ ποιὸν, κατὰ τὸ 

παθος Μλ2. 1069 "12. ν]. 1088 382. Κά. 15612,518. Φε2. 

2206 .820. η2. 248 39. θα. ῶ10.327. Γα2. 8171 427. ὅ. 320 

414, ἀλλοίωσίς ἐστιν. ὅταν ὑπομένοντης τὸ ὑπόκε: εμένυ, αἰ- 

ὡ» δ 

σθητῦ ὄντος, μεταβάλλῃ ἐν τοῖς αὐτῷ παθεσιν, ᾿, ἐναντίοις 60 

ὄσιν ἢ μεταξύ Γαά. 819 510, 838. ἐν μόνοις ὑπάρχει ἀλ- 

815-22 ΒΣ. οἶν!. 1087 520, 80. ἄλλος ς ρθη, ἡ αὐτὴ μὲν 
ἑαυτῆ, ἐκείνης δ᾽ ἄλλη βἰπι αἰ7. 441 Ρ28. Ἠε15.1188516. 
Αα28. 45.421. τι 1ὅ. 114 081 2. ἄλλον τρόπον ἀλλήλων 
Ζιαι. 481}19. ἄλλος, οοπὶ ἕτερος: ἑτέρων μὲν ἐπιθυμῶσιν, 
ἄλλα δὲ βύλονται βα Ηἰ4. 1166}08. θ7. 1158 8528. μβ6. 
865 44. --- ἄλλος ἔστιν ,λόγος Πβ9. 1271 420. ἄλλος γίγνε- 
ται ἡξη10. 1948 "19, ἄλλο ὶ ἄλλο γίγνεσθαι μαϑ8. 84158. 
4. 842 6. β8. 857 080 (αἸϊτον δ᾽. 886 57). ἐδὲν ἄλλο πλήν, 
παρά, ἥ μβ8. 854 011. δ12. 390 456,6. ΕΙ τι τοιῦτον ἄλλο 
πάθος μα8. 84518. ᾧ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, ὼ ὅσα ἄλλα 
τοιαῦτα μὸ12. 390}22. 8. 8384}88, 8856. ἄλλο τι; (πομῃ6) 
βου δοπάστα νἱἀθίαν μτὸ ἄλλ᾽ ὅτι Μγά. 1044 "16 Βς. -- ὁ 
φίλος ἄλλος αὐτός ΗΙ4. 1166 2482. ἄλλος Ἡρακλῆς, ἄλλος 
ἐγαΐ (οἴ παροιμίαι) ἡμβι15. 1318 .518. ἡεη12. 1945 ἐϑθοΞΞ 
ἄλλως ἔχειν μββ8. 865 099. γ4. 378 "82 81. ἄλλως αὶ ἀλ- 
λως ἔχειν 06.260 27. ἄλλοτ᾽ ἄλλως ὼ υἰς ἔτυχε. ΟΡΡ 
τεταγμένον Ζμα1. 641 "20. παρὰ ταῦτα ἐκ ἔστιν ἄλλως 
ποι4. 1458 586. --- ἄλλως, οΡΡ᾽ τὸν αὐτὸν τρόπον μὸθ. 888 
416. ᾧ ἄλλως ἄτοπον, ὰ͵ ἄλλως ἐφάνη Φβ4. 1962. 
Γβι1. 888 418. ἄλλως ἐδὲν ὄντα χρήσιμα Ζμγ2. 668 "4. 
- ἄλλως τε ὁ Ηα4. 1096515. Πβδ. 1208}18. γ15. 1280 
Ρ9 4]. ἄλλως 7ε ἐπειδὴ ὼ Ζιγ2. 811"12. --- “οδἴογαπι, τ4- 
πιθπ᾿ ἐὰν ἡμίπυρον ῆ, σφοδρὲν ὁὲ ἄλλως ἀθρόον κά. 
895 328. 

85 ἄλλοτε. τὸ ἄλλοτ᾽ ἄλλως ἢ ὡς ἔτυχε, ορρ τὸ τεταγμένον 
Ζμαϊ. 64119. 

ἀλλότριος (οὔ οἰκεῖος). οἱ πένητες ἐπιθυμᾶσι τῶν ἀλλοτρίων 
Πὸδιι. 1296 580. οἵ Ηδ1. 1120218. θερμότης ἀλλοτρία, 
ΟΡΡ οἰκεία, φυσική μδι. 8719.518. 8.581 524. 11]. 389 Ρ})ς 

Ζγεθ. 186512. ἀλλότριον τὴν φύσιν Ζγὴ)1. 116.36. ὥρισται 
τοῖς τόποις τοῖς τ᾿ οἰκείοις ὸ τοῖς ἀλλοτρίοις Οα7. 2162412. 



ἀλλοτριότης 

αὶ δικαιοσύνη δοκεῖ ἀλλότριον ἀγαθὸν εἰ εἶναι Ἠε8. .1180 "8.10. 
1184 θ6, φαίνεται τὸ οἰκεῖον ἀγαθὸν ,»μέγα, τὸ ὃ ̓ ἀλλότρ ἰὸν 
μικρόν μεηά. 1289 217. ἀλλότρια ὀνόματα, ΟΡΡ ἡ κειμένη 

ὀνομασία τβι. 109281. μεταφορᾶς τρόπος, προσαγορεύσαντα 

τὸ ἀλλότριον ἀποφῆσαι τῶν οἰκείων τι πο21. 1457 581. ἐὰν δ 
ἔχη μεταφορὰν μητ᾽ ἀλλοτρίαν μήτ᾽ ἐπιπόλαιον ΡΥγ10. 1410 
58}. --- ἀλλότριος ὁ βθῃ τῆς πολιτείας, ΟΡΡ μετέχων Πβ8. 
1268 540. ἀλλότρια τῆς περί τι διαιρέσεως Κβϑ8. 10.518. 
λόγοι ἀλλότριοι (ορρ οἰκεῖοι) τῷ πράγματος. τῆς πραγμα- 
τείας ἡεαθ. 1211 8), 9. οἵ ἀλλοτρίοις λόγοις σοφίζεσθαι ηεα 
8. 121828. ἀλλότριον τῆς ἰατρικῆς τζό. 1484. βὼος ἐλευ- 
θεριας ἀλλότριος αρῖ. 1258114. --- τῶν συγγενῶν οἱ μὲν 
οἰκειότεροι οἱ δ᾽ ἀλλοτριώτεροι Ηθ14. 116238. ταῦτα ἀφείσθω, 
ὦ γαρ ἐστιν ἀλλοτριώτερα Ηθ10. 1159 "24. -- ἀλλοτριώ- 
τατος τρόπος (46 ἀδὺ αἰϊουϊιι8 γοοβθα]}, ΟρΡ κυριώτατος) 
ΚΙ15. 1529. 12. 1408, --- ἀλλοτρίως ὁρίζεσθαι ταλ8. 
108 Ρ28. ἀλλοτρίως ἀποδιδόναι Κα. 2 "85. πρὸς τῆς ἀκιέον- 
τας ἀλλοτρίως ἔ ἔχειν ρ81. 1446 521. 

ἀλλοτριότητος ἀρχή Πε10. 1811 15. 

- 0 

- 

ἄλς 85 

"18. Ηγ8. 1111}. ἡμα 86. 1198 517. πλὶ. 954 585. --- 
μηδὲν ἀξιῶν ἀξίωμ᾽ ἄλογον, ἀλλ ἢ ἐπαγωγὴν ἣ ἀπόδειξιν 

ἔρειν Φθ1. 252 324. τῦτο παντελῶς ἄλογον ἢ πλάσματι 
ὅμοιον Οβθ. 289 56. τῦτο δ᾽ ἄλογον, συμβαίνει ἄλογον 5ὶπι 
ᾧχά. 188 δὅ. μβ2. 805 521. Ζγα!1. 122 080. βι. 1841. 
Μβ4. 999 028. 5.1002 329. μ8. 1088 818. δὲν ἄλογον 

συμβαίνει, ὑκ ἄλιογον .0β8. 3289 584, μβ8. 866 349. μτι. 
408 528. ἄλογον εἰ μὴ Μβ2. 8ὅ5 885. --- ἐνδέχεται ἐν τῇ 
ἐποποιίᾳ τὸ ἀλογον ποιεῖν ποϑά4. 1460 5183. πρὸς ἅ φασὶ 

τἄλογα ποῦ. 1461 14 ΥᾺΪ Ροοὶ ΙΥ̓͂ 426. --- ἄλογος τοϑίμο- 
τηϑῦϊο 6 ἱ 4 ΓΓΒΦΙΟΠΔ]18 ΑὙΤῸ. 16 9, ορΡ ῥητὸς ατ 968}1 8. 
-- ἀλόγως. ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἡ ὁμιλία ἀλόγως ὑπάρχει 
οαϑ. 1848 018. --- ἡ φύσις ὐδὲν ἀλόγως ὠδὲ μάτην ποιεῖ 
Οβι!ι. 29118. μηθὲν ἀξιῶν ἀλόγως, ορρ μετὰ λόγυ ηεα 
8. 1218 329. ἐκ ἀλόγως ὑπολαμβάνειν. συμβαίνειν Ἠαϑ8. 
109516. δ2. 1120"18. ἔχει δ᾽ ὑκ ἀλόγως μβδ. 8625"14. 
ἐκ ἀλόγως, δγη εὐλόγως Φὸ δ. 212 584, 80. 

ἀλογωδέστερον Υ] πνῶ. 481 Ρ27, οὗ λογοδέστερον. 
ἀχοιφὴ συνεχής Ζιι40. 624 317. 

ἀλλοτριῶν. ἡλλοτριωμένον πκὸ 17. 98719. 30 ἄλοξ (ξπαρϑὰ 844) αν. 478 }11. 
ἀλλοτρόπως φταϑ. 818.328. : 
ἀλλοφρονεῖν. Ἕκτωρ κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων (οὔ Ὅμηρος οχίτ) 

ψα2. 404 480. Μγὅ. 1009 080 ΒΖ. 
ἀλλοχροεῖν πὸ 29. 880."26. 
ἀλμ α- τὸ φέγγος ἀπέτεινεν οἷον ἄλμα μαθ. 843}28. 38 
ἄλμη. ἀλμη προσραίνεσθαι Ζιθ10. 690 526. ἐν ἄλμη τρέφε- 

σθαι Ῥβ28. 1400 412. 
ἁλιμὺυρίζ εἰν. ἢ ἀλαυρίζυσα ΖιΊ. 618 58. 
ἁλιμυρὶς γεωδης ὑφίσταται ἐν τοῖς ἀγγείοις Ζμὸ1. 6168 484. 
β8. 851}4. ἡ κατὰ τὴν ἁλμυρίδα βαρύτης πχγ20. 988 24, 80 

ἁλμυρός. ἐλ μυρὸν ὕδωρ τεῦ. 185 528, 82. ̓  ἁλμυρὰ ὕδατα 
αι4. 441 "8. ὅσα περὶ τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ καὶ θάλατταν ΠΧΎ 
1-41. τὸ ἁλμυρὸν ἢ πυιρὲν σχεδὸν τὸ αὐτό, ορρ γλυκύ, 
παρὸν αἱι4. 442 318, 26. ψΨβ10. 422 Ὁ12,..19, μβ2. 858 
59. πλβ4. 96019. βαρύτερον, παχύτερον τὸ ἀλμυρὸν τῷ 35 
ποτίμυ ,,β8. 859 86. 2. 856 388. πχγΎβ. 982 "9, 22.98489. 
εἰηθαμενον γίνεσθαι τὸ ἀλμυρὸν πότιμον μβ2. 854018. τῶν 
ἁλμυρῶν τὰ ποτιμώτερα ΖΎΥ11. 1614. ἁλμυρὸν γάλα 
Ζιηδ. ὅ85381. προσφερόμενοι ἁλμυρὰς τροφάς [99. 149429. 

ἑγλαυρότης μβ. 8353 518. πκὸ16. 9879. οοπὶ πικρότης 40 
μβ2. 854}2. τὴς ἁλιωυρότητος τῆς θαλάττης τίς ἡ αἰτία 
β8. φτβῶ. 8244. 

ἀλ 5γία. πολλὴν ἔχει ἀλογί ἂν, ΟΡΡ εὔλογον Τα 2. 815 088. 
πρὸς τὴ ἄλλη ἀλογίᾳ, ορρ εὔλογον μτὶ. 462 21, 22. πα- 
ξασιίρασι. τὴ ̓ἀλογίᾳ τὴν ἐπιθυμίαν αρ8. 1280 828. ὀρθὴ ἐπι- 45 
τίμησις ἡὶ ἀλογία (ἀλογίᾳ οἱ ΥᾺΙ Ροοὶ ΙΥ̓͂ 428) ποϑδ. 1461 
519. 

ἐλόγιστοι τῷ πείσεσθαί τι Ῥββ. 1885 "82, 80. οἱ ἀλόγιστοι 
ᾧ μόνον τὴ αἰσθήσει ζῶντες θηριώδεις Ηη6. 1149."10. ἀλό- 
γιστον παθος ἨΕΎΪ. 1229 821]. ἀλόγιστος ἐν τῷ μὴ ὑπομέ- δ0 

νειν τὴν ἀπὸ λογισμῦ λύπην ἡεγά. 1382 511. --- ὑπερηφα- 
νώτεροι ὸ ἀλογιστότεροι διὰ τὴν εὐτυχίαν Ρβι1. 1391}. 
-- τὰ μὲν διὰ λογιστικὴν ὄρεξιν τὰ δὲ δι᾽ ἀλόγιστον (ἄλο- 

γον ϑρρὶ ΒΚ᾽) Ῥαϊο. 1869 ΚΑ 
ἄλογος. ἡδονὴς πάντα ἐφίεται ὸ ἔλλογα καὶ μὴ ἄλογα Ηκ2. 1172 δδ 
ι ο. ἐπιθυμία καὶ ὼ θυμὸς κοινὸν Γ τῶν ἀλόγων ΗΎ4. 1111}18. 
δυνάμεις, ἄλογοι, ὉΡΡ μετὰ λογν ε18. 23 589. Μθ2. 1046 
Ρ2 ΒΣ. τῆς Ψυχῆς τὸ μὲν ἄλογον τὸ ὁὲ λόγον ἔχον, τὸ ἀλο- 
γον διττὸν Ηχ18. 1102518-1108 310. γ18. 1117}24. Ψγ9ϑ. 

432.526. Πη15. 1384}18, 21. ἄλογοι ἐπιθυμίαι, ὀρέξεις, 80 
ἄλογος ὁ ὁρμή, ἄλογα πάθη δα Ῥα10. 1869 84. 11. 1870 

᾿Αλόπη Καρκίνες Ηη8. 115010 (Κοκ ἔν τ Ῥ 619). 
ἁλοσάχνη. ἡ τῆς ἁλικυόνος νεοττιοὶ παρομοία ταῖς καλυμέναις 

ἁλοσαχναις, πλὴν τῷ χρώματος Ζιι14. 616 320, 28 (βδηυθ 
ΔΙΟ Ομ 5ΠΠ| 10 οἴ 490, δ44 (μα]ογοπθιπὶ σοϊομθαπι, γογ- 
ταΐβ ΤΩΒΓΪΠ8) δ᾽, δἰογοηϊαπι θυγβα Κὶ, Βρθοὶθ8 συδϑάβιῃ Ζοο- 
Ρμγίογαμι, δ] σγοπΐα Ογ, ροϊγρατγίυμι ἱρποίαμα Μ 168, οἴ ΑΖι 
1245). 

ὡλυργύής, ἀλυργές βα6ρ6 Θχμί θϑίαν ἴῃ ΠὈγὸ ἀθ οοϊουίδυδ χῷ. 
192 41, 15, 934, 25,10. 8. 198 37. 4. 194 421. δ. 1968 δά, 
191 51. 6. 199 8, γΑΙΐὰ8 ἀλυργός χϑ. 1922. δ. 196 525. 
δρυὰ Ατὶβῦ υδίᾳιθ ἔοσταδ ἀλυργός ν᾽ ἀοίαν Ἔχ θοτὶ. 

ἀλυργοπῶλαι μχ!. 849 584, 
ἁλυργός (οἴ ἁλυργής). τὸ ἀλυργοόν, οοπὶ τὸ φοινικῦν αἰ4. 442 

424, 8. 440310. μγΎ2. 3712 38. χ2. 792 δ7, 2, αἰδὺ φοινικὃν 

μΎ4. 314}88. χϑ. 1792 Ὀ10. Βγη πορφυροειδές χϑ. 192515, 
11, 34,21. τὸ ἀλυργὲς τὴ πορφύρᾳ βάπτεται χΆ. 194521. 
ἱμάτιον ἀλυργές 696. 888 421. τὸ ἁλυργὲς πῶς γίνεται χΖ. 

192.315-26. τὸ ἁλυργὸν Π γίγνεται κεραννύμενον μΎ2. 8712 
88, οὔχὭ. 192", τὸ ἁλυργὲς εὔανθες ὰ λαμπρόν χϑ. 192 
15. ἥδιστα τῶν χρωμάτων τὸ ἁλυργὸν ᾧ φοινικῶν αἰ. 
440 ΝΗ 

ἄλοχος ᾿ πόσις. μέρη οἰκίας Πα8. 1258 "7. 
ἄλς ὁ. οἱ “ἅλες (Ἰογαμπιαιθ οοαὶ λίτρον) γῆς τι εἶδος εἰσιν αἰ. 

441 4, μὸτ. 388 "20. 10.388"18, 8589818. οΓ7. 884518, 

9. 386 09, ἀτεγκτον μὸϑ. 885516. λυτὸν ὑγρῷ, τήκεται 
ὑγρῷ μὸθ. 388}18. 8. 885381. ενδ. 461 Ὀ16. πκγ22.984 
41. ἅλες μᾶλλον λίτρυ ὀσμώδεις αιδ. 448 518. ἅλες χον- 
δροί, χαῦνοι ὼ λεπτοί, ἀλιῶν πλῆθος μβ8. 859 582, "4. ἅλες 
ὀρυκτοί θ184. 844 212. ἄλες ἐξανθῶσιν (ἐκ τῆς θαλάττης) 
210. 1616 "24. ἡ τῶν ἁλῶν ἀλατοπωλία οβ 1346 "21. 
λείχειν ἅλα Ζιζ21. 580 81. παρέχειν ἅλας ἔ 588. 1514 31. 
ἅλας διϑόασι προβάτοις Ζιθ10. 590 517, 20. κολοκύνθην ἁλὶ 
πάττειν Ζιθ10. 598.821. ἅλες παϑίυσι τὴν αἱαωδίαν πα 88. 
868 11. ζϑ. 8811. ψοφῦσιν εἰς πῦρ ἐμβληθέντες πια26. 
902 41. 42. 904 8ὅ. τὸ ἐν τοῖς ἄλασιν ὑφιστάμενον ἔλαιον 
πκγϑ82. 935 38. οὔ 15. 988 320. ὥσπερ οἱ ἅλες καταλεί- 
ἐνῶ (2) Ζιε24. 555814. -- τὸ ἕλος πρίασθαι ὼς τὸς 

ας (οἴ παροιμίαι) Ρβ28. 1399 326. τὲς λεγομένυς ἅλας 
συναναλῶται (εἴ παροιμίαι) Ηθ4. 1156 27. ηεηξ. 1288 38. 
-- βἰπρ ἄλς. ἁλός ενϑ. 461 "16. Ζιζ27. 680 081 α 1ἀλ- 
λας). 8610. 590.21. πια 26. 902 81. 42. 904 85, τοι ϊχυΐα 

Ε2 



26 ἄλσις 

Ἰοοΐβ ρἰυγα!β Ἰορίθατ. ἄἀδὺ ρίαν ἀλσί μὸϑ. 8385}9, ἅλασι 
πκγϑ2. 9830 88. 

ἄλεις. εἶδος κινήσεως. ἀϊδὲ πτῆσις 5) βάδισις Ἠκϑ8. 1174.481. 
ἀϊδὲ πορεία Ζπ14. Τ 12.480. γίγνεται ἀθρόῳ παντὶ τῷ σώ- 
ματι Ζπ8. 108 2429. ὅσα ἄλσει χρώμενα μόνον ποιεῖται τὴν δ 

κατὰ τόπον μεταβολήν. ἀϊδὺ ὅσα ἊΝ πορείας προσδέονται Ζπ 
8. 708 422. τὸ ἁλλόμενον πῶς ποιεῖται τὴν ἄλσιν Ζπ8.105 
"18. τὸ μόριον τὸ τῆς ἄλσεως κύριον (ἰὐγνύα Ζιγῦ. 5155 71. 

ἡ τῆς καρδίας ἅἄλσις Ζμαγθ. 669 418, 23. --- ἄλσις ΘΧΘΙ ρ] πὶ 
ἐντελεχειας τῷ κινητῷ ΦΎΙ. 201 819. ΜΙχϑ. 1068 520. 10 

ἄλσος. οἰκεῖν ἄλση Ζιι82. 618 »84, 29. ἄλση σύσκια Ζιεβ80. 
δ80 8525. 

ἁλιτῆρες. οἱ πένταθλοι ἄλλονται πλεῖον ἔχοντες τὸς ἀλτῆρας 
Ζπ8. 105316. πε. 881 Ρὅ. 

ἀλτικός. τὰ ἀλτικὰ μόρια Ζμδ6. 688 08. 15 
᾿Αλυαΐττυ παὶς ᾿Αδραμυτος 507. 1561 8428. 

ἁλυκος. ἁλυκὸν ὕδωρ Ζιζι9. 514 48. πκὶ. 928 "0. γ8. 872 
49,19. 878 87. τὰ ἁλυκὰ τῶν γλυκέων ἦι Ἧττον ψυχρά πκΎ 
7. 982}Ὁ1, οἱ πρὸς νότον τόποι. ἁλυκώτερα τὰ ὕδατα ἔχυσιν 

πχγ28. 984 480. δάκρυον, ἱόρως ἁλυκά ἐστιν πε87. 884 Ρ29. 30 
τὰ μέρη τὰ γεώδη. ἃ εἰσιν ἁλυκα φτβ2. 828 Ρ24. 

ἁλυκότης 209. 16161ὅ. φτβξ. 828 "17. ὃ. 824 Ρό. 
ἀλυπία. μετ᾽ ἀλυπίας, ὉΡΡ μετὰ λύπης τΎΞ. 111 "34. Ῥαὅ. 

1861 527. ὑπερτείνειν τὴ ἀλυπίᾳ ἨΙ11. 1111 08, ὼ ἡ ἡδονὴ 
ἀγαθὸν "ἢ ἡ ἀλυπία Ῥαῖ. 1365}18. τὴν τύτων ἀλυπίαν 35 
διυίκει ὁ φρόνιμος Ηη18. 1158 .581. 

ἄλυπος. οἰόμενοι. δεῖν ἄλυποι εἶναι τοῖς ἐντυγχαάνυσιν ΗἨδ12. 
1126}14. αὐτὴ ἡ δειλία ἄλυπος Ηγ18. 1119 229. ἄλυπος 
ὄρεξις ἡ βύλησις τζϑ8. 146 Νὰ, ἄλυπος ὁ ἐν τῷ γήρᾳ θάνατος 
αν11. 419 520. ζυιὴ ἄλυπος μακαρία οβι. 284.529. τῷ 80 
θεῷ ἄλυπον ἀπονόν τε τὸ ὦ ἄρχειν κθ.400}10. ἴδιον τῶν ὄνων τὸ 

ἄλυπον φά. 808 581. --- ἄλυποι ἡδοναὶ αἱ μαθχγματικαί Ηκ2. 
1118160. τὸ ἄλυπον, ἀϊθὲ τὸ ἡδύ Ηδ2. 1120 427. 112. 
1152 }1ὅ. ἡμβ7. 1204 5324. --- ἀλυποτέρας διανοίας τὸ μὴ 
θαυμαζειν Οβι18. 294 512. τίς βίος ἀλυπότατος ἢ 40. 1481 85 
511. - ἀλύπως ἐκσπῶνται τρίχες τινές πι 2 3. 898 820. 

ἀλύπως, ἀἶδὺ ἡδέως, χαίρειν γα ὃ. 1216 481. Ηδ2. 1120 
426. Ρβ9. 1887 Ρ16. τὸ ἀλύπως ἐγγὺς τῆς ἡδονῆς ἐστίν 
μβῖ. 1204 424. 

ὥλυρος. ἡ σάλπιγξ μέλος ἄλυρον (6χ ροοία ἱποοτίο) Ρθ. 40 
1408 87,9. 

Ἄλυς. Κροῖσος ὅΆλυν διαβὰς Ργδ. 1407 488. 
ἅλυσις. ὅσα ὥσπερ αἱ ἁλύσεις σύγκειται τῶν σωμάτων μὃϑ. 

8587.818. 

ἀλυσιτελές Η916. 1108 ῬΩ7. (ρτοὸ λυσιτελές εἱ ΒΙΚ ρ871. 46 
1448 584). ἐκ ἀλυσιτελές ρ8. 1434 419. 

ἄλυτος 1. ρηγεῖοα. ἄλυτα ὑγρῷ, θερμότητι, ὉΡΡ λυτά Ζγβθ. 
148.51. μ26. 888 "10, 280. τίνα μάλιστα ἄλυτα μδι. 884 
7, -- 2. Ἰοξίδο. μόνον τὸ ἀναγκαῖον, ἂν ἀληθὲς ἡ ἥ. ἄλυτόν 
ἐστιν, Ορῃ λυτόν Ῥαῶ. 185117. τεκμήριον ἄλυτον Ῥβ25. δ0 
1408 214. ἄλυτος συλλογισμός, ΟΡΡ λύσιμος Αβ271.10 
429. -- ἀλύτως τίνα πήγνυται Ζμβ2. 649 582. 

ἄχφα. πολλὰ τὰ ἄλφα, αὐτὸ ἄλφα Μμ10. 1081 38,9. 
ἀλφάνυσι φθόνον (δὰν Μοὰ 297) Ρβ2. 1894 384. 
᾿Αλφειθ θυγάτηρ, ἀπόγονοι δῦ. 1569 "48. 584. 1509 086. δ6 
᾿Αλφεσίβοια ἐν τῷ ᾿Αλκμαίωνι τῷ Θεοδέκτυ Ῥβ28. 1897 

55 (ἔν 3). 
ἀλφηστικός. κιρρὸς ὁ ἀλφηστικὸς μονώκανθός ἐστιν ἢ 290. 

1528 029. 
ἄλφιτον (Επιροὰ 215) μδά. 838231. ὅσα περὶ ἄλφιτα πκα 60 

1-26. τὰ ἄλφιτα ἀὸρά πκαξ6. 929 087. μᾶλλον τῷ ὕδατι 

ΗΣ ωσις. γίνεται ἡ 
ν τῶν ἰχθύων) Ζιθ8. ὅ98 3420. 1δ. 600 548. 
ἅμα κατὰ τόπον͵ ἀοΥ Μκ12. 1068}26. Φεϑ. 226}21. η2.248 

“ 

ᾶμα 

συμμένει φυρόμενα ἢ τῷ ἐλαίῳ πκα16. 929511. ἀλφίτων 
οὔ ἀλεύρων παίαγα ἀἶδὲ πκαϑ. 921 428. 7. 927 15, 22. 929 
"9.26. 9808. α87. 868 ΡΖ. ὄντος “μεδίανυ τῶν ἀλφίτων 
πη ψ ϑ ναι οβ1841 4838. ὅπως ὁ σῖτος δικαίως πραθήσεται 
ἡὶ τὰ ἃ ἄλφιτα ἡ οἱ ἄρτοι 411. 154618. 

᾿Αλωάδαι ΚΙ. 891511. 
ἅλων. πεδίον ὅμοιον ἅλωνι μεγάλη σϑ18 814. [288. 1521}7. 
ἀλωπεκία. αἱ ἀλωπεκίαι καλεμεναι (νόσημα) πι2 1. 898}88. 
ἀλωπεκίας. Ὀ βοὶβ, γϑίδγσίαν ἰαΐοῦ τὰ τῶν γαλεῶν εἴδη. εἰσ- 

δέχεται τὰ γεννηθέντα εἰς τὸ στόμα ἢ πάλιν ἀφίησιν 298. 
1829 515,21 (β6᾽ δομιίογαμι 8 Βα Δ] ογυτη ἢ Βρθοῖθ8 αυθθάβπ)). 

Ἰαζὼπὲκοόννησος Ζιθι8. 598 322. 
ἀλώπηξ 1. νυΐροβ, τεΐουξαγ ἱπύον τὰ πολυσχιϑὴ τῶν τετρα- 

πόδων ΖΎβ 6. 142.38. δθ. 114 Βγ, ἐν Αἰγύπτῳ. ἀλωπεκες 
ἐλάττονες Ζιθ28. 606 4234. τὸ αἰδοῖον ὀστῶδες ἔχει ΖΙβι. 
800 24. πῶς ὀχεύει ὼ τίκτει Ζιζ84. 580 6. γεννᾷ πάντα 

τυφλά, ἀδιάρθρωτα σχεδὸν Ζγβο. 1429. ὃ 6. 114 ὅτ. -- 
γίνεται ὁ συνδυασμὸς ὃ ἐπὶ κυνῶν ὺ ἀλωπέκων ᾧ λύκων 
Ζγβι. 7146.584. ἐξ ἀλώπεκος ὺ κυνὸς γίνονται οἱ Λακωνικοὶ 

κύνες Ζιθ28. 607 “ὃς τὰ γιγνόμενα ἐξ ἀλώπεκος ὼὺ κυνὸς 

τέλος ἀποβαίνει κατὰ τὸ θῆλυ τὴν μορφήν Ζγβά. 138}81. 
π-- ππανῦργος, κακϑργος. τρωγλοδύτης Ζιαὶ. 488 "20. 11.610 

412. οὔ φΦθ. 812 317. τίσι ζιύοις πολέμιος ἢ τίσι φίλος Ζιζ 
87. ὅ80Ρ25. 11. 60951, 8,26, 80. 82. 619}10. 1.60982., 

810 512. ἢ 216. 1631 28. ὀρνίθων γένος ὃ τίκτει ἐν δέρ: 
ματι ἀλωδπεκος Ζιι88. 619 "15. θαυμάσιον ἐπὶ ἄκυσμα περὶ 

ἀλώπεκος 899. 838 Ρ4. Αἰσωπι λόγος περὶ τὴς ἀλυΐπεκος 
κυνοραϊστὼς πολλὲς ἐχώσης Ῥβ30. 1893 Ρ24 (τοπατὰ Ο, 46 
ναϊρο Αοργρίίδοι ΟἿ] 126; οκπὶβ νυ]ροε 5. δὲ Καὶ τσ, ἕοτγὲ 
οὔϊδπὶ ἈΠ 18 πἰ]ουίουβ ἀδοῆ ΑΖΙ1 68 π8 80 144 ὯΟ 10). 

2. τῶν πτηνῶν τὰ δερμόπτερα, οἷον ἀλώπηξ ᾧ, νυκτερις 
Ζιαδ. 490 547; Δα Βοα δηΐμι8] οἰϊδπι Ζιζ84. 580 36. 37. 580 

νϑῦ τοβοτῦ 5 (τοπατὰ νοϊδηῦ Ο, κοϊασαβ ροίδυγ δία Ηθγττπθ ἢ 
ΑἸοροχ Ατὶβῦ Αὐροηῦ 1782. νυ] ροοια α4Ζ86 δ, “46 νυ]ρθουα 
ἀυδιϊαῦιο ππϑρπδ δϑῦ, βοϊαγὶ δὺῦ ἸοπιυτῚΒ σΘΠὰΒ Δ] αυοα νΟΪΆ η5 
᾿η06}]}ρὶ νἱἀοῦατ᾽ 5᾽]1 21, ἔογῦ βοίασιιθ νο]ΔΠΒ βἶνθ νθβρογθ ο 
σδπίηὰβ δ Οὐ, ρὕθγομα 58 σοΪδηβ δὰ 41 η 6, ἀπδὶϊαῦ Α Ζι 64 η 4). 

8. Ρἰβοῖβ, γοβοσίαν πῦον γαλεοειδεῖς Ζιζ11. 566 481. οἷυ8 
γένεσις Ζιζιο. 565 }1 πῶς βοηθῶσι πρὸς τὸ ἄγκιστρον Ζιι 
87. 621 312. δὰ Βοο ἀπίπιδὶ οὐϊαπι Ζιθ28. 606 824 τεζογῦ ὃ. 
(Βροοῖθβ Πυδϑάδπι οδῃΐβ πιϑγῖηὶ Ο Π1 726, 222, ρἰβοῖβ σατιι]8- 

. δἰμθαβ 5. δ᾽ Οὐ, βαυϑ]ὰβ δῖνα νυ ]ροα οϑηύγί πα Καὶ, βαπα]αβ νὰ]- 
Ρ68 1, (]ορίδβ νὰ}ρ Βδβῆηθβαυο) Φ ΜΏ]ον ΑΡΒδπαὶ ἃ Βοῦὶ 
Αοδὰ 1840 ρΡ 197, 8α181]08 ποπάππι ἑοῖο ἀδβηϊίυ8 ΑΖιΙ 
145 ἢ 87). 

ἅλως 1. ὁ σῖτος ἐν τὴ ἄλῳ ἀπόλλυται Φβ8. 198 Ρ22. ἰχϑὺς 
ἐξιόντες ἐπὶ τὰς ἀλὼς νέμονται θ12. 8835 9. οὔ 120. 842 

847, -- 2. ἅλως ἐστὶν ἔμφασις λαμπρότητος ἄστου περι- 

ανγος κά. 895 486. 46 οἷὰβ παΐυσα μΎ2. 8. αἴ. 844 "Ω, ὃ. 

8406 δ. διὰ τί περὶ τὴν σελήνην πλεονάκις γίγνονται Ἀγ8: 

8718 32 1. 

ἡ ἅλωσις, γίνονται αἱ ἁλώσεις (τῶν ὀρνίθων, 

δ4 (ὑθὲν αὐτῶν μεταξύ ἐστιν). ἄμα κατὰ χρόνον ἀεῦ Φὸτο. 
218 3258. Κ18. 14 25. αι7. 448}19. αἱ κινήσεις αἱ ἅμα 
ῬΎΙΤ. 1418514. ἅμα τῇ φύσει ἀεξ ΚΙϑ. 14 Ρ271, 84,15 
838. 1. 115. τεϑ. 181 214,16. --- ἅμα, ΟΡΡ “χωρίς μὸϑ. 
8860.49. Μζ 15. 1040 .51ὅ. ορρ κατά τινα τάξιν ἢ χρόνον 
Πβ2. 1261 482. --- ἅμα... κ᾿ μαϑ8. 889 "25. ,86. 8382}81. 
9. 880 38 4]. ἄμα... τε... αὶ μα 8. 8405, ἅμα αὶ μβ8. 



᾿Αμάδοκος 

868 518. ἄμα ὸ ον ἢ μ59. 386}20. ἅμα ς ἀαὶ μββ. 868 
484. ἄμα ς Ραγιὶς, νϑὶυῦὶ ἀποσπινθηρίζ εἰ « αμα καιόμενον μαά. 

841 580. Ζιζ20. 5814 ". τὰς γνώμας ἅμα λεγομένας δήλας 
εἶναι Ῥ21. 139414. ἅμα λεγομένων καὶ ἡ γνῶσις γίνεται βῖτα 
Ργ10. 141034. 11. 1412 481. ἅμα εἰρημένων γνωρίζειν δ 

ΡΆ28. 1400 088. ἄμα δὲ ἴῃ ρῥτἰποὶρίο δπυποίαὐϊοηΐβ, αὐ δὰ 
ΑἸζεγδτη ΔΓΡΠΙ ΘΠ ΑΙ ΟΠΘΙΩΙ ὑγδηβθαίον, υϑὶ αὐ] ἅμα ὁὲ φανε- 
ρόν αἱ Μβ 4. 1008 480. Πὸ9. 1294 382. Ηθ16. 1168 "22. 
ᾧα 2. 185 214. 

ἀμέλγεσθαι 81 

428. --- ὡμαρτία, ἀϊδὲ κακία, ἀδικία, ἀτυχία Η.6.114843. 
πο18. 1458 410. ρὅ. 1421 84. --- ἑμαρτία φυσική ημβ6. 
1302 526. ἁμαρτίαι ΒΎΪΟ. 1118 δ1ὅ. Πββ8. 1269516. ἔχειν 
τὰς παρεκβασεις καὶ τὰς ἁμαρτίας τας παρ᾽ ἀμφοτέρων 

ΠεΙ0. 18106. ἁμαρτίαι «παιδικαί Ηγ1ὅ. 1119 384. 
ἁμαρτωλός. τῶν ἄκρων τὸ μέν ἐστιν ἁμαρτωλότερον Ηβϑ9. 

1109 538. 

Ἄμασις ΡβΒ. 1886519. οἷμβ λόγος περὶ τῶ ποδανιπτῆρος 
Πα12, 1369 }8 (Ηετ. 2, 113). 

᾿Αμαόδόκῳ ΣΣεύθης ἐπέθετο ΠΕΙῸ. 1813 414. 10 ἀμαυρός. ἥλιος ἀἐχλυώδης ὶ ἀμαυρότερος μβϑ8. 861 521. 
ἀμαθής. ζῷα θυμωδὴ αὶ ὠμαθὴ Ζιαϊ. 488 "14. ὁ χρόνος πό- 

τερον σοφωτατος ἢ ἀμαθέστατος ᾧδιϑ8. 222}18. 
ἀμαθία παρακολυθεῖ τὴ ἀφροσύνη αρθ. 1251 52. 
ἐμαθύνει (Βοπιὶ 593) Ῥα1. 1886 514. 
ἀωάλακτος. περὶ ἀμαλάκτυ μδϑ. 386 6-26. 8. 888 418. 15 

1. 384}1. ἄτηκτα ἡᾧὶ ἀμάλακτα μὸ10. 888 Ρ25. 
ἅμαξα μχϑι. 858 84. 

ἁμαξιαῖος λίθος θ98. 888 Ὁ1. 
ἁμάξιον Ζκτ. 1014. 
ἁμαρτάνειν. ΟΡΡ κατορθῶν Ηβ6. 1101 518 4]. ρ80. 1487 30 

»5, ΟΡΡ ὀρθῶς ποιεῖν Ηδ 11. 1128 484. ἀϊδὲ ἀτυχεῖν ΗΕ10. 
1185 518. οὔ ρϑδ. 1427 441. ἀϊθῖ ἀδικεῖν ΠΎῚ1. 1281 ΝΩ28. 

«ΓΡΡΎΖ. 1405.5271. ἁμαρτάνειν τὴς προστάξεως, τύτυ Ηγ1. 

1149."28. Πεϊ. 1801 428. ἁμαρτεῖν τῆς ὁρμὴς Ζιθ21. ὅτ 

414. ταύτην ὕχ ἥμαρτον τὴν ἁμαρτίαν Πθ4. 183812. 26 

συγχωρήσω ᾿Αθηναίοις δὶς ἁμαρτεῖν εἰς φιλοσοφίαν 611. 
1528.519, 28. ὡμαοτάνειν ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν, ἐπὶ τὸ μᾶλλον 
δἰ ΗὙΥ13.111816. ὁ 8. ΑΖ 15. 11.112681. "εγ3. 

1280}17. Ρβ12. 1389 "8. ἁμαρτάνοντες λέγυσιν, ὉΡΡ ὃ 
βυλονται Φὸ 6. 218524. ἁμαρτανυσιν ὅσοι τῶν ποιητῶν ἯἩρα- 80 
χληίθα πεποιήκασι ποϑ. 1451 420. --- ἁμαρτάνειν πολλαχῶς 

ἔστιν Ηβ5. 1100 528. τὸ ἀμ. κοινὸν πάντων ἀνθρώπων ρ81. 
1444510. τῶν ἀγαθῶν μήτ᾽ αὐτὲς ἁμαρτάνειν μήτε τοῖς 

φίλοις ἐπιτρέπειν Ἠθ10. 1159 ΡΥ. ὁ ἕκων ἁμαρτάνων πὸ αἷ- 
ρετώτερος; Ηζὅ. 1140 538, --- ὁμαρτανεσθαι. ἡ μὲν ὑπερ- 85 
βολὴ ἁμαρτάνεται. τὸ δέ μέσον κατορῆϑται Ηβ5. 1106525. 
εἴ 6. 1101 325. τὸ ἁμαρτανόμενον Ηε14. 113717516. Φβ8. 
199 "2. τὰ κατὰ λογισμὸν ἢ θυμὸν ἁμαρτηθέντα Ἠγ ὃ. 
1111 484. οἱ ἡμαρτημένοι. ἀἰδὺ οἱ κακοί Ηδ9. 1125 419. 
τὸ ἐν ἀρχὴ ἡμαρτημένον Πεϊ. 1802 86. ἕξεις ἡμαρτημέναι 40 

ἀστὴρ ἔσχε κόμην ἀμαυραν μαθ. 848 "12 (οὔ ἀμυδρός 518). 
ἴρις ἀμαυροτέρα. τοῖς χρώμασιν ΜμΎγ4. 83715380.,}18. κομῆται 
σπανιώτεροι ὸ ἀμαυρότεροι τὸ μέγεθος μα. 844 529. ὁ θα- 
λαάττιος ὄφις ἁμαυρότερος Ζιι87. 621 "4. -- φωναὶ ἀμαυραί 

ακ802 "1 9. κινεῖσθαι ὑπὸ μικρῶν ἢ ἀμαυρῶν παθημάτων, 
ὉΡΡ ἰσχυρὰ ὼ ἐναργὴ Ψα1ὶ. 408 821. ζῷα ἀμαυρότερα ὺ 

βραχυβιώτερα Ζιι1. 608.511. --- ἀἰμαυρῶς, ορρ ἀκριβέ- 
στερον Οα9. 219 "29. 

ἀμαυρᾶν. ἀμυρῦται τὸ θερμόν μββ. 861528. Ζμγ4. θ66θ7519. 
πκς 18. 942 424, ἡ ἡδονή Ηκ 4. 1175 810. ἡμαύρωται τῷ 
ἀνδρὸς καὶ δύναμις πὸ δ. 819 484. ἀμαυρῶσθαι κατὰ τὸν 
τροφήν Ζγδά. 112. 028. 

ἀμαύρωσις ἡ, ἐν τῷ γήρᾳ ψαᾳ. 408 520. 
ἀ ἐμβλίσκειν. ὅ ὅσα δ᾽ ἐλλείποντα γίνεται τῶν τοιώτων μορίων, 

οἷον ἀκρωτηρίυ τινὸς ἢ τῶν ἄλλων μελῶν (μερῶν οοἄ Ρ). 
τὴν αὐτὴν δὲεὶ νομίζειν αἰτίαν, κἂν ὅλως τὸ γινόμενον ἀμ- 
βλωθὴ 2γδ΄4. 718.51. 

ἀμβλύνειν. οἱ ὀδόντες ἀμβλύνονται ὥμγι. 661 ΡΩ2. οἴ Ζγεϑ. 
189.39. τὸ τέμνον ἀμβλύνεται ὑπὸ τϑ τεμνομένα 2γδ3. 
168"17. --- τὸ ψυχρὸν τὶς χυμὸς ἀμβλύνει ᾧὶ τὰς ὀσμὰς 
ἀφανίζει αιδ. 448 815. 

ἀμβλύς. τὸ ἀμβλὺ πολλαχῶς λέγεται τα! 5. 106214. ὠμ- 
βλεῖα (αι γωνία), ἀμβλυτέρα, ορΡ ὀξεῖα μχ 28. 855510, 
18, 171,18. ῥὶς ἀμβλεῖα φθ. 811 582. ὀδόντες ἀμβλεῖς, ΟΡΡ 
ὀξεῖς 2.5. 501}18. ζ20. ὅ715 412. ἀνάλογον ἔχει (τὸ ἐν 
ψύφῳ ὀξὺ ὼ βαρυ) τῷ περὶ τὴν ἁφὴν ὀξεῖ ὶ ἀμβλεῖ- τὸ 
γὰρ ὀξὺ οἷον κεντεῖ, τὸ ὁ’ δ᾽ ἀμβλὺ οἷον ὠθεῖ Ἔ1β8. 4202. 
ἡ ἀκοὴ “ἀμβλυτέρα αἴσθησις τὴς ὄψεως πζδ. 886 082. τὰ 
αἴτια τὰ ἀμβλὺ ἢ ὀξὺ ὁρᾶν Ζγεϊ. 180 426. πλαϑ. 9581. 
ἀμβλύτερον βλέπειν ἀμβ18. 651 "86. 

ηεγ3. 1231 "22. πολιτεῖαι ἡμαρτημέναι, βγη παρεκβάσεις ἀμβλύτης ὀδόντων Ζγεβ. 189311. 
ΠΎΙ. 12751. 6. 1279 820. εἸ. 1801 484. τυραννὶς ἡμαρ- ἀμβλυωπία θ111. 841 32. 

τημένη. ΟΡΡ ὀρθή Ηθ12. 1160 581. ἀμβλυωπότερος ἐγένετο τὰς ὄψεις Διονύσιος Γ᾿ ὅ46.15 68 
ἁμάρτημα. ἐν τοῖς ἀιδίοις ἀοὲν ὅτε κακὸν ὅτε ἁμάρτημα 22, 

Μθ9. 1051 420. τὰ τέρατα “ἁμαρτήματα τῇ ἕνεκα τὸ Φβδ. 46 ἃ ἔμβλωσις. ὠμβλώτεις γίνονται πολλαὶ τῶν κυημάτων Ζγδά. 
199 "4. --- κοινὸν πᾶσιν ἁμάρτημα τοῖς ἕν ὑποτιθεμένοις. τὸ 
ἐν ἀρχὴ ἁμάρτημα 5ῖπα Ογό. 804 811. 4, 808 217. Πεά4. 
1308 29. τὸ ὧμ. ὑκ ἐν τῷ νόμῳ ἀλλ᾽ ἐν τὴ φύσει τῷ 
πράγματός ἐστιν Ηε14. 1187 "17, 25. ἁμάρτημα ὸ αἶσχος 

ἀνωόυνον ποῦ. 1449 384. -- ἁμάρτημα, ἀϊδι ἀτύχημα, ἀδί- 50 

χημα Βεῖο. 188512-1186.48. Ῥα18. 1374 "7, 

ἁμαρτητικός, ὁΡρΡ κατορθωντικός Ηβ2. 1104 588. 
ἁμαρτία. ταύτην ὕχ, ἥμαρτον τὴν ἁμαρτίαν Πθ4. 13388"12. 

αἴτιον τὸς συμβαινώσης ἁμαρτίας, εἰς μίαν δόξαν δύο συμ- 

118 51. ἐὰν δέ τισι γίγνηται παρὰ ταῦτα συνδυασθέντων, 
πρὶν αἴσθησιν ἐγγενέσθαι ἡ ζωήν, ἐμποιεῖσθαι δεῖ τὴν ἄμ- 
βλωσιν Πη16. 1888 "26. 

᾿Αμβρακία. ἐν ᾽Α. μικρὸν τὸ τίμημα Πεβ8. 1808 428. Πε- 
βίανὸρος, τύραννος Πε4. 1804 481. 10. 1811 340. Δεξαμεναί, 
μέρος τῆς ᾿Αμβρακίας [4317. 1080 422. --- ᾿Αμβρακία. ϑυ- 
γάτηρ Φόρβαντος τὸ Ἡλίν 481.1550 328. --Α μβρα- 
κιωτῶν πολιτεία 4871. 

ἀμβροσίας ἡὶ νέκταρος γεύσασθαι Μβ4. 1000 412, 17. 
βαίνειν ἁμαρτίας Μμϑ. 1084 "24,4. ἡ τῆς ῳϑῆς ἁμαρτία 56 ἄμβροτος (Οτρμῖο ΥΙ 12) κ7. 401 2, 
πιθ48. 922 318. ἁμαρτία ἐπιστήμης, περὶ αἴσθησιν, ὉΡΡ ὃρ- 
θότης ΗζΊ10. 1142}10. τβά. 111 216, 18. ἂμ. ἐν τοῖς κατὰ 
τέχνην, κατὰ φύσιν Φβ8. 199 388. εἷμ. ἐν τῇ διανοίᾳ, ἐν 
τὴ ἐνεργείᾳ, κατὰ τὴν αἴσθησιν Ἵμα 11. 1189 ῥω 2, ἤεβ 10. 

ἀμεγέθης. ἀσώματον ἢ ἀμέγεθες Ταδ. 820 381. πῶς ἔσται 
ἐξ ἀμεγεθῶν μέγεθος Μλ10. 1075529. Γα2. 816 421. 5. 
820 082. αὶ κινεῖται τὸ ἀμέγεθες Φθ10. 267 428. 

ἀ μείψασθαι τὴν προὔπαρχήν Ηι2. 1168 5. 
1226 3836. Ηζϑ. 1142 521. ἁμαρτία ἐν τῷ ὁρίζεσθαι τζ1. 80 ὙΦΗΕΉΡΒ ἐνίκα Κόννῳ 518. 1618 412. 
139 "9, αἱ ἐν τοῖς προβλήμασιν ἁμαρτίαι διτταί τβι. 109 ἀμέλγεσθαι γάλα πολύ ΖΙΥ21. 528 31. 20. 522 Δλ15. πιδ. 



88 ἀμέλει 

891}4. ἀμέλγονται αἱματῶδες Ζιγ20. 522. 310. ὠμέλγεται 
μῆνας ὀκτώ Ζιγ21. 828 85. 

ἀμέλει. ὥσπερ ἀμέλει (ἡ φύσις συνήγαγεν 41) κδ. 8396 "9. 
θ. 398 Ρ14,40018. 208. 1515 Ρ40. 

ἀμέλεια Ηγ7. 11145425. Ῥβ2. 1879 "871. ἀμέλειαι, ῥαϑυ- 
μίαι, ἀπονίαι Ῥα11. 1870 818. ἀκολυθεῖ τὴ ἀκολασίᾳ ἀμέ- 
λεια ἀρθ. 1251 522. 

ἀμελεῖν τῶν ἰδίων Ηδ3. 1120 "8. --- ποῦ δαάϊίο οδίοοίο Πὸ 
0. 1298.318. ρ4. 1420 812. ὁρΡ προσέχειν τὸν νῦν ΠΕῚ2. 

181618. ἡμελιημένον ρ8. 1428 θ20. 

ἀμελέτητος, ΟΡΡ γεγυμνάσθαι τιι6. 118 326, 24. 

ἀ μενηνός. ἀμενηνῆ τὴ “φωνὴ, μικρὸν κ᾿ ἀμενηνὸν φθέγγεσθαι 
πιαθ. 899 480, 81. οἱ ἀκέντροι σφῆκες ἐλάττυς ὼ ἀμενη- 
νότεροι Ζι1. 628 "4. 

ἀμερής. ἀμερές, ἀοῦ τὸ κατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον, τὸ μηθὲν 
ἔχον μέγεθος Φζ10. 240}12. 1.281 »8. 610. 260 .510. ἀ 
ἐν τοῖς ποσοῖς ἔστι τι ἀμερές ατϑθ8 52. ἀμερὲς ἀμερὸς ὑκ 

ἔστιν ἐχόμενον Φζθ. 2817. ὅ. 286 "12. .281 528. 2. 298 

582 (βγη ἄτομον Ὀ17). τὸ ἀμερὲς ὕκ ἐνδέχεται. κινεῖσθαι 
Φζιο. 240 Ἀ8. 8. 239 84. θ6. 258 ν25, 18. ὥσία ἀμερὴς ὺ 
ἀδιαίρετος ΜλΊ. 1018 86. εἰ μεριστὴ ἣ ἀμερὴς αὶ ψυχή ψαι. 
4021, ηεβ1. 1219}82. --- τὰ καθόλν ἀϊουπύαν ἀμερῆ 
Αδ19. 100 "2 νΖ, οΥ Μμβ. 1084 ν14. 

ἄμεσος. τὰ ἄμεσα, 5γ8 ἀναπόδεικτα, ορρ ἀποδεικταί, δι᾿ 
ἀποδείξεως Αα85. 48 88, 817. γ2. 171 Ρ27, 8. 72 ὑ22. 1τ. 
81 386. ὐκ ἐνδέχεται ἐπίστασθαι δι᾿ ἀποδείξεως μὴ γινώ- 
σκοντι τὼς πρώτας ἀρχὰς τὰς ἀμέσυς Αδ19. 9921. ἐξ 

ἀμέσων δεῖ εἶναι τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην ΑὙΖ. ΤΙ Β21, 

12.831. τὸ ἄμεσον ἀρχή ΑὙ24. 86.518. ἄμεσος ἀρχὴ συλ- 
λογιστική ΑὙΣ. 12.516. ἄμεσα ἢ ἀρχαί Αὐ9. 98 "22. ἄμε- 
σος, πρωτὴ ἢ ἄμεσος πρότασις Αβ28. 68 580. γῶ. 172 57. 
28. 8631. ἄμεσον διάστημα, 57 ᾿ἀδιαίρετον, ΟΡΡ διαιρετόν 
ΑὙ23. 84 "86. ἵσταταί ποτε τὰ ἄμεσα Αγ8. 12 022. ἡ τῶν 
ἀμέσων ἐπιστήμη ἀναπόδεωιτος ΑὙ3. 12 020. ὃ τῶν ἀμέσων 

ὁρισμός Αὸ 10. 9439. τῶν ἀμέσων γνῶσις πῶς ΑδΙ19. --- 
ὅτι μάλιστα ἄμεσα ΟΣ, τὰ μέσα ΒΚ) Αβ19. θ6 481. 

ἀμεταβλησία, ἀϊβὲ μονή Φεθ. 280 310. 
ἀμετάβλητος ὰ ἀρύθμιστος Μὸ 4. 1014}28. ἀμετάβλητον 
ἢ μὴ ἑᾳδίως ἐπὶ τὸ χεῖρον εὐμετακίνητον Μὸ]12. 1019 327. 

ἀμετακίνητος. ὁ τόπος ἀγγεῖον ἀμετακίνητον Φὸ 4. 2121. 40 

-- ἀμετακινήτως ἔχειν, Βγη. βεβαίως Ηβ58. 1108 388. 
ἀμεταμέλητος ὁ σπυδαῖος Ηι4. 1160 829. ὁ ἀμεταμέλητος 

ἀνίατος, ΟΡΡ ὁ μεταμελητικός Η.8. 1150 822. 
ἀμετάπειστος ὁ ἐπιστάμενος ἁπλῶς ΑὙΖ. 12 58. ὑπόληψις 

ἀμετάπειστος ὑπὸ λόγυ τε3.180 δ16. 4.188 ᾿80 84η. ὅ. 
184 3485. βέβαιον ὰ ἀμετ τάπειστον ἡ σφοὸρὰ ὀόξα ἡμβ6. 
1201 "6. ἀμετάπειστόν τι ἡ ἀνάγκη Μδδ. 1015 48. 

ἀμετάπτωτος ἐπιστήμη τζ2. 1839 5838. ἀμετάπτωτος φιλί ΓᾺ 

ἡ ἀρετὴ ἀμετάπτωτον ΜΒ11. 1209 "18,14. 
ἀμετρία ἀκολυθεὶ τὴ ἀνελευθεριότητι αρῖ. 1251 Ργ5. 
ἄ μετρος., διαφέρυσι τῷ ἔμμετρα λέγειν ἣ ἄμετρα ποϑ. 1451 

51. --- ἄμετρον (οϑά, μέτριον ΒΚ, ἕοτε ἄπειρον ΒΖ ΑΥ 501 
67) ξ1. 9714.514. 

ἀμήχανος. ἀμχανὸν ἐστι γενέσθαι (Εμροὰ 102) ξ2. 9152. 
- τῶν ἀγρίων ὀρνέων οἱ μὲν εὐμήχανοι πρὸς τὸν βίον, οἱ δ᾽ 
ἀμηχανώτεροι Ζι11. 614 084. - ἰσχὺς ἀμήχανος Οβϑ9. 291 
"4. “γόφος ἀμήχανός τις τὸ μέγεθος Οβϑ. 290 520. ἡδοναὶ 
ἀμήχανοι Ἅμαῦ. θ45 59. --- ὀϊαφέρει ἀμήχανον ὅσον Μλ6. 
1011 581. Ἡηῦ. 1147 38. 

ἀμνήμων 

ἅπτονται ὼ φυκίων Ζιθ2. 591 511. 11. τὴν χολὴν ἔχυσιν 
παρ᾽ ὅλον τὸ ἔντερον παρυφασμένην, πολλάκις "ὃ ἐπαναϑί- 
πλωμα Ζμὸ 2. 6716 "21, Ζιβι1δ. 606 018. πὸ γίνονται, πότε 
ἐμβαάλλυσιν εἰς τὸν Πόντον, ἀναπλέσσιν εἰς τὰς ποταμύς 
Ζιθ18. 898 "22, 27. 19. 601 21. πῶς θηρίον τι ἀμύνυσιν 
Ζιι81. 621."17. Θαϑᾶθπι ἔδγθ ποῦββ φοπιρ!θουίίαν 991. πόθεν 
ὠνόμασται 291. 1528 587. 8318. 1581 827. (δοπίζου ΟΠ 
188, “Ρυϊδηῦ Βοοιαθγαπι ϑιμίδπι Ἰη06}}}ρ1᾽ 5. 11 174. ΒοοΙΑθΟΓ 
δὲ Καὶ ΟΥ, βοοθϑγ διπλᾶ 7.) 8 ᾿Ἰομΐα ἀπλῖα αν Ε' 804, 9, Βοοτα- 
δῦ βαγὰο Κα Ζι δάα!, Ρθίϑιηγβ βδιάδ, Ὀθοῃηϊὶθ ΑΖΙΓ121 3). 

ἀμιγής. ὁ νὸς ἀμιγύής Διακαρ), οοηὶ ἀπλῶς, καθαροι ρὸς. ἀπα- 

θής, χωριστός ΜΑ8. 989 "18, 11. Φθ5. 356 "28. ψα:. 406 
417. γά. 429.518. ὅ. 480 218. ἡδέα ἐστὶν ὅταν εἰλικρινῆ κ 
ἀμιγὴ ἄγηται εἰς τὸν λόγον Ψγ2. 426}4. ἡδοναὶ ἀμιγεῖς, 
ΟΡΡ μικταί Ηκ 2. 1178 528. τὸ ὠγαθὸν ἀμιγές ἐστι τοῖς 

φαύλοις ἡμβῖ. 1204 488. -- τὰ τος ἐναντίοις ἀμιγέστερα 
μᾶλλον τοιαῦτα τγῦ. 119 531 8ᾳ6. ἀμιγεστέρα ὀσμή πιβά. 

901 81. 

ἄμιλλα. ὅπυ ἄμιλλα, ἐνταῦθα ᾿ νίκη ἐστίν Ῥα11. 1811 86. 
0 ὁμιλλᾶσθαι πρὸς τὸ εὖ ὁρᾶν Ηθ18. 1162 "8. ἁμιλλωμένων 

πρὸς τὸ καλὸν ὼ διατεινομένων τὰ καλλιστα πραττειν Ηι8. 

1109 48. (ἀδύνατον) ἐν τῷ πελάγει ὡμιλλᾶσθαι ἅρματα 
Ἐ5.980512. 

ἄμικτος. ἄμικτα δεῖν προὔύπάρχειν ΜΑΒ. 9891. τὸ μεμιγ- 

25 μένον τῷ ἀμίκτυ ἥδιον, οἱ τὴς λύρας φθόγγοι ἀμικτότεροι 
τὴ φωνὴ πιθ48. 932 84. 16. 

ἀμίμητος πκθ10. 951 86, 
᾿Αμιναῖος οἶνος δ 458. 1562 382, 860, 89. 

ἀμιξία, οΡρ μῖξις πνϑ. 48ὅ 518. 
80 ἀ μίς. αἱ ἀμίοες διὰ τί χριύζονται πι48. 895 "7. 

ἄμισθος. ἐκκλησιάζειν ἀμίσθας Πζδ. 1820 518. ἀμίσθας ἀ ἄρ- 
χειν ἀριστοκρατικὸν Πβ11. 1218511. --- ἀμίσθων ὑχ οἷόν 
τε ἀρχειν οαὖ. 1844 58, 

᾿Αμισός Ζιε22. ὅ584 "16. 981850}"27. ᾿Αμισηνὸς σίδηρος 
θ48. 8838 "22. [248.15834 56. 

ἄμμα. ἐὰν λυθὴ τὸ ἅμμα, ἀποθνήσκει τὸ ἔμβρυον Ζιη10. 
5871.16. 

ἄμμορος (Βοιὰ ΣΣ 489, ε 275) ποῶδ. 1461 820. 
ἄμμος, ἀοῦ πκγϑ8. 985511. οἴ 8. 982}18. ᾧυεσθαι ἐξ ἄμμυ 

᾽ ἰλνὸος Ζιε!1. 548 018. ζ1δ. 569 412. τρέφεσθαι φυκίοις 
Ὁ ἄμμῳ Ζιθ2. 591 822. ἐμπίπτειν εἰς τὴν ἄμμον Ζιδ1. 
524 519. πορεύεσθαι ἐν τῇ ἄμμῳ Ζκῶ. 698 016. φωλεῖν ἐν 
τῇ ἄμμῳ τι ΖΙθ1 δ. 599 Ῥ26. δ᾽ 10. ὅ81."25, 28. ὁ Χαλυ- 
β'κὸς σίδηρος συμφύεται ἐκ τῆς ἄμμι τῆς καταφερομένης 
ἐκ τῶν ποταμῶν θ48. 838 "28. [248.1524 37. 

᾿Αμμύςϊ 14 Ζεύς 481. 1551 "21. 
ἀμμυΐδης γῇ Ζιζτδ. 509 "29. ἡ Λιβύη ἀμμώδης καὶ . ἄνικμος 

πιβ8. 90619. ἰδυὺς ἀμμώδης Ζιει δ. 541 20. ἐν τοῖς ἀμ- 
μώδεσι (φύεσθαι 41) Ζιε1 8. 547 514, 1ὅ. 87. 620}18. μέλι 
ὑχ ὅτω στερεόν, ἀλλ᾽ ὡσανεὶ ἀ αδεὲ θ19. 881 ν80. 

Ἄμμων. αἱ ἐν Αμμωνι κρῆναι ἢ488. 1551 528. ---- ὁ ἐπὶ τὴν 
τῷ ἴΑμμωνος (τριήρη ἱερὰν) ταμίας ἢ. 402. 1545 386. 

᾿Αμμωνία χυΐρα ,μα14. 853 082. 
᾿Αμμωνιάς, τριήρης ἱερά, 408. 1545}4, 18. 

δ Αμνέα πρσαγορεύασι τὸν ὀρθόνοτον σ 918 Ρ7. Υ 288. 1521 
ν2θρ, 

ἀμνημονεῖν ΠΕΙῸ. 811 Ρ40, 
ἀμνημόνευτος. μὴ παραλιπεῖν ἀμνημόνευτον θ101.8839810. 

ἀμνημοσύνη παρακολυθεὶ τῇ “ἀφροσύνη αρθ. 1251 38. 

10 

45 

δ0 

ἀ μία, Ρἰδβοΐβ, τοβογίατ ἰαῦθν τὰ ἀγελαῖα Ζια!. 488 51. ἀμίαι ὁ0 ἀμνήμων. οἱ σφόδρα νέοι κ᾿ οἱ γέροντες ὠμνήμονες μν1. 450 

ἔχυσιν ὀδόντας ἰσχυρύς Ζιι81. 621 319. σαρκοφάγοι εἰσίν, Ῥ6. 2. 458 Ρδ. οἱ νανώδεις ἀμνημονέστεροι τῶν ἐναντίων 



ἀμνός 

μν3. 4581. --- ἀμνήμονες (ἰ 6 ἱπρταῦ!) οἱ πολλοί ΗἾΙ 7. 
1161 "21. 

ἀμνός, ἴᾳ φάγιλος 464. 1554 "8. 
ἀμοιβαῖος (ξπιρεὰ 119) Μβ4. 1000 "15. 
ἀμοιβὴ γίνεταί τινι ἀντί τίνος ΗΙ1. 1168 085. ἡ ἀμ. γίνεται δ 

πρός τι Ηἰ1. 116419. τὴν ἀμοιβὴν ποιητέον πρὸς τὴν προ- 
αἵρεσιν ἯΙ!. 1164 "1. θ15. 1168 482. 

ἄμοιρος τῆς μεταβάσεως ΟΥΤ. 806 48. τῆς ἀνθρυνπικῆς ἀρε- 
τὺς Ηα]8. 1102 "12. 

ἀμέργης. τὴς ἐλαίας ὁ ἀμόργης χῦ. 1968 521. 
ἀμορφία φτα4. 819 "86. εοπὶ ἀσχημοσύνη, ἀταξία ᾧῷα 7. 

190 "15. 
ἄμορφος. ἥ ὕλη ὼὸ τὸ , ἄμορφον Φατ. 191310. ἀειδὲς ὼ ἄ- 

μορφον δεὶ τὸ ὑποκείμενον εἶναι ΟὙ 8. 806 Ρ11. --- οἱ τὴν 

ὄψιν ἄμορφοι 108. 1495 11. 
ἀκαηργοὶ λαμπτῆρες (ἔπιροὰ 222,0 ᾿ ἀμοργυς) αι. 481}28. 
ἀμυσία ὶ μυσικύς παΐθος καθ᾽ αὐτόν Τα. 8319 "21. 

ἄμουσος. ῥαθυμία ἄμοσος Ρ1Ὶ. 1421] 488. γίγνεται ἐκ μυσικῶ 

ἄμυσος Φαῦ. 1882. Γα4. 8319 026. Ζγα!ϑ8. 124 326. 
ἀμπέλινα φύλλα Ζμγδ. 668 528. 
ἀμπελογενὴ ἐλαιόπρωρω Φβδ. 199 012. 
ἄμπελος κθ. 400}84. ἀμπέλων συσταάδες Πη11.1330}29. 

ἱστάναι τὰς ἀμπέλυς ἐν καλάμοις Ζιε80. δ56 "8. ἄμπελοι 
τραγῶσαι Ζιε14. δ4652. Ζγαι8. 125 "84, 126 42, τὰ τῶν 
ἀμπέλων φύλλα ἐσχιτμένα φταῦ. 820 516. ὁ χυμὸς ὁ στα- 535 

ζων ἐκ τῆς ἀμπέλυ φταϑ. 818 085. ἀμπελός τις ἣν καλῦσι 

κάπνεον Ζγὸ4. 110 }20. ἄμπελος ᾿Ανθηδονιὰς ὸ 'ὕπερείας 
7.584 1569 ν84 (ὑἹὰ8 σψἱηϊογα 1). 

ἀαπέχειν. ἀμπεχόμενοι, ΟΡΡ γυμνοί πβϑ9. 8071 419. 

Η μπεχόνη. καθαάριοι περὶ ὄψιν, περὶ ἀμπεχόνην ΡῬβά. 1381 01. 30 
ἀμπίσχειν σκέπασμα μικρὸν (τοῖς γεννωμένοις) Πη171. 1886 

417. 

ἄμπωτις μβ88. 8600.19. πκγ7. 988 08. ἀμπωτεις λέγονται 
συμπεριοδευειν τὴ σελήνη κά. 896 426 ([4616γ δὰ Μει1 501). 

ἀμυγδαλῆ. ἀμυγδαλαῖ ταῦ. 8202. 1. 821 488,19. φυ- 85 
τεύειν συμφέρει περὶ τα σμήνη ἀμυγδαλὴν Ζιι40. 621 "18. 
ἐπιθεῖναι ταῖς ῥίζαις αὐτῶν κόπρον χοιρείαν ὕ 20ῦ. 1525 Ρὅ. 
(Αἰαν σάδ]υβ σομηπιαῃΐβ 1). 

1 μύγδαλον. δρυοκολάπτης ἀμνγδαλον διέκοψε Ζι9. 614 "16. 
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τὰ ἀμϑγδαλα χρησιμώτατα πρὸς τὸ μέλι ποιεῖν θ20. 882 40 
41. δογαπι δηιαγιυο ὀχρ]οαίαγ ἢ 558. 1526 9. (ἄγσερα 
ΑταΣ ΚἀΑ]}} Θοπμμλ Ϊ8). 

ἀμυδρός. φέγγος ἀμυδρὸν μαθ. 848}18 (οὔ ἀμαυρός "12). 

χοωματα ἀμυδρότερα μΎ2. 31252. --- ἀμυδρῶς ἑρᾶν, 

βλέπειν 8116. 8418. Ζιδ10. ὅ83711. ε80. 5568.}19. ἀμυ- 45 
ὁρῶς σημαίνεσθαι Ζιθ1. 588 }18. θέναρ κακῶς ὼ ἀμνυ ρῶς 
μια μενον πτέρνην Ζιβ8. 502 59. τὴν ἀορτὴν ἔνια μὲν ἀμυ- 
δρῶς ἔνια ὁ’ ἀφανῶς ἔχει Ζμγῦ. 668 48. Ζιδ8. 688 327. 
ἢ ὅλως ἐκ ἔστιν ἢ μόλε καὶ ΚΊ ἀμυδρῶς Φδι1ο. 211.088. ἐφή- 
Ψψαντο, ἀμυδρῶς μέντοι ἡ ϑὸὲν σαφῶς ΜΑ4. 985 518. οὗ δ 
1. 988 328. 9. 998 818. 

ἀμύελοι χόνδροι Ζμβϑ. 655 "36. 
ἀμύητος ῬΎ2. 1405321. 
ἐμύθητον πλῆθος μυῶν Ζιζ81. 880 "16, ἀμύθητον διαφέρει 

μΎ4. 815 428. ἀμύθητον ὅσον διαφέρει Πβό. 1268 540. 

᾿Ἀμυκλαεῖς. ὁ τῶν Λακεδαιμονίων πρὸς ᾿Α μυκλαεῖς πόλεμος 
[.489. 1651}42, 1858 5ὅ. 

ἐμύλιον ἐκ τὸ σταιτός πὸ]. 819.510. 

ἐμύνειν τες ἐπιόντας Πβ1. 12671526. ουχ οδἰθοίο Ζιιϑ7. 621 
418. --- ἀνανδρίας ἡ ὑπομονὴ ἢ τὸ μὴ ἀμυνεσθαι Ῥβ 6. 80 
1384222. ἀμύνεσθαι οτι οὐνϊοοῖο Ζια1. 488 59. (41. 6286. 

᾿Αμφίπολις 839 

Ζμγ2. 662 "29. ἀμύνασθαι τὸς ἀδικήσαντας δἰπὶ ρ8. 1425 
412. Ζιζ 29. 518 "22. ἀμύνεσθαι πρός τι Ζμγ2. 6868 512. 
ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης (Βοῃι Μ 248) Ρβ21. 1895 514. -- 
ὁ χαρίεις, ἀμύνεται εὖ δρῶν Ηθ15. 1162} 10. ἀμύνασθαι 
ὁμοίως εὖ παθόντα ὥσπερ ἢ κακῶς Ρβ28. 1898 426. 

Ἄμυνται, ἔθνος Θεσπρωτικὸν 452. 1552 Δ25. 
᾿Αμύντας, ᾿Αρχελαν υἱὸς ἢ γαμβρός Πε10. 181114. -- 

᾿Αμύντας ὁ μικρός, Πεῖο. 1811 58, 
ἀμυντῆρες τῶν ἐλάφων, τὰ προνενευκότα τῶν φυομένων κε- 

ράτων εἰς τὸ πρόσθεν, οἷς ἀμύνεται Ζι δ. 611 5 (δάπιίηϊ- 
ου]α νογῦ δΖα, γϑηηο8 ΡΒ] πῖὰ8, τοῦθ ργοραρηδουϊα 50α- 
Ἰΐἴχογ, ἀοἔθηβοϑ Ό, ΑρΒΡΓΟββΘῃ 5 πῃ 84, γ θΒγζίηκθῃ ΑΖ!). 

ἀμυντικός Β911. 1126 47. τὸ ἄρρεν ἀμυντικιυτερον οα ἃ. 

184451. ἀμυντικὸν ὄργανον Ζμδβ. 688."21. ζῴα ἀμυν- 
τικαῖ, ἀϊβὲ φυλακτικά Ζιαὶ. 4883, 9. 

ἀμύντωρ πατρὸς (Εις ον 1588) Ργ2. 1408 "28. 
ἀμύττειν τοῖς ὄνυξιν Ζιι82. 619 328. 
ἀμφί. οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν βασιλέα κθ. 898 .320. 
᾿Αμφιάραος. Πιττακῷ ἀπόφθεγμα εἰς ᾿Α. Ρβ12. 1889 510. 
-- ̓ Αμφιάραος Καρκίνυ πο11. 1488 8217 (ΝΟΚ ἔτ ἐγ ῥ 619). 

ἀμφιβάλλειν ((π ἀυδιςαἰομοπι νόθατθ, ἀπθίαπι 6888) ἡεη10. 
1248 512, 25. 

ὠμφίβιος ὃ κόρδυλος ἢ 801. 1629 080. τὰ ἀμφίβια 6Δηπε- 
Πάπα π᾿ Πυπ ον γοβογαπίαν 801. 1529 "88. 

ὠἀμφιβολίᾳ εἰρῆσθαι ποϑδ. 1461 525 ΑΆ]οη ῬΟΘΙ ΙΥ͂ 871. 
παραλογισμοὶ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν τιά. 106 460-21. (οἢ ἀμ- 
φίβολον τζό. 145 }24) 19. 28. 1719.320. ἡ περὶ τότυ ἀμφι- 
βολία, δομὶ βγη ζήτησις φται. 815 429. 

ἀμφί ἰβολον τζϑ. 145 534. τὸ πλέων ἀμφίβολον ποϑὅ. 1461 
426. νόμος ἀμφίβολος ῬαΙβ. 13715}11. μὴ ἀμφιβόλοις ὁ ὀνο- 
μασι λέγειν 1 Ύ5. 1401 482, 87. ὀνόμαζε τοῖς οἰκείοις ὀνο- 

μασι δια εὔγων τὸ ἀμφίβολον 926. 1488 488. συνορᾶν, 
προιδεῖν τὸ ἀμφίβολον τθΊ. 160 529. ἀποκρίνασθαι: πρὸς τὰ 
ἀμφίβολα διαιρῶντα λόγῳ Ργ18. 1419.320. --- τὸ μαρτυ- 
ρώμενον ἢ πιϑανὸν ἢ ἀπίθανον ἢ ω ἀμφίβολον πρὸς πίστιν ρ16. 
1431529, ἀμφίβολον ποιήσεις τὸ κατηγοριμενον ρ8.142954. 

ἀ ἐμφιὸ ἐξ ἕιος. εἰ τῇ ἀριστερᾷ μελετῶμεν ἀεὶ βάλλειν, γενοί- 
μεθ᾽ ἂν ἀμφιδέξιοι ἡμαϑά. 1194 084. οἵ Ἠε10. 1184 }84. 
Πβ12. 1214 18. πλα 12. 968 "20. μένον ἀμφιδέξιον τῶν 
ἄλλων ζῴων. ἄνθρωπος Ζιβι. 491 081, 

ἀμφιδοξεῖν. ἐν οἷς τὸ ἀκριβὲς μή ἐστιν ἀλλὰ τὸ ἀμφιδοξεὶν 
Ῥα2. 1366.48. τι! 7. 170 "28. ὅσα ἀμφιδοξᾶσιν τι! 1. 116 
»15. ὅ τι ἂν οἱ δικασταὶ ἀμφιδοξήσωσιν πκθ18. 951 481, 

δ, ---- μ688 τἀληθὲς ἀμιφιδοξεῖται τι 7. 116 θ20. 
ἀμφίὸ οξος. τὸν μάρτυρα εἶναι ἢ πιστὸν ἢ ἄπιστον ἣ ἀμφι- 

δοξον ρ16. 1481 "28. 
ἀμφικέφαλος. σκέλωυς τὸ μὲν ἀμφικέφαλον μηρός Ζιαϊ5. 

494 3ὅ. 

᾿Αμφικτύων, Φύσκος, ὁ ᾿Αμφικτύονος ἢ 5630. 1668.582. 
Ἔριχθόνιος, ὁ δ ̓ Αμφικτνονος Ε ,294. 1814 "22, --- οἱ ᾿Αμ- 
φικτιίονες πρὸς τὸν πόλεμον ὥρμησαν, ἀγῶνα ἔθηκαν ἢ 512. 
15712.3426. 594. 114 587. 

ἀμφικύπελλον. κὶ ὴ τῶν ἐμφικυπέλλων βασις Ζιι40. 6249. 
ἀμφίκυρτος σελήνη, ἀϊδὲ μηνοειδής, διχότομος Οβ11. 291 

"20. 14. 297 27. 
ἀμφίλογος. ὀφείλημα δῆλον κὠκ ἀμφίλογον ἨΘ15. 1162 

"28. 

᾿Αμφίμαχος. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿Αμφιμαχυ [ὅ96. 1510 7. 
ἀμ φινάοντος (Επιροὰ 228) αι2. 488 82. 
ἀμφινωμήσει (ΑΘβΒ6 ἘΣ} ἕν 297, 8), Ζιι49 Β. 688 526. 
᾿Αμφίπολις, ᾿Αμφιπολῖται, στάσεις πρὸς τὺς Χαλκιδέων 

΄ 



40 ἀμφισβητεῖν 

ἐποίκους Πεβ8. 1308 52. 6. 1806 82. --- ἡ Θρᾷκη ἡ ὑπὲρ ᾿Αμ- 

φίπολιν 6118. 841 Ὀ16. 
φι φισβητεῖν. ἀμφισβητῶντες προστιθέασιν ἀεὶ τὸ ἴσως Ρβ 
ἀιὃ. 1389 518. --- ἀμφ. περὶ τῷ δικαίν, τῶν ζημιώσεων, τῷ 
᾿νόματος Αἱ Πὸ16. 1800 "27, 22. 1ὅ. 1299 329. γ9.1281 
49, Ῥαθ. 1868 Ρ6. 8. 1858 581. ἀμφισβητεῖται περί τινος 
Ηε10. 1186 028. Ζιβ2. 501 55. --- ἀμφ. ς δὸς τὴν μὲν τῦ 
πράγματος ἰσότητα ὁμολογῶσι, τὴν δὲ οἷς ἀμφισβητῦσι ΠΎ 
9. 1280 319. ρ488 ἀμφισβητεῖται τὸ ἀποὸδοθὲν γένος βίτα τὸ ). 
122 419. ΠΎΙ. 127 82. ηεη8. 1287 9 (ορρ δοκεῖν). τὼ 
ἀμφισβητόμενα ΡβΙ18. 1391 Ρ19. 21. 1894 Ῥ10, 28 (οοπί 
παραδοξα). τὰ ἀμφισβητέμενα ὸ διαπορέμενα ἡεαά. 121 
420. --- ἀμφ. ἄδο τὸν ἅττω τῷ κρείττονι ἀμφισβητεῖν 
Ρβ9. 1887 ."82. (ἷ ὑφ) ὥσπερ ἀμφισβητῶν τὴ φύσει τῇ 
τῶν ̓ μωνύχων δίχηλον ἐ ἐστιν Ζγὸθ. 114 Ῥ22. ἀμφ. τοῖς φα- 
νεροῖς, τοὶς φαινομένοις Φθ8. 258 029 (οἴ μάχεται τοῖς φα- 

νεροῖς ὁ ἀμφισβητῶν ᾧθ38. 284 348). Ἠη8. 1145 28. ἀμ- 
φισβητητέον τοῖς εἰρημένοις ΗΥΪ. 1118 " 1. οἵ Ζγγό. 1δὅ 
512), τῶν ἀμφισβητώντων λόγων ἀκηκοέναι ὥσπερ ἀντιδίκων 
Μβι. 995}8, Οα10. 219 9. ηεαῦ. 1218 56. --- ἀμφ. ὡς 
ὦ δεῖ βῖτλ Πη1. 1828 324. γ16. 1281 }17. --- ἀμφισβητεῖν 
868 ΓΟΓΘηϑὶ ἱ 4 σαυβαπὶ ἀΐσογο ψ6] δνθγβαγι πὶ 6886 ἴῃ ἰὰ- 
ἀϊοῖο Ηεῖ. 1182 519. Πϑ4. 1291.340. πκθ18. 951 Ρ9 (ορρ 
ἐγκαλεῖν). οἱ ἱ ἀμφισβητῶντες Ῥαϊ. 185645)7, 81, "4, 1.186ὅ 
42 4]. ἀἰδὺ οἱ συμβυλεύοντες, οἱ ἐπι αξφύμενοι Ρβι8. 1891 
526. 28. 1899 081. οἱ ἀμφισβητᾶντες δαΐ κατηγορῶσιν δυῦ 
ἀπολογῶνται Ῥαϑ. 1858 Ρ12. ἀμφισβητεῖν πρός τινα Ρβ28. 
1398Ὁ1. --- ὠἀμφισβητεῖν τινός ΠΎ12. 1288 311 (Βγη ἀντι- 
ποιεῖσθαι 816, οἴ 3838). 8. 1280 46. δ8. 1294319. Ηδ10. 
1125 "17. ηεα 4. 1215 2260. ἀμφισβητεῖν ἱερωσύνης ἢ 885. 
1542.481, δ1. (οἵ ἀμφισβητεῖν πρός τι ΠΎ18. 1288 524). 
ὡς ἐρήμης ἀμφισβητεῖν Ἠδ 10. 1128 Ρ18. 

ἀμφισβήτημα ΠΎΖ. 1215 5871. 
ἀμφισβητήσιμον ἐστι Μβ2. 996.027. γὅ. 1010 317. Ογϑ. 

802311. Πβ9. 1270}89. ἀμφισβητήσιμα ἀγαθά, ορρ ὅμο- 
λογύμενα Ῥαθ. 1862 "29. (εἰς ἐμφανὼν κατάστασιν) ὑπὲρ 
τῷ τὰ ἀμφισβητήσιμα, εἶναι ἐν φανερῷ ἔ. 882. 1541 "28. 

ἀμφισβήτησις ὑποφαίνεται Ἠα 4. 1096 "8. ἀμφισβήτησις 
ἐστι γεη10. 1248 587. ἡμβ11. 1210487. ἀμφισβήτησις 
ἐστι (εἰσὶν ἀμφισβητήσεις) περί τινος Φθ8. 258 484. Οβιϑ. 
2948]. Ρα 18. 1874 411, γὅ. 1416 49. πολλαὶ περὶ τὴν 

σκέψιν ταύτην εἰσὶν ἀμφισβητήσεις Πηδ. 1820 586. αἱ δ᾽ 
ἀμφισβητήσεις (αι εἰσὶν) ἡ μὴ γεγονέναι ἢ μὴ βλαβερὸν 
εἶναι ῬΎΙ6. 1411 48. ἔχει ἀμφισβήτησιν ΚΤ. 8.226. Μβϑ3. 
99817. Ηα11. 1100 818. ΥἹ. 1110 47, θ15. 1108 49. ΧΙ. 

1172 321. ὅ. 1171588. τοσαύτην τὸ θερμὸν ὰ τὸ ψυχρὸν 
ἔχει ἀμφισβήτησιν 2μβ2. 648 384. ποιεῖσθαι τὴν ἀμφισβή- 
τησιν ἔν τινι ΠΥ12. 1288 515. --- βοηβὰ ἕογϑμβὶ αἱ περὶ τῶν 
ἱερῶν τοῖς ἱερεῦσιν ἀμφισβητήσεις, ἀμφισβήτησις ἱερωσύνης 
885. 1542 3519, 82, 88. 

ἬἌμφισσα “πόθεν οἰνόμασται ΓΌ21. 
ἀμφίστομοι θυρίδες Ὰ αἱ τὸ μέλιτος ὸ τῶν σχαδόνων Ζιι 

40. 624 88. 

᾿Αμφιτρύων θ58. 834"20. [480 1550581, 39. 
ἀμφι φαής, ὉΡΡ ἑσπέριος, ἑῷος κά. 8398 514. 
ἃ μφορεὺς οἶνῳ. γάλακτος Φὸ 3.210 382. Ζιγ20. 522 380. 

21. 622516. ἀμφορεὺς κενός πκεΖ. 988 89. ἀμφορεῖς ἀπο- 

λελιθωμένοι θ52. 884 528. οἱ Κερκυραϊκοὶ ἀμφορεῖς θιο4. 
839 "8. -- ἀμφορεῖς δύο ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ὁ Ο μὲν κυριος 
ὁ δ᾽ ἄκυρος [ 420. 1648}81, 89. 

ΤΕ ΒΆΝ μΧχ324. 888 582, πια81. 902}81. 

Υ 
ἄμωμον 

ἀμφό τεροι. ἀυα}18. ἐν ἀμφοτέροιν τοῖν λόγοιν τζι!. 149212 
(ἀμφοτέροις «οἂάᾷ ΒΟ, 582 ἐν ἀμφοτέροις τοῖς λόγοις ΒΙ.). - 
ἀμφότεροι Οα 1. 26811. μβθ. 864 381. ἀμφότερα Ργι. 

1412}8. Πβ8. 126129. ὁ9. 1294 υ8ὅ (ρρ μηδέτερον). 
ἐν ἀμφοτέροις Ῥγ1 2. 1414 510. ἐπ᾿ ἀμφότερα Φθ1. 251 
Β26, Οαδ. 272 818 (ορρ ἐπὶ θάτερα 312). Πγ4. 1277}16. 
οὗ ργδϑίθγθβ ἄμφω. --- ἐπα μξ τς μα!18. 850511. γά. 
814 28. 6. 877112. .8388 581. Ῥχατ. 1804310. β71. 
1885 4. Σ1. 914 84. 

ιο ὦ ἔμφω, ἀμφοῖν. ἄμφω οὔατα ΡτῸ ξθῃ ἀδυτρδίαγ ἄμφω ἐχᾶν- 
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ἀμφώδοντα. τῶν τετραπόδων καὶ κ᾿ ἐναίμων ὼ ζῳοτόκων τὰ 

των τγϑ. 118 428. ἄμφω ὑπὸ ταὐτὸ ὄντων τζθ. 144 521, 
2ὅ. --- οὔ ἀθ ρϑύβοῃ!β οὖ 46 γϑραβ υδαγραίαγ, νϑὶ αὐἱὶ ἄμφω 
Ργῶ. 1405419, 22, 24, 84,02, 15.10. 14105158, 1411}18., 

14, 18. 11. 1411] ΡΤ, 1412218, 18. 28, 1418 84, 17.12. 

1418 "δ. ΠΕῚ. 1801 "8ὅ. μΎΙ. 870}18, ἀμφοῖν τιϑ0. 181 
5]. Πη1. 1821 580. Ῥβδ. 1407 519. γ1. 1410 480, οἰΐθιῃ 
Σὲ ἴῃ αἴγϑαμο Ρδγίθ πο δἰ πρΌ] βαπὺ βοὰ ρΙυγο9, ὠμφοὶν (ἴ 6 
τοῖς νεωτέροις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις) νενεμῆσθαι συμφέρει 
Πη9. 1829 316. ἐν ἀμφοῖν ΡΎ 2. 1405}88. τὸ ἐξ ἀμφοῖν 
Μλδὅ. 1071 39. μὸϑ. 380 380. τὰ ἄμφω: ἀλύνατον ἑκα- 
τέρυ μέρυς μηδὲν ἔχοντος βάρος τὰ ἄμφω ἔ ἔχειν βαρος ΟΎ 
1.299 .226. οἴτιδ. 168 316. τὸ ἄμφω, 168 τὸ ἐξ ἀμφοῖν, 
τὸ συναμφότερον Μμϑ8. 1084 "12 ΒΖ. --- ἄμφω οὐ ἀμφότεροι 
υϑὰ νἱχ ἀἰδεϊπραϊ, οχ Ἰοοὶβ (] θὰβ ἀρραγοῦ: τὰ ὀυο ἄμφω 
λέγομεν ἢ τὸς ὀύο ἰμφοτέρως Οα!. 268 3160. ἀμφοῖν νενε- 
μῆσθαι, 6011 ὠμφοτέροις ἀποδιδόναι Πη9. 1829 8168. τὰς ἐξ 
ἀμφοῖν πολιτῶν Πγδὅ. 1278 584, θείων ἀπ᾽ ἀμφοῖν (Τμθο- 
ἀδεῖ ἔν 3 ΝΟΚ) Παό. 125ὅ 87, Ω0}] τις ἐξ ἀμφοτέρων πο- 
λιτῶν ἢ μὴ θατέρυ (εἴ ἐξ ὁποτερυῶν Πζά. 1819 ν9) μόνον 
Πγ2. 1215 Ῥω, δ4. 1291 "27. ᾿εὐβοηθήτυς κατ᾽ ἀμφότεραι 
εἶναι δεῖ τὸς σωθησομένυς" εἰ μὴ κατ᾽ ἄμφω ὀυνατόν, ἀλλὰ 
κατὰ θάτερον ὑπάρξει μᾶλλον ἀμφοτέρων μετέχυσι Πη 68. 
1821 822-2ὅ. 

ἐν 
ἐστιν ἀμφωδοντα τὰ ὁ᾽ ὅ- ὅσα μὲν γαρ ἐστι κερατοφόρα. 
δκ ἀμφωδοντά ἐστιν, ἰὶ γὰρ ἔχει τὸς προσθίας ὀδόντας ἐπὶ 
τὴς ἄνω σιαγόνος Ζιβι. 501511. τὰ κερατοφόρα ὑκ ἀμφώ- 

ὄδοντα, διὰ τί Ζμγ14. 614 .281. 2. 662 3486. τὸ μὴ ἀμφω- 
δοντα παντα “μείζω τῶν ἀμφωδόντων Ζιβιτ. 801 081. τὰ 
ἀμφωδοντά ἐστι μονοκοίλια, ποίαν ἔχει τὴν κοιλίαν τὰ ἀμ- 
φυίδοντα ἡὶ τὰ μὴ ἀμφωδοντα Ζια16. 495 581. β17. 507 
15. ΖΜμΜγΎ14. θ74.334, θ7ὅ 324. 61. 676 "4. Ζιβιτ. 507 
485,1). Ζμγ![ά. θ14580 54ᾳ. Αὁϊ4. 98 817. τὰ μὴ 
ἀμφωδοντα κερατοφόρα μηρυκάζει, τῶν ἀμφωδόντων ἔνια 
Ζμγ14. 678 55. Ζιβιτ. 807 486. ι0. 682}2, 8. τὰ βηρυ- 
κάζεντα ἰᾳ τὰ μὴ ἀμφώδοντα Ζιγδι. 532 9, τοῖς “μὴ 
ἀμφώόυσι δὴ τοῖς ἀμφωόυσι πῶς ὀιαφέρει ἡ τῶν ἐντέρων 

φύσις Ζιβιτ. 501 029, 84, τὸ ἐπίπλουν Ζιαι6. 495}81. γ14. 
519 "10, ἡ ὑστέρα Ζιγ1. 511329. ΖΎβΤ. 145 080, 148 
49, τὸ γαλα (ἡ πυετία) Ζιγ30. 521 "9, 21. δ) 09, τὰ 
ἀμφώδοντα ἔχει πιμελήν, τὰ μὴ ἀμφωόοντα στέαρ Ζιγ1 τ. 
820 415, ὁιὰ τι Ζμβ5. 651 280, διὴ τοῖς κερατοφοροις ΡᾺ 
μὴ ἀμφωδυσι στεατώδης, τοῖς ἀμφωδυσι κ᾿ πολυσχιδέσι 
πιμελώδης ὁ μυελός Ζμβ 6. 661 080. - τῶν ἀμφωδόντων 
ΠΟΙ ΠΒΏ ΟΣ ἄνθρωπος, ἄρκτος, δασιπος, ἵππος, κύων, λέων. 
λύκος, μῦς, νυκτερίς, ὄνος. ὀρεύς, ὕς Ζια16. 495 581. βιτ. 

807}12. Ὑ1. 511 380. 21. 522 "9. ι80. 682 "8. Ζμγὶτ4. 

614 .424, 21, 28, 615.326, 27; τῶν μὴ ἀμφωόοντων αἴΈ. 
βὺς, κωμῴλος: πρῤβατὰ Ζιι50. 682}. β1. 499 .328,501 
414, Ζμγ14. 614 380. 

ἄμωμον 105. 106. 1494 "48. 



ἁμῶς Ε 

ἁμιὸς γέ πως Φβε. 196516. Μδιοθ. 1022 42. Ργ14. 1415 
80. ἀποδεῖξαι ἢ ἢ ἀκριβῶς ἢ μαλακῶς ἢ ἁμῶς γέ πως Γβ 
6. 8338 526. 

ἄν. ἔοτταυ δ κἂν εἰ ἰΐα υϑυγραίδ, υὐ ᾿σοηβορ δ᾽ Ρ6Γ ἀδιτ νἱ 
ΡΟ σα ΔΘ ἂν (Βαϊζαι δὰ Ποπὶ ΜΙὰ ἢ 158) ἰάθη ἔϑγβ νδ]θδαῦ 
86 ὰ εἰ πες Ρδγίάοαϊα ἄν αυϊάηυδιι ἔκοϊαῦ δὰ ἀδιογιιίηβη- 
ἄἀσπιε τηοάυπὶ γογδὶ ἴῃ δροάοϑὶ, δα αυδπὶ Ρθγπθαῦ, δἀπιοάνπι 
866 }068 δρυὰ Αγ ἰϑρίξαν (] Ῥοοὺ 1 85), νϑἱὶ κἂν εἰ ὁὲ τῆς 
ἀποφάσεως ἴδιον τὸ ἀποδοθέν, ὑκ ἔσται τὴς φάσεως ἴδιον 

τεθ. 131881. οΓ Αα19. 3812. τε]. 129 426. 6. 1835 29, 

85, 136.49, 17, (20), 24, (21), (34. 1719 522). Φζ 7. 281 
»84, 68. 254 528. Οαθ. 274 ν24. 1. 214 5382. 11. 281 315. 

.“.,2. 800517. Γαϊ. 3152. 6. 822 Ρ28. 8. 826 36. 10. 827. 

μᾳ, μαϑ. 339}12, 15, 8340 85. (6. 848 583). Ψγ9.482521. 
Ζωαϑ. 645381. β8. 65056. Ζγα 18. 724 49. δ1. 1765 81. 

ΜΑ5. 986 46. β1. 995"12, 996514. 2. 9965Ρ82. 8.998 "6. 
γ4. 1009 δ2. δ. 101181. Ηα10. 1099 514. εἴ. 1182.811. 

γ8. 1150.415. ηεαδ. 1216}1. β6. 1222 586. η2.1287321. 
Π.8. 1258 Ρ16. γ6. 1218 Ἐ7. (8. 1279 Ρ22). η4. 1326517. 

θ5. 1339 "4. (πο1. 1441 3424). πγ26. 875 316 4]. οἷον κιθά- 30 
ραν κἄν εἴ τι τοιῦτον ἕτερον ἐστιν ΠΡθ6. 1341 219, οὗ οἷυδ- 
τοῦδ ἐογπιυϊαθ αυΐθυβ Θηαμλογαῦϊο ΓΟΓαπλ Βὶμλ}] 11 πὶ σοηῦΓα- 
Βίταν Φθ1. 252 320. Ζιεϑ. 542 211. Ζμβά. 65026. Παϑ9. 
1351.488. (βι. 1260 581). 9. 1269 "26. δ 2. 1289 "15. 8. 
1290 21. 4. 1291 "27. ζ8. 1828 32. ηδ. 182758, θ6.1840 
437. (υποϊπὶ8 ᾿ποῖαϑὶ βυπΐ 11 Ἰοοὶ, ἴῃ ααΐθυβ εἰ οοπἰαπούαχα 
σαπὶ σοηϊαποῖϊνο Θχμ! αῖαγ, ἀθ φυογυπι τϑίϊομθ Υ 8 εἰ. χυδιη- 
υδπὶ ἔτθαι θη ἰβϑίπηιϑ δϑῦ υβι8 ἔοσπιαΐδα κἄν εἰ, ποι ἀθϑδὺ 
ἴδῃ καὶ εἰ, νοϊαυ! ψβ8. 414}18. Ζιεϑ. 542811. Ζμβϑ. 
658 582, 9. 655}18. Ζπ7. 707 821. υδὶ αἰ᾽αυοὶ οοἀδὰ κἂν 

εἰ Βα οηῦ; βίο Υ] Αα10. 809"14. 14. 88.122.) ---- ̓ἸΠΒΟ]ΘΠΟΙΟΓ 
τἰἀδῖαν ἀδὰ8 ἔοσιαυ δ κἂν εἰ δ] καί Ρογτποῦ δὰ νοοθθυ πὶ 
δἰ τα ἰλα ἀ! 6 πὶ β᾽ ξιίβοδηβ (παραπλήσιον, ὅμοιον, τὸ αὐτο), 

τοϊαςὶ παραπλήσιον γὰρ κἂν εἰ τῷ Διὸς ἄρχειν ἀξιοῖεν ΠΎἃ.8. 
1284 81. οἵἁ θ6. 2519. ανϑ. 47ῦ 513. πλ1. 986 518. 
κἄν εἰ καὶ πιθδ. 898 6. ἰρβάπη κἂν ποι βοααθηΐθ εἰ 18 

ἀδαγραίυτ, αὐ δ β[πηρ] 166 καί νἱχ ἀϊδεϊηρυδίαν ἔπειτα κἂν ὕτως 

ἐσὲν ἧττον ἄλογα τὰ συαβαίνοντα Ογῖ. 805 Ρρ, ἁλίσκονται 
οἱ ἄχθυες, εἰ μὴ διὰ τὺς φθεῖρας, κἂν ὥστε τὴ χειρὶ λαμ- 
βανειν ῥαδίως Ζιδτο. 587 36. ὅταν ἄρξηται τὸ παθος κἀν 
ὁτονὸν ΖΙθ21. 608 μ5, ΚΙΟ. 18.325 (κᾶν ἐξαϑυνατῶν μένει 
81. 830 Ἴ17, κἂν ἐξαδυνατῇ Ὁϊά 6 οοἀά). υδὶ ἴπ νος κἀν 
νδγιίσυϊα ἀν βυδπὶ νἱπὶ τϑεϊποὶ δὰ ἀο(θτταϊπβιάυσα δροάοβὶβ 
τιοάστη, ΡΙδτασηαθθ ἰξογαίυν, κἂν εἰ σταίη, κινηθείη ἄν πάλιν 

80 

4 

ἀναβολή 41 

Ζμββ. 8654 518. τζϑ8. 14086. ΗζΙ:1188 "29. ε14.1187 
Ρ22 (0{Ὑ11.1116}886 γ]} ΠΒῚ. 1261 4839. γ9.1280486. 
δ 8. 1290}4. ποϑδῦ. 1460 ΡΤ 4]. ΔΆ] θὰ Ροοὺ ΙΥ̓͂ 408, 488, 
οὗ βαργα ἀθ ἔοσιηυϊα κἂν εἰ οχῦγ. --τ βἰηρυ]ατγῖὶα αυδοάδπι, 
4086 ἃ νυἱραῖο ρα ἀν υδὰ τροθάσπῦ, Ἰθγδγίογατα ογγουῖ᾿ 
ἀθθογὶ νἱἀθηΐαγ. αἰϊαυοίίοβ ἀν ἀθοδὲ δριὰ ορίαιίναπι ρο- 
τοηθία]θτὰ Πγ 18. 1288 156. ζ8. 1822 885 (ΒΙκ᾽ υἱτοαῦθ 
ἸΙοοο ἂν «ἀάῖ:). ῬΡβ 28. 1398 δ7 (ἂν οπὶ οοἂ Α“, βκἀὰ ΒΚ 
8061). ἼεγΥ1. 1229 584, 88 (ζει ἂν ἀνδρεῖος ῥτὸ ᾿άνδρεῖος), 
12805171 (βοτι μάλιστ᾽ ἂν ρὑτὸ μαλιστα). ἡμα 320. 1191 
4217 (οτὶ γὰρ ἂν ΡτῸ γὰρ). Φ2. 807.310 (τέ ὑπολα μβανο- 
μὲν ῥτὸ ὑπολαμβανοιμεν). 4. 808 Ρ21 (ἔοτῦ δῆλον ἂν ῥτὸ 
δῆλον). ἱπηρογέθοῦαπι οομἀ πο π816 ἀθ ΓΘ ποη ἤδοίδ βίῃθ ρϑτὶ 
ἂν πκεῖά4. 939 ᾿2. κεῖ. 941 489. 48. 945 580 (υθίνί5 α- 
ΟἿΣ οοπίθοίυτα κἄν ργὸ καὶ ροϊοβὶ βου δὶ). εὖ ἂν δινηται 
(δύναιτο) χρῆσθαι ἡμαξ. 1188 "29. ---- ἰῃ8ο] ῦο Ἰοοο Ροδίτα 
Ρϑτί ἄν: εἴτε ἄν λαθεῖν πραξαντες Ῥα12. 1872 51 Κι 8 εἶτε 
οἴονται λαθεῖν ἃ ἂν πραξαντες, ἴοτί δου δθπάστα ἔτι ἂν λαθεῖν 

πράξαντες 80. οἴωνται. ϑρδὶ οἱ εἶτ᾽ ἐὰν. λαθεῖν πράξαντες). 
- ἄν ὁ δογίβίο ἀθ στ ἰνογαία, εἴπας ἂν ὅτι δέχομαι ἐξαιρεῖν 

ἐκέλευεν οβ 1858 Ρ28. --- ἄν α οοπίιποίίνο, δὶ τϑααυϊγίξαν 
ορίδὐϊναβ ρούθιια} 18, Θχἰθούαγ φταὶ. 81 328, Ρ2 δ. 7. 821 
ν29. 2. 828 "86. 6. 826 Β27. 

ἀνά. ἀνὰ γῆν ἑλίττεσθαι κβϑ. 39216. ἀνὰ τὴν γὴν φέρεσθαι 
χειμαάρρυ δίκην κθ. 400 488. θ154. 840 99. --- ἀν᾽ ἑκάστην 
ἡμέραν Ζιζι. 588}18. ἀνὰ πᾶσαν ὥραν κΒ2. 886 15. ἀνὰ 
πέντε ἴ 6 ΄ηαϊηϊ Ζιη4. 584 ν85. ἀνὰ μέρος, ορρ πάντες ἅμα 

Πὸδ1δ. 1800 424. οἵ εϑ8. 1808 ν25, Ὑ16. 1287 217. --- ἀνὰ 

λόγον Υ8Β ἀνάλογον. ἀνὰ μέσον ἱ ᾳ μεταξύ ν 8 μέσον οχῖτ. 
ἀναμεταξὺ οΓὮ ν. 

ἀναβαδὸν ποιῶνται τὴν ὀχείαν Ζιζϑο. 519 519. 
ἀνα βαθμοί οβ1841 5ὅ. 
ἀναβαίνειν. 1. ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸν ἵππον, ἐπ᾽ ἐλέφαντας, ἐπὶ 

τὰ ὁὀένορα Ῥβ20. 1898 11. Ζιθ24. 604 Ὀ11. ι1. 610 420. 
θ5. ὅ94 086. ι838. 619 Ρ16. οἱ τέττιγες ἀναβαίνυσιν. ἐπὶ τὸν 
δακτυλον Ζιε80. 556 δ19. ἀναβαίνειν ἐκ τῆς θαλάττης εἰς 
τὸς ποταμές, ἀνὰ τὸς ποταμες Ζιζ τά. 569 "1. 88. 616 

482. φλεβὸς μέρος ἀναβαίνει εἰς τὸν ἀριστερὸν βραχίονα 
Ζιγά. 5814}"7. --- 8080] ἀναβαίνοντες τὰ γόνατα πονῦ μεν, 

καταβαίνοντες τὲς μηράς, πεῖ. 882 Ρ25. --- 2. ἀναβαίνειν 
ἰ ᾳ ὀχεύειν. ἀναβαίνειν ἐπι τινα Ζιε2. 589 Ρ24. ζ18. 5124. 
21. 5815.516. 22. 576.Ἀ18. .47. 680 }81. Ζγβϑ8. 148 3588. 

θ2. 8805. ἀναβαίνειν 4Ὸ8 Ζιεῖ. 541 ΡῬ28. ζῶ. 560}27. 34. 
51119. 84. 580 46, Ζγα!ϊθ. 721 515. 

βιὰ Οβ2. 2857. Φζά. 284}88. Ψβ10. 422511. Ζμα!. 4“ ἀναβάλλειν τὰ ὄμματα. ορρ καταβάλλειν πδι. 8106.581. 
640 323, 24. ΜΝζιο. 1040 "84. (Ρα1:. 1870 "29 ΒΚ, 8βοὰ 

ἀεὶ ἐν ΡΓῸ κἄν οοἂ ΑΞ“ 8ρᾳ)). ---- ὥσπερ ἂν εἰ, καθάπερ 
ἄν εἰ ἰᾳ ὥσπερ Οβ14. 291514. γὅ. 804421. ὥσπερ 
κἂν εἰ Ζγα18. 122 .380. ὡς κἀν εἰ κῦ. 396}1. ὡς ἄν 

- ἀναβάλλεσθαι (ἀϊθβίοττ6.}) τις πολέμυς, ἀϊδέ διαλύεσθαι 
(μβοογ 4, 172) ΡΎ10. 1411 "14. 

ἀναβιδν. τὸ παιὸϊον πάλιν ἀνεβίωσε Ζιη10. 687 424. τὰ πε- 
πνιγμένα πάλιν ἀναβιοῖ θ29. ,882 6. 

ΗΕ1. 1129 217. --- εἰ παθοι ἂν βἷπι ἴπ δηυποϊδιϊοηθ ἰῃ- δὺ ἀνα βλέπειν. τυφλὸς γενόμενός τις αὶ πάλιν ἀνέβλεψεν ΚΙοΟ. 
ἑεττορβεῖνα ψβ12. 4248. Ρβ20. 1398 16. 28. 1898 56, 
ἵπ Ρτοϊβδϑὶ “οπάϊείοπα}} ΨΎ12. 484 488. Ρβ28. 18398510 
(οοὰ Α“ ϑρᾳὶ, ἄν οἵα ΒΚ), 1399 520 (ἄν της ἱποὶ ΒΚ᾽. ὙἹ. 
1408.515. ΗκΙ0. 1180 Ρ2ὅ. --- ἰαβεηϊ θῖνα ΔΟΥΪΒΟ ὁ Ρατὺ ἂν 

εἰ ἱπβηϊεῖνυϑ αϊαγὶ ἰαίοτ 80 σοπΐαποιὶ ὅταν ἐπιχειρῶντες ἣ 

μηδὲν ἃ ἄν παθεῖν μηδὲ πείσεσθαι ἢ κατορθώσειν οἴωνται Ρβό. 
1388 89. --- ἂν 8 Ρῥγίογο ταθπι το τϑρβίβῃπἀαστ δὰ ροβίογίυβ 
ἔξεστι ποιεῖν ὅτι ἂν θέλωσι τοῖς γνωρίμοις μᾶλλον, ᾧ κη- 
ὀεύειν ὅτῳ θέλωσιν ΠεΤ. 1301 387. οοπῦγα, ποῃ τατα ϑιηῦ 

18.488. ἐγείρεται, ἢ ἀναβλέπει Ζιζ8. 562 519. --- ἀναβλέ- 
πειν εἰς τὸν θρανόν μα. 840 584. [18. 1410 526. 

ἀνάβλεψις καὶ ὶ ἀφὴ πότερον γενέσεις εἰσίν Φηϑ. 241 Ῥ21, 8. 
᾽ 

ἀνα βλύζειν ὑγδμβ ἡ κρήνη ἀναβλύζει ἔλαιον θ118. 841511. 
-- ἰμὺτ φλόγες ἐκ γῆς ἀναβλύσασαι κθ. 400 482. 

ἀναβλύσεις πηγῶν κά. 896 322. 
ἀναβοᾶν. οἱ ἀλγᾶντες ἀναβοῶσιν πκζϑ. 948 21. 
ἀναβολὴ τῶν πομφολυγων πκὸθ. 986 "1. --- ἀναβολὴ χρένυ, 

χρόνιος ΡῬα12. 1872 484, 8ὅ. ὀφείλημα φιλικὸν τὴν ἀναβο- 
Ἔχϑιαρὶα. Ἰιογαῖδθ ἴῃ ϑοᾶθαι πλοῦ το Ρϑγιοαϊαο ἄν, τοὶ αὶ 60 λὴν ἔχει Ἠθ15. 1162 ν29. - αἱ ἐν τοῖς διθυράμβοις ἀνα- 
ὕτως γὰρ ἂν ἔχον χρησιμώτατον ὧν εἴη πρὸς τὴν ἰσχύν 8ἷτα 

Υ. 

βολαί Ῥγ9. 1409 526, οἴ ῬΩδ, 27, 29. 

Ε 



42 ἀναβράττεσθαι 

ἀναβράττεσθαι ἐν τοῖς λίκνοις μββ8. 868 ΡΩ29. 
ἀναγγέλλειν τῷ δήμῳ Ηγδὅ. 1118 39. ἀναγγέλλειν α “πῇ 

.β1 841 Ὁ22. 
ἀνάγειν. ὁ ἥλιος ἀνάγει τὸ ὕδωρ, τὸ ἀναχθὲν ὕδωρ πάλιν 

καταβαίνει, ἡ ἀναχϑεῖσα ἀτμίς εἷπι μβ8. 866 "80, 861 57, δ 
14. 4. 360021. 2. 855326. α9. 84188. 18. 849}8 ἊΝ πκΎϑ0. 

984 Ὁ27, 81. ἀνάγεσθαι, ΜΠ ἀναπλεῖν Ζιθ28. 606 »12. -- 
αἱ ἀπὸ τὸ ΓΩ ἀναγόμεναι γραμμαί μ' ΜΎϑ. 8160 ΑἹ. εἰ ,ἀνῆκτο 

ἡ “παρὰ τὴν πλευράν Μθ9. 1051 325. --- ἀνάγειν πάντα εἰς 
τὸν δῆμον, ἀνάγεσθαι εἰς δικαστήριον Πὸδά. 1292 825. β8. τὸ 
1267 "40. εἰς αὐτὸν ἀνάγειν τὴν ἀρχὴν τῆς πράξεως Ηγὅ. 

1118 "0. Ἴεβ10. 1226}18. Ρα4. 1859 488. ἀναγαγεῖν εἰς 
ἄλλας ἀρχάς Ηγ1. 1118 "20. ἀνακτέον τὰς αἰτίας εἰς τὴν 

ὕλην ὼ τὴν χψήσασαν͵ ἀρχὴν Ζγεϊ. 718 "1. λύειν τῷ εἰς τὰ 
ὑπάρχοντα ἀνάγειν ἔθη ὅτι τοιαῦτα ἦν 158.165604}86. ἀνάγειν ιδ 

τὴν δύναμιν εἰς τὴν ἐνέργειαν Ηιϑ.11 1018. Μθ9.1051380. 
ἀν. εἰς τὸ δυνατόν μα. 844 Μ6. εἰς τος ἀριθμες Μζιι. 
1086 ν12, μαι. 1182 ."18. ἀνάγειν τὰς διαφορὰς εἰς τὰς 
πρώτας, πάσας τὰς ἐναντιώσεις εἰς μίαν, ἀν. εἰς ἄλλον 
ὁρισμὸν βἰπα Γβ2. 380 525. Φαθ. 189 Ῥ27. β8. 194 "22. 1. 30 
198.8160. η2. 248318, 25. ΜΛ8. 988 528. α2. 99417. γ2. 

1004 21,98, 84. ι4. 1055 }29. κϑ8. 1061 14. μ7. 1082 
ΒΩ1. Ζγεϑ. 189 08. 1. 1778]. Ζια16. 494 "25. ΠΕῚ1. 1514 
425. ἡμβιι. 1210.524. γεηὅ. 1239 Ρ10 8]. αἱ ἐναντιώσεις 

ἀναχϑήσονται πρὸς τὰς πρώτας Μκ8. 1061 418. ἀνάγειν τὲς 45 

συλλογισμὸς (τὰς Χέγυς) εἰς τὰ προειρημένα σχήματα, εἰς 
θάτερον εἷθι Αα 82. 46 "40 (βγῃ ἀναλύειν 471 34), 47 121 
Ονς, ἀγαγεῖν ΒΚ), 88. 85. 48.481. 44. 60 517, 26. 45. 50 
ν6, 18, δ1 ν8 (γα ἀναλύειν) 8]. ἀνάγονται πάντες οἱ συλ- 
λογισμοὶ εἰς τὲς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι Αα7. 29 "1. 28. 40 80 
519, 41 Ἐδ. ἀνάγειν τες συλλογισμες (θοι βάάϊία ρσϑθρ εἰς) 
Αα85. 48.381. ἀνακτέον τὺς λόγυς εἰς τὴν τῷ ἐλέγχυ ἄ- 
γνοιαν (ΒΥ ῃ ἀναλύειν εἰς) τιθ. 108 818. ἀνχγειν εἰς  Ὑνωριμώς- 

τερον Μβά. 1001 518. ζιθ. 1040 "20. ἀνάγειν ἅπαντα εἰς 
εὐμαθειαν ῬΡγ14. 1415 388. ἀνακτέον τὸν λόγον ἐ ἐπὶ τὸς και- 886 

ρϑς ρ8. 1428 Ῥ25. ἀνάγεσθαι εἰς ἄπειρον Αγ8. 72 08. --- 
ὑγιεινὸν λέγεται τῷ ἀνάγεσθαι πρὸς ὑγιειαν Μκϑ8. 1061 52. 
ἀνάγεσθαι πρὸς τὰς ἀρχάς ψα2. 406 θχ12, οὔ ηεηθ6. 1240518, 
88. ἀναγειν πρὸς τὸ βέλτιον, πρὸς δόξαν ποῶδ. 1461 510. 
ΟΥὙΤ. 806 49) πρὸς ταύτας τὰς ὑποθέσεις ΠΕΙ1. 1814 827. 40 
- ἐφ᾽ δ Δημόκριτος ἀνάγει τὰς αἰτίας Φθ1. 252 484. 
Ζγεϑ. 189 08, 

ἀναγινώσκειν, ἰθβέγθ, πιη1. 916 5, 1.911 .518. 
ἀναγκαζειν. ἃ ἡμεῖς ἀναγκάσαιμεν ἂν ἢ πείσαιμεν Ρβι9. 

1892 327. ἀναγκάζοντες, ΒΥὮ διὰ βίας Πε4. 1804 "9. ἡ 45 
βία με ταῦτ᾽ ἀναγκάζει ποιεῖν (ϑορᾷ ΕἸ 266) Μὸὃδ. 1015 
481. --- ἀναγκάζεσθαι ω ἱπῇ ΜΎΙ. 810 ν24. Πεβ. 1808 47. 
5. 1304 080 4]. ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἀναγκασθέν- 
τες Φαῦ. 188 ν80. 

ἀναγκα ἴος. τὸ ἀναγκαῖον ποσαχῶς λέγεται “Μὸ 5 Β:. ἀναγ- 50 
καϊον τὸ μὲν βίᾳ ὁ ὅτι παρὰ τὴν ὁρμήν, τὸ δὲ ὁ ἐκ ἄνευ 
τὸ εὖ, τὸ δὲ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἀλλ᾽ ἁπλῶς Μλ7. 1072 
δ11. ἀναγκαῖον ἁπλῶς, ἐξ ὑποθέσεως Ζμα!ϊ. 639 528, 24. 
--ι. ἀναγκαῖον τὸ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν Μὸόδ. 1016 
"84. λτ. 1072 12, γ8ὅ. 1010 "28. ἀναγκαία, τὰ μὴ, ἐφ᾽ 565 
ἡμῖν ὄντα πράττειν ρ2. 1422 8519. τὸ ἀναγκαῖον ὁμωνύμως 

ἐνδέχεσθαι λέγομεν Αα18. 82 320. τὸ ἀναγκαῖον εἶναι ἀπό- 
φασις τὸ μὴ ἀναγκαῖον εἶναι. ε12. 1 Ὁ26. τὸ ἀναγκαῖον εἶναι 

πῶς ἔχει πρὸς τὸ δυνατὸν εἶναι ὸ τὸ ἐνδεχόμενον εἶναι ε18. 
ἀναγκαία, πρότασις (ἱ 6 πρότασις τῷ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν) 80 
Ααϑ. 25.321. 9. 830315. 10. 808 4]. ἀναγκαῖος συλλογι- 

᾽ « 
ἀναγκαῖος 

σμός Ααϑ. 8016 8]. περὶ συλλογισμῶν ἀναγκαίων (6 τῦ 
ἐξ ἀναΐγκης ὑπάρχειν) Ααϑ- 12. ἀναγκαϊον συμπέρασμα Ααϑ. 
80 229, 85 ἃ]. ἀναγκαῖον μέσον Αγ. 5518. ἀναγκαῖαι ἀρ- 

χαί Αγθ. 14 "8. ἐξ ἀναγκαίων ὁ συλλογισμός Αγθ. 14 
Ῥ1δ584ᾳ. τὰ ἀναγκαῖα ἐξ ἀναγκαίων δεῖ συλλογίζεσθαι Ῥα2. 
1851 3529. ἐκ τῶν ἐξ ἀνάγκης ἀναγκαῖον τὸ συμβαῖνόν ἐ ἐστιν 

ἡεβ6. 1228Δ1. --- τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεσθαι καὶ Ἂ διαλείπειν 
τὸ ἀναγκαῖον Αα18. 820, 8. τὰ ἀναγκαῖα, ἀϊδὲ τὸ ὡς ἐπὶ 

τὸ πολύ Ῥαξ. 1357 422, 27, 81. β22. 1896"2, 8. 
2. ἀναγκαῖον ἐξ ὑποθέσεως Ζμαι. 689 524. (οὗ τύτων 
ν ὄντων «ἰναγκαῖον, ἁπλῶς ὁ ἐκ ἀναγκαῖον ἕω 10. 80 

588 Ὑν 2), ὅ ἄνευ ἐκ ἐνδέχεται ζὴν ὡς συναιτίν, ὃ ἄνευ τὸ 
ὠγαθὸν μὴ ἐνδέχεται. Μὸ 5. 1015. 420, 22. λ7. 101212. ἐν 
τὴ ὕλη τὸ ἀναγκαῖον. τὸ δ᾽ δ εν ἐν τῷ λόγῳ Φβ 9. 
300 414, 18-20, 81. 8. 198 511. πᾶν ἡ φύσις ἢ διὰ τὸ 
ἀναγκαῖον ποιεῖ . διὰ τὸ βέλτιον Ζγαά. 711 818. ὄχ ὡς 
βέλτιστον, ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαῖον διὰ τὸν ἴδιον λόγον τῆς ἀσίας 
Ζμὸ 9. 685518. δ΄ ἕνεκεν ἢ βέλτιον, ὁρρ τὸ τύτυ ἕνεκεν καὶ Ὃ 
ἀναγκαῖον Ζμγιο. 672 028. σὸ τέρας ἐκ ἀναγκαῖον πρὸς 
τὴν ἵἥνεκά τυ ὸ τὴν τὸ τέλως αἰτίαν, ἀλλὰ κατὰ συμβε- 
βηχὸς ἀναγκαῖον 2γὸ 8. 16114). ἡ ἀναγκαία φύσις. ὉΡΡ 
ὴ κατὰ τὸν λόγον φύσις Ζμγ2. 6608 Ρ22. ἐκ τῶν περὶ τὰς 
ὀχείας συμβαινόντων ἀναγκαίων Ζγα12. 119 δ1ὅ. λέγω ἐξ 
ὑποθέσεως τἀναγκαῖα, τὸ δ᾽ ἁπλῶς τὸ καλῶς Πη18. 1382 
“1. τὰ ἀναγκαῖα, ορρ τὸ καλόν Πδ4. 1291 "11. πράξεις 
ἀναγκαῖαι, ἀἴει ἁπλῶς κάλλισται Πη18. 1882 418, 16. τῶν 
πρακτῶν τὰ μὲν [εἰς τὸ ἀναγκαῖα ὺ χρήσιμα, τὰ δὲ [εἰς 
τα] καλά" τὰ ἀναγκαῖα ἢ χρήσιμα τῶν καλών ἕνεκεν Πη14. 
1883 "82,286. μαθήσεις ἀναγκαῖαι ὸ, χαριν᾽ ἄλλων, ὉΡΡ 

ἑαυτῶν χάριν Πθ5. 1888.518. παιδεία ἀναγκαία ὼ χρησίμη, 

ΟΡΡ ἐλευθέριος ἢ καλή Πθ8. 1838 581. φιλία ἰναγκαιοτέρα, 
ορΡ καλλίων ἼΕη10. 1248 385. ἔργα ἀ ἀναγκαιότερα, ορΡ ἐν- 

τιμότερα ΠαΊ. 1288 "28. --- λέγωμεν, αὐτὰ τὰ ,ἀναγκαῖα 
κεφαλαιύμενοι ; κά. 39458. εἰλημμένων τῶν ἀναγκαίων Αβι 9. 
60 486. ἐκ πόσων μερῶν ἀναγκαίων, ἀναγκαιοτάτων πόλις 

σύγκειται Πὸϑ. 1290.48. 4. 1291 812. ὅσα ἀναγκαιότατα 
μέ τῷ τοῖς ζῴοις Ζιαϑ. 489 515. αἴσθησις ἀναγκαιοτάτη τοῖς 

ζῳοις καὶ ἁφή ἵψβ2. 414.48. ἸΞόλων τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀπέ- 
δωκε τῷ δήμῳ δύναμιν Πβ12. 1214 416. ἐκκλησιάζειν τὰς 
ἀναγκαίας ἐκκλησίας Πδ 6. 1292 ν29. ἀρχαὶ ἀναγκαῖαι εἰ 
ἔσται πόλις Πὸ 15. 1299 581. ἀρχαὶ ἀναγκαῖαι, ΟρΡΡ κύριαι 
Πζ 6. 1832024. 8. 1821 "6. ἡδοναὶ ἀναγκαῖαι Η8. 1160 
10. 86. 1147 θ24, 25, 39. --- τἀναγκαῖα, ὁρρ διαγωγή, ἐᾳ- 
στώνη ΜΑ2. 982 28. 1. 981 Ρ18. οὗ Πβ1. 1201 48. τοὶ 

ἀναγκαῖα, ορρ τὼ εἰς εὐσχημ οσύνην ὸ περιυσίαν Πη10. 
1829 Ὁ27, 28. ἀχορήγητον εἶναι τῶν ἀναγκαίων ΠὸῈ1. 1288 

082. τὰ ἀναγκαῖα, αἴθε τὰ “συμφέροντα Παδ. 1254 322. 
χρῆσις (χρεία) ἀναγκαία, τῶν ἀναγκαίων Πα ὅ. 1254 "29 
(ορρ βίος πολιτικός). 8.1258 Ῥ16. δά. 1291 320. ζβ8. 1321 
516. ἔργα ἀναγκαῖα, (βαναύσων, δύλων) Πγδ. 1218811. 
βό. 1268 37. τὰ πρὸς χρῆσιν τὴν μὲν θεωρίαν ἐλεύθερον ἔ ἔχει, 
τὴν ὸ᾽ ,ἐμπειρίαν ἀναγκαίαν Πα11. 1258 ΧΙ, σχολὴ τῶν 
ἀναγκαίων Πβ9. 1269 485. πραξεις ἀναγκαῖαι (ὠνή, πρᾶσις) 
Πη12. 1881 ν18. ἡ ἀναγκαία ἀγορά ΠΠη12. 1881}"11. εἶναι 
περὶ τὰς ἀναγκαίας τέχνας πλ10. 95618. 

8. ἀναγκαῖον τὸ βίαιον Μδδ. 1015 428, 86. Χ7.1072}12. 
τὸ ἀναγκαῖον ἀνιαρὸν (οὔ Εὔηνος) Μὸϑ. 1016.529. Ραϊτο. 
1810.310. ηεβ1. 1228 .ν82. ἀναγκαῖοι πόνοι, ἀναγκαῖα γυ- 
μνάσια, δγῃ οἱ πρὸς ἀναγκην πόνοι, ορρ κυφότερα γυμνάσια 
Πη11. 1386 85. θ4. 1889 34, 1838 Ρ40, 41. 

4. τῶν μὲν ἕτερον αἴτιον τὸ ἀναγκαῖα εἶναι, τῶν δὲ ἐθέν 



ἀναγκαστικός 

Μὸδ5. 1015}10. τὸ πρῶτον ᾿ κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἁπλῦν 

ἐστιν Μὸδ. 1016}1 Ὡ. ἰηΐογ οδ. ἀναγκαῖα, αυϊδὺβ 4115 βαηὺ 
αἴτια τὸ ἀναγκαῖα εἶναι, ρταϑοῖραθ τοίοτθηάδ θϑὺ φοποϊυδδηαὶ 
ποοοδδὶϊδβ. υδιδίυσω ἴῃ αθθγοηὰδ οοποϊυβίοπα ἀναγκαῖον ο ἸπΥ 
4986. 360316. μα8.840."84.4.841}7,17. ΠΎΙΙ. 1281}80, δ 
1282 Ὀ12 4]. (τᾶτο ἐστίν δἀάϊτυτ, νοὶ αὐ μβά4.860517). γί- 
Ὑτεται, φαίνεται, ἐπιτελεῖται τὸ ἀναγκαῖον Αα1.24Ρ22,24.4. 

3651. 5. 21518.14. 88520. ὀδὲν γίγνεται (συμβαίνει, Ἰσταὴ 

ἀναγκαῖον, ὐδαμῶς γίνεται τὸ ἀναγκαῖον, αὶ γίνεται τὸ καθόλν 
(τὸ κατὰ μέρος) ἀναγκαῖον Αα4. 26 54, 6. 6. 27 526. 1. 29 10 
411. 15. 8588, 18, 18. 18. 37082, 8886. 19. 3888. 20. 89 

424. κατὰ τὸ ἀναγκαῖον Μμ4. 1079 324. ἀναγκαῖον, ΟρΡ 
αἰτεῖσθαι. λαμβάνειν Αα81. 4611, 19, Βγῃ συλλογισμός, 
συλλογίζεσθαι Αβι. 58.526, 86, 88, δὰ Ἰδίίυβ ραϊοῖ τὸ 
σναγκαῖον ἀυδτι ὁ ἀὐλλογιὸ μόὲ ΑαΐΞ3 239"21, 28 ΙΖ. 82. 16 
41 828,26, 27) 8338-35,Ρ16, 20. ἄλλη ὁδὸς τῆς ἀναγκαίας (θ 
τῆς συλλογιστικῆς) Αα28. 4521. κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ 

ἀναγκαῖον ποϑ. 1451 8488, "9. 11. 1452 3424. 15. 1454 484. 

εὔλογον, ἵνα “μὴ ἀναγκαῖον εἴπωμεν ᾧθ5. 256 028. οὗ ΜΑΊ. 
1081 6. τὸ ἀναγκαῖον ἀφείσθω τοὶς ἰσχυροτέροις λέγειν Ὃ 

Μλβ. 1014517. ἀποδεικνύυσιν ἢ ᾿] ἀναγκαιότερον ἥ μαλακώ- 
τερον ΜΙεΙ. 1038 "18. ἐδὲν ἄτοπον ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον Οβ 8. 
489 015. --- ἀνα γκαίω ς- ἔσται ἀναγκαίως (οὔ ἀναγκαῖος 1). 

Αα8. 8012. -- ἔχει τὰ σχήματα τῶν μορίων πρὸς τὴν 
ἐργασίαν ἀναγκαίως (οὔ ἀναγκαῖος 2). Ζμδ᾽ 10. 689 321. τὸ 35 
καλώς ἀναγκαίως ἔχυσιν Πη18. 1882 418. 

ἀναγκαστικός. ὁ νόμος ἀναγκαστικὴν ἔχει διναμιν Ηκ1ο0. 
1180.5321. λόγοι ἀναγκαστικοὶ ὼ ἐκ εὔποροι διαλύειν υἷς ἀκ 
ἐνόέχεται ἄλλως ἔχειν ΓαὩ. 315}21. 

ἀνάγκη (εἴ ἀναγκαῖος). φοσθθ]} οτρο τορουῦϊναν δῸ ἀκίνητον 80 
κΊ. 4018. ποσαχῶς λέγεται Αδ11. 94 81. Ζμα]. 689 
521, 642.58.1, 822-85. Με2. 1026 Ρ28. κϑ8. 1064 }883. --- 
1. ἀνάγκη ἥν λέγομεν τῷ μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως Με2.1026 
528. κό. 1062 521. γά. 1006 582, 80. ἀνάγκη ἁπλῶς Φβϑ. 
199 "84. ἀναγκη κατὰ φύσιν Αδι. 9487. μαι. 642 85 
484. ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, ΒΥΏ ὑπάρχειν, ἀϊδὺ ὑπάρχειν, ἐν- 

δέχεσθαι. ὑπάρχειν Ααϑ8. 36 529-84. 8.29 29 δἱ. ἕτερον τὸ 
μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ὼ τὸ ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχειν 

Αα18. 35 "8ὅ. τὸ ἐξ ἀνάγκης. ὃν κατ᾽ ἐνέργειαν, ἐστιν ε18. 

28.521. οὗ Μθδ8. 1060 518, τὸ ἐξ ἀνάγκης ἡ ἀεὶ ἅμα, τὸ «0 
ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ ὡσαύτως εἶπι Γβ11. 381}85. Φβδ. 196 
512, 10. Μδδ5. 1015}14 ΒΖ. 80. 10256515., 18, 20. εξ. 1026 

528. κβϑ. 1064 538 - 1005 56. Ηγό. 1112 424. ἡ ἀεὶ ὼ ἐξ 

ἀνάγκης φύσις, οΡΡ ἡ ἐπὶ τὸ πολύ Ζγδά. 110}11. ἐξ 

ἀναγνώρισις 48 

588. εὐλόγως συμβαίνει καὶ ὸ διὰ τὴν ἐξ ἀνάγκης αἰτίαν Ζγ 8. 
116 825. ἡ ἀνάγκη καὶ Ἂ τὸ ἕνεκά τὰ ἐν τοῖς φύσει συνίστας 

μένοις Α511. 94 "271-81. τίνων ὄντων ἀνάγκη, τῦτ᾽ εἶναι 
(οἰραϊβοδῦαγ ὴ ὑλικὴ αἰτία) Αὁ 11. 94.322, 34. ὡς ἐξ ἀνάγ- 
κης γιγνομένων εἰς τὴν ὕλην ᾿ τὴν κινήσασαν ἀρχὴν ἀνα- 
κτέον τὰς ἀρχάς. 50 ὁ συντείνει εἰς τὸν λόγον τὸν τὴς ὑσίας 
ΝΣ 118 "85. ὅσα γίνεσθαι συμβαίνει μὰ ἕνεκά τὰ, ἀλλ᾽ 

ἀνάγκης αὶ διὰ τὴν αἰτίαν τὴν κινητικήν Ζγεβ. 184 "20. 
τὸ ,ἐξ ἀνάγκης πῶς ὑπάρχει ἐν τοῖς φυσικοῖς Φβ9. ἐξ 

ἀνάγκης, οΡΡ ἕνεκά τυ, τῷ βελτίονος ἕνεκα. διὰ τὸ βέλτιον, 
χάριν τῷ βελιτίονος Ζμθ11. 6928. 12. 694322.Ρ6, 6. ΖΎβΙ. 
731}21, 23. 4. 138 488,1, 139 Ρ28. 8. 148 Ρά, 18. γά. 
165 322, 28. ε8. 189 "6, 18. Δημόκριτος τὸ ἕνεκα ἀφεὶς 
λέγειν πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκην Ζγεϑδ. 189 »8 (οἵ ἡ καλῶς 
λέγυσιν ὑδὲ τῷ διὰ τί τὴν ἀνάγκην Ζγβ 8. 142 ε 8. ἕως 
ἰσχυροτέρα τις ἀναγκη παραγενομένη  διασείση τὰς σίας 
ἢ. 202. 1514 081). ὀφθαλ. μὸν μὲν ἐξ ἀνάγκης ἕξει τὸ ζῷον, 
τοιόνδε δὲ ὀφθαλμὸν ἐξ ἀναγχης ἕν, ὃ τοιαύτης δ᾽ ἀνάγκης 
Ζγεϊ. 118 511. --- νῦν δ᾽ ὅσον ἀνάγκη, τοσῶτον περὶ αὐτῶν 
λέγωμεν μγά. 814 Ἐ17. 

8. ἀναγχη ἡ κατὰ τὸ βίαιον λεγομένη, ἡ βίᾳ ἡ παρὰ 
τὴν ὁρμήν Με2. 1026 Ρ28. Αδ1Ι. 94 581. οΓ Ζμα!ὶ. 642 5ὅ. 
μηδεμιᾶς προσδεῖσθαι βιαίας ἀναγκης οβ 1.. 384 516 ςῚ 
ἀνάγκη ἔμψυχος 438). οἱ πρὸς ἀναγκην πόνοι, ΒΥἢ ἀναγκαῖα 

γυμνάσια, ὋΡΡ ,μἀφότερα γυμνάσια Πθ4. 1888 ΒΑ, 40, 
1339 54. ἐαν μή τις δεσμὸν ἢ ἥ ἄλλην τινὰ προσενέγχη ἀνάγ- 
κὴν Ζιζ22. 510}28. τὴ ἰσχυροτάτη ἀνάγκη κατέλαβε τὸν 
Δία Ἥρα ἢ 161. 1504 27. ἀνάγκην λέγομεν τὴν ἔξωθεν 
ἀρχήν, τὴν παρὰ τὴν ὁρμὴν ἢ ἣ ἢ ἐμποδίζυσαν ἡ ̓ κινῦσαν ηεβδ. 
1224 "18. ἡ λύπη ἐπὶ τοῖς δι᾽ ἀνάγκην ἐστίν, ὁ ἐξ ἀνάγκης 
πράττων καὶ σπυδαῖος ἡμβ1. 1206 414, 16, οὔ περὶ ἀνάγκης 
ἩμαῚ]ὶ ὅ. 

4. ἀνάγκη ἧ χρώμεθα ἐν τος κατὰ τὰς ἀποδείξεις Μκϑ. 
1064 »838. ἀναγκη, ἐδεμία ἀνάγκη (βς ἐστί) ο ἴῃ! ΦθΊ. 260 
526. ΠΎ11. 1282}}8, δ13, 1297 510. 16. 1299 "1 αἱ. 
ἀνάγκης μαὩ. 889 421. β8. 866 582. Πὸ4. 1290.}83 αἱ. ἢ 
ἐξ ἀνάγκης ἣ κατὰ τὸ εἰκός ποῖο. 1452 420. ὑδὲν συμ- 

βαίνει ἐξ ἀνάγκης Αα23. 40 588 4]. ἐκ ἔστιν ϑδὲν ἐξ ἀναγ- 
κῆς ἑνός τινος ὄντος ἀλλὰ δυοῖν ἐλαχίστοιν Ααἱὅ. 84 8417. 

ὅ μᾶλλον ἀπόδειξίς ἐστι ἢ ἀναγκη ΡΎΙΤ. 1418 "“. ἡ τῆς 
τοιαύτης ἀποδείξεως ἀνάγκη Ζμαι. 840 47, διὰ ταύτας τὰς 

ἀνάγκας Πὸθ. 1298 812. τοῖς αὐτοῖς τεκμηρίοις ὸ ταῖς αὐὖ- 

ταῖς ἀνάγκαις, Οαϑ. 271 312. ταῖς ἀκριβεστέραις ἀνάγκαις 

ὅταν τις ἐπιτύχῃ Οβϑδ. 281 84. 
ἀνάγκης, ἀϊδὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Φβδ. 1968}12. Μὃ80. 1026 « ἀναγκοφαγίαις ᾿καταλαμβάνειν τὴν ἡλικίαν Πθ4. 1889 86. 
41δ,18,30. Ρβι9. 1892 581. ποθ. 1450 580. ἐξ ἀνάγκης, 
ἀϊδὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολοῖ, ὁπότερ᾽ ἔτυχεν εϑ. 18 Ῥθ844. τβθ. 
112 .}1-20. ἐξ ἀνάγκης, ΟΡΡ διὰ τύχον Ῥα10. 1868 ν8ὅ. 
τὰ ἐξ ἀνάγκης ὄ ὄντα ἁπλῶς πάντα ἀΐδια Ἠζϑ8. 1139 ν28. 
μ ἐπιστήμη περὶ τῶν καθόλν ἐστὶν ὑπόληψις ὶ τῶν ἐξ 50 
ἀνάγκης ὄντων Ηζθ. 1140 582. 8.1189 ῬΩ2. ὅκ ἔστι βυ- 
λεύσασθαι περὶ τῶν ἐξ ἀνοΐγκης ὄντων, τῶν ἐξ ἀνάγκης 

ὄντων ἥ γινομένων ἡ ἡ τ νὴ ὑκ ἔστιν Ηζό. 1140 δι, 4. 1140 
8414. τὰ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντα πράττειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀνάγκης 

θείας ἡ ἢ ἀνθρωπίνης ὅτως ὄντα ρῶ. 1422 320. δὅ 
2. ἀνάγκη ἐξ ὑποθέσεως ,4289. 199 284, υ2. 45ῦ Β26. ἡ 

ἀνάγκη ὁτὲ μὲν σημαίνει ὅτι εἰ ἐκεῖνο ἔσται τὸ ὅ' ἵνεκα, 
ταῦτα ἀνάγκη ἐστὶν ἔχειν Ζμα!. 642 382, 8. τίνων ὑπαρ- 
χόντων ᾧ διὰ τίνας ἀνάγκας συμβαίνει, ΟΡΡ τίνος ἕνεκα 
Ζγεϑ. 182 8428, 30. 2 μὸ 2. 811 318. εἰσὶ δύο αἰτίαι αὗται, 60 
τό 8᾽ ὃ ἵνεκα ἡὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης Ζμα1. 643 52. Ζγδδ. 1716 

ἀναγνωρίζ εἰν. τῇ ἐπαγωγὴ λαμβανειν τὴν τῶν κατὰ μέρος 
. ἐπιστήμην ὥσπερ ἀναγνωρίζοντας (ἰῇ ΡΙαι Μρῃ 81) Αβ21. 
.671.524. ἀναγνωρίζειν, ὉΡΡ λαμβάνειν τὴν ἐπιστήμην πιθδ. 

918 88. οὗ ΨΎΙ. 425 24. -- ἀναγνωρίζειν (ἀμ Θοιαροβίεομο 
ὑγαοθάϊαγυτα), ἀναγνωρίσαι πρὶν ποιῆσαι, πράξαντα ἀναγνω,- 
ρίσαι 8] ποϊ4. 1458 Ρ8ὅ, 1484 83. 16. 1484 Ρ2717, 82, 1458 

416. βορὰ πο17. 1455 "9. 160. 1454 "82 (εχ Ἰϑοιίουο οοἀὰ) 
ἀναγνωρίζειν. εἰρηϊβοαιτθ νἱἀοῖαγ ἀναγνωρισιν ἑαυτῶ ποιεῖν, 
ἑαυτὸν ποιεῖσθαι γνώριμον (οὔ ΨῈΙ Ῥοεὶ ΠῚ 85), οἱ ᾽οδυσ- 
σεὺς ἀναγνωρίσας τιναῖς πο11. 1455 Ὀ2]1 ἀνα γνωρίζ εἰν τινα 

εἰρηϊβοαι ἐοογοσοπὶ 8]αθθτα ἤδοθγο ἀθ 86᾽, δηλώσας τιτὶ 
τίς ἦν οἴ ἔν 8ὅ. ΜᾺ] 1). 

ἀναγνώρισις. αἱ τῶν συνήθων ἀναγνωρίσεις ηεηϑ. 1281 125. 
μέγιστα οἷς ψυχαγωγεῖ ἡ τραγῳδία αἴτε περιπέτειαι κα ὼὶ ἀνα- 
γνωρίσεις ποθ. 1450 484. ἀναγνωρίσεως τίνα εἴδη ποῖθ. 11. 

1452 829-08 (ρτὸ ἐν τὴ ἀναγνωρίσει ποῦ. 1462 311 ϑοτὶ- 

Ε2 



44 ἀναγνωρισμός 

Βοπάστα οδὺ ἐν τῇ ἀναγνώσει). 
ἀναγνωρισ μό ς. ἄνευ , περιπετείας ἢ ἀναγνωρισμᾷ, μετ᾽ ἀνα- 

Ὑνωρισμῶ ΟῚ περιπετείας πο10. 1452 816, 17. 

ἀνάγνωσις πιη1. 916910. 7. 917 826 (πο. 1462 817 Υ 8 

ἀναγνωρισις). τὸ ἔργον τῆς ἐπιδεικτικὴς λέξεως ἐστιν ἀνά- 5 
γνωσις ΡΣ 2. 1414 818. 

ἀναγ νωστικός. . βαστάζονται οἱ ἀναγνωστικοί ῬΎ12.1418}12. 
ττπ ἘΠῚ ἐν τὰς τῆς γῆς περιόδως μα18. 860 417. ἐκ τῶν 

περὶ τας ἱστορίας ἀναγεγραμμένων δεῖ θεωρεῖν ΖΎΥΙΟ. 1 61 

410. ἀναγράψαι τιῖσδε τὺς στίχυς θ1838. 848 "26. ἀναγέ- 10 
γραπται ἐν ταῖς ἱστορίαις θ184. 844 8411. --- ὕστερον ἄνα- 

γράψαι, ΟΡΡ περιγράφειν, ὑποτυπὸν ΗαΤ7. 1098521. -- 
ἀναγράφεσθαι τὰ συμβόλαια πρὸς τὴν ἀρχήν Πζϑ8. 1821 

584. ἀναγράφεσθαι τὴν τιμήν οβι858 41, ἀνέγραφον τὸς 
ἔχοντας οβ1380 49. αἱ προθέσεις τῶν ἀναγεγραμμένων Πζβ8. 16 
1822 810. 

ἀναγραφὴν ποιεῖσθαί τινος θ101. 889 811 (οἵ μὴ παραλιπεῖν 
ἀμνημόνευτον 810). ἐν τὴ τῶν πυθιονικῶν ἀναγραφῆ ἔδ12. 
1512 ."28. -- συναλλαγμάτων ἀναγραφαί Πζ8. 1822 084. 

ἀνα Ύω γή- 1. ἀναγωγὴ τὸ ὑγρϑ μβ5. 855 815. οὗ πιδά. 891 20 
480. τὴν ἀναγωγὴν ἡ νευρα δ λαμβάνει ἐπὶ πολὺν τόπον 
ακ800 θ15. -- 2. 14 ἀπόπλως θ108. 840 388. --- ὃ. Ἰορίοθ 
οἵ ἀνάγειν. ἀνάλυσις. εἰς ἀρχὴν ποίαν ἡ ἀναγωγή Με8. 1027 

514, οἵ Ὑ2.1005."1. κβ. 1006111,16. Αδ δ. 90 487 ὙῇΖ. 
--- ἐξ ἀναγωγῆς. ΟΡΡ συνεχῶς Ζιεῖ8. ὅ860 11, 18. ᾿ 

ἀνάδαστος. ἀναδαστον ποιεῖν τὴν χωραν Πεῖ. 1801 52. ρ8. 
1424.382. ποιεῖν ἀναδάστως τὸς ὅσίας, τὰς κτήσεις Πεδ. 

1805 85. 8. 1809 81. 

ἀναδέχεσθαι. τὰ ἐπὶ γὴς πολλὰς ἑτεροιώσεις ἀναδέδεκται 
κθ. 400 824. 

ἀνα διδό ὄναι. ὕγϑῃξ μᾶλλον ἂν προέλοιντο Τελεσταγόρᾳ δῦναι 
ἢ τοσώτυ ἀναδόσθαι (νϑπάοτ6) δ. 517. 1562 Ρ20. ἱπῦγ πότι- 
μον ὕδυιρ ἀναδίδωσιν μα18. 851 516, 17. β5. 8560 52. -- 
ἐνίοτε ἂν ῖ ἀγαθὸν τὸ γένος. ἐγγίνονται διζ τινος χρόνυ 
ἄνδρες περιττοί, ἔπειτα πάλιν ἀναδίδωσι (ἀοβοῖδ, ορρ ἐπιδι- 85 
δόνα!) Ρβιδ. 139028. 

ἀναὸδίπλωσις τῷ ἐντέρα τῷ σκάρυ (ἰχθύος) Ζιβιτ. 808}18. 
ἀναδιπλώσεις τῷ ἐντέρα τῶν ,χερατοφόρων Ζμγι4. 8152. 

ἀνάδοσις. πνεῦμα ἄνω φερόμενον κατὰ τὴν ἐκ βυθὺ τινὸς 
ἀνάδοσιν κά. 89 ὅ 49... 

ἀνα ϑδύνειν. ποταμοί, ἂν ἀφανισθῶσιν εἰς τὴν γὴν, πάλιν ἀνα- 
δύνωσιν μβ2. 858 525. ὁ ναυτίλος πῶς ἐκ τῷ βυθὰ ἀναδύνει 
816. 168119. 

ἀναζεῖν. πῦρ ἀναζέσαι λέγεται θ.89. 8388 .5"19. τὴν λίμνην 
ἀναζεῖν 
τὸν θυμόν πκζϑ. 941082. 

ἀνάζεσις τῷ ῥύακος θ40. 888 322. 
ἀναζευγνύναι. ἀναζεύξας (ὶ 6 ὁρμήσας) ἐβάδιζεν οβ1850 

ΒΩ1. ΐ 

ἀναζωπυρεῖν θερμῷ τὸ θερμόν πνδ. 484 51. 
ἀναθερμαίνεται ἡ γῆ, τὸ ὑγρόν Ζιζ15. 569}11. πζῶ. 886 

433. ἀναθερμανϑέντες πκζϑ8. 948511. 
ἀνάθημα. τὰ περὶ θεὸς ἀναθήματα Ἠδὅ. 1122 Ρ20, πόλις 

κοσμαμένη ἀναθήμασιν ΠῚ. 1821.5"88. τὰ ἀναθήματα τῶν 
Κυψελιδῶν ΠΕ11. 1813 22. οἵ 8 δῶρον. Μανόρόβυλος τῇ 6 
Ἥρᾳ πρόβατον ἀνάθημα ἀνῆψε ἔ 582. 1566 426. 

ἀναθολὃν. ἡ πλεονάζυσα θερμασία ἀναθολοῖ τὰ ψὰ οἷον σή- 
πυσα ΖΎΥγ2. 158 380. ---- ἀναθολῦται τὸ ὕδωρ, ὁ οἶνος βἴτα 
Ζιθ2. 892 38. «ΖΎΥΣ. 188.3260. πχγϑ. 932 Ρ1ὅ. 

ἀναθρυδσκει αἷμα (Επιροὰ 8350) αν. 418 "16, 414 86. 
ἀναθυᾷ πάλιν ὕς Ζιε14. 546 528. ζ18. 613 "8. 

γ 
ἄναιμος 

ἀναθυμιᾶσθαι. ἡ γὴ Ἐξηραινομένη ἀναθυμιᾶται. μβε. 8605}82. 
ἐξατμίζοντος καὶ χ ἀναθυμιωμένα ἐν αὐτοῖς τῇῷ ὑγρῷ Ζγεϑ. 182 

482, οὔ κά. 394514. τὸ ἀναθινμιαΐμενον πῦρ μαϑ8. 841 57. 
οἱ ἡρακλειτίζοντές φασιν ἐκ τῆς θαλάττης τὸν ἥλιον ἀναθυ- 
μιᾶσθαι πκγ80. 984 "86. τὸ ἀναθυμιώμενον μαῖ. 844 521. 
-- ἀναθυμιᾶται ἱπιροτΒ ἱ 4 ἀναθυμίασις γίγνεται μβ δ. 
8601 528. 

ἀναθυ μίασις. ἀναγκαῖον ἢ ἀπὸ ὑγοῦ ἡ᾿ὶ ἀπὸ Ἐηρῶ γίγνεσθαι 
ἀναθυμίασιν μββ8. 865 "22. διπλῆ αὶ ἡ ἀναθυμίασις (ὃυο ἀνα- 
θυμιάσεις. δύο εἴδη ἀναθυμιάσεως), ἡὶ μὲν ὑγρα, ἀτμιδώ- 
δης. ἡ δὲ ξηρά, καπνώδης μβ8. 85124, 868 322. 4. 859 
ν28, 360 38. 9. 869 412. Ὑ71Ἱ. 818818. αϑ. 846}82. κΑ. 8394 

49-15. ἀναθυμίασις ἡ μὲν ἀτμιδωδεστέρα ἡ ἡ δὲ πνευματω- 
δεστέρα μα 4. 841 1. ἀναθυμίασις ξηρώ, θερμή, πυρώδης 
μαῖ. 844 510. β4.860}»16. Ὑ1. 371 8ὅ, 8712 "82. ἀναθυ- 
μίασις γῆς μαϑ. 840526. (ἀναθυμίασις διραβίϊοτα, Βοηβα τὴν 

ξηραν καὶ θερμὴν ἀναθυμίασιν εἰραϊβοαι, ἔστιν ἀτμίδος μὲν 
σις ὑγρὸν ὰ θερμὸν. ἀναθυμιάσεως δὲ θερμὸν ὸ ξηρόν" 
στιν ἀτμὶς μὲν δυνάμει οἷον ὕδωρ, ἀναθυμίασις δὲ δυνάμει 

οἷον πῦρ μαϑ. 840 27, 29). νοτερὰ ἀτωώδης ἀναθυμίασις 
κά. 394814,20. κάτωθεν ἀναβαίνει εὔκρατος ἀναθυμίασις 
μαῖ. 844520. συνεχὴς ὅσα ἡ ἀναθυμίασις μβ8. 866 56. 
ἤδη ἐξεληλυθέναι τὴν ἀναθυμίασιν ὼ ἄλλην μήπω ἐπιρρεῖν 
μβὅ. 801 "29. πλῆθος τῆς θερμῆς ἀναθυμιάσεως μαϊ. 844 
024. ἐᾶται ἀθροίζεσθαι κα ἡ ἀναθυμίασις μα11. 84111. ἀναθ. 
συνεστραμμένη φέρεται μβ9. 869 .588. συμπεριλαμβανει Ὶ 
πολλὴν ἀναθυμίασιν ξηράν μβ8. 858 384. ὁ ἥλιος ἀσθενεῖς 
ὅσας τὰς ἀναθυμιάσεις μαραίνει μβ5. 361 15. ἀναθυμίασις 
ἐκκαομένη ὑπὸ τὴς κινήσεως. ἐγκατακλειομένη, ἀποσβεννυ- 
μένη διὰ ψῦχος, κατα μαραινομένη ὑπὸ τῷ πνίγους, παγεῖσα, 
μαά. 841 08ὅ, 842318. δ8. 384 088. β5. 361 Ῥ26. γ7. 
818 429, "2. -- ἀναθυμίασις ἱ ἴῃ ἀοοῦγὶ πα ρμγβιοϊορίςα, ἔστιν 
ἡ μὲν ἀτμὶς ὑγρότης τις, ἡ δὲ καπνώδης ἀναθυμίασις κοι- 
νὸν ἀέρος ὸ γῆς αιδ. 448 321. ἡ ὀσμὴ καπνωδὴης τίς (πνευ- 

ματιώδηρ) ἐστιν ἀναθυμίασις αι. 488 ΡΩ4. ὅδ. 445 3260. ἡ 
περὶ τὴν ̓ τροφὴν ἀναθυμίασις υ 8. 456.519. γίνεται ἀναθυ- 
μίασις εἰς τὰς φλέβας υ8. 456 8. ἡ περιττωματικὴ ἀνα- 
θυμίασις υ8. 488 52. πολλὴ προσπίπτει ἀναθυμίασις πρὸς 
τὸν ἄνω τόπον ενϑ. 462 "7, πρὶν ἐπιστῆναι τὴν ἀναθυμίασιν 

ζ5. 4609 081. ἡ ἐν ταῖς θριξὶν ἀναθυμίασις Ζγεϑ. 483 519. 
Ἡράκλειτος τὴν ἀρχὴν εἶναί φησι ψυχήν, εἴπερ τὴν ἀναθυ- 
μίασιν, ἐξ ἧς τἄλλα συνίστησιν ψα;. 408 426. 

ἀναίδεια ἀκολυθεῖ τὴ ἀκολασίᾳ αρθ. 1251 322. 
ἀναιδὴς λᾶας (Ποπι΄λ 698) ΡΎΙ1. 1411 "84. -- ἀναιδῦς ση- 

ὼ ὑπερχεῖσθαι 889. 831 }9. --- ἀναζεῖν ἡ ὀρίνεσθαι 45 μεῖα φ8. 801 928-88. 6. 810 520. ὃ ἀτενὴς ὀφθαλμὸς ἀναι- 
δής Ζιατο. 492.512. τὸ θῆλυ ἀναιδέστερον Ζμ1. 308 512. 

ἀναιμία. τὰ ἄναιμα ὀλιγόθερμα διὰ τὴν ἀναιμίαν Ζμβτ. 
6562 026. 

ἄναιμος. 1. μόρια ἄναιμα. ὄτ᾽ ἄναιμον ὑδὲν αἰσθητικὸν ὅτε 
τὸ αἷμα Ζμβιο. 656619, 21. 4. 66616. ἄναιμος ὁ ἐγ- 
κέφαλος. ἀναιμότατον τῶν ὑγρῶν τῶν ἐν τῷ σώματι παν- 
των Ζιαι6. 495 "4. γ8. 514 518. Ζμβι. 65386. (τὰ ζῷα) 
γίνεται πιότερα γινόμενα ἀναιμότερα " ἄναιμον γὼρ τὸ πῖον 
Ζιγ19. 520 "88. ἄναιμος ὁ πλεύμων Ζμγβθ. 669 "8. ὅσα 
ἄναιμον ἔχει πλεύμονα ὦ σομφόν. ἧττον δέονται τῆς ἀνα-- 
πνοῆς αν]. 470 Ρ14. πόροι φλεβικοί τψες ἄναιμοι Ζιγ1. 510 
416 (ατίογίδθ βρθϑυιηδίϊοδθ ΑΖΙ1 805 πα 7). πόροι ἄναιμοι 
ἕτεροι Ζμγϑ. 811 Β16 ᾿(ἀγείοταβ, Ἠδνγη] οἶτον ΕἾ 298. ὅ9). 
πόροι ἄναιμοι ἕτεροι, τὸ ἄναιμον μέρος πόρυ τινός, ὃ δέχεται 
τὸ σπέρμα Ζγβά4. 189 ΔΙ. αθ. 118.312 (σ88 ἀθέοτθπβ ΑΖΎ 
δ4 1). - 2. ζῷα ἄναιμα, τὰ ἄναιμα. α. ὅτι ἐστὶ τῶν 



ἄναιμος 

ζῴων τὰ μὲν ἔναιμα τὰ δ᾽ ἄναιμα ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρξει 
τῷ ,δρίζοντι: τὴν ἐσίαν αὐτῶν Ζμδδ. 618 488. ὁμοιότητες 

ἀνώνυμοι, οἷον τὸ ἔναιμον ΝᾺ τὸ ἄναιμον ὥμαξ. 64295. χα- 

λεπωτατον ἢ ἀδύνατον διαλαβεῖν εἰς τὰ ἄναιμα Ω Ζμαϑ8. 
642 585. Μ Ρ 139. διαφέρει τὰ μέγιστα γένη τῷ τὰ μὲν 5 
ἔναιμα τὰ ὸ᾽ ἄναιμα εἶναι Ζιβ1ὅ. 605 "27. α4. 489 582. 
τῶν ἀναίμων γένη μέγιστα τέτταρα, ποταϊπαπίυν Ζιαθ. 490 
514. δ1. 528 81. Ζωλῦ. 618.529. Ζγα!ϊ4. 120 Ρά. ἄναιμα 
παντα τὰ ἔντομα Ζγβι. 188 "20. ανϑ. 478 5]. τὰ ὄστρα- 
κόδερμα Ὰ τὰ μαλακόστρακα τὰ ἔσχατά ἐ ἐστι τῶν ἀναίμων 10 

ζῴων Ζγβ6. τ48 ᾽Ὶ 1. --- ὁ. υϊὰ ἀἰβοτααῦ Οπλΐπο ἱπίθν 
30 τὰ ἔναιμα εἰ τὰ ἄναιμα. ὡς ἐπὶ πᾶν βλέψαντας εἰπεῖν 
τὰ ἕναιμα μείζω τῶν ἀναίμων Ζγι. 182 519. Ζιαδ. 490 
421. ἔνιοι τὰ ἄναιμα τῶν ἐναίμων θερμότερα φασιν εἶναι 

Ζ.β2. 648 528. τὰ ἄναιμα ψυχρὰ τὴν φύσιν ΖγΎγ8. 108 
15. Ζμβθ. 654 56. δέονται ἀλέας, Γ καταψυξεως, Ζμδδὅ. 
680 386. αν12. 476 584, διόπερ ὅσα ἄναιμα ᾿, μὴ θερμὰ 
τὴν φύσιν. ὑ γίνεται ἐν λίμναις ΖΎΎΥΙΙ. 1612. ἄναιμα ὄντα 

ἢ διὰ τῶτο κατεψυγμένα ἢ φοβητικα, δύσριγα, δειλότερα 
Ζ2μδ5. 619 "26, 680 "85. βά. 650 "80. διὰ τί τῶν ἀναί- 30 
μὼν ἕνια συνετωτέραν ἔχει τὴν ψυχὴν ἐνίων ἐναίμων Ζμβά. 
ὁδ0 "28. τῶν ἀναίμων ἐνίοις κατ᾽ ἐνέργειαν μόνον ἕν ἐστι 

τὸ τὴν αἰσθητυκὴν ἀρχὴν ἔχον μόριον Ζμγδ. θ612ὅ. τῶν 
ἀναίμων ἔνια ,διαιρεέμενα (τῆς κεφαλῆς ἀφηρημένης) δύναται 
ζὴν πολὺν χρόνον Ζπ1. 1Τ01521. Ζμγιο. 678380. τῶν ἀναί- 35 
μὼν σχεδὸν πάντα, ὄ πάντα βραχύβια ανϑ. 414 580. μκά. 
466 55, 11. διὰ τί τὰ ἄναιμα ἔνυδρα πλείω χρόνον ἐν τῷ 
ἀέρι ζὴ τῶν ἐναίμων ἐνύδρων ανϑ. 415 "6, 18. 10. 471 51. 
- ες. τῶν ἀναίμων ἀϊβογθηϊῖδο ϑιμδύοτηΐ 86 οἵ ΡἈιγβῖοὶ τὰ 
ἄναιμα ἔχει τὸ ἀνάλογον τῷ αἵματος ἀνώνυμον, τὸ ἀνάλογον 80 
διὰ ψυχρότητα τῆς φύσεως υ8. 456 388. Ζμβϑ. 650 488. 
Ὑὅ. 668 56. δα. 818 84, Ζγα 19. 1262. 20. 128 420. ἡ 
τῶν καταμηνίων σύστασις ὼ τὸ ἀνάλογον ἐν τοῖς ἀναίμοις 
Ζγαϑο. 129 528. τὰ ἄναιμα ἔχει ἀναλογόν τι τῆς καρδίας 

ἀνώνυμον Ζμβι!. 641.580. . ζ3. 468.}80. 4. 469 "6, 11. ανϑ. 85 
4145. 17. 41951. τὸὰ ἄναιμα ὑκ ἔχει σπλάγχνα Ζιὸϑ. 
5218. Ζμγά. 665380. δὅ. 678 529. ὅτε πιμελὴν ὅτε 
στέαρ Ζμβ5. 651.325. οἴ ᾿κ. 461 38. τὸ ὁ ἀνάλογον αὐτοῖς 
τῇ πιμελὴ ἀποκρίνεται. εἰς τὸ περίττωμα τὸ σπερματικόν 
Ζγα 19. 121 νῷ, τῶν ἀναίμων θὸὲν ἔχει ἐγκέφαλον, πλὴν 40 
ὅτι κατὰ τὸ ἀνάλογον, οἷον ὁ πολύπυς Ζμβτ. 662 "24, τῶν 
ἐναίμων ἐνίοις ἀδιόριστον ἡ ἡ κεφαλή. οἷον τοῖς καρκίνοις Ζμδιο. 
685 ν85. ἔνια τῶν ἀναίμων ἐκτὸς ἔχει τὴν τῶν ὀστῶν βοή- 
θειαν. ὥσπερ τὰ μαλακόστρακα ὼ τὰ ὀστρακόδερμα Ζμβϑβ. 

.- 

ἀναίσθητος 48 

οἱ ὀφθαλμοί. αιῶ. 438 824. 5 
ἀναιμότης τὸ πλεύμονος Ζμδι. 616581. 
ἀναι ρεῖν, ἰοςδ}! βθηβὰ, ἀναιρῶνται τὰ ὀΐκτυα οἱ ἁλιεῖς Ζιθι 9. 

602 "9. ὁ μὲν τὴν ἀσπίδα ἀναιρεῖται κθ. 839 58, --- ἀναι- 
ρεῖται τἀναντία ὑπ᾽ ἀλλήλων μκϑ8. 468 Β4. ἀναιρεῖν τιὺς υἱώς 
βἰπαλ, 8. χτείνειν Ρα15. 1816 26, β21. 1895."16, 17. ἄναι- 
ρεῖσθαι, ὉΡΡ ὑγιάζεσθαι Ζγα18. 126.514. ἀναιρεῖν τὲς ὑπερ- 
ἔχοντας. τὸς φρονηματίας, τὸς κρείττυς Πγ18. 1284 488. 

ε11. 1818Μ41. Ρβδὅ. 188218. οἔ κά. 895 )29. ἀναιρεῖν 
ἑαυτόν Ηι4. 1168.18. τὴν νεότητα ἐκ τὴς πόλεως ἀνηρῆσθαι 
Ῥατ. 1868 582 (βγη ἐξαιρεῖσθαι, ἠφανίσθαι Ρβιο. 1411 42). 
ἀναιρεῖν “συνθήκην. νόμυς βῖπι, ἀναιρεῖται ἡ πρὸς ἀλλήλυς 

εἰα Ῥαὶ 5. 1816}10, 11, 18, 1871 "8, ἀναιρεῖν πολιτείας, 
ἀρχήν, τύραννον ΠῈῚ. 1288 Ῥά1, ε1. 1801 819 (ορη κατα- 
στῆσαι). 4. 1804 τῶν ἀνελεῖν ἀπορίας. ΟΡΡ καταλιπεῖν Ηη4. 

1146 7. ἀναιρθ μένα τῷ ὅλα ἐκ ἔσται πῦς Πα2. 1258 521. 

σῶμα πεπερασμένον ἀναιρεῖται ὑπὸ σώματος πεπερασμένυ, 
τὸ ἄπειρον ἐκ ἀναιρεθήσεται ῷα4. 1871}26. ζ1. 288 521. --- 

ἀναιρεῖν 'οορίίαπάο οὐ ταιοοἰπαπᾶο ϑνδγίθγθ, γϑίαϊαγο᾽, ὉΡΡ 
τιθέναι Αβ 14. 6280. ορρ κατασκευάζειν ν Ἀν, βγῃ μὴ 
συγχωρεῖν τι 11. 11Ὸ 428. ἀϊδὲ διαιρεῖν τι 18. 110}86, 1771 

84, ἀναιρεῖν ἐναντίως Αβϑ. 6016 ΥΥΖ. ὁ καταφατικὸς συλ- 

λογισμὸς ἀναιρεῖται τῷ στερητικῷ ΑαἹά. 88 412. ἀναιρεῖν 

τὸ πρόβλημα. τὸ προκείμενον. τὸν ὁρισμόν, τὴν ἐρώτησιν, τὴν 
ὑπόθεσιν Αα 86. 48 "84. τ. 120518. αὖ. 102 814. (22. 

118 "14. 24. 1197. γεβθ6. 1222 Ρ28. ἀναιρεῖν. ἀνελεῖν 
τἀναντία. τὰ κωλύοντα ΡῬβ18. 1891}15. γ14. 1415381. 
18. 1418 "18, τὰ οἰκεῖα Ηα4. 1096 516, τὴν πίστιν Ἡκ2. 
1178 “- ἀναιρεῖν τὸ διαλέγεσθαι. τὲς χύναο: τὸ ἐπίστα- 
σθαι, τὰ εἴϑη. τὴν ὑσίαν. τὰς ἀρχάς. πολλὰ τῶν ἐνδόξων 

βχ Μκ5. 106211. θ. 1068 Β11. γ4. 1006 826. 8. 1012 

δ15. 4. 1001 520. α2. 994 20. Αϑ. 992 59, 99018. μά. 
1079 514. 8. 1082 088. 88. 1047420. Φα2. 188 82. 8.191 

Β12. β4. 196514. Ὑ6. 206 517. Οα 12. 288 86. γά. 808 
428. ατϑ69 320. ἀεὶ ἀναιρεῖν ἔστιν Μζ15. 1040 "1. ἀνηρη- 
κότες ἐσόμεθα τβά. 111 Ρ28. ἀναιρεῖσθαι ἀναιρυμένων Μὸϑ8. 
1017 "18, λθ. 1071 385. ἀναιρυμένυ τῷ μετεχομένα ἀναι- 
ρεῖται τὰ μετέχοντα ἡεαϑ. 1217"11]. Ῥ888 ἀναιρεῖται, ἀναι- 

ρεθήσονται, ἀνήρηται. ἀνήρητο. ἀνηρημένον ἔσται Μκϑ. 1065 
414, βά. 1000 029. γ4. 1006 "8. τγβ. 120.481]1. πο24.1460 

4838. --- ἀνεῖλεν ὁ θεός ποὶῖ. 1455 "7. Ζιγ20. 522 518. 

66. 1481515. --- ἀναιρεῖν νἱάδίαγν ἰῃύγϑὨΒ ἀϑαγραίυτη 6886 
παιϑ. 86111, 16. --- (ἀναιρεῖ [1 Ε1. 914 »6. οὗ ΒΖ ΑΓ 
διὰ Γρ τ0). 

β654 41. --- τῶν πτηνῶν πτιλωτὰ ὅσα ἄναιμα. οἷον τοὶ ἔν- 45 ἀναίρεσις. ἀϊδὲ ὁϊαίρεσις τι88. 188 810, 11. 
τομα Ζιαδ. 490 “5, 18. ἄναιμά ἐστι πανθ᾽ ὅσα πλείυς πόδας 

ἔχει τεττάρων, τὰ ἄναιμα ὶ πολύποδα πόδας ἔχει ἐκ τῷ 
πλαγίυ Ζια4. 489 388. ὅ. 4905482. Ζπ10. 1182. 11. Τ18. 

"46. Ζμδ9. θ84 θη. διὰ τί τὰ ἄναιμα πλείοσι τεττάρων 

ἀναιρετικά, ΑΥὉ φθαρτικά Ῥββ. 1838656, δ, 1. ὅσων ἡ φύσις 
ἀναιρετικὴ τῷ ζὴν ηεγ1. 1229 440. αἰνλυξοὶ ἀναιρετικοὶ τὴς 

ὅσίας ἡμα20.1 1 91581. «ἀρρωστήματα ἀναιρετικώτερα παῶ8. 
862}21. --- ἀναιρετικοὶ ἢ κοινοὶ λόγοι ἠεαϑ. 1217 "18. 

χεῖται σημείοις Ζπι. 104 511. οἱ ἰχθύες εἰ πλείω ταὰ κι- 50 ἀναισθησία. οΡΡ αἴσθησις τβϑ. 114410. δά. 12406, Ζγα28. 
γητικαὶ σημεῖα εἶχον, ἄναιμοι, ἂν ἦσαν Ζμὸ18. 69632. Ζπ18. 
1142. πὼς διὰ τῦτο οἱ ὄφεις ἄποδες Ζπ8. 108 418. -- 
διαφοραί εἰσι τῷ θήλεος ἢ ἄρρενος αὶ ἐν τοῖς ἀναίμοις Ζγαϊ. 
1158 322, 80. 2.116 δι, τῶν ἀναίμων τίς ὁ τρόπος τῶν μο- 
ρίων τῶν πρὸς τὴν γένεσιν συντελάντων Ζγα14. 120 Ὁ. τὰ 
ἄναιμα (ἀλλ᾽ ὁ πάντα ἁπλῶς) σκωληκοτοκεῖ, υὸὲν ἀναιμον 
ὠοτοκεῖ ΖΎβΙ. 182 529, ὑ10, 188 "26. ὙἹ]. 161884. 11. 162 
21. - τοῖς ἀναίμοις τὸ σύμφυτον πνεῦμα ἀναφυσώμενον 

ὶ συνιζ νον φαίνεται υ 2. 480 511. τὰ ἄναιμα ἐκ ἔχει 
ψβ8. 420510. τὰ ἄναιμα ἔνυδρα δοκῶσιν ὁσαὴς δ0 

αἰσθάνεσθαι ψβ9. 421}11, 20. τῶν ἀναίμων σκληρόδερμεοι 

181 ΒΩ, καταπίπτυσιν οἱ ἄνθρωποι μετ᾽ ἀναισθησίας Ζιγϑ. 
814 47. “ἐξαιρῶντες διὰ τὴν ἀναισθησίαν (ἰ 6 ὅτι αἴσθησιν ἐκ 
εἶχον) τὸ μεταξύ Φὸ11. 218 Ρ»26. --- ορρ ἀκολασία οὐ σω- 
φροσύνη Ηβ7Τ. 1107 "8. 8. 1109 34. πεβ8. 1221 82. γ2. 
1280}18, 1281.389. κ ἀνθρωπικὴ ἡ τοιαύτη ἀναισθησία 
ΗΎ14. 1119 51. 

ἀναίσθητος. 1. δοῦ Ζμγά. 661518. δέρμα ἀναίσθητον ΖΙγ11. 
511}81. ὑστέραι πυκχνότεραι ᾿ ἀναισθητότεραι Ζικ8. 685 
Ρ10. 1. 684 Δ. τὰ ἄψυχα ὼ ἀναίσθητα ῷη2. 345510. 
ἀναίσθητον εἶναι κατὰ ψυχήν. κατὰ σῶμα ταῖδ. 106 "24. 
οἱ τὰς ἐν αὐχένι φλέβας καταλαμβανόμενοι ἀναίσθητοι γί- 



46 ἀναισχυντεῖν 

νονται υ. 4557. ἀναίσθητα τῷ ὠφελῶντος, ορΡ ἔχοντα 
αἴσϑησιν πιῶ. 894 388. --- - ἀναίσθητος ἀοῖ, ορ᾿ ἀκόλαστος 
οἱ σωφρων Ηβ 2. 1104 424. 1. 1101 Ρ8. .:β 8. 1221 821. 
γ2. 1280514, 1281 426. --- διυρίάυδ, ορρ εὐφυής φ8. 801 
519, 12. ἀναισθήτυ σημεῖα φ38. 801 19-28. 2. 806 "22. κο- 
μιδὴ ἀναισθήτυ ἐστίν ἨγΎ 1. 1114 510. ἐπιτιμᾶν ὡς ἀναι- 

σθήτῳ μμβιο. 1218 86. --- 2. Ρμ88 ἡ ὕλη ἀναίσθητος ἦσα 
ὼ ἀχώριστος Γβδ. 882 “85. τὸ συμφυὲς ἀναίσθητον πλεὶ. 
ὁ04 "24. ἐν ἀναισθήτῳ χρόνῳ ᾧδι8. 222}15. πγ10. 8712 
59, οὔ αι. 448 52. ἐξ ἀναισθήτων κα ἡμῖν Φα4. 1811. συγ- 
χεῖται ἡ θεωρία ἐγγὺς τῷ ἀναισθήτυ [χρόνο] γινομένη ποῖ. 
1450}89 (οἵ ΒΖ Ατ δίυά 1 96). ποιεῖν τὴν κρᾶσιν ἀναίσθη- 
τον Πβ4. 1262 518. ἀναίσθητος μεταβολή, ἀπόλυσις τῆς 
ψυχῆς. πόνος μγά. 874085. αν17. 479 822. πια 88. 908 
420. --- ἀναισθήτως διακεῖσθαι, ορρ αἰσθητικῶς ἔχειν 
ηεγ2. 1281 81, πγὅ. 811.382.; 

ἀναισχυντεῖν. ποῖα αἰσχύνονται ὰ ἀναισχυντῦσιν ΡῬββ. 1888 ᾿ 
»η2, --- ὁ ἀναισχυντῶν πρὸς τὸν ἀναισχυντύμενον ΡΥ11. 

1412 86. 

ἀναισχυντία, ἀοῇ Ῥβϑ. 1880 519. 6. 1388 Ρ16. ὁρρ αἰδως, 
κατάπληξις Ηδ1δ. 1128}81 (οὔ β7. 1108585). ηεβ8. 1221 
81. γΥ1. 1238 ΡΩ7. ημαϑ0. 11985.1. 

ἀναίσχυντος, ΟΡΡ αἰσχυντηλὸς ΡῬβ18. 1890 32. ἀοῦ οἵ ΟΡ 
αἰδήμων, καταπλήξ ΗβΤ1. 1108585. ηεγῖ. 1288}28 ημα80. 
1198 82. 

ἀναίτιος. τὸ ἀναίτιον, 278 μὴ αἴτιον Δγ18. 1812, 329. τιδ. 

161 ῬΩ1, 20. τὸ ἀναίτιον τιθέναι ὡς αἴτιον Αβ11. 66 16. 
τόπος παρὰ τὸ ἀναίτιον ὡς αἴτιον Ῥβ24. 1401 580. 

ἀνακαθαίρειν. τῶν μετάλλων ἀνακαθαρθέντων θ52. 884527. 
ἀνακαλεῖν. ἀνακαλεῖται τὰς θηλείας, τὶς νεοττιίς Ζιδ 9. 686 

418. 612. 697}17. ι8. 618 Ρ21. 
ἀνακαλύπτειν. ἀνακαλυφθέντων τῶν βλεφάρων αἱδὅ. 444 

025, οὗ 521. 
ἀνακα Μπτεῖιν. ὕγϑῃιβ ᾧ τὸ ἀνακα μπτόμενον ἡ τὸ κατακαμπτό- 

μένον κάμπτεται μὲ 3, 888 588. --- ἰητ, ἀθ πλοία: ἡ περι- 86 

φορὰ ἐπ᾿ ἀρχὴν ἀνακάμπτει Μαϑ. 401 880. ὁ καικίας ἀνα- 
κάμπτει εἰς αὐτόν, πρὸς αὑτόν μβε. 864 »ι2, 45. πόροι 
ἀνακάμπτοντες Ζιγι. 5ὅ10.488, ,.8: τὸ ἀνακάμπτον τὴν εὖ- 

θεῖαν τὰς ἐναντίας κινεῖται κινήσεις, τὸ ἀνακάμπτον ἀνάγκη 

Αμδοοϊυξι 8 

ἀνακεφαλαιυίσασθαι πρὸς ἀνάμνησιν ἢ 128. 1499 "28. 
ἀνακλᾶσθαι. ἡ ἡ ἀνακλασθεῖσα σφαῖρα οὐχ ὑπὸ τῷ τοίχυ κα ἐχι- 

νήθη ἀλλ᾽ ὑπὸ τῷ βάλλοντος ᾧθ4. 255 527. γραμμαὶ ἀνα- 
κλωώμεναι μγδ. 8169. ἀκτῖνες ἀνακλωμεναι ἀπὸ τῆς γῆς 
μαδ. 840 528. χΙ. 191 427. αὐγαὶ ἀνακλώμεναι. χ 3. 192 
818. ἡ ὄψις ἀνακλᾶται ἀπό τινος ἴω ἀέρος. τῆς συστα- 
σεως) πρός τι (πρὸς τὸν ἥλιον, πρὸς ἄλλο τι τῶν λαμπρῶν) 
μα. 848 "8. 8. 845}27. β9. 837018. γ8. 812380. 8.872 
084, 313.518. 4. 873 "7. 8. 377 581, 88,6, 10, 12. πιΕῚ 2, 
912580. κγθ. 932 338, 88. τοσῦτον ἀνακλασθῆναι ἀδύνατον 
μαθ. 848 "1 (αν ἀνακλᾶσθαι ν᾽ ἀθίαν ᾿ἱπροῦβ υϑαγρδϑίυχῃ 
δἰ ξηϊβοαγθ ὶ 4 ἀνάκλασιν γίγνεσθαι). 

ἀνάκλασις. ὅπω συνήθεις ἦσαν ταῖς περὶ τῆς ἀνακλάσεως 
"ὁόξαις μβϑ9. 810 216. περὶ ἀνακλάσεως βᾶλχτιον ἢ ἢ τὴν ὄψιν 
ἐξιῦσαν ἀνακλάσθαι (κλᾶσθαι ΒιΩ, σὸν ἀέρα πάσχειν ΨΎ12. 
Αϑῷ 5ὅ. περὶ τῶν ἐμφαινομένων ὺ ἀνακλάσεως αι2. 488 
848, 9. αὐτὸς αὑτὸν ὁρᾷ ὁ ὀφθαλμός, ὥσπερ ἊΝ ἐν τὴ ἀνα- 

κλάσει αι. 4831 10. λήγειν ἐκεῖ τὰς ἀπὸ τὴς γῆς τῶν 
ἀκτίνων ἀνακλάσεις μα12. 848 317. πῶς ἔχοντος τῷ ἀέρος 

ἀνάκλασις γίγνεται μγ8. 812 Β15-84. οὗ αὖ. 842 "6, 11. 
ἀνάκλασιν εἶναι τὸ γάλα τῆς ἡμετέρας ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον 
μαδ. 848 "10. ἀνάκλασις τῆς ὄψεως ἀπά τινος πρός τι (πρὸς 

τὸν ἥλιον, πρὸς ἄλλο τι τῶν λαμπρῶν) μγϑ. 8712 015. ὥ. 
818320. α8. 845 520. πκγθ. 98222, οὗ ἀνακλᾶσθαι. διὰ ὲ 
τὴν ἀνάκλασιν ὀλίγη τῇ ὄψει θεωρῶνται μΎ4.81422. τὴν 
τρίτην ἀνάκλασιν πάμπαν ἀσθενῆ γίγνεσθαι μγΆ. 81 Β14. 
πάντα ταῦτα ὦρις, ἅλως, παρήλιοι 8}) ἀνάκλασίς ἐ ἐστιν ̓ μγϑ. 

812 418. διὰ τι ἡχεῖ ἢ διὰ τί ἐμφαίνεται Ὰ διὰ τί ἶρις; 
ἅπαντα γὰρ ταῦτα ἀνάκλασις, ἀλλ᾽ εἴδει ἕτερα Αδ15. 98 

8429 ὟΣ. ἠχὼ ἀνάκλασις τῆς φωνῆς ἐπὶ τὐναντίον πια 48. 

904488. 28. 901}19. 51. 904}80. πρὸς ὁμοίαν γωνίαν ἐστὶν 
ἡ ἡ ἀνάκλασις πια38. 901 "22. τὰ κοῖλα τῇ ἀνακλάσει πολ- 
λὰς ποιεῖ πληγὰς μετὰ τὴν πρώτην ψβδ. 419 516. φέρε- 
σθαι ἐξ ἀνακλαζσευις πιδ4. 891 55. ἔστιν ἡ Τροπαία ἀπόγεος 

ἀνάκλασις (πνεύματος) πκς 40. 945 51. ἀνάκλασιν τῆς σαρ- 
κὸς ποιεῖσθαι πλζο. 966 Ρ17, 

ἀνακλίνειν ἑαυτὸν ἐπὶ τὸ ἐναντίον ΜΧΊ. 851 018. --- ἀνακλί- 
νεσθαι ἐπὶ τὰ δεξιά Ζιβι. 498.511. 

ἀνάκλισις ὼ στάσις θέσεις τινές ΚΊ. ΘΡΙΙ. 
στῆναι, ἀϊοὶ τὸ συνεχές Φθ8. 361 "88, 262 814, 17, Ὁ22. 9. 40 ἀνακοινῶσθαί τινι ὑπέρ τινος θ138. 848 Ρ20. 
265821. ἀ6 γενέσει: κύκλῳ φαμὲν περιε). ηλυθώναι τὴν γένε- 
σιν διὰ τὸ παλιν ἀνακάμπτειν ΓβῚ10. 881 86. 11. 388 δὅ 
(9 γῃ ἀνακυχλεῖν), 4, ,δ. 882 0858. Φθ5. 2511. Ἐ5.91524. 
φθαρῆναι ὺ μὴ ἀνακάμπτειν Οαϊ0. 280 824. πότερον ὁμοίως 
ἅπαντα ἀνακάμπτει ἢ ἅ, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀριθμῷ τὰ δὲ εἴδει 45 
μόνον Γβιι. 838812, 8. Μα2. 994331,}8 ΒΖ. ἀνακάμψαι 
πάλιν ἐπὶ τὸν τὸ παιδὸς βιον γεαῦ. 1216 0.28. -- ἀθ δοηναι- 
ἰοπάϊδ δ. ]] οἰ βαιοσγάσα τογταϊπῖβ, ἀνακάμπτειν διὰ πολλῶν, δ 
ὀλίγων ΑΎ 8. 13 086 γΣ. ἐκ ἀνακάμπτυσιν αἱ ἀποδείξεις 
πάλιν ἐπ᾿ ἀρχήν, ὉΡΡ εὐθυπορεῖν ψαϑ. 401 528. 

ἀνακαμψίπνοοι ἄνεμοι, οΡΡ εὐθύπνοοι κά. 8394}86. 
ἀνάκα μψις. κάμπτεται πᾶν ἥ ἀνακάμψει ἢ μ κατακαίμψει 
μὸ 9. 386 8ὅ. ἀν συνεχεῖς ὦσιν αἱ κινήσεις ἡ μὴ γίνηται 
ἀνάκαμψις Φθ8. 365.511. 

ἀνακάπτειν τὰ ᾧα, τὸ σπέρμα, τὸν θορόν Ζιεδ. 641 518, 18. δ 
ζ13. 561 388. Ζγγῦ. 756 86. 

ἀναίκαψις. αἱ ἀνακαάψεις τῷ θορῶ ᾧ τῶν ψῶν Ζγγόδ. 1586 "4. 
ἀνακεῖσθαι ἐν τοῖς ἱεροὶς Ζιιϑ. 614 47. βωμὸ ἀνακείμενοι ὑπὸ 

Ἰάσονος. θ106. 83911. -- οἱ Τυρρηνοὶ δειπνῶσι μετὼ τῶν 
ὧν ἀνακείμενοι ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἱματίῳ [δ05.157154. 60 

ἀνακεφαλαιῦν. ἔργον ῥητορικῆς ἀγωνίσασθαι πρὸς ἀπόδειξιν, 

Αμδοο] αὐ δ. 1. ποιηϊπαιϊνυβ ἴῃ Ῥτϊποίρίο ϑηυποῖδιϊ ΡοπίξαΣ 
4ακβὶ δ βοϊαῦθ οὐ εἶδα} ἱπδίαγ: τὰ δ᾽ ἐν αὑτοῖς ζῳοτοκῶντα, 
τρόπον τινὰ μετὰ τὸ σύστημ α τὸ ἐξ ἀρχῆς ιοειδὲς γίγνεται 
Ζγγ9. 1682. ὅτω ᾧὶ ἐν τῷ σώματι διαδεχόμενα τὰ μέρη 
ταῖς ἐργασίαις, τὸ τελευταῖον πάμπαν μικρὸν ἐξ ἁπάσης γί- 
νεται τὴς τροφῆς Ζγὸ1. 165 082. οἵ τα δ. 1061. Πε6. 
1806 "9. --- δὰ 1άθπι σθηυβ δηδοο 186 [8}18 υἹἀθηΐαν το- 
ἔδγθπάδ 6886: τὸ δὲ Ἴλιον φάναι ἤδη ἑαλωκέναι, αὶ λέγομεν, 
ὅτι πόρρω λίαν τῷ νῦν Φδιϑ. 222911. καθ᾽ ἕκαστον “μὲν 
ὅν ἀκριβῶς διαριθμήσασθαι ὃ, διαλαβεῖν εἰς εἴδη περὶ ὧν 
εἰωθασι χρηματίζεσθαι, ἔτι δ᾽ ὅσον ἐνὸ εται περὶ αὐτιῶν 
διορίσαι κατὰ τὴν ἀλήθειαν, ἰ δεῖ κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν 
ζητεῖν Ρα4. 1859 2 -5. ἐν τοῖς ἐνύδροις. χαλω μένοις δὲ 
ἰχϑύσι, τὸ μὲν τῶν χυμῶν αἰσθητύριον ἔ ἔχυσι μέν Ζιδ 8. 588 
8428. οἵ περί οἱ ὅσος. - -- ἤδη γὰρ συνέβη τινὶ γυναικὶ σνγ- 
γενομένη τῷ ἀνδρὶ ᾧ δοξάση συλλαβεῖν, τὸ μὲν πρῶτον 
ὃ τε ὄγκος ηὐξάνετο Ζγὸτ. 716 ῬΔ1 56. --- 3. οοπδίσυοξῖο 
1ϊα σου πυδίαν, αυδδὶ δἰιαὰ Ῥτδθοθββεσὶς δόλων" τοὶ ποῦχθϑει 
οἰυβάθπι δἰ τι βοδιϊοπί8. τὸ μαλιστα γίγνεσθαι ἃ ἅμα τῷ ἡλίῳ 
αὐτῷ τὴν θερμότητα εὔλογον ( 4 εὔλογον φαναι τοὶ οἴεσθαι). 
λαμβάνοντας τὸ ὅμοιον ἐκ τῶν παρ᾽ ἡμῖν γιγνομένων μαι8. 



ἀνακομιδή 

341 125. τὰ μὲν ὦ ἣν ὄμματα εὐλόγως, ὅταν ἦ τὰ κατα- 
μήνια, διάκειται, ὥσπερ ἢ ἕτερον μέρος ὁτιῶν" ᾿ γὰρ φύσει 
τυγχάνυσι φλεβώδεις ὄντες (φυδεὶ ρταϑοοϑεοσὶς οἱ ὀφθαλμοί) 
εν2. 460 85. --- 8. ροδὺ ῥτγοὐδβίῃ δόμα! ]οη 816 πὶ γ6ὶ Θϑιβ8] τὰ 
ἱπίδσάυω οχρ ἰσδπὰϊ δὸ σϑιυϊοοϊμαπαϊ οαυδα 8]186 οοἷδ 1.8 ἴῃ- δ 
ἰεσεθάσηδ, αὐ ρογίοαϊ οοπεϊπυϊίαβ βο]νὶ νἱἀθαϊασ δ ἔγιβίσβ, 
Ἔδῖ ἀυΔΟΓΒΒ δροἀοβίῃ, 4086 ρτϑιημπηδύϊοθ δα ργοἰβδβίῃ γϑἕθ- 
τίσ. του ]ΐα αὐϊάθη οἰιδιηοαϊ ϑηυποίαίθ δοουγαίδ ἱηΐθσρτθ- 
ἰδέϊοπα δὰ Ἰοριυϊπιδπι ἔοστηδηι ροβϑαηΐ τοῖσί, ΒΖ Αν 5.11,1Π 

ἀναλογία 41 

412. ἀναλαβεῖν καλῶς εἰρημένον ὅρον τζ 14. 151 520. ἀνα- 
λαβόντες τί ἐστι τὸ ἀδικεῖσθαι Ῥα18. 1318 Ρ26. πάντας τις 
προγόνυς ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβόντες ρ86.1440 580. ἀναλαβόν- 
τες, ἐξ ἀρχῆς, ἀπ᾽ ἀρχὴς ἀναλαβόντες λέγωμεν Ἠα2. 109ὅ. 
414. γ9. 1116 54. κϑ. 1174518. Οαδ. 2Τ1}17. Ζγδὶ. 7168. 
57, γῦν δ᾽ ἀναληπτέον ὑπὲρ αὐτῶν υ8. 465 "0. -- (τὸ ἐξ ἀρ- 
χὴς δόξεεν ἀναλαμβάνεσθαι, 1 δόξειεν ἂν λαμβάνεσθαι ατ' 
969 494.) 

ἀναλάμπειν θι15. 841 382. 
1-129; δοὰ ῥτοίδοίο γϑδβίδηῦ δἰυβιωοαϊ βχϑιρὶδ, ἱῃ αυλθυβ 10 ἀνα λγη σία. φέρειν εὐκόλως μεγάλας ἀ ἀτυχίας, μὴ ἡ δι’ ἀναλ- 

τοὶ ῬτΟΒΑΡΙ 8 Δηδοο αὐ ἴ8 βδίυδίυν αἀυδπι σοηβιγαοίλοηΐδ 
οοπεϊηυϊίαθ, νϑϊαιὶ Ζμβι. 646 324-"2. Ψγϑ8. 421 517-"8. 
Πὸ4. 1290 ν25-87, τοὶ πιδησδδίδ οογηδίας δ ϑοο αἴ, γ6- 
Ιατἰ ΑὙ19. 81 Ρ24 ε4ηᾳ. Μγ2. 1008 Ρ22-100481. ζ11.1041 
511 544. μά. 1018 ῬΙ715α4ᾳ. Γαϑ. 8319 538-14. μβ2. 864 "ά- 1δ 
16. υϑ. 46682."6. ΠγΎΘ. 13805815ηη. Ῥβ2.18718Ὀ10 Βα. 
(ϑρεὶ φανερὸν ὄν κτλ] 81910 δροάἀοβίῃ 6866 βίαία! Ὁ) οἴ ΒΖ 
ἊΣ 8:11, ΠῚ 129-141. 

ἰνακομιδή, τϑάϊθι, ΟΡΡ παραγίνεσθαι Ζιθ12. 5891}9. 
εἰν ακομίζειν τιμὴν πρὸς αὑτὸν ἐκέλευσεν οβ1841 39. 
ἰναχόπτω. νέφη ἀνακοπέντα κά. 894 384. 
ἀναχυφί ζει ὸ κωλύει κάτω φέρεσθαι πκε18. 989 38ὅ. 
ἀνακρίνειν τὸς ἐπαγγελλομένυς τέχνην, τι11. 112 382. (τὸν 

ἄρχοντα) ἀνακρίναντα, εἰσάγειν εἰς τὸ δικαστήριον ἢ 882. 
1541}81. ᾿ 25 

ἀναΐκρισις θεσμοθετῶν, ἀοῦ 814. 15640340. 875. 1640}14, 
22. 

ἐνακχτᾶσθαι. ἀνεκτήσατο τὸς πολίτας οβ1849 481. --- δένδρα 
ἐν ἑνὶ καρποφορῦσιν ἔτει. ἐν δὲ, τῷ ἑτέρῳ ἀνακτῶνται ἑαυτά 

ταῦ. 82116. τὰ φυτὰ τῷ ὕπνῳ ἀνακτῶνται (8ς ἑαυταῦ) 80 ῳ 
Φτα!. 815 32ὅ. 

ἀν αχυΐσκειν. τὰ πρόβατα (ὼ αἱ αἴγες) ἂν ὕδωρ ἐπιγένηται 
μετὰ τὴν ὀχείαν ἀνακυΐσκει Ζιζ19. 51 8 518. 

ἀνακυκλεῖν. ἰμέγδῃβ ἀναγκη ἀνακυκλεὶν κα ᾿ ἀνακάμπτειν ΓβῚ 1. 
5384. τὰς αὐτὰς δόξας ἀνακυκλεῖν ἐν τοῖς ἀνθρώποις μαϑ. 8δ 
839 529. -- ράδε τὸς τύχας πολλάκις ἀνακυκλεῖσθαι περὶ 

τὰς αὐτύς Ἠκᾳ11. 1100 "8. 
᾿Ανακυνδαράξης, ἸΣαρδαναπάλλυ πατή 1τ͵1. 1488 Β10. 
ἀνακύπτειν. τὰς περιστερὰς μὴ ἀνακύπτειν πινύσας Ζι 7. 

618.5"18. ἀνακύπτομεν πρὸς τὸν ἥλιον πλγιδ. 968 548. ὄρνις 40 
ἀνακύπτων (6 ἀναδυόμενος ἐ ἐκ τῆς θαλαττης) Ζιι84. 620 39. 

ἀνακωχεύειν Οδο. 818 528. 
ἀναλαμβάνειν, ὉΡΡ ἐκβάλλειν Ζιι84. 619 026, ἀναλαμ- 

βνειν πολυὺ πνεῦμα πη20. 889 320. οἱ οἶνοι ἀναλαμβάνυσι . 
τὰς ὀσμάς εν. 460 382. εἰς αὑτὸ ἀναλαμβάνειν τὸ ὑγρὸν 46 

μμὖ8. 380}19. ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα 511. 1562 »48. Ὅ- 
μάχρον ἀναλαβὼν ὁ ὁ Μαίων ὡς ἴδιον ἔτρεφεν ἢ 66. 1487 56. --- 
πόρρω ὑστέρας ὁ τόπος ὅθεν δεῖ ἀναλαβεῖν (θοποΐραγθ) Ζικι. 
684 87, --- ἀναλαμβάνειν τὰς διαφορὰς καὶ .Ὰ τὰς χρήσεις κατὰ 

τὰ προγυμνάσματα ρΡ26.ὄ 1486 328. --- ὕτως ὡς μὴ ἀνα- 80 
ληφθῆναι συγκείμενα ἀλλὰ μεμιγμένα Ὁ) Ἐ2. 911 .59. -- 
ἀναλαβεῖν (οΔΡ6γθ, δ δὶ ϑομο δ γ6) τὸν ἀκροατήν, τῶν ἰκυόν- 
των τὰς διανοίας Ῥαὶ. 1354 "82. ρ2..1488 Ρ22, ---- ἀφεθέντα 

λίθον ὁ δυνατὸν ἀναλαβεῖν ΗΎΤ. 1114 418. τῇ δυνάμει τῆς 
κοιλίας ἡ φύσις ἀναλαμβάνει (οοταρθηβαῖ, οὗ ἀναμάχεσθαι 66 
τὴν τὸ στόματος ἔνδειαν Ζμγὶά. 6714 "29. ἔστιν ὃ ἔδωκεν 
ἀναλαβεῖν (τϑνοοδγθ) πιη8. 917 "γ, ἀναλαμβάνειν (ϑογθδγθ) 
χρὴ πρῶτον τοῖς ῥοφήμασι παδ0. 808 388. --- ἀναλαμβάνειν 
μνήμην (ἀϊεῦ λαμβάνειν) μνῶ. 451 423, 28. ἀναλαβόντες τὰ 
προειρημένα. τὴν ὑποκειμένην ἀρχήν, τὰς ἐξ ἀρχῆς θέσεις, 60 
αὐτά Ηχδ. 1116482. μαϑ. 8455Ρ81. 8. 8839388. Πθδ. 1889 

γησίαν Βα11. 1100 582. ---- ορρ ὀργιλότης ηεβ8. 1220}88 
(οΥ ἀοργησία ἨβΤ1. 1108 38). ἀναλγησία πρὸς ὀργήν ἡμαῖ. 
1186 528. 

ἀνάλγητος ὁ ἀφοβίᾳ ὑπερβάλλων ΗΎ10. 1115 546. ἀνάλ- 
Ὑητος, ΟρΡ ὀργίλος γἐβ8. 1221 816 (εἴ ἀόργητος Εβι. 1108 
48). μα 28. 1191 "84. οὗ Ῥα9..1861 586. ἀνάλγητος, ὁ 
ἐλλείπων τῷ χαίρειν ὼ λυπεῖσθαι, Ξγπ ἀναίσθητος ἡΕΎ 2. 
1281 888, 28. --- τὸ ὃν ἀνωδυνόν τε ἢ ἀνάλγητον (Μεἰῖ88) 
Ἐ1. 9714519. --- ἀναλγήτως ἔχειν, ορρ ὑπεραλγεῖν ἡμαῖ. 
1180 521. 

ἐναλέγειν, ὁ δρυοκολάπτης ἐναλέγεται σκώληκας Ζιιϑ. 614 "1. 
ἀνάληψις. ἥ τὸ κυρὰ ἀνάληψις ὦπται Ζιιά0. 624 "9. --- ὠνά- 

ληψις μνήμης, ἀϊδὺ λῆψις μνῶ. 461 380. 
ἀναλίσκειν, Βα δαπανᾶν Ηδ6. 1128 526. ἀναλίσκειν εὖχε- 

ρῶς Ἠδ8. 1121 "8. ἀναλῶσαι τὰ ἰδια Πεθ. 180ὅ "40. ἀνα- 
λίσκειν εἴς τι Ηδ2. 1120 522. --- εἰς ἄλλον τὴν ὀργὴν ἀνα- 
λῶσαι Ῥβ8. 1880}11. --- δι’ ἀδυναμίαν ὁ πέττυσι (τὸ 
περίττωμα), διὰ δύναμιν ἀναλίσκυσιν Ζγα18. τ 2629. ἀνα- 
λίσκει ὁ πόνος τὸ περίττωμα Ζγὸ 8. 115 386. τὸ περίττωμα 

ἀναλίσκεται (ἀνήλωται) εἰς τὴν πιμέλην βῖπι Ζγα19. 72101. 
18. 725 86, 82. γϑ. 184 580. δ. 1568.325. δὅ. 11. "2, 8. 

116 821͵ 82. ὅταν ὑφ᾽ ἧς ἔχει θερμότητος ἀναλωθὴ τὸ ὑγρόν 
μδδ. 882 26. τί ποτ᾽ ἐκ ἀνήλωται ὼ φρδδον τὸ πᾶν Γα8. 

818817. 

ἀναλκής. τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἀναλκέστε α φὅ. 809 589. 
ἀναλλοίωτον, φοηὶ ἀναύξητον, ἀπαθές, ἀγένητον, ἀκίνητον 

Οα8. 210514, 26, Βῳ, Γβιο. 381.20. ΜλΊ. 1078.311. 
ἀναλογεῖν. ὁ πρληήνως σπλάγχνον ἐκ ἔχει ἀναλογῶν Ε 810. 

1581}7. --- ἀναλογητέον (παλιλλογητέον οἱ 8ρᾳ}) τὸν λόγον 
ὁλον ρ81. 1448 θ15. 

ἀναλογία. ἀναλογίαν ἔχειν πρός τι, 578 τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν 
Φὸ 8. 216 529, 6. ἀναλογία ἰσότης λόγων, διηρημένη συ- 
νεχής, ἀριθμητικὴ γεωμετρική Ηεθ6. 1181 481 864. 7.1181 

Ρ12, 1182 51, 80. β5. 1106 486. ἐν δέκα ἀναλογίαις τέτ- 
ταρες κυβικοὶ ἀριθμοὶ ἀποτελῆνται πιεϑ. 910 086. ὑπερβαλ- 
λειν τὴν ἰσότητα τῆς κοινῆς ἀναλογίας μα8. 840 "4. ὑπερ- 
ἔχειν τὴς ἀναλογίας Οδ 2. 809 814. ὑπερέχειν τὴν εἰρημένην 
ἀναλογίαν Πδ12. 1296 "26 (εἴ "81). ἀναλογία ταχίστη, 
πολλαπλασία ΑὙ12. 1851, 4. --- κατ᾽ ἀναλογίαν, ἀϊδὺ κατ᾽ 
ἀριθμόν, κατ᾽ ἰσότητα, ᾿ τῷ ποσᾷ μέτρῳ Τββθ. 888 328. 
Ἠεβ. 1182 "88. 10. 1184 21: ΠΕῚ. 1801 227. Ὑ12. 1282 

Ρ40. ἀναλογία Ὁ τις ἢ τὸ ὡρμόττον Ῥβϑ. 1387 528. κατὰ τὴν 
ἀντιστροφὴν τῆς ἀναλογίας Φθ10. 266 Ὁ19. - ταὐτὸ (ἕν) 
ἀριθμῷ, εἴδει, γένει, ἀναλογίᾳ 8ῖνα κατ᾽ ἀναλογίαν Μὸ6. 
10106084, 1011 52. 9. 1018 18. Ζιαϊ. 48619. βι. 497 

11. 2, 488 082. 6. 491 519. βι. 491 Β1:, Ζμαῦ. 645 )27. 
οἴ Ηα4. 1096 029. στοιχεῖα κατ᾽ ἀναλογίαν ταὐτὰ πάντων 
Μλ4. 10710582, 026. ᾿ κεῖται ὄνομα κοινόν, ἀλλὰ κατ᾽ ἀνα- 
λογίαν ἐν ταὐτῷ πάντα μὸϑ9. 8818. καθ᾽ ὁμοιότητα ὺ 
κατ᾽ ἀναλογίαν λέγεσθαι Ζγαϊ. 115 520. μεταφοραὶ κατ᾽ 
ἀναλογίαν ῬΎΙΟ. 1411 31,8. 11. 1412 84, κατ᾽ ἀναλογίαν 



48 ἀναλογίζεσθαι ἀναμιγνύναι 

λαμβάνεσθαι τιϑ. 188 524. ἡ ὑποκειμένη φύσις ἐπιστητὴ 11. -- (ἀνάλογον δὴ ἀνὰ λόγον 2 δὰ Αα 48. 51 ᾿84. 
κατ᾽ ἀναλογίαν Φατ. 191 48. Ιάδ]ογ ἀνὰ λόγον βοτῖῦ μα2. 889 318. 14. 351 Ρά. β5.862 

ἀναλογίζεσθαι τὸ μέγεθος τῆς περιφερείας Οβι4. 298.516. 082. Ὑ2. 812 55. 4. 815 54. δ12. 390 46, υδὶ ΒΚ ἀνάλογον 
οὗ Ζιι48. 681 827. συνάγειν ἀναλογιζόμενον πρός τι Πζ 6. οχμῖδοι. οἵ ἀνὰ λόγον ΑὙΖ24. 85 38, 39). 
1820 20. ἀναλογίζεσθαι ἔκ τινος Οβ18. 298 388. ἀναλο- 5 ἄναλοι ἄρτοι, ὌΡΡ ἡλισμένοι πκαδ. 921 385. 
γίσασθαι ὅ ὅτι μαϊά. 858 54. Ζγεϑ. 188 082. ἀναλὃν ἴα ἀναλίσκειν, τῶν ἀναλωμάτων τῶν νῦν ἀναλυμέ- 

ἀναλογον. τὸ ἀνάλογον ἀοΐ π021. 1451 010. τὸ ἀνάλογον ἐ ἐν νων οβ1846 328. 
τέτταρσι γίνεται ἐλαχίστοις ἡμαϑά. 1198 581. τὸ ἀνάλογον ἀναλύειν. ἕν τι ὑπόκειται, εἰς ὃ ἀναλύονται ἔσχατον μαϑ. 
δ μόνον ἐστὶ μοναδικῶ ἀριθμῶ, ἀλλ᾽ ὅλως ἀριθμὰ Ηε 6. 839 Ρῶ. ἀναλύεσθαι εἰς ὕλην, εἰς ἄλληλα, εἰς τὰ πρῶτα βὶπαὰ 
1181 280. γραμμαὶ ἀνάλογόν εἰσιν μγϑ. 816 524, 29. ἀπο- τὸ Οαϑ. 2710.524. Ὑ1. 800811. Ζγα19. 126526. --- ἀναλύυσι 
δᾶναι τὸ ἀνάλογον μβὅ. 8308511. Ηθ1δ. 1262 (τῷ ΒΙ0). τὰ βομβυκια Ζιε19. 551 "14. τὸ ἕντερον ἀναλυόμενον Ζιβιτ. 
τὸ ἀναλογον ἐναλλαξ (6 Ρτορου!οηῖθαβ οοαγθγίθπα 8) Αγὅ. 509.517. Ζμγ!ι4. θ7ὅ 488. -- ἐἀναλύονται αἱ κοιλίαι Ζγα2 0. 
74.818. δ11. 99 419. τὸ ἀνάλογον ἐν τὴ λέξει τί Ῥγτ. 128 “1 δ(οἴ λύειν). ---- ἐπ᾽ ἀρχὴν ἀναλύειν τὸς λόγυς τιὺς τῶν 
1408.512, 11) δά. τὸ δίκαιον, ἀναλογέν τι Ἠεθ. 1181 529. ἐναντίων Μκθ. 1008 Ρ18. (τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν) 
ταύτο, ἐν ἢ ἴσον, ἰσάζεσθαι. ὅμοιον τῷ ἀνάλογον ΨΎΤ. 481 τ᾽1ς ἀναλύεται ὅτ᾽ εἰς ἄλληλα ὄτ᾽ εἰς ἕν τι Μὸ28. 1024 "15. 
422. Μθ6. 1048 "1 ΒΖ. λ4. 101017. ὅ. 1071 54, 38. νθ. ἀναλύειν τὰς συλλογισμὲς εἰς τὰ προειρημένα σχήματα, ἐγ 
1098 "18. Ζιγ7. 618 14. Ἠηθ. 1148 δ10 Ἐτ. ἡξη10. 1348 ἀνάγειν Αα82. 41 34. 44. 50.380,}8. 45. 50 580, 88, 6153, 
581, 29. ἡμα84. 1198 587. δια φέρειν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ 26-28, "4 ((00}} ὅ096, 51 58). ἀναλύειν τὸς λεχθέντας τρό- 
ἧττον, ἀϊδὺ διαφέρειν τῷ ἀνάλογον Ζμαά. θ644 421,11. πῦς εἰς τὸν τῷ ἐλέγχου ὁ διορισμόν, πω ἀνάγειν τιθ. 168 19, 
εἰκάζειν τῷ ἀνάλογον. ἡ μεταφορὰ ἡ ἐκ τῷ ἀνάλογον. ἡ 2. 18. ἀναλύειν (μου Δαάϊτϑ ῥσᾶθρ εἰς) ΑὙΙ12. 78 87. --- ἀνα-- 

ἀνάλογον μεταφορά Ῥγά4. 140681, 1401 814. 6. 1408 58. λύειν τὰ διαγράμματα, ΟΡΡ συνθεῖναι τι1 6. 115 328. ζητεῖν 
10. 1411 41866. 11. 1412 584. πο21. 1451 "9. τὸ ἀνάλογον αὶ ἀναλύειν ὥσπερ διάγραμμα Ἠγδ. 1112 "20. οἵ ΖΘἸῖον Π' 
συνορᾶν, ἀϊοι ὅρον ζητεῖν Μθ6. 1048 4837 ΒΖ. ἐν ἑκάστη κα- 2Ρ181,ὅ. 
τηγοριᾷ ἐστὶ τὸ ἀνλογον Μνθ. 1098 519. η2. 1048 ἀ5, τὸ ἀνάλυ σις. ὑπὸ τῆς παρὰ φύσιν ἀναλύσεως Ζγα!8. 1324}28. 
αὐτὸ Ὄ τὸ ἀνάλογον Μν2. 1089 "4. ὁ δημαγωγὴὺς καὶ ὶ ὁ κόλαξ 25 ἄνεμοι γινόμενοι κατὰ ῥῆξιν νέφυς ὼ ἀνάλυσιν τῷ πάχως 

οἱ αὐτοὶ ὼ ἀνάλογον Ιὸ 4. 1292 321. ἐκ τῷ ἀνάλογον ΤΎΙ. κά. 394 17, --- Ἰορίοθ (οἵ ἀναλύειν, ἀναγωγή), Ὕνεται, 
116 21. Ῥγά. 1401 314. ἐν τῷ ἀνάλογον Ῥγά. 1406 581. ἐκ ἔσται ἀνάλυσις Αα88. 4919. 45. 51818,32. ἐν τῇ ἀνα- 

κατὰ τὸ ἀνάλογον Α 14. 98 520. Ζμβ1. 852 "24. παρὰ τὸ λύσει δὶ δυνατὸν ΑὙ82. 88 "18. ἐν τὴ ἀναλύσει τὴ περὶ τα 
ἀναλογον Πεῶ. 1802 "8. 8. 1808 .84 (εῇ παρὰ τὴν συμμε- σχήματα ( 8 Αα81) εἴρηται Αδ' δ. 9118. τὰς ἀναλύσεις 
τρίαν 8. 1808 "12). φοβεῖσθαι διὰ τὸ μὴ ἀνάλογον ἔχειν τὸ 530 ὅτω ποιητέον Αα12. 50 38. Πλάτων μέχρι ἐπιπέδων ποιεῖται 
θερμὸν τῇ καρδίᾳ Ζμγά. 661 517. --- ἔγϑαιθῃϑ γος ἀνάλογον τὴν ἀνάλυσιν Γβι. 829 828. τὸ ἔσχατον ἐν τὴ ἀναλύσει 
αδὰ8 (ὥσπερ εἴρηται πολλάκις Ζγβὅ. 141 "1 6) ἰμ ἀεβηίθπάϊ8 πρῶτον ἐν τὴ γενέσει Ἠγδ. 1112 "28 ὅσα εὕρεσις "19). 
Ρϑγιάδυβ ΔΠἰτα Δ] τὰ, νοὶ υαῦ τοῖς μὲν ἐ ἐναίμοις ἡ καρδία, τοὶς ἀναλυτικός. ἡ ῥητορικὴ σύγκειται ἔκ τε τῆς ἀναλυτικὴς ἐπι- 
ὸ᾽ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον τῇ καρόΐᾳ, τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει, στήμης ὺ τὴς περὶ τὰ ἤθη πολιτικῆς Ῥαά. 1859 "10. δι᾿ 
ταῖς σαρξί. ταῖς θριξι βἰπι Ζια]. 481 45, 9. β10. ὅ10 582. 86 ἀπαιδευσίαν τῶν ἀναλυτικῶν ταῦτο ὁρῶσιν Μγϑ. 1005 4. 

12. 5083 081. ὙγὙ2. 511 9Ἑά, ὅ, 6. 16. 619 28. θ2. 589 "18. τὰ ἀναλυτικά οἰϊδηῦϊας : εἴρηται, διώρισται ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς. 
Ζγα19. 121 4, βι. 1835 326. 8.142 587, 148510. 6. 146 δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν, οὔ ᾿Αριστοτέλης ΠῚ Απαὶγ- 
Ν10. ε8. 782 8117 4] (ς δϑῃ τὸ ἀνάλογον τύτων Ζιαϑ. 489 ἐἴοα. --- ἀναλυτικῶς, ορΡ λογικῶς ΑὙΖ22. 84 88 (ὟΣ δὰ 
422). γϑὶ οἵηΐββο ἀδῦϊνο τὸ (τὰ) ἀνάλογον Ζιαϑ. 489 5414. 82 585). 
4.489 329. Ὑ10. 5171}8. θ1. 588 "8. Ζγα 19. 726 "2, 4. ὁ ἀνάλω μα. δαπανᾶν ἀνάλωμα' τι Πβ9.1211.380. τίνα ἀναλώ- 
20. 128520, νι, 129523 4]. ἀνάλογον ὡς τοὶς ἄρρεσιν ἡ γονὴ ματα περιαιρετέον οβ 1840 "26. οΡΡ πρόσοδοι οβ 1846Ά11,16. 
ὅτω τοῖς θήλεσι, τὰ καταμήνια Ζγαι9. 121 38. ὀχρ]Π!οαύατ ἀναμάρτητοι ὄντες οἱ ἐπιεικεῖς πζ΄. 1819 38. αἱ ἡμαρτη- 
τὸ ἀναλογον: τὸ τὴν αὐτὴν ἔχον ὀνναμιν, τὸ παραπλησίαν μέναι ἡ παρεκβεβηχυῖαι. πολιτεῖαι ὕστεραι τῶν ἄναμα; τής. 
ἔχον φύσιν Ζμαδ. 64 νθ. Ζιγ10. 819 ν26 (οὗ ὅμοιον, ὁμοι- των ΠΎΙΪ. 1215 ΡΖ. ποιεῖν ἀναμάρτητον τὴν προαίρεσιν ἢ τὸ 
ὅτης Ζιε22. 554514. ὃ 11. 881 }028. ἡ ἀνάλογον ὁμοιότης 46 τέλος ὀρθόν ἼΕβ11. 1221 512. --- νέοις πρὸς τὸ ἀναμάρτητον 
Ζμαά. 6441 1). ἀΐδὺ ὅμοιον: τῷ τῷ ἀνθρωπυ στήθει ἀνα. ἡ φιλία βοηθεῖ Ἠθ1. 11δὅ 818. 
λογον, ἀλλ᾽ ἐχ ὅμοιον ΖΙβΙ. 491088. -- ἀνάλογον κινεῖσθαι, ἀναμάχεσθαι, τϑμόναγθ Ραβπδτα Ρα12. 1872 Ὀ10. πιη12. 
αὐξάνεσθαι, ὑπερέχεσθαι, συμβαίνειν, γίγνεσθαι, ὑπάρχειν 916.}28. --- δοιηρθηβαγθ ἀναμάχετα: ἡ φύσις τῷ πλήθει τὴν 
Οαθ. 21435. Πεβ8. 1802 "85 (οἵ συμμετρία 586). Ηθ7. φθοράν Ζγγά. 188 481. 
1188 48ὅ. Ρβ283. 18999.388. μα 11. 8471 14. 14. 851 Ρά4, εο ἀναμένειν. ἀναμένοντες οἱ πρότερον τὸς ὕστερον Ζιθι2. 697 
πζδ. 886085. ἀνάλογον ἔχειν μα. 839 .518. βὅ. 862}82. 411. διὰ σφοδρότητα θκ ἀνα μένουσι, τὸν λόγον Ἠη8.1150}97. 
Ζιθι. 588 58. ΖγΎ10. 160312. Πβ10. 1271}40. 11. 1272 ἀναμεταξύ. ἐἰδέν ἐστιν ἀνα μεταξύ Φη2. 248 5150 (βγη ὁδέν 
581 (Βγη παραπλήσια 0817). η1. 1823 "18. 14. 1888 827, ἐστι μεταξύ 24436,»2, Κὴ ἀνὰ μέσον 8. μέσος). 
Ῥα1. 1863 Ρ26. ποά. 1448 088. κύων ἀνάλογον ἀποδίδωσι ἀνα μετρεῖν. μέγεθός τι ὃ ἀναμετρήσει τὸ ὅλον Φδ΄12. 221 
τὴν αὔξησιν Ζιβ1. 601 38. ἀνάλογον (ΔἀνοτὈ) εἶναί τινι, πρός ες 38 (θγὰ καταμετρεῖν 52). ζ 1.388 322,11. 
τι, Υ6] 8080] Πὸ 4. 1292 318. 14. 1298 382. ε4.1808 80. ἀναμηρυκᾶσθαι. φασὶν αὐτὸν (τὸν ὦτον) τὴν τροφὴν ἀνα-- 
1.1801}271. Φηῦ. 25054. ΟαἿ. 275 39. ἱπᾶὰο ἀναλογον μηρυκᾶσθαι [21ὅ. 1627 Β20. 
(φρετϊμάθ δία ὡσαύτως) βἰπθ γοΓθῸ Ρταϑάϊςβυὶ Ἰοθο Ροπίϊατ, ἀνα μιγνύναι. θ δεὶ ἐφεξῆς λέγειν τὰ ἐνθυμήματα, ἀλλ᾽ 
σου! ὼ τῶν σπυδαιοτέρων ἀνάλογον αἱ ἐπιστῆμαι δια ταῦτα ἀναμιγνύναι ΡΎγΎ11. 1418 36. ὅπως ὅτι μάλιστα ἀναμιχθῶσι 

δἰ ΡαΊ. 1864 "11 (οἴ ἀνάλογον ἔχειν 1863 526). Ηβ1. 1108 60 πάντες ἀλλήλοις Πζ4. 1819 Ρ2δ. ἂν ἀναμιχθῶσιν ἀλλήλοις 
59. 8. 1108 526. θ14. 1162 516. Οαθ. 213 58. Ραῖ.1864 οἱ ἵπποι Ζιζ18. 512 11. 



’ 

ἀναμιμνήσκειν 

ἀναμιμνήσκειν τὰ γενόμενα, τὼ προειρημένα Ῥα8. 1858 
Ν19. γΥγ19.1419}28. ρ81. 14884. περὶ τῶν εἰρημένων συν- 
τόμως ἀναμιμνήσκειν ρ2. 1484320. τὸ ἐκ προαιρέσειυς ἀναμι- 

μνήσκειν τοιόνδε ρ21.1484."8-8. --- ἀναμιμνήσκεσθαι. περὶ τῇ 
ἀνα μιμνήσκεσθαι μν3. ἀοῦ μν1. 451 86. 2. 451 Ῥά, 458510, δ 
33. ἀϊδὲ μνημονεύειν μν2. 4568.86. 1. 4496, 4. Ζιαι. 488 
526, 25. ἀϊεὶ πάλιν μανθάνειν μν2. 4524. ἀναμιμνήσκεσθαι 
ϑὸὲξν αλλο ζῷον διναται πλὴν ἄνθρωπος Ζιαϊ. 488 526. μν2. 
458 88 (ραϊδρ. ἀδ δὴ 168). ἀναμιμνήσκεσθαι ἀπὸ τόπων 
ιν. 452 818. ἃ πολλάκις ἐννοῦ μεν, ταχὺ ἄναμιμ' μνησκόμεθα 10 

“»}. 452 428. 
ἀναμὶξ τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι. ορρ διακεκριμένα Ζιι81. 

621 "2. 

ἀναμιξις ( ᾳ ὁμιλία, κοινωνία) πκθ14. 952 "8. 
ἄνα μνησις, ἀοῦ ψα4. 408 Β17 (γάϊος Ρ 270). ἀναμνήσεις ΠῚ 

πῶς συμβαίνυσιν μνῶ. γίγνεται αὐτοῖς ἀνάμνησις τῶν ἐπι- 
ϑυμητῶν Ηγ18.11] 1818. ὴ μάθησις ἀ ἀνάμνησις (ΡῬΙδῷ αβϑι. 
61 322. -- ἐξ ἀναμνήσεως ὁ ἐπίλογος σύγκειται Ῥ.,19. 1419 

518. παμλλογία ἐστὶ σύντομος ἀνάωνησις ρ21. 1488 529. 
ἄνα ανηστικό ς. ἀνα μνησ᾽ στικώτερος, ἀϊδὲὺ μνημονικός αν]. 449 20 

ΝΊ. 8.2. 4ῦ886.. 

ἀνα ἀφισβή τητος κρίσις Πγ 18. 1288 "4. ἀνα μφισβήτητος 
χ; φανερὰ ὑπεροχή Πη14. 1382 020. ἀναμφισβήτητον ὼ 
ᾧανερόν ἐστιν, ὅτι Κ5. 8 νά. οὗ Πη1 4. 1882 "20. --- ὀἀνα μ- 
φισβητήτως ΚΒ. 11 43. 28 

ἀνανὸρία. δοηΐ δειλία Ῥβθ. 1884 321. αρθ. 1251 514. 
ἂν ανόροι Πη11. 1381 86. 
ἀνανεύειν, ορρ διδόναι, τθ!. 166 .ν86,}}81. 2. 1588. 11.101 

"138. (15. 174 380. Ἕκτωρ ἀνανεύων (Ηοπι Χ 205) πο2ά4. 
1 400 416. 80 

ἀνανήφειν. ἀνανήψας βραδέως θ178. 841 09. 
ἂν «νήχεσθαι ἐν τοῖς ὑγροῖς ανϑ. 4751. 
ἀναΐντης. τὸ ἄναντες. ορρ τὸ κάταντες Μκϑ. 1066 383. Φγϑ. 

302 819. η4. 248 822. πρὸς ἀναντη πχΞῖ. 940 085. ἐν τοῖς 

ἄναντεσιν πεὶ. 880 019. 19. 882 "84. 36 
ἄναξ. οἱ υἱοὶ τὸ βασιλέως καὶ οἱ ἀϑελιφοὶ καλῶνται ἄνακτες 

. 488. 1557 18. 

᾿Αναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος μβ1. 38156511. ΜΑ8. 984 511. 
γεα4. 1215 "6. Λαμψακηνοὶ Αναξαγόραν ξένον ὄντα ἔθαψαν 
Ρβ:3. 139815. τὴ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος ᾿Εμπεδοκλέυς, τοῖς 40 
δ᾽ ἔργοις ὕστερος, ΜΑ 8. 9841 1 σοφὸς, φρόνιμος δ᾽ ὅ 
Ηζτ. 1141}8. τίνα ὑπέλαβεν εἶναι τὸν εὐδαίμονα Ηχϑ. 
1119."18. ηεα 4. 121 "6. αἱρετὸν εἶναι τὸ ζὴν ἕνεκα τῷ 
θεωρῆσαι τὸν ὠρανὸν ἢ τὴν περὶ τὸν ὅλον κόσμον τάξιν ἡεαῦ. 
12 21 . 11. ἀπόφθεγμα. ὅτι τοιαῦτ᾽ αὐτοῖς ἔσται τὰ ὄντα 45 
οἷα ἂν “πολάβωσι ΜΎ5.1009525 ΒΖ. ᾿Αναξαγόρᾳ Σωσίβιος 
ἐφιλενείκει ἃ ἔ 66. 1486 ν84. -- - ἶρ88 Αμδχϑροσᾷε νογθὰ αῇε- 
ταπίαν ὁμῦ πάντα χρήματα ἦν, ἄπειρα ἢ πλήθει ὼὸ μικρό- 
τῆτι ( 1) Μιδ6. 1056 Ρ28, γε] δἰπιρ! οἰ ἥν ὁμῦ πάντα, 
ὁ 3 πάντα χρήματα ᾧῷα 4. 1817 528. γά. 208 8225. Γα 10. δ0 

321 020. Μγά. 1001 "25. λῶ. 1069 021. τὸ γίνεσθαι τοιόνδε 
καθέστηκεν ἀλλοιῦσθαι (86 Απαχαρόγοα νοῦῦα ρϑυ]]ὰπὶ 8Ὁ 
Α΄ ἱπιπιυϊδὶδ 6586 νἱἀθηΐγ) ᾧα 4. 187 3529. ΓαῚ]. 814 818. 

-- Απδχδαρβογθ ἀοοίγπϑ 886 ρ6 οἵπὶ ἘπηρΘάο616 οὐ ᾿οπηοοτῖῦο 
σοιιρασγδίας ν᾿ Ἐμπεόοκλῆς, οὑπὶ Ποπιοοτίίο ΦγΎ 4. 208 320 δ6 
(τ63Ρ «2. 184 Ρ41). Μγδ. 1009 327. ἀοούγί πα ΑΠαΧΘρΌΓΔΘ 
ππίνογβθ οχροηίτυγ δὲ ϑχϑιηϊηδίυν ΜΑ 8. 984 γει- 16. 8. 989 
550-21. Φα4. Ογά. ἈΠΑΧΑΡΌΓΩΘ Ροπΐῦ ἀπείρως τὰς ἀρχάς, 

ἄπειρα τὰ στοιχεῖα, ἀεὶ ὄντα ΜΑ 8. 984 211. 7. 988 328. 
ᾧῴῷας. 187 320, 22. 6. 189 817. γά. 208 320. ΓαΙ. 814 817, 60 

13. ξ32.915}17. τοϑρ Φα2.184"21. 68 ῥτϊποὶρί Αγ Απαχα- 
ν. 

᾿Αναξαγόρας 49 

ὅοτγϑο νοοδθυΐο Δρρϑ!αὶ σπέρματα Ογ8. 802 "2, 864 ρ]6- 
τυσπαὰθ 800 (οὕ Βγοΐῖογ, ΡΆΪ]. ἀθβ Απδχ) ὁμοιομερὴ Φγά4. 208 
420, Ογ8. 802 381,58. Δ: 80214. ΓΑΙ. 814219. ΜΑ8. 

984 818. 1. 988 "28, τὰ ὁμοιοειδὴ (ὁμοειδὴ Τογβίσκ) Φα4. 

188.818, τά τε ὁμοιομερὴ ὸ τἀναντία Φα4. 1817 "26. 480 

Ἐταρϑάοοὶ! ϑαηΐ στοιχεῖα. 68 Ἀπαχδβόσγϑθ πανσπερμία. μίγ- 
ματα ἐκ πάντων τῶν ὁμοιομερῶν Γαι. 814 225, 29, δι, 

Ογ8. 802 428, 81,}1-8. ἐδὲν τῶν ὁμοιομερῶν γίνεται, γίγνε- 

ταί τι αὶ ἀπολχυτὰι συγκρίσει ἢ διακρίσει τῶν ὁμοιομερῶν, 
ἡ γένεσις ἀλλοίωσις Ζγα 18. 123 41,11. ΜΑ8. 984 516. 
ᾧῷα4. 187.329. ΓαῚ. 814 12, 18. δὴ ἰπϊθο ἦν ὁμῷ πάντα 
ν ϑιρτα (στηρίζειν αὐτὸ αὐτὸ τὸ ἄπειρον Φγδ. 205 "1), 
αυδπὶ Θ᾽ οπιθηθογιιπη ΟἸαΠέιιηὶ τα βυϊοη θαι ΑΥ χιλίθσῖβα ΡΙδῖο- 
πἴοδθ, φοπηρδγδὺ ΜΑΒ. 989 .580- "21. ὁμῦ πάντων ὄντων ὼ 
ἠρεμύντων τὸν ἄπειρον χρόνον κίνητιν ἐμποιῆσαι τὸν νῶν 
διακρῖναι ᾧθ1. 260 Ρ24, 252 310. 9. 265 Ρ22. γά. 208 481. 
ΟὙ 2. 801 812. γα8Ρ 4β.. 196.118. 8. 198 16. γ4. 208 
ν18. Ζμαϊ. 640 "8. ὁ νῶς εἷς. ἁπλῶς, ὠμιγής. ἀπαθχς, κα- 
θαρός ΜΑΒ. 989 "15. λ2. 1069 081. Φθ5. 256 "24. ψα;. 
40ὅ 518, 16  Ὑτά]θΕ, Ὁ19. γ4. 429519, "24. νῦν τις εἰπὼν 

τὸν αἴτιον τῷ κόσμα ὰ τῆς τάξεως πάσης οἷον νήφων ἐφάνη 

ΜΑ4. 984 "15. ὁ νῶς αἴτιος τῷ καλῶς ἡ ὀρθῶς, ὁ νὸς ἀγα- 
θϑν ψα:. 4041, ΜΑΘ. 988 5171. λ10. 1075 58. νά. 1091 
11, ὁ νὸς ἐνέργεια. Μλθ. 1072 85. ἄμα, τῷ καλῶς τὴν αἰ- 
τίαν ἀρχὴν εἶναι τῶν ὄντων ἔθεσαν καὶ Ὄ τὴν τοιαύτην ὅθεν ἡ 

κίνησις ΜΑΒ. 984 "18. ᾽Αν. μηχανὴ χρὴται τῷ νῷ πρὸς τὴν 
κοσμοποιίαν ΜΑ4. 98δὅ518-21. “7. 9886. πότερον ἄφθαρ- 
τὸς ἡ κίνησις Φθ1. 252 510. υπταηιλπι ὁ νῶς διακρίνει, 
ἰδθθῃ μέμικται πᾶν ἐν παντί Μγδ. 1009 327. ᾧῷα 4. 187 
Νὴ, 188 89-17. γά. 208 323. (ἀπαχαροσθα μίξεως ποῦϊο στο - 
Ργθβθαάϊευτ ΓαΙ0. 827}82 864.) σάρκας ἐκ τῆς τροφὴς προσ- 
“έναι ταῖς σαρξιν Ζγα 18. 128 811 (οτὲ το8ρΡ β4. 140}16. 
δ. 141 018). τὸ λευκὸν “μεμιγμένον τῷ λευκιῦ ΜΑ9. 991 

516. μό. 1019 "20. ἀφῆ συνεχὲς τὸ ἄπειρον ᾧγ4. 2082). 
ἐκ εἶναι κενόν Φδα. 218.424. Οδ2. 309.20. ξ32. 916 050. 
-- τὸ πὸρ ἢ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει ταὐτό Ογ8. 802 54, 
α8. 270 "24. μαϑ. 889 ὑ) 2, β9. 86914. οἱ πιόρινα ᾧΦο΄- 
σκοντες εἶναι τὰ ἄστρα ΤῸΒΡ οΟβτ. 289518. α2. 26911. 
περὶ γαλαξίν μα8. 845525-81. περὶ κομητῶν μαθ. 8429527, 
περὶ κεραυνῷ μβ59. 869 "1 4866. τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος 
τῆς γῆς αἴτιον τῷ μένειν ἐπὶ τῷ ἀέρος Οβ!8. 294 518, 29ῦ 

416 (οἴ 295 390) μβι. 86582. περὶ χαλαζης μα12. 848 
512. περὶ τῆς τῶν ποταμῶν γενέσεως τοβρ μα18. 849 "8 
Τά 6]οτ. περὶ θαλάττης τοβρ μβι1. 8358 "δ. 8. 357}19 1άθίοτ. 
περὶ σεισμῶν μβι. 865 817, 19. τῆς ἡμέρας σίζειν τὸν ἀέρα 
θερμαινόμενον ὑπὸ τῷ ἡλίν πια88. 908 38. περὶ τῶν περὶ τὴν 
κλέψυδραν συμβαινόντων πιςϑ. 914 Ρ10. -- τὰ φυτὰ ζῶα 
εἶναι, πνοὴν ἔχειν, ἥδεσθαι ἢ λυπεῖσθαι, νῶν ἢ γνῶσιν. ἔχειν 
φται. 81651δ, 18, 816, 23. 816 26. τῶν φυτῶν ᾿ ἢ μη- 
τηρ, ὁ ἥλιος πατήρ φτα. 811526. τ τὰ ζῷα πάντα ἀνα- 
πνεῖν ανῶ. 410 080, 38. τὸ θήλεος ἃ » ἄρρενος τί τὸ αἴτιον 

Ζγδι. 16881. τῶν ὀρνίθων τινὰς Ἔν θαι. τῶν τετρα- 
πόδων τινοὶ τίκτειν κατὰ τὸ στόμα ΖΎΎΘ. 156}17. τὴν χολυν 
αἰτίαν εἶναι τῶν ὀξέων νοσημάτων Ζμὸ 2. 671 58. φρονιμυ,- 
τατον εἶναι τῶν ζῴων ἄνθρωπον διὰ τὸ ἔχειν χεῖρας Ζμὸ 10. 
687 "7. -- ταὐτὸν ψυχὴ καὶ Ὁ, νὸς ψα2. 404 ΒῚ, Δ25, 405 5183. 
ὃ γιγνώσκεσθαι τὸ ὅμοιον ὑπὸ τὸ  ὁμοίν Τ6ΒΡ ψα3. 408 "14 

Ττάϊθ,. Απαχαρογθα ἀοοίτίπα, τῷ μεμῖχθαι πᾶν ἐν παντί. 
0}}} ῥυϊποῖρίαπι σοηίγδαϊου!οπβ ΑΥ ΘΟ] ἰρὶ Μγ4. 1001 25. 
δ. 1009 327. 7. 1012 826. κθ. 1063 28- -80. --- ΟΑναξαη9- 

ρας οοτίδ Θπιθπἀλίοπθ τϑβυϊθαδατα οδὲ ξ 2. 976 514). 

α 



60 ᾿Αναξανδρίδης 

ὌἊ ναξανδρίδης, ΤΟΓΒα8 οἷὰβ αθογυαπίυν Ηη11. 1152 822 (ἔν 
ἴῃς 16), Ργ10. 1411 818 (ἔν ἴῃς 17), ῬΎ11. 141216 (ἔτ 
πο 18). ἐν τῇ ̓ Αναξανδρίδυ γεροντομανίᾳ, ἐν τῷ προλόγῳ 
τῶν εὐσεβῶν᾽ Ῥγ12. 1418 "24 (᾿εροντομιανία ἔν 4). οἱάδπὶ 
Ροϑίβθ ἐγ δαθπάσπι οθηβϑῦ νοῦθα τὴν ἀξίαν δεῖ (ἔδει οἱ ΜΚο) ὅ 
γαμεὶν τὸν ἄξιον Ργ11. 1412 ΒΩ7 Μοίποῖκ ἐγ ἴμο 18. 

ἀνα ξηραίνειν. ἡ πάλη συνεχὴς ἀναξηραίνει πβτ. 861511. --- 
ἀναξηραίνεται ὕδωρ. οἶνος, ἱκμάς μβ2. 858 "26, 82. δ)]10. 
888 "6. Ζγεϑ. 183 08. ἀναξηραινομένων τῶν χυμῶν παὶ2. 
860 524. ἀναξηραίνεται τὰ φρέατα θδ4. 884 385. τῆς μύή- τὸ 
τρας ἀνεξηραμμένης ἤδη ἡ Ὁ, κατεψυγμένης ἢ 259. 1525 "82. 

᾿Αναξιλάν τυραννὶς ἐν Ῥηγίῳ Πε123. 1316 338. ᾿Αναξίλας 

ὁ Ῥηγῖνος 521. 1508 86. 

᾿Αναξί ἰμανδρος. ἴρεα οἷυβ νοῦθ8 Δἀμίροπίατ: ὺ “περιέχειν 
ἅπαντα ὶ κυβερνᾶν᾽. ὡς φασιν ὅσοι μὴ ποιῶσι παρὰ τὸ 15 
ἄπειρον ἄλλας αἰτίας. οἷον νῶν ἢ φιλίαν" ὰ τῦτ᾽ εἶναι τὸ 
θεῖον" ᾿ἀθάνατον γάρ ἢ ἀνυλεθρον": ὡς φησιν ὁ ̓ Αναξίμαν- 
ὄρος ᾧγ4. 208 }11-14. (Απαχίπιδπὰοῦ γτοβρ ὁ δὲ τὸ ἄπειρον 
β'ῃχ Μι2. 1058 Ὀ16. 1. 1052 10. Γβό. 8382 825). ᾽Εμπε- 
δοκλέως τὸ μῖγμα ᾧ ̓ Αναξιμανὸρυ Μλ2. 1069 "22 (μῖγμα 30 
ἀποιποὰο μεθ!!! ρθηάαπι ϑἱῦ οὗ Ογ 8. 802 4160, ΖΕ] ον Ζ 160, 
8). Απδχ τϑθρ οἱ περὶ φύσεως ὑποτιθέασιν ἑτέραν τινὰ φύσιν 
τῷ ἀπείρῳ Φγε. 308 816. Αὔπὰχ ΤΈΒΡ τὸ ἄπειρον σῶμα τὸ 

παρὰ τὰ στοιχεῖα" οἱ ποριῶντες μίαν ὕλην παρὰ τὰ εἰρημένα 
στοιχεῖα εἰπι Φγδ. 204523, 26, 300 55. ΓῚ. 829 49. 12. 25 
οἱ δ᾽ ἐκ τῷ ἑνὸς ἐνίσας τὰς ἐναντιότητας ἐκκρίνεσθαι, ὥσπερ 
᾿Αναξιμανδρός φησι Φα4.187331. Απᾶχ νἱάδίαν τοβρ ἄπειροι 
κόσμοι Φθ:. 250 ν18. “ΕΓ 5080] 434 544, ΖεΠ16ν Ι 11.854. 
οἵ διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν (τὴν γῆν) μένειν, ὥσπερ 

ἀναπηνίζεσθαι 

τβεϊοιϑ Δἰἰσαΐαβ ὑθσταϊηΐβ, τὴν ἀνάλονίαν ἃ ἥν τὰ βαρη ἔχει, 
οἱ χρόνοι ἀνάπαλιν ἕξυσιν Οα 6. 2718 »82. ὺς ἔδγα τοβογτὶ 
Ροθβδυηῦ ᾧβ2. 194 39. Ζγδϑ. 109 38. ΗΒ]. 1108 530. 
Ὑ1. 1110 822. 4. 1111 14. 15. 1119 481. δ18. 1121 822. 

ε9. 1184 35. θ16δ. 1168 414. ι7. 1168 818. 11. 1171 020. 

Πα δ. 1284 "9. τζ β. 146512. 4. 141 89,142 84. ἀδ ὁοοῃ- 
γοῖβο τῷ αἰτίν οὐ τῷ αἰτιατῶ οτάϊπο Ψα1. 402 "21. Φβϑ. 
200 319. Ῥαΐῖ. 1864 814. ἀθ ἰῃνογθα Ρτοροβίθΐοπαπι 57}10- 
εἰδιαὶ ταιϊοῃθ, ἀνάπαλιν τεθέντος τῷ στερητικῶ, ἀνάπαλιν 
τεθείσης τῆς καταφατικὴς Αα17. 871 11. 19. 88 5. Ὑ1θ. 
80 487 (1 ὁ πορβίϊοῃμα υ6] διἈγιηδίϊομθ ἴῃ δἰΐογα Ρτοροβίξἰοπθ 
ΒΥ ]]ορβγαὶ Ροβῖϊα, οἵ μετατιθέναι Ὑ16. 80 56. ἀνάπαλιν ἔχυ- 
σιν αἱ προτάσεις β9. 80 481). ἀνάπαλιν τιθέναι τὸ μέσον 

(1 6 τὸ μέσυ ει τὸ ἄκρυ δἰζογίαβ Ἰοσυπι ἰπῦεν ,48. ὁοπιοὰ- 
[6τ6) ΑὙἃ8. 18 "7, ἀνάπαλιν λαμβανειν τὴν πρότασιν, ἀνα- 
παλιν τὴ κατηγορίᾳ τὴν πρότασιν λαβεῖν ( α μεταλλαγὴ 
τῶν τῆς προτάσεως ὅρων) Αβδὅ. 58 486, 26, 5719, 24. οἴ 
α28. 4484. ἀνάπαλιν ὴ ἀκολυθησις (ἰ 6 μεταλλαγέντων τῶν 
ὅρων), ορρ ἐπὶ ταὐτά τβϑ8. 118"21, 19, 16, 28, 834. --- 
8. ἀνάπαλιν ἱ ᾳ ἡ εἰς ἀντίφασιν μεξάχηνψης: οὔ ἀντιστρέ- 
φειν ἢ 2. ΑΥΤ6. 19 .8ῦ. τβι. 112.088. --- 4. οπιπίηο ἔδγθ 
1 4 ἐναντίως: γιγνόμενα εὖ, ἀνάπαλιν συμβαίνοντα Ἠα11. 
1100}28. οὗ Φθ1. 251."38. Ρβ28. 1899 Ὀ1ὅ. ρ26. 1485 
Ργ, --- ἱπζογάστῃ ἀνάπαλιν δἰ Πρύοϑ ἰὰ υβαγρδίαν, αὐ απὶ- 
ΥΘΥΒ816 υοάάδιι ΥΘΥΌιμλ γίγνεται, συμβαίνει, ποιεῖ ἃ] οτηϊῦ- 

ταῖαν, ἐπὶ δὲ τῶν φοβερῶν ἀνάπαλιν Ηγ1δ. 1119.527. εἴ εἴ. 
1181}20. θ16. 1168 388. ἡ δὲ κραγγων τὸ ἀνάπαλιν Ζιὸ 2. 
525 021. 

ἀναπάλλειν. τῶν σεισμῶν οἱ ἀναπάλλοντες χά. 390 39. 
᾿Αναξίμανδρος Οβ18. 295512, Αμπᾶχ τῸΒΡ ὠσπερ φασί τινες, 80 ἀνάπαλσις. ταῖς εἰς ἑκάτερον ἐγκλίσεσι ὼ ἀναπάλσεσι κ4. 
ἀπελθόντος τὸ πλείστυ ὑγρῷ διὰ τὸν ὕλιον τὸ λειφθὲν εἶναι 
θάλατταν μβ8. 8571 "19 [ἀοἴον, οΓ 3. 8δ0 522, 854038.1. 
858 "6 ΑἸθχ. --- δ᾽ ἱπύθυργθοθυβ Αὐ᾽ βίοι β (νοῦ ΑἸοχ 
ΑΡἈγ δὰ Μείβρῃ 84,2. 45, 20 ΒΖ) δὰ Απαχἰπιπηάγαχα τ6- 

896 49. 

ἀναπαῦυειν. ἡ ὁμοιότης ἐκ ἀναπαύει τὰ μέρη πεῖ. 880 "22. 

-- ἀναπαύεσθαι περιεσταλμένον δεῖ τὸν πυρέττοντα, παδϑὅ. 
866 825. 

ἐεσίαν 68 ἀρχή. 4μδπὶ Ατίϑε ἀδβογίθις ὕδατος μὲν λεπτότε- 8. ἀνάπαυσις. μεθ᾿ ἡδονῆς, ὠφέλιμον, σώζει κα ἡ ἀνάπαυσις. ν2. 
ρον, ἀέρος ὁὲ πυκνότερον ΟὙγ 8. 808 Ρ12. Φγϑ. 208 .518. ὅ. 
205 8321. Γβυ. 88221. ΜΑΒ. 989.»14, νοὶ] ἀέρος λεπτό- 
τερον, πυρὸς δὲ πυκνότερον ΜΑΊ. 988 380. Φα 4. 1871 514. 
ΓΙ. 828 580. 5. 3832 .821. ἔΔ]|5δο 866 δὰ Απδχιπιδπάγιπι 
γϑέογτὶ δρραγϑῦ 90}} Φαά4. 187.5312, 20. ΖΘ]]6ΡῚ 168 846. ---- 40 
᾿Αναξίμανδρος ὕδωρ φάμενος εἶναι τὸ πᾶν Ἐ 2. 915 022, 

᾿Αναξιμένης ἀέρα τὴν ἀρχὴν τίθησι ΜΑ8. 984 86. ξ2. 91ὔ 

524, τϑὰρ ΜΑΊ. 988 380. 8. 989 518. β1. 996 49. .2.1058 

Β16, Φα2. 184}11. 4. 187 418 (οἴ 69. 260 "80). Ογὅ.808 

δ11. Ρβι, 828 084, ὅ. 882 38,10. Απαχίπηθηδπὶ ροβυ 886 45 
τὸν ἀέρα ἄπειρον οΟἸ]Πρὶ Ροὐοϑῦ ΒΧχ Φγ4. 208 518. 6.206}26. 
Ογϑ. 808 δχι1, ᾿Αναξιμένης τὸ πλάτος αἴτιον εἶναί φησι τῷ 

μένειν τὴν γὴν Οβ18. 29418. Απδχίπιθπθβ υδπὶ ἀἰχοῦὶς 
σεισμῶ οϑυβαα μβ7. 860 518, "0, 

455 "18. 8. 458 482. ΠΡ3. 138717088. τὴ ψυχῇ ἐστὶν ἀνα- 
παυσις ἡ περὶ τὸν ὕπνον γενομένη τὸ σώματος ἄνεσις οΟβι. 
284388. υἷ. 4556 021. ἡ παιδιὰ χάριν ἀναπαύσεως ἐστιν 

Πθ8. 1887}89., δ. 1889}16,»6. Ηδ 14. 112858. η8.1150 
Ν17. κθ.1176}84, ἀνάπαυσις συντονίας Πθ1. 1841 νά. 
ἀνάπαυσις ἐν τῷ βίῳ Ηδ14. 1121 038. πορίζ εἰν αὑτοῖς ἀνα- 
παύσεις μεθ᾽ ἡδονὴς Ηθ1:. 1160 424, οοπὶ ῥαθυμίαι, ἀμέ- 
λειαι Ρα11. 1870 41. τὴν ἀνάπαυσιν ἔχειν περὶ τὶς θεύς 
Πη9. 1829 582. --- ποιεῖσθαι ἀνάπαυσιν τὼν δρόμων Ζιζ29. 
519 518. ἀνάπαυσις, οοηὶ ΒΥπ καθέδρα Ζμδιο. 689 Ρ16,20. 

ἀναπείθειν ο 1} Πεά4. 1808 025. 
ἀναπείρειν. ἀναπαρῆναι ἐπὶ τὸν ὀβελίσκον θ68. 885 3418. 

ἀναπέμπειν πῦρ, φλόγα πυρός θ10ὅ. 8401. 114. 841821. 
-- ἀνέπεμπον (οἱ διαιτηταὶ) ἐπὶ τὲς δικασταῖς [ 414.15471387. 

ἀναΐξιος. καταδυλῶσθαι τες ἀναξίως Μηϊι4. 1338 Ῥά40. --λυ- 0 ἀναπετάννυσθαι. τόπος ἀναπεπταμένος μβδ. 868.516. πχΎ 
πεῖσθαι ἐπὶ ταῖς ἀναξίαις εὐπραγίαις, κακοπραγίαις Ργϑ. 
1886}10, 12. --- ἀναξίως εὐπραγεῖν, κακοπραγεὶν Ῥβ9. 
1886 518, 20,18819. ρβ8ὅ. 1440 585. 

ἀναξνειν. ἀναξυομένης τῆς γῆς Ζιζιδ. 569 "7. οΓ 620. 608 
"22. δό 

ἀνάπαιστος. στάσιμον, μέλος χορῷ τὸ ἄνευ ἀναπαίστυ ὼ 
τροχαίν πο12. 1452 028. 

ἀνάπαλιν ἀ6 4υδ! Πρ εὺ σοπνθυβίομθ 'π φοπίγασίατα ἀβαγρδίατ, 
1. Ἰοςα! βθηβι, ἀπὸ τῶν ἀθλοθετῶν ἐπὶ τὸ πέρας ἢ ἀνά.- 

16. 988."29. κς80. 948 06. πελάγη ἀναπεπταμένα πκΞ40. 
9451. ὄμματα ἀναπεπτα μένα πλα8.958389. 1ὅ. 968 81. 

ἀναπέτεσθαι εἰς τὸ ὕψος Ζμβ18. 651 Ὁ27, εἰς τὸ πέλαγος 
Ζιι 12. 615 "2. ἀναπετόμεναι ὅταν σοβήσῃ τις Ζιε 80. ὅ5δ6 
514, ἀναπέτονται ἢ ἄδυσι Ζιθ171. 601 39. ᾿ἀναπτᾶσα ἡ πέρ-- 
διξ Ζιιδ. 618 520. 

ἀναπηδᾶν. ἄρκτοι ἐπὶ τὰ δένδρα ἀναπηδῶσιν Ζιιθ. 611}84. 
ὕδωρ ἀναπηδᾷ ΖΙθ11. 596 518. θ188. 844 511. 127. 842 
"10. 

παλιν Ηχ2. 1095 Ὀ]. ἀνάπαλιν στραφῆναι Οβ2. 285 38,580. 0 ἀναπήδησις τῆς καρδίας, ἀεῦ ἀϊδὲ σφύξις αν20. 480518, 14. 
οἵ ἀνάπαλιν μεταβάλλειν ΠΕε12. 1816 828. ---- 3. ἀθ ἰηνουβὶβ ἀναπηνίζεσθαι. τὰ βομβύκια ἀναλύυσιν ἀναπηνιζέμεναι 



ἀναπηρία 

Ζιε19. 551}14. τὸ τῆς πέρκης κύημα ἀναπηνίζονται οἱ ολιεῖς 
Ζιζτ4. 568 524. 

ἀναπηρία, κακὸν ὗ ἡὶ τύχη αἰτία Ρβϑ8. 1886511. τὸ τέρας 
ἀναπηρία τις ἐστίν ΖγΥ 8. 169 580. ὥσπερ ἀναπηρία. φυσικὴ 

ὁ θηλύτης Ζγδθ. 1 18 516. -- ἡ τῆς γλωττῆς ἀναπηρία 5 
Ζμβι1. 660}26. ἡ ἀναπηρία τῶν σκελῶν πδ81. 880 6. 
.34. 898 Ρ1ὅ. 

ἀνάπηρος. ὁ ἀσθενὴς ὺ ἀνάπηρος, ορρ ὁ ὑγιὴς ὦ ὁλόκληρος 
ηξη15. 1248 .»88. ἐνάπηρα ζῷα Ζδ4. 118 518. οηὶ τέρατα 
Ζγδϑ. 169 524, τὸ σπέρμα ἀποτελεῖ ἢ ἥ χεῖρον ἢ ἀνάπηρον τὸ 10 
γιγνόμενον Ζγ Ζγβό. 143.480. ὁ κίγκλος ἀναπηρος" ἀκρατὴς 

γὰρ τῶν ὄπισϑέν ἐστιν Ζι12. θ615.528. τὸ τῶν ὀστρακοδέρ- 
μων γένος, οἷον ἀνα πηρον ἐστιν Ζπ18. 1714}10. ὁ Ὑἶννος 

ἡμίονος ἀνάπηρος Ζγββ8. 148 084. ἀνάπηρα ἐν ἀνθρώποις τὰ 

ἄρρενα μᾶλλον τῶν θηλέων Ζγδθ. 1710 34. γίνονται ἐξ ἀνα- 16 
πήρων ἀνάπηροι Ζιηθ. 685 "29. 

ἰναπηρῦσθαι πλβό. 960 "87. 
ἀναπιμπλάναι. τὸ ὕδωρ ἀναπίμπλησι πκε12. 989 529. τὸ 

πῦρ, τὸν κέραμον ἀναπιμπλᾷ πληϑ. 961 νά. 
ἀναπίνειν. ὶ σκαμμωνία μετὰ τῷ ποτῷ ἀναπίνεται εἰς τιὺς 30 

πόρως παΑ8. 864 ΒΩ. 
ἀναπίπτειν. οἱ κητυίδεις ὕπτιοι ἀναπίπτοντες λαμβάνυσι (τὴν 

θήραν) Ζιθ2. 691 Ὁ26. 
ἐναπλάττειν τὰ χηρία Ζμ40. 624 "18. 
ἐἰναπ)λιεῖν. εἰς τὺς ποταμὲς ἀναπλέυσι πολλοὶ τῶν ἰχθύων 

Ζ.θ19. 601 "20. 18. 598 Ρ1ὅ. πλοῖα καταπίνεται ὥστε μηδὲ 
ναυχγιον ἀναπλεὶν πχγδ. 9821. 

ἀνάπλεως. ῥᾶγες ἀνάπλεῳ πκϑ8. 925 171. χνῷ ἀνάπλεων τι 

Ζιθ21. 605515. ὕδωρ μεταξύ, ὃ ἀνάπλεα τὰ ἔσχατα Ψβι11. 
428 527. 80 

ἀναπληρὺν τὴν ἔνδειαν, τὸ προσλεῖπον τῆς ,φύσεως πζ4. 
1818"22. η11.1881 38. τὰὺς τὴν ὄψιν ἀμόρφυς ἀναπληροῖ 
ἡ τὺ λέγειν πιθανότης Γ108. 1496 Ὁ12. ἀναπληρὴν τὲ ὅλον, 
27γη συμπληρῦν ΟὙ8. 806} 4, 8. ἡ φύσις ἀναπληροῖ τὴ πε- 
μιόδῳ τὸ ἀεὶ εἶναι οαϑ. 1848 δ24, φύσις ἀναπληραμένη, ΟΡΡ 85 
καθεστηκυῖα Ἠη18. 1158 32-4. ὁ σπόγγος φύεται πάλιν ἢ 
ἀναπληρῶται ἀε τελειῶτα!) Ζιε16. 548 18. 

ἀνα πληρώματα τὴς γὴς πάλιν γίγνεσθαι ἐν τοῖς ἐξορυσσο- 
μένοις τόποις 844. 838 "4. [248.1528 "81. 

ἀναπλήρωσις. ΟΡΡ ἔνόεια Ηκ2. 1113}8566. ἐξ ἐνδείας ἀ ἀνα- Ὁ 
πληρώσεις ἡμβ1. 1205 522. ἀναπλήρωσις τῆς ἐνδείας ἡ φυ- 
σικὴ ἐπιθυμία ΗΎ18. 1118 "18. ζὴν πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς 
ἐπιθυμίας Πβτ. 1268 54. πρὸς ἀναπλήρωσιν τὴς κατὰ φύσιν 
αὐταρκείας ἡ “μεταβλητική Πα 9. 1257 380. τῇ κατὰ φύσιν 

ἀναπλήρωσις ἡ ἡδονὴ Ηκ3. 1118 "9. ἡμβῖ. 1205 "28. 4 
ἀναπληστικὸν τὸ ὑγρὸν διὰ τὸ μὴ ὡρίσθαι μὲν εὐόριστον 

δ᾽ εἶναι Γβ2. 829 "84. πκε12. 93981. οἴ Ζμβϑ. 649}16. 
ἐνάπλυσις ὼ ἔκμαξις ἐνῶ. 460 "17. 
ἀναπ νεῖν, 5γ8. εἰσπνεῖν͵ δέχεσθαι τὸν ἀέρα, ἕλκειν τὸ πνεῦμα. 

ΟΡΡ ἐκπνεῖν, ἀϊδὲ κατέχειν. δέχεσθαι τὸν ἀέρα ἢ ἀφιέναι, ὃ δὸ 
καλεῖται ἀναπνεῖν κα, ἐκπνεὶν Ζια]. 4817 529. οὗ 11,492 "6. 
Ζμγϑ. 664 319. αν. 411 10, 15. 8.471 "26. 4. 412 08. 

ψβ9. 421 514. ἄραντες τὸν τόπον, καθάπερ τὰς φύσας ἐν 
τοὺς χαλκείοις, ἀναπνέυσιν ἀνῇ: 41 4 218. ΩΝ ἀναπνεῖν ΒΆΘΡΘ 

οὐἰΐδηι τπΐνογϑθ αδαγρδίαπι τὸ εἰσπνεῖν οἱ τὸ ἐκπνεῖν Πο11- δὅ 

Ρἰοσείνατ, ἀνάγκη τὰ ἀναπνέοντα ἐκπνεῖν ὼ εἰσπνεῖν αν2. 

416511. εἴ 1. 474 58. δ. 412 ΡΩΊ. πλδι!. 964 589 δ]. --- 
α. (διὰ τίνος ὀ γάνυ ἀναπνέσσιν.) ὑκ ἀληθὲς. ἀναπνεῖν τὰς 
αἴγας κατὰ τὰ ὦτα Ζια11. 492 814. ἀναπνεῖν ὼ ἐκπνεῖν τὴ 

ῥνί Ζια 11. 492 "6. δελφὶς ἢ φάλαινα ἀναπν σι δια τὸ 60 
αὐλὴ Ζιδ1Ο. ὅ81}2. πῶς ὁ ἐλέφας ἀναπνεῖ τῷ μυκτῆρι 
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Ζμβι8. 859 548ηη. ἀναπνεῖν διὰ τῷ φάρυγγος Ζμγδ. 664 
"19. πάντα τὰ ἀναπνέοντα ἔχει πλεύμονα, τῷ δ᾽ ἀναπνεῖν 
ὁ πλεύμων ὄργανόν ἐστιν Ζμγθ. 669 "5, 18. Ω 610 129. ὅσα 

τὸν ἀέρα ὃ ὄμενα ἀναπνεῖ ἢ ἐκπνεῖ, πάντ᾽ ἔχει πνεύμονα 
ΌΝ ἀρτηρίαν Ἃ στόμαχον Ζιβι5. 806 32. ἀναπνεῖ τὰ φανε- 
ρυὺς ἀναπνέοντα. ὁϊὰ τὰς ἀρτηρίας αν. 4714 88. --- ὃ. (διὰ 

τί ἀναπνέωσιν.) καταψυύξειυς χάριν Ζιθ2. 589 "15. Ζμγθ. 
669 36. οὗἩ δ18. 697326. υ2. 4566 38. πλ12. 904 "5. -- 
σ. (πάθη χυδοάδπι φοπϊαποῖβ οὐπὰ τῷ ἀναπνεῖν.) τῶν πεζῶν 
ὅσα ἀναπνεῖ ἀδυνατεῖ ὀσμᾶσθαι μὴ ἀναπνέοντα " πῶς ὀσμᾶ- 
ται τὰ μὲὴ ἀναπνέοντα ψβι. 419 1, 9. 421 14, 20, 42254. 
τῷ ἀναπνεομένῳ παταχρῆται ἡ ἡ φύσις ἐπὶ δύο ἔ ἔργα, πρὸς 
τὴν θερμότητα τὴν ἐντὸς ὡς ἀναγκαῖον πρὸς τὴν φωνήν" 
μὴ δύνασθαι φωνεῖν ἀναπνέοντα μηδ᾽ ἐκπνέοντα, ἀλλὰ κα- 
τέχοντα ψββ. 420"171, 421 82. ἀναπνέοντες ἅμα κατα- 
δέχονται τὴν τροφήν αν 11. 416 5428. (διὶ τί, ἐὰν μείζω ψω- 
μὸν καταπίωμεν, πνιγόμεθα πλὸ9. 9864 526) διὰ τί οἱ μὴ 
σφόδρα συντόνως τρέχοντες ἐν ῥυθμῷ ἀναπνέασιν πεῖ 6. 882 

Ρᾳ, ἀλεαζοντες πολλάκις ἀναπνέσυσιν ανά. 472 "ά, πυρέττει, 
πυκνὸν γὰρ ἀναπνεῖ Ῥα2. 1851 519. -- αἰ. (τῷ ἀναπνεῖν 
ἀρχή, τελευτή.) τὰ ἀναπνέοντα αὶ ἐν τῇ μήτρᾳ λαμβάνοντα 
διάρθρωσιν ἐκ ἀναπνεῖ, πρὶν ἢ ὁ πλεύμων λάβη τέλος Ζγβθ. 
142 835. ἐν τὴ ἐκ τὸ δ γενέφει ἡ καρδία ἀ, ἅμα τῷ ὀμφαλῷ 
ἀναφυσᾷ ὡς ̓ἀναπνέοντος Ζιζ3. 562 820. τοῖς ἀναπνέυσι τὸ 

ἀναπνεῖν κύριον τῇ ζὴν ανῇ. 412 ν27. οἵ Μὃδ. 1016 421. 
Ψψαδ. 410}29. Ζιθ2. 589 429, "7. τὰ ἀναπνέοντα ἀποπνίγε- 
ται, ἐὰν περιπωμασθὴ ὀλίγος ἀήρ Ζιθῶ. 592 422. οὔ Ζμγϑ. 
664 581 (πνιγμὸς προσφερομένης τῆς τροφῆς). ---- 6. (ζῷα 
ἀναπνέοντα, μὴ ἀναπνέοντα.) ὑκ ἀληθὲς πάντα πὰ ζῶα ἀνα- 
πνεῖν αν]. 410 Ν10. ψαῦ. 411 41. ἀναπνεῖ πάντα ὅσα ἔχει 
φυσητῆρα ὸ δέχεται. τὸν ἀέρα" πλεύμονα γὰρ ἔχυσιν Ζιζ 12. 
666 }18. ἀναπνεὶ τὰ πεζὰ πάντα, ἔνια δὲ ἢ τῶν ἐνυδρων.. 
Ζμγθ. 669 46. ἐθὲν ζωοτοκεῖ ἐν αὑτῷ μὴ ἀναπνέον ΖΎΒΙ. 
182080. --- ἀδύνατον τὰ αὐτὰ ἀναπνεῖν ὼ βράγχια ἔχειν 
Ζμδι8. 691321. οὗ ψβϑ8. 421 54. τὰ ἄναιμα ἐκ ἀναπνέ- 
σιν Ζμδὅ. 618 "1. τὰ ἔντομα ὑκ ἀναπνεῖ Ζιδ9. 585 5. 
ζῷα ὅτ᾽ ἀναπνέοντα ὅτε δεχόμενα τὸ ὕδωρ Ζιθ2. 589 216. 
-- ἔογπιδθ ἀναπνέει, ἀναπνέειν Ἔχ θη ΑὙ 18. 178 Ρ15, 
16, 86 ἀναπνεῖ, ἀναπνεῖν ΑὙ18. 7817, 21 οὐ 8110]. --- 
ἀναπνευστὸς ὁ ἀήρ τεῦ. 1856.88, 86. 9. 188 581 864. 

ἀνάπνευσις. ἅμα δ᾽ ἡ ἀνάπνευσις αὶ ἔχκπνευσις Ύίνεται εἰς 
τὸ στῆθος Ζια11. 492 "8. ἡ ἀνάπνευσις ψόφον τινὰ παρέχει 
πια48. 904 ν12. 

ἀναπνευστικός. ὁ ἀναπνευστικὸς τόπος αιδ. 44δ 827. τὰ μὴ 

ἀναπνευστικὰ (ζῷα) πνῷ. 482 48. ἥ γε σφυγμώδης καὶ ἢ ἀνα- 
πνευστική (τροφή) πνά. 488 812. 

ἀναπνοή. 1.  τοδρίγβιῖο, ΟΡΡ ἐκπνοή: καλεῖται ἡ μὲν εἴσοδος 
τῷ ἀέρος ἀναπνοή, ἡ δ᾽ ἔξοδος ἐκπνοή ἂν 21. 480 "10. 86ὰ 
νν ἀναπνοή (οὔ ἀναπνεῖν) αὐτασλαυθ, τὴν εἰσπνοήν οἱ τὴν 

ἐκπνοήν Θοπιρ]θοίδίατ, ἀναπνοὴ καλεῖται, «Ταύτης δὲ τὸ μὲν 
ἐκπνοή ἐστι τὸ δ᾽ εἰσπνοή ανῶ. 411 “1. ἡ ἀναπνοὴ πάθος τι 
ὼ διάθεσις Ζ2μαι. 639 420, κίνησις ἰκύσιος Ζκιι. 108 }9. 
- α. (τῆς ἀναπνοῆς ὄργανα.) δεῖ εἶναί τινα κοινὸν οἷον αὐ- 
λῶνα, δι᾿ ὅ μεριεῖται τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς ἀρτηρίας εἰς τὰς 
σύριγγας. διμερὴς ὧν Ζμγ8. 664 329. ἀρτηρία, δι᾿ ἧς ἡ 
φωνὴ ὼ ὴ ἀναπνοή Ζια12. 498 "8. Ζμγϑ. 6686510. σῇ αν. 
413.319. ὁ φάρυγξ ὼ ἡ ἀρτηρία Π μόνον ἀναπνοῆς ἕνεκεν 

Ζμγϑ. 664 δΙ, ὄργανον. τὴ ἀναπνοὴ ὁ φαρυγξ᾽ ὃ δ᾽ ἕνεκα 
ὼ τὸ μόριόν ἐστι τῦτο ὁ πλεύμων Ψβ8. 420 528, 25. Ζμγθ. 
669 "8. ὼ τῷ στόματι χρῆται ἡ φύσις πρὸς ἀναπνοήν αν]. 
4706 .320. ΖμΎ1. 662817, 2ὅ. (ζῷά τινα, οἷον βάτραχοι, κα- 

α2 
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θεύδει ἐν τῷ ὑγρῷ ὑπερέχοντα τὸ στόμα διὰ τὴν ἀναπνοήν ἀναπόδοτος δόσις ἡ δωρεά τὸ 4. 125 818. 
αν10. 475 581. τὰ κητωδη ἐπιπολάζει ἐπὶ τὴς θαλάττης διὰ ἀναπόδραστ ος αἰτία ἡ ̓ Αδράστεια κτ. 40118. 
τὴν ἀναπνοὴν αν12. 476 528. ἔστι διὰ ,Τῆς ἀρτηρίας ἐκ τῶν ἀναπόλυτος. ἀναπόλυτα ὀστρακόδερμα, ορρ ἀπολελυμένα 
στηθῶν ἡ ἀναπνοή, ᾧ ἡ διὰ τῶν μυκτήρων' ἐκ ἴδιος  μυκτή- Ζιθ18. 599 518. 
ρων, ἀλλὰ περὶ τὸν αὐλῶνα τὸν περὶ τὸν γαργαρεῶνα ανῖ. 5 ἀνάπτειν. 1. ὧν τὺς λογυς εἰς τὰς ἀριθμες ἀνῆπτον Μμ4. 

418 "519-26, 414519. οἔ Ζια!1. 492 δ11. πλγ. 961 "18. 1018 "22. Μανδροβευλος τῇ Ἥρα πρόβατον ἀνάθημα ἀνῆψεν 
οἷον τοῖς κολυμβηταῖς ἔνιοι πρὸς τὴν ἀναπνοὴν ὄργανα πορί- [582. 1566}26. --- 2, τὸν νὸν ὁ θεὸς φιὺς ἀνῆψεν ἐν τῇ 
ζονται (οἴ πλβϑ. 960 ΜΩ7, 81), τοῦτον ἡ φύσις τὸ τῷ μυ- ψυχὴ Ῥγ10. 1411}12. --- ἰοὺς ἀναλάμπυσι ὼ ἀνάπτυσι 
κτῆρος μέγεθος ἐποίησε τοὶς ἐλέφασιν Ζμβι6. 6059 39, 80. κάλλιον θ116. 841 382. 

Ζι46. 680529. --- ὁ. (διὰ τί ἡ ἀναπνοή.) Ζμαι. 842 581. 10 ἄναπτος, ΟΡΡ ἁπτός, ἀεῦ ψβιι. 424 512. 
τὴν κατάψυξιν ποιεῖται διὰ τῆς ἀναπνοῆς, ὅσα μὴ μόνον ἀνώπτυ ξις τῷ στόματος Ζμγϊ. 662 429. ἡ ἡ ἐκ τὸ ἀέρος ἀνα- 

ἔχυσι καρδίαν ἀλλὰ ὸ πνεύμονα τῶν ζῴων αν16. 418380. πτυξις φτβτ. 821 481. --- ἀνάπτυξις ἢ ἄλλη διαίρεσις ρ2 0. 
δεῖται τῆς ἀναπνοὴς ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος πρῶτος ψβ8. 148518. 
420 }25. αν20. 479 519. διὰ τί τὰ ἔχοντα πνεύμονα δεῖται ἀναπ τύσσεσθαι, ἢὈΡ ἐπιπτύσσεσθαι Ζμγ8. 664 "21, 28. 
τὴς ἀναπνοῆς αν18. 411 418. ἄτοπον τῷ θερμᾶ τὴν ἀναπνοὴν 15 (ὁ τεῦθος. ὁ πολύπες) ἀναπτυχθεὶς ποίαν ἔχει κοιλίαν δβἰτὰ 
εἴσοδον εἶναι" ἐδὲ τροφῆς χάριν ὑποληπτέον Ὑννεσθαι τὴν ἀ ἄνα- ἢ 819. 1682"17. 816. 1581}8. ὄμμα ἀνεπτυγ μένον ὺ λαμ- 
πνοήν ανὅ. 412 "88. δ. 4718 84. κατακέχοηται ἡ ἡ φύσις τὴ πρέν, ὉΡΡ συμμῦύον φ8. 807 δι, 29. --- ἀναπτυκτὸ ς. τῶν 
ἀναπνοῇ ἐπὶ ὄυο, ὡς ἔργῳ μὲν ἐπὶ τὴν εἰς τὸν θώρακα βοή: διθύρων ὃ ὃστι ακοδέρμων τὰ μέν ἐστιν ἀναπτυκτα, οἷον κτένες 
θειαν. ὡς παρέργυω δ᾽ ἐπὶ τὴν ὀσμήν αι5. 444 819, 2ὅ. αν. ἡ, μύες" ἐπὶ θάτερα γὰρ συγκέκλεισται., ὥστε ἀνοίγεσθαι ἐ ἐπὶ 

418.519-25. Ζμβιο. 661 57. (εἴ αἱ ἐκ τῷ θϑυρακος ὀσμαὶ 30 θάτερα ὸ συγκλείεσθαι Ζμὸτ. 688 "1ὅ. “Μ Ρ 192. 
ποιῶσιν αἰσϑησιν διὰ τῆς ἀναπνοὴς Ζγβι. 141 322. ῪΞΞ ς (ἀν- ἀνάπτυχος. τῶν διθύρων τὰ μὲν ἐστιν ἀνάπτυχα Ζιὸ 4. 
πνοὴς ἀρχή. τελευτή.) ἔσωθεν ἡ ἡ ἀρχὴ τὴς ἀναπνοὺς γίνεται 528 14. 

“αν. 412 428. ἡ ἀναπνοὴ Ὑίνεται αὐξανομένυ τῷ θερμῷ. ἐν ἀναπυρῶν. ἀναπυρωθέν κά. 839ὅ 322. 
ᾧ καὶ ἀρχὴ ἡ θρεπτική αν 21. 480 316. ἐνίοις τῶν ζῴων (εὐ ἀνά ρβυλοι (Εὰγ ἔν 584, 1) [64. 1486 "20. 
αν1) διὰ ἀναπνοῆς συμβαίνει τὸ ζὴν ἿΣ τὸ μὴ ζὴν ἕξι. 467 “ ἀναρθρίε θηλυκή πιϑ6. 894 021. 
θ12, τὸ ζὴν δ ὄρον εἶναι, τὴν ἀναπνοήν- τὶν ψυχὴν καλεῖσθαι ἄναρθρος. ἀναρθρα τὰ νέα μᾶλλον καὶ αὶ ἀνευρα Ζγεῖ. 78112. 
διὰ τὴν ἀναπνοὴν ᾿ὰ τὴν κατάψυξιν ψαξ. 404.510, 406}28, ἀνευρότερον ὼ ἀναρθρότερον τὸ θῆλυ Ζιδ 11. 588}7. τὸ κνημα 
ἐὰν ἡ τῷ θερμὸ μι, ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀναπνοῆς ἔλθη, τὸν ἔμπροσθεν χρόνον ἄναρθρον συνέστηκε κρεῶδες Ζιηϑ. 588 
ἀφωνία καὶ ἀόυναμια συμβαίνει πηϑ. 888 "1. διὰ τί ὅταν 510. καρδίαι ἀναρθρότεραι, ΟΡΡ ἀρθρωδέστεραι Ζμγ4. 661 
μείζονα ὠμὸν καταπίωμεν. ἡ ἀναπνοὴ συμφράττει (συμ- ὸ 410. φθ. 810 "27. ὦμοι ἀσθενεῖς ἄναρθροι, ΟΡΡ ἐξηρόρω- 
φράττεται}) ὥστε πνίγεσθαι πλόϑ. 964581. --- ἀ. τῆς μένοι Φθ6. 810 "87, 86. οἵ 318. ὅ. 810 86. τῆς χειρος τὸ εἴσω 
ἀναπνοῆς. διαφοραί.) τὰ ἔναιμον ἔχοντα τὸν πλεύμονα παντα ἀναρθρότατον πι49.896}8. λδτ0. 964438. τὰ ἄναρθρα βρα.- 
μᾶλλον ὁεῖται τῆς ἀναπνοῆς διὰ τὸ πλῆθος τῆς θερμότητος χύβια ὼ ἀσθενὴ πι49. 896 .λ38. λὲΤο. 964 584. 
αν]. 410 24. ἐν ταῖς ἀλέαις θερμαινόμενοι μᾶλλον ὼ τῆς ἀναρίθμητος Οβι!ι2. 292."12. μβ2. 855}22. 0119. 841}29. 
ἀναπνοὴς μᾶλλον δεόμεθα. ανά. 412 381,8. εἰ μόνοις τὸ 85 τὸ ἀπειροὸν ᾿ ἀναρίθμητον ταύτον πλά. 955 "12. 
τῆς ἀναπνοὴς ὑπάρχει τοῖς πεζεὶς λεκτέον τὴν αἰτίαν τῷ ἀναίριθμος. τὰ δὲ ἄλλας ἀναρίθμως ἔχοντα ὀιαφοράς ἢ 202. 
μόνοις αν. 412 09. τὰ φολιδωτὰ τὴ ἀναπνοὴ χρῆται μανό- 1514 029. 
τερον αν10. 476 "2. --- ἐ. περὶ τῆς ἀναπνοὴς ὀλίγοι τινὲς ἄναρ μοστία. φθείρεται τὸ ἡρμοσμένον εἰς ἀναρμοστίαν Φαδ. 
τῶν πρότερον φυσικῶν εἰρήκασιν αν!1. 4710 6. οἵ ανῶ-7. Ὀ6- 188 "14. τὴ ἁρμονίᾳ τὸ ἐναντίον ἀναρμοστια" ἀναρμοστία 

πιοογῖ οἱ βαηϊθηϊβ δχαμιϊπαίυσ αν. 4710 Ρ28. 4. 4711 580, 412 “ὁ τῷ ἐμψύχα σωματος νόσος ὼ ἀσθένεια ὶ αἶσχος ἴ 41. 
86, ᾿Εἰαρϑάοο] 8 αν. 4185], 1ὅ8α4. -- 2. πυρὶ ἐὰν ἄνα- 1481 "42, 1482 "8. 
πνοὴν μὴ διδῷς, σβέννυται παδῦ. 800 320. πυρὸς πηγαὶ ὑπὸ ἀνάρμοστος. ἀκοὴ τῶν εὐαρμόστων ὼ ἀναρμόστων ἨεΎ 2. 

γῆν, ἀναπνοὰς ἔχυσαι ὼ ἀναφυσήσεις κά, 395 }20. σειομέ- 1280 "28. λυπεῖ φαίνεται ἀνάρμοστον πιθ20. 919 416. 
νης τῆς γῆς ὀιεξαττυσιν αἱ τῶν πνευμάτων παρεμπτυΐσεις χορδὴ ἀ ἀνάρμοστος πιθ86. 920 "18. - ταῦτα χορῷ μὲν ἀναρ- 
κατὰ τὰ ῥήγματα τὰς ἀναπνοὰς ἴσχυσαι κό. 8917 482. τὰ 45 Μμῆστα, τοῖς δ᾽ ἀπὸ σκηνῆς οἰκειότερα πιθ48. 922 "16. λόγος 

ἄνθη ἡδίστην τοῖς ὁδοιπορῶσι προσβαλλειν τὴν ἀναπνοήν θ118. ἀνάρμοστος φταξ. 817 588. --- ἀπίνογβο πᾶν τὸ ἡρμοσμένον 
841 514. γίνεται ἡ αὖρα ἢ ἡ ἀναπνοή (οσι ἀποπνοή, ο οἵ 421. ἐξ ἀναρμόστυ γίγνεται (εῇ ἀναρμοστία, ἀρρύθμιστον) Φα 5. 
πχς 80. 948 012) θερμαινομένων ἡ Ψψυχομένων τῶν ὑγρῶν 188512. 
πκγ6. 983 58ὅ. ἀναρραΐνειν κρυνόν (ὕγβμβ δὴ ἱπύγ ) 9114, 841 522. 

ἀνάπνοιαὶ 4 ἀναπνοή. ἀνάπνοια ταύτη γίνεται τῷ ὑγρῷ πλγβ. 50 ἀναρρηγνύναι. ἀναρρήξαντες τὴν εἰσδυσιν θ99. 888 "8. --- 

962820 (εἶ ἀναπνοὴ ταύτῃ γίνεται τῷ ὑγρῷ πλαὶ. 957 ἀναρρήγνυσθαι τὲς πόρυς χϑ. 198 329. τὸς μυκτῆρας ἄναρ- 

489). ρα γῆναι Ζμα!ι. 6401ὅ. τῶν ἐν Αἴτνη κρατήρων ἄναρρα- 
ἀναπόδεικτος. δεῖ προσέχειν ἢ τῶν ἐμπείρων ταῖς ἀναποδείκτοις γέντων κθ. 400 388. θ1δ4. 8469. αὶ ὕδατα ἀνερράγη γιγνος- 

φασεσιν Ηζ 12. 1148 12, ὅρκος ἐστὶ μετὰ θείας προσλή- μένων σεισμὼν μββ8. 868 426. ἀναρρηγνυμένυ τὸ φωτὸς ἐκ 
ψεως φάσις ἀναπόδεικτος ρΡ18. 1482 588. --- ἀναπόδεικτά, δὃδ κυανέν μέλανος μαθ. 842 514, --- στόμα ἀνερρωγός... ΟΡΡ 

Ἐγ8. ἄμεσα ΑὙ2. 11 "217, 21. ἐκ πρώτων ἀναποδείκτων ἡ συστομώτερον, μύσρον Ζμγ1. 662 3421. δ18. 696 "84. “Ζιβτ. 
ἀπόδειξις ΑὙΖ. 11 271. ἀναπόδεικτος ὴ Ζῶν ἀμέσων ἐπι- 502 50. 18. δ06 582. 807. 1580.524. ἀνέρρωγεν ἐπὶ πολο) 
στήμη ΑὙ8. 172}20, 22. ἀναπόδεικτοι ὁρισμοὶ τὰ πρῶτα τὸ αἰδοῖον Ζιβ1. 800 "18. 
ἔσονται Αδδ. 90 ὑ27. ἀναπόδεικτοι αἱ ἀρχαί ἡμαϑὅ. 1191 ἀνάρρινον πκχ22. 925 380. (Δπεγγίπαμι τρϑῖβ᾽ 427). 
22. πρότασις ἀναπόδεικτος Αβι. 8802. ὅ. 51 088. ἀναπό- 60 ὠναρριπίζ εἰν. τῶν δεδειπνηκότων τὸν μὲν περίπατον ἀναρρι- 

ῥεικτον εἴληπται ΑΒΙ. 58 382. 3 πιζειν τὸ ϑερμόν, τὸν ὁὲ ὕπνον καταπνίγειν ἢ 224. 1518 Ρά44, 



ἀναρρίπτειν 

ἀναρρίπτειν τὴν κόνιν Ζιι4δ. 680 5, ἡ κρήνη ἀναρρίπτει ὕδωρ 

θ31. 884 "8. --- ἀναρριπτεῖν. ἀναρριπτῦμεν ἄνω τὸ σῶμα 

πε19. 882 "27. αἱ πηγαὶ ἀναρριπτῶσι μύδρυς κά. 895}28. 
ἀναρρίχησις. ἐπιδείξασθαι τὴν ἐπὶ τὺς οἴκυς ἀναρρίχησιν ἢ 18. 

1488 518. 

ἀνάρροια τῆς θαλάσσης θ180. 843 827. 
ἀναρροφήσασα ἡ Χαρυβὸὶς μβϑ8. 866 018. 
ἀναρτᾶν. ἀνήρτηται τὸ ἄκρον Ζιβιτ. 807 48. 

ὰ ναρχία ὺ ἀταξία Πε8. 1802 "29, 81. ἀναρχία δύλων ὼ 
γυναικῶν πζά. 1819 Ρ28. ΠῚ 

ἄναρχος. ζῷα ἄναρχα, ορρ ὑφ᾽ ἡγεμόνα Ζια]. 488 511,18. 
ε23. 588 017. 

ἀνάσιλον Ο Βγ}0, οοἀὰ εὐ ΒΚ ἄν ἄσιλον) φὅ. 809 "24. 
ἀνα σιμος. ὁ ἐλέφας ὀδόντας ἔχει ἀνασίμες Ζιβδ. 501 "88. 

πλοῖα ἀναάσιμα πκγῦ. 982 518. 18 
ἀνασκάπτεσθαι θ18. 885 022. : 
«νασκευάζειν, ΒΥ ἀναιρεῖν, ΟΡΡ κατασκευάζειν ν 5 κατα- 

σκευκζ εἰν. ἀνασκευάσαι καθόλυ Αββ. 59 517, ο}Ὀ}10. ἀνα- 
σκευαζειν ἀπο τινος, ΟΡΡ κατασκευάζειν κατά τινος Αα80. 
46 314. 20 

ἀνασκευαστικοὶ τόποι τη. 152 081. ---- ἀνασκεναστι- 

κῶς δείκνυσθαι Αα46. δ3 538. 
ἀνασπᾶν. οὁρρ πιέζειν μχλῖ. 868 522. τὸ ἀνεσπασμένον μό- 

βιον τὰ ζυγῦ μχϑ. 800 510. ἀνασπᾶν δένδρα Ζιβι. 49129. 
Ζμβι6. 6591. τὰ ἐκ τῆς γὴς ἀνασπώμενα πὸϑ. 871 481. 28 
εἴ Ζιθι. 588}15. ἀνασπᾶν εἰς αὑτὸ τὸ ὑγρόν, βγη ἕλκειν εἰς 
ἑαυτό μὸϑ8. 380}22, 24. ἀνασπῶν ὕδωρ, ποτόν, τροφὴν αν12. 
416 }21. Ζιαιδ. 495 326. Ζμβ!ι1. 661419. -τ ἀνεσπάσθαι 
ἐχ τῆς εὐθυωρίας πιγ10. 908 "81. αἱ ἄκραι ἀνεσπασμέναι 
φαίνονται Μγά. 818 010. γαστροκνήμια ἀνεσπασμένη. ΟΡΡ 80 

κατεσπασμένη Ζιαιδ5. 494 48, φ8. 807 "06,22. ἀνεσπάσθαι 

ἀνούτερον τὸν δεξιὸν νεφρὸν Ζμγϑ.671 υ84. ἀνασπᾶν τὴν 
ὑστέραν, τὲς ὄρχεις. τὸ αἰδοῖα 2γαά. 111 18. 11. 119 .319. 
δε. 118 .428. ὅ. 171459. πκζΊ. 948}11 (βγη συσπᾶν Ρ10). 
τὺς πὸ ρυε ἀνεσπάσθαι Ζγαά. 111 }ά. 

ἄνασσα. τὸ βασιλέως αἱ ἀδελφαὶ καὶ Ὴ γυναῖκες καλῶνται ἀνασ- 

σαι 488. 1681 419. 

ἀνάσσειν κυπας (Εὰν ἔτ 100) ΡΎΖ. 14058329. 
ἀναΐστασις. πόδες ἀναστάσεως χάριν πνϑ. 484 518. ἡ ἀνα- 

στασις τὰ Μενελᾶν (( 6 τὸ ἀναστῆναι τὸν Μενέλαον) 151. 40 
1508 "28. 

ἀνα στεῖλος. οἱ τῷ μετυΐπυ΄ τὸ πρὸς τὴ κεφαλῇ ἀναστεῖλον 
ἔχοντες ἐλευθέριοι φ6. 812 085, 

ἀναστέλλειν τὰς ῥίζας ἀ! ἄνω Ζιι50. 682 517. οἱ ἄλλοι ἀ ἄνεμοι, 
ὅθεν ἄν πνέωσιν, ἐνταῦθα ἀναστέλλυσι τὰ νέφη πκς 29. 45 
948 38. 

ἀναστομῶν. οἱ πόροι ἀναστομᾶνται Ζιη1. 68119., ΖγΎἹ. 
151 52. πὸ12. 871 084. ορρ συμμεμύκασι πβϑ8. 861 411. 
ὑστέρα ἀνεστομωμένη Ζικῶ. 688 812. 18, 22. τῶν φλεβίων 
ἀναστομωθέντων Ζμγὅ. 668 "6. ᾿Ὡκεανὸς κατὰ στενοπόρες 60 

«αὐχένας ἀνεστομωμένος κϑ. 898 322. 
ἀναστ ρέφεσθαι. αὶ σηπία ἀναστρέφεται (τοάϊδ, 86. τοοὶριὉ) 

εἰς τὸν θόλον Ζιιδ81. 621 084. --- - ἀναστρέφεσθαι ἐν φανερῷ 

Ρβδ. 1885 48. ὑτωσὶ ἀναστρέφεσθαι Ηβι.1 108}20. --- τὴν 
φαλαγγα πᾶσαν γενέσθαι μοχλὸν ἀνεστραμμένον μχϑ0. 8δ4 δδ 
410. --- ἀνεστραμμένως ηεη10. 1242 ΡΊ (ἀντεστραμμέ- 
νως Ετς οοἁ ΜΡ»). 

ἀναστροφή. ὅταν δελφῖσι μακρὰ γίνηται ἡ ἀναστροφή (το- 
ἀϊιι6) Ζιι48. 681 326. ἡ τροπαία οἷον ἀναστριφὴ ἀπογείας 
πκςὅ. 940 "28. --- ἀναστροφὰς ποιεῖσθαι ὄφεων σπειρώματι 80 
παρομοίυς θ180. 848 380. 

ἀνατρέχειν 88 

3 “ Ἔ » ; ΄ “γ᾽ , 
ἀνασχεσις. προς ταις ἀνασχεσεσι τυ ἡλίυς ΟΡΡ δύσις χϑ8. 

898 ΒΩ, 817. 
ἀνάσχετος. ᾿Ανάσχετος ἐκ ἀνασχετος ῬΡγ11. 1412}12. 
᾿Ανάσχετος ΡΎ11. 1412 δι (ἄσχετος ΒΙΩ. 

δ ἀνασχίζειν. ἄν τις ἀνασχίση τὸ ῳὸν Ζιζ8. 562 518. τὸ ̓ω- 

βρνον ἀνασχιζόμενον Ζιζ32. 571 85. ἀνασχίζειν τὰς κυύσας 
Ἠη6. 1148 "20, τὲς μὺς θ26. 882 525. ἀνασχισθεῖσαι ἐντὸς 

πόρυς ἔχυσι Ζιζια. ὅ10 58. 
ἀνασώζειν οβ 1858 38. ἀνασῶσαι φίλον ἀλ)οιωθέντα Ηι3. 

1165 Ρ22. ἀνασωζηται (ἀνασωζη τὰ οοά 1) ἐναντία ὄντα 
αν] 4. 471 νᾳ͵ 

) .“ ῥε, ᾽ , ͵ «- ὕ 

ἀνατα Ρ αἄσσειν. ἐν τοῖς θολωδεσιν ἀναταραξας κρύπτει ἕανιτὸν 

Ζι81. 620"16. 
ἀνατείνειν, ἴΓΒΠΒ ἀνατείνομεν τὰς χεῖρας κθ. 400 510: ὴ ὄψις 

πόρρω ἀνατεινομένη πιεῖ. 912 "84. οἱ νόμοι ὄρθιοι ἡ οἱ ὀξεὶς 
αλεποὶ εἰσι διὰ τὸ εἰνατεταμένοι εἶναι. πιθ81. 920 20 (Βγπ 

ἄνω 19). --- ἰπῖγ ἧ τὸ ἔντερον ἀνατείνει ΖιδῚ1. 524 "19. 
ἀνατέλλειν. 1. ἥλιος, ᾿Ωρίων ἀνατέλλων καὶ δένων Οββ8. 290 

415. 18. 294 81. μβ5. 861081. Ὑ3. 811 Ὀ27. ---- 2. οἱ ὀὸην- 

τε: ἀνατέλλοσιν. ἀνατεῖλαι τὸς ὀδέντας Ζγε 8. 189 δ17. 

Ζιβ«. 501 "29. Φβ8. 198 "24. ὅσα γεηρὰ λίαν τῶν ἀνα- 
τελλόντων γίνεται σκληρὰ οἷον ὄνυχες ὸ κέρατα Ζγβϑε. 148512. 

ἀ γα τέμνειν. ἀνατεμνομένοις φαίνεται περὶ τὴν καρδίαν ν9- 

σώδη παθη Ζμγέ. 66111. οὗ Ζιζ10. δ66 "9. δεῖ θεωρεῖν 
ἐκ τῶν ἀνατεμνομένων αν10. 478827 (εἴ ἀνατομή). ἀνατμη- 
θέντος τὸ ἀρχῷ Ζγδά. 118 528. ἐνεργεῖ τῷ πνεύματι ἀνα- 
τετμημένος ὅλος Ζιβιι:. 508 028. ἀνατέμνυσιν οἱ σπογγεῖς 
τὸν τόπον (Ὁ) πρὸς εὔπνοιαν πλβό. 960 "28. 

ἀνατιθέναι. ἐλεγχείην ἀναθήσει (Βοῖαὰ Χ 100) ΗΎ11. 1110 
428. η:γΎ1.1280520. Δὰ πάντα ἀναθήσειν οβ18 840488. τάγμα 
τι ἀνατιθέναι εἰς τὸ ἱερόν οβ1849 524. ἀργύριον ἀνατεθεικυΐς 
οβ 1849 8318. ἀνδριαντα χρυσῶν ἰσομέτρητον ἀναθήσειν ἐν 

Δελφοῖς 871. 1540 586. ἀλεκτρύων ἀνατιθέμενος Ζι8. 61 4 
48. (οὗ ἀνακεῖσθαι 41). 

. 86 ἀνατλῆναι. ἀρετᾶς ἕνεκα πόλλ᾽ ἀνέτλασαν 625. 1888 " ἥ 
ἀνατολή. 1. ὅθεν αἱ ἀνατολαὶ τῶν ἄστρων. δεξιόν. ὅ δ᾽ αἱ 

δύσεις. ἀριστερόν Ὁβ2. 285 "18. τροπαὶ ὰ ἀνατολαί Ηγῦ. 
1112 22. ἐκ ἀφ᾽ ἑσπέρας ποιησάμενος τὴν ἀνατολή! Ἣν μαῖ. 

846 84. ---- πὰς ἀοβοοίτυν δὰ βὲρηἰβοδηάυι ὑθιηραβ, ᾿Ὥριω- 
νος, Πλειάδος ἀνατολή μβδ. 861 Ρ28, 82 (γα ἐπιτολή "85, 
ΟΡΡ δύσις). Ζιθ15. 599}11, γ6] Ἰοσυπι πνεῖν ἀπ᾽ ἀνατολῆς 

μβ6. 864 422. ΠῚ11. 1880 "40. πχα 12. 941}117. ὁ ἥλιος 

ἐπὶ δυσ μὲς ὺ ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἀεὶ φέρεται μβ4. 861 39. ἀπ᾽ 

ἀνατολῆς, ἐπὶ ὁνσμάς ψβ 1.418 025. ἀνατολὴ (ἀνατολαὶ) 
ἰσημερινή, θερινν, χειμερινή μβδ. 8681, 4, ὅ. κά. 394 "28. 
- 2. ὀδόντες πόνον παρέχυσιν ἐν τῇ ἀνατολῇ Ζμβε. ὅ01 "28. 

ἀνατομή. ἀνατομαί, ΒΘΟΌΟ δΔΕΪΠιΔ] απ, φανερὸν ἐκ τῶν ἀνα- 

τομῶν εἶναι πνδ. 488 Ρ24. θεωρείξθω ἐκ τῶν ἀνατομιῆν, 
φανερὸν ἐκ τῶν ἀνατομῶν (οἰξαίαν Αὐσίβιουθὶἰβ θοῦ ἀνατο- 

μαί) οἵ ᾿Αριστοτέλης 111. --- ἀνατομαὶ ὼ διαιρέσεις (ἀ6 ἀϊ- 
νἱάθπάο ἱπ Βίηραϊαβ ΒρΘοΐθβ ζθῆθγθ) Αδ 14. 98 32. 

ἀνατρέπειν τὰς ναῦς Ρβ28. 1898 Ρη, Ζιθ28. θ06 514, τὰ: 
οἰκήσεις Ζιζ 18. 511 584. ἀνατρέπειν τὸ ὕδωρ, ἡ θάλαττα 
ἀνατρέπεται Ζιθ24. 808 511. 1ὅ. 600 "4. 114. 610529. ἀνα- 
τρεπομένης τὴς ἰλύος ΖΥΎ2. 158 524. ἡ γὴ ἀνατρέπεται, τὰ 
περὶ Σίπυλον ἀνετράπη δβ'τὰ μβϑ8. 868.481, 81. κά. 390 57. 
--ὄ ἁ πολλὰς δημοκρατίας ἀνέτρεψεν Πζδ. 1820.521. 

ἀνα τρέφειν. ὅταν ἀνατραφῶσιν Ζιθ80. 608 82. 
ἀνατρέχειν. ἀναδέδρομεν αἴγλη (Βομι, ζ 48) κθ. 400514.--- 

αἱ ἀλώπεκες (Ρ 8668) ἀναὸραμῦσαι. ἐπὶ πολ.) πρὸς τὴν ἐρ- 
μιάν Ζι.29. 621514. ἀναδραμεῖν εἰς τις τοίχως ἢ 18. 1488 



584 ἀνάτρεψις ἀνδρεία 

416. --- σῖτος ἀνατρέχει πκ 21. 926 328. ἔνια τῶν φυτῶν ἀναφυτεύειν θ100. 888 529. 
πάλιν ἀνατρέχει χθ. 199 38. ἀναφωνεῖν. καὶ καχὼς κὰκεῖνο ἀναπεφωνηται κθ. 400 818. 

ἀνάτρεψις. ἡ ἔκχυσις ἀνάτρεψίς τίς ἐστιν μβϑ8. 868 882. ᾿Ανάχαρσις. παίζειν ὅ ὅπως σπυδάζη κατ᾽ ᾿Αναχαρσιν Ηκθ. 
ἀνατρίβειν. τιοὰ ὅταν τις ἐλαίῳ ὕδωρ συμμίξας ἀνατρίψη- 1110 "88. τὸ τὸ ᾿Αναχάρσιος, ὅτι ἐν Σκύθαις ἐκ εἰσὶν αὐ- 

ται πεθ. 881 35. --- ρ888 ἀνατριφθὲν ἔλαιον μεθ᾽ ὕϑατος δ ληταί, ὁδὲ γὰρ ἄμπελοι. ΑὙ18. 18.080. 
πεθ. 881 411. ἀναχεῖν. ὁ ᾿Ωκεανὸς κατὰ μικρὸν ἐπιπλατυνόμενος ἀναχεῖται 

ἀνατροπὶὴ πλοίν 4βϑ. 195814, Μδ2. 1018 "14. κϑ. 8398.820. τὸ πνεῦμα τῷ ἀναχυθέντος ὑγρῶ κίνησις πκς 84. 
ἀναυξής. ἀναυξὲς ὼ ἀναλλοίωτον θα. 210 418. ἣ ἀφύη 944 827. 

ἀναυξὴς ὼ ἄγονος Ζιζιδ. 569 380. ἡ τῶν ψῶν φύσις ταν ἀναχλιαίνειν. ἀναχμάνη πη18. 889 38. ἀναχλιανθέντος, ΟΡΡ 

ἡ τέλος ἀναυξής ἐστιν Ζγγ9. 158 "84. 10 ψυχθέντος πκβι. 980 18. 
ἐν εγενν .Σ ἄφθαρτον ὼ ἀναλλοίωτον Οαϑ8. 270 526. ορρ ἀναχωρεῖν. προστάττοντες, κἂν ̓ ἀναχωρῶσι τύπτοντες ΗΥΙ1. 

λαμβάνειν αὔξησιν ΖΎΥΤ. 1514. 1116 486. ἀνα: ὡρῶσι τὰ πυκνοὶ μέρη τῆς ἁλυκότητος φτβϑ. 
ἀναύχενες κόρσαι (Επιροὰ 807) Ψγ6. 480 329. ΟὙΖ. 800 824 "27. --- το μὲν ἀνακεχωρηκέναι δοκεῖ τῆς γραφῆς τὸ 

881. Ζγαι8. 123 520. δὲ προέχειν ἀκ801 "84. 
ἀναφαίνειν. ἡ φύσις μυρίας ἰδέας ἀναφαίνει ὼ πάλιν ἀπο- 15 ἀναχωρήματα ὸ χάσματα θαλάσσης κά. 8906 518. 

κρύπτει κθ. 399.λ84. ὁ ̓ ᾿Ωκεανὸς ἀναφαίνει συνεχὴ τὴν Ἔρυ- ἀναχωρήσεις ὼ ἐπιδρομαὶ κυμάτων κθ. 400 3427. 
θρὰὶν θάλασσαν διειληφώς κϑ. 398 "4. ἀνδραγαθία Πβϑ9. 1210 588. 

ἀναφαλαντίασις, λειότης κατὰ τὰς ὀφρῦς Ζιγ11. 518 328. ἀνδραγαθίζεσθαι αρά. 1260 "ά. 
ἀνα φέρειν, Βαγθίλτη ἔαΓΓΘ, ἀναφέρειν τὰς κώπας μβ9. 869}10. ᾿Ανδραίμων, πατὴρ Θόαντος 596. 1518 328. --- ᾿Ανδραί.-- 

γά. 814 380. ὁ τυφὼν στρέφει ὼ ἀναφέρει μγΎ1. 871 514. 20 μῶν, οἰκιστὴς ᾿Αμφίσσης 521. 1568 17. 
ἀνενεχθέντος τὸ σώματος, ἀϊδι προενεχθέντος Ζπ1). 111380. ἀνδραποδίζειν. ληστὰς ἀνὸραποδίσαι τὴν κόρην ἢ 66. 1486 
κατωθεν εἰς ὀρθὸν ἀναφέρεται αἱ μβά. 861."86. 2. 8δῦ Ῥά4, -- πηρὰ ἀνδραποδισάμενος Ῥα12. 1818 328, ἀνδραπο- 
θ19 (οΡΡ ὑπολείπεσθαι). ΜΧΞ. 850 (ορρ καάτω ῥέπειν 34). δίσασθαι Αἰγινήτας, πόλιν Ῥβ22. 1890 519, ρῶ. 1428 56. 
πκεῖ8. 939 885. Ζεὺς ἐς φάος ἀνενέγκατο (Ογρῃ ΥἹ 43) ἀνδραποδισταί, οοπὶ δραπέται, μοιχοί 504. 1560 "85. 
κί. 4017. -- ἄλλη ἀρχή, πρὸς ἣν αἱ πρόσοϑοι τῶν κοινῶν 35 ἀνδρἰποδον. κτῆσις βοσκημάτων ὸ ἀνδραπόδων Ῥαῦ. 1361 
ἀναφέρονται Πζβϑ. 1821 "82. -- ἀναφέρειν τι πρός τι; ΠΌΣΙΣ 414, τοῖς ἀνδραπόδοις ὸ τοῖς θηρίοις τὸ πολιὶ ὅ τι ἔτυχεν 
οἰηὰ δὰ αἱηὰ, πάντα πρὸς τὸ πρῶτον ἀναφέρεται βῖτα ΜΎΖ2. Μλ10. 1018 321. εὐδαιμονίας ὀδεὶς ἀνδραπόδῳ μεταδίδωσιν 
1004 326, 2ὅ. θ1. 1045}28. ΚΘ. 5171. Ζμα!. 639 .518. Ηκθ. 1177 38. περιέλκειν τινὰ ὥσπερ ἀνόβαποδον Ἠη8. 1145 
Ηα 12. 1101 019, 81. Ὑ717. 1114}15. δ12, 1126}29. 1. δά, μὴ παντελὼς ὧν ἀνδράποδον ἡεαῦ. 121 584, 
116452. ηεη16. 1249 422, Ῥαϑ. 1866515. ἀναφέρειν τι 80 ἀνδραποδώδης, ΟΡΡ ἐλευθέριος, ἐπιεικής Ηδ14. 1128 821. 
εἴς τι ρ80. 1481 024, μβ11. 1211 38. ηεβ1. 1219 018. ΟΡΡ χαλεπός Ἴεγ8. 1281 526. οοπὶ φαῦλος, ἀφιλότιμος Ρβ9. 
ἀναφέρειν τι ἐπί τι φθ. 810 517, 19,21, 28, 20 846. (ἀνα- 18387}12. οοπὶ ἀνόητος γεγϑ. 1281 10. ἀνὸραποδωδεις ἀἱ ἄν- 

φέρεται ἀπὸ τῷ φαινομένα ὃ φθ. 811 42}. . τ τὴν τῆς συμ- θρωποι Ἠα8. 1095 519. Ὑ18. 111821. Πη15. 1884 439. 
μετρίας ἀναφορὰν πρὸς τὴν εὐφυΐαν ἀνοιστέον φ6. 81 4 84. --- πλῆθος λίαν ἀνδραποδῶδες ΠΎΙ1. 1282 51. ἀνδραποδώδεις 
ἰπίγϑηβ τὸ πῦρ ἢ ἢ ἀναφέρει πληϑ. 9671}4. 86. νὰ θηριώδεις ἡδοναί Ηγ18. 1118 426. ἀνδραποὸδῶδες τὸ ὑπη- 

ἀναφορά. ποιεῖσθαι τὴν ἀναφορὰν ἐκ τῷ βυϑᾶ, ὅγὰ ἀναφέ- ρετεῖν διακονικὰς πράξεις ΠγΥ14. 1271 385, τὸ ἀνέχεσθαι 
ρεσθαι Ζιι81. 622 "7. ὅγῃ ἄρσις, ἄνω φορά πε28. 88826. προπηλακιζόμενον Ηδ11. 1126. 48. ἀνδραποδωδὴς ὁ προπη- 
γ18. 872 "8ὅ. ια10. 900 57. θ180. 848.510. --- πρὸς ἕτερον λακιζόμενος εὐχερῶς ηεγϑ. 1281 10,123, 19. 
ἡ ἀναφορά (οὔ ἀναφέρειν πρός τι) ΚΘ. 5 }20. ἡ ἀναφορά ἐνδραποδωδία Πη11..1886}12. 
ἐστιν εἴς τι ρ1. 1420320. ἡμαϑά. 1190 "5. γίνονται οἱ 40 ἀνδράχνη αἱμωδίαν παύει παϑ88. 868 "11. ζ9. 8811. ἀν- 
ἔπαινοι δι᾿ ἀναφορᾶς Ηα12. 1101 521. --- τὴν ἀναφορὼν ἀνα- δράχνης φύλλα πεττόμενα φοινικὰ χδ. 191 521. (Ροτίαϊδοοα 
φέρειν πρός τι φ6. 814 848. οἸθγβοθα 1.) 

ἀνα φύειν. ὅμοια ἀεὶ ἀναφύυσι κέρατα Ζιιῦ. 6111. --- αἱ ἀνδρεία (οῇ ἀνδρία) μεσότης περὶ φόβους ἢ θάρρη ἨβτΤ. 1107 
νῆσοι βρεχόμεναι ἀναφύυσιν ἔ.240. 1522 522. --- ἀναφύονται 488. γ9. 1115 80. ηεΎΪ. 1228 527. ἡμα20. 1190}9, οἴαρὶ. 
(ἀνεφύησαν. ἀνέφυσαν) τρίχες, πτεραΐ Ζιγ11. 518 518,18, 5 1249}27. 2, 1260 58. 4. 1250 44-δ6. Ορρ δειλία, θρασύ- 
28. 12. 519427. Ζγεϑ. 184518. 4. 184524. πι22. ,398518. Τῆς ηεβ8. 1220}89, 1221 317. Υ]1. 1228 826. περὶ ἀνὸρείας 
φυτὸν προάγει σπέρμα ὅμοιον τᾷ. σπέρματι ἐξ ὃ ἀνεφύη Ἢ γ9-12. ηεγ1. ἡμαῶ0. ,Δ6ῇ Ῥαϑ. 1866511. τζ18. 1618. 
φταῦ. 821 58. ἀναπεφυκυϊα, κϑ. 399 581. ἀνδρείας οἴδη καϑ᾽ ὁμοιότητα πέντε: πολιτική (οἵ διά τί μα- 

ἀναφυ σἂν. τὸ ἐκ τῆς γῆς ἀνα υσώμενον ἀπωθεϊται πάλιν λιστα τὴν ἀνδρείαν τιμῶσιν αἱ πόλει; πχζ ὅ.948581. Ηγ9. 

εἴσω μβϑ8. 861 3410. τοῖς ἀναίμοις τὸ σύμφυτον πνεῦμα τ0 1116 481). δὶ᾿ ἐμπειρίαν, διὰ θυμὸν (ὦ πάθος ἀλόγιστον). 
ἀναφυσὼ ενον ἢ συνιζανον φαίνεται υὩ. 456512. ὁ ἐλέφας κατ᾽ ἐλπίδα, δι᾿ ἄγνοιαν (ἀπειρίαν) ΗΎ11. ἼΕγ1. 1329 
διὰ τῷ ὕδατος βαδίζων τῷ μυκτῆρι ἀναφυσᾷ Ζιβι. 491 Δ11-81. ἡμα 20. 1190 }22-1191 417. τί Σωκράτης ὠγνθη 
ν80. 46. 680 ν28. τὰ ἀναφυσῶντα κήτη. Ζμγθ. 869. 1, ἀνδρείαν εἶναι ΗΥ11. 1116}"4. ἨΕΎ1. 1229 51, 1280 47. 
ἐν τὴ ἐκ τὸ ᾧϑ γενέσει ἡ καρδία ἅμα τῷ ὀμφαλῷ ἀνα- ἡμα20. 1190}28. ἐν ἀνδρίας παθει ὄντες, 5γπ ἐν ὑβριστικῇ 
φυσᾷ ὡς ἀναπνέοντος Ζιζ3. 562 420. δ διαθέσει Ῥββ. 1885 080. ἀνδρία δύναμιν ἔχυσα θράσος ἐ ἐστίν 

ἀναφύσημά, ἐστι γῆς πνεῦμα ἄνω φερόμενον. κατὰ τὴν ἐκ ΠΕΙῸ. 1812.419. ἀνδρί, ας Π χρήματα ποιεῖν ἀλλὰ ἀλλὰ θάρσος 

βυθᾷ τινὸς ἢ ῥήγματος ἀνάδοσιν κά. 896 88. ἡχῦσιν οἱ τόποι Παϑ9. 558 410. ἀνδρια καὶ , καρτερία, Πηϊὅ. 1884 322. ἀνδρία. 

ἐξ ὧν γίνεται τὰ ἀναφυσήματα ( ὁ οἱ σεισμο) μββ. 867 ἀρχυκή, ὑπηρετική, ἀνδρός, γυναικός Πα18. 1260 428. γά. 
415, 8. ἀναφυσήματα πυρός κά. 896 521. θι0ὅ. 840 38. 1211 81. ἀ. βαρβαρική ἨΕΎ1. 1229 ΡΩ9. ἀ, ὑκ ἀκολυθεῖ 

ἀναφύσησις. πηγαὶ πυρὸς ἀναπνοοὸς ἔχυσι ὸ ἀναφυσήσεις 60 τοῖς ἀγριωτάτοις ἤθεσιν ΠΡθ4. 133818, 18. οὗ ΖοΙϊον Π 2, 

κά. 39521. 611,1. ὅσα περὶ φόβον ᾧ ἀνδρείαν πκζ!.9417}11-11.94920. 



ἀνδρείκελον ἄνεμος δὅ 

γερτος ΖΎγΎε1. 119 58. 
ἀνέγκλητοι οἱ δι᾿ αὐτὸς (ἔοτὲ αὐτὰς) προιέμενοι ΗΙ1.1164 

48. ἡ νομικὴ φιλία, ἀνέγκλητος, ἡ ἀρετὴ ἀνέγκλητον γ6η] 0. 
1248 86, 8. διαφυλάττειν τὲς πολίτας ἀνεγκλήτυς πρὸς δύο 
Ῥαᾷά. 1860 416. --- ἀνεγκλήτως ἔχειν Πζβ. 1821 Ρ22. 

ἀνεδάφιστος γῇ πκγ29. 984 022. 
ἀνέδην διώκειν τὰς ἡδονας Ηη9. 1161.528. 

ἀνὸδρείκελον. τοῖς γραφεῦσι τὸ ἀνδρεικέλω (ἡ 6 οοϊοσγὶβ οαΐαβ- 
ἄτα) πολλάκις περιττὸν γίνεται ὅμοιον τῷ ἀναλωθέντι Ζγα18. 
125.320. 

ἀνδρεῖος, ἀεῦ Ηγ9. 1116 584,10. 1116 Ρ19, ἡμα 20. 1191 
418. ἀνδρείων ἔργα τίνα Ηε8. 1129 019. ἀϊοῖ μάχιμος ΗΎΙ1. δ 
1111 81. τὸ θηρία ὠκ ἄν τις εἴποι ἀνδρεῖα ἡμαϑ0. 11918. 
ΗΎ11. 1116 584. ηγ1.1329 326, 1280522, τῶν ζῴων τὰ 
μὲν ,ἐλευθέρια ᾧ ἀνδρεῖα ὶ εὐγενὴ Ζιαι. 488 "11. ζῷα ἃ ἀν- ἀνειλεῖσθαι. αἱ μέλιτται ὑκ ἀποπέτονται, ἀλλ᾽ αὐτῷ ἀνει- 
δρειότερα, ὉΡΡ ἀθυμότερα Ζιι1. 60558ὅ, 88. θ28. 606 018. λῶνται Ζιι40. 627 512, ἡ φωνὴ ἀνειλεῖται ακ804 320. 
δειλὸς ἀνὴρ εἰ ἥὅτως ἀνὸρεϊος εἴη ὥσπερ γυνὴ ἀνδρεία Πγ4. 1ὸ ἀνειμένως ν 8 ἀνιέναι. 

1271 582. πράττειν τἀνδρεῖα. ἡμαϑά. 1198 "ά. ἀνδρείν ση- ἀνείργειν τὴν θλίψιν ἀνά. 412 49. 
μεῖα φ8. 801.581-})4. --- διὰ τί οἱ ἀνδρεῖοι τὴν φύσιν θερμοί, ἀνέκπληκτος ὁ ἀνδρεῖος Ἠγ10. 1115 511. 
ἐν ψυχροῖς τόποις, φίλοινοι πιδ 8. 909}10,12. 16. 910 289, ἀνελεήμων ρ31. 1442 418. 
ΡΩ, κζά. 948513, 21, 80. πτ κατερρ"η τὸ τῆς πόλεως ἀνδρεῖον ἀνελέητος (1 ᾳ ἀνελεήμων), ΟΡΡ ἐλεήμων φ8. 8081. 
516. 1562}4. --- ἀνδρείως, ἀϊδϑὲ πράως Πβ6.12605586. ια ἀνελευθερία. περὶ ἀνελευθερίας ν 8 ἐλευθεριότης οἱ Ηβ7. 

ἀνὸρία (Γῇ ἀνδρεία). ἴῃ ΕΒ. Νίς. Βοκκογὰβ αδίᾳαθ, αυδηίαπι 110710. 44. 1180 319, ἀνελευθερία ἀοῇ αρὶ. 1250 41. 8. 
παϑτηϊηὶ, ἀνδρεία, βου ρδὶῦ, ἴῃ δ.}18. 1 τὶβ νϑὶ βᾶθρα γδὶ ρ]6- 1250 426. 7. 1251 Ρά- 16. ἄδικος κατ᾽ ἀνελευθερίαν ηεγά. 
τυθαῦθ ἀνὸρία,, νοῦ τζ 18. 15138. Παϑ. 1258510. 18. 1282 416. αἰσχροκέρδεια καὶ ἀνελευθερία Πβ6. 1838826. τῶν 
1260528. γά. 1277 021. Ε10. 1312.319. η1ὅ. 1384 322, ἀκυσμάτων ἢ τῶν ὁραμάτων ἀνελευθερία Πη171. 1886 58. 
θ4. 18388}18, 18. ῬΡαθ. 1862 »88. 7. 1864}20, 86. 9.186620 φιλεργία ἄνευ ἀνελευθερίας Ῥαδ. 1861 58. 
11,329, 80. β8. 1885 Ρ80. 11. 1388 "16. 14. 13908. ἀνελευθεριότης ἡμαϑῦ. 1192.88,11. 
ἨΕΥ1. 1229 Ρ29, 1280. 38, 29. ἡμαϑ. 1186}7. 20. 1190}, ἀνελεύθερος, οἵ ἐλευθέριος. ἀοῦ ἡεβϑ. 1221 384. γ4. 1281 
15, 29, 82 8]. 581, 1282 56. ζῷα ἀνελεύθερα ΝᾺ ἐπίβυλα Ζιαι. 488 ὑ16. 

ἄνδρια, τὰ συτσίτια Πβ10. 1272 48. οἱ τὰς ἀνελευθέρως ἐργασίας ἐργαζόμενοι Ηδ 8. ἔργον ἀνε- 
ἐνδριαντοποιητική Ζμαϊι. 640 380. 25 λεύθερον, δγῃ βάναυσον, ορΡ ἐλεύθερον, Πὸ2. 13831}96. παι- 
ἀνδριαντοποιία Παβ. 125037. οοπὶ γραφική, ποιητική Ῥα11. διαὶ ἀνελεύθεροι Πη]Τ. 1886 429. ἀτιμίαι ἀνελεύθεροι ἸΠη11. 

1371}7. 188612. ἀνελεύθερον τὸ ἀκριβές Μα8. 996 512. 
ἀνδριαντοποιική (ν 1 ἀνδριαντοποιητική) Φβϑ. 195 86. Μὸ2. ἐνελίττειν. τῆς φύσεως διαυλοὸρομείσης ὼ ἀνελιττομένης ἐ ἐπὶ 

1018}6. τὴν ἀρχήν Ζγβδ. 141 21. σφαῖραι ἀνελίττυσαι ἢ εἰς τὸ 
αὐτὸ ἀποκαθιστᾶσαι Μλδ. 1014 52. οὕ 721. 1471 028. ἀνε- 
λίττειν βιβλίον πιςθ. 914 526. 

ἄνελκτον. περὶ ἀνέλκτυ μὸ 8. 8388 316. 9. 886 }11-18. 

ἀνδριαντοποιός Φβ8. 198 48484ηᾳ. Μὸ2. 1018 "86, 1014 80 
8414, 156. Πα. 1286 810. ἀνδριαντοποιός, λιθυργὸς σοφός 
Ηζτ. 1141 311. οἱ ἀρχαῖοι γραφεῖς ἢὶ ἀνδριαντοποιοί πιά δ. 
895 ᾿81. ἀνέλπιστον πολλοῖς ηεα 8. 1215 318. ὑδεὶς βυλεύεται περὶ 

ἀνδριάς. ἀνδριάντος αἴτια τίνα Μὸ2. 1018 Ῥθ844ᾳ. Φβ8. 19 τῶν ἀνολπίστων Ρβό. 1888 8. 
488 5αη. πῶς ἐκ χαλκ ἀνδριὰς γίγνεται Ζγα!8. 124 328. 8ς ἀνέλυτρος. τῶν ̓ πτηνῶν ἀναίμων τὰ μὲν κολεόπτερά ἐ ἐστι τὰ 
ἀνδριὰς καθήμενος ΠΕε12. 181 δ 520. αἱ ἀπηρτημέναι στολίδες 
τῶν ἀνδριαντων ακϑ03 388. ἀποτῖσαι χρυσῶν ἀνὸριαντα ἰσο- 
Ἀέτρητον 814. 1540}. 877. 1540 "85. 

δ᾽ ἀνέλυτρα, ἢ τύτων τὰ μὲν δίπτερα τὰ δὲ τετράπτερα 
Ζιαδ. 490315. τῶν ἐντόμων τὰ ἀνέλυτρα, οἷον μέλιτται ἢ 
σφῆκες Ζιδι. 582 824. Ζπ10. ΤΊΟ 511. ΕΥ̓ ΜΡ 206. 

᾽ 

ἀνεμεῖν. κύνες ἐσθίσσαι πίαν ἀνεμῦσι ἢ καθαίρονται Ζιθὅ. 
594529. αἱ μέλιτται ἀνεμῶσι τὸ μέλι Ζιι40. 626 Ῥ27. ὅταν 
ἀνεμέσωτι Ζιθ12. 5912. 

ἄνεμος, κίνησις ἀέρος μα18. 849 520, 12. ἄνεμος. πλῆθός τι 

τὴς ἐχ γῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως κινεήμενον περὶ τὴν γὴν 
μβᾳ. 861 80. ὁ ἄνεμος ἀὴρ πολὺς ῥέων ἢ ἀθρόος κά. 8394 
58. τὸ τῷ ἀνέμα σῶμα μβά. 860}82. ἀνέμυ. σεισμῶ, βρον- 
τῆς ἡὶ αὐτὴ φύσις μβ9. 810 526. ἄνεμοι Ε ὄμβροι μετ᾽ 
ἀλλήλως γίνονται μβα. 860 2 6844. περὶ νἀ νέμων μβα- 6. 
περὶ θέσεως ἀνέμων ὸ παθημάτων μββ. ὅ ὅσα περὶ τὺς ἀνέ- 
μὰς πκςϑ40 518- 9417}9. γίνονται ἄνεμοι μββ. 8612. ὅταν 
ἄνεμοι κατέχωσιν μβ4. 8360 288. πρὶν φανερῶς ἐληλυθέναι 
τὸν ἄνεμον μβε. 861 429. οἱ ἄνεμοι ὅθεν ἑκάστοτε πνέυτιν 
ἐλαχιστοί εἰσι, προιόντες δὲ λαμπροὶ πνέσσιν μβά. 861 "4, 
ὅ. ἄνεμοι: ἀποφυσῶντες τὰ νέφη μβ6. 864 "8. στῆναι κατ᾽ 

ἄνεμον τῶν ἀρρένων Ζιεδ. 841 8326. ἄνεμος μέγας, μείζων, 

πλείων, ψυχρός, θερμός, ἀλεεινός, ἀλεεινότατος μβῦὅ. 868 
411. 86. 86411. 8. 867 4838. 8. 8568 380. πας 28. 948 328. 

ἄνεμοι εὐθύπνοοι. ἀνακαμψίπνοοι κά. 394 085. , ἄνεμος συ- 
νεχής, ἐχνεφίας ΜΎΙ. 870 80, 8. ἄνεμοι ἐαρινοί κά. 895 "4. 
ἄνεμος νότος μβ8. 867 418. πλείως ἄνεμοι ἀπὸ τῶν πρὸς 
ἄρκτον τόπων ἢ ἢ τῶν πρὸς μεσημβρίαν μβθ. 864 38. ἄνεμος 
γίνεται πρὸ τῶν ἐκλείψεων ὡς τὰ πολλαί πκς18. 942 522. 

ἀνδρίζεσθαι Ηγ9. 1116 )}ά. 
ἐνδρικός. τὸ τῆς χρόας ἀνδρικόν 499. 1889 384. 40 
ΓΑνδριοι Πβ9. 1210 12 (ἀνὸρίοις ΒΚ). 
᾿Ανδρόγυνοι βϑαρτα Ναβδιθοπδβ οοπβηθθαθθ 118 ΜΒΟΆΪγΑΒ 

563. 1570 0871. 

᾿Ανγδροδάμας Ῥηγῖνος Ῥβ12. 1214 028. 
᾿Ανδροκλῆς ὃ “Πιτθεύς ΡῬβ28. 1400 49. 45 
᾿Ανγδρομάχη ἡ ̓ Αντιφῶντος ηεηά. 1289 "87. 
ἀνδρόπρωρα (Επρεὰ 814) ΦβΒ. 198 082, 199}11. 
᾿Ανδροτίωνος εἰκων εἰς Ἰδριέα Ργά. 1406 271. 
ἀνδρῦσθαι. ἀκμάζυσι ἢ ἀνδρυμένοις πιαϑ4. 903 384. ἀνδρω- 

θέντας ΗκΙ0. 1180 52. 80 
ἀνδροφονία, εὐθὺς συνειλημμένον μετὰ φανλότητος Ηβ6. 

1107512. φεύγειν δυλείας ἢ ἀνδροφονίας πκθ18. 951 "8. 
ἀνδροφόνος θ28. 882 518. 
ἀνδρώδης Πε1. 1806 084. οἱ ἀνδρώδεις τὴν φύσιν ΗΙ11. 

1171 Ρ6. τες χαλεπαίνοντας. ἀνδρώδεις ἀποκαλῦμεν Εβ9. δὅ 
1109 518. δι1. 1126}1. τὸν φιλότιμον ἐπαινῶμεν ὡς ἀν- 
δρώδη ὦ φιλόκαλον Ηδ10. 1125 "12. φιλοτιμότεροι αὶ ἀν- 
ὁρωδέστεροι τὰ ἤθη Ρβιτ. 1891.22. 

ΓΑνδρων ὁ ᾿Αργεῖος, ἄδιψος ὼ ἄποτος δι’ ὅλυν τὰ βία 899. 
1494 514. ,..15. 21. 80 

ἀνέγερτον ὕπνον καθεύδειν ἡεα δ. 1210 38. ὑθεὶς ὕπνος ἀνέ- 



, 
56 ἀνεμπόδιστος ἀνήρ 

ὅταν ἀστέρες διάττωσιν, ἄνεμοι σημεῖον πκς28. 94210. ---  ἀνεύθυντος. περὶ ἀνευθυντυ μὸϑ. 8385 286-386 .39. οἵ ἄ- 
τὴν ψυχὴν ἐκ τῷ ὅλυ εἰσιέναι ἀναπνεόντων, φερομένην ὑπὸ καιπτος. 
τῶν ἀνέμων ψαδ. 410 880. ἄνευρος. ἄναρθρα, τὰ νέα μᾶλλον ἢ ἄνευρα Ζγεῖ. 181 12. 

ἀνεμπόδιστος. μ888 ἐνέργεια, ΟΡΡ ἐμποδιζομένη Ηηι8. 1168 ἀνευρότερον ὼ ἀναρθρότερον τὸ θῆλυ Ζιδ11. 5887. ἀνευ- 
416. 14. 1168 10, 11,16. τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι κατ᾽ 5 ρβύτερα Ἂ μαλακώτερα τὰ θήλεα ᾧφδ. 809 Ρ10. 
ἀρετὴν ἀνεμπόδιστον Πδιι. 1295 487. --- δοῦ κέρατα πρὸς ἀνευρύνεται πάλιν ὁ ᾿Ὥκεανος κϑ. 898 "6. 
τὰς ἄλλας κινήσεις τῷ συΐματος ἀνεμπόδιστα ΖμΎ2. 668 }11. ἀνέφελος ἀήρ κά. 8394 528. 

ἀνεμώδης. ἔτη ἀνεμωδὴ μβά. 860 "ὅ. τὸ κύματα ἀνεμωδὴ ἐν ἐχειν. ,τῇ μὲν ὁ ἥλιος ἀνέχει. τῇ δὲ σκιάζει μγ4. 8142. 
πκΎΙ1. 932 "29. ὁ κομήτης, ἀπὸ δυσμῶν ἀνέσχε μαθ. 848 58. --- δύναται 

ἀνεξαπάτητοι πρὸς τὴν ὠνὴν ὼ πρᾶσιν Πθ3. 1888 242.10Ὸ αἀποτος ἀνέχεσθαι τέτταρας ἡμέρας Ζιδϑ. 590 "2. ἀνέχεσθαι 
ἀνεξαπάτητον εἶναι ὑπὸ λόγυ, ἐγα μὴ ἀπατᾶσθαι ὑπὸ λόγν προπηλακιζ μενον, ἀδικώμενον Ηδ11. 1126 48. Ρα18. 1814 
τεά. 182 582, 84. "18, λαμβάνοντα κατὰ δύναμιν Ἴ6η10. 1248 511, ἠνείχετο 

ἀνεξέλεγκτος. ἡ μεταφορὰ ποιήσει τὸν λόγον ἀνεξέλεγκτον ἀκύων ΠΎΙ4. 1288 311. --- ἀνεκτα πο24. 1460 486. 

τι! 1.116}24. ἀνεψιός Πβ8. 1262510, 18. ἀνεψιῶν φιλία Ηθ14.1162 
ἀνεξεύρετον ἀνθρώποις τῶν ἀπλανῶν πλῆθος κῶ. 392 17. δ Δ1-4, 
ἀνεξίκμαστον ὼ κολλιῦδες πκαι2. 928 429. ἄνηβοι καὶ δὴ ἄγονοι ἐκ γενετὴς Ζιηϊ. ὅ81 022, 238. 
ἀνεπάλλακτα ζῷα. οἷον ἵππος ὸ βϑς, ἀϊΐδι καρχαρόδοντα ἀνήῤυντος. αἱ ἐπὶ τῶν βοτρύων ἡ ἄγες ἀνήδωντοι πχ28. 925 

Ζιβι. 501817. Β18. --- οἱ νέοι ἀνήδυντον δὲν ὑπομένυσιν, ἡ δὲ μυσικὴ τῶν 
ἀνεπίμικτος τῷ ἔξω πνό. 488 Β1. ἡδυσμένων ἐστίν Πθ5. 1840}16. 
ἀνεπισκέπτουις εἶχον τὴς τῷ τέλος αἰτίας Ζγεῖ. 118 "10. 30 ἄνηθον. τὰ ἄνηθα ὑρητικά πκζιο. 949 82. (Αποίδυω δτα- 
ἀνεπισκεψία. ἔνια τῶν καθ᾽ ἕκαστον ἐκ ἴσασι δι᾿ ἀνεπι- γθοϊθαβ 1.) 

σκεψίαν Αγ18. 1936. ἀνήκειν. ὅσα ἐστὶν ἀνθρυπικὰ ἢ ἀνήκει εἰς τὰ ἤθη. ὼ τὰ 
ἀνεπιστημονικὴ πρᾶξις, ΟΡΡ ἐπιττημονική ηεβ8. 1220}2ὅ. πάθη Ηθ2. 115510. τὰ συμφέροντα ὼ τὰ εἰς τὸν βίον 
ἀνεπιστη͵ μοσύνη. αἱ νέαι μέλιτται τραχέα τὰ κηρία ἐργά- ἀνήκοντα ἨΙθ. 1167 "4. 

ζονται δι᾽ ἀνεπιττημοσώνην Ζ140. 620 "4. 86 ἀνήκεστα διαπεπραγμένοι Ῥβ28. 1899 "4. ὁ μέλλων ποιεῖν 
ἀνεπιστήμων, ς οοπὶ ἔμπειρος Ηχ!0. 1180}17. ὉΡΡ ἔμπειρος τι τῶν ἀνηκέστων ποι4. 1468 085. 

ΗχΙ0. 1181}6. οἱ ἐπιττήμονες ὑπὸ τῶν ἀνεπιστη μόνων ἐλέγ- ἀνήκοοί εἰσιν οἱ καθεύδοντες πιλάϊ. 908 588. 

χῆνται τι. 168 5γ, τὸ ἀνεπιστὴμον τζ 9. 141419. --- τὼ ἀνήκυστος, ΟΡΡ ἀκυστός Ψβϑ9. 4215. ἀνήχυστος ὁ μικρὸς 
παιδία, υἴσπερ «ἀνεπιστήμονα τῷ ἐγρηγορέναι ΖΎγΎε1. 119 419. ψόφος ἢ ὁ μέγας ὴ βίαιος ΨβΙ10. 422 3426. 

ἀνεπιτίδειος ἢ φαῦλος Πα:0. 1258 827. 30 ἀνήλατον. περὶ ἀνηλάτω μὸ8. 888 516. 9. 386 519-83. 
ἀνεπιτίμητον. ΕἾΝ φαῦλον Ἠη15. 1164 "4. ἀνήνυστον (Επιροὰ 108) ξ2. 9715 "2. 
ἀνέργαστον, ΟΡΡ ἀπειργασμένον Μθ6. 1048 Ρ4, ἀνήρ. ἀ τρΒΒ6.}0, ΔΗ Δ] ἔθθογο απίνογβο, ὅταν τῷ ἄρ- 

ἀνερεύγεσθαι. ποταμοὶ ἀνερευγόμενοι εἰς θάλασσαν κϑ8. 8392 ρένι ἀνὴρ (ἰ 6 ἄρρεν. 88.1.8) συνὴ Ζικ ὅ. 687115. --- νἱτ, 
16. . ΟΡΡ ἴδιιΐπα. διὰὺ τί γυνὴ ἀνδρὸς ἐκ εἰδει διαφέρει Μι9. 

ἀνερεύνητον παραλιπεῖν ἯχΙ0. 118112. 86 1068 429. --- ας δηδίοιῃ οὗ ΡἈγβίο!ορ' Παρμενίδης τὰς Υγ- 

ἀνέρπειν πρὸς τὸ μετεωρότερον ἤμδ10. 688 510. ναῖκας τῶν ἀνδρῶν θερμοτέρας εἶναί φησιν Ζμβ2. 648 529. 
ἀνέρχεται τὸ ὕδωρ, ΟΡΡ συγκαταβαίνει μβ8. 808."82. οἱ ἄνδρες θερμοὶ ὸ, ξηροί πγΎ1. 872 85. δ28. 880518. 2ὅ. 
ἄνεσις, ΟΡΡ δεσμός. τῆς αἰσθήσεως δεσμὸν τὸν ὕπνον εἶναί 879 3833. τὸ τιῶν ἀνδρῶν κρανίον πόσας ἔχει ῥα αἷς Ζια8. 

φαμεν. τὴν δὲ λύσιν ὴ ὁ ἄνεσιν ἐγρήγορσιν. υἹ. 454 ὉΣ7. ἄνε- 491 "8. Ὑ71. 510 520. τοῖς ἀνδράσιν αἱ κεφαλαὶ ἡττον φθει- 
σις δύλων. γυναικῶν. ἡ περὶ τὰς γυναῖκας ἄνεσις ΠΕ. 40 ρωϑδεις ἢ ,Ταῖς γυναιξίν Ζιε81. 881 88. οἱ πραντῆρες τοῖς ἀν- 

1818 585. β9. 1269 "18, 1270.51. -- ἡ ἀνώμαλος φορὰ ἢ ὁράσι πότε φύονται Ζιβε. 609 "25. τῶν ἀνδρῶν καὶ φωνὴ 
ἄνεσιν ἔχει ὦ ἐπίτασιν ὸ ἀκμήν Οβο. 288 319,18. ἄνεσις πῶς διαφέρει τῆς τῶν γυναικῶν, πότε μεταβάλλει καὶ ὼ πῶς 
ἀοῦ ΖΎεΤ. 181 "22. ἡ ὑπάτη μετ᾽ ἀνέσεως, ορ᾽ σύστασις Ζιηϊ. ὅ81 08,322. τῶν ἀνδρῶν τίνες τρίχες ὑστερογενεῖς 
πιθά. 9171 586. ἄνεσις τὸ πυρετῷ πια22. 901 "10. τῇ ψυχὴ Ζιγ12. 518 2. τοῖς ἀνδράσι φλέβες τείνυσιν εἰς τὸς ὄρχεις 
ἀνάπαυσις ἡ περὶ τὸν ὕπνον γινομένη τὸ σώματος, ἄνεσις 45 Ζιγ2. 5812}4. ἀνδράσιν ἐνίοις μεθ᾽ ἥβην ἐκθλίβεται διάλα 
οβι. 284 584. ἡ ὑπὸ τῆς θερμότητος ἄνεσις πολύπορον τὸ Ζιγ21. 522.519. ἐκ τίνος ἡλικίας ἢ μέχρι τίνος γεννιῦσιν οἱ 
σῶμα δ μανὸν ἀπειργασμένη 208. 1516 .31. ἄνεσις, Βγῃ ἄνδρες Ζιη1. 582 229. 6. 58 Ὁδ. Ἐπιρθάσοο! 8 ἀθ Βϑπογαθίοηθ 
παιδιά, τῆς συντονίας ἀνάπαυσις ΗΎΒ8.1150}17. Ρα11.1871 βϑηϊθηίία, ἐν τῷ ἄρρενι ὼ τῷ θήλει οἷον σύμβολον ἐνεῖναι 
084. ΠΡΊ. 1841}41. 8. 1881 "42, Ζγα 18. 122 510. δι. 164 518. ἀνδρὸς αἰδοῖον Ζιδι. 533 

ἀνετεροίωτος δ ἄτρεπτος κῶ. 392 482. 8580 528. χῇ. 6831 422. εἰς τὸ πρόσθεν τοῖς ἀνὸράσιν ἡ πρόεσις 
ἄνετοι ὺ πλήρεις, περιττώματος τόποι Ζγβέ. 188 82. τῷ σπέρματος" ὅ προΐεται ὁ ἀνὴρ τὸ , σπέρμα Ζικ 2. 684 

ἄνευ. ἐκ ἄνευ μὲν τώτων, - Μέντοι διὰ ταῦτα Φβϑ9. 200 56, 081. 8. 680 46. ὅ. 687.316,}88. παισὶ μήπω δυναμένοις 
8. ---- ἄνευ 4 χωρίς. εἰ μή: ἄνευ τῶν κατὰ μέρος ἀδικη- προΐεσθαι ἡδονὴ γίνεται ξυομένοις Ζγα 20. 1728 511]. συγγί- 

μάτων ἐδεὶς ἀδικεῖ Ἠε1δ. 1188 324. --- ἄνευ Ῥοβίροπίξατ νεσθαι ἀνὸρί Ζγδτ. 115 021. Ζικ2. 684 }81. ὅδ. 685 484, 
(υδίᾳιθ, αὐ νἱἀοίιγ) ρτγοποιηϊμὶ τοἰδίϊνο, ὧν ἄνευ, ὅ γὰρ8δ 6806511. 6. 637 "2ὅ, 80. πλησιαζειν τῷ αἀνὸρί Ζιη4. δ84 
ἄνε» εἰπι Φδ1. 208 "8ὅ. Πγδὅ. 1218 .48. δά. 1291 82. η8. 481. 58. 88ὅ 487. Β1, 82. (ὁ ἀνὴρ πλησιάζει Ζ2ικδ. 681 516). 
18328.528,08. 9. 1329584. Μδδὅ. 1010 320, 22. λτ. 1072 ἡ πρὸς τὸν ἄνδρα συνυσία, Ζικ8. 635 "11. αἱ πρὸς τὸν ἀνὸρα 
Β12, ἡεα 2. 121414, Ῥτομοχηΐπὶ ἱπξοττοζαίίνο τίνων ἄνευ χρήσεις Ζικά. 680 3439. τίνες ἀνὸρες ἀφροδισιάσαντες εὐρω- 

ἡεαῦ. 1214}18; ποσζαΐϊμὶ βαδβίδηϊνο ροδβίροϑβίξυμ ὀχ θοίυν στότεροι Ζικδ. 686 "24. ἀνασπάσαι τὸ τῷ ἀνδρός Ζικβ. 6 85 
τῶν ἀσιῶν ἄνευ Μλδ. 1070 42. 80 Ρῶ9. δέχεσθαι παρὰ τὸ ἀνδρὸς ὼ ἀφιέναι Ζικ4. 686 "δ. 

ἀνεύθυνος (οἴ ἀνυπεύθυνος) Πβ9. 1271 35. λαβεῖν παρὰ τὰ ἀνδρὸς ὶ μὴ συλλαβεῖν Ζικϑ. 686 2271. τῆς 



ἀνθεῖν 

ἀγονίας τῶν ἀνδρῶν τίνες αἱ αἰτίαι" ἀγονία ἰατή, ἀνίατος 
Ζγβτ. τ48 "16 844. Ζιη6. ὅ85 59, 27. κι. 688}11. 4. 686 
νυ, δ. 686}11, 39, 6818. οἱ πίονες ἀγονώτεροι ὁιαὰ τί 
Ζγα18. 1720 834. ἀνὸόρες ἀρρενογονοι, θηλυγένοι Ζιηθ. 585 Ρ12, 
21. Ζγα1 8. 128.328. --- ὃ, οἰμῖςδ. γυνὴ ἀνὸρὸς ἐλεημονέ- 
στερον, ἀρίδακρ» μάλλον, ᾿φθονερωτερον. μεμψιμοιρότερον, 
φιλολοίδορον μᾶλλον Ζιι1. 608 "8. ἀνδρὸς ἡ γυναικὸς ἔτε- 
ραι ἀρεταί Πγά4. 1217 20, 34. οὗ β4. 1264}6. --- ἀνήρ 
ἀς νἰγῖ!! δοῖδιθ, ορῃ παῖς. παιδίον Ζμὸ10. 686 424. Ζγαι8. 

ἀνθρώπινος δῖ 

βανα οὐ Ὀοδγυ]α δὰ 118 ἢ 62, ἀυδιίαῦ ΑΖΙΙ 87 ἢ 15.) 
ἤΑνθος ᾿Αγαθωνος ποϑ. 1451 521 (ἕο ἔν ἐσ Ρ 592). 
ἤανθος (Δη ἴΑνθης 3). ἀπὸ ἴΑνθυ τινὸς ἡ Ὑπέρν δ δ5δ4. 1569 

585. 

δ ἀνθοφορᾶσιν αἱ μέλιτται Ζι40. 625 "19. 
ἀνθρακευτά, αἀἰδῦ φλογιστὰ μὸ. 381 }19. 
ἀνθρακώδης αι. 481 017. 
ἄνθραξ. ἀϊδὺ φλόξ, φὼς τεῦ. 184 29 84α. 8. 188 819, 20. 
ὁ ἄνθραξ ἀποσβεσθεὶς ψυχρὸς Ζμβ2. 649 328. ἡ σφραγίς, 

134 822. β3. 184529. 2.810. 88110 4]. ἐπὶ τῆς ἐχομέ- 10 ὁ καλύμενος ἄνθραξ μὸϑ. 381}18. ἄνθρακες καταπνιγόμε- 
νυ: ἡλικίας ὼ ὅταν ἄνδρες γένωνται Πὸ9. 1294 "25. ἀνὸρες 
προώσης ἠὸν τὴς ἡλικίας γίγνονται φαλακροί Ζγεϑ. 182 Δ10. 

φ ἐν 

 ἄνηρ, παρ τ 5, ΟΡΡ μοιχός Ζιη4. 285 516. οἰκίας μέρος 

ἀνὴρ ᾿ γυνή Πβ9. 1269 Β16. κατ᾽ ἀξίαν ὁ ἀνὴρ ἄρχει 

Η5313.1100588. ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς φιλία ποία Ηθ14. 1162 τὲ 
416-38. 12. 1100 588 864. ἀδικία ἀνὸρὸς αἱ θύραζε συνυσίαι 
ὃχ4. 1844 12. -- ἀνηρ, ἀϊϑὲ πολίτης. ἀνδρὸς καὶ πολίτυ πο- 

ΞΈρΟΥ ἥ αὐτὴ ἀρετή ΠΎ!18. 1288 488, 40, "2. ὁ αὐτὸς ὅρος 

τι τε ἀρίστῳ ἀνὸοὶ ὶ, τὴ ἀρίστῃ πολιτείᾳ Πηϊ δ. 1884218. 
πάτερον τὸν ἄριστον νόμον ἄρχειν αἱρετώτερον ἢ τὸν ἀνὸρα 30 
τὸν ἄριστον ΠΎΙΘ. 128121. 1ὅ. 1280 49. 

ἀν εἶν. κύτισος ἀνθῶν Ζιγ21. 522 "28. ἐν κάλυκι ἀνθεῖν Ζιε2 2. 
554512. --- ἀνθῦσα ἀνὸρὸς ἀκμή (Ιβοοῦ ὅ, 10) ΡΎΙΙ. 
1411 "28. 

- ἃ 
ἀνόέἐλκειν. ὁ νὼς διὰ τὸ μέλλον ἀνθέλκειν κελεύει ΨΎΙΟ. 35 

438 "8. 
᾿Ανθεμῶσσα πρότερον ἐκλήθη ἡ Σάμος 529. 1666 32. 
᾿Ανθεύ ς, ᾿Αλικαρνασσεύς. ἐκ βασιλεῖν γένυς [δ15.1562 328. 
"Ἄνθη. οἱ περὶ ἔΑνθην Κ᾽ Ὑπέρην κατοικῶντες ξ δδ5. 1569 "44. 
᾿Ανϑηδονία. ᾿Ανθηδονιαν ἐκάλυν τὴν Καλαυρίαν ἢ δ55ὅ. 1569 20 Ηκά. 1175 34. 

ν»44. 
᾿Ανϑηδονιὰς ἄμπελος ἢ δῦ4. 1569 "84. 
᾿Ανθϑηδων. ἐπεὶ ὑκ ᾿Ανθηδονα ναίεις (6χ οταοαϊο αυοάδιι) 

555. 157051. 

ἀνθίας, ἰδεῖ. ὁ αὐλωπίας. ὃν καλῶσί τινες ἀνθίαν. 
τὸ θέρος Ζιζι 1. ὅ10 519. ἀγελαῖος Ζιι. 610 Β6. οἱ σπογ- 
“εἷς καλῶσιν ἱερὲς ἰχθῦς τύτυς Ζιιϑ1. 620 "88 (ρίβεῖὶδ ποὰ 
ἀεβπηίταβ Ο 5 δι Οανίοῦ οὐ νίθηο ϊβῦ ἀθ88 ροίββοῃβ [{25ὅ 
ΑΖΙ112588; βΘΟΠθ6Γ δἰδίοηρα Κ Ου). 

ἀνθίζειν. πορφύρας ὑμὴν θλιβόμενος ἀνθίζει τὴν χεῖρα Ζιε1 δ. 40 
541.518. 

ἄνθινον μέλι θ16. 83118. 
ἀνθολογῦνται αἱ μέλιτται Ζιι42. 628 "82. 
νθ: -ς το. ἄνθος καλλύντρυ, καλάμυ, ἐλαίας Ζιε21.558820,21. 

φασὶ τῶτο ἄνθος εἶναί τι φυσικὸν τὸ φυκίον Ζιζ 18. 868 46. 45 

φυτῶν ἄνθη φταϑ. 818515. χά. 1794 817. γίνεται κηρίον ἐξ 
ἐνθέων Ζιε22. δοϑ 1 364. ἀνῆη “ἐρυσιβωδη Ζιθ21.605}18. 
ταὶς τῶν ἀνθῶν ὀσμαῖς μόνον χαίρει. τῶν ζῴων ἄνθρωπος αι5. 
444.588, 448 587. τριβόμενα τὰ ἄνθη δυσωδέστερα πιγ 8. 
901 088. αἱ ὀσμαὶ τῶν ἀνθῶν ἧττον εὐώδεις ἐκ τὸ ἐγγύς 50 
πιβ3. 906.481. 9. 907 526. τῶν ἀνθῶν τὰ χρώματα πῶς 
νεται, χϑὅ. 190 Ρ7 864. ---- οοἷον. ποιεῖ φαίνεσθαι. τὼ ἄνθη 

λαμπρότερα χά. 194 8, 6. τῶῦτο καταφανὶς καὶ κ᾿ ἐπὶ τῶν ἀν- 

βθιὺν μγά. 3158.328. τὸ ὁ ἄνθος τῶν πορφυρῶν. τῷ ὀστρέα Ζιε1ὅ. 
54151-28, 54818. ζ18. 668 310 (οδίγοιπι, 88 η168 ρῈΓ- 85 

Ρυγθ8). ἄνθος χαλκῷ θ58. 884 580. 
ἄνθος. ὃ, ανίβ. σκωληκοφαγος, τὸ μέγεθος ὅσον σπίζα Ζιθ3. 

592 "28. ΟΝ Ζι1. 609 "14. 12. 615 527. λέγεται ὅτι αἰ- 
θυ ᾧὶ ἄνθυ αἷμα αὶ συμμίγνυται ἀλλήλοις Ζιι2. 610 56. 
(αυ!β ἱποογίδ, υἴτυμι δῦ πηοΐδο}}]8 ὈοδγΪα 8 Ομ οΥζα οἱ- 60 
«πη 6}16 ἀυδιϊδοι Ο 5. 8. Οτ; τηοΐδο1}16 θοδγαδ Κὶ, πιοΐδο}}}8 

νυ. 

τίκ τει 8δ 

νοι ζδ. 4108. ὑπὸ τῆς τῶν ἀνθράκων ἀτμίδος καρηβαρεῖν 
αιδ. 444 081. ἀνθράκων τρωξεις Ηγ6. 114828. τὸ ἀπὸ τῶν 

ἀνθράκων πκὸϑ. 986 52. 
ἀνθ ρένη, ἰμβθοῦαπι, τϑίδγθαν δὰ γένη συγγενικαὶ (συγγενῆ) ταῖς 

μελίτταις ὸ, ταῖς σφηξίν, ἰπύοσ γένη ἕξ ἀγελαῖα τῶν με- 

λιττῶν ἢ τῶν παραπλησίων τὴν μορφήν Ζιδτ. 581.}28. ι88. 
622 "21. 40. 628 010. οὗ ε22. ὅ58 59. 40. 624 "25. 48. 

629 432. αἱ ἀνθρῆναι παμφαγώτεραι, ποικιλωώτεραι ἢ τῶν με 

λιττῶν Ζγεθ. 1861. οἱ τῶν ἀνθρηνῶν σκώληκες πῶς αὐξά- 
νονται Ζιε19. δ5δ1 3480. ἡ τῶν ἀνθρηνὼν γένεσις παραπλησίως 
ἔχει ταῖς μελίτταις ΖΎΥ10. 1618. πὼς ποιῶσι κηρίον τῷ 

γόνῳ, τὸ τῶν ἀνθρηνῶν κηρίον γλαφυρωτερον ἥ ἢ τὸ τῶν σφηκῶν 
Ζιε28. δδ4 Ρ22-δδδ 58. ι40. 625 ἃ). τῶν ἀνθρηνῶν νἱΐδ 86 
νἱοῖαβ ἀθβοῦ Ζι 42. 628 "82 - 629 828. (γαϊοπ Ο, Ἵγβθτο 8, 
ΒρΘΟἾ68 αυδοάδι δρίυπὶ γα γύμη, δ᾽ τ}}}}8 Δρὶ ὑΘΥΓ ΒΟΥ ποβῦγαθ 
80α ρθη ϑδάθπι δῖ, γθϑρδ οὐδΌγο Κὶ, δρὶ8 ὕὑθυγβίγ8 γ6] νββρᾶ 
ΟΥ̓ΔΌΓΟ ΟΥ̓ ΒΡΘΟΙΘΒ ρἴυτθβ γθβραυίαγαπι 80. ἢ 221 π 80, 8ρ6- 
οἶδ8. ᾿ποογίϑ γϑβρυίδγιπι ΑΖγδ8 ΑΖΙΙ 159 ἡ 8. ) 

ἀνθρώπειος. πάντα τἀνθρωπεια ἀδυνατεὶ συνεχῶς ἐνεργεῖν 
κοινὸ τῆς ἀνθρωπείας φύσεως πάθη ρ8. 

1428 "4. 
ἀνθρωπεύεσθαι. δεήσεται. τῶν τοιύτιυν πρὸς τὸ ἀνθρωπεύ- 

εσθαι Ηκϑ. 1178 "7, οὗ ἥ ἄνθρωπός ἐστιν δ. 
ἀνθρωπικός. τὸ θρεπτικὸν ἄμοιρον τὴς ἀνθρωπικῆς ἀρετῆς 

Ηα18. 110212. ὑχ ἧττον ἀνθρωπικὰ τὰ ἄλογα πάθη Ηγϑ8. 
1111 1. αἱ τῷ συνθέτα ἀρεταὶ ἀνθρωπικαί Ηκϑ8. 1118521. 
ἐνέργειαι ἀνθρωπικαὶ Ἦκβ. 11718510, 14. ἀνθρωπικαὶ καὶ κ, φυ- 

σικαὶ ἐπιθυμίαι Ηη7. 1149 }28.-- ἀνθρωπυιὸν μὴ διωθεῖσθαι 
τὴν ἐπικυρίαν, τὸ ἀμνημονεῖν, ἀνθρωπικώτερον τὸ τιμωρεῖσθαι 
ΗΘθ16. 1168 "24. (7. 1167 27. δ)11. 1126 480. ἐκ ἀνθρω- 
πικὴ ὴ τοιαύτη ἀναλγησία ΗἨγ14. 1119 81. ὁι᾿ ἀλαζονείαν, 
δι᾽ ἄλλας αἰτίας ἀνθρωπικας Ῥαῶ. 1858 380. ἀνθρωπικά, ΟΡΡ 
ἥρωες πιθ48. 922 20, 17. 18. --- δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπικῶν 
πάντων βυλεύενται Ηγὅ. 1112 828. συζὴν καὶ Χ κοινωνεῖν τῶν 

ἀνθρωπικῶν πάντων χαλεπόν Πβ8 ὅ. 1268 515. ὅσα ἀπορή- 
ματα ἐστιν ἀνθρωπικὰ ἢ ἀνήκει εἰς τὰ ἤθη, ορρ ἀπορήματα 
φυσικά ΗΘθ2. 1155 "9. 

ἀνθρώπινος. ὁ ἔποψ τὴν νεοττιὼν μάλιστα ποιεῖται ἐκ τῆς 
ἀνθρωπίνης κόπρε Ζι15. 610 385. --- περὶ τὸς βως πολλὰ 

ἂν θεωρυθείη μιμήματα τῶν ἄλλων ζῴων τῆς ἀνθρωπίνης 

ζωὴς Ζιι1. 612}19. ψυχὴ ἀνθρωπίνη ΠγΎ1δ. 1286 319. 
τἀνθρωπινον ἀγαθόν Ηα!. 1094 7. 6. 109816. ηεαῖ. 1217 
Δ22. τὰ δὴ φυσικὰ ἀλλ᾽ ἀνθρώπινα. δίκαια ΗΕ10. 1185 84. 
ἡ ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία ( 6 ἡ πολιτική) ἯΚΊ10. 1181 
15. οἱ σοφωτεροι τὴν ἀνθρυνπίνην σοφίαν. ΟΡΡ οἱ περὶ τὰς 

θεολογίας διατρίβοντες μβι. 858 "6,385. ὑπερτείνειν τὴν ἀν- 
θρωπίνην φύσιν ΗΎΙ. 1110 428. μείζονος ἀρετῆς ἢ κατ᾽ 
ἀνθρωπίνην φύσιν ΠΎΙ δ. 1286 Ὀ27. ὡς γε πρὸς ἀνθρωπίνην 
εἰπεῖν πίστιν Οα8. 271012. κύκλος τὰ ἀνθρώπινα πράγματα 
Φὸ14. 228 θῶ 5, πιζ8. 916 528. --- ὶ χρὴ ἀνθρώπινα φρονεῖν 
ἄνθρωπον ὄντα Ηκῖ. 1111582. τοῖς ἀνθρωπίνοις συγγινώσκειν 

Η 



ὅ8 ἀνθρωπόγλωττος 

ἐπιεικές Ῥα18. 1874 010. -- πῶς ἔχων τῷ πιστεύειν, πότε- 
ρὸν ἀνθρωπίνως ἢ ᾿ καρτερικώτερον Οβό. 28188. 

ἀνθρωπόγλωττον ὃ ὄρνεον ὴ ψιττακη Ζιθι2. 597 5271. 
ἀνθρωποειδής. μαρτιχόρας ἔχει πρόσωπον ἢ ὦτα ἀνθρωπο- 

ειδές Ζιβι. 501 329. οἱ πίθηκοι ἀνθρωποειδεὶς ΖιβδΒ. 602524. 
ποιεῖν τες θεὶς ἀνθρωποειδεῖς Μβ2. 99110. λ8. 1014 "5. 

ἀνθρωπολόγος Ηδ 8. 1125 85. 
ἄνθρωπος. 1. (ποῦίο. γένος, ἴδιον, εἶδος). α. πᾶς ἄνθρωπος 

ζῷον, ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει, τὸ ζῷον γένος τῷ ἀν- 
θρυΐπυ ΚΙ.1 48. Αα2. 28 532ὅ. β2. 58 58ὅ, 8406. 8. 56528. 
δά. 915. ταῦ. 102 488. δ. 128 526 4]. οὔ ΖΎβ8. 136}2. 
δ8. 161 080. --- ὃ. ἄνθρωπος τοϑοτίαν δὰ γένη μέγιστα τῶν 
ἐναίμων Ζιβ15. 505 Ρ28. οἵ α4. 48980, ζῷα χερσαῖα Ζιαὶ. 
481."80, ἰηῖον ζῷα ἀγελαῖα οὲ ζῷα μοναδικὰ ἐπαμφοτε- 
οἴζει ἄνθρωπος Ζια]. 4881. τοβογθασ δὰ ζῷα πολιτικά Ζιαὶ. 
488 49 (εἴ ἱπέγβ 6086), δὰ τὰ ζῳοτόκα 2 Ζιαδ. 489 "85, δὰ 
τὰ ἥμερα, ἀεί Ζια1. 488 591 (βδὰ πάντα ὅσα ἥμερα ὼ ἄγρια 
τυγχάνει ὄντα, οἷον ἄνθρωποι Ζμαϑ. 648 ΒΝ, ὃ, ἀνθρωποὶ πὰ 
φαίνονται ἄγριοι ὄντες πιάδ. 898 "24), ἔστι τῶν θηρίων τὰ 

μὲν ἀεὶ πολέμια ἀλλήλοις. τὰ δ᾽ ὥσπερ ἄνθρωποι, ὅταν 20 
τύχωσιν Ζι1. 610 "4. --- ἄνθρωπος ζῷον πεζὸν ὀΐπυν, ζῷον 
θνητὸν ὑπόπουν δίπαν ἄπτερον ταῦ. 108 527. ε4. 188 38, "8. 
Αδδ. 915, ζῷον ἡ ἥμερον φύσει, ἐπιστήμης δεκτικόν τεῷ. 
1890 156,58, 8. 182 819. 4. 133 Δδ22. --- ο. υδὶϊαῦο Ὠοχηΐηα 

ἀϊοίταν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, νοϊυιὶ Ζιη4. 584 Ρ29. Ζμαδ. 25 
845 529. β89. θ556 Ρ1ὅ. 10. 656687. Ζγδιο. 1118. βϑὰ ῥτο- 
Ρτῖθ ἄνθρωπος. οϑὲ εἶδος. υοηΐδπι ἐκ ἔχει διαφοραν, ἐκ ἔχει 
διαφοραν κατὰ τὸν καθόλυ λόγον, ἄτομον τῷ εἴδει, πλείω 
ὄντα ἀδιάφορα κατὰ τὸ εἶδος Ζια 6. 490 "18, 88. Ζμαῦ. 
θ45 »2ὅ. 4. 0644 481. "7. ταῦῇ. 108 311. (411 γαύϊοπθ εἴδη 80 

τὸ λόγυ, δοιπραγδηΐαγ τοῖς τῶν ἀνθρώπων εἴδεσι, ααὶ τὴ μὲν 
ὅμοιοι τῇ δὲ ἀνόμοιοι τὰς ὄψεις ἡ τὰς αἰσθήσεις εἰσίν ρ6. 
1421084.) 

Ὡ. (ἄξατα, τδρσηϊταο μοπιϊπἰβ ἈΠ γΘγβ6.) ἔστι τὰ τέλεια 
ζῷα πρῶτα, τοιαῦτα δὲ τὰ ζῳοτοκῦντα, ὰ τύτων ἀνθρω- 86 
πὸς πρῶτον Ζγβ4. 181 0231. γίγνεται μείζων, ὁ δ᾽ ἐλάττων 
ἄνθρωπος Ζγδ4. 1131. πολυμορφοτέραν ἔχει τήν ἰδέαν ὼ 
Ἀνρκ εμέλέθα: ὅσων μὴ μόνον τὸ ζῆν ἀλλὰ ἡὶ τῷ εὖ ζῆν 
ἡ φύσις μετείληφεν" τοιῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ τῶν ἀὐδζτο γένος 
Ζμβιο. 656 47. ἔχει ὁ ἄνθρωπος ὼ τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω ἡ 
πρόσθια ἢ ὀπίσθια ὰ, δεξιὰ ἐπ ἀφτλει Ζιατὅ. 498 διτ. οἵ 
Ζπι. 100 219 866. τὰ τὸ ἀν ρωπα ανυ» ᾧ κάτω πρὸς τὰ τῷ 

παντὸς ἄνω ὸ κάτω τέτακται Ζια1 δ. 494 5328, 838. Ζμβιο. 

656512. μόνον ὀρθὸν τῶν ζῴων ἄνθρωπος Ζμβιο. 656 .218. 
υϑ. 401 20. αν18. 477 512. διὰ τί μένον ὀρθόν Ζμδιο. 
681 83ὅ, 689 11, διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτῷ ἡ τὴν ἐσίαν εἶναι 

θείαν Ζμὸ 10. 686 "2, διὰ τὴν τῷ θερμῷ φύσιν ἐνισχύσσαν 
Ζμβιῖ. 668 581, διὰ τὴν πολυαιμίαν ΖΒ. 669 "δ. διὰ τί 
ἄλλα ζῷα ἐκ ἐνδέχεται εἶναι ὀρθά Ζμδιο., 689 "25. δ12. 

. 6956. Ζπι1. 110}81. πάντα τὰ ζῷα νανώδη τάλλα παρὰ 
τὸν ἄνθρωπον ,“Ζμδι0. 686 "8, 22. διὰ τὸ μόνον. ὀρθὸν εἶναι 
τῶν ζῴων μόνον πρόσωθεν ὄπωπε αὶ τὴν φωνὴν εἰς τὸ πρόσω 
διαπέμπει Ζμγι. 662 "20. τὰ τετράποδα ὺ ζῳοτόκα τὰ 
ἀριστερὰ ἧττον ἔχει ἀπολελυμένα τῶν ἀνθρώπων, πλὴν ἐλέ- 
φαντος Ζιβι. 491021. Ζπὶ. 1706 419. μάλιστα τῶν ἄλλων 
ζῴων ἄνθρωπος ἔ ἔχει κατεψυγμένα τὰ ἀριστερά Ζμγά. 666 
09. -- Δημόκριτός φησι παντὶ δῆλον εἶναι οἷν τι τὴν μορ- 

φήν ἐστιν ὁ ἄνθρωπος" καίτοι ὁ τεθνεὼς ἔ ἔχει τὴν αὐτὴν τῷ 
σχήματος μορφήν, ἀλλ᾽ ὅμως ὅκ ἔστιν ἄνθρωπος Ζμα1. 
640}82. ὁ νεκρὸς ἄνθρωπος ὁμωνύμως μδ13. 889 "81. 

8. (46 ρατίϊθιιβ οογροτῖβ Βυπιδηὶ αηΐνογβα.) πρῶτον τὰ τῷ 

ΓῚ 

ἄνθρωπος 

ἀνϑοιυπει μέρη ληπτέον, ὁ ὁ “γὰρ ἄνθρωπος τῶν ζωων Ὑνωρι- 
μῳτατον ἡμῖν ἐξ ἀνάγκης ἐστίν ΖιαΊ. 491 320, 22. τὰ μόρια 
τὰ πρὸς τὴν ἔξω ἐπιφάνειαν: τῶν ἔξωθεν μορίων ἡ μορφὴ 
“ναΐριμος, μάλιστα Ζια 16. 494 "19. Ζμβιο. 656 10. τὰ 
ἐντὸς μόρια ἄγνωστα μάλιστα τὰ τῶν ἀνθρώπων Ζια 160. 
49421. οΥ17. 491 δ, ἐξ ὧν συνέστηκε τὸ τῶν ἀνθρώπων 
γένος πολλῆς ἐστὶ δυσχερείας ἰδεῖν, οἷον αἷμα φλέβες Ζμαῦ. 
646 529. τὰ περὶ γενέσεως πλείστην ἔχει πραγματείαν Ζιεὶϊ. 

589", δϑηη. η1. 681 59. 
ΒΩ («ὡὼ ἀνομοιομερῆ μόρια σοτροτγίβ βιυπιαπῖ.) α. τὰ ἐκτὸς 

μόρια Θαυπιογβηϊαῦ Ζιαιδ. 494 458. ἡ κεφαλὴ διὰ τί ἄσαρ- 
κος Ζμβιο. 656 514. τὸ μλερανίον συγκείμενον ΟἿΑ μονό- 
στεον) Ζμγ1. 816 317. διὰ τί μαλακὲν τὸ βρέγμα τῶν παι- 
δίων Ζγβ6. 144 26. τὸ ὑπὸ τὸ κρανίον ὀνομάζεται πρόσωπον 
ἐπὶ μόνα τῶν ἄλλων ζῴων ἀνθρώπυ Ζιαϑ. 491 Β10. τῶν ἄν- 
θρώπων καλεῖται τὸ μεταξὺ τῆς κεφαλῆς ἢ τὰ αὐχένος 
πρόσωπον, διὰ τί Ζμγ]. 662 18. ὁ ἄνθρωπος μικρόστομος 
Ζιβτ. 502 38. περὶ τῶν χειλῶν. ἢ τῆς γλωττης Ζμβιθ. 
659 581- 660 52. 17. 660.517. ἄνθρωπος ἄνω καὶ κάτω κινεῖ 
τὰς σιαγόνας ὼ εἰς τὸ πλάγιον Ζμὸ 11. 091 528. περὶ αὐχέ- 

νος Ζια1 3. 498 δῦ. περὶ θώρακος Ζια1 2. 498 511. περὶ στήθος 
Ζμδτο. 628.512. ΖΙβ1. 49188. πῶς ἔχει μαστύς Ζιβ1. 
491}85, 8008418, 17. γ20. 521}28. Ζμὸ10. 688519, 080. 

περὶ νώτῳ Ζια 15. 498 12. ὁ ἄνθρωπος ἄκερκον, διὰ τί 
Ζμδιο. 989 1.21. περὶ γαστρός Ζ2.α18. 498.817. οἱ ὁμ- 

φαλοὶ διὰ τί μεγάλοι γίνονται πι46. 896 "12. τῶν ἀρρένων 
τὰ αἰδοῖα ἔξω. τὸ αἰδοῖον αὶ οἱ ὄρχεις εἰς τὸ πρόσθεν ὼ 
ἀπολελυμένα, ἀπηρτημένα Ζιβι. 800 "838, »8. Ὑ1. 509 "15. 
Ζγα 4. Τ11.380. τὸ αἰδοῖον χονδρῶδες ὲ σαρκῶδες Ζιβι. 
600}21. οἱ ὄρχεις σώζοντες τὴν ἐπαναδίπλωσιν Ζγα4. 117 
482. 06. 118 216. --- τὰ ἔναιμα «Τέτταρσι κινεῖται σημείοις, 
οἷον ἄνθρωπος χερσὶ δυσὶ αὶ ποσὶ δυσίν Ζιαδ. 490."21. δύο 
πόδας ἔχει ἄνθρωπος ὼ ὄρνις Ζιαῦ. 489 Ὁ20.. ἡ διποδία ἀν- 
θρωπυ Ὃ ὄρνιθος διάφορος" ἐναντίας ἔχυσι τὰς κάμψεις τῶν 
σκελῶν ὥμαϑ8. 648 48. ὁ12. 698 ᾿Σ. Ζπι. 104516. 12. 11] 
411. 7, ὁ ἄνθρωπος μάλιστα κατὰ φύσιν ἐστὶ δίπυς Ζπ5. 
106 010. εἴ ταῦ. 102527. ὃ ἄνθρωπος πῶς κινεῖ τὰ σκέλη, 
τὰς βραχίονας Ζπ12. 111 415,09. 18. 712.311.1. 704 320. 
οὗ Ζια1δ. 494 1. βι. 498."4,19, 26. Ζμδ]1ο. 681 "25. 
ὁ ἄνθρωπος ἀντὶ σκελῶν ὴ 1 ποδῶν τῶν προσθίων βραχίονας 
ὺ τὰς καλυμένας ἔχει εἴρας Ζμδιο. 688 526, 687 55. 
᾿Αναξαγόρας φησὶ δια τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι 
τῶν ζῴων ἄνθρωπον" εὔλογον δὲ διὰ τὸ φρονιμώτατον εἶναι 
χεῖρας λαμβάνειν Ζμδιο. 681 57. ὁ ἄνθρωπος σαρκυϊδὴ ἔχει 
σχεδὸν μάλιστα τὰ ἰσχία, τὲς μηρός, τὰς κνήμας, τὰ 
σκέλη" τὰ σκέλη κατα λόγον πρὸς τὸ ἄνω τῷ σώματος 
μέγιστα τῶν ὑποπόδων ἢ ἰσχυρότατα διὰ τὸ μόνον ὀρθὸν 
εἶναι Ζιβ1. 499 "2. Ζμδιο. 689 "δ, 690 527. πι41. 89 
428. Ζπ11. 110 ν9. τῶν δακτύλων μέγεθος ἐναντίως ἔχει 
ἐπί τε τῶν ποδῶν καὶ κ᾿ τῶν χειρῶν κατὰ λόγον Ζμδτο. 6090 

480. πολυσχιδὴ αἱ τῷ ἀνθρώπυ χεῖρες ὸ οἱ πόδες Ζιβι. 
4997. διὰ τί πολυσχιδεῖς οἱ πόδες τῶν ἀνθρώπων, αὶ μα- 
κροδάκτυλοι δέ Ζμὸτο. 690}7. ἄνθρωπος βαδίζει κινῶν τὸς 
υὕμυς Ζπ10. 109 Ρ26. οἱ μακ οἱ τῶν ἀνθρώπων λορδοὶ βα- 
δίζυσιν Ζπ1. 101 Ὁ18. διὰ τι ἄχρηστος τοῖς ἀνθρώποις ἡ 
τῶν πτερῶν ἕξις κατὰ φύσιν κινωμένοις, Ζπ11. 1711 48. -- 

ὑ. τὰ ἐντὸς μόρια. κατὰ μέγεθος ἔχει ὁ ἄνθρωπος πλεῖστον 
ἐγκέφαλον ᾧ ὑγρότατον, ὦ τῶν ἀνθρώπων οἱ ἄρρενες τῶν 
θηλειῶν Ζμαι6. 494}28. β7. 658 Δ27. 14. 658 "τ. Ζγεϑ. 
1841, διὰ τί Ζγβ 6. 144 529. ὁ ὁ ἐγκέφαλος ὑγρὸς α ψυ- 
χρός Ζγεϑ. 18217. ὁ ἐγκέφαλος συνίσταται μόλις. ὀψὲ 



ἄνθρωπος 

παύεται τὴς ψυχρότητος ἢ τῆς ὑγρότητος μάλιστα ἐ ἐπὶ τῶν 
ἀνθρώπων Ζγβθ. 144 525. ἡ καρὸία κεῖται τοῖς ἀνθρωποις 
ἐν τοὶς ἀριστεροῖς μᾶλλον Ζιαι1. 496"ὲ10. βιτ. 606 588. 
Ζαγά. 666 "6, ἀρχικὴν Ζώραν ἔχει Ζμγ4. 8665 "22. ὁ περὶ 
τὴν καρὸϊαν ὼ τὸν πλεύμονα τόπος θερμότατος ὺ ἐναιμό- δ 

τατος ΖμβΊ. 658 "29. ἐν ἀνθρώπῳ συμβαίνει μόνον τὸ τῆς 
πηδήσευις (τῆς καρδίας), διὰ τί Ζμγθ. 6609 419. ὁ πλεύμων 
ὀιμερής, ὁ [ πολυσχιδής, ἡ διάστασις ἥκιστα φανερὰ ἐν ἀν- 

θρώπῳ Ζια 16. 49 δι. ἡ σπλὴν ποῖος Ζια171. 496}21. 
Ζ,γ13. 614 "2, τὸ ἧπαρ Ζια 171. 496 "28. ἀνθρώπων ἔνιοι 10 
φαίνονται ἔχοντες χολὴν ἐπὶ τῷ ἥπατος. ἕνιοι δ᾽ ἐκ ἔχοντες 
Ζωυὸ2. 616 581. περὶ κοιλίας ὼ ἐντέρα Ζιβιτ. 5071 Ὀ16., 18, 
22. περὶ νεφρῶν Ζμγ9. 8τι 56. κἡὶ κύστις πόση Ζια11. 491 
423. τῆς ὑστέρας τίς ἡ θέσις Ζιγ1. 510}17. Ζγα 8. 118 
487..12. 119 Ρ25. Ὑ1. 149.381. 16 

5. (τὰ ὁμοιομερῆ μϑρια ΘΟΓΡΟΣΙΒ Βυπιδηῖ). α. τὰ ὑγρά. 

1. τῶν ὑγρῶν τὰ σύμφυτα. ἔχει λεπτότατον ὼ καθαρώ- 
τατον αἷμα ἄνθρωπος Ζιγ19. 521 88, σάρκα μαλακωτατην 

Ζαβι 6. 860 511. -- 2. τῶν ὑγρῶν τὰ ὑστερογενῆ. τὸ γάλα 
τοῖς θήλεσι πότε γίνεται Ζγὴϑ. 1710 "16, 22, παύεται ἐὰν 0 
πάλιν συλλάβωσιν Ζιη11. 58129. τῶν ἀρρένων ἐν ἐδενὶ ὡς 
ἐπὶ τὸ πολλὴ γίνεται γάλα Ζιγ20. 522 .512. διὰ τί ἄνθρωπος 
αὶ βὲς ἔλαττον ἀμέλγονται γάλα ὡς κατὰ λήγον πιθ. 891 
ὑφ. πλεῖστον σπέρμα κατὰ τὸ σῶμα ἄνθρωπος προΐεται 
Ζιγ 322. 528 815. ἡ. 588 86. τὸ τῶν νέων σπέρμα ἄγονον 35 
Ζιε14. 844 ν17. πάθος τι τῆς προέσεως τῷ σπέρματος ΖΎΎ]. 

151 416. τὸ τῆς κύττεως περίττωμα τοῖς τετράποσι παχύ- 

τερεν ἥ τὸ τῷ ἀνθρυίπυ Ζιζ18. 518 417. διὰ τί ὁ ἄνθρωπος 
πλείω τὴν ὑπόχωρησιν ποιεῖται τὴν ὑγρὰν τῆς ξηρᾶς πιὅ9. 
891084. διὰ τί τοῖς θήλεσι τῶν ἀνθρώπων πλεῖστον γνεται 80 
περίττωμα Ζγβα. 1886. --- ὃ. τὰ στερεοί. αἱ φλέβες ἐν 
τι ἀνθρώπῳ πῶς ἔχυσιν Ζιγ2. 51101-4. δὅ15 214, φανεραὶ 
ἐν τοῖς λελεπτυσμένοις σφύδρα ἀνθρώποις Ζιγ2. 511 νῷ, 81. 
αἱ τῶν ἀνθρώπων φλέβες παχεῖαι υἰς κατὰ τὸν λόγον τὸ 
συίματος Ζια11. 496 }14, περὶ ὀστῶν ᾧὶ χόνδρων Ζιγ 71. 8. 8δ 
περὶ ὀδόντων ΖΙβΙ1. 501 49.}1. 8. 501}19. 4. 501 "24. τῶν 
μελάνων ἀνθρώπων οἱ ὀδέντες διὰ τί λευκοί Ζιγ9. 51117. 
πῶς ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὴν κοινὴν χρῆσιν καλῆς ἔχει πεφυ- 
κότας τὰς ὀδόντας ΖαΎ1. 662 Ρ6. περὶ τριχῶν Ζιβι. 498 
"17 864. 8. 802 325. Ζμβ!14. 658 21 5866. τρίχες συγγενεῖς, 40 
ὑστερογενεῖς Ζιγ11. 518 418. διὶ τί λειότατον (ψιλότατον) 
κατὰ τὸ σῶμα τῶν ζῳων ἄνθρωπος ΖιηΣ. 588 51, 6. Ζγβθ. 
145510. τὴν κεφαλὴν ᾿ἀνθρωπές ἐστι τῶν ζῴων δασύτατον 
Ζμβι4. 8682. Ζγεϑ. 182 59,16. πι48. 896."84. 62. 898 
420. διὰ τί τῷ ἀνθρωπυ τὰ ἔμπροσθεν δασύτερα τῶν ὄπισθεν 45 
πι58. 8906}29. πᾶς ἄνθρωπος μρρὴν. τὸ γένειον τριχὅται 

Αϑ13. 96.510. διὰ τί τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῶν ὁλῶν ὁ ὁ φύ- 
ὉΤαὶ τρίχες πι29. 894 418, διὰ τί ὃ ἄνθρωπος χαίτην. ἐκ 

ἔχει πι2δ. 893 "1 Τ. τὰ ̓ τριχώματα ᾿διαφέρωσι Ἡ τρῶς αὑτὰ 
τοὶς ἀνθριώποις κατὰ τὰς ἡλικίας Ὁ πρὸς τὼ γένη τῶν ἀλ- 50 
λων ζῴων Ζγεϑ. 181 081. τρίχες ἐν τοῖς θερμοῖς σκληραί, 
ἐν τοῖς ψυχροῖς μαλακαί Ζιγι0. δ11 518. ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων 
τὸ δέρμα ἰκ αἴτιον τῇ χρώματος τῶν τριχῶν. πλὴν τῶν πολιῶν 
τῶν διὰ νόσον Ζγεά. 184 425. ὅ. Ἴ85}6. οἱ ἱ ἄνθρωποι κατὰ τὴν 
ἡλικίαν μεταβαάλλυσι τὰ χρώματα τῶν τριχῶν Ζγεθ. 186 δ᾽ 

481. ΖΙγΎ11. 518 57, Π μεταβαάλλωσι μεταβάλλοντες τὰ 
ὕδατα πιῖ. 891 1 ὅ. αἱ τῶν ἀνθρώπων τρίχες ἐκ. βάθυς πε- 
φυκυῖαι βίᾳ ἡ μετ᾽ ἀλγηδόνος ἐκσπῶνται. τβλόμεναι ἀνα- 
φτονται σκληρότεραι πι2 3. 898 524,18. διὰ τί αἱ τῶν ἀνθρω- 
πων τρίχες ὅσῳ ἀν μακρότεραι ὦσι μαλακώτεραι γίνονται 60 
πι28. 898 387. περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων πολιότητος, φαλα- 
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κρότητος ΖγΎε1. 118 326, 780 "ὅ. 8. 782 38, 11, 14, 7888, 

12, 1841. 4. 1848 - 18, 185 "6, Ζιγιι. 518 817. πιῦ. 

8911. 68. 898 481. εὐθυώνυχα ὦ ὥσπερ ἄνθρυιπος (ορρ γαμ- 
ψωνυχα) Ζιγϑ. 5111. ἄνθρωπος ὅ ὄνυχας ἐλαχίστυς ἔχει ὡς 
κατὸὰ μέγεθος ΖγΎβ6. 145 "11. ὄνυχες τοῖς ἀνθρώποις ἐπι- 
καλυπτήρια Ζμδτ0. 6871 "νὩ4. δέρμα πάντων λεπτότατον 
ἄνθρωπος ἔχει. κατοὶ “μέγεθος Ζιγ1ϊ. δ17 θ27, Ζγεϑ. 181 
ν21. πι88. 894 νά. τῷ γαργαλίζεσθαι μόνον ἄνθρωπον αἴτιον 
ἡ λεπτότης τῷ δέρματος Ζμγιο. 618 87. πλεῖστα σκαρδα- 
μύττει ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ λεπτοδερμότατος εἶναι Ζμβ 18. 
651 "2. τῷ ἀνθρώπῳ ἐστὶ τὸ δέρμα καθάπερ πάθος σαρκός 
πιῶῖ. 893 929. τὲς ἀνθρώπως ὁ ἥλιος μελαίνει, τὸ πῦρ ὅ 
πληδ. 961 }8. ἄνθρωποι μέλανες Ζιγ9. 611 311. οἱ λευκοὶ 
ἄνθρωποι πι11. 892 31. 

6. (αἰσθήσεις. ὁ ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὰς πέντε αἰσθήσεις πάσας 
Ζιὸ 8. 582 038. τὴν πόρρωθεν ἀκρίβειαν τῶν αἰσθήσεων ἥ ἥκιστα 
ἄνθρωπος ἔχει υἷς κατὰ μέγεθος τῶν ζῳων, τὴν δὲ περὶ τὰς 
διαφορὰς μάλιστα πάντων εὐαίσθητον Ζγε2. 18111. τὰ 
ὄμματα ἐλάχιστον κατὰ μέγεθος διέστηκεν ἀνθρώπῳ" ἔχει 
ἀκριβεστάτην ἄνθρωπος τῶν αἰσθήτεων τὴν ἁφήν. δευτέραν 
τὴν γεῦσιν, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις λείπεται πολλῶν Ζια15. 494 
515. πι1δ. 892 Ῥά, ὁ ἄνθρωπος διὰ τί αἰσθητικώτατον τῶν 
ζῴων Ζμβι6. 660."12. 17. 660 520. μόνον ἣ μάλιστα τῶν 
ζῴων ἄνθρωπος πολύχρως τὰ ὄμματά ἐστιν Ζιαϑ. 492 53. 
Ζγε1. 119 384,6. 180 58. δια τί οἱ λευκοὶ ἄνθρωποι γλαυκοί 
πι11. 892 51. διὰ τί οἱ ἄνθρωποι μόνοι τῶν ἄλλων ζῴων τὰ 
ὄμματα  διαστρέφονται πλαξτ. 960 “12. οἱ ἄνθρωποι φυλακὴν 
ἔχωσι τὴς ὄψεως Ζμβ18. 651 525. ἀκίνητον τὸ ὃς ἀνθρωπος 
ἔχει μόνος Ζια11. 492 322, 28. 

1. (φωνή) διάλεκτον ἔχειν ἴδιον τὸ ἀνθρώπυ" οἱ ἄνθρωποι 
φωνὴν τὴν αὐτὴν ἀφιᾶσι, διάλεκτον τὴν αὐτήν Ζιδ᾿ 9. 586 
ν19. πι88. 895 54, ὅ. λαλεῖ ὑθὲν τῶν ἄλλων ζινων πλὴν ἐν- 
θρώπυ ὼ ὅτοι ὁὲ ὀψέ πια1. 8992. 57. 906.580. διὰ τί 
μόνον τῶν ζῴων ἄνθρωπος γίνεται. ἰσχνόφωνον πιά0. 89 51. 
τὸ θῆλυ ὀξύτερον φθέγγεται τὸ ἄρρενος Ζγεῖ. 180}"19. 
φθέγγεσθαι τὴν κε αλὴν ἀποκοπεῖσαν ὃκ ἀξιόπιστον Ζμγιι 0. 

6018 514. πῶς χρήσιμα πρὸς τὴν τῶν γραμμάτων διάρ- 

θρωσιν τὰ χείλη, ἡ γλῶττα Ζμβ168. 659 081, 86. 17. 660 
.822, 

8. (τὰ περὶ ὀχείαν, κύησιν κτλ.) ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ 
(δοϊθππο σϑηθγδύϊουβ παίαγα!β ὀχθιαρία) ΜζΊ. 1082 525 
ΒΖ. 8. 1038 082. θ68. 1049 Ρ25. λ8. 1070 38, 28. 4. 1070 

581, 84. νδ. 1092 810. ΦβΙ. 198 "8, 12. 2. 194018. 7. 
198.326. γ2. 203511. Γβθ. 3887. Ζμα!. 640 525. βΙ1. 
64688. ΖΎβΙ. 185521. ηεβ 6. 1222 Ρ11 αἱ. ἄνθρωποι. ὃκ 
ἀνακάμπτυσιν εἰς αὑτὸς ὡστε πάλιν γίνεσθαι τὸν αὐτόν 
Γβιι. 888 08. --- ἄνθρωπος ζῳοτοκεῖ ἐν αὐτῷ ἄνευ ᾧοτο- 
κίας Ζιαδ. 489 "11. 41. 889 516. Ζγαϑ. 118 9. 20. 1728 
47. βι. 182 284. πότε αἱ ἡλικίαι γίνονται τοῖς ἀνθρώποις 
Ζιειά. 844 "22. γεννᾷ ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔσχατον μέχρι ἐβδο- 
μήκοντα ἐτῶν ὁ ἄρρην. γυνὴ μέχρι πεντήκοντα Ζιεϊά4. ὅ4ὅ 
"26. ὁ ἄνθρωπος τὴν ὀχείαν. ποιεῖται πᾶσαν ὥραν" ὀργᾷ πρὸς 
τὴν ὁμιλίαν. τὸ ἄρρεν ἐν τῷ χειμῶνι μᾶλλον. τὸ θῆλυ ἐν 
τῷ θέρει Ζιεϑ. ὅ42 526, 82. πιεῖ. 896.321. ἄνθρωπος λαγνί- 
στατος Ζιζ 232. δ15 580. οἱ δασεῖς ἀφροδισιαστικοὶ ὼ πολύ- 

σπερμοι μᾶλλον τῶν λείων Ζγδῦ. 1141. πι24. 898 ὁ10. 
ἡ τῶν σκελῶν λεπτότης ὼ ἀσθένεια συμβάλλεται πρὸς τὸ 
τὴν φύσιν ὁ ὀχευτικὴν εἶναι ΖΥΥ]. 149 084. ἐπικυϊΐσκεταί ποτε 

Ζιηά. 885 "8. Ζγὸ δ. 118}8. ἀνάγκη κατασχόντας τὸ πνεῦμα 
προΐεσθαι τὴν γονήν Ζγαδ. 118 52. ἀνθρώπῳ μόνῳ τῶν ζῴων 
πολλοὶ χρόνοι τῷ τόκυ, τῆς κυήσεως Ζιγ4. δ84 385. Ζγὸ4. 

Η2 
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71 2 "8. πιά]. 89ὅ 324. τῶν γυναικῶν αἱ πολλαὶ δυσφορᾶσι 

περὶ τὴν κύησιν Ζγδθ. 115 528. ὁ ἄνθρωπος ὼ μονοτοκεῖ ὼ 

πολυτοκεῖ ὼ ὀλεγοτοκεῖς μάλιστα μενοτοκεῖ Ζγὸδά. 112 νι. 
Ζιη4. δὅ84 026. τὸν ἄνθρωπον φύσει πολυτόχον εἶναι Ζγδὅ. 
118 022, διὰ τί ἄνθρωπος ΠῚ) πολύτεκνος πιι4. 892 δ, 

9. (ένεσις. αὔξησις, ἐκγόνων ὁμοιότης). περὶ ἀνθρώπων 

γενέσεως τῆς τε πρώτης τῆς ἐν τῷ θήλει τῆς ὕστερον 
μέχρι γήρως Ζιηϊ. 581 9864. τὰ ὀΐποδα συγκεκαμμένα ἐν 
τὴ ὑστέρᾳ, οἷον ὄρνις ὼ ἄνθρωπος ἄσδβοῦ Ζιηδ8. 5862. τῶν 

μορίων γένεσις ἄθβοῦ Ζ2γβο. 144 Δ21β6α, 145 θ108ᾳ4. οἱ λέ- τὸ 

γοντες ὡς συνέστηκεν ὦ καλῶς ὁ ἄνθρωπος (ἀνυπόϑητος, 
γυμνός οἴ Ριαι Ρχγοὺ 821 (ἡ ὑκ ὀρθῶς λέγυσιν Ζμδιο. 687 
"24. ἐν τοῖς ἀνθρώποις ὀλίγα σώζεται τῶν διδύμων ἐὰν ἧ 
τὸ μὲν θῆλυ τὸ δὲ ἄρρεν. διὰ τί Ζιηά. 588 82. Ζγδο. 1τὉ 
8422. πι28. 894 48. ἀποτελειῦται τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἔμ- 1δ 

προσθεν, ἐν δὲ τὴ γαστρὶ τὰ ἄρρενα. τῶν θηλειῶν Ζιζ 22. 
5168}9. --- ὁ ἄνθρωπος τελευ θεὶς τὰ ἄνω ἔχει ἐλάττω τῶν 
κάτωθεν, νέος ὧν μείζω τὰ ἄνω ἔχει ἢ ἢ τὰ κάτω Ζιβι. 

500 }20, 88. Ζμδιο. 686 6,11. ἐν ἔτεσι πέντε : λαμβάνειν 
δοκεῖ ἀνθρώπυ τὸ σῶμα ἥμισυ τῷ μεγέθυς τῇ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ 20 
γωνομένυ. ἅπαντος Ζγαι8. 135 028. οἱ ἄνθρωποι μέχρι τριά- 

κοντα ἐτῶν ἐπιδιδόασιν πκῖ. 928 486. τοῖς ἄλλοις ζῴοις τὰ 
ἔκγονα μᾶλλον ὁμοιῶται ἢ τοῖς ἀνθρώποις, διὰ τί Ζγὸ 8. 
1614, 80, 1768 012, 109 Ὀ7. πι10. 891 ν88. 

10. (παρὰ φύτιν γινόμενα. πηρυΐσεις.) γίνεται ἀναπηρα 35 

μᾶλλον ἐν ἀνθρώποις τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν, διὰ τί ( Ζγὸ 0. 
11584. προῶν ὅτως τέλος υ ϑοὲ ἄνθρωπος ἀλλὰ ζῷον τι μόνον 
φαίνεται τὸ γιγνόμενον. ἃ δ ἣ λέγεται τέρατα, ψγὸ 8. 109 
ὑγ, διὰ τί τὸ τερατῶδες ἐν ἀνθρώπῳ. γίνεται ἧττον. Ζγὸ 4. 
110.382. τὰ δύο ἔχοντα. αἰδοῖα, τὸ Αὶν ἄρρενος τὸ ὁὲ θήλεος 30 
Ζ4γδα. 110082. διὰ τί ἄνθρωπος γίνεται ἐκ γενετῆς χωλὸς 
μάλιστα τῶν ἄλλων͵ ζῴων πι41. 895 320. νάνοι ἐν ἀνθρώ- 
ποις Θοπλρϑγδῃζιγ γίννοις ἐξ ἵππὸ Ζιζ24. 511 "26. - ἐὰν 

παῖδας ὄντας πηρωσὴ τις, ὅτε αἱ ὑστερογενεῖς ἐπιγίνονται 

τρίχες ὅτε ἡ φωνὴ με ταβαάλλει Ζιι50. 681 580. 86 
11. (τροφή) διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ὑγρᾷ μᾶλλον ἢ ἥ ξηρᾷ 

τροφῇ χρῆται πιδ6. 897119. ὅ9. 897 "86. ἐνίας τῶν ἀπη- 
γρίω μένων χαίρειν ἀνθρώπων μρέασιν, Ηη6. 1148 "22. δοκεῖ 
ἀνθρώπῳ ἀγαθὸν τῶτο (καρκίνας Ὁ πίνειν, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀηδές 
Ζιὸ. 611}22, ὁ ὑοσκύαμος ὃ ὁ ἐλλέβορος ἀνθρώποις δηλη- 40 
τήριον φταῦ. 820 "δ. 

12. γίεια, νόσος.) εὐετηρία κατὰ τὶς ἀνθρώπυς Ζιθ19. 
801 "27. πᾶς ἄνθρωπος δεκτικὸς νόσυ Ααϑά. 48 "6. σχεδὸν 
ὅσαπερ ἀρρωστεῖ ἄνθρωπος ἀρρωστήματα, ὸ ἵππος ἀρρωστεῖ 
ὼ πρόβατον Ζ2ιθ34. 604 20. τὸὼ μακροσκελῆ τῶν ζῴων ὁ ὕγρο- 45 
κοίλια. τὰ δ᾽ εὐρυστήθη ἐμετικὰ μᾶλλον αὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρω- 
πὼν Ζιῦο. 683 818. φλεβῶν τινῶν ἐπιλα μβανομένων ἐ ἐνίοτε 
ἔξωθεν ἃ ἄνευ πνιγμᾷ καταπίπτυσιν οἱ ὄνθρωποι μετ ᾿ ἀναισϑη- 
σίας Ζιγϑ. 51451. φθεῖρες νόσημα Ζιε81. 556 580. νόσημα 
λοιμῶδες ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων πολλάκις Ζιθ19. 602 "18. λυτ- 50 
τῶσιν ἅπαντα τὰ ὀγχχθέντα πλὴν ἀνθρώπα Ζιθ22. 604 47 
(σλὴν ἀνθρωπυ οπὶ ΑΖΙΠΙ 188). πυρετός Ζιθ28. 604 518. 
ἐξέδοι ἀρρώστημα ὀυσαπάλλακτον Ζμγϑ. 6 1 1510, 672 484. 
δια τι ἄνθρωπος βήττει πι. 891 38. ὁιὰ τί ( ἄνθρωπος μόνος 

ἀνθυπηρετεὶν 

ἄνθρωπος μακροβιώτατον τῶν ζιίων, πλὴν ἐλέφαντος μκΆ. 
460218. Ζγδιο. 711 08. οἱ ἀραιὸς τὺς ὀδόντας ἔχοντες 
βραχύβιοι πιά8. 896"80. -- γένος , ἀνθρώπων ἀεί Ζγβι. 
7828], εἴπερ ἐγίγνοντο ποτε γηγενεῖς. ὥσπερ φασί τινες, 

πῶς τῦτο ὑποληπτέον γενέσθαι Ζγγ11. 1702528. ἀρχαιότατοι 
τῶν ἀνθρώπων Αἰγύπτιοι μα] 4. 852 "19. 

14. (Ῥβσοβοϊορίοι, Θυμῖο8.). ἔνεστιν ἐν τοῖς πλείστοις καὶ 
«τῶν ἄλλων ζῴων ἴχνη τῶν περὶ τὴν ψυχὴν τρόπων. ἄπερ ἐπὶ 
τῶν ἀνθρώπων ἔχει φανερωτέρας τὰς διαφοράς Ζιθ1. 588 
8420, 25. οὔ 41. 008 "6. Ζγγ2. 158.318. ἐνυπνιαζ εν φχί- 

νονται ὦ μόνον ἄνθοωποι, ἐνυπνιάζει μάλιστα ὁ ἄνθρωπος 
Ζιδτο. 586 "28, 887 }14, τὰ ζῷα νανώδη, διὸ ἢ ἀφρονέ- 
στερα πάντα τῶν ἀνθρυπων͵ Ζμδιο. 6862. ὁ γλο τὴν 
εὐκρασίαν καὶ διάνοια, φρονιμώτατον γὰρ, τῶν ζῴων ἄνθρωπος 
Ζγββ. 144.380. --- τοσῶτον διεστάναι ὅσον ἄνθρωπος θηρία 
Παῦ. 1284 016. θηριώδεις ἕξεις ἀνθρώπων, ποίαν κακίαν κα- 
λῶμεν θηριότητα Ἀη6.1148 Β10. ἡμβδ. 1200910. 6. 1208 
419. --- λόγον μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων Πα2. 1258510. 
η18. 1882 4. τῷ λογικῷ ζῳν τὸ μέν ἐστι θεός, τὸ δ᾽ ἀν- 
θρωπος, τὸ δ᾽ οἷον Πυθαγόρας 181. 1511 844. ἄνθρωπος 
τὸ ἐπιστάμενον ἀριθμεῖν τζ5.142525. ἀνα μιμνήσκεσθαι. μένος 

ἄνθρωπος δύναται Ζια1. 488 "26. οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὸ ἀλη- 
θὲς πεφύκασιν ἱκανῶς ῬαῚ. 1855 515. τὸ σοφὸν ζῷον ἂν- 
θρωπος δἰπὶ κβϑ. 892 19, πλθ. 950511. 8. 9δ5δ Ρά. πάντων 
χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος (Ρτοῖαρ) Μκθ. 1062 ν14. τῦτο 
(6 νῦς) μάλιστα ἄνθρωπος Ηκτ. 1178 57, βοᾶ δ τὸν νόμον 

κελεύων. ἄρχειν δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν θεὸν ἢ τὸν νῶν 
μόνως. ὁ δ᾽ ἄνθρωπον προστίθησι ᾿ θηρίον Πγ16. 1287 880 
(εῇ πότερον δεῖ κύριον εἶναι τὸν νόμον ἣ τὸν ἄνθρωπεν Πγϊ1ο. 
1281"8ὅ. 16. 1287 524. δθ. 1298.516, 82.) ὁ ἄνθρωπος 
ἀρχὴ πράξεων, ὄρεξις διανοητικὴ ὁ ἄνθρωπος βῖπ Ηγδ. 1112 
υ82. ζ2. 1189 "δ. γεβ1. 1219 "40. 6. 1222 019, 38. η1δ. 
1249 "9. βυλευτικὸν μόνον ἄνθρωπός ἐστι τῶν ζῴων Ζιαι. 
488 "24. τὸ ἔργον τῷ ἀνθρώπυ τί Ηαθ. 1097 ν2 5844. ἀν- 
θρώποις ἴδιον τὸ δικαίων ἢ ἀδίκυ αἴσθησιν ἔχειν Πα2. 1258 
416. ἄνθρωπος φύσει ζῷον πολιτικόν Πα2. 1258 32, 8. γ6. 
1218 "19. ΗἨαΐ. 109711. ι9. 1169 "18, συνδυαστικὸν 
μᾶλλον ἢ πολιτικόν Ηθ14. 1162 417, αὶ μόνον πολιτικὸν 
ἀλλὰ ὸ οἰκονομικόν, κοινωνικόν ἤεη10. 1343 422. 26. (τὸν 

νομοθέτην δεῖ βλέπειν πρὸς τὴν χώραν αὶ τὸς ἀνθρυίπυς Πβι. 
1256 320. διαιρεῖν κατὰ τὸ πρᾶγμα, κατα τῦς ἀνθρώπυς 

Πὸιὅ. 1299 "19. ) τελεωθὲν βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπος, 
χωρισθὲν νόμν ὼ δίκης χείριστον πάντων Πα2. 1258 λ81 86η4. 

οὗ η7. 1160 58-8.. πκθ. 95082. τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν 
πάντα πεποιηκέναι τὴν φύσιν Πα. 1266 }23. Φβ2. 194 3584. 
ἐ τὸ ἄριστον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἄνθρωπος ΗζΊ. 1142 522. 
84. ὑπὲρ ἄνθρωπον, κατ᾽ ἄνθρωπον ΗΎ10. 1116 58,9. δὲ 
μεμνῆσθαι ἄνθρωπον ὃ ὄντα 22. 1418 87. ὥσπερ θεὲς ἐν ἀν- 
θρώποις Πγ18. 1284511. καθάπερ φασίν, ἐξ ἀνθρώπων γί- 
γονται θεοὶ δι᾿ ἀρετῆς ὑπερβολὴν Ηη1. 1148 8328. 

18. τρίτος ἄνθρωπος (αγρυπιοπΐυμῃ δὰ γοἀδγριθπάδλῃ ἀος- 

ὕὑγίπϑιι Ρ]αἰοπίςαπι ἀο 14618) ΜΑ 9. 990171 ΒΖ. μά. 1079 
418. ζ 18. 1089 "8. 1. 1069 υ8, ᾿ 188. 1509 "28, 26. 

τρίτος ἄνθρωπος παρ᾽ αὐτὸν ὼ τὰς καθ᾽ ἕκαστον τι22.178086. 

λιθιᾷ πι48. 895 "87, νά, ἴσχει λεύκην πιδ. 891 ν8ὅ, μόνῳ τὸ ἄνθρωπος. ἡ ἄνθρωπος Ἠηθ. 1148 "20. 
αἷμα ῥεῖ ἐκ τῶν' μυκτήρων πι. 891.5"18. διὰ τί ἄνθρωπος 
μάλιστα τῶν ἄλλων ζῴων πταρνυται πι18. 892 Ὀ22. δ4. 
8971. λγ10. 962 "8, κορυζᾷ πιδ4. 891}11, καπνίζεται 
πιδ1. 896 "8. 

ἼΑνθρωπος Ἠηθ. 1141785. 
ἀνθρωποφαγεῖν Ζιθδ. 594 529. 
ἀνθρωποφαγία Πθ4. 1888 "20. οὗ Ηη6. 1148 Ρ22. 
ἀνθρωποφάγος. θηρίον ἄγριον ἢ ἀνθρωποφάγον Ζιβι. 501 "1. 

18. (βὼ μῆκος. .) τοῖς ἀνθρυύποις κατὰ τὴν ἡλικίαν γίνεται 50 ἀνθυπηρετεῖν πολλοῖς Ἠ(Π10. 1170 "26. ἀνθυπηρετῆσαι τῷ 
χειμὼν ἣ θέρος καὶ Ἂ ἔαρ ὸ μετόπωρον Ζγεϑ. 188 ν2ῦ, 184818. χαρισαμένῳ Ηε8. 1188 84. 



ἀνιαρός 

ἀνιαρός. πρᾶγμ᾽ ἀνιαρόν (Επθη ἣν 8) Μὸ δ. 1015 329. Ρα11. 
1370411. ηεβ1. 1228 582. 

ἀνιᾶσθαι, ορρ εὐφραίνεσθαι φ4. 808 Ρ15. οἱ ἀνιώμενοι σκυ- 
θρωποὶ φθ. 812 ."4. 

ἀνίατος. ἀνίατα ἀρρωστήματα Ζιθ24. 604 "9. οΥ21.608 "80. 
ἀνίατος ἀγονία. ΟΡΡ ἰατή ΖγβΙι. 148 "84. διάθεσις τις διὰ 

ὄνα πλῆθος ἤδη. πεφυσιωμένη .} ἀνίατος ἢ πάνυ δυσκίνητος 
ὅσα Κ8. 9.38. οἱ δυσίατοι ὸ ἀνίατοι διὰ κολασειυς γεΕγΎ 2. 

1280 "8, ὉΡΡ ἰατός, ἐπανόρθωσιν ἔχων Ηη9. 1150. 082. ι8. 
1165 018. οἱ ἀνίατοι κατὰ τὴν μοχθηρίαν Ηι8. 1168 18. 
ὁ ἀκόλαστος, ὁ ἀμεταμέλητος, ἡ ἀνελευθερία ἀνίατός ἐστι 
Ηη9. 1150 082. 8. 1150 322. ὁ 3. 1121 "18. τὸς ἀνιάτυς 

ὅλως ἐξορίζειν Ηκ10. 1180 49, --- ἀνιώάτως Ζιθ29. 601 
423. ἀνιάτως κακοί Ἠε18. 1187 529. 

ἀνίατρος, ΟΡΡ ἰατρεύειν ῷαϑ. 191 }6. 
ἀνιέναι (ἄνειμι). ἀνήει λοφυΐδης ὄγκος μετὰ ψύφυ μ88. 

807 34. 

ἀνιέναι. 1. ΓΔΒ τέφραν, φλόγα, καπνον 4] μβ8. 867 6, Ρ80. 
ὃ 9. 887518, 28. ἀνεῖναι βλαστον, ἀνίεσθαι καρπύς 4βι. 

18 

198 "14. 980. 8862]. -- ὅπως ἀνέντες (ἰ 6 οταἠυὐθῃῦ 88) 30 

ἁ πράττυσι μηκέτι ταῦτα ποιήσωσι ρ838. 1445 Β4. ἀνειμένυ 

τὸ κωλύοντος ἐνεργῶσιν αἱ κινήσεις ενϑ. 461 ᾿1 7. --- ἀνιέναι, 

ΟΡΡ ἐπιτείνειν ἨΖῚ. 1188 Ρ28. ακϑ02 47. ἀνίεται ἡ συντο- 

νία, ἡ τάσις Ζγεῖ. 181}18, 188 38. περαίνονται αἱ κινήσεις 
ὀιαὰὶ τῷ ἕλκειν κ 
μεναι ὺ ἐπιτεινόμεναι φθείρονται Ῥα4. 1800 524. ἵνα ἐπιτα- 
βῶσιν ἢ ἀνεθῶσιν αἱ πολιτεῖαι Πε1. 1801 Β17 (οἴ μᾶλλον, 
ἧττον 014). πολιτεῖαι ἀνειμέναι ὼ “μαλακαί, ὉΡΡ συντονιώ- 

τεραι Πδϑ. 1290 "28. πολιτεία ἀνειμένη πρὸς τὸ πλῆθος 
Πη4. 1826 528. τὰ ἄρθρα ἀνίεται ὑπὸ τῶν νοτίων πα 24. 80 
862 3481 (οὔ βγη ἀτονεῖν πκς42. 945 317). τὰ αἰδοῖα ἀνίε- 

ται, Ορρ συσπᾶται πκζιι. 94911, 9. ἀνιέναι τὸν τόνον, 
ὉΡΡ ἐπιτείνειν, συντείνειν φ2. Β01517. πια16. 900 "12, 8. 
ἀνιέναι τὸ πνεῦμα, οΡΡ συντείνειν πβ1. 8606 "10, οὗ 28. 868 

ἀνιέναι Ζμγά. 666 "1ὅ. πολιτεῖαι ὸ ἀνιέ- 45 

. ὠνοιδεὶν 61 

Οβ12. 293 32. δεῖ τινὶ ἑτέρῳ ἀνισάσαι ἢ ποιῆσαι ἀνάλογον 
ἨΞη10. 1242}18. --- ρ888 ἀνισαζομένων τῶν ἐλαττόνων 
Οβ!ι4. 291 "12. 

ἄνισος (ἴδηι ἄνισος ΚΘ. 6.488. μχ 324. 856 482), ἀοῇ ΚΘ. ὁ 
8426, 38. Μὸ22. 1022 038. ἀνισόν ἐατι, ἀϊδὶ ἐκ ἔστιν ἴσον 

Αα46. 61 Ῥ27. ἀνισοί τι, κατά τι. καθ᾽ ἕν, ορρ ἁπλὼς, 
ὅλως Πεϊ. 1801 “81, νι, γϑ- 1280 "28, 1281 "7. 15: 1288 

"28. -- ὁ ἄδικος ἄνισος (ἄνισος ὼ πλεονέκτης) ὼ τὸ ἄδικον 

ἄνισον Ἠεθ. 1181 410. 2. 1129 388 βη6. οἴ ΠΕΙ. 1801 4835. 

ἐν τύτοις ἄστι καὶ Ἃ, ἄνισον ἔχειν καὶ Ὄ ἴσον ἕτερον ἑτέρα Ἠεῦ. 1180 

"88. τὸ ἄνισον δίκαιον τοῖς ἀνίσοις ΠΎγ9. 1280 512. διὰ τὸ 

ἄνισον ἥ στάσις Πει. 1801 260. βι. 1206 Ρ40. --- τὸ ἄνισον 
ὶ τὸ πρός τι, ἡ ἄνισος δυὰς στοιχεῖον (ΡΙΔῸ Μν:. 1087 7, 

ὅ, 11. ἢ. 1088 032, 1089"6-15. --- ἀνίσως νενεμῆσθαι τὰς 

ἀρχάς Πγ12. 1282 "24. 
ἀνισότης στέρησις ἰσότητος τζο. 141 θ5, ἐ ἵεσθαι ἀ ἀνισότητος 

Ὁ) ὑπεροχῆς Πε2. 1802 426. στάσεις διὰ τὴν ἀνισότητα Πεδ. 

1808 581. βτ1. 1266.}88. ποίων ἰσότης ἐστὶ ᾧ ποίων ἀνι- 
σότης ΠΎ12. 1282 Ῥ22. οὗ ΕἸ. 1801 }8. --- φιλίαι ἐν ἄνι- 
σότητι, ΟΡΡ ἐν ἰσότητι ἡμβ11. 1210 21. --- τὸ μὴ ἕν ἡ 
ἀνισότης (ΡΙα0) Μβ4. 1001 "28. 

ἀνισῶν τὴν κατάψυξιν Ζμγά. 666 Ρ8, 
ἀνίστασθαι. οἱ ἀνιστάμενοι πρὸς ὀξεῖαν γωνίαν τῷ μηρῷ 

ποιῶσι τὴν κνήμην μχϑ0. 861 ΒΩ1, ἀνέστην συμβελεύσων 
ρ80. 1486 νι, -- ἀναστάς, ΟΡΡ καθεύδων εν]. 458 Ρ20. 
ἀνίστασθαι τὼ τεθνεῶτα τῶν ζῳων ψαϑ. 406 "4. 

ἀνίσχ ειν. ἥλιος. σείριος ἀνίσχων. ορρ δύνων μγ4. 818 "18. 
Οβτ. 289 5838. Ζιι49 Β. 688 415. πιεϑ. 912 384. 

ἀνίσχιος. σκέλη ἀνίσχια ᾧὶ σκληραί Ζμδῖιο. 689 "21. Ζιβι. 
4991. 

ἀνιχνεύειν Ζιι40. 624 428. 
ἀνίωτος καὶ καθαρὸς σίδηρος θ48. 888}81. 49. 884 42. μόνον 

αὐτὸν τὸν σίδηρον ἀνίωτον εἶναι 2348. 1524 518. 
ἀννέφελος, νυ] ἀνέφελος (Βοι ζ45) χθ. 400 "14. 

Ὀ12. οἱ πάγοι τὰς φλόγας ἀνιᾶσιν κῦ. 391 ΒΩ, φωνὴ ἀνει- 85 ἴΑννων ἐν Καρχηδόνι ἐπιθέμενος τυραννίδι Πεῖ. 1801 38. --- 
μένη Ἃ ἀσθενές, ὉΡΡ ἐρρωμένη 42. 801 .524, 806 "21. ἀἶνι- 
ἕμενος ὺ ἐπιτεινόμενος ὁ λόγος τιῖ. 1609 328. ἁρμονίαι ἀνει- 

μέναι. ὁΡΡ᾽ σύντονοι Πθ1. 1842 22. ὅ. 1840 "8, ἡ συμμε- 
τρία. ἀνιεμένη δια μένει ἕως τινός Ηκ. 1178 421. ἐν ταῖς 
κινήσεσι ,βραὸὺς ὺ ἀνειμένος φ38. 808 35. ἐπιτείνειν ἢ ἀνιέναι «0 

Ν 
τὰ τιμήματα Πε8. 1808 νά, ἀνέντες τὰς παῖδας τῶν 

ἀναγκαίων ἀπαιδαγωγήτυς ποιήσαντες Π5Ἀ4.1338}82. ἀνιέναι 

τὸς δύλως οαῦ. 1844.280, ΟΥΡΊ. ἀνιέμενοι (ορρ κακοπαθῶς 
ζῶντες) ὑβρίζεσι Πβ9. 1269 "9. δίαιτα ἀνειμένη λίαν Πβ9. 

ὁ ἔΑννωνος περίπλους θ81. 888.411. 
ἄνοδμος πγ18. 818 52. 
ἄνοδος τῷ γρϑ τοιαύτη μβ2. 855 56. 
ἀνόδυς. ἀνόδοντα Ζμγ14. 614 020. ἀνόδοντα κα ἡ λεῖα ὡς ῥαφίς 

(Ρ 8918) 7.218. 152881. 
ἀνόητος Ηγ18. 1119 11, Αγ ἡλίθιος ΗδΤ. 1128 νά. οἱ τυ- 

χόντες ἡ οἱ ἀνόητοι Πβ8. 1269 58. ἀνὸραποδωδὴς ἀνόητος 
γεγϑ. 1281 510. οἱ ἀνόητοι ᾿Αλωάϑαι ΚΙ. 591.510. --- ἀνόη- 
τον ὼ ὁ καλόν ἡεγδ. 1282 088. τὰ ἀνόητα, Βγπ ἄλογα, ΟΡ 

1210 582. παιδιαὶ ἀνειμέναι, ἀἴδι ἐπίπονοι Πη171. 1886329. 45 φρόνιμα, ἔλλογα Ηκ2. 1118 52, 8, 1112 510. τὸ τῶν προ- 
ἀνειμένους ζῆν ΗΎ 7. 1114 85. ἀνειμένως ὀργισθῆναι. ΟΡΡ 
σφοδρῶς. ἀϊδὶ μέσως Ηβά. 1105 "27. --- ἡ δευτέρα ἐκκλη- 
σία ἀνεῖται τοῖς βυλομένοις λέγειν 394. 1548 "17. --- 2. ἸΏ 
αἱ ἐπιθυμίαι ἀνείκασι Ῥβ 18. 1390516 (εἴ ἐκλελοίπασιν, 
ἀσθενεῖς εἰσίν 412). πανταχῇ ἀνιᾶῶσι μᾶλλον ἥ ̓ ἀρχόμενοι τὸ 
(ρρ προσέχειν) Ῥγ14. 1415 10. ἐάν τε ἐπιτείνη ἡ κίνησις 
ἐάν τε ἀνιῇ ἐάν πε μένη Φζ1. 2886. Οβθ. 288. 526, 27. 

ἀνιερῶν. ἅπαντα ἅπερ ἀνιέρωσε οβ1846 05. 
ἀνικία (δγῖμδρ), ν 1 ρτὸ ἀδικία ΜΑΒ. 990 484. 
ἄνικμος ἀμμώδης, ἡ Διβύη πιβ8. 90619. 
ἀνιμᾶν. ανιμᾶται ὁ ἥλιος τὰς σήψεις φτβθ. 826}86. 
ἀνίπτασθαι ᾿ αἰωρεῖσθαι θ19. 886 .312. 
ἀνισάζειν. τὴν θατέρα ὑπερβολὴν ἀνισαζει θάτερον Ζμβ 1. 

652 "82. ἀνισαζειν τὸ βάρος Ζπ8. 108 δ14. οἱ δύο πτερύγια 

βάτων ἦθος εὔηϑες ὺ ἀνόητον Ζιι8. 610 Ρ28. ὁ πολύπως ἀνό- 
τον Ζιι87. 622 48. 

ἀνόθευτος γάμος θ158. 846 480. 
ἄνοια. τὸ ἤθη τῶν ζῳων διαφέρει κατὰ νῦν αὶ ἄνοιαν Ζιι8. 

610 822. --- τίκτει ἀπαιδευσία μετ᾽ , ἐξυσίας ἄνοιαν ἢ 89. 

1492 812. 

ἐνοίγειν. αἱ θύραι αἱ ἀνοιγόμεναι ἔξω οβ΄ 184156. ψόφος 
στροφέων ὅταν ἀνοίγωνται βιαίως ακ 802 "41. ἀνοίγεσθαι. 

οΡΡ συγκλείεσθαι Ζιὸ 4. 528 516. πόροι ἀνοίγονται, ἀνεῳγ- 
μένοι, ορρ συγκλείονται πβ28. 868 Ρ16. 8. 867 14. ε1. 
881 527. ια838. 908 328. λδ᾽Ί2. 964}11. λέων τὰ ἐντὸς 
ἀνοιχθεὶς (οἴ ἀνατέμνειν) ὅμοια παντ᾽ ἔχει κυνί ΖΙβ1. 491 
17. οὗ δθ. 581 416. θδ. 594 "21. 238. 604 421. 

ἀνοιδ εἴν. οἱ (περὶ τὲς μαστὲς) τόποι ἀνοιὸῶσιν ὑπὸ τῷ πνεύματος 
ἔχοντες τὴ καμπὴ ἀνισάζυσι τὰ “τέτταρα “σημεῖα Ζπ1. 108 0 Ζγα20. 728 θ20. πὸ2θ. 8719 "Ω. οὗ κὸ10. 9312. τὸ κα- 
28. οαῖ οὐἰθοῖο ταύτη ἀνισάζει ἡ ἢ φύσις ὼ ποιεῖ τινὰ τάξιν λνμμα ἀνῳδηκός Ζι.40. 628 52. λίμνιον ἀνοιδῶν θ112.8414. 



62 ἀνοίδησις ἀνταποδιδόναι 

« 
ἀνοϊδησίς Ζις τῶν μαστῶν ἐπιγίνεται Ζιζ 320. 51416. ἡ ἀνόνητος τοῖς κατὰ παθος ζῶσιν ἡ ,γνῶσις ΗαῚ. 109ὅ 59 

ἀνοιδησις ἡ ἀπὸ τῆς τροφῆς γινομένη Ζμβ9. 655 52. δ΄]10. (γα ἀνωφελῶς 55). ἀνόνητος ἡ χάρις, ἡ βοήθεια Πη18. 
6891. θαλάσσης ἀνοιδήσεις κθ. 899 427. 1884 40. 

ἀνοικίσαι τὴν Σπάρτην ρῶ. 1428 51. ἄνοπλος. ὥσπερ ἄνοπλοι ἁπλισμένοις μαχονται ἨΥ11. 1116 
ἀνομαλίζ εἰν. οἵ ἀνωμαλίζειν. 6 "12. τὸ ἄνοπλον, ΟΡΡ τὸ ὁπλιτικόν Πὸ 8. 1289 "82. 
ἀνομάλωσις τῶν ἐσιῶν Πβ12. 1214}9. (χυοπίαπι ποπ ρατίϊ- ἀνορέγειν ἄνω Ζιβι. 497 028. 

Φἰομ θη ̓ ΠΘΘα Δ] Θηι, 86 δοαυδ  δ.18 τϑϑυϊθυ οαθαι υἱάἀθῦιγ ἀ νόρεκτο ς ἀπολαύσεως αρά. 1250 Ρ9, ἀνόρεκτοι περὶ τὰς 

δἰ σηϊβοῦγθ, ποὰ δϑὺ βου δοηάσπι οὰπὶ ϑίθρῃ Τ68 δὰ Πα ἀπολαύσεις αρῶ. 1280 48. 
ἀνωμάλωσις.) ἀνορθῶν. ἀνορθῶσθαι τὰ πίπτοντα τῶν οἰκοδομημάτων, δοῃΐ 

ἀνομβρία Ζιθ28. 606 "20. 10 συΐζεσθαι Πζβ. 1822}20. 
ἀνομία ρ81. 1448 522. ες ἀἄνορθειν. ἀνόρυσε, (Επιροὰ 118) Μβά. 1000 15. 
ἀνόμιχλος ὸ ἀνέφελος ἀήρ κά. 394 328. ἀνορροπύγιος καίρκινος Ζιδ. 5256 0831. πτῆσις ἀνορροπύγιος 
ἀνομοθέτητον τὸ ἥμισυ τὴς πόλεως Πβ9. 1269 "19. Ζιδ τ. 882 524. 
ἀνομοιοβαρής Οαθ. 213 "28. ὠνορύττειν τὰς μυωπίας, τὰ ψά Ζιζϑ81. 580 »26, 28. ι88. 
ἀνομοιοειδεῖς (ἀνομοειδεῖς 1, ΜΡ οἵ 8 ν ὁμοιοειδής) φιλίαι ᾿ιὸ 5658 210. 

ἯΙ]. 1168 ν82. ἄνορχος. φοινίκων ἀνόρχων, ὅς τινες εὐνύχως καλῶσιν, οἱ δὲ 

ἄἀνο μοιομερής, ΟΡΡ ὁμοιομερής, γϑὶαυὶ εἰ ἄπειρον σῶμά ἐστιν, ἀπυρήνας, 260. 1524 24. 

ἤτοι ἀνομοιομερὲς ἅπαν ἢ ὁμοιομερὲς ἀνάγκη εἶναι ΟαἹ. ἀνόσιος. ἀνοσιώτατον ᾧ ἀγριώτατον ἄνθρωπος ἄνευ ἀρετῆς 
214 481. πᾶν μέρος τῶν κατα φύσιν ἢ τῶν ἀνομοιομερῶν Πα2. 1288 486. 
ἢ τῶν ὁμοιομερῶν Ζγα18. 134 "24 8], ορρ ὁμοειδής ψαῦ. "0 ἀνοσιυργοί Ηι4. 1166". 
411321. ὕλη τοῖς ζῴοις τὰ μέρη. παντὶ μὲν τῷ ὅλῳ τὰ ἄνοσμος Ζικ1. 684 19. 
ἀνομοιομερῆ, τοῖς δ᾽ ἀνομοιομερέσι͵ τὰ ὁμοιομερὴ, τύτοις δὲ ἄνοσος Ῥαδ. 1801 8, ὑγιές τε εκ ἄνοσον τὸ ἕν ΚΔ[ολἰδδὶ γϑνθ8) 
τὰ καλιήμενα, στοιχεῖα τῶν σωμάτων Ζγα]. 118 510. τὰ δι. 914 419. ἄνοσοι πρὸς τὰ ἄλλα ἀρρωστήματα, τῶν ἄλ- 
ὁμοιομερῆ τῶν ἀνομοιομερῶν ἕνεκέν ἐστιν, ὕλη τῶν ἀνομοιο- λων ἀρρωστημάτων Ζιθ22. 604211. 24. 604 822. --- ὠὄνό- 

μερῶν, τρίτη ᾧ τελευταία σύστασις ἡ τῶν ἀνομοιομερῶν Ζμβι. 6 σως Ζικϑ. θ86 "40. 
646}31, 9,522, 647 38. 2. 6417 022. Ζια]. 486 818. τὰ ἀνο- ἀνόστεος ἡ καρδία Ζμγ4. 666}17. τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ἀνό- 
μοιομερὴ αὐξάνεται τῷ τὰ ὁμοιομερὴ αὐξάνεσθαι Γαῦ. 821 στεα ἦμβϑ. 885 52. 
511. τὰ ὁ μοιομερὴ τοὶς πάθεσι διώρισται, τὰ ἀνομοιομερὴ τῷ ἄνοστος. εἰ πάντες ἐγένοντο ἀνοστοι Γ 140. 1502 3. 
δύνασθαί τι ποιεῖν Ζγα 18. 122 58, μδιο. 888 810. αἱ ἀνό σῴφραντος, ἀοῇ Ψψβϑ9. 421 "6. 
ποιητικαὶ δυνάμεις ἐν τοῖς ἀνομοιομερέσιν Ζια 4. 489 521. 80 ἀνόχευτος. αἱ πέρδικες αἴ τ᾽ ἀνόχευτοι. ὼ αἱ ,ὠχευμέναι 

τῶν ἀνομοιομερῶν ἔργα ὰ πράξεις εἰσίν Ζμβι. 6460}"12, Ζγγ!. 151414. τὰς μελίττας γεννᾶν ἥ ὀχευομένας ἣ ἀνο- 
641 324, 80. τῶν ὀργανικῶν μορίων ἕκαστον ᾿ἀνομοιομερές χεύτως Ζγγ10. 169 416. διατελεῖν ἁ ἀνόχευτα Ζιγ21. 538 84. 
ἐστιν Ζμβι. 646 "26, θ4154, τὰ ἀνομοιομερὴ τὰ ἐν τοῖς θ1. 895 "17. ζῷα ἀνόχευτα, γένος ἀνόχευτον Ζιε1ιὅ. 846 
ζῴοις ΘΒυΠΙΘΓΑΠΓΓ μὸ 10. 888 816, δὰ 68 τϑέδγαπίαν χεῖρες 816, 17. 

πρόσωπον στόμα πόδες πτέρυγες ὀφθαλμοὶ μυκτὴρ δάκτυλος 88 ἄνοχλος, ΟΠ ἱπιρράϊοῃβ. τὰ κέρατα ἅτως ἔχοντα πρὸς τὸν 
βραχίων σπλάγχνα τινά Ζια]. 486 57. 4. 489 328. Ζμα!. ἄλλον βίον ἀνοχλότατα Ζμγ2. 668 520. 
640. 320. β1. 640 .528,}14, 323, 647 09. οἵ ΖΙιγ1. 511 435. ἀνταγωνίζεσθαι. οἵ ἐλευθέριοι προΐενται ἢ ὑκ ἀνταγωνί- 
δι. 528 582. μαι. 640520. βι. θ47}9. 9. 668 "18. ἡ ζονται περὶ τῶν χρημάτων Ῥαϑ. 1866 "8. 
καρδία διὰ τὴν τὸ σχήματος μορφὴν ἀνομοιομερές ἐστιν, ἀνταγωνιστεὶν Ῥγ!δ. 1510: 14. 

ἀρχὴ ὼ τῶν ὁμοιομερῶν ὸ τῶν ἀνομοιομερῶν Ζμβι. 641 4“οἀντα γωνιστής. ἀνταγιυνιστοὸὶς τῆς παιδείας νῦν ἔχασιν Οἱ 

488. Ζγβ4. 140519. ἐοίκασι μάλιστα τοῖς γονεῦσι τα ἀνο- Λακεδαιμόνιοι) Πθ4. 1388 587. οἱ τῶν αὐτῶν ἀνταγωνισταί, 
μοιομερὴ Ζγα 18. 122 818,20, 28, 2ὅ, 29. τὰ ἀνομοιομερῆ ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἅμα ὑπάρχειν ἀμφοῖν Ρβδ. 188218, 

τὰ ἐν τοῖς φυτοῖς αυχηθγδπίαν μὸ 10. 888 419. ἡ τῶν φυ- 422. πρὸς ἀνταγωνιστὰς ὼ ἀντεραστὰς φιλοτιμεῖσθαι Ρβιο. 

τῶν φύσις ὅσα μόνιμος Π πολυειδής ἐ ἐστι τῶν ἀνομοιομερῶν" 1888 5418. ἀνταγωνισταί, 14 ἀντίδικοι ρΡ2. 1422 27. 1. 

πρὸς γὰρ ὀλίγας πράξεις ὀλίγων ὀργάνων ἡ χρῆσις Ζμβι0.46 1483 582. 87. 1442 }8. 
860 Δ1, ἀντάδειν. ὃ πέρδιξ ἀντάσας ὡς μαχϑμενος Ζιι8. 614 411. 

ἀνόμοιον ποσαχῶς λέγεται Μιϑ8. 105414. δ. 1018 519. 12, 14, 34. τὸ θηρίον ἀνταδει ὼὶ πρόσεισιν θ151. 848 "25. 
ΚΒ. 1116. πάσχειν ὑπὸ τὸ ἀνομοίω, ὑπὸ τὸ ὁμοία ψβ5. ἀνταναιρεῖν. τὰ πρότερα τῷ εἶναι ἐκ ἀνταναιρεῖται Μζ 15. 
417 419. ἐξ ἀνομοίων ἡ πόλις Πγά4. 1211 5. φιλία ἐ ἐν τοῖς 1040 422. οὔ συναναιρεῖν. 

ἀνομοίοις πῶς γίνεται ἡμβ11. 1210 418. --- ἔδπιίπ ἀνομοία το ἀνταναίρεσις. τὴν αὐτὴν ἀνταναίρεσιν ἔχει τὰ χωρία ὼ αἱ 
ακ 808 58, ραμμαί τθϑ. 168 088. 

ἀνομοιότης, ὈΡ ὁμοιότης Ζγὸδϑ. 169 515. τοῖς ἄκροις πρὸς ἀντανακοπὴ κυμάτων, ὉΡΡ πρόωσις κά. 3896.319. 

ἀλληλα πλείστη ἀνομοιότης Ηββ8. 1108 "88. στασιαζ ειν δι᾿ "᾿Αντανὸδρος, πόλις ὑπὸ τὴν᾿ Ἴδην πρὸς τὴ Μυσίᾳ τῆς Αἰο- 
ἀνομοιότητα Πε2. 1802 "δ. αἱ ἀνομοιότητες τῶν ἠθῶν ἥκιστα λίδος Γ 4838. 1650 329. ἐν τὴ ̓Αντανϑρίᾳ δύο ποταμοί Ζιγ12. 
φιλικόνοαά. 1844818. . φιλία κατ ᾿ ἀνομοιότητα ημβι11. 121049. 566 519516. ᾿Αντανδρίων πολιτεία 438. 

ἀνομολογέμενον. τῦτο δ᾽ ἀνομολογώμενον (ποῃ οοπδοπίδ- ἀνταποδεικνύυσι τὸ ἀντικείμενον Ρβ29. 1408."27. 
πθὰπι) τοῖς προειρημένοις Αα 84. 48.321]. ἐλεγκτικὸς τόπος, ἀνταποδιδόναι τὴν ἴσην, τὸ ἴσον, χάριτας. τὸ ἐνδεχόμενον 

τὸ τὰ ἀνομολογέμενα σκοπεῖν Ρβ23. 1400 51. δεικτικὸν Ρβ2. 1319 7. Ηηῖ. 1157 58. 17. 1101 "25. θ16. 1168 
ἐνθύμημα, τὸ ἐξ ὁμολογυμένων συνάγειν, ἐλεγκτικὸν τὸ τὰ 014, ἀνταποδοτέον τὰς εὐεργεσίας, χάριν, τιμήν, τὴν ἀξίαν 
ἀνομολογέμενα συνάγειν Ρβ22. 1896 "28. ο. Ηι2.1164}81, 26. 616. 1168 14. 15. 1168 82. ποῦ 86- 

ἄνομος. τὰ ἄνομα, οοπὶ ἄδικα, ἀσύμφορα ρ11. 1480 588. ἀϊδο οὐίθοῦο τὸ ἀνταποδιδόναι δίκαιον Ῥαϑ. 1861 321. γὅ. 



ἀνταπόδυσις ἀντικαταλλάττεσθαι 68 

ἀντιβλάπτειν Ἠε15. 1188 38. 
ἀντιβλέπειν ὑπ᾽ αἰδὼς ὁ δύνανται πλαϑ8. 951"12. υκέτι ἀ ἀν- 

τιβλέπυσαι κατάκεινται αἱ αἴγες, ἀλλ᾽ ἀπέστρα μια! ἀπ᾿ 
ἀλλήλων Ζιιϑ. 611 45. 

δ ἀντιβολεῖν. δὶς ταάφυ ἀντιβολήσας Ἡσίοδος Γ 524. 1568 088. 
᾿Αντιγόνη ΣΣοφοκλέυς Ῥα18. 1318 "9. 15. 1875 484. Ὑ16. 

14117.529. 17. 1418 "82. πο14. 145451. 

1401 228. παῦλα γίνεται τῆς ὀργῆς. ὅταν ἀνταποόιδῷ Ηδ11. 
1126.521. 16. --- ὁ ἀὴρ φέρεται, εἶτα ἀνταποδίδωσιν πχοά. 
940 "20. -- ἰμύταπβ ὡς ἐκεῖ χάλαζα, ἐνταῦθα ὑκ ἀποδί- 
δωσι τὸ ὅμοιον Μμαι1. 841 582. οἵ Ργά. 1407516. τὸ δεξιὸν 
ἡγεῖται ὼ ἀνταποδιδωσι κατὰ τὸ ὄπισθεν Ζπι. Τοῖ }10. 

ἀνταπόδοσις ἴϑιον χάριτος Ηε8. 1183 848. τὴν ἀνταπόδοσιν 

πῶς δεῖ γίγνεσθαι Βθι15. 1168 ."9-28. 11. 1184 Ρ7, 3. 1165 
46. ὁεῖσθαι γμάτων. εἰς τὰς ἀνταποδόσεις Ηιι8. 1178 "80. ἀντιγράφειν. ταρὰ ἀντιγράφεσθαι τὰ καταβαλλόμενα τῇ πέ- 
τ΄ ἀν τις ἄπτηται τῶν χορδῶν βιαίως, ἀνάγκη αὶ τὴν ἀν- λει 899. 1544 }8, 11,14. 

ταπόδοσιν αὐτὰς ὅτω παλιν ποιεῖσθαι βιαιοτέραν ακ808 3481. 10 ἀντιγραᾧ ες, τίνα ἀντνγράφεται, αἱρετός, κληρωτός 399. 
ἀνταπωθεῖν πκὸϑ. 986 "86. (τὸ σωματῶδες ἀναχθὲν) παλιν 1844 18, 10. ; 

ἀνταπωθεῖται καὶ ὸ κάτω ῥεῖ υ8. 451}28. ἀντίγραφον. τίθεσθαι ἀντίγραφα παραδόσεως χρημάτων Πεβ. 
ἀνταρκτικὸς πόλος, ὉΡΡ ἀρκτικός κῷ. 8592 44. 1809511. 
ἀνταυγεῖν. ὁ ἀὴρ κνανῶς, ἢ ἡ θάλαττα ἀνταυγῶσα τοιαύτη ἀντιδανειστέον τῷ δανείσαντι Ἠι2. 1165 38. ’ 

φαίνεται πχγθ. 983 527. 16 ἀντιδιαβάλλειν τὸν διαβαάλλοντα ΡΎΙ 5. 1416 526. 
ἀντειπεῖν τοῖς ἰσφερομένοις ΠβΙ11. 1218 "12. τοῖς λεγομέ- ἀντιδιαιρεῖσθαι. ἀντιδιηρῆσθαι λέγεται ἀλλήλοις τὰ κατὰ 

νοις Π χαλεπῶς ἀντερά μεν ρ9. 1480511. πρὸς τὴν ἀπορίαν τὴν αὐτὴν διαίρεσιν ΚΙ8. 145084. ἀντιδιηρημέναις ἀφλιει: 

ῥᾷδιον ἀντειπεῖν ὸ λῦσαι ἡμβ1. 1206 8, παραπεπεῖσθαι τῷ πᾶν γένος διαιρεῖται τζ 6. 148."86. ἀντιδιηρῆσθαι διαφορᾷ 
μὴ ἔχειν ἀντειπεῖν ατϑ909 "18. --- ὥσπερ δύλας ὐδ᾽ ἀντει- τινί τζι 6. 148 484, 10. τοιαύτη ἡπτέγησα ἥ ἀπόφασιν 

πεῖν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας δίκαιον, ορρ ἐπιστήμη ἀρχικω- 20 ἀναγκαῖον ἀντιδιαιρεῖσθαι" τῷ πλάτος ἔχοντι τὸ μὴ ἔχον 
τάτη ᾿ ἡγεμονικωτατη Μβ2. 996"11. πλάτος ἀντιδιήρηται, ἄλλο ὃ ἀδέν τζ 6. 144 41. τὰ ἀντι- 

ἀντεκχόπτω. ἀντεκκοπῆναι ὀφθαλμὸν μαϑά. 1194 5838. διηρημένα τεθ. 186 ν8, 4, 8, 9. ἅμα τὴ φύσει τὰ ἀντιδιη- 
ἀντεκτρέφεσθαι τὸς πελαργὸς ὑπὸ τῶν ἐκγόνων ᾿Ζιι 18. ρἡμένα, ἐκ τῷ αὐτῷ γένυς τζα. 142 7:10. ΚΙ8. 14 588. 

615 "28, 2ὅ. ἀντιδιδόναι ἡμβ11. 121018. 
ἀντεπιχειρεῖν, μήτ᾽ ἐνίστασθαι μύτ᾽ ἀντεπιχειρεῖν ἔχων 35 ἀντίδικος, ΟΡΡ διαιτητής Οα10. 2719 "11. οὗ Γ 414. 1541 

τθ8. 160}10, ὅ. ᾿ 219. 6γη ἀνταγωνιστής ρ81. 1442}6, 8, 14481,12. ὃ 
νόμος δυο λόγυς τῶν ἀντιδίκων ἑ ἑκάστῳ ἀποδίδωσι ρ19. 1482 
587. ἀπὸ τῶν ἀντιδίκων αὐτῶν τὸ εἰκὸς λαμβάνειν ρ8. 1428 
Ρ24, τῷ ἀντιδίκῳ τί σκεπτέον, ΟΡΡ ὁ κατηγορῶν Ῥα 10. 

1368.80. τὰ πρὸς ἀντίδικον ῬΎ 18. 1414}1, 9. --- τῶν 
ἀμφισβητύντων λόγων ἀκηκοέναι ὥσπερ ἀντιδίκων Μβι. 
995 08. 

ἀντίδοσις ἡ ἡ κατ᾽ ἀναλογίαν ΗΕε8. 1188 86. --- Ἰσοκράτης ἐν 

τὴ ἀντιδόσει Ῥγ11. 141827. 
85 ἀντιδωρ εαί ΗἨδδ. 1128 48. 
ἀντιδωρεῖσθαι 1810. 1189 "14, 
ἀντίζυγος. τὸ ἧπαρ ἔχει ὦ ὥσπερ ἀντίζυγον τὸν σπλῆνα Ζμγά. 

ἀντεραστής. φιλοτιμεῖσθαι πρὸς τὶς ἀνταγωνισταὶς ὼ ἄντε- 
ραστάς Ρβιο. 1388 514. 

ἀντερείδειν. ἴγᾶπβ (Ὁ) τὰ μαλάκια ἀντερείδοντα καὶ ἢ διαπτύτ- 
τοντα τὰς πλεκτάνας Ζγα 1ὅ. 120 Ρ16, --- ἰπΐγ ὑκ ἔσται 30 
πορεία, εἰ μὴ ἡ γὴ μένοι, ἐδὲ πτῆσις ἣ νεῦσις, εἰ μὴ ὁ 
ἀὴρ ἥ ἡ θάλασσα ἀντερείδοι Ζκ2. 698 Ν18, οὗ πχγϑ8. 981 
"12. 18. 988."18. τὰ μένοντα, διὰ τὸ ἀντερείδειν μχϑ. 851 
085. τὸ ὠθώμενον ἀντερείδει ὅθεν ὠθεῖται μχ 84. 858 526. 
μηδενὸς ἀντερείσαντος Οβ18. 294 319. 

ἀντέρ εἰσις πις8. 915 82, δυσκινήτως ἔχειν πρὸς τὸς ἀνέμυς 
διὰ τὴν ἀντέρεισιν Οβ!8. 2941. ἔχει τινὰ ἀντέρεισιν πρὸς 
ἄλληλα τὸ μόρια ἐν ταῖς καμπαῖς Ζπ8. 105 514, 11. 6606 5421. 

ἐντεστραμμένως, ν ἀντιστρέφειν. ἀντίθεσις. ὁ μέγας δακτυλος πρὸς τὸ λοιπὸν τῆς χειρὸς ἀν- 
ἀντευεργετεῖν τὸς εὖ ποιήσαντας ρ2. 1422 482, 37. 40 τίθεσιν ἔχει Ζιβι1. 808 525. --- Ἰορίςο ἀντίθεσις δτηθίταμι 
ἀντενεργετικὸς πλειόνων ὁ μεγαλόψυχος Ηδ 8. 112411, οὐ νατγἰδίδίθπι βὰ8 δαπάοπι μαθϑὺ αἴθ ἀντικεῖσθαι, αυο- 
ἀντευποιεῖν Ἦχϑ. 1119 328, τὸν εὖ ποιήσαντα Ῥα18. 1814 Θὰπι β8 606 ΡΓῸ ΒΥ σΟμΠρΙο (ο τη]. 151 585, 84. 28. 

454. 181 326, 217 4]). ἀντιθέσεως σοίδγα αυδίμον ἀϊδυϊπριπιηῦαν 
ἀντέχειν. τὸ καρτερεῖν ἐστὶν ἐν τῷ ἀντέχειν, ἀἰδὺ κρατεῖν τββ. εθ. Μι4. 1065 3588. 8. 1064 323. 4. 1056 488. ΚΙ]. 

Ηη8. 1150584, 85. --- ἄν ἁπτομένῳ τῷ δακτύλῳ τραχύτερα 456 10671}21. θεῖ. 226511 (εἴ ἀντικεῖσϑαι). αἱ λεγόμεναι ἀν- 
τὰ χείλη ἧ ὼ ἀντέχηται ἀ4ᾳ ἀντέχη, ̓ τοϑίβειη!) Ζιη8. 588 τιθέσεις, αὖται αἱ ἀντιθέσεις (βθπθγα ορροβί ἰοπί5) τη]. 181 
418. -- ἀντέχεσθαι τῶν παραδεδομένων μύθων, δικαίν τινός 85. ΚΙΟ. 11.088. ὁ τρόπος τῆς ἀντιθέσεως ὁ αὐτός ΚΙο. 
ἃἱ ποϑ. 1461 Ρ24, 160. Πα6. 1255 382. ρ1]. 1421316. -- 1208, 12. ἀντίφασίς ἐστιν ἀντίθεσις ἧς ἐκ ἔστι μεταξύ 
ἀνθεκτέον τῆς μέσης ἕξεως Ηδ11. 1126 Ὁ9. ΑΎΖ. 12.312. ὅσαι καταφατικὸν ἔχυσι τὸ σχῆμα κατὰ τὴν 

ἀντηχεῖν δοκεῖ ἡ ὑπάτη μόνη πιθ24. 919 "16. 860 ἀντίθεσιν Αα18. 82 482. τὸ πότερον ἀεὶ ἐν ἀντιθέσει λέγομεν, 
ἀντί. τὸ μένειν ἀντὶ τῷ μάχεσθαι ἡρᾶντο Ρβ28. 189917. πότερον λευκὸν ἢ ὦ λευκόν Μιδ. 1055 582. τῶν καταφα- 

τὰ αἱν ἔναιμα τῶν ζῳων ἐστί. τὰ ὸ᾽ ἀντὶ τὸ αἴματος ἔχει 
ἕτερον τι μόριον τοιῶτο" ἀντὶ σιαγόνων ῥύγχος" ἀντὶ πλεύ- 
μόνος βραγχια εἰπι Ζμβ2. 648 31. 16. 669 Ῥό. γθ. 669 "4. 
14.674 "22. 810. 680 520 8]. οἴ ἀνάλογον Ρ48581. μετα- 
βάλλυσι κατὰ τὰς ὥρας τὸ χρῶμα, οἷον «ὃ κόττυφος ἀντὶ 
μέλανος Ἐανθός Ζιι49 Β. 632 918. --- ἀλλ᾽ ἴσως ἀντὶ τύτυ 

σεων (ἰ 6 τῶν καταφατικῶν προσδιορισ μῶν) αἱ ἀντιθέσεις 
τρεῖς Αβιῦ. θ4 488. τἀναντία κατὰ τὴν ἀντίθεσιν τθ18. 
168.516. ἀντιθέσεις φανερώτεραι ἠεβῦ. 1222 522. --- γῇοῖ 
ἀντίθεσις, ὶ 4 ἀντικειμένη λέξις, ἀεῦ Ῥγϑ. 1409 485, 1410 
422, ἀἰδὲ παρίσωσις, παρομοίωσις 328. Ψευδεῖς ἀντιθέσεις 
Ῥγϑ9. 1410 08. 

ἀντίθετον, ἀοῖ,͵ οἷὰβ υβὰ8 Ρ27. 
ἀντιθλίβεται τὸ θλῖβεν 2γὸ ὃ. 168 "20. 

80 ἀντικαθισταΐναι κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἄλλυς ἄρχοντας θ94. 88858. 
ἀντικαταλλαάττεσθαί τι Ηθῦ. 11571512. ἡμα15.1188}20. 

(6 ΡτῸ 60 υοὰ δὔϑοιθαβ πο οαγοῦ) βυλεύσεται περὶ τῶν 
καθ᾽ ἕκαστα κάλλιον Πγ1δ. 1286 520. 

ἀντιαάζειν. ἀντιάσαντα (Επιροὰ 880) Ζγα18. 728 525. 
ἀντιβαίνειν ἢ ἐναντιῦσθαι τῷ λόγῳ Ηα18. 1102 "24. 



64 ἀντικατάσχεσις ὠντίληψις 

τὶ ἀντί τινος Ηθ8. 1158 "8. ἡμα 17. 1189 515. 84. 1195 854 "18. ἀντίκειται πως ἢ τὴ κινήσει ὼ τὴ ἠρεμίᾳ ἡ κί- 
"16. τί νος ἡμαϑά. 1194511, 1198 "16. βι1.1210388. νησις ἢ ἐναντία ΦΘθΊ. 361 518,21. κίνησις ἀντικειμένη, ἀϊδὶ 
ἀντ. πρός τινα ἡμαϑά. 1194.320. -- τὰ δὲ ἀντικαταλλάτ- ἐναντία ᾧΦθ8. 264}160. ἡ , ἀντικειμένη. ὥρα μβδ. 862 514. 
τεταί τι πρὸς τὴν περὶ τὰ θεῖα φιλοσοφίαν Ζμαῦ. 845 58. τὸ γένος ἕν διαφέρον ταῖς ἀντικειμέναις διαφοραῖς Μὸδ. 
-- ἀντικαταλλάττεσθαι (Ἔχοιιθαγ6) τὸ κα ἕνεκα Ργ1δ. 1418 5 1010."26. ἀντίκειται τῷ μὲν ἄρρενι τὸ θῆλυ. τῷ δὲ πατρὶ 
417,11. ἡ μήτηρ 2μὸ δ. 168 Α28, οὔ 48.1. 1685, 165 585. ἀντί- 

ἀντικατάσχεσις τὸ πνεύματος πλγ!. 961 "22. κειται τῷ ἐλεεῖν τὸ νεμεσᾶν ΓΡῚ Ρβϑ9. 1386 "9, 11, 17, 
ἀντικατηγορεῖσθαι. τὰ ἀντικατηγορόμενα., ΒΥγῃ τὰ ἐντι- 1387 ν16. τὰ μὲν ἐντελεχείᾳ ἔσται, τὰ δ᾽ ἐν τῷ ἀντικει- 

στρέφοντα (εἴ ἀντιστρέφειν) ΑὙ18. 18 828, 27 (οὗ 19. 82 μένῳ μὸ 4. 381 }28. τὰ σκέλη πρὸς τὸς βραχίονας ἀντί- 
4106 ΚΖ, 15), βγὰ τὰ ἑπόμενα ἀλλήλοις Αγϑ. 18.516, 12.190 κεῖται (1 6 ἀντίστροφά ἐστι) Ζια] δ. 498 "28. ---- τοῖον λέξις 
ἀντικατηγορεῖσθαι τῷ πράγματος, ΒΥἃ μόνῳ ὑπάρχειν, δἀ- ἀντικειμένη ἀοῦ ῬΡΎϑ. 1409 "85, 88. --- ἀντικειμένως 
μἰδοίαν πὰ ἀοβηϊοπάδ τῶ ἰδίν ποϊϊοπο ταῦ. 102 319, 29. 8. βδπάθῃι μαθϑὺ 88 νατἰθιαῦθαι δίαυθ ἀντικείμενος. τὸ ἄλλο 
108 "8, 9, 12. εὖ. 1351. ζ8. 140 22, 24, ἀϊϑῖ τὸ τί ἦν ἀντικειμένως λέγεται ὼ τὸ ταὐτό Μιϑ8. 1054 515. ἀντικει- 
εἶναι τεϑ. 182 84, 7. μένως λέγεται τῷ ταὐτῷ τὸ ἕτερον, τὰ πολλὰ τῷ ἑνί, τοῖς 

ἀντικεῖσθαι, ἀντικείμενον. 1. βθῆβι ἰοοδ]ὶ, ἡ κύκλῳ ἔχει 15 ὅμοίοις τὰ ἀνόμοια Μὸδ. 1011 48. 9. 1018 811, 18. 10. 

πιυς ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρον Οα8. 277 123. τὸ 1018 "8, η2. 1048 31. ἀντικειμένως ἄς δέηγτηδίίοηθ οἵ π6- 

πρόσθεν ἢὶ τὸ ἀντικείμενον Οβ2. 284 Ρ22 (οὔ ὄπισθεν 582). δϑιϊοπα Ααὖ. 27 328-81. ἀντικειμένως ἀντιστρέφειν Αβϑ. 
δὰ Βυπο ἀβαμῦ ἀντικεῖσθαι γαξογεηάπηι νἸἀοίαγ, αὐοὰ Γ68 9. 10, ἀοῇ 8. ὅϑ "8, 9. ἀντικειμένως ἔχειν, ἱ 6 ἐναντίως 

ϑϑηβίδυβ οδἱθοῖδο ἀντικείμενα ποπιϊηδηθας ψα ἷ. 402 "15. Ζμββ8. θδ4 510, 26. δ5. 6198. ἙςΡα7. 1864 "8. --- τοῦ 
β. 41551. --- 3. ἀντικεῖσθαι ἕτερον ἑτέρῳ λέγεται τετρα- 30 ἀντικειμένως εἰπεῖν Ῥβ24. 1401 36. ἀντικειμένως λέγεσθαι 
ὡς ἢ ὡς τὰ πρός τι ἧ εἰς τὰ ἐναντία ἢ ὡς στέρησις ὼ Ργ10. 1410 }29, οἴ ἀντικειμένη λέξις. 
ΗΕ ἢ ὡς κατάφασις ὼ ἀπόφασις ΚΙΟ. 1111 Υ:. τβ8. ἀντικινεῖν. τὸ κινῶν ἔξω τῷ πρώτυ ἀντικινεῖταί τινα κίνησιν 
109 "117. 8. 118 Ὀ15, 16, 27, 114 47, 18. ε6. 185 "7, 8,17, Ζγὸϑ. 160819. Φθδ. 251 "28.231. οὗ Οαὖ. 27294, ὅ. μν2. 

21, 186 835. Μιά. 1058 388. 7. 1057 588 οἴ κι2. 1069 58. 4δ8ὃ "26, 21. 

ῷεϑ. 221 38. αιοὰ Μδ10 ἀυο βἀάυπίαν τῷ ἀντικεῖσθαι Ρ6- 45 ἀντικνή; τον, {ἰδῖ8. τῆς κνήμης τὸ πρόσθιον ἀ ἀντικνήμιον, τὸ 

ποῖα οἵ ΒΖ δὰ ἃ 1. ἰδπι ἀντικεῖσθαι οἱ ἀντικείμενον πιοάο ἰΐδ δ᾽ ἔσχατον ἀντυινηαία, σφυρόν Ζια1 δ. 494 80, 9. 
υϑυτρδίαν, μω ἈΠ ΘΓΒΙΙΒ πούομἑβ δι έξιιΒ οοπυϊποαΐατ, νοὶ ἀντικόπτειν. ὅταν πνεῦμα ἀντικόψη Ζιθ18. 5995]. τῷ ἐντὸς 

μιᾶς ἐπιστήμης τἀντικείμενα θεωρῆται Μγ2. 1004 89. τα] 4. θερμᾶ ἀντικόπτοντος Ζμαϊ. 642 ΒΊ, 

106 588. β2. 109 "17. ζ4. 142 325. θ1. 165 "82. 18. 168 ἀντικρύειν (θδιμοοῦ) Οὐ 8. 818". τὸ ̓ φερόμενον ὑγρὸν ὅταν 
48. τηοάο 6χ οοῃίοχῦι βϑηϊθηθ σαι 60] ρΊυαΓ, ἀυδιμα θη 80 ἀντικρύση Ζγὸά. 112 020. τὸ θερμεὲν ἀ ἀνάγκη ἐξιέναι ὸ πάλιν 
ποῖ βρθοϊβοα δάάϊῖα Ὧοη οδῦ, ὑπ 81 ἐδπίυπι Βρϑοῖθπι οΡ- εἰσιέναι ̓ἀντικρῦον Ζμα!. 642 386. ὅσα ἕλη ὑπὸ τῆς θαλάττης 

Ροβιἱοπὶβ ῃθ6ΠΠ1ρὶ. τὰ ἀντικείμενα. 16 τὰ πρός τι τὸ4. ἀντικρέονται πκε 2. 988 84 --- ἀντικρύειν πρὸς τὰς ἐπιθυ- 

12ὅ 325 (εχ μδὸ τῶν ἀντικειμένων δἰσηϊβεδίίοπο, ΤΙΑΪῸς μίας, ΒΥ ἀντιτείνειν ἨΕΎΪ. .13288 81, 858. ἐὰν κατ᾽ εὐθυω- 
ἀθ δῃ Ρ 308 τοροῖί αυοὰ ΨαΙ. 402}15. βά. 415 520 γο8 ρίαν ὁτιὸν ἀντικρύση τις, οἷον τῷ διψῶντι πρὸς τὸ πιεῖν Ρβ5. 
Βϑηβίδυβ οὐϊθοῖδο ἀντικείμενα ποιιπδηῦιγ, 86 οὗ 1). αι8δὸ 86 1819 312 (οὗ ἀντιπράττειν 418). υὡς ἀντέκρυον αἱ γυναῖκες 

φοπνβαϊοίογί ορροβίϊα βιηῦ, ἀϊϑθϊποίθ αυϊάσπι ἀϊσιπύαν Πβ9. 1270 57. 
ἀντικείμενα ἀντιφατικῶς, κατ᾽ ἀντίφασιν εἾ. 11 ὑ16. 11. ἀντίκρεσις τῆς δίνης Μγι. 871811. ὀΐναι διαλυόμεναι εἰς 
ταῖϑ. 106}18; 808 οἰΐδπι ἴρβαπι ἀντικεῖσθαι, ἀντικείμενα ἄλλα σχήματα διο ἀντίκρυσιν ἐν8. 461 811. πολλὰς παν- 

ἀϑαγραΐον ἀθ6 68 ορροβίϊοπμ6 86 οϑὺ πῦον δἰ ἀτιμαυ]οηθαι οἱ τοθεν ἀντικρέσεις λαμβάνειν πκγ2. 981 "5. --- ἀντίκρυσις ἴῃ 
ποραθϊοηθια ε6. 17 382, 84. 9.191. Αβ8. 9.10. 1ὅ. αὅ. 40 Ροτϊοάϊβ Μειεροις ΡΎ9. 1409 "22. 
2109. 18. 82 35. 46. 51 15, 21, 52 "1ὅ. β11. 61 481. 14. ἀντικρύ. κατ᾽ ἀντωιρὺ αὶ εἰς τὸ πρόσθεν Ζμὸ13. 696 "24. 
63 015. τζ7. 1465}21. Ψβι!1. Α34511 (πῦον ὙΤταΪθρ). Γατ. ἄντικρυς. ὅταν ἄντικρυς (οοπύγαγί πὶ, Ορροβί τ) ἧ τι τῶν 
824 "7. Ῥβ26. 1408 527. μὴ εἶναι ἀληθεὶς ἅμα τὰς ἀντι- ἰδίων ἼΕη10. 1248 4371. 
κειμένας φάσεις Μγ6. 1011 "14, κῦ. 1062510, 86 Βχ. 6. ἀντιλαμβάνειν. τοσῶτον ἀντιλαβὼν ἕξει τὴν ἀξίαν Ηιϊ. 
1068 Ὀ16. ιδ. 1055 "87. 1Ὁ8 ἀντικείμεναι προτάσεις, οὐμ 45 110401]1. ἀντιλαμβάνειν ἔρανον ΠΠη1 4. 1882 Ρ40. ἀντιλαμ- 
απίνοῦβθ ορροβί τα ἰηῖθν 88 προτάσεις (θὲ τὰς κατ᾽ ἀλύή- βάνει εὐθύς (ἀέρα, ἂς ἀναπνοὴ) πν1. 481 5321. --- τηρὰ ἵππον 
θειαν εἰ τὰς κατὰ τὴν λέξιν ἀντικειμένας) βἰβηϊῆοοι. ΑβΙιδ. θέοντα ἀντιλαμβανόμενον, ἀποστρέψαι μα 14..1188 56. τὸ 
63 024, 21, ἴαπιθῃ ἰάθπι ποπιθι τοβιτ! πρὶθα δὰ τὰς ἀντι- ξηρὸν μᾶλλον ἀντιλαμβάνεται ἢ τὴν πληγὴν ποιεῖται σκλη- 
φατικῶς ἀντικειμένας, ὁ δι. αἱ ἐναντίαι ἀϊδεϊπρασπίαν ροτέραν ἀκ802 "6. ἀντειλῆφϑαι (Ὁ) Ζιε22. ὅδ4 "21. 
Αβιδ. 68 028, 80, 85, 64.382. «17. 8640. ε10. 20 480. το ἀντιλέγειν ὃκ ἔστιν (Δαθίβυμθη) τα 11. 104 Ῥ20. τες ἀντι- 
δ. τὰ ἐναντία δοουγαῖα αὐϊάοιι ποιπἰπδηΐατ ἐναντίως ἀντι- λέγοντας ὸ ἀρναμένυς οἰκέτας μᾶλλον κολαζομεν Ρββ8. 1380 
κείμενα εἼ. 11 Ὁ20., βοὰ πο ἰοὺ ἀντικείμενα ,βἰπιρ οἶτον τὰ 416. διαὶ φιλονεικίαν ἀντιλέγειν [10. 1475 Ὁ] 1. - ὁ τῦτό 
ἐναντία εἰφηϊβοαῦ, ἡ μεταβο)εὴ εἰς τὰ ἀντικείμενα ἥ τὰ με- ᾿ ἀντιλέγυσιν. υἷς ἀκ ΠγΎ16. 1287 "28. --- τὸ πρᾶγμα ἐ ἐφ᾽ 

ταξύ ΜΎ7. 1011 584, 60}} λΔ1. 1069 ΡΆ, 8. ἢ τῶν ἀντικει- ὃ παρακαλῶμεν ἢ ᾧ ἐντιλέγομεν. ρ8. 1428}18. μέχρις δ΄ 
μένων συναπόφασις ΜΙιδ. 1058 385 ΒΖ. τὰ ἀντικείμενα ὦμα 55 μηκέτι ἔχη ἀντλέγεν αὐτὸς αὐτιῦ Οβιϑ. 294 010. -- μ8ε5 
τῇ φύτσει τεϑ. 131.314, 10. ζ4. 142 424. ν Ργδϑίθγθα ψαδ. ἐὰν ἀντιλέγηται τὰ πράγματα, ΟΡΡ ἐὰν ὁμολογῆται ρ81. 

4114, ΠὸῸ14. 1298 84. ε8. 1308 "26. ρ27. 1485 Ρ28. 1442 088. 
μβὅ. 862 514 (00]] 6. 8364 438). --- δ(6ο ἰδία ρϑῦθὶ ὑϑιϑν Αντιλέοντος ἐν Χαλκίδι τυραννίς Πε12. 1816 ."»82. 
ὙΜΟΙΣ ΒΝ αὐ Ὡοὴ νἱάοδίυν υδὶνὶΒ δὰ ὑηὰπὶ οχ ἰΪ8 σϑπο- ἀντίληψις. Δημόκριτος τῷ συμμένειν τὸς ὁσίας μετ᾽ ἀλλή- 
τυ τϑβοστὶ ΡΟΒβθ, 48 8018 οἷαβ αν οομμ ποτὶ Αν νο- 80 λων αἰτιῶται τὰς ἐπαλλαγὰς ὶὶ τὰς ἀντιλήψεις τῶν σωμα- 
Ἰυἱῦ, ἀντύκειται ἑτέρα πρὸς ταύτην τὴν δόξαν ἀπορία μβ2. τῶν 202. 1514 026. 



ἀντιλογία 

ἀντιλογία. ἔνια περὶ αὐτῷ λέγειν ἢ ἥ ἐπίφθονον ἢ ἀντιλογίαν 
ἔχει ΡΥ11. 1418 "26. προοίμιον γίνεται ὅταν, ἀντιλογία ἦ ἥ 
Ῥγ!8. 1414 58, τὰ παραδιδόντα ἀντιλογίαν πότερον τῶτο ἣ 
τῦτο αἱρετόν ἡ ἡμαῖτ. 1189 421. τὰς ἐνδεχομένας ἀντι) ογίας 
ῥηθῆναι τοῖς ὑπὸ σὺ εἰρημένοις προκαταλαμβάνων διασύρεις δ 
β84. 1489 "8. ταῖς ἀντιλογίαις ὸ ταῖς συνηγορίαις ταῖς περὶ 

τῶν συμμάχων εὐπορήσομεν χρῆτθαι ρ8. 1425 856. πρὸς τας 

ἀντιλογίας χρήσιμον ρ88.ὄ 1445 482. ἐν ἀντιλογίᾳ ἀδικομα- 
χα ἡ ἐριστική ἐστιν τι 11. 1711 Ρ28, (πλείστης ἀντιλογίας 
δέονται ρῖ. 1428 57, αἰτιολογίας οἱ Ἠλίαν.) 

ἀἐντιλογικό ς. πρὸς τὰς ἀντιλογικεὸς ἐνεργέστερον ὁ συλλο- 
γισμός τα. 106 818. 

᾿Αντίλοχος. υἱὸς Νέστορος ἢ. 696. 1590 "25. --- ᾿Αντίλοχος 
Δύήωνιος ἐφιλονείκει Σωκράτει 65. 1486"28. 

ἀντιλυπήσεως ὄρεξις ψαι. 408 3480. 
ἀντιλυτρωτέον τὸν λυσάμενον ΗΙ2. 1164 "8. 
᾿Αντιμάχυ νογβὺβ δογίαν Ῥγβθ. 1408 1. Απθταδομυβ Οοἷο- 

ΡΒοηΐυ5 626. 1584 86. 
ἀντιμεθίστασθαι. ἀντιμεθίσταται ἀλλήλοις τό τε ὕδωρ ἢ 

ὁ ἀήρ Φδ2. 209 Ρ25. 4. 211 Ῥ27. μὸϑ. 38652δ, 82. οἵ β8. 30 
866)}20, 361 Ρ24. βγη ἀντιπεριστασθαι μὸ4. 382 512, 14. 

᾿Αντιμένης Ῥόδιος οβ 1852 ΒΩ6, 1868 524. --- ᾿Αντιμένης ὁ 
Κῷος Πινδάρῳ ἐφιλονείκει θὅ. 148682. 

᾿Αντιμενίδης ὶ ̓Αλκαῖος ΠγΎ14. 1285 386. ἸΦΑΝΙΩΝ Πιτ- 
ταχῷ Γθὅ. 1488 584. 

ἀντιμετάστασις, ὅπν νῦν ὕδωρ, ἐνταῦθα ἐξελθόντος πάλιν 
ἀλρ ἕνεστιν Φὸ1. 308 Ρ2. 

ἀντιμηχανᾶσθαι Ζιι. 618 Ρ27. 
ἀντίμιμος ἡ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμία (ΑΙοἰάδιι, οὗ δῃϊθη ΑἹ- 

Κίάρτω Ρ 1) Ργϑ. 1406 529. 
ἐντίξυς. τὸ ἀντίξυν ξυμφέρον (Βόγδοὶ ἤν 81) Η605. 1155 Ρὅ. 
ἀντιπαίειν. ἀντιπαίοντος τῇ ἔσωθεν εἰσέρχεται ὁ ἔξωθεν ψό- 

φος πια29. 902 "18. 
ἀντίπαλος τιὴ ἀπαρκτίᾳ ὁ νότος, ἀντίπαλος τὴ ὁμίχλη ὴ 

αἰθρία κά. 394082,522. --- ἐχθροὶ ἢ ἀντίπαλοι 'Ῥβδ. 1882 86 
"20. 

ἀντιπαραβάλλειν πρὸς ἄλληλα, ὉΡΡ καθ᾽ αὐτὰ λέγειν Ραϑ. 
1359522. ἐὰν μὴ καθ᾽ αὑτὸν εὐπορὴς, πρὸς ἄλλως ἀντι- 
παραβάλλειν Ῥαϑ. 1368 320 (Βγπ πρὸς ἄλλυς παραβάλλειν 
425). ἀντιπαραβάλλειν ἑτέροις ἀγαθοῖς τὴν εὐγένειαν ἔ 82. 40 
1490411. ἀντιπαραβάλλειν τὐλαάχιστον τῶν ὑπὸ τὴν αὐτὴν 
ἰδέαν πιπτόντων ρ4. 1428 528. 

ἀντιπαραβολή, ἀοῖ αὔξησις τῶν αὐτῷ, μέρος τι τῶν πί- 
στεων ῬΎγ18. 141410, 2. λέγεται ἐξ ἀντιπαραβολῆς τῷ 
ἐναντίν ῬἘγι9. 1419 ν84. 

ἐντιπαρήκ ει τοὶς εἰρημένοις πελάγεσιν ὁ ὃ Πόντος κ8. 398 481. 

ἀντιπάσχειν. εὖ ποιεῖν μὴ ἵνα ἀντιπάθη Ηη]1ὅ. 1168 31. 

κρείττους εἶναι ἢ μηθὲν ἀντιπαθεῖν ΗΎ11. {1117.414. οὔ Ῥβά. 
1382 815. --- τὸ ἀντιπεπονθὸς πότερον δίκαιον Ηε8. 1182 
Β21. 11838811, 832,06. ημα 84. 1194 428, 80 564. τὸ ἀντι- 50 

πεπονθὲς ἄλλῳ. Ηε8. 1182 598. τὸ ἀντιπεπονθὸς σώζει τὰς 
πόλεις Πβ2. 1261 580. εὔνοια ἐν ἀντιπεπονθόσι φιλία, Ηθ2. 

10 

16 

25 

48 

1155 ν858. -- ἀς ̓ Ρτοροτίϊοῃθ ξεοταθύτῖοα: ὃ τὸ κινύμενον 
τ βάρος πρὸς τὸ κινῶν, τὸ μῆκος πρὸς τὸ μῆκος ἀντιπέπονθεν 
μχ3. 850". ΓἼ 

ἐντιπεριάγειν θ189. 844 "27. 
ἀντιπεριιστάναι, ἀντιπεριίίστασθαι. (οἴ ἀντιπερίστασις). μα- 
λακέν ἐστι τὸ ὑπεῖκον τῷ μὴ ἀντιπεριίστασθαι, 578 ἀντιμε- 
ϑίστασθαι μὲ 4. 882 412. 9. μηϑὲν εἶ εἶναι κενὸν ἀντιπεριστα- 
μένων ἀλλήλοις αν. 412 026. μία ἐκ πάντων περαινομένη 50 

σωτηρία διὰ τέλυς, ἀντιπεριισταμένων ἀλλήλοις αὶ τοτὲ μὲν 
Υ. 

᾿Αντισθένης θὅ 

κρατύντων τοτὲ δὲ κρατυ μένων κῦ. 8970. περὶ τὸς τόπυς 

ἀντιπεριίστασθαι ὼ μεταβάλλειν τὰς ἀναθυμιάσεις μβ4.800 
2 δ. τῷ συναΐγειν δ ἢ ἀντιπεριιστάναι τὸ θερμόν μδδ. 882"10. 
ὁ ὁ βορέας διὰ τὴν ψυχρό τηταὰ ἀντιπεριιστες τὸ θερμὸν ἀθροίζει" 
ὅταν ἔτι μᾶλλον ἀντιπεριστὴ ἐντὸς τὸ ψυχρὸν ὑπὸ τὸ ἔξω 
θερμῶ βἰτα μαι0. 841}6. 12. 848 Ρ6, 16. β. 8611. ἤΡοΩΝ 
909 428. κὃ 8. 980 Ὁ16. Ἐς ΣΤ. 948 “11. αἱ νόσοι ἀντιπε- 

ριίίστανται αἱ τὸ ὠτὸς εἰς τὰ τῷ πνείμονος πάθη πλγ!. 
961 16. 

ἀντιπερισπᾶν. διὰ τὸ ἀντιπερισπᾶσθαι τὰς ὑγρότητας, οομὶ 
ΒΥὮ διὰ τὴν παλίρροιαν τῆς ὑγρότητος Ζμγῖ. 670 "10. 

ἀντιπερίστασις. κινεῖται τὰ ῥιπτώμενα δι᾿ ἀντιπερίστασιν, 
ιὡς λέγυσί τινες (οὔ ΡΙαι Τί 59, 19 Β) 488. 4215 315. 
θ10. 261516,.18. (εἴ ἁ ἀντιπερίστασις ἐστιν, ὅταν ἐξωθαμένν 
τινὸς σώματος ἀνταλλαγὴ γένηται τῶν τόπων, ὦ τὸ μὲν 
ἐξωθῆσαν ἐν τῷ τῷ ἐξωθηθέντος στὴ τόπῳ, τὸ δ᾽ ἐξωθηθὲν 
τὸ προσεχὲς ἐξωθῇ, ἔ ἕως ἂν τὸ ἔσχατον ἐ ἐν τῷ τόπῳ γένηται 
τὸ πρώτα ἐξωθήσαντος Βίρὶ] δὰ Φθ10. 261 418 5680] 452 
580). γίνεται ἀντιπερίστασις τῷ νερμῷ ὺ τῷ ψνχρῷ ἀλ- 
λήλοις μα. 848 νῷ, 849 48. ὁ ὕπνος σύνοδός τις τὸ 5 ῥερμῦ 
εἴσω ᾧ ἀντιπερίστασις φυσική υ8. 451 ΒΩ, 458 321. ἔβαν 
περίστασις πάντα Αδ 16. 98 λ2ὅ ΚΣ. καθεύδοντες μᾶλλον 
ἱδρῶσι, διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν πβ168. 861}82. ἀντιπερίστασις 
τῷ κάτω πνεύματος πλγὅ. 9602 52. 

ἀντιπέττω. ἕως ἀντιπεφθὴ πεϑ80. 884 52. 
ἀντιπίπτειν. πρὸς ἀντιπῖπτον ἡ πληγὴ, γίνεται, ἢ ὁ πρὸς 

ὑπεῖκον πλβ18. 961 58, τὰ φερόμενα ὅταν ἀντιπέση ἀφάλ- 
λεται εἰς τὐναντίον πις 18. 915 Ρ18. κςά. 940 818. 

ἀντιπλήττειν. ἀντιπληγῆναι ΗεΒ. 1182 Ρ29. ὅταν ἀντιπλήτ- 
τωσιν ἀλλήλοις φτβι. 826 48. 

ἀντιπνεῖν. διὰ τὸ ἀντιπνεῖν δίνην γίνεσθαι τῷ πνεύματος μγ1. 
8170 ν22. ἀντιπνεῖν ποὸς ὄρη πκςῖ. 940984. 

ἀντίπνοιαν ποιεῖν φτβά. 826 48. 
ἀντιποιεῖν τὸ αὐτό Ἠε1ὅ. 1188 522. πζ2. 886 430. τῷ ἀν- 

τιποιεῖν ἀνάλογον συμμένει ἡ πόλις Ηε8. 1182 084. οἱ μὴ 
ὠἀντιποιῶντες εὖ Ῥβῶ. 183975"1. ἀντιποιεῖν οτχ οὈἱοοίο Ηε8. 

1188.51. Ρβ2. 1878 "25. ηξη11. 1244 "8. ἀντιποιῆσαι ω 
ἼΕ10. 1248 "6. --- πιρὰ ἀντιποιεῖσθαι ἀρετῆς, τιμῆς, τῆς 

ῥητορικῆς ΠγΎ12. 1288 416. 4. 1291 Ρῇ, Ἅ11. 1880 "88. 
ηεγᾶ. 1282 528. Ῥα2. 1856 528. οἱ Δωριεῖς ἀντιποιῶνται τῆς 

τραγῳδίας ποϑ. 1448 380. 
ἀντιπολιτεύεσθαι Πβ12. 1214 514. 
ἀντίπορθμοι νῆσοι κϑ8. 892 "28. 
ἀντίπυς πανταχόθεν ἔσται πορευόμενος ἕκαστος αὐτὸς αὐτῷ 

Οὐϊ. 808 420. 

ἀντιπράττειν, ΟΡΡ συμπράττειν 8.465 27. Ῥβ2. 1819 
418, 14. ἀντιπράττειν πρός τι Π ὅ. 1820 56. 

ὠντιπροαίρ ἐσις τῆς ἀλλήλων γνωρίσεως, ἀντιφιλία ὰ ἀντι- 
προαίρεσις πρὸς ἀλλήλυς ἡξη2. 1281.581, 82, 1286}8. 

ἀντιπροκαταλαμβανειν. ἀντιπροκαταληπτέον, ἐὰν οἱ ἐναν- 
τίοι προκατειληφότες ὧσιν ρ19. 1488}1. 

ἀντιπροσώπως ἵστασθαι θ12. 885 ν11. 
ἀντίπυγος. συμπλέκεσθαι, ὀχενίειν ἀντίπυγον Ζιεβ. 642 216. 

2. 840814. 

ἀντισεμνύνεσθαι ὺ ἐλευθεριάζ εἰν ΠΕῚ1. 1814 57. 
᾿Αντισθένης, ᾿Αντισθένειοι. ᾿Αντισθένης ᾧετο εὐήθως μηθὲν 

ἀξιῶν λέγεσθαι πλὴν τῷ οἰκείῳ λόγῳ ἕν ἐφ᾽ ἑνός Μδ29. 
1034 "82. ἐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, καθάπερ ἕ ἡ ᾽Ἂντ, τα. 
104 Ὁ21. ἡ ἀπορία ἣν οἱ ᾿Αντισθένειοι ὼ οἱ ὅτως ἀπαίδευτοι 
ἠπόρουν, ὅτι ὠκ ἔστι τὸ τί ἐστιν ὁρίσασθαι Μη8. 1043 "24. 
Απεϊβυμθηοθ τθϑρ τὴν ἡδονὴν κομιδῇ φαῦλον λέγυσί τινες 

Ι 



66 ἀντισοφίζεσθαι 

ΗκΙ. 1172 529. --- ΑΠΌ ΒΕ ΒΘ Ὠ15 ΔρορΒιμορτηαῖα ΠΎ18. 1284 
416. Ργά. 1401 .39. 

ἀντισοφί ἰζεσθαι Πὸ18. 1291 386. 
ἀντισπᾶν ἐραχνιον, ὉΡΡ σπᾶν Ζιεϑ. 542 416. ἀντισπᾶν ἐκ 

τῆς κοιλίας τὰς ἰκμάδας Ζμγῖ. 610 νά, ἀντισπᾶν τὴν φοράν 
μχϑ6. 851 28. ἀντισπὰν εἰς αὐτὸ πκα20. 929 489. ἀντισπᾶν 
τινί αἰ4. 442 411. πγὶό. 818 420. ἀντισπᾶσθαι ΜΧχ]1. 849 

4830. ἀντισπᾶσθαι εἰς τὐναντίον μχΊ- 849 418. πεϑ89. 880 
“10. κϑ2. 92612. --- ὅταν ὃ ἀκροατὴς ἔτι ὁ ὁρμῶν ἐπὶ τὸ 

πόρρω ἀντισπασθὴ παυσαμένυ ΡῬγ9. 1409 021. 
ἀντισπαστικὴν ποιὲν τὴν ὑστέραν Ζικ1. 688 381. 
᾿Αντισσαῖοι Πε3. 1808 484. οβι847 425. 
ἀντίστασις. τὴν ἴσην ἀντίστασιν ἔχει τὰ βαρέα πρὸς τὰ 

κῦφα κδ. 3971. 

ἀντιστηρίζειν πχε22. 940 511. 
ἀντιστοιχία. κατὰ τὴν ἀντιστοιχίαν τῶν ποδῶν ἡ κίνησις 

πιδ0. 894519. 
ἀντίστοι ος: ὉΡΡ σύστοιχος Ζπθ. 101 511. ἀντίστοιχοι πό- 

ὃες. ἀντίστοιχα ἐρείσματα, κῶλα Ζπϑ. 108 "8, 18,15, 81. 
ἀντιστρέφειν ὑτγαπδιθνα “οοηνογίαγθ᾽ τθιά4. 168.480. ἀντι- 

στρέφεσθαι “οηγΘΡΟ Αα4δ. 50911, 16, 20, 51 Δ20, 28. 
ἀντιστρεφομένης ΣΙ ἀντιστραφείσης τῆς προτάσεως Ααθ. 

28.829, 085. 7. 29 824 4]. ἀντιστραφέντος τὸ στερητικῶ, τὸ 

ἐνδέχεσθαι Αατ. 2954.10. 3021. 18. 88 86 8]. ---- ἀντιστρέ- 
φειν ἱπίγϑηβ “δρύππι 6886 δὰ σοηνουϊοπάμππι᾽ Ααά4δ. ὅ0 θῳ ὅ, ὃς 

89, 5184, 11, 29 ἃ], 8γη ἀντιστροφὴν δέχεσθαι Αα 45. 80 
082, 81 3289. βι11. 61.482. ἐν μόνοις τοῖς ἀντιστρέφυσι 
κύκλῳ ἢ δι᾽ «ἀλλήλων ἐνδέχεται γίνεσθαι τὰς ἀποδείξεις 
Αβῦ. 5818. οπιῖ880 ϑι᾽θοῖο ἱπύγδπϑἰ Πἰγαπὶ ἀντιστρέφειν ἴτω- 

10 

τὸ 

ὯὋ 

ῬΘυβοηδ τοῦ νἱάθίατ αιβατρϑίαμι 6886 υὑς ἀντιστρέφοντος πᾶ- 30 
βαλογίζεται ἡ ἡ ψυχή πεϑδῦ. 888 "8, λά4. 955 Ρ16. 

1. ἀντιστρέφειν ἰῃύγϑῃβ οὖ ἀντιστρέφεσθαι Ῥ4Β8 ἀϊσιηΐαν 
τουιαϊπὶ ἄσο, πίθου 008 68 ἰπίογοθάϊ γαῦϊο, αὐ ΩΣ ἴῃ ὶ- 
τονῖτιϑ Ἰοσιπὶ Βα δθυϊτα! ροβδὶδ νοὶ βυθδβυϊθαδίατ τὰ πρός τι 
πάντα πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται ΚΤ. 6Ρ28,1 
θ22 8η6. τζ12. 149 "12. δά. 125846, 12 ΥΥΖ. ἀντιστρέψαντι 
ἀ6 ΘΟΏΨΘΥΒΟ ᾿Θιππιθγδῃαὶ ογάϊπο Μδο. 1016 θ2 8. πρότερον 
δοκεῖ εἶναι τὸ μὴ ἀντιστρέφον κατὰ τὴν τῇ εἶναι ἀκολύθησιν, 
νοὶ μὴ ἀντιστρέφει ἡ τῷ εἶναι ἀκολύθησις ΚΙ2. 14 480, 

Δ4, 10. 12 55 

84,011, 27. 18. 153,8. ἀα σον οΥ80 αἰτίας οἱ αἰτιατῦ, γε] 40 

φοπαϊιϊοηΐο Ῥοβῖτδ6 οὐ φομοἸαβ!οπίβ ἱπάθ ἐβοῖδα οτάϊπο, ἐν εἷς 
τὸ ὕστερον ἀνάγκη εἶναι, ἐν τύτοις ἀντιστρέφει, ὼ ἀεὶ τῷ 
προτέρα γενομένε ἀνάγκη γενέσθαι τὸ ὕστερον Γβιι. 8531 
"28. οὗ «10. 828"19. Ζμα1. 6409. εἰ ἔστιν ἄνθρωπος, 
ἀληθὴς ὁ λόγος ᾧ λέγομεν ὅτι ἔστ᾽ εἄνθρωπος" ἢ ἄντι- 45 
στρέφει γε" εἰ γὰρ ἀληθὴς ὁ λόγος ᾧ λέγομεν ὅτι ἔστιν 
ἄνθρωπος, ἔστιν ἄνθρωπος ΚΙ2. 1417. οὗ φζ. 2889. 
ἡμαῖ0. 1181 νῷ, τὰ γένη κατὰ τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται, τὰ 
δὲ εἴϑη κατὰ τῶν γενῶν ἐκ ἀντιστρέφει Κ5. 2 Ρ61. ---- ῥὑγαδ- 
εἶρὰθ ἀντιστρέφειν νοοδθαατα ἀοούτγῖπδθ Ἰορίοβθ δβῇ, 86 ἀϊ- 50 
Θαπίαγ ἀντιστρέφειν προτάσεις κατὰ τὴν ὑπαλλαγὴν τῶν 
ὅρων" (ϑ.δοὶ 166 ν18), Ὁ] βαδιδοῦιπι ἴῃ Ρταϑάϊοβυῖ Ἰοθο οἵ 
Ρτδθαϊδαῦαμι βυδίθοῦ ἴθ ἰοὺ ροπὶ ροϊοδβῦ, ΟΡΡ ὑπερτείνειν 
Αβ28. 6828. 21. 1084. γὙ22. 84 824; δἴημδ γ6] ζθγπὶῃὶ 
ἀϊδαπίιγ ἀντιστρέφειν Αβ16. 66 315, 84. 22. 61 Ρ27, 68 58, δδ 

-. 12.18.8]. οὔ μὸϑ. 8386 }24. ψβιι. 4282] τάδε Ρ 408). 
Μ,χ8. 1061 517, νοὶ αἱ προτάσεις Αα2. 2586, 8. 3. 25.528, 
58, 17. 5. 21 36, 18, 84 4]. ἡ πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄκρῳ πρό- 

τάσις ἀντιστρεπτέα Αα45. δ1 828. ὸ ἀντιστρέψαντι εἰπεῖν 

ἀντιστροφή 

ἀντιστρέφει τὸ καταφατικόν Αα11]1. 81 λ40. ἀντιστρέφει κα [ 
ἀκολύθησις τι 15.167], ἀντιστρέφει τὸ β τῷ α (ἀκῖῖνο 
τῷ α βυδ᾽δοίαπι ργοροβι οπΐβ 6 ΘΟΩΨΘΓΒΙΟΩ6 οτίδθ βἰσπιᾶ- 
οδίατ, ΥΥς δὰ 52 08) Αβ22. 67 580, 81, 84, 85, 87, 6852 
4]. ε18. 2216. ἀντιστρέφειν πρός τι (ἰ 4 τινί) Αβ22. 61 
"28, 88, 89. 28. 68 20 4]. (ΑἸ νἱπι μαθοῖ ἀντιστρέφεσθαι 
ἐπὶ τῶν ὅρων ΑΒβΙ1ὅ. 6411, 40, ἀντιστρέψαι κατὰ τὺς ὅρως 
Αβιδ. 64 ν8. νὴ; δὰ 20 50) ἀντιστρέφειν καθόλυ., ορρ ἐν 
μέρει, κατὰ μέρος, ἐπὶ μέρας Αα2. 28 38, 11..20. 89.518. 
45. 51 35. ἀντιστρέφει. τὸ καθόλα τῷ κατὰ μέρος Αα1ὶ. 

81 221. ἀντιστρέφει τὸ Ὑ τῷ α τινί Αλ11. 31 482. 85. ἀδ 
ΘΟΠΨΟΥΒΙΟΠΘ Ρτοροβίἰομαπι Αα2. 25 81-8. 25 "2ὅ. --- Βυΐς 

Ἰορίοδθ νογθὶ ἀντιστρέφειν δἰ σιιϊβοαυίοηὶ 6} δἀπυπιθγαπὰδ 
γ6} Δἰβηΐδ βαπὶ [8118: ἔστι χαλεπώτατον τὸ ἀντιστέφειν τὴν 
ἀπὸ τῷ συμβεβηκότος ὀνομασίαν τβι. 109 510, 14,15, 26 
(ϑοβδοὶ 264 383ὅ-41). ἀντιστρέφειν ἀδ οοηνογίθηἰβ ἰπῦο 88 
ἔϑιβα οἱ οβοῖα ἴῃ ἀοπηοπβίγαζίοπθ, δύῃ ἀντικατηγορεῖσθαι 
ΑὙ18, 183227 ΥΥΣ, 28,12. ἀντιστρέφοντα. ηυδε κατὰ πρόσ- 
ληψιν ὙΒοΟρἈγαβίυβ Ἀρροιϊανὶς Αβθ. ὕ8 58 ΥΥ͂Ζ. 7. ὅ9 380. 

Ὡ. ἀντιστρέφειν “περὶ τῆς εἰς ἀντίφασιν μεταλήψευς᾽ 

(ϑεδοὶ 166 "18, ἱ 6 ὑγδηβιθνο “δ ἀγιηδηύθιη ρτΟ ροϑ  ΠἸομθτα 
σομγογίογ ἰπ πορϑηΐθηι οὗ σοηίΓα᾽, ἰπἰγαηβὶοἶνο “Δ ἀ δἰ υβεηοαὶ 
ΠΟΙ ΘΥΒοπθι δρύμπι οββο᾽ Αα29. 45 Ρ6. β8-10 (46 [4]1 οοπ- 
ΟΣ ΟΣ ΒΥ} βπιοσιμι). Ὑ11. 80 2 δΎΝν2,80,88, 8120. 28. 
Υ»Σ δὰ 2586 (οἴ ἀντιστρέφειν τὺς λόγυς, ἰδὐ τὸς συλλογισιμύς, 
6 μεταλαβόντα τὸ συμπέρασμα μετὰ τῶν λοιπῶν ἐ ἐρωτημά- 
τῶν ἀνελεῖν ἕν τῶν δοθέντων τθι4. 1608 380 8η6. Αβ8.). ἀν- 
τιστρέφειν ἐναντίως. ἀντικειμένως Αβϑ. 59 ν9. 10 εἱ. ἄντι- 

στρέφυσιν αἱ ἐν τῷ ἐνδέχεσθαι καταφάσεις ταῖς ἀποφασεσι, 
ὴ αἱ ἐναντίαι ὼ αἱ ἀντικείμεναι ΑαἹ ὅ- 30 886ρ6. 18. 82.580. 

11.80."89. οὗ 14. 8857, 16, 82 θ2, ὃκ ἀντιστρέφει τὸ ἐν 
τῷ ἐνδέχεσθαι στερητικόν Αα17. 88 "80-81581. ἀντιστρα- 
φέντος τῇ ἐνδέχεσθαι Αα18. 88 36. ὥστε ἐδὲν ἔστιν" ἀντι- 
στρέψαντι ἔστιν ὁμοίως φάναι ὅτι πάντα ἔστιν ξ6. 919 518. 
-- Βυΐϊοὸ 5ἰρη βοδίοπὶ γ ἀντιστρέφειν οοπιραγαμάθιτα νἱἀοίυΣ 
ὁ τόπος ἀντιστρέφει πρὸς τὸ ἀνασκευάζειν ἢ κατασκευάζ εἰν 
τρβϑ. 109 "20. 3. 110.528. θ.112.842717. 8.118 Ρ25 ( 6 πρὸς 

ἄμφω κοινός, χρήσιμός ἐστι τβα. 111 412. ΒΩ, 6. 112 281. 
10. 114 528). ὑκ ἀντιστρέφει πρὸς τὸ ἀνασκευαζειν τβιι. 
115.488,}7. μὴν ἀντιστρέφει γε τὸ νῦν ῥηθέν (ἰπι ἀπὸ 
τῇ ἀνασκευάζειν πρὸς τὸ κατασκευεἰζ εἰν) ταῦ. 102 514. 

ἀντεστραμμένος, Ρτορτῖθ Ἰοςϑὶ! βθηδα, ἔχυσι τὰ κοῖλα 

τῆς περιφερείας πρὸς ἄλληλα ἀντεστραμμένα Ζιβι. 498.38. 
-- Ἰορίςβ, οὔ ἀντιστρέφειν 1 οὐ 2. ἀντιστραμμένος (ἰ 8 δι᾽ 
ἀναστροφῆς) ἔσται συλλογισμός Αα 28. 44.480 ὙνΣ. ἀντε- 
στραμμένη πρότασις Αβό. 58 "1. ὅΞ:Ξ υἵσπερ ἀντεστραμμένον 
(6 ἐναντίον) τὴ πάχνη ὁ εὐρώς ἐστι Ζγε4. 184 16. ἐπί 
τε τὴν καθαίρεσιν καὶ Ἂ τὴν ἀντεστραμμένην πρόσθεσιν Φγόθ. 207 

428. - ἀντεστραμμένως. εἴ ἀντιστρέφειν 1. 6 ἴῃ- 
γοτβδ ταϊϊοηθ. καθ᾽ αὑτὸν ψεκτόν, πρός τι ἐπαινετόν, ᾿ παλιν 
ἀντιστραμμένως καθ᾽ αὑτὸν ἐπαινετόν, π πρός τι λΜεκτόν τΤθ11. 
1021. ὁ ὑπερέχων ἀντεστραμμένως τὸ ἀνάλογον ἡἠεη 10. 
12427. ἀντεστραμμένως δίεισι τῷ τάχει Φὸ δ. 215 "81. 
εῇ γ6. 206 "5, 27. Οαδ. 2181. Ζπι8. 112 84, μγ4.878 
08, ΠδῚ4. 1298 "88. ἡμβῖ. 1206 338. --- οἵ ἀντιστρέφειν 3. 
ἀντεστραμμένως ἀκολυθεὶν ( 8 τὴ καταφάσει τὴν ἀπόφασιν 
Ὁ τὴν κατάφασιν τὴ ἀποφάσει), σημαίνειν ε18. 22 884 ν:, 

59. --- αὑτοῖς μὲν παραπλησίως, τύτοις δ᾽ ἀντεστραμμένως 
Ζμὃϑ. 684 085. 

ἀληθές ψαϑ. 400 582. τὸ ὁ ἀντιστρέφειν ἔστιν, εἴπερ ἕπονται 80 ἀντιστ ροφής δϑηάθι υἀδὰ8 νατ  οἰαύθη Ββαθοὺ δον ἀντιστρέφειν. 
ἀλλήλοις τὸ μέσον ἡ οἱ ἄκροι (ΒΚ, ὅροι ὙΥ2) Αδ12. 95 540. 1. κατὰ τὴν ἀντιστροφὴν τῆς ἀναλογίας Φθ10. 266 Ρ18. --- 



ἀντίστροφος 

ἐντιστροφή ἴᾳ μεταλλαγὴ τῶν τῆς προτάσεως ὅρων Ααϑ. 
35.340. 19. 38 Ῥ27. 20. 89 322, 88. ἀντιστροφαὶ στερητικαὶ 
( 6 τῶν στερητικῶν προτάσεων) Ααϑ. 25 "160. ἀντιστροφὴν 

ὀέχεσθαι Αα 45. 60 082, 51 589. βιι. 61 482. δείκνυσθαι, 
περαίνεσθαι, γίνεται συλλογισμὸς διὰ τὴς ἀντιστρο ἧς Ααϑ. 
8084. 7.29 321, 88. 17. 57 488. --- 2. ἀντιστροφη 1 4ᾳ δοη- 
νογβίο ἐκ καταφάσεως εἰς ἀπόφασιν ὼ ἀνάπαλιν Αα 18. 
38.338. 20. 89 528. 22. 40 510. β8-10. 11. 61 "22, 88. ἄν- 

τιστροφὴ τῷ ἐνὸέχεσθαι ὑπάρχειν, ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν 
Αα15. 8 δὉ1, 2. 16. 86.527. οὗ Αα18-20. 

ἀντί ἰστροῷο ς. α. τὸ ψυχρὸν συνίστησιν ἀντίστροφον τὴ ϑερμό- 

τητι τὴ περὶ τὴν καρὸΐαν τὸν ἐγκέφαλον Ζγβ 8. 1438 028. 
διὰ τὸ τοῖς φυτοῖς ἀντίστροφον ἔχειν τὴν φύσιν. ΖΎΥ 11. 

161 8930. --- ὁ. τὸ τέταρτον εἶδος τῆς ὀλιγαρχίας τῶτ᾽ ἐστίν, 
ἀντίστροφον τῷ τελευταίῳ τῆς δημοκρατίας (1 6 Βαθο αυδτία 
δρϑοῖθβ ἴῃ ἔθαθγο οἰϊψατολεῖαθ δυπάθδιῃ Ἰοουπὶ οὈεἰποῦ, 86 τὸ 
τελευταῖον εἶδος ἰπ βοπογα ἀοπιοογαίίδο, ἀντίστροφον ἴδτα 
14 ἀναλογον) πὸ 6. 1298 338. οἵ ὅ. 1292 "7. 10. 129ὅ 

15 

᾿Αντιφῶν 6 

Μγ1. 1011 028. ι4. 1065]. κΙ12. 1009 38. Φεϑβ. 227 49, 

ἀἰδὺ ἐναντία, μεταξύ, στέρησις Μιά. 1055 Ρ1. κιὶ. 1067 
514,21. Φει. 224 "29, 225 412, ἀντιφάσεως θάτερον, ὁ ὁπο- 
τερονῶᾶν μόριον ΑαΙ. 34 428. γ3. 12 411. ἀντιφάσεως με- 
ρισμός Μεά. 1021 "20. ἀντιφάσεως ἐρώτησις Ααἱ!ὶ. 24 428, 
11. ἡ ἀντικειμένη ἀντίφασις τθι8. 168 λ24 ὙΥΣ. σκοπεῖν τὸ 
συμπέρασμα πρὸς τὴν ἀντίφασιν τι3ὅ. 180 52ὅ, 80 (01 ο0]] 
426 ῥΡθὺ ἀντίφασιν. βἰποὰ] τὰ ἐναντία δἰ ξιϊβοατὶ Θοπ  οἶΔ8), 
26. 181 48 ὟΥΖ. τὰ καταὶ τὴν ἀντίφαειν μὴ ἀληθεύεσθαι, τὰ 
κατὰ τὰς ἀντιφασεις ταὐτῷ κατηγορεῖν Νῖκθ. 1068 421, 24. 
ἡ κατ᾽ ἀντίφασιν μεταβολή Φε!. 225 518. ζὅ. 285}18, 16. 
θ1. 301 "8. τἀναντία κατ᾽ ἀντίφασιν προτεινόμενα (ἱ 6 π6- 
ξϑῖϊο τῶν ἐναντίων) ταῖο. 104 314, 21, 24, 26 ΥΥ̓́Ζ. τ βοὰ 
ὀδίαπι τὸ κατὰ τὴν ἀντίφασιν, ἀντιφάσεως ὁποτερονῶν μόριον 
ΔΡΡδιἸδίυν ἀντίφασις, εἰ ἀμφότερα μόρια ἀντιφάσεως 8Ρ- 
ΡΘΙδηΐαν ἀντιφάσεις. αὶ πᾶσα ἀντίφασις. ἀληθὴς ἢ ψευδής 
ε1. 18 411. 8. 18 527. ἀδύνατον τὴν ἀντίφασιν ἀληθεύεσθαι 
ἅμα κατὰ τῷ αὐτῷ, ἅμα κατηγορεῖσθαι τὰς ἀντιφάσεις 

818. ὴἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ ῬΡα ι. 

1354 81. --- α. ἀντίστροφοι ἵπ οατταϊηΐδυβ ομοτιοῖβ. αἱ 20 
τῶν ἀρχαίων ποιητῶν ἀντίστροφοι Ῥγϑ. 1409 326. Μελα- 
νιππίϑης ποιήσας ἀντὶ τῶν ἀντιστρόφων ἀναβολάς Ργϑ. 1409 
527. τὰ ἀπὸ σκηνὴς ὑκ ἀντίστροφα, τὰ δὲ τῷ χορῦ ἀντί- 
στροφα πιβ15. 918 Ρ27. οἱ νόμοι ὑκ ἐν ἀντιστρόφοις. ἐποιῶντο 
πιϑ 15. 918 "18. οἱ διθύραμβοι, ἐπειδὴ μιμητικοὶ ἐγένοντο, 25 
ἐκέτι ἔχωσιν ἀντιστρόφυς πιθι5. 918 Β19, οἵ ἡ ἀντίστροφος 
ἁπλῶν 55. --- ἀντι στρόφως. Π λῶττα ὥσπερ ἀντιστρὸ- 

φως ἔχυσα τῷ μυκτῆρι Ζμβιτ. 661 "21 οἵ ἀντίστροφος ὃ. λυθεῖν ε18. 22 3484. 
--- συμβαίνει δ᾽ ἀντιστρό ως ( 6 ὅτως ὥστε ἀντιστρέφειν, ἀντιφέρεσθαι κατὰ τὸν αὐτῷ κύκλον Οβιο. 29152. ἐμποδί- 
ε8 τϑιίοπθ, 18 ροββυπῦ τὸ αἴτιον οἱ τὸ αἰτιατὸν ἀντιστρέφειν 89 ζει μάλιστα μὲν ἀντιφερόμενον, ἔπειτα ἡ μένον Φὸ 8.21 5380 
πρὸς ἄλληλα. οἵ ἀντιστρέφειν 1) 409. 2605 "8. ᾿Αντιφέρων ὁ ̓Ὡρείτης Μν]. 451 49. 

ἀντ. συλλογίζεσθαι. ἔστι λυΐειν ἢ ἀντισυλλογισάμενον ἢ ἔν- ἀντιφθέγγεσθαι τὸ ἀκυσθέν Ζγεῶ. 181 526. 
στασιν ἐνεγκόντα Ρβ26. 1402381, 82. Ὑ117. 1418 "18. ἀντιφιλεῖν. ἀντιφιλῦσι μετὰ προαιρέσεως ΗἨΘΤ. 1151 580. 

ἀντιτά ττειν. πρὸς τὸν πάντως ἐνιστάμενον πόντως ἀντιτα- ἀντιφιλεῖσθαι ΗΘθ9. 1159 380. ηεη8. 1288 Ρ26. ὑπερφιλῶν 
κτέον ἐστίν τεά. 184 84. 865 ὅθκ ἀντιφιλεῖται ΗΙ1. 1164 54. ἀντιφιλύμενος Ρβ4. 1381 32. 

ἀντιτείνειν ὑγϑῃϑ ἀντιτείνειν εἰς τὔπισθεν τὰ σπαρτία πηϑ. ἀντιφίλησις αὶ λανθάνεσα ΗΒ. 1156 48. ἢ. 1155 Ρ28. 
888 320. ἀντιτείνειν τὴν κατὰ φύσιν ἀγωγήν πηϑ. 88818. ἀντιφιλία ηεη2. 1286 "2. 
--- ἱπίγβῃϑ μάχεσθαι αὶ ἀντιτείνειν τῷ λόγῳ Ηα 18. 1102 ἀντιφορτίσασθαι ἀργύριον θ186. 844 518. 
518. τοῖς ὀργιζομένοις Ῥβ4. 1881 59. ἀντιτείνειν πρός τι Ἄντιφος ἥρως. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾽Α. 7596. 1576}81. 

Ηδ 12. 1126 δ16. ἡεγ1. 1288 088. πρὸς τὸς σπυδαζοντας 40 ἀντίφραξις γῆς Αδ2. 90.516. 8. 98 380 (εἴ ἀντιφράττειν οἱ 
μᾶλλον ἀντιτείνυσι τϑι. 168}}25. οἱ πάντα πρὸς ἡδονὴν ἐπαι- ἔκλειψις). ἥλιον ἐκλείπειν σελήνης ἀντιφράξει ῇ 208.ὄ 1515 

ΜΎΘ. 1011 10. 4. 1001}18, Φαϑ. 187 δ. οἵ εἴ. 11}26, 
21. ὁ ἔλεγχος ἀντιφάσεως συλλογισμός Αβ 20. 66}1. ὴ 
ἀντίφασις τὰ συμπεράσματος, τῆς ὑποθέσεως. καὶ ἀντικειμένη 
ἀντίφασις Αα]ὅ. 8429, 81. β11. 61 419. 26. 69 "21, ἀν- 
τίφασις τῷ ταὐτῷ, τῷ λευκῦ Μιδ. 1054 "20. κθ. 1068 δ24. 
ἔσται ἐν τὴ ἀντιφάσει ὸ ἀγνοίᾳ Φθ4. 2δδυδ. πᾶσα δύναμις 
ἅμα τῆς ἀντιφασευΐς ἐστιν Μθ8. 1060}9. 

ἀντιφατικῶς ἀντικεῖσθαι, ἀϊδὲ ἐναντίως εἼ. 11 Ὁ17,.20,18 
48, 14. 24 Ρὅ, 8. ἀντιφατικῶς μέν, ἀντεστραμμένως δὲ ἀκο- 

᾿-» 

τὔντες ὼ θὲν ἀντιτείνοντες Ηδ12. 1 126 518. ἡττᾶται τις 423. ὅταν πλητίον ἧ ἡ ἀντίφραξις, νηνεμία γίνεται μβ8. 

ἀντιτείνων, ἡττᾶται ὼ ϑ δύναται ἀντιτείνειν (γα ἀντέχειν 867 02], 

512) Ηη8. 1160 }2, 8,18. τύπτειν χεϊρὰ ἀντιτείνοντος ηεβ8δ. ἀντίφρασις. λίθος καλύμενος σώφρων κατ᾽ ἀντίφρασιν 8181. 
1224 14. ἀντιτείνυσα ὑπόληψις, φρόνησις, ὄρεξις Ηη8.11406,.5 846027. 
41, 4. ηεβ8. 1224 585. -- τὸ ἠρεμὸν ἀντιτείνει (οἴ ἀντερείδειν) 
μχϑ1. 858 58... 

ἐντίτεχνοι ὼ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐμπόδιοι ΠεΙΟ. 1811517. 
ἀντιτιθέναι. πρὸς τῦτ᾽ ἀντιθετέον δ᾽ οτι Πγ1δ. 1286 Ὁ, 
ἀντιτυπεῖν. ἧ ἂν ἀντιτυπήση ἢ μὴ ῥᾳδίως διέλϑη μββ8. 868 50 

58. ὙἹ. 310}18, 371 525. 

ἀντίτυπος. οἱ ἐν ἀντιτύποις περίπατοι. πε40. 885 336. εἰς 

ἀντίτυπον πκϑ. 923 Ρ21. νὸς ἀντιφράττοντος πκὸ18. 9837 382. 
ἀντιφάναι. ἀντίφησιν ἕτερόν τι πρὸς τὴν φαντασίαν, τῇ φαν- ἀντιφρίττειν. ἀντιφρίξας Ζιι44. 680 52. 

τασίᾳ ενΞ. 460}19. 8. 462 57. ποῦ δἀᾷάίο οδίθοίο ἀντιφῇ ε6 ̓Αντιφῶν ροοῖδ. οἰυβ ᾿Ανδρομάχη ηεηά. 1289 588. Μελέα- 
ενβ. 461 Βδ. ἀντιφήσας Αβ171. 651. ρος Ῥβ28. 1399 "25 (τ 2). 2. 1879 1 5. γοῦβυ δϑγιιμίυγ 

ἀντιφάρμακον θ86. 887.218. Ῥβ28. 1399 25 (ἔτ 2). μχ 841 "20 (ἔν 4). ἔογίδββο Απιὶ- 
ἀντίφασις ἔστω τῶτο, λατάφασις ἀπόφασις αἱ ἀντικεί- ΡΒοπίὶβ νϑσϑὰβ βυπὶ Ρβ28.13897}518-20 (ἔγ δάϑβρ 66). Απιὶ- 

μεναι εὖ. 17 588 Υν:. ἡ ἀντίφασις ἜΤΩΣ ἧς ὁτωῶν θά- ΡΒοπίῖβ δρορδίμορταα Ῥββθ. 1885 39. 
τερον μόριον πάρεστιν. ἐκ ἐχύσης ϑὸὲν μεταξύ ἢ ΜΙΊ. 1057 80 ᾿Αντιφῶν οτδῖον ηεγὅ. 128257. Απιΐρμβοι ἈΝδπιπυδίυβ 6181. 
134, ΑὙΖΞΣ. 72.312. ἀντιφάσεως ὑθὲν μεταξύ (ἀνὰ μέσον) 150019. 

ἐντιφράττειν ς ἀαὺ τῷ ἀέρι ζδ. 410 418. ὅσοις ἀντιφράττει 

ἡ γῇ μα. 845 "29 Ιάοϊον. ἀντιφράττειν τῷ πόματι πκαξο. 
929 4838. --- ς δος Οβ18. 298 Ὁ26 (βοὰ [οτὶ Ρτὸ αὐτὴν βοτὶ- 
Ὀθπάσπι, αὐτῇ). --- Δ'οβοϊαῖθ ἡ θάλαττα ὁ ὀίδωσι διαπνοὴν 
τῷ πνεύματι, ἀλλ᾽ ἀντιφράττει μβ 8. 868 510. παρεμφαι- 
νόμενον κωλύει τὸ ἀλλότριον ἢ ἀντιφράττει ΨΎ 4. 429 521 
Ὑτάϊδρ. ἡ γὴ ἀντιφράττει ΑὙΒ1. 81 Ῥ40. δ. 90.518. ἐδὲε- 
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08 ᾿Αντιφῶν 

᾿Αντιφῶν Βορ ἰδία Φβ1. 198 212. ὁ ᾿Αντιφῶντος τετραγω- 
νισμός Φῷα;. 188 517. τι 11. 172 51 2. ᾿Αντιφῶν ὁ τερα- 
τοσκόπος Ὁ) ἐφιλονείκει τῷ Σωκράτει 658. 148628. 

ἀντίφωνος. τὸ ἀντίφωνον, 1 6 τὸ διὰ πασῶν πιθ18. 918 08 
Βοΐδβθη. 1.918 57. 11.918 584 (ἀπίο πέντε δὰὰε ἐν τῷ διὰ δ 
τεσσάρων ἡ διὰ, ς0}} 089). τὸ ἀντίφωνον σύμφωνόν ἐστι 
διὰ πασῶν πιθ89. 921 48. ἥδιον τὸ ἀντίφωνον τῷ συμφώνυ 
πιθι6. 918 580. μιᾶς ἔχει χορδῆς φωνὴν τὰ ἀντίφωνα πιθ18. 
919 47. ἀντίφωνοι χορδαί πιθ18. 919."1. ὁ τῆς ἀντιφωνυ 
φθόγγος πιθ1τ. 918 "89. 10 

ἀντιχασμᾶσθαι τοῖς χασμωμένοις πζ 1. 886 324. 2. 886 
481. 6. 887 84. 

ἀντίχθων (Ργίδμαρ) ΜΑδὅ. 98612. Οβ18. 298 524, "20. 
198. 1518 "8. 

ἀντλεῖν ἡθμῷ (οὗ παροιμία) οαθ. 1844 "26. 15 
ἀντλία. οἱ ῥυάδες ἰχθύες τῆς ἀντλίας  ἐκχυϑείσης. φεύγυσιν 

Ζιδϑ. 584 528. ἂν δὲ συμβῆ ὥστ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ κηρίῳ 
ἅπαντα ποιεῖν αὐταί, ἔσται ἐφεξῆς ὃν εἶδος εἰργασμένον δὲ 
ἀντλίας Ζι40. 624 084 (δι᾽ ἀντλίας  οΥ ΑΥδον δα ἢ 1, διαν- 
ταίως εἰ ῬΙΚΚΟΙοΒ8). 30 

ἀντορχεῖσθαι. ἀντορχύμενος ὁ ὠτὸς ἁλίσκεται Ζιθ12. 597 
Ῥῷ4. 2716. 1527188. 

ἀντρωώδης τόπος πκγδ. 982 82. 
ἀντωθεῖν. τὸ ὠθᾶν ἀντωθεῖται πως Ζγὸ8. 168"19. μχδ. 8δ1 

48. 81. 858 58. ἀντωθεῖσθαι ὑπ᾿ ἀλλήλων πκγῦ. 9832816. 30 
ἄντωσις γινομένη πρὸς τὴν τὸ χρῶ σύνωσιν ανῶ0. 480 514. 

ἄνυδρος. διὰ τῆς ἀνύδρυ Λιβύης ὥδευεν 99. 1494 820 να] 
(οπι Λιβύης) διὰ τῆς ἀνύδρυ, 99. 1494516,11. 

ἀννειν. τὸ μηδὲ ν προνοεῖν μηδὲ ἀνύειν. ἀηδές Ργϑ. 1409 "4. 
-- ἀνυστό ς. τὸ μετὰ τὸ ἄριστον ἢ τὸ πρῶτον τῶν ἄλλων 80 
ἀνυστόν ἢ 40. 1481 "1ὅ. 

ἀνυπέρβλητος θ102. 889510. 180. 848 812. --- ἐἰνυπερ- 
βλήτως λυπεῖσθαι, τιμωρεῖσθα: Ῥα11. 1870 81. ρ12. 
1480"28. 

ἀνυπεύθυνος μοναρχία ΠδΙ0. 1295 520. ἀνυπεύθυνοι Πὸ 4. 85 
1292 42. 0. 1292 580. τὸ ἀνυπεύθυνον μεῖζον ἐστι γέρας 
τῆς ἀξίας Πβιο. 1272 437. 

ἀνυποδετεῖν. τὸν δεξιὸν πόδα ἀνυποδετῦσιν Αἰτωλοί Γ 64. 
1486 "28. 

ἀνυπόδετος ὁ ἀριστερὸς πύς 64. 148619 (ἀνυπόδετος δὴ 40 

ἀνυπόδητος οὗ 1,00 ῬΆγγπ 445). 
ἀγυποϑηξία πὸδ. 811 55. 
ἀνυπόδητος ὃ ἄνθρωπος ἢ γυμνός (ΡΙαῦ Ῥτοὶ 821 0) Ζμδ10. 

087 324. 

ἀνυπόθετος ὸ γνωριμωτάτη ἀρχή Μγ8. 1005 "14. 45 

ἀνυπομό νητον θεάσασθαι, ἀπιστον διηγεῖσθαι 8180. 848515. 
ἀνυπόπτως ἔχειν (πῃ ἀϊδρυϊαπάο) τθι. 188 "18. 
ἀνυστικός. τὸ μακρὰ βαίνειν ἀνυστικόν, τὸ βραϑέως δὲ μελ- 

λητικόν φ6. 818 54. 
ἀνυτικός. ἡ πολυποδία ἀνυτικωτέραν ποιεῖ τὴν κίνησιν Ζμὸ᾽ 6. 50 

6821, 
ἴΑνυτον καταδεῖξαι τὸ ὸ ὀεκαζειν τὰ δικαστήρια 3Τ1.1540518. 
ἄνω, ἀνώτερος, ἀνώτερον, ἀνωτέρω, ἀνώτατος, ἀνωτάτω. 

1. 86ηδβα Ἰοσαὶὶ, γϑὶ 'Βρτϑ᾽ βιριίβοας νοὶ ΒΓΒιιηλ᾽, α. ἐθαργδ᾽ 
τόπυ (θέσεως) εἴδη ἡ διαφοραὶ ἄνω κάτω, πρόσθεν ὄπισθεν, 55 
δεξιὸν ἀριστερόν Φαῦ. 188 "24. Ὑ2. 206 182. Οβ2. 284 Β21. 
ΚΘ. 6518. Ζπ2. 104 20. τὸ ἄνω τῷ μήκυς. ἀρχή Οβ2. 
284 24. τὰ ἄνω ὅθεν ἡ κίνησις, πρότερον ᾿ τὰ δεξιὰ κατὰ 
γένεσιν ΟβΣ. 286.528, 20, 21, 284 528, τὸ ἄνω φύσει οΡΡ 
τὸ ἄνω πρὸς ἡμᾶς δ. 308 δ14. Οδ:. 808 818. τὸ ἄνω 80 
ἐστὶν ὅπυ φέρεται τὸ πῦρ ἡ τὸ κῶῦφον Φδ1. 208.}19. γ1. 

Υ 
ἄνω 

201 87. ΜΙκϑ. 1065"18. τὸ τῷ παντὸς ἔσχατον ἃ ἄνω λέγομεν 
Οδι. 808 521. Φὸᾳ. 212 327. τὸ ἄνω σῶμα 6 ὀρανός) 
ψβι. 418}9, 12 (Τνάϊθρ, Ρ 818). τὸ ἄνω ἢ μέχρι σελήνης 
σῶμα μαϑ8. 840 ὑρ, τὸ ἄνω στοιχεῖον μαϑ. 841 38. τὰ ἄνω 
πλήρη πυρός μαϑὃ. 8339 228. ἡ ἄνω φορα,. αἱ ἄνω φοραί, ὁ ὁ 

περὶ τὰς ἄνω φορὰς κόσμος 5ὲπι μαὶ. 838.321. 2. 889522. 
8. 839 Ρ18. 4. 843.529. τὸ ὑπὸ τὴν ἄνω περιφορὰν σῶμα 
μα8. 840 Ν15. τὸν ἀνωτάτω τόπον αἰθέρα προσωνόμασαν, 
τῷ θείῳ ἀποὸδιδόασι Οαϑ. 210 "22. 8. ὁ ἄνω τόπος θειότερος 
τῷ κάτω Οβδ. 288 34. (τὸ μὲν ἄνω τὸ υὐρισμένυ. τὸ δὲ 
κάτω τῆς ὕλης Οδά. 812.416. 8. 310 "14. φύσει ἀεὶ ἡ ἄνω 
ἀρχικωτέρα ΨΎ11. 414 515 ΤτάΙΡ6). ὁ ἄνω τόπος μαϑ. 889 
587, 840 52ὅ, 580. 12. 848 516 4]. ὁ ἄνω πόλος ὁ καθ᾽ ἡμᾶς 
μβδ. 362 488. ἀνωτέρω ἡ πηγὴ τὴς ῥύσεως μβι. 858 "27. 
κεραία ἀνωτέρα ιμχϑ: 851 338. ἡ ἄνω ἀγορά Πη12. 1881 

Β19, οἴ 280. τὸ ἄνω τῆς Αἰγύπτυ Ζιθ12. 597 55. οἱ ἄνω 
Διβύες Πβ3. 1262 820. ἔνιοι τῶν ἄνω ( 8 τῶν τὴν ἀνω- 
τέρω ᾿Ασίαν οἰκύντων) Ζιι50. 682 325. ἀνωτέρω. ὉΡΡ ἐγ- 
γύτατα τῦ αἰγιαλὺ Ζιθ18. 898 081. --- τὸ ἄνω ἐν τοῖς 
φυτοῖς ὼ τοῖς ζῳοις τί ἐστιν Ζιβι. 5800 28. Ζπ4. 105 

429 864, 7068 52ὅ. 'Ζμὸ 10. 686 "δ, 84 ηᾳ, οἴ Ζιὸ δ. ὅ80}20. 
Ζμδτ. 688 "21. ψβά. 410 58. ζι. 468.53, 467 588. Οβ:. 
284 011, 2385816, 2. τὸ ἄνω τῶν ζῴων εὐ τάπχαξῷ 40ο- 
πιοᾶο αἰἴδγαηῦ ἰμίου 86 ἀϊρηϊ δία Ζμγϑ8. 665 328. 4. 665 
519. 10. 612}20. 83. 648511. Ζγὸϑ.110}5. Ζιδ11. 538}2 
(γίδες τὸ δεξιὸν ἢ ἄνω ἡ ἔμπροσθεν ἀγαθὸν ἐκάλων Γ 195. 
1518524), τπιρπϊτυάϊηο ΖιβῚι. 500 "26, 83, 601 54. 8. 5023 
Ρ14, Ζμδιο. 886518. τὰ ἄνω οἱ τὰ κάτω ἐν τῇ τῶν ζῴων 

γενέσει ἡ αὐξήσει Ζιζ 8. 561522,}11. 10. 56551, 1, Ζγβδ. 
141 "2884, 143 518, 148}18. Ὑ11. 768.410. ὁ ἄνθρωπος 
τὸ ἄνω πρὸς τὸ τῷ δλυν ἄνω ἔχει μόνος Ζαβιο. θ56 512. 

Ζπό. Τ06 Ῥ8 844. αν18. 477 .522. ζι. 468 41. ἡ ἄνω κοιλία 
τῷ σώματος, ορρΡ ἡ κάτιυ μβ.. 860"Ὁ28. παΆ1. 864 53. 
Ζμγ14. δτῦ δ17, -- ἀνβηβίογθαν ἄνω δὰ δὰ 486 δηΐθδ βυπὲ 
ἀϊοῖβ. εἴρηται ἐν τοῖς ἄνω Ργ11. 1412088. Ζιζ1Ο. 564}19. 
ξ4. 918}21. τὰ ἄνω εἰρημένα ΑὙΖΙ. 82 024, καθως ἄνω 
λέλεκται κὅ. 897.588. ὁ ἄνων τρόπος ΑὙΖ21. 8215. --- 
ὃ. ᾿βατβαπι ἄνω φέρεσθαι μαά. 842 516. Οδὶ. 808 816. 6. 
8181. ΖΙθ2. 593.511. ἀνώτερον ἄγεσθαι ιχ 6. 851 »4. 
ἀποχωρῶσιν εἰς τὰ ὄρη ἄνω Ζιθιϑ. 591.520. ἀνωτέρω γί- 
νεσθαι ᾧθ4. 255 521. ἄνω ποταμῶν (εἴ 8. παροιμία) μβ2. 
8506 .319. φορά, κίνησις, μεταβολὴ ἄνω Οα2. 268 "21. Φὸβ. 
214}14. εδ. 229 "7. 88. 201 "84. ΚΙ4. 15 δ. ---- 2. ἔγδπα- 
Ἰαύστα δὰ βαυίθιῃ πυβτη δος ἄνω ἰὰ βἰξηϊβοεῦ, ψυοὰ ογάϊπθ 
Ρτγίαβ οϑῦ, σνϑὶαὐὶ ἴῃ ΒΘΓΘ ΒΟΠΟΡΌΣΩ τὰ ἄνω ὶ 4 τὰ ὀξέα, Βοηΐ 

Δουϊίοτο8 πιθ817. 920}19. 8.911581. ἄνω βάλλειν πιθ4.911 
᾿81. ἴῃ Β6γῖ6 οαυβδταπα, τὰ ἀνώτερον αἴτια ΑὙϑ. 16519. τὸ 

ἀνώτερον κινῶν, ἜΎα τὸ πρότερον Φθδ. 251 511. Ζκά. 100520. 

ἐκ ἄπειρος [] ἡ γένεσις ἐ ἐπὶ τὸ ἄνω Μα2. .394 "8,820. γένεσις ἄνω 

ΓβΙ11. 388 .59. ἰῃ βθσὶβ πούϊοπυπι ἄνω ἀϊουπίυΣ 4086 ΤΩΒΡῚΒ 
βυηῦ ἀἰγ ΘΓ Δ 68, λέγω δ᾽ ἄνω μὲν τὴν ἐπὶ τὸ καθόλν μᾶλ- 
λον, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος ΑὙΖ20. 82 528. ἄνω 
πορεύεσθαι, εἰς ἄπειρον ἐπὶ τὸ ἄνω ἰέναι Αα21. 48 386 ν:. 
βι1. 85 "28. γ19. 81 Ῥ40. ἀνωτέρω ΑΥ̓ΖΙ. 82.021. ἀπο- 
στατέον ὅτι ἀνωγάτω τθι. 188 580, τὸ ἄνω γένος, τὸ ἀνω- 

τέρω γένος, τὸ ἀνωτάτω τῶν γενῶν Μὸθ. 1016 529, 80. 
β8. 998}}19. τὸ ἄνωθεν, τὸ ἀνώτερον, τὼ ἄνω (βθῆυε υπὶ- 
γΘΓΒΒ]Ι8) Αγδ. 14 “7. δ18. 91588. ΜΑϑ. 992517 ΒΣ. 
ἡ ἄνω ἐπιστήμη Αγϑ. 10.512. ἔστι τὸ φυσικῶ τις ἀνωτέρω 

Μγ8. 1005 484. ἀνώτερον ἐπιζητεῖν ὼ φυσικώτερον Η6θ2. 
1155". τὰ Ὑπβοτεον τῶν ὄντων ΜΑΒ. 990 86. 



ἄνῳδος 

ἄνῳδος. ζῷα ἀνῳδα, ορρ δικά Ζιαι. 488 484. 
ἀνώδυνος. ἁμάρτημα ᾿ἀνωδυνον ὼ ἡ φθαρτικόν ποῦ. 1449 

435. τὸ ἣν ἀνωόυνον ὰ ἀνάλγητον (Μασ 1ε8) ξ1. 914 519. 
ἀνωθεῖν ἀπὸ τὴς γῆς τὰς νεφέλας , μαι. 8348.520. κατωθεν 

ἀνωθύμενος ἀ ἀήρ πχγά. 981}85. πάλιν ἀνωσθείς πιςά. 918514. 

ἔνωθεν. ἀδϑαροτ, βθηϑὰ ]00Α]1, τὸ ἄνωθεν ἐπιὸν ὕδωρ μα18ὃ. 
5513. αὐξάνεσθαι ἄνωθεν Ζιγ12. 619 526. ἡ ὑστέρα ἕλκει 
ἄνωθεν Ζικ7. 638 51. καταγεταί τι εἰς ᾿Αμισὸν ἄνωθεν Ζιε2 2. 
554 516. ἐπῳάζειν. ἄνωθεν Ζιε88. δῦ8 "1. ἄνωθεν τοῖς ὀξυω- 
ποῖς τῶν ὀρνίθων ἡ θεωρία τὴς τροφῆς Ζμβ18. 667 ῬΩ6θ., 
ἀρχὴ δὲ ἄνωθεν Φθ8. 868 51. τηρίαρῃ μικρὸν ἄνωθεν ἀρκτέον 
Ηζ18. 1144512. --- ἱπᾶᾷθ ρμδγ δἰϊγδούίομθμ ἀυδπάδιῃ (Κὺ- 
ει ἔτ τ 8 50,8, 14) ἄνωθεν βἰφαϊβοοι ἱ 4 βαρτα. ἡ θερ- 
μότης ἀπὸ τῶν ἄνωθεν ἄστρων γίνεται μαϑ. 840521. ἀπὸ 

τῆς ἄνωθεν φλογὸς ἅπτειν τὸν κάτωθεν λύχνον μαά. 84254. 
86 οἰΐδηι 56 οἰαβηιοάϊ αἰϊγδοίϊομθ ἄνωθεν ἱ ἃ βαρτδ. ἡ 
τῶν ἄνωθεν κίνησις, ὁ ἄνωθεν αἰθήρ 5βἴνη μαῖ. 8445316. 6.848 
418. β9. 869 }14. γ6. 8177 029 8]. οἱ ἄνωθεν ὀδόντες Ζιη10. 
581}516. γ7. 516.525. τὸ ἄνωθεν (τῶν ἰχθύων) τί λέγεται 
(εἴ άνω Ρ68519) Ζιγ1. .609}18. --- ἃ ἰΙοδο ὑγβηβίοσιυν δὰ β6- 20 
τίετι ἀαλτα θεί, μικρὸν ἄνωθεν ἢ ἥ κατωθεν ΜΑΒ. 990. 528. 
οἱ γεννήσαντες ἢ οἱ ἄνωθεν γονεῖδ, οἱ ἄνωθεν (1 6 οἱ πρόγο- 
νοὶ) Ζιηθ. 5801. Ζγα 18. 122 87, δ8. 108 521, 38, 86. 

Ηη71. 1149 "9. τὸ ἄνωθεν γένος (εἴ ἄνω ᾿ 6854) Αδι8. 

- 

τ 0 

δ 

91.538. ἄνωθεν ἡ ἑνὶ ὀνόματι περιλαβεῖν Ζμα 4. 644 512. --- 35 
ἄνωθεν 4 εἰς τὸ ἄνω: τῇ κάτωθεν μεταβολὴ ἡ ἄνω, τῇ 
δὲ ἄνωθεν καὶ κάτω ἀντίκειται ΚΙ4. 165 (Ὁ) 

ἀξιόπιστος 69 

ἀνώμοτος φρὴν (Εαν Ηἰρρ 612) ῬΡγ]. 14165481]. 
ἀνώνυμος. λίθοι πολλοὶ ἀνυΐνυμει μδϊιο. 389 58. ργδθοῖριιθ 

υδἰϊδίατη Αὐἱδῖ, αἱ ΡΘΠΘΥΙΒ Αἰ ϊσαλαι πΟΩ ὀχεῖδι ἀΠΌΣΝ ᾳυο 

φοπθπϑαίαν »βοπῖθῃ: ἔστι τι γένος τῶν ἐντόμων. ὃ ἑνὶ μὲν 
ὀνόματι ἀνωνυμόν ἐστιν, ἔχει ὀὲ πάντα τὴν μορφὴν συγγε- 
νικήν Ζι40. 628 νῦ. αὖ. 490 418. 6. 490 11. ο8. 489518. 

λόγῳ μὲν ἔστιν εἰπεῖν, ἀνώνυμον δὲ τυγχάνει ὄν ψβι. 418 
28. ἀνώνυμα ἑνὶ ὀνόματι Ψβ1. 419 54. ἀνώνυμον τὸ κοινὸν 
ἐπὶ δικαστ καὶ Ἂ ἐκκλησιαστῷ Ὦγ!]. 1278 48. ἢ κατὰ τὸ ποσὸν 

κίνησις τὸ κοινὸν ἀνυνυμον, ἡ κατὰ τόπον αὶ τὸ κοινὸν ΣῚ τὸ 
ἴδιον ἀ ἀνώνυμος, Φε2. 226580, 38. (ἀναθυμίασις) ἡ ἢ μὲν ἀτμίς, 
ἡ δὲ τὸ μὲν ὅλον ἀνυΐνυμος ᾿ιβά. 859 580. γένος ἀνώνυμον, 
ἡιαφυβὲ ἀνώνυμος ΑὙδ. 14 58 (521). δι8. 967, ψβὅ. 
417 052. Ῥαῶ. 18351)4, εἴ τι ἄλλο ἀνώνυμόν ἐστι διὰ τὸ 
μὴ εἶναι γένος Ζιβ 15. δ0ῦ ν80. δεὶ ἐκ τῶν συγγενῶν ὼ 
ὁμοειδῶν μεταφέρειν τὰ ἀνώνυμα ὠνομασμένως Ῥγ2. 1405 
4860. οὗ ργβϑίθγθα μὃϑ8. 881 "6. Παϑ8. 1258 "9. Μιδ. 1066 

228. ζ1. 1038 314 (ἄδηλος ἢ ἥ ἀνώνυμος). ἴῃ πγβίοτηαίο. σἱγ- 
ταΐαγη οὐ ν᾽ οσυτα οἱ ἀκρότητες οἱ μεσότητες ταυα6 ἀνώ- 

νυμοι ϑυπῖ ΗΒΤ. 1101 "2. 710. 111526. δ)]10. 113 "17, 
21. 11. 1138 Ῥ26, 39. 12. 1127.3512. (οὗ ὄνομα ἐκ ἀποδέ- 
δοται, ἐκ ὠνόμασται 1120}19, 1121 51). 18. 11217514. 

“ἡεΎΖΣ. 1281"1. 6. 1288.339. --- ἀνωνυμώτερος μὸ. 881 

Ὁ1δ. 2ιδ2. δ2ῦ 6. ηεβ 8. 1221 8440. --- τὸ ἀνιύνυμον, ἱ 6 
τὸ ἀόριστον ὄνομα, ῥῆμα ε9.19 "6,1 ΟΥ̓ Σ, οἵ 2. 16.482. 8. 
1614). --- (Τταϊρ ἀθ δὴ ρ 818. ΨᾺ] Ῥοϑὶ 1 89). 

ἀνωφελὴς ἡ φιλοσοφία Πα11. 1289". βραδεῖα καὶ ὼ ἀνωφελὴς 
ἐνώλεθρος. ἀθανατον ἢ ἀνώλεθρον (Απαχιπιδπὰ ἔν 1) Φγ 4. κίνησις Ζπ8. 108 320. --- ματαίως ὼ ἀνωφελῶς ἀκύέειν 

308 014. ἀνωλεθρόν τε ἢ ἀγένητον κά. 890.581. Ηα!. 1098 58ὅ. 
ἄνω μαλής. παθητικὸν τὸ ἀνωμαλές πιθ 6. 918.511. ἡ φωνὴ 80 ἀνὼ φερής. δοεῖνε ἱ 4 ἄνω φέρων ῷδϑ. 2118. --- ρμ888 τὸ 

μεταβάλλει ἐπὶ τὸ τραχύτερον ὺ ἀνωμαλέστερον Ζιηϊ. 581 
418. --- ἀνωμαλώς φέρεσθαι Φθ9. 265 Ρ12 (βεα οὗ ἀνω- 
μάλως ρ 69 588). 

ἀνωμαλία κινήσεως Οβ 6. 288 226. ΓβῚ1Ο. 8386 .380. ἀνω- 
μαλία τῆς φωνῆς 2γεϊ. 188 324 (οὔ ἀνωμαλής οὐ ἀνώμα- 85 
λος). ἀνωμαλία τῶν νεφῶν, τῷ ἐνόπτρῷ μβ 9. 8691. γ6. 
811714, ὁ πλεύμων. τῷ ἀνθρώπυ ἔχει ἀνωμαλίαν Ζια 16. 
4952. ἀνωμαλία, τῆς κτήσεως Πβ9. 1210.518. 

ἀνωμαλίζειν. ἡ τὸ ἀνωμαλίσθαι τὰς πόλεις ῬΎἃ1. 1412 
816. αυοπίδπι 8644} {818 ΓΟ αῦο β᾽ σαϊβοδῦαν, ἔοσταθ ποῃ 40 

ΔῸ ἀνωμαλίζειν ἀοτίναμαα εββοῦ, 86 80 ἀνομαλιζειν (οὗ 
ἀνομάλωσις), ηυοὰ νογθυμι ποη δῦ δἰίαπαθ ποίαπι. ὧμα- 
λίσθαι Βρρὶ, ὁμαλισθῆναι βοοιΐαβ νοδιϊρία οοἀὰ ΑΚ ΝᾺ] ΒΒοὺ 
11. 

᾽ ἰώ « ; , , « 342," .ς-»Σ» ἐδ; ἀνώμαλος. οἱ ἀνωμαλοι περίπατοι, ορρ οἱ εὐθεῖς. οἱ ἐν τοῖς 45 
ὁμαλέσι πε40. ͵ .83856516. 1. 880 416. 10. 881 019. 28. 883 

428. διαφέρει ἡ φωνὴ τῷ ὁμαλὸν ἢ ἀνώμαλον εἶναι τὸ ὄρ- 
γανον δι᾽ ὁ παι Ζγεῖ. 188.526. --- ἀνώμαλος κίνησις, 
ΟΡΡ ὁμαλής Φε4. 228 016, 28. Τβιο. 386 "δ. Οβδ. 288 
414,18. ἀνώμαλος τῦ νέφυς σιίστασις, τὸν ἥλιον φαίνεσθα: 80 

ἐν ἀνωμάλῳ ΜΎΒ. 311}4, 8. φωνὴ ἀνώμαλος Ζγεῖ. .188.5] 
(εἴ τραχεῖα Ζιηϊ. 581 418). χρόνοις ἀνωμάλοις ὼ μὴ δι᾽ ἴσν 
Ζω.1. 684 43δ. τοῖς ἀνθρώποις ἀνώμα). οι οἱ τῆς κυήσεως 

χρόνοι Ζγὸ 4. 1121. ἀνωμαλος ἡ ἰδιωτικὴ οἰκονομία οβι846 
89, ἡ μελαγχολικὴ κρᾶσις ἀνώμαλος, οἱ μελαγχολικοὶ ἀνώ- δ5 
μαλοι πλ1. 9564 "9, 9δὅ 380. ἦθος ἀνωμαλον ἢ 160. 1605 56. 
ἀνώμαλοι κακῶς, καλῶς γΕΎΤ. 1284 4, ὁμαλῶς ἀνώμαλον 
ἕναι ποιδ. 1484 528,28. -- ἀνωμάλως κινεῖσθαι ΦζΊ. 
238522 (ἰπά6 θ9. 266 12 ρτγὸ ἀνωμαλῶς φέρεται βεγῖθοα- 
ἄπτι νἱάοῖας ἀνωμάλως). Οβ 6. 288 "17. ἀνωμάλως ἔχειν 680 
μὸϑ. 385}9. 

θερμὸν ὶ αἱ ὀσμαὶ πᾶσαι ἀνωφερεῖς πιγό. 908 525. 
ἄξεινος (Ποβἱοά εἼ115) Ηι10. 1170 522, 
ἀξία. χρήματα λέγομεν ὅσων καὶ ἀξία νομίσματι μετρεῖται 

Ηδ1. 1119 026. οἴ μ- 1164 94. διπλῶν τῆς ἀξίας ἀποτίνειν 
πκθ14. 952 419. τὴν ὠξίαν ποτέρα ἔστι τάξαι Ἠι1. 1164 
"22- Ὁ21. . τὴν ἀξίαν ἀ ἄλλοι ἄλλην λέγυσι Ἠεθ. 1181 424-29. 
ἡ τιμὴ ὥσπερ ἀξία τίς ἐστιν Ραΐ. 1865 38. οΥβ16. 1391 
82. κινεῖν παρὰ τὴν ἀξίαν τῷ μεγέθους μχὶτ. 858 8526. ἔχον 
κατ᾽ ἀξίαν τῷ δαπανήματος Ηδὅ. 1128518. μᾶλλον ἀ ἀγαπὰ 
τὰς τοιαύτας ἡδονὰς τῆς ἀξίας ΗΥΎἃ4. 1119 420. μῆζὼ 

ἐστι γέρας τῆς ἀξίας αὐτοῖς Πβ10. 1272 388. πλείω τῆς 
ἀξίας ἐνδιατέτριφεν ὁ λόγος μβϑ8. 857154. --- τοῖς ὁμοίοις 
τὴν αὐτὴν ἀξίαν κατὰ φύσιν εἶναι ΠΎΙ 6. 1287418. διανέ: 
μεν, πράττειν τι ἃἱ κατ᾽ ἀξίαν Πγὅ. 1218 420 (γα κατ᾽ 
ἀρετήν). η4. 1326}16. ΗΎ10.1115}19 (8γπ υὑς ἂν ὃ λόγος). 
δ4. 1122 526. 98. 1168 27. 10. 1189."86. 12. 1160 038. 
Ι1.11θ4 "8. τὸ πρέπον κατ᾽ ἀξίαν ἐστί ἠεγθ. 1288 "7. νέ- 

μειν, ποιεῖν τι παρὰ τὴν ἀξίαν ΗΕ12. 1186}16. θ12. 1160 
086. παρὰ τὴν ἀξίαν ὴὶ τὸ δέον, οΡΡ ὀρθῶς Ἠὸδ 4. 1122 Ῥ29., 
τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἶσον. ΟΡΡ τὸ κατ᾽ ἀριθμόν βἰνα τὸ ἀριθμῷ 
ἴσον, ἀριθμητυιὴ ἰ ἰσότης ΠεΙ. 1801 "80, 1802 38. ζ2. 1317 
Ῥᾳ͵ τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἴ ἴσον τὸ δίκαιον ΠΎΙ2. 1282 "27. η9. 1329 

817. Ηε6. 1181 424, 26. θ18. 1161 522. 

ἀξιόλογος. εἴ τι ἀξιόλογον Πβ 12. 1218 029. δὲν ἀξιόλογον 
ἑώραται Ζγβῖ1. 146}5. τὰ μάλιστα ἀξιόλογα Πβ8. 1268 
415. οβ 1846 "28. νῆσοι ἀξιόλογοι κϑ8. 398 3512. διοίκησις 

| εὐγενεστέρα ὺ ἀξιολογωτέρα τῆς ἡμετέρας ᾧταϊ. 816 582. 
- ἀξιολόγως ἦφθαι φιλοσοφίας Φγά. 208 51. 

ἀξιόπιστόν τινα ποιεῖν Ῥαῶ. 1850 35. 9. 1866 428. Κτησίας 
ὐκ ὧν ἀξιόπιστος Ζιθ28. 606 48. ἀκϑειν ἀξιοπίστυ τινός 
Ζια1δ. 498 "16. ΖμΎ10. 678 518. πεῖρα ἀξιόπιστος Ζγβδ. 



το ἄξιος 

141 481. δτο. ΤΊ1 "Ά, --- ἀξιοπίστως αὶ συνῶπται Ζγβὅ. 
741 481. 

ἄξιος. ἐκ ἴσων ὄντες ἄξιοι, πολλαπλασίν τιμήματος ἄξιαι 

ἀ 

ἀξίω μα. 1. ὁ μικρόψυχος ἐλλείπει πρὸς τὸ τῷ μεγαλοψύχυ 

κτήσεις Πβ1. 1261 510. εθ. 1806 "18 4]. πειρατέον λέγειν 
τὸ φαίνομενον, αἰδῶς ἀξίαν εἶναι νομίζοντας τὴν προθυμίαν 

μᾶλλον ἢ θράσυς ( 8 4υδτη μγῸ ἰοτπογίῥδῖθ Βα 6πά8πι) Οβ12. 
291 585. --- τιῇ τοιόάτῳ μαλιστα ζὴν ἄξιον ΗΎ12. 1117 
512. --- ἄξιοι δυλεύειν Παδ. 1254 "88. --- ὅ τι ᾧ ἄξιον εἰ- 
πεῖν ΠβῚῚ. 1212}82. ΕἸ. 1802"18. Ζμβ8. 6564512. (εἶ 
ὅ τι ὼ ἄξιον λόγυ ἡΕΎΣ. 1281 32). ἄξιον εἰπεῖν, ἄξιον καλεῖν τὸ 
πόλιν τὴν φύσει ὀύλην ΠΎ4. 1285 11. δ4. 1291 39. --- 
ἀξίως. ὡς ἀξίως εἰπεῖν Ζμβο. 651 580. 

ξιῶν. 1. τὰ ἁμαρτήματα . τὰ ἀδικήματα μὴ τῷ ἴσν ἀξιῶν 

Ρα18. 1814 "5. ἀξιῶν ἑαυτὲς ἀγαθῶν, μεγάλων, τῶν ἴσων, 
ἀξυέμενοι τῶν ἴσων, ἡἠξιῶσθαι τῶν ὁμοίων Πβ9. 1269 "9. 
Ὑ18. 1284.349. ε]Ἰ. 1801 "89. Ῥβϑ9. 1887 6. 11, 14. 11. 

1888"1. 18. 1889 888. ἠξιωθη τῆς τυραννίδος Πεῦ. 1808 
421. φύσει δεσποτείας ἠξιωμένοι Πα 6. 1260 "14. ὁ ἀξιω- 
θησόμενος τὴς ἀρχὴς Πβ9. 12171811. τίς ἂν προσειπεὶν 

ἀξιώσειεν λάτριν (Τβθοάθοι ἔν 8) Παθ. 1255 588. --- 2. μο- 30 
ΒΌΛΙΑΓΘ. δεόμενός τε ὃ ἀξιῶν Ργὅ. 1401 326. ἀξιῶντες φι- 
λεῖσθαι ὡς φιλῦσιν, ἀξιωτέον Ηθ10. 1169 "17,18. ἀξῶσι 
μετέχειν ΠΕῚ. 1801 3484. θεὶς ἀξιοῖ τὰ φαινόμενα ἀδύνατα 
Ῥβιι. 1888}. ἀξιῶσι τὸν νόμον ἄρχειν, τὸν ἕνα ὑπερβαάλ- 
λειν Πδθ. 1298.320. πο18. 1456 37. ἀξιῦμεν ὑμᾶς ἐμμένειν 25 
οἷα Ρα] δ. 1377 ν9, "25,39. ἄξω τὸς ᾿Αθηναίως ὑπολαβεῖν 
Ρβο. 1884 088. ὅσα ἐν τὴ υἐς ἀληθῶς φιλίᾳ ἀξιῦται Ηθδ. 
1157.524. -- πιρά οἱ ἐλεεῖσθαι ἀξιώμενοι Ῥβ10. 1888 327 
(εἴ τὲς ἀξιῶντας ἐλεεῖσθαι 9. 1887 }18). ---- 8. ῬΓΟρΡΟΠΟΓΘ 
αἰϊψαδια δοηυθη θη, οοπύθπαθγθ, ἀα17. 80.510, 20. 24, 41 80 

"10, 17. 838. 4128. δά. 91 287 4]. ἔνδοξον τὸ ἀξιῶσαι, 
ἁρμόττει ἀξιῶν Αβ11. 62.218, 17. βγῃ αἰτεῖσθαι τθ18. 168 
"ἃ, 1, 10..19 ΩΝ 52, 6,9, 18). ἀξιὸν μηδὲν ἀξίωμ᾽ ἄλογον, 
ἀλλ᾽ ἢ ἐπαγωγὴν ἢ ἀπόδειξιν φέρειν Φθ1. 252 324. τῶτο 
εὐλόγως. ἀξιῶμεν Ζγαϊ. 115) 11. ἀξιῶν μηδὲν ἀλόγως, δὺ 
μετὰ λόγυ πιστεῦσαι ΠῚ ῥᾷδιον ἡεαϑ. 1218 329. ἀξιῦμεν 

δὴ τὸν τόπον εἶναι πρῶτον περιέχον Φδά. 210 "84. οἵ Ββῖπι 
408. 254 515. Οαϑ. 210 "22. β14. 2971 08. ΜΙΙ. 1053529. 
ατ989"»118. ξ3. 976 "26. 

4“ 
ἀξίωμα { 8 πρὸς ταῦτα, ὧν ὁ μ. ἀξιοῖ ἑαυτόν) } Ηδ1. 1128 
υ2 5. οἱ δι᾽ ἄγνοιαν ἀνδρεῖοι χείρυς τῶν εὐελπίδων, ὅ ὅσῳ ἀξίωμα 
ἠδὲν ἔχυσιν (1 6 ἐδενὸς ἑαυτὲς ἀ εὔσιν), ἐκεῖνοι δέ ΗΥ1Ὶ. 
1117.394 Ζ5}1. τῦτο ,“τάσεως αἴτιον κ᾿ παρὰ τοῖς μηδὲν 

ἀξίωμα κεκτημένοις, ἦ ἢ πό γε δὴ παρὰ ϑυμοειδέσι ἢ πολε- 45 
μικοὶς ἀνὸρασι Πβ5..12604}9. --- τὰ ἀξιώματα δημοκρα- 
τίας, ὀλιγαρχίας (ᾳφαδα τϑαυϊγαηΐαγ ἴῃ ἀθδιηοογαίϊδ, οὗ ἀξιῶν 2, 

οἱ ὑπόθεσις τῆς δημοκρατικὴς πολιτείας “40) πζ 1.1817.389. 
-- μήτε πλύσιοι μήτε ἀξίωμα ἔχοντες ἀ ἀρετὴς ΠΎΙ1Ι. 1281 

ν25. τὸ μέγεθος καὶ τὸ ΑἸ αν τῆς ἀρχῆς ΠΕΙΟ. 1318 38. 50 
μέγεθος ἔχειν κα αὶ ἀξίωμα Ηδὅ. 1122 "88. ποιεῖ ἐμφανεστέ- 
ρος τὸ ἀξίωμα Ρβιτ. 1891 1. οἱ ἐν ἀξιώμασι Ηδ12. 
1126 586 (ορΡ οἱ τυχόντες). ὅ. 1128 82. 1. 1128 δ19. οἱ ἐν 

ἀξιώματι ἢ εὐτυχίαις Ηδ8. 1124519. ἐκ ἴσον τὸ ἀξίωμα 
ΗΙ2. 1165511. ὅμοιοι κ κατὰ ἀ ιώματα Ρββ.1886 "25. λέξις 55 
μήτε ταπεινὴ μῆτε ὑπὲρ τὸ ἀξίωμ ᾿ ἀλλὰ πρέπυσα Ργ2. 

1404}"4. --- 2. μηδὲν ἀξιῶν ἀξίωμ᾽ ἄλογον (οἴ ἀξιῶν 8) 
ᾧθ1. 252 524. κατὰ τὸ Ζήνωνος ἀξίωμα, (ἰε Ρἰδοΐδυμα) 
Μβ4. 1001 ΡΊ ΒΣ. εἴ μ2. 10717.381. τὰ τῷ Μελίσσυ ἀξιώ- 
ματα ξ8. 919 022, ἔλαττον ἀ ἴωμα λαμβάνειν ατϑ69 518. 60 
ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν ὑκ ἔσται τὰ ἀξιώματα (ἰ 6 ὑβοογϑπιδίβ 

"7 

ἀόριστος 

ταύ οπια!.8) Μν8. 1090 386. ἀξίωμα. ΒΥΏ λῆμμα, πρό- 
τασις τι. 156 528 Ν᾽ 2. 8. 189 δά. ι24. 119 ν14. ἀξίωμα 

ἔνδοξον Αβ 11. 62.818. αἷδ ὑπόθεσις. αἴτημα ΑὙΤΟ. 16 
Ρ28-84. ἀξίωμα Ρτἰποὶρίαπι, 6Χ 00 ἀοπιοηδύγδυϊο ἀυοίδατ, 
ἀξίωμα (ἐστὶ θέτις) ἣν ἀνάγκη ἔχειν τὸν ὁτιῶν ̓ μαθησόμενον 
ΑὙΖ. 12 11 Ονξοιβὰ 2480). ἀξίωμα δ᾽ ἐστὶν ἐξ ὧν ΑΥΤ. 
75541. τὰ κοινὰ λεγόμενα. ἀξιώματα ἐξ ὧν πρώτων ἀ απο- 

δείκνυσιν ΑὙΪΟ. 716 "14. πᾶσαι αἱ ἀποδεικτικαὶ χρῶνται τοῖς 

ἀξιώμασιν, καθολν ὶ ἀρχαὶ τὰ ἀξιώματα ΜβΣ. 9971511, 
18 (ΒΣ δὰ 996 υ26}. ἀρχὴ τῶν ἄλλων ἀξιωμάτων αὕτη 
(ρτϊποῖρίαπι φοπύσϑ ἀ]ουϊομ 8) πάντων ΜΎ 3. 1005 "88. τίνος 
ἐπιστήμης τὰ ἐν τοῖς μαθήμασι τὰ ως ἀξιώματα Μγη8. 

1005 820. 

ἀξύνετος, Υ ἀσύνετος. 
ἄξων. ἐὰν αἱ γραμμαὶ ποιῶσιν ὥσπερ ἄξονα ( 6 δχϑι θοῃ1) 

ΜμΎϑ. 8182. ο{ 842. 1585}8. -- εἰ διὰ τῶν πόλων νοήσαι- 
μεν ἐπεζευγμένην εὐθεῖαν, ἥν τινα ἄξονα καλῦσι κ2.391}26. 

ἀοίδιμος ἔργοις (Αταρνέος ἔντροφος) ἢ ὑ25. 1588 "22. 
ἀοιδός (Ησοπι ρ885. ι1) Πθ8. 1888 526, 80. πολλὰ ψεύδονται 

ἀοιδοί (εἴ παροιμία) ΜΑΣ. 988 54. 
ἀοίκητοι τόποι. τὰ ὑπὸ τὴν ἄρκτον ἀοίκητα, μέχρι τῶν ἀοι- 

κήτων μβὅ. 862 7,9, 26. 
ἄοικος. ζῷα ἄοικα, ορρ οἰκητικά. ἄοικα πολλὰ των ἐντόμων 
, ὃ τῶν τετραπόδων Ζια!]. 488521. 
ἄοινος. τροφὴ ἀοινοτέρα Πη11. 1386 .28. ἡ ἀσπὶς φιάλη ἄοινος 

(ΨἈ] ε εἱ Υἱοῦ, οἶνυ ΒΚ) ποϑ1. 1451 .}82. 
ἀολλέες (ΑΙοδεὶ ἔν 81) ΠΎῚ (4. 1286]. 
ἀόρατος ποσαχῶς λέγεται ψβιο. 422.426. Μὸ22. 1022}84. 

πῶς λέγεται ἡ φωνὴ ἀόρατος Φγά. 204.34. ὅ. 204 418,16. 

ε2. 226}11, Μχ10. 1066 586. ὴ ὄψις τῷ ὁρατῷ ἢ ἀοράτυ 
Ψβ9. 4215. ἀρ᾽ ἔστι μεγέθη ἀόρατα αιϑ. 440 321. Γαδ. 
816 088. διὰ μικρότητα ἀόρατον μΎγϑ. 818 520. 4. 81825. 
εἴ Ζγβ2. 180.516. ἐξ ἀοράτων. ὁ μοιομερῶν πάντων (Αμδχδ5) 

ΟΥγ8. 802 "2. --- Δαρεῖος παντὶ ἀόρατος κθ. 398 814. 
ἀοργησία, ορρ ὀργιλότης ΗΒ1. 1108 58. δ11. 1126 34. ημα 

,,8. 1191 528. 

ἀόργητος, ἀεῇ Ηβ1. 1108 38. 
ἀοριστεῖν πιηῖ. 917 "3. χς18. 941 "26. 
ἀοριστία. ἐκ ἀκριβοὶ ἡ φύσις διὰ τὴν τῆς ὕλης ἀοριστίαν 

Ζγδιο. 118 36. ᾿Μεταβολαὶ ταραχώδεις διὰ τὴν ἀοριστίαν 
β5. 861 584. ἀοριστία τῆς ὥρας πκς18. 941 "82. 

ἀόριστος. ἀόριστον ἀϊεϊζας ἰά, αιοὰ γ6] ποπάυπι οἷτ- 
ουτηβοτί ρύμπι δδὺ οογίϊβ βηῖθυβ νοὶ πο Ροίοϑὲ {{}}}} βπι- 
θυ οἰγουπιβοσί δὲ : ἀποβλέπειν μὴ εἰς τὰ ἀόριστα ἀλλ᾽ εἰς 
τὰ ὑπάρχοντα Ῥβ 23. 1896 08. τὸ ἀόριστον πλανᾷ ῬΡηγ14. 
1416 514. ,.ἢ ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ, ὉΡΡ ἡ τραγῳ- 

δία ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλῶω ποῦ. 1449014. πρὸς ἄλληλα 
ἀόριστα τὸ σκληρὸν ὼ τὸ μαλακὸν τῷ μᾶλλον καὶ Ἂ ἧττον μὸ 4. 
382 516. ἢ σπερματικὴ ὕλη, ὑκ ἔστιν ἀόριστος ὅτ᾽ ἐπὶ τὸ 

πλεῖον ὄτ᾽ ἐπὶ τὸ ἔλαττον ὥστ᾽ ἐξ ὁποσησὺν γίνεσθαι τῷ 
πλήθει 2γδ4. 1128. τῶν μοναρχιῶν ἡ ἀόριστος τυραννίς, 
ὴ κατὰ τάξιν τινα βασιλεία Ῥαβ. 1866 32. ἀόριστος ἄρχων, 

ΟΡΡ ὃ κατὰ τὴν ἀρχὴν ὡρισμένος ΠΎΙ. 1215 "4, 426. ἀόρι- 
στος ἀρχή Πγι. 1215.382. τὸ ἀγαθὸν ὡρίσθαι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν 
ἀόριστον εἶναι Ηκ2. 1118 416. ἀόριστος ἡ μοχθηρὰ ζωή 
Ηιϑ9. 1170 324. ἐξ ἀορίστων ἀτελῶν δὲ ἀεὶ τὰ πελειότερα 
Μνδ. 1092 418. ἡ ἀόριστος ὑγρότης, τὸ ἐν τῷ ὑγρῷ ἀδ 
στον, ὉΡΡ ἡ πέψις μὸ2. 880 48. 8. 880 429, "14, 8381 “14. 
-- τὸ ἀόριστον διαφανές, ΡΡ τὰ ἔσχατα αἱ 8. 489 "21. 
ὑγρὸν τὸ ἀόριστον οἰκείῳ ὅρῳ ΤΓβ 2. 829 580. τὸ ἀορίστυ 
ἀόριστος "ἢ ἡ κανών Ηεϊ4. 1137 529. ἀόριστος ἐπὶ τὸ πλεῖον, 

- 

ἀσρι- 



Υ 
ἄορνος 

ἐπὶ τὸ ἔλαττον Ζγδ4. 112 48. τὸ ποιὸν ὡρισμένης φύσεως, 
τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀορίστυ Μκθ. 1068 328. αὶ ὕλη τὸ ἀόριστον 

πρὶν ὁρισθῆναι ἢ μετασχεῖν εἴδους τινός ΜΑ 8. 989 Ὁ18. οὗ 
Φὸ2. 209 "9. 210 48, 8, 6 (ρρ εἶδος 58). Μζιι. 10371527. 
ἀόριστος δυάς ν8 δυάς. ἡ δύναμις ὡς ὕλη ἀδριστος τὸ κα- 

βολν νὼ ἀορίστυ ἐστίν Μμι10. 1087 517. γ4. 1001 "29. ἀόρι- 
στον ἡ στέρησις, αἱ στερητικαὶ ἀρχαὶ ἀόριστοι Φγ2. 201 

26. Μχϑ. 1060 815 (ἰπᾶὰ6 ἐχριἰοδίυτ ἀόριστον ὄνομα. ῥῆμα 
42.16 483,14. 10. 19}8, 10). ἀόριστον τὸ ἀπὸ τύχης γι- 
νύμενον Αα18. 82 ὑ10- 12. Ῥα10. 1869 438. ἐν τοῖς αἰσθη- 
τοῖς πολλὴ ἡ τὸ ἀορίστυ φύσις Μγὅ. 1010 38. ὕκ ἔστιν 
ἐπιστήμη τῶν ἀορίστων Αα18. 8219. τὸ κατὰ συμβε- 
βυκὸς ἀόριστον Φβδ. 196"28. Μκβ. 1068 525. ἡ ὕλη ἡ τὰ 
πεΐϑη ἀόριστα Μθτ. 1049 2. -- ἀορίστως κεῖσθαι 0α8. 
2716 .821. ἀορίστως ἔχει ἡ διάνοια ΟαΙ1. 3280 08, ἀορίστως 
εἰδέναι. ω. ἀφωρισμένως ΚΤ. 809. ἀορίστως. ορρ μῖξις 
κατ᾽ ἀριθμες τινας αι4. 442 515. 

ἄορνος λίμνη θ102. 8389 518. 
ἀορτ ἡ, Ρτγδθείραβ ἱ ᾳ πὰπὸ δογίβ (οἵ ΡμΠίρρβοα ὕλη ἀάνϑρω- 
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514 588 (δγίοσϊδθ βρογιραίίσδ Καὶ ἡ 447, Ε ρ 298 ἢ 60, τὸ- 
δαϊϑηϊ ΑΖι 60 Κα; Αὐὶβίοίθι ἐπὶ αυίθγὶ 88 118 088 ΘαΓυση 16 ΓΆΠΊΟΒ 
δἴαμο Ζιγά. δ14 "88 Ἰἰραιηθηΐδ νϑβίοθθ ἀθβοσί ρβῖββα ἰυϊοδὲ 
ΑΖΙΙ1242 κ 84. 826 45, 46, ῥγδοίθγθα δγίθγϊαβ νϑβίςα] 68 
οὲ Ρϑτῦθῃι δγίθυῖδθ πη Ὀ}}1ς8}}8 Κα Ζμ ΡΙ00α 10). τείνωσιν 
ἐκ τῆς ἀορτὴς πόροι εφλεβικοὶ μέχρι τῆς κεφαλῆς ἑκατέρυ 
τῷ ὄρχεως, ἄναιμοι, ἧττον αἱματῶδες ἔχοντες τὸ ὑγρόν Ζιγὶ. 
510.514, 2ὅ (δτίθγίδθ βρασιηδίϊοδθ, βϑὰ δγίθσίαβ οὖ ὑ6ῃ88 
ΒΡΘγιη δ ῖοα8 ἂν πῃ Ρίαμθ αἰδείπραϊι ΑΖι 1804 η 7,805 ᾿ 
ῃ 8). τείνυσιν εἰς τὰς ὑστέρας ἀπὸ τῆς ἀορτῆς φλέβες πολλαὶ 
ὼ πυκναί, λεπταί Ζιγά. 515 86. Ζγβά. 1881] (ατιογῖδθ 

αὐοτῖπδο ΑΖΙΙ 8217 46, ΑΖγ Ρ 156 ῃ 2, .3). τείνωσιν εἰς 
τὰ ἔμβρυα φλέβες δύο πρὸς τὴν ἀορτήν, ἧ σχίζεται ἡ γί- 
νεται ἡ ἀορτὴ δύο ἐκ μιὰς Ζιηδ. 586 "20 (ἀγίοτίαθ ὑἀπιδὶ- 
Ἰσαὶθβ ΑΖι "Π 862 ῃ ὅ8). 

ἄοσμος. ἄοσμα τὰ στοιχεῖα, λίθος, χρυσός αιδ. 448.810. 15, 

11. ἀοσμότεραι αἱ σκωρίαι αιδ. 448 319. 
ἐπαγγελία. ἡ τραγῳδία μίμησις, δρώντων ἃ αὶ δι’ ἀπαγ- 

γελίας ποβ. 1449 026. οΥΓἹ δ. 1449"11. ἀπαγγελία, ἀϊδὲ 
πίνη ν 28, Ὑβθἰθιθδπη νϑίθγαπι ορίη ἀθ ββηραϊπίβ τπούα Ὁ δήλωσις, πρόρρησις (οἵ ἀπαγγέλλειν) ρΡ31.148810. 82. 
Ρ 328, Μ 435, Κρδιδη8, ΑΖΙ1819, Βὶ Ρ 2Τῦ α 82, 
ΚαΖμ Ρϑια 1). φλὲψ ἐχκττων ἐν τῷ θώρακι κατὰ τὴν 
ῥάχιν ἐντός, κειμένη ὄπισθεν τὴς μεγάλης »φλεβός,, ἐν τοῖς 
ἀριστεροῖς μᾶλλον, ἣν καλῶσί τινες ἀορτήν, διὰ τί Ζιγ8. 

518.520. ἡ καλυμένη ἀορτὴ νευρώδης ἐστὶ φλέψ, ἀπὸ τῆς 55 
μέσης κοιλίας τῆς καρδίας τείνει. στενωτέρα τῆς μεγάλης 
φλεβός, προσπέφυκε μάλιστα τῇ ῥάχει περὶ τὴν καρδίαν, 
πῶς ἡ καρδία κεῖται ἐπὶ τὴ ἀορτὴ Ζιγδ. δ1 330. 8.618 
4, 8. 4. ὅ14 Ρ40, 22. α11.496 "7,21. (ἡ φλὲψ) εἰς τὴν 
ἀορτὴν ἀπὸ τῆς καρδίας τείνει Ζιγ8. δ18 Ρ7 Ὁ ΟΓΑΖΙΙ 820 80 
Ὦ .38). τῶν δυοῖν φλεβῶν ἀρχηγῶν, πρώτων δεχομένων τὸ 
αἴαμα διφυές, ἡ ἀορτὴ μία ἐστὶν Ζμγί. 666 "26. ὅ. 667 Β16, 
υ8. 458.519. πῶς τιμιωτέρα ἡ μεγάλη φλὲψ τῆς ἀορτῆς, 
ἦν τῶν ἐναίμων ἔνια μὲν ἀμυδρῶς ἔνια δ᾽ ἀφανῶς ἔχει 
Ζαγϑ. 6681. Ρ 298 π 87. - (δοτγίδϑ τϑπιὶ.) πῶς τῆς 
ἀορτῆς ἔσχισται μέρη, μέρος τ: τῆς μεγάλης φλεβὸς συνέ- 
χεται πρὸς τὴν ἀορτήν Ζιγά4. 514 524, 81. ὁ πλεύμων συν- 
χρτηται ὦ τὴ ἀορτῇ Ζια 16. 495 "7. γ8. ὅ18 018 (ΑΥ 8τ- 
τοτίατωο δ νϑῆϑπι ῬΪΠΙΟΠΑ]Θπ) δἴηι8 δογίϑιηῃ που ὈΪ]8π6 
ἀϊεεϊηρσαϊ Καὶ δ1Τ 4, ΑΖΙ1289 π.77). ἀπὸ τῆς τε με- 40 
γάλης φλεβὸς ὸ τῆς ἀορτῆς τελευτῶσιν αἱ φλέβες εἰς τὴν 
μχνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον Ζμβτ. 652 829 (γίοσίδθ 
ἰν τω Κα Ρ 41 αὶ 1). εἰς τὸ ἧπαρ ὼ τὸν σπλῆνα ἐδεμία 

τείνει ἀπὸ τὴς ἀορτῆς φλέψ Ζια!1. 496 .}80. γά. ὅ14}28. 
εἴ ΖμΎΤ. 610.516 (ἱρποταὺ Ασ ἀγίθγίδτη μϑρδίϊοϑιῃ εἰ Ἰμθδ- 46 
Ἰε Κα Ρ, 96 η8, οΓΑΖΙι1241 ἢ 82, 326 π 44). τὸ μεσεν- 
τέριον ἐξήρτηται ἐχ τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ Ὁ τῆς ἀορτῆς Ζια16. 
495 084. τείνυσιν ἀπὸ τῆς ἀορτῆς εἰς τὸ μεσεντέριον φλέβες 
Ζιγ4. 514}24. Ζμὲὸ 4. 678 81 (ΑγίοΓδ 6 τηθβϑηΐογίοδθ οἷ ἰη- 

1488 028. 87. 1442 080. 

ἀπαγγέλλειν. ἔστι μιμεῖσθαι τὰ αὐτὰ ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλ- 
λοντα ποϑ. 1448.521. ἀπαγγέλλειν τὰς προγεγενημένας πρά- 
ἕεις, δηλῶν τὰς νῦν, προλέγειν τὰς μελλύσας ρ81. 14884. 
οἱ ἀπαγγέλλοντες (μυποῖ!) Ργ!θ. 1417 9. 

ᾶ πάγειν. προσάγειν ὸ ἀπάγειν τὸ γεννητικόν Τβιο. 8860 Ἵ 8. 
ὁ ἥλιος ἀπάγει τὸ ἐλαφρότατον ἀπὸ τῶν ἐγγυτέρω τόπων 

πκΎϑ0. 984 "28. --- τὰς περὶ τὸ πρᾶγμα διαβολὰς ἀπὸ τῶν 

συμβυλευόντων ἀπάξομεν ρ830. 1481}27. --- ἡ παραβολὴ 
αὕτη ἀπάγει ἀπὸ τῇ ἀληθῦς Μζιι. 1086»26. ἀπάγειν εἰς 
ἀδύνατον (ἀ6 ἀεπιοπβέγϑιϊοπθ Ἰἰμάϊτθοία) ΑαἹ. 2908. --- πολὺ 
ἀπαγαγόντες ἑαυτὲς τῷ ἁμαρτάνειν Ηβϑ9. 1109 "5. --- σια- 

γόνες προμήκεις εἰς στενὸν ἀπηγμέναι Ζμβιθ. 658 "80. 

ἀπαγορ εὐειν, ἀπειπεῖν, ἀπειρηκέναι. - 1. τγοπυποίαγθ, τὺς 
Καρχηδονίως, ἀπείπασθαι θανάτῳ ζημιῶν, θ84. 83152. --- 
2. ἀπαγορεύειν ς 866 να] ς ἱπῇ, ορρ κελεύειν Ηε8. 112924. 
15. 1188 Δ, ΠΗ1Τ. 1880 Α8ὅ. ρ). 1422 814. τοῖς δόλοις 

ἀπειρήκασι τὰ γυμνάσια Πβ5. 1204.521. περὶ ὧν ὁ νόμος 

ἀπαγορεύει μὴ κινῶσιν Πδ14. 1298 388. πράττειν τι τῶν 

ἀπηγορευμένων Πη11. 1886 ν9, ᾿Αντιγόνη λέγει, ὅτι δίκαιον 
ἀπειρημένον θάψαι τὸν Πολυνείκη Ρα18. 1818 "10. --- 
8. ἀπείπασθαι τὸν υἱόν. γα ἀφεῖναι, ἀποστῆναι Ηθ16. 1168 
}19-27. ἀπειπεῖν τὴν ἀρχήν Πβιο. 1212 Ὁ. --- 4. ᾿πίγϑ 8 
φεύγοντες τὴν δυσχέρειαν ἀ ἀπειρήκασι Μνά. 1091 Ρ23. οἱ διὰ 
τὸν χρόνον ἀπειρηκότες Πη9. 1829 588. θτ. 1842021. ἀπει- 

πεῖν διὰ τὸν πόνον Ζιζ 18. 512 518. ταχὺ ἀπαγορεύσσιν οἱ 
ἵπποι Ζπ14. Τ12 "52. ἁρμονίαι ἀπειρηκυῖαι: Πθι. 1842)}27 
(οἴ ἀνειμέναι 524). ὁ ἄθυμος ταπεινὸς ὼ ταῖς κινήσεσιν ἀπη-, 

γορευκώς φ3. 80891:1. 
ταϑεῖ Δ} 68 ΑΖι 1 826 α 44). διεστῶσαι ἄνωθεν ἡ μεγάλη τὸ ἀπαγριϑν. οἱ ἀπηγριωμένοι ηθδ. 1148 Ρ22. 
φλέψ ᾧ ἀορτὴ ἐναλλάσσυσαι συνέχυσι τὸ σῶμα Ζμγδ. 
468 Ρ20 (ἀθδουββαίϊοπθμι ἀγίθγ γι) οὖ ὙΘηΔΓΌΠῚ ἢ ΠΠΔΟΔΤΌΠΩ 
ΟΝ Αγ ΕῚΡ 298 αὶ 38, Κα Ρϑιν 1). μέχρι τῶν νεφρῶν 
εἷἱα ὅσα ἑκατέρα τείνει ὼ ἡ ἀορτὴ ἡ μεγάλη φλέψ, ἐν- 
ταῦθα δὲ σχίζονται εἰς δύο Ζιγά. 514 16 (ββεῖο ἈΤΌΘΓΙΔΤΆΠΙ 56 ματος ἐπ’ ἄλλο, ὃ γνωσθέντος ἢ πορισθέντος καὶ 
᾿μεσαγαπι ΑΖΙ1 826, 826 υ48,46). φέρυσιν εἰς νεφρεὶς πόροι 
ἐκ τῆς ἀορτῆς, ἀπὸ τὴς ἀορτῆς φλέβες Ζιαι1. 491 "δ. γ4. 
514}82. ΖμγΎΤ. 610 "17 (ἀγίογίαθ τΘπΔ 168 ΕρΡ29δη 49. 
Κα Ρϑθὶ πῃ 4). φέρυσι πόροι εἰς τὴν κύστιν ἐκ τῆς ἀορτῆς 

ἰσχυροὶ ὶ συνεχεῖς Ζια 11. 491.518. Ζμγϑ. 671 17. ἀπὸ 50 
τὴς ἀορτῆς ἄλλοι δύο πόροι φέρωσιν εἰς τὴν κύστιν Ζιγά. 

ἐπαγωγή ( 6 μετάβασις ἀπ᾿ ἄλλυ προβλήματος ἥ 

ἀπάγχεσθαι πζὅ. 886. "18. λι. 95558,9. ἀπάγχεο (ἀκ μῖὶ 
ἤν 69) Πη1. 1828 86. τί ἐκ ἀπήγξω ἵνα Θήβησιν ἥι ἥρως γένη 
460. 1658 "28. 

ἣ θεωρή- 
τὸ προκεί- 

μενόν ἐστι καταφανές) Αβ25. 69 δ205ᾳη ΚΣ. ἡ εἰς τὸ ἀδύ- 
νατὸον ἀπαγωγή (ἀθιποπείταϊίο ἱπάϊγθοῖα) Ααθ. 28 ΝΩ1. 1.29 
δρ. 44. 80 229. ΥΥ; δὰ 38 080. 

ἀπάδειν ἐπὶ τὸ ὀξύ πιθ26. 919 "28. 46. 922 089. 21. 919 

480. 

ἀπάθεια, ορρ πάθος Φδϑ9. 211}26. ἕξις ἀπαθείας τῆς ἐπὶ 



2 ἀπαθής ἀπαντᾶν 

τὸ χεῖρον ὼ φϑορᾶς τῆς ὑπ᾿ ἄλλυ ἡ ἧ ἄλλο, ὑπ᾿ ἀρχὴς ἐπιπολὺ ὅ ὄντι ἐδόθη χρησμός ἢ 402. 1554511, 30. 
μετα βλητυχὴς Μθι. 1046518. ἔντομα ἔστιν, ὅπως σώζηται ἀπαΐσσειν. ἀπαΐξη (Εμπιροὰ 848) αν. 418 ν14. 
δι᾿ ἀπάθειαν συγκαμπτόμενα Ζμὸθ. 682}21. ὅχ ὁμοία ἣ ἀπαιτεῖν, ἀϊδὶ αἰτεῖν Ῥββ. 1388 "29. ἀπαιτεῖν τὰς ὑποσχέ- 
ἀπάθεια τῷ αἰσθητικῶ αὶ τῇ νοητικθ ψυά. 429"29. --- ὁρί- σεις, τὴν ἐπικαρπίαν Ηι:. 1164511. οβ1848 328. ἀπαιτεῖν 
ζονται τὰς ἀρετὰς ἀπαθείας τινὰς ἠρεμίας Ηβ2 2. 1104 δ λόγον, αἰτίαν, τὰν ῥητορικὸν ἀποδείξεις Μίκθ. 1068 "9. Ηατ. 
"24. ἀπάθειαν Ὰ ἠρεμίαν περὶ ἦδονας ὦ λύπας εἶναι τὰς 1098 488 ὅψη ἐπιζητεῖν 427). 1. 1094 27. β2. 1104 58. 
ἀρετάς ηεβά. 1222 58. ἀπάθεια περὶ τὰς τύχας Αδ18. 97 ἀπαιτήσειεν ἄν τις τῶτο παρ᾽ ᾿Ἐμπεδοκλέυς ψαά. 408 18. 
ν28. ἡ ἀναισχυντία ὀλιγωρία τις ὼ ἀπάθεια περὶ ταῦτα - ὁ μὲν ἀπαιτεῖ τὸν δέ Ῥγδ. 1407 522. -- ρμ888 ἀπαιτεί- 
Ρβϑ. 1888 Ρ16. μένος οβ1850 "18. --- ἀπαιτητέον Ηαῖ. 1098 338. ἀπαιτη- 

ἀπαθής. 1: ἀπαθές ἴᾳ τὸ μὴ οἷόν τε πάσχειν. ἀπαθὴ ἃ μόλις ᾿ὸ τέοι Ηβ2. 1104.53. 
ἢ ἠρέμα πάσχει διὰ δύναμιν αὶ τὸ ἔχειν πως ] Μὸ18. 1019 ἀπαιωρεῖσθαι. ὅ ὅταν τὰ φύλλα τῦ ἄρρενος τῷ θήλει ἀπαιω- 
481. ἀπαθὲς ἕκαστον τῶν ἀδιαιρέτων ζ γὰρ οἷόν τε ποΐσχειν ρῶνται φταθ. 821 528. ὁ καρπὸς ἀπηώρηται τῷ ἰδία φιτρῦ 
ἀλλ᾽ ἢ διὰ τῷ κεν) αὶ μηδενὸς ποιητικὸν πάθυς Γαδ. 3261. φτα4. 819."10. 
ἀπαθὲς καὶ ἀναλλοίωτον ΜλΤ. 1018 .211. ἕξεις καθ᾽ ἃς  ἀπαθὴ ἀπακοντίζειν. τὰς ἀποφυάδας (Οἴοβ ἦτ 64) Ζιβ1. 501 382. 
ὅλως ἥ [ ἀμετάβλητα Μὲδὲδι2. 1019 421. ἡ ἀρετὴ ποιεῖ ἣ ἀπα- 16 ἀπακριβῦν. τὰ μάλιστ᾽ ἀπηκριβωμένα Ζμγά. 666 528. 
θὲς ἢ ὡς δεὶ παθητικόν Φηδ. 246 519. τὸ υρότερον ἀπα- ἀπαλείφειν. παραλαβόντες τὰ γραμματεῖα οἱ ἀποδέκται 
θέστερον πκὶ. 928 38. ἐπὶ τῶν ποιητικῶν το πρῶτον ποιῶν ἀπαλείφυσι τὰ καταβαλλόμενα χρήματα 400. 1544 2 6. 

ἀπαθές Ταῖ. 334 18 (εἴ ἀκίνητος). ἀγήρατον ὼ ἀναλλοίωτον ἀπαλλαγὴ τῆς ἐναντιότητος, ΟΡΡ λῆψις Φεῦ. 229 524. ἐνίων 
ὶ ἀπαθές ἐστι τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων Οα8. 270 02, ἀπα- μὲν στερήσεων ἐκ ἔστιν ἀπαλλαγή, ἐνίων ὁὲ ἔστιν Ε 119. 
ἧς πάσης θνητὴς δυσχερείας ἐστὶν ὁ ὀρανός Οβι. 284 51 ἄς 0 120. 1498 340. μετὰ τὴν τῶν καταμηνίων ἀπαλλαγήν Ζιη2. 

τὰ συμπεφυκότα ἀπαβθὴ., ἁπτόμενα δὲ παθητικὰ καὶ Χ ποιητικὰ 582 "12. 

ἀλλήλων Φὸ 5. 212 082. θ4. 258 418. Γαϑ. 3218]. τὸ ἀπαλλακχτικός πλα28. 959 026 (οἴ ἀπαλλαττειν 88π8τ6). 
ὅμοιον ὑπὸ τὸ ὁμοίαν ἀπαθὲς διὰ τὸ μηδὲν μᾶλλον ποιητικὸν ἢ ἀπάλλαξις (ἐπάλλαξις οἱ Μυ Ποῖ, ν Ν τ) ΕἸ. 9714526. 
παθητικὸν εἶναι θάτερον θατέρυ Γαῖ. 8284. ψαῦ.410528. β4. ἀπαλλάττειν, ὕτϑῃ8 ἀπαλλάττειν τινὰ τὸ φόβυ πο11. 1452 
410582. πγϑ. 8712511. ἀπαθεὶς αἱ ἰδέαι τζ 10. 148520. [184.25 426. ἀπαλλάττειν τὴν ψυχὴν τῆς μανίας φ4.808᾽Ρ 28. ἀπαλ- 
1510 85. τίνι διοίσυσιν αἱ μενάδες ἀπαθεῖς ὅ ὅσαι ΜΑΞ. 991 λάττειν (βαπΆγ6) τελέως τὸς ἐπιλήπτος θ18. 881 "25. 
26 ΒΖ. ᾿Αναξαγόρας τὸν νῶν ἀπαθὴ λέγει κ᾿ ἀμιγὴ εἶναι ἰπῖν χαλεπῶς ἀπαλλάττειν, ῥᾷον ἀπαλλάττειν Ζιη2. 882 μ6. 
Φθ6. 258 586. ψα2. 406 020. ὁ ποιητικὸς νῦς χωριστὸ ὶ 4. 684 518. πγ1ῦ. 878 514. ε22. 888 412. χη]. 94981. 
ἀπαθὴς ἢ ἀμιγής Ψγῦ. 480 418. ὁ ὁ νὸς θειότερόν. τι ἢ ἀπα- Μενέλαος μονομαχήσας αὶ ὁ καλῶς ἀπαλλάξας [151. 1503 
θές ἐστιν Ψαά. 408 "29. τὸ θεωρεῖν αὐτὸ ἀπαθές ἐστιν ψαά4ά. 80 80. --- τηρᾷ ἀπαλλάττεσθαι, ὈΡ φανερὸν εἶναι Ζιι2). 617 
408 ΒΩ 5. ---- ἀπαθής, ἀϊρι ἐγκρατής τὸ. 125 28. ἀπαθὴς 480. ἡ γλάνις τεκῦῶσα ἀπαλλάττεται Ζιι81. 621 522. ἐν τὴ 
ἢ ὅλως ἢ ἠρέμα ὑφ᾽ ὧν οἱ πολλοί ηεγ1. 1228 538, 88. ὀχείᾳ ταχέως ἀπαλλάττεσθαι (οὔ ἀπολύειν) Ζιβ1. 500 "9. 
ἀπαθής, ὯΡΡ ἐπιθυμῶν Ρβι. 1878 35. ἀπαθεῖς οἱ ἄνϑρωποι ἔχοντες ΝᾺ δόντες ἀπαλλάττονται Ἴεη10. 1248 54 (οἴ δια- 
δ τῷ ὴ πεπειρᾶσθαι ἢ ἢ τῷ βοηθείας ἔχειν Ῥβδ. 1888.528. λύονται 35). ὑχ ἱκανὸν τὸ ἅτως εἰπόντα ἀπηλλάχθαι γδ. 
πρὸς τὸν θάνατον ἀπαθής ἼΕΎΙ. 1229 ὃ9. ἀναίσθητος ὁ ὃ ἀπαθὴς 868 2059. -- βάβε κίνησις πάσης ἀπηλλαγμένη ῥ ῥαστώνης οβι. 
ὥσπερ λίθος ηεβϑ. 1221 Δ22. --- 2. ἀπαθές 14 τὸ μὴ πε- 284 381. οὗ κῷ. 8392 81. ὅταν ἀπαλλαγὴ τὸ παθος. ὅταν 
πονθὸς. ἐὰν δυνάμενα μεταβάλλειν ἀπαθὴ ἢ ἦν 5γὰ ὠμά ( μὸ8. αὐτοῖς ἡ μέθη ἀπαλλαγῇ ἡμβ68. 1202 88. τὰ ἀπηλλαγμένα 
380 ν10. ἰδ ἀπαθὲς ἄρα ὁδὲεῖ εἶναι (τὸ μόριον τῆς ψυχῆς Ὁ ΒΖ Αν 800 47) τῶν παθημάτων, Ἴεβ2. 1220 11. 
ᾧ γιγνώσκει) Ψγά. 429518 βιβηϊἤοατθ υἱάουατ μηδέν πω ὠπαλλοτριῶ ν. οἰκεῖα ἐστιν ἃ ἐφ᾽ αὐτῷ ἐστὶν ἀπαλλοτριῶσαι 
πεπονθός 60}} 192-94. --- 8. ἀπαθές ἴα τὸ μὴ ἔχον παθος. 40 ἣ μή Ῥαδ. 1861 522. 
εἶπερ ἀκμὴν μᾶλλον ὃ σίδηρος λαμβάνει, ῥᾷων ὰ ἀπαθε- ἀπαλλοτρίωσιν λέγω δόσιν καὶ Ἃ πρᾶσιν Ῥαῦ. 1861 522. 
στέρα (ὗττον πάθος ἔχυσα, ἱ 6 ποιῦσα) ἡ διαίρεσις πα 8ῦ. ἀπαλός. ἀπαλώτερον ἀφίησι: τὸν ἦχον ακ803 "δ. 
808 228. τὸ γιγνώσκοντα, μελλῆσαι ὼ μὴ πρᾶξαι χείριστον" ὡπαλότης. διαστρέφεται τὰ μέλη δι’ ὡπαλότητα Πη17. 
τὸ τε γὰρ “μιαρὸν εἰ ὼ ΠῚ τραγικὸν" ἀπαθὲς γάρ (, εκ 1886510. 

γὰρ ἔχει παθος, οἵ παῖθος) ποιά. 1458 589. τὰ ἀπαθὴ ὀ κι- 45 ἀπαμύνεσδαι, πιθὰ μεγέθει μκδ. 4671 58. 
νητέον ἐν τοῖς ἐπιλόγοις ἢ 6 τὸ μὴ ἔχοντα πάθος, τὰ μὴ ἀπάνευϑε μάχης (ἤοπι Β 391) ΗΎ1ῚἹ. 11165856. Πγ14. 

εἰς πάθος ἄγοντα τὺς ἀκύοντας) ἔ 125. 1499 Ὁ18. 1285 5183. 
ἀπαιδαγώγητος Ηδ8.1121}11. ἀπαιδαγωγήτυς τῶν ἀναγ- ὠπανθεῖν. ἄμφω, τό τε γῆρας αὶ ἡ καλάμη, ἀπηνθηκότα 

καίων ἐάσαντες Πθα. 1888 588. 5 Ῥγ10. 141015. πιθίδρῃ οἱ ἀπανθήσαντες (γ68ρ ΡΙαῦ Εδρ 
ἀπαιδευσία τὸ μὴ γιγνώσκειν, τίνων δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν 6 Χὶ 601 Β) ῬΎἍ. 1406 081. 

Μγά. 1006 ."16. ἀπαιδευσία τὸ μὴ δύνασθαι κρίνειν τώς τ’ ἀπ αντᾶν. ἅμα δέχεσθαι τὸ ὕδωρ κατὰ τὸ στόμα καὶ ἐκπνεῖν" 
οἰκείως λόγως τῇ πράγματος ᾧ τὺς ἀλλοτρίως ηεαθ.121758. ἀνάγκη δ᾽ ἀπαντῶντα ἐμποδίζειν ϑάτερον θατέρῳ ανῷ. 4ΤΙ 
δι᾿ ἀπαιδευσίαν Ῥαϑ. 1858 529. ἀπαιδευσία τῶν ἀναλυτικῶν 18. βραδύτερον ὁ ὁ ἀὴρ ἀπαντᾷ πιθδ0. 928 51. --- οἱ Κελτοὶ 
Μγϑ8. 100ὅ }8. ἀπαιδευσία πλύτυ ῬβΙ16θ. 1891511. ἀπαι- πρὸς τὰ κύματα ὅπλα ἀπαντῶσι λαβόντες ἼΕΎῚ. 1229}29. 
δευσία μετ᾽ ἐξυσίας τίκτει ἄνοιαν ὅ 89. 1492511. 56 ἀπαντᾶν (πῶς ἀπαντητέον) πρὸς τὸν λόγον, τὴν σκέψιν, τὴν 

ἀπαίδευτος, ὁΡΡ πεπαιδευμένος Ηδ14. 1128 421. Ρβ22. ἀπορίαν, τὸ πρόβλημα, τὸν λέγοντα, τὸν ἐρωτῶντα 8ἷπι τι1 2. 
1395 "27. σοπὶ βγῃ ἠλίθιος Ῥβ21. 1395 536. --- οἱ ̓ Αντισθέ. 118.418. 16. 1715 2171. 82. 182 Ῥ6. Φδῥ. 218 "8. θ8. 253 
νειοῖ ὺ οἱ ὅτως ἀπαίδευτοι Μη8. 1048 "24, 018. 8. 268 34. Ζγὸδ!ϊ. 164}15. ΜζΊ10. 10836514. κθ. 1068 

ἀπαίρειν. οἱ φάτται ἀπαίρυσι ὼ Π χειμάζυσι Ζιθ12. 591 818. μ1. 1076 229. Πγ18. 1288 586. Ργ1ὅ. 141047. 17. 
ν8, 18. 0. 1418 08, μηδεὶς ἀπαντήση μοι, ὕτω τοὶς θ0 ὕβοις ἀπαντη- 

ἄπαις. οἱ ἄπαιδες ἀποθνήσκοντες ρῷ. 1422 "8. Κεφάλῳ ἀπαιδὶ τέον ρ19. 1482017, 838. περὶ τὰς διαβολὰς ὕτως ἀπαντητέον 



ν. , 
απαντησις 

ρ81. 1444 528. ἀπαντᾶν ποῃ 5ἰρηϊβοδίδ 68 Τθ, οαἱ οὐσαγ- 

τίλτατ τθ7. 160. 518. 117. 176.487. 22. 119 58. --- τὰ ἔνυδρα 
πόρρωθεν ἀπαντᾷ πρὸς τὴν τροφήν ψβ9. 421 "12. Ζγ8 1. 
146 Ὁ10. οἱ πολῖται ἀπαντῶσιν ἐπὶ (Βκ', περὶ ΒΙ) τὰς ἀρχὰς 

ὠπεῖναι 18 

τίσαι ἡ φύσις Ζγει. 180 ν10. οἔ φτβ 8. 825 481. τὸ ἔα- 
βρυον ἀπαρτίζεσθαι πρὸς ἀκρίβειαν μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἢ 251. 
1535.526. --- ἰπῦν πιαξῖ. 902 514. ἀδύνατον μὴ ὴ ἀπαρτίζειν 
τὸν τόπον ἢ τὸ σῶμα ᾧγδ. 206 582. ἀροτζνν πρός τι 

ὺ τὰς εὐθύνας Πδι4. 1298."26. οὔ ζά. 1819.581. οἱ φίλοι 5 
ἀπαντῶσιν εἰς τὰς χρείας, εἰς κήδη ΗΘΊ. 1188.58. ι3. 1168 
421. οἱ τραγῳδοποιοὶ ἀναγκάζονται ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας 
ἀπαντᾶν ποϊ4. 1484 312. πυκνὰ ἁπαντὰν (ἐν τοῖς μέχεσ) 1451 014. 

πρὸς τὴν μέσην πι920. 919221. --- αἱ αἰσθήσεις εἰς ἕν τι ἀπάρχεσθαι θ45. 83818. 248. 1528 "40. 
κοινὸν αἰσθητήριον ἀπαντῶσιν ζι. 461 29, οἵ Ζγα 18. 120 10 ἀπαρχή. αἱ θυσίαι γίνονται οἷον ἀπαρχαί ΗΘθ11. 1160 427. 

Πε10. 1818 57. ἡ ἀπαρτίζυσα ρα Ζιεδ. 542 381. 
ἀπάρτισις φυτῷ φτβ4. 825 "28. 
ἀπαρύσας ψυχήν (6χ ἱποοτίο ροοία, οὗ Ὅμηρος οχὺγ) πο2 1. 

482. Ζμγϑ. 6126. πρὸς τὸ τέλος ἅπαντα δέον ἀπαντὰν 
(τεζαγτί) Πα9. 1208 514. (μβι. 888 "22 }). --- ἐκ τῷ ἐν 
ἀρχὴ ἡμαρτημένυ ἀπαντᾷ ( Θ συμβαίνει) εἰς τὸ τέλος κα- 

κόν τι ΠΕΙ. 1802 86. πρὸς τῦτον ἀπαντᾷ τὸν καιρὸν ἡ τῷ 
γάλακτος πέψις Ζγὸδβ. 116.421. ἀπαντᾷ τι δυσχερές, πα- 

ἀνθρώπων ἀπαρχὴν εἰς Δελφες ἀποστέλλειν ὕ 448. 1880 589, 
ἅπας. ἅπας ὁ περὶ τὴν γὴν τόπος μβ1. 858, υγ, ἡ θάλαττα 

ἅπατα. ορρ κατὰ μέρος μὸι. 819 "5. τὸ ἅπαν ἰ α τὸ ὅλον 
Φθ4. 254 082. ἅπαν, ἀἰδθὲ ἅπαντα τι 2. 171886. φιλία βθαυ- 
μαστὴ πᾶσι πρὸς ἅπαντας ,Πβὅ. 1268 "18. 

ἄπαστος ὁ ἀετὸς ἐν τῷ χρόνῳ τὸ νέοττ εὐειν ΖιζΗ. ὅ68.528. 

ἀπατᾶν. αἱ ὕστεραι συνθῆκαι ἡ ἡπατήκασιν Ῥα1ὅ. 1876 528. 

488 ἀπατᾶσθαι περί τι Ῥα10. 1868 }22. ψβε. 4181). 
περι τινος αι4. 442 "8. ἀπατώμεθα. ταύτην τὴν ἀπάτην, ΒΥ 

διαμαρτάνειν Αγ. Τά 56, 4. ἡπατῆσθαι, ΟΡΡ γνῶ ρίξεῖν ψγϑ. 
421 81,421. τὸ μανθάνειν ἐναντίον τῷ ἀπατᾶσθαι μὲ ὁϊ᾽ 
αὐτὸ Φεδ. 229 "ά. τὸ ἐπατᾶσθαι λέγεται τριχῶς Αβ 21. 
61 "δ. ἐνδέχεται εἰδέναι ἢ ἡπατῆσθαι περὶ ταὐτό, πλὴν ἐκ 
ἐναντίως Αβ21. 61 429,86, 10,11. περὶ τὰ ἴδια ἀκ ἐνδέ- 
χεται ἀπατηθῆναι τὴν αἴσθησιν ψβδ6. 418312. αΜ. 442 ν8, 
ἀπατηθῆναι περὶ τὸ τί ἐστιν ἐκ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμ- 
βεβηκός Μθ10. 1051 "2. 

ἀπάτη. ςοπὶ ψεῦδος, ἀϊδὲ ἄγνοια Μθ10. 1052 52 ΒΖ. ἡ ἀπάτη 
ὼ ἡ ἐπιστήμη, τῶν ἐναντίων ἡ ἡ αὐτή Ψγϑ8. 4215. τὴν τὸ 
ἀνομοίω θίξιν ἀπάτην εἶναι ψγϑ. 421 Ῥᾳ͵ αἱ ἀπάται ἐκ τῶν 

ἀντικειμένων, ε14. 38 818-1ὅ. ἀπάτη κατὰ τὴν ὑπόληψιν 
Αβ21. ἁπατη γίνεται ἐν τῷ παρὰ μικρόν Δα 88. 41 088. 
ἡ τὸ ὑπάρχειν ἀπάτη διὰ τίνων γίνεται" διὰ μέσυ σχήμα- 
τος γενομένης τῆς ἀπάτης ΑΥὙ16. 80 26. 11. 81 85. ὁ συλ- 
λογισμὸς τῆς ἀπάτης. τὴς ἐναντίας ἀπάτης ΑὙΪΤ. 81 815. 

2. 1208, ἡ ἀπάτη ἐν τοῖς «παραλογιτμοῖς πόθεν γίγνεται 
τι]. ἔστιν ἀπάτην ὶ δι᾿ αὐτῷ κτᾶσθαι αὶ δι᾿ ἄλλν Φεῦ. 
229 "6. συμβαλλεταί τι πρὸς τὴν ἀπάτην Ζγγδ. 188 481. 
-- ἀπάτης χάριν τῶν συνοικάντων Πγδ. 1218 389, ὮΝ ἀπά- 

τῆς, ἀϊδι διὰ βίας Πεά. 1804 8. τὰ βίᾳ Ε ἀπάτη ἀκύσια 

βαάθοξον τθΊ. 160 528. (171. 118 "81. 
ἀπάντησις (εῇ ἀπαντᾶν). ἡ πρὸς τὸ διττὸν ἀπάντησις τι 11. 

116 528. ἀπαντησις πρὸς τὸν λόγον, πρὸς τὴν διάνοιαν Μγὅ. 

1009 420 (οἵ ἔντευξις 411). τῶτο ἔχει τινὰς ἀληθεῖς ἀπαν- 
τήσει; Φγϑ. 208 38. 20 

ἀπαντλεῖν π321. 868 288. οἱ πόνοι ἀπαντλῶσι τὸ περιττεῦον. 
ὑγρὸν πβαι. 810 δ16. ὑγρὸν ἀπαντλήμενον χῆ. 195 51. 

ἐπαντλητις. τὰ ἐν ἡμῖν ὑγρὰ δεῖται ἀπαντλήσεως πβ 88. 
869 588. 

ἅπαξ. ᾿ δὲς ἀλλ᾽ ἅπαξ μόνον Πὸ1δ. 1299 410. ἅπαξ ἢ πολ- 35 
λάκχις μβ8. 856}27. ὑχ ἀπαξ δὸὲ ὁὶς ἀλλ᾽ ἀπειράκις Οαϑ. 
210 Ρ19. μα8. 889 "28. 

ἀπαξιὃν αὑτὸν τῶν καλλίστων κΙ. 391 36. 
ἐπαρασκενάστως πολεμῆσαι ρϑ. 1480 48. 
ἀπαριθμεῖν τὰ μέρη τῶν φυτῶν φταϑ. 818 "4, 28. πρὸ τῷ 80 

οἱ ποιηταὶ τὸς τυχόντας μυϑυς ἀπηρίθμον ποιδ. 1468518. 
καθ᾿ ἕκαστον εἰδο: ἀπολαβόντας ἀπαριθμήσασθαι τὰς ὀυνά- 
μεις ρ2. 142116. 

ἐπαρκτίας πόθεν πνεῖ μβθ6. 863 "14. κά. 394 029. οἵ μβο. 
5363 029, 831, 364214,}4, 21, 8θδ52, 1, 8. χαλαζωόης, αἴ- 85 
θριος μβό. 864 022, 29. 

ἀπαρνεῖσθαωι. οἱ εἴρωνες ἀπωρνῆνται τὰ ἔνδοξα Ἠδ18. 1121 
26. --- Ἰορίοθ, ορρ κατηγορεῖν Αα 28. 41 39, 11. ραδβῖνθ 
Αβιῦ. 68 Ῥ81 (δὶ ἰάοπι νΟΟδΡα]ααι δοῖϊνο "8 6). 

ἀπαρτᾶν. 1. βυθρθηάθγο.. ἀπὸ τῶν φλεβῶν φλέβια ἀπήρτηται 4 
ΖγβΑ. 140 529. κρατεῖ ὁ βάλλων τὴ χειρὶ μᾶλλον ἥ ᾿ ἀπαρ- 
τήξας τὲ βαρος (χαίαρ Ολρρ Βυ8) μΧ12. 882 δι, ῥινὰν τὰς 
ἀπηρτημένα: στολ.: θας τῶν ἀνὸριάντων ἢ ἡ πτερύγια ακδ02 488. 

-- 3. βίσηβεγο, ἀνταποδιοόναι ἀλλήλοις ἕως μέμνηται ᾿ 
μὴ μακρὰν ἀπαρτᾶν Ῥγῦ. 1407 324. τὴν χώραν πολὺ τῆς 45 
πόλεως ἀπηρτῆσθαι, Πζ4. 1819 584. οἵ πνά. 488 57. τρίχες 
μακρὰν τῆς ἀρχὴς ἀπαρτωμεναι πι2ὃ. 898 489. ἀπηρτῆσθαι, 
ὉΡΡ συμπεφυκέναι, συνεχὴ εἶναι, συμπίπτειν Ζιβι1. 501514. 
γ}"- 509}18. α1ὸ. 495318. πολὺ ἀπηρτῆσθαι τῆς καρδίας, τῷ 

, 

Ῥαϊὅ. 1877 "5. ὑκ ἔστι μεταστρέψαι ὁ ὅτ᾽ ἀπάτη ὅτ᾽ ἀνάγκη 

Ῥα1ὅ. 1816 "22. --- ἃ ὁολόφρων ᾿Απαάτα ἔ 59. 1516 "14. 
ἀπατ ἡτικ ὃς συλλογισμὸς ΑὙΙΘ. 80 "15. συλλογισμὸς ἀπα- 

τητικὸς τῷ διὰ τί τι 1. 171 "10. ἀπατητικὸς ὸ ἄδικος λόγος 
τι11. 111 521. τὸ λαθραῖον ἀπατητικόν πλεθ. 966 516. 

ἀπατμίζ εἰν, ἱπὲν τὸ θερμόν, τὸ ὑγρὸν ἀπατμίζει Ζμβτ. 658 
486. μβ8. 859 381. υὃ. 451 581. πιά8. 890 .484. κα] 2.928 
420. ὑκ ἀπατμίζει ἀπὸ τὸ ἀναρρίνυ λεπτόν τι πκ 22. 920 
486. 

ἥπατο: Ζ. βι:. 508 388. Ζ2Ζμὸ ). 611 34, ἀπηρτημένη χολή, δ0 ἀπαυστος κίνησις, κυκλοφορία, μεταβολή Οαϑ. 219 δ. βι. 
ἀπηρτημένα αἰδοῖα, κῶλα, πτερύγια δὶ (οἴ ἀπολύειν) Ζιβ15. 506 
519. Υ1. 809 "14. ζ33. 5101. Ζμβ11. θ51518. 62.676 
517. 12. 698 .3"20, "8. 18. 096 017. Ζγαϑ. 116}29. 18.120 
82)4. τὸ ἀσύμμετρον. ἅτε μᾶλλον ἀπηρτημένον πε. 888 

518. ὁδὲν ἀπηρτημένον ἔχει ἐδὲ προέχον Οβϑ8. 290 Β6. δεῖ 86 
τὰς γνώμας οἰκείαις φέρειν. ἵνα μὴ σκαιὸν ὸ ἀπηρτημένον 
φα! νηται τὸ λεγόμενον ρ1). 1480 7. ἀπηρτημένος ἢ ἀλλό- 

284 349. ὅ. 288 411. Γαϑ8. 8318 425. Μλ7. 1012 421. ἄπαυ- 

στος ἀθάνατος κίνησις Φθ6. 259 "25. 1. 250}14. --- ὁπαύ- 
στως δι᾽ αἰῶνος κ2. 891 Ὁ18. 

ἀπειθεῖν τοῖς νόμοις, τοῖς ἄρχωσιν Ῥα15. 1875 "23. Πβ8. 
1269.418. η8. 1328 "9. αρῖ. 1261 "88. 

ἀπεικάζειν. μιμῶνται πολλὰ χρώμασι ᾧ σχήμασιν ἀπεικα- 
ζοντες ποι. 1447 519. 

ἀπειλή, σχὴμαί τι λέξεως πο19. 1450612. βροντὴ ἀπειλῆς 
ἕνεκα τοῖς ἐν ταρτάρῳ (Ργ:8) Αὃ 11. 94.088. ἀπειλὴ (Ηφαί- 

ἀπαρτίζειν, ὕγϑῃ8 ᾿ περιφέρεια ἡ ἀπαρτιζυσα ὥστε τὲν γὴν 680 στα), ψόφος ἕν τῇ φλογὶ γινόμενος μβϑ9. 8369 482 [ἀθ]6τΓ. 
σφαιροειθ εἶναι πᾶσαν μα. 8408. ὅταν μὴ δυνηται ἀπαρ- ἀπεῖναι ἀπὸ τῶν ἰδίων Πζϑ5. 1820 328. 

Υ. . Κ 

τρις τῆς οιαλιεκτικὴς τβ5. 112.410. 
ἀπαρτήσις τῶν πτερυγίων μακρᾷ Ζγα14. 120 δ12. 



14 ἀπειπεῖν 

ἀπειπεῖν, ἀπειρηκέναι ν 8 ἀπαγορεύειν. 

ἀπειρώκις Φβι. 198 328. Οα10. 219 "29. ξ2. 915526. ποὶ- 
λαίκις ἢ ἢ ἀπειράκις ψαϑ. 401 "14. πολλάκις. μᾶλλον δ᾽ ἀπει- 
ράκις Πη10. 1829 21. ὑχ ἅπαξ ἐὸὲ δὶς ἀλλ᾽ ἀπειράκις ̓  
Οαϑ. 210}19. μαϑ. 889 "29. 

ἀπείργειν τὴν βίαιον τροφήν Πθ4. 138841. ἀπείργειν τῆς 
συμμεθέξεως τῶν χαλεπῶν ηεη12. 1245 084. 

ἀπειρία. 1. ΟΡΡ ἐμπειρία Τα. 816 "6. Ζγγβ. 1588 38. ἡ ἐμ- 
πειρία τέχνην ἐποίησεν, ἡ δ᾽ ἀπειρία τύχην (εἴ Πώλος) ΜΑΙ. 

981 85. ὑπὸ ἀπειρίας ϑα8. 1951 426. ἀπειρία τῶν πολεμι- 

κῶν Πεδ. 1805 418. ἡ ὁὶϊ᾿ ἀπειρίαν ὸ ἄγνοιαν ἀνὸόρεια ἡΕΎΪ. 

1229516. παρακολεθεὶ τὴ ἀφροσύνη ἀπειρία αρθ. 1251 52. 
--- 2. ΡΡ πέρας. παρέχειν τ τοῖς ὦσι τὴν ἀπειρίαν Φγά4. 208 

412. ϑ μένει ἣ ἀπειρια ἀλλὰ γίνεται ΦΎΤ. 201 "14. προσ- 
Ἅπτειν τῷ μὴ ὄντι ἀπειρίαν ξ4. 918 ὅθι ἡ τῶν ὁμοιομερῶν 

ἀπειρία (Αμπακαρ) ΜΑΤ. 988 428. --- τὸ τὸν πάντα χρόνον 
ὼ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος Οαϑ. 2719 526. 

ἀπειροκαλία, Δοῦ ΗβΊ. 1107}19. δά. 1132.481. 
ἀπειρόκαλοι ὼ σαλάκωνες γεγθ. 1288 Β1, 
ἄπειρος. 1. ΟΡΡ ἔμπειρος. ἀπείρως ἔχειν τινὸς τβ9. 114 

11... 16. 175818. εἰρήκασιν ἀπειροτέρως τον συμβαινόντων 
αν]. 410 "9. ---- 2. ἄπειρος ἰηβηῖῖιι8. ἀπειρόν᾽ τι τῆς θαλάττης 

βάθος μα18. 851 312. τὸ πολυειδὲς. ὼ τὸ ἄπειρον τῶν χρω- 

μάτων χϑ. 129}88. τὸν ἄπειρον αἰῶνα [40.1481589. τὸς 
θακτυλίως ἀπείρυς λέγυσι τὸς μὴ ἔχοντας σφενδόνην, ὦ κυ- 

ρίως Φγθ. 207 4) πλῶῦτος ἄπειρος Πα9. 1251 24. εἴ 8. 

1256 082. ἄπειρος ἡ τὴς ἐπιθυμίας φύσις Πβι. 1267 58, 
ὴ φύσις φεύγει τὸ ἄπειρον" τὸ γαρ ἀπειρὸν ἀτελές. ἡ δὲ 
φύσις ἀεὶ ζητεῖ τέλος Ζγαϊ. 118 δ1δ. -- 46 ἀπείρῳ ΑΥ 
ἀϊβρυϊδῦ υπίνοτβο Φγά-8. ΟαΤ. ἄπειρον ποταχῶς λέγεται 

Φγά. 204 42 -τ. Μκ 10. 1060 38 - δ, ποὐϊοηΐβ ἀθβαϊθο: 
ἄπειρον ὅ κατὰ ποσὸν λαμβανυσιν αἰεί τι λαβεῖν ἔστιν , ἔξω, 
ὉΡΡ τὸ ὅλον ὸ τέλειον Φγό. 2071 87,1, 9. ἄπειρον ὃ ἂν μὴ 

ἔχη πέρας δεκτικὸν ὃ ὃν πέρατος ξ4. 918 5117. πε2ῦ. 888 "12. 
λ4. ϑ9ὅῦ δ19. τῷ ἀπείρα ἐκ ἔστιν ἀρχή. ἐκ ἔστι τι πρῶτον, 

πάντα τὼ μόρια μέσα ΤβΙ11. 881}28. Ζγβθ. 142021. 
Φθ5. 250 418. ε3. 226 49. ΜκΊΣ. 1068 Ρά4. Σ: 994 417, 

λόγος ὑδεὶς τῷ ἀπείρω πρὸς τὸ πεπερασμένον, πρὸς τὸ ἄπειρον 
Οαὐ. 2147. 1. 216 "18. 491. 252518. τὸ ἀπείρα ὑδέν 
ἐστι μόριον ὃ καταμετρήσει ᾧζ 1. 288.512,18. ἐνδέχεται 
ἀφελεῖν τὸ ἀπείρυ ὁποσονῶν Οαθ. 218 νῷ, 20. -- ξϑπογβ τῷ 

ἀπείρυ ἀἰδαπραυπίαν. ἄπειρον κατὰ πλῆθος, κατὰ μέγεθος, 
κατ᾽ εἶδος Φα4. 181 "8, 9. αἴτια ι ἄπειρα. εἰς εὐθυωρίαν. κατ᾽ 
εἶδος Μα 2. 994 51 ΒΣ. ἄπειρα ἐπὶ τὸ ἄνω Μγ4. 1001 59, 
α3. 9947. γραμμὴ ἄπειρος ἐπὶ θάτερα, ἐπ᾿ ἀμφότερα 

Οαϑ. 213.512, 18. Φζτ. 28881. ἄπειρον ἅπαν ἢ κατὰ 
πρόσθεσιν ἢ Ἵ κατὰ ὁϊαίρεσιν ἣ ἀμφοτέρως ᾧγά. 204 86; ἔογ- 

ταυΐδο κατα πρόσθεσιν βγη κατὰ τὴν πρόσθεσιν Μα 2. 994 
580, προσθέσει Φγό. 200 516, ἐπὶ τὴν αὐξὴν ΦΎΤ. 301 028, 
ἐπὶ τὴν αὔξησιν Φγδ. 204 "8 (ἐπὶ Τογβυτῖκ 6 οοὐά, περὶ ΒΚ), 
τοῖς ἐσχάτοις Φζ2. 3838519,34.η1.242580, κατὰ ποσὸν ΦζΣ, 
24838.8260, 25, κατ᾽ ἐνέργειαν Φγθ.206316: ἔοτπιυϊδο κατὰ 
διαίρεσιν 57} τῇ διαιρέσει Φζ3 .288519,24. γ8. 206816, ἀφαι- 
ρέσει Φγθ. 30 416 ὃ, δυνάμει ἐ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν Γαϑ8. 818 421, 

ϑυνάμει, τε ὶ, ἐπὶ καθαιρέσει Φγθ. 206 Ρ1 8. --- πόθεν ἡ πίστις 
τῷ εἶναί τι ἄπειρον ᾧὧγά4. 208 δ15- 80. οἔ γ8. προσαγορεύει 
Δημόκριτος τὸν τόπον τοῖσὸε τοὶς ὀνόμασι. τῷ τε κενῷ ὴ 
τῷ ὀδενὶ ὺ τῷ ἀπείρῳ 202. 1514}12. τὸ ἄπειρον τιθέασί 
τινες υὑς ἀρχὴν ὸ ὕσίαν (᾿γιβαροτεὶ, ΡΙαῖο) Φγά. 208 5ὅ, 
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ἀπελαύνειν 

γάλι ἡ μικρῶ Φγ4. 20815. 6. 306 "28. ΜΑΘ6. 987 "26. 
56 Ἂγ ἀοοού ὅτι δκ ἐνδέχεται εἶναι τὸ ἄπειρον ὡς ἐνεργείᾳ 

ὃν ὼ ὡς ἐσίαν ὺ ἀρχὴν Φγδ.. Μκιθ0. 1066}11, ὅτι ἐκ 
ἔστιν ἐνεργείᾳ σῶμα (μέγεθος) ἄπειρον Φγ5. 206 38. 4. 204 
42. θ10. 26120. Οαῇ. 276 "6. Γαϑ. 818.521. ΜλΊ. 1078 
410. Ζκά4. 699 028. ,»λείπεται δυνάμει. εἶναι, τὸ ἄπειρον Φγθ. 
206 .418,}18. ἐχ ὅτω δυνάμει ὡς ἐνεργείᾳ ἐσόμενον χω- 
ριστόν Μθ6. 1048 "14. ὅτως ἐστὶ τὸ ἄπειρον τῷ ἀεὶ ἄλλο 
ἢ ἄλλο λαμβάνεσθαι Φγό. 206 427. τὸ ἄπειρον τῆς τὸ με- 
γέθως τελειότητος ὕλη ἡ τὸ δυνάμει ὅλον" ἐντεῦθεν λαμ- 
βάνυσι τὴν σεμνότητα κατὰ τῷ ἀπείρα ΦγΘθ. 207 321, ,.19. 

ὡς ὕλη τὸ ἄπειρον αἴτιον ΦγΊ. 201 "85. ἐκ ἔστιν ἐσία 

ἄπειρος Φαϑ. 185 58. ἐκ ἄπειρόν γ ἐστὶ τὸ ἀπείρῳ εἶναι 

Μα2. 994 027. κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχει τὸ ἄπειρον Φγό. 
204 429. --- τὸ ἄπειρον ὦ ταὐτὸν ἐν μεγέθει ὼ κινήσει ὼ 

χρόνῳ. ὡς μία τις φύσις Φγτ. 207 Ρ21. Μκι0. 1007 338. 
τὸ ἄπειρον ἐμφαίνεται πρῶτον ἐν τῷ συνεχεῖ ΦΎΙ. 2300 817. 

θ8. 268 528. τὸ ἄπειρον ἐν τοῖς μεγέθεσίν ἐστι κατὰ διαί- 
βεσιν, ἐν δὲ τῷ ἀριθμῷ κατὰ πρόσθεσιν Φγῖ. Οαδ5. 212 5. 
ὁμοίως τὸ ἄπειρον ἔν τε τῷ ἥκει ὑπάρχει ὸ ἐν χρόνῳ Φθ8. 
268 514,21. 10. 266521. τὸ ἀπειρον ὑκ ἐνδέχεται κινεῖσθαι 
Οαῇ. 214 529-22 75.}11. δ. 272 321. εἐἰδὲν ἐνδέχεται εἰς ἀπε:- 
βον κινεῖσθαι Οδά. 81181. ἐκ ἔσται κίνησις ἄπειρος ἐν 
πεπερασμένῳ χρόνῳ βἷπι ι Φζτ. 288}19,.20, 231)24. 910. 
260.418. ὑκ ἐνδέχεται ἄπειρον εἶναι δύνα μιν ἐν πεπερασμένῳ 
μεγέθει Φθιο. 206 528, 19.328. Οαἴ. 215 "22. πκα]4. 
9291. ἀπειρόν τι εἶναι βάρος ἀδύνατον Οαθ. 218 029,24. 
ἀδύνατον ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένυ παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι τὸ 
πεπερασμένον Οαἴ. 214 088. ἀπείρυς κόσμυς πῶς φασί Φθι. 
250 018, --- ἀδύνατον διελθεῖν τὸ ἄπειρον, διεξελθεὶν τὸ κατὰ 
τὴν πρόσθεσιν ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ Φθ8. 268 46. 
9. 208 8320. Οαϑ. 272 38. γὙ2. 800 "δ. Μα2. 994 080. Φζ2. 

288."22. 1.288 "88. θ8. 2608 "4. Οαῦ. 272 329. τὰ ἄπειρα 
ἀκ ἔστι διελθεῖν νοῦντα ΑὙ22. 8858, 82.089. 8.72}11. --- τοὶ 
ἄπειρα, ἱ 8 τῈβ ἱπάϊνϊάσδο, ορρ τὰ ἤδη τβ2. 109 014. ΑὙ24. 
868 84. τὸ καθ᾽ ἕκαστον ἄπειρον ὶ ἐκ ἐπιστητὸν Ρα2. 1886 
581. τῶν ἀπείρων ὑκ ἐνδέχεται λαμβάνειν. ̓ἐπιστήμην" Μβ4. 
999.527. α2. 994 022, ΑὙ24. 86 80. τὸ ἄπειρον ἧ ἄπειρον 
ἄγνωστον ῷα4. 1817. γ6. 301 326. ἀηδὲς καὶ Ὄ ἄγνωστον. τὸ 

ἄπειρον ῬΎ8. 1408 "28. 9. 1409 081. ἐκ ἄπειρα τὰ αἴτια 
Μα2. 994 21. Φαθ. 189.516, 20. -- ργορτθββιβ ἴῃ ἱπβηϊτατι 
(ορρ ἵστασθαι, στῆναι): ᾿ ἄπειρον ἰέναι ΑὙὝ19. 81 "88, 
87, 40, 82 82, 6. 21. 82 389. δ 8. 210 27. θδ. 256 417: 

28, 29. Ογ2. 800514. Γβδὅ. 382}18. ΨΎΖ. 425}16. Μα2. 
.994 48, 8, 20, θᾳ, ζδ5. 1030 585. 6. 1082 48. λδ. 1070 82. 

ἐπ᾿ ἄπειρον ἰέναι Μα2. 994 530. εἰς ἄπειρον ἔρχεσθαι ΑὙΪ 9. 
82 87. εἰς ἄπειρον ἀνάγεσθαι ΑΎγ8. 1206. εἰς ἄπειρον πρό- 

εἰσιν Φδ1. 209 828. 1. 242 8419, 088. κ2. 1060 8386. Ηα5. 

1097 "18. "1: 1094 820. πρόεισιν ἐπὶ τὸ ἄπειρον ψαῦδ. 411 

513. εἰς ἄπειρον βαδίζειν, εἰς ἄπειρον βαδιεῖται ΑὙ 22. 84 
438, ὃϑ. 9027. Ογδ. 8048. ΜΎΤ. 1012 Ὀ12. ζ8.1088 
"4. κι. 1068 488. Φε2. 225 ν84. τὰτ᾽ ἐπορεύετ᾽ ἂν εἰς 
ἄπειρον Ζγαι. 118 "14. εἰς ἄπειρον ἥξει Ἡγὅ. 1118 82. 
Ἴεβ10. 1226}1. εἶναι εἰς ἄπειρον Μγ5. 1010 322 (εἶναι ΒΖ 
ὁ οοὐά, ἰέναι εἰ ΒΚ). Πα 9. 1257 "26, 20, 21, .1298 “1. εἰς 
ἄπειρον (βε εἶναι) Μλϑ8. 1014 429. ἀνάγκη, ῇ ἄπειρον εἶναι ἣ 

ἵστασθαι τὴν διάλυσιν Ογθ. 804 "21. --- ἀπείρως θρυφϑὴ- 
ναι πιαθ. 899 Β16. 

ἀπείρων. ἀπείρονα γῆς βαθη (Επιρεὰ 237) Οβ18. 294 525. 
9. Μαῦ. 987 818. 8. 990 39 κὸ ἀπίνογδο Μμν. Πλάτων δυο 60 ξ2. 9710 585. 

τὰ ἄπειρα τίθησι, τὸ μέγα ὸ τὸ μικρόν, τὸ ἄπειρον ἐκ με- ἀπελαύνειν ἐκ τὸ ἄστεος ΠΕεΙ0. 1811 214. ἀπελαύνειν ἀπὸ 



ὠπελεύθεροι 

τινος Πη17. 1336}2. Ζιζ24. δ17 082. 
᾿ἀπελεύθεροι, οοπὶ δῦλοι Πγδ5. 12718.32. τὰ τῷ ἀπελευθέρυ 

χρήματα ρ3. 1422 09,12. 
ἀπελευθερῶν. οἱ ἀπελευθεριώσαντες ρΡ2. 1422 010. ὁ ἀπελευ- 

θερώμενος αἱρεῖται ἐπίτροπον Ργβ. 1408 "26. 

ἀπεμεῖν πγ8. 871 521. 22. 874 338. τὰ ἀπεμώμενα πκϑά. 
9236 "26. 

ἄπεπτος. ἄπεπτον εἶναι ὼ ἀκράτητον ὑπὸ τῆς φύσεως μὸτ. 
8384 .388. τροφὴ ἄπεπτος, Ορρ πεπεμμένη ψβ4. 4105. 
υ8. 456 ν8ὅ (τζϑ. 140 ν8, 9)» ΟΡ περίττωμα Ζμγ!ιά. 674 
416. τὸ γεηρὸν ἐν τοῖς σώμασιν ἀπεπτότατον ΖΎβθ. 145}20. 

ἐν τοῖς σώμασι τὸ ἀπεπτότατον ἁλμυρὸν καὶ πικρόν μβ 8. 
8358 26, 7. αἷμα. σπέρμα ἄπεπτον, ὉΡΡ πεφ θέν Ζιγ19. 521 
ΚΝ Ζγα 19. 126 δ, δ. 1142, τὸ σατυριᾶν γίνεται ϑιὰ 
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χοντα μα. 846 Β21. μακρὰν ἀπέχειν τοῖς τόποις ρ8.1425 
"4. πλεῖστον ἀπέχειν κατὰ τόπον, κατὰ τὸ εἶδος μββδ. 868 

481, 32. ἀπέχειν τὸ ἡμισφαίριον ὅλον, τὴν ἡμίσειαν διάμε- 

τρὸον Οβ18. 298 "26, 80. ἕκαστον ἀπέχειν τὴν εὐθεῖαν τίθε- 
μὲν Οα4. 211518. ---- πλεῖστον ἀ ἀπέχειν πολιτείας, μοναρχίας, 
φιλίας Πδ2." 1289 "2. 6. 1298} 17. 11. 1295}28. το πλεῖον 
ἀπέχοντα τὸ μέσυ ἐναντιατερα Ηβ8. 1109 810. --- πιοὰ 

ἀπέχεσθαι τινος, ΟΡΡ πράττειν τι Ηα!. 1094 Ῥὅ. προαγο- 
βέύει τοῖς ἐν αἰτίᾳ ἀπέχεσθαι μυστηρίων ἢ 88. 1642 8528. 
τὲς Πυθα γορικὲς ἀπέχεσθαι ἀκαχήφης 189. 1611 029. 
ἀποσχόμενοι βαναύσων ἔργων Πζ 1. 1821 429. . ἀπεσχημένος 

τὴς ἀγορᾶς Πγὅ. 1218 828. ἅ δεῖ πράττειν ὼ ὧν ἀφεκτέον 
ΗΎ2. 1110 029. ὅτε ἑαυτῷ ὅτε τῶν ἄλλων ἀπεχόμενος εἰ 
γέλωτα ποιήσει Ἠδ14. 1128 486. 

ῥεύματος ἥ πνεύματος ἀπέπτυ πλῆθος Ζγὸϑ8. 168 Ρ85. ψὰ 15 ἀπεχθάνεσθαι. ἀγαθὰ οἷ χαριῶνται τοῖς φίλοις ἢ ἢ ἃ ἀπεχθή- 
ἧττον ἡδέα διὰ τὸ ἀπεπτότερα εἶναι ΖγΎ1. 150 "28. --- τὰ 
ἄπεπτα τὸς χυμὲς χείρυς ἔχει πὸ. 871 82. --- τυφὼν οἷον 

ἐκνεφίας ἄπεπτος ΜΎΙ. 8571 88. 
ἀπέραντος. μακρὸν χ ἀπέραντον φαίνεται ἨΔκ11. 1101 496. 

δεήσει χώρας ἀπέραντα τὸ πλῆθος Πβό. 1266 516. προσ- 
θεῖναι χρόνυ πλῆθος ἀπέραντον τι "εαδ. 121ὅ 529. τὸ φαι- 
νόμενον μὴ ὡρίσθαι φαίνεσθαι ἀνάγκη πως ἀπέραντον πε. 
883 518. λ4. 9δὅ Ὁ21. ἀπέραντός τις τόπος θ82. 886}}16. 
- ἀπεράντως. ἄπειρον σῶμα τὸ ἀπεράντως διεστηκός 
ᾧγὅ. 204 21. ΜκΙ0. 1066 588. 

ἀπεργάζεσθαι. καὶ τέχνη ἐπιτελεῖ, ἃ ἡ φύσις ἀδυνατεῖ 
ἀπεργάσασθαι ΦβΒβ. 199.516. οἴ οαϑ. 1848 Ρ10. ἀπερ- 
γαζεσθαι τὸ ὅλον ξ2. 915 527. ὃ τὸ σπέρμα ἀπεργάζεται 
ἐν τῷ θήλει Ζγα31. 129 "26, 271. ὅπερ ἡ θερμότης. ἡ ἡ ἔκ- 
κρίσις ἀπεργάζεται ΖΎΥ11. 10314. ΜΎΤ. 818 516. ἀπερ- 80 
γάζεται τὸν ὕπνον Ζμβι. 688 1, πάταγον κ4. 5396 418. 

τύὐναντίον Ζγεῶ. 181 921. ὁ ὑπὸ ὕϑρυ πληγεὶς ὀσμὴν βαρυ: 
τάτην ἀπεργάζεται ἢ 821. 1582 19. ἀπεργάζεται πολλὴν 
ἀσάφειαν ακ801 "11. ἀπεργάζεται τι ῥώμης ἔργον φ5. 809 
598. ἀπεργάζονται τὸ σῶμα ἄχρηστον, τὸς παῖδας θηριώδεις 
Πθ2. 1337}10. 4. 133813. --- τὸ ἀπειργασμένον, ορρ τὸ 
ἀνέργαστον Μθ6. 1048 "4. 

ἀπεργασία τῶν ὄψεων ποῦ. 1460 519 (ἢ εἰκων) ποιήσει τὴν 

ἑλονὴν διὰ τὴν ἀπεργασίαν ἢ τὴν χροίαν ποά. 1448 "18. 
ἀπερείδεσθαι, ἀπερείσασθαι μχδ. 850 5838. Ζπ8. Τ0ῦ 29. 

ἀπερείδεσθαι πρός τι, πρὸς τὸ ὑπὸ τὸς πόδας ϑιη Ζπ8. 106 
412, Ζκ!:. 698 "6. πεϑ. 881 "2. ἀπερείδεσθαι εἴς τι, εἰς τὴν 
θάλασσαν μχά. 850}20. ποϑ8. 885 Ρ29. ἀπερείδεσθαι τῷ 
ὑγρῷ Ζιδ᾽ϑ. 585 "20. ἀπερείδεσθαι τοῖς ποσίν, τὴ ὀρᾷ, ἀκαν- 
θαις Ζιζ12. 567 58. δῦ. 58136. Ζμδβ. 684 58. 

ἀπέρεισίς τις γίνεται 2π8. 105 18,11. πε40. 888 δι, 
ἀπερεύγ ιν. ἀπερυγεῖν, ΞΥΠ ἐρυγμός πλγό. 962 38,9. 

ἀπερικάλυπτος τόπος φτβ2. 828 589. 
ἀπερύκειν τινά Ζιι8ά. 620 412. 
ἀπέρχεσθαι. ἀπελθεῖν, ορρ ἐλθεῖν Πβ6. 1265 328. ὁρρ προσ- 

ἰέναι Γβ10. 386}09. βγῃ ἀπογίγνεσθαι (Υ ἃ ν) Φθϑ8. 262 
ν28, 30. μεταβαλλειν ἀπελθόντος τινὸς ἢ συμμιχθώτος τινός 
μβ8. 351380. ἀπελθεῖν ἐκ τῆς αἰσθήτεως, ἐκ τῆς ἐντελε- 
χείας ΜζΙιδ. 1040 "4. 10. 1086 6, εἰς τὸ μὴ ὄν Γαδ. 818 
414. ἀπέρχεταί τι ἀπὸ παντὸς τῇ σώματος 5Βῖπι (εἶ ἀπιέναι) 
Ζγαιτ. 1219. μὸτ. 8384 56. 

ἀπεσθίειν. αὐτοὶ τα πτερὰ ἀπεσθίυσιν αἱ Ζιε22. 584 »ρ, ζ22. 
511 838. ἡ χελώνη ἀπεσθίει καὶ μὴ καταάγνυσιν, ὅτυ ἂν ἐπιλάβηται 
Ζιθ2. 590 Ρ6. --- ὁ κεστρεὺς ἀπεσθίεται ὑπὸ λάβρακος Ζιι2. 
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σονται τοῖς ἐχθροῖς Ῥαρ. 1368 434. 
ἀπέ θεια. διὰ τὴν ἀπέχθειαν τῷ πάθυς Πβ12. 1214 540. καὶ 

πρὸς τὸς πλυσίως ἀπέχθεια ἸΠεδ. 1805 328. πολλήν, διπλῆν 
ἔχει τι ἀπέχθειαν Πζ 8. 1822 22,11. ἀπέχθεια, ορρ κολα- 
κεία, φιλία ηεβ8. 1221 87, δγἢ ἔχθρα γεγΎ1. 1288 080. 

ἀπεχθητικός, ἀρ ηεβ8. 1221 520. γ1. 1288 582. ἡμα 82. 
1198 382. 

ἀπεψία, ἀτέλεια δι᾿ ἔνδειαν τῆς οἰκείας θερμότητος " Ὕψεται 
ὅταν μὴ κρατῇ τὸ θερμὸν τὴς ὕλης μὸ2. 8806, 819 "18. 
1. 819 82. ἐναντίον πεπάνσει ἀπεψία τὴς ἐν τῷ περικαρπίῳ 

τροφὴς μὸ 8. 8805828. ἀὠπεψίας Βρϑοῖθβ μ58. ἀπεψία πρώτη 
μδϑ. 381 518, Ιάοἴον Π 485. ἀπεψία τις ἡ μόλυνσίς 
ἐστιν" ἔνιαι ἀπεψία ἕ ὅμοιαι τὴ μωλύσει Ζγὸτ. 110 51. μδϑ. 
8381}9,312, 18. τῦ αἵματος ἐξυγρανθέντος δ ἀπεψίαν, 
ἀδυνατύσης τῆς ἐν τοῖς φλεβίοις ϑηρμότητος πέσσειν δι᾿ ὁλι- 
γότητα Ζμγὅ. 668 "8. τροφῆς ὑπόστασις διὰ τὴν ἀπεψίαν 

μβ8. 819. τῶν ἐν τῷ σώματι ἔνια γίνεται ἐκ περιττω- 
ματος τροφῆς. τῦτο ὃ’ ἐστὶν ἀπεψία πκιἢ. 924 411. 
θῆλυ τῇ ἀπεψίᾳ ὺ τῇ ἢ ψυχρότητι τῆς αἱματικῆς τροφῆς" τοῖς 
θήλεσι 'δι ἀπεψίαν ᾿πλῆθος ᾿αἱματικόν Ζγδι. 166}»17, 22. 
ἀρχαὶ νόσων. δι᾿ ἀπεψίαν τῶν εἰσφερομένων πα25. 862 "δ. 
κοιλίαι ὑγραὶ διὰ τὴν ἀπεψίαν Ζμγ14. 614 584. διάρροια 
δ ἀπεψίαν Ζγα20. 128 32). ἡ πολιότης ὼ ἡ γλαυκότης 
ἀπεψία τις Ζγεὶ. 1807. 4. 184 580. ἡ μαλακία ἐστὶν ἐξ 
ἀπεψίας πλα 28. 989 28. ὁ λυγμὸς ἀπεψία πνεύματος 
πλγΙ. 9683 12. ἡ πρόεσις ἡ προτέρα ἄγονος, ἐλάττω ἔχει 
θερμότητα ψυχικὴν διο τὴν ἀπεψίαν Ζγβά. 189 512. δυσ- 
ωδία δι’ ἀπεψίαν πὸ 12. 871 586. τγ4. 908 31. ἀπεψία τις 
αἰτία τῷ φθεῖρας ἔχειν πα1ιθ. 861 311. 

ἀπηγορεῖσθαι 1ᾳ απολογεῖσθαι πκθι8. 951 528. 
ἀπήδαλον πλοῖον Ζπιο. 110 58. 
ἄπηκτος. ἄπηκτα τίνα μὸϑ. 385512, Ρ1-δ. ὁ ἀὴρ ϑερμὸν ὼ 

ἀπηκτον Ζγβ2. 18580, 786 328. πιμελὴ χυτὸν ἡ ἄπηκτον 
Ζιγ11. 520 38. οἔ αι2. 488.522. 

ὁ 

το ὠπηλιώτης ἐναντίος τῷ ζεφύρῳ μβθ. 868 "18, οἵ 864 518, 

δ5 

10, Β19., 865810. ἀπηλιώτης ὁ ἀπὸ τῷ πρὸς τὰς ἰσημερινὰς 

τόπϑ πνέων κά. 894 "28. οὗ πχς 12. 941 17. εἰσὶν οἱ ὸ 
ἀπηλιώτην νομίζυσιν εἶναι τὸν εὖρον ἢ 288. 1621 νῶὅ. ἐν 
μέσῳ τῶν θερμῶν ὦ τῶν ψυχρῶν πνευμάτων πκς81. 948 
088. δδ. 946 24. ὑγρός, ὑχ ὑγρὸς μβ6. 864}19. πκς1. 
940 481. οἰὰβ ποιηΐηδ ναγία σ 978 318, 17, 19,21, 24, 2ὅ. 

2838. 1521 6. 

ἀπηλιωτικὸς τῷ τόπῳ ἄνεμος μβ6. 884 528. πϑέύματα 
ἀπηλιωτικά μβο. 884421. 

610}16. πλεκτάναι ἀπεδηδεμέναι ὑπὸ γόγγρων ἢ Ζιθ2. 5915ὅ. 60 ἀπήνη νικήσας ᾿Ολύμπια. 821. 1566 .59. 
ἀπέχειν. τὰ φερόμενα ἄστρα ὁμοίως ὼ ἰ σον πρὸς ἡμᾶς ἀπέ- ἀπηχιεῖν πιαθ. 899 324. ἡ ἀπηχῶσα ὀξυτέρα πιθ11. 918585. 

Κ2 



10 ἀπιέναι 

ἀπιέναι, ΟΡΡ προσιέναι 1810. 386 4,18. ὑγρῶ μὲν αἰπιόν- 
τος, τῷ ξηρὰ ὲ συνισταμένυ. μδθ. 888 411. ἀπιέναι τι (τὸ 
σπέρμα) ἀπὸ τῷ ἄρρενος, ἀπὸ παντὸς τῇ σώματος δβἷπι 
Ζγαι1. 121 Ὀ12, 128.812. 80. 18. 725 822. 21. 729 Ρ18. 

ἀπίεστος. περὶ ἀπιέστυ μὸ 8. 888 516. 9. 886 329-Ρ11. 
ἀπίθανος Ῥγϑ. 1406 514, λόγος ἀπίθανος, βγῃ ἄπιστος ρ80. 

14817081, 29. ποιεῖν, καθιστάναι τι ἀπίθανον ρΒ. 1429 810. 
81. 1444 34 (βγη ἄπιστον 1448 "28). πράξεις ἀπίθανοι ρ81. 
1488 "2. ἢ πιθανὸν ἢ ἀπίθανον ἢ ἀμφίβολον πρὸς πίστιν 
ρΡ106.1481}21. 11. 1482 "8. -- πρὸς ποίησιν αἱρετώτερον 

πιθανὸν ἀδύνατον ἢ ἀπίθανον καὶ δυνατὸν ποϑδ. 1461 "12. 34. 
1460 521. 

ἄπικρος ὸ ἀφιλόνεικος τῷ ἤθει αρά. 1250 3442. 

ἀπίλητος. περὶ ἀπιλήτυ μδ8. 885 817. 9. 387 815-17. 

ἀπίμελος. ἐπίπλον ἀπίμελον, ΟΡΡ πῖον Ζιγ14. 519 58. ἀρχὸς 
ἀπίμελος. ΘΡΡ᾽ κνισωδης Ζμγ14. 6715 "11. τὰ πίονα ἧττον 
σπερματικὰ τῶν ἀπιμέλων Ζγαι9. 121 488. ἕξις ἀπίμελος 
πη4. 881 028. ὁ δεξιὸς γεφρὸς ἀπιμελώτερος Ζιγιῖ. ὅ20 
480. Ζμγϑ. 612 828. τὰ σελάχη ἀπιμελώτατα κατὰ σάρκα 
κεχωρισμένη πιμελὴ Ζιγ11. 5230 819. 

ἄπιος. τὰ τῆς ἀπίν φήλλα, χὅ. 191521. αἱ πρὸς ταῖς ἀπίοις 

κάμπαι Ζιει9. δ52 Ῥ2. ἀπιοι ἐπεμβολάδες, ἱ 6 ἐγκέκεντρι- 
σμέναι 251. 1524 "28, 82. (ΡίγυΒ σοπιπημηΐβ 1.) 

ἴἌπις ηεαδ. 121081. 
ἀπιστεῖν. ἀπιστῶντες ἡμῖν αὐτοῖς Ηγδὅ. 1112 Ὑ10. 
ἀπιστία. ἔχει τι ἀπιστίαν Φὸ 6. 218 415. ἀπιστία τῷ κατη- 

γόρα (ἀθπεοραία δοοαβαθονῖ Β4.5) Ρβ28. 1898 510. ζημιῶν 
εἰς δόξαν ὼ ἀπιστίαν Ρ10. 1481 582. ἰᾶσθαι τὰς ἀπιστίας 

ρ81. 1488 Ὀ10. --- ἡ πρὸς ἀλλήλυς, ἡ πρὸς τὸν δῆμον ἀπι- 
στία ΠΡ 12. 1291.54. εὐ. 1806 8421. 

ἄπιστος. χάλαζα" πολλὴ ΕῚ τὸ μέγεθος ἄπιστος μα12. 848 

Δ). τὰ δοκῦντα μὲν. γίγνεσθαι, ἀπιστα δέ Ῥβ28.1400 38. 
ὁ μάρτυς πιστὸς ἢ ἄπιστος ἡ ἀμφίδοξος ρ16. 1481 "28. 
λόγος, ὅρκος ἀπιστος, 5.8 ἀπίθανος ρ80. 1481 ΡΩ9, 81. 817. 
1448 "28, 1444 84, τὰς βασανυς ἀπίστος ποιεῖν, ΟΡΡ ἰσχυ- 85 

ρὲς ποιεὶν Ρ11. 1482.820, 18. 

ἀπισχναίνειν. ἀπισχναντέον παδ0. 865 587. ἀπισχναίνεσθαι 

Ζιζ30. 514 νρ, 
ἀπλανής. ἄστρα ἀπλανὴ κ2. 392310. Μλβδ. 1018 519. τὸ 

ἀπλανῆ, οἱ ἀπλανεῖς, ΟΡΡ πλάνητες μαθ. 848 09. 7. 844 480. 40 
ἄπλαστος. περὶ ἀπλάστυ μδϑ8. 888 51. 9. 886 326-29. 
ἀπλατὴς γραμμή Δα41. 49 086. μῆκος ἀπλατές τζ 6. 148 

814 844. 24.14718Ὁ12. 

ἄπλατον μέγεθος ὄφεων Ζιθ28. 606 "9 (οἵ ἄπλετος). 
ἄπλετος (Επιροὰ 439) Ρα18. 1878 διτι ἄπλετον πλῆθος 45 

Ζγγδ. 155826. 8271. 882 321. ἄπλετοι τὸ μέγεθος, τὸ πά- 
χος μβ2. 855 028. πκ18. 924 527. 

ἄπλευρον στῆθος φῦ. 810 38. οἱ ἄπλευροι μαλακοὶ τὰς ψυ- 
χας φθ. 810 "18. ἀπλευρότερα φῦ. 809 "7. 

ἀπληστία τῆς εὐχῆς Πα9. 1251 Ὀ16. 
ἄπληστος ἡὶ τῇ ἡδέος ὄρεξις Ηγ15. 1119 "8. ἡ πονηρία τῶν 

ἀνθρώπων ἄπληστον Πβ1. 12611. λαιμαργὸς ὁ κεστρεὺς 
ἢ ἄπληστος Ζιθ2. 5912. 

ἁπλότης φωνῆς ακβδ01 319. --- ἁπλότης ἢ ἀλήθεια τὴ μεγα- 
λοψυχίᾳ ἀκολυθεῖ αρῦ. 1250 "11. 

ἀπλϑς. ἁπλϑν, ἀΐδε ἕν Μλ1. 1072 338. τὸ πρῶτον ᾧ κυρίως 
ἀναγκαῖον τὸ ἁπλῶν ἐστίν Μὸδ. 101512. τὸ ἁπλύστερον 
μᾶλλον ἀρχή Μκι. 1059 "85. --- βγὰ ἀμιγές, ἀδιαίρετον, 
καθαρόν, ΟΡΡ κεκραμένον ΜΑ8. 989011. δϑ. 1014 6. ψα2. 
405816. αἱ. 447 518. (οἴ ἁπλᾷ χρώματα τίνα χΙ. 1911). 60 

ΟΡΡ σύνθετον, συμπεπλεγμένον, συνδεδυασμένον, διπλῦν 

ἁπλὺς 

Οβ4. 286}11. Φγδ. 204011. Μκτ0. 1066 27. ζ5. 1080 
Β1δ. Ααϑ87. 4938. μα4. 841 87. Ζμαϑ. 648 Ρ29, 60ηϊ ΒΥΠ’ 
ὁμοιομερές Ζμβι. 6411, 14 (βοὰ οἵ 315, 29). εἶδος ἁπλῶν 
ὼ ὃθκ ἔχον διαφοραῖν Ζιαθ. 49011. β15. 505 "81. τα ἁπλᾶ, 
16 τὰ μονόχροα Ζγεθ. 1868 421,22, 18. ἀπόφανσις ἁπλῆ, 

ΟΡΡ συγκειμένη εὖ. 11 "20. ὄνομα ἁπλῶν, ὉΡΡ διπλᾶ, συμ- 

πεπλεγμένα, σύνθετα, κατὰ μεταφοράν εἸ. 10.528. 4. 1608. 
πο21. 1451 381. ρ24. 1484 088. πρᾶξις ἁπλῆ. πράγματα 
ἑπλᾶ, σύνθεσις τραγῳδίας ἁπλῆ. ἁπλὴὲ τρωγωῳδία. ἐποποιία, 
μῦθος ἁπλῶς, ορρ ὀϊπλῶς, πεπλεγμένος, πο. 1451 "88. 
10. 1452 812, 14. 18. 1452 081, 1458 818. 18. 1450 820. 

24. 1469 09. ἁπλῶς ἡὶ μὴ πορεῖλος λόγος ρ82. 1488 020. 
λόγος ἁπλύστερος 5. ΟΡΡ ποικίλος, ῬΡγ15. 1410 "24. οἵ 11. 
141881, 8. οἵ ΖΎβΙ. 184 05. τὸ ἀγαθὸν ἁπλῶν, τὸ κακὸν 
πολύμορφον ἡεηδ. 1239}11. --- τὸ ἁπλὰ σώματα ( «ὁ τὰ 

στοιχεῖα) εἶνε τὰ ὡπλᾶ ΜΑΒ. 984 36 ΒΖ. 8. 988 "80. ὃ 8. 
101719510. η1. 1042 88. κΙ0. 106751. ΦβΙ. 192 10. γ5. 
204 588. δ1. 208 599. 8. 214}18. Οαξ. 268 Ρ28. Ὑ1. 298 
429. 8. 806 }8. Γαι. 814 328. ψβι. 410 328. γ1. 434}80. 
ΔἸ1ο βθῆβα ἀϊοῖταν ὴ ἀπλὴ ὺ κατ᾽ ἐνέργειαν ὑσία Μλτ. 

1012 8382 οὖ τὰ ἁπλὰ ὸ τὰ τί ἐστι, τὰ ἁπλὰ Με4. 1027 
νῶ7. ζ11. 1041}9. ---- ἡὶ ἐπλῆ γένετις, ἀ6ῇ Φε!. 220 514. 
ΜκΙ11. 1061 523. λ2. 1069 Ρ10. ν]. 1088.88. εἴ ᾧῷαϑ.186 

ΤΠ βι. 198}21. Γα 3. 818 "26. ἀϊεῦ ἡ κατὰ μέρος γέ- 
σις Γαϑ8. 811}85. ἡ ὡπλὴ ὦ φυσικὴ γένεσις μὸ1. 818 
τρϑς - κίνησις ἁπλὴ ΟὙ38. 8025"7. 4. 308 "5. Γα2.815528. 
ΜΙΙ. 1088 39. φορὰ ἁπλὴ Οβι4. 296}81. Μλ8.1078429. 
- ὡπλὴ ἀκρασια. ΟΡΡ κατὰ μέρος, κατὰ πρόσθεσιν Ἠηθ. 
1149 82. ἀγαθὰ ἁπλὰ ( α ἀγαθὰ ἁπλῶς) ἡεη2. 1388 Ῥρ, 
1. --- ἁπλῶς, ἴ 6 ἀδιόριστος. ἀρχαὶ ἢ ἁπλύστεραι ἣ ἀκριβές 
στεραι Μεϊ. 1025 ΡΊ. ἀντὶ λόγυ ἁπλῦ ἀκριβέστερος Μζ4. 
1080516. 818 Θομΐον λίαν ἁπλῶν τὸ νομίζειν μαϑ. 889 ν84. 
νόμυς λίαν ἁπλῶς καὶ ᾿ὶ βαρβαρικὸς Πβ8. 1268 "89. --- ὁ κριτὴς 
ὑπόκειται εἶναι ἁπλῶς (εἴ ορῃ πόρρωθεν λογίζεσθαι 34) Ῥαῶ. 
1851512. ἀληθὴς ἢ ἁπλῶς, ὃν καλϑσιν αὐθέκαστον ἡεγῇ. 
1288 088. ληπτέον πρὸς τὸ βέλτιον τὸν ὀργίλον ἁπλῶν ΡῬαϑ. 
1867 581. ἁπλῶς τῷ ἤθει ὰὶ γενναῖος ,Δρ5. 1250 Ρ40. τὰ 
ἄρρενα ἁπλύστερα, τὰ θήλεα κακυργότερα, ὸ ἧττον ἁπλὰ 
Ζι1. 608 "4, 1. --- ὡὁπλὼῶς λέγεσθαι, σημαίνειν, ΟΡΡ διχῶς, 
πλεοναχῶς λέγεσθαι, πλείω σημαίνειν ΨΎ 2. 426.426. Ρβ24. 
1401 528. τθ8. 158 "10. τ4. 160518. πάντες ὑπολαμβά- 
γυσιν ἔχειν ἁπλῶς ΜΎ 4. 1008 526. ἐσθλοὶ ἁπλῶς, παντο- 
δαπῶς κακοί Ηβδ. 1106 }8ὅ. ἁπλῶς λέγεσθαι (Ἰ ε μὲὴ 
καταλλήλως, ποπ ἀϊδύϊποιο βαρ θεοῖο οὖ ργβοάϊοαιο) ΜΖζΙ7. 
1041 1 ΒΖ. ἢ ἁπλῶς λεγόμενα ἢ ὡς συμπλεκόμενα Φβ8. 
19ὅ "1ὅ. Μὲὸ2. 1014 519. ἁπλῶς. ορρ μεμιγμένως αι4. 
4425. τὸ ἁπλῶς, ορρ ἡ ὑπερβολή, μᾶλλον καὶ ἢ ἧττον, μά- 
λιστα πκδ11. 9871519. τεῦ. 188 "2. 8. 187}17, 28, 26, 29 
60}} Β14, 1838 829. --- ὡπλῶς, ἀοῇ ὃ μεϑενὸς ἄλλω προστε- 
θέντος ῥηθήσεται τβιι. 115 529-88. τὸ ἁπλῶς ἡ ἤτοι τὸ πρῶ- 
τον σημαίνει, καθ᾽ ἑκάστην κατηγορίαν τῷ ὄντος ἢ τὸ κα- 
θόλυ καὶ τὸ πάντα περιέχον Ταϑ8. 817 "5. --- 1. Θοηϊ Εγῃ πρώ- 
τως ΜζΙ. 1028 481. 4. 1080 428, 80. οοπὶ φύσει ΑΎΣ. 12 
48.711 0834. Φα!ὶ. 184 .18, 11. ΜϑΊο. 10181). Ἠη18ὃ. 

1158 36. οοπΐ κατα τὸν λέγον ΦΎΙ. 201 282. Μχϑ. 1065 
ν26. οοηὶ κατ᾽ ἀλήθειαν ΗΥΎ6. 1118 828. οοπὶ κυρίως, κυ- 

ριώτατα Κ18. 14.024. Αγ8. 12 Ρ14. τιδ. 166 87. 28. 180 
824, Ἠζ 18. 1148 81, 1144 ὑγι ω τελεία ὼ ἁπλῶς κακία 
ἩΕε15. 1188 5388. ΠΩ κατὰ παντός ΑΎΪ. ΤΙ "8, ὅλως Πει. 
1800.329, 81, ἀεί Φβό. 197.384,81. ἁπλῶς ὄν, ὃν ἧ ὄν 
Μεὶ. 102ὅ 9, -- ἐοηϊ ορΡ τὶ (σεϊαῦ ἁπλῶς εἰκός, τὶ εἶκοός), 



ἁπλὲς ἀπό {{ 

τοῦΐ, καθ᾽ ἕκαστον. κατὰ μέρος, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ε11. 21 (τὸ νέμισμα) ἁπλῶς ὁρισθὲν μεγέθει καὶ ἢ σταθμῷ, ΟΡ χα- 
419, 31. Οαϑ9. 278 318. Ηα]. 109551. η6.1147}20. 1148 ρακτῆρι |α9. 1251 8389. ἁπλῶς γινόμενον, ΟΡΡ τεχνικώτε ον 

“4, Μθτ. 1049328. ΠΕῚ. 1801 329. Ὑ17. 1288 329. ε4. Πα9. 1261 54, ἁπλῶς ἐν ᾧ πέφυκεν, ορρ ἐν ᾧ -πρώτῳ 
1304 5117. 11. 1818519, Ρβ24. 1402 48, 8,16. Φβι. 198 πέφυκεν τζ 9. 141029. ἁπλῶς ἕπεσθαι. ἀϊδι ὅλον ἕπεσθαι 
Ῥρ. 97.261 "4, 182. 1603 416, 19. ἴπάθ ἄν ἦ ἀδιόριστον, δ Ααϑ17. 4819. ἁπλῶς ὕτως Πὸ 4. 1290 481. --- ἰπ46 ουπὶ 
δέη δὲ νομοθετῆσαι, ἀνάγκη ἁπλῶς εἰπεῖν Ῥα18. 1814 484. νἱδυρογαϊίοπα ἀϊοϊζαν λίαν ἁπλῶς λέγεσθαι, πραγματεύεσθαι 
ὁ νομοθέτης ἥ ἥμαρτεν ἁπλῶς εἰπὼν Ἠε14. 1131 22, 25, ς0}]} μβΊ. 8305 5326. Ζμα1. 641 855. ΖΎγΘ. 156}17 (ὁδοπὶ ἀπε- 
"18,27. ἡ ἁπλὼς δὴ ἐπὶ πάντων Ἠαθ. 1098 510. (οἴ ὡπλῶς ρισκέπτως). ἡεα 8. 1218 827. ΜΑὅ. 981521. ἁπλυστέρως 
ἡδύ. ορρ κατὰ γένη ζυΐων Ηηθ8. 1148 "16. ἁπλῶς δίκαιον, λέγειν, οΡΡ κομψοτέρως τῷ λόγῳ προσάγειν Ογδ. 804511. 
ἀϊεὶ πολιτικὸν δίκαιον ΗΕ10. 1184 825). εἶναι ἁπλῶς. ορΡ10 --- οϑάθπι νγὶθῦδβ εἰ σηϊβοδυϊοηῖβ, αυδθ οἴηηΐθο ἴῃ νοὸς 
εἶναί τι, ἐπὶ μέρυς" γίγνεσθαι ἁπλῶς, ορρ Ὑίγνεσθαί τι ἁπλῶς φοτηῖδατ, οὐβογνατὶ Ρούοβὺ ἴπ ἔστι ]η ἁπλῶς εἰπεῖν, 
ΑδΊ1. 89 588. 2. 89 0839, 9052, 4, 10, 82. τιδ. 16782, Γαϑ. ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. να]υθ ἡ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀπόδειξις ΑὙγΒ. 18 
8311.488. Φα7. 190 282, Ρδ, ἁπλῶς; ΟΡ πῆ, πῶς, ἔστιν "28 8 ἀπόδειξις Ρτορτῖο βϑηβυ; βθὰ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ΟΡΡ 
ὥς, ὠδί, τρόπον τινα, πῷ εἶπι ε11. 21 85 ΝΥχ. Αα87. 4948. ὡς ὃὲ καθ᾿ ἕκαστον ΠΕ11. 181818. ἁπλῶς εἰπεῖν, ΟΡΡ 
38. 49 827. ΎὙ]. 71 320, 27, 28, 82 ὟΥΖ. 7. 15 38. τιδ. 166 γ5 σαφέστερον διορίσαι ἡμαά. 1185 389. ΟΥ̓ Θατὴ ἑογπιΐδπὶ ὡς 
557, 161820. 6. 168 Β11-.18. 34. 180 515. 36. 180 434. ἁπλῶς εἰπεῖν τθ14. 164 08. Ζιδ4. 629 "25. θ18. 601 582. 
ᾧὧθ9. 260 84. ενϑ. 462826. μχ24. 850588. Μγθ0.1011 022. Ζμβι. 646 }84. 4. 650}81. Η1γ9.1118 38. εἴ. 1182 810. 

δὅ10. 101811. ε2. 1021 35. ζά. 1080 423. μξ. 1071}16. ἡΕΎΖ. 1281517. ΠΎ14. 1285.431. δ8. 1298 Ρ84. 15. 1299 
Ηβ4. 1105}88. ΖΙθΊ. 69 Ῥ9. ορρ ποτέ, κατα χρόνον, νῦν, 825. εϑ. 1810.288. ΡαῚ. 1855 438. ὅ. 1360}8. β5. 1882 
ἤδη Ε1. 16.318. Ἀα 16. 8408, 18. ταῦ. 102 526. ΨΥΤ0. 30 Ὁ26. 9. 1381514. 18. 18398}18. ρ1. 1420526. ἁπλῶς δ᾽ 
4389. ὁρρ τινί, ἡμῖν. ἑκάστῳ, πρός τινα, πρός τι β'τη εἰπεῖν τΤΎΙ. 116 819, ζ8. 140.387. 6. 1458. θ1. 1560}6. 
Ἀα28. 41 85. γὙ2. 171 "84, 12.88.10. 1629. ταῦ. 10252ὅ. ἁπλῶς μὲν ὅ στως ῥηθῆναι ἡμα12. 1181 084. ὡς ἁπλῶς διο- 
Ὑ1. 116.421. ζ4. .8.1710812. ΨΥΤ. 43112. Φα]. 184 ρίσαντας εἰπεῖν ποῖ. 1451511. -- Τηλέμαχος  μειδιᾶν 
818, 17. Μκὅ. 1062 82. Πη1. 1828 "17. Ἠε2. 1129 "8, ὅ. εἴωθε ἃ ἁπλῶς ὁιαλέγεσθαι ἢὶ κρατεῖν τὸ πάθυς Γ 168. 
8. 1129 Ρ26. η18. 1152 Ρ27, 29. 61. 1155 "24. 4. 115626 1506 .329 οὗ ἁπλῶς Ρ 10 081. 

518,20. 7. 1101 527. ΔΎ 19. 1419}17. (ἁπλῶς μαλακά, ἀπλυσίας. γένος τι τῶν σπόγγων ὃ καλῆσιν ἀπλυσίας διὰ 
κῦφα, βαρέα, ὉΡΡ πρὸς ἄλληλα μὸϑ. 886 382. οδ 4.811 τὸ μὴ δύνασθαι πλύνεσθαι ἄφοβον ΖιεΕ1 86. 649 34 (βοπυβ Βροη- 
817, 217). ὃρρΡ ἐπί τι Αβ21. 66.}89, 67 5, μέχρι τινός Πγ9. Βίδυαμα ΐσταπι αὶ Οσ, ἔοτῦ δρὶγβία αυδδάλιῃ ϑ᾽, τοξαϊαὶ Καὶ 
1380 322. ορρ ἐξ ὑποθέσεως. ἐκ τῶν ὑποκειμένων, πρὸς Ρ 6609 ἢ 8, Ββροπρίδσυμη σϑηιβ βαγοούγαριαβ δομηάϊ ἀϊθ 
ὑπόθεσιν εἴπι Αα10. 380088, 39. γ8. 72 "14, 22. 88 88, 8 Βροηρίθῃ ἄθε δάγιαὶ Μϑογθβ ῃ2, 8, οΓΑΖΙ1188 π.24.) 
8420. Φβϑ9. 199 "86. Οα12. 281 7. Ζμαϊ. 639"24. Πγὅ. ἄπλυτοι σπόγγοι Ζιε16. ὅ48 ν29. 
1318 54. ὃ1. 1288 "26. 7. 1293 58. 8. 1294 38. 14. 1298 ἄπλωτος θι1ι0ὅ. 889 "18. 
ν9. η9. 1828 0838. 18. 1882 810, 11. Ορρ κατα πρόσθεσιν, ἀπνεύματος ἡ μεσημβρία πιεῦ. 911 ῬΩ, 4871. 
προστιθέντες τι ΠΎῚ. 1215.516. Ηηθ. 1147 588, 1148 810, ἀπνευστὶ ζὴν δύναται ανϑ. 415 828. πιθῖ. 898 24, 
1149 8160. ἡμβθ. 1202}1. κατὰ ̓ μεταφοράν, ὁμοιότητα Ηη6. 86 ἀπνευστία ὼ συντονία πεϑ. 881 18. ἀπνευστία παύεὶ τὰς 
1149 28, 8. ἁπλῶς ὑπολαμβάνειν. ὉΡρΡ διὰ συλλογισμῆ λύγγας πλγ1. 961 021. δ. 962 84 (βγη πνεύματος κατά- 
ΑὙ16. 179 "26. ἃ. ἐπίστασθαι, ορρ κατα συμβεβηκός ΑὙΖ2. σχεσις 51). 
11 09. 1δ. ---- δοάθῃῃ βθῆβὰ ἁπλυῖς ἀϑυγραῦαν ποὸὰ δά α 18 ἀπνευστιάζειν πλγ18. 962 581. 
γο Δ Ὀ0}}18. ν68] δΥποηγτβ ν6] ορροβίτϊ8, νϑυ ἀποδέδεικται ἄπνοια, 57 ὁ ἀὴρ ἠρεμεῖ πχας 860. 944}12. κε16. 98910. 

ἁπλῶς Μόδ. 1015 "8 ΒΖ. ἁπλῶς ἀποδεῖξαι, ἐπίστασθαι Αγϑ9. 40 -- ἡ σκέπη τῶν τριχῶν ἄπνοιαν ποιεῖ Ζγεῦ. 185 329. 
1.11. 420,21, 28. 2. 12 08 (ν 8. ἀπολεικνύναι. εἰδέναι, ἐπί- ἄπνυς. τὰ περὶ τὴν ἄρκτον γήνεμα Ὰ ἄπνοα μβ΄. 801 ν6. 1. 
στασθαι). τὸ ἁπλῶς ἀγαθόν. καλόν, ὀίκαιον. ὠφέλιμον Ββΐτῃ 8384 822. --- κεφαλῆς μόριον. δι’ ὅδ᾽ ἀκύει. ἄπνων, τὸ ἧς 
Ηεβ8. 1182}21, 22. 9.1184810. 10.1184484."Μ4, 12.1186 ΖικῚ 1. 492.518. ἡ μασχάλη τόπος δυσωδέστατος. ὅτι 

"22, ΠΎΘ. 1279519. 18. 1284}929, η13.1882528. ἃ. σκλη- ἀπνύστατος πιγϑ. 908 "21. 

ρόν. μαλακόν μὸ4. 8382 414, 16, 19. οΥΓ ργαθίοτθα Αα 24. 46 ἀπό. βθηβιι ἰοὺδὶὶ. νέφος ἀφ᾽ καὶ ἀνακλᾶται ἡ ὄψις μγ8. 318 
4182. ταῦ. 102 39. δδ. 121 .519. 6. 128 "9. ΟὙἹ. 2994. 818. ἀφ’ ἑσπέρας ποιεῖσθαι τὴν ἀνατολήν μαῖ. 845 88, 844 
ΗΕ10. 1184 10. Πὸ 7. 1298 δ. ε1. 180186. 9. 1809}14. 084, ἀπὸ στόματος ἐξεπίστασθαι τθ14. 168 028, ἀπὸ μης- 
Ρα2. 1856 471. 6.1862521. β19. 1898512, 16. τὰ συμβε- χανῆς Πο1δ. 14541. --- ἀᾶδ ἴθιηροτα. ἀπὸ δείπνυ περιπατεῖν 

βηκότα ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα ἁπλως λέγεται Μὸϑ9.1018 Αδ11. 9411. τι 11. 1712 58. μάλιστα γίνονται ὕπνοι ἀπὸ 
82, -- ρϑὲ νοὸ ὁπλὼς ΔῸ Θηυτηθγαιῖβ βϑἰηρι!β, τοῖς καθ᾿ 50 τῆς “τροφῆς υ8. 456 824. αἱ κύνες χαλεπαὶ ἀπὸ τῶν σκυ- 
ἵκαστα. δὰ τπίνογβαὶθ ὑγαπβίτυῦ (ο ὅλως) Αα 46. 52 589. λακίων Ζιζ 18. ὅτι 581, 80. --- ἃ βρη βοδηάβιι ον βίπϑμι 
β28. 6812. τὸ4. 124 81. Αα24. 41 ἢ82. --- 2. 8β6ἀ ρο- δὲ οδιιβαπι. εἰσὶν ἀπὸ τῆς παντελῶς φιλίας καὶ ὴ αὗται αἱ φιλίαι 
ἰεδῖ οὔϊδιη 1ά4, αυοά δἰ μι ρ] οἰ μο Σ᾽ οὖ αηΐνογβο ἀϊοϊδαν, ορρο- Ἴμβι1. 1209 416. ἀδύνατον ἀπὸ τῷ πρώτα ἡμᾶρτημένυ μὴ 

δἴαπι 6886 ΟΟΌΓΔΙΪΟΥΙ ΓΟὶ ἀοβπίεοπί, ἰπά6 ἁπλῶς ἰ 4 ἀπαντᾶν κακόν τι Πεῖ. 1802 δι τῶν ὀνομάτων λέγεται 
ἀορίστως, ἀδιορίστως. ἁπλῶς, ορρ υἱρισμένως τθδ. 159 589. δδ θάτερα ἀπὸ τῶν ἑτέρων. ὃ προτέρων Γαθ. 822081. τὲν 
Μδιδ. 1020 "88. οΓ ΑαἹΙ. 34 828 ΥΥΣ. ἁπλῶς ὄϑναι τὴν μακάριον ὠνομάκασιν ἀπὸ τῷ χαίρειν Ηζ 12. 1152 "7. ζῆν 
ἐρώτησιν, δγῃ μὴ διορίσαντα τι11. 118 081. ἁπλῶς εἰρήκα- ἀφ᾽ ἑτέρων, χρωματίζεσθαι ἀπὸ τῶν κοινῶν, τρέφεσθαι ἀπὸ 
μεν, ὉΡΡ διορίσασθαι μᾶλλον ΕΎΙ. 1229 388. ορρ σαφέ- τῆς πόλεως βῖτηι Ρβά. 1381 322. Πγ1δ. 1280 }14. δα. 1298 
στερον ΠΡῚ. 1841 "89. σκεπτέον ἁπλῶς ὼ ὅσον νόμυ χάριν 819. ε8. 1802 59, δικάζειν, βυλεύειν, ἀ ἄρχειν ἀπὸ τιμήματος, 
Μμ]. 1076 327 (Βογπαγβ [18] ρΡ 150). τὸ ὃν τὸ ἁπλῶς 60 κοινωνεῖν ἀπὸ συμβόλων ΠΎΙ. 1215 510. 11. 1282 280, 82. 
λεγόμενον λέγεται πολλαχῶς Με2. 1026 388. τὸ μὲν πρῶτον δ4.1291}89. εθ. 1806957. γίγνεσθαι ἀπὸ συμπτώματος, 



18 ἀκοβαίνειν 

ἀπὸ τύχης, ἀπ᾽ ,αὐτομάτα Πεδ. 1806 56, Φβε. 19651, 2. 
πᾶς τὰ ἀπὸ τύχης, ἀπὸ ταὐτομάτυ γα διὰ τύχην ἰεὶ ΒΥ 
διά) ν τύχη, αὐτόματος. ἡ ἀπὸ τῷ αἴρειν λύπη, ἡ ἀπὸ τῷ 
"λογισμῦ λύπη Ἡζβ. 115804. γεγΆ. 132.}82 817. οἱ ἀπὸ τῆς 
ἐπιστήμης λόγοι Ἡηῦ. 1147 319. ἀπὸ τὴς αὐτῆς ἰσχύος αἷ- 

ρέσθαι πλέον μχ 3. 854 Ὁ12, 58. ἀπὸ τῷ αὐτὸ βάρυς 
καταδύνειν μβ8. 8359 58. ἡ πέψις γίγνεται ἀπὲ τῷ πυρός 
μδϑ8. 3801θ. ἀπὸ τὴς αὐτῆς ἰσχύος ῥιφθέν πιςϑ8. 918 λ88. 
12. 918 510. ἀπὸ υδὶ ὑπὸ δχϑρθοῖθβ, ταὐτὰ γίγνεται ἀπ᾽ 

ἀμφοῖν Ηθ8. 1168 θΩ (ἰάοπι βουϊδοπάσπι 1.1158 419). τὰς 
μεγίστας ἀρχὰς χειροτονητοὶς ποιεῖν ἀπὸ τῷ πλήθους ρ8. 1424 

41 (ϑρρὶ δα ἃ 1). τιμαί τινες ἀπὸ τῶν λόγων ἀφωρισμέναι 
ᾧ 8. 1424 κ21. -- δὰ 8: ρεϊβοδηάαπι βϑραγδιϊοηθιῃ. χωρὶς 
σκέπτεσθαι ἀπὸ τῶν περὶ τὰ τέκνα νενομοθετημένων Πβδ. 
126240. τὸ γῆ ἐ φέρεται, εἰῤγμένη μέντοι ἀπὸ ᾧ Βίπιρὶ 
ὑπὸ) τὸ μέσυ Φγδ. 208 511). ἐγκαλῦσι δὴ αὐτῷ ὅτι ὑδὲν 
ἀφ᾽ ἑχυτῷ πράττει (μἰἈ}]} αυοὰ Ά βυΐβ ΘοΙηπιο 415 816 ηαπὶ 
810) ΗἰδΒ. 1168 4838. λέγεσθαι ἀπό τινος ἀ6 ῥτοροϑιυοηΐθι8 
πορϑίϊνίβ, ορρ λέγεσθαι κατά τινος Αβ15. 84 314. 16. 
65.438. γ2. 12814. ΝΖ 8 Αα1. 2417. --- ἈΠΑΒΓΟΡΒΘ 
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ι6ό ἀπόγειος. 

᾿ ΄ὔ΄ 

ἀποδεικνύναι 

864 8429. 

ἀποβλέπειν. τί ἐστι τὸ ἐργαζόμενον πρὸς τὰς ἰδέας ἀπο- 
βλέπον ΜΑΘ. 991 828. κἡὶ τυραννὶς πρὸς ἐδὲν ἀποβλέπει κοι- 
νόν 8ῖπι ΠΕΙ0. 181158. β12. 1274 22. γ 8. 12719"18. 
ὁτι. 1296 284. 168. 1884 088. οαθ. 1845 325. ἀπορήσειεν 

ἀν τις εἰς τὰ τοιαῦτα ἀποβλέψας. β' Ψα 4. 408 δι. ΚΟ. 
δι, Πη4. 18326.12. ὅσοι ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι τὸ ἔμψυχον 

ἀπέβλεψαν ψα2. 404 07. 
ἀποβολὴ χρημάτων, ΟΡΡ κτῆσις ηεγ4. 1281 08. 11γ9. 1115 

Δ21. οὙνεσθαι κατὼ τὴν μετάληψιν τῶν εἰδῶν ὸ φθείρεσθαι 
κατὰ τὴν ἀποβολήν Τβϑ. 385 16. ἀποβολαὶ ᾧ λήψεις τῶν 
ἐναντίων. τῶν ἀγαθῶν ἃ] τγ2. 111 08. Μδ1Ὸ. 1018 484. 
ι4. 106ὅ 887. ῷηϑ. 245 08, 22. 246 18, 347 85. Ῥαθ. 

1862 4860. 

οἱ ἐκ νενοτισ μένης γῆς πνέοντες ἄνεμοι ἀπόγειοι 
λέγονται κα. 394914. ἡ ἀπογεία ἐστὶ τὸ ἐκ τῆς γῆς πρὸς 
τὴν θάλατταν πνεῦμα γινόμενον, ΟΡΡ τροπαία πκςῦ. 940 

νφΆ, 22. οἵ τὰ ἀπόγεια Ὁ 4.940}18. ἔστιν ὥσπερ ἀπό- 
Ὑειον τὸ πνεῦμα τὸ βόρειον μβὅ. 3681. 

0 ἀπογεισσῶν. ὦτα μακρὰ ἢ ἀπογεγεισσωμένα πόρρωϑεν Ζγε 
Ργβθροβίυοπίε, νοϊατὶ δωμάτων ἀπο, Αἰΐθια ἃ ροάθϑυγὶ οτα- 2. 181 818. 
τϊοπθ ποϑ. 1458 5883. ἀπογείσωμα τῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ὑγρῶν αἱ ὀφρύες Ζμβι5. 

ἀποβαίνειν. Καὶ τῷ προβεβηκότι (ποδὶ) κινῶνται, ἀλλα τῷ ἀπο- 668 Ρ16. 
βεβηκότι Ζπ4. 106.39. --- τὰ ἀποβαίνοντα. ὉΡΡ αἱ ἀρχαὶ 
Ἃ τὰ αἴτια Ῥαῖ. 1864 385. ΟΥγῖ. 806815. δι᾿ αὐτό, ΟΡ 35 
τῶν ἀποβαινόντων ἕνεκα Ἠαδ. 1097 Ρ8. η8. 1150 320. ΜΑ2. 
985 416. Πη8. 132518. Ρβ6. 1884 424. οὗ Ἰεαῦ. 1218 

"19. τοῖς ἀποβαίνυσι συνέπεσθαι Ηδ1). 1121 84, τὰ φύσει 
Ἶ ἀεὶ ἡ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὡσαύτως : ἀποβαίνει Ῥαϊο: 18692. 

ἀπόγεος (εἴ ἀπόγειος). αἱ ἀπογέαι, κἡὶ τροπαία ἀπόγεος ἀνά- 
κλασις πκς40. 948 84,7. 

ἀπογηράσκειν ἤμβ!1δ. 658 "20. 
ἀπογίγνεσθαι. ἀπογεγονέναι. ορρ προσγίγνεσθαι. ΤΡΕΊΕ 

γονέναι ΜθΤ7. 1049.811. ἢ 976828. ΦΆ8. 262 529, 82, 
1,20, 29 σα ἀπελήλυ 

τὸ βυλεύεσθαι ἐν τοῖς ἀδήλοις πῶς ἀποβήσεται Ηγ5ὅ. 1113 
09, τἀναντίον ἀποβέβηκε τῷ νομοθέτῃ τὸ συμφέροντος Πβ9. 
1271 δ1δ (οἵ συμβαίνειν 28 Ἵ). κατὰ τὸν ὕστερον ὀχεύσαντα 
τὸ γένος ἀποβαίνει τὸ τῶν νεοττῶν Ζγα21. 180 88. οἵ β4. 
138 .088. Ὑ7. 157 νυῶ6. Ζιε19. 552 321. ἀποβαίνειν ἐπὶ τὸ 
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ἐν ΒΩ 7). οὗ πκςῦ4. 946 Ν17. με 
ζόνος ἀγαθῷ ἕνεκεν, ἵνα γένηται, ἢ ἢ μείζονος κακϑ, ἵνα ἀπο- 
γένηται. ποϑδ. 1401 39. φθίνει τὸ φθῖνον ἀπογινομένυ τινὸς 
τῶν τὸ φθίνοντος Φη2. 245814. -- ἀπογίνεται. ἀπὸ τῷ 
σταθμᾷ τὴς ὑὸς τὸ ἕκτον μέρος εἰς τρίχας ἢ αἷμα Ζιθθ. 
ὅ951. 

χεῖρον. παρὰ τὴν ὑπόληψιν, εὐλόγως Βἰπι Ρβ18. 1390 45. 86 ἀπ ογιγνώ σκειν. ἀπεγνώκασι τὴν σωτηρίαν Ηγ9. 1118 ΣᾺ 
4. 1800 85. πο18. 1468 νος Ζιζ 31. ὅ8021. ρ9. 1429 

080. --- πολλὰ τῶν ἐνυπνίων ἐκ ἀποβαίνει Μτι. 468 "10, 8. 
ἀποβάλλειν τὼ κέρατα, τὼς ὁπλάς, τὴν πάχνην. τὰς τρίχας 

Ζιβ1. 80010. γ9. 517 525. 610. ὅ96 Ρῶ. 28. 604415. 24. 
604 8234. ιδ. 611 "8. Ζμγ2. 668 θ18. Ζγεϑ. 788 Ρ11. πι21. 

8984. θῦ. 88151. ἀποβαλεῖν ἀσπίδα Ῥβθ. 1388 "20. 
ἁπλῶς ἑκων ὑδεὶς ἀποβάλλεται (6 πανὶ δἰΐδογθ) ΗὙῚ. 1110 
49. --- ὁ ἀποβάλλων (τὸ τίμημα), ΟΡΡ ὁ κτώμενος Πὸ 4. 
129141. ἀποβεβλήκασι τὸ ζὴν καλῶς Πη14. 1888 "26. 
ἀποβάλλειν, ορὈ λαμβάνειν ᾧηβ. 341518, εἢ ὅταν ἀπο- 
βάλλη. ἔτι δοκεῖ ἔχειν τὸ ἀποβαλλόμενον Φεθ. 280 529. 
ἀποβεβληκέναι δόξαν, ἀποβαλεῖν τέχνην, ἐπιστήμην, ΟΡΡ 
λαμβάνειν, μανθάνειν Ψγ8. 428 "56. Μθ 8. 1047."1. ἡμβ6. 
1201 58, 82. 

ἀποβάπτειν εἰς ποταμὸν ψυχρὸν τὰ γιγνόμενα Πη17. 1386 
416. λίθον ἐν οἴνῳ ἀποβάπτυσιν Ζιθ29. 601 426. ἀποβα- 
φῆναι εἰς ὕδωρ θ29. 833 "6. -- φάρμακον, ᾧ ἀποβάπτυσι 
τὸὺς ἐιστώς θ141. 8451. 

ἀποβιάζε σθαι, ἴσβηϑ, νο] δἀάϊτο δοουθαῦϊνο οὐἱοοι ὠποβιά- 

40 

45 

ἀπόγονοι Βα. 109712. 11. 1100 821, 1101522, τὰ σωνε- 

τώτερα ζῷα πολιτικώτερον χρῶνται τοῖς ἀπογονοις Ζιϑι. 

889 "Σ. 

ἀπογράφεσθαι. ἔξεστι πᾶσιν ἀπογραψα μένοις ἐκκλησιάζειν 
Πὸ18. 1297 24 864. --- ἀπογράψασθαι τὰς ὑσίας. τὰ χρέα 
8'1ὰ αβ1847519, "85, 24, 184651, 1852 "84. 

ἀπογραφῷή. αἱ ἀπογραφαὶ τῶν δημευομένων 894. 154815. 
890. 1544 8]. 

Ν 
ἀπογυμνάζειν. κηφῆνες ἐπιδινῶντες αὐτὸς καὶ ὥσπερ ἀπο- 

γυμναζοντες Ζι40. 624 "26. 
ἀπογυμνϑν. τὰ ἱμάτια μὴ ἀπογυμνόσθω παδὅ. 866 521. 
ἀποὸ ἄκι νειν. τὸ ἀποδακνεσθαι (ο δάκνειν, δηκτικός) συμφέ- 

ρει, οἷον κρόμμνον πλαϑ. 958 ΡΥ. 
ἀποδα κρύ εἰν. ἀποδακρύσαντι λύεται ἡ πυκνότης πλα9.958}"6. 

80 ἀποὸ εής. πλείων ἐστὶ ὶ κρατεῖ μᾶλλον εἰς ἀποδεὲς κατερ- 

ἀποδεικνύναι, γι δεικνύναι Αβὅ. 5838, 9,11. 
χόμενος (ὁ ἀρ) τὸ ἀγγεῖον 21δ. 1517 27. 

ὁ ἀποδει- 
κνυς, ὉΡΡ ἢ ἐπάγων Αδ7. 92 "85, 87. ἢ ὁρίσασθαι καὶ ἢ ὑπο- 
θέσθαι ἢ ἀποδεῖξαι, ἢ ἣ ἀκριβῶς ἢ ἢ μαλακῶς Γβ6. 388 "25. 

ζεσθαι τὸ ὑγρόν, ἀλληλα «αἱ μββ. 368 "10, 86. Ζπ171. 114 κ5 (ἀποδεικνύσσιν ἢ ἣ ἀναγκαιότερον ἢ μαλακώτερον ΜΕ1. 1095 
419, πιαϑὅ. 903 "δ, νοὶ ποῦ δἀάϊίΐο μα 18. 351 36. β6. 513). τὰ μὲν ὑπόκειται, τὰ δ᾽ ἀποδέδεικται Οα3. 209 518. 
864 58. 7. 365 Ρ4. 8. 866 Ρ27. Ζγβά. 181 }υ29. πκγῦ. 982 ἀποδεῖξαι ἁπλῶς ἐκ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τῶν ἑκάστο ἀρχῶν 
49, κδ9. 986 "81, 88. --- ραβϑῖνθ ἐναπολαμβανεσθαι ἐ ἐν στε- ΑὙΞϑ. ὑκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν. εἰ ἀποδέδεικται ἁπλῶς 
νωτέροις τόποις ἢ ἀποβιάζεσθαι εἰς ἐλάττω τόπον τὴν ἀπό- Μδῦ. 1015 ν8. ἀποδεδεῖχθαι κατὰ σημεῖον, κατὰ συμβε- 
κρισιν μββ. 866"11. ἐὰν ἀποπνεύσωσιν ἀποβιαζόμεναι τῷ 60 βηκός, ὉΡΡ καθ᾽ αὐτό ΑΘ17. 99.838. ἀποδεῖξαι διὰ τῷ ἀδυ- 
πνεύματι Ζιηϑ. 581 35. ἅτερος παύσεται ἀποβιασθείς μβδ. νάτυ, τὴ ἐκθέσει Ααθ. 28 "14. ἐλεγκτικῶς Μγ4. 1006811, 
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αποόὀεικτικὸς 

15. νομίζομεν ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι μαῖ. 8440. --- ἀπο- 
δευινύασι ποθ. 1450 7. ἀποδεικνύυσι ποῦ. 145011. ΜΕΙ. 
1026 518. ἀποδεικνύειν ρ16. 1481 Ρ21. --- ἀποδεικτός. 
ὸὶ πάντα ἀποδειιτά ΑὙΖ22. 84.588. δ8. 90 025, οὗ ἀπόδειξις 
3. τὸ ἐπιστητὸν ἀποδεριτόν Ηζ6. 1140 "85. ἀποδεικτόν, ΟΡΡ 5 
ἄμεσον. ἀναπόδεικτον Ααϑὅ. 48.281, 88. δ8. 9886. ἀπο- 
δειιταὰὶ μᾶλλον τὰ καθόλυ ΑὙ24. 86 57. --- ἀποδεικτῶν (ΝΖ, 
ἀποδεικτικῶν ΒΚ) ΑὙΒ1. 88.510. 

«ποδεικτικός. λόγοι ἀποδεικτικοί, βΣὴ διδασκαλικοί τιῶ. 165 
559,39. ἐδὲν λέγεται “μετὰ σπυὸὴς ἀποδεικτικὴς Μλ8. τ΄ὸ 
1078 “22, ὃ μόνον αἱ πίστεις γίνονται δι᾿ ἀποδεικτικϑ λόγυ 

ἀλλα αὶ ὼ δι᾿ ἡθικῷ Ῥαβ. 1360 89. πίστεις ἀποδεικτικαί Ῥαῶ. 
1858 δῇ 17. 1411}21. ἀποδεικτικαὶ ἀρχαὶ αἱ κοιναὶ ὁόξαι, 

ἐξ ὧν ἅπαντες δεικνύυσιν Μβϑ.996)}20,28. κΙ. 1069 524. 
ἀποδεικτικὴ πρότασις, ἐὰν ἀληθὴς ἢ ἢ διὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς 
ὑποθέσεων εἰλημμένη, ἀἰδὲ διαλεκτική ΑαἹ. 24.380, 32, 38, 
5183. γ3. 72.510. ἀποδεικτικὰ ((Γ δεικτικός) ἐνθυμήματα, 
ἀϊει ἐλεγκτικα ΡῬβ28. 1400 "28. ἀποδεικτικὸς συλλογισμὸς 
ἐξ ἀναγκαίων, ἀϊεῖ διαλεκτικὸς, ῥητορικος ΑὙ6θ6. 74 Ὁ10. 

828. 6810, ἐκ ἔστι τῶν συμβεβηκότων μὴ καθ᾽ αὐτά 30 
ΑὙδ. 15.519, Βγη φιλοσόφημα τθ11. 162.518, οοπί ἐπι- 
στήμη Αα18. 3218. ἀποδεικτικὴ ἐπιστήμη Υ 8 ἐπιστήμη. 

ἀϊδι ὁρισμός Αγ8. ὁ 8. 4. ἡ ἐπιστήμη ἐστὶν ἕξις ἀποδεικτική 
Ηζ 8.1189 581. πᾶσα ἀποδεικτικὴ περί τι ὑποκείμενον θεωρεῖ 
τὰ καθ᾿ αὐτὰ συμβεβηκότα ἐκ τῶν κοινῶν δοξῶν ΜΒ2. κ. 
991 355-80 ΒΖ. ἀποδεικτικὴ σοφία ἡ περὶ τὰ συμβεβηκότα 
ἯκΊ. 1059 .ν82. --- ἀποδεικτικῶς ἐπίστασθαι Αγὸ. Τὅ 
41}. ὃ 3. 9010 (ἀποδεικτάν Ὑν2). 

ἀποδειλιᾶν, ἵνα μὴ οἴηται τὸν ᾿Αχιλλέα ἀποὀεδειλιακέναι 
[152. 1808 539. 30 

ἀποδεῖν. ἐρίῳ ἀποδεῖται ὁ ὀμφαλός" ΕἸ ἂν ἀποδεθὴ Ζιη10. 
581 514, 16. ἀποδύμενοι τὸν ἕτερον ὄρχιν Ζγὸῖ. 165 328. 

ἀποδεῖν. βραχὺ ἀποδέον τετρακισμυρίων σταδίων κϑ. 893}19. 
ἀπόδειξις. ἱστορίης ἀπόδειξις (Ηοτοά 1) Ργ9. 1409 828. --- 

1. ἀποδείξεως ποιϊῖο ἃς παίαγα. ληφθέντων ἱ ἱκανῶς τῶν φαι- 835 

νομένων ὕτως εὑρέθησαν αἱ ἀστρολογικαὶ ἀποδείξεις Αα80. 
46 821. ἀπόδειξις οἱ πρόβλημα 18 ἰαῖον 86 τοίεγαπύατ, αἵ 

πίστις εἰ πρόθεσις Ῥγ18. 1414.386. περὶ ἀπόδειξιν ἡ ἡ σκέψις 
ἱπ Αμδι τοὶ Αα]. 24 511. ἀπόδειξις, κατ᾽ ἀλήθειαν. ὉΡΡ 
τὰ διαλεκτικά, κατὰ δόξαν Αβ16. 6ὅ 586. ἔστιν ἀπόδειξις ὁ 
ἑητορικὴ ἐνθύμημα Ῥα1. 1850 86. μανθάνομεν ἢ ἐπαγωγὴ 
[ ἀποδείξει ΑὙΎ18. 81 340 (εἴ δῖ. 92.386, 81). πᾶσα μά- 
φησι: διὰ προγιγνωσκομένων. ὼ ἡ ὁ ἀποδείξεως ἡ δι 
ὁρισμῶν ΜΑϑ. 99281. ἀπόδειξις συνεχής, ἀἶδὺ δρισμός 
Αϑ10. 94 ΝΕ ἀπόδειξις εὐ ὁρισμὸς σομραγδηῦαν Αδ 8 - 8. 45 
ἀπόδειξις ἢ διαίρεσις ἢ καί τις ἄλλη. μέθοδος ψαὶ. 402519. 
ἀπόδειξις, ἀϊδὲ δηλῆν, φανερὸν ποιεῖν ἢ’ ἀποδείξεως Αδϑ. 
9817 -9. 98 528. -- ἡ μὲν ἀπόδειξις συλλογισμός τις, ὁ 
συλλογισμὸς δὲ πᾶς ἀπόδειξις Αα4. 25 029. πᾶσα ἀπό- 

" 

ἀποδέχεσθαι 19 

Μμ8. 1071 022. --- ἀπόδειξις ἐκ ἔσται ἂν μὴ ἧ τὸ καθολν 
ΑὙΤῚ. 11 348. 18. 81 Β1. ἀπόδειξίς τινος πρώτου καθόλω Αγὅ. 
- ἡ ἀπόδειξις διὰ προτέρων, πιστοτέρων, Ὑνωριμωτέρων, 
ἀληθῶν ἢ πρωτων" ὦ γὰρ ἀρχὴ ἀποδείξεως τὸ ὁμοίως ἄδη- 
λον Αβιθ. 64 582, 65 414. ταῦ. 100 527. ζ4. 141580. τρία 
ἐστὶ τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι (τὰ ἀξιώματα, τὸ γένος, τὰ καθ᾽ 
αὑτὰ ὑπάρχοντα) ΑὙΤ. 16 589 566. Μβ2. 9971 "9 ΒΖ. ἀπο- 
δείξεις ἐπιστημονικαὶ περὶ τῶν καθ᾽ αὐτὰ ὑπαρχόντων ὸ͵ ἐκ 
τοιύότων εἰσί ΑὙγΘ. 15.380. τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἰδίων 
ἀπόδειξις ψαι. 402 "1ὅ. ἕκαστον ἀποδεῖξαι ἐκ ἔστιν ἀλλ᾽ 
ἢ ἐκ τῶν ἑκαστυ ἀρχῶν": ἐκ ἔστι δεῖξαι ἐξ ἄλλυ γένυς 
μεταβάντα ΑὙ8. 9. 15 5817. 1. 15 481. τῆς ἀρχῆς ἄλλη 
γνῶσις ᾧὶ ὑκ ἀπόδειξις Ζγβο. 142 υ88, 

2. ἀποδείξεως ΒΘΠΟΓΆ. ἡ καθόλυ ἀπόδειξις βελτίων τῆς 
κατὰ μέρος ΑὙΖ4. ἡ δεικτικὴ βελτίων τῆς στερητικῆς Δ΄γ2 ὅ. 

ἡ δεικνύνσα (κατηγορικὴ) βελτί τίων τῆς. εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγόέ- 
σης Αγ26. ἀποδείξεις πλείυς εἶναι τῇ αὐτῷ ἐγχωρεῖ ἴ ΑΎ29. 

ἡ εἰς τὸ ἀδύνατον (πὶ ἀγυσα), ἡ διὰ τῷ ἀδυνάτυ, ΟΡΡ ἡ 
δεικτική Αβ14. 6229. α21. 39.088. ᾧ διὰ τῷ ἀδυνατυ ἢ 
τῷ ἐκθέσθαι ποιεῖν τὴν ἀπόδειξιν Αα 6. 28."23. λογικαὶ ἀπο- 
δείξεις Μν!. 1081 021. Ζγββ. 141 028. ἀπόδειξις ἁπλῶς, 
ἀϊδι πρὸς τόνδε Μκδ. 1062 58. ἀπόδειξις, ἀἴει ἔλεγχος, 
ἐλεγκτικῶς ἀποδεῖξαι Μγά. 1000 818. αἱ κατὼ τὸ σημεῖον 

ἀποδείξεις ἐν τοῖς ῥητορικοῖς τιδ. 167 9. 
8. ἀπόδειξις, ἀϊδῖ ἀρχὴ ἀποδείξεως. ἁπάντων ἀπόδειξιν εἶναι 

ἀδύνατον Μβ2. 9971 21 ΒΖ. γ4. 1006 88. ΑἹ 8. 12 "6 864. 
19. 82 47. 22. 84.481. οΓ Ηζ 6. κύκλῳ ᾧὶ ἐξ ἀλλήλων ἐκ 
ἐνδέχεται ἀπόδειξιν γίνεσθαι ἁπλῶς Αγ8. 12017 -18 420. 
τὰ δι᾿ ἀποδείξεως, ορρ τὰ ἄμεσα ΑὙΙΤ. 81 "81. δι᾿ ὠπο- 
δείξεως εἰδέναι, ορρ τὰ ἄμεσα ἀναποδείκτως ἐπίστασθαι 
ΑὙΣ. 1117, 7219. 9. 16.316 βαη. ἀποδείξεως ἀρχᾺ δκ 
ἔστιν ἀπόδειξις ΜΎΘ. 1011 8318. Αδ19. 100}183. ἀρχὴ τῶν 
ἀποδείξεων αἱ ὑποθέσεις Μὸ1. 1018 816. ἀποδείξεως. ἀρχὴ 
πρότασις ἄμεσος ΑΎ2. 12 "1 . ἀποδείξεων ἀ ἀρχαὶ ὁρισμοὶ ἀνα- 
πόδεικτοι, ἀποδείξεως ἀρχὰ τὸ τί ἐστι, τῆς ὁσίας ᾧ τὸ τί 
ἐστιν ἐκ ἔστιν ἀπόδειξις Αδ 8. 90 "24, 27, 81. Μβ2. 997 
882. ΕἸ. 1025 "14. κῖ. 1064 "9. ψαι. 402095. 8. 401326. 
ἐν ἀποδείξει ὁ ἐπιστήμη ἀρχὴ ὁ νῶς ΑὙ28. 8551. δ19. 
100512. εῇ ΗζΙ2. 1148 "1. 

4. ἀϊφοπάϊ ΒΒ. ζητεῖν ἀπόδειξιν τινος Μγά. 1006 57. 
φέρειν τὴν ἀπόδειξιν, τὰς ἀποδείξεις περί τινος. περί τι ΑΎΙ]. 

11 42. 14. 79 218. Μγ8. 1005 326. ΡΎ17. 1411 "238,24, 

88. ἢ ἐπαγυνγὴν ἥ ἀπόδειξιν φέρειν δεῖ Φθ1. 252 420. διὰ 
τῷ ἀδυναάτι ποιεῖν τὴν ἀπόδειξιν Λαθ. 38 428. λέγειν τὴν 
ἀπόδειξιν ἐπί τινος, κατα τινος ΖΎβ 8. 141. 328, 028. οἱ δι᾿ 
ἀποδείξεως λέγοντες Μβ4. 1000 820. διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων 
ἔσται καὶ ἀπόδειξις ΑΑ17. 81}18,16. 18. 81 "22, 88.312, 
087. τὴν ἀπόδειξιν αὐξάνειν (1 6. μέσον ἐμβάλλειν) ΑὙ25. 
8618, 18. ἡ ἀπόδειξις μεταβαίνει ΑὙΤ. 15 }9. 

δειξις διὰ τριῶν ὅρων Ααϑὅ. τὸ ἐπίστασθαί ἐστι τὸ ἀπο- το ἀποδέκται ὸ, ταμίαι Πζβ. 1821 088. ἀποδέκται παρ᾽ ᾿Αθη- 
δεικτικῶς (ἀποδεικτὸν γγ) τὸ ἀπόδειξιν ἔχειν Αὖϑ. ϑ0}10. 
ἀπόδειξις συλλογισμὸς ἐπιστημονικός Αγ8. 7118. ἡ ἀπό- 
δειξις συλλογισμὸς δεικτικὸς αἰτίας ΑὙΎ24. 85 028. ἡὶ ἀπό- 
δειξις τῶν ἀναγκαίων, ἐξ ἀναγκαίων Μὸδ. 1015 "7. ζ 1. 
1039}381. Αγ4. 1824. Ηζδ. 1140384. ἀπόδειξις αὶ ἀνάγκη 86 
Ργ117. 1418 "4. ἀπόδειξις φαίνεται ὅσα παλλῶν τῶν ἀιδίων 
Ζηβ 6. 1412 025. ἀποδείξεις τῶν πολλάκις γινομένων ΑὙ 8. 
1888. ἀπόδειξις ὑκ ἔστιν ἁπλῶς τῶν φθαρτῶν Αγ8. Τὅ 
524, τῶν σιῶν τῶν αἰσθητῶν τῶν καθ᾽ ἕκαστα ὑκ ἔστιν 
ἀπόδειξις Μζ΄15. 1089 "28. ἐνδέχεται περὶ τῶν αἰσθητῶν 80 
μεγεθῶν εἶναι ἀποδείξεις, μὴ ἡ δὲ αἰσθητὰ ἀλλ᾽ ἥ τοιαὸι 

ναίοις τί πράττυσιν 400. 1544 528. 

ἀποδεκτῆρες δυίρων 1 κθ. 398 326. 
ἀπόδεσις ὀμφαλξ τοῖς παιδίοις Ζιη10. 587 812. 
ἀποδέχεσθαι. οἱ ἀποδέκται παρελάμβανον ᾿ὶ ἀπεδέχοντο τὰ 

γραμματεῖα ἢ 400. 1844 038. --- ἀποδέχεσθαι τὴν ὑπερβο- 
λήν, τὴν ἔλλειψιν ηεβδ. 1222.319. -- ἀποδέχεσθαι ἐκ πα- 
ρόδυν τὸς λόγυς Ογ8. 800 Ρ28. πεπαιδεῦσθαι πῶς ἕκαστα 
ἀποδεκτέον Μαϑ. 995 818. γϑ. 1005 "8. --- ἰδΔοείρογα ουτη 
ΔΒΒΘηΒὰ, ὈΓΟΌΑΓο᾽ τΤθ12. 162}19. μαϑ. 3461. ΜΑΘ. 987 
ΒΑ, 2. 1043 822. Ηα]. 1094 "28, 1095 412. κϑ. 117922. 

Ῥβ28. 1398 022. ρῦ. 1427 320. Πβ6. 1205 525. η2.1834 
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412. Ζμαϊ. 689 18. Ζγβά. 140 518. πιζϑ. 916 "80. ορρ 
ἀποδοκιμάζειν ρ89. 1440 6. ορρ δυσχεραίνειν Ηδ12. 1126 
818, 85, 34. --- ἀποδέχεσθαι μαθηματικῷ πιθανολογᾶντος 
ΗαΙ. 109426. ἀποδέχεσθαι τῷ εἰπόντος Ῥβ21. 1898 "8. 
ἀποδέχεσθαι ὡς τύπῳ φραζοντος πιζϑ. 916.486. --- ἱργόῦδγο ὅ 
Βοπεΐποπι, ἴῃ διρί οἰ ίδτι τϑοίρογθ᾽, δύῃ ἐπαινεῖν, φίλον εἶναι, 
τιμᾶν ΗΘθ6. 1157018. 4. 1156}28. ι8. 116518. 8. 1169 

48. --- ἀποδεκτέον Μαϑ8. 9918. ΗαῚ. 1095512. κϑ. 
1119 322. 

ἀποὸδηλῶν. ὕταηβ ἀποδηλώσας (ΑΘΒΟΔΥ] ἔν 297, 2) Ζιι49 Β. ΄ὸ 
6838 820. ταῦτ᾽ ἀποδυλοῖ αὐτὰς ὅτι Ζικϑ. 685 "6. ---- ἰηΐτ 
τῦτο ἀποδηλοῖ ( 8 δῆλον γίγνεται, οἴ δηλῶν) θ58. 884 "88. 

ἀποδημεῖν Πεά. 1808 028. πο17. 1455 "17. πα18. 860581. 
ἰδίᾳ ἀποδημῶντες οβ 1862 881, ἀποδημεῖν ἐν ἑτέρᾳ πόλει 

τινί ρ14. 1481518. ὑκ ἐξεῖναι ἀποδημεῖν τοῖς Λακεδαιμο- 15 
γίοις 500. 1859 818. -- μηὸ᾽ ἀποὸημῶντα ἐπιστρέφεσθαι 

(Ργιμαρ), τυτέστι μὴ ἔχεσθαι τὰ βιυ τύτυ ἀποθνήσκοντα 
Ε192.1512 ὕῆ. --- τῶν ἐν ὀργὴ διαπραττομένων ὁ λογισμὸς 
ἀποδημεῖ 91. 1493 Β271. 

ἀποὸημητικὰς ποιεῖσθαι τὰς παραστάσεις Πεϑ. 1808 019. 20 
ἀποὸία. ἡ αἰτία τὴς ἀποδίας ἀμδ11. 690}15. Ζπβ. 7089. 

ἀποῦϊας ἐκ ἔστιν εἰὸς Ζμαϑ. 842 "8. 
ἀποὸιδόναι. ἡ φύσις ἀπο δίδωσι τοῖς ζωοις τὰ ὅπλα, τὰ δρ- 

γανα Ζγγ10. 789 ν8, 10. 1600}27. δῚ1. 1690 Ὁ 8]. - ἐκ 
πολλῷ λαμβανοντα τὴν κίνησιν ἀποδιδωσι πρὸς τὸ αἰσθητή- 35 
ριον Ζγε23. 78116. ἃ ὑπέσχετο ἀποδέδωκεν ῬΎ19. 1419 
038. εὐχὴν παλαιὰν ἀποδιδόντες οἱ Κρῆτες 448. 1580 089, 

ἀπέδωκεν ἀλλ᾽ ἐκ ἔδωκεν ΡΤ7. 188 "8, οἵ ορρ ὀίδωσιν, 
ἀποδίδωσιν ῬΎ19. 1419 588. ἀποδιδόναι πᾶν τὸ ληφθέν, χαά- 
ριν, 'χάριτας μβ2. 8δ5 327, 28. Ρβ2. 1819 "80. ρ87. 1445 30 
ἃ, (ἀποδιδόναι που δἀαϊο οὐίδοῦο ᾿“ἀθθίζαμι βοϊνθγο᾽ Η915. 
1108 86. ηξη10. 1348 "25. ἀποδῴη ηεη10. 1348 810. ἀπο- 
δοτέον Ηθ15. 1168 47, 20. 16. 1168 020.) τὸ ἔνοπτρον τὸ 
αὐτὸ ἀποὸίδωσι χρῶμα μγά. 318 528. οἱ ἀγαθοὶ εἰκονο 
γράφοι ἀποδιδόντες τὴν ἰδίαν μορφήν ποιό. 14δ4 510. μετὰ 85 

,. συνδέσμος, ὃς ἂν προειπὴς ἀποὸιὸν τις ἀκολυθᾶντας ρ36. 
1480 289. Ῥγδ. 1401 3420, 25, 28. ὁ ἀποδώσων Κ᾽ κρινῶν 
τὸ δίκαιον Πὸ 4. 1291 828. --- ἀποδιδόναι τινὶ τὸς κρίσεις 
5»'λ Πὸ 14. 129851. Ὑ1. 1215 Β16. 14. 1285 6. εδ. 1804 

᾿ -“ 
ἀποδυσπετεῖν 

χαλεπώτερον ἀποδᾶναι περὶ γενέσεως Βἰπι Γβδ. 388 Ῥά. μα!- 
889 37. ψαι. 402 028. Ηα2. 109ὅ 322. ἐκ εὐπετὲς. ὁρισμῷ 

ἀποδῶναι περὶ αὐτῶν τὰ 14: 106 "28. ἀποδᾶναι τὸς λόγυς, 

τὸ τί ἐστι, τὸ διὰ τί, τὴν αἰτίαν, ὦ καλῶς τὰς ἀρχαῖς βἰπι 
ρ39. 1445 925. Μίκβ. 1064 8428. Αδ18. 96.220. τα !.104 

516, μβ8. 83588.48. Μὸ2. 1013 485. ν1. 10871518. δ.1092 
411. Ογ4. 802 21. ΡαῚ. 1354}8. Αδ17. 99.380. Φβ 7. 
198 "6. Ζμα!. 639}18. Ζγδϑ. 169 θά. ΕἸ. 1779 "21. ὁὉ- 
θοῦ ἰοθὸ νϑὶ 88 ΤῸ8 ροῃϊῦαγ, οαΐὰβ ἀδίαν ἀθβηϊίίο, ἑπο- 
μένως τύτοις τὴν ψυχὴν ἀποῦιδόασιν βἰπι Ψα 2. 406 54. δ. 
409 "16. Κιο. 12 428. τι2ῦ. 180 "ά. Φβδ. 194584. Μὸ2. 
1018 "88. τὸ λευκὸν ποσὸν τι ἀποὸιὸύς Κὶ 6. 5.06. ἀποὸί- 
δομεν αὶ περὶ τὰ χρήσιμα τὸν μεγαλόψυχον ηεγό. 123886, 
γῸ] 88. ποίΐο, ἀιδὸ ἴπ ἀοβηϊδίομθ ροπίϊαν ἀποδιδόναι τὸ 
κοινὸν ἐπὶ πάντων γένος 5ἰπι τα 8. 108 "28, 29. β23. 109 
485. ΚΤ. 6.87. ὁ μὲν τὴν ὕλην ἀποδίδωσιν, ὁ ὁ δὲ τὸ εἶδος 
ὸ τὸν λόγον ΨαῚ]. 408 "1. αἰϊδον εἰ μέλλει τις ἀποδυΐσειν 
( 6 ρίϑθπϑ ΘΧρ σατο, ΘΧρ!ΠἸοδη 0 ΘΧρτίπιοσθ, οὔ ϑαρτὰ πο15. 
1454 10 ἀποδιδόναι τὴν ἰδίαν μορφήν) τὰ φαινόμενα ΜλΒ. 
1018 587, 1074 81. ἡεη2. 1286 8326. οὗ ἡεη2. 1285 14. 

Φαῦ. 189.516. δ9. 211. 35. μβ1. 836584. ἀποδῦναι αὶ λῦσαι 
τὴν ἀπορίαν Μηδ. 1045 322. ἀποδίδοσθαι πλεοναχωυὶς. ἐναν- 
τίως ταί. 108 832δὅ. ε18. 22 "δ, τὸ ἀποδοθέν. ἀποδεδομένον 
ταθ. 102}81. ΑὙ18. 78 "22. --- ἀποδιδόναι τινί τι ἷ 8. 88- 
βίσματθ ἈΠσαὶ Αἰϊαυὰ τρια δηι ἴδιον 6] συμβεβηκός: ἀπο- 
διδόναι τὸ γιγνώσκειν οὗ κινεῖν τὴ αὐτὴ ἀρχῆ, τὴν σοφίαν 
τοῖς ἀκριβεστάτοις τὸς τέχνας δ Ψα2. 405 511. Ηζ 7. 
114110. Φθ9. 265"19. Γαβ8. 819 57. 6. 8281. Ψαά. 
408 348. αἰῶ. 488518. Μθ8. 1047488. μ8. 1084380. Ηδ12. 
1126 519. Πὸδ 4. 1291 390. ηεβ8. 1224 828. γὅ- 1282320. 

Ῥβϑ9. 1886510. ποιδ. 1454 δ. ἀποδιδόναι τινὸς τι, ἱ 6 κα- 
τηγορεὶν τε]. 128 528. --- ἀποδιδόναι ἰηὐγδηβιίίνο, ἀποὸιδόασι 
διὰ πολλῶν γενῶν αἱ ὁμοιότητες Ζγα 18. 122 58. Ζιηθ. 58ὅ 
ν82, ὅ80 82. ὅτω “γὰρ τὸ ἀνάλογον ἀποδωσει μβϑὅ. 868 Ἔς 

ὁμοίως λεγομένη ἡ ἐπιστήμη πρὸς τὸ ἐπιστητὸν ὑχ ὁμοίως 
ἀποδιδωτιν Μιθ. 1081 48. ἀποὸυΐσει ᾿πύγ 8 Θ΄ ᾿ ρ6 8 δοοὶ- 

Ρίϑπάσπι νἱἀοίατ, ἐπὶ τῶν σχημάτων ὧδε ἀποδωσει ζητῶσι 
τὴν παρακολύθησιν Αδ 18. 99 380. --- ἀποὸίδοσθαι πιοὰ ἐνϑη- 
ἀογο᾽ οαθ. 18344}82. “νοπιογθ᾽ ηεη18. 1346 581. 

528. αὶ ταὐτὰ πᾶσιν ἀποδοτέον Ηι2. 1165 314. ἀποὸιδοναι 40 ἀποδιδράσκειν ὁ δες ἀποδιδράσκοντες τὸς ἄρρενας τίκτυσι 
τινὶ ς ἰῇ ζητεῖν, βυλεύσασθαι Πθ7. 1341 080. δ΄1δ. 1299 
426. --- δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιᾶς ἀποὸδιόοναι Ηβι. 1108 "22. 
τέλειον ἀποδίδωσι τὸ τέκνον Ζγβ1. 1381. τὸ αὐτῷ ἔργον 
εὖ ἀποὸιδόναι Ηβὅ. 1106 416, 24. Ζμγ. 610 527. ἀποδὶ- 
ὁὀόναι τὸ τέλος, τὸ κατὰ φύσιν, τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόθεσιν, τὰς 45 

ἐνεργείας, τὴν αὔξησιν Μθ8. 1060 "18. πια 21. 902 318. 
Ρβ18. 1892. 48. Ηβ]1. 1108 2427. Ζιβι. δ01 58. ἀποδιδόναι 
τὰς κρίσεις ἐχ ὁμοίως Ῥαῶ. 1856 415. ἀποὸιδόναι τάξιν τινά 
Πόιι. 1296 840. ἀποδιδόναι τὸ ἀντίφωνον πιθτ. 918 417. 
τὸ μὴ ὑπολείπειν τὴν διαίρεσιν ἀποδίδωσι τὸ εἶναι δυνάμει 50 
ταὐτὴν τὴν ἐνέργειαν Μθ6. 1048."16. --- τί καλῶς ἣ μὰ 

καλῶς ἀποδίδωσιν ὁ λέγων͵ Ζμα!. 689 80. ἀποδιδόναι τὰ 
γῴη ὀρθῶς Ῥγδ..1401 "8. ὅταν ἀποδιδῶσιν οἱ ποιηταί ῬΥ11. 
141811. ἀποδιδόναι βϑαιιοηῦθ ὁπιποίαθίοπο ἰαφογγοραιῖνα, 

378 ὁρίζειν: ἐὰν ἀποδιὸῷ τις πόση τις ἡ πρᾶξίς ἐστι, τῷ 56 
χρῆνῳ ὁριεῖ Κ. 5 "0. οἴ Κι.1 85. 10. ὅ. 2 58. Γαϑ. 8187. 
ψαϑ. 406 27. Ζμαϊὶ. 642 320. ΜΎ2. 1004328. Ηα2.109ὅ 

402, οὖ οὐπὶ Θθλάθπι δοΟμδίγι οὔ ἢ 6 λαβεῖν ὸ ἀποῦδναι Κο. 
5.819, ὑκ ἔχεσιν ἀποῦᾶναι, χαλεπὸν ἀποὸόᾶναι, Ἢ ῥᾳίδιον τῷ 

Ζιζ 9. ὅ64 "0. λάθρᾳ τὸν νόμον ἀποδιὸράσκειν Π89. 1210 
θ8 δ. β'π8 οθϊθοίο ἀποὸρᾶσα ἐπῳάζει αἱ Ζιιδ. 618 588, 38. 
11. 915.48. εἴ τι ἀποδριῴη ἀνὸράποδον οβ13858 52. 

ἀποδικάζειν, ορρ καταδικάζειν, ἁπλῶς ἀποδικάζειν Πβ 8. 
1268 818 8η4. 

ἀποδιορίζ εἰν Πὸ4. 1290 "26. 
ἀποδιώκειν τινὰ ὠπό τινος Ζι8. 614 518. 
ἀποδοκιμαάζ εἰν, ορρ ἀποδέχεσθαι ρ89. 14468.57. ο[81.1488 

426. τὸ πολλάκις τὸ αὐτὸ εἰπεῖν ὀρθῶς ἀποδοκιμάζεται 

Ῥηγ12. 1418 "20. ἀποδοκιμαζειν τὰς πολιτικὰς ἀρχάς. τὴν 

τῷ αὐλῶ χρῆσιν ἐκ τῶν νέων Πη8. 1825 318. 6.1841 526. 
1.1842 δ84, ἡ ὄρνις ἀποδοκιμάζει τὸς αὐτῆς νεοττύς Ζιι29. 

618 817. --- πᾶσα κίνησις ἀποδοκιμαστέα ποϑῦ. 1462 48. 

ἀπόδοσις. ἀἶδὲ δόσις πκθ. 980 487. δανείζεσθαι χρήματα 
ἐπ᾿ ἀποδόσει ο81849 "28. -- ἀπόδοσις τῶν ὁρισμῶν ταὶ 8. 

108 "9,20 οἵ ΚΤ. 1.38, 80. ἔδει ὅτω τὴν ἀπόδοσιν ποιή- 
σασϑαι τζϑ8. 1415. 

ΕΝ ᾿ .- 

ἀποὸύειν. εἰ ἀποδυόμενος διίναται ζὴν ὁ ναυτίλος Ζιι 31. 
623 "18. 

λόγῳ, ἀποὸῦναι Μζ 10. 1040.}80. β2. 997.ν88. κΊ. 1009 60 ἀποὸυτπετεῖν. ἀποδυσπετῶσιν οἱ ἀποκρινόμενοι τθ 14. 168 
4217. ΗΎ1. 1110}8. δ11.1126}8. ἀποδιδόναι περί τινος: 019. (εἴ δυσκολαίνειν). 



ἄποθεν 

ἔποθεν Ζι1. 6138510. Ζιὸ 8. 684 324. ἄποθεν φαίνεσθαι, ΟΡΡ 
ἐγγύθεν Μγ5.1010}5. ἄποθεν αἰσθάνεσθαι, ΟΡΡ ἅπτο ἐνὸν 
ΨΒβ11. 4238. γ13. 484 927. Γαϑ. 827 84, τὰ ἄποθεν 
Ζωδϑ. 685588, 85. οἱ ἀποθεν σύμμαχοι, οἰκεῖν τοσῦτον 
ἄποθεν Πγ9. 1380 Β9 (ΥἹ, ΒΚ᾽ ἄπωθεν), 18 (ΒΚκ᾽ ἄπωθεν). 
οἱ ἄποθεν πρόγονοι Ζγὸ 8. 169 325. ἄποθεν κεῖσθαι κϑ. 392 
"48 ("] ἄπωθεν). μικρὰ μεταβολὴ γινομένη ἐν ἀρχῇ “μεγά- 
λας διαφορὰς ποιεῖ ἄποθεν Ζκῖ. ΤΟΊ 526. μὴ ταὐτὸν εἶναι 
τοῖς ἐγγὺς τῶν θεῶν ὄσι πρὸς τὺς ἄποθεν 168. 1505 "89. 

ἀποθεραπεία θεῶν Πη16. 1885 16. 
ἀπόθεσις τῆς τροφῆς, τῆς θήρας Ζιι89. 622 "26, 628 312. 
γάλα χρήσιμον εἰς τύρευσιν ὼ ἀπόθεσιν Ζιγῶ20. ὅ22 326. 

ἀπόθεσις τῶν γεννωμένων (εἴ ἀποτίθεσθαι) ΠΠη1 6. 1885 "19. 
ἀποθεωρεῖν τὰ εἰσπλέοντα πλοῖα θ104. 889 "8. 
ἐποθλίβειν τὶς ὄρχεις Ζιιδ0. 682 517. ἀπέθλιψαν τὸ αἷμα 

εἴσω ἐκ τῷ ὀμφαλῇ Ζιη10. 881 522. 
ἀποθνήσκειν, ἀἶδὶ ἐκθνήσκειν ΖιγΎ19. 521 412, 11. πότε μά- 

λιστα ἀποθνήσκυσιν πα 3ὅ. 863 385. 26. 862 ΡΒ. δικαίως 
ἀπέθανε Ῥβ28. 13971580 (Υ], ἔπαθέ τι ΒΚ). ἀποθνήσκειν 
τῷ δέει ἡμα30. 1191 48ὅ. --- ἀποθανετέον ἨΎ1.1110827. 30 

ἀποῦρανομένων Κ᾿ καομένων τῶν ἀνθράκων πληϑ. 961 "δ. 
ἀπ’ θραυσις νεφῶν πεπυκνωμένων κά. 394 488. 

ἐποθυμιᾶὰν τὰς μὺς Ζιζ2τ. ὅ8028. 

ἀποικεὶν ἐν νήσῳ πόρρω τῶν διαφθερόντων ΠβΡ10. 12721. 
ἐποικία. ἐλθόντες πρὸς τὴν ἀποικίαν Πβιο. 1211}99. ποιεῖσθαι 45 

τὰς ἀποικίας ΠζΑ. 1319 386. ἡγεῖτο τῆς «Ἰωνικῆς ἀποικίας 

66. 1486 40. ἐστάλησαν αἱ ἀποικίαι αὗται ὅ 560. 1510 
»φ͵ πρῶτοι κατασχόντες τὰς ἀποικίας Πδ4. 129014. --- 
ἡ κωμη ἀποικία μἰκίας Πα2. 1252 11, 21. 

ἀποικίζ εἰν. ἀποικχίσει (Αϑβ λυ! ἢν 297,10) Ζιι49 Β. 688 8328. 30 
ἀποικισθὲν τέκνον ἀπὸ πατρός Ζγβε. 140 57. 

ἐποικισμός. μετὰ τὸν ἀποικισμόν Πεῦ. 1804 "82. 

ἄποικοι Λακώνων. Χαλκιδέων ΠβΙ10. 1271 21. ε8.1808}8. 
Δελφῶν 588. 1513 "46. 

ἀποκαθαίρειν. τὰ προσπίπτοντα τοῖς προσθίοις ἀποκαθαίρωσι 85 
σκέλεσιν Ζμὸ6. 688 529. ὀφθαλμιάσαντες ἔνιοι ὀξύτερον 
ὁρῶσι διὰ τὸ ὃ ἀποκεκαθάρθαι τὰ ὄμματα πλαϑ. 9585. --- οἷς 
πολι) τὸ σπέρμα, πολλάκις ἐπιθυμᾶσιν ἀποκαθαίρεσθαι πὸ 80. 
880 5482. -- ἀποκαθαίρεσθαι οὐΐαπι 14 ἀϊοϊδαν, αυοὰ ἔλοῖα 
Ραγρείϊοπα ΒΘΟΘΡΏΪ ΙΓ: ὑφίσταται ὼ ἀποκαθαίρεται κάτω ἢ 4 

σχωρία (τὸ σιδήρυ) μὸρ. 888 .484. ἀπὸ τῶν γονίμων ψῶν 
αὐξανομένων ᾿ τῶν ἰχθυδίων ἀποκαθαίρεται οἷον κέλυφος, τῶτο 
ὁ᾽ ἐστὶν ὑμὴν ὁ περιέχων. τὸ ὡὸν ᾧ τὸ ἰχθύϑιον Ζιζ 14. 
868 "9. 

ἀποκάθαρμα, ἰὰ αυοὰ Ραγραϊίοῃθ ἔλοῖδ βροθγηϊτασ, Ρυγρδ- 46 
πιδηΐατη. ' τινὸς ἕνεκα, εἰλλ᾽ ἀποκάθαρμα ἡ χολή Ζμὸ2. 
871 429 όσα περίττωμα 414, 26). ὅσα ἐξ ἀποκαθάρματος 

ἡίνεται κα ἐκκρίσεως πὸ138. 818 Δ7. ἡ μίτυς ἀποκάθαρμα 
τῷ κυρὰ Ζιι40. 624 516. ταῖς πορφύραις ἡ καλυμένη μελί- 
κηρα, συμβαίνει ὥσπερ ἀποκαάθαρμα Ζιειδ. 546 024, 

ἀποκαάθαρσις, οὔ ἀποκαθαίρειν. ἔστι δ᾽ ἀμείνων σίδηρος ὁ 
ἐλάττων ἔχων ᾿ἀποκάθαρσιν μδ6. 888 ΒΑ. ἡ πάχνη γίνεται 
πέψεως γινομένης. μετὰ δὲ τὴν πέψιν αὶ τὴν ἀποκαθαρσιν 
ἃ μεταβολὴ εἰς τὠναντίον γίνεται πχς 8. 940 "10, 18. - 
ἀποκάθαρσις. ΠῚ] κατα μηνίων. γονῆς, σπέρματος : ὅσαις ἂν ἐν 55 
ταῖς ἀποκαθάρσεσι προεξορμήσωσιν οἱ καθαρμοί, δυσαπαλλα- 
κτότεραι γίνονται τῶν ἐμβρύων Ζιη10. 5817 258. ἐνίοις γίγνε- 

ται ἀρρώστημα. ὅταν αὐτῶν μὴ εὐοδήση ἡ ἀποκάθαρσις 
Ζγα18. 128 410. -- (πηϑ. 888 217 τὸ ἀποκαθαρσις βουῖ- 
δευάσπι ἀποκατάστασις ΒΖ ΑΥ ΒΤ 410). 

ἀποκαθήμεναι μέλιτται Ζι40. 62 526. 
Υ. 

10 

16 

50 

60 

ἀποκρεμαννύναι 81 

ἀποκαθιστάναι εἰς τὸ αὐτό Μλδ. 1074 43, εἰς τὴν ἐναντίαν 
ἕξιν ΚΊΟ. 18.480. --- ἀποκαθίστασθαι πθ2. 889 »25. εἰς 
φύσιν ἡμβῖ. 1204 081, 88. ταχύ, ταχέως, μὴ ἑᾳδίως Κβ. 
9025, 28. πθ4. 889 81. - δένδρον ἀποκαθίσταται στεῖρον 
φταθ. 821 512. 

ἀποκαίειν. ἀποκάειν. ὀπτωμένυ τῷ ἄρτυ τῷ ἀλεύρυ τὸ 
ἀχυρωδέστατον εἐἰποκαίεται πκα12. 928 320. --- καὶ ὑπὸ πά- 
γῶν ἀποκάεται ὰ ὑπὸ θερμὰ πγ326. 814 087. ἡ ψυχρότης 
πήγνυσι ὼ ἀποκάει πκγϑά4. 985 52ὅ͵ 19. 

ἀποκαλεῖν. τὸς χαλεπαίνοντας ἀνδρώδεις ἀποκαλᾶῶμεν Ἠβϑ9. 
1109 018. ὡς ἐν αἰσχρῷ φιλαύτυς ἀποκαλῦσιν Ἠι8. 1168 
8480. 

ἀποκαλύπτειν. ἐπικάλυμ, α, ὃ ἀναπνεόντων ἀποκαλύπτεται 
ψβϑ. 4225. ἀπεκαλύφθη τὸ πρόσωπον Ζιι47. 681 55. 

ἀποκάμνειν πχγθ. 982 "88. 

ἀποκαΐμπτειν. οἱ ἐξωτέρω ἀποκάμπτοντες τῷ τέρματος Ῥγϑ. 
1409 "23. 

ἀποκατάστασις εἰς φύσιν, ἀποκατάστασις τῷ ἐνδεῶς γμβῖ. 
1204}86, 1205 84,11. οἵ πηϑ. 888 417. 

ἀποκατορθῶσαί τι ἡἠεη14. 1241 010. 
ἀποκείρεσθαι ΖΜὙ11. 6187. ζ΄18. 5712 "8. ἀποκεκαρθαι 

Φβδ5. 197 528. 
ἀποκεῖσθαι. εἰς ἐκεῖνον τὸν ,καιρὸν ἀποκείσθω ᾧῷαϑ. 1911. 

-- ἴσαι χαριτές σοι ἀποκείσονται παρ᾽ ἀμφοτέραις Ε 609. 
1580 88. 

ἀποκενῶν. 
1511 028. 

ἀποκηρύττειν, γθητα ἄδτθ, ΡΙ. 1421 484, 
ἀποκινδυνεύειν. κὶ τῶν εὐτυχύντων ἣν ἀποκινδυνεύειν δ 154. 

1504 810, 9. 0151. 1508 081, 

ἀποκλείειν, ἀπέκλεισε τὴν ἐξαγωγὴν τῷ σίτου οβ81852 518. 
τὸ φῶς ἀποκέκλεισται πια49. 904 "18. πνεῦμα ̓ ἀποκλεισθὲν 
ἐξόδυ κα. 8395 584. 

ἀπόκληρος. φαῦλοι οἱ ἀπόκληροι τβο. 112 519. 
ἀποκληρῶν. ἐὰν δίχα ἡ ἐκκλησία γένηται, ἀποκληρωτέον 

(ϑοτία ἀδοθγῃθηάσπι οδῦ) ἢ ἄλλο τι τοιῦτον ποιητέον Πζ38. 
1 8 1851. --- δεῖ ἀποκληρῶν (ἰ ὁ βογία οἴοογο, 868 οὐ ϑοβθπάγ) 
τὺς πλείως ΠῸ14. 1298 Β26. 

ἀποκλίνειν, ἴγδη8 ὅταν ἀποκλίνωσι τὸ ἐπικάλυμμα Ζιδ4. 
580 420. --- ἰηῦς ἀποκλίνειν πρὸς ἡδονήν, πρὸς τὴν ἔλλειψιν 
Ηδϑ. 1121}10. κΙ. 1172 02. δ11. 1135)}28, πρὸς δημο- 
κρατίαν, πρὸς τὰς χρησίμους ἀρεταῖς Πὸϑβ. 1293 ν85. ε7. 

1807 51ὅ. η14. 1589 09, Ζμαι. 642 380. πρὸς τὸν ὄχλον 

[ῖ[846. 1686 487. πρὸς ταῦτ᾽ ἀποκλιτέον Η.2. 1165 84. ἀπο- 

κλίνειν ἐπὶ τὴν ὑπερβολήν, ἐπὶ τὸ ἔλαττον μᾶλλον τὸ ἀλη- 
θὺς Ηδ18. 1121}7. ἡλικία πᾶσα ῥέπει ἀποκλίνοντος τῷ 
σώματος Ζγεά. 184 382. 

ἀποκλύζεται αὶ ἡ γἣ ὄμβροις κῦ. 891 584. 
ἀποκνεῖν. ὑκ ἀποκνητέον τὸ φάναι μὴ συνιέναι τ67. 160 421. 
ἀποκνίζ εἰν. ἀποκνίσας κηφῆνος πτερόν Ζιε2 2. 584 "δ. 

ἀποκολπύμενος ὃ ᾿Ωκεανὸς τρία ποιεῖ πελάγη κ8. 398526. 
ἀποκοπαὶ ὼ ἐπεκτάσεις τῶν ὀνομάτων ποῦ. 1458"1. 

ἀποκόπτειν τὸ ἀραῖον Ζιζι2. 5606 ν25. ἂν ἀποκοπῇ χόνδρος 

Ζιγϑ8. 510}88. ἀνθρώπυ κεφαλὴ ἀποκοπεῖσα ( ἀποκεκομ- 
μένγ) φθέγγεται Ζμγι10. 618 314,20. --- τὸ ἀρχαίν ἀπέ- 
κοπτον υὑδέν, ἀεὶ δὲ μάτην δαπανῶν οβι848 "25. -- τβοῖ 
θέν τὴ μακρᾷ ἀποκόπτεσθαι (Θπαῃοϊαυϊοπ θη) ὼ ὀήλην εἶναι 

τὴν τελευτὴν διὰ τὸν ῥυθμόν Ργβ. 1409.519. 
ἀποκρεμ αννύναι. τὸ χεῖλος ἀποκρεμάννυται πκζρ. 948 "4, 

- τὰ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀποκρεμάμενα Ζι81. 620 "14. 
οἱ ἀν τῶν μελιττῶν γίνονται κάτω πρὸς τῷ κηρίῳ, 

Ι, 

τὸ ἐν τοῖς ἀποκενυμένοις ἀγγείοις ἔλαιον ὃ 215. 
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᾽ 
ἀπόκρημνοι πέτραι 

ἀπόκρημνος 

ἀποκρεμάμενοι χωρίς Ζι421. δ58 58. ἀποκρεμώμενα 'ἄττα 
δύο Ζιεδ. 840 "26. 

Ζιιϑ2. 619."26. τόποι δυσβατωώτατοι ἢ 
ἀπόκρημνοι Ζιζ28. 518 821. 

᾽ 
ἀποκρίνειν 1: ΒΘΟΘΣΓΆΘΓΟ, ῬΒΕΒ ἀποκρίνεσθαι. ΒΘοθγηὶ. α. ἀπο- δ 

κρίνεται σύστασις, πάχνη ὅταν , ἀποκριθῇ, ἀποκέκριται ἀτμίς, 
ἀποκεκοιμένη θερμότης φυσική βἷπι μα 8. 845084, 846 "8. 

β4.860"}84. γ8. 831282. 7. 8718.381. δ1. 8797. --- 
δὲ (δ ἰββίπνιιτα σοσθαπι ἀποκρίνειν, ἀποκρίνεσθαι π΄ ἀθδοτὶ- 
Βδῃάϊβ 118 Τα πουοηΐθυθ, αυϊθὺβ ΘΟΥΡΟτἃ ΔΒ πιδ] τα ΒΟΥ ΔΌΣ 10 
δῦ διυκθηΐαγ; 86 Υ6] υϑαγρϑίυγ ἀποκρίνεσθαι ἀ6 βθοθγπθηὰῖβ 
σοπβουτηδηάίβααθ 118 ῬΥΡ θυ Βιαπιϊ 8 βἰοοίδαμθ, αδταπτα 
οοπίϊπυδ τλα θεο 9 να οοπεϊποίαν : ἡ ἐν τῷ ζῴῳ θερμότης 

ἀποκρίνυσα .Ὰ συμπέττυσα ποιεῖ τὸ περίττωμα ΖΎΥ11. χ 20 

"6, 16. ἐκ τῆς πρώτης τροφὴς ἐκ πολλῆς ὀλ' ἴγον ἀποκρί- 16 
νεται τὸ χρήσιμον Ζγὸ!ϊ. 165 "29. ἀποκρίνεται τὰ περιττώ- 

ματα Ζγα20. 128 516. πε29. 888 585. οἱ πόροι δι᾽ ὧν ἀπο- 
κρίνεται τὸ περίττωμα Ζγβι. 141.512. λέγω περίττωμα τὸ 
τῆς τροφῆς ὑπόλειμμα, σύντηγμα τὸ ἀποκριθὲν ἐκ τῇ αὐξή- 
ματος ὑπὸ τῆς παρὰ φύσιν ἀναλύσεως Ζγα 18. 124 021. 20 

ΑΖΎ Ρ 88 ΕῚ 1. ἀπὸ τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότητος ἀπο- 
κρίνεται τὸ καθαρώτατον Ζγβό. 144 39. ἀποκρινομένυ, τὸ 

γλυκέος ΖΎΥ1Ι. 102.812. ἡ τῷ αἵματος φύσις γλυκεῖα ὴ 

εἰς τὸ ἧπαρ ἀποκρινομένη Ζμὸ2. 611 520. τὲ περίττωμα τὸ 
εἰς τὴν κύστιν ἀποκρινόμενον ΖμγΤ7. 610 422. 9. 811 25. 26 
ὠποκεχριμένον γάλα Ζιγ20. 521 519, ἀποκρίνεται τὸ σπέρμα, 
τὸ περίττωμα τὲ σπερματικόν, ἡ σπερματικὴ περίττωσις. 
τὰ περιττώματα τὰ γεννητικά Ζγαϑ. 116311. 18. 72312. 

124513.19. 126 388, 1721 56. 20. 729 57. βι. 188.5,}14, 
1895, 086. 8. 148 52, δὶ. 1661. ἀποκρίνεται τὸ γεῶδες 80 
εἰς κέρατα, εἰς τὸν θόλον, τὸ τὴ πιμελὴ ἀνάλογον εἰς τὸ 
περίττωμα τὸ σπερματικόν Ζμγ' 2. 6649. δὅ. 619."20. 
Ζγαιϑ. 121 θ5. (μιρὰ τὸ ἐντὸς τῆς φύσεως θερμὸν ἀποκρι- 
νάμενον τὴν φρίκην ἐποίησεν πβ 84. 810 "14). --- ν6] ἀβὰγ- 
δῖαν ἰάδιῃ γϑγθυτ, ἀποκρίνεσθαι 6 πος 6. ΘΟΥΡΟΓΘ 86 
Θχογθιιθηίίδ: τὸ τῶ σώματος πέρας, ἧ τὰ περιττώματα 
ἀποκρίνεται Ζμγά. 666 "24. καταμηνιῶδες περίττωμα, ὃ 

θύραζε ὕκ ἀποκρίνεται ΖΎΥΊ. 151 34. οὗ βε. 188 526. οἱ 
ἄρρενες ἀφροδισιαστικοί, δ᾽ ὅταν συνειλεγμένον μὲν ἢ τὸ σπέρμα 

ἀπολαμβάνειν 

(τὸ θερμῶ) ἀπόκρισις ἢ ἡ μβι. 860 "88, νοὶ τὸ ἀποκεκριμένον: 
ἀπόκρισις “σηπομένη ἐν τῇ κάτω κοιλίᾳ μὸϑ. 88111. ἀπο- 

κρίσεις, οἷον κόπρος πὸὶϑ. 818.528, 8. --- ἴῃ ῥΗγδίοορία 
υδιζδῦαπι ποτλθῃ «ἀπόκρισις δϑηάθτῃ πδθθῦ ὑδὺ8 ναγιθίδύθμι 
86 ψϑυθυπι ἀποκρίνειν, υὐ ναὶ ἀθ βϑοθυπθηάῖβ ἴῃ ΘΟΓΡΟΥΘ 
ΔΌΣ ΔΙἰυτη ΡΑγΟθυ5 Ὠυπιἀϊβ 5ἰοοίβαιμα νοὶ ἀ6 ΘυλϊυτεπαϊΒ 8 
ΘΟΥΡΟΓΘ Θχογθιαθαίίβ ἀβαγρθύαγ, οὐ ναὶ] δοθίοπθιι τὸ ἀπο- 

κρίνειν γα] τὸ ἀποκεκριμένον δἰ βαιβοθῦ. αὶ ἀπόκρισις γίνεται 
ἐν τῷ. σπέρματι καὶ Ὁ ἐν τοῖς ς κατα μηνίοις Ζιη1. ὅ82 48. οὗ Ζγα2. 
116 412, [ ἀπόκρισις ἣ ἡ σπερματικὴ ἣ ἡ περιττωματική 

Ζμδ5. 681 85. ὴ τῆς γονῆς. τὸ σπέρματος, σπερματικὴ 

ἀπόκρισις δβῖτα Ζγαιϑ. 126 419. 19. 121 .526. β. 18121. 
παῦθ. 865 3838. ἡ τῷ ὄνυ ἀπόκρισις. (6 σπέρμα) Ζγβϑ8. 
148 014, ἐν τῷ θήλει αἱματωδυς ἀπόκρισις ἡ τῶν καλυ- 
μένων καταμηνίων ἔκκρισις, ἡ ἀπόκρισις εἰς τὰ καταμήνια, 
ἡ τῶν καταμηνίων ἀπόκρισις, ἡ τῶν γυναικῶν ἀπόκρισις 
Ζγα 19. 126 "85, 121 522. β8. 148 "20. Ὑ1- 160 »6, 12, 
15181. .δ8. 116 029, 111 417. ἐν τοῖς κατα μηνίοις ὑπάρχει 
τοιῶτον ὃν δυνάμει οἵω πέρ ἐστι σωματος ἀπόκρισις Ζγβ4. 
188 νά. τὰ καταμήνια ὼ τὰ λευκὰ ἀποκρίσεις τῶν περιτο 

τωμάτων Ζγβ4. 188 521, 189 515. ἡ ἐν ταῖς ὑστέραις ἀπό- 
κρισις Ζγα 30. 121 586, 128 39. βά. 189 520. 01. 149 "5. 
ἡ τὸ γάλακτος ἀπόκρισις Ζγδϑ. 1106 8271, 1τΊ “4ι μίαν ἀπο- 

κρισιν ἀπὸ μιὰς ἀναγκαῖον γίνεσθαι συνυσίας ἢ μιᾶς δια - 
κρίσεως Ζγα 18. 123 018. τὴν ἀπόκρισιν ἀπὸ τῶν δεξιῶν 
γίνεσθαι Ζγδι. 156 480. γίνεται ἡ ἀπόκρισις ἐκ τὸ αἵματος 

Ζγγ!. 151 388. τὸ γεῶδες εἰς τὴν τὸ ὄνυχος φύσιν ἔλαβεν 
ἀπόκρισιν Ζμδιο. 690 "8. ἡ τὸ λευκῷ ἀπόκρισις ἐν ὠῷ 
ΖΥΥΊ. 1511, ἐν υἱοῖς ὼ σπέρμασι ὸ τοιαύταις ἄλλαις 

ἀποκρίσεσιν Ζγβι. 188 ΡΩ8. --- ὁ ἀφροδισιασμὸς φυσικὴς 
θερμότητος ἀπόκχρισίς ἐστιν Ζγε8. 188 "80. --- αἱ ἀποκρί- 
σεις, οἷον ἡ κόπρος πὸιϑ. 818 328. --- 2. οὗ ἀποκρίνειν 8. 
ἀπόκρισις, σχῆμα τῆς λέξεως π019. 1466 }12. διακρίνειν 
τὰς ὁμολογίας. ἢ τὰς ἀρνήσεις ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ρ81. 
1444}10. περὶ ἀποκρίσεως τθ4. 159 "16. ἀποκρίσεως αἷ- 
τησις Ε11. 20 022. 

ἀποκρύπτειν. ἀστὴρ ἀποκρυφθεὶς κατὰ τὸ μέλαν τῆς σελή- 
νης Οβ!12. 292 38. 

ἀπόκρυφος. θ114. 841 524. 
μὴ ἀποκρινόμενον δέ Ζγὸδ. 118 085. μικρὰ πάμπαν ἀπο- 40 ἀπόκρυψις. ὁ ἥλιος εὐθεῖαν τὴν ἀπόκρυψιν ποιεῖται ὑπὸ τῆς 
κρίνεται τὰ ᾧα Ζγγά. 155 "26. --- ὃ. ἀποκρίνεσθαι ἰ 4 β6- 
δογπθπὰο οοαβοστηατί. λιμναί τινες ὠποκεκριμέναι, ὕδωρ 
ἀποκεκριμένον Βὶπὶ μα18. 849 "29, 26. ὃ. 840 "20. ,β8. 859 
"4. Ὑ4. 814 585. ἐνέργεια. πρὸς δεύναμιν, ὡς τὸ ἀποκεκρι- 
μένον ἐκ τὴς ὕλης πρὸς τὴν ὕλην αὶ τὸ ἀπειργασμένον πρὸς 45 
τὸ ἀνέργαστον Μθο. 1048 "8. κθ. 1068 080. οἴ Α8. 989 
ν6, 14. ἀποκεκριμένον, δ ὡρισμένον μβ9. 869 "28. τὸ κε- 
νὸν ἐκ ἔστιν ἀποκεκριμένον ἀᾳ χωριστόν) καθ᾽ αὐτὸ ̓ Φὸ 8. 
216.8324. 9. 217 020. ἡ κάμηλος ὑκ ἔχει ἀποκεχριμένην τὴν 
χολήν Ζμὸϑ. 616 21. ἀποκρίνεται πρῶτον ἡ καρδία. ἐνερ- 50 
γείᾳ 2γβ4. 140 58. τὸ σῶμα. ἀποκρίνεται ἐν τῷ ψῷ, τὸ 
ζῶον ἀποκρίνεται ἐκ μέρυς τὸ ᾧδ βίτα Ζιζ8. 561 417. ΖΥΎΎ]- 

181}1δ, 17, 29, 84, 182 ὃ, 3. 7582 210, ν171. - 2. ἀπο- 

κρίνειν ΒΘΏΒΙΙ ἱπαϊοἰαιί, ἀποκρίνειν τινὰ τὴς νίκης Πε12. 1818 

"18. --- 8. τπηοὰ ἀποκρίνεσθαι τοδροπάεγο. καλῶς ἀποκρινο- ΠῚ 
μένυ τί ἐστιν ἔργον τθά. 159 1 6664. σοφιστικῶς ἀποκρι- 
ναίμενος ΡΎ 18. 1419 814. ἠκ ἀποκρίνεται τὸ ἐρωτώμενον 

Μγ4. 1007 39. ἐκ ἀποκέκριται ἀλλ᾽ εἴρηκεν τι 11.116 
516 ΥνΖ. 

ἀπόκρισις. 1. οὗ ἀποκρίνειν 1, ν6] δούϊομοπὶ τὸ ἀποκρίνειν δὴ 

β᾽ χηϊβοαῦ, γίνεσθαι ἀποκρίσει ας. 187 Ρ29. ὅταν ἡ τοιαύτη 

γῆς Οβι8. 2942. 
ἀποκτείνειν. ὁ ἀνὸριὰς ἀπέκτεινε τὸν αἴτιον τῷ θανάτυ ποϑ. 

1452 88. ἀποκτεῖναι γυναῖκα δεινότερον ἥ ἄνδρα πχθ1]1. 

9561811. ἀπεκταγκως Πη2. 1824}16, 18. ἀπεκτόνηκε τι88. 

18219. 
ἀποκτιννύναι Ζι29. 618 525. ἑαυγόν Ηε15. 1188 86. 
ἀποκυεῖν. τὴν κόρην ἀποκυῆσαι τὸν Ὅμηρον ἐπὶ τῷ ποταμῷ 

060. 1487 54. 

ἀπολαμβάνειν. 1. ἀὴρ ἀπολαμβανόμενος ὺ μένων Οβ!8. 
294 021. ἡ θερμότης ἡ ἀπολαμβανομένη ἐν τοῖς νέφεσιν 
μβ9. 3609 "20. ἐντὸς ἀπολαμβανεσθαι, βγὰα ἐναπολαμβα- 
νεσθαι, ορρ ἀνίεσθαι, ἐξέρχεσθαι πβ 24. 868 ῬΩΤ, 28, 24. 
ια44. 904 317. κε!ϊ. 9871}087. ἀπολαμβανειν τὴν ὄρησιν, ΟΡΡ 
συνεχῶς ϑρεῖν παϑ1. 86ὅ 6. --- ἡμικύκλιον ἀποληφθήσεται 
τῷ κύκλυ μΎδ. 816 ὈΣ7. ἀπολαμβανεσθαί τι τὸ περιέχοντος 
ἐν τοῖς ζῳοις ψαδ. 411419. θηρεύει ἀπολαμβανων καθ᾽ ἕνα 
Ζιιϑ4. 620 47. καθ᾽ ἕν ἕκαστον εἶδος ἀπολαβόντες ἀπαριθ- 
μησόμεθα ρ3. 1421}15. ἕν μέρος ἀπολαβών πο38. 1459 
485. ἡ μαθηματικὴ ἀπολαβῶσα περί τι μέρος ποιεῖται τὴν 

θεωρίαν Μκά. 1061 "21 ΒΖ (οἵ ἀποτέμνειν). ἀπολαβόντες ἐ ἐχ 
τῶν εἰρημένων τὸν γινόμενον ὅρον ποθ. 1449 "23. --- 2. ἀπο- 



ἀπολαύειν 

λαμβάνειν τὴν ἑαυτῶ φύσιν, μορφήν Φθτ. 261518. μγϑ. 
812}21. ΖΎβΙ1. 182 521. ἀπέλαβε τὴν τάξιν ἐν τοῖς ὁμοιο- 
μερέσι Ζμβϑ. 8655 "22. 

ἐπολαύειν τροφὺς ἀφθόνυ Ζ.81. 581 481. μάλιστα τῆς τῷ 

ϑεῶ δυνάμεως ἀπολαύει τὸ πλησίον αὐτὸ σῶμα κθ. 8391 "28. 
ἐνδέχεται ἀπολαύειν τὸ ὑγρὸν πάσχειν τι ὑπὸ τῆς ἐγχύμυ 
ξηρότητος αιδ. 448 58, ὥσπερ υδὲν ἀπολελαυκότα διακεινται 
τὰ σώματα αὐτοῖς υ8. 451 380. ἧττον ἀπολαύειν, ΟΡΡ ὀξύ- 

τεραι ἐπιθυμίαι Ζιη4. 584 321. --- οἱ ἀπολαύοντες, ορρ οἱ 
πονῶντες Πβό. 1268 518. πιθ1. 911.519. 

ἀπόλαυ σις κτήσει ἀντίκειται ῬΎϑ9. 4410 46. ἔστι χρήσιμα 
μὲν τὰ κάρπιμα., ἐλευθέρια. δὲ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν Ῥα δ. 
1361 Δ17. ἡδὺς ὧν ἰδεῖν πρὸς ἀπόλαυσιν Ῥαδ. 1861 "9 (εἴ 
Κποθοὶ δὰ Ἀ 1). ἐν ταῖς ἀπολαύσεσι, ορρ ἐν τοῖς ἔργοις Πβ5. 

88 

(τῷ βασιλέως τῶν μελιττῶν) Ζιι40. 625 "16. ---- 2. οὔ ἀπο-- 
λείπειν ἱπίν. κατα τὰς τῶν ποταμῶν γενέσεις ὸ ἀπολείψεις 
μα14. 8561521. ἡ ἀπόλειψις τῶν καταμηνίων Ζικῖ. 638 "25. 
ἀπόλειψις τῷ θερμῷ μαϑ. 848 580. σελήνης φθίσις ἡ ἀπό- 
λειψις (πῶ ἀθογθβοθῃβ) Ζγδϑ. 767 35. βά. 188 521. 

ὠπολύειν 

ὰ πολε πτύ νειν. πλάτος ἀπολελεπτυσμένον Ζιαδ. 489 588. 
ἀπολευκαίνεσθαι. φαλαρίδες ἀπολευκαινόμεναι κατὰ καιρός 

6218. 1527 8. 

ἀπολήγειν εἰς ἕν κθ. 399518. 
ιοὸ ἀπολιθῶν πκὸ11. 987 2117. ἀπολιθῶῦσθαι θ9 5. 888514. πκδι1. 

9831 314 (οὔ λιθῶσθαι 311). ᾧτβϑ. 829 328. ἀπολελιθωμένα 
θ82. 884 528. 

ἀπολίθωσις. ἡ τῷ ὀρϑεθετεν ἀπολίθωτις (Βοπι Β 819) 140. 
1502 88, 14. 

123868811. ὁ κατ᾽ ἀπόλαυσιν βίος, ΟΡΡ ὁ κατ᾽ ἀρετήν ταῦ. " ἄπολις λιὰ ἐ βα διὰ τύχην Πα2. 1288 38. 
102517. ἡ τῆς εὐτυχίας ἀπόλαυσις ΤἸΙΠη1ὅ. 1334Δ27. ἡ 

τῆς τροφῆς, τῇ γάλακτος ἀπόλαυσις Ζιθ8. 595}24. ΖΎβθ. 
143.3352. ε8. 188 528. αἱ τῆς τροφῆς ἀπολαύσεις πχηῖ. 
950 21. ποιεῖσθαι τὴν ἀπόλαυσιν ΖΎβΊ. 146 521. πρὸς τὴν 
τοιαύτην ἀπόλαυσιν Ζιι48. 629 384. 39. 6283 511. ἀπολαύ- 90 
σεις τῶν φαύλων ἡδονῶν ἀρ. 1250 39. 8. 1250 524. 4. 
12508. 6. 1251 217, 34. “φαῦλαι ἀπολαύσεις αρδ. 1250 
»14. ἀπολαύσεις σωματικαί Ηη6. 1148 "δ. Παϑ9. 1258 88, 
4. Ε11. 131428. ἡ περὶ τὰ σώματα ὼ τεὸς ἀπολαύσεις 
ἡδονή ηεαδ. 1216 480. ἀπόλαυσις πᾶσα δι᾽ ἁφῆς ΗΎγ18. 25 

1118 380. --- ὑχ ἑνὸς σώματος ἀγαπᾶν ἀπόλαυσιν ΡβΩ23. 
1398 524. 

ἀπολαυστικὸς βίος Ηαϑ8. 109ὅ 17. ηεα 4. 1215 "1, 4, αἱ 
ἀπολαυστικαὶ ἀρεταὶ ἄλλοις μᾶλλον ἢ αὑτοῖς Ῥα9. 1867 
418. ἀπολαυστικά, ἀϊϑι καάρπιμα Ῥαΐδ. 1861518. ἀπολαυ- 30 
στικὴ ὑπερβολή Παϑ. 1258 57. ---- ἀπολαυστικῶς ζὴν Πε10. 
1312 028. 

ἀπολείπειν. 1. ἴγλῃβ τῆς θαλάττης τὰ μὲν ἀπολειπέσης τὰ 
δ᾽ ἐπαίσης μα14. 858 522. ,σημεῖον τῶτο γίνεται ὅτι ἀπο- 
λείψει τὸ σμῆνος (8ε τὸν τόπον, τὸν οἶκον) Ζιι40. 62715"14. 35 
ὅσον χρόνον ἀπολείπει τὸ θὴλυ (ς, τὸν ἐπῳασμόν) ,κ2ιζ 8. 
5649. τὸ μεταβάλλον ἐξίσταται ἢ ̓ ἀπολείπει αὐτο Φζδ. 
285}9, 10. ἡ αἴσθησις ἀπολείπει ἡμᾶς τεϑ. 181 384. οὔ 
Ψψα 4. 408.329. ἀπολείπειν τι τῷ λόγυν τιδ. 167 528 (χα 
ἔλλειψις τῷ λόγυ 422). οἵ Ογϑ. 801 }9. -- ρμαβ8 ὁ τόπος 40 
δοκεῖ ,ἀπολείπεσθαι ἑκάστυ αὶ χωριστὸς εἶναι Φὸὲ 4.211 42. 
ἔπωσίς ἐστιν ὅταν τὸ κινὺν τῷ κινυ μένα μὴ ἀπολείπηται, 
ἜΥ̓ ἐπακολυθεῖν Φη2. 348 521, 19. εἰς τὸν ἐλάττονα κύκλον 
ἀπολείπεσθαι. 5δγῃ ὑπολείπεσθαι ,μμχϑ8δ. 858 θΩ0, 34. ἀπο- 
λείπεται μέρος τι. 58γῃ καταλείπεται, ὑπολείπεται 1560. “ὦ 
1504 481, 88, 58. Ἰορίοθ ὃ κατὰ πιντα χρόνον ἀληθεύεται 
ὺ μηβέποτε ἀπολείπεται, βγη ἀεὶ παρέπεσθαι τεῖ. 12951,4. 
τὰ μαχρὰ ἀπολείπεσθαι ποιεῖ τὸν , ἀκροατήν Ργ9. 1409 "22.--- 
αὶ φυσικὴ ἀρετὴ ἀπολειπομένη τῷ ἐπανεῖσθαι ἡμαϑὅ. 1198. δῆ, 
τὰ ἀπολειπόμενα τῷ θείυ νόμυ 
ἔσται πρὸς τῷ ὁ ἀλλ᾽ ἀπολείψει Φζ2. 282 480. σὕΟΡΡ ὑπερ- 
βάλλειν Φζ4. 285 54,1. ἕνιαι τῶν εἴκοσιν ἐτῶν ὀλίγον ἀπο- 
λείπυσι Ζιζ 18. 518 516. -- ὠπολείπει τι, ορρ ἀεὶ παρέπεται 
τεϑ. 181 434. δ. 128 410,19 (οἢ Ρ588 ἀπολείπεσθαι). τὸ 
μηδὲν ἀπολείπειν τῶν ὑπὸ τὸ β ἐνδεχομένων ΑαἹ4. 88 54. δὲ 
-- ἀπολείπει ἡ φιλία εἶπι, ΟΡ᾿ δια μένει ἼΜΒ11. 1209 "28. 
Ηι8. 116 ῬΑ, οὔ Ζιζ 8. 66459,11. ἀπολείπει ἡ θερμότης, 
τὸ φῶς, ἡ σε)ήνη. ἡ ὄψις, τὸ Ὦν μαϑ. 346}26. β8. 8671 
ν2 2, Αδ2. 90.518. 15. 98 488. Ψψβι. 412}20. Ζγβδ. 141 
Νι8,30. σημεῖα ἐπιγινόμενα καὶ ὼ ἀπολείποντα φ1. 806 8. 

ἐπέχειψις. 1. οὗ ἀπολείπειν ἔτδῃδ. τὰ περὶ τὴν ἀπόλειψιν 

ἀπολισθαίνει 

ἀπολλύναι. ἀπολλύυσι Πδ12. 12971512. 

ἡ γονὴ ἂν λεῖα τὰ χείλη ἢ ἢ Ζιϑ. 688510. 
ἀπολισθαίνειν τὴν θάλατταν τὸ ἔλαιον ποιεῖ πλβ11. 961 227. 

ἀπολίτευτα ἔθνη Πη1. 1827 026. 
᾿Απολλ δὸ ὡρος ὁ ,Δήμνιος περὶ γεωργίας Πα11. 1289 51. --- 

τὸ δρᾶμα ὑπεκρίνετο ᾿Απολλόδωρος ἢ 619. 1518 336. 
᾿Απολλοφαάνης 604. 1519 "44. 

ὁ μοιροπρεπὴς τὸ 
καλὸν ἀπολεῖ Ηδ 8. 1133 229. -- ἄσωτος ὁ δι᾽ αὑτὸν ἀπολ- 
λύμενος Ηδ1. 1130 41, οἱ παντελῶς ἀπολωλότες, ορρ οἱ 
ὑπερευδαιμονεῖν οἰόμενοι Ἀδι. 11201. 

᾿Απόλλων θ98. 888 524. Ἐμπεδοκλέος προοίμιον εἰς ᾿Απόλ- 
λωνα 59. 1485}13. ᾿Απόλλων πατρῷος ᾷΆῖ142343. 1686 587, 
40. 8714. 1640541. 376. 1640 19. εἰς Δελφὺς πρὸς τὸν 
᾿Απόλλωνα ἢ 492. 1558 481. ἤξν: ἐν Δήλῳ ὁ ὃ ᾿Απόλλωνος 
τὸ γενέτορος 441. 1651}14. ἡ τῷ ᾿Απόλλωνος τιμὴ παραὶ 

Τενεδίοις ἴδ52. 1669 ῬΙΟ. ᾿Απόλλωνος νεὼς ἐν ΣΞικυῶνι θ68. 
884 524. ᾽Α. ἅλιος 6107. 840 319. ᾿Απολλωνιον θ107. 840 
421. ὁ στίλβων ἱερὸς ̓ Απόλλωνος κῷ. 392 λ27. 

᾿Α πολλωνία ἡ ἐν Πόντῳ Πε6. 1806 349. ᾿Απολλωνιᾶται οἱ ἐν 
τῷ ,Ἐὐξείνῳ πόντῳ Πε8. 1803 4886. --- ᾿Απολλωνία ἡ ἐν τῷ 
Ἰονίῳ πὲ4. 1290 δι. -- ̓Απολλωνία ἡὶ πλησίον κειμένη τῇ 
᾿Ατλαντίνων χώρᾳ θ121. 84214. --- ᾿λπολλυνία ὁ Κυρη- 
ναῖος λιμήν σϑ918 328. [288. 1521 Ρ17. --- ᾿Απολλωνιά- 
τῆς Διογένης Ζιγ2. δ11}80. --- ᾿Απολλωνιῶτις περὶ 
᾿Ατιζτανίαν 686. 838 57. 

᾿Απολλωνίδης τι88. 182 Ρ20 (δα δἐγτποϊ βίου). 
ἀπολογεῖσθαι. ἀπολογησόμεθα ἢ ἢ κατηγορήσομεν ρ81. 1441 

084. ὁ πρὸς τις δυιαστὰς ἀπολογησόμενος κθ. 400 Ρ20. 
ἀπολ ογητικὸν εἶδος τῶν λόγων, ὉΡΡ κατηγορητικόν ρΡ2.1421 

Β10. ἀοῦ ρδ. 1426 27, 26. περὶ τῷ ἀπολογητικῶ εἴδως 
ρὅ. 81. 

ἀπολογία, ΡΡ κατηγορία Ῥα 8. 1858 811, περὶ κατηγορίας 
ἃ, ἀπολογίας Ῥα10-14. φέρειν τὸς ἀπολογίας ρ80. 1487 
ν89. ἔχει τι ἀπολογίαν, Ῥα12. 1812381. Μβά. 1001 "15. 

κῖ. 401 "21. --- 2. 1ἰπῦν ὕὅπω 50 ἀπολογίζεσθαι περὶ τῶν εἰρημένων ρ81. 1444081. τὸ ἀπο- 
λογίζεσθαι ποῖόν ἐστιν ρ21. 1433 088-1484 82. 

ἀπόέλογος ᾿Αλκίνυ ΡΎ16. 1417518. ποι6. 1486 52. 
ἀπολύειν. ὁ χαρακτὴρ τῇ νομίσματος ἀπολύει αὐτὺς (τς 

χρυνμένυς) τῆς μετρήσεως Παϑ. 1251540. --- ἀπολύειν. 
ὡπλῶς ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ὉΡΡ καταδικαζ εἰν Ππβ 8. 1208 

84, 8. -- τηϑὰ ἐ ὧν ἄν τις ὑπό ἵληψιν δυσχερὴ ἀπολύσαιτο 

ΡΎΙ5. 1416.53ὅ. ἢ διαβάλλυσιν ἢ ἥ φόβυς ἀπολύονται ἐ ἐν τοῖς 
προοιμίοις Ργ 14. 1415618. 5ἷπθ οδίθοίο ἢ διαβάλλειν ἢ 
ἀπολύεσθαι ἀνάγκη Ργ14. 1418 587. 16. 1416 9, 11. --- 
Ῥ888 ἀπολυθέντος δι ὃ φίλοι ἦσαν, διαλύεται κ ἡ φιλία 
Η68. 1150.322. τὸ κυφότατον ἀνηλῶσθαι εἰς τὸ σῶμα, τὸ 

2 



84 ἀπόλυσις ὠποπνεῖν 

δὲ ἀπεπτότατον ἀπολύεσθαι πβ8. 866 "25. --- ς Γζ ὁ ξε- 
νικὸς ὼ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας ἀπολελυμένος βίος Πη2. 

1165 818. Πεδ. 1809."21. τὴ ψυχῆ ἀπονέμειν κίνησιν ψαε. 
4081. τῷ ὀργάνῳ ἀπονέμειν τὴν αἰτίαν Γβ9. 8386 49. τὴ 

1824 216. ἀπολυθῆναι. τὸ ἐκ τῆς τροφῆς βάρυς υϑ. 458 524. 
ἀπολύεσθαι πόνων περὶ τὸ ἧπαρ Ζιγά4. 514 }». ἀπολυθῆναι 

φυσικὴ ἀπονέμειν τὴν θεωρίαν τινός Μκϑ8. 1061 "7. --- ἀπο- 
γεμητέον ΗΙ2. 1166 418, 8. (1188 086. 

τῆς κυϑσης πνά4. 488 818. ἡ ἔλιξ συγκατάγυσα τὸ νέφος  ἀπονεοττεύυσα ἡ περιστερὰ τίκτει πάλιν ἐν τριάκοντα ἡμέ- 

ὃ δυναμένη ἀπολυθῆναι ΜΎΙ. 811512 (οἵ ἐκκριθῆναι. τὸ νέ- 
φυς 51 0). οἱ τυφλοὶ ἀπολυθέντες τῷ πρὸς τοῖς ὁρατοῖς εἶναι 

μᾶλλον μνημονεύυσι ἡεη14.1248}"1. ἀπολέλυται ἡ α γραμμὴ 

ραις Ζιζά. 568 58. 
ἀπονεύειν. ἀπονενεύκασιν οἱ ῥήτορες πρὸς τὸ ὀικολογεῖν ῬαῚ. 

185 420. 

ἀπονία, οΡΡ πόνος, Βγῃ βίος ἑδραῖος Ζδ6. 115 481. αἱ ἀπο- 
νίαι ὸ αἱ ἀμέλειαι τῶν ἡδέων εἰσί Ῥα11. 1310 .3414. ἀκο- 
λυϑεῖ τὴ δειλίᾳ ἀπονία αρθ. 1201 418. 

ἀπονικῶν. τὸ κῶφον ὑπὸ τὸ βαρυτέρυ ἀπονικώμενον Ζκ 10. 

τῆς β 5'πι (ἀ6 Ἰϊποίβ, ἀυϑγαχη δἰύθγα δἰ ἔθγϑιη Ρτϑθύθγυθὶ- 
ἴᾳγ) Οαὔ. 2123 424, 20,}8, 10, 26. εἰ ἀπολελυμένα ἀλλή- τὸ 
λων (πὶ τὸ ὠγαθόν εὐ τὸ ἀγαθῷ εἶναι. ἰ 6 βἰ ἀΐϊνογβα οὐ 
πδύυτα Βὰ8 οί αποίδ Βιιῃ) Μζό. 1081 8, 4 Βξ. οἵ μϑ.1086 
416. ταῦτα (πὲ ὁσία ποσόν κτλ») εἶτ᾽ ἀπολελυμένα ἀπ᾿ 108 427. 
ἀλλήλων εἶτε μή Φαϑ. 185 528. ἀπολύεσθαι τῆς γενέσεως ἄπονον, ΟΡΡ ἐργῶδες Ηιτ. 1168 524. ἄπονον τὸ ὅτω κινεῖν 
Ζγβθ. 145}11. ἀπολύεσθαι ταχέως, βραδέως (ϑς τῆς ὀχείας) -: Φθιο. 261 58. ἄπονος ὁ ὀρανός Οβ!ι. 284 16. ἄπονον, οὶ 
Ζγαθ. 1181. 1. 118 882. 28. 781 21: ἀπολέλυται τὰ ψὰ 
τῆς ὑστέρας Ζγγ8. 154}18, 28. τὰ ζῷα ὸ προσφύεται ὸ 

ἀπολύεται Ζια1. 481 012, 14. δθ. 581}7. ε16. 548 326 

(εἴ ἀπολύεσθαι. τῶν πετρῶν 328). θ18. ὅ99512. γλῶττα 
ἀπολελυ μένη, ὄρχεις ἀπολελυμένοι Ζιδ 8. 888 321. 9. ὅ8 52, 
686510. β10. 608 38. 1. ὅ00 "2, ὅ, 6, 497 "22. Ζμβ 11. 
660 217, 24, 661810. Ζπά. 106 518, 28. ὁ κίθαρος τὴν 
γλῶτταν ἀπολελυμένος 800. 1529 "260. πρότερον ἢ τῦτο 
τὸ μόριον ἀπολυθῆναι ᾧ διαλέγεται πια 21. 902 416. ὦμο- 
πλάται ὅτε λίαν συνδεδεμέναι ὅ ὅτε παντάπασιν ἀπολελυμέναι 35 
φ8. 807. -- ἱπάθ, αάσχα ἀπολελυμένον ἰάθῃι ἴδγθ βὶῦ 86 
ἀποκεκριμένον (οἴ ἀποκρίνειν), χωριστόν, Ἔχρ] Ἰοατὶ νἱἀεῖαν 

ἡ φορὰ ἀπολελυμένων ἐστὶ ᾧὶ γενέσει ὑστάτη τῶν κινήσεων 
Οὐδ. 810 "08 Ρει]. 

ἄλυπον, πάσης κεχωρισμένον ἀσθενείας κθ. 400 "10. αἱμορ- 

ροϊδες ἄπονοι, ορΡ μετὰ βιας Ζμγῦ. 66818. 
ἀπ οξενῶσθαι ἔξω τὴς οἰκείας πολὺν χρόνον Πβ9. 1270 32. 
ἀποξηραίνεσθαι πκ21. 92ὖ 520. ἀποξηρανθῆναι χά. 194527. 

20 ἀποξυλίζοντες (οἴ ἀποχυλζειν) πΎ1Τ. 818 "4. 
ἀποπάλλειν. τὰ ὑγρὰ προσκόψαντα ἀποπάλλεται πάλιν πθι4. 

891 58. 

ἀποπαύεσθαι. αἱ ἵπποι ἀποπαυονται τῆς ὁρμῆς Ζιζ18. 512 
08, καὶ κατέχυσι τὴν ὀργὴν ἀλλ᾽ ἀνταποδιόσασιν, εἶτ᾽ ἀπο- 
παύονται Ἠὸ 11, 1120 417. 

ἀποπειράζειν εἰ τῦτ᾽ ἀληθές ἐστιν θ11. 881 3429. 
ἀποπειρᾶσθαι. ἀποπειραθεὶς τὸ βαρος Ζιι82. 619 484. 

μώ 

ἀποπέμπειν. ὅτῳ τὴν ἡδονὴν ἀ ἀποπεμπόμενοι Ηβϑ9. 1109 »ι 1. 
ἀποπέτεσθαι. ὁ ὁ ἀετὸς τὴν θήραν ποιεῖται ὅκ ἐκ τῶν σύνεγ- 

ἀπόλυσις. ἀναίσθητος ἡ τῆς ψυχῆς ἀπόλυσις τοῖς γέρυσιν 80 υς τόπων τῆς νεοττιᾶς, ἀλλὰ συχνὸν ἀποπτάς Ζιιϑ2. 619 
αν 11. 419 522. --- ταχεῖα, χρονιωτέρα, γίνεται ζῴοις τισὶν 
ἡ ἀπόλυσις (εἴ ἀπολύεσθαι τῆς ὀχείας) Ζγαθ. 118.514,1. 
1. 118.482. γῦ. 1588. δυναμίς τις τὸ μορίν ἢ ἀπολύσις 
πια21. 902 522 (οὔ Αιδ βν ἀπολύειν). 

482. ἐξαπατᾷ ὁ πέροιξ ἕως ἂν ἀποπτῶσιν οἱ νεοττοι ἢ 2170. 

1521 86. 

ἀποπηδἂν. οἱ ἦχοι προσπίπτοντες ἀποπηδῶσιν ακ808}, οὗ 

802 088. ἀποπηδᾶν πρὸς ὁμοίας γωνίας πις 18. 91 Ρ26. 
ὅθεν ἀπεπήδησεν Οὐδ. 811.210. 

ἀποπιέζειν τὸ αἷμα ἐκ τῷ μέσυ πθ8. 889 "28. 
ἀποπίπτειν Ζιειδ. 41.381. η10. 587 415. κϑ. 636 828. 

ἀπομαλακίζεσθαι πρός τι Ζιι1. 618 "1. πλα.21. 959}11. ἀποπίπτει τὰ ἐρινὰ Ζιε83. 551 529, τὰ 
ἀπομαραίνεται πνεῦμα μββ8. 861 1Ὶ, ΠΧΎΙ1. 982 "84, τὸ φύλλα πκ81. 926589 (βγη ἀπορρεὶν 385). 

ἀπὸ τῷ ἡλίν θερμόν μβϑ8. 867128, σύστασις μγϑ. 872 θ29, 40 ὠποπλανᾶσθαι. σφῆκες ὅταν ὠποπλανηθῶσιν, ἐὰν ἀποπλα- 
ψόφος πιαθ. 899 νι, ἶρις ΜΎΔ. 816 8514. κομῆται ἀπομα- νηθὴ ὁ ἀφεσμός εἰπι Ζιεῶ8. 554 Ρ28, ι8. 611 38. 4. 611 48. 
ρανθέντες κατὰ Μικρὸν ἠφανίσθησαν μαθ. 848 "16. ζῷον 40. 624 528. 
ἀπομαραίνεται ὼ ἀποθνήσκει Ζιε19. δ82 "22. ἀποπλάνησις νοσδουϊυτῃ ατῦϊβ γμοιοτίοσαθ Ργ18. 1414 "17. 

ἀπο μάττε σθαι. τὸν ὄφιν λυσσᾶν ἐπιθυμῶντα πυ ἀπομάξα- (ϑρϑαροὶ ΣΞυναγωγή Ρ 8884ᾳ4). 
σθαι τὸν ἐνοχλῶντα ἰόν ἢ 884, 1584 521. --- οἱ φίλοι ἀπο- ,4« ἀποπληκτικός τις ΡΎ1Ο. 1411 321. ἀὠποπληκτικὰ νοσήματα 
μάττονται παρ᾽ ἀλλήλων οἷς ἀρέσκονται ΗΙ12. 1177 812. πλὶ. 9584080. γ26. 814 Β29. 

ἀπομάχεσθαι. ὅταν τὰ θερμὰ μὴ παντελιῦς καταλαμβα- ἀποπληξία τὸ μέρυς τύτυ πιωδΆ. 906 317. 60. 908 "868. 
νηται, ἀλλ᾽ ἕτι ἀπομάχεσθαι δύνηται πβει. 810 "28. ἀποπληξίαι πα. 860 388. Ὑ29. 816 Ἐ7, 82. 815 581. ζ 8. 

ἀπομένειν. οἱ καρποὶ ἀπομένυσιν ὠμοί φταῖ. 821 "14. οἴ 881 524. λι. 9δ4 28. πν Ν 
β2. 828 581, 824.589.10. 829 ΒΩ, εοἀποπληρῶν. ἡ τιμωρία τῷ ποιῶντος ἕνεκα ἐστιν, ἵνα ἀπο- 

ἀπομίμησις. ἡ ἐκ τάτυ ἀπομίμησις Ρ1. 1430 ῬΙθ. πληρωθὴ Ῥα10. 1869 "14. 
ἀπομνημονεύειν. ἐξ ὧν ἀπομνημονεύυσιν ψα2. 405 519. ἀποπλήττεσθαι, πιρὰ τὸν προσπίπτοντα ἀέρα πιαῖ. 899 "24. 

τὸ ἀπομνημονεύειν [ μεγαλοψύχυ, Ηδ8. 1125 34. ἀπό πλυς. τὰ περὶ τὸν ἀπόπλεν ποιῦ. 14542. εἰς τὸν ἀπό- 
ἀπομνὴ μόνενσις. τὰς ἀπομνημονεύσεις καθόλυ ποιεῖσθαι τῶν πλὺν ἐσήμαινεν 140. 1501}48. ἀπόπλες ἱταροθάϊα πο28. 

λόγων τθιά. 1648. δ᾽ 145907 (εἴ Ναυοῖς ὯΣ ὑγρ Ρ 196). 
ἀπομοργνύναι. ὅσοι ἔχυσιν ὀλίγην σάρκα (πυγός), οἷον ἀπω- ἀποπλυνόμενον τὸ ξηρόν αι. 448 "7, 

μοργμένα, κακοήθεις φθ6. 810 58. ἀποπνεῖν. ἰαὶν δυστοκῶσιν ἐὰν μεταξὺ ἀποπνεύσωσιν Ζιη 9. 

ἀπομύττεσθαι ὑδατώδη πιδ4. 8917 3481, 8817 5: τελευτῶσιν ἀποπνεύσαντες αν. 4795828. .--- σνεῦμα 

ἀποναρκώσεις ὼ ἀποπληξίαι πγϑϑ. 818 Ὁ. 82. 57ὅ 887. κατὰ μικρὸν ἀποπνέον, ἀποπνέον ἀπὸ τῆς γῆς μβι. 861 ΚΕ 
ἀπονέμειν τινὶ τιμήν, ἀρχάς, ἑκάστοις τὰ ὡρμόττοντα βἷπη δ 8. 860585. ἀκβ00 218. τὸ ὑγρόν, τὸ θερμόν, τὸ πῦρ ἀποπνεῖ 

Ηδτ. 1123 ν8ὅ, 1124 39. 12. 1121 82. θ8. 1158 "21. ι2. Ζγβ8.144516, 2. 185 084. μὸδ. 382 }26, ζ 5. 470 512. 

ἀπομαδᾶν τὰς τρί ας «ποιεῖ θ18. 836 “1, 86 
ἀπομακρύνειν. ὁ ο ἀρανὸς ἀπεμακρύνθη τύτων ᾧφταὶ. 816 388. 

τόποι ἀπομεμακρυσμένοι τῷ ἡλὶν φτβθ. 820 "6. 



ὠποπνίγεσθαι ἀποσαλεύειν 8ῦ 

818.218. Φγϑ. 202 321. ἔχει ἀπορίας τοιαύτας, πολλάς, 
εὐλόγως ψα4. 408 "24. Φδι. 208 338. Γαῶ. 815}19. λόγος 
ορτικὸς ὼ ἀκ ἔχων ἀ ἀπορίαν Φαϑ, 185511. 8.186 39. περὶ 

ὧν τὰς μεγίστας ἔχομεν ἀπορίας Οβι2. 291 "28. ἡ ἀπορια 
συμβαίνει διὰ ταῦτα Ἠε14. 1187}6. ζητεῖν, προβαλλειν 
ἀπορίαν Πγ18. 1288 085. μβῶ. 855 521. ταύτην πραοτέραν 
θετέον τὴν ἀπορίαν Πγ 8. 1210 528. τὰς ἐνδεχομένας ἀπο- 
ρίας διέλθωμεν ΜΑΊΤ. 988 021. λείπεταί τις ἀπορία, κατα- 
λιπεῖν ἀ ἀπορίας Πγδ. 1271 038. Ηη4. 1146 6. ἀπαντᾶν πρὸς 

πχαῦ. 921 88. --- Ἰτρογ8 ὑγ8}8 ἀποπνεῖ ἕωθεν ψυχρόν πχΎ16. 
9838 827. κς80. 948 ΡΆ, -- μ888 [ ἀτμὶς ἀποπνεῖται πκὸ 10. 

987 51. 

ἐποπνίγεσθαι, ἀοῦ αν]. 4710 "28. 9. 415 328. ἀποπνίγεσθαι 
ἐν τῷ ὑγρῷ αν19. 419 09, Ζιθ2. 589 480, 58, ἀπεπνίγησαν δ 
θ62. 884 426. τὰ ἀποπεπνιγ μένα τῶν ζῴων Ζιγ8. 512 518. 
τὰ μὴ γόνιμα ἀλλ᾽ ἀποπεπνιγμένα. ἔμβρυα Ζιη4. 888 582. 

ἐποπνοή. γίνεται ἡ αὔρα ἢ ἀποπνοή πκς 80. 948 Ὀ12. κἂν 

ἱδρῶτα ποιοῖ ὼ ἀποπνοήν πα 80. 808 87. 

ἀποπορεύεσθαι τὸς στρατιώτας οβ1880 488. 10 ἀπορίαν Πγ 18. 1288 Ρ8ὅ. λύειν, διαλύειν ἀπορίαν, λύσις 
ἀποπτίσματα (2) κέδρυ θ118. 841 316. (ἀποπρίσματα οἱ ἀπορίας κ8. 1061 15. 6.1062}81. ΠΎΙ11. 1281 Ἐ22. 
. 570). ἡμβ6. 1201}1. Ηη4. 1146}7., μβ3. 854 022, ἡ ἀπορία 

εὔλυτος, Ζγγὅ. 155 Ρ20. ἀνελεῖν ἀπορίας Ηη4. 1146}6. 
ἄπορος. ἄποροι, εὔποροι (οἱ τὰς ἐσίας ἔχοντες, ἀγαθοί, εὐγε- 

νεῖς), μέσοι μέρη μάμστα πόλεως Πὸ 4. 1291 "8. 18, 1297 
414544. γἴ. 1279 "9. 8. 1279 Ὀ19, 88. ὁ 8.128980, 1290 
410. 4. 1291 588. ὅ. 1292 δ40. 60. 1298 8ὅ, 9. 11. 129 ὅ ΒΩ, 

1290 417. 12. 1298 }26. ΕἸ. 1802 82. 8. 1808 82. 8. 1808 

"4, 29. οἱ ἀπορώτεροι ΠΕΊ. 1801 526. δύο ἀδελφῶν ὁ ὃ μὲν 
ἀπορώτερος Πεά. 1808 584, τὸ πλῆθος ἄπορον τῶν καρπῶν 
Πβϑ8. 1268 5342. --- ἄπορον (8ς ἐστὶ) τί ὠφεληθήσεται ὁ ὁ τὴν 
ἰδέαν τεθεαμένος Ηα 4. 1097 "8. ἡ τρίτη ὅσία ἀπορωτάτη 

ἄποπτος. ὅπως μὴ ἄποπτος ἔσται (π6 οοπβρίοὶ Ροϑϑῖ:) ἡ Κο- 
μινθία, ἀπὸ τῷ ,χώματος Πβ12. 1214340,51. 

ἀποπυτίζει κάρκινος τὴν θάλατταν Ζιὸ 8. ὅ21 522. 15 
ἀπορεῖν. ὅταν οἱ μὲν ἀπορῶσι λίαν, οἱ δ᾽ εὐπορῶσι Πεῖ. 1806 

5836. β6. 1266 ν8. ἀπορεῖν τροφῆς Παϑ9. 1257 14. η10. 
1380. --- ὑκ ἀπορήσεις ὅθεν ,χρὴ ὁὀημγηγορεῖν ρ8. πονῇ 
δ17. ᾿ἀπορῦμεν διαλῦσαι τὸν λόγον τι16. 118.380. --- 
ἀπορῶν ᾧ θαυμαζων οἴεται ἀγνοεῖν ΜΑ 2. 982 517. (οἴ δ 
Αὐβίο θ] 8 ἐοπδαθίπἀϊμθ τῷ ἀπορεῖν ΝΥ τὰ Αὁ 8. 90 588). 
ἀπορεῖν περί τινος Φβ2. 194 215. μβϑ8. 801 026. ὁ10. 388 
138 4]. αι δοο τὸ μὲν ἀπορῶμεν, τῶν δ᾽ ἐφαπτομεθά τινα 
τρόπον μαι. 8892. τῦτο ἀπορῆσαι. μβ2. 855 "24. ο 866 οἷ 

Μζ 8. 1029 88. ἀπορώτατα ἔχει ἡ τῷ ἐλαίν φύσις μὸ1. 
8388 520. -- ἀπόρως διακείμενος οβ1850 "81. 

περί, περὶ ὧν συμβαίνει τὰ αὐτὰ ἀπορεῖν Μμϑ. 1088 485. 25 ἀπορραίνειν ὑγρότητα, τὸν θορόν, χολήν αἱ Ζιζ18. 567 451. 
ἢ δπυποίαιίίοπο ἱπιοιτοραίϊνα, ἀπορῶῦσί τινες διὰ τί βορέαι 18. 5712 028. Ζμὸ2. 677 1. ΖγΥΊ. 151 516, 24,09. ἀπορ- 

ραίνειν οπὶ Οὐϊθοίο Ζιεδ. ὅ41 524. 18. ὅ50 318,11. τὸ 
ἀπορρανόμενον Ζ2μὸΣ. 6717511. 

ἀπορραπίζ εἰν. αἱ οἰκεῖαι κινήσεις ἐκ ἐνοχλῶσιν ἀλλ᾽ ἀπορ- 
ραπίζονται. μτ2. 484 526. 

ἀπορρεῖν. ὕδωρ « ἀπορρέον ὰ ἐπιρρέον Ζιθ2. 591 58. μβ8. 859 
518. Μιγνὺς ἀπὸ τῆς φλογὸς ἀπορρέωσα μγά. 814 525. ἀνα- 

γίνονται ϑΐπι μβὅ. 862 ὅ11. 8. 851 "26. ΠγΎῚ1.ὃ. 1288 "86 8]. 
ὁ λόγος, ᾧ ἂν τις ἀπορήσειεν, ὅτος ΦββΒ. 198 538. --- Ρ888 
ἡ τῶν μυῶν γένεσις ἀπορεῖται Ζιζ 81. 880 514. τὸ ἀπορό- 

μένον ἐξ ἀρχῆς Πα10. 1258 519. τὰ ἀπορέμενα λύεται 80 
φὸ4. 21 1.48. λύσις τῶν πρότερον ἀπορυ μένων Μβ Ι. 99 

429. τὸ ἀπορύμενον φανερόν Φγ 8.202 818, ἐκ τῶν ἀπο- 
βυμένων λόγων συνεπισκεψάμενοι ἡμβ6. 1200 ΡΩ1, 22. θυμίασις ἀπὸ τὴς γῆς ἀπορρέασα κά. 894 518. τρίχες ἀπορ- 
ἀπορεῖται. πότερον - ἢ Βαὶο. 1099 59. ἀπορηθῆναι προση- ρυεῖσαι Ζιγ11. 818 ."14. ἀπορρεῖ τὰ φυλλα τοῖς φυτοὶς 
κόντως 45. 8355 .485. τὰ ἀπορηθέντα Ω) ΑΥ̓19. 82.419. 85 Ζγε 8. 1883 014. πκϑ1. 926 ε8δ (βγῃ ἀποπίπτει 489). οἱ 
τάλλα ἠπόρηται ἀληθῶς ὅτι Φὸϑ. 2171511. περὶ τῶν ἠπο- ἀπορρέοντες καρποὶ χὅ. 191 817. 
ρημένων ΠΎ10. 1281 2838. ἡπορήσθω μαϑ. 340 4, --- τιρὰ ἀπορρηγνύναι. κολωνοὶ ἀπορρηγνύμενοι μβῖ. 8688, --- 
ἐὰν ,χχεμδὼν ἀπορῆται πηλῦ Ζιι1. 612 Ρ84, ἀποράμενος ἀρ- ἀπορραγέντα ψὰ τῶν πολυπόδων Ζιε18. 550 54. --- ἀπορ- 

γυρία, ἀπορεῖσθαι χρημάτων οβ18580 528,19. ρήγνυται ἡ ἡ φωνή, ἀοῦ ακ804}11 - 26. οἵ πια12. 900 816 
ἀπόρημα, ἀοῇ συλλογισμὸς διαλεκτικὸς ἀντιφάσεως τθ11.40 (εγῃ διαφθείρεται 22.901 386). 46. 904 "1, 2. ι68.917}}80 

162.517- τὸ αὐτὸ ἀπόρημα πρὸς ἀμφοτέρυς Αδθ. 92.529. Βοὐοβθη (διαφθείρεται 584). φωναὶ ἀπερρωγυῖα: ἀκ804 "30. 
τὸ ἐν Μένωνι ἀπέρημα ΑΥ, 1.11. 829. τὰ τοιαῦτα ἀπορή- ἀπόρρητος. ὑκ εἰδέναι ὅτι ἀπόρρητα ἨΎ 2. 1111 "9. λόγυς 
ματα ΜΎΘ. 1011 86. τὸ τὴς δυσκολίας αἴτιον ὦ τῶν ἀπο- ἐποιήσατο ἐν ἀπορρήτοις οβ1848"1. φυλάττειν τιὺς λόγυς 
ρημάτων Φό4. 211510. ἐν τοῖς ἀπορήμασι (ὀιαπορήμασι ἐν ἀπορρήτοις 012. 1581 "42. 

«οἀ ΕΡ) ἐπήλθομεν Μμ2. 1011 31. γ2. 1004 484. ἀπόρημα 45 ἀπορριγώσαντες ὀλίγον χρόνον ἕως λύονται πα29. 862 087. 
διαιρεῖν, λύειν Γα10. 821}82. ΑὙΪ. 71 481. ἀπορριπίζει ὁ ὁ ἄνεμος τὴν ἀναθυμίασιν τ πχς 58. 947 320. 

ἀπόρθητος Ρ1. 1421 32. ἀπορρίπτειν. ἀπορρῖψαι πόρρω τὸ πληγέν ακ800 ν9. 
ἀπερθὸν πις11. 918 489. ἀπορροὴ ἀτμιδωδὴς μβδ. 861 5θ, ἡ ὀσμὴ ἀτμὸς ἢ ἀπορροή 
ἀπορία, ἱ 4 πενία Πβ9. 1210 "10. ,γ,8.1219 δ26. ΗἨδϑ. 1121 τις πιγῦ. 908 421. γίνεται ἀπορροή ἡ πβ22. 808 485. λ1. 955 

421. --- ἀπορία, ἀοῦ ἰσότης ἐναντίων λογισμῶν τζ. 1452. δὺ 428, λζ!. 966 Ῥ20. ἀπορροὴ τῶν φύλλων, τῶν ῥιζῶν φται. 
εἴ Οα10. 279 7. οτάϊθμδβ 6886 ἡυδϑϑύϊοῃθϑ Δ0 Θχροηθη- 815.419. β9. 828}11. --- Δημόκριτος εἴδωλα ἢὶ ἀπορροὰς 
ἀϊ5 ἀπορίαις μκχ1. 464 021. Ψψαῶ. 408 Ρ20. Φὸ10. 211080. αἰτιώμενος μτϑ. 464 86. 

1.308 384. δὴ: δὰ Αδϑ. 90.488. ΒΖ δὰ Μβι ἱπίν. ἀπορίαι ἀπόρροιαι. αἱ ἀπόρροιαι αἱ ἀπὸ τῶν ὁρωμένων (εἴ Ἐπιροᾶ 
περὶ ἑκάστην πραγματείαν οἰκεῖαι ἡεα8. 1215 38. ταῦτα πα- 881) αι2. 488 84. οἵ 8. 440 20. δ' 448 "2. μτ2. 404511. 
βέχει ἀπορίαν Μβι. 996 "1 ἢ. Ηα11. 1100 322, Ἰοηρθ ἔγθ- δὲ εὐπεπτότερος ὁ πυρὸς τῆς κριθῆς, ὥστε ὼ αἱ ἀπόρροιαι πκαϑ4. 
φαθηιίαβ τῦτο ἔχει ἀπορίαν Φα 2. 185}11. Ψβ2. 418 16 929 29. λη10. 961 "22. 
(ορρ αὶ χαλεπὸν ἰδεῖν). 4. 4106 329. δ. 4117 52. 11. 422}19. ἀπόρρυτος. ἡ θάλαττα ὑκ ἀπόρρυτός ἐστιν μβ!. 858 082. 
Ηι2. 1164 "22 ΕΥ. 8. 1105 380. Πβ8. 1268 588. γϑ- 1218 πκγ20. 933021. 

584, 11. 1281541. εϑ. 1809 "89 8]. ἀπορίαν ἔχει ἢ δεῖται ἀπορρωὼξ πέτρα Ζῳδ. 611 821. 
σκέψεως 41. 1214510. ἔχει, τινὰ ἀπορίαν ΚΙ4. 18.318. ὦ ἀποσαλεύειν. προβοσκίδας βαλλόμεναι πρός τινα πέτραν 
ἔχει ἀπορίαν θαυμαστήν, ἱκανήν, λογικήν Γα 8. 811518, ὥσπερ ἀγκύρας ἀποσαλεύυσιν Ζιδ1. 628 088. προβοσκιδες 



86 ἀποσαρκῦσθαι 

αἷς ὁρμῶσι ἢ ἀποσαλεύωσιν ὥσπερ πλοῖον Ζμὸ 9. 68 "84. 
ἀποσαρκῶσθαι παδ. 865 "80. ε84. 884 388. λζϑ8. 966 326. 

ΒΖ Ἂν 81 402. 
ἀποσβεννύναι. ἀποσβεσθῆναι, ἀπεσβέσθαι ἀρχὴν πυρός μαῖ. 

844518. β8. 859 "6. Αδ8. 98 "9, 1, λύχνος ἀποσβεννύ- 5 
μένος Ζιθ4.604"80. ἀποσβώνυται τὸ θερμὸν αν11..419518, 
40. διὰ ψῦχος ἀποσβεννυμένης τῆς ἀναθυμιάσεως μβ5. 
861 "26. ἀποσβέννυσθαι τὰ ζῷα καὶ ἀποθνήσκειν αν20. 479 
526. --- ἂν συλλαάβωσιν ἀποσβέννυται τὸ γάλα Ζγὸ 8. 111 
414. ἀποσβέννυσθαι τὸν μαστόν Ζιι80. 618 58. 1ο 

ἀπόσβεσις πυρός Αδ8. 9810, φωτός αἰ. 43116, σελήνης 
Αδϑ. 9806. 

ἀπο σείεσθαι, ὄρνιθες ὀχευθεῖσαι ἀποσείονται Ζιζ 2. 560 "8. 
μέλιτται, εἰς τὸ σμῆνος ἀφικόμεναι ἀποσείονται Ζιι40. 624}6. 

ἀποσεμνύνειν. ἡ τραγῳδία ὀψὲ ἀπεσεμνύνθη πο. 1449 520. 16 
ἀποσημαίνειν. ἱπὺν τοῖς μὲν ἐπιληπτικὰ νοσήματα ἀποση- 

μαύνει 8 φανερὰ Ὑίνεται, οὔ ἐπισημαίνειν) πλι. 9584 80. 
ἀποσκεπτέον πρὸς τὸν βίον τῆς πόλεως Πη6. 1327154. 

ἀποσκήπτει τὸ ὕδωρ, εἰς ὀφθαλμύς θ12. 846 82. 
ἀποσκληρύνεσθαι τὸ ἤλεκτρον ὡσανεὶ λίθον 881. 886 5. 20 
ἀποσκοπεῖν πρὸς τὸ ἴδιον, ορρ ἐπισκοπεῖν τὸ κοινόν Πγ 8. 

1284 5. 

ἀποσπᾶν. ὁ σπόγγος χαλεπυΐτερον ἀποσπᾶται Ζιαι. 4871510. 
οὗ ε16. 548511. ὅταν ἀποσπασθὴ τὰ ζῷα, ἃ ἐν ἑαυτῷ 
τρέφει Ζιει6. 54816. ἀποσπάσαι τὸν ἄρρενα πέρδικα ἀπὸ 35 
τῆς θηρευύσης Ζιι8. 614 525. ἐγκαταλείπεται ἀποσπασθὲν 
(μόριόν τι τῇ φυτῶ) πὸϑ. 811 .488. φλὸξ ἀποσπωμένη χωρίς 
ΜΎΪΙ. 511.582. 

ἀποσπερματίζειν Ζγαϑο. 728511. 
ἀποσπινθηρίζειν μαά. 841 80. 
ἀποστασίυ δίκη ἔ 881. 1542}11. 888. 1642 17, 22, 2ὅ. 

401. 1545 514. 

ἀπόστασις. ἀ6 Ἰοοο, ἐκ μικρᾶς ἀποστάσεως ποιεῖσθαι τὴν 
πληγήν. λαβεῖν τῆς πληγὴς τὴν ἀπόστασιν ἀκ 800 "7, 10. 
τοσαύτην ἀπόστασιν ἀπέχειν Οβ!ι2. 292316. μετεωρότερος 86 

τῇ ἀπὸ τῆς γῆς ἀποστάσει Ζιβιι. 508 521. διὰ τὴν ἀπό- 

στασιν τὴς ἡμετέρας ὄψεως Οβϑ8. 290 416. ἐν ἀποστάσει 
πλείστη κθ. 397 580. ὑποθέμενοι τὰς Ταχυτῆτας ἐκ τῶν 
ἀποστάσεων ἔχειν τὸς τῶν συμφωνιῶν λόγος Οβϑ. 290 ῬΩ2. 
τετάχθαι πως ταῖς ἀποστασεσιν Ζπθ. 101 810. ἢ σελήνη 4 

φαίνεται κοινωνῦσα τῆς τετάρτης ἀποστάσεως (εἴ τὸ πῦρ τέ- 

τάρτον τῶν σωμάτων » 8) Ζυγυιι. 161 Ρ22, -- ἀθ ἴϑηροζγα, 
κατὰ τὴν πρὸς τὸ νῦν ἀπόστασιν ᾧδι4. 228 56. --- Ἰορίοθ, 
ἀδηλότερον ἐν τὴ ἀποστάσει τὸ συμβησόμενον τθ1.155 588. 
οἵ ἀποστατέον ὅτι ἀνωτάτω 580 οἵ ἀφίστασθαι. 45 

ἀποστεγαζ εἰν. ἀποστεγάσῃ (Εμπιροὰ 856) αν. 418 "22. 
ἀποστεγάζ ειν συκίας πκι4. 924 381. 

ἀποστέγειν. ἀπέστεγον (Ἐπιροὰ 228) αἱ2. 488 52. ὑμὴν 
πυκνὸς ὥστ' ἀποστέγειν ΖμΎ11. 6186. αἱ βλεφαρίδες ἀ ἀπο- 

ὠποτείνειν 

ἀποστερεῦσθαι θ89. 8871}18. 184. 844 14. 
ἀποστερητὴς ὁ ἄδικος ηεγά. 1282 515. 
ἀπόστη μα τὸ ἡλίων πρὸς τὴν γῆν. ἀποστήματα τῶν ἄστρων 

Οβ13. ,,394.44.10..291481. Μλ8. 1078 0398. ἐν τῷ αὐτῷ 
ἀποστήματι, ἐκ τῷ ἴσυ ἀποστήματος μαϑ. 845 16. μχὶ δ. 
852 586. πεπερασμένον τὸ ἀπόστημα ὅθεν ὁρᾶται αἱῇ. 449 
“22, 26. 8. 440 228. οὗ μνῶ. 452 "16. --- τοῖς ἀποστήμασι 

πρὸς τις γονεῖς παντοδαπῶς ἔχειν ματι. 1100 526. --- 
τλθᾶϊς ὁ Δοβοθδβϑυβ᾽, ἰξίαι ὼὶ τὰ ἀλλα ἀποστήματα πς 8. 
885081. 

ἀποστηρίζεσθαι πρὸς τὸ ὑποκείμενον Ζπ8. 105.48. Ζκ 3. 
699 35. ἀποστηρίζεσθαι μᾶλλον δυνάμεθα ἐν τῷ σωματω- 
δεστέρῳ πκγι8. 988511. οὗ ἐπιστηρίζ εσθαι 410. τοῖς μηροῖς 
ἀποστηριζ μενοι πει9. 882 580. - ταῖς γυναιξὶ κυώσαις 

ἀποστηρίζονται οἱ πόνοι. εἰς τὸν μηρὸν Ζιη9. 586 "28. 

ἀποστίλβον φαίνεται τὸ ὕδωρ νυκτός μβ9. 870 814. 
ἀποστλεγγισαμένοις μᾶλλον ῥεῖ ὁ ἱδρώς πβι2. 861}4. 
ἀποστολή. ἥ ἥμαρτεν ἡ Μήδεια περὶ τὴν ἀποστολὴν τῶν παί- 

δὼν Ρβ28. 1400}12. ξένων ὑποδοχαὶ ἡᾧὶ ἀποστολαί Ἠδ 5. 
1128 38. 

ἀποστοματίζ ειν. τὰ ,ἐποστοματιζόμενα τιά. 1606 "82. 

ἀποστήμωσις τῶν πόρων πη10. 888 328. 

ἀποστρέφειν. τὰς πράξεις εἰς τὰς ἀντιδίκους ἀποστρέψεις ρ81. 
1442}6. ἵππον ἐπ᾿ ὀρθὸν θέοντα ἀποστρέψαι μα414. 1188 
δ, --- με88 τὸ τῷ ἡμετέρωυ θελήματος τέλος πρὸς τὴν αἴσθη- 
σιν ἀποστρέφεται φτα !. 815 Ρ22. ἀποστρεφθέντος [0] ἘΣ. 
91156. ὑκέτι ἀντιβλεπύσας κατακεῖσθαι τὰς αἶγας ἀλλ᾽ 
ἀπεστραμμένας ἀπ᾽ ἀλλήλων Ζιι8. 611 46. τρίχες ὅτε φριξαὶ 

ὅτε ἄγαν ἀπεστραμμέναι φό. 809 "26. 
80 ἀποστύφειν. δριμέα ὥστε ἀποστύφειν παϑ88. 868 Δ18. 
ἀποσύρματα ἐκβαλλόμενα τῶν μετάλλων θ423. 838529. 

248. 1528 Ρ28. 

ἀποσφαιρίζεσθαι πκὸϑ. 986 286, οἵ ἀπορριφθῆναι "88. 
ἀποσφάττειν. ἀποσφάξας τὰ κτήνη Πεῦδ. 1806 525. ἀπέ- 

σφαξεν ἑαυτόν Ρα!4. 1874 086. 

ἀποσχαζόντων τῶν ἰατρῶν φλέβα Ζιγά. δ14"2. 
ἀποσχᾶν. 
ἀποσχεδιά ω. γόμος ἀπεσχεδιασμένος Ηεβ8. 1139 "26. 
ἀποσχίζ εἰν. τώτυ ὁ Ταναῖς ἀποσχίζεται μέρος ὧν μα 18. 

λέβες ἃς ἀποσχῶσιν Ζιγῶ. 612 480. 

880 824. ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀποσχίζονται Ζιγ4. 514 
810, 6. αἱ ἀποσχιζόμεναι ἀπὸ τῶν ὄψεων ἀκτῖνες πιεθ. 

911 "14, 
ἀπόσχισις. ἡ πρότερον ἀπόσχισις τῆς φλεβὸς κατὰ τὴν τῷ 

βραχίονος καμπήν Ζιγϑ8. 514 .518 (νοηδ Ὀαδβὶ θα Κα Ρδ19 
ἢ 8, νθη86 Ὀγβϑομὶδ] 68 ΒΌρΘγβοία 68 οὕ σϑὴδ Θδρῃδ θα ϑῖνο 
ῬΑΒΙΠ1 8 ΑΖι 1828 538). ὄύο ἀπὸ τὴς διὰ τῷ ἥπατος φλε- 
βὸς ἀποσχίσεις ἄθβον Ζιγά. δ14 885 (ΘΥΓγΘ Αγ ἰυάϊοοὶ Καὶ 

Ρ 520 ἢ 4, 8, ὑπ 6ϑὺ νη ρῥἈῃγρηΐϊοα, δ᾽ὕοσα 80 ΑΥ ποῦ 

τοῦθ ἀθεοσρίδ ΑΖι1 824 π 41). 
στέγυσι τὸ ὑγρὸν Ζμβ1ὅ. 658"16. ἀποστέγειν τὸ ὕδωρ, το ἀποσχολάζ εἰν ἔν τινι Ηκθ. 1176 17. 
τὴν ἀτμίδα πκι8. 9234 526. κε18. 989 Β17. τὸ ος ἀπο- 
στέγει πλεά. 965 36. η10. 888 327. ἀποστέγεται (τὸ ὑγρόν) 
πκχε21. 989 089. 

ἀποστέλλειν τινὰς οἰκιστάς ΠΕ. 1800 "81. ἀνθρώπων ἀπαρ- 
χὴν εἰς Δελφὺς ἀποστέλλειν 448. 1650 40. 55 

ἀποστερεῖν, ἀἰδὶ ἱεροσυλεῖν Ῥα1. 1868 582. εἰ ἐπιεικὴς φαῦ- 
λον ἀπεστέρησεν ΗΕΊ. 1182 18. ἀποστερῆσαι παρακαταθήκην 
Ρβθ. 1888 521. χρήματα ἀποστερῆσαι ἑταῖρον Ηθ11. 1160 
δ. τιὺς κυριωτάτος ἀποστερεῖν ἀρχῆς ά 6 ἄθμεζδγο 18 ἔτη- τὺ 

ἀποτάττειν. 

ἀπόταυρος. 

ἀπότασις τῆς φωνῆς Ζιει4. 545 17. αὐλὸς ὺ λύρα καὶ ὶὶ ὅσα 
ἄλλα τῶν ἀψύχων ἀπότασιν ἔχει ἡὶ μέλος ἡὶ διάλεκτον Ψβ8. 
420 88 ὙτάΙΌρ. 

μία ἀποτεταγμένη ή Ππζϑ8., 1822 826. --- 
ἐδὲν ἀποτέτακται (1 6 τέτακται, ἐεμῖσ: τύτων Ζιηθ. δ8 5 
Ρ86. 

ἐν τὴ ᾿Ηπείρῳ τὰς "παλεμένας Πυρρίχας, βὸς 
ἐννέα ἔτη διατηρῶσιν ἀνοχεύτωυς ἢ καλῶσιν ἀποταύρυς, ὅπως 
αὐξάνωνται Ζιθτ. 596 δι7. οἴ ὙΣΙ. 622 νά, 

Ρϑτΐι τα) ΠΎΙ. 1275 528. --- ἀποστερεῖν (οβῆσογθ οοπο]α- 80 ἀποτείνειν. ἴγϑῃβ πάντα ἀποτεινόμενα κύκλῳ φέρεται, οἷον οἱ 
δ᾽ οῦθπι Ὠδϑϑηΐθι}), ΟΡΡ κατασκευάζειν Αα28. 4428. ὀιστοὶ ἃὶ τὰ καταρτώμενα πΎ20. 814 317. τὸ θὴλν εἰς τὸ 



ἀποτελεῖν 

ἄρρεν μέρος τι αὐτὸ ἀποτείνει Ζγα 171. 138 ὕ22. ἡ ὄψις 

πόρρω ἀποτεινομένη μγθ. 811 88. 4. 810 588. 2β8. 290 
417. αἱι2. 488 526. ὙΤΎ ΣΟ: 814 814. νοεῖ τὰ πόρρω ὁ τῷ 
ἀποτείνειν ἐκεῖ τὴν διανοιαν μνᾶ. 452 10. τὸ δέρμα κατέχει 
εἰς ἑπτάκλινον ἀποταθέν Ζιι45. 680 528. ἀορτὴ ἀποτεινομένη δ 
πόρρω Ζιγϑ. 6189. ἔξω ἀποτεινόμενα πλα11. 959517. χολὴ 
ἐποτετα μένη ἀπὸ τῷ ἥπατος Ζιβιὅ. ὅ06 διῶ, ἀποτεταμένα 

μόρια ΖμΎΤ. 610511. ἀποτετα μένα ἀράχνια, Ζιεϑ. 842214. 
-- ἱπὶρ φλέβια ὠποτείνει ἀπὸ τύτων, εἰς τὸ ἧπαρ Ζιβιι. 
508 Β16. γά. 614 384. τὼ μακρὰ τὰ ἀποτείνοντα Ζιι871. 
622 81. τὸ φέγγος ἀποτείνει μέχρι τινός μαθ. 848 022. 

ἐποτελεὶν ἔργον τι, ἕν ὑφ᾽ ἑνὸς ἔργον ἄριστ᾽ ἀποτελεῖται 
Πβι11. 1218}10. Ηβδὅ. 11060516. δ1δ. 1128}12. ζ 18. 
1144 47. Ζγὸ1ϊ. 16081. πλδ. 955 081. τὸ ἀποτελόμενον, 
ΠΣ ἔργον Παδ. 1284.526. η4. 1826 "14. Ηαθ. 1098 516, 
18. μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελῶσιν ΜΑΙ. 981 31. ἐπο- 
τελεῖν τοιῦτον ἔτερον οἷον αὐτὸ ́ μὸ 8. 380 414. ἀποτελεῖν, εἰς 

φανερὸν ἀποτε) εἰν τὸ ζῷον ΖΎΥ11. 1024. βι. 182382. 
Ζιε19. 552 328. ἢ χεῖρον ὴ ἀνάπηρον ἀποτελεῖ τὸ γινόμενον 

ἄπις 81 

18. 294. 854, οἷον ἀποτομὴν ἐκ δυοῖν ὀνομάτοιν (7) ατϑθ8 
᾿Ὶ 9. 

ἀπότομοι πέτραι Ζιζτ. ὅ64 46. ἐν ἀποτόμοις Ζι11. 6158. 
ἄποτος. δοῖ δύναται ἄποτος ἀνέχεσϑαι ΖιθΒ. 8961. οἱ γαμ- 

ψωνυχες ἃ ἄποτοι πάμπαν Ζιθβ8. 59.451. --- ρδ88 χυμοὶ ἄβρωτοι 
ὸ ἄποτοι μὃϑ8. 380 08. ψβιο. 422 482. 

ἀπ οτρέπειν. λόγος ἀποτρέπων ΗκΙ10. 1119 ΡΩ27. συμβυλευ- 
Ἄντες [ἢ ἀποτρέποντες] Ρβ 18. 1891088. --- τηρὰ τοὶ τοι- 
αὗτα ὡς φαῦλα ἀποτρεπόμενοι φτα 1. 815}18. 

10 ἀποτρεπτικὸν εἶδος τῶν λόγων ρ8ὅ. 2. 1421 99. 
ἀποτρίβειν. λίθος ἀποτριβόμενος χϑ. 198 320. --- χαλεπὸν 

ἀποτρίψασθαι τῦτο τὸ πάθος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ Ηβ2. 
1105 "2, 

ἀποτροπή, ἀοῇ, ορρ προτροπή Ραϑ. 1888 ν9. Ρ2. 1421 021. 
περι τίνος αἵ τε προτροπαὶ ὼ αἱ ἀποτροπαί Ῥαδ. 1860 11. 

ἀπό ἤτροφος. ὀρνίθια ἀπότροφα" Ζιδ9. 5860 ν10. 
ἀποτρώγειν τὸ ἱππομανές Ζιθ24. θ06ὅ δά, τὴν ὁρμιαν Ζιι81. 

621 8318. 291. 1628 586. --- ἀποτρώγυσι τὸ ἀπορηθέν 
Μβ4. 1001 52 Βς. 

Ζγβα. 143 .380. τὸ θερμὲν ἀποτελεῖ τοιῶτον (ϑος Ργδϑαϊοδῦ) 30 ἀποτυγχάνειν. μήτ᾽ ἀξίως τυχεῖν τὴς ἀληθείας μήτε παν- 
μὸ2. 880 56. τὸ σῶμα ἀπετελέσθη. ἐν τρισί Οα2. 268 "26. 
ἄνθρωπος ἔχει τὴν φύσιν ἀποτετελεσμένην Ζιι1. 608 Ρ7. --- 

ἀποτελεῖν τὸ δέκατον μέρος οβι851 412. 
ἐποτελειῦται τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἔμπροσθεν Ζιζ 22. 
5167. 

ἀποτέλεσμα. εἰς μηνὸς ἀποτέλεσμα κῦ. 391514. 
ἐποτελευτᾶὰν. φλέβες εἰς τὰ αἰσθητήρια - ἀποτελευτῶσιν Ζιγϑ. 

814 522. ἀποτελευτᾶν εἰς τὐναντίον ὼ τὸ ἄμεινον ΜΑ 2. 

983 518. ἡ ὀλιγαρχία εἰς δῆμον ἀπετελεύτησεν Πεθ. 1805 
διι. 

ἐκοτέμνειν τὰς κεφαλάς 8] Ζμγι0. 618 3425. ΖΙθ21. 008 "6. 

θρὶξ ἀποτμηθεῖσα πῶς αὐξάνεται Ζιγ11. 518 027. 12. 519 
425. -- ἔλαττον τμῆμα ἀποτέμνυσι τῆς δια μέτρυ Αχ!- 

849 437. καὶ καθόλυν περὶ τὸ ὄντος, ἀλλὰ μέ μέρος τι ἀποτε- 

τως ἀποτυγχάνειν Μαὶ. 998 δ, -- βἴμθ οδἰθοίο κατὰ 

ταύτας (τὰς πράξεις) ὼ τυγχάνοσι ὼ ἀποτυγχάνυςι πάντες 

ποθ. 1460 38. ἐὰν μὲν ἀποτετυχηκότες ὦμεν, ἄν δ᾽ ἐπιτύ- 
χωμεν ρ81. 1488 410,12. ἀποτυχόντες, ὉΡΡ κατορθώσαντες 

ρῦ. 1421 417. ἀπέτυχε ἡ κακῶς εἰργάσατο ἡμβτ. 1205 
485. μήπω ἀποτετυχηκέναι πολλά Ρβ 12. 1889 421, οΥ 6. 
1383 080, 1384 "12. οἱ πολλάκις ἀποτετυχηκότες ῬΡα 12. 
1872 09. λυπεῖται ἀποτυγχάνων Ηγ14. 1119 48. --- ἐν τοῖς 
ὧὡμαρτανομένοις ἕνεκα μέν τινος ἐπιχειρεῖται ἀλλ᾽ ἀποτυγ- 

80 χανεται Φββ. 199 "8. 
ἀποτυμπανίζεσθαι Ρβθ. 1885 .510. ὅ. 1888 56. 
ἀποτυφλὃν ἀποπνίγειν θ144. 845 328. ἀποτυφλῶνται 

ἰχθύες, αἶγες Ζιθ19. 602 32. ι80. 618} 7. --- ἀποτυφλωθῆναι 
τες πόρυς πὸ2θ. 8191. 

μόμεναι ἐπιστῆμαι Μγι. 1008 324. οἵ ηεη12. 1244 529. ἡ 35. ἀπύρας (Βοιι Β 240) Ρβ2. 1818 "82, 
ὀίδαξις ἐνέργεια, ὑκ ἀποτετμημένη (ἰ 6 χωριστή, ϑίπιρ! δᾶ 
5 1), ἀλλὰ τῦδε ἐν τῷδε ᾧγϑ. 202 "8. 

ἐπότευγμα ὼ ἀτυχία ἀρῖ. 1201 "20. 
ἀποτίθεσθαι τροφὴν τοὶς νεοττοῖς Ζιι82. 619 420. 40. 623 

δ15, 18, 22. Ζμδιο. 688 524. -- ἀποθέμενος τὸν στέφανον 4“ 
δικαΐζει ὁ βασιλεύς [88ὅ. 1542 322. ἀποτίθεσθαι τὰ γεν- 
νώμενα (εἴ ἀπόθεσις) Πη10. 1888 "22. 

ἀποτίκτειν. κατὰ τὸν τόκον οἱ ἄρρενες τῶν ἰχθύων τοῖς θη- 

λεσιν ἕπονται ὃ ἀποτικτυσῶν ἀνακάπτυσι τὰ υά Ζιεῦδ. 541 

218. σηπία τίκτει πᾶσαν ὥραν, ἀποτίκτει ἐν ἡμέραις πέντε 45 

ἊΣ δέια Ζιε13. 544 38. 18. 5580 826. σηπία ἀποτίκτει ὸ 
ἀπορραίνει ἐξ ἀναγωγῆς Ζιε18. 5850}11. ἐκ τῷ ἀποτικτος- 
μένυ ἄπειρον γίνεται τὸ πλῆθος (πολυπόδων) Ζιε12. 844 310. 
κάραβοι πρὸς τὰ χονδρωδη ἀποτίχτυσι Ζιε11. 849 δὅ, οὗ 18. 
549081, ὅδ0.510 (εἴ ἐκτίκτεί πρὸς τὴν γὴν 550 57). 
ἰχθύες ἀποτίκτυσιν ἔξω ΖΎΥ1. 1751 528., 5: πῦον ἀρ 4118 
δοϊαδθὰ8 Ζιε19. 551 312. ζ11. δ66 316. 980. 607 "8. 
Ζγαιὅ. 12028. γ4. 1585 816. 1. 151 828, 26. 8. 758 311. 

ἀποτίνειν πλείω ζημίαν Πβ12. 1214}20. διπλῶν τῆς ἀξίας 
πχθ14. 952 "20. εἰποτῖσαι τίμημα μέτριον οβ1847518. μὴ δδ 
δωροδοιήσειν, ἢ ἢ χρυσῶν ἀνδριάντα ἀποτῖσαι ἢ 814. 1640 2. 

ἐποτομή. αὗται αἱ ἀποτομαὶ τῶν φλεβίων εἰς τὴν κύστιν 
παθήκυσιν Ζια 11. 491517, εἶ ἀποσχίσεις Ζιγ4. 5814 585. 
8.514518. - ὅτε γὰρ ἂν αἱ τῆς σελήνης ἐκλείψεις τοι- 
αὐτας ἂν εἶχον τὰς ἀποτομας Οβ!4. 291}2ὅ (ἢ περὶ τὰς 60 

ἐχλείψεις ἀεὶ κυρτὴν ἔχει τὴν ὁρίζυσαν γραμμήν 021). οἵ 

οἱ 50 

ἄπυς. α. (ποῖῖο.) ἄπουν λέγεται ὼ τῷ μὴ ἔχειν ὅλως πόδας 
ὃ, τῷ φαύλυς Μὸ22. 1022 "85. Ψβιο. 423 329. τῶν ζῴων 
τὰ μὲν ἄχει πόδας τὰ δ᾽ ἄποδα Ζια 5. 489 "19. διαφοραί, 
οἷον ὑπόπυν, δίπων, ἰζόπουν, ἄπον Ζμαι. θ42 58. (Μ 
ΡΤΙ. διὰ τί τὰ μὲν ἀἥοδα τὰ τὰ δὲ πολύποδα τὰ δ᾽ ἀποδα 
τῶν ζῴων ἐστίν Ζμδιο. 686. 580, 687. 88. πι. 104.512, 
17. τὰ πολύποδα ἢ ἢ ἄποδα τὸ ἄνω πρὸς τὸ τῷ ὅλυ μέσον 
ἔχει, διὰ τί Ζπ5. 1706.}5, 8. τὰ ἀποδα πῶς προέρχεται Ζπϑ. 
109 "24. --- ὁ. (ὀχθπιρῖα τῶν ἀπόδων.) περὶ τῶν ἐναίμων 
ζῴων τῶν ἀπόδιυν ἢ τετραπόδων Ζμὸ 11. 692 δι, δελφίς, 
φάλαινα Ζιγ1. 5609 δ10. ἔνυδρα ἄποδα. οἷον ὕδρος Ζια1. 
481 528. οἱ ὄφεις ἢ οἱ ἰχθύες Ζιβι4. 605 "12. Ὑ]. 5118. 
εὖ. ὅ40 29. η8. ὅ86 λ85. Ζμδι. 6706.324. 18. 696811, 

697210. Ζπ1. Τ04 217. 4. Τ06 "27. 18. 114 820: Ζγβι. 
1828. αν10. 476 58. ἄποδα ἢ μακρὰ τῶν ζῴων, οἷον 
ὄφεις ὼ σμύραιναι Ζιεά. δ40 588. ,μδιι. 692 36. τῶν 
ἐναίμων ζῴων ὠοτόκων εν μόνον γένος ἅπων (ἄπυν φύσει 
ἐστὶν ἔναιμον πεζόν) τὸ τῶν ὄφεων Ζμδιι. 690 518. 18. 
697580. Ζιαθ. 490 "28. Ζγβι. 182 "25. τῶν ὀστρακοδέρ- 
μὼν ἀπόδων ὁ κτείς Ζιι81. 6021 10. τὸ τῶν καμπῶν 
γένος, τὰ καλώόμενα γῆς ἔντερα ὶ βδέλλαι 2 Ζπά. 10ὅ 028. 9. 
109 321, 29. τῷ τὴς κραγγῶνος σώματος μόριόν τι ἅπυν ἐστίν 

Ζιδ2. δ25 "24. -- ς. (περὶ, ἀπόδων Ρ' γδιο]ορῖοα υιοάβων.) 
ἕναιμα τυγχάνει ὄντα πανθ᾽ ὅσα ἀποδά ἐ ἐστι τέλεα ὃ ὄντα Ζιαά. 
489 3481. ἐν οἷς μή εἰσι καμπαὶ ἀλλ᾽ ἄποδα Κ᾿ ἄχειρα ἐστι 

Ζιγδὅ. 515 "24. τῶν νευστικῶν ὁσα ἄποδα τὰ μὲν πτερύγια 



88 
᾽ ΄ 
ἄπυσιω 

ἔχει τὰ δ᾽ ἐκ ἔχει Ζιαδ. 489 "28, 28. οἵ Ζπ18. 114 522, 
τὰ πτερωτὰ ἢ δερμόπτερα δίποδα πάντα ἢ ἄποδα ,Ζια 5. 
490."10. ἐδὲν ὠοτοκεῖ χερσαῖον ἢ ἔναιμον μὴ τετράπυν ὃν 
ἣ ἅπυν Ζιβιο. ὅ02 550. κ᾿ ἄποδα ζῳοτοκεῖ οἷον οἱ ἔχεις ὸ 

τὰ σελάχη Ζγβι. 782 "21. Ζιγι. 5118. ἄπυν δέν. ὅσα 
μὴ ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς, ὄρχεις ἔχει Ζιγ1. 509 θ6, ε8. ὅ40 

29. Ζμδ18. 691 310. διὰ τί τοῖς ἄποσιν ἐκ ἐνδέχεται τὸ 
αἰδοῖον ἔ: ἔχειν Ζγαδϑ. 11116. σχῆμα ἔχει ἐν τὴ ὑστέρᾳ τὰ 

ἄποδα πλάγια Ζιη8. 586 485. ϑδὲν ὁμοίως τρωγλοδυτεῖ τῶν 
ζῳοτόκων ὁ ὑτ᾽ ἄπυν ὅτε πεζεῦον Ζμγθ. 869 "γ, --- ἀ. ἅπως, 

δνΐθ. τῶν ὀρνίϑων εἰσί τινες κακόποδες, οἱ διὸ τῦτο καλῦνται 
ἄποϑδες. φαίνεται ὁ ἄπυς πᾶσαν ὥραν Ζια1. 481 24, 29. 
οἱ ἅποδες. ὃς καλῦσί τινες κυψέλυς ἄσδθοῦ Ζιι80. 618 381, 
νῷ, (βἰγυηάϊηϊβ. βρθοῖθβ Ο 5, δἰγυπᾶο ἂρὰβ δὲ Ογ, ὈΥρβοΙ 8 
Κ: ογρβϑίυβ ἀρυβ, βθὰ πἰάμτμ ἰγαπαϊπὶβ τὶ ραγῖδθ ἀθβογὶρ- 
8:886 ΑΥ' ἰυαϊοαῦ δὰ Ρ 180 π 82; Ηἰσταπαο ὑγθῖο8., ποῸ ΟΥρ- 
5618 Δρι8 ΑΖΙ1 77,111 π116.) 

ἀπυσία (θερμᾷῶ, τῷ κυβερνήτυ 41), ΟρΡ παρυσία Φαγ. 191 87, 
β8.195518. Μὸ2. 1018 "18. ζτ. 1082 νά, μδ5. 882 588. 
8. 885 "28. βϑ8. 866518. τίνος ἐστὶν ἀπυσία Φγ6. 201 312. 
ἀπυσία ἡ ἀπόφασις ἐκείνυ ἐστίν ΜγΎ2. 100414. λυπεῖσθαι 

τῇ ἀπυσίᾳ ̓  τῷ ἀπέχεσθαι τὸ ἡδέος ΗΎγ18. 1118 588. --- 
ἀπυσίαν γίγνεσί αι πολλὴν (1 6 ἀπορρεῖν πολλὰ τῶ σιδήρου 
τηκομένυ) ὼς τὸν σταθμὸν ἐλάττω μὸθ. 888 "8. 

ἀποφαίνειν τὴν ἐσίαν, τὸν θησαυρόν Πεά. 1808 085. --- ἡ 

μήτηρ ἀπέφηνεν Ρβ28. 1898 "2, βγη ἀπέδειξεν "8. υβἰναίυτη 
86 τνἱ δοὔϊνυμι ἀποφαίνειν ἰπ ΒΒοὺ δὰ Αἰθχ, Ρἰθγάσααιθ 
οαπὶ ρδγίϊοὶρίο (ν6 1 οὰπὶ δάϊθοῖίνο, οπιΐββο ρϑγίϊς ὧν) οοη- 
ἱυπούαπι νοὶ! ρ82. 1488 519. 85. 1489 θ29, 1440 211, 80. 

86. 144012. 37. 1442}81, 14456818. 38.1445}1 δ. ἸοΩ08 
1 συμ πὲ σοαϊαποίαπι Ἰορίξαν Ρ1420521. 8ὅ. 1440 52ὅ 
σογγαρίοβ ἰυάϊοαῦ ϑροὶ ἀπαχ Ἐμοῦ ρῥ 141. --- τηϑὰ ἀποφαί- 
νεσθαι, ἀΐδι 8 Β᾽π|ρ}166 φάσει εδ. 11.519. ἀποφαίνεσθαι τὸ 
ὑπάρχον ὡς μὴ ὑπάρχον εθ. 117 "2 1. ἀποφαίνεσθαι υὑς ὑπάρχει 

τί τινι, ἀποφαίνεσθαι ἐπί τινος ὅτι ὑπαρ εἰ τι εἴ. 112, 8. 
-- ἀποφαίνεσθαι περὶ πολιτείας. περὶ τὴς ὁλης φύσεως Παὶ 8. 

1260 28. δ1. 1288 085. 35. 1889 "14. Οαδ. 2Τ1}7. ὅτως 
ἀπεφήναντο περὶ τῆς ἀληθείας βἰπι Γα8. 835 511. Πὸ 2. 1289 
55. ΜΑ8. 984 38. αἹ. 998 171. ἀποφαίνεσθαί τι περί τινος 
Οβδ. 281}29. γὅ. 304.3419. Πβ12. 1218 Ρ27, 80. ψα2. 
408"22. καθόλυ τι ἀποφαίνονται ποθ. 1480 »12. ἀπεφή- 
γάντο τὴν αὐτὴν δόξαν Πη14. 1388 " 2. ἀποφαίνονται γνώ- 

μὴν ποθ. 1450 "1. παραπλησίως τύτοις ἀπεφήναντο μαθ. 

8481. γνωμοτιήποι εἰσὶ ᾧ ῥαδίως ἀποφαίνονται ΡΙ21. 1898 
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ἀποφαντικὸς λόγος, ἀοῦ ε4. 11 53. 
ἀπόφασις 1. 14 ἀπόφανσις, δ Τὴν δόξα. μεμνῆσθαι δεῖ 

ἀποφυτεία 

φανσίς τινος κατα τινος, ἀπό τινος εθ. 1 "26,26. ἀπο- 

φανσεις ἐναντίαι, ἀντιφατικῶς, ἐναντίως ἀντικείμεναι ε7.117 

ν5, 17, 30. (τῶν ἀντικειμένων ἀποφαάνσεων Αα 19. 3821, 
υδὶ τ. ἀ. καταφάσεων ὙΥ͂Σ ὁχ ΑἸ6χ). ἡ γνώμη ἀπόφανσις 
καθόλν ΡβΣι. 1895 6, 1894 322. 

1188. 

τὰς τῶν ἄλλων ἀποφάσεις Μλϑ8. ,.918 416 ΒΖ. καθ᾽ ἑκάστην 
πολιτείαν κυρία ἐστὶν ἡ τῷ κυρίν ἀπόφασις Ῥαβ. 1868 "21. 
--ος πθβδίίο. τὴ πρὸς ἄλληλα συμπλοκῇ κατάφασις ἢ 
ἀπόφασις γίνεται Κ4. 2 46. ἄνευ ῥήματος δδεμία ἀπόφασις 

ε10. 19 θ1 2, ὴ ἀπόφασίς ἐστι λόγος ἀπο ατικος ΚΙ0. 12 

58, ἡ ἀπόφασίς ἐστιν ἀπόφανσίς τινος ἀπό τινος εθ. 17 825. 

ΑΥΖ. 12.814. ἀπουσία καὶ ἀπόφασις ἐκείνῳ ἐστίν (μι τὸ ἐν 

τὴ ἀποφάσει) ΜΎΞ. 1004 8158. ἀπόφασις τῇ εἶναι λευκὸν τὸ 
μὴ εἶναι λευκὸν Ακ 46. δ1 09. (οὔ τὸ μέλαν οἷον ἀπόφασίς 
ἐστιν μγ4. 81418). ὁ ἀριθμὸς τὴ ἀποφάσει τὸ συνεχᾶς 

(εορποβοίταγ) ΨΎΙ. 425 819. μία ἀπόφασις μιᾶς καταφά- 
σεως εἴ. 11 088. 10. 30 8. ἱπίογ ἀπόφασιν οὔ κατάφασιν 

αυδ6 ἰηϊογοθάδὺ γϑῦϊο οἵ 8 κατάφασις. ὅλαι ἀποφάσεις (μἰ- 

ΨΟΥΒΆ]689) τι 17. 176}19 ΥΥΖ. ἰδέας τῶν ἀποφάσεων εἶναι 
συμβαίνει͵ ΜΑΞ9. 990518. μ4. 1019 310. ἐν ἀποφάσει Ψψευ- 
δομαρτυρήσας ,.Ρ16. 1482 86. --- ἀπόφασις ποία ἐναντία, 

ποία ἀντικειμένη εΕ10. 20.516, 80. 14.234 }8. οἵ ἀντιστρέ- 
φυσιν αἱ ἐν τῷ ἐνδέχεσθαι καταφάσεις ταῖς ἀποφάσεσι, ὼ 
αἱ ἐναντίαι ὸ αἱ ἀντικείμεναι Αα171. 80.589. --- ἀπόφασις, 

ἀἴδο στέρησις ΜΎ2. 1004 815, 10, 12 ΒΖ. ἀπόφασις στερη- 

τικύ" ἐφ᾽ ὧν λέγεται στερητικῶς ἡ ἀπόφασις αὕτη Μιδ. 
1056517 ΒΣ, 39. ἀπόφασις, ἀϊδὶ ἐναντίον Οα1 2. 382 84, 6. 
ὁσαχῶς κἱ ἀπὸ τῷ α ἀποφάσεις λέγονται. τοσαυταχῶς ὼ 
αἱ στερήσεις λέγονται Μδ22. 1022 582. σχεδὸν αἱ ἀπὸ τὸ 
α ἀποφάσεις ἐπὶ ἐναντίοις λέγονται ξί. 978 "22. ἐν ὅσοις 

γένετιν ἡ ἀπόφασις τὸ ἐναντίον ἐπιφέρει ΜΥ1. 1012 49. 
ἀποφάσκ εἰν. τὸ τὰ φυτὰ τὸ ζὴν ἀποφάσκον φταὶ. 8104. 

865 ἀποφατικός, ν καταφατικός. --- ἀποφατικῶς λέγεσθαι. 
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47.515. ῥᾷον ἀποφαίνονται Γα2. 8169. ἀτόπως ἐπεφύ- 46 
γαντο Φγό. 204 382. περὶ ἐνίων ἡσιῶν ἰδίᾳ τινὲς ὙΠ τπσὶ 

Μη1. 1042 37. ὑπέρ τινος σφοδρῶς ἀποφαίνεσθαι Κ1. 8 
"22. --- καλῶς ἀπεφήναντο (ἰ 6 διωρίσαντο) τἀγαθόν, ὅ 
πάντ᾽ ἐφίεται Ηα]Ι. 1094 82. 

ἀποφάναι. ὃ κατέφησέ τις ἀποφῆσαι ὼ ὃ ἀπέφησέ [τις] κα- 50 
ταφῆσαι εὖ. 11.481. οὕ 10. 20 524. τθ2. 168 520. ἕν κατὰ 
πολλῶν καταφάναι ἣ ἀποφάναι Εε11. 20 "14. τὸ αὐτὸ ὁὲεὶ 
ἡρλ δ τὴν ἀπόφασιν ὅπερ κατέφησεν ἡ κατα ασις ε1. 
1189. πάλιν ἔσται ἀποφῆσαι τῦτο πρὸς τὴν φάσιν ὼ τὴν 

ἀποφυάς. οἱ λοιπαὶ φλέβες τὴς μεγάλης φλεβὸς καὶ 

ὉΡΡ καταφατικῶς ΑβΙ1δ. θ4515. 
ἀποφεύγειν, ΡΡ ἀμύνεσθαι ΖμγΎ2. 668 518. 
ἀπόφθεγμα ᾿Αναξαγόρυ Μγὅ. 1009 Ρ26, Πιττακῦ Ρβ12. 

1889.16, τῷ Πέρσυ οαθ. 1845 42. ἀποφθέγματα Λακω- 
νικά Ρβ21. 1894 "84, ἀστεῖα ῬΎΙ1. 1412 .521. 

ἀποῴορι «. οἱ γεωργοὶ ἀποφορὰν φέροντες Πβ5. 1204 388. --- 
ἀποφάσει ὰ ἀποφορᾷ δηλοῖ (ὁ λόγος) τὸ ἐναντίον, ἡ στέ- 
ρησις ἀποφορὰ θατέρα Μθ2. 104614, 15. 

ἀποφράττειν τὰς τῇ θερμὰ περιόδως πβϑ4. 870310. ἀπο- 
φροᾶξαι ῥέον ὕδωρ πβ24. 868 021. 

τῆς ἀορ- 
τῆς ἀποφυαδες εἰσίν Ζμγῦ. 6617 516. --- ἔ σιν νια ἢ ἀπο-- 

φυαθας τῶν ἐντέρων, ἴδιον τῶν ἰχϑύων. ἐστι αὶ τῶν ὀρνίθων 
τῶν πλείστων τὸ ἔχειν ἀποφυαδας, πῶς ἔχυσιν Ζιβ11. 507 
ν88, 808 Ρ14, 25, 809 317. Ζμγ!]4. 616 312 5.4. (οοθουμι, 
ΔΡΡΘΠαϊχ νϑΡμλ ΓΙ 8, ΔρΡρδπμάϊοθβ ρυ]οτγίοδθ, Καὶ ἢ 489, 492, 
495. ΑΖΙ1 298 π 90. Ε ΡΒ801 π8- 84.) μαρτιχόραν ἐν 
κέρκῳ κέντρον ἔχειν ὸ τὰς ἀποφυαδας ἀπακοντίζειν φησὶ 
Κτησίας Ζιβ1. 501 281. 

ἀπόφασιν ΜΎΤ. 1012 518. ργδοίογθδ οὗ Ἰοοοβ δὰ καταφαναι δ6 ἀποφυ γή. ποιεῖσθαι τὰς ἀποφυγάς Ζιιδ. 611 .521. 
Δ|1αἴο8. ὉΡΡ φάναι ν 8 φαναι. ορρ εἰπεῖν ΡΎΙ1. 1412 "10. 
-- ὁμωνυμίαν ἀπέφησεν ΡΎ11. 141212. μεταφορᾶς τρό- 
πος, προσαγορεύσαντα τὸ ἀλλότριον ἀποφῆσαι τῶν οἰκείων τι 
πο]. 1451}81. 

ἀ ποφύειν. ἀποπέφυκεν ( Μγ1.1 οΙΣ 816 Β:. 
ἀποφυσᾶν. ἄνεμοι ἐποφυσῶντες τὰ συνιστάμενα νέφη μβθ. 

8648, ἀποφυσᾶν τῷ σπέρματος τὸ ὑγρότερον Ζιη3. δὅ82 
Ρ27. 

ἀπόφανσις ἀντιφάσεως ὑποτερονῶν μόριον Αδ 2. 12.311 (00}] 60 ὠπο φυτεία μκθ. 461.426, 28. ἀποφυτεῖαι τῶν φυτών πῶς 
48,19). ἀπόφανσις ἁπλῆ, συγκειμένη εδ. 11 320, 21. ἀπό- γίνονται ζ8. 468 Ν28-28. 



ὠποφυτεύειν 

ἐποφυτεύειν. τῶν φυτῶν ἔνια γίνεται ἀπὸ σπαραγμάτων 
ἀποφυτευομένων ΖΎΥ11. 101.}28. ζ2. 4608. 182. τὰ ἀπο- 
φυτευύμενα, μόριόν τι τὸ ἀποφυτευθέν μχθ. 461 525, 27. 
τὰ ἀποφυτευόμενα πῶς Φέρει σπέρμα ,2γα18. 128 Ὁ16, 17. 

ἐποχειμάζ εἰν. ἱπιρθγδ ὅταν ἀποχειμάσῃ πκοϑ1. ϑ948 581. 

ἀἐπιχειροτονεῖν τὰς ἀρχάς, ὉΡΡ ἐπιχειροτονεῖν 5894. 1648 

518. 395. 1648 585. τὸν ἀποχειροτονηθέντα κρίνασιν οἱ θε- 
σμοθέται 814. 1640}9. 

ἐποχετεύειν. εἰς ὃν τόπον ἀποχετεύεται τὸ ὑγρὸν πβ14. 
8611. 

ἐποχραίνειν. ὃ καρπὸς τὸ τελευταῖον ἀποχραίνεται χδ. 196 
"24. 

ἀπόχρη. ἀπόχρη τῶν ἑτέρων ὑ ὑπάρχυσα ἡ αἴσθησις αιδ. 444"6. 
ἀπέχρησεν ἄν τὰ εἰρημένα φ2. 806 386. ἀπόχρη τὸ δεῖξαι 

ἅπτεσθαι 89 

ἀπρεπής. αἰσχρὸν ἢ ἀπρεπές Ῥγ6. 1401 29. ἀπρεπέστερα 
Ῥγϑ. 1406 518. ἀπρεπές (ας ἐστι) α ἰηΐ Ρβ2:. 189 8ὅ. 
Ε1τῦ. 1607 }11. , ἀπρεπέστερον (μι ἐστιν) εἰ Ῥγ2. 1404 
"46. --- ἀπρεπῶς χρῆσθαι μεταφοραῖς πο22. 1458 14. 

δ ἄπρηκτον (ξμαροὰ 108) ξ2. 9158. 
ἀπροαίρετα πράττομεν ὅσα ἀπροβύλευτα Ηε10.1185}10. --- 

ἀπροαιρέτως φοβύωμεθα Ηβά. 1100 38. 
ἀπροβύλεντος, Δοῦ ὕκ ἀπροβύλευτοι Ηη9. 1151 38. --- ρᾶ88 

ἀπροαίρετα πράττομεν ὅ σα ἀπροβύλευτα ΗΕε10. 118511. 
10 ἀπρονόητ ος ἀκρασία, ΒΥΏ προπετική μβ6. 1208 380. 

ἀπρόσβατοι πέτραι Ζιζδ. 568 3δ. (11. 616 518. 
ἀπροσηγορία διέλυσε φιλίας (εχ ροεία ἴη6) Ηθ6. 1151 "18. 
ἀπροστασίυ δίκη 881. 1542}11. 38. 
ἅπτειν λύχνον μαΑ. 842 "4. ἅψας (ξπιροὰ 222) αι2.4871528. 

τβι. 109 322. η5. 154 08, 6.8]. ΡΥ1. 1408 016. ἀποχρη τὸ ἄπτερος. ἀδύνατον εἴδη εἶναι τῇ μὴ ὄντος, οἷον τῆς ἀποδίας 
ὀιαλεγῆναι τηδ. 154 388. ἀπόχρη κἂν τὰ πρῶτα (λέγηται) 
Μι4. 1056 Ρ217. ραγίϊς 860 δθβοὶ ἐκ ἀποχρῆσαν αὐτῷ ξ2. 
9106}21. 

ἀποχρῆσθαι. ,2 ἀδι ἀπεχρᾶτο τῷ στρατοπέδῳ, ,ἀποχρήσασθαι 
τοῖς στρατιώταις 9β8185029, 1351 828. ἀτόκοις τοὺς χρή- 20 
μασιν ἀποκεχρημι μένοι ο31850 "11. --- ο 86. τὰ τύτων χρή- 
ματα ἀπεχρᾶτο οβ1849 "11. 

ἐποχυλ ἰζειν πΎ11. 818 Βά (ἀποξυλίζειν ΒΚ). 
ἐποχωρεῖν. ἥλιος ἀποχωρῶν, ΟΡΡ πλησιάζων μβϑ8. 856 80. 

ἀποχυιρεῖν τῷ μᾶλλον ἐναντίν ΗΒβϑ9. 1109 581. ἀποχυιρεῖν εἰς 25 
ἐρημίαν, εἰς δυσβατωτατυς τόπος Ζιε2. 540 816. ζ28. 818 
426. ---- ἄγονόν ποτε ,Ὕίνεται τὸ ἀποχωρῶν (περίττωμα) 
2γα18. Τ72515. --- ὅτε τὰ πρὸς φυτείαν ἐπιτήδεια ἀπο- 

χωρήσυσιν, ἀσθενεῖ τὸ φυτόν φτβθ. 8261. δεῖ ἵνα πᾶς τις 
ἀποχωρὴ τῶν τοιύτων ὀνομάτων φται. 816.386. --- εἰς τὸ 530 

κάτω ἀποχωρεῖ (ϑογίδοπάυπι ὑποχωρεῖ ΒΖ Ατ διυὰ ΙΥ̓͂ 401) 
πα1δ. 861 886. 

ἐποχώρησις ἐκ τὸ βαλανείων πκθιά4. 952 524. ἀποχωρησις 
γινῆς. σπέρματος. αἵματος Ζγα 18. 120521, 28. 19. 726 

»12. -- τῇ ἀποχωρήσει ( 68 τῇ ἀπυσίᾳ) φτβα. 8262, 
ἐπυχωρίζ εἰν. ἀποχωρισθῆναι ἀπὸ παντός Ζικδ. 681318. 
ἀποψηφί ίζεσθαι, τοϊΐςοσο Δ]1αυἱὰ βυ γα ρ 18, ἀποψηφιζόμενον 
μὲν κύριον δεῖ ποιεῖν τὸ πλῆθος, καταψηφιζόμενον δὲ μὴ 
κύριν Πδ14. 1298 585, ,39.. -- ἀποψηφίζεσθαι, ᾿ΙθόγδΓΘ, 
ἀὐβοίνογθ, δικαιότερον ἄν δι’ ἐκεῖνα τύτων ἀπεψηφίσαντο 40 
ἡ διὰ ταῦτα ἐκείνων κατεψηφίσαντο Μγὅ. 1010581. οὔ 
κέ 9511. --- ρα88 οἱ θεσμοθέται εἰσάγυσι τὶς ἀπεψη- 
φισμένυς 818. 1841 55. 

ἐποψήχεσθαι τὰς τρίχας τῶν κυνῶν Ζιι4δ. 680}11. θ1. 
880 820. 

ἄποψις βαθεῖα ὼ φρικωδης θ180. 848517. 
ἐποψοφεῖν πιάά. 89517. λγ1δ. 908 516. ἀποψοφῦσιν οἱ 

φοβώμενοι πκζϑ. 948 026. ἴδιον ἐνίοις τῶν ὀρνίθων τὸ ἀπο- 
ψοφεῖν Ζιι49 Β. 638 "7. 

ἐκοψύχεσθαι, ἀπεψυγμένος Ζγβδθ. 144 "5. πη11. 888}29. 50 
χΎ18. 938 Ρ18. ΧΕΙ. 942 521. λ1. 968 ΡῚ, οἱ μελίχλωροι 
ἀπεψυγμένοι εἰσίν ᾧΦ 6. 812.219. --- πιοίδρῃ ἀἐπεψνγμένοι 
πρὸς τὸ μέλλον Ρβϑ5. 1888 54. 

ἐπράγμων. οἱ ἀπράγμονες ὑκ ἄδικοι Ῥβ4. 1381 525. --- 
ἀπραγμόνως (Βυτῖρ ἐς 186) Ηζ 9. 1142.38. ὁ λόγος δ5 

, ἀπραγμόνως εἴρηται, λίαν μβ9. 869 ΡΩ7. 
ἐπρακτεῖν, ΟΡΡ πράττειν Πη8. 1825 381, Ρ24. ηεβι0. 1226 

581, ἀπρακτεῖν διὰ βίν Ηα8. 1095}88. ὠπρακτεῖν τὰ αἰσχρά 
, Ἶβ11. 1228 80. 
ἕπρακτος κηδευτὴς ὁ χορός πιθ48. 922 "26. 
ἐπρέπεια τῆς πολιτείας Πβ9. 1210 318. 

Υ, 

ἡ τῷ ἀπτέρυ Ζμαϑ. 642 "24. οὗ ΜζΙ12. 1088 312. χαλεπὸν 
διαλαβεῖν εἰς τοιαύτας διαφορὰς ὦ ἐν ἔστιν εἴδη, ὥσθ᾽ ὁτῶν 
ζῷον ἐν ταύταις ὑπάρχειν ᾿ μὴ ἐν πλείοσι ταὐτόν, οἷον 
πτερωτὸν ὺ ἄπτερον (ἔστι γὰρ ἄμφω ταὐτόν, οἷον μύρμηξ 
ἢ λαμπυρὶς ἢ ἕτερα τινα) Ζμαϑ. 642 "88, 6483 "1. Ζιὸδ!ι. 
528 ΡΩ20. 8. 684 019. ἔντομα ὸ ἄπτερα, οἷον ἴσλος ὼ σκο- 
λόπενδρα Ζιδ1. 828 "117 (εἴ Μ Ρ 81,206. ῚῚ δ ͵5.; 221. 
ΑΖΙΙ 168). 

ἅπτεσθαι. 1. « συνεχῆ μὲν ὧν τὰ ὶ ἔσχατα ἕν͵ ἁπτόμενα δ᾽ ὧν ἅμα, 
ἐφεξῆς δ᾽ ὧν μηδὲν μεταξὺ συγγενές Φζ1.281 322. εϑ. 226 
Ῥ28, 2271818, 21, 24. δά. 211 384. Μχ12. 1068}27, 1069 
410. Οβ4. 28184. Γαδ. 838 48,10. ψβιι. 428 524. τὸ. 
122 "29, 80. ὅταν ἅπτηται Ἧ ἢ διαιρῇ ται τα σώματα, ἅμα ὁτὲ 

μὲν μία ἁπτομένων ὁτὲ δὲ δύο θεν ες γίγνεται Μβϑ5. 
1008 484. ἔνιοι τὸ ἅπτεσθαι λέγωσιν εἶναι ἄνευ τῇ γίνεσθαι 
Οα!::. 280 Ρ8. ἅπτεται ἅπαν ἣ ὅλον ὅλ ἣ ἢ μέρος μέρυς ἣ 

ὅλυ μέρος ᾧζι. 2812. ατ911 "28. ἅπτεσθαι τὴν Μεγα- 
βέων πόλιν καὶ ΓΝ Κορινθίων τοῖς τείχεσιν ΠγΎ9. 1280}14, ἅπτε- 
σθαι σφαίρας κατὰ στιγμήν ψαὶ. 408.318. Μβ2. .398 "2. 
εὐθεῖα εὐθείας ὐχ ἅπτεται διχὴ πιεδ. 911 827. ποιεῖν ἢ παΐ-- 
σχειν αὶ δύναται κυρίως ἃ μὴ οἷόν τε ἅψασθαι ἀλλήλων Γαδ. 
822 24, Φη1. 242 "28. συμπεφυκότα μὲν ἀπαθῆ, ἁπτό- 
μενα δὲ παθητικὰ ὼ τ ποιητικὰ ἀλλήλων Φὸ δ. 212 082. ἔστι 
μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ) ἁπτόμενον ἁπτομένα ὡ ἁπτόμενον, ἔστι 
» ὡς ἐνίοτέ φαμεν τὸ κινῶν ἅπτεσθαι μόνα τῷ ἅπτο 
τὸ δ᾽ ἁπτόμενον μὴ ἅπτεσθαι ἁπτομένυ Ταθ. 828 328, 29, 
82, 84. (ὅδη ἁπτομένης τῆς μέθης πγ9ϑ. 872 219. .320. 814 
10). τὸ πῦρ ἀ μόνον ἁπτόμενον θερμαίνει, ἀλλὰ κἂν ἄποθεν 
ἢ Ταϑ. 821 "8. ἁψάμενον μέν, ὑχ ἁπτόμενον δέ Ζγβι. 
78414-16. ἀστέρες ἁψάμενοι, ΘΥα συνελθόντες μαθ. 848 
585, 84451. --- ἅπτεσθαι τῷ δελέατος Ζιδ8. 584 8318. κυ- 
νίδια ὅχ, ἁπτόμενα τῷ βάλλοντος (Ρ]αὺ Εδρ Υ͂ 469 Ε) Ργά. 
1406 "84, ἅπτεσθαι ἀθ οοἶζϊα Πη16. 1835 40. πὸ29. 880 
Α28, -- 2, πιοῦϑρἢ οἷον ἁπτομένυς τῆς ζητήσεως ἐξ ἀρχῆς 
Γαδ. 320584. ὡψάμενοι τῆς μεθόδυ τῆς τοιαύτης, τύτων 
τῶν λόγων ΜΑΞΒ. 984."28, 519. ἅπτεσθαι πάσης μαθήσεως, 
τῶν τοιύτων ἁρμονιῶν Πθ6. 1841 81. 1. 1842 }29. τῶν 
μαθημάτων ἁψάμενοι ΜΑδ. 985 Ρ24. οἱ  ἐριστικοὶ ἅπτονται 
πάντων τι11. 111 24. ἀξιολόγως ἦφθαι τῆς ; φιλοσοφίας ᾧῷγ4. 
203 82. ἅπτεσθαι τὴς αἰτίας, τῷ εἴδυς, τῆς ὕλης ανᾷ. 412 
48, Φβ2. 194521. ΜΑδ. 98619. λ2. 1069}24. ἅπτεσθαι 
τῆς ἀληθείας, τῆς φύσεως, δικαίῳ τινός βῖπι ηεβ10. 12211. 
αὖ. 1216 27. Ταΐῖ. 824 81. Πγ9. 1280 39. ἡμα]. 1182 

“428. ἥψατο (ὑπὸ ἐλέγχων) πρῶτον τὸ εὐηθεστάτυ ΡΥ17. 
1418 "28. ἡμμένοι τῆς τοια τὴς ὑσίας, ἀλλ᾽ ἐχ ἱκανῶς 
ᾧῷαϑ. 1918. λίαν πόρρωθεν ἅπτεσθαι τῆς αἰτίας Ζγὸ!1. 

Μ 



90 ἁπτικός 

1655. δεῖ διορίζειν περὶ τύτων, νῦν δ᾽ ὅσον ἀναγκαῖον 
ἅψασθαι αὐτῶν αι4. 442 534. ἱκανὸν αὐτῶν ἅψασθαι τοσῦτον 
ΜΑΘ. 990 584. (φτγορίυβ δὰ Ῥτορσῖδτα, νοοαθυ} σῖτα δοοϑάϊο 
ηυοὰ ἀϊοϊϊυν ταύτης τῆς αἰτίας ἐθὲν ἅπτεται τὰ εἴδη ΜΑΘ. 
992 582). --- οἵὰ οδίθοῖο ἥψατο πρῶτο;, μόνον ἐπὶ μριρὸν δ 
Δημόκριτος Ζμαὶ. 642.326. Μμά. 1018 520. φανερὸν τοῖς 
ἡ μετρίως ἡμμένοις Μλδ8. 1018 "9. «μᾶλλον ἁπτόμενοι Ῥα2. 
1868 48. -- ἁπτός, οΥ̓ ἁφή. περ ὶ τὸ ἁπτὸ ψβιι. ἁπτὸν 

τὸ αἰσθητὸν ἁφὴ ΨΎ12. 484 Ὁ12. ἴῃ 829 58. ἁπτόν. ΟΡΡ 
ἄναπτον Ψβι1. 424 512. τὰ πτά, οοπὶ τὰ γευστά Ῥα11. 1τὸ 
1870 194. ἡεγ2. 1230}95-1281 17. τὸ γευστόν ἐστιν 
ἁπτόν τι ψβιο. 422.12. τὸ ὀσφραντὸν ἐν τῷ ἁπτῷ γένει 
αι8. 445 39. ἐντὸς τὸ τῷ ἁπτὸ αἰσθητικόν ψβι!. 423 528. 
ἐναντιώσεις ἐν τῷ ἁπτῷ, διαφοραὶ ὦπταί Ψβ11. 428 Ρ26, 
26. Γβ2. 829 δι7, σῶμα ἁπτόν, γα αἰσθητόν Γβ2. 829 ιτδ 
Ρ8, σῶμα ἁπτόν, ὃ ἂν ἔχη βάρος ἢ ἥ χυφότητα Φὸτ. 2141. 

ἁπτικός ΝΝ Κὰ ἁφή 1. ἀναγκη ὅσοις ἐστὶ μίξις, εἶναι ταῦτ᾽ 

ἀλλήλων ἁπτικά Γαθ. 822 Ρ21. --- 2. οὗ ἀφή 2. τὰ ζῷα 
πάντα φαίνεται τὴν ἁπτικὴὲν αἴσθησιν ἔχοντα ψβ:. 418 09. 
γ13. 484 Β18. 18. 485 814. Ζμβϑ8. 668 528, ἄνευ τῷ ἀ- 30 
πτικᾷ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ϑδεμία ὑπάρχει ψβ8. 418 58. 
τί τὸ αἰσθητήριον τὸ τὸ ἁπτῶ ὑπτικόν ψβιι. 422 "20, 428 
580. τὸ μεταξὺ τὰ ἀπτικῶ προσπεφυκὸς ὴ σάρξ ψβιι. 
428.816, 526. τὸ ἁπτικὸν γῆς αι. 438080. ἡ μαλακὴ 

᾽ ,ἷ 

ὠραιὸς 

1828 Ρ20. αιῶ. 487 328. (ἴὰ αὐἱθὰδ ᾿Σ τὶβ Αὐἰβιουθὶῖβ 886- 
Ῥῖυβ, ἴῃ αυϊθὰδ ΓΣΆΓΙῺΒ ἀδυγρδίαμι Ἰεραῖυν ἄρα, ἀϊδυληχὶς 

Ε. Εποκθη, ἀθ Αὐ ἀϊς σαϊϊουθιῖ Ρ 50.) ἰπίοσ δγίϊουϊασῃ οὖ 
πομθη ἄρα φΟἸ]οοδύατ Ἰορίθαν τὸ ἄρα πὺρ ὑδὲν ἔχει βάρος 
Οδ 4. 811 021. ἴῃ δροάοδὶ ἀυϑυγραίαν ἄρα ε9. 19.518. Γβ10. 
831324. ΨΎΙ. 425 49. νΖμαι. θ42 418. Ἠε10. 1184. "6, 

[ 84. .11965.4 (οὔ ἄν, ὥστε). --- εἰ ἄρα, εἴπερ ἄρα. ἐὰν ἄρα, 
εἰ μὴ ἄρα ἴῃ Ρίθμο. ϑηυποῖαίο ̓ Ἀγροιβδιίοο, νου εἰ δ᾽ ἄρα 
ὼ σημαίνει, ἀλλ᾽ ὦ ταὐτό ἐὰν ἄρα τινὰ δέη ποιῆσαι μέγαν 
τι81.181}38. 24. 180810. α. 102534. δ5. 127139. ΠΕῚ1. 

1815 10. ΚΘ. ὅ Ρ14. αἰῶ. 43119. 4. 442Ρ14, Μη4.1044 

Βᾳ, μ3.1011.388. ν]Ἱ. 1087 "28. Ηκ10. 1081 11. ποά. 
1449 27. πνῶ. 482 811. 4. 488 518. εἰ μή τι ἄρα διαφέρει 
Μι6. 1056 Ρ12. (ἴπ ᾿ἱπίογτοφαίίοπθ οδ]ίαυα ἀβυγρατὶ εἰ ἄρα 
Ἀθραὶ δμ θη Αὐ ῬΟΘΟῚ 48, δ Μβι. 998 Β27, ποά. 1449 
47 ἄρα Ρτο εἰ ἄρα τοβεϊδαϊ!.) ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ΘἰΠἰρυῖςο δῖ π6 

γογθο, νϑ]αυῖ τῶν δὲ ἄλλων ἐδὲν λέγεται καθ᾽ αὐτό, ἀλλ᾽ 
εἰ ἄρα, κατὰ συμβεβηκός ΚΟ. 5510. 8. 11.820. ταδ. 106 
θγ, κἂν ἄρα (6 ὺ ἐὰν ἄρα) Ζιζ 20. ὅ14 422. ὁδάθῃι ν»Ἅ» 
δίαυθ ἴῃ δἰαβιιοαϊ Ῥτοίαβῖθυβ Βγροιμθῦϊοῖβ ἄρα ἀβυγραταν 
ἴῃ βαδδυιηϊίοηα, ἀλλ᾽ ἦν ἄρα τὸ α δυνατόν" ἢ τὸ βὶ ἀρα 
Μθά. 1041 "22. --- ὡς ἄρα ῷζϑ9. 240521. [40.148]1543. 
ὅτι ὑκ ἄρα ποι1. 1455 511. --- ἄρα γε Ηεά4. 1180 322 (ἢ). 
-- ἄρα πζ4. 8867. --- ἀλλ᾽ ἄρα ν ἄρα οχίτ. 

γλῶττα, ἀπτικωτατη γαρ, ἡ δὲ γεῦσις ἁφή τις Ζμβιῖ. 25 ὧρα. «αἰ οὐ ἄρα ἴπ ϑδάθπι ἰαξοστορβίοῃθ φοπίαποία εἰ ὄν ἤρετο 

660 521. ἡ τὸ ὀσφραίνεσθαι αἴσθησις μέση τῶν τε ἁπτικῶν 
ἡ τῶν δι᾽ ἄλλυ αἰσθητικῶν αἰδ. 448 87. 

ἀπύρηνος ποσαχῶς λέγεται Ψψβ10. 422 529. Μὲὸ22. 102881. 
φοίνικες ἀπύρηνοι 250. 1524 025. ἀπυρηνότερα πκϑά. 925 
528. 30 

ἄπυρος. ἐὰν ἄπυρον ἧ τὸ ἀστράψαν χά. .398ὅ 824. υσὸς 

ἄπυρος θ45. 888 8. 248. 1528 085. τὸ ἄλφιτον ἄπυρον, 
τὸ ἄλευρον πεπιίρωται πκαϑ2. 929 511. 

ἀπωθεῖν μα4. 842 518,20. β8. 8358}1. γ4. 818 "9, ἐκ ἐν- 
δίδωσιν ὁ ἀὴρ ἀλλ᾽ ἀπωθεὶ πκεὶ. 981 94. ἀπῶσαι, ἀπω- 85 
θεῖσθαι, ἀεὶ προωθεῖν. νπροωθεῖσθαι μβ8. 8360852, 867 516. 
ὅταν ὁ ἀὴρ ἀπωσθὴ ὥσπερ σφαῖρα ψβ8. 419 Ῥ27. ὅταν 
ἀπωσθὴ τὸ νέφος εἰς τὸν ἄνω τόπον μαι. 848 518. β.. 

8600921. τοσαύτην γωνίαν ἀπέωσται ὅση γίνεται ἡ κατὰ 

κορυφήν πις 18. 915 }82. πλάγιον ἀπωθεῖν μχ 85. 858 9. 40 
ἄλωπεκα ἀπωσθῆναι εἰς , φώραγγα Ρβ20. 1898 Β2 δ, --- 
ἀπωθῶνται τὸν μέσον οἱ ἄκροι ἕκατερος πρὸς ἑκάτερον Ηβϑ8. 
1108 "28. τοὺς διαβολὰς ὕτως ἀπωσόμεθα, Ω λύειν ρ81. 
1442 022, 21. ζητῶντες ἐξετράπησαν οἷον ὁδὸν τινα ἄλλην 
ἀπωσθέντες ὑπὸ ἀπειρίας ῷαϑ. 191."26. 45 

ἄπωθεν (Υ ἄποθεν). οἱ ἄπωθεν, ΒΥ οἱ ἀγνῶτες, ορρ οἱ γνω- 
βιμοις οἱ συνήθεις, οἱ συγγενεῖς Ῥα11. 1371 312. 15. 1876 
416. β6. 1384 026. Πβά. 1262 529. υδίᾳυο ν} ἄποθεν, οὗ 
Τοῦ ῬΒσγηῃ Ρϑ. αδοΐπρ δὰ Αγ Ρο] ρΗ811. 

ἀπωλειά τις αὐτῷ ἡ τῆς ἡσίας φθορά ΗἨδ1. 1120 52. ὅλων 50 

εἰ ὅσα τις μὴ ἔχει πρότερον ἔχων, ἄρά γε ἀποβέβληκε 
τοσαῦτα, ἀδεὶς ἂν ἔδωκεν τι2 2. 118 385. --- ἄρα οὐ πότερον 
παοπιοὰο 17. 88 αἰεγαπὶ τα 4. 101 580. ἴῃ λανογτοραιίοπθ 
ἀϊγοοῖβ ἄρα --- ἢ Ηα4. 1096 527, ἄρα --- ἢ ὅ ΑὙΙΪ. 7181. 

δ. 90 "8. 8. 9019. τι10. 111 486; ἴθ ἱπίοστοσδίοηθ 

οὈ]ψυα ἄρα Μνῶ. 1088 "14, ἄρα --- ἢ 'ὶ Φγδ. 204}8. ὁ 8. 
210 5825. Αδ1. 89.088. 8. 9852, 82. ΨΎΤ. 48117 (ΨἌἹ 
ῬοΟΘΟΙ 48 54). ἴῃ ἱμεοστοραιϊοαδυο ὈΙπΙ ΣΙ θὰ85 (ἦρα - ὅ) 
Δἰζθγαμι τα θμι ὈΓΌΠ. ἃ ραγίϊου]α ἤ δχογϑυπὶ ἰπύθγάσμ τϑβροη- 
δβἱοῃ δ νἱπὶ Ββαδοὺ Ηιϑ8. 11656}Ρ14, 11. 24, 81. 411. 1100512. 

ΡβΩ8. 1898 516 (βθουπάσπ Ἰοοιϊοιθαι οοὐ 4“, οαϊ ποη ἀ6- 
Βοθαῦ ὄἀ δάάογο 8041). ἀλλ᾽ ἄρα Αδϑ8. 9028. 6. 92 56. 
οἵ ἥ. ἴρβαπι ἦρα ἰπ ἱπίθυτ ρα ῖθα ἐπι ρ αἴθ ΠΟ ΓΔΙῸ 
18 ἀϑυγραύαγ, αὖ ἰπλογγορσδῦϊο νἱπὶ Βα θαῦ δηυποὶδῦὶ τιοἀθβὺθ 
τοὶ ἀυθ ταπίοτ Δἰπυταδπιῖβ (οἢ ἤ) Μη4. 1044 386. ΗΎ6. 
1118 328. ὧραά γε Ηα4. 1096 "27. γ4. 1112 815. ξ4.9718 

517. ἀρ᾽ ἦν Ταϑ. 8318328. Ηα1. 1094 322. θ18.11685316. 
ι2.1164 27. 4.1166 8. ξ1. 914 58. ἀλλ᾽ ἄρα ᾧη4.249 

48, Ηα4. 1096}27. γά. 1112315. ΠΎΙΟ. 1281824. Μζ18. 
1088 "16. ἡμαῶ. 1184 2ὅ, 29. 17. 11895ὅ. β6. 1200"88. 
8. 1207 80 8]. Φ0]]δ 08 μΐ8 Ἰοοΐβ δρρδγεὶ ρτὸ ἀλλ᾽ ἄρα βΒοτὶ- 
Βοπάμτῃ 6β86 ἀλλ᾽ ἄρα Φη4. 248 316. ξ2. 9158 518 (ΒΣ ἂς 
8118). ΜζΊ. 1038.1 (80 ἀοίπάε 82 γε ργτὸ δὲ). πνῶ-. 
483.28, οὐ ἄρα ρτοὸ ἄρα Γβ11. 8337518. πνθ. 484 "7. 9. 
480 84. 

τῶν ἐθνῶν ἀπώλειαι ἢ φθοραί μα!4. 851}11. ἡ γένεσις ἢ ᾿Αραβία μα12. 849 58. γεώδης πιβ 8. 906}19. τὰ εὐωδὴ 
ἡ ἀπώλεια τῶν φθαρτῶν πιζ8. 916 526. --- ἰδούυγα πκθ1 4. 
982 Ῥ26, 

ἀπώμοτον (ΔΙῸ ἔν 16) Ργ17. 1418 080. 
ἄπωσις, ἅοῇ Φη2. 248519, 27. ἀπώσεις, ΟΡΡ Ἐτες ῷη 2. 85 

44815. εἰς τὐναντίον τὴς ἀπωώσεως ἐξελίττεσθαι πις 4. 

918 516. 
ἄ ραὶ αρὶξαύατη ἴῃ Θοποϊαβίοη θυ ̓ (συμπερασματικῶς τὸ τελευ- 

ταῖον εἰπεῖν, ἐκ ἄρα τὸ " τό, ἀνάγκη ἄρα τὸ ὼ τό Ρβ24. 

1401 58) σεῖο Ὥ 
ἀναγκαῖον ἄρα, ἀνάγκη ἄρα, δεῖ ἄρα ΠῚ. 1261 .520. η8. 

τἀκεῖθεν πιγά. 908514. ἐν ᾽Α. κάμηλοι θῶ. 880}5. Ζιε14. 
846 08. ὑαινῶν τι γένος θ145. 845 324. σαῦροι Ζ1028. θ0ὃ 
"5, --- ὁ ̓Αραβικὸς κόλπος κβ. 398 Ρ16, 28. ὁ ̓ Α. ἰσθμός 
κϑ. 398 "82. κόμι ᾿Αραβικόν φταδ. 818 56. ᾿Αραβικοὶ βέν-- 
τελοι φτα 4. 819 21, -- ᾿Αράβιαι καμηλοι (ἀϊδὲ Βακ- 
τριανα) Ζιβ1. 498}9, 499 510. (ΤΑπιοῖα8 ἀτοπιοάατίαβ Ο 
5. Καὶ Κὰ ὅτ 8ὰ Ρ.ΤΙ 5 δ8 ΑΖΙῚΤΤΟ αὶ 38.) 

ἀραιό δὺς. οἱ ἀραιόδοντες βραχυβιώτερει 2.8. 501 928. 
ἧλον ἄρα Πδ11. . 129ὅ 088. η2. 1825 86, 60 ἀραιός. νέφη ἀραιότερα. ΟΡΡ σφύδρα πυκνῶν μβθ. 864}25. 

ὀμίχλη ἀναθυμίασις νέφους ἀραιοτέρα κ4. 894 321. ὀστῶν 



ἀραιότης 

ἐραιόν Ζια. 491 δ1, τρίχες ἀραιαί χθ. 191}21. φῶς ἀραιόν, 
ἐχτίνες ἀραιαί χὶ. 191 19, 21, πάντα ἀραιότερα φαινόμενα 
πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀσημότερα γίγνεται ακ802 418. τὲς πόρυς 

ἀνεῆχβαι μᾶλλον αὶ ἀραιὰ τὰ σώματα εἶναι πβδ. 8671518. 
ἀραιοι, ΟΡ πυκνόσαρκοι παϑ0. 861 526, 88,29, 86. ὠραιῶν 
τῶν πόρων ὄντων πβ42. 870 581. ἀραιᾷ τροφὴ χρῆσθαι Πη18. 
1885 518, φωναὶ ἀραιαί͵, ΡΡ πυκναί ακ803}38. 

ἐραιότης φτα 8. 819 48. ἀραότητες, ΟΡΡ πυκνότητες Φθτ. 

260 }10 (οἴ μάνωσις ν8, 11). φτβϑ8. 821}871. διὰ τὴν 
μαλακότητα ὼ ἀραιότητα, τῶν πόρων ακ802 5324. 

ἀραιὸν. τὸ θερμὸν ἀραιοὶ τὰ πυκνα πκδι0. 9814. ἀραῶν 

τὴν σάρκα, Ορρ πυκνῶν, καὶ σὰρξ ἀραιῶται, ορρ πυκνῶῦται 
παδ32. 865 "19. 568. 8600 84. 29. 8608 84, 8. ε84. 884 8217. 
λζ 8. 966."14, 34. ᾿ ἀραιω μένων τῶν πλησίον Ζγα 20. 128 
526. ἀραιυμένων τῶν τὸ ὀφθαλμῶ πόρων πεϑ1. 884 "84. τῷ κς 
ὑγρῶ ὕὅπω χυθέντος δὲ ἡραιωμένυ κα. 894.3860. 

ἀραιώδυς. οἱ ἀραιωδοντες πλὸι. 968 Ρ20. (ἀραϊοὶ ὀδόντες 
εοἀὰ, 8οτ νἱἀοίαν ὠραιόδοντες.) 

᾿Αράξης μα18. 850 "24. 

ἴΑργος 91 

"28 - "2. -- κλῆρος ὃ ὃς ἐντίκτει ἐν τῷ κηρίῳ ὅμοιον ἑαυτῷ 
οἷον ἀραΐχνιον Ζιθ21. 606 "18. δεῖ τὰ τῶν ἀραχνίων ὠμὰ εἶδος 
τιθέναι σκώληκος ΖΎΥ9ϑ. 108 "9. (ἀραχνίων δύο γένη, τὸ 
μεῖζον μακροσκελέστερον ᾿ϊπῖ γα τυϊδηρυϊατίβ ΚΡΙΟΙΙΔΩΙ, 
ΔΥΔΏΘΔ ἸΔΟγτίηὐμῖοα θὰ Ρ 268 ἡ ὅ0 ἃ 1; τὸ ἔλαττον συμ- 
μετρόύτερον ὁ ΔΓΒΏΘΒ ἀοπηοδίϊοα Καὶ ἡ 1011 ἢ 2, δὰ Ρ 288 π 50 
ἃ 2; τὰ δύο γένη ὑοροπατίαγατα οὗ δροϊθηδγυμ βρθοῖθθ υ86- 
ἄδὰ ΑΖΙΙ 161 Π2 αι.) 

ἀραχνιᾶν. τὸ σκωλήκιον τὸ εἰραχνιῶν ὸ λυμαινόμενον τὰ κηρία 
Ζιθ21. 606 Ρ10. φθείρεσθαι τὰ κηρία ᾧ ἀραχνιῶσθαι Ζιι40. 
628 38,14. 

ἀραχνιώδης. αἱ χρυσαλλίδες τῶν ψυχῶν προσέχονται πόροις 
ἀραχνιώδεσιν Ζιε19. 851 521. ὃ ξυλοφθόρος. ἐν χιτῶνι ἀρα- 
χοιώδει Ζιε83. 5517 16. τὸ πρῶτον μικρὸν ὼ ἀραχνιῶδες τὸ 

γάλα ἐν τοῖς μαστοῖς “Ζιηδ. 683 "84. ὃ ναυτίλος ἔχει με- 
ταξὺ τῶν πλεκτανῶν ἐπί τι συνυφές, λεπτὸν ἡὶ ἀραχνιῶδες 
Ζιε81. 62212. 

ἀραχνώδης. σφῆκες ποιῶσιν ἐκ φλοιώδυς ὼ ἀραχνώδως ὕλης 
τὸ κηρίον Ζιε23. δδ4 Ρ28. 

ἐρίχνης ὃ, ἀράχνη ἧἥ- ἰμϑθοίιπι, τὸ καρκίνιον ὅμοιον τοῖς 30 ̓Αραχωτης. ἐν ᾿Αραχώταις Ζιβι. 499 54. 
ἀράχναις Ζιδά. 529 Ν25. ὁ θύννων οἷστρός ἐστι τὸ μέγεθος 
ἡλίκος, ἀράχνης Ζιεβ81. 551 529. θι 9. 602 828. --- ἰδιότροφον 
τὸ τῶν αἰραχνῶν γένος, ζῶσιν ἀπὸ τῆς τῶν μνιῶν θήρας 
Ζιαϊ. 488.16. οὗ(40. 628 "14. οἱ ἀράχναι ἔξω ἐκχυμίζυσι 
τὸ ζῷον Ζιθ4. 594 514. πότε αὶ πῶς ἀφίενται τὸ ἀράχνιον 35 
Ζι39. 623 .3280. ἐργάζεται ὁ ὁ ἀράχνης ἐν ταῖς εὐδίαις πκςθ1. 
9415838͵, 84. φύσει τε ποιεῖ ὰ ἕνεκά τὰ ὁ ἀράχνης τὸ ἀράχνιον 

Φ38. 199 "22, 21. αἱ λειμωνιαι ἀράχναι πῶς ,»προαποτίχτυ- 

σιν εἰς ἀράχνιον, ἐπῳάζυσαι ζῳοποιῦσιν, ἐν πόσῳ ὄνῳ τέ- 
λειοι γίνονται" τίκτουσιν αἱ γλαφυραὶ ἐλάττω τὸ πλῆθος 50 
Ζι51. 558 Β7.117. οἵ 19. 558 39. ἐκβάλλονται ὑπὸ τῶν 
τέχνων Ζιε26. δδ5 324. --- πόλεμος ἀσκαλαβωτη ὼ ἀράχνη 
Ζμ1. 8609 329. (αἱ λειμωνιαι ἀράχναι ἀΥΔΠΘΟΓΆΠΙ βρθοίθβ , 
ἀοϊοταθάθθ πιῖγα Ὁ }}}8 Καὶ ἡ 691 π 4, Ἰ᾿γοοβδγιαμι ΒΡΘοῖθ8 88 
Ρ 2838 ἢ 5δ0Ὁ.1. ΑΖΙΙ 1601 Π1.--- οῇ Ρτϑϑίθγθα ἀράχνιον 2.) 85 

ἐράχνιον. 1. τοῖβ διδηθδσυηι. τὰ φαλαγγια ὅσα ὑφαίνει 

ἐράχνια, τὰ αποτεταμένα ἀράχνια Ζιεϑ. 543 218. τίκτει ἐν 
ἀραχνίῳ, ἀφίησιν ἀράχνιον, περιέχεται ὑπὸ τὸ ἀραχνίυ, αἱ 
λειμωώνιαι ἀραΐχναι προαποτίκτυσιν εἰς ἀράχνιον Ζιε21. δδὅ 

ἀργεῖν ὼ ἀκινητίζειν τὼς αἰσθήσεις υ. 458 380. κύνες ἀρ- 

γϑντες, ΟΡΡ πονήσαντες Ζιζ20. ὅ1429. 
ἀργέστης. ΒΥΏ ᾿Ολυμπίας. σκίρων, Ἰάπυξ, τίνα ἔχει θέσιν 
ἢ ποῖός ἐστι τὴν φύσιν μβ6. 868 "24,29, 864 514, 18,}}δ, 
20 (ξηρός), 28 (χαλαζωδὴς), 80 (ἀστραπαῖος), 8θὅ 38, 8. 
κι. 394 025. σϑ7Ί8 "117. [288. 1521 "40. 

ἀργής. ποῖος λέγεται κεραυνός, ἀϊδὺ ψολόεις μΎ1. 371 310. 
κά. 895 3271. 

ἀργία. μεταβάλλειν εἰς ἐνέργειαν ἐξ ἀργίας ψβά. 410 }8. 
δι᾿ ἀργίαν τῶν κατὰ μόριον αἰσθήσεων ὴ ἀδυναμίαν τῷ ἐνερ- 
γεῖν ενϑ. 4614. διαφεύγειν τὴν ἀργίαν τῶν σωμάτων ΠῚ: 1. 

1886 521. διανέμειν τροφὴν ὼ ἃ "γίαν τοῖς δύλοις οαῦ. 1844 
58, ἀργία ὁ ὕπνος τῆς ψυχῆς, ἥ λέγεται σπαδαία καὶ ἢ φαύλη 
Ηα18. 1102 7. ηεβ1. 1219}19. γραφὴ ἀργίας ἢ 881. 1641 
Βχ11, ἀργία τῶν μελιττῶν, νόσημα Ζιι40. 628 Ρ19. --- χωρὶς 
ἄλλης ἀργίας (ὁχ Ἐὺν Μοά 296) Ρβ:ι. 1894 588. 

ἀργικέραυνος (Υ] ἀρχικέραυνος) Ζεύς (ΟτρᾺ Υ͂Ι, 10) κῖ. 
401 328. 

ἄργιλος πθθ. 890 526. 
51-8. οὔ 89. 623 832, 4, 1, 21. πότε ἀφιᾶσι τὸ ἀράχνιον, πῶς ὦ ἀργιλώδης μα14. 8562010. 

ὥνται αὐτῷ Ζιι 39. 628 516-80. τὰ ἀράχνια τὰ πολλὰ 
ὁΤαν φέρηται πνεύματός ἐστι σημεῖα πχοθ]. 947 488, 87, 

38. φύσει τε ποιεῖ ὼ ἕνεκά τυ ὁ ἀράχνης τὸ ἀράχνιον 4βϑ. 
199527. --- ἔπεστιν οἷον ἀραχνιον ἐπὶ τῶν θαλαμῶν τῶν 
σπόγγων Ζιεῖ6. 548 329. (ἸΩΘΏ γΔΩδ ὑθηυβ, 811}}}18 [6186 46 
ΔτδηΘΔΓώπα᾽ 5.1828,. ἰπ ἱποογίο το παυϊῖ ΑΖΙΙ 498 Ὠ 15). 
Ὑϑεται ἐν τῷ ἐδάφει σκωλήκια, μικρά, ἀφ᾽ ὧν αὐξα- 
ν᾽μένων ὥσπερ ἀράχνια κατίσχει ὁλον τὸ σμῆνος Ζι40. 626 

"18. τὰ πλεῖστα τῶν γινο ων ἐκ καμπῶν ὼ σκωλήκων 
ὑπὸὴ ἀρα: νίων ( ὁ ὑφασμάτων ὁμοίων τοῖς ἀραχνίοις) κατ- 50 
ἔχεται τὸ πρῶτον Ζιε19. 52 Ῥ2ὅ. --- 2. ἰηϑθούαπα,, ἶᾳ4 
ἀράχνης, ἀράχνη (που ἀϊδβιϊηρσαὶϊ ἀδὰ νοοθθυ]8 ἀράχνης, ἀρά- 
χνη, ἀραχνιον Ἰαάϊοδης 81|188, δὰ 288 πόθ, Μ0228; 
Ρἰογίδαμθ Ἰοοὶβ ἀράχνης Ῥτο ἀράχνιον Βοτ Βαπάυπι οχἰβυϊπηδὺ 
ΑΖΙ1 528 π128). τὰ ἀράχνια, γίνεται. ἐκ ζῴων τῶν συγ- 56 
γενῶν Ζιε19. 550 581. τὰ ἀράχνια, πῶς ὀχεύεται χὰ γεννᾷ 
Ζιε21. 558 Ἀ21-}5. εἰσὶ τῶν ἀραχνίων (ἀραχνῶν οἱ 4) ἔνιοι 
γλαφυρώτατοι ᾧ λαγαρώτατοι ὃ τεχνικώτεροι περὶ τὸν βίον 
Ζι88. 622 Ῥ22. τῶν ἀραχνίων ᾿, τῶν φαλαγγίων εἰσὶ πολλὰ 
γένη Ζιι.39. 622 "27. τῶν ἀραχνίων τῶν γλαφυρῶν ᾧ ὑφαι- 60 
νόντων ἀραΐχνιον πυκνὸν δύο ἐστὶ γένη, ἄθδον Ζι89. 628 

᾿Αργινῶ σα. τῆς ᾿Ασίας ἐν τὴ ᾿Αργινύσῃ Ζιζ29. 518 27. ἡ 

ἐν ᾿Αργινόσαις ναυμαχία 810. 1840 ἅ10. 
᾿Αργοναῦται Πγ18. 1284.828. 
ἀργός, δοῖνο πότερον ἀνθρώπυ ἔργον ἐστὶν ἢ ἀργὸν πέφυκεν 

ΗαΘθ. 1091 580. οἱ ἀργότατοι νομάδες εἰσίν, ἀργοὶ ἴλιοι 
θρέψονται Παϑ8. 1256"81. β6. 1265 516. πόδες ἀργότεροι 
πρὸς τὴν πορείαν Ζμδ8. 684 56. ὁ ἀστερίας ἀργότατος Ζμ18. 
611 57. γυναῖκες ἀργαί Ζι40. 627 16. ὁ μεγαλόψυχος ἀ ἀρ- 
γὸς ὼ μελλητής Ηδ8. 1124 ν44, ἡ εὔνοια ἀργὴ "λία Ηἰ5. 

1167511. ἐν τοῖς ἀργοῖς τραγῳδίας μέρεσι καὶ ὃ μήτε ἠθικοῖς 
μήτε διανοητικοῖς ποῶ4. 1460 58. τὸ διατρίβειν νῦν ἀκριβο- 
λογυ ς ἀργόν ἐστιν Πη12. 138119. --- Ῥαββῖνθ χώρα 
ἀργή, ὉΡΡ χρησίμη μα14. 852518. χωρα ἀργός οβ13849 
48. ἀγρὸς ἁ ὃς (φγοπιοθοϑὶ8) Ργϑ. 1410 329. τέττιγες 
τίιτυσιν ἐν ἀργοῖς Ζιεδ0. δ50 580, ὧν 

ἀργό ς9 ΘΧΘΡ] μι ὀνόματος ἀγνωστοτέρυ ῬΓΙΟΥ͂ λευκός τζιι. 

149 31. 

ἔΑργος. ἐν “Ἄργει τα8 ρα ] 1.66 Πε8. 1802 "18, 1808 56. 4. 
,.1804 125. 10. 13810}27. Ρα]14. 1875 356. ἐν ἤΑργει, εἰς 

ἤΑργος Ε 549. 1514 29. 449. 1651 88. 596. 1576 ν19. 

ἤΑργυς χωρίον τι καλιώμενον Κύθνιον 480. 1556 588. ὁ τῷ 

ΝΜ2 



92 ὠργύριον 

Μίτυος (Βίτυος) ἀνδριάς ποϑ. 1452 38. 6156. 846 322. Πε- 
λασγοὶ ἐκπεσόντες ἐξ ἔΑργυς θ81. 886}11. ἀκρίδος τι γέ- 
νος 6139. 844 "28. ἰχθὺς ἐξ ἴΑργυς ῬαΊ. 1865 321 (8ι:- 
τοοηϊὰ ἔν 165). --- ἡ ᾿Αργεία ἐπὶ τῶν Τρωικῶν ἑλωδὴς 
μαιά. 852.510. Ναυπλία τῆς ᾿Αργείας Ζιθ19. 602 38. --- δ 
᾿Αργεῖοι μα14. 852 39. ἐχθροὶ τοῖς Λάκωσιν ΗΎ11. 1111 
226. Πβ9. 1269 4, 1270 82. ᾿Αργείων πολιτεία ἢ 439-441. 

᾿Αρχωνίδης ὁ ᾿Αργεῖος, ᾿Ανδρων ὃ ᾿Αργεῖος 99. 1494 510, 
14, 19. 

ἀργύριον. εὐπορῶν ἀργυρίν οβ1849"88. ἐξαπατῆσαι ἐπὶ ἀρ- τὸ 
γυρίῳ Ῥα 15. 1816 .320. --- τὸ ἀργύριον ζέον ἐκπαφλάζ ει 
πκὸϑ. 986 25. 

ἀργυρογνώμων Ῥα1ὅ. 1875 5. 
ἀργυροκοπεῖον πκὸϑ. 986 Ῥ2θρ. 
ἄργυρος. τὼ χαλκὸν ἢ ̓ ἄργυρον γενέσθαι τίς ἡ αἰτία μδ]12. χ5 

890 "12. ἄργυρος ὕδατος, ὀσμώδης μὸ1ο. 8897. αιδ. 
448 819. ἄργυρος κοῖλος ἐκ τῶν ἱερῶν οβ1880 Ρ28. τὸν θεὸν 
μῖξαί τισιν ἄργυρον (ΡΙδὲ θρ ΠΙ 418 4) Πβὅ. 126414. 
-- ἄργυρος χυτὸς ψαϑ. 400 }9, ἀἄπηκτον μὸ8. 885 ΒΆ. 

᾿Αργυρὃν ὄρος μα18. 85014. 20 
ἀργυφέοιο ὕδατος (Επὴρ 853) αν. 4738 "19. 
᾿Αργώ Πγ18. 1284 824. 
ἄρδειν. δ γεωργοὶ πειρῶνται μίξαντες οἤ) ἄρδειν Γβϑ. 88ὅ 

414. ὅσα θερμῶ ἄρόεται τῶν φυομένων, σκληρότερα πιθ0. 
898 58. 45 

ἀρδεύειν ἕωθεν, νυκτός. δείλης πκΙδ. 924 Ὀ1δ. λάχανα ἀρ- 
δευόμενα Ζιθ19. 601 18. 

᾿Αρδιαῖοι Ἰλλυριοί θ188. 844 "9. 
᾿Αρέθυσα διὰ πενταετηρίδος κινεῖται θ112. 814 838. 
᾿Αρειμάνιος, ὄνομα τὸ κακῷ δαίμονος 8. 1470 3488. 80 
᾿Αρειοπαγίτης. μὴ πάντα δικχζειν τις ᾿Αρειοπαγίτας 866. 

1589 082. 

ἼΑρειος πάγος. ἐν᾿Αρείω πάγῳ ὁὀῶναι δίκην Ρβ28. 1398}20, 
ἀποφυγεῖν ἡμαῖθ. 1188 538. εἰσάγειν ὀΐκας εἰς ἴΑρειον 
παγον 885. 1542 8921. δίκαι ψευδομαρτυριῶν τῶν ἐξ. ̓Αρείν 86 
παάγυ 8718. 1541511. οἱ ἐξ ᾿Αρείν πάγυ μετὰ τὸν πρό- 
τερον λόγον φυγόντες 401. 1545 17. οἱ ἐν ᾿Α. π. νόμοι 
Ρα1. 1884 528. Πεισίστρατος ὑπέμεινε δίκην ΠΕεῚ12. 1818 
"22. ἡ ἐξ ᾿Αρεὶν παάγυ βυλή 860..1589.512. καὶ ἐν ᾿Αρείῳ 
πάγῳ ̓ βῶὴ ὀλιγαρχικόν Πβ12. 1218 089. ε4. 1804 320. 40 
τὴν ἐν ᾽Α. π᾿. βυλὴν Ἐφιάλτης ἐκόλυσε ἡᾧὶ Περικλῆς Πβ12. 
1214 87. 

᾿Αρειφραδης Ὁ Υ ᾿Αριφράδης. 
ἀρείων. ὰ ὑμῖν ἄρειον μὴ γνῶναι 40. 148110. 

ἀρέσκεια, ΟΡ αὐθάδεια, σεμνότης ηεβ8. 1221 88, 27. Ὑ7. 46 
1288 "84. ἡμα29. 1192 080. 

ἀρέσκειν. ἀρέσκει αὐτοῖς τὸ μὴ λαμβάνειν Ηδ8. 1121 580. 
ἀρέσκυσιν ὲ ἑαυτοῖς Ηι4. 1166 58. εἰ δὲ ταῦτα μὴ ἀρέσκει 

Ηγθ.1118."28. κθ. 1176 ΒῚ, --- πιθὰ πῶς ἄν φίλοι εἶεν 
μὴ ἀρεσκόμενοι. τοῖς αὐτοῖς ΗΙ8. 1168 028. οὗ κ5. 1178 50 
11. ΣΞΣιμωνίδη ἐκ ἀρεσκόμενος Ἠδ2. 1121 51. 

ἄρεσκος, ἀοῦ Ἠβ71. 1108528. δ12. 1126}12, 1127 21 (οἵ 
(10. 1111 17, 18). ηεὙΤ. 1288 587. ἡμα39. 1192084, ΒΥΏ 
κόλαξ ἡμβ8. 1199517. 

ἀρετή, υαπίνοτθο. ἀρετὴ κτήσεως, σώματος, ὀφθαλμᾶ, ἵππυ, 55 
θύννων Πα18. 1259 Ρ20. Ραδ. 1861 Ρ8-85, Φηϑ. 346 "4: 1. 
φ2. 806 "84. Ηβδ. 1106 417. 6186. 844 "88. ἀρετὴ ἀπο- 
δείξεως, λόγυ ῥητορικῶ, λέξεως Αγ24. 88 322. Ργ2. 1404 
587..12. 1412.322. ἀρετὴ κλέπτυ. συκοφάντυ Μδ16. 1021 
519, 22. αὶ ἀρετὴ τελείωσὶς τις, ὅταν γὰρ λάβη τὴν ἑαυτῷ δ0 
ἀρετήν, τότε λέγεται τέλειον ἕκαστον" ἀρετὴ τὸ κατὰ φύσιν 

ἀρετή 

Μδ16. 1021 520. ῷη8. 240 518, 14,28, 29. ἡ ἀρετὴ περὶ 
ταῦτα, ὑφ᾽ ὧν ἀλλοιῦσθαι πέφυκε τὸ ἔχον ῷη8. 246 "18. 
αἱ ἀρεταὶ ἐν τῷ πρός τι πῶς ἔχειν Φη8. 246 ν8, 480. -- 
ἀρετή ΒΘηθα τηΟΓΑ],. ἀϊβοῖρ!μαθ τρογα]β τὸ τέλος ὁ γνῶσις 
ἀλλὰ πρᾶξις Ηα1. 109 ὅ "δ. β2. 1108 526. ΧΙ0.1179585. 
ἡεαῦδ. 1216}»20. ἀρετῆς τί ἐστιν ἔργον αρϑ. ἀρετὴ αυοτηοᾶο 

τοξοσγαίαγ δὰ εὐδαιμονίαν Ηα18. 110250. κθ. 1176}7, Πὸ11. 
1290 581. ἡεα]. 1214 588. ὴ τῷ ἀνθρώπυ ἀρετὲ εἴ ἂν ἕξις 
ἀφ᾽ ἧἣς ὠγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται ἡ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτῶ 
ἔργον ἀποδώσει Ηβ5. 1106 322, 15 (οἴ ζ2.1189517). ηεβ1. 
1218.88, 1219 327, 82, 1220329. ὅ.1222 86. ἡμα4. 1185 

488. Ῥαϑ. 1866 286. Πγά. 1216 589. Φη8. 541 82, ἀρετὴν 

ἀνθρωπίνην λέγομεν ὦ τὴν τῇ συματος ἀλλὰ τὴν τῆς ψυχὴς 

Ἠα18. 1102 816. (ἀνοσιώτατον ἄνευ ἀρετῆς ὃ ἄνθρωπος Πα2. 

1258 386). 4υοπίθμι ψυχῆς ἀἰβοθγηϊςαῦ μόριον τὸ ἄλογον, 
λόγυ πη μετέχον οἵ τὸ λόγον ἔχον, ἄυο δα νἰγίαθαχη 8ε- 
ὨΘΓΆ, αἱ ἠθικαὶ ἀρεταί εἰνα αἱ τὸ ἤθυς ἀ ἀρεταί οἱ αἱ διανοη- 
τικαὶ (τῆς διανοίας, λογικαὶ) ἀρεταί Ἠα18. 1102 828-1108 

410. β1. 1108 814-18. 7. 1108 09. 10. γ18. 1111 Ρ24. ζ2. 
118951. η1β1..1230 534-18. 4. 1221 Ρ29-84. Πα18. 1260 
46, ἀρετὴ τῷ λογιστικῶ, τῷ θυμοειδᾶς, τῷ ἐπιθυμητικῷ ἀρ]. 
1249 526. --- περὶ ἡθυκῆς ἀρετὴς Ηβ - ε. ἡηεγ. ἡμα20- «84. --- 
α. δὰ ἀοδηϊοπάδαι οἷα πούϊοποπι Ηα18 -β9. ἡθικαὶ ἀρεταὶ 
ἐκ εἰσὶν ἐπιστῆμαι ἨΕ1. 1129 "18 (οὗ 48. 1148 521 846). 
"εη1 ὃ. 124691 (εἴ Σωκράτης τὰς ἀρετὰς ἐπιστήμας ἐποίει, 

ἐκ ὀρθῶς ἡμα1. 1182 516. γεαῦ. 1210}6.), ὁ δυνάμεις Ηβ4. 
1106.58. ἡμαῖ. 1186 514, δ παθη Ἠβ4. 1105 "28. ἡμαῖ. 
1188512. αἱ ἀρεταὶ ἕξεις εἰσίν Η418.110859. βά. 1106411. 
1.1103 822, ΕἸ. 1129514. Φηδ. 346411, 80. τὸ βεβαίως ἃ 
ἀκινήτως ἔχειν Ηβ3. 1105 3438. ἡ ἀρετὴ μόνιμον, ἀμετάπτωτον 

Ηθ4. 115612. ἡμβι1:1. 1209 "18. ἡ ἀρετὴ σπυδαῖον ἴ 85. 
149043. --- τὰ κατὰ τὰς ἀρετὰς γινόμενα "Ὁ ἐκ ἐὰν αὐτά πως 

ἔχη, δικαίως ἢ σωφρένως πράττεται, ἀλλὰ ᾧ ἐὰν ὁ πράττων 
πως ἔχων πράττη, πρῶτον μὲν ἐ ἐὰν εἰδως, ἔπειτ᾽ ἐὰν προαιρύ- 
μένος ἢ προαιριμενος δὲ᾿ αὐτά .8β58. 1108.528-82. οὔζ18. 
1144 218, ε18. 1187812. αἱ ἀρεταὶ ἑκυσιον ΗΥγ71. 1118}6. 

ηεβ6. 1228.520. ἡμαϑ. 1187 "29. β8. 1207 ."22. (εἰ ἔστιν 
ἀρετή, ἐκ ἔστι τύχη 88..1491}19.) αἱ ἀρεταὶ προαιρέσεις 
τινὲς ἣ ἢ ὑκ ἄνευ προαιρέσεως Ηβε. 1106 "8. ζ2. 1189522. 
κ8. 1178 4834. ηεγῖ. 1284 825. αἱ κατ᾽ ὠρετὴν πράξεις κα- 

λαὶ ἡ τῷ καλῦ ἕνεκα Ηδ2. 1120.528 (εἴ καλός). μα 2}. 
1191 020. τὸ κατ᾽ ἀρετὴν ἡδὺ ἢ ἄλυπον, ἥκιστα δὲ λυπη- 
ρόν Ηδ2. 1120527. ἡμβῖ. 1206511-28. 11. 1209 088,97. 
ἀρετῆς ἴδιον ὃ ὃ τὸν ἔχοντα ποιεῖ σπυδαῖον τεβ. 1811. Κ8. 
107. οἱ ἀπ᾽ ἀρετῆς Ηδ1. 1120 322. 80 αυοὰ ἴῃ νἰγίαὺο 
ὩΟΏ ἔργον βοτὰ ϑρθοϊδίαν, βοᾷ τὸ πῶς ἔχοντα πράττειν, 

αἀἰογο ἀρετή οὐ τέχνη Ηβ58. 1108.528-"8. εὔζό. 1140}24. 
Μὸ29. 1025 12. --- ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς ἡ λύπας 
ἐστί Ηβ2. 1104}}8-110518. η12. 1103 Ρδ. χΒ.1178815. 
ἡμαθ. β1.1204529. Φηϑ. 24148,24. Πθῦ. 1840.515, 
περὶ πάθη ὺ πράξεις Ηβθ6. 1106}16. γΥ1.1109 580. (πάϑη 
ἀυοπιοάο δυπὶ ἡ δονῇ εἰ λύπῃ φομδεγοδηῖ οἵ μα 7. 1186 
413.) ὁρίζονται τὰς ἀρετὰς ἀπαθείας τινὰς αὶ ἠρεμίας Ηβ2. 
1104»24. ηεβ4. 1223... Φηδ. 340 }19, 247522. --- ὴ 
ἀρετὴ τὸ μέσυ ἂν εἴη στοχαστικί" τὸ μέσον ἀὶ τὸ τῷ 
πράγματος, ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡωᾶς Ηβδ. 1106»15, 7. γὙ7. 
Αἱ ὦ ἐν νὶ ηεβ8. 1220 "84. ὦ. 1222 810. ἡμαῦ. 1185518. 
.1180 520. (μέσον, ὅγα ὡς δεῖ εἷπι οὗ μέσος). κατὰ τὴν 

ὀσίαν μεσότης ἐστὶν καὶ ἀρετή, κατὰ ὁὲ τὸ ἄριστον ἡ τὸ εὖ 
ἀκρότης Ηβθ. 11071.37. (πότερον εἰς ὑπερβολὴν γενόμεναι αἱ 
ἀρεταὶ χείρος ποιῶσι, πότερον ἔστιν ἀρετὴ κακῶς χρῆσθαι 



ἀρετή 

ημβ8. 1200 811-85. 7. 1206 386-Ρ17. ηεη18. οὗὈ ΠΎΙΟ. 
1281.519.) -- ἰμὰθ ρίθμβ ὀοηβοίξατ ἀοβηῖθο: ἕξις προ- 
αιρετική, ἐν μεσότητι ἦσα τὴ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένη ([οτὶ 
ὡρισμένη) λόγῳ ὸ υἷς ἄν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. Ηβε. 1106 
586. ἕξις προαιρετικὴ μεσότητος τῆς πρὸς ἡμὰς ἐν ἡδέσι ὦ 5 
λυπηροῖς Ἴεβ10. 1221 58. --- ὃ. νἱγῦαθ8 οΥἶθο δῷ ἱπογϑιηθηΐδ. 

τῆς ἀρετὴς ἀρχὰ ἢ ἡγεμιὺν ὑκ ἔστιν ὁ ὁ λόγος, ἀλλὰ μᾶλλον 
τὰ πάθη ἡμβ1. 1206 "18- 29. ἐν ταῖς φυσικαῖς ἀρεταῖς ἡ 
ὁρμὴ μόνον ὑπάρχει πρὸς τὸ καλὸν ἄνευ λόγυ ἡμβ8. 1199 
38. οἵ 7. 1206 }19. Ζια 1. 488 ΡῚ 3 866. θ1. 11. φυσικὴ το 
ἀρετή, ΟΡΡ κυρία Ηζ18. 1144 58-11. ἩΕΎΤ. 1384 328. ορρ 
τελεία ἡμβ8. 120034 (μένον τελεία ἀρετή ἀϊοῖθαν Ηε8.1129 
"80, 81. οΥ 1180 87). ἡ χρήσιμος ἀρετὴ ὺ πολιτική Ζμα!. 
642.380. χωρίζεσθαι ἀλλήλων τὰς ἀρετὰς κατὰ μὲν τὰς 

φυσικὰς ἐνδέχεται, καθ᾿ ἃς δὲ ἁπλῶς λέγεται ἀγαθὸς ὑχ τὸ 
ἐνδέχεται Ἠζ18. 1144 088. ημβ8. 1199 .086-1200511. δὰ 
εἴδεϊοπάειπι νἱχτταύΐθιι αὐἱὰ οοηβεγαπὶ φύσις, ἔθος, διδαχή 
(λόγος, προαίρεσις) Ἠκ10. 1179 ῬΖ0844. β1. 1108511,19, 
34. ἡμαϑῦ. 1197 Ββ88ηη. Πη18. 1883 540. οἴ Ἠη9. 115] 
418. --- ἡ κυρία ἀρετὴ ᾿ γίνεται ἄνευ φρονήσεως" ν μόνον 320 

κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, ἀλλὰ ᾧ μετὰ τῷ ὀρθὰ λόγυ ἨζΊ18. 
1144}17,27. ἡμβ8. 1200."4. 7. 1206 ῬΙθ 844. αϑὅ.1198 
410-22. συνέζευχται ἢ ἡ φρόνησις τὴ τῷ ἤθους ἀρετὴ ὼ αὕτη 
τὴ φρονήσει Ηκ8. 1118 516. ζ18. 1144 "81, 30 Ὡβ φρό- 
νῆσις ΝᾺ σἰρετή Πα2. 1258 484). ἡ μὲν ἀρετὴ τὸν σκοπὸν 35 

ποιεῖ ὀρθόν, ἡὶ δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τῦτον Ηζ18. 1144 38, 20, 
114555. γεβ11. Ὑ1. 1280 381. ἡμα 18. 1190 4854. ἡ 
ἀρετὴ σώζει τὴν ἀρχήν Ἠγ9. 1181 415. ἡ ἀρετὴ τῇ νῷ ὄρ- 

γανον ἠεη14. 1248 529. ἀρετή, ἀϊδὲ δεινότης ΗζῚ 8.11442 
(εἴ φρόνχσις). --- ο. ἠθικῆς ἀρετῆς εἰδὴ Θηυπιοτδηΐυν ΗβέΤ7. 30 
"β8. Ῥαϑ. 1866}1. Ὑ12. 1414 221, ἀοβου δαπίυν Ηγ8 -ε 
(εἴ βαρτα Ρ. 9222); αὐυδϑάδιη μεσότητες πο ᾿ρ8ὲ8 υἱἰγυαείθιιβ 
μι ΓΔ}10.8 Δαἀπυπηθγδηίαν ἡμα88.11938.286-88, νο] υὔἱ ἐγκρά- 
τεια Ἠη1. 1145 "86-»2, ἀιδηπαιαπι 68 ϑβὲ σπυδαία ἕξις 

ἀριθμητικὸς 93 

1515 Ὁ11. 

Αρης πρὸς ᾿Αφροδίτην συζευχθείς Πβ9. 1269 "28. ἀσπὶς 
φιάλη Ἄρεος (Ἄρεως) Ργά. 1401 Δ17.11. 1412}08ὅ, 1418 
20. ποῶ]. 1461 νΩ2, 832. (δος ΓΑρην 1451 21). ὃν κτάνεν 
ὠκὺς ἤάρης 5960. 157 99. --- ἤΑρης βἰάυβ ΟβΙ12. 292 5ὅ. 
χ2. 392 420. 

ἀρητήρ (Βοχι Α 11, 94) πο021. 1457 "8ὅ. 
᾿Αρθριδίτης νομός οβ.13858 86. 
ἄρθρ ον. 1. να, ἀτίϊου]αδ φογροσῖβ. τὸ ἄρθρον ἀεὶ δυοῖν δ ὁρος 

ατϑ2 "25. ἄρθρα χειρὸς ὼ βραχίονος καρπός ( 9. οδτρὺβ 

ΑΖι δὰ ᾿ ) Ζια15. 494.51. τὰ νεῦρα Ἱεσπασμένα. περὶ τὸ 
ἄρθρα ὁ τὰς τῶν ὀστῶν ἐστὶ κώμψεις Ζιγῦ. δ18 "4, ὶ 
δύναμις ἡμῶν ἐν τοῖς ἄρθροις. ἐστίν πα 34. 862 8480, 82. οἱ 

ἐν τοῖς μαλακοῖς περίπατοι τοῖς ἄρθροις κοπιυϑεις" τῶν γὰρ 
ἄ θρων πυκνὰς τὰς κάμψεις ποιῶσιν πε40. 888 "2. --- χει- 
ρὸς θέναρ διηρημένον ἄρθροις, Αἰποία, ἱποῖβασὶ8) Ζια 16. 498 
088. --- 2. ἄρθρον ἱ ᾳ αἰδοῖον. ὁ δελφὶς ἔχει μαστὸὲς πλη- 
σίον τῶν ἀρθρων Ζιβι3. 50428. τὰς ὑστέρας ἔχυσι πρὸς 
τοῖς ἄρθροις (ορρ πρὸς τῷ ὑποζώματι) αἱ γυναῖκες ὼ τίνα 
ἄλλα ζῷα Ζιγ1. 510}9. Ζγαϑ. 718 584. 8. 118.338. 0]. 
149580, 151.480. (τῶν σελαχῶν) γίγνεται ζῷα ἐκ τῷ 
ᾧδ πρὸς τοῖς ἄρθροις Ζγα 11. 719 34. διικνεῖσθαι. πρὸς τὸν 
θώρακα τὰς κινήσεις ἀπὸ τῶν ἄρθρων Ζγβι. 141.821. δὲ 
τῶν ἄρθρων οἱ ἡμίονοι οἱ ἄρρενες ὀσφραίνονται τῶν θηλειῶν 
Ζγβϑ8. 148026. --- 8. ἄρθρον φωνῆς. ὁ δελφὶς γλῶτταν ὑκ 
ἀπολελυμένην ἔχει δὲ χείλη ὥστε ἄρθρον δι τῆς φωνῆς 
ποιεῖν Ζιὸ9. δ86 48, ἡ ἐν τοῖς ἄρθροις φωνή, ἣν ἂν τις ὠσπερ 
διάλεκτον εἴπειεν Ζιδϑ9. 5ὅ86Ρ11. --- 4. ἄρθρον, ἡ)οοθθαΐαπι 
Βταταμηδίίϊοαμι. πρόσεχε τοῖς καλυμένοις ἄρθροις ὅπως ἐν τῷ 
δέοντι προστιθῆται ρ26. 1485 "86. ἄρθρον ἃ6ῇ πο20.145758 
(ἀ ββο Ππια ἀθ μος ἰοςο νοὶ ἰπίδγργοίδπαο νοὶ διμθηἀδηᾶο 
αυδοβίο, οὗ ΝᾺ] Ροοὶ ΠῚ 284-286, 800-812, ϑιοίμιμαὶ 
Ο6βο Ρ 2571 844, ϑοβοιηδηῃ Βϑάθίμο1]6 ρῥ 11 5844, 7 8: 
ΒΌΡΡΙ Υ͂ 1-671). 

Βη9. 1151 521. οἱ αἰδώς Ηδιδ. 1128 10, οἵ β1. 1108 ει ἀρθρῶν. κνῆμαι ἠρθρωμένα: φ6. 810»28 (οἵ διηρθρωμένος 
431. ἡρωική τις ἢ θεία ἀρετή, ορρ θηριότης Ηη1.1145320. 
ημβ5. --- αἰϊαὰ νἱγίμξατη ἀϊβοτίτωθη ἱπάθ οὔἱδαγ, χυοὰ νοὶ 
πδίωγα !ὶ ἱπά0}6 ψεὶ τα οἷἶνὶ] ΠΟΙ Π68 ἀἰβογαηῦ Πα 18. 
13603226. ἀρετὴ δύλυ, δεσπότυ, παιδός, γυναικός, ἀνδρός 
Πα18. 1289 521, 1260 δ1ὅ, 81, 38. ὑχ οἷον τ᾿ ἐπιτηδεῦσαι 40 
τὰ τῆς ἀρετῆς ζῶντα βώον βάναυσον ΓῚ θητικὸν Πγὅ. 1278 

421, ἀρετὴ ἀρχόντων, ἀρχομένων᾽ ΠαΙ 8. 1259 088, 1260 48. 
γὙ4.12717 19,27. πότερον δ αὐτὴ ἀρετὴ ἀνδρὸς ἀγαθὲ ὼ 

τον τσρύδαν Πγ 4. 1210}17, 82, 127731,10,.26,}18. 
118. 1288 388. η14. 1888 "12. ἀρεταὶ ργανικαὶ ὼ δίιακο. (5 

νικαί 1π18. 1259 028. ἀρετὴ πολεμική Μγ12. 1388 "20. 
ἀρετὴ πολιτική Πγϑ9. 1280Ρ6, 128157. τὴν ὠρετὴν δεῖ εἶναι 
πρὸς τὴν πολιτείαν Πγ4. 1216 080. --- θοηδ, ααϊθὰβ ΟἾν68 

411} 8]1086 απιδοθάπηΐϊ, β86ρ6 ἰῃῦοΓ 886 οοῃἰπηρπιπίυῦ οὐ ἀϊδὲ 
ἀρετή, παιδεία, εὐγένεια. πλῶτος. νο]υϊ! Πὸ 4. 1291 Ρ29. 2. 50 
1289 238. 8. 129051. 7. 1298 Ρ1ὅ, 18. 8. 1294511, 20, 

22.11. 129521. 15. 1300217, ε1.1801}40. 8. 130815. 

7118. 1288 Ἀ256,1384 ν88. αθ. 1255.818,. 89. Ρβ4. 1881 

421 ἃ]. ἡ εὐγένεια ἀρετὴ γένους 85. 1490 "48. --- ἀρετὴ 
ὀιανοητική τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει τὴν γένεσιν κα ὃν τὴν [: 
αὖ σιν. Ηβ 1. 1108 818. ἀρεταὶ ὁτανοητικαὶ ἀεΓ Ηἰ 
χρήσιμοί εἰσιν Ἠζ18. -- περὶ ἀρετὴς κ κακίας. 6χ αυο ΠΗΡα 

πιοπΐο λόγοι ἐπιδεικ τικοί Ῥαϑ. ἡ ἀρετὴ ἀνέγκλητον ἼΕη1 0. 1 248 
48, ἀρ. βδεμία ἄνευ μεγέθους ἢεγδ. 1282 088. ἀρ. ἡ μὲν 
ὅλη ἡ δὲ μόριον ηεβι. 1219 3237. --- ᾿Αρετά, πολύμοχθε 60 
γένει βροτείῳ: ἃ τλάμων ᾿Αρετά ἢ 625. 1688 "8. 596. 

516). τὰ ἡἠρθρωμένα. ορρ τα ἀἄναρθρα πι49. 896 "2. 
ἀρθρώδης. καρδίαι ἀρθρωδέστεραι, ΟΡΡ ἀναρθρότεραι Ζμγά. 

661 .49. ὅσοι τὸ μετάφρενον ἔχυσι μέγα εὔσαρκον ἢ ἀρ- 
θρῶδες Φ6. 810}26. ὅλον τὸ σῶμα ἀρθρῶδες καὶ, νευρῶδες 
φῦ. 809 "80. 

ἀριδάκρνοι οἱ μεθύοντες πγ34. 814. 58, 
ἀρίδακρυς πλ1. 958 Ὀ11, γυνὴ ἀνδρὸς ἀρίδακρυ μᾶλλον Ζε1. 

608 "9. 
ἀριθμεῖν τί ἐστιν ατϑ68 Ρ2, 909 331, "8. δὲν ἄλλο πέφυκεν 

ἀριθμεῖν ἣ φυχή Φὸ14. 223 525. ἄνθρωπος τὸ ἐπισταμενον 

ἀριθμεῖν (ΡἸαι) τζ ὅ. 142 026. πλθ. 956 212. ἀριθμεῖται 
ἕκαστον ἑνί τινι συγγενεῖ Φδ14. 223 018. τὸ ἀριθμύμενον, 
ἀϊει ᾧ ἀριθμῶμεν Φδ11. 219 "6. ἀριθμυμένυ (ἐναριθμυμένα 
Υγ:) τὸ ἐξ ἀρχῆς τιθ. 168 Ρ2δ. --- ἀριθμεῖν τὰ τῶν πολι- 
τειῶν εἴδη Πὸ7. 1293.541. ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριθμημένῳ 
στρατῦ (Βαυτὶρ ἔν 185) Ηζϑ. 1142.54. --- (ἀριθμεῖν τὰ 
πόρρω, ἴοτι ἀϑρεῖν πΎ30. 8714 "6 εῇ 872.519 ΗΖ Αν δὲ Ὁ 
404). -- ἀριθμητόν Φγδ. 204 09. δι. 219 Ρ0. 14. 228 
828, ἀἶδὺ μετρητόν Μὸ 18. 1020 39. καὶ ὕλη ἀριθμητή (ἀρρυθ- 
μιστος οἱ ΒΖ ΑΥ 501 281) Φαγ. 1902. 

ἀριθμητικὸς ἀριθμός ΔΜίμϑ8. 1088}16 (εῇ ἀριθμός) ἀριθ- 
μητικὴ ἰσότης, ορρ ἡ κατ᾽ ἀξίαν ΠΕΙ. 1802 31. ἀριθμητικὴ 
ἀναλογία Ηβ5. 1106 58ὅ. εἴ. 1182 21, 80. μεσότης ἀριθμη- 
τική, ρμονική ἢ 48. 1488 86. αἱ ἐξ ᾿ἰλαττόνων ἐπιστῆμαι 

ἀκριβέστεραι τῶν ἐκ προσθέσεως λεγομένων, οἷον ἀριθμητικὴ 
γεωμεέτριας ΜΑΣ. 982 528 ΒΖ. ΑὙΖ27. 81 284, 80. 



94 ἀριθμός 

ἀριθμός. τέτταρα τὸν ἀριθμόν, ἴσα τὸν ἀριθμόν Πγιά. 128ὅ 
520. μγΎ2. 3721. Ζγβθ. 142 588 αἱ, βορὰ τοσαῦτα ἀριθμῷ 
ρ2. 1421 812 (οὗ Βρεὶ δά Β] Ρὶ 102). ὑπερβάντες τὸν ἐφεξῆς 
τῶν μορίων ἀριθμήν Ζμγ1. 6710 580. βύλεται ἡ φύσις τοῖς 
τότων ἀριθμοῖς (τῶν περιφορῶν τῶν ἄστρων) ἀριθμεῖν τὰς 
γενέσεις Ζγδϑ. 118 85. -- τιθέναι εἰς ἀριθμόν Αδι. 89 
Β25 γγ. -- ἀριθμὸς διχῶς, τὸ ἀριθμιίμενον αὶ [τὸ] ἀριθ- 
μητόν ὰ ᾧ ἀριθμῶμεν ΦδῚ11. 2196. 14. 228 324. ἀριθμός 
ἀοῇ ποσὸν ᾿διωρισ μένον, πλῆθος ἑνὶ μετρητόν, πλῆθος μέτρων, 
μονάδων, ἀδιαιρέτων εἰπι ΚΘ. 4 Ῥ28. ΦΎΤ. 2017. ΜῈ18. τὸ 
1020.318. (1. 1058 380. 6. 1057 38. μ9. 1088 "22. νῷ. 

108835, 1089 584. ὁ ἀριθμὸς τῶν διωρισμένων ἐστί, ορρ 
συνεχές ΚΘ. 4 028, 81. Φδ΄12. 220}8 (0611. 219}4). ΨΎΙ!. 
425 819. οὔ πιζ!. 916 .39. ---- πυμιθγαβ τηδι βηχαίίοιβ (88- 
βίγδοῦαβ, ρΡυΓι8) ορροπίϊαγ δῦ ὨυΠΠΘΓῸ ΓΘΡῸΠῚ ΒΘΏΒΙ ΟΠ ἴαπι οὐ 16 

ἈμπΊΘΡΟ ἰάθα]ῖ, ἀριθμὸς προβάτων κυνῶν, πύρινος, γήννος, 
σωματικός, αἰσθητός Φὸ14. 224 32. Μνδ. 1092}19. 8. 
1090 085. νδ. 1092 "22. (ε Φδι4. 224 518.) ἀριθμὸς μα- 
θηματικός, ἀριθμητικός, μοναδικός Ηεθ. 1181 389. Μμ8. 
1088 "16. 6. 1080 821, "80 ΒΖ. 7. 1081 821. 8. 10882. 9. 30 

1086 56. ν2. 1088 υ84, 8.1090 588, 85. ὅ. 1092 Ὀ19, 24. 

οἱ περὶ ἀριθμός τηϑ. 108 810. ἀριθμὸς εἰδητικός ν Ἰηῆτα. ---- 
τὸ ἕν ἀριθμὰ ἀρχὴ ἢ μέτρον Μὸ1δ. 1021 518. 6. 1016}18 
ΒΖ. (1. 1052}18 (οΥ 8. 1051 44). ν]. 1087 588. ατ 969 
415. ἐλάχιστος. ἀριθμὸς ἡ ἡ δυὰς ᾧΦδΙ12. 320 "21. ὁ ἀριθμὸς ᾿ 
ἀριθμεῖται κατὰ πρόσθεσιν Μμ1. 1081 ὑχ4, ὁ ἀριθμὸς τίνι 
εἷς Μη8. 1044 833. --- οἱ ἀριθμοὶ ποιοῖ τινες, οἷὰβ δθιοτα 

πρῶτος, σύνθετος, ἄρτιος περιττός, ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμε- 
νος, ἰσόπλευρος, ἑτερομήκης, τετράγωνος, κύβος. στερεός 
ΜδὲΙ,14. 1020 08. γ2. 1004 10. Αγά. 73.840. ΚΙ0. 1286. 3 
ΜΑΘΒ. 9871 984 ΒΣ. μ8. 1084 52, 8, θ ΒΖ. νῦ. 1092}12. 6. 

1098"7. ΠΕῚ2. 1816 58. πιεδ. 910 882. ἀριθμοὶ ὡρμονικοί 
ψα8. 406 29. ἀριθμὸς ἄπειρος, πεπερασμένος ὧγά. 208 
"25, Οαδ. 2121]. Μμ8. 1088 "80. ὁ δέκα ἀριθμὸς διὰ τί 

ἀριστερός 

τερον ΨΎΊ. 481 528. ἀριθμὸν ἔχει κἡ ἡ ἐν περιόδοις λέξις Ῥγϑ9. 
1409 ὅ. ὁ ἑυθμὸς τεταγμένον ἀριθμὸν ἔχει πιθ88. 920 "88. 
--- οἱ ἀριθμοὶ πότερον ἐσίαι τινές εἰσιν ἢ “ ) Μβ5. 1001 θ26- 

100211 ΒΣ. --- (Ργιμβ6), ἀὠριθμὲς ποιῶσι τὰ ὄντα. ἐξ 
ἀριθμῶν συντιθέασι τὸν ὡρανόν, τὸν ἀριθμὸν εἶναι τὴν ὁσίαν 
ἁπάντων ΜΑδ. 988 "26, 987 819. νβϑ. 1090 322. ΟὙΙ. 800 

241ὅ,18. πάντα ἀνάγειν εἰς ἀριθμός Μζ11. 1036}12. ριθ ῶ 
στοιχεῖα: τό τε ἄρτιον κ το ὸ περιττόν ΜΑδ. 986 417. ἡ τάξις 
ἡ ἐν τῷ ὠρανῷ ἥν ἐποιῶντο τῶν ἀριθμῶν οἱ Πυϑαγύρειοι 
197. 1518 481. ----͵ (ΡΙαῦο οἱ Ρ]αἰουϊοῖ) ἡ ψυχὴ ἀριθμὸς 
αὐτὸς αὐτὸν κινῶν τζϑ8. 1402. ἀριθμοὶ τὰ εἴθη αὐτὰ τῶν 
πρωγμάτων, ὁ τῷ ἐπιπέδυ ἀριθμὸς δόξα. ὁ τῷ στερεῦ 
αἴσθησις ψα2. 404 525, 21, 28. ἄλλος ἀριθμὸς αἱ ἰδέαι 11. 
1415 ν28. ἡ τῶν εἰδῶν ἀριθμός, ὁ εἰδητικὸς ἀριθμός, οἱ 
νοητοὶ ἀριθμοί, ορρ ὁ μαθηματικός (οὔ βαρτ6) ΜΑ 8. 990 
480. μ7. 1081 821. 8. 1088 ΒΩ. 9. 1086 88. ν2, 1088 ν84. 

8. 1090 558, 85. 5. 1092 "19. τὸς ἀριθμες πρώτυς τῶν ὃν- 
τῶν εἶναι Μμ8. 1088 328. πρῶτος ἀριθμός (ἰ 6 εἰδητικός) 
Μμβ. 1082 Ρ22 (ΒΖ εἱ δὰ ΜΑΘ. 981 584). 7. 1081. γές 
νεσις τῶν ἀριθμῶν Μνά. 1091 328. ἀρχὴ ἀριθμῶν αὐτὸ τὸ 
ἕν Μμ8. 1088 5324. πολ' ὀλίγον, ἐξ ὧν οἱ ἀριθμοί Μνϑ. 
1089 "12. ἀριθμὸς τέλειος μέχρι τὴς δεκάδος Μμϑ8. 1084 
412, 82. ὑθὲν διωρισται ὁποτέρως οἱ ἀριθμοὶ αἴτιοι τῶν ἐσιῶν 
Μνδ. 1092 "8, 34. διὰ τί ἐκ ἐν τόπῳ τὰ εἴδη καὶ ἡ οἱ ἀριθμοί 
Φὸ . 309 586. περὶ τῶν εἰδητικῶν ἀριθμῶν, πότερον, οἱ αὐτοὶ 
τοῖς μαθηματικοῖς ἢ ὅ, πότερον συμβλητοὶ ἥ ἀσύμβλητοι 
Μμθ- -9..,1086 521 Βς. --- ὑκ ἐποίεν ἰδέας ἐν οἷς τὸ πρὸ- 
τερον ὕστερον, διόπερ ὁδὲ τῶν ἀριθμῶν ἰδέαν κατεσκεύαζον 
Ηα4. 1096 519. Μβ8. 999 58. δ11. 1019 82 υἵταμῃ δὰ τηᾶ- 
ἐμοπιϑῦϊοο8 ὨΌΙΏΘΓΟΒ τγϑίδγθηαμη δῦ δὴ δᾶ ἰάθβὶϑβ (ςοὶ] 
Μμθ. 1080 510) ἀυδίξαἴαν, ΒΖ 8ὰ Μοὶ ρ᾿ 158, 251. Ζεο]ϊον 
Πρ 484. 

᾿Αρίμας, λόχος τῶν Λακεδαιμονίων [498. 1559 828. 
᾿Αριοβαρζάνη Μιθριδάτης ἐπιτίθεται ΠΠε10. 1812 516. 

τέλειος πιεϑ. 910 "82, 81. -- ἕν, τὸ αὐτὸ ἀριθμῷ, ἄϊι 8δ᾽Αρισταῖος ἐν Σαρδοῖ θ100. 888 "28. ᾿Αρισταῖον αἱ νύμφαι 
εἴδει (λόγῳ), γένει, κατ᾽ ἀναλογίαν ταῦ. 1038 39, 28. Μὸδ. 
1016.}82 ΒΖ. 9. 1018 818. ι83. 1094 3484. κ2. 1060 "29. 

μ10. 1086 26, ν]. 108712. ᾧατ. 190 215. η1. 242588. 

ΓΒ11. 3838518, 18. μβ8. 851 "28. ψα. 41121. ΖΎβΙ. 
131 558. (ω πᾶν κατ᾽ ἀριθμόν, κατ᾽ εἶδος ΑὙδ. 14.381). 40 
τὸ ἀριθμῷ ἕν ἴᾳ τὸ καθ᾽ ἕκαστον Μβ4. 999 088. (1. 1062 
481. ἰπὰθ οχρ!ϊσαίαν ὕστερον γενέσει ἡὶ ἐνέργεια ᾿ κατ᾽ 
ἀριθμόν Μθ9. 1051 382. 1106 ̓ ῸΡΡ τῷ ἀριθμῷ οὐ τῷ λόγῳ, 
τῷ εἶναι, τὴ δυνάμει. νοϊαυΐ τὸ μέσον πρὸς ἑκάτερον ἄμφω 
ἐστί, ἡ τῷ μὲν ἀριθμῷ ἕν, τῷ λόγῳ δὲ δύο Δ]. 98. 262 45 
421, 268 "18. Γαδ. 8320 "14. 8. 328 "6. ΨΎ2. 42153, δ. 
ζι. 4615. --- τὰ ὕστερον γένη τῷ ἀριθμῷ (ἰ 6 τὰ μήκη, 

ἐπίπεδα 600) Μμ9. 1085 48. οὗ Φεϑ8. 227 320. ψα 8. 401 
48, -- ἐν ἀριϑιιῷ εἶναι τί ἐστι Φδ12. 221 511. ἐν ἀριθμῷ 
εἶναι τὴν μῖξιν, ἐν ἀριθμοῖς, ἐν ἀριθμοῖς εὐλογίστοις Μν 6. 50 
1092 Ρ21 ΒΣ. αἰ8. 489 582, 440 58, 5, Ῥ20 (ορῷ καθ᾽ 
ὑπεροχήν). 4. 442 "16. ἐν ὅχοις ἀριθμεὶς, 5γ ἐν ὅλοις ὅροις 
πιθ85. 920 "82,28. κατ᾽ ἀριθμύς, ἍρΡ͵ ἀορίστως αι4. 442 
415. (εῇ κατὰ μὴ σύμμετρον ἀριθμόν Μδ15. 1021 45. 
θδένα ἔχει λόγον τὸ μηδὲν πρὸς ἀριθμόν Φδ᾽'8. 215"18. λό- 55 
γος ἀριθμῶν, λόγος ἐν ἀριθμοῖς ΜΑΞ9ϑ. 99118, 20. νδ. 1092 
ν14. 6. 109281. Αδ2. 9018, 320, 223. ἀριθμός, ὉΡΡ λόγος 
ἀριθμῶν Μνδ. 1092}22 (οἵ ἀριθμῷ, ΟΡΡ κατ᾽ ἀξίαν ΠΕΙ. 
1801 580. ζῶ. 1811 Ὁ4), ϑϑοὰ οἴΐαπι ἀριθμός. βἰφαϊβοδῦ 4 
λόγος ἀριθμῶν: τὸν ὅλον ὑρανὸν ἁρμονίαν εἶναι καὶ ἀριθμόν 80 
ΜΑῦδ. 9888. τῷ ἀνάλογον ᾧ τῷ ἀριθμῷ ὃν ἔχει πρὸς ἑκάώ- 

ἐκθρέψασαι ἐδίδαξαν τὴν τῷ ἐλαίν ἐργασίαν ἢ 468. 1555 
818. 

ἀρισταρχεῖν Πβιι. 1218 "6. 
ἀριστεῖα. περὶ τῶν ἀριστείων συνηγορῆσαι τὴ ἡδονῇ Ηα!12. 

1101 528. 

᾿Αριστείδης Ῥβ28. 189810. γ14. 1414 086. ἢ 88. 1490 
421. Μυρτὼ ἡ ̓ Αριστείδν τῷ δικαίν θυγάτηρ (θυγατριδῇ) 
84. 1490 11, 18. 

ἀριστερός. τόπυ εἴδη αὶ διαφοραὶ ἄνω κάτω, ἔμπροσθεν ὄὅπι- 
σθεν͵ δεξιὸν ἀριστερόν Φγό. 30ῦ 588. Οβ2. 284 "22. Ζπ2. 
104 "22. 4. 106 528. ἡ εἰς δεξιὰ φορὰ τῇ εἰς ἐἰριστεραὶ 
ἐναντία Φεῦ. 229 "8. 68. 261 "85. δεξιὸν ὦ ἀριστερὸν πρὸς 
ἡμᾶς, ὁΡΡ φύσει Φδι. 208 δι, Οβ2. 285 52. ὅθεν αἱ ἀνα- 
τολαὶ τῶν ἄστρων δεξιόν, ἕ δ᾽ αἱ δύσεις ἀ ἰστερόν Οβ2. 
285 019. οἱ Πυθαγόρειοι τί φασιν εἶναι δεξιὸν ὶ ἀριστερὸν 
τὸ ὠρανᾶ ͵ Ὁβ2. 284 "6. Γ 200. 1618 "28. τὸ ἼπτῶΝ ὧ 
κάτω ὄπισθεν κακὸν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι [19ὅ. 1518 
95. --- τὸ δεξιὸν καὶ ὼ ἀριστερὸν ἐκ ἐνυπάρχει τοῖς φυτοῖς 
Οβ2. 286."18. ἐν πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ὼ πορευτικοῖς ζῴοις 
διώρισται τὸ δεξιὸν ὸ, τὸ ἀριστερόν" ὅθεν καὶ ὴ ἀρχὴ τῆς κινή- 
σευις, τῶτο δεξιὸν ἑκάστῳ, τὸ ἀντικείμενον ἀριστερόν Ζμιγδ. 
661}584. Οβ2. 284 171. Ζπ4. τοῦ 816,21, 81, 88, 10651, 
6. 6. 106 Ῥ2ὅ- ΤΟΙ͂ 518. οἵ Ζιβι. 498 »10, τὰ ὀστρακο- 
δερμα, οἱ κάρκινοι πῶς ἔχυσι τὰ δεξιαί Ζπ,19. 114 "8 - 19. 

᾿ ἀπολελυμένα ἔχυσι. τὰ ἀριστερὰ τῶν ζῴων. μάλιστα ἀν- 
ϑρωποι διὰ τὸ κατὰ φύσιν μάλιστα ἔχειν τῶν ζῳων" διω- 



ἀριστεύειν 

ρισμένων τῶν δεξιῶν εὐλόγως τὰ ἀριστερὰ ἀκινητότερα ἐστιν 
Ζπ4. 1Τ06.18, 22. θερμότερα τὰ δεξιὰ τὰ σώματος τῶν 
ἀριστερῶν" μάλιστα τῶν ἄλλων ζῴων ἄνθρωπος ἔχει κατ- 
ἐψνγμένα τὰ ἀριστερά Ζγδὶ. 165 Ἡ, Ζμ82. 648 318. γ. 
610 519. 4. 666}10. τὸ δεξιὸν τῷ ἀριστερῷ φύσει βέλτιον, 
τιμιώτερον Ζπ4. τ06 "20. 8. Τ0ῦ Β18. Ζμγϑ8. 666 526. τὸ 
μὲν ἄλλυ σώματος τὰ ἀριστερὰ ἀσθενέστερα, ὄμμα δὲ ᾧ 
ἀκοὴ ὦ πλα18. 959 320, 80. 12. 958 Ν11. οὗ 24. 959 τῆς 

λβ1. 961 55, 6. φασί τινες εἶναι τὸ ἄρρεν ἐκ (ἀπὸ) τῶν 
δεξιῶν, τὸ θῆλυ ἐκ (ἀπὸ) τῶν ἀριστερῶν Ζγὲδι. 108 .088, 
1658. οὗ Ζιζτ0. 565}14. ὁ ἄνθρωπος τὴν καρδίαν ἔχει 
ἐν τῷ ἀριστερῷ μᾶλλον μέρει Ζιβιτ. 8071. ὁ σπλὴν ἐ ἐστὶ 
πᾶσιν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς κατὰ φύσιν ὸ οἱ νεφροί (τὰ ἐναντία 

κρίνεται τέρατα) Ζιβιτ. 801 320. 
ἐριστεύειν., τὰς πρὸς τὸν βάρβαρον συμμαχεσαμένυς καὶ ἢ ἀρι- 
στεύσαντας Ρβ22. 1896 319. 

ἀριστεύς. μνημεῖα τῶν ἀριστέων θ105. 889 Ρ22. ἐποίησε τὸς 

ἐριστέας βυλευομένυς 154. ,1ὅ04 41. 
ἀριστίνδην αἰρεῖσθαι, δγὰ κατ᾽ ἀρετήν, ἀϊδὶ πλυτίνδην ΠΒ11. 

1218.528, 260..12712 "86. ὁ 7. 1298. ν10. 
᾿Αρίστιππος. τῶν σοφιστῶν τινὲς οἷον ᾿Αρίστιππος προεπη- 
λάκιζε τὴν μαθηματικήν Μβ2. 996 282 τοὸρ Μμϑ8. 1078 
433. ᾿Αριστίππυ πρὸς Πλάτωνα ἀπόφθεγμα Ρβ 28. 1898 
549. 

᾿Αριστογείτων ΠΕΙῸ. 1811388. Ρβ28. 1898 519, 21. 24. 35 
1401 11. οἷχβ βίδίυδ Ραϑ. 1868 818. 

᾿Αριστογένης πνῶ. 481 828. 

᾿Αριστόδικος ὁ ὁ Ταναγρικός [ 861. 1589 Ὀ81. 
ἐἀριστοκρ ατεῖσθαι, Ῥδ88 πόλις ἀριστοκρατυμένη Πγ18.1288 

5441. δ8. 1294]. 80 
ἀρισ τοκρε ατία. 4. ἀριστοκρατίας ποῖῖο. καλεῖται ἀριστο- 

κρατία, ἡ διὰ τὸ τὶς ἀρίστυς ἄρχειν ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄριστον 
τῇ πόλει ΠΎΤ. 1219 ."85. δ1. 1298 Ρῦ. ἀριστοκρατίας ὄρος 
ἀρετή Πὸ8. 1294.29, 1298 Ῥ40. γΥ18. 1288 »21. 17.1288 
11. εἴτ. 1807 49. ἀριστοκρατίας τέλος τὰ πρὸς παιδείαν κα ἡ 86 
τὰ νόμιμα Ῥαδ. 1866 "δ, 1368 088. (οὔ πλῦτος, ἀρετή, δῆ- 
μος Ππὸτ. 1298 "18). ἀριστοκρατία ἀεῇ Ηθ12. 18, ἀνδρὸς 
πρὸς γυναῖκα ἡ αὐτὴ φιλία ὼ ἐν ἀριστοκρατίᾳ Η913. 1101 

228. πολιτεῖαι ὀρθαὶ τρεῖς, βασιλεία ἀριστοκρατία πολιτεία 
Π2. 1289 "27. ἀριστοκρατίας παρέκβασις ὀλιγαρχία ΠΥΤ. τ 
1219 Ρό. εἴδ2. 1289 }8. 7. 1298 "9, βι1. 1218.321. ἡ ἀρι- 
στοκρατία τὴς ὀλιγαρχίας εἶδος, ὀλιγαρχία τις Πὸ8. 1290 
416. εἴ. 1800624, 1807 84. ἀριστοκρατίαι ὀλυγαρχικαί 
πζι. 1811). --- 2. ἀριστοκρατίας εἴδη. ἡ πρωτη ἀριστο- 
κρατία 6 ἡ ἀρίστη πολιτεία Πὸτ. 1298 "18. οὗ 3. 1289 45 
"16,380. 8. 1290 52. ἀριστοκρατίας εἴδη παρὰ τὴν πρώτην 
πὸ . 1298 "18. πολιτειῶν (εἶ πολιτεία 1) τὰς ἀποκλινύσας 
πρὸς ὀλιγαρχίαν ἀριστοκρατίας καλῶσιν Πὸ8, 1298 586. εἴ. 
1301 515. ἃς καλῦσιν ἀριστοκρατίας τὰ μὲν. ἐξωτέρω πίπτυσι 
ταῖς πλείσταις τῶν πόλεων, τὰ δὲ γειτνιῶσι τὴ καλωμένη 50 
πολιτείᾳ ΠὸῈ11. 129ὅ 481. οἴ ὃ 8. 1294 328. --- 8. ἀριστο- 
κατίας ̓ λοδιϊτοδείο. αἱρετώτερον ἀριστοκρατία βασιλείας ΠγΎ1δ. 
1286 "4. ἐν μόνη τὴ ἀριστοκρατίᾳ, (μι τῇ πρώτη) ἁπλῶς 
ὁ αὐτὸς ἀνὴρ ὼ ̓πολίτης ἀγαθός ἐστιν Πὸ7.12985. -- 

4- ἐν ἀριστοκρατίᾳ τίνες τίνων κύριοί εἰσιν Πδ14. 1298 "1. δ6 
αἱ ἀρχαὶ ἐχ τῶν πεπαιδευμένων Πδιδ. 1299 "25. ὅτι ἄν 
δόξη τῷ πλείστῳ μέρει τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας, τῦτ᾽ 
ἐστὶ αύριον Πὸ 8. 1994 218. τῶν πρὸς ὑπόθεσιν τῆς ἀριστο- 
κρατίας Κ τῆς πολιτείας τὰ μὲν εἰς δῆμον ἐκκλίνει μᾶλλον 
τὰ δ᾽ εἰς ὀλιγαρχίαν Πβιι. 1218 "4. --- ὅ. ἐν ἀριστοκρα- 80 
τίαις στάσεις ἢ ἈΝ ΒλΑΙ: ἐκ τίνων γίνονται Πε΄. δημο- 

0 

δ 

᾿Αριστοτέλης 96 

κρατία ἐξ ἀριστοκρατίας Πβ9. 1270 516. ἀριστοκρατίαι διὰ 
τί μένυσιν Πεδ. 1808 58. 

ἀριστοκρατικό ς. οἱ ἀριστοχρατικοί ΗΕε6. 1181.329. π)λῆθος 
ἀριστοκρατικόν,, ἴοι βασιλευτόν. πολιτικόν ΠΎ11΄.128857,9. 
ἀριστοκρατικὴ ἡ ἀρχὴ ἀνδρὸς ὼ γυναικός Ηθ12. 1160 582. 
ἡξηϑ. 1241 580. πολιτεία ἀριστοκρατική Ηβ11. 12718}1. γὅ. 
1218 319. 17. 1288 321. ὃ 7. 1298 811, 1ὅ. 12. 1291 "8. 

14. 1298 10 κεῖ πολιτεία 1.) τίς αἱρετωτάτη μετὰ τὴν 
ἀρίστην πολιτείαν κἂν εἴ τις ἄλλη τετύχηκεν ἀριστοκβατική 
Πὸὲ2. 1289 516. πᾶσαι αἱ ἀριστοκρατικαὶ πολιτεῖαι ὀλιγαρ- 
χικαί Πεῖ. 1801 584. πολιτεία ἀριστοκρατικωτέρα Πβ6. 
1206 088. ἀριστοκρατικὸν τὸ κατ᾽ ἀρετὴν αἱρεῖσθαι Πβ11. 
1218 521. 12. 1218 "40. δὅ. 1292 "8. 16. 1801 δῦ. ε8. 
1809 28. ἀριστοκρατικαΐ, ἀἴδὲ δημοτικά, ὀλιγαρχικά, πολι- 
τικαί Πδ16. 1801 514. ἀριστοκρατικὸν ὼ πολιτικόν Π99. 
1294010. --- ἀριστοκρατικῶς συντεταγμένον Πζι. 1817 
26. ἀριστοκρατικῶς ἄρχειν ἢ 560. 1570 Ῥῦ. πολιτικὸν ἀρι- 
στοκρατικῶς ΠδΙιδ. 1800 341. 

᾿Αριστομένης Αα88. 47122-29. 
ἄριστον, ἀϊδὲ δεῖπνον Μη2. 1042 Β21. ἐξ ἀρίστυ, ορρΡ νήστεις 

ὄντες πια 46. 904 "4. ἀπ᾽ ἀρίστο μέχρι δείλης Ζιι832. 619 
41ὅ. 

᾿Αριστοξένη βῖνα Πέττα. γυνὴ Εὐξένυ 508. 1561 δ. 
᾿Αριστοτέλης ᾿Αλεξανδρῳ εὖ πρόΐττειν ρ1.142055. 612. 

1581 340. --- Αὐἰβύοίθ 68 ἴῃ 118, 4.08 ΒΡ ΟΥΒΟ [68 ΒΔΌΘΙΠΒ, 
ἸΠοτῖβ βαθρίββίπηθ αυδ8 δηΐθα δχροβιία βαηὺ ἰπ πηθιηουϑηὶ 
τονοοδὺ ὑυϑὶ ργοῃ δ αἀὰδθ ρμοβῖθα δχροβιψυγβ δἰῦ. [8] 18 
ασδίθηυβ ἱπῦγα δἰ υϑάθπὶ Ορδυβ δι ἰζατι σοποϊποηΐαγ, ναὶ 
αυοὰ ἴῃ ορόγα ἀθ Οοϑὶο δ]ῖα δἰυβάθῃι ορθυὶβ βδγβ 8106 8ὰ- 
ῬΘΓΙ͂ΟΥ Βῖνθ ἰμίδυϊου τϑριοἰϊαγ, ποῦ νἱἀθίαν μαΐαβ Ἰοοὶ γ6- 
ΘΘΠΒΘΓΘ; ὨΘ406 νΘΙῸ ΘΠαΠΙΘΓδμ αὶ (πὶβ ἱπνθηϊγοῦαγ, ααοπίδηῃ 
ἀδϑοθηάθηάσμη αββοῦ νϑὶ δὰ 608 ἰοθοβ, αυΐϊδὰβ δογιηὶ Ὁ 
τοῖο 486 ργοχίηθ νοὶ δηϊθοθάπηὶ νοὶ βοηπυπίασ. 608 
γΘΙΡῸ ἰἴοςοβ, χυϊθυβ δἰϊὰβ ΠΌΘΥ Αὐ᾽ βίου! οι νϑὶ οἰϊαῖαγ νοὶ 
Ῥγοι δοθαν, ἰαναῖῦ Οὔμπ 68 ΘΟ] 6 ρ.886, ααϊα δοῦυμ σορηϊῖο 
οαπὶ τυ} 8 ἀ6 Εἰ γῖ8. Αὐιβυοῦβ!οῖβ αφαδοϑυϊοπίθιι8 σοηϊαποίδ 
οβϑὺ; μὶ8 δἀἀδηίαν ᾽ἱ ἰοοὶ, αυϊθὰβ οδἰυαβάθπι αυϊάθιη Ορϑυὶβ 
Ρᾶγίθιῃ δἰίαυδπὶ ΑΓ τοβρίοἷι, 86 ραγίπάθ δίημο ρϑου τ 
ορυβ (6 Π Φυσικὴ ἀκρόασις, ΠῚ ῬΆγβῖοι). δῆς σϑπὶ ἰἴ8 
τρβούβθἐτηαδ, αὖ ρυπηαπι (1) ναγι οἴαθπι ἐογιμι!ασαπι, ααΐδιιβ 
Ατ' υὐϊθαν ἴῃ οἰϊαπα 8 ργουιϊ θην 841118 ϑιιῖβ Εἰσὶ, ἴῃ 
σοπϑρθοῖα. ροηϑηλιβ, ἀδμὰθ (11) βἰπρυϊοβ ᾿ἰθγοβ οὐ Αὐὶβϑίο- 
(6ἰῖοο8 οὖ Ῥβϑιάο- Αὐἰβυοίθιθοβ ὁχ ογάϊπο δάἀϊυοπίθ ΒΈΚΚο- 
τίδηδθ ἰΐα ρογβθαυϑιηαγ, αὖ αὐἱ ἴῃ 118 411} Π γῚ Αὐσιβυοίο! οὶ 
οἰδοαῦαν, γ6] ργοπ βῆ βιρηϊβοθιηαβ, ἀθηΐχας (11) ἀα 
ΒΆΡΘΓΒΟ ιι5. Αὐσϊ βίου 8 ᾿ἰσυῖβ θοάθπι οτάϊμθ δὲ 6 ἀβροὺ- 
αἰθῖΒ πούθημβ, ἰπ ααϊθιι8 Δ] ογατῃ Εἰ θγόσαπι Αὐἰβθοί] σογιπὶ 
Ἰοαοῖὶβ ν6ὶ] οἶδα! νϑὶ ργοῃγιϑδὶ βἰπῦ. 

Ι. 4.. Ἰοντιδυϊαγαπι αἰβογί πιο ρυϊπημ ἰπ 60. ὁδὺ οοῃβρὶ- 
οασπι, αιοὰ αἰλογίαβ Εἰ Υ πιθηῦῖο οὰπὶ οομίοχία ἀἰδβραϊαι!οηΐβ 
Υ6] δτιϊββίπθ σοηϊπποία οϑῦ νϑὶ 1 ουϊὰ8 δάϊαποῖδ, δᾶθοὸ ἃθ 

ν᾽ ἀθῦὶ ροββὶῦ δὴ δἰῖο δα] θβ86. μαϊι8. χαϊάοι ναγιθίδο 8 
ἃ δϑὺ ΔῸ δι ἐββίπηϑ σοπυποίϊομο δὰ ον ββιπηϑαι οοη πα ϊα8, 
αὖ ρου ϑβίπιοβ βταάυβ χὰ δ]ἴαυοι θχθιρία Βαϊ βοιβθο νἱά6- 
αἰὰν βυβῆοογο. τῶν δὺο τρόπων τῶν ὀιωρισμένων ἐν τοῖς 
κατὰ φιλοσοφίαν Ζμα!]. 64256, οἵ 5ἰπι!α ΦΘθῚ. 251 39. 
Οαθ. 214521. ΜΑ4. 985512. 7. 988 322. 10. 998811. αι]. 

486514. μβθ6. 868 524 4]. εἰ καλῶς ἐν τοῖς Ἤθικοὶς εἰρηται 
Πὸδ11. 1295 586. Φβ10. 886 519. πιϑηίο Αἰτογία8 Ἰῖρτι οαπὶ 
ἴρβ8 τϑυϊοοϊπαύϊοπθ φοηϊαηοία οϑ0, γϑϊαῦ εἰ γὰρ μὴ ὥρισται, 

ἄπειρος ἂν εἴη κίνησις" τῦτο ὁ ὅτι ἀδύνατον ὀέδεικται πρό- 



96 ᾿ ᾿Αριστοτέλης 

τερον" ὥρισται ἄρα τὸ μέσον Οαθ. 218 317. οἵ Ββίπα!α Οατ. 
215Ω2. 8. 217 10, 11. 10. 280 828. γ2. 801 82. 6. 80ὅ 

Ἀ21. Γαδ. 820 28. υ2. 456 .32. Αδ 12. 9681. Φθ8. 268 "8. 
ἐπεὶ δὲ διώρισται πρότερον βἰτι Γβά. 381 417. 10. 386515. 
(1. 388.518). εν]. 459 215. ζ1. 461518. ἀπ88 6χ δ]ῖο δ 
Ἰῖργο ἴῃ πιθιηουῖαπὶ γθυοοδηϊαν οὐ αυ86 ἤμης γ6] Θχρομθαηῦαῦ 
νοὶ ὀχροβὶία βυμῦ, ἀποραβ ϑηιποῖδῦϊ ππθιη ΓΒ ΡῈ Γ ρδγίου 188 
μὲν- δὲ ἱπίογ 88 ορροπυπίυγ, νοἰαξ! τὸ ἐν ἀρχὴ πῶς αἰτεῖται 
ὃ ἐρωτῶν κατ᾽ ἀλήθειαν μὲν ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς εἴρηται, 
κατὰ δόξαν δὲ νῦν λεκτέον τη8. 158 824. οἵ ΑὙ 8. 78 38. 10 
τθι8. 162 582. ι2. 165}9. ΦΎΙ. 201 326. 68. 268 311. 10. 
2607 521. Οβ2. 284 018. Ὑ1. 2991. Ζμβ!. 646 39. ΜΑ8. 

988 488 4]. καθόλν μὲν ἄν εἴρηται σχεδὸν, δι᾽ ἀκριβείας δὲ 
διεληλύθαμεν ἐν τῇ πραγματείᾳ τῇ περὶ τὴν διαλεκτικήν 
Αα80. 46.380. οὔ ταῖο. 1045838. Οβ8. 286.381. Ζμδ]10. 15 
689 810 8]. τε- καὶ νῦν Γβϑ9. 386 518. οὕτη τηθηζίοηο 8}06- 
Τὶὰβ Πτὶ βδιπιὰ δααϊτυν δ᾽ψυϊὰ δὰ 1ᾷἅ, φυοὰ παπὸ δϑὺ οχ- 

. ἀ Ν , » ἃ ; » ᾿ : ν 
Ροβίξζαυ ὃν δὲ τρόπον (δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτίαν, ἦν δ᾽ ἔχυσι δια- 
φοράν 41), εἴρηται ἐν ἑτέροις (ἐρῶ μεν, δεῖ θεωρεῖν τι) αν16. 
418 528. ΖΙβ11. 801 526. γ1. 609 022, 511 218. 22. 528 20 
414. δ1. 8258. 4. 529}19. Ζμγ14. 674 10. δ138. 691 
ΒῚ 4]. τηΐηιβ ἀγοία πη 6 η10 8 ΓΘ Υ8 ΠΟΤῚ οὐτῃ σοπίοχία ἀΐδβρα- 
ταϊίοπἶβ σοπδογοῖ, δὲ ϑηπποίϊδίιπι το αὐϊναπη ἸὨ ΘΓρΟΠΙαΓ 
ὥσπερ (αθάπερ, ὅπερ) εἴρηται (διώρισται 41) πρότερον, ἐν 
ἑτέροις Αβ171. θ5}16. δ18.91}18. Οαϑ. 270 17. β4. 25 
286}19. Γα 3. 8315}81. 5. 8200Ρ18. 6. 828 28. 10. 387 

418, 25 8] (Θχϑιρία πιϊία 800 1 Β ὁΘοῃέοσυὶ ροββαῃῦ). τηΐ- 
πἶπιθ σὰμπλ σοηϊοχύι ᾿οοὶ πιρηϊο αἰζογὶαβ τὶ σοηποχα δϑῦ, 
αδὶ ρϑουϊίαγθ οπυποίαίαπι ἱπβογίτασ οἰ υβπιοάϊ εἴρηται δ᾽ ἐν 
τοῖς περὶ φιλοσοφίας Φβῶ. 194 386. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν 50 
ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς υ2. 455 38. διώρισται δὲ περὶ αὐτῶν 
ἀκριβέστερον ἐν ... Ζγαϑ. 118 .581. δῆλον δ᾽ ἡμῖν τῦτο ἐκ... 
ανϑ. 474 9; δα δοϑπάθῃι ἔθγθ ἔοσιηδι ᾿ἱ ἰοοὶ τοίδγοηαὶ βαηὺ 
εὖ. 11814.11. 20 820. ΑὙΙΪΙ. 171384. τθ11. 162811. Φαϑ. 

191 026. Ογά. 8081. Γα2. 816117. β10. 386 529. αιθ. 86 
44519. υ. 455834, 456510., "2. αν. 473 827. 12. 4117 

δῇ. Ζμα!1. 640 32 (βορὰ οἴ58). β8. 650381. 17. 660 "2. 
ὁ 11. 6928160. Ζπδ. 70652. Ζγβ4. 140.528. 8. 741 05. 
ΜΑ 8. 989.524. 868. 1049 586. λ8. 1078 482. Ρα 2. 1856 
59. 1857 880. 11. 1872 81. 40 

Β. αἰϊυαὰ ἐογπιαϊαγατα ἀἰβοσίπηθη ἐπ 60 οογηϊζαγ, αυοα γο] 
ποτὶ ἴαπὶ βογίρο οἰδαπίαγ νοὶ βου ϑθηαϊ ῥσοιαι ταηῦαγ, 49 
νϑὶ ἴρβο ὕἵδυϊο (ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς 8111} αἰΐανο δυρυτηθητί 
ποίδθϊοπο (σϑὶυτ ἐν τοῖς περὶ συλλογισμῶ, ἐν τοῖς περὶ κι- 
νήσεως) Βἰσηϊβοδηΐαν ν6] ἀοη ἀϊβυϊποῖθ βρη βοδηΐαγ. 45 

α. Αγ βυούθ 68. υδἱ Εἰσὶ ἰᾶπὶ Θοηβογὶρυϊ πιθηθϊοποιι ἔδοϊῦ, 
Ρἰδγυϊαηαθ, 14 αυοά τοὶ πδίαγα ἔδγῦ, ὕθιηρογο ρϑογέδβοϊο υὐϊζατ 
(4υοουπι οοπίδγγὶ ροῦδϑὺ ὕθπιριβ ργϑθβθηβ δείκνυται οὐ δᾶ- 
Ιοοῦνα δῆλον, φανερὸν ἐκ). 864 ποὺ ἀθοβῦ υδὺ8 δουίβιὶ οὖ 
ἱπρογίδοιῦ!, ἀθ αὰο ἀυδίϊαιὶ Ηοΐΐ ρΡ 215. Βαδυὰ γᾶγο 18 50 
ταθηϊοηϊθα8 δἰΐὰβ ἴαπι βογίρυϊ ορογὶβ Αὐίβιοιθὶθβ δ ἀϊδ πρό- 
τερον, Ουΐιδ νοσ  Ὀ}}1} υ8ὰ8 ἔγθα θη ββιπιαϑ β8π6 δῦ, υδὶ 
οἰυβάδπι ΟΡΘΥΪΒ ΡδΓΒ Βα ρϑσῖον οἰϊζαῦαν (οἵ, αὖ ὁχ Ῥοϊ"οογατα 
Ῥυπῖβ χαϊπαχθ Εἰ τῖβ βοϊαπι Θχθηιρ]8 ροίδπιαν β7. 1266 "7. 
9. 1210312. Ὑ18. 1282 826, 23. 16. 1287 11. 17. 1288 56 

86, 24. δ1. 1289 27. 2. 1289 285. 4. 1290}28. ΕἸ]. 1801 

8228, "81. 8. 1808 "δ. 6. 1806 "8ὅ. 7. 1801 2. 8. 1808 82, 

18.), 864 ποαυδαυδπὶ δὰ ἤυπὸ διηθίζαπι ρούθϑβὺ γϑβυγι Πρ, 
αυοὰ ἔδοῖ Ηοϊῦς ῥ 88. --- ἰπ Θηυμηθγδηαΐ8 Ἰοοΐβ ΔῸ ᾿ηἱδῖο 
608 ΡΟΏΘΠΙΙΒ, Ὁ] ἰρβαπὶ Ὠοαθῃ ψΘὶ βἰμ}}}18. ποίδίϊο Εἰ τὶ 60 
οἰταιὶ δἀάϊναν, δὲ ργδθροβίείουθ ἐν (ἐκ, καταοὶ, δια) δαάϊξδμι 
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Δ Αγίβίοιβθ 6886 Εἰσὶ πούδυϊομθπι β᾽ σα βοδὈἰ μα; βοαυδα- 
ἴαν ἀοίπᾶαθ ἰΐ Ἰοοΐ, αυΐδυ8 ΕΠ 6. οἰξαύαβ πιδρ᾽β αὐίνθγϑθ (ἐν 
τοῖς πρώτοις, ἐν ἄλλοις) ψϑὶ οὐπηΐθο ΠΟᾺ οϑὺ βιρηϊβοδίιβ. 

εἴρηται ἐν εἰ. 16 38. 11. 30 Ρ26. τθ18. 162 582. (2. 1659, 
Φβ2. 194586. μβ6. 868 324. αι8. 489 58, 16,18. 8. 445 
519, υϑ. 455 38, 24, 466 329. 8. 4565. εν]. 459515. ζ5. 
41708518. Ζμβτ. 668 .319. 17. 6602. γ8. 676 318. δ11. 
6905"15. 18. 696811,}1, 6091322. Ζκθ. 700}. Ζγββ.141 
5. δ8. 168 028. 4. 77211. ὅ. 171587. εἴ. 186}25. ΜΑΙ. 
981 δ25. 8. 989 824. ζ12. 1087 58. η1. 1042 58. κθ. 1062 
581. Μ1. 1076 39. 9. 1086 838. Πὸ11. 1295.386. ΡΎΙ. 1404 

488. 2. 1404}7, 1406 86. 18. 1419 "δ. ἱκανῶς εἴρηται ἢ ἐν 
Ηαβ8. 1096 38. πο15. 145417. διὰ τὴν αἰτίαν τὴν εἰρημέ- 
νην ἐν ϑῖπη αι]. 43614. ΜΑ10. 998.511. κΙ. 1059 284. 

Οαθ. 2314 5321. εἰρήκαμεν ἐν ψβὅ. 41151. ΜΑδ. 986 080. 
ὥσπερ (καθάπερ, ὅπερ) εἴρηται ἐν Αα1. 34 "12. β171. θδ 
ν16. δδ. 9118. ΟΥϑ. 311811. αι8. 440 5}8. 4. 441 "12. 

Ζιεῖ. ὅ89 330. Ζμγθ. 669 84. Ζγε2. 781 321. Ῥαῶ. 1856 

Β19, εἴρηται πρότερον ἐν Ογά. 808 328. Γαϑ8. 818 48. μαϑ8. 

889 086. αἰ1. 48610. 4. 440}18, 238. μν]. 449 080. ζϑ8. 
4608}82. ανϑ. 414}11. Ζκθ. 700 6. Ζγεϑ. 782 321. εἰρή- 
καμεν πρότερον ἐν Ψβ11. 423 029. καθάπερ (ὥσπερ) εἴρηται 
πρότερον ἐν Ζγα1ὅ. 1720 Ρ20. Πβ2. 1261 381. γὙ9. 1280 17. 
δέδεικται ἐν ΑὙΒϑ. 18.514, 15. 11. 77 384. Μ1λ8. 1018 48). 
δέδεικται πρότερον ἐν ᾧθ5. 251 384. 10. 281 Ρ21. Οαδ. 2713 
480. διώρισται ἐν Οβ2. 284}18. Ζγα8. 116}81. Ῥα2. 
1851 "25. 11. 1872 81. διώρισται κατὰ Πη18. 1382 522. 

τὰ διωρισμένα ἐν ΜΑΤ. 988 322. μαι. 642 86. Φθ1.251 
49. διώρισται πρότερον ἐν Ζμβ10. 656.329. Ζκ 6. 700 ν8. 
Ζγεῖ. 188 "1. τεθεώρηται (τεθεωρήσθω, τεθεωρη μένον ἔστω) 
ἐν ΜΑΞΒ. 988 388. Ὑ2. 1004. μγ2. 812 9. ῬΎΩ. 1404 
028, ἐπέσκεπται πρότερον ἐν ΟὙἹ. 2399310. Ζμδ11. 692 
17. γέγραπται ἐν αν12. 4117 3. Ζγα20. 1728 Ρ18. καθάπερ 
γέγραπται ἐν Ζγγ1. 150 581. δεδήλωται ἐν Ζμβ!. 8468 59. 
διηκρίβωται ἐν Ῥαβ. 1866 321. ἐξηρίθμηνται ἐν ῬΎΞ. 1410 
να, διεληλύθαμεν ἐν Αα 20. 46 580. ὦπται ἡμῖν διὰ μαϑ. 
889 "8. τεθρύληται ὑπὸ Μμ1. 1016 328. κείσθω ἐν ποιϑ9. 
1406.3835. ὑποκείσθω τὰ περὶ αι]. 486 35. δῆλον ἐκ ανϑ. 
414 09. Ζπ1. Τ0410. Ζγβ4. 1405328. Ῥαῷ. 1858 "9, 
1881 329. β2ὅ. 1408 8ὅ, 12. δῆλον ἐν ΜΠθΡ8. 1049 086. 
κατάδηλα μᾶλλον ἐκ Ζμγά. 666 39. φαναρὸν ἐκ 1011. 162 
411. υ2. 456 2. ΖμδΙ1ο0. 689518. Ζγβ8. 186 381. Ῥαϑ. 
1856012. φανερὸν ἡμῖν ἔστω ἐκ ΡΎ18. 1419 8324. λόγος 
ἐν ΟαἿ. 275 Ρ22. πιστεύομεν ἢ τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις Ηζά. 
1140.38. καθάπερ προφαίνεται πολλάκις ἐν Οαϑ. 279 480. 
δείκνυται ἐν μα 8. 845 "1. διοριζόμεθα, προσδὶιοριζόμεθα ἐν 
ΠΎΘ. 19718081. Ηζϑ8. 1189 082. φαμὲν ἐν ἸΠη18. 1332 38. 
λέγεται ἐξαρκόντως, ἱκανῶς ἐν Ηζά4. 1102 826. Π]1. 1328 
122. ὥσπερ λέγομεν ἐν Ηζϑ8. 1189"27. ὥσπερ λέγεται ἐν 
ε10. 1981. ὡς ἐλέχθη ἐν Αβ15. 64 387. ὥσπερ ἐλέχθη 
πρότερον ἐν Ζγε1. 1719 022. ἐτέθη ἐν Φθ 8. 258 "8, ὥσπερ 
διεγράψαμεν ἐν Μιϑ. 1054.3480. διωρίσαμεν ἐν ΜΑ4. 985 
41. ὥσπερ ἐλέγομεν ἐν Ῥα!Ι. 1858 328. ἐλύομεν ἐν Φθδ. 
208.311. θεωρείσθω ἐκ, δεῖ θεωρεῖν, τεθεωρηκέναι ἐκ, ἀκρι- 
βέστερον ἂν θεωρηθείη ἐκ (ἰρ8:18 αταπι ξοχταιϊασασα σψογθὶβ 
ποπάσπι βἰρηϊβοαῦαγ, βου ρίοβ ἴδ ΠγΟΘ οἰϊζατὶ, ὅς πο ἤὰ- 
ὕαγο8. ῥγοιαθεϊ, βθὰ ἀθ βου ρ(ϊ8 θὰ8 ᾿μ 66 ]]Π[ρσοπῖαβ θθ86 8Ρ- 
Ρδγοῦ σοῃέδγθηθ ργβθοίρυβ ὅ09 Ρ22, 746 814, 7153 817) 
Ζιαι1. 491 382. Ὑ1. 609 "88. δ1. 525 48. 4. 529 Ρ19, 530 
481. ζ10. 565 312. 11. 566 3516. Ζμβ8. 650 481. Ὑγ5. 668 
Ρ29. 14. θ74}16. δὅ. 680 81. 8. θ84 ΒΑ. 13. 696}14. 
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Ζγα4. 111 388. 11. 719 310. βι. 146.14. γ2. 158 "17. 8. 

158 824. 10. 161 810. 11. 768 16. αν16. 478 321, "1. 

Οβ!0. 291 329. ὥσπερ ἐν, καθάπερ ἐν, οἷον ἐν. ποῃ δἀάϊύο 
τεσῦο Ρβ22. 189694. 28. 1898 228, 1899 86. 2ὅ. 1402 
185. 26. 1408 822 (πέτα δὰ} ΠῚ δὰ Βο8 ἰοθὺβ δρρδγϑοϊξ ἤοἢ 
Ρίδῃθ ἐβηάθαι. Βυΐι5 ἔοσταιϊαθ δο τοἰἰᾳαδειιτ 6886 Ψἱπ)}). --- 
καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις εἴρηται λόγοις Οα 8. 270 5117. δέ- 
ὀεικται ἐν τοῖς πρώτοις Αδ12. 9641. ὀῆλον ἐκ τῶν προ- 
εἰρημένων ΟΣ. 801 Ὁ82. τὰ πρότερον καλῶς εἴρηται Γβ10. 
886 519. ὥσπερ ἐν τοῖς πρώτοις ἐλέχθη λόγοις Ζμὸ 5. 682 
42, καθάπερ ἐν τοὶς ἐν ἀρχὴ λόγοις διωρίσθη Γβ10. 881525. 
-- ἐν 'ς, ἐν ἑτέροις δαάϊδαπι Ιορίταν μἷ8 Ἰοοῖβ: εἴρηται 

ἐν ἄλλοις (ἑτέροις) ΓβΙ0. 886 29. μβ8. 859 "21. ὁ 8.881 
518. αιῶ. 488 08, ζ38. 469 328. Ζμαι. θ40 42. Ζκῖο. 708 

811. Μὸιδ. 1021 220. Ηκϑ8. 1174 "8. εἰρήκαμεν Ζκ11.104 
"2. εἴρηται ἐν ἑτέροις σαφέστερον (δι᾽ ἀκριβείας) ανΊ. 418 
127. Ηχ8. 1174 58. κατὰ τὰς ἐν ἄλλοις εἰρημένας διαφοράς 
Ζκθ. 100}21. ὥσπερ (καθάπερ) εἴρηται ἐν ἄλλοις μὸ 8. 884 
84. Ψψβδ. 411511. υ8. 451 28. Ζγε4. 1848. καθάπερ 
εἰρήκαμεν ἐν ἄλλοις Γαῶ. 815 581. εἴρηται πρότερον ἐν ἀλ- 30 
λοις Γαδ. 820 28. ΜΎΙ. 311}1. Ζμγϑ. 672 512. Ζπδ.106 
"2, Ζγβι. 182 "14, 6. 148 56. δι. 1705}8. ὥσπερ (καθά- 
περ) εἴρηται πρότερον ἐν ἑτέροις Γβιο. 887.518. Ζμβι.641 
426, 2. 648 "9. ὥσπερ εἴρηται ἐν ἑτέροις ὼ πρότερον Ζμβι. 

846 .515. διυΐρισται ἐν ἄλλοις τηϑ. 1638 324. ι2. 165}6. Φαϑ. 25 
191 029. Γα8. 8311}18. δ. 820}18. β1. 829 527. ζι. 461 
"18. Ζμα1. θ40 58. 82. 649.588. ΜΑ δ. 986.Ν12. ὥσπερ 
διώρισται ἐν ἄλλοις Τα δ. 820 "18. διώρισται πρότερον ἐν 
ἄλλοις υὩ. 456 52. διωρισμένων πρότερον ἐν ἄλλοις υἹ. 484 
411. δεδήλωται ἐν ἄλλοις ΖμγΎ10. 618 380. ἔσκεπται. ἐπέ- 80 
σκεπται ἐν ἄλλοις Γαῶ. 316 17. Ζκ!. 698 38. Ζγα238. 181 

429, ὑπόκειται ἐν ἄλλοις οα8. 1848 Ρ9. λόγος τύτων ἐν ἀλ- 
λοις Μὸ80. 1025 "838. καθάπερ ἐν ἄλλοις λόγοις συνέβη 
πραγματευθῆναι Μνῶ. 1088 Ρ24. καὶ ἄλλως ἐφάνη Γβιιϊ. 
8338 818. --- πὰ}}6 οπιπΐηο ᾿ἰδτὶ οἰδαιὶ ποίδίϊο δάάϊία οϑῦ: 86 

εἴρηται πρότερον Γβ9. 386513. μα!. 888 324, 8. 389 16. 
ψαϑ. 406 58. αἰ1. 487 518. μκὶ. 464}81. ανϑ. 4714 325. 

Ζμὸδ. 671116. 18. 690 νᾳ, Ζγα 19. 126 2, ε8. 188 "6. 
εἰρήκαμεν ἐν τοῖς πρότερον λόγοις Γα 8. 8325 584. καθάπερ 

(ὠτπερ) εἴρηται πρότερον αι. 449 39. ανϑ. 414 14. Ζμὸδ. 
683 "12. ὀέδεικται πρότερον Οα6. 2783 317. γ6. 805 821. 
Γβδ. 382 581. διώρισται πρότερον Γβά. 881 "1. Ζκ!1. 698 
49, ὥσπερ ὥρισται πρότερον Οβά. 286}19. ὡς διήρηται πρό- 
τερον τιά. 166 Ὀ14. ἐλέχθη πρότερον Ζγα 16. 121 326. κα- 
θαπερ ἐλέχθη. διωρίσθη πρότερον τι 12. 112 21. Τα 6. 828 
48. εἴρηται Ζγαι. 115 81. εἰρήκαμεν Ζκ11. 1704 "2. ὦ ὥσπερ 
εἴρηται πολλάκις Γβ10. 3311. δέδεικται Αγ8. 1838. ΓβΙ10. 
836515. ΜλΊ1. 1018 3456. διωρισται αι1. 486 51. ΠΥ12. 
1282 "20. τὴν ἐπίσκεψιν εἴληφεν αν! 4. 411 12. ἔστωσαν 
τεθεωρημέναι Μκ8. 1061 315. διωρίσθη Οαά4. 271 321. 

ὃ. Ἰοπρα τοΐϊποῦ πυμπηθγιβ Θοστιπ) οϑὺ ἰοοοόγαμα, ααΐϊθυβ Ατὶ- 
εἰοίο!θβ δἱἱδὶ, διῖο ἴθ ἰὔτο 86 ϑχροβίζαγαπι αἰϊαυϊὰ ργο- 
ταῖτεϊ. [Ὀτγιη 8. μυΐυβ σΘμογὶβ 686 δβυπὶ δάιποάυπι 8ἢπ68, 
4φαΐδυθ πο ῥγοιϊζίοπαϊ ἰθιμροτγίϑαια δαϊαγὶ οοσίδ ἰηθϑῦ πο- 
ἰδῖίο, 86ἀ ἰδηΐυπι ἱπαυϊγοπάυπι 6886, 6886 ϑϑπιὶ ΑἸ ΔΘΒΌ ΟΠ θα, δδ 

811ὰ6 ἀοσέγιπδθ ργοργίδιιν δι ζηϊβοδίυγ, 408168 ἔοστηυ]δθ ρο8- 
βατὶ οἰΐδτη βαγραγὶ δὶ Θοπβοσῖρῦ! ἰδπὶ [ἰγὶ οἰϊδηΐαν (οὗ 
δ Βα Ρ 96 955). [ι88 ἰρίζυς ἐοττηα 8 ἱποογίδθ ποίδιϊο- 
πῖβ ἔοσται δ ργομπιὑθπαϊ οοπίίπυο οταϊηθ δάϊαηρθϑιαβ. ἰῃ 
πἱτοᾷὰθ σΘΠΘΓΘ ἐγ] γὰπιὶ 608 ἰοοοδ, ἴῃ αυΐϊθυδ ἰδοῦ ῥτο- 60 
πη 48118 810 δἰ χη ϊβοδίυγ ποιιῖηθ, δἀάϊία [ἰέθτα πὶ ἀἰδιϊπσαθιυϑ. 
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ὕστερον (ἐν τοῖς ὕστερον, πάλιν) ἐρῶμεν Ζια δ. 489 "1 Τη. 
Πθ1. 1841 40η. Αα44. 50 "2. 27. 4851. Πη10. 1380 "6, 
88. Φαϑ. 192 "2. Ζιβιτ. 801 325. ὕστερον (ἐν τοῖς ἑπομέ- 
νοις) λεχθήσεται. ῥηθήσεται, δειχθήτεται Ζμὸδ 10. 698 51 8η. 
υϑ. 450 310. Ζμδι0. 689510,12. Οβϑ. 286". ἔσται δῆλον 
ἐκ τῶν (ἐν τοῖς) ὕστερον Οα10. 280 328. Γα 2. 817 .380. 
ὕστερον λεκτέον, διασαφητέον, σκεπτέον. ἐπισκεπτέον, πει- 
ρατέον ὁὀεῖξαι Ζγε4. 184"2η. ψβ4. 416}81π. υἱ. 450 527. 
μκὶ. 464}82., Ψγτ. 431 019. 9. 48212. Φβ1. 19821. 
δδ. 218 85. Ηεδ. 1180 "28. Οββ. 286 381. λοιπόν (ἐχόμε- 
νόν, ἐφεξῆς) ἐστι θεωρῆσαι. ὁϊελθεῖν, εἰπεῖν μκθ. 461 }6. 
Ζκ11. 704 58, Ζπ19. 1714 "283. Ζμὸ 14. 691 929. εἰς ἐκεῖνον 

τὸν καιρὸν ἀποκείσθω ᾧαϑ. 192 58 θη. ἐρῦμεν, θεωρήσωμεν, 

λεχθήσεται, διορισθήσεται, ἔσται δῆλον Ζιαῦ. 489171π. Ζμδᾷ. 
618 .319η. 11. 692 δ10π. 12. 695 527η. μχκθ. 467}Ρ4η. ταο. 

104 3885. Μμ8. 1078 νό. μα1. 389 86. Ζιγ22. 528 314. 

Φγ!. 201.326. ἕτερος ἔσται λόγος ζ2. 468 381." θεωρητέον, 
ἐπισκεπτέον, λεκτέον Ζμβ10. 656 32. ΨΎ10. 438 "20. αἰ]. 
48065160, μγῇ. 818 Ῥῦ. Ζγαὶϊ. 116 81. ε8. 188 Ρ20. Πα18. 

1260 }21. δεῖ ὁϊορίζειν, λεχθῆναι. δειχθῆναι αι4. 442 38η. 
Αδ.12. 95 δ10η. ,Ογ4. 8081. ἡ αἰτία δηλη ἐν Ζμὸ12. 
698 ν2 4. προσήκει (ἁρμόττει, ἁρμόττον ἐστὶ) λέγειν, διελ- 

θεῖν, ὡρμόττυσαν ἔχει τὴν σκέψιν βἰπι μαϑ. 841 51 4η. Ζμβι. 
688 "8η. 9. θ65 "δ ὅη. γὅ- 668 δ8η. δ᾽ 4. 618 Δ25π. οἰκειό- 
τερόν ἐστι ὁιελθεῖν, οἰκείαν ἔχει σκέψιν 5βὶπι αι4. 442 52 δη. 
Ζμβϑ. θ60Ρ)10η. 1. 863}14η. γ14. 614520η. ἑτέρων λόγων. 
ἄλλης ἄν εἴη φιλοσοφίας οἰκειότερον ψαϑ. 401 Β12, υ8. 458 
220. Ηχ4. 1097.580. διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας 
λόγων δειχθείη ἄν Οα8. 21710η. φιλοσοφίας τῆς πρώ: τῆς διο- 
ρίσαι ἔργον Φβ2. 194 "14π. Γαϑ. 818 δθη. ἑτέρας ἔργον ἐστὶ 
θεωρίας Τ'β6. 884 518. ἄλλης ἐστὶ πραγματείας εδ. 11 514. 
τηϑ. 158.511. ἕτερος ἔστω λόγος ΟὙΙ. 2991. ΨΎϑ. 427 
526. ἄλλος λόγος Ψβ1.419 571. μν1. 4560 49. ὁχ 118 ἔογπια 8, 
488 δχίσθο ἰοοῸ Ροδυΐτηυβ, γϑὶαὐἱ προσήκει λέγειν, οἰκειο- 
τερόν ἐστι διελθεῖν, ἄλλος λόγος δἰπι, ποῃ Ροϊοϑῦ οδσίο οοῦ- 
οἰυάϊ, Ατὶβθούθι θαι θᾶτὴ ἀθ αὺδ ἀρίθαν Γῖλ 8110 Ἰό60 οχρο- 
δἰϊαγαπι ἤαΐδβ; ροβϑυηῦ 686 οὐϊδϑῃῃ δὲ νἱἀθηΐαῦ δἰἰααοῦϊθβ 
πἀδυσραΐδθ 6886, ὟΣ αυδοβίϊο 8]14 8 8 Πρ] 1οἱ 9 ΔΌ μος Ιοθο 
τοπουθίυσ, οὐ Πη106. 1385 4. πο20. 1456084 (οἴ 588. 
Ζμβ1θ. 660 38) οὐ ἱπῆτα 1 88 εδ. 17 "δ. μαϑ. 841 314. 

11. βἰπρα β Ἰοοῖδ, αϊθὰ8 ΑΣΥ δὰ δατπι Πἰσαμ Ἰθοΐογθϑ 
Τοιρὶ δ, ἴῃ ΡΔΓΘΩΓΙΘΘΙ δαἀάϊία οδϑύ βισῃϊβοδίϊο οἷυβ 1ἰδτὶ, 
ἀυθπι γαβρίοὶ νοὶ οουΐαμη νοὶ υϑυίϑπι}}]6 θϑί. 0] ΑΓ ποῦ 
οἰξδῦ δἰΐαπιη ᾿ἰσατα ἰδπὶ ἴὰπι βοσὶρίαπι, βοὰ ἀθ ϑδάθῃχ γϑ ἴῃ 
8ἰῖο ᾿ἰῦτο 86 θχροβιθαγαπι ρσοχαϊθοϊδ, Πἰούθγαπὶ Ὁ δἀάϊἀϊπημδ; 
Ὁ] ἀυδίαπι οδὺ ὁχ ἱρβὶβ νϑυ 8 Αὐ᾽ δέου θὶἰβ, αὐταπι 8118 1106 τ 
βοσὶρῦιβ οἰδθίοῦ δὴ βουϊ θπάιβ Ρτοπαϊδιαίατ, μνύογαμι ἀ δὰ- 
ἰθοίμαυβ. --- Κατηγορίαι. πυβασϑτη ἴῃ Βδο ἀϊδρυϊαύίοηθ 
8118 Εἰσὶ πιϑοῦϊο δ0. --- Περὶ ἑρμηνείας 1.10 48 ἐν τοῖς 
περὶ ψυχῆς (ψαι. 402 89 τοβριοἱ ῬΒΠοροηυβ ἔλ]8ο δχίβυῖ- 
τωδῦ; ΨΎ 6 τϑβρίοἱ ἰυάίοαπὶ Ὑτάϊὸς Ρ 116 ΚΖ, βοὰ 4υδ8 
Ψγ6 ἀϊδβρυϊδηΐαν, αδιμαύδια τοῦθ οἰζαγὶ ροββυηῦ δὰ 16 
410-18, ποη μοδβϑαηῦ Γϑίεσυὶ δὰ βυρογίοστα 16 36-8, αυΐθυ 
δαάϊτα οϑὺ ρβυοβοίορίδθ τωθηῦϊο; ἔογύβββθ βου ρῦου πιο αὶ 

᾿νοϊυΐϊς 85. 4117 "28. οἵ Μγὅ. 1010 582). δ. 11 86. ῥητο- 
ρικῆς ἥ ποιητικῆς οἰκειοτέρα ἡ σκέψις (διθιπρσίίαν αυϊάθπι δος 
768 πο19. 1456911, 864 ποῦ ἴδῃ οἰζαγὶ δἰτὰβ {6 γ, υδιω 

αυδοδβίϊο 80 Βος ἰοδὸ γϑῃιουοσὶ νἱἀθίυυ). ὅ. 17 "14 ἄλλης 
πραγματείας (Μζ 12. 18. η64). 10. 19 }81 ἐν τοῖς ᾿Ανα- 
λυτικοῖς (Αα46. 51 Ῥ86844, Βυπο Απαϊγιϊσογατη ἰοσαπι γθ- 
δριοἱ οαγίατι ϑϑῦ; ἴρβὰ Ἀδγῃιθηΐαθ σογθα αυοπιοᾶο νοὶ ἱπίθῦ- 

Ν 
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Ῥτγϑίδη δα δἰ γδὶ] διηθῃηἀδηὰδ ἱποογίαμ). 11. 20 ῬΡ26 ἐν τοῖς 
Τοπικοῖς (1. 1715 "89 8ηα. 80. 181 5386 846). --- ᾿Αναλυ- 
τικὰ πρότερα αἱ. 24 "12 ἐν τοῖς Τοπικοῖς (τα]. 100329. 
10. 104 38). «27. 48.487. πάλιν ἴα ( Δλ.γ23). «80. 46 
480 ἐν τὴ πραγματείᾳ τῇ τῇ περὶ τὴν αλεκτικήν «τ ἀπΐψθτΒ6). δ 

α88. 50 "2 υστερον ἐρὸμεν (περὶ τώτων ὑπερτίθεται μὲν ὡς 
ἐρῶν ἐπιμελέστερον, ὁ μὴν φέρεται αὐτῷ σύγγραμμα περὶ 
αὐτῶν ΑἸοχ β.ο] 184 Ρ45). β15. 64 381 ἐν (τοῖς) Τοπικοῖς 
(τθ). βιτ. 6516 ἐν (τοῖς) Τοπικοῖς {τι δ. 167}21). --- 
᾿Αναλυτικὰ ὕστερα γ8. 1858 δέδεικται (Αα15. 84.511). 
γ8.18514, 1ὅ ἐν τοῖς περὶ συλλογισμᾷ (Αβ6-7). Ὑ11. 
11 384 ἐν τοῖς περὶ συλλογισμϑ, (Αβ15. 64 "1). δ᾽ 5. 91518 
ἐν τὴ ἀναλύσει τὴ περὶ τὰ σχήματα (Αα81). δ12. 95 510 
ἐν τοῖς καθόλιν περὶ κινήσεως δεῖ λεχθῆναι ( » Φεεαᾳ). δ12. 
9681 ἐν τοῖς πρώτοις (Αβ5). - Τοπικα «10. 104.388 16 
ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν ἐναντίων λεγομένοις ῥηθήσεται (Ὑ᾽ εοη- 
ἔοτῦ 614, βοὰ ποὺ οαραῦ Βοτιηθηίδο ἤθηὰ6 84 δαπάθῃ ΓΘπὶ 
Ῥογίϊποι δία μἷς Τορίσογαπι Ἰἰοοαβ, πθάὰο δὺ Ασίβίοίοϊθ 
δουϊρίατη 6886 ῬγΟΌΔΌ1]6 δῦ; σοβαγαθύυσ ρούμι 866 νϑῦθϑ 
Δα τβτ. «ἢ ΑἸοχ Β68ο] 259 383). η8. 168 811 ἄλλης ἐστὶ 30 
πραγματείας (Αδ8-18 ὦ, 86 οἵ 158 "24, δὶ οδάθπι Απα- 
Ἰγεῖς8 οἰδδηῦατ). η8. 168.524 διώρισται ἐν ἑτέροις (Αδ18). 
θ11. 162.811 ἐκ τῶν ᾿Αναλυτικῶν (Αβ2). θ18. 163 "82 ἐν 
τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς (Αβ 16). --- Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 2. 
1605 6 ἐν ἑτέροις (τα2. θ5). 3. 165 "9 ἐν τοῖς ᾿Αναλυτικοῖς 35 
(λα- -ὀ). 23. 1656 510 ἐν [τοῖς] ἄλλοις (τα-θ). 4. 166 "14 
πρότερον (ταϑ). 12. 172 27 πρότερον (τβ5). --- Φυσικά 
αϑ8. 191 529 ἐν ἄλλοις διώρισται Ωθ, εθὰ οΓ ἱπέγβ ΠῚ ΜοῖΑ- 
ῬἈγβίοδ). αϑ. 192 386 τῆς πρωτὴς φιλοσοφίας ἐ ἐστὶ διορίσαι 
(ρ Μλ1-9:; Ῥχδπὶ Μν. μ9. 10 τοϑρίοἱ Ρυϊδ0). α9. 192 2 80 
ὕστερον ἐρῶμεν (» Γβ). βΙ1. 198}21 ὕστερον ἐπισκεπτέον 
φταϑ). β2. 194 86 εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας 
(ἀϊαϊορίμι περὶ φιλοσοφίας οοπῆοτι ΒΘγβαυβ Δ] Ρ 10884; 
Ηζ ρ 180844ᾳ νοσῦδ εἴρηται-φιλοσοφίας ποπ 6886 80 Ατίβίο- 
[616 βογὶρία οοηϊϊοῖ). β2. 194 "14 φιλοσοφίας τῆς πρώτης 86 
διορίσαι ἔργον (» Μζθ-8;; Ῥταπι] ροῦϊαβ Μμν ἱμιθ]]"ρὶ ραϊαῦ). 
Ὑ1. 201 8326 ἐξ ἄλλων ἔσται δῆλον (Φῳ ᾧῷθδ, εὔἰπίνα ΠῚ ῬΒγ- 
8:58). δὅ. 218 δῦ διοριστέον ὕ ὕστερον (ρ Ταϑ). δ10. 2171}81 
διὰ τῶν ἐξωτερικῶν. λόγων (εἴ 1Π|᾿ Εξωτερικοὶ λόγοι). θ1. 351 
49 ἐν τοῖς Φυσικοῖς (Φγ 1). θ8. 268 "8 ἐν τοῖς Φυσικοῖς 4 
(Φβι. 192 521). θ5. 251 384. ἐν τοῖς καθόλν περὶ φύσεως 
(Φζ4). 88. 208.511 ἐν τοῖς πρώτοις. λέγοις τοῖς περὶ κινή- 

σεως (Φζ:. 9). θ10. 261}21 ἐν τοῖς Φυσικοῖς (Φγ5). --- 
Περὶ ραν α8. 21Τ05117 ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις (Φατ- 9). 
α4. 2711 21 (ᾧεδ. 229 021). αὖ. 212 380 ἐν τοῖς περὶ κι- 46 
νήσεως (Φζ2. 388 .381. 1. 288.220. θ10). αθ. 378 517 πρό- 
τερον (σἱδοαν σοβρὶοὶ ᾧθ8). αθ. 214321 ἐν τοῖς περὶ τὰς 
ἀρχάς (Φγ4-8). α7. 2τὅ Ρ22 ἐν τοῖς περὶ χιήσεως (Φθ10. 
260."2δ54η). «8. 271 510 διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλο- 
σοφίας λόγων δειχθείη ἄν (Μλ8. 1074 481 -88 4). α8. 277 50 
Ρ11 (Φθ9). «9. 279.380 ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι 
(ἽΠῚ ᾿Εγκύκλια). α10.280528 ΟΤαϑ,! ἐπα ρτίμαίβ 818 219). 
β2. 284}18 διώρισται ἐν τοῖς περὶ τὰς τῶν ζῴων κινήσεις 
(Ζπά. ὅδ. 2. 17049}18 564, Ρτο διώρισται βοτίβοπάυση διοριστέον 
οἱ Ῥγδῃὶὶ ἀθ Αὐ ΠΙΌΣ ογάϊπο ρ ὅ0 π 84). β8. 2386381 ὕστερον 55 
(φΤβϑ5. 4). β8. ,286 δ5 ἐν τοῖς ἑπομένοις (ΠΒ10). β. 286 
519 ὥρισται πρότερον (ΦΎΘ. 201 58; ῬγΔη τοϑρίοἱ ρυΐδὺ 
Οα 2, 86ἀ ΄ηυ86 ἰδὶ Ἰοραπίας 269 419 ἃ τὸ ρἴδηθ διῖθῃηδ 
"υπῇ). β10.391."29 ἐκ τῶν περὶ ἀστρολογίαν (οὔ ἱπέτα ΠῚ 
᾿Αστρολογικά). Ὑ1. 299 8] ἕτερος ἔστω λόγος (ἢ ---- ᾳυοὰ 60 
Ἰΐδτοβ περὶ φιλοσοφίας τοβρίοἱ δυβρίοδίαν Ῥγαπεὶ, ῥσοθαγὶ πο 
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Ῥοϊοϑῦ; φδύθγαπ οἵ δὰ μαϑ. 841 314). Ὑ]Ἱ. 299.810 ἐν τοῖς 
περὶ κινήσεως λόγοις (Φζι. 281 015. 2. 238 Ὁ16). γὙ2. 801 
582 ἐκ τῶν προειρημένων (ἐοπἤεγθατ Ρτοχίπιθ γΟΙΡ 8021 
ῬτΤΟΌΔΌ116 νἱἀθϑῖταν Φδ8 τεβρίοὶ ; Φαϑ γεβρίοὶ ραϊαὶ Βγβη- 
ἀϊθ Ρ 959 α 148). γά. 808 51 (}»ΤΒβ2). γ4. 803 828 ἐν τοῖς 
περὶ χρόνυ ἢ κινήσεως. (Φὺ10-14. ζ1. 3. 282 .224. 288 δι, 
82). γ6.805.421 πρότερον (Φὸ 8). δ 8. 8311311 ἐν τοῖς πρω- 
τοις λόγοις (Φθ4. 255 Ρ24). --- Περὶ γενέσεως ἡ φθορᾶς 
αἢ. 815 }81 ἐν ἄλλοις (ΟὙ1. 299 }81. 7. 808 385. δ 2. 308 
585). α2. 8160617 ἐν ἑτέροις (Φδιτο- 14. ζ1. 3. 2332 324. 
2838 Ἐ17, 82). αΞ. 811380 ἐν τοῖς ὕστερον (Ρ μὲ 5-1). αϑ. 
817 518 ἐν ἄλλοις (ῷα 2. 6 -9). α« 8. 8188 ἐν τοῖς περὶ 
κινήσεως λόγοις (Φθ8- 10). α8. 318.36 τῆς ἑτέρας ᾧ προ- 
τέρας διελεῖν ἐστὶ φιλοσοφίας ἔργον (» Μλθ. 17) «5. 830 }18 
ἐν ἄλλοις (ῷα7). αδ. 820}28 ἐν ἑτέροις (Φὸ 8). «6. 838 28 
πρότερον (ῷεϑ. 326 28). α8. 825 "84 ἐν τοῖς πρότερον λό- 
γοις (οὔ δὰ α2. 8318 }81). «10. 828 δ ἦν (Οδό. 818 58). 
βι. 829."21 ἐν ἑτέροις (ῷαθ- 9). ββ8. 880}16 ὡσαύτως δὲ 
ὰ εἰ τρία λέγοντες, καθάπερ Πλάτων ἐν ταῖς διαιρέσεσιν" 
τὸ γὰρ μέσον μῖγμα ποιεῖ (Ρ]αϊοπὶΒ ἄγραφα δόγματα ΔῸ 
Ατἰβιολοΐθ οοπδβοσὶρίδ βρη βοαγὶ οθηβοῖ ΑἸοσ δρυὰ ῬΆΔορ 
δὰ 1, Βγδηάῖβ ἀθ θν ἀδρ Ρ12, οἵ Ζβι]ογ 11, 1, 820; ᾿ρβ88 
ῬιΙδύομίβ βοθο]δδ ἱπίθ!  σομδβ ἰυάϊοαὶ δ Όογγος Ρ]αὶ βοὴ 
Ρ 155). β4. 381 81 οἱ βυ. 883581 (Ογθ. 80ὅ 5382. δ4.812 
482). β6. 884516 ἑτέρας ἔργον ἐστὶ θεωρίας (» ψαδ). β9. 
886518 πρότερον (Φβ 8-9). β10. 3868 51ὕ (Φ91- -9). βιο. 
8386419 (Φθ7. 260 "6). βιο. 886 529 ἐν ἄλλοις εἴρηται 
(Δδ1). β10. 838731 ὥσπερ εἴρηται πολλάκις (Φ0. Οαβ). 
βιο. 8387.318 ἐν ἑτέροις (ᾧθ 4). βιο. 881 8326 ἐν τοῖς ἐν 
ἀρχῇ λόγοις (Φθ9). βιι. 888.218 ᾧ ἄλλως ἐφανη (Φθ8). 

ἑτεωρολογικά αἹ1. 888 820 (Φ). αἹΙ. 888 21 (0. 
᾿ππρτῖπι8 Οαβ). αἹ. 888 324 (Ἱ οἱ ἐοτίαβθα ΟὙγὸδ). αἹ. 339 
" θεωρήσωμεν ( Ζι, Ζμ, Ζγ. περὶ φντῶν). α 8. 839 "8 
ὦπται διὰ τῶν ἀστρολογικῶν θεωρημάτων (οἴ 1ΠΙ ᾿Αστρο- 
λογικα). αϑ8. 889 Β16 πρότερον (Ο0α8). α8. 889 "86 ἐν τοῖς 
περὶ τὸν ἄνω τόπον θεωρήμασιν (Οβ71). α8. 841 514 ἐν τοῖς 
περὶ αἰσθήσεως προσήκει λέγειν (ᾳφυο μαϑα ρμαδυιϊηθδηῦ, ποῦ 
τϑρογῖτασ ἰπ Πἶρτο περὶ αἰσθήσεως ν6ὶ ἴθ δ]1ο ἔθτο Αὐϊδίο- 
το ]ῖοο, Τά ρ Ρ 119; δθὰ δχ 'ρ88 ἔοστιυ]α προσήκει λέγειν 
ἀυθίυτα δβὺ, πὰπὶ Ἂν 68 ἀθ τὸ 86 ἀϊδραϊαύασαπι Ῥχουατδι). 
α8. 8451 ἐν τοῖς περὶ ἐστρολογίαν θεωρήμασιν (ΕΠ 
᾿Αστρολογικα). β8. 859 "21 εἴρηται χωρὶς ἐν ἄλλοις (00}} 
αι4. 442 "2δ ΗεϊῇΖ ρ 61 οοἸ]ἰσὶς, αθς δὰ ᾿ὑγοβ περὶ φυ- 
τῶν τοίεγαπᾶθ 6886; ἰΐάθιη ἰϑιηθη ᾿ἰδτὶ, ααἱ Πΐο οἰϊαπίυτ, 
Ρτγοπιαπίαν μα 1. 889 87; αἰϊυὰ βίδυαϊο Ῥσϑηιὶ 11 Ρ561 
π 8δ, οὗ Βοδθ Αγ ΒΡ Ρ 265). β6. 868.3224 ἐν τοῖς προβλή- 
μάσι τοῖς κατὰ μέρος (οἴ 1ΠΠ Προβλήματα). Ὑ1. 8711 ΒῚ ἐν 
ἑτέροις 6βε. 881 925). γ23. 872 }9 ἔστω τεθεωρημένον ἐν 
τοῖς περὶ αἰσθήσεως (αι8). Ὑ1. 818 δ ἰδίᾳ ἐπισκεπτέον (εἴ μι 
Περὶ μετάλλων). δ8. 881}18 εἴρηται ἐν ἑτέροις (ἐν τοῖς 
προβλήμασι ῬΒ ΑΙοχ ἦγ 281. 151922, Εοβθ Αν "δγ οτὰ 
Ρ194; Ἰδταπι περὶ τροφῆς ᾿π 6 αὶ βυθρ βίαν ΗΣ ρῥ 60). 
δ 8. 384584 εἴρηται ἐν ἄλλοις (ἰθτατι περὶ μετάλλων οἰκατὶ 
ΗοὶϊΣ Ρ 68 οοπίϊοϊξ, ϑυπάδπι ἀυθι ρτοπιθςὶ μυΐϊαὶ Ὑ7. 518 
Βδ; βρα πιδηϊξοδίο δος νοσῦδ 884 "84 χϑέογθηδεα βυπὲ δὰ 
ΜΎΤ. 818 81 δ 5Βηη. οΓ Εοδθ Αὐ "δτ ἢ ,,591, Βηνδμάϊβ ρῥ 1076 
ῃ 976, ΖΘ]]ον Π, 2, 62). - Περὶ κόσμυ, παβαυαπε 'π Βος 

1106}10 Αὐτή βυοιε!οὶ Ἰἰοτί τηϑηῦϊο ἢύ. --- ἸΤερὶ ψυχῆς α2. 
404}19 ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας λεγομένοις (ἃ ἀϊαϊοχατι 
Ασίδιου θα περὶ φιλοσοφίας Βαθα τοίοσῃ Βούπδυβ ΠὨϊδὶ Ρ170, 
ἱπύθ] σαπάθ μοιϊα8β θβθα Ρ]δύοπιβ ἄγραφα, δόγματα τεεῖθ 
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ἰαάϊοαι Ηρ 211, 180). α8. 406 358 πρότερον (Φθ5δ:; ηυοὰ 
Ττὰϊορ ψα. 408 529 τοϑρίοὶ Ραϊαῦ, Ρτοθδσγὶ ποὸπ ροῦθϑῖ). 
«8. 407112 ἐστὶν ὶὶ τοιαύτη σκέψις ἡ ἑτέρων λόγων οἰκειοτέρα 

(ἀαδίυτα οδὲ πᾶπι Ατ «υβοδίϊοπθηι δὶ ἰπβεϊναθηάδπι Ργο- 
πυἰεῖα:). «4. 401 }849 εὐθύνας δεδωκυῖα ὺ τοὶς ἐν κοινῷ δ 
γώνο μένοις λόγοις (ἀϊδίοζυτα Εαἀθπιατι τϑϑρίοἱ ἰαἀϊοαπὶ Βαι- 
πΑγ8 ἈὈ Α] ρ 168-29, Ηοίτς Ρ 140, 200). β4. 416581 διασα- 
φητόον ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις (εἴ ΠΙ Περὶ τροφῆς). β5. 
4171 ἐν τοῖς καθόλυ λόγοις περὶ τὸ ποιεῖν Χ, πάσχειν 

([« 7). β54τ ἃ17 ἐν ἑτέροις (Φγ2. 301 581). βὅ. 4171 τὸ 
"29 περὶ ὧν διασαφῆσαι καιρὸς γένοιτ᾽ ἂν αὶ εἰσαῦθις (εἴ δὰ 
«8. 4017 12). βι. 4195 ἄλλος λόγος (αι. 4831 Ῥδα). β11. 
428 529 ἐν τοῖς περὶ στοιχείων (182). γ8. 421520 (»ἘΗπζ). 
γ7.431}19 σκεπτέον ὕι υστερον (θοη νἱἀθίυγ δχβίδγθ θὰ 489 
Ῥτομα  ἐεῖσι ἀϊθραιαιίο). Ὑ9. 4832}12 (}αν.υ). ὙΎὙ10. 488 16 
λ20 ἐν τοῖς κοινοῖς σώματος ἢ ψυχῆς ἔργοις θεωρητέον περὶ 
αὐτῷ (τοίογθπὰδ μαθο 6880 δὰ υἱ. μιν]. ζ1-8. Ζμβι. Ζκ11 
Βοδα Αγ ἰδ ῥ 168 δίδίυϊξ (2); Ὠοῃ ὀχϑίδγθ 68 ἀθ τ ἀοοίγι- 
πδπὶ Αγίδίοί δ Μουοῦ ἰυάϊοαῦ Ρ 440; αυδθ οταϊβὶῦ Ατ, 68 
δυοῖον ᾿ΕὈτὶ ἀθ πιοῖι δηΠΩΒ απ νἱάϑύαν νοϊαἶβδθ θχρίθγ 30 
Ζκ 8). --- Περὶ αἰσθήσεως ᾧ αἰσθητῶν 1. 4865], ὅ 
Ψ απΐτοτβο). 1. 48616 θεωρητέον φῳ υ. περὶ νεότητος ὼ 
γήρως. ζ΄. αν). .1..486517 (ΓἼΠ Πρρὶ ὑγιείας ἢ νόσυ). 1. 
48610 ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς (ψβ5). 1. 486 514 ἐν τοῖς περὶ 
ψυχῆς (Ψγ12. 434}10-28). 1. 487818 πρότερον (Ψβ6-11). 35 
3.488}8 ἐν ἄλλοις (Ψβ1. 418 52). 8. 489 58 ἐν τοῖς περὶ 
ψυχῆς (ψβ6- 11). 8. 4839316 ἐν τοῖς περὶ Ψυχῆς (ψβ5. 
Ὑ53. 435 Ῥ26, 426 318). 8. 48918 ἐν τος περὶ ψνχῆς 
(Ψψβ6. 418}11). .δ.. 440 58,18 ἐν τοῖς περὶ μίξεως (Π«10). 
8.440 "28 ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς (Ψβ8). 4. 441}12 ἐν τοῖς 30 
περὶ στοιχείων ([β3). 4. 4428 δεὶ διορίζειν ἐν τοῖς περὶ 
γενέσεως (» ΖΥΥΙΣ. 162 513 864, Ῥθ65».4ᾳ. δ8. 7716 228. εθ. 
186 516). 4. 442 525 οἰκείαν ἔχει σκέψιν ἐν τῇ φυσιολογίᾳ 
τὴ τὴ περὶ τῶν φυτῶν (εἴ ΠΙ Περὶ φυτῶν). 6. 445 "19 ἐν τοῖς 
περὶ κινήσεως (οἴ δὰ Ογ4. 808 328). 7. 449.59 πρότερον ὃς 
(ψυ1. 4258]. 3. 426 528). - Περὶ μνήμης ἡ ἀνα- 
μνήσεως 1. 449 080 ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς (Ψγ8. 8. 482.310). 
1. 450 39 (οἵ δὰ ψαϑ. 4071 13). 2. 461 218 ἐν τοῖς ἐπιχει- 
ρηματικοὶς λόγοις (ΤἸοπιϊδεῖαβ οἱ ΜΊΟΒδοὶ Ἐρβοβίυβ τὰ προ- 
βλήματα εἰ βοισὶ ΔΥΒΙγδηΐαγ, 8οὰ νἱάθηΐαν ρου 860 40 
τοῦδ δὰ εϑ8 ἀπορίας τοίοσθη 6886, 41 89 μΨΙ ὀχροδῖτβθ 
βυπ). --- Περὶ ὕπνν ὼ ἐγρηγόρσεως 1. 4564 811 ἐν 

ἑτέροις (Ψβ2. 3). 3. 465."8 ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς (ψβ2. 418 
"4, 414.54. 8.414 08. Ὑ12. 484 329.}18, 34. 13. 43δ814, 

δΆ4, 117, 19). 2. 455 324 ἐν τοὶς περὶ ψυχῆς θεωρήμασιν α 
γ18. 435818,}2, β2. 418 Ρ6. 8. 415 34). 2. 4δ0 82 ἐν 
ἑτέροις (Ζμβ10. 666 328. γ8. 665 418. Ζγβ8. 142 526. οὗ 
«ι2. 438 Ἐ26- 489 46). 2. 466510 ὕστερον (}" ανϑ 864). Ὡ-. 
456521 ὕστερον (Ρ ἐνϑ. 461 21, 462 829). 2. 486 329 ἐν 

τοῖς προβληματικοὶς (ΟἽ ΠΙ Προβλήματα). 8. 4δ0 ω ἐκ τῶν τ0 
ἐνατομῶν (αἵ ΠῚ ᾿Ανατομαί). 8. 456 Ρό ἐν τοῖς περὶ τροφῆς 
([1Π Περὶ τροφῆς). δ. 451 528 ἐν ἄλλοις (ΖμβΊ1). 8. 468 
420 ὁτέρων ἐστὶ λόγων οἰκειότερον (Ζμγ4. δ). -- Περὶ 
ἐνυπνίων 1. 4569"5156 ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς Ψυ8. 8. 482 
410). -- Περὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς 2. 464 9 ἐ6 
καθάπερ ὴ πρότερον εἴπομεν (8. 461514-18). -- Περὶ 
μακροβιότητος ὦ βραχυβιότητος 1.404}81 (υ). 1. 
46482 (ρΌ. 1. 464"52 πορὶ νόσν ἢ ὑγιείας) λεκτέον ὕστε- 
μον (εἴ ΠῚ Περὶ νόσυ κ΄ ὑ.). 6. 4671 δ ἐν τοῖς περὶ φντῶν 
διορισθήσεται (ΠῚ Περὶ φυτῶν). 6. 461 "6 λοιπὸν θεωρῆσαι 60 
περί τε νεότητος ὴ γήρως ἢὶ ζωῆς καὶ θανείτυ (ζ, οἵ ΠῚ ἂθ 
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ἰανεηΐανο οἱ δϑηθοξαίθ). -- Περὶ νεύτη τος ὰ γήρως, 

περὶ ζωῆς ἡ θανάτυ 1. 461 518 (Ψ υπίνοτϑθο). 3. 468 
481 ἕτερος ἡ ἔσται λόγος ((Ε ΠΙ Περὶ φυτῶν). 8. 468 082 ἐν 
τοῖς περὶ τὸ μέρη τῶν ζῴων (Ζμγά. 665 "16). 8. 469 528 
ἐν ἑτέροις (Ζμβ10. 666 327). δ. 470 .318 ἐν τοῖς προβλή- 
μασιν (ζοτίαββο σοηδογτὶ ροΐοβὲ παδῦ, οἵ ΠῚ Προβλήματα). 
- περὶ ἀναπνοῆς . 418 521 ἐν ἑτέροις (Ζμβ16). 8. 
414 "26 εἴρηται πρότερον (ζ4. 469 "6-30. δ. 470 55. 6. 470 
420). 8. 474 "9 ἐκ τῶν ἀνατομιὸν (εἴ ΠΙ ᾿Ανατομαί). 8. 
4141] ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς (β:. 8). 8. 414 14 πρότερον 
(ζ5. 409 521). 12. 471 δ ἐν ταῖς περ τῶν ζυων ἱ ἱστορίαις 
(Ζιδι. 5349). 14. 411012 καθ᾽ αὐτὰ τὴν ἐπίσκεψιν εἴληφεν 
(Ζμβ5. 648}2). 16. 418528 ἔκ τε τῶν ἀνατεμνομένων ἢ τῶν 
ἱστοριῶν τῶν περὶ τα ἡ ζῴα γεγραμμένων (Ζιαι1. 496 528 5614, 

ΕΓ ΠῚ ᾿Ανατομαί). 16. 418}1 ἐκ τῶν ἀνατομῶν (εἴ ΠΙ ᾽᾿Ανα- 
τομαί). 16. 418 "1 ἐκ τῶν ἱστοριῶν (Ζιβ11. 560142). 21.480 
528 (} περὶ ὑγιείας ᾧ νόσυ, οἵ ΠΙ). --- Περὶ πνεύματος 
οοχαπχθηίαιῖο ᾿ἰδτὶ Ασιβιουθ οἱ ταθηὐομθηι ὭΟῃ Βαθοῦ. --Περὶ 
τὰ ζῴα ἱστορίαι αὖ. 489 17 ἐν τοῖς περὶ γενέσεως (» 

Ζγβι. 182.525-138 528. γ8. 4.9.1. 141511- 21). αἹ1. 
49182 ἐκ τῆς διαγραφὴς τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς (εἴ ΠΙ 
᾿Ανατ). βι1. δὅ071 326 ὕστερον (» Ζμγ8. 66621). Ὑ1. 809 
"22 ἐκ τῶν ἀνατομῶν (οἴ ΠΠ ᾿Ανατ). Ὑ11. 511 818 ἐκ τῶν 
ἀνατομῶν (εἴ ΠΙ ἼἌἌνατ). Ὑ22. 828 814 ἐν ἄλλοις (φΖγαξ1. 
22.171. 121 μῳ, βι. 184588-8. 1817). δῚ. δ25 38 ἐκ τῆς 
ἐν ταὶς ἀνατομαῖς διαγραφῆς, δά. 52919, ὅ80 381 ἐκ τῶν 
ἀνατομῶν (οὔ ΠΙ ̓ Ανατ). ε1. 689 320 ἐν τὴ θεωρίᾳ τὴ περὶ 
φυτῶν (εἴ ΠῚ Περὶ. Φυτών). ζ 10.565512. ἐκ τῶν ἀνατομῶν. 
ζιι. 566515 ἐκ τῶν ἐν ταὶς ἀνατομαῖς διαγεγραμμένων (εἴ 
ΙΠ᾿ ᾽Ανατ). --- Περὶ ζῴων μορίων αἱ. 640 52 ἐν ἑτέροις 
(29). αἱ. 6408 ἐν ἑτέροις (11β11. 881 528). α1. 6430 
ὀδέτερος τῶν τρόπων τῶν διωρισμένων ἐν τοῖς κατὰ φ(ο- 
σοφίαν (αοα ὑἰδαϊαπι ᾿ἰ τὶ δ] οαΐϊαβ βρη βοατὶ, ϑοὰ ἀϊβραίδ- 
οπὶβ ζϑῆιβ 86 γϑύϊοηθη ϑρραγοῖ 9011] ΠΎ12. 1282 "19. 
ταῦ. 101 521. θ14.1683}}9. ηεαβ. 1217 "28, οἵ φιλοσοφία; 
υἱάοῖαν ΑἿῪ' τοϑρίςοσο δὰ Φβϑ. 9). βι. 646 39 ἐν ταῖς ἱστο- 
ρίαις (Ζια- δ1). β1. 646 815 ἐν ἑτέροις ([β2. μδ). βι. 841 
426 (υ2. 455 084, 4585. ζ1. 467 Ρ28, 84. οὗ Ὑτάϊθρ 
Ρ 16484, Μεγοτ ῥ 4276). β2. 648 }9 " ἑτέροις ([Β 2. 
μδ). β5. 649.ν388 ἐν ἑτέροις (.δ10). β8. θ60481 ἔκ τε 
τῶν ἀνατομῶν ᾧ τῆς φυσικῆς ἱστορίας (Ζ21γ4. 514512. 
εἴ Ιπ ̓Ανατ). 38. 650}10 ἐν τοῖς περὶ γενέσεως ὼ ἐν ἑτέροις 
οἰκειότερόν ἐστι διελθεῖν (ρ ΖΎβά. 140. 321-}12. 6. 14848-7. 
146 328. --- ἐν ἑτέροις Ταῦ. 821 "82 -822 338. β8. 8385 
410. μὸ2. 819 528. οὗ ΠῚ Περὶ τροφῆς. Μεγον Ρ 449). βι. 
668 88 ἐν ταῖς τῶν νόσων ἀρχαῖς φ Περὶ νόσυ ὼ ὑγιείας 

οὗ ΠΗ. β71. 658.3219 ἔν τε τοῖς περὶ αἰσθήσεως καὶ Ἂ περὶ ὕπνυ 
διωρισμένοις 2. 485 028-88. 458 282; ἴῃ ἶδτο περὶ αἰσθή- 
σεως Ἰοουβ, απἱ αρίθ μυο γοίθγαϊαγ, πορ τϑρογίθασ, οἵ Βγδῃ- 
ἀϊα 1191 384). βι. 658 514 περὶ τὴν τὴς τροφῆς σκέψιν 
οἰκείως ἔχει τὲς λόγυς (εἴ ΠῚ Περὶ τροφῆς). βι. 658 16 
ἐν τοῖς περὶ γενέσεως οἱ β9. 665 "256 τοῖς περὶ γενέσεως 
(Ὁ Ζγαιτ -βϑ8. ὃ 8). βιο. 6 655 ν81- 650 48 (εἴ ΠῚ Περὶ φυ- 
τῶν). β10. 6566 .429 ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως (οἰϊατί νἱάθιυν 
αι. 488 026-439 8ὅ, υδημαιβιῃ 8 ἸοοὰβΒ ὯῸπ Ῥγοσδὰδ 68 
φοπίϊπϑῦ, 4086 86 ταθῃ 006 τοθρὶ οἱ νἱἀοπΐαγ). β17. 660 ΒΩ 
ἐν ταῖς ἱστορίαις ταῖς περὶ τῶν ζῴων (2δ9. 586 420-}28). 
γ4.66649 ἐκ τῶν ἀνατομῶν κατάδηλα μᾶλλον ταῦτα ὸ 
ἐκ τῶν γενέσεων (ρα δϑοίίομοπι οἱ ζοπογαύϊοηθιι δβἰξηὶ- 

Βοδγὶ, πο ᾿ἰδσοβ ἀθ δπδίομιϊδ οὲ ἀθ ροπογδίϊοῃθ, οχ 68 
4υδ9 δἀάϊίαν ἀτραπιοπίδιϊοπο ἱπιο ρίζαν; ηθ6 Πἰδτὶ ἀθ σθηθ- 

. Ν2 
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ΤΒΌΟΩΘ Δη ΠΑ] 1 τὰ ΔΡΡΘΙἸδηΐασ αἱ γενέσεις, βοὰ τὰ περὶ γενέ- 

σεως, οὗ 1Π}. γ5. 668 38 ἐν τοῖς περὶ γενέσεως λόγοις(εἴβά βϑ8. 
θ650 "10). γὅ. 668}29 ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν ἢ τῆς ζωικῆς 
ἱστορίας (Ζιγ2-4. (11 ᾿Ανατομαί). γ8. θ66944 ἐν τοῖς περὶ 

ἀναπνοῆς (αν10.16). γ6.612512 ἐν ἑτέροις (ΖΙΥ1 1. οἵ Ζμβ5). 5 
Ύ10. 678 3480 ἐν ἑτέροις (ψαδ. 411 519. β2. 418 Ρ20. μκθ. 
401819. ζ2. 468 325,2. αν17. 419 38. Ζιδ1. ὅδ1 580- 
582 "8: Ζπτ. 101 321). Ὑ14. 674520 ἐν τοὶς περὶ τὴν γέ- 

νεσιν ΣῚ τὴν τροφήν (οἴ δὰ ; β8. 660 510). Ὑ14. 6714 Ὀ16 ἔκ τε 
τῆς ἱστορίας τῆς περὶ τὰ ζιβα καὶ ᾿ὶ ἐκ τῶν ἀνατομῶν (βιτ. 
501.386-}1δ, οὗ ΠῚ ̓Ανατομαί). γ15. 676 .518 ἐν τοῖς προ- 
βλήμασιν (οὗ ΠῚ Προβλύματα). ὃ 3. 6171 49 ἐν ταῖς ἀνα- 
τομαῖς ἂν ἐγίγνετο τῶτο φανερόν (ποι ἴθ Δπδίοπλϊουδ, βοὰ 
ἦρββ δῃϊπιδ]λιμι 8θοϊο υἱάθῦαν βἰ σι βοατῖ, οὐ ΠῚ ᾿Ανατομαί). 
δ8. 611 "16 πρότερον (Ζιγιτ. οὗ Ζμβ5). δά. 618 419 ἐν 1δ 
τοῖς περὶ τὴν γένεσιν τῶν ζῴων λεχθήσεται ᾧ τὴν τροφήν 
(εἴ δὰ β8. 660 10). δ4. 6718 ."26 περὶ γενέσεως (» 2γα2- 
16). δδ. θ8081 ἔκ τε τῶν ἱστοριῶν τῶν περὶ τὰ ζῷα ὸὴ 
ἐχ τῶν ἀνατομῶν (Ζιὸ 4. οἴ ΠῚ ᾽Ανατ). ὃ 5. 682 52 ἐν τοῖς 
πρώτοις λόγοις (εἴ δὰ Ὑ10. 678 380). ὁ 7. 688 512 πρότερον 30 
(φγδοῖος Ζμὸ δ. 679"16 ἔογίδϑϑθ οὐΐδιι τεϑρίοἰτας Ζιδα. δ28 
410). ὃ8. 684 νά ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν ᾧ ἐκ τῶν ἱστοριῶν 
τῶν περὶ τὰ ζῷα (Ζιὸ 2. 8. 41. 841}29. “ΕΠ ᾿Ανατ). δ 10. 
68910, 12 (ρ Ζγα18. 134514-30. 129."88). δ10. 689 
"18 ἔκ τε τῆς. ἱστορίας τῆς π. τ. ζ: φανερὸν ὼ ἐκ τῶν 35 

ἀνατομῶν ὶ ὕστερον λεχθήσεται ἐ ἐν τοῖς περὶ γενέσεως (Ζια1 8. 

14.171. 491 821. ὙὝ1. ΟὙ1Π1Ὶ ᾿Ανατομαί. » Ζγα2- «160). δ11. 
690}1ῦ ἐν τοῖς περὶ τῆς πορείας τῶν ζῴων (Ζπ8. 108 
49-20). δ11. 69216 ἐν τοῖς περὶ γενέσεως (» ΖγΎ2. 152 
815844). δ11. 692517 ἐν τοῖς περὶ πορείας (Ζπ1. ΤΟΤ 80 
Ρ786η4). δ12. 698 Ρ24 ἐν τοῖς περὶ γένεσιν { ΖΥῪ 2. 154 
49). ὁ12. 69527 ἐν τοῖς περὶ τὰς γενέσεις, τῶν ζῴων 

(» 2γα13. Τι1 54). δ΄18. 696 νά εἴρηται περὶ τύτων ἡ αἰτία 
πρότερον (ἰρθα Τ68 Θομπιπιοπιογαίβ δὲ Ζιαδ. 489 Ρ28. β18. 
804 "15; σδιβδπι ἢυδασδπι ἀἰδιϊποῖα οχροβυϊ ΑΥ, β6ὰ ἔογ- 86 
ἴ8886 δϑπὶ σοποϊυαϊ νοϊυϊῦ οχ παίυσα οὖ αἰβογι ηΐπθ ἰηῦθγ- 
πᾶ ρδγυτῃ, ἀ6 αυΐϊδαβ ΘΟΠ ΓΤ ροββαηῦ αν]. 18. 16. 
8..411522. Ζμγθ. 66958ε4ᾳ. δ10. 686518,24,}21. Ζπ18. 
7114 221). δ18. 696.11 ἐν τοῖς περὶ πορείας ὼ κινήσεως 

τῶν ζῳων (Ζπτ. 101 7864). δ18. 6962, 697 "22 ἐν τοῖς 40 
περὶ ἀναπνοῆς (ν10. 18). ὸ 18. 696"14 ἐκ τῶν ἀνατομῶν 

δὴ ἐν ταῖς ἱστορίαις ταῖς περὶ τὰ ζῷα (Ζιβ18. 504 ν28- δ0ὅ 
420. οὗ ΜΙ ̓ Ανατομαί). δ14. 6971}29 (» Ζγ). --- Περὶ 
ζῴων κινήσεως 1. 698 ε ἐν ἑτέροις (Ζπ). 1. 698 39 προ- 
τερον (Φ0). 1.100} ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς (Ψβ2. 8). 6. 100 46 
ν8 διώρισται πρότερον ἐν τοῖς περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας 

ΟλΤ. 1012 326; Κτίβομιδ Εοτβεμ Ρ 367, 8, οΓ Ηοὶίς ρ. 182, 
νογῦδ ἐν τοῖς περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας Βρυγὶα 6886 ἰὰ- 

ἀϊοαι, αὐ διυίρισται πρότερον ρατῖθοΓ 80 1. 698 49 δὰ Φθ το- 
ἰοτβίαν; 88 αυοὰ πυδογῖδαν 100}8 πὼς κινεῖ τὸ πρῶτον 50 
κινῶν πο ἴῃ ῬἈγβίοϊβ, βοὰ ἴῃ Μοίδργβίοὶβ οχροδίζαπι 680). 
86. 1700 21 ἐν οἱις (Ψγ3). 10. 108.211 ἐν ἄλλοις (πν!. 
4811. οὔ υϑ. 456 21δ 844. Μίομδ6] Ερβοϑίυβ Πρ ταπι περὶ 
τροφὴς τεδρὶοὶ ορίπαίυτ). 11. 704 38 -"8 (Ζμ. ψ. αι. υ. μν. 
» 27). - Περὶ πορείας ζῴων 1. 104 10 ἐκ τῆς ἱστος- ξ5 
ρίας φυσικῆς (Ζιαδ. 490 "Ά. 8ι. 498 3886). ὅ. Τ06 2 ἐν 
ἑτέροις (Ζμὸϑ9. 868414, 84). 19. 714}28 ἐχόμενον ἐστι 
θεωρῆσαι περὶ ψυχῆς Ψ. δχίγοαδ ᾿ἰδτὶ νοῦ Ρ20-28 ποη 
νἱάθπῖαν δΌ Αὐϊβίοίβὶθ βογὶ ρίδ 6886). --- Περὶ ζῴων γε- 
νέσεως αἹ. 1155} (ΖΜ). αἱ. 1161. (εἴ ΠΙ Περι φυτῶν). 60 
α8.116}"81 ἐν ταῖς ἱστορίαις ταῖς περὶ τῶν ζῴων (Ζια18. 

- ο 
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498 52ὅ. 17. 491 826. Ὑ]- 509 481 -ὅ10 Ρ5). α4. 717 288 

ἐχ τῶν ἱστοριῶν τῶν περὶ τὰ ζῷα (Ζιγι. 510 220 664). 
α11. 119410 ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν αὶ τῶν ἱστοριῶν (Ζιγι. 
5610 Β5-.511 384, οἴ ΠΙ ̓ Ανατομαί). α18. 720 "20 ἐν τοῖς 
περὶ τιὺν μορίων λόγοις (Ζμδϑ. 385."9). α1θ. 121 420 πρό- 
τερον (Ζμ). «19. 126 ἘΣ πρότερον (Ζμβ3. 550 384. ὃ. 
618 37). α20. 1728 Ρ18 ἐν ταῖς περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαις 
(Ζιγ19. 521 125. ζ 18. 512 029. 20. 514 .381. η1. 5811. 
2. ὅ82 584 Ι 544). α28. 181529 (ἢ ΙΠ Περὶ φυτῶν). βι.182 
514 καὶ αἰτία εἴρηται πρότερον ἐν ἑτέροις (τοδὶ ἦρδθ, ΠΟῺ οδυδὰ 
δχροϑίϊα ἰορίίαν Ζιε!. 589 Ρ7- -14). β8. 186 387 ἐκ τῶν περὶ 
ψυχῆς (Ψβ8. 4). β4. 140 528 ἐκ τῶν ἱστοριῶν ἢὶ τῶν ἀνα- 
τομῶν (Ζιγϑ-4. οἵ ΠΙ ᾿Ανατομαί). β 6. 148 46 ἐν ἑτέροις 
(μδο. 888 ν9. 1. 884 588). βι. 146514 ἐχ τῶν παραδειγ- 
μάτων τῶν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ἢ τῶν ἐν ταῖς ἱστορίαις 
γεγραμμένων (Ζιηδὴ Ο1Π ᾿Ανατομαί). βι. 146522 (([1Π| 
᾿Ανατομαί). β38. 141 "δ ἐν τοὶς προβλήμασιν (εἴ ΠΙ Ριο- 
ῬΙοΙδία). Ὑ1. 150 .}81 ἐν ταῖς ἱστορίαις (Ζιδ11. 588 82]. 
ζι8. 561 321). Ὑ2. 18 ΡΙΤ ἐν ταῖς ἱστορίαις (Ζιζ 8). γ8. 
158 324 ἐκ τῶν ἱστοριῶν (Ζιε16. 580 2084). Ὑ10. 16] 
810 ἐκ τῶν περὶ τὰς ἱστορίας ἀναγεγραμμένων (Ζιι41. 42). 

Ὑ11.1068160 ἐκ τῆς ἱστορίας (Ζιδ8 - 6. 82. 590 51 8 5ηᾳ. 
18. 599 510 866). ὃ1. 164 .8δ (εἴ ΠΙ ̓Ανατομαί). δ1. 105 
"8 ἐν ἑτέροις (Ζμ). δ8. 168 Ρ28 ἐν τοῖς περὶ τῷ ποιεῖν ἢ 
πάσχειν ([α1-ϑ. β2). δά. 111}82 (οὔ ΠΙ ᾿Ανατομαί). ὃ 4. 
11211. 1. 1715 981 ἐν ταῖς προβλήμασιν (εἴ 11 Ρτοῦὶε- 
ταδί). Ε1. 1719 86 ἐν ἑτέροις (υ8. 456 526 84). εἸ. 119 "8 
(οὗ ΠῚ ᾿Ανατομαί).. εἰ. 119 }22 ἐλέχθη πρότερον ἐν τοῖς 
περὶ τὰς αἰσθήσεις ἢ τύτων ἔτι πρότερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς 
διωρισμένοις (αι2. ΨΥ1. 425 54). ε2. 181 λ21 εἴρηται ἐν τοῖς 
περὶ αἰσϑήσεως (ΔἸ ΑΥ ἀϊχῖν, 4ι86 Κὶς τϑβρίοἰς, νυδὶυτὶ 
ζ.3. 469312. Ζμβιο. θ86 429. Ζγβθ. 144 54, οΥ Μεγεοῦ 
Ρ 427; 4ηυἱ εχ ᾿ἴδτο περὶ αἰσθήσεως δοπέοττὶ ροῦδεῦ Ἰοουδ 
αι. 489 41 Ῥδτύθτι ἰδηΐαπι τοὶ ἀ6 4 δρῦν σοπίϊηοί). 

ε8. 182 321 ἐν τοῖς περὶ τὰ μέρη τῶν ζῴων (Ζμβ8β. 658 
582. 9. 655 Ρ17. 14. 668311-Ῥ26. δ12. 692 Ὀ11). ε8. 78 
520 ἐν ἄλλοις λεκτέον (εἴ ΙΠ Περὶ φυτῶν). ε8. 184 "2 
ὕστερον λεκτέον ἐν τοῖς δὲ αὐξήσεως ἢ τροφῆς (οΠ1Π 
Περὶ τροφῆς). ε4. 184 08. ἐν ἑτέροις (μδ1. 879 514. 11). 
εἼ1. 180 525, 788}1 τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως, τὰ δ᾽ 
ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς (αι4. 440}271..6. 446 Ῥ5. Ψ 8). ε8. 
188 Ῥ6 πρότερον (Ζμγ!1. Ζιβι. 801"8-ὅ. 602 58). - ἴῃ 
Ἰυθτῖβ ῥβϑυάθρίρυδρὶθ: περὶ χρωμάτων, περὶ ἀκυ- 
στῶν, φυσιογνωμονικά, περὶ θαυμασίων ἀκυς- 
σμάτων, μηχανικά, περὶ ἀτόμων γραμμῶν, ἀνέ- 
μὼν θέσεις. περὶ Ξενοφάνυς χτὰ ποι δχβίδῦ ᾿Σδτὶ Ατὶ- 
βιοίο!ἰοἱ πιοπεῖο, ---- Περὶ φυτῶν β2. 822 82 ἐκτεθείκα μεν 
αἰτίας ἐν τῷ ἡμετέρῳ βιβμῳ τῷ περὶ μετεώρων (μβ1. 
8651). --- Προβλήματα. ἀθ δ Ῥτγοδ]οιλδΐατη ἰοοὶδ, 
αυθυβ δὰ δἰιυά ργοῦ!θηια Ἰθοΐογθθ γϑιαϊψυηΐαν, οὐ Ῥγβϑπιὶ 
ἀΐο Αὐὶδὺ ΡῬγοδίθιμθ ῥ 8348, 29. 8.1} ΠΠρτὶ βϑρύβθιι Ἰοοὶβ ταθρί- 
οἰαπίυτ: ις1. 918 321 τῶτο ὅτι ἀδύνατον δείκνυται ἐν τοὶς 

ὀπτικοῖς (ροΐοϑὲ χοίθιτὶ δὰ Ὀπτικά, αυδα Ασίβιοίοίθαι 
βου ρβ886. δ'υπαθ οορηϊζαμπι θβὲ, Βοβ ἂν Ῥὰ Ρ 818-878. 
Βοϊϊα Ρ. 116). λι. 954520 εἴρηται σαφέστερον ἐν Τοῖς περὶ 
πυρὸς (ροϊεδι οορί ατὶ ἀθ ργοδίθπιδθίβ περὶ πυρὸς, ηυδ8 
Αὐἰβύοίθ ὁπὶ βου ρβίϑβθ 90}} ζ ὅ. 470"18 ᾿πιδ ρίξαν; δβοὰ 
ουπλ ῥγΟ Ιοα Δ1 δὰ Ὑμβοορμγαβίαπη δυοίογθι νἱἀεαίυν 
τεξεγθθάυσα 6886, ρμοΐεϑῦ οὔϊδπη ἀδ ΤΒΘΟΡΒγαβεὶ Ἰρτο περὶ 

πυρὸς οοφί γί, Οὐ οἱ Ρ 104). τοὶ ψαὶβ 4υϊπαθα Ἰοοὶς ἰἱ μοὶ, 
Δ 4008 Γοϑρίοἰθασ, ποη ποπιϊπδηΐαγ, 5Θα αηΐνογβα ἐν ἄλλοις 
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τ 8 ἰγβοίδίβ 6886 ἀϊοϊζυς: δ18. 878 Ρ29 εἴρηται ἐν ἄλλοις 
(Ζιγ11. 5818 ΒΘ τϑβρίοἱ ϑογυπάθπι θυ θογαση ὑδὰ ρτοθαΐαγ, 
Ηεὶις Ρ 115). (67. 898 Ρ25 ἡ αἰτία ἐν ἑτέροις εἴρηται (οαυβα 
οχροβίξα εδὲ αν]. 4170910. 8. 471 420). κί. 928 "8 δι ἣν 
αἰτίαν ἄλλος ἔστω λόγος (ροῦοϑι Ρτοσηῖβθαβ 6886 ἰθδν περὶ δ 
μακροβιότητος). κζ4. 948 320, 28 ἕν ἄλλοις (40ο Βαθο τοίε- 
Τδηΐυγ, ἱποογύασῃ εδι). --- Τὰ μετὰ τὰ φυσικά ΑἹ. 981 
"25. ἐν τοῖς Ἠθικοῖς (Ηζ8-1). Α.3. 988 488. 4. 985 312 ἐν 
τοῖς περὶ φιΐσεως (Φβ3. 1). ΑἋ8ὅ. 986 512 ἐν ἑτέροις (αἱ τῶν 
Πυθαγορικῶν δόξαι, οἵ ΑΙοχ 81,1. 56, 10). Αὔῦ. 986 580 ἐν 10 
τοῖς περὶ φύσεως (ῷα8). ΑἹ. 388 .5"22 ἐν τοῖς περὶ φύσεως 
(Φβ 3. 1). 4.8. 989 324 ἐν τοῖς περὶ φύσεως (Ογ7. Γβο. 
8338 316, οὗ ΠΙ ΡἈγεῖςδ). Α.10. 998.511 ἐν τοῖς φυσικοῖς 
(Φβ3. 1). γ2. 1004 52, οΥΡ84 ἐν τὴ ἐκλογῇ τῶν ἐναντίων 
(ΕΙΠ ᾿Εκλογὴ τῶν ἐναντίων). δ1 5. 1021 820 ὃν τρόπον ἐν 15 
ἑτέροις εἴρηται (ᾳυομίδπι 'ρβα 68 δαυποίαςίο, δου μ8θο νουθα 
δἀάϊδα βυηΐ, ποὺ Βαθϑὺ σογΐδμι ἰμίθγργοίδιοηθμ., ααΐ 1ο- 

ς8 6χ δίο ᾿ἰδγο οἰϊθία ποι ροΐοβὲ δορποβοὶ). δ80. 1025 
4838 λόγος τύτυ ἐν ἑτέροις (Αδ 6, 56ὰ ροβδυπῇ οἰΐβι δὶ 
Ἰοοεῖ δοστι, υΐ ἀρίβ ὀοτηρατθηΐαν, οὗ Βομνθρίον δὰ ἃ )). 30 
ζ12.. 1081}8 ἐν τοῖς ἀναλυτικοὶς (Αδ' 6). η1. 1042 ΡΊ ἐν 
τοῖς φυσικοῖς (Φει ; ροϊοϑὺ ργδοίθγθα σοηξεστὶ Γα 8, βοὰ ἤυπν 

Βαπς οἰΐϊδηη Ἰοσαπὶ εἰρτίβοαγθ γοϊυογιῦ ΑΥ ἱποουίατι 98). θ8. 

1049 586 ἐν τοῖς περὶ κινήσεως (Φζθ). ι8. 1054 3280 ἐν τῇ 
διαιρέσει τῶν ἐναντίων, οὗ 4. 1058 Ρ28. κϑ. 1061 515 (οἴ ΠῚ 35 
᾿Εχλογὴ τῶν ἐναντίων). κΙ. 1059 384 (Φβϑ8). κα. 1062 "81 
ἐν τοῖς φυσικοὶς. (Φατ- «9 οἱ ἐογίδδββα Γαϑ, οἴ δα η). 1042 

57). λ7. 1012 δ2 ᾿ διαίρεσις δηλοῖ (πὰπι δἷβ νϑυθὶβ Αὐ' τὴν 
ἐχλογὴν τῶν ἐναντίων οἰζατο νοϊαοτῖῦ, ἀα δίαιτα δ). λ1. 1018 
"δ δέδεικται (2810. 216.}17). λ8. 1078 382 ἐν τοὶς φυσι- 80 
κοῖς (Φθ8. 9. Οαϑ. β8). μ1. 1016 .29 ἐν τῇ μεθόδῳ. τὴ τῶν 
φυσικῶν (Φα. θ). μ1. 1016 328 τεθρύληται ὑπὸ τῶν ᾿ἐξω- 
τερυκῶν λόγων (οὔ ΠΙ ᾿Ἐξωτερικοὶ λόγοι). μ.8. 1018 .: ἐν 
ἄλλοις ἐρῶμεν (Ὁ οὔ ΒΖ δὰ " 1). μϑ. 1086 328 ἐν τοῖς περὶ 
φύσεως (ῷα4-6, εὖ ογίαδβδε Ογϑ. 4. Γαϊὶ, οὗ δὰ η1.1042 85 
57). νῷ. 1088 Ρ24 ἐν ἄλλοις λόγοις (Οα784ᾳ δὰ Μθ8 οἱ- 
δῖαν ἱποογίαπη οϑῦ). -- ἮἨθικ ἃ Νικομάχεια αϑ8. 1096 
43. (οὔ ΠΙ͵ ̓ Εγκύκλια). α4. 1096}80 ἄλλης ἀν εἴη φιλοσο- 
φίας οἰκειέτερον (μοδρ γβίοδμι ἀοςσίγίηδηι ἰηὐ6}]}σὶ δρραγϑῦ, 
δ. δἰ π}}} 65 σογῖθ ϑαῃὶ 686 αυδεδυίοπεβ, Αὐδθ ΜΎ2 γβοιδης 4 

ἴα). «12. 1101 584 ἐξακριβῶν οἰκειότερον τοῖς περὶ τὰ 
ἐγκώμια πεπονημένοις (αιαοδῦϊο οπππὶπο στ ϑύοσι θ8 ρϑυταϊθίὶ, 
ποῦ ᾿ἰδον ἀα τμοίογιοδ οἰϊαγὶ υἱ ἀθίατ). α18ὃ. 1 102 826 (Ε{Π| 
᾿Εξωτερικοὶ λόγοι). βι. 1108 Ρ6 ἄλλοθι καιρὸς ἔσται (»} Ῥβϑ. 
10). εδ. 1180}}28 ὕστερον διοριστέον (βἰτα!]ἶα 118, 486 Ηἷς 46 
Ρνγοτηϊταπίατ, Θχϑίδαῦ ΗκΙ10. 11801. Πγά. 18. 1288}1). 
ζ5. 1189 Ρ21 ἐν τοῖς ἀναλυτικοὶς (ΑὙ1). ζ8. 1129 082 ἐν 
τοῖς ἀναλυτικοῖς (ΑΎ2. 11}21). ζά4. 1140 48 (εἴ ΠῚ Ἐξωτε- 
ρικοὶ λογοι). κβ. 1174 "8 ἐν ἄλλοις (ζ- θ). κ10.1181}12-28 
(» Πολιτικα). κΙ10. 1181 17 ἐκ τῶν συνηγμένων πολιτειῶν 50 
(που βἰσηϊβολτὶ τὰς πολιτείας. 4088 ΑΓ οοἸ]ορῖς, ἀθπιοπβίγας 
Ηεΐισ ᾿ 281). -- Ἠθικὰ μεγάλα β6. 1201 25 ὥσπερ 
ἔφαμεν ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς (οοπέοττί ροΐεδῦ Αα24. 2ὅ, 86 

πᾶπι Ατἰϑίοῦθ 8 ̓ρβῖι8 Απδὶγυῖοα οἰζατθ δυσῦου νοϊιογιὺ ἀὰ- 
Βίαπι 650). --- Ἠθικὰ Εὐδήμια. 6χ 18. Ἰοοῖδ, φαΐδυε δδ 
Ἑπάοτουβ δἰαυϊὰ 86 γ8] δῃηΐθα ἀϊχῖββθ νϑὶ ροβῦθα θχροεὶ- 
ἴαγιιπ) 6886 ΒΟΥ , ΘΟΙΏΡΙυΓΘ8 (αδ. 1216 387. 7. 1217 480. 
8.1218516. βδ. 1222 8. 10. 1221 82. 11. 12927}16. γ2. 
123Ὁ Ρ12, 12831}8. 1. 1384528. η1ὅ. 1248510, 1249517) 

κἀ ἐδ) ααδοδίϊίοποπι ρϑγθϊηθπῦ, αυ86 δδῦ ἀθ ᾿ἰργὶϑ Νίοο- 60 
πιδοθοῖβ οἵ Επάθιηβ ΕΠ 618. σοι θυ8., υαἴταμη Αγβίο- 
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ἴθ θπὶ δὴ Επάθιθυμη μαρθδηὺ ϑυούογθαι; σοηξ θη δθ ἰρί τον 
ἀθ Βᾶς στ 686 οομπηηδηίδίίομθθ, ἡυϊδυδ ᾿ἰγογαμη αὐγίθααθ 
ἘΦ οῖβ Θοπησλυπίαμη οΥρῸ ἰμνοβραϊαγ. Ὁ] ΔΙ ογαπι ρσϑϑίοσ 
Ἐτμῖοα Πἰδγογαμι παθηθύοηθη Εαἀθηηαβ ἔδοϊδ, πυβαυδϑιη 66 Γ- 
ἴμπι Θβῦ, θὰ Αὐβύουβ!οοβ 86. ποὴ δυο ᾿ρβίυβ ᾿ἰΌΧοΒ βὲρτιὶ- 
ἤοδ8886. οἰϊδηξζυῦ δυΐθαι ἐξωτερυκοὶ λόγοι αϑ. 1217 22. βι. 
1218 084 (οἴ ΠΙ ᾿Εξωτερικοὶ λόγοι), ᾿Αναλυτικα αθ. 1217 
411 (οἵ Αβ2-4. γ6. 15 38. 82. 88 320), β6. 1332 ν88 (8ἰ- 
τα ]α οὐ ΑΎ4), β10. 1221 39 (δίπλα οὗ ΑὙὝ2), 86 αυδπι- 
αυδαὶ ἴῃ Αὐἱ δύο ᾽οἷβ Απδ γυϊςὶβ σϑρογϊαπύαγ, αἀυδ86 γ6] οοη- 
αἰηδηῦ γ6] βϑιϊβ δρῦβ οοιωραγϑηΐαγ, ἰπάθ οοποϊυδ[ῇ πϑαυϊῦ, 
Ασιβύουβὶἰβ Ροῦίαβ ἐς ἀαβμὰ Ἐυάθιαὶ Αμδὶγύϊοα βιρηϊβοαῦῦὶ. αϑ. 
1211 27 ὥσπερ ἐν ἄλλοις ὀιήρηται, ὀχροβίϊδ Βαθα φυϊάθι 
βυηὺ ἴῃ Αὐἰ βίοι] οῖβ Οδίθρουβ, δβοὰ βάθη ἴῃ αἰΐψαο Επ- 
ἄθιαὶ ἴδτο ἰγδοίδίδ 6888 νογιβίμι 8 δῦ. αϑ. 1211 "17 ἑτέ- 
ρᾶς τε ὁιατριβὴς ὼ πολλὰ λογικωτέρας, ἡπδοϑῖϊο οπμπίπο δὰ 
το ρ γβίοδηι ἀοοίγ! πθπὶ τϑυρϊ τα, ΟΠ ΘογίαΒ «υϊάδχη θὸΓ 
οἰϊαίαν. α8. 1218 386 ἔτι ἡ τὸ ἐν τῷ λόγῳ γεγραμμένον (2). 
- Πολιτικά β2. 1261 481 ἐν τοῖς ἠθικοῖς (Πε8. 1182}88. 
οὗ δ. 1180 582 544). γθ. 1218581 (ε ΠΙ᾿Ἐξωτερικοὶ λόγου, 
79. 1280 8117 ἐν τοῖς ἡθικοὶς (Εε0). ΥἹ 2. 1282 20 οἱ κατὰ 

ἐρονψησ: λόγοι, ἐν οἷς διώρισται περὶ τῶν ἠθικῶν (Ηε6). 
11. 1295.386 ἐν τοῖς ἡθικοὶς (Ηη1 4. 1168 "10. α 6. 1098 

816. κ7. 111 [12). 1. 1828 822 (([Π| ᾿Ἐξωτερικοὶ λόγοι). 

η10.1880 85 ὕστερον ἐρῶμεν (τοξεγοπάυπι νἱἀδίιν νοὶ δὰ ἀ6- 
Ρονάϊίδπι Ἔχίγθιμδπι ραγύθμι ῬοΪ ἰοογαμι, ΒοΒ6 Αὐ Όσ Ρ128, 
γοὶ δὰ ̓ Οϑδοποχαῖοα, αὐδιθίην δὰ ἃ 1). η10. 1880 438 ὕςτε- 
ρὸν ἐρῶμεν (» οαδ. 1844 "1 6). η18. 1882 58 ἐν τοῖς ἠθικοῖς 
(Ηαθ). η18. 1882 522 “κατὰ τὸς ἡθικὸς λόγυς (Βγ96). 81. 
1841 040 παλιν ἐν τοῖς περὶ ποιητικὴς ἐρῶμεν σαφέστε- 
ρον (δὰ ἀδρθογάϊϊαβ ροθίϊοθβ ραγίθβ σϑέδαγὺ Βδυῶδυβ στὰζ 
Ρ13984ᾳ, δὰ ἀθρεγάϊιαβ Ρδυίββ Ροϊδοσυαπι Ηοὶΐς Ρ 100, 
δοὰ νϑγθϊβ ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς ΔΙ10] σογίθ βθωρϑῦ [06 Γ᾽ 

ἀ6 ων Ροοίϊοδ εἰρη βοαῦαβ ε6βῦ, οὗ ΠΙ Ῥοθίῖοβ). -- οΟἰκο- 
νομικά α8. 1848 9. ἐν ἄλλοις (ὐἰάθιαν τοβρὶοἱ ΖΎβ1). ---- 
Τέχνη ῥητορική αἹ. 18δ58 828 ἐν τοῖς τοπικοὶς (τα!. 101 
480). «2. 1386 }9 ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν (Αβ28. 24, ρτα6- 
οἷἰρας 28. 6818). α2. 1856 "12 ἐκ τῶν τοπικὼν (τα!. 12. 
οὗ ψδμίθη μοὺ 87844). α 2. 186619 ἐν τοῖς μεθοδικοῖς 
(τοίδιτι μαθο δὰ τα. 10516. θ2. 15118 Ὑδ}]6ὴ ἀ6- 
τοοηδύγανιῦ 1] Ρ 48, πο ργοθαηᾶδ βαηΐ αμ86 οσοπῦγα τη0- 
πυϊῦ ΗοΐῖΣ ρΡ 81 844). α2. 185ὅ7380 ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν 
(λα12. 82.510. 27. 48 588). αἢ. 1867 "26 ἐν τοῖς ἀναλυ- 
τικοῖς (Αβ21). α2. 1858 529 καθάπερ ὼ ἐν τοῖς τοπικοὶς ὼ 
ἐνταῦθα διαιρετέον τῶν ἐνθυμημάτων ᾿ὶ τὰ εἴδη ᾧ τὸς τό- 
πὺς (μοη ὑπι8 δἰαυΐβ ἰοουβ ᾿ορὶσογύτῃ οἰϊδίαγ, Βα ομμηΐπο 
68 Υἱὰ 86 ΣΟ βίρηϊβοιύαγ, οὐ ΘΧΘΠΙρ]8 τ]ὰ ἴῃ τορίοἷβ 
Ἰοσυπίαγν, νοὶ τα.1 0. 14. ι9 4|). α8. 1860 521 ἐν τοῖς πο- 
λιτικοῖς (Π υπίνογβθ). α11. 1872 81 ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς 
(ἀαροτγαϊίδι παης ροοίϊοδθ ραγίθηι, 086 ογαῦ ἀθ οοιιοράϊδ, 
εἰρτιϊβοατὶ ὀθηβοὺ Βθγπαγβ ΒΒ Μυ ΥἼΠῚΙ 561). 22. 1396 
ν4 ὥσπερ ἐν τοῖς τοπικοῖς, 1896 "26 ὥσπερ ἐν τοῖς ὃδια- 
λεκτικοῖς (εἴ δὰ α 2. 1858 329). β28. 1898 528 ὥσπερ ἐν 
τοῖς τοπικοὶς περὶ τῷ ὀρθῶς (Ἰἀροπάμσπι 6886 περὶ τὸ ὀξέος 

80 ταβρὶοἱ δὰ ταϊδ. 106 814 ον! άθηβ δ οοηϊθούατα ΤΒα- 
τοῦδ! ΟΒ8 81 τοῦ ῃ 9). β28. ὥσπερ ἐν τοῖς τοπικοὶς ποία 
κίνησις ἡ ψυχή (σβε. 1116. οἴ γθ. 120 484). β54. 1401 
42 ὥσπερ ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς, 1402 88 ὥσπερ ἐν τοῖς ἐρι- 
στικοὶς, 25. 1402 8385 καθάπερ ὰ ἐν τοῖς τοπικοῖς (θδάθι 

Βαγὰπι ἀοιηραγαθοηυπι γαῖὶο, ἀδ αυ ἀϊοίαπι οδὺ δὰ α 2. 
1858 329 οὗἩ δμίθη 11 ρ 84, ᾳυδιμφιδῃ) 1401 82 γϑίογτὶ 
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Ροϊοδὺ δὰ τι15. 17410). β25. 1408 85,12 ἐκ τῶν ἀνα- 
λυτικῶν (Αβ28. 27). β36. 1408 482 καθάπερ ἐν τοῖς το- 
πικοὶς (οὔ δὰ α 2. 1358 829). ὙἹ. 1404 538. 2. 1404 "7 ἐν 
τοὶς περὶ ποιητικῆς, ἢ. 1404 "28 ἐν τοῖς περὶ ποιήσεως (πο21. 
22). γὙ2. 1405 86 ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς (πο 32. 1459 45). 5 
9. 1410}3 ἐν τοῖς Θεοδεκτείοις (οΓ ΠῚ Θεοδέετεια). Ὑ1 8. 
1419524 φανερὸν ἡμῖν ἔστω ἐκ τῶν τοπικῶν (εἴ δὰ α2. 
1858 329). Ὑ18. 1419 δ ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς (οἴ δὰ «11. 
1812 31). -- Ῥητορικὴ πρὸς ᾿Αλέξανδρον ποη Βαδοῖ 
Ἰϊθτὶ Ασἰ βυουθ! οὶ πιθπίϊοηθπι. ---- Περὶ ποιητικῆς 6. 1449 τὸ 
021 περὶ κωμῳδίας ὕστερον ἐρῦμεν (εἴ δὰ Ῥα11. 1872 51). 
15. 1454 17 ἐν τοῖς ἐκδοδομένοις λόγοις (οἴ ΠΙ ἘἘξωτερικοὶ 
λόγοι). 19. 1456 335 ἐν τοῖς περὶ ῥητορικῆς κείσθω (Ρ υπὶ- 
ν6Γ86 γϑϑρὶοεὶ νἱἀδίυτ). ᾿ 

ΠΙ. υδὶ βἰσπυπι ἱῃύογΓτ μα Οπ18 ἴῃ ῬΘΓΘΏΓμοϑὶ δάἀάϊδυπι 16 
οϑὲ, 4088 510 ἀ6 οδἷυβ Ἰοοὶ γαύϊοῃμθ ἀυδιθδυϊο αχ βυρϑυῖουθ 
Ραγία, Π1, ροϊθπάυμι οϑῦ; ὁχ δδιάθμι ραγίϑ βαρϑγίοσθ ρούθηιπι 
δαῦ, 418 ρου βδίκαυτα δἰ ἰσαϊαβ Π τὶ ἰοσὰβ γοϑρίοἱ νἱἀθδίαγ. 
6 οδὐορογτῖϊθ ᾿ἰδγαπι τοϑρίοἱ νἱαθτὶ ψαὶ. 402 323. 5. 

410 814 οἱ ἔοτίδββε τι4. 166}10. 22. 1718 δὅ. Ααϑ7. 4957 20 

Ζο,]ον τυάϊοαῦ 11 2, 49,1, οἵ βυδιπίμαὶ οβο ἢ ἢ 201; βοὰ 
τιά. 166}10 τοβογίυσς δὰ ταϑ, τγϑιϊαυΐβ ἐπ Ἰοοΐβ πο ἰδ τὶ, 
864 ἀοοίγίπαθ 46 οδίθρογι 5 τπθηῦο δ. χυοὰ ἴῃ Επάομι! 8 
Εἰδιοῖκ Ἰορίθαν τὸ γὰρ ὄν, ὥσπερ ἐν ἄλλοις διήρηται. ση- 
μαίνει τὸ μὲν τί ἐστι κτὰ γαϑ. 1211 Β21, ἀυθδίαπι 680 αὐταπι 35 
δὰ Ατσιβίοιο! β δὴ δὰ Ἐπάν Εἰ ται δι φαθιη γοίογθηάαμ δἰῦ, 
ΕΓ Ρ10118. --- 6 ἱπύογργοίδυϊοηθ ᾿ΙδγῚ δρυΐ 14, 
ἰὰ ἔρβυπι, φυοά ποτὶ 6586 Αὐϊβϑίουο!β ἰαἀϊοαίαν, Ν αἰϊσίο ῥτο- 

τοῦ υἱάοίαν ταἹθ. 104 3838; 8βοἃ 4110 6δβ8β6 υπὸ Τορῖοο- 

τὰπι ἰοσαπι τοίογοπάππι οὗ 1 μ. 98 815. --- Απδ  γύϊοδ 30 
Ρτίοτβ οἰξδηῖαν ποπιϊπδίιη: τὰ ᾿Αναλυτικα ε10. 19 "81. 
τθι11. 162511. 18. 162082. 2. 1659. Ραῶ. 18356}9, 1857 
480. 25. β25. 1408 85, 12. ημβ6. 1201 Ῥ2 56 (9). ηεκ 6. 
1217 211 (Ὁ); τὰ περὶ συλλογισμῶ ΑὙ 8. 18.314, 16. 11. 
11 384; ποὴ δᾶἀάϊϊιο ποιηῖπο ἰρτὶ ΑὙγϑ8. 18 38, ἐν τοῖς πρώ- 865 
τοις Αδ12. 9681. --- Απδί γύϊοα ροβίϑθσγίοσδα οἰϊδπίυγ: 
τὰ ἀναλυτικά τιῷ. 165 }9. Μζ12. 1037 8. Ηζϑ. 1139}27, 
82. ηεαθ. 1217 217 (0). β6. 1.222 "88 (Ὁ). 10. 1227 49 (9); 
βἶπο ποπιῖΐηθ τηϑ. 158 411, 24. Μδ8. 1025588 ; ρῥτοπιϊίαη- 
ἴὰτ Αα91. 43 431. --- Τορίςα οἰϊδηΐυγ: ταὶ τοπικοί Αα1. 40 
2413. β15. 64381. ΡαῚ. 1855 328. 2. 1856 "12, 1858 

429. β22. 1396}ά. 98. 1898 528, 139956. 26. 1402 486. 
428.1403 332. Ὑ18. 1419224, τὰ μεθοδικά Ρα2. 1856}19, 
ἐν τοὶς διαλεκτικοῖς Ῥβ42. 1396}»260. 24. 1401 82, ἐν τῇ 
πραγματείᾳ τὴ περὶ τὴν διαλεκτικήν Αα80. 46.380, ἐν τοῖς 46 
ἐριστικοῖς Ῥβῶ4. 1402 58; δ'πθ ποτϑὶῃθ διήρηται, ἐλέχθη 
πρότερον τιά. 166}14. 12. 112 ΝΩΤ, ἐν ἑτέροις τι. 1656, 
10. --- ϑορμἰβυϊοὶ οἱ δηομὶ οἰϊδοίαΣ: τὰ τοπικαά ε1]1. 
40}286. ΑβΙ11. 65516, τὰ μεθοδικα Ρβ24. 1401 32. 80- 
Ρ ἰϑύοοθ δἰθθομοθ πορ ρϑουϊίδτοπι 9886 οοταχηθη δ  6πι, δὺ 
δοὰ ρατγίοπι Τορίοογυπι, δχ ᾿ἷθ οἰϊδηιὰϊ ἐοσιηα δ δ βαυθ 
δυραπιθηϊ8 τοῦθ οοποϊυάϊο ΥὴΣ [{| 528. οὗ Ζ6]1ὸγ 1, 2,54, 

1. - Ῥμγδῖσα δἀιπιοάσμι β88θρθ δΔῸ Ατιβϑίουῦβὶθ οἰϊδηίυγ. 
ποτα ταὶ φυσικαί͵ τοὶ περὶ φύσεως (ἡ μέθοδος ἡ τῶν φυ- 
σικῶν ΜΜΙ1. 1070 49) ἰπ οχίγθιθο ᾿ἴδτο ῬΆγδβιοογασα οἱ ἴῃ δὅ 
Μοϊδργϑοῖβ Ἰϑρίτατ. 11|ς ΦΘῚ. 251 39. 8. 258 Ρ8. 10. 267 
01 ποπιΐπα τὸ φυσικά ρτῖον ῬΆγβιθογαπι 8:8 ραγὶπὰθ τϑ- 
δρίοἴταν (δέδεικται πρότερον ἐν τοῖς φυσικοῖς, ἐτέθη ἐν τοῖς 
φυσικοῖς δἰπ|}, δίααθ δι δὲ ρϑοαϊίατίθ δὲ ϑϑϊῃποίβ οοτασαθη- 
ταίϊο οἰϊαγὶ βοϊοὺ (οοηϑοντί ροίθϑὶ, αυοὰ ΦΎΙ. 201 326. ἐξ 60 
ἄλλων ἔσται δῆλον ρογιϊποὺ δα οχέτοιαῦτα ῬΑΗγεϊοσοτύτῃ Πρ ταπι 
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406); βοχίυβ Ῥαιγϑίοογαμι Πθ6τ ἴῃ δχύγθειο οἰ υϑάθαι οροτῖβ 
᾿ἴδτο πιοὰο βδὸ ἐογιπυΐα βἰψεϊβοαίατ ἐν τοῖς καθόλε περὶ 
φύσεως ᾧθ6. 351 384, πιοὰο ἐν τοῖς περὶ κινήσεως Φθ8. 
368.511. ἴῃ Μοίδργδίοῖβ υδἱ τὰ φυσικά, τὰ περὶ φύσεως 
εἰϊδηΐαγ, διϊααοιῖθθ δὴ ὑχίον ῬΒΥΒίοοσαπι ρᾶτα τοδρίοἰ ταν 
ΜΑϑ. 988 8238. 4. 985812. ὅ. 986}80. 7. 988322. 10.998 

411. ΚΙ. 1089 384. 6. 1062 081. μ9. 1086 328, 5Βρὰ οοάθῃι 

ποπλΐηθ Θλδπι ροβίθγίογθαι ρᾶγίθπι ῬΕγεϊδογαπι οοηἰἰποσὶ δρ- 
Ρᾶγοὶ Μη]. 1042 7. μ1. 1079 39; 86 ᾿δύῦϊογθ βθῆϑα ποϊηθῃ 

ΕἾ ᾿ ΝῚ ᾿ , . . . 
τα φυσικά, τά περί φύσεως ρτϑοῦοσ ῬἈγβίοα ϑεϊδπι ᾿ἰρτοβ 

ἀθ οοδίο δ ἀο ψαπογδιίοῃθ οὖ δογτυρίϊοαθ δομιρ] θοῦϊταΣ 
ΜΑΒ. 989 524. λδ. 1078 382, οἵ η1. 1042 57 (ἢ). κθ6.1062 
581 (Ὁ). μ9. 1088 228 (2). --- οἱ λόγοι οἱ περὶ τὸς ἀρχὰς 
εἰρημένοι ἡμῖν (1 6 Ῥαγδίοογαπι ρδ ΓΒ ργῖου) οἰϊδηΐασ Οα β. 
214521, τὰ περὶ κινήσεως (1 6 Ῥαγβίοοταπι ρδᾷτβ ροδβίδγιου) 
Οαὅ. 212.580. 7. 2715 522. Ὑ]. 2995810. Γαϑ. 8318 48. αἰ6. 

44519. Μθ8. 1049 086, τὰ περὶ χρόνα ᾧ κινήσεως ΟὙ4. 
808 528. ποι δαβιἱΐο [ἴἰὈγὶ υἱύα]ο νοὶ δἰΐψαα δερυχαθηῖὶ 
εἰ ριϊβορίίοπο ῬἈγϑίοα οἰϊδηΐατ: ἐν τοῖς πρώτοις, τοῖς ἐν ἀρχὴ 
λόγοις Οα8. 210.217. δ. 811811. ΓβΙ10. 387 2, ἐν τοῖς 
κατὰ φιλοσοφίαν Ζμα1. 642 "6 ()), πρότερον Οαθ. 218517. 
β4. 286519. γθ. 806 521. Γαθ. 828 28. 9. 8386 818. 10. 

886519. ψαϑ8. 4068. Ζκ!Ι. 698 39, δῆλον ἐκ τῶν προει- 
ρημένων ΟὙΖ. 801 082, ἐν ἑτέροις, ἐν ἑτέροις πρότερον Τ᾿αὩ. 
816}17. 8. 8171}18. δ. 820 18, 28. β1. 829 321. 10. 3317 
418. 11. 888 518. ψΨβὅ. 411217. Ζμα!. 6402. Ηκϑ8. 1114 
58, οπιηίηο δέδεικται, εἴρηται δ'πι Οὐ 4. 271 321. 8. 277 
δι1, ΓβΙΟ. 886515, 3811. μαὶϊ. 8388 320. ΜΧλΊ. 1078. 
ῬἈγϑίοα ῥργοτηϊτιπίαν, μᾶλλον φανερῶς ἐν τοῖς καθόλν περὶ 
κινήσεως δεῖ λεχθῆναι περὶ τώτων Αδ12.95"10. ---- Π 6 σο610 
1ἰργὶ οἰξαπίατ: εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ τὸν ἄνω τόπον 
θεωρήμασιν μαϑ. 839 586, ἐν τοῖς φυσικοῖς ΜΑΒ. 989 94. 
λ1. 1018 482 (οἴ βαρτα, ΡἈγβίοδ), βἰπθ πβοσαΐῃθ δέδεικται 
πρότερον δἰτα Γαβϑ. 820 "84. βά. 881 37. ὅ. 382.481. μα]. 
888 324. 8. 38916, 86, ἐν ἄλλοις ΓΙα2. 81581. Μν2. 

108824 (Ὁ), εἴρηται Γβ10Ο. 3371. μα 1. 8388 521, ἣν 
Γακ1ο. 828 2. αδθ σοπιπιθειογδαΐυτ ἀστρολογωκὰ θεωρή- 
μπτα μα8. 8839 08. 8. 845 Ρ1Ὶ ποὴ νἱἀθηζν δὰ ἸἰΌγοΘ ἂς 
οοϑὶο τοίδγθη δ 6886, οἵ ἰηΐτγα ᾿Αστρολογικαί. --- ὁ ζϑηϑ- 

ταίϊοπμθ δὺ σογγυρύϊοῃο Ἰ᾿ἰθτὶ οἰϊξδηίαγ : περὶ γενέσεως 
ὼ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται μαϊ. 888 524, ἐν τοῖς καθόλν 
περὶ τῷ ποιεὶν αὶ πάσχειν ψβδ. 4111. Ζγδϑβ. 168.528, ἐν 
τοῖς περι στοιχείων Ψβ11. 428 "29. αιά. 441 12, ἐν τοῖς 
περὶ μίξεως αιϑ. 440 08, 18, ἐν τοῖς φυσικοῖς (οὔ ῬἈγϑὶοβδ) 
ΜΑΒ. 989 "24. η1. 1042 "7 (Ὁ). κθ. 1063 581 (Ὁ), Βῖπο πο- 
πΐπθ ἐν ἑτέροις πρότερον. ἐν ἑτέροις ΜΎ1. 871 Ρ1. Ζμαι. 
840 48. βι. 646 416. 2. 648 "9. 8. 8660 10 ; ῥτοσωϊξαπίωτ 
Φκϑ9. 1922. β1. 198 21. δδ. 218 36. Οα 10. 280 428. 
β8. 280 481, "6. γά. 808 81. --- Μοϊθοτοϊοκίὶοδ οἰΐδη- 
ταν: ἐν ἑτέροις πρότερον. ἐν ἑτέροις Ζμβῶ. 646 815, 648 59, 
649 388. 8. 650010. Ζγβθ. 1486. ε4. 784 "8 (νυ! 
οροσγὶβ ΟῚ ΘΟΤΑΤΙΘΙΏΟΓΒ ΩΓ εἶδ ἴῃ ἰὍτο βρασὶο φτβ2. 822 

082 ἐκτεθείκαμεν ἐν τῷ ἡμετέρῳ βιβλίῳ τῷ περὶ μετεώ- 
ρων); ῥτοπαιϊῥυυπίαν Γα2. 8117 .380. αυοὰ Ατίδιοῖο]ο Ζμβϑ. 
655 528 βοτῖδιῦ ἔτι δὲ περὶ γονῆς ὦ γάλακτος ἀπελίπομεν 
ἐν τῇ περὶ τῶν ὑγρῶν ᾧὶ ὁμοιομερῶν θεωρίᾳ, Μοιοδοτοϊορί- 
οοσγαπι ᾿ἰρσαπὶ αἀπαγύατα δἰ χα βουσὶ ἰυάίοις Ιάθ]ου Μοῖθου 
Π, 8δ8844ᾳ, ΖΘΙ]]οΣ 11, 2, 62; 868 Πἷ8 νοσἱβ τοϑρὶοὶ δὰ οἱυβ- 
ἄθαι ᾿ἰδτὶ βϑουπὰϊ ἀ6 ρδγθ θυ δηϊπιδιϊυπι οαρίξα 9-9 δρραδσοὶ 
οοῃΐογθωϊί 2. 647}10. 7. 658 "9. 8. 658 019. --- 9 δηϊτιδ 
μθτὶ οἰέδαίαγ: ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς εἴ. Χ6 48 (Ὁ). αἱἰ1. 486 
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10, 14. 8. 4839 88, 16, 18. 4.440 28. μν]. 449 80. υῶ. 
455 88, 24. εν!. 456951δ. ανϑ. 414}11. Ζκθ. 100". Ζγβϑ8. 
186.587. ΕἸ. 119 }22. 1. 186 25, 188 51, ἐν ἑτέροις. εἴρη- 
ται, εἴρηται πρότερον δἰτα αἰ1. 486 31, δ, 431 518. 2. 4888. 
1.44939. νυ]. 454 311. ζ1. 467 518. ΖΜμΎ10. 678 480. δ 
Ζκθ. 1700 "21. 11. 7041; , Ῥτοταϊεταπέαν: ἑτέρας ἔργον ἐστὶ 
ϑεωρίας Τβ6. 884 515, ἐχόμενόν ἐστι θεωρῆσαι Ζπ19. 114 
598 (Ὁ). --- Π6 βοῆβὰ οὖ 8θῃβὶϊϊ 106 ̓  οἰξαύαγ : ἐν τοῖς 
περὶ αἰσϑήσεως μα 8. 841 314 (2). γ2. 812 }9. Ζμβ. 658 
219 (0). 10. 6686 329. Ζγεϑ. 181321 ()). Τ. 186.25, Τ88.1, τὸ 
ἐν τοῖς περὶ τὰς αἰσθήσεις Ζγε1. 1719 "22, ἐν ἑτέροις εἴρηται 

πρότερον, εἴρηται υὩ. 46652. Ζκ11. 1041; Ρτοπιϊδιίξαν: 
ἄλλος λόγος Ψβτ. 419."1. --- 6 πιοιηοτῖδ οὗ γϑιὶ- 
πἰδοθητῖδ Πθον οἰϊδίαγ: εἴρηται Ζκ11. 104 Ὀ] ; υοὰ ρῥτο- 
ταϊτεὶ ΘΌτα ᾿ἰὈταπι αἰ]. 486 58 ΖΘ6]]6Υ χίβείτηδι Π, 2, 66, 2, 16 
ῬγΟθδσΣ πο ροΐεβὲ 50}} 418-17. - 9 βοιῖῃο οἵ ΠΉΠΝ 
αἀἰϊδραίδειο οἰξαίαν: ἐν τοῖς περὶ ὕπνυ Ζμβι. 658 .319, περὶ 

ὕπνο καὶ ἐγρηγόρσευις εἴρηται πρότερον μκ1. 464 Ρ81, ἐν ἑτέ- 
βοις εἴρηται πρότερον δια Ζμβ1. 641326. Ζκ]10. 1708 311. 
11. 7041. ΖΎΕΙ. 719 6; ργοιηϊυϊδαν Ψγ9. 482 Ρ12. αι]. 30 
4836516. --- Π6 ἰπβοιβη δ ΠΡ ΣΡ οἰϊδίαν μτ 3. 464 "9, 
Ῥτουαιοτυν υ2. 456 327. --- Π6 ἀἰν πδύϊοῃυ α ΡῈ Γ βοῖὰ- 
Ὦ ἃ πὶ σοΠπιοηϊδῦϊο Ὡ6 6 Οἰζαία Ὡ66 ρΤΟΙΑ Οὐ. ---- 6 Ἰοη- 
εἰλϊτὰ ἀϊπ 6 οὐ Ὀγονίίαϊθ υἱΐδϑ Πἰδαν οἰϊδίαν.: εἴρηται ἐν 
ἑτέροις ΖΜΎΙΟ. 618.380, ἄλλος ἔστω λόγος πκΊ. 958 "8 Ω). 45 
- Βε ᾿τυνοπλυὺς οὐ βαπδαούυϊα ἀϊδβρυϊαθοπθιι 86 βοσὶ- 

Ρίαγαπι ῥρχοχαῖμῖ! Ατίβύοῦθεβ αἱ]. 486 514. μκ6. 467 6, 
παᾶπ) βογ ρβοῦὶῦ ἀπθέιπι δδῦ. αυδηιαῦδῃι Θηΐτα ἴῃ οοὐὰ Ἰϊθτῖ 
ἂς νἱῖδ οἵ τωοτῖθ ῥσῖπηδ ἀχὸ οδρὶΐα περὶ νεότητος ὼ γήρως 

Ἰπβοσιρὶδ βαηὺ (ςαΐιβ ᾿πβοῦὶρυϊομβ 4086 8:0 οδῦβα Δρραγϑῖ 80 

εἶζι. 4671}10), ὕδβθῃ δὲ. ἀυο οδρὲζα πὲ ροββυῃὶ βοί πρὶ 
4 του οἰθδάθπι ἀ6 νἱῖα δ ῃπογίθ [106}11, πθὸ ν᾽ ἀθηΐυγ 
46 σοῃίϊποσθ, αυ86 ἀ6 ἰανθηϊαϊθ δὲ βϑηθοίαϊθ βϑογβὶπη 6χ- 
Ῥοπϑπάδ ογϑδηὶ. εἴ Ζϑὶ]ον 11, 2, 67. --- θς υἱῦδ δ τηωοσῦβθ 
ἀϊεραϊδιῖο οἰϊδίατ: ἐν ἑτέροις εἴρηται, πρότερον δἷτα ανϑ. 414 88 
425,14. Ζμβ!. θ41526. γΥ10. 618 380, ἐν τοῖς πρώτοις 
λόγοις Ζμδδ. 682 "2; ῥτοπιτἰδον αἰ]. 486 315. μκι. 464 
552. 6. 461 59. --- Π6 τοϑρίγδίϊοη ϑ 0 6γ οἰδαύαν: ἐν τοῖς 

περὶ ἀναπνοῆς Ζμγ6. 669"4. δ18. 696 "2, 667."22, ἐν ἑτέ- 
ροις ΖΜΎΙΟ. 618 380. πιθ7. 898 Ρ2δ, ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις 40 
Ζμδ5. 682 52; ρῥγοπιϊοαν Ψγ9. 482}12. αἰ]. 486 415. 
υϑ. 456.510. --- 6 βρ᾽γῖδα Πἴθ6γ οἰϊδίαγ : ἐν ἄλλοις Ζκχ10. 

103."11. --- Ηἰβίῦονῖα δα] πὶ οἰξαίαν: αἱ περὶ τῶν 
ζῴων ἱστορίαι αν12. 411". Ζμβι. 646 49. 17. 6602. 
Ζγαϑ8. 116 }81, αἱ ἱστορίαι αἱ περι τὰ ζῷα αν16. 418 328. 4δ 
Ζμὸ 5. 680"1. 8. 684 Βά. 18. 696}14. Ζγαά. Τ11 388. 20. 
128 018, ἡ ἱστορία ἡ περὶ τὰ ζῷα Ζμγ14. 61416. δ10. 
689518, ἡ ζωικὴ ἱστορία Ζμγῦ. 668 629, ἡ φυσικὴ ἱστορία, 
Ζμβ3. 650581. Ζπ1. 104}10, αἱ ἱστορίαι αν 16. 418 "1. 
Ζγα11. 719 810. β4. 140.ν28. ΄. 146 514. Ὑ1. 150 081. 2. 50 

188 δ17. 8. 158 524, τὰ περὶ τὰς ἱστορίας ΖΎΥ10. 161 410, 
αὶ ἱστορία ΖΥΥ11. 168 "16, ποη βἰρηίβοδίο ᾿ἰ τὶ ἐἰζα]ο ἐν 
ἑτέροις, πρότερον Ζμγϑ. 613.513. 10. 678 80. δ 8. 677516. 
1.683}12. ΖΎβΙ. 13214. εϑ. 188 "6, ἐν τοῖς πρώτοις λό- 
γος Ζμδδ. 682 "2; Ρτοχηϊίταν μα]. 889 57. τι θδ μδτ- κα 
0 68 απ ται τὶ οἰϊβηΐαν: ἐν τοῖς περὶ τὰ μέρη 
τῶν ζῴων ζ.8. 408 532, ἐν τοῖς περὶ τῶν μορίων λόγοις 

Ζγα 18. 120 020, ἐν ταῖς αἰτίαις ταῖς περὶ τὰ ρη τῶν 
ζῴων Ζγεϑ. 183.521, πρότερον, ἐν ἑτέροις υὩ. 450 2. 8.457 
128, 468.320. ζ8. 469 528. αν». 4138 321. 14. 411 Ρ12. 680 
Ζχ11. 1048. Ζπδ. 106}2. Ζγα]. 1151. 16. 7218260. 19. 
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126 "2. δ1. 1658. εϑ. 188 ΒΘ; ρτομηϊδιπίαν μα]. 8897. 
Ζιβ11. 501 525. --- Π6 τπαοΐὰ δηἰπδ] α τα 106. Ῥγοσαῖοὶ 
Ῥυϊδίαγ ψγ0. .488}20. - Π 6 ᾿ποϑϑβὰ 8} }π18] τ ᾿ἰΌ6Γ 
οἰϊξαίαγ : ἐν τοῖς περὶ πορείας τῶν ζῴων Ζμὸ 11. 690 ̓  ὅ, 
ἐν τοῖς περὶ πορείας Ζμὸ!1. 692 Ἀ17, ἐν τοῖς περὶ πορείας 
Ὰ κινήσεως τῶν ζῴων Ζμὸ18. 690 41 1, ἐν τοῖς περὶ τὰς 
τῶν ζυων κινήσεις Ὁβ2. 284 518, ἐν ἑτέροις Ζκ1. 698 58. 
-- δ6ὲ Βεπθυδίϊοηθ Δαἰπα δἸτὰ πὶ Ἰϊδτὶ Ρτοιαϊζαπίαγ: 
ἐρῦμεν (λεχθήσεται 5ἴτι) ἐν τοὺς περὶ τὴν γένεσιν τῶν ζῴων 
Ζμὸδ4. 618 519. ἐν τοῖς περὶ τὰς γενέσεις τῶν ζῴων Ζμὸ12. 
695 527. 14. 6971 29, ἐν τοῖς περὶ τὴν γένεσιν Ζμγ14. 
674 320. δ12. 698 524, ἐν τοῖς περὶ πενέδεως αι4. 442 38. 
Ζιαῦ. 48917. Ζμβϑ. 660 }10. 1. 668 516. 9. 665}526. γὅ. 
668 388. δά. 618 525. 10. 689318. 11. 69216, ὕστερον, ἐν 

ἄλλοις Ζιγ22. 528 514. Ζμδ10. 689 510, 12. 14. 691}29. 
Ζκ11. 1704, θεωρήσωμεν μαῖ. 8.839 51; ἐοτίδεβα οἰϊδηΐοῦ 
οα8. 1848 09. -- ῬγΟΝΙδιδίδ 8 δὲ βογὶρία Αὐἰβιοίθὶοβ 
βϑρύθσῃ ἰοοὶβ ποιηϊηδύϊμι οἰξας (ἔρηται ἐν τοῖς προβλήμασιν 

μβϑ. 868.524. ζ5. 470 518. Ζμγιῦ. 616 .518. Ζγββ. 141 
δ5, δ4. 112}011. 17. 115 587, εἴρηται ἐν τοῖς προβληματικοῖς 
υϑ. 450 329, ργδϑύθγθα οοπβδυτὶ ροὐοβϑὺ μὸ 8. 881 18; [Ἀ180 
ἨεΐῖΣΡ 112 δὰάϊὺ μν2. 451518, ΟἿΓΡ 99588); ἱπ46 βου  ρβ:888 
Ατἰβυούθίοσα συναγωγὴν προβλημάτων καὶ ἢ λύσεων δοτγύαπι 6βί. 
ουπὶ 118 4086 ὰης ἐδγυηαν ΑΥϊβύουθ!β ποιηΐῃα Ῥγο ] Θμλατΐβ 
ὈΠῸΒ 6Χ δβαρύθῃ 1}}18 Ἰοοὶβ ἀποἀδιημηοάο ΘΟμραγαυῖ ροῦθβῦ 
(ΟῚ 99"ῦ δὰ ζὅ. 470518). τοὶ ϊχυΐ ἴῃ ῥγο ] θταδῦϊβ αυδ8 
θηο δχϑίδηῦ πἰἢ 1] ομμηῖπο Βα θηΐ, 400 τΤοξογδηΐαγ. σοπῆγμιδ- 
ἴαν Βδο τβ, ἰὰ αυοά δἰἰαπάθ ἴδτι οορηϊναπι οδῦ, ργοθ]θιηδύυσα 
αυδ8 πυῆς Ατίβύοὐβὶἰβ ποιηΐπθ βδυαηῦυν υϑὶ πα] ]δπὶ γϑὶ οχὶ- 
ἕαδτι ρᾶγΐθπι Αὐϊβῦοῦθὶ! ροββθ ὑγὶθυΐ. --- Μοῦ ΡΒ βῖοδ 
4086 Ὡυπὸ ἀϊοσυηίαν, δὺ Αὐίβίοιθὶθ τῆς πρώτης φιλοσοφίας 

ἘΡΠΗΝΕ ΔΡΡΘΙἰδηῦατ. ποτὶ ἀθ ΡΥΪπδ ΡἈΙοβορ δ Ῥτοχαϊμἔθη- 
: δὲ ἀκριβείας τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἔργον ἐστὶ ὃιο- 

᾿ς ὥστ᾽ εἰς ἐκεῖνον, τὸν καιρὸν ἀποκείσθω ᾧῷαϑ. 192 485, 
εἴ φιλοσοφίας τῆς πρώτης διορίσαι ἔργον 4β5. 19414, τῆς 
ἑτέρας ὃ προτέρας διε) εἰ εἰν ἐστὶ φιλοσοφίας ἔργον Γαϑ. 818 
κ6, διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας λύγων δειχθείη ἄν 
οαΒ. ΦΤΊΡ10; γδὶ Ῥτογαϊςμαμίι νοὶ οἰξδαίατ: ἔστιν ἄλλης 
πραγματείας ἔργον εδ. 1734. ἄλλης ἂν εἴη φιλοσοφ' ας οἱ- 

κειότερον Ἠαά. 1096)80; οἰξαπίαν ἴῃ ἰὔτο ρβθυάορίρταρμο: 
διώρισται ἐν τοῖς περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας Ζκθ. 1008 (ἢ). 
βορὰ ἱπ ἰἰβάδθιη 1 γῖβ, ἰὼ αυϊθὰθ ἀϊδραϊαίίο ἀθ ῥσγίπια ρμ11οὸ- 
βορβίβ ποχ 8 {1 πὶ Ρτοχα εἶταν, Θδάθπι, ποῦ δαάϊίο αυϊάθπι 
ορεσίβ ποπιΐηα, οἰϊδίαγ: τὸ εἶναι ποσαχῶς λέγομεν, ἐν ἄλλοις 
εἴρηται Γβιο. 38629, τῦτο ἐν ἄλλοις διώρισται δι᾽ ἀκρι- 
βείας μᾶλλον Φαβ. 191}29. --- Εὐμίο8 ΝΊ Θοπ8 6} 68 
οἰϊδηῖαν: εἴρηται (εἴρηται πρότερον) ἐν τοῖς ἠθικοῖς ΜΑ1. 981 
ν95, Πβ2. 1201 581. γ12. 1280517. δ11. 1295 586. η18. 
1882 8, κατὰ τὰς ἠθικεὶς λόγυς Πη18. 1382 522, ὁμολο- 
γῶσι τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις, ἐν οἷς διώρισται περὶ τῶν 
ἠθικῶν ΠΎ12. 1282 20; αὔγαιῃ οἰϊθηΐαῦ Δ ἢ Ῥτγοιηϊἐδηΐαν 

ἀυδίιπι 6δῦ: ἕτερος ἔστω λόγος Ψγϑ. 421 Ρ26 (2). --- Ρο- 
1λ16 8. οἰϊδηῦαν: διγκρίβωται ἐν τοῖς πολιτικοῖς Ῥαϑ. 1866 
421; ῥγοπιαπίυν Ηεδ. 1180 28. κΙ0. 1181 }12-81, --- 

Οδοο!οτἑ 8 ΡγΟΙ ἰυηίυν Πη10. 1880 88 (7), 838. --- ΑΥ8 
τϑϑίύοτῖσα νἱ δία εἰϊατὶ : ἐν τοῖς περὶ ῥητορικὴς κείσθω πο19. 
1456 485, 8βο ΟΥΨῈΪ ῬΟΘΟῚ 117,47: ῥγοιαϊυθλίαν Ηβ7. 1108 
»ρ, νἱχ ροΐϑβυ υἱἀθγὶ ῬΓΟπΊΪΒ88 ὀρβε: εὖ. 1156. --- "6 ρο6- 

{168 δον οἰξαταν: εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς Ῥα11. 1872 

41, Υ]1. 14043438, 2. 1404 7, 1405 λδ. 18. 1419 Ρδ, ἐν τοῖς 
περὶ ποιήσεως Ργ 2. 1404 528 ; Ῥποπιείςαν : ἐν τοῖς περὶ 



104 ᾿Αριστοτέλης 

ποιητικῆς ἐρῶμεν σαφέστερον Πθ1. 1841}40, νἱχ ροϊθϑὺ νἱ- 
ἀοῦγὶ ρυομπιῖβϑαβ 6888 εὅ. 17 δΔὅ. 

Ὀορδτάϊεϊ θτγὶ Ασίβύου ἰδ, αἱ ἴῃ ϑαροτγϑο θυ 
παπς Ἀ τῖβ Αὐιβύοῦβ!β νϑὶ οἰδαπίαγ γ6ὶ ργοπιϊυαπέαν, ᾿Αν α- 
τομαί οἰξαπίατ : δῆλον τῦτο (φανερόν, δεῖ θεωρεῖν, θεωρείσθω) 
ἐκ τῶν ἀνατομῶν υ8. 456 "2. ανϑ. 4149. 16. 4781. Ζιγ!. 
509 "21. 11. 6811518. 4. 529 "19, 580.381. ζιο. 865 812. 

Ζμβϑ8. 860 .581. γά. 666 39. δ. 668 "29. 14. 614}16. ὁ δ. 
6801. 8. 684 4. 10. 689 818. 18. 696}14. Ζγα!!. 119 

410. β4. 140 528, ἐκ τῶν ἀνατεμνομένων αν16. 418 528, 10 
ἐκ τὴς διαγραφὴς τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, ἐκ τῶν ἐν ταῖς 
ἀνατομαῖς ὀιαγεγραμμένων, ἐκ τῶν παραδειγμάτων τῶν ἐν 
ταῖς ἀνατομαὶς Ζια1 1. 491 3582. δ1. 625 38. ζ11. 566515. 
Ζγβ1. 148.514. πο Εἶθ γ δπβίοιηΐουβ, βθὰ 'ρ88 δηϊπια]ϊαπι 
Βϑοῦίο δῦ αυ86 ἱπὰθ ρϑῦϊυν οορηϊθῖο υἹάθίιν ἰμ θ}]ρϑπάβ κς 
6886 Ζμὸ2. 6119. Ζγβ1. 146 522. δ1. 164585. 4. 111 
082. ΕἸ. 1719 38. οἵ Ηοϊϊζ ρΡ 710844. --- ᾿Αστρολογικα. 
τὰ περὶ ἀστρολογίαν ΟβΙ10. 291 329, τὰ ἀστρολογικὰ (περὶ 
ἀστρολογίαν) θεωρήματα μαϑ. 889 "8. 8. 845 1 5ἰρηίβοινο 
νἱἀθηΐαν ρου λίδγθπι Αὐἰβέοῦ οὶ ἱβ ἀθ σϑθιιβ ἀϑύσοοπιοἱΒ ΠΠ σαπι. 20 
οἢ Ηεϊϊ Ρ 116 544. --- Διαιρέσεις, οΓ11 Ρ98}18 δὰ Γββ. 
380516. --- Ἐκλογ τῶν ἐναντίων οἰζαῖαν τεθεωρήσθω 
δ᾽ ἡμῖν ἐν τὴ ἐκλογὴ τῶν ἐναντίων Μγ2. 100452,"}84, ὥσπερ 
ἐν τὴ διαιρέσει τῶν ἐναντίων διεγράψαμεν Μι8. 1084 380. 
4. τὐῦδ »28. κϑ. 1061 815; αυοὰ ΜλΊ. 1012 2 Ιορὶθυν 325 
ἡ διαίρεσις δηλοῖ, πυπὶ ὀιαίρεσις ῥτοὸ {{π]0 Ἀϊδτὶ δοοῖ- 
Ρἰδπάμμι βἷῦ (1 4 διαίρεσις τῶν ἐναντίων), δἀπηοάτπ 680 ἀὰ- 
Βῖαπι. αυδ6 46 ἐκλογῆ τῶν ἐναντίων αταθοί ἱπίογρτγθῦθδ τϑβα- 
τυῦῦ οοἸ]ερῖῦ Βοβ0 Αὐ' ΡΒ Ρ 49. ἴρϑυπ ΑἸθχδπάγυμι, ουΐϊὰβ 6Χ 
φοιαπη ΑΓ 18 τ 08 ᾿μύθυργθῦθβ 88. ἢδυΒ᾽888 δρρδγϑῖ, ποῃ 80 

δοηϑίαγο βθοιπι, 868 τιοάο ἀἰϊδύϊηριοτα τὴν ἐκλογὴν τῶν ἐναν- 

τίων ΔῸ αἰῦοτο ἴδτο περὶ τἀγαθᾷ πιοάο οἰιπ 60 δομβιπάθγθ, 

πιοποὺ οι Ρ 218. --- Θεοδέκτεια. αἱ ἀρχαὶ τῶν πε- 
ριόδων σχεδὸν ἐν τοῖς Θεοδεκτείοις ἐξηρίθμηνται ῬΎϑ. 1410 
δῷ, βυυπι 886 οἰΐαγο ᾿ἰδγαπι αυδιπαυδπι ποη αἰϑυϊποῖθ βου Οἱῦ 85 
Αὐἰβυοῦβὶθβ, ὕἤϑιηθῃ οχ ζογπιυδ οἰζϑ αὶ νΘγῸ δῦ βἰ πη} }} πιαπι. 

ἀυδίταῦ 46 68 τὸ Ηοϊϊζ Ρ 8δὅ8η4ᾳ; ᾳυοὰ Εοβε Αν ΒΗ 187 
δὰ νοῦθα ἱπίδγργοίδιασ “ἰπιϊ8 δυύθπι ρογϊοάογυπη ἔδγα ἀϊ- 

πιθηβιι8 οϑῦ Τιμθοάοοῦθβ ἴῃ ογδιϊαμὶ δ᾽, ργορδτὶ πϑαυϊῦ. ---- 

Περὶ μετάλλων Ἰίδταπι Ατἰδύοῦο}68. ἀυοῦιβ Μοίθογοϊορί- 40 
οογαμι ἰοοὶθ Ῥγομϊψίογθ ραϊδίαγ; 8Βθὰ αἰῦϑγ ἰοοῖιϑ μὸ 8. 884 

584 (11 δὰ ἃ 1) πιθηϊξοδῦο δὰ μγῖ. 878 818 τϑίδγθααπβ 

εβὺ; 6Χχ δἰΐθσο ἰοῦο μγῖ. 878 Ῥδ κοινὴ μὲν ὅν εἴρηται περὶ 
πάντων αὐτῶν (ἰ 6 τῶν ὀρυκτῶν ᾧ τῶν μεταλλευτῶν), ἰδίᾳ 
ὁ᾽ ἐπισκεπτέον περὶ ἕκαστον γένος, νοἸαἶ886 Ατἰβιούθίοπι περὶ 46 
μετάλλων ρμϑολ]ΐαγθιι Ἰἰδγαπι βου 6 γὸ ποῖα Ῥοϊθϑῦ οοποϊυάϊ. 
Ἠοΐϊς ρ 6784. --- Περὶ νόσυν ὦ ὑγιείας. ἀθ τοτθο οὐ 
ναϊοιυἀίηθ αυδοδβίϊοποιι Ατἰβύοίθ 688. ποη βοίαπι δὰ ἀοοίγίμϑια 

Ῥαγβίοδτα Ροτίϊπογθ ἰυάίσαῦ, {περὶ ὑγιείας ὴ νόσυ υ μόνον 
ἰατρῷ ἀλλὰ καὶ τῷ φυσικῦ μέχρι τὰ τὰς αἰτίας εἰπεῖν αν2 1. 50 
480528, φυσικῦ δὲ ἡ περὶ ὑγιείας καὶ νόσυ τὰς πρώτας 
ἰδεῖν ἀρχαῖς αι1. 486 "17, περὶ τήτων ἐν ταῖς τῶν νόσων 
ἀρχαῖς ἁρμόττει λέγειν. ἐφ᾽ ὅσον τῆς φυσικὴς φιλοσοφίας 
ἐστιν εἰπεῖν περὶ αὐτῶν Ζμβ1. θ6δ8 58), 564 οὔϊαπι 88 ἰπδιϊ- 
ταύαγαιχ δϑτι αυδ δύο πὶ ργοπιυῦ ρογπὰθ 80 46 118 γθΌυ8, δδ 
ἀδ ᾳυΐδαθ ᾿ἰγοΒ οἷαβ βαραγβυίθθβ μδϑπιὰβ (περὶ δὲ ζωῆς ἢ 
θανάτυ λεκτέον ὕστερον, ὁμοίως δὲ ἢ περὶ νόσυ ᾧ ὑγιείας 
μκὶ1. 464 5"82). ἱπὰθ νο]υἶββα ΑΓ βοσίσθγθ ἀἰβραύβυϊοπθια περὶ 
νόσυ ἢ ὑγιείας ἀρρατοῦ; πὰπι βογίρβδσί ἤθᾷμθ 6χ δἷβ ]οοὶϑ 
πθάυθ δἰϊαπὰθ οθγίο οο]]ρὶ ροϊοβῦ. Ηοὶϊζ ρ 56 8βαη. --- 60 
᾿Οπτικα πιριπογαῦ δυοῖου ργοδ  οπιδοῖβ ἰς 1. 918 Δ27 δεί- 

᾿Αριστοτέλης 

κνυται ἐν τοῖς ὑπτικοῖς. Ὠΐ8β ψΘΓΌΪΒ δὶ οἰξαῦαν 1 6 ἀθ ἀοοίτίπα 
ορύϊοα οὖ ποῦ αυδοδίϊο οπιηῖπο δα ορίλοδπι ἀοούγ διὰ 8 16- 
ξϑίυγ, ὕδπιθῃ, αυοῃΐαπι ἀ6 ργΟ ] Θμμαίϊβ διυσύογα ποὴ οοηϑῖαδί, 
ποῃ ρμοΐοβῦ ἱπὰθ οἴδοὶ, αὐ δχβυιββ6 οοταμηθηίδιϊοηθια ἂθ 
ἀοούγίπδ ορίϊοϑ δὺ Ατὶβύοί 6 βου ρίδπι δοπῃργοθθίασ. δἰϊυπὰθ 
οἰυβεηοαϊ ορϑγὶϑ Αὐἰβύουθι οὶ που ἴδῃ ὀχμὶθαῖ Εοδο Αὐ ΡΒ 
Ρ 318. --- Περὶ πυρός. εἴρηται σαφέστερον ἐν τοῖς περὶ 
πυρὸς πλὶ. 9584 520. αὔτιιπι ργΟδ]θπιδύατη δα ΡδΥΒ 8ῃ 
ΡΘου ατῖβ ὁ8. ἀ6 στὸ ᾿ἰθου, Αὐὶϑῦουβὶβ δὴ Τ ΘΟΡΆ ΓΑΒ αἰΐαβνο 
Ῥογίραιουϊοὶ οἰδθίατ, πο ροΐϊοϑῦ ἀἰϊυἀϊοατί. --- Αἱ τῶν Πυ- 
θαγορικῶν δόξαι. ἀθ Ῥγιπαρογθογαπι ἀοούγίπϑ 86 8]1ου δὶ 
δοσυΓΑΟ 8 ΘΧροϑιι 886. Αγὶβϑύοϊθὶοθβ βογὶδιὺ ΜΑ ὅδ. 986 812 
διώρισται περὶ τώτων ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἀκριβέστερον. μϑοιϊῖα- 
ΤΘΏ 68 ἀ6 γ θχβίϊ 886 Αγίβίοῦθ 8 ΠἰΌσγαπι, Ὀοδίδηϊας αταθϑοὶ 

ΑΥ' ᾿πύογργοῖθβ, υϑὶυτὶ ΑἸὸχ δὰ Μοῦ 81, 1. 56, 10. οἵ Βοβα 

Αὖὐ Ρ9 Ρ194. --- Περὶ τροφῆς ἶνθ περὶ αὐξήσεως ἡ τρο- 
φῆς ρϑου αγθηι Ἰἰδσαπι ΔῸ Αὐ ϑογίρίαῃι 6886, Ῥγο ΔΌΣ τ6 
6χ ἷ8 οοἸ] ρίταν Ἰοοίβ: τύπῳ μὲν ὅν ἡ τροφὴ τί ἐστιν εἰ- 
ρηται, διασαφητέον δ᾽ ἐστὶν ὕστερον περὶ αὐτῆς ἐν τοῖς οἱ- 
κείοις λόγοις ψΨβά. 416 081, ὕστερον λεκτέον ἐν τοῖς περὶ 
αὐξήσεως ᾧ τροφὴς Ζγεά. 184 "2, εἴρηται περὶ τώτων ἐν 
τοῖς περὶ τροφὴς υ8. 456 δ, ααἷδυβ δοοοάιπῦ Ζμβ 8. 650 
10. 7. 658 "14. 14. 614320. δά. 618 .519. μὸ 8. 881518. 
αυοάδὶ γΘ νϑγὰ ϑχϑύϊιῦ οἰ υϑιποάὶ ἰοὺ Ασιβυοῦθ᾽ οὰβ, ἰδ ῥσο- 
ταϊδοὶ ρυϊδπάυθ οδὺ Ψβ4. 416}81. Ζγε4. 184 "2. Ζμὸ 4. 
818 419, οἰξατὶ υ8. 456 "δ. μὸ 8. 381 "18 (Ὁ), τοἰ!ααΐδ ἸοοῖΒ 
Αὐκειότερόν ἐστι διελθεῖν 81π|} αὐγιπι δογίρίαβ δὰ βου δθμὰυβ 
εἰφηϊβοοίατ ἱποθγύαπι οϑί. ον οὶ ρ 5ϑ864ᾳ. ---- Περὶ φι- 
λοσοφίας. ὀιχῶς τὸ δ ἕνεκα" εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ φιλο- 
σοφίας Φβ 2. 194 386. 8ἰ ροπαΐπα βαπὺῦ Αὐίβιουθὶ 8 νοσθ 
εἴρηται- φιλοσοφίας, αυα ἀδ τὸ ροΐοϑὲ ἀυδίϊξατί, οἵ οὶ: 
Ρ 180844, τοίδγθπάβ βυπὶ δὰ Ατίβίοιβὶἰ8 περὶ φιλοσοφίας 
ἀϊαίοραπι, ΒΟΥπαΥΒ Ρ 108 844. ὨΟΩ 6886 δὰ ϑὰπὶ ἀϊδ]ορῦπι 
γϑέογεπάβ αυ886 βαθθπιὰβ ψαξ. 404 "19 ἐν τοῖς περὶ φιλο- 
σοφίας λεγομένοις [1] Ρ 9859. ααἱ ἀϊουπῦαν οἱ κατὰ φιλο- 
σοφίαν λόγοι οπιπῖπο δυπῦ ρἰ]Οϑορ ἶοθθ ηιπϑβιίϊομθϑ δο ἀϊ- 
βραϊδίϊοῃθβ, ἀἰδύϊποίβθ 8 ἀϊαιϑουϊοὶβ, οἵ φιλοσοφία οχέτ. -- 
Περὶ φυτῶν ρεουϊίαγοιι ᾿ἰοτατα Ατ ργοταλτοῖς μα]. 8.8951. 
μκβ. 46154, ζ3. 468 381, περὶ φυτῶν καϑ᾽ αὐτοὶ, χωρὶς 
ἐπισκεπτέον, τὰ παθη τὰ τῶν χυμῶν οἰκείαν ἔχειν τὴν σκέψιν 
ἐν τῇ φυσιολογίᾳ τὴ περὶ φυτῶν Ατ' βοτίδῖι Ζμβ10. 658 52. 
Ζγαϊ. Τ16.51. ε8. 1788 020. αἰ. 442 Ρ25, ᾿ἰθτύχη περὶ φυ- 
τῶν δβοτὶρίυπι οἰϊαΐ Ζιεϊ. ὅ89 820. Ζγα28. 781 829. μβ8. 
8359 Ρ20 (ἢ). οὗ ΗεἰΐΖ Ρῥ 61 544. --- Ἐξωτερικοὶ λόγοι, 
ἐγκύκλια, ἐκδεδομένοι λόγοι. ἐν κοινῷ γιγνόμενοι 
λόγοι. Ατιβίοῦββ. τῶν ἐξωτερικῶν λόγων αἰϊαυοῦϊοθθ͵ πιθα- 
εἰοπθπι ἤλοῖν: λέγεται δὲ περὶ αὐτῆς (τὴς ψψυυχῶς) τ ἐν τοῖς 
ἐξωτερικοὶς λόγοις ἀρκύντως ἕνια, ᾧ χρηστέον αὐτοὶς Ηα18. 
1102 320, ἕτερον δ᾽ ἐστὶ ποίησις ἢ πρᾶξις" πιστεύομεν δὲ 
περὶ αὐτῶν ᾧ τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις Ηζ 4. 1140 48, τῆς 
ἀρχῆς τὸς λεγομένας τρόπος ῥᾳίδιον διελεῖν " ΕΝ γορ ἐν τοῖς 

ἐξωτερικοῖς λόγοις διοριξμεθα περὶ αὐτῶν πολλαΐκις Πγ 6. 
1218 081, νομίσαντας ὅν ἱκανῶς πολλὰ λέγεσθαι ἢ τῶν ἐν 
τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις περὶ τῆς ἀρίστης ζωῆς, ἢ νῦν χρη- 
στέον αὐτοῖς Πη1. 1328 322, τεθρύληται γοὶρ τὸ πολλὰ (ἀ6 
ἰά 618) ὼ ὑπὸ τῶν ἐξωτερικῶν λόγων Μ͵Ὶ1. 1018 428. ποπ 
δ᾽ σιϊβοαγὶ δας ἰογηυϊα “ Οοτημημηθ8 ΠΟπχαπν πορ ταάϊαπι 

δχύγα βοβοϊδπὶ ΒΘΓΠΟΏ 68 ΓΑΟΪΟὨΘΒη Θ᾽, να]ρδῖαθ Ποιιϊπαπι 

ΟΡ πίομθϑ 86 ἀϊβραϊδιϊοηθβ, 66 ὙΘΙῸ οταῃμῖῃο ᾿ἰῦγος Ατσἰδῖο- 
ἰο]ῖοοβ θοϑ, αὶ οδάδιηῦ οχίτϑ διηδίϊαμι θἷαβ, λα ὕμχτη πιαχὶ πιο 

ὑγδοίθίαν, φυθοβυϊοπὶβ δ. ἀοοίτίηδθ, 888 Θαγῦοβ αυοβάβι Ατὶ- 
.Φ 
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εἰοί 6} 18 ἰὔτοβ, ἀθιμοπδίγανιῦ ΒΘΓΠΑΥΒ ἢ 239 - 18, οὔ ΗεϊιΣ 
Ρ 132 844. ποη 6886 Οἰδα!απὶ Θογαπι ᾿ἰθγογαπὶ οἱ ἐξωτερικοὶ 
λόγοι, 804 φομργθμθπάϊ 60 ποηιΐηθ ρϑῆὰβ ηυοάάδηι [ἰδτο- 
τη, αυοὰ ἃ ΒΘΡΘΓᾺ οὗ δοουγαῖδ ΡΒ] Οβορμίοδθ ἀοούγπδθ 
τοίου ΔΙΙΘμἰὰ8. δῦ, οὖ 6χ ἰρϑᾶ 608 ᾿ἰγοβ οἰϊδπαϊ ἔογιηδ δ 
οἰ Εὶ Ροϊεβι, 8ἰὶ αυΐάεθπι υδίαιθ οὐΐδπι (Υ6] ἴ8π)) οἱ ἐξωτε- 
μικοὶ λόγοι βυΐδοοτο δὰ δ᾽ αυδπι πυβοϑέϊοπθπι βοϊ νσϑπάδι ἀϊ- 
εὐηΐαγ, οὖ 60 σοηβτιτηδίαγ, συοὰ Ἑυάθιαυβ, ΒΙ͂ΨΘ ἰ8 Β1}08 8ῖ76 
Αὐήβίουθ! 8 Ἰἴθγοβ, ἰπιθ Πρ γοἱαϊ, τες ἐξωτερικες λόγυς ορ- 
Ροϑαΐὲ τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν: ἐπέσκεπται δὲ πολλοὶς περὶ τὸ 
αὐτῷ τρόποις ἢ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις ἡ ἐν τοῖς κατὰ 
φιλοσοφίαν ηεαϑ. 1217 "22, πάντα δὴ τἀγαθὰ ἢ ἐκτὸς ἢ ἐν 
ψυχῆ, ᾿Ὄ τύτων αἱρετώτερα τὰ ἐν τὴ ψυχῆ, καθάπερ ὁιαι- 
εύμεδα ἢ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις ηεβὶ. 1218 084. οὔ 
δἴπηρ! ὁ βοῖοὶ 886 "25 ᾿ἐξωτερικαί ἐστι τὰ κοινὰ ὼ δι᾿ ἐνδόξων 1δ 
περαινόμενα, ἀλλὰ μὴ ἀποδεικτικὰ μηδὲ ἀκροαματικα. οὰπι 
μᾶς ἱπήέογργοίδυοπο ἔστη δα ἐν τοῖς ἐξωτερικοὶς λόγοις ζυὉΣ 

εἰπῖῦ. ᾳυοά βἰπλ}} 08 σου Ὁ1]8 Αὐ᾽βύοίθ 8 δἰ αϑιιοαϊ γαύῦϊομ68 
δε ̓υδεδίϊομεβ ϑι στϊβοαῖ, 4086 δὰ ἴρβδπι Τα πὶ ΠΟῚ ΠΘΟ68- 
βΑΤΊΟ Ρογίϊπθηῦ Ὡθ8 ΘΧ ἴρβα οἷὰβ ἐν κὸν Ρουῖδθ βυμο: 20 

πρῶτον ὁὲ καλῶς ἔχει διαπορῆσαι περὶ αὐτῷ (τῷ χρονυ) ἢ 
ὀιὰ τῶν ἐξωτερικῶν λόγων Φδιο. 217 }81 (ἰπ|6 Προ πάδθ 
δβυηΐ 686 ἀπορίαι. 4υ26. υϑαὰ δὰ 218 480. ΘχροῃυπίυτΓ), 
ταῦτα μὲν ἴσως ἐξωτερικωτέρας ἐστὶ σκέψεως Παδ. 1254 

833. Δ[1}06Γ ἀ6 ἐξωτερικοῖς λόγοις βιδίαυαπο Ηοδα ἀθ Αγ ἰδγ 25 

Ρ104, ΑΥ̓ΡΒ Ρ. 117. ϑρθηροὶ Ασὶϑὺ ϑιυᾷ [ ρ 1834. ΕΌΓΟΒ- 
ἈδΙμΘΥ ΑΓ ἀἷα ὀχοίογ θάθη 1864. --- ἀυοὸ8 ἰἴτοβ Αὐὶ- 
δι ῦθ! 68 τῶν ἐξωτερικῶν λόγων ποπιΐπθ 5βἰρηϊβοαῦ, ϑοβάθῃ 
τὰ ἐγκυύκλια, τὰ ἐγκύκλια φ: λοσοφήματα ΔΡΡΘ Αγ σἱἀείυγ: 
περὶ μὲν τύτων ἄλς- ἱκανιὼς γὰρ ὄ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις εἴ- 30 
ρηται περὶ αὐτῶν Ἠαϑ8. 1096 "8, ἡ γὰρ, καθάπερ ἐν τοῖς 
ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι πολλάκις προφαίνεται τοῖς λόγοις 

Οα9. 2719380. δίπιρ] δὰ ι 8680) 4878 ἐγκύκλια δὲ καλεῖ 
φιλοσοφήματα τὰ ατὰ τὴν τάξιν ἐξ ἀρχὴς τοῖς πολλοῖς 
προτιθέμενα, ἅπερ ἢ ἐξωτερικὰ καλεῖν εἴωθεν. ΒοτπαΥγ8 Ρ 8, 85 
938-125, 171. (οἰδίοογυμ 11 ἐγκύκλια προβλήματα ϑἰσηὶ- 
βςαγὶ σοπιοῖῦ ΗεὶῖΣ ᾿ 122). -- ἰθγοβ ϑηΐθϑ ᾿δπὶ 8 88 θά ϊτο5 
Αγιβίοίβὶθβ δάμίθοι, υδὶ τες ἐκδεδομένες λόγυς. εἶκαῦ, εἴρηται 
δὲ περὶ αὐτῶν ὼ ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λογοις ἱκανῶς ποῖ. 
1454 11: ἂς ροβδβυπῦ ἰϊ αὐϊάδπι 6886 ἰάθη), απὸ8 Αἰ Ἰδὶ 40 
ἐξωτερικες λόγος Δρρο]]αῖ, ΒΘγμδΥβ Ρ 8.10. ΗοϊῖϊΖ Ρ 140. --- 
408 ἀδπίαυθ Αγ βίοῦθ! 68 τὸς ἐν κοινῷ γιγνομένυς λόγες ἈΡ- 
ΡΘΙΙαι, εὐθύνας ὀεδωκυῖϊα ὶ τοῖς ἐν κοινῷ γιγνομένοις λόγοις 
ψα4. 4071 Ρ29, 608 ΒΟΓΏΔΥΒΡ 1ὅ- 29 εὐ οι Ρ140, 200 
θοδιθπλ 6886 ἰμάϊοδηϊ, δς τες ἐξωτερικες λόγως, φάτο ρτί- 45 
τῆῦτὰ 80 Αγσϊδιοϊθὶ 6 ἀἸδοροθ; αυοὰ αυδιμαύδη ᾿γΟΡΔὈ1]6 οϑί, 
τορηθῦ ἴϑιμθῃ ἀυδιϊαῖο ἀθ αδὰ ὑθηιρουἶβ Ῥγϑθϑθηῦ8 ραΥῦ οἰ ριὶ 
γωνόμενοι, 4υὶ ΠΟΩ υἱἀθίαν θχρ !οαίυβ 6886. 

᾿Αριστοτέλης Ῥόδιος, ἄρχων Φωκαίας. οβι848 538. 
᾿Αριστοφάνης ποϑ. 1448 521. ἐν τοῖς Βαβυλωνίοις, ΡΥ2. 80 

1406 580 (Δίοίποκο ὕοπι ἵΙ 982). δεύτερος ̓ Αριστοφανης εἰ- 
ρήνη 579. 1518 326, οὔ816. ᾿Α. ΡΙδίοπίουΒ Πβά. 1262 
511 (οΓΡΙδὶ 5Υπιρ 129 Ὁ). 

᾿Αριστοφ ὧν. ᾿Ιφικράτης πρὸς ̓Α. Ρβ28. 1898 δ. 
᾿Αριφράδης εἰς τὸς τραγῳδώς πο323. 1458}81 (᾿Αρειφραΐ- δδ 

ΒΚ). 

ἀρκύντως ἔνια λέγεται Ἠα138. 1102 427. 

᾿Αρίφρων. (Ξάνθιππος ὁ ὁ ᾿Αρίφρονος 861. 1589 588. 
ἐριχᾶσθαι. τὸν κηρὸν ἀναλα μβάνυσιν αἱ μέμτται ἀριχώμεναι 

πρὸς τὰ ρύα ὀξέως τοῖς ἔμπροσθεν ποσίν Ζιι40. 624 484 
σι ἀρχόμεναι,. ἀρυόμεναι, οτῦ βογίδοπάυπι ὠρριχωμεναι). 50 

᾿Αρίων ἤρξατο τὴς ῳδὴῆς 021. 1584]. 

Υ. 

10ῦ 
γ᾽ 
ἄρκτος 

᾿Αρκαδία. ποταμοὶ καταπινόμενοι μαϑ. 185158. οἶνος ἐν ᾿Αρ- 
καδίᾳ μὸ10. 8888. ἑλωδης, τὰ πνεύματα ἐκ ἔχυσα ψυχρά 
πκς 58. 9417 515, 18. Κυλλήνη, Λυσοὶ τὴς ᾽ΑΙ καδίιας Ζμε19. 
811 314, θ15. 881 "14. 125. 842 Βρ, ᾿Αταλαντὴς σῆμα ἐν 
᾿Αρκαδίᾳ 596. 1571 51. τὰ Δύκαια, ἀγὼν ἐν ᾿Αρκαοίᾳ 
594. 1514 580. βάρβαροι τὴν ᾿Αρκαϑίαν ῴκησαν 549. 
1568 43. --- ᾿Αρκάδες ἐξέβαλον ἐξ ̓ Αρκαδίας τὸς βαρ- 
βαάρυς 549. 1508 Ρά4. Δρύοπος τὺς ᾿Αρκάδας κατοικίσαν- 
τος [441 1550}1. ᾿Αρκαόων πολιτεία ἢ 442. ᾿Αρκάδες κατὰ 
κώμας κεχωρισμένοι. Πβ2. 1201 429. ἐχθροὶ Λάκωσιν Πβϑ9. 
1209 84, 1270 88. ᾿Αρκάδων πρὸς Λακεδαιμονίως συνθῆκαι 
ἔδδῦο0. 1 509 418. 

ἀρκεῖν. ἀρκεῖ ταῦτα γενέσθαι Ηβϑ8. 1108 528. τοῖς ἐπιεικέσιν 
ἐρκῶσαν εἶναι τὴν τάξιν Πζ4. 1818 588. --- ἀρκόμενοι αὐτῷ 

τύτῳ ΗΒβΒΊ. 1107115. 
᾿Αρκείσιος. Κέφαλος ἄρκτῳ μιγεὶς τὸν ᾿Αρκείσιον ἔτεκεν 

462. 1554 8421, 15. 

ἄρκιος. ἄρκιον (Πῦμι Β 898) ΠΎΙ4. 1285 318. ΗΎῚ11. 1116 
485. μισθὸς ἄρκιος (ἴπ νοτϑὰ αοὶ ΡΙ μοὶ 6886 ἐδγθθδίυσ) 
Υ͂ ὅ56. 1510 812. 

εἰ τῦτο φαίνοιτο 
ἀρκέντως Ἠα2. 1098 ν6. 

ἀρκτικὸς πόλος. ΟΡΡ ἀνταρκτικός κ2. 892 38. 

ἄρκτος ἡ (δθπ πδβς ἀυθίαπι οϑὺ ΒῸΠ. Θχμ δθδίυν χϑθ. 198 

4268 καὶ μέλας δέ ποτε πέφηνε καὶ Ὄ ἔλαφος ἄρκτος). 1. ἀγϑὰβ 
ϑτοῦοβ, τοξσγθαν ἰπύθγ τὰ τετράποδα ζῳοτόκα πεζὰ ἀμφυ- 
ὄοντα πολυσχιὸὴ ἄγρια ΖΙβ1. 498 "25. 11. δΟΥ͂ "16. εἢ. 589 
ν88. θ11. 6000 528. Ζγὸθ. 114 "7, 14. ἅπαν τὸ σῶμα - τῆς 
ἄρκτυ δασύ Ζιβι. 49821. διὰ τῦτο ἐνδεῶς ἔχει τὰ περὶ 
τὴν κέρκον Ζμβι4 4. θ58 2, μυνόχροος, δ μεταβάλλει ἂν μὴ 
διὰ πάθος, ἤδη ὦ ὦπται ἄρκτος λευκή Ζγεθ. 185 585. ἐν 
Μυσίᾳ ἄρκτων τι γένος, λευκόν θ4. 845511. μέλας δέ 
ποτε πέφηνε αὶ ἔλαφος καὶ Ἂ ἄρκτος χθ. 198.326. οἱ τῆς ἄρκτου 

πόδες ὅμοιοι χερσίν, ὁ πὲς κάτυνθεν σαρκυΐδης Ζιβ1. 498 484, 
499529. βαοίζει ἢ τοῖν δυοῖν ποδοῖν ὀρθή Ζιθ 5. 594 518. 
τέτταρας ἔχει μαστύς Ζιβ1. 600."28. μίαν ἔχει κοιλίαν, 
μείζω Ζιβιτ. δ07016, 20. πῶς ἄρκτοι τὴν ὀχείαν ποιᾶνται 

(ὐκ ἀναβαδόν), χαλεπαὶ περὶ τὴν ὀχείαν ἢ αἱ θήλειαι ἀπὸ 
τῶν σκύμνων Ζιε2. 589 088. ζι8. ΤΊΣ, 80. 80. ὅ19518, 
35. πόσον χρόνον χυει ἡ ἄρκτος, πὼς ὼ πότε τίκτει ᾿ ποῖα 

τὰ ἔμβρυα Ζιζϑ80. 519 520, 80. 84. 680 56. θ11. 600 "82. 
Ζγὴ6. 114 "14, (Κέφαλον κατὰ χρησμὸν ἄρκτῳ συγγενέ- 
σθαι. τὴν δὲ ἐγκύμονα γενομένην μεταβαλεῖν εἰς γυναῖκα δὴ 
τεκεῖν παῖδα ᾿Αρκεΐ σιον 402. 1554 518, .18.) πῶς ἢ πόσον 
χρόνον φωλῦσιν αἱ ἄρκτοι, πιόταται περὶ τῶταν τὸν χρόνον, 
ἡ αἰτία τῆς φωλείας ἀμφισβητεῖται Ζιθι1. 600 528- 517, 
ι6.611 "84. περὶ τῷ τῆς ἄρκτυ φωλευύσης “στέατος θ61. 
885 380. ἢ ἄρκτος πίνει κάψει Ζιθ6. 595 9. ἡ ἄρκτος πάμ- 
φαγον, τί ἐσθίει. τίσι ζῴοις ἐπιτίθεται ἡ, πῶς Ζιθδ5. ὅ94 
"5-16. 17. 600 11. 46. 8611}85. αἱ ἄρκτοι ὅταν φεύγωσι τὰ 
σχυμνία προωθῶσι ὼ ἀναλαβῶσαι φέρυσιν Ζμ6. 611 582. 
ἄρκτοι τινὲς ὅταν χυνηγῶνται ἀφιᾶσι τοιαύτην πνοὴν ὥστε 
τῶν κυνῶν τὰς σάρκας σήπειν θ144. 845 518. ἡ θήλεια, 
ἄρκτος ἀνδρειοτέρα τὸ ἄρρενος Ζιι1. 608 384. --- ἐν Κρήτ μ 

ἄρκτυς ὅ φασι γενέσθαι θ88. 886}271. --- 2. ἄρκτος μα- 
λακόστρακον. ταῖς χρόνοις παραπλησίως αἱ καλιίμεναι ἀν ἄρκτοι 
τίκτυσι τοῖς καράβοις Ζιε1 7. 549 "28. (Ἔδῆοονῦ βρ ποδί ββί πιὰβ 
δῦ, ΒΟΥ] γα δγοῖαβ Καὶ ῥ 672 π 8 οὗἁ ον, ἱποογίδ Βρϑοῖθβ ογὰ- 
βίδοθοσαιῃ Ο ΑΖι ͵ 152 81). -ὄ 3. ἄρκτος, βἰάυ8, τορος οοΘ]ὶ 
Βϑρύθῃϊ τ ἢ 8]}18. τὰ περὶ τὴν ἄρκτον ἐν τῷ εἰμῶνι νήνεια 
μβ4. 861 56.. τὰ πρὸς ἄρκτον, οἱ πρὸς τὴν ἄρκτον τόποι 

Ο᾽ 



106 ᾿Αρκτῦρος 

μβι. 854 528. μκὅ. 466 525. οἱ ὑπὸ τὴν ἄρκτον τόποι μβ5. 
362 17. 18. 3580 "7. οἱ ὑπὸ τὰς ἄρκτυς πι22. 898 "84. 
οἱ ὑπὸ ταῖς ἄρκτοις οἰκῶντες Φ2. 806 016. μᾶλλον ὁ νότιος 
ἀὴρ εἰς ὕδωρ Μεταβάλλει τῷ πρὸς ἄρκτον μγθ. 8711 021. 
αἱ ἵπποι ὅταν ἱππομανῶσι. θέυσι πρὸς ἄρκτον ἥ 
512 811. --- τὰς ἄρκτυς Ῥέας χεῖρας οἱ Πυθαγόρειοι ἐκάλυν 

191.1512 380. --- ἡ ἑτέρα ἄρκτος. ἡ ἡ ἐκεῖ ἄρκτος (φοϊὰβ 

ταϑυἹ ἀϊοηα} 18) μβὅ. 862 482 ΙΔ6]6ν, 084. 
᾿Αρκτῦρος παϑ. 859 3528. ὅταν ᾿Αρκτῶρος ἐπιτέλλη Ζι22. 

611581. μέχρι ̓ Αρκτερυ δύσειυς Ζιθ15. 599"11. πρὸ ᾿Δρ- 10 
κτυύρυ,, μετ᾽ ᾿Αρκτῶρον Ζιε11. ὅ49"11. θ18. 698518. ἀπὸ 
᾿Αρκτείρυ. μετοπωρινῷ Ζιζ15. 569 "8. 

᾿Αρκύνια ὅρη μα18. 850. 
ἅρμα κθ. 400 06. Ἐ6. 980 "12. 

᾿Αρμενία. φάρμακον ἐν ᾽Α. 86. 881 34. 16 
᾿Αρμόδιος ΠΕΙῸ. 1811."87, Ρβ28,.1898518,21. 34. 140] 

811. οἰτβ βἰδίυα Ραϑ9. 1368 517. τοῖς περὶ “Ἁρμόδιον ἐνα- 

γίζει ὁ πολέμαρχος ἢ 8381. 1542 ΡΒ, 
᾿ρμόδιος, ΤρΗϊοταῦ ἀθαυα]8 Ρβ28. 18971}28 (οὔ 1898518, 

21). 40 

ἁρμοδίυ τόπυ τὸ φυτὸν δεῖται φτβο. 820 589. 
ἁρμόζειν, ἁρμόττειν. 1. ὈΥΔΏΒ ἁρμόσας τὰς ἄλλας χορδας 

πιθ20. 919 "18. --- ῥῆσιν ἐξ ἄλλυ εἰς ἄλλο ἁρμόττειν ποῖ8. 
1450581. -- τιρὰ οἱ τὼς σύριγγας ἁρμοττόμενοι πιθ 28. 

919 58. --- ΡΆ88 τὸ ἡρμοσμένον ἐξ ἀναρμόστου γίνεσθαι Φα5. 35 
188}12. ἡρμόσθαι ἁπάσαις χορδαῖς πιθ86. 920 "9, 12, 1ὅ. 
- 3. ἱπύγβῃβ ἁρμόζει τινί τι: ποῖα ποίοις ἁρμόττει, ἃ ταὐτὰ 
ἁρμόζει θεοῖς ὶ ἀνθρώποις αἱ Ηκ10. 1181}9. δδ.11389. 
1ὅ. 1128 "16. 612. 1160 "84. 110.11710 524. Μδ]16. 1022 
842, ΠῈΙ. 1288 "16, 24. 2. 1289 Ρ17. 18. 1291 "84. Ραά. 80 
1860 588. τὸ ἁρμόζον ἑκάστῳ ΗΘ 18. 1161.524. ἁρμόττει 
τι ἐπί τινος: τὰ δεικνύμενα ἐπὶ τύτυ ἁρμόττει Μμῖ. 1081 
420. ὃ αὐτὸς ἐπὶ πάντων ἁρμόσει λόγος. διορισμός εἰπι μγϑ. 
812}15. ἩξεΙΟ. 1084 88. ΠΥΎῚῚ. 1281 019. τθιο. 160 

082. Ζμβ12. θ61421. (οὔ ὁ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος ΦδΙ. 86 
209 39. ὁ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος περί τινος 368. 214 028. 
μβϑ. 809 "86, ἐπί τινι ἡμα20. 1191 8] 1). ἁρμόττει τι πρός 

τι ΠζΙ. 1317 510. θ5. 1889 Ὀ26. ἔλαιον εἰς πάντα ἁρμόττον 
θ88. 881 438. τὸ λεχθὲν πρότερον ἁρμόσει ὸ νῦν Ηχτ. 1178 

ἢ νότον Ζιζ18. δ 

ἄρον 

λόγος τις τῶν μιχθέντων ἢ ἢ σύνθεσις ψα4. 401 080, 8). 
χορὸς ἀνδρῶν μίαν ἁ μονίαν ἐμμελῆ κεραννιντων κθ, 899 
417. ἡ ἁρμονία, ἐστὶν ἐρανία τὴν φύσιν ἔχυσα ϑείαν ἢ 

καλὴν ὼ δαιμονίαν [48. 148854. ἑπτάχορδοι ἦσαν αἱ ἀρ- 
μονίαι τὸ παλαιόν πιθ2δ. 919 "21. 44. 922.322. 1. 918 
418. 471. 922 08. οὗ 24. 919 "20. ἑπτὰ χορδαὶ ἡ ἁρμονία 
(8 βουϊ θη άσμ Θ εοὐὰ Ε Εν, ἥ ἁρμονίαι ΒΚ ΒΖ) Μνθ. 1093 
414. αἱ διαφέρυσαι ὡρμονίαι τ τίνα δύναμιν ἔχωσιν Πθ5. 1840 
840-"17. ἁρμονίαι σύντονοι, ἀνειμέναι Πθ1. 1842 21. ἀρ- 
μονιῶν παρεκβάσεις οοτιραγαίδα οὑπὶ παρεκβάσεσι πολιτειῶν 
ΠΡΤ. 1843 "28. δϑ. 1290 526. ἠξηϑ. 1241 029. ἁρμονία 
Δώριος, Φρύγιος, δωριστί, φρυγιστί ΠγΎ8. 1216 08. ἡὶ ὑπο- 
δωριστὶ ποία πιθ48. 922 "15. ἡ ὑποδωριστὶ καὶ υἡ ὑποφρυγιστὶ 
μέλος ἥ ἥκιστα ἔχυσιν π πιθ48. 92211. πρὸς παιδείαν τίσιν  ἀρ- 
μενίαις ἢ τίσι ῥυθμοῖς χρηστέον ΠΡΊ. τὸ ὑποκείμενον ἕν ἐν 
ἁρμονίᾳ ὀίεσις. Μν:. 1081 585. -- κατὰ φύσιν ὄντος τὸ 
μιμεῖσθαι ὼ τὴς ἁρμονία ς᾽ ὸ τῷ ῥυθμᾶ ποί. 1448 "20. λέγω 

ἡουσμένον λόγον τὸν ἔχοντα ῥυθμὸν ὰ ἁρμονίαν κ᾿ μέλος 
ποθ. 1449 029. ἅπασαι (αἱ ποιητικαὶ τέχναι) ποιῶνται τὴν 

μίμησιν ἐν ῥυθμῷ, ὼ λόγῳ ὼ ἁρμονίᾳ ποὶ. 1441 522 (εἴ 
μέλος 525). ἁρμονίᾳ ὼ ἐυθμῷ χρώμεναι ἥ τε αὐλητικιὴ ᾿ 
ἡ κιθαριστική, αὐτῷ ὁὲ τῷ ῥυθμῷ χωρὶς ἁρμονίας οἱ (πολλοὺ 
τῶν ὀρχηστῶν ποὶ. 1441528, 286. τῆς φωνῆς διαφοραὶ δπυ- 
ταθρϑηατ μέγεθος ἁρμονία ῥυθμός ΡΎΙ. 1408 81. Ἰδίζοτο 
ΒΘΙΏΒΙ ἁρμονία ἀβυγρδύυν πλεῖστα ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ 
διαλέκτῳ τὴ πρὸς ἀλλήλυς, ἑξάμετρα ὁὲ ὀλιγάκις ὶ ἐχ- 
βαίνοντες τῆς λεκτυκῆς ἁρμονίας ποά. 1449 528. τῶν ῥυθμῶν 

ὃ ἡρῷος σεμνὸς ὰ λεκτικῆς ἁρμονίας δεόμενος Ῥγϑ8ϑ. 1408 

538. --- δύο ἁρμονίαι (ΡΙαὺ τορ ΥἼΠΠ 5466, ἱ 6 Ρτορογίίομοβ 
βιασπποπίςμ) Πεῖ2. 181057. -- Ῥγυμδροτοῖ βδιαθγαηῦ τὲν 
ὅλον ἐρανὸν ἁρμονίαν εἶναι ὼὸ ἀριθμόν, τῶν ὡρμονιῶν ἐν ἀριθ- 
μοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη ὼ τὴς λόγυς ΜΑ5. 986 "8, 985 581. 
τὴν τῶν ὅλων σύστασιν μία διεκόσμησεν ἁρμονία κὅ. 890 

Β2δ. τῶν φερομένων ἄστρων ὅτι ἐκ ἔστιν ἁρμονία Οβϑ9. ἡ 
ψυχὴ ὁ ἐκ ἔστιν ἁρμονία ψαε. 4071)80-408 329. οὕ Πθ5.1840 
519. εἰς τί βλέποντες ὡρμονίαν λέγομεν ψα4. 408 5"5-9, 401 
580. οὗἩἍΓ41. 1481 Ρ42 (ορΡὴ ἀναρμοστίαν. ὡρμονία, ςοπὶ 
ταξις, σύνθεσις Φαῦ. 188 Β15. ἐν τοῖς μὴ μετέχυσι ζωῆς 
ἔστι τις ἀρχὴ οἷον ὡρμοενίας Παδ. 1264.588. 

85. ποιήσει ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμόζει Ηδ12. 1126}26. τὸ 40 ἑρμονικός. μεμερισμένη κατὰ τὲς ἁρμονικις ἀριθμώς (Ρ] Ὁ) 
ἁρμόττον, ΒΥῺ τὸ οἰκεῖον, ἀναλογία Ηι2. 1106 417. ποῖό. 

14584522. Ρβ9. 1881.528. τὸ περὶ ἕκαστον γένος ἁρμόττον 
Πὸι. 1288 12. τὴν ἁρμόττυσαν ἀποὸϑναι ϑερμασίαν ΖγΎ2. 
188 "28. ῥαθυμίᾳ τῆς ἁρμοττύσης ἐπιμελείας 117.14177 
411. ἁρμόττει ΠΏΡΟΓΒ ς ἰηῇ δοῦ, νϑ] αὶ ἁρμόττει (ἁρμόσει) 46 
λέγειν, εἰπεῖν, καταλαμβάνειν ΑἹ Αβ11. 6217. τὸ 6. 128 
49.234. ζβ. 146 587 (Ὁ). 18. 150 }81. ηδ. 154 19. Ζμγῦ. 
608 89. Ηγά4. 1111 }29. η1. 1145 819: (11. 117] 020. 

Πὸ1ὅ. 1299}18, 14, 29. η16. 1385}28. θ4.183956. ψαά. 
4081. Μγῦ. 1010 6. ρ85. 1489 016. 86. 144111]1. οὔδο 

Ργϑ. 1401 528. ἁρμόττον ἦν ο ἱπῇ Γ 144. 1502 "80. ἀρ- 
μόττει τινὶ λέγειν, ζητεῖν 4] Ηδ14. 1128.19.7.1128 581, 
Πθ3. 18838}8. μβ8. 83566}16. ἐπί τινος ἁρμόσει λέγειν 

Ψψαϑ8. 406 529. ἁρμονικὴ σότης. αἰεὶ ἀριθμητική ᾿ 48. 
1488 47. - ἡ ἁρμονική, ἤ τε μαθηματικὴ "ἢ ἡ κατὰ τὴν 

ἀκοήν ΑὙ18. 1951. ἡ ἐν τοῖς μαθήμασιν ὡρμονική Μβ2. 
991}21. οἵ μ8. 1018 514, οἱ κατὰ τὲς ἀριθμὸς ρμονικοί 
Τα] ὅ. 101 γ16. τὰ φυσικωτερα τῶν μαθημάτων. οἷον ὀπτικὴ 

ἡ ἁρμονική Φβ2. 194 58. ὡρμονικῆς ἀκριβεστέρα ἀριθμητική 
ΑΥὙΖΤ. 81 484. -- τὸ ἁρμονικά Μμ2. 1017 5. τὰ ἁρμο- 
νικὰ ὑπὸ τὴν ̓ἀριθμητικήν ΑΥΤ. 15916. 9. 16 810. 18. 1838. 

ὠρνεῖσθαι τὰ ὑπάρχοντα, τὰ φανερά Ηδ18. 1127 828. Ῥββ8. 
1880 419. ἀποδῶναι, ἀρνήσασθαι τὸ αὐτὸ τεῖ. 128 Ρ24. ποπ 
δάάϊίο οὈϊθοῖο τθ2. 158 39. οοπὶ ἀντιλέγειν Ῥβ3. 1880411. 
ἀρνήσασθαι, ΟΡΡ ὁμολογῆσαι τθθ. 160 320. ἀρνηθὴ δοϊϊνθ 
τθ2. 108 "12. 

μα 14. 868 .219. οὗ ΗΙ10. 1170 22, ἀρ, μόσει ς πῇ Ῥ888, ἀρνήσεις, ΟΡΡ ὁμολογίαι, Ρ81. 1444 "10. 
λέγεσθαι ταῦθ. 102 Ρ28. 

ὰἁ ρμ μονία. 1. ΦΟΠΡΑβ6Β, τὰ τύτων ὀστὰ τῶν ἁρμονιῶν ἐ ἐστίν, 
ἧ μὲν ἔχει τὰ κῶλα κάμψιν, συνδεδεμένα τε νεύροις, ᾧ τῶν 
ἐσχάτων συναρμοττόντων Ζμβϑ9. 654 518. --- 2. οοποθαῦαβ 

Ύ ᾿ ᾿ ἃ 
ΒΟΠΟΓΌΙΩΏ. ὁσά περὶ ὧρμονίαν πιθ911 11- 928 58. μυσικὴ 

ἐδ ἃ νες. ἔστιν ὕδατα ὦ πιόντα αὶ ὁ εύσαντα ετὸὰ ὼ χ Μ' τὴν πόσιν 
τὰ πρόβατα μέλανας γεννῶσι τὰς ἄρνας Ζιγ13. 519514. 
ἐν Διβύη εὐθὺς Διίνεται κέρατα ἔχοντα τοὶ κερατώδη τῶν 
κριῶν, ὦ μόνον οἱ ἄρνες, ὥσπερ Ὅ μηρός (δ᾽ 86) φησιν Ζιθ28. 
600 519. 

φθόγγυς μίξασα ἐν διαφόροις φωναῖς μίαν ἀπετέλεσεν ὧρ- 60 ἄρνυ σθαι μισθόν ΠΎ1Θ. 1281 ."86. 
μονίαν κῦ. 396 17. ἡ ἁρμονία κρᾶσις ὼ σύνθεσις ἐναντίων, ἄρον ἐσθίειν, γεύεσθαι τῇ ἄρυ πρὲς τὸ ἀφιστάναι τὸ ἔντερον 



Υ 
ἄροσις 

Ζιι6. 611 "85. θ11. 800 Β11. (Αγαπι Ὀ᾽οβοογί 415 5:08.) 
ἔροσις. γῆς ἀρόσεις καὶ φυτεύσεις κθ. 899 "17. 
ἐροτήρ (Ηοπι ΜαΕ) ΗΪζΊ. 114115. βὸν ἀροτῆρα (Ηε8 
ε405) εα2. 1848 421. 

ἀρὃν. ἀρῶντες ὃ σκάπτοντες Ζιι41. 628 49. δ 

ἄρνρα. ἐν ἀρύρᾳ καιομένης καλαίμης μαά. 841 026. --- ὁμα- 
λῦναι τὴν ἄρυραν ἀφαιρῶντα τὸς ὑπερέχοντας τῶν σταχύων 
Πγ18. 1284 380. 

ἐρυραῖοι μύες. πολλαχῶ εἴωθε πλῆθος γίνεσθαι ἀμύθητον τῶν 
ἀρυραίων μυῶν Ζιζ 81. ὅ805160, 20. ἐν ᾿Αραβίᾳ γίνονται 
μύες πολὺ μείζυς τῶν ἀρυραίων Ζιθ28. 606. "7. (τμχυ8 81}- 
υδιϊουβ Ο δὲ Καὶ ΑΖΙ1 78 α 84. 1108 ἢ 186, μγρυάδβεὶ πιᾶ- 
ἴογοβ (ἰ 6 ΒΥΡ διμρβὶδὶὰβ οἱ 8}}}} δὺ Ῥγο δ Ὀ  ὕα δὐΐϑιῃ οὐῖ- 
{7} 88 Ρ 58 π 27). 

ἑρπαγή, συνάλλαγμα ἀ ἀκυσιον βίαιον Ἠεῦ. 1181 48. ὅπν Πλι- τα 
των ἐποιήσατο τὴν ἁρπαγὴν τῆς Κύρης θ82. 886 20. 

ὡρπαστικός φΦθ. 818 419. 
ἁρπεδόνη. ἑλιγμὸς ὥσπερ ἁρπεδόνη τὸ πάχος Ζιὸ 3. 521 

829. 
ἄρπη, ΑΥ8. ἀπὸ τὰς βαλαττης ζ ζῆ. τίσι πολεμεῖ Ζιι1. 609 824, 20 

610 511. 18. 6171 810. (16 ΒΑΡΑβ6, Ῥυδθαγὰ τουχ, ἀ6 Βυβοῃ 
Ο, ἔδϊςο γυΐιβ Καὶ Ρ 944 π 10, ἱπ ἱποογίο τοὶ παυὶϊὶ 5. 11 8, 

ἕοτε ἰαγυβ ρδγδϑιϊἰουϑ δῦ, Βρϑοὶθβ ἰασί, δῦ ταΐνὰβ ἴθ δῖν 
Ρϑγδβίξουβ δὰ 168 ἢ 172, ἔογῇ ὑγίησϑα νϑὶ ἰδὺὶ βρθοὶθδ 
υκράδι ΑΖΙι Τ7. 87 516.) 35 

᾿Αρράβαιος Πεῖ0. 1811}12. 
ἀρράβδωτα τῶν ὀστράκων τινα Ζιδ 4. 528 520. τῆθος ἀρρά- 

βδωτον λειόστρακον ἢ 281. 1528 "12. 
ἐρραβῶνας διαδῦναι τῶν ἐλαιυργίων Πα11. 13259."12. 
ἀρρα γής. αἱ νεηλιφεῖς οἰκίαι λειότεραι διὰ τὸ ἀρραγὲς ᾧ τὸ 80 

συνεχές πιαῖ. 899 020. 
ἀρρενογονίας ἡ θηλυγονίας αἴτια Ζιηθ. 585}11. Ζγὸ!. 16 

280. 2. 351 49, 28. 

ἐρρενογέ γος. σπέρματα ποῖα ἀρρενογόνα Ζιηϊ. ὅ82 381. γυ- 
ναῖκες, ἄνδρες ἀρρενογόνοι ἢ θηλυγόνοι διὰ τί Ζιηθ. 885 "1 8, δ 
42. ζ 19. 818 "82, 

ἀρρενότης ἢ θηλύτης ἡνωμέναι ἐν τοῖς φυτοῖς ἐχ εὑρίσκεται 
φταϑ. 8171517. 

ἀρρενοτοκεῖν τίσι ἢ διὰ τίνας αἰτίας συμβαίνει Ζιζ 19. 514 
8, 2. "6. 585 026. 9. ὅ86 582. Ζγδι. 1605 .524. 2.106584. 40 

ἐρρενοτόκοι ἐκ θηλυτόκων γίγνονται Ζγα!8. 128.521. 
ἐρρενωπό ς. τῶν ἀρρένων ἕνια γίνεται θηλυκὰ ἢ τῶν θηλέων 

ἀρρενωπαά ( Ζιθ2. 58981. γυναῖκες ἀρρενωποί Ζγβι. 1411. 
καὶ τῶν ὑστερῶν ἔκκρισις ὦ γίνεται ταῖς μελαίναις ἢ ἀρρε- 
νωποῖς Ζγα20. 728 84. . 48 

ἄρρηκτον δέρμα φολιδωτόν Ζιβιο. 5608 210. 
ἄρρην. 1. (μοιίο τῇ ἄρρενος, ἀἰϊδεϊηοῦο 8 τῷ θήλει.). α. ὑδὲ 
ζῷον θῆλυ ὼ ἄρρεν ἕτερον τῷ εἴδει" τὸ ἄρρεν ὼ τὸ θῆλυ 
τῷ ζῳν οἰκεῖα πάθη, ἀλλ᾽ ὁ κατὰ τὴν ὑσίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
ὕλη καὶ ἢ τῷ σώματι Μιϑ. 1068."81,}21. μϑ. 10718.57. ἕνεκά ξ0 
τὴς γενέσεως ἐστι τὸ θῆλυ ὼ τὸ ἄρρεν ἐν τοῖς ὦσιν Ζγβι. 
181 }21-782 52. διὰ τί τὸ ἐῳ ̓ τὸ ἄρρεν ἀρχαὶ τῆς γε 
γέσεως εἰσιν Ζγα2. 116.518. καλεῖται τὸ ζῷον τὸ εἰς αὐτὸ 

ἀφιὲν (τὸ σπέρμα) θῆλν, τὸ δ᾽ εἰς τῦτο ἄρρεν Ζια 8. 489 
412. Ζγα2. 116514. (διὰ τί αἱ γυναῖκες τὸ μὲν ἄρρεν τὸ κε 
δὲ θῆλυ, καλῶσι τῶν ὦτων πλβ1. 961 51 .) ἐστὶν ἡ γυνὴ 
ὥσπερ ἄρρεν ἄγονον, τὸ θῆλυ ὥσπερ ἄρρεν ἐστὶ πεπηρωμένον 
εἶπ ΖγαΣ0. 1328 518. β8. 181521. α19. 121524. --- ὃ. ἐναν- 
τίον τῷ ἄρρενι τὸ θῆλυ Ζγὲι. 1606521,}16. τὸ ἄρρεν ἡ τὸ 
θῆλυ διαφέρει κατὰ τὸν λόγον τῷ δύνασθαι ἕτερον ἑκάτερον, 60 
κατὰ τὴν αἴσθησιν μορίοις τισίν Ζγα2. 716 .518, 29. - κατὰ 

- Ὁ 

ἄρρην 101 

τὸν λόγον τὸ ἄρρεν τὸ δυνάμενον γεννᾶν εἰς ἕτερον Ζγα2. 
110 420. τὸ ἄρρεν πῶς συμβάλλεται πρὸς τὴν γένεσιν, τὸ 
ἄρρεν παρέχεται τὸ εἶδος. τὴν ἀρχὴν τῆς κφήσεως (ποιητι- 
κόν, δημιηργῶν 5ϊπι), τὸ θῆλυ τὴν ὕλην αὶ τὸ σῶμα Ζγα22. 
180 .08-82. 21. 729 "2. 2. 716.11. 20. 7299. 29. 21.729 

518, 780327. βά. 188 520, 740 "26. δι. 166 Ὁ12. τὺν 
θρεπτικὴν ϑύναμιν τῆς ψυχῆς ἔχει τὰ θήλεα αὶ τὰ ἄρρενα 
ὺ πάντα τὼ ζῶντα ΖΎΥΙ. 151511. τὸ σῶμα ἐκ τῶ θήλεος. 
ἡ ψυχὴ ἐκ τὸ ἄρρενος Ζγβέ. 188}26. 8. 137 482, οἴ 186 
δ16. τὸ ἄρρεν ἐπιτελεῖ τὴν γένεσιν. ἐμποιεῖ τὴν αἰσθητικὴν 
ψυχήν Ζγβ5. 1415. -- ὄργανα ἴδια τῷ θήλει ἡ ὑστέρα. 
τῷ ἄρρενι ὁ περίνεος, τὰ περὶ τις ὄρχεις Ζγδι. 18 322, 4. 

«3. 118.582. Ζιαι8. 498 "20. ἔχει διαφορὰς τὸ τῶν ἀβρέ- 
νων ὄργανον κατὰ τὰς τὸ σώματος διαφοραῖς Ζμδ]10. 689 
22: περὶ τὴς ἐν τοῖς ἄρρεσι διαφορᾶς τῶν σπερματικῶν 

ὀργάνων Ζγα4. 111510-16. 721 326. ΖΙγ1. 5809 829. οὗ 
Ζιαι4. 498 08. β1. 500 388. εὩ. 6589 20. Ζγα! 8. 119}81, 
120 811, 25. 16. 121 512. 

ῶ. (ἄρρεν κ θῆλυ κεχωρισμένα, ἀχώριστα.) βέλτιον τὸ 
κεχωρίσθαι τὸ κρεῖττον τὸ χείρονος, δια τῶτ᾽ ἐν ὅσοις ἐνδέ- 
χεται ἢ καθ᾽ ὅσον ἐνδέχεται κεχώρισται τὸ θήλεος τὸ ἄρρεν 
Ζγβι. 183 “1. ἐπεὶ ἐν τοῖς τελεωτάτοις τῶν ζῴων ἐστὶ τὸ 

θῆλυ αὶ ὼ τὸ ἄρρεν κεχωρισμένον. ὼ ταύτας τὰς δυνάμεις ἀ ἀρ- 
χάς φλμν εἶναι πάντων τῶν ζῴων αὶ φυτῶν. ἀλλὰ τὰ μὲν 
αὐτὰς ἀχωρίστυς ἔχει τὰ δὲ κεχωρισμένας Ζγὸϊ. 168521. 
ἡ δεῖ θῆλυ καλεῖν ἐν ᾧ ἃ ἄρρεν μή ἐστι κέχὼ ρισμένον Ζγγ!ο. 
159 ῬΩ7. ἐν τοὶς φυτοῖς Π) κεχώρισται τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος 
Ζγα 28. 1811, 29. βι. 141 54. ἐν φυτοῖς αὶ ἔν τισι τῶν 
ζῴων ϑὸὲν προσδεῖται τῆς τῷ ἄρρενος ἀρχῆς. ἔχει γὰρ ἐν 
αὐτοῖς μεμιγμένην ΖΎΥ11. 162}10. ἀτεχνῶς ἔοικε ζῷα 
ὥσπερ φυτὰ διαιρετά, οἷον εἴ τις κἀκεῖνα. ὅτε σπέρμα ἐξε- 
νέγκειε, διαλύσειε ὰ χωρίσειεν εἰς τὸ ἐνυπάρχον θῆλυ καὶ ᾿ ἄρρεν 
Ζγα23. 1812]. τὸ ἄρρεν ὼ τὸ θῆλυ τοῖς μὲν ὑ ὑπάρχει τῶν 

ζῴων, τοῖς δ᾽ ὐχ ὑπάρχει Ζιδ11. 581 "22. α8. 489 12. 
Ζγαι8. 124 11. ̓ ὑπάρχει ἐν τοῖς ἐναίμοις ἔξω ὀλίγων ὦ; απα- 
σιν, ἐν τοῖς κατὰ τόπον Μμεταβλητικοῖς, ὄχ ὑπάρχει ἐν τοῖς 
μενίμοις ἀδ’ ὅλως ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις Ζιδ 11. 581 094, 
81, 28. Ζγα!ὶ. 715 }16, 320, 28. 2. 1161. 28. 181}910, 

180 588. βι. 182 514. πῶς ὑπάρχει ἐν τοῖς διαφόροις γένεσι 
τῶν ζῴων Ζιδ11. 681 »25, 80, ὅ88.52. Ε1. 589 328. Ζγα!. 
118 ΝΙ. ,ὙἹ- 1581 528. πῶς ἐν μελίτταις ΖγΥγ10.. 159 428. 
τὸ γιγνόμενον ἐκ σηπομένης τῆς ὕλης ὅτε θῆλυ ὅτε ἄρρεν, 
τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶν ἔνια τῶν ἐντόμων Ζγαι. 1185. βι. 731}18. 

8. α. Κι τεχνῶν ἀρχή.) ἀρχὴ ὼ παῦλα τῷ τεκνῶν τοῖς 
ἄρρεσιν ἡ τῷ σπέρματος πρόεσις Ζιηδ. 585 584. πότε φέρειν 
σπέρμα πρῶτον ἄρχεται τὸ ἄρρεν, πῶς μεταβάλλει ἐκ τύτω 
Ζιη1. ὅ81 512, 24, 682 518. αἱ νέαι “πάμπαν ἀφροδισιαζό- 
μεναι ἀκολαστότεραι γίνονται ὼ οἱ ἄρρενες Ζιη1. 581 510. 

τὰ σώματα ἀτελέστερα γίνεται ἢ γηράσκει θᾶττον τῶν 
ἀφροδισια τικῶν ἀρρένων Ζιη1. 582 328. Πη16. 1885524.--- 
ἡ πρὸς τὰς ἄρρενας συνυσία, ὁμιλία, ἡ τῶν ἀρρένων ὁμιλία 
Πβϑ9. 1209 "27,29. 10.12712 534. --- ὃ. (σπέρμα, θορός.) 
θχ ὅμοιον τὸ ἀπιὸν ἀπὸ τῷ ἄρρενος ὼ τὸ θήλεος Ζγαλ8. 122 

δθ 844. οὗ Βαρτὰ ᾿ 107 52. ἀνάλογον ὡς τοῖς ἄρρεσιν ἡὶ γονή, 
ὅτω τοῖς θήλεσι: τὰ καταμήνια Ζγα19. 127 8864. 20. 128 
528, ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν τῶν ἰχθύων οἱ ἄρρενες τὸν θορὸν 
ὴ, αἱ θήλειαι τὰ ψὰ ἔχυσι Ζγγδ. 156 38. τὸ σπέρμα ἐκ τῷ 
ἥλεος. ἢ τῷ ἄρρενος, πῶς συμβαίνει γίγνεσθαι Ζγα 2. 116 
510. ἐν εἷς μὴ κεχώρισται τὸ θὴῆλν ἢ τὸ ἄρρεν τὸ σπέρμα 
οἷον κύημά ἐστιν Ζγα18. 134 "16. 20. 128 582. πο ἠέ- 
νεσις ἐκ συνδυασμῶ, ἄνεν τῷ ἄρρενος.) φυσικὴ ἡ ἐκ τῶν 
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ἐναντίων γένεσις" τὰ μὲν γὰρ ἐξ ἐναντίων γίγνεται ἄρρενος 
ὼ θήλεος. τὰ δ᾽ «ἐξ ἑνὸς μόνω οἷον τά τε φυτὰ ὼ τῶν ζῳων 
ἔνια, ἐν ὅσοις μή ἐστι διωρισμένον τὸ ἄρρεν ὼ τὸ θῆλυ χωρίς 
Ζγα18. 124 09. ἐν ὅσοις κεχώρισται τὸ θῆλυ καὶ Ἂ τὸ ἄρρεν, τὸ 

θῆλυ δεῖται τὴς τῷ ἄρρενος κοινωνίας" γένεσις ἐκ συνδυασμῶ" 
ὀχείας διαφοραί Ζιεϊ. 539."21. 3. 689 Ρ18. Ζγα!. 115 519. 
28. 1805838. βά. 139517. 4. 4135, 8, 14,28,}2. τὰ μα- 
λάκια κα τὰ μαλακόστρακα τίκτει ἐξ ὀχείας ΖΥΎ8. 841 584. 

τὰ τῶν ὀρνίθων ὑπηνέμια ἄγονα, ἐὰν μὴ τις αὐτοῖς συμβὴ 

τρόπος ἄλλος τῆς κοινωνίας πρὸς τις ἄρρενας Ζιεϊ. ὅ89 51΄, 
ΖΥΥ1. 151 "24. Τοῖς τῶν ὀρνίθων ἢ τῶν ἰχθύων οῖς τε- 
λείωσιν ποιεῖ τὸ ἄρρεν ΖΎΥΙ. 151 Α88. πότερον ἰχθύων ἐ ἐνίαις, 

ὅταν αὐτόματα γεννήσωσιν ᾧα, συμβαίνει ἐκ τύτων ἢ ζῷα 
ίνεσθαι ἄνευ τὴς ἀρρένων κοινωνίας Ζιε1. 589 "δ. νγβ ὅ. 
141 "82, δι, γῦ- 188 ν5, 756 “ΣΤ. Ί. 1571219, ν20. ὅσα ἀπὸ 16 

ταὐτομάτυ γίνεται ἔχυσι δὲ τὸ ἄρρεν ὸ τὸ θῆλυ, ἐκ τύτων 
συνδυαζομένων γίνεται μέν τι. ἀλλ᾽ ἀτελές Ζιει. 589 ν8. 
ἐν αὐτομάτοις πόθεν ὃ τίς ἡὶ κινῶσα ἀρχὴ ἡ κατὰ τὸ ἄρρεν 
ΖΎΥΙΙ. 162 "6. --- ἀ. (αὔξησις τῷ ᾧϑ, διάκρισις εἰς ἃ ἄρρεν 
ἣ θῆλυ.) ἀποκρίνεται ἐν τοὶς ε"οὶς ἡ τὸ ἄρρενος ἀρχὴ καθ᾽ 30 
ὃ προσπέφυκε τὴ ὑστέρᾳ τὸ υἱόν ΖΥΥ 3. 152. 310. ὅταν τὸ 

λευκὸν ἀφωρισμένον Ἢ ἀ, τὸ ὠχρὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἔχει ἤδη 
τὴν ἀπὸ τὸ ἄρρενος ἀρχήν ΖγΎ1. 151018. ἐκ ἔστι τῆς δὶ- 
χροίας αἴτιον τὸ ἄρρεν ΠῚ τὸ θῆλυ ΖΎΥ1. 151 026. --- τὸ 
αὐτὸ σπέρμα ὰ, θῆλυ ὸ ἄρρεν δύναται γίγνεσθαι Ζγα 18. 3 
123 "84. πότε ̓  διὰ τίν᾽ αἰτίαν γίνεται τὸ μὲν θῆλυ τὸ ὁ’ 
ἄρρεν ᾧ τὰ μόρια οἷς διαφέρει τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος Ζγὸι. 
168 521-166 27. οἵ Ζιζ10. 505 Ρ14. ἐν τὴ ἐξ ἀρχῆς συ- 
στάσει ἀκαριαὶν τινὸς μεταβάλλοντος. ἐὰν ἦ ̓ἀρχοειδές, γί- 
νεται τὸ μὲν ϑῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν ΖιθΩ. 590 31. Ζγα2. 116 "9. 80 
ἀποτελεῖται τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἔμπροσθεν, ἐν δὲ τὴ γαστρὶ 
τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν Ζιζ22. 5161. ,,8. 588}28. τὸ ἄρρεν 
ὅταν ἐξέλθη τετταρακοσταῖον πῶς συνίσταται Ζιηϑ. 58814. 
κίνησιν παρέχεται ἐν τῷ σώματι μᾶλλον τὸ ἄρρεν τῷ θήλεος 
ἢ τίκτεται θᾶττον. ὁ πόνος ἐπὶ τοῖς ἄρρεσιν ὀξύς, πολλῷ 85 
χαλεπώτερος Ζιη4. 884 820, 29. 8. 5888. ἐν τοῖς ἀνθρωποις 

ὀλίγα σωζεται τῶν διδύμων, ἐὰν ἦ τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν 
Ζιη4. ὅ84 081. νέοι ὄντες μετ᾽ ἀλλήλων θήλεα γεννῶσι, 
πρεσβύτεροι. δ᾽ ἄρρενα Ζιη5. δ85 "16. Ζγδἢ. 1601 314. ὡς 
ἐπὶ τὸ πολυ ἔοικε τὰ ἄρρενα τιὺ πατρί Ζιηθ. 586 25. Ζγὸ 8. 40 
7018 --708 325, 769 81]. 

4. ΡἈγβίοϊορίοα ππδοάδμι. α. (τῶν ἄλλων ζῴων᾽ τὰ ἄρ- 
ρενα.) ἐν τοὶς πεζοῖς ὼ ἐναίμοις τῶν ζῴων ὅσα μὴ ῳοτοκεῖ 
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ἀλκὴν μόρια τὰ ἄρρενα ἢ μόνον ἔχει ἡ ἥ κρείττω τῶν θ ιῶν 
Ζιὸτι. ὅ8816. ΖμγΎ1. 661}82. τῶν μωνύχων τὰ ἄρρενα, 
ὐκ ἔχυσι μαστύς Ζιβι. 500 581. Ζμὸλο. 688 "82. τῶν 
ἀρρένων ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὼ ἐν ἀνθρώπῳ ἐν ἐδενὶ ὦ ὡς ἐπὶ 

τὸ πολυ) γίνεται γάλα Ζ1γ30. 22.511. 14. ἐγγίνεται ἡ τοῖς 
ἄρρεσι γάλα, ἀλλὰ πυκνὴ ἡ σάρξ τοῖς ἄρρεσι Ζια12. 498 

514. βι. 500 "22. τὰ ἄρρενα, ὑπεναντίως ἔχει ἀλλήλοις, τὰ 
δὲ θήλεα πάντα ὀπισθυρητικά, τῶν ἀρρ' ἕνων ὀλίγα ὀπισθυ-. 
βητικοΐ Ζιβι. 600"}6. Ζμδ10. 689 3838. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ 
ἄρρενα βαρύτερον φϑέγγονται τῶν θηλειῶν Ζε14. δ4Ὁ 515. 
αἱ βόες βαρύτερον φθέγγονται αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων Ζιδιι. 
ὅ838 515. (τῶν ὀρνέων) ἔνια τὴν αὐτὴν ἀφιᾶσι φωνὴν τα τε 
θήλεα Ὁ τὰ ἄρρενα, ἔνια δ᾽ ἑτέραν Ζιὸϑ. 586 423,.28,81. 
ἡ φωνὴ ὀξυτέρα ἡ τῶν θηλειῶν παίδων ἢ τῶν ἀρρένων Ζιηϊ. 
581 510, --- φυσιογνωμονικῶς ἀϊδιϊαρυππίαν τὸ ἄρρεν ὼ τὸ 
θθλυ φῦ. 809 828 - 518. - ὃ. (τῶν ἀνθρυΐπων οἱ ἄρρενες.) 
τὸ τῷ ἄρρενος κρανίον τρεῖς ἔχει ῥαφὰς ἄνωθεν συναπτώσας 
τριγωνοειδεῖς. πλείως τῶν θηλειῶν Ζιγῖ. 516 418. Ζμβῖ. 
6ὅ8 1. τὸ ἄρρεν τὰ θήλεος μακροβιώτερον διὰ τὰς ῥαφάς 
πι48. 896 "86. ἐγκέφαλον πλείω τῶν ἀνθρώπων ἔχυσιν οἱ 
ἄρρενες τῶν θηλειῶν Ζμβτ. 658 .528. ἄνθρωπος ἢ ὁ θῆλυς 
δ ὃ ἄρρην ἔχει μαστὸς σαρκώδεις Ζμδ1ο0. 688 22, Ὧι πότε 
τὸ σπέρμα φέρειν ἄρχεται τὸ ἄρρεν Ζιη1]. .9581.512. τοὶς ἂρ- 
βεσι πλείστη τῷ σπέρματος πρόεσις κατὰ λόγον τὸ εγέθυς 
γίνεται Ζγα20. 1 38}1 ὅ. ἄρρενα ἕνια κε αὶ προΐεται γονήν ΖΎβ4. 
18810, 18. διὰ τί ἄγονα ἄρρενα τινα ΖΎβΊ. 148 "160-81. 
τοῖς ἄρρεσι γίγνεται τὸ ἐξονειρώττειν Ζγβα. 139 522. καὶ ἡ ἔκ- 
κρίσις μεθ᾿ ἧς εἴωθε γίγνεσθαι τοῖς ἄρρεσιν ὴ ἡδονή Ζηβι. 
139.384. ἄνευ τῆς τῷ ἄρρενος προέσεως ἐν τῇ συνυσίᾳ ἀδύ- 
νατον συλλαβεῖν Ζγβ4. 139 "28. πῶς προΐεται τὸ ἄρρεν, τί 
ποιεῖ ἡ πρόεσις Ζγβά. 189}2,21. 

ὅ. Ῥβγοβοϊορίοα. τὸ ἄρρεν ὼ τὸ θῆλυ πῶς διέστηκε κατὰ 
τὸ ἦθος Ζωι. 608 421- 018. οαϑ. 1843 026- 1844 88. οἱ ἄρ- 
βένες περὶ τὴν ὀχείαν χαλεπώτατοι Ζιζι8. 511 ᾽ 1. τὸ ἄρρεν 
ἰσχυρότερον ΟΣ ϑυμικωτερον Ζμγι. 661 υ82. τὸ ἄρρεν φύσει 
τῷ θήλεος κρεῖττον, ἄρχον. ἡγεμονικώτερον Παϑ5. .1384 }18. 
12. 1259 ἢ. κοινιυνία μάλιστα φύτει τῷ θήλει ἢ τῷ ἄρρενι 
οαϑ. 1848 08.,.20. Πα2. 1252 821. 

0. ἄρρεν ἂς ἔθῃθνθ Βτταταμ [0 τιϑ2. 182 418. Πρωτα- 
γόρας τὸ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει ἃ ἄρρενα ὁ θήλεα ᾧὶ σκεύη 
Ργ5. 1407}7. ἄρρενα, θήλεα, βεταξν πο21. 1458 39. τιά. 
166}11, 12. 14. 118 ῬΩ78η4. μήτε θῆλυ μήτε ἄρρεν τιϑ3. 
182 416, 

τὰ πλεῖστα μείζω ὸ ,μακροβιώτερα τὰ ἄρρενα τῶν ἡλειῶν ἀρρήτως. ἐδὲν ἐθέλειν εἰπεῖν ἀλλὰ σιωπᾶν ἀρρήτως τὸν Σει- 
εἰσὶν, ἐν δὲ τοῖς ιϑοτόκοις ᾿ τοῖς σκωληκοτόκοις μείζω τὰ 456. ληνὸν [ 40. 1481 Ρ6. (ἀρράτως οἱ Βογῆδγβ, βδὰ οὗ ν δῆ]θη ΒΒ 
θήλεα τῶν ἀρρένων ἐστίν Ζιδ11. 888 328,1. Ζγα!δ. 121 Μυβ 22, 147.) 
412, 19. μκό. 466016. πι86. ,394 υ27. 48. 896 288. λὲ!. ἀρριγος (ἄριγος). τῷ σώματος ἀρριγότατον ὁ ὀφθαλμός αι. 
968}19. Φ2. 806 "82, διὰ τί 2γα 19. Τ21520. πιΒ. 891 488 .5"22. διὰ τί ἄριγον ὁ ὀφθαλμος πλα22. 959 Ρ17. 
021, θερμὸν ἢ λεπτὸν ὰ καθαρὸν τὸ αἷμα τῶν ἀρρένων ἄρριζος. ἀτελὴ τὰ σπέρματα τῶν φυτῶν ὅσα ἄρριζα αν11. 
μᾶλλον ̓ Ζμβ2. 848512. Ζιγ19. 521 322. θερμότερα τὰ ἀρ- τὸ 478 081. 
ρένα τῶν θηλέων. οοπίγατία Ῥατγπιοπί 8 8θυ θη τοί ]]ἰὰτ ἀρρίζωται κόγχαι διαμένυσιν Ζιε1 ὅ. 548 535. 
Ζγὸ1. 168 " 5,30. Ζμβ2. 648 528 5η4. μκὅ. 466516. ὅτε ἀρριχᾶσθαι, οἵ ἀριχᾶσθαι. 
φλεβώδεις ὁμοίως γλαφυνρυΐτερα τε καὶ λειότερα τὼ θήλεα ἀ ρρύϑ μιστος (ἀρύθμιστος ἢ Μὲδ4. 1014 ν21). δοκεῖ ἡ ὁσία τῶν 
τῶν ἀρρένων ἐστί, διὰ σί Ζγα 19. 121511. ὑγροσαρκότερα φύσει. ὄντων εἶναι τὸ πρῶτον ἐνυπαΐρχον ἑκάστῳ ἀρρύθμιστον 
τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ὰ γονυκροτώτερα Ζιδ 11. 538}10. τὸ δα καθ᾽ ἑαυτό ΦβΙ. 198.11. Μὸ4. 1014 Ρ27 Βα. ὅλως ἡ ὕλη 
τῶν ἀρρένων ὑπερείσματα σκληρότερα ἢ ̓ τὰ τῶν θηλειῶν Ζμβϑ. ἀρρύθμιστος (οἱ ΒΖ Ατ 801 287, ἀριθμητή εοἀὰ ΒΩ Φατ. 
68512. τὰ μὲν ἄνω ᾿" πρόσθια πάντων τῶν ζῴων τὰ ἄρ- 190"28. 
ρενα κρείττω ὰ ἰσχυρότερα ᾿ὶ εὐοπλότερα Ζιδ11. 588 "8, ἄρρυϑ μος. τὸ σχῆμα τῆς λέξεως δεῖ μήτε ἔμμετρον εἶναι 
(γανωδέστερον τὸ ἄρρεν μκθ. 461 188.) ἔχυσι πλείως οἱ ἀρ- μήτε ἄρρυθμον" τὸ ἄρρυθμον ἀπέραντον ῬγΒ. 1408 Ρ29, 36, 
βένες τῶν θηλειῶν ὀδόντας ὼ ἐν ἀνθρώποις καὶ Ὄ ἐπὶ προβάτων 80 1409 822. 
ἡὶ αἰγῶν ἢ ὑῶν Ζιβ8. 501}19. πλδι. 968}19. τὰ πρὸς ἀρρωστεῖν παϑδ. 862 384. ορρ ἐρρῶσθαι ρδ δ. 1485 "26. ἡ 
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χίνησις τῶν ἀρρωστώντων μβ8. 860 "28. ὃ μηδείς πω ἡρ- 
ρωώστηκεν Ῥα 12. 1812 328. ἀρρωστεῖν ἀρρωστήματα τινα 
Ζι|θ24. 604 26. 

ἀρρώστημα πγ88.816512. τὰ ἀρρωστήματα τῆς ὄψεως 
ἑκατέρας Ζγε 1. 180 514. γίγνεται ἀρρώστηματα Ζγα 18. δ 
126512. ἀρρώστημα δυσαπάλλακτον Ζμγϑ. 611}9. ἄνοσοι 
πρὸς τὰ ἄλλα ἀ ἀρρωστήματα Ζιθ22. 604511. ἀρρωστεῖν ἀρ- 
ρωστήματα τινα Ζιθ24. 604}26. φυλάττεσθαι ἀρρωστήματα 
ΡαΙΣ. 1812 521. λαμβάνεσθαι ἀ ἀρρωστήμασι πλι. 958.518. 
ἀρρωστήματα θανάσιμα πα28. 862}106. ἀρρώστημα ἱ 4 10 
ἐπιληψις πλαξῖ. 960.520. 

ἀρρωστία. ἐπ᾿ ἀρρωστίαν ἐμπίπτειν ρά. 1420 810. ἀρρωστία 
τὴς διανοίας 68. 258 438. ἀρρωστία τῆς ὄψεως, ΒΥ ἀσϑέ- 
νεια μγ4. 8318 "8, 8. ὶ πυρρότης ὥσπερ ἀρρωστία τριχός 

Ζγεδ. 185520. ἀρρωστίαι Ηγ8.111552. φ1. 8058. πλα28. 16 

959 529. ἀρρωστίαι ἀποπληκτικαί πΎ 20. 814 529. ἐν ταῖς 
ἀρρωστίαις, ἐν τὴ ἀρρωστίᾳ Ζιθ18. 601}6. Ζγα!8. 12 "20. 
4. 184 525, 28. μεταβολὴ εἰς ἀρρωστίαν, εἰς θάνατον 
Ζ,δ10. 58120. 

ἄφρωστος (ἰ Βαβθϑῖῃ, ἄριστος ΒΚ) πλγϑ. 962 "6. ἀρρωστό- 30 
τεραι, ΟΡΡ ἰσχύωσι ᾿μᾶλλον Ζικ1. 684 "14. 

ἀρσενίκιον φτβά. 826 36,1. 
ἀςσενικόν πληϑ. 966.}28. 
ἄρσις τῶν σκελῶν Ζπ12. 111 Ῥ25. πᾶσα πορεία ἐξ ἄρσεως 

αὶ θέσεως συντελεῖται πε41. 886᾽6. 10.881}24, 26. 28. 888 35 
826. α; ἄρσις πλεύμονος ανϑ. 41 14, 28. κυμάτων ἄρσεις κά. 

8396 326. --- - ἀδυναμία ἐστὶ στέρησις δυνάμεως καὶ ἢ τῆς τοιαύ- 

τῆ; ἀρχὴς ἄρσις τις ΜῈ12. 1019 }16 ΒΣ. 
᾿Αὐταάβαζος οβ1851 020. 
ἀρτάβη μβι851 49, 80 
᾿Αρταπαάνης ΠΕΙῸ. 1811 588. 
ἀρτᾶσθαι. ἠρτῆσθαι. αἱ ; φλέβες ἥρτηνται ἐκ τὴς καρδίας, 

πόρος ἠρτημένος ἀπὸ τὸ στήθους εἷπι ανϑ. 4714 "8. 20. 480 

412. ΖΙΎΙ. 609 "17. 8. 618."2. α16. 49 Ρ19, 29. ὃ 2. 521. 
411. 19. Ζγδϑ. 111580. αἱ χεῖρες ἐκ τῷ στήθυς ἤρτηνται 865 
πχζα. 948."89. τὸ πρῶτον ὼ ἐξ ὗἑ τὰ ἄλλα ἤρτηται ΜΎ2. 
1008 δ17. ἡ συγγενικὴ φιλία ἤρτηται ἐκ τὴς πατρικῆς 

Ηθ14. 1161}171. πᾶσαι αἱ φιλίαι ἀπὸ ταὐτῷ πως ἡρτη- 
μέναι ημβιι. 1209 522. ἡ ἀρχὴ τὴς θερμότητος ἔντευθεν 
ἄρτηται εἰπὶ ζ4. 469 χη. πλα4. 951}19. Μενέλαος. ἐν ᾧ 40 
τὸ τέλος ἥἤρτητο τῷ πολέμων 151. 1608 581. 

[οτεμις, ὁ πολέμαρχος θύει ̓ Αρτέωιδι ἀγροτέρᾳ [881.1542}5. 
᾿Αρτέμιδος ἱερά θ105. 839}18. 110.840}18.,21. ᾽Α. ᾽Ὄρθω- 
σία θ115. 847151. ναγϑὺθ ἤοπι (υ71) ΘΧρ!] Ἰσαίαν πι86. 894}84. 

ἀξμτεμισία, ἀϊειὶ ἀγρία ἀρτεμισία φταθ. 820 Ρ40. (Αὐϑοπιίβῖα 45 
Ἁγθογοδοθηβ 7,2). 

ἄρτημα. αἱ φάλαγγες ἱστᾶσιν ἀπὸ μικρὰ ἀρτήματος μεγάλα 
βάρη μΧχϑ20. 868 "25. 18. 858 3584. 

ἀρτηρία- 1. ἴγβοῖιθα, Ὀγοποβὶ. α. τῷ ,αὐχένος τὸ χονδρῶδες 

ὺ πρόσθιον. δι᾿ ἡ φυννὴ ὼ ἡ ἀναπνοή, ἀρτηρία ἐστιν Ζια] 2. 50 

4938 58. καὶ ἀρτηρία ἄεβον Ζιαι6. 495322-}24, 490 32. Ζμγϑ. 

664 421- 665 321 (Ε Ρ 289 π.12). οὔ αν]. 410481. ἡ καρ- 

2:14 κεῖται ἀνωτέρω τῷ πλεύμονος κατο τὴν σχίσιν τῆς δρ- 
τηρίας Ζια171. 496 56. πόροι τινὲς σχίζονται τὸν αὐτὸν τρόπον 

ὅνπερ καὶ αὶ ἀρτηρία, κατὰ παντα τὸν πλενίμονα, παρακολυθϑντες 55 
τοῖς ἀπὸ τὴς ἀρτηρίας Ζια1ῖ1. 496 328. τείνει ἡ ἀρτηρία 

πᾶσιν εἰς τὸν πλεύμονα Ζιβιῖ. 507 "24. ἐπάνω οἱ ἀπὸ τὴς 

φλεβός εἰσι πόροι τῶν ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας συρίγγων τεινυσιῶν 
Ζιγ8. 518}24, εὖ 518 55. (τῶν πόρων ἀρχὴ τῶν ἀπὸ τῆς 
ἀρτηρίας Ζιγι.51080, αορτὴς εἱ ἸΡΚΑ, ) ὁ αὐχὴν τῆς ἀρτηρίας 60 

χάριν Ζμδ10. 680518. ἀδύνατον τὴν κεφαλὴν φθέγγεσθαι 

Αὐθουϊαβ 109 

κεχωρισμένης τῆς ἀρτηρίας Ζμγιο. 618 "24. ἡὶ πληγὴ τὸ 
ἀναπνεομένα ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐν τύτοις τοῖς μορίοις ψυχῆς πρὸς 
τὴν καλυ μένην ἀρτηρίαν φωνή ἐστιν ψΨβϑ8. 420 029, 42151. 
πῶς αἱ φωναὶ διαφέρωσι κατὰ τὰς διαφορὰς δὴ τὰ πάθη τῆς 
ἀρτηρίας ακ800}19-804 "27. πια 22. 901 "7, 14. ἔστι ὼ 
ὀιὰ τῆς ἀρτηρίας ἐκ τῶν στηθῶν ἡ ἀναπνοή αν. 418 519. 

οἴ ακ 800 520. ,παθήματα συμβαννει ἥκιστα τῷ πλεύμονος 
περὶ τὴν ἀρτῃρίαν Ζμγά. 661 58, αἱμορροῖδες. ἐκ τῆς ἀρτη- 

βίας μετὰ βίας Ζμγ5. 668 19. ἱπίον τὴν ὠρτηρίαν οἱ τὰ 
ὦτα 4086 ἰπίοτοθάαι τϑιῖο πλβθ. 960 "860, 38. --- ὁ. (ἧς 
ἀρτηρίας διαφοραὶ ἐν τοῖς τῶν ζῴων γένεσιν.) ἔχει τὴν ἀρ- 
τηρίαν πάντα ὅσαπερ καὶ ὼ πνεύμονα ἔχει Ζια1 6. 4952}. ὅλως 
πάντα ἔναιμα ὃ ὁσα τὸν ἀέρα δεχόμενα ἀναπνεῖ ὺ ἐκπνεῖ (ὅσα 
ἐστὶ τετραποδα ὼ ζῳοτόκα), πάντ᾽ ἔχει πνεύμονα ἀρτη- 
ἴαν ἢ στόμαχον, ἢ τὴν θέσιν τῆς ἀρτηρίας ὁμοίως ἀλλ᾽ ἐχ 

ὅμοια Ζιβιδ. 506."8,}88. Ζμδὶ. ,810}18, πῶς ὁ χαμαι- 
λέων ἔχει Ζιβι1. 508 .}11. πῶς τὸ τῶν ὄφεων γένος Ζιβ11. 
508 517. Ζμδ11. 691 "27. ἔχει ὶὰὶ ὁ δελφίς Ζιδ 9. 886 52. 
τὴν ἐπιγλωττίδα ἐπὶ τῆς ἀρτηρίας ̓ ὐδὲν τῶν ψοτοκόντων ἔχει 
ΖΙβ1ι2. 5044. Ζμη δ. 664 "22. αν 11. 416.34. οἱ ἰχθύες 
εἰκ ἔχυσι τὴν ἀρτηρίαν διὰ τὸ πνεύμονα μὴ ἔχειν Ζιδ9. 585 
Β1δ. ανϑ. 471 822, --- 2, δτγύοτὶδ εἰ ἴγβομθα, ἱπαρτταῖβ δτ- 
τογίβ. τρεῖς αἱ κινήσεις τὸ ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πνεύματος, ἀνα- 
πνοή, σφυγμός. τρίτη δ᾽͵ ἡ τὴν τροφὴν ἐπάγυσα αὶ κατερ- 
γαζομένη πνά. 482014- "δ. 484 58ὅ. ἰπ μος ᾿ἶδτο ρβϑιάθρὶ- 
Εύᾶρμο ἀρτηρία τιοᾶο ὑγϑοθθδπι βἰρπίβοαῦ πν δ. 488 08, 12, 
14, 15, 117, 18, πιοᾶὰο αγίδγίϑπι πνϑ. 482 8, 10. 4. 488 58. 
ὅ. 488 "24, 022, 29, 484 "4, 18. 6. 484 514, 2ὅ, 84. 

ἄρ τι, ἀοῇ τὸ ἐγγὺς τὸ παρόντος νῦν [, το] μόριον τῷ παρελ- 
ϑόντος ᾧδ,18. 222 "12. τὸ ἄρτι ῥηθέν. λεχθέν Φη4. 2485. 
Πγ8. 1279081. δ8. 1298 "24. εἴπομεν ἐν τοῖς ἄρτι λόγοις 
ᾧθ8. 268 528. 

ἀρτιάζειν. ἀρτιάζοντες (εἰ ΒΚ, οὗ Ργὅ. 1407 58. ἘΡΠΑ με- 
ρίζοντες εοἀὰ εἰ ΒΚ) μτῷ. 468 "20. 

ἀρτιασμοί Ῥγδ. 1401 58. 
Αγύϊοαϊαβ, αὶ δϑηυβ α]αποά ἀπ ν γβιπι βρη! βοιίατ, ΠΟ ΓΆΓΟ 

οταἰυϊτατ. τὸ ζῆν ὁρίζονται τοῖς ζῴοις δυνάμει αἰσθήσευ;ς, 
ἀνθρυύποις δὲ αἰσθήσεως ἢ ἢ νοήσεως Ἠιϑ. 1170 517 ((0}} τῦτο 
πρὸς τἄλλα ζῷα τοῖς ᾿ἀνθριΐποις ἴδιον Πα2. 1288 816). ἀν- 
θρωπος φύσει ̓ πολιτικὸν ζῷον Πα 2. 1268), 10, 82 ((0}] 
πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον 27, 84). γυνεῖς τέκνα φιλῦσι, 
τέκνα δὲ “γονεῖς Ηθ814. 116] 527 (011 οἱ γονεῖς στέργεσι τὰ 

τέκνα. τὰ ὁὲ τέκνα τες γονεῖς 18) ΨΔΒΪΘπ Ῥοοῦ ΠῚ 840. 
ΥνΣ δὰ Κῦ. 8.521. --- αδὶ οοπιαπραπῦαγ ἀὰο ποπιΐπδ μον 
886 ἀἰβιυϊποῖδ, δυίζουλιϑ δὰ υἱγαπαὰο ποπΊθ Ῥοπθπάσα ἱπίθν- 
ἄσπι οι αν π᾿ αἰΐοτο. εἴ τις συνάγοι τὺς τόπος ἐς ἕν. 

ὥστε ἅπτεσθαι τὴν Μεγαρέων πόλιν καὶ Κορινθίων, ὅ ὅμως ᾿ 
μία πόλις ΠγΎΘ. 1280}15. ὁ τὰ Κυπρια ποιύσας ᾿ὴ τὴν 

μικρὰν Ἰλιάδα ποδ8. 1459 2. (ἀναγνώρισις βελτίστη) οἷον 
ἡ ἐν τῷ Σξοφοκλέυς Οἰδίποδι ὼ τὴ Ἰφιγενείᾳ ποὶθ. 1455 

418. ἡδοναὶ διαφέρυσαι τιῷ εἴδει ᾧ ἀφ᾽ ὧν Ηκ2. 1114510. 
οὗ ρῥγδοίασοα Ηγϑ8. 1111 484. δῖ. 1127 ΝῚ. πο24. 1459 
581. ΑΒ θη Ροοῦ ΠῚ 329. ἐποποιία δὴ ὼ ἡ τῆς τρωγῳλίας 

ποίησις. ἔτι δὲ κωμῳδία ὸ, αὶ διθυρα αβοποιητικύί πο1. 1441 
818. ὥσπερ Ἰλιὰς ὼ ἡ ̓Οὐυστεια ποᾷ. 1449 81  ΔΒϊοη Ροδὶ 

ΙΝ 409. --- οομΐτϑ υδὶ ἰάθιῃ ποπιθὴ ἀμοῦιβ Θρ Ὁ 018, 6δῃ- 
ἄδπι πούϊομοπι σοηὐπϑηίθιιβ ἀοἰογηνπαίαν, ἰπξθγάσπι δγιϊ- 

οὐ]ὰ8. νιάθίαν τορϑῖὶ τὸ φυτικῶ ὁ, τὸ αἰσθητὰ σώματος 

Οα9. 218 9,28 (ϑεὰ τὸ φυσικὸν σῶμα ὶ αἰσθητόν 219 39, 
περὶ τὰ αἰσθητὰ αὶ ἐν κινήσει ἡμαϑὅ. 1196 Ρ28). --- βἴπρα- 

Ἰαγῖβ ασυδοάδπι οἱ “αθαπάδηεία, οἱ δἰ ρβὶ8 σογηϊαν ἴθ Βος 



1710 ἀρτιοπέριττον᾿ 

ἀγεϊσα!! ἀδὰ: αὕτη μὲν γὰρ (ἷ γωνία) τῇ α ἴση Ὑς ἡὶ δὲ τὸ Ὑ 
τὴ β Αδ11. 94.382 (1 6 ἡ δὲ ἐφ᾽ ΐ κεῖται τὸ Ὑ τὴ β). οἵ 
Αβ2. 54838,12, 18 ὙνΣ. Φ. 8. 21558. ζ1.281}97. 282 51 8]. 

ἀρτιοπέριττον τὸ ἕν διὰ τί καλεῖται 194. 1518 512. 
ἄρτιος. τὸ περιττὸν ὸ ἄρτιον ἀριῆμῷ κατηγορεῖται ὼ ἀναγκαῖον 8 

θάτερον τῷ ἀριθμῷ ὑπάρχειν Κ10. 12 36. πάντα ζῷα ἀρ- 
τίως ἔχει πόδας Ζιαῦ. 489 Ρ22. Ζπι. 104 "14. 8.108 21. 

πιϑθ6. 898 020. 80.894817. ἐπιτυχεῖς ὄντες ὥσπερ ἔνιοι ἃ ἄρτια 

μερίζοντες (ἢ ἀρτιάζοντες, οἱ ΒΚ) μτῷ. 468 "20. ἄρτια πὼς 
ὀιχῶς λέγεται ὼ ἐριστικὺς ποιεῖ συλλογισμύς Πβ8. 1261 10 

Ρ29. 5. 1264 δ90. --- ἀριθαῦ στοιχεῖα τό τε ἄρτιον ΕΝ τὸ 
περιττὸν (ῬυΓμα 5) ΜΑδ. 986 418. 9. 990 49. ἄπειρον τὸ ἄρ- 
τιον (Ργυ}) ᾧγά. 208 5311. τὸ ἄρτιον ἐξ ἀνίσων τῷ μεγάλυ 
ὁ μικρῷ ἱπασθέντων (ΡΙδὸ Μνά4. 1091 824 ΒΖ. --- ἀρτίως 
λέλεκται (Ερίεμάγιι ἔγ πὸ 47 1 ογθῃ2) Μμ9. 1086 417. ἐπὶ κ5 
τῶν ἀρτίως ῥηθέντων τζ 18. 150 518. αἷμα ἀρτίως ἐπετφαγ- 
μένον χῦ. 198.515. 

ἀρτιότης, ὁρρ περιττότης Μγ2. 1004 511. 

ἀρτίφρων ἀνήρ (ἔων Μοὰ 294). Ῥβ2Ι1. 1894 529,18. 
ἄρτος. ἄρτοι ἄναλοι, ἁλισμένοι πκαῦ. 921 3588. ἄρτοι ἄτριπτοι, 40 

σφόδρα τετριμμένοι πκα11. 929 317. 8. 927 Ρ22. ἄρτοι ὁί- 
πυροὶ πκα!". 938511. οἱ ἄρτοι λευκέτεροι φαίνονται ψυχροὶ 
ὄντες πκαά. 9215"21. ὅπως ὁ σῖτος δικαίως πραθήσεται ὸ 
τὰ ἄλφιτα ὼ οἱ ἄρτοι 411. 1846}18. 

ἀρτύειν τὰ δα ΗΎγ18. 1118 329. 35 
ἀρύειν, ἀρύσαιτο τζθ. 145 "28,24. 
ἀρύθμιστος Μὲὸ4. 1014 27. οὔ ἀρρύθμιστος. 
ἀρχαϊκῶς ἀπορῆσαι Μν2. 1089 42 Β7. 
ἀρχαιόγονος ὼ πρώτη αἰτία κθ. 8399 326. 

ἀρχαιόπλυτοι. ἔν νεόπλιτοι Ρβϑ9. 1881.524. 80 
ἀρχαῖος. ἐν τοῖ; ἀρχαίοις χρόνοις, ἐπὶ τῶν ἀρχαίων χρόνων 

ε4. 1808 ν19. γὅ- 1218 860. 14. 1285 18. ὃ. 1289 86. 
ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν Πγ14. 1288 580. δι. 1298 512. 

ἡ Ἑλλὰς ἡ ἀρχαία μα14. 852 85. κατὰ τὴν ἀρχαίαν γλῶτ- 

ταν Ῥαῶ. 185710. ἀνδριὰς εἰργασμένος ᾿ τὸν ἀρχαῖον τρόπον 88 

681. 886."20. 100. 888 Ῥιδ. νόμοι ἀρχαῖοι λίαν ἁπλοῖ, νό- 
μιμα ἀρχαῖα. τὰ ἀρχαῖα ἧττον διήρθρωται. τῶν νεωτέρων 
Πβ8. 1308 }59, 42. 10. 1271 "24. ταῦθ᾽ ὅτως ἀρχαῖα 
παλαιὰ διατελεὶ νενομισμένα παρ᾽ ἡμῖν 40. 1481 580. δ" 
ΒΒ Μ22, 145. ἀρχαῖοι ὁ πάτριοι λύγοι Οβ1. 284 32. ἀρχαία 40 
ὸ ϑημοτικὴ ὑπόληψις ΜΑΒ. 989511. μαϑ8. 889 "20. νομο- 
θέτης τῶν ἀρχαιοτάτων Πβ8. 1966 "18. αὐτόχθονες ἢ ἥ ἀρ- 
χαῖοι Ῥαδ. 1800 "82. ἐπὶ τῶν ἀρχαίων, ἐν τοῖς ἀρχαίοις 
Πεδ. 1805 37. γ14. 12869. δ18. 1297 "21. οἱ ἀρχαῖοι 
Πγ15. 1286 587. Οαϑ. .219528. οἱ ἀρχαῖοι σοφοί, οἱ ἀρχαῖοι 45 

φιλόσοφοι. οἱ ἀρχαῖοι ὼ διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογίας, οἱ 
ἀρχαῖοι Φβ 4. 19658. Οαϑ. 2711 "8. μβ1. 858 ..84. Φαθ. 
189 Ρ14. 8.191 528. β2. 194 519. ΓαΙ. 814 36. μγ2. 812 
192. Οὐ 8. 810}1. ψγϑ. 4271 321. ΜΧλ]. 1069 4325. Ζμα!ὶ. 
940}4. Ζγα18. 124 ν8δ, 125.521. ΕἸ. 118 ΡΊ. οἱ ἀρχαῖοι 50 
ὸ παμπάκαιοι Μλδ. 1014 .- ὄντες  ἀρχαιότεροι καινοτέρως 
ἐνόησαν Οὗ. 808 581. --- τὸ ἀρχαῖον ἐγγύς τι τῷ φύσει 

Ρβϑ9. 1887 2160. πλῆῦτος ἀρχαῖος Πὸ 8. 1294 Δ. --- τὸ 
ἀρχαῖον βυ 80 (8Ο0ΓΒ, δδραῦ) 0β1848 48,25. --- τὸ ἀρχαῖον 

δανογ (011π|}) Πβιο. 1271232. ε10. 1810}21. --- ἀρχαίως 85 
λίαν ὑπολαμβάνειν Πη11. 1380 988. 

ἀρχαιρεσίαι, ςοπὶ εὐθῦναι, νομοθεσίαι ΠΎΙ11. 1281}38, 1282 

418. δ14. 1298 320. ρ8. 1434 519. 
ἐΑΧεΥοῦοε χυμὸς ἐν δένδροις τισίν φταϑ. 818 086. 
ἄρχειν. 1. ἱποῖρθυβ. Κράτης πρῶτος ἦρξε καθόλυ ποιεῖν λέγυς 60 

ποῦ. 1449 "7. ἄρχειν στάσεως Πεά. 1804 49, 87. ἄρχειν 

γ 
ἄρχειν 

χειρυὶν ἀδίκων Ρβ24. 1402 "2. ρ87.1444}18. κ΄ ἄρχει καὶ 
᾿μακρα,, τελευτῶσι δὲ τρεῖς βραχεῖαι Ργϑ. 1409 814, 17.-- 
τηρὰ χρῶνται τῷ ἑνὶ παιᾶνι ᾿ὴ ἀρχόμενοι (ὺ πελευτώνεις δαὰ 

ΨῊΙ]) Ργϑ. 1409. 410. ἦρχϑαι, ὉΡΡ πεπαῦσθαι ρ80. 1481 588. 
εὸὲν γίγνεται ἐδ᾽ ἄρχεται γίγνεσθαι Ρβ19. 1392 517, 18. 
οἵ μγά. 818 "14. ὅθεν ἤρξαντο ῥεῖν, πνεῖν μβ2. 858 38, 8. 
858 482, ἄρχονται κηριαζ εἰν Ζιειὅ. δ46 "29. ἄρχεσθαι τῆς 
ὑφὴς Ζιι89. 628.821. στόμαχος ἀπὸ στόματος ἀρξάμενος 

Ζιβι1. 801581. φλέβες ἠργμέναι ἐντεῦθεν Ζμγά. 666 51. 
β9. θ84 488. οὗ δὃ9. 685 21. ῥύγχος ἡργμένον ἐκ τῆς κε- 
φαλῆς φοινικῶν Ε 212. 1021 587. ἀρ εσθαι ἀπ᾿ ἰατρικῆς. 

τελευτᾶν εἰς ἰατρικήν αἰ1. 4861. ἄρχεσθαι ἀπὸ ἀφώνα." 
τελευτᾶν εἰς ἄφωνον ρ24.142486. ἀρξοίμενοι κατὰ φύσιν 

πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων τι]. 164 322, ΝΖ δὰ 9816. Ζμαδ. 
640 58. β5. 6058 528. πο]. 1447 512. ἡεα. 1217 419. ἀρ- 

ξάμενος ἀπὸ τῶ τί ἐστιν τα 4. 105 "15. ἐντεῦθεν ἀρχόμενοι 

ᾧδ 11. 219 48. ὖδ᾽ ἀρξάμενοι λέγωμεν μαὶ. 389310. ἀρ- 
ξάμενοι ἄλλην, τὴν αὐτὴν ἀρχήν ῷαϑ. 191 "4. θ8. 254518. 
- ἀρκτέον ἄνωθεν Ηζι3. 1144518. ἀπὸ τῶν γνωρίμων 
Η.«2. 1095 "2, 8. ἐντεῦθεν. ἀπὸ τῶν εἰρημένων Ζμαι. 640 
418. ὃ 5. 682 481. ἀπὸ τῷ πρώτυ Μὸ1. 1018 38. ἀπὸ τῶν 

πρώτων δρκτέον “πρῶτον Ζγβ4. 1812. -- 2. ἱπιρογαγθ. 
πολιτεύεσθαι νὰ ἄρχειν Πζ4. 1818 Ὀ1 δ. ἄρχειν ἢ δεσπόζ εἰν 
Πα6. 1256 "21. εἶναί τι κρεῖττον ᾧ ἄρχον ψα 5. 410 18. 
ἄρχοντες, ΟΡΡ ἰδιῶται Πδ16. 1800 21. πκθ14. 952 28. 
ΟΡΡ πρὸς τοῖς ἰοίοις σχολάζειν Πεϑ. 1808 "85. ορὈ πλῆθος. 

πάντες Πδ14. 1298 588, 84. --- ἄρχων ἄνθρωπος. ἀϊδὶ ἄρ- 
χων λόγος, νόμος ΗΕ10. 1184 3485 (ει. γ15. 1119 "7). 
Πγ1δ. 1286 39. δδ. 1292 "6. --- ἄνευ ἀρχόντων ἀδύνατον 
εἶναι πόλιν Πὸ 4. 1291."85, 87. ἄρχοντος ἔργον τί ΠΙγ4. 1826 
014, Υ11. 1282 08. ὁ ἀόριστος ἄρχων Πγι. 1218 ν14.11. 
1282 38ὅ. ἄρχειν κατὰ γράμματα, αὐτογνώμονας Πβιο. 

1272 388. ἄρχοντες αἱρετοὶ [Πβ8. 1268.311. φέρειν ἄρχοντας, 
φοπὶ ἐκκλησιαζ εἰν, ποιεῖν τι τῶν πολιτικῶν Πβ6. 1206510. 
ποῖα τινα χρὴ ἔχειν τὸς μέλλοντας ἄρξειν τὰς κυρίας ἀρχάς 
Πε9. 1809 κ88- "18. γά. 1271 514. α18. 1260 517. πολίτε 
᾿ ἄρχοντος ἡ αὐτὶ ἀρετή Πη14. 1888 81 1. - τὸ ἄρχεσθαι 
Ὃ, ἄρχειν εἴδει διαφέρει Πα18. 1289 087. ἄρχον φύσει, ἀρ- 
χόμενον φύσει ἀεῇ Πα2. 1252 481, 88, 80. 8. 1254 "28, 21. 
18. 1260 88, ἄρχοντες ὼ ἀρχόμενοι πότερον οἱ αὐτοὶ ἀε. 

Πη14. ἐκ ἔστιν εὖ ἄρξαι μὴ ἀβρχθέντα Πγ 4. 1271 "1 5. 
γ14..1888 52,18. ἄρχοντος ἢ ἀρχομένν πότερον ἡ αὐτὴ 
ἀρετὴ ἢ ἑτέρα Πα18. 1269 088. γά. 1277 020, 8. --- ἄρχειν 
ς βθῃ ὴ μοναρχία, ἄρχει τῶν ὁμοίων Πδ10. 1295520. ἡ 

ψυχὴ ἄρχει τῷ σώματος δεσποτικὴν ἀρχήν 11χὅ. 1264 Ρδ. 
ἄρχειν, ΔΌΒοΪ αὐ Β0Ὲ εἶναι ἐν ταῖς ἀρχαὶς Πε8. 1809 82. 5. 

1805 "8. β9. 1271 512, 16 8]. εἴργεσθαι, μετέχειν τὸ ἄρ- 
χειν Πεδ. 1308 085. β2. 1361 ν2 (εἴ μετέχειν τῶν ἀρχῶν 
Υ ἀρχή). ἄρχειν κατὰ μένας ΠΎΙ1. 1281 088. ἄρχειν ὀλί- 

γον χρόνον, ὁιὶ βία Πεβ. 1808520. Ὑ14.1286 588. ἄρχειν 
ἀκερδῶς. Πεδ. 1809 518. ἄρχειν ἀπὸ τιμημάτων Πε8. 1808 
"24. ὴ δεσποτεία πῶς ἄρχει Πγθ. 1278 84. ἄρχειν Ὁ 86ο, 

ἄρχειν τὰ κατὰ πόλιν, τὰ ἔνδημα Πγ14. 1285 Ρ14. ἄρχειν 
ἀρχήν τια Πα6. 1255 "8. Ὑ11. 1282 832. 14. 1285.ν88. 

ὃδ14. 1298 "28. εθ. 18069. ζΩ. 1817 028. ἄρχειν τὰς πο- 

λιτικὰς ἀρχαῖς ΠγΎΘ. 1279 410. ἄρχειν δεσποτικὴν ἀ ἀρχήν τδοι 
1254 "5 (εἴ δεσποτικῶς ἄρχειν, ορρ ἡ τῶν ἐλευθέρων ἀ 
ΠΡ 10. 1295 517. 14. 1888 028). ἄρχεσθαι ἀρχὴν ἘΡΨΩΝ, 
τὴν τῶν ἐλευθέρων ἀρχήν βῖπι Παδ. 1204 Β20, γὙ17. 1288 
410. δ11. 1259}19. ἂρ εσθαι ἐδεμιᾷ ἀρχὴ Πδ11. 1295 
519. οἱ πρεσβεύσαντες ἣ ἄρξαντες τὰς εὐθύνας ἐδίόοσαν 



᾿ .» 
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406. 1545 548, --- ἐγχειρίζυσι τὴν φυλακὴν ἄρχοντι με- 
σιδίῳ, ὃς ἐνίοτε, γίνεται κύριος ἀμφοτέρων Πε6. 1806 428. 

ὀλιγαρχυιὸν ὁ ἄρχων ὁ εἷς ἐν τὴ τῶν Ἐπιδαμνίων πολιτείᾳ 
Πειϊ. 1801 25. ἄρχοντας καλῶσι τὸς ἀφωρισμένως πρὸς τὰς 

θυσίας τὰς κοινάς Πζ 8. 1822 529. --- τῶν ἐννέα, ἀρχόντων 5 
τῶν ᾿Αθήνησιν ὁ ὀνόματα [,314. 15ὅ40581, 88. πρὸς τὸν ἀρ- 
χῆντα τίνες ἐλαγχαάνοντο δίκαι 881. 154115. 388. 1542 

41. ὁ ἄρχων διατίθησι Διονύσια καὶ Θαργήλια [381]. 1641}6, 
λαμβάνει προέδρας 389. 1542 81, ἐπώνυμος, ἐπεγράφετο 
ὅτε ἄρχων ὁ ἐπώνυμος ὁ τῷ προτέρῳ ἔτει δεδιωκηκως (Ὁ) 
. 881]. 1841 20. 429. 1549 818, 22. ὁ ἄρχων (λιβοαΐου- 

εἴαπν) χορὸν ἔδωκε ποῦ. 1449 Ρ2. --- αῦ ρ488 ἄρξονται Πζά. 
1318 586. ἀρχθήσεται Πα 18. 1269 "40. 

ἀρχεῖον. 1. οασῖα. ἐξίασιν ἄρχοντες ἐπὶ τὰ ἀρχεῖα κθ. 400 
"16. -- 2. ἀρχεῖον, ΔΩ ἀρχή Πὸιδ. 1299 "15. ε4. 1804 τ5 
419. τὸ τῶν ἐφόρων ἀρχεῖον Πβϑ9. 1270}}11. 10. 1272 3529. 
τὰς δίκας ὑπὸ τῶν ἀρχείων δικάζεσθαι 1Π|β11. 1218 519. 
κατασκευάζειν ἀρχεῖδν τι οἷον προβύλυς Πὸ 14. 1298 028. 
ποιεῖν τὰ ἀρχεῖα οἷον ὀβελισκολύχνια Πδι5. 1299 09. βα- 
ὀίζειν εἰς τὰ ,ἀρχεῖα, ἔω ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι Πὸ 15. 1299 20 

486..}8. ἐμπίπτεσιν ἄνθρωποι σφοῦρα πένητες εἰς τὸ ἀρχεῖον 
Πβ9.1 2τόὸ 10. 

᾿Αρχέλαος ὁ τῆς Μακεδονίας βασιλεύς πλὶ. 954 882. καὶ εἰς 
᾿Α, ἐπίθεσις Πε10. 1811 "8, 80. Σωκράτης ἐκ ἔφη βαὸϊζ εἰν 
ὡς ᾿Α. Ρβ28. 1398 "2ὅ. 85 

᾿Αρχέλαος ῬΒΙΙοϑορίνια τῸΒΡ ψα2. 404 820 (ΟΥ̓ῬΒΙοΡ δὰ ἢ 1). 
᾿Αρχέμορος. ἀγυὶν ἐπὶ ᾿Αρχεμόρῳ 594. 1514 085. 
ἀρχὴ ποσαχῶς λέγεται ΜδῚ1. τὸ πρῶτον ἀρχή τὸ!. 121 9, 
Μδ1. 1018 518. ΑὙΖΣ. 1256. ἀρχή ἐστιν ὃ αὐτὸ μὲν μὴ ἐξ 
ἀνάγκης μετ᾽ ἄλλο ἐστί. μετ᾽ ἐκεῖνο δ᾽ ἕτερον πέφυκεν 80 
εἶναι ἢ ἢ γενέσθαι, ΟΡΡ τελευτή, μέσον ποῖ. 1450 "27, 29,81. 

1. ἀρχή, ἰηϊείαμα. ἀρχὴ πλεῖον ἢ ἥμισυ Παντός, παντὸς 
μέγιστον. Ηαῖ. 10987. τι84. 188 522. ἡ ἀρχὴ δυνάμει 
μείζων ἢ ἢ μεγέθει Οαδ. 271 "12. οὗ Ζγαξ. Τ16 08. ἐξ ἀρ- 
χὺς εἰς τέλος μαϊ4. 8511}. ἀρχὴν λαμβανειν ἀπό τινος δὅ 
«8. 36821. οὗ ταὶ. 100 529. ἀρχὴ ὅθεν ἤρξαντο ῥεῖν 
αβ2. 356 .58. τελευτὴ μᾶλλον ὕδατος ἢ ἀρχὴ ἡ θάλασσα 
μβ2. 8356}1. αἱ ἀρχαὶ τῶν περιόδων Ργϑ. 1410"2. ἀρ ὴ 
τῆς πράξεως, τῆς μεταβολῆς, τὴς γεννήσεως, τῆς αἰτίας 
Ἠε12. 5130 Ρ28. 10. 118519. Φζο. 280.814. Ζιεῖ4. δὅ45δ 40 

525. ἀρχὴ τὰ αἰσθητηρίυ. τὴς αἰσθητικὴς ψυχῆς δῖπι 2γ:2. 
181.431. δ1. 166 486. Ζμγῦ- 667 "29. 10. 612 »16. ἀρχαὶ 

τῶν φλεβῶν, τῶν νεύρων, τῶν ὀδόντων, ἀρχὴ τῷ ὑβ Ζιγ2. 
511}921, 28. 4. 518 16,16, 28. ὅ. 816."88. ὁ 8. 580 081. 

ζ3.561510. ἡ ἀρχὴ τῶν σκωληκίων μικρά Ἄιε19. 852 524. 4δ 
15. 541 "18. ἀρχή. ὉΡΡ πέρας ᾧθ8. 264}21. μαῖ. 844 
438, 5εὰ ἡ ἀρχ πέρας τι Μὸ11. 1022 412. τῷ ἀπείρα ἐκ 
ἔστιν ἀρχή Ζγβθ. 142 521. ---- τὴν ἀρχήν (Ὁ ἰμ1010) Ζια δ. 
489 "8, ορρ εἶτα Ζιε1 5. ὅ48 518. ἀρχὴν ϑὸ᾽ (ομμπῖπο ποπ) 
ἐπιχειρῶσιν Πη11. 1381 817. κατ᾽ ἀρχάς χθ. 198 11, 26, δ 
830. ἐπ᾽ ἀρχὴν τὰς λόγυς ἀναλύειν Μκθ. 1063 818. ἐπ᾽ ἐἰρ- 
χὴν ἰέναι Φθ1. 261 518. οΥ μαά. 841 "81. τὸ ἐν ἀρχὴ γινό- 
μενον, ἡμαρτημένον Πε8. 1808 284.1. 1802 56. 4. 1808 
"28. Ζκ. 101 Ῥ25. χθ. 198088. ἐπ᾽ ἀρχὴς τὸν νομοθέτην 
ὁρᾶν δεὶ Πη16. 1384 }29. βέλτιον ἐξ ἀρχῆς ὁρᾶν Πε8. 1802 δδ 
"19. ἐξ ἀρχὴς διελθεῖν Πὸ 15. 1800 510. παλιν ἐξ ἀρχῆς 
ἔπωμεν Αὐ 8. 98.516 ΥΥΖ. Γα2. 316 18. λεκτέον ἐξ ἀρχὴς 
ἐναλαβῶσιν Οαδ5. 271 "17. οἵ Ζμβ1ο0. θ5Ὁ Ρ28. ἐξ ἀρχὴς 
εὐθὺς ὑπάρχειν Πγ16. 1281 }10. εἴ Φηϑ. 241016. Ηε10. 
113420. ἐξ ἀρχῆς. ὉΡΡ ὕστερον χα. 199."10, 09. καθι- 60 
στάναι, συστῆσαι ἐξ ἀρχὴς ΠΡ]. 18381516. γ18. 1284 017. 
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οἱ πάμπαν ἐξ ἀρχῆς ἁψάμενοι τῆς μεθόδῳ, ΜΑϑ8. 984 527. 
(εἶ ἡ πρωτὴ φιλοσοφία, νέα κατ᾽ ἀρχὰς ἦσα ΜΑΊ0. 998 
416). οἱ ἐ ἀρχὴς ( 68 οἱ παλαιοί) ΠΡθ8. 1337 "29. πλ11. 
956 "10. ἡ ἐξ ἀρχῆς πολιτεία Πδ18. 129111. τὰ ἐξ ἀρ- 
χῆς αἴτια (8 τὰ πρῶτα αἴτια) ΜΑ 3. 988 324 ΒΖ. ἡ ἐξ 
ἀρχὴς σύστασις, γένεσις αν 14. 47 08, μβ1. 888 484. 6. 
8605 411. τὰ ἐξ ἀρχῆς αὶ τὰ αἀἰϊδια Μθ9. 1051 319. τὰ ἐξ 
ἀρχῆς, ΟΡΡ τὰ ἐπιγινόμενα ΠγΎϑ. 1280."80. Ηεῖ. 1182 ν14. 
ὴ ἐξ ἀρχῆς σκέψις, πρόθεσις, προαίρεσις Αα82. 41 85. ενῶ. 
460 582. Ρβ18..1392 "4. μα!. 889 .39. αἱ ἐξ ἀρχῆς θέσεις, 
ὑποθέτεις. προτάσεις μαϑ8. 889583. Α«Ἱ. 24.280. 28. 41 
482. 16. 86 6. τὸ ἐξ ἀρχῆς ῥηθέν τζϑ. 1471}1, 2. 8. τὰ ἐξ 
ἐρχὴς Ακδ.21 811. Οα 2. 268 "2δ. ἐκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχ χῆς 
( 6 ἴῃ 118. ἰρβίβ χυϑθ ἃ ρυϊπεὶρίο Βαπαρϑίιη8). ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 
μεταλαμβανομένοις Αα39. 45.518 ἽΥΖ. τὸ ἐν ἀρχὴ, ΒΥ τὸ 

κείμενον. ἡ θέσις, οΡρ τὸ ἀκόλεθον τϑ6. 160 45.111. βὅ. 
112.520. ἀνήρηται τὸ ἐν ἀρχὴ, τὸ ἐξ ἀρχῆς τηῦ. 184 Ὁ21. 
Αχ26. 48 "7. 88. 60 57. 9. 60 39. ἀποόεικνύναι τὸ ἐξ ἀρ- 
χὺς (( 6 ἰὰ χιοὰ δὺ ἱπί(ἴο δὰ ἀδπηοπβίγηαπι ργοροβίζιιπι 
γα.) Αβ168. 6631. α38. 41 424, 84 (οἴ 840. 25. 42 380). 
Φη!]. 242}20. λαμβάνειν, αἰτεῖσθαι, αἰτεῖν τὸ ἐξ ἀρχῆς, τὸ 
ἐν ἀρχὴ (ἱ 6 βυπιογ ἰὰ ηυοὰ δὺ ἰπίϊο δὰ ἀδπιομδίγαπάιπι 
Ρτοροβίδιπι δῦ, ρουῖο ρῥγϊποὶρὶ) Αα 28. 40 082 5. 24. 
41 }8, 18,30. Μγά. 1000517, 21. τὸ ἐξ ἀρχῆς κείμενον 
Μγ4. 1008 52. τὸ ἐν ἀρχὴ αἰτεῖσθαι πέχοτς τθι8. 162 
581 - 163 818. παραλογισμοὶ παρὰ τὸ αἰτεῖσθαι τὸ ἐξ ἀρχὴς 

τι 1. ὅ. 161 386-839. 6. 168 Ρ22-26, --- δὰ ἱπίτίαη) ἀΐδρι- 
λύσειν δἰτουῖ8. (ταγῖιι8 δὰ ἰπεῦίαπη ἀπίνογβὶ Εἰσὶ, οὗ Κτίβοβο 
ἤθη 1,2 1886 Ρ116) ΑΓ Ἰϑοίογϑβ τϑπυοϊο ἰδ Ποσπνα 8: εἴς- 
ρηται (διωρίσαμεν 81}) κατ᾽ ἀρχάς Ηη1. 1149 Ρ21 ΕὙΒΟΠ6. 
ΑὙΖ22. 84 882, Φθ6. 260511. Ψγϑ. 427 529. ηεηῦ. 1239 
"7, Μμ10. 10868}18, κατ᾽ ἀρχήν Πδ 8. 1298 "27, ἐξ ἀρχῆς 
Γαϊο. 8271582. Πα10. 1258 519, ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς Αα14. 
88.384. 26. 42.384, ἐν ἀρχὴ Αα17. 81 421. Μζ4. 1029}1, 
ἐν ἀρχαῖς ρ81. 14481]. 88. 1445 487. --- αἰδραϊαιίοπία 
δἰ Ἰουϊα8 ἰπίτίαπι ΔΓ 8606 ἔκοιϊς 4. τα] θὰ ἐογμ}}8 : παλιν 
ἄλλην ἀρχὴν ποιησάμενοι λέγωμεν. λέγωμεν ποιησάμενοι 
ἀρχὴν τήνδε ΜΖ 11.1041 "7. Φθ1. 260320. Πα18. 1260 
θ2), 31. 12600}86. Οαϑ. 268}14. λέγωμεν ἀρχὴν λαβόντες 
ἄλλην. τὴν αὐτήν, τήνδε εἰπι Φθ5. 251 3432. μβ8. 887 "28. 
4.859 »21. Πλ 1. 1290 028. 14. 1297 086. (εἴ τὰς ἀρχὰς 
λα αβάνειν καλῶς ΑὙ6. 1422. δεῖ πριῆτον ὑπολαβεῖν τὴν 
ἀρχήν, ὅτι ΠΕῚ. 1801 428). πάλιν ἄλλην ἀρχὺὶν ἀρξάμενοι 
λέγωμεν ᾧαϑ. 191 4. σκεπτέον ἀρχὴν θεμένοις ΑὙΘ. 174018. 
ἀρχὴ ἔστω ἐντεῦθεν Οα12. 281 Ρ2, ἀρχή ἱπ Ηἷβ (Ογτιυ 8 ἃ 
πιθῦ ἰπ|ϊϊ Υἱ ρΓῸρῈ δοοϑαϊ δα οδτι βρη βου οηθπι, 4186 
ΒὉ 2 ἀφεουι Ὀἱζταγ. οἴμπῖπο β8θρ6 ἀιδιῦ6α, υὐὔγιπι ἀρχή ἀη}16 6 
πὶ θα πὶ βὲσηϊβοοῦ, 8ῃ ΓΙ υδοήδαι, ποῖῖο, ἱπιρνίπνὶβ Ἀοῦο 
ὀδιιβ86, δοοθδῦ, αὐτὴ πασῶν ἀρχὴ τιὴν ἐναντιυύσειην τοὶς 
ἀποφηνα μένοις Οαῦ. 211 .Ὰ ἀρχαὶ αὶ ῥίζαι γὴς ἢ θαλάττης 
ἐμβι. 8358Ὁ1, ἀρχαὶ ὼ πηγαὶ στάσεων. φιλίας Πε!ι. 1801 

ῬΑ, ηεη10. 1242 Ὁ]. ἡ καρδία, απαπιηιδην οδῦ ἀρχὴ τιῶν 
φλεβῶν ζ8. 468 082, ἐμ 886 06 Ρἰθηΐογθ ΒΘΏΒΙ ἀρχὴ ἀϊ- 
οἰζιν ζδ. 470 47. ενϑ. 461 "12. ἀρχὴ ὦ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος 
τὴς τραγῳδίας, δεύτερον ἐὲ τὰ ἤθη ποθ. 1450 88 (εἴ ἰηΐτα 
8ὺ ἀρχὴ ἢ ἀσία). ἔστι ὁ᾽ ἀρχὴ τῆς λέξειις τὸ ἑλληνίζειν 
ῬΡγδ. 1407 ,..}19. 

ὡς ἀρχαί, Ρυϊποὶρίδ οορποβοθπαϊ, ὅθεν γνωστὸν τὸ πρᾶγ; μα 
πρῶτον Μό1. 1018.514. ἀρχαὶ ἐξ ὧν δεικνυίσιν ἀ απαντες, 

συλλογιστικαί, ἀποδεικτικαί, ἐπιστημένικαί Μβ81. 9958. 2. 
996 26. γ8. 1005 57. κΙ. 1059 "24. ταὶ. 100 "19. τίνος 
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ἐπιστήμης ἐστὶν αὐτὰς ϑεωρῆσαι Μβι. 995 08. 2. 996 026. 
κ]1. 1059 324. αἱ ἀρχαὶ ὼὸ αἱ λεγόμεναι ὑποθέσεις ΑὙ19. 
8114, Μμ9. 1086 518. ἀμέσυ ἀρχῆς συλλογιστικὴς θέσιν 
λέγω ΑὙ2. 1251. ὑπομένυσι τὸ συμβαῖνον ὡς ἀληθεῖς 
ἔχοντες ἀρχάς Ογῖ. 806 "14 (οἴ τὰς θέσεις ὀιαφυλάττειν 5 
412). --- ἀρχαὶ τὸ συμπεράσματος αἱ προτάσεις Αα21. 48 

821, 086, 85. 80. 46 510 ΥγΣ. γ82. 88 Ρά, Φβϑ. 300 821. 

ἀρχὴ ἐν συλλογισμῷ, ἀρχὴ ἀποδείξεως πρότασις ἄμεσος 
ΑὙ28. 84 Β87. 2. 12 57. ἀρχαὶ ἀποδείξεως προτάσεις ἀναγ- 
καῖαι ΑὙ6. 1455. (ἀρχὴ συλλογισμῇ Ρτοροβί το πιϑίοῦ μο- 10 
ταϊπαύαν ΑὙΖὅ. 86 "80 ΥΝ2.) ἀρχαὶ ἀποδείξεων ὁρισμοὶ ἀνα- 
πόδεικτοι Αὸ ὃ. 90}24, 321. τϑϑ. 158 "2 864. --- οἱ ἀπὸ τῶν 
ἀρχῶν λόγοι, οἱ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς, λόγοι Ηα2. 1095 481- ἐν 
αἱ ἀρχαὶ διτταί, ἐξ ὧν τε ἡ περὶ ὅ: αἱ μὲν ἄν ἐξ ὧν κοιναί, 
αἱ δὲ περὶ ὃ ἰδίαι Αγ83. 8 88 527, 28,86. καθόλν μάλιστα 15 
ὼ πάντων ἀρχαὶ τὰ ἀξιυϊματαά ἐστιν Μβ2. 991.518., ἴπ 118 

Αχἰοπια 8. αυοὰ ρτίπιαπι ἰοοαπι οδυϊποῦ, ῥσϊποῖρίατα οομῖγα- 
ἀϊοιίοη!β, ὀχροπίζαγ Μγη8- θ. κό.6; μοῦ ΡΓΪμοΙρί τα οϑὺ 
ἀρχὴ βεβαιοτάτη. γνωριμωτατη, πιστοτάτη, ἀνυπόθετος, περὶ 
ἣν ἐκ ἔστι διεψεῦσθαι Μγ8. 1008 11, 12,18, 14,18. 22. 30 
κῦ. 1061 084, 1062 84. τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχὰς ἁπαντων τῶν 

συλλογισμῶν ᾿Αἀδυνά τὸν ΑὙ82. τὰς ἑκαστι ἀρχὰς ἰδίας ἐκ 
ἔστιν ἀποδεῖξαι ΑΥγ9. 10 11.10.16 481. τὰς ἀρχὰς περὶ 
ἕκαστον παραδῶῦναι ἐμπειρίας, ἐστί Αα80. 46 818 864. αἱ περὶ 

ἕκαστον ἀρχαί, αἱ οἰκεῖαι ἀρχαί Αβι. 848. γ.2.0Τ1 υ98, 25 
13.536. ἡμα 1. 1188 1. οἱ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν λόγοι 
κενοὶ [Ζγβϑ. 1488, 141 580. τῷ γεωμέτρη ὀκέτι λόγος ἐστὶ 
πρὸς τὸν ἀνελόντα τὰς ἀρχάς ῷαΣ. 185 52. 6Ρθ8.3582.-- 
αἱ ἀρχαὶ γνωριμώτεραι τῶν ἀποδείξεων Αδ΄19. 1009. βΙ16. 
65.514. αἱ ἀρχαὶ. δι᾿ αὐτῶν γνωρίζονται Αβιθ. 64 588. δεῖ 30 
ἑκάστην τῶν ἀρχῶν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἶναι πιστήν ταὶ. 100 

590. ἀποδείξεως ἀρχὴ ὑκ ἀπόδειξίς ἐστιν Μγθ. 1011 418. 
ΑδΙι9. 100"18. ΖΎβΘ. 142 029-88. αἱ ἀρχαὶ ἀναπόδεικτοι, 
ϑκ ἔστιν αὐτῶν λόγος διδασκαλικός ἡμαϑ88. 1191592. Ηη9. 

1151 418. αἱ ἀρχαὶ αἱ πρῶται, αἱ ἄμεσοι, πὼς γίνονται 85 

γνώριμοι Αδ19. τιν ἀρχῶν ὑκ ἔστι συλλογισμός" ἐπαγωγὴ 

ἄρα Ηζ 8. 1189 580. αἼ. 1098]. οὖ τα. 1011. ἀρχὴ 
ἐπιστήμης. ἧ τὸς ὄρως γνωρίζομεν Αγϑ8. 12 024. ἀρχὴ ἐπι- 
στάμης νῶς ΑὙ 28. 84 587. 88. 88 Ρ858η4. ὁ 19. 100 "12. 
Ηζι:. 1148 δ10. 6. 1140 "84- 1141 88. 4 

8. ἀρχαί, ρτϊπεϊρία τϑϑ]ίδ, ἀρχαὶ τῆς ἐσίας, ἀϊδὲ ἀρχαὶ 
ἐξ ὧν δεικνύυσιν. Μβ1. 989 Ὁ7, ἀρχὴ τὸ συναναιρῶν Μκι. 

1060"1. ἡ ἀρχὴ τινὸς ἢ τινῶν ᾧα;. 185 "4. δεῖ τὰς ἀρχὰς 
μήτε ἐξ ἀλλήλων εἶναι μήτε ἐξ ἄλλων, ὃ, ἐκ τύτων πάντα͵ 

ῷαῦ. 188 827. Ζγεῖ. 188 414. πρότερον ἡ ἀρχὴ ὧν ἀρχή 

ἐστιν Μμι0. 1081 58. ἀρχὴ ἄνωθεν πάντων 85. 1491."18. 
ἡ ἀρχὴ τίμιον ὅπ. 106 512. αἱ ἀρχαὶ μεγέθει Μικραί, δυ- 
νάμει μεγάλαι. ἄγετ. 788 313. ἀδύνατον τὴν ἀρχὴν ἕτερόν 

τι ἦσαν εἶναι ἀρχήν Μνι. 10815838. Φαθ. 189.ν80. ἀρχή, 
φοπὶ βγη αἰτία, αἴτιον ΜΑ2. 982 "9. 8. 988 329,4. ὕ. 980 50 
588. 8. 989 928, 990 32. β8. 999518. Ὑ1. 1008 326. 2. 
1003 518. δ12. 1019 Ῥδ. ΕἸ. 1025 7, 8. 1027 329. λά. 
1010}26. Φα!. 184 318. μα 8. 840}"18. 9. 346}19. β8. 
866512. Πε2. 1802 418, 84. Ρα1. 1804811, 85. ηεβ6. 

1222 580 8]. (εἴ αἱ τῶν νόσων ἀρχαί Ζμβῖ. 658 38.) πάντα 56 
τὰ αἴτια ἀρχαί 1 Μὸὲ:. 1018 "17 ΒΖ, 8θὰ ἔστιν ἀρχή τις ὼ 
ὑκ ἄπειρα τὰ αἴτια τῶν ὄντων Μα2. 9941, ἀρχὰ Ε αἴτιον 

ταὐτὸν ᾿ὴ μία φύτις τῷ ἀκολυθεὶν ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ὅχ ὡς 
ἑνὶ λόγῳ δηλώμενα Μγ2. 1008 024, καὶ ἀρχὴ πρώτη τῶν αἱ- 
τίων Γαΐ. 834 421. (ὅσων ὁ ἄνθρωπος ἀρχὴ ἢ κύριος ηεβ6. 80 
1228 45.) ἀρχή, οοπὶ ΒΥ͂ῃ στοιχεῖον ΜΑϑ8. 988 011. 8. 989 

μι 

ἀρχή - 

580. βι. 995 021. 6. 1002 582, 1008 31, 6. γϑ8. 100829. 
λ4. 107016. δ. 1011 380. μθ. 1080 082. 7, 1081 18. 9. 
1086 528. 10. 1086 "20, 1087 48. νά. 1091 028, ᾧκαϑ. 188 

028, ΤΒΙ. 829 8ὅ δ], δοπὶ στοιχεῖον οἵ αἴτιον ΜΕΙ. 1025}. 
1. 1042 85. λι. 1009 526. μ9.ὄ 1086 82]. Φα!. 184.411, 

οοπΐ βγη στοιχεῖον οἱ σία Μμθ. 1080 "6. ἐπεὶ δὲ καὶ μόνον 

τὰ ἐνυπάρχοντα αἴτια, ἀλλὰ ᾧ τῶν ἐκτός, ὁῆλον ὅτι ἕτερον 
ἀρχὴ ὶ στοιχεῖον, αἴτια, δ᾽ ἄμφω Μλ4. 1070 522. δ1. 1034 
426 ΒΖ. ἀρχή, ἀΐθὲ στοιχεῖον ΜΖ171. 1041 081. κ]. 1069 
28. λά. 1070 Ρ26. νά, 1091 58, 30- 22. 1092 86. -- -ἰἄρδθ: 

ϑύϊομθϑ ἀθ ρυϊποῖρίϊ8: πότερον. τὰς τῆς ἀσίας ἀρχάς ἐστι 
τῆς ἐπιστήμης ἰδεῖν μόνον, ἡ ἢ περὶ τῶν ἀρχῶν ἐξ ὧν δει- 
κνύωσιν ἅπαντες Μβ1. 995 Ῥ7. αἱ ἀρχαὶ πότερον ἀριθμῷ ἢ 
εἴδει ὡρισμέναι Μβι. 9961. 4. 999"}26-1000 54. κ2.1060 
828-80. πότερον τὰ γένη, τὰ εἴδη ἀρχαί Μβϑ. 998 .522.λ4- 
14. κὶ. 1069 521 -1060 82. αἱ ἀρχαὶ πότερον καθόλε ἢ ὡς 
τὰ καθ᾽ ἕκαστα Μβϑ. 1008 571-17. κ2. 1060 "19-28. μ10. 
οὔ λδ. 1071 320, πότερον δυνάμει ἢ ἥ ἐνεργείᾳ Μβ6. 1003 
"82 - 1008 8δ. πότερον ἕτεραι ἢ ἡ αἱ αὐταὶ τῶν ἐσιῶν ὶ τῶν 
πρός τι Μλ4. 1070."84. οὔτι 11. 112.3514. πῶς ἔχεϊ πρὸς 
τὸ ἀγαθὸν τὰ στοιχεῖα. αὶ αἱ ἀρχαί Μνά. 1091 581-58. 1092 
Α17. πότερον αἱ αὐταὶ τῶν φθαρτῶν Ἢ τῶν ἀφθάρτων ἢ ἢ 
ἕτεραι Μβ4. 1000 "7. κ3. 1060 580. ΟὙΤ. 806.511. αἱ ἀρ- 
χαὶ ὁμογενεῖς τοῖς ὑποκειμένοις ΟὙΤ. 806511, οὗ β2. 285 
421. ΜαῚ. 998 28. ηεβ6. 1222 Ῥ42. ἡμα 10. 1187 384. 
ἀρχὴ ἀριθμῷ. γραμμῆς Μμτ. 1081 515... 1052524. ταῦϑ. 
108 "27, 80. ατϑ09 516. τὸ ἄνω κάτω, πρόσθεν. ὄπισθεν, 
δεξιὸν ἀριστερὸν ἀρχαί Οβϑ. -- ἀθ πυπιοσο τῶν ἀρχῶν. αὶ 
ἀρχὴ ἢ μία ἥ πολλαί 186. 14710}42. νεοΐθγϑβ ΡἈΙΙΟβορἈὶ 
αυοῦ ροϑαθτγίπο ἀρχας Φα2. 184515-22, ᾿Αναξαγόρας ἀπει- 
βὰς ΜΑ 3. 984.518, οἱ Πυθαγόρειοι δέκ ΜΑὅ. 986.522. 
ἔστι “μὲν ὡς δύο λεκτέον τὰς ἀρχάς ( 6 ὕλη, εἶδος). ἔστι 
δ᾽ ὡς τρεῖς (1 ὁ ὕλη, εἶδος, στέρησις) Φχο. ἥ; Μ.- 5 (- 
Ρυὶπιῖβ 2. 1069 588. 4. 1071 518). τάναντία, ἀρχαὶ τῶν ὄν- 

των ΜΑδ. 386 08. - Ὑ2. 1004 81, Φαδ. 188319. "28. ἀρχαὶ 

ἐναντίαι πότερον τῶν ἀκινήτων σιῶν Μν!:. 1087 529-54. ἀρ- 

χὴν μίαν βέλτιον ἢ ἢ πολλαῖς, ὅ ὅπα ἐνδέχεται Ζμγά. 668 "15, 
414, -- ροηθτα τῶν ἀρχῶν ΑΥ οδάθπι αυδύυον ἀϊκυϊπρυϊι 

86 ὁδυβᾶταπι ΜΑ 8. 988 526 3644 (οὗ ἀρχαὶ αἱ ἐν τοῖς λόγοις, 
αἱ ἐν τοῖς ὑποκειμένοις Μβι. 9965} Β2). α. ἀρχὴ ὡς ὕλη 
ΜΑ δ. 986 417. αἱ ἐν ὕλης εἴδει ἀρχαί ΜΑ 8. 988 "τ. τὸ 

ἐξ ὅ γίγνεται ἀρχὴ πάντων ΜΑ 8. 988 »24. ὑλικὴ ἀρχή 
Ζμαι. θ40 "6. ΖΎΥΙ1. 1621. σωματικὴ ἀρχὴ ΜΑΘδ. 981 
44. τὸ δυνάμει σῶμα αἰσθητὸν ἀ ἀρχή Τβι. 829 388. αἱ ἀρχαὶ 
τῶν σωμάτων αἱ -παθητιχαὶ ὑγρὸν ὼὸ ρόν μὸά4. 8381 "24. 
-- ὁ. ἀρχὴ ἐν τοῖς αἰκινήτοις τὸ τί ἐστιν ΖΎβΒ 6. 142 "88. 
ἀρχὴ ἡ φύσις μᾶλλον τῆς ὕλης Ζμα!. 642 517. ἀρχή, οοπὶ 
γα θσία Μζϑ. 1084 581. 17.104139.λ1. 1089 528. μ. 
1076 824, 80. ἀρχαὶ ΠΟΙΑΙ ΘΗΡῸΣ 6886 Ορροβϑὶῖϑθ ᾿ῃΐδσ 88 

υαλναῖοβ, αυϊθυ8 το στοιχεῖα ἀοβηϊαπῦαν μα 2. 889 411, 
18,14. ΖμβΣ. 648 "9. --- ο. αἱ ἀρχαὶ αἱ κινῶσαι ΦβΊ. 198 
486. ΖΎΥ11. 162 "8, δ. ἡ ἀρχὴ ἡ ὡς κινῶσα Μη4. 1044 
481. ἡ υἷς κινῶσα ᾧ κυρία ἀρχή μαϑ. 846 »φ0. (ἡ ἀρχὴ ἡ 
κινῶσα τὴν φωνήν Ζγεῖ. 1 88 5.) ἥ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ΦβΙ. 
192 Ρ28. 7. 1981. ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ΜΑϑ8. 984 
421. μαϑ. 889481. ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως Μζ8. 1088 
428. ἀρχαὶ τῆς γενέσεως Ζγαϑ. 1164. β1. 185 527. ἀρχὴ 
μεταβλητική Μὸ12. 1030 86. θ1. 1046 514. 2. 1046 Ρά. 8. 
1049 ὑτ. ἀρχὴ κινητικὴ ἢ στατική Μθ8. 1049 "7. ἀρχὴ 
κινητικὴ τὸ γεννητική ΖΎβθ. 142 329, οἴ αἹ 9. 126 }21. ὉΡΡ 
ἡ ὕλη Ψγό. 480219. μβ8. 868 84. ἀρχὴ τῶν κινει μένων 



ἀρχή 

πάντων τὸ ἀκίνητον Φθ68. 259 588, οὗ ν27, 80. ἡ θειοτάτη ἀρχή 
Οβ12. 292 022. ψυχικὴ ἀρχή. ἀρχὴ τὴς ψυχὴς Ζγβ8. 181 
28, 29. Ὑ1- 151 6. 11. 762 325,17. Ζκ]10. 108 412. καὶ 
ἀρχὴ καὶ ἐν τὴ ψυχὴ φται. 816.Ἀ21. ζωτικὴ ἀρχή .2γβ8. 
181 15. ἀρχὴ θερμὰ φυσική Ζμβϑ. 6507. ἐξ ἀρχῆς φυ- 6 
σικὴς φται. 81612. ἀρχὴ τῆς φύσεως φτβΊ. 8211. τῶν 
ζῳων τὰ μετέχοντα καθαρωτέρας ἀρχῆς Ζγβι. 182 029. ἡ 
θρεπτικὴ ἀρχή ζι. 4608.51. αν21. 480 "17. αὐξήσεως ἀρχή 
Ζγβι. 7185 316. ἡ ἀπὸ τῷ ἄρρενος ἀρχή, ἡ τὸ σπέρματος 

ἀρχή ΖΎΥΊ. 156118. 2. 1582 .510, 19,28. σπέρμα ἔχον τὴν 
ἀρχὴν τῷ εἶδος Ζγὸ!. 165511. ἀρχή τις τὸ θῆλυ ὸ τὸ 
ἄρρεν Ζγα3. Τ16 ὑ10. δι. 168}28. ὅσων ἐστὶν ἀρχῶν ἡ 
ἐνέργεια σωματική ,Ζ2γβ8. 180622. ἡ καρὸια ἀρχὰ καὶ τῶν 
ὁμοιομερῶν ΌΣ τῶν ἀνομοιομερῶν Ζγβ4. 140 518. ὅ. 141 "18, 
ἀρχὴ αἱματική ΖΥΎ11. 162 025, οἵ ΖΙγΎΣ. ὅ11 510. ἔνια τῶν 
μορίων ἀρχαί εἰσιν Ζγὸδ1. 160 328, 29. οἵ Ζκϑδ. 102 58. τὰ 
ζῷα ἀρχὴν ἐντὸς ἔχει Ζγβά. 140516, 1,2. αἰσϑητικὴ ἀρχή 
ψγαδ. 411 580. ζ2. 468 54, αἱ ἀρχαὶ τῶν ὄψεων πγ80. 875 
Μ10, 158. δυναμις αὶ ἀρχή ψβ3. 418 521. οἵ μκό. 467521, 
29. Μὸι2. 1019 09. ἀρχαὶ κύριαι λέγονται ὅθεν πρῶτον αἱ 
κινήσεις ηεβ6. 1222 "21 (ο μαϑ. 846 }20). ἀρχὴ κυριωτέρα 
εν8. 461 "4. μτῷ. 463 028. ἡ τέχνη ἀρχὴ ἐν ἄλλῳ. ̓  φύσις 
ἀρχὴ ἐν αὐτῷ Μλ8. 1010 7, 8. ἀρχῆς ἔργον ποιῆσαι οἷον 
αὐτὴ ἕτερα πολλα 85. 1491 85, 8. ΒΔ ΘΡΘ ἀυθιῦθ8 πος ἀϊς- 
ἔστι, δύγαπι εἶδος Δ τὸ κινῶν ρ6᾽ν ἀρχή βι σ ΠΟΘ ΓΙ Ρυΐεβ, 

νεϊαο ἡ ψυχὴ οἷον ἀρχὴ τῶν ζῳων. ψαι. 402 26,22, καὶ ξηρὰ 
αἰναθυμίασις τῶν πνευμάτων ἀρχὴ ὸ φύσις μβα. 860 “19 
εἴ ἰπ πιρ]8 ὁχ 115 Ἰοοῖβ, 4088 8} ὃ αἰτυ]ίπηυδ. ---- ἃ, αἱ 
ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὸ ὅ ἕνεκα τὼ πρακτά Ηζδ. 1140}160. 
π59..115] 416. ἀρχαὶ πρακτικαί Ηζ18. 1144 κ8δ. δια προ- 
αερέσεως ἀρχήν, ἀΐδη διὰ παθος Ηε10. 1184 521 (ορρ δι 
οἰρχὴν ὡρισμένην ἡμα17. 1189 "12). ἡ τοιαυτη ἀρχὴ ἀνθριυ- 
πος Ηζ2. 1139 δδ. οὗ γὅ. 1112 582. 

4. ἀρχή, ἑ κατὰ προαίρεσιν κινεῖται τὰ κινήμενα ἢ με- 
ταιβάλλει τὰ μεταβάλλοντα. ὥσπερ αἱ κατὰ τὰς πόλεις 
ἀρχαὶ ἢ αἱ δυναστεῖαι Μὸϊ. 1018 510. --- α. ἱπιρθγίαπι, 
ἀοτιϊπαιϊο, ρῥτίποὶραίαβ. ἀρχή θαλάττης ἀρχὴ κακῶν [παι 
(50ἐν ὅ, 61. 8,101) ΡΎΙΙ. 1412 4, 6. κοινωνεῖν ἐξωτε- 
ρερεῆς ἀρχῆς πβιο. 1212 520. βελτίων κἡαὶ ἀρχὴ ἡ τῶν βελ- 
τιόνων ἀρχομένων Παδ. 1284 525, οἴ 338, 80. ἀρχαί, οοπὶ 
ὀυναστεῖαι, βασιλεῖαι, τυραννίδες Ηθ1. 1185 "0. Μὸ1. 1018 
8413. τῆς ἀρχῆς͵ πόσα εἴδη (θῖνα πόται ἀρχαί), δεσποτική, 

ὀτλική. πολιτική αἱ ΠγΎΘ. 1278 16. αὖ. 1254 "4. 7. 1255 
Ρ17. 12. 1259 "4. γ14. 1285822. 17. 1288511. δ11.1295 

Ρ»21. η3.1825 521. ὑπομένειν τὴν ἀρχήν Πβ5. 1264 419. 
Ύ14. 1286 422. ἀρχὴν ἔχων. 571 ἄρχων Ηε8. 1182 528,29. 
ἀρχὴ ἀνὸρα δείξει Ἠεϑ8. 1180 81. --- ὃ. τιαρὶδγαῖιβ. ἀρχαί, 
Ἔγπ τιμαί ΠΎΙΟ. 1281 3480. εθ8. 1806 58, 4. ΟΡ δῆμος, 
ἰδιῶται Πὸ4. 1292 Ἀ28. εά. 1804 485. ἀϊδὲ ὁ νόμος Πὸ 4. 

1292 338. γ16. 1287116. ἡ πολιτεία τάξις περὶ τὰς ἀρχάς 
Πὸ1. 1289516. 8. 1290 38. πολίτης ᾧ ᾧ κοινωνεῖν ἔξεστιν ἀρ- 
χῆς Πγδ. 1217 085. 1. 1275528. ἀρχή ἀοῖ Πὸ15. 1299 
418, 25. περὶ τὰς ἀρχάς, ποίας ὼ πόσας δεὶ εἶναι ὰ πῶς 

αὐτὰς καταστῆσαι Πὸ 14. 16. ρ8. 1424 4589- ν8. τῶν ὰ χῶν 

πόσα εἴδη Πζ 8. ποίας δεῖ ἀρχὰς συναΐγειν εἰς μίαν ἀρχήν 85 
Πὸ15. 1299 018,10, 2, 385. ἀρχαὶ πολιτικαί. ἀϊϑὲ ἱερεῖς, 
χορηγοί, κήρυκες δἱ Πὸ:ὅ. 1299 "18. ζ8. 182218. γθ. 
1219 49. 4.12117}7. η8. 1828 419. ἀρχὴ βυλευτική, κρι- 

τική ΠγΥΪ. 1215}18. ἀρχὴ ἀόριστος (τῶν βυλευτῶν, τῶν 

10 

25 

46 ᾧ 

δ0 

118 ἀρχιτέκτων 

ἀπὸ τιμημάτων, ἀπὸ τιμημάτων μακρῶν. ἐκ τῶν μεγίστων 
τιμημάτων, μὴ ἀπὸ τιμήματος [1ὅδ. 1291 089, 1292 "40, 
δι. 9. 1294}8,18. ββ. 1266518.1..1266}24. ἀρχαὶ ἀναγ- 
καῖαι͵ πζ 6. 1820 "24 (ορρΡ χυριωτεραι). 8.1821 Β6, ἀρχαὶ 
μικραί ρ8. 1424 418. ἀρχαὶ μεγάλαι, μέγισται Πεδ. 1800 
410. 6. 1806 418. δϑ. 1294 029, Ὑ11. 1281}26.1282582. 

ἀρχαὶ κύριαι. κυριώταται Πε10. 1810 520. β8. 1268 528. 
ἀρχαὶ ἀφ᾽ ὧν λήμματα ΠεβΒ. 1809 321, 1808 "88. ἀρχαὶ 
ὀλιγοχρόνιοι, ἑξαίμηνοι Πζὥ. 1811 Ῥ25. ε8. 1808 Α16. οἱ ἐν 
ταῖς ἀρχαῖς Πε8. 1802 7. β.. 1808 58. δ1δ. 129908. ἄρχειν 
τὰς μεγίστας ἀρχάς ΠΎ1Ὶ. 1282 582. ὸ 4. 1291 6. βι1. 
1278 358. μετέχειν τῶν ἀρχῶν, τῶν μεγίστων ἀρχῶν Πβϑ9. 
1270}19. 11. 1218 ν18. Ὑ11. 1281 Ρ26. εθ6. 1806 "15 4]. 

παριέναι εἰς τὰς ἀρχάς Πεβ8. 1308 511. βαδίζειν εἰς τὰς 
ἀρχάς Πβτ. 1266}24. δ14. 1298 515. λειτυργεῖν περὶ τὰς 
ἀρχάς 11 4. 1291 485. ἀμφισβητεῖν: τῶν ἀρχῶν ΠΎἃ13. 1288 
411. ἐγχειρίζ εἰν. ἀπονέμειν τὰς ἀρχας Πεδ. 1808}27, 1809 
421. ὅ. 1808 816. ἀνίσως γενεμῆσθαι τὰς ἀρχας ΠῪ 13. 
1282 524. αἱρεῖσθαι ᾿ὰὶ εὐθύνειν τὸς ἀρχαῖς, αἱρεῖσϑαι ἀρι- 
στίνδην πλυτίνδην, αἵρεσις ἀρχῶν Πβ12. 1214 416, 2. 11. 
1212 086. Ὑ11. 1282 426, ὁ 7, 1298 511. ε6. 1805 581. 

ἐπιψηφίζεται ἀρχή τις ΠΕῚ. 1801 "24. ἐξόμνυσθαι ἀρχυν 
Πὸ 18. 1297516,.19. ἀπειπεῖν τὴν ἀρ ἥν Πβ10. 1312 Ρδ. 
ἐπιχειροτονεῖν. ἐποχειροτονεῖν τὰς ἀρχάς Γ 394. 1543 Ὀ18. 

895. 1δ48 085. εἰσαγειν δοκιμασίας ταῖς ἀρχαῖς, ἐπικληρῶν 
τὰ δικαστήρια ταὶς ἀρχαὶς ἢ 878. 1541] 88, 8. 

ἀρχηγός Ηθ14. 1162 84 ι(Δυοῦον 86 , Ῥτΐποθρβ Βϑμπογίβ). ἀρ- 
χηγὸς τῷ γένυς, ἀρχηγοὶ τῶν προγόνων ἔ 85. 1491 51ὅ, 2ι. 

αἱ ἀρχηγοὶ φλέβες ὃυο εἰσίν ἀμγά. 8668 "25. ὁ τῆς τοιαύτης 
ἀρχηγὸς φιλοσοφίας ΜΑΞ8. 988 "20. 

᾿Αρχίας Θηβαῖος Πεθ. 1806 ὃ, 
᾿Αρχίβιος. Πλάτων πρὸς ᾿Α. Ρα1δ. 1878 810. 
᾿Αρχίδαμος Ῥγά. 1406 "80. 
ἀρχιθέωρος Ηδ4. 1122 525. 
ἀρχικέραυνος (Υ], ἀργικέραυνος ΒΚ) Ζεύς (ΟΓΡᾺ Υ͂Ι 10) 

κΊ. 401 528. 

᾿Αρχικλῆς ὙΜα171. 1189 "20. 
ἀρχικός. ἡ τὴς καρδίας θέσις ἀρχυκὴν χώραν ἔχει Ζμγά. 6605 

»18, -- ἀρχικὴ ἀρετή, ἀνδρία ΒΊ ΤΩ 5 ὉΡΡ ὑπηρετική Πα18. 

εὐμν 428. γ4. 1271 528, 518. ἀρχικὸν ἡ ἀνττητον ὁ θυμος. 
ρονεῖν. Πη7. 1828 87. Ρα11. 1811 ν21. φύσει ἀρχικὸν 

πατὴρ υἱῶν Ηθ18. 1161 418. τὸ ἐπιτάττειν ἀρχικώτερον 
ΠΡ15. 1299 "21. φύσει ἡ ἄνω ἀρχικωτέρα καὶ Ὁ κινεὶ ἐν ΨΎ11. 
484 415. ἀρχικωτέρα ἐπιστήμη. ἀρχικωτάτη ὼ ἡγεμονικω- 
τάτη, ΟΡΡ ὑπηρετῶσα ΜΑΖ2. 982 5160, δ4. (Βε δὰ 981 480). 
β2. 996010. τίμια τῶν ἀγαθῶν τὰ ἀρχωιώτερα 110. 
1490 48ὅ. 

᾿Αρχίλοχον Πάριοι τετιμήκασι Ρβ238. 1398 11. δἰ νΘγϑιι8 
αἰεοσγυπίαν Πη7. 1828 38 (ἦν 69). ΡΎ17. 1418 528 (ἢ 76. 
24). Αγοβιϊοομυβ Ῥασγίιβ βου ρϑὶῦ οαγηλπα οἰθρίδοα 626. 
1584 57. 

ἀρχιτεκτονικὴ τέχνη; δύναμις Μὸ 1.1018.814. Ηα]. 1094 
414, 21 (μάλιστα ἀρχιτεκτονική, 5γ. κυριωτάτη). ἡ ἡ ὡς ἀρ- 
χιτεκτονικὴ φρόνησις, ὉΡΡ ὴ ὡς τὰ καθ᾽ ἕκαστα Ηζ 8.1141 
"22, 28. ἀρχιτεκτονικὴ διάνοια πεαθ. 1211 "6. ὀύο τέχναι, 
ἥ. τε Ζρωμένη ὼ τῆς ποιητικὴς ἡ ἀρχιτεκτονική 4βΣ. 1942. 
τῆς ὑποκριτικὴς ἢ τῷ τὴν τοιαύτην ἔχοντος ἀρχιτεκτονικήν 
π019. 1456511. --- ἰατρὸς ὅ τε δημισργὸς καὶ Ἀ ὃ ἀρχιτεκτο- 

νικός ΠΎ11. 1282 38. 

ἐχχλησιαστῶν) Πγι. 1215."28, 82, 29. 16. 1287 "16. εθ. 80 ἀρχιτέκτων, ορρ χειροτέχνης, ὑπηρέτης ΜΑΙ. 981 480,}81. 
1806 ν8. ἀρχαὶ κληρωταί, αἱρεταί Πὸ 9. 1294 "8, 18. ἀρχαὶ 
Ὕ: 

Πα 4. 1258 588. ημαϑ8ὅ. 1198.386. τὸ ἔργον ἐστὶν ἁπλῶς 

Ρ 
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τῷ ἀρχιτέκτονος Πα18. 1260."18. μάλιστα πράττειν λέγο- 
μεν κυρίως τὸὺς ταῖς διανοίαις ἀρχιτέκτονας Πη8. 132528. 
ὁ τὴν πολιτικὴν φιλοσοφῶν τῷ τέλυς ἀρχιτέκτων Ἠη12. 
1152 "2, 

ἀρχοειδής. ἀρχοειδές Ζιθ2. 590 48. μᾶλλον ἀρχοειδὲς τὸ ἕν ε 
Μβϑ8. 999 52. κεῖται ἀδαμῶς τὸ ἧπαρ πρὸς ἀρχοειδὴ θέσιν 
Ζμγ4. 666 327. ἀρχοειδεστέρα ἀπόδειξις ἡ δεικνύυσα τῆς 

στερητικῆς Αγϑὅ. 86 588. 
ἀρχὸς ἁπάντων “Ζεύς (Ονρᾷ ΥἹ, 11) κτ. 401 δ, 
ἀρχός, Δπυβ. τὸ ἔντερον τελευτῶν πρὸς τὴν ἔξοδον τὴς τροφῆς τὸ 
ἊΝ τὸν καλείμενον ἀρχόν Ζιβιτ. ὅ01.3488. ὁ καλύμενος ἀρχὸς 
τοῖς μὲν κνισυίδης τοῖς δ᾽ ἀπίμελος Ζμγ!ά4. 675 "10. ὁ τῆς 
ξηρᾶς τροφῆς πόρος συμπεφυκὼς ἐπί τινων ,ζψων γέγονε ὼ 
ἀνατμηθέντος, τὸ ἀρχὰ ταχν πάλιν ,δυνεῴύετο Ζγδ΄. 118 
425. πίονα ἄμφω τυγχάνει ὄντα πάντων ἀεί, ἀρχός τε ὼ 15 

ὄμματα πὸ. 816 1ὅ. 
᾿ἈΑρχύτας οἷως ἀπεδέχετο ὅ ὁρυς ΜηΣ, 1043 .521. τὰ μόρια τῶν 

φυτῶν ὃ τῶν ζῴων περιφερῆ εἶναι ἔλεγε πις 9. 910 529. 
ταὐτὸν εἶναι διαιτητὴν ἢ βωμόν ῬΎἃ1. 1412 512. ἡ ̓Αρχύτυ 
πλαταγή ΠΡ6. 1840 26. 

ἄῤχων ν ἄρχειν οχίν. 

Ἂρ ὠνίδης ὁ ̓ Αργεῖος. ἄδιψος 99. 1494 510. 
ἀρώματα [226.1519 510, 19. 341. 152242. ἀρώματα ἐπὶ 

τέφρας θυμιώμενα πιβτ. 901518.11.90185. 
ἀρωματικὴ ἡ ῥίζα δένδρων τινῶν ἐστίν φταθ. 820 Ρ27. 
ἀρωματοφόρα δένδρα ᾧταθ. 820 "26. 
ὦσαι χροὸς (Ποῖ Δ ὅ14) ΡΎΙΙ. 1412 Δ], 
ἀσάλευτος ὸ ἀκίνητος ἡ ἢ κϑ. 392 "84. 
ἀσᾶσθαι. ἀσῶνται αἱ γυναῖκες, κύσαι Ζιη4. 584 422. 
ἀσαπής. τὸ ἐν κινήσει ἀσαπές πιδτ. 909 Ρά. τὸ ξηρότερον 80 

ἀσαπέστερον πιὸϑ. 909 21. 
ἀσαρκία, ὉΡΡ εὐσαρκία Ζιχ1δ. 498 528. 
ἄσαρκος, ἀσαρκότερος, ΟΡ᾿ σαρκώδης, σαρκωδέστερες Ζαβιο. 

θ80811. γ4. 6664. δ18. 6956}18. σκέλη ἄσαρκα Ζιβι. 
499.382. Ζμδιο. 689 ΡΒ. 12. 698 ."14. δέρμα ἄσαρκον 35 
Ζιαῖ. 491 2.011. 5171 088. ἐσφὺς ἄσαρκος Ζμγϑ. 612518. 
κεφαλὴ ἄσαρκος Ζμβιο. θὅ6 514. ἄσαρκοι αἱ καμπαὶ πάν- 
τῶν Ζμγϑ. 612 418. διὰ τί τὸ πρόσωπον μάλιστα ἱδρῶσιν 

ἀδαρκότατον ὄν πβι1. 861 "84. λς2. 965 "4. πρόσωπον ῥυ- 
τιδῶδες ἄσαρκον φ8. 808 419. ὃ εὐφυὴς τὸν νῶτον ἀσαρ- 4 
κότερος φ38. 801}17. ζῷον ἀσαρχότερον τὰ ἰ α ὰ τὸς 
μήρος φῦ. 809 5429. ὅσοι ἔχυσι μετάφρενον ὠσθενὲς καὶ ἄσαρ- 
κὸν καὶ ἄναρθρον 4Φ6.810 27, 

ἀταφής. φωναὶ ἀσαφεῖς. ορρ λαμπραί ακ80121. --- ἀσα- 
φής. ΟΡΡ εὔσημος φ2. 8068 585. ἐσαφές Ἰααϑὅ. 1196 "9, 46 
τὲ ἀσαφές Ραϑ. 1868 588. ἀσαφὲς ἡμῖν, φύσει. »ὴΡΡ σα- 
φές. γνώριμον Φα!. 184419, Ψβ2. 413.511. ὅροι μήτε 
ἀσαφεῖς μήτε ἀκριβεὶς Ῥα 10. 1869 "82. ἀσαφὴς ὸ δύσ- 
χρηστος μέθοδος ταβ. 102 587. ἀσαφὴς ἑραηνεία τζΊ. 189 
12. ἀσαφὲς τὸ διὰ ἧττον γνωρίμων τεῷ. 13917. ἀσαφὲς 0 
τὸ πλεοναχῶς λεγόμενον τεῷ. 1830 88. ἀσαφὲς διὰ τὸ πλεο- 
νακις εἰρῆσθαι τὸ αὐτὸ τεῦ. 180 1838, διὰ τὴν ἀδολεσχίαν 

Ργ8. 1400 284. ἀσαφὲς τὸ κατὰ μεταφορὰν λεγόμενον, τὸ 
μὴ εἰωθός τζῶ. 139 084. 140 85. --- ἀσαφῶς ὃ, πλεονα- 
χῶς λέγεσθαι τθΊ. 160.517. ἀσαφῶς δι᾽ ὁμωνυμίαν τζ΄2. 55 
139019-8]1. 

᾿Ασβαμαῖον ὕδωρ περὶ τὰ Ὑϑανα θ152. 854 "84. 
ἄτσβολος πληϑ. 907 }4. 
ἀτέβεια. ἀεῦ ἡ περὶ θεὸς πλημμέλεια. εἰδές τι τῆς ἀδικίας 

. αρῖ. 1251.580, 81. δίκαι ἀσεβείας πρὸς τὸν βασιλέα λαγ- 50 
χανοντα: [88ὅ, 1δ42 819. 837. 
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ἀσεβής, οοπὶ πονηρός, ἄδικος Ηδ 8. 1122 56. ορρ εὐσεβής 
Ῥα1δ. 1877 320, 24. 

ἀσέλγεια τῶν δημαγωγῶν Πεῦ. 1804 521, 
ἀσελγὴς πάλαι ἡ Κριτίαν οἰκία Ρα1. 1815 088. --- ἀσελ- 

γῶς ζῶντες ἀναλίσκυσι τὰ ἴδια ΠΕεδ. 1808 Ρ40. 
ἄσεμνον ἦν τῷ Ξέρξη αὐτυργεῖν ἅπαντα κθ. 398 ΡΆ, 
ἄσημος. 1. Ρδε8 χρυσίον ἄσημον οβι851 418. 8641. 888 "18. 

[348.1534 52. --- διὰ τὸ πάμπαν ἄσημον ἔχειν μνελὸν 
δοκεὶ ὑκ ἔχειν ὅλως Ζμβ6. 652 41. πάντα ἀραιότερα. φαι- 
νόμενα πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀσημότερα γίγνεται ακ 802 414. 

-- ἢ. δοιὶ 4 μηδὲν σημαίνων. τῶν διπλῶν ὀνομάτων τὸ 
μὲν ἐκ σημαίνοντος ᾧ ἀσήμυ, τὸ δὲ ἐκ σημαινόντων συγ- 
χεῖται π021. 1457 588. ἡ συλλαβή, ὁ σύνδεσμος, τὸ ἄρθρον 
φωνὴ ἄσημος πο20. 146085, 38, 1457 86, 8. εἴ φωναὶ 
ἄσημοι Ργ2. 1405 488. 

ἄσηπτας. τὸ πῖον, τὸ λιπαρὸν ἄσηπτον Ζιγ19. 2181. μκχδ. 

4600 824. ἄσηπτα τὰ ἐν ἀσκοῖς κρέα, τὰ τεταριχευμένα 

πκβά. 9801. καῦ. 921."89. τὸ Ἐπρὸν ἀσηπτότερον πιγὶ. 
9017 "24, ἐν τοῖς δοκϑσιν ἀσηπτοτάτοις εἶναι ἐγγίγνονται ζῷα 

Ζιε19. 552 "6. 
ἀσθένεια τῆς ὄψεως ΜΎΣ. 812 "8. 4. 818 "8. Οβϑ. 2390818. 

ἀσθένεια τις ἡ γλαυκότης Ζγε]. 1719}12. ἡ τῶν σκελῶν 
λεπτότης ἢ ἀσθένεια ΖΎΥΙ. 149 585. ἀσθένεια τῷ δέρματος 
Ζγεδ. 185 10. δι’ ἀσθένειαν ἢ ἔνδειαν θερμότητος Ζγε4. 
8481. ἄσπερμα δι᾽ ἀσθένειαν Ζγα!8. 125 080. 22. 780 
θ27. ἡὶ ἀσθένεια ἀσυμμετρία τῶν ὁμοιομερῶν 41. 1482 
δα, ἀσθένεια σωματική κθ. 400}}1. ἡ μακρὰ ἀσθένεια 
οἷον γῆρας συμβαίνει παι]. 861 Ἀ27. ἀσθένεια τῆς φύσεως 
μβ16. 1218 "9. --- μὴ δυναμένυς λύειν τὸν λόγον δυλεύειν 
τὴ ἀσθενείᾳ ατϑ09 "6. ἀσθένεια τὸ ἀκροατῶ, τῶν θεάτρων 
ΡῪ 18. 1419 518. πο18. 1408 584. --- ἀσθένεια οἰ προπέ- 
τεια, εἴδη τῆς ἀκρασίας Ηη8. 1150 }19. 

ἀσθενεῖν. ὁ ἄνθρωπος ἀσθενῶν ὀξύτερον φθέγγεται πια 40. 
908 }81. 

ἀσθένημα τῶτο συνέβη τισίν Ζγα18. 128.515. δι᾽ εὐτύχημα 
ἀσϑενήματος ΖικΊ. 688 581. 

ἀσθενής, ορρ ἰσχυρός, ἀεῦ ηεγ1. 1228 038. Ορρ εὐεκτικός 
Ηκδ. 1116 διά. τὼ ἀσθενὴ γηράσκει θᾶττον Ζγεδ. 185521. 
τροχίλος τὸ ἦθος ἀσθενής Ζ,11. 615 518. οἱ ἀσθενεῖς ὀξὺ 
φθέγγονται πια2 1. 901 380. ὄψις, ἀνάκλασις ἀσθενής, ἄσθε- 
νεστέρα μΎ4. 818 Β7, 14, 384. ἐκκρόει ἡ ἰσχυροτέρα κίνυσις 

τὴν ἀσθενεστέραν Ζγεϊ. 180 "9. ἐτησίαι, «ἀναθυμιασεις ἀσθε- 
νεῖς μβ5. 862.328, 861 16. ὅσα ἔχει ὑγρότητα ἀσθενεστέ- 
ραν πυρός μὸϑ. 887."21. ἅλες τὴν δύνα μιν ἀσθενέστεροι 
μβ8. 8359488. τὴν δύναμιν ἀφεψηθέντος τῷ οἵνυ ἀσθενεστέραν 
τ ϑας 102. 1494 "18. τς ἀσθενής. ορρ ἰσχυρός ἡεγ1. 
1228}14, ἀσθενὲς τὸ στασιάζον Πεθ. 1805 ν18. λόγος σο- 
φιστικὸς ὼ ἀσθενής ατ 969 "15, 911 84. ἀσθενὴς συλλογι- 
σωὸς Ααϑ81. 46."88. τὰ ἐπίδοξα λέγεσθαι ὑπὸ τῶν ἐναντίων 
διαλύειν ὼ ἀσθενὴ ποιεὶν Ρ19. 1488387. 

ὠσθενικός. παιὸόίον ἀσθενικόν Ζιη10. 581 320. ἔκγονα ἐλάττω 
ὼ ἀσθενικώτερα Ζιειά. ὅ45 "12. ζ22. 515 Ρ28. --- ἀσθε- 
νικός ἴα ἀτιδανὸς ποῦ 3. 1468 θΩ7, ἀκρασία οἰσθενική, ορρ 
προτρεπτική (Ὁ ἔοτῖ προπετική, οἵ προπέτειαν μβ6. 1208 
Αϑά. -- ἀσθενικῶς αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ οἷον πόρρωθεν ενϑ8. 462520. 

ἄσθμα. διὰ τὸ καῦμα αὶ τὸ ἄἀσθμα Ζιζ29. 519 59. οἱ ὀργι- 
ζόμενοι πλήρεις ἄσθματος γίνονται πιαθο. 905 81. 

ἀσθμαίνειν πια 60. 905 988. λγ!4. 962 0839. ἀσθμαίνοντες 
ἀναπνέωσιν ανδ. 412 "85. ἀσθμαίνειν, δγῃ πολλαΐκις τὸ πνεῦμα 
σπᾶν αν5. 412 085,52. 

᾿Ασία μα18. 850518. κθ. 398 38. 6167, 846 Ρ26. Π310. 
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1211 586. οἷυδ ποθ κ8. 398 Ρ22, 26,81, 894 32. 6. 398 1888 "39. τῶν ψυχρῶν. Πη11..1886."21. ἀσκήσεις πολες- 
427. τῆς ᾿Ασίας ἐν τῇ ̓Αργινύσῃ Ζιζω9. 518 27. τῶν ἀλ- μικαὶ ἢ πολιτικαί Πθ6. 1841 58. ποία ἄσκησις. ποίῳ σιώ- 
λων πολλοὶ περὶ τὴν ᾿Ασίαν Π68. 1289 Ῥ40. οἱ περὶ τὴν ματι συμφέρει 11. 1288}18. ἀσκχησίν τινα ἀσκεῖν, με- 
᾿Ασίαν ὀνλικώτεροι ΠΎ 14. 1286 321. τὰ περὶ τὴν ᾿Ασίαν λετᾶν Πβϑ9. 1271 "6. η14. 1888 "89, 
ἔθνη ἄθυμα Πη1. 1821 »27. δηϊπηα] 6 ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ Ζιζ1δ. 5 ἀσκός. στρεβλῶντες τὲς ἀσκὲς ἐπιλεικνύυσιν δ᾽ ὅτι ἔστι τι ὁ ἀΐρ 
569519. 628. 606 "10, 18. --- ᾿Ασία γαίη (ρυὰ ΟΒοοτί- ᾧδθ. 218 826. ἀσκὸς πεφυτημένος, κενός Οὐ 4. 8311}10. 
ἴατη) ῬΎ14. 1415 517. πχε]1. 987 "81. ὁ ἄνεμος οἷον ἐξ ἀσκῶν ἀφιέμενος μα18. 

ἄσιλλα τραχεῖα (ϑιπιοηϊὰ ἔν 165) Ραῖ. 1868 526. 849 86. ἀσκοὶ ἄνω φέρονται Φόϑ. 211 82, ὁ τὸν λίθον ἀφε- 
ἔσιλον. ὁ λέων ἔχει τρίχας ἐκκλινεῖς οἷον ἂν ἄσιλον (οἷον ἀνά- λὼν ἀπὸ τὸ ἀσκᾷ ἐν τῷ ὕδατι Φθ4. 255 528. οἶνος, κρέα 

σιλον αἱ 8.18) φῦ. 809 »24. 190 ἐν τοῖς ἀσκοὶς : μὴ 10. 888 "6. Φδο. 218 νι. πκβα. 9801. 
᾿Ασίνη, Δρυόπων οἰκητήριον 441. 1550 "48. -- συμφωνεῖ ὀιὰ πασῶν ὁ διπλασίων ἀσκὸς πρὸς τὸν ἥμι- 
ἐεινής. ἀσινεστέρα ἡ φαυλότης ἡ τὰ μὴ ἔχοντας νῶν Ἠηῖ. συν πιθδο0. 928 58. 

115054. -- ἀσινῶς ὀχεύειν Ζμ18. 6171 "8. ἀσκωλιάζυσι ῥᾷον ἐπὶ τοῖς ἀριστεροῖς ΖπΑ4. 106 588. 
ἐσιτεῖν. ορρ ἐσθίειν πι81. 894 329. ἀσιτεῖν ἡμέρας δυο Ζιθό. ἀσμἐνή ς. φωνὴ πνευματωδης ᾧ ἀσμενής  νἹ] ἀσμενές, ἄσθε- 

594 "20. 24. 6042. ι6 νές) φϑ8. ΒΟΙ͂ 088. 
ἐσιτία πι85. 89418. ἀσ. συμφέρει τῷ πυρέττοντι Ηκ10. ἄσμενος ὁρᾷ ΠζΊ. 1821 388. --- ἀξμάνως πείθεσθαι, ὁέ- 

1180 "9. χεσθαι ΠΎ1.8. 1284 088. δ4. 1292 529. 
ἄσιτος. δια μένειν ἄσιτον θ65. 885.426. τὰ φαλαγγια ὀύνα- ἄτι εσθαι. διὰ τὸ ἀσπάζεσθαι ἐδόκει συνεῖναι τῷ μειρα- 

ται πολυὺν χρόνον ἄσιτα ζὴν Ζιθα. 594 522. οἵ ζ8. 564 516. κίῳ Ρβ28. 1400 525. 
ἐσκαλαβώτης. τετράπων ῴοτόκον φολιϑωτὸν τρωγλοδυτι- "0 ἀσπάλαθος πιβ8. 90611. (Θοαυϊδία Δοαηἐ βου άα 6.) 

κόν, φωλεῖ, ἐκδύνει τὸ γῆρας, ἐκ τῷ πλαγίν προσπεφυκότα ἀσπάλαξ, ζῳοτόκος, ὀφθαλμὲς ἐν τῷ φανεριῇ ὑκ ἔχει, τυ- 
τὰ σκέλη ἔχει Ζιδ11. 588 "21. θ1δ. 5699."81. 17. 600 "2, φλὸς κατὰ τὸ γένος. Ζιαϑ9. 491}28. ὁ 8. ὅ88 23. Μθ25. 
Ζπ17. 118 511. ὕπτιος πορεύεται ἐπὶ τοῖς δένδρεσι Ζιιϑ. 614 1022 "26, φαίνεται ὼ ἡ “σπάλαξ (ἀσπάλαξ Τογβινκ) ὑπὸ 
»,, θ18. 881 θ6, ἐν τόποις τισὶ τῆς Ἰταλίας τὰ τῶν ἀσκα- τὸ δέρμα ἔχυσα ἀν αλμύς ΨΎΙ. 425 511. ἐν Αἰτωλοῖς φα- 
λαβωτῶν δήγματα θανάσιμα Ζιθ29. 601 521 (6 Α δὰ ἢ 1). 38 σὶν ὁρᾶν τὸς ἀσπάλακας ἀμυδρῶς καὶ Ὁ ϑὸὲ σιτεῖσθαι γὴν. ἀλλ᾽ 
κατεσθίει τὺς ἀράχνας Ζιι1. 609 529. (ὰπ6 οδρὲοθ ἀ6 Ἰόζαγὰ, ἀκρίδας θι160. 8417 ν8. ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἀσπάλακες περὶ τὸν 
Ἰδοογίδ πιδυγοίδηϊεα ἢ, αυ86 ρορυϊατὶ ποιηὶμθ ἰδγυηῦοϊδ, ᾿Ορχομενὸν πολλοὶ γίνονται, ἐν τὴ Λεβαδιακὴ γειτνιωσῃ ἀκ 
δρυὰ Βοπιδῆοβ βί6}]}1ο σοοδίυγ Ο ὃ Καὶ, Ἰδοθγίϑ ρϑίζίωο δὺ Οτ, εἰσίν Ζιθ28. 605 081. οὗ 6124. 842 8. (αἴρα ναὶ χανὶβ σ 
Δδοδδοΐοβ πιδυγοίδηϊουβ ΒΟΩΔΡ ὅὰ 176 π 6, Δβοδ) δϑοΐδασυπι 8ι Οὗ Καὶ, αἰϊυὰ δἰ ζηϊβοαῦὶ σθηυδ, αυοὰ ἴῃ ϑγτγίδ γαρογίαμι 
δροςεῖθβ 4αδϑάδπι ΑΖι 1115 51.) 8|ὸ ἀοβογίρβὶς ΟἸνοΥ δὲ οὰπὶ Αγιϑιοῦθιϊοο οοταρδσαυϊ, ποιιΐῃ 

ἀσκαάλαφος. ὄρνις, τὰς ἀποφυάδας ἔχει Ζιβ11. 509 521. (οχ ἔτδϑοο δρροϊϊδίαπι (1 6 βρδίδχ [ὙΡΒ]08), αχἰβεϊπιαι 5.1 284, 
Ονϊάϊο Μεῖδπι Υ͂ 589844 οοποϊυάϊτ Ὀιθοηΐβ 6886 δρθϑοῖθπι οὗ ΑΖι1 θ4 ἃ 6, Βδηὸ ορίηίοπθπι γα ιϊδηῦ δὰ ἰδ] ρᾶπι σδθοδηὶ 
ϑοδιρον δὰ Η!}], οὔ 8 11172 ποοίυδγαμα ϑρθοῖαβ δῖ, ρτο- 6886 ἰυάϊοδηϊ Κα ΖΙ14 ἡ 58 80 Ρῥ 58 ἢ ὅ.) 
ΒδΌϊ τον δίσγχ αἱυϊα Οὐ Καὶ, ἴῃ ἱποογίο γοϊϊβαυυπῦ δὰ 162 ἀσπαρίζ εἰν. οἱ ἰχθύες φαίνονται ἀσπαρίζοντες ἐν ἀέρι ἐπτῃ 
Ὦ 1671 ΑΖΙΙ 88 ΔΊ. ) 86 τὰ πνιγόμενα ανϑ. 411 "18. Ζμδ18. 696 420. 

᾿Ασκάλαφος. ἐπίγραμμα ἐπὶ ̓ Ασκαλάφυ 890. 1576 410, ἄσπερμος, ἀϊδὲ ὀλιγόσπερμος, πολύσπερμος Ζγα!ι8. 136580. 
ἐσκαλώ πας, ΑΥΪΒ, ἐν τοὶς κήποις ἁλίσκεται ἕρκεσιν, δἷὰβ μέ- ἤΛσπετος ὁ ᾿Αχιλλεὺς ἐν ᾿Ηπείρῳ προσαγορευόμενος ἔ 522. 

Ὕεθος. ῥύγχος. χρῶμα, δρόμος. ἦθος ἀοδον Ζιι28. 617 "28. 1868 Ρ20. 
(ᾳυοά ρ]ογίαυς ρυϊδηϊ, ἀσκαλώπαν Θϑηάθιῃ 6886 ἄνθη 4088 ἀσπιδιώτας ἀνέρας (Ηοπι Β 554) 18. 1470 522. 

Ζιϑ9. 614538 σκολόπαξ. ρτορῦοῦ τοι ροϊςυ ἀΐπεαι, 4086 ϑἰσηϊ- 40 ἀσπίς. 1. ἀποβαλεῖν ἀσπίδα Ρβ 6. 1888 "20. πληγῆναι οι᾿ 
βοκλίασ, πορδὶ Ο, ργορῖοσ νογῦβ φιλανθρωπος ἐπιεικῶς 5. 11 ἀσπίδος, ψβιι. 428 δ15. τὴν ἀσπίδα ,ρμόττει λέγεσθαι 
131, δοοίοραχ ψδι παρὸ ϑ0ῦ, βοοίοραχ ρββθορυβ (τ Καὶ (3), φιάλην ἤλρεος, τὴν φιάλην ἀσπίδα Διονύσωυ ΡῬγ4. 1401 416. 
βεοίοραχ τυβίϊο018 δὰ Ρ 146 π 121, βοοϊορδχ γυβίϊοοϊδ δὴ 11. 1412 85. πο32]1. 1457 521, 22, 82. ζῷα τινα ἐν τὴ 
ὩυτΩΘΏΣ5 δταυρίδν ΑΖΙ188 π.18.) θαλάττη ἀσπίσιν ὅμοια Ζιδ1. 582 "22. ἡ πέλτη ἀσπὶς ἴτυν 

᾿Ασκανία λίμνη θ08. 834 251. 84. 884 584. 4 ὑκ ἔχυδα 450. 1558 841. -- Ε2. ἀσπίς, ὄφις. ἡ ἀσπὶς ἐν 
ἐσκαρίς. 1. αἱ ἐμπίδες γίνονται ἐκ τῶν ἀσκαρίδων, αἱ ἀσκα- Λιβύη γίνεται, ἐξ ὅ ὄφεως ποιῶσι τὸ σηπτικόν Ζιθ29. Θ0ΟΤ 

ρίδες γίνονται ἐν τὴ ἰλυύϊ τῶν φρεάτων Ζιε19. δδ1 "27 - 552 22. πῶς ὁ ἰχνεύμων ἐν Αἰγύπτῳ ἔχει ὅ τὰν ἴδη τὸν ὄφιν 

414. (ουλοῖδ Ρἰριϑπεῖα 1, ἰατναὰ ΟἿ] 808 Καὶ 682 ΠῚ, ἔοτι τὴν ἀσπίδα Ζιι6. 612 516. δύναμίς τις τῆς ἐν Αἰγύπτῳ 

τδθδηϊ ἰασνδ δι, οὐ οῖθ οὐ ομϊγοποιηὶ ἰδῦνα ὅι. 226 ἢ 40 ἀσπίδος θ142. 845511. (δβρί5, πδὶδ, ἱπυ τὶ πιβ ΘΟ ΆΌΟΥ ΒΥ 

ΑΖΙ[168 512.) --- 2. ἑλμίνϑων γένος τι Ζιε19. 551 810. 60 Κὶ, σοοΙυ 6 δβρίβ Οὐ, παῖδ ἤδὺθ δὰ ἢ 188 π12 ΑΖΙ1 118 
εἴ Ο11 880. Βυάο]ρμὶ Επίοζοογυπι νοὶ 1 17, 81404,Μ ῃ 2.) 
Ρ281, οαγασίβ νοιτωϊουϊατίβ (7) ΑΖΙ1 168 α 11.) ᾿Ασσύριοι. παρ᾽ ᾿Ασσυρίοις Χαλδαΐυς γεγενῆσθαι ἔ 830. 1419 

ἀσκεῖν. ἡσκηκέναι μηδεμίαν ἃ ἄσκησιν κυριωτέραν τῆς πολεμικῆς 480. 
Πβ9. 1211}. -- ποῖα πρὸς ποίας ἀσκητέον Πη2. 1825 ᾿Ἂσ συρῖτις. ἐν τῇ Χαλκιδικῆ τὴ ἐπὶ τῆς Θράκης ἐν τῇ 
413. -- ἀσκχητός. ἡ ἡ ἀρετὴ πότερον μαθητὸν ἢ ἐθιστὸν ἢ 86 ᾿Ασσυρίτιδι (2) ὁ καλώμενος ποταμὸς ψυχρὸς Ζιγ12. 519 
ἄλλως πως ἀσκητὸν Ηα!10. 1099 Ν10. 415. 

ἐἀσκελής. τὰ ἄποδα ὅλως ἀσκελὴ ἐστίν Ζγαῦ. τιῖ 11. ἀστακός. μαλακοστράκων γένος τι παραπλήσιον τῷ τῶν κα- 

ἄσκεπτος. ἐν ἀσκέπτῳ χρόνῳ Αγϑ4. 89 510. -- ἀσκέπτως ράβων γένει. πῶς ὁδιαφέρεσιν οἱ ἀστακοὶ τῶν καραβων Ζιαθ. 
λέγειν Ζιδι1. 688 αἴ, ἁπλῶς ἡ ἀσκέπτως λέγοντες Ζγγβ. 490}12. δ2. 585482. ἄοθον Ζιδ2. 686511-18. Ζμὸ 8. 683 
7156}17. ἀσκεπτότερον λέγοντες Πβ12. 1214 380. 80 "21, 684 382. πῶς ὀχεύονται Ζιεῖ. 841 "20, 25. πότε ἐκ- 

ἄσκησις τὴς ἀρετῆς Ηἰιϑ. 11710.11. τιὺν πολεμικῶν Ἠη14. δύγωδιν Ζιθι1. 601410, 20. γίνονται ἐν τοῖς λείοις, ἐν Ἑλ- 

ΡΩ 



116 ἀστασίαστος 

λησπόντυ! ." περὶ Θάσον Ζιε11. 549 014, --- ἕτερον γένος 
μικρόν. τὸ εἶδος ὅ ὁμριον τοῖς ἀστακοῖς Ζιὸ3. 528 ν11. ζῷα 
ἐν κόχλοις ὅμοια τοῖς ἀστακοὶς τοῖς μικροῖς οἱ γίνονται ἐν 
τοῖς ποταμοῖς Ζιδά. 580 328. (ΠοΙηΔΙΙΙΒ δἶνθ δϑίβοιβ τηδυὶ- 
ππα Ὁ δι. --- ὁ ἐν ποταμοῖς ἀστακός δδίϑοιιβΒ ἤμν 4 }}}}8 Καὶ 
δθ5ὅ π4. δ86 η8 ΚαΖμ128 πα. 80 ΕὙΡ8 Μ245 ΑΖΙ[ 
152 π.2.) 

ἀστασίαστος. δεὶ τὺς πολίτας ἀστασιάστυς εἶναι διὸ τὸν νο- 
μοθέτην. Πβι11. 1218 21, πολιτεία ἀστασίαστος, ἀσφαλε- 
στέρα ὼ ἀστασίαστος Πὸ11. 1290 57. εἸ. 1802 59. αἱ με- 
γάλαι πόλεις ἀστασιαστότεραι, ΟΡΡ διαλαβεῖν εἰς δύο Πὸ 11. 
1290 59. οἱ μὲν στασιάζυσιν, ὁ δ᾽ εἷς ἀστασίαστος ΠγΎ1ὅ. 
1286», ἀστασίαστον τὸ τὼς ἀρχὰς κληρωτὼς εἶναι ρ8. 
1424 81] 4. 

ἄστατον τὸ κύκλῳ σῶμα Μλβ. 1078 381. 
ἀσταῷφίς πκΎ26. 984 386. πιαίνονται αἱ βόες ἀσταφίτι Ζιθ. 

895 "10. (να ρ8888). 
ἀστειολογίαι ρ29. 1480 520. 
ἀστεῖος. τὰ ἀστεῖα πόθεν λέγεται ῬΎ10. ρ28. 1484 888-40. 

ΡΎΙΟ. 1411 21. 11. 1412818., Ρ27, 28. ρ1θ0. ,.1.481 "26. 30 

ἀστειότερον ΡΎΙ1. 1412 580. --- οἱ μικροὶ ἀστεῖοι ἡ σύμ- 
μέτροι, καλοὶ ὸ᾿ 9 ΗδΊ. 1123 "7. 

᾿Αστεῖος. ἐπὶ νέον ἄρχοντος μέγας κομήτης μαθ. 848 

819 (εὗ Β51-8). 
ἐστερίας. 1. ἀνΐβ, α. ὁ ἀστερίας καλνέμενος. τῶν ἐριυδιῶν 35 

γένος, ἐπικαλεέμενος ὄκνος, μυθολογεῖται γενέσθαι ἐκ ὀήλων 
Ζιι1. 609 Ρ22. 18. 617 δδ. (ἀγάθα βύ6} }ατὶβ δύ Οὐ Καὶ ϑὰ Ρ 151 
188 ΑΖΙ[92 π.84.) --- ὃ. γένος τῶν ἱεράκων Ζιι86. 620 
418. (Ἀ]σοπυπι βρθοὶθβ 80 Οὐ Κὶ, ἱποοσγίβ βρϑοῖθβ ΑΖι1 698 
ῃ 871ω, δβίαῦ ΡΑἸ απ ατίαβ Ρυ]1ὰ8 58 ΡΊΟΙ π1ὅ. .) -ὄ 3. Ρὶ- 80 
βαὶβ. ὁ καλύμενος τῶν γαλεῶν ἀστερίας ἀποτίκτει δὶς τῷ 
μηνὸς Ζιε10. 548 311. ζ11. 666 817. (16 Βουμ]]αὺ Ο, βαμά- 
Ἰὰ8 δβίδγίαϑ. Οὔ, βαιδὶιβ βίϑ!ατῖβ Κα, ἴῃ ἱποοσίο σϑηαυλὺ 

ΑΖΙ1 145 π 88) 
᾿Αστέριος ὁ γίγας [δ94. 161448. 
ἀστερόεις ἐρανός (ΟνρᾺ Υ͂Ι, 18) κί. 401 1. 
ἀστήρ. 1. οἱ ἀστέρες ἀδιαίρετοι καθ᾽ ἑαυτὲὶς εἶναι δοκῶσιν 

μαθ. 848 584. σημεῖον τῆς ἐκλείψεως τὸ τὸν ἀστέρα εἰσελ- 

θεῖν ΜΤῚ. 482 580. ἔνιοι ἐν Αἰγύπτῳ ἀστέρες ὁ ὁρῶνται, ἐν ὁὲ 
τοῖς πρὸς ἄρκτον ὅχ ὁρῶνται ΟβΙ4. 298 38. ἀστέρας ὁρῶσιν 40 

οἱ ἐκ τῶν φρεάτων Ζγεϊ. 180 522. τῷ στίλβειν τὶς ἀστέρας 
τίς αἰτία ΟββΒ. 290519. ἀστέρες πλάνητες, ΟΡΡ ἐνδεὸε μένοι 
μα 6. 842 581. Οβ8. 290519. ἀστέρων με: κίνησις. 
εὐτακτοι χορεῖαι. [12.1416 "1. 18. 1416 428, ὁ Ἑρμῶ. ὁ 
Διός. ὁ ἐν τιὴ ἰσχίῳ τῷ κυνὸς ἀστύρ μαθ. 842 088, 848 46 
580, 12. ἀστὰὶο κομήτης μαβθ. 8348 "δ. 7. 844 320, 84. 8. 
845}12, 8δ. ἀστέρες διαθέοντες. ῥιάττοντες, φερόμενοι, αἱ 
διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων, αἱ τῶν σποραάλων ἀστέρων διαὸρο- 
μαί μαϑ8. 841 588. 4. 841 "8, 84 (ἀ6 Θοταπι οδυδδ μα4). 
58. 8424, 21. 1. 844518, 28, 82. πκς28. 94216. οἱ κα- 50 

λύμενοι, δαλοὶ ἀ αἵγες ἀστέρες μα 4. 841 28. --- (ση- 
μεῖον) ἄστερες οἷς ἐν τιὴ Θυέστη Καρκίνος ποι. 1454 Ρ22 

(εἴ Νδυοκ ἔγ {γ Ρ 619). - προέρχονται ἐξ ἀέρος διὰ τῆς 
ουνάμεως τῶν ἀστέρυιν τὰ εἴξη τῶν σπεραάτων φτβ3. 824 

010 κν ϑΟΟΑΒΟ]Ϊ ποη Αὐἰβιουθ]ϊου8). --Ἕ 3. ἀστήρ. ζῷον κ65 
φχλάττιον ὃ καλοέμενες ἀστὴρ θερμός ἐστι. σίνος μέγιστον 
ἐν τιὸ εὐρίπιν τῷ τῶν. Πυρραίων, τὴν μορφὴν ὅ ὅμοιον τοῖς 
γραφομένοις Ζιεῖ 5. 548 51. ὅμοιον τῷ γένει τῶν ἀκαλήφων 

αὶ τὸ τῶν ἀττέρων ἐστὶ γένος, προσπῖπτον ἐκχυμίζει πολλὰ 
τῶν ὀστρέων Ζ.μὴ 5. 681 59. (βἴ611α πιατίπα Ο 5, ββύθγίαβ 7) δὸ 
ΒΙΚ ΤΡ 811 5.49 ΑΖΙ1178 π 8, πυπιὶ ὀστρακοϑερμμον 80 

10 

16 

γ 
ἄστρον 

Μ ρι161.) 
᾿Αστήρ. τὸ Παναθήναια ἐπὶ ᾿Αστέρι τῷ γίγαντι ὑπὸ ᾿Αθηνᾶς 

ἀναιρεθέντι 594. 1514 028. 
ἀστός. φθόνος παρ᾽ ἀστῶν (Εὰν Μοὰ 2971) Ρβ21. 1394 484. 

δικαστήριον ξένοις πρὸς ἀστίς 1ὲ 16. 1800 "82. τες ἐξ ἐμ- 
φοῖν ἀστῶν πολίτας ποιῶσιν Πγδ. 1218 584. 

ἄστοχος. θκ ἀστόχυ διανοίας Ζιη10. 587 39. 

ἀστραβής. ποιεῖν τὸ σῶμα ἀστραβές ΠΗ11. 1886.512. 
ἀστραγαλίσεις, οοπὶ κυβεῖαι, πεττεῖαι Ρα1]. 48τι ΓΦ Ὰ 
ἀστραΐγαλος. 1. τὰ κῶλα συνδεδεμένα νεύροις ὼ τῶν ἐ «- 

τῶν συναρμοττόντων, ἐν μέσῳ δὲ περιειληφότωιν, οἷον γόμ- 
φον, ἀστράγαλον. ἵνα γίγνηται κάμψις ὼ ἔκτασις Ζμβ9. 
θὅ4 021. ὁ ἀστράγαλος γόμφος ὧν ὥσπερ ἀλλότριον κῶλον 
ἐκβέβοηται τοῖς δυσί, βάρος παρέχον. ποιῶν ἀσφαλεστέραν 
τὴν βάσιν. διὰ τί ἐν τοῖς ὄπισθεν Ζμδιο. 690."18-20. τὰ 
ὀιχηλὼ ἔχει ἀστράγαλον, τὰ πολυδάκτυλα εἰκ ἔχει, τὰ αὦ- 
νυχα ὅκ ἔχει ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ζμδιο. 690 421, 24,10. 85. 
.651 182. τίνα ζιῦα ἔχει ἀστράγαλον αὶ τίνα τρόπον ἔχει ἡ 
θέσις τῶν ἀστραγάλων τοῖς ἔχυσιν Ζιβι. 499 020-81, 322. 
7. 802 811.- (απρυϊαθ δοσθϑβογῖδθ σταμπιϊηδηθίυμι ΕῪ ἢ 278 

ΠΙΤΜΡ 824, τϑβηϊαὺ οὖ ἴδ᾽ απὶ βῖγθ δβίγαδ!ιπὴ 6886 ἰὰ- 
ἀϊοαῦ Καὶ ἡ 468, τοξιϊαὶ οὖ τϑπὶ ἴῃ ἰποογίο τοὶ παυϊῦ ΑΖΙῚ 
2ὅδη 18.) -- 2. ταΐυβ Ἰυβοτίυβ. μυρίως ἀστραγάλυς χίωυς 
βαλεῖν ἀμήχανον Οβ12. 292 329. ἀστράγαλοι μεμολιβόω- 
μένοι πις8. 918 486. 12. 915 "8. 

ἀστραπαῖος, ἄνεμοι ἀστραπαῖοι ,β6. 864 580. ἀστραπαῖος 

διὰ τί καλεῖται ὁ θεός κΊ. 401 316. 
ἀστραπή. περὶ ἀστραπὴς μβϑ. γἱ. τὸ πνεῦμα τὸ ἐκθλιβο- 

μενον τὰ πολλὰ ἐκπυρῦται λεπτῇ αὶ ἀσθενεῖ πυρώσει, ἃ 
τῦτ᾽ ἔστιν ἢ ἣν καλϑαεν ἁ , ἀστραπήν μβ9. 8696. κά. 895". 
ἀστραπὴ γίνεται μετὰ τὴν βροντήν μβ9. 8369 "7, γίνεται διὰ 
τὸ ψυχρόν μβθ. 864 082. 

ἀστράπτειν κθ. 898 316. τὸ ἀστράψαι ἀναπυρωθέν κά. 895 
421. ἤστραψε ΡβΙ9. 1892 "21. 

ἀστροβλὲὴς ὁ ὃ γλάνις γίνεται Ζιθ20. 602 Ρ22. 
ἀστρόβλητος. δένδρα ἀστρύβλητα ζρ. 410 482. 
ἀστρολογία ναυτική. μαθηματική ΑὙ18. 1931. ἀστρολογίας 

086 80 δὰ τηδυβμθιιαύϊοδπ ἀοοίγϊμαμι οὖ δὰ ῬΒ:]Οβορ ΐδπὶ 
ταῖϊϊο Φβ2. 198 26, 194 18. ΜΑ8Β. 989 "88. λδ. 1018 νὅ. 

Οβ!4. 29154. Ζμαι. 6891. ἐν τῇ ἀστρολογίᾳ μέτρον ἡ τὸ 
ἀρανῦ κίνησις ΜΙΙ. 1058 1 0. θευιρείσθω ἐ ἐκ τῶν περὶ ἀστρολο- 
γίαν ΟβΙ10. 291.381. ἐν τοῖς περὶ ἀστρολογίαν θεωρήμασιν 
μα. 8451 (οΥ̓᾿Αριστοτέλης Ρ10417). κατανοήσας ἐκ τῆς 
ἀστρολογίας Παιι. 1259511. --- ΡΙαἴομ! ἡ ἀστρολογία 
περὶ τὸν ἐρανὸν τόνδε Μβ8. 997 588,16. μξ. 1071 52. 

ἀστρολογικός. ἀστρολογνκ ἐμπειρία. ἐπιστήμη Αα 80. 46 
419. ἀστρολογική (8. ἐπιστήμη) ΑὙ18. 18.039. διὰ τῶν 
ἀστρολογικῶν θεωρημάτων μαϑ8. 8839 ΒΒ. διὰ τῶν ἀστρολο- 
γικυῖν Οβι:. 2912]. 

ἃ στρον. τὰ ἄστρα ἐκ τίνων συνεστᾶσι ἢ ἐν ποίοις σχήμασι 
ὰ τίνες αἱ κινήσεις αὐτῶν Οβτ. 8. οΥ 20. 1477 08. πώς 
νεται αὐτῶν ἡ θερμότης ὦ τὸ φῶς Οβτ. 289 519-8δ, 16. 
οὗ μα8. 840 428, 21. πχε18. 939 516. 21. 989 584. σφαι- 

ροειδὴ τὰ ἄστρα ΟβΙτι. 8. 29027. καὶ κινεῖται τὰ ἄστρα, 

ἀλλ᾽ οἱ κύκλοι ἐν οἷς ἐνὸ δέδεται Οβ8. (ἄντι ἔρεσθαι τὲς 
οήκλως Οβιο. 291 52.) τὰ τὴν. ἐγκύκλιον φερόμενα κίνησιν 
ἄστρα ΟΒβ12. 398312. ἡ τῶν ἄστρων περιφορά. φορά 
Ζγδιο. 718.58. μαἹ. 8388}22. ὅθεν αἱ ἀνατολαὶ τῶν ἄστρων, 
τῦτο ὀεξιόν. ὁ ὁ’ αἱ δύσεις. ἀριστερῖν Οβ2. 38 "18. αἱ 
ταξεις τιν ἄστρων τίνες εἰσίν Οβιο. ΜλΒ Βσ. τὸ περὶ τὴν 
ἄνω φορὰν ἑιακεκοσμημένα ἄστεα μα]. 338 422. διὰ τίνα 



ἀστρονόμος 

αἰτίαν ἐν τὴ πρυΐτη φορᾷ τοσῶτον ἐστιν ἄστρων πλῆθος, 
τῶν δ᾽ ἄλλων ἣν χωρὶς ἕκαστον Οβι12. 2925". ἡ τῶν 
ἄστρων πρᾶξις Τοιαύτη οἷα περ ἡ τῶν ζῴων ᾧ φυτῶν 
Οβ12. 292 δ. ἡ τῶν ἄστρων φύσις ἀΐδιος ὑσία τις Μλ8. 
1073 584. τὸ τῶν ἄστρων στοιχεῖον Ζ2Ζγβϑ8. 181 51, πλήρης 
ὁ ὠρανὸς σωμάτων θείων, ἃ δὴ καλεῖν. ἄστρα εἰώθαμεν κῶ. 
391}17. οὗ Μλβ. 1074}1-14. ΗζΤ. 1141]. 19. 1477 
448. ὄγκος γῆς τῶν ,ἄσφρων ἐνίων πολὺ ἐλάττων μαϑ. 889 
"9. --- -ἄστρα πυκνότατα, πλεῖστα. μέγιστα. λαμπρότατα 
μαϑ. 846511, 20, 25, 28. ἄστρα ἀνί οντα. δυόμενα μαῦ. 
8342 "10. τὰ διὰ παντὸς ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον φαινόμενα τῶν 
ἄστρων Οβ!ι4. 2986. ἡ διαδρομὴ τῶν ἄστρων μα. 846 
Ρ12, ἀναγκαῖον γίγνεσθαι παρόδυς ὃ τροπὰς τῶν ἐνδεδεμέ- 
νων ἄστρων Οβι. 296}»4. --- οἱ μὲν αὐτὴν τὴν γὴν ὃν 

ἀσφαλής 111 

ἀσύμβλητον Ζμὸ2. 611 1. μονάδες ἀσύμβλητοι Μμδ. 
1080 39, ΒΖ δὰ Μμθ. τα γένει διαφέροντα ἀπέχει πλέον ὦ 
ἀσύμβλητα Μιά. 1065 57. 

ἀσυμμετρία. ἀτέλεια δι᾿ ἀσυμμετρίαν πρὸς τὸ ὑγρόν μδ 8. 
880 382. ἀσυμμετρία τῶν στοι εἴων. ἡ νόσος Γ 41. 1482 

Ἵ 0. --- τὰς (τῇῷ ποσϑ) συμμετρίας ὼ ἀσυμμετρίας σκοπεῖ 
ὁ μαθηματικός Μκ 8. 1061}1. ἡ ἀσυμμετρία Ο ά, συμ- 
μετρία ΒΚ) κατὰ τὴν διαφοράν πιζ 1. 916 18. ἡὶ τῆς δια- 
μέτρυ ἀσυμμετρία ΜΑΣ. 988510 Β;Σ, οὗ διάμετρος. 

1ο ἀσύμμετρος. σῶμα ἀσύμμετρον ποϑῦ. 146] 518. τῶν ἐναί- 
μὼν ὁσα κατὰ τὸ μῆκος ἀσύμμετρα ἐστι πρὸς τὴν ἄλλην 
τὸ ,»Ζώματος φύσιν Ζπ8. 108 3156. δέρμα κατὰ μέγεθος 
ἀσύμμετρον περιλαβεῖν Ζγα 12. 119}12. ἀσύμμ ἐτρα τὰ 
θερμὰ ὸ »Ρυχρα, 5γῈ μὴ ὑγιαίνειν. Αδιδ. 18 }18. ἡ αἰτία 
ἐν τῷ σύμμετρον ἡ ἀσύμμετρον εἶναι τὸ ἀπὸ τῆς γυναικὸς 
ὼ τὰ ἀνδρὸς ἀπιὸν Ζγα18. 728 529. --- ἀσύμμετρος, ἧττα- 

ἱοη 4118, πιζ 1. 915 588. καθ᾽ ὑπεροχὴν ἢ ἔλλειψιν ἀσύω- 
μετρον. ΟΡ κατα λόγον αι. 489 080. βάρη σύμμετρα, 
ἀσύμμετρα Οαθ. 218 511. ἀσύμμετρος ἡ διάμετρος (4υ4- 
ἀγα) ἢ ἡ πλευρά Ηγ5. 1112 528 οἱ 88.606, οὗ διάμετρος. 

ἀσυ «πέραντος ([οτῦ ἰπὲ ὁ λόγος), ΒΥἢ ὃ συμπεραίνεται Φα8. 

186 325, 24. 

ἀσυμφανής 682. 88619. 
ἀσύμφορος. τὰ ἀσήαφορα, οοπὶ τὰ ἄδικα, ἄνομα ρ1]1. 

1480."38. ἀσεϊμφορόν τινι ΖΙθ18. 601 429. 30. 608 420. 
ΠαΙ11. 1259 881]. δ10. 1259 86, πρὸς τι ̓ Πηδ. 1821514. -- 

ἀσυμφόρως τινί ΠαΟ. 1255 "9. πρὸς τι: τὰς ζῶντας 

ἐσυμφόρως " πρὸς τὴν πολιτείαν Πεδ. 180821. 
ἀσύ ἧμφωνο ς. πρὸς τὰ πάθη ὴ τὰς δυνάμεις ἀσύμφωνα, τὰ 

30 σχήματα (Ῥ ϑμποονῖε) τοῖς σώμασιν Ογϑ. 806 580. --- πάντη 
ἀσύμφωνόν (96 ἄλογον) ἐστιν φτα]. 816 8. 

ἀσύ νάπτος. Ρτορτῖθ αὗται μὲν (πλευραὶ) συνάπτυσιν, αἱ δ᾽ 
ἄλλαι ἀσύναπτοι τη Ζιγῖ. 516.480. δδ5. 580 "16. --- 1ο- 
εἰς ἀσύναπτοι συλλογισμοί Ααϑὅ. 42.321, βιτ. 6514 
(ρρ συνεχής ΒΩ1, 34, συνάπτειν "88). 

ἀσύνδετος, λόγοι, ἀσύνδετοι εὖ. 11.511. --- τὸ ἀσύνδετα τί 
ἔχει ἴδιον. ἐν ποίᾳ λέξει ἀποδοκιμάζεται ΡΥ13. 1418}19, 

τῶν ἄστρων ποιῶσιν Οβ14. 296 425, ΒΆΘΡΘ ἄστρα 18 ἀβὰγ- 15 

Ρδίαγ, αἵ 80] 86 πὴ δχοὶρίδηΐαγ οἱ ΟρΡΡομδηίαν, γοϊατὶ 
μα8. 841322. Οαϑ. 278018. β12. 292"1. ἄστρα ἐνὸὲε- 
δεμένα. ἀπλανῆ. ορΡ πλανώμενα, πλάνητες μα 8. 846 52. 
1.844485. ΟβΙ12. 2921. ἄστρα 506}168 ἤχαβ δἰ καϊβοδὶ 
μα. 84ὅ "4, 90}} Οββ. 290 520. -- ἐπὶ τοῖς ἄστροις ποι- 30 
εἶσθαι τὸν τόκον. γίνεσθαι τὰς ἁλυΐσεις 2.1; 568 418. θ15. 
600 "3. 

ἐστρονόμος πιγθ. 917 38. 

ἄστυ. ὑπυπὶ 6Χ φυϊπαιθ, ποχηΐηϊ δὰ 4.89 τελευτᾷ εἰς τὸν 
πο21. 1458 3171. --- πρὸς τὸ ἄστυ ὶ τὴν πόλιν Πζ4.1819 85 
49 (Βοβποίἀθυ Ρ 813). οὗ η6. 1821 584. μᾶλλον δημοτικοὶ 
οἱ τὸν Πειραιὰ οἰκῶντες τῶν τὸ ἄστυ Πε8. 1808 512. τὴ 
κατὰ κώμας πλάνη ἀτιμαζόμενοι ἐκ τῷ ἄστεως πο8. 1448 

488. περὶ τὴν ἀγορὰν ὼ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι Πζ4. 1819 λ29. 

ἐκ τὸ ἄστεος ἀπελαύνειν τὸν ὄχλον ΠΕΙ0Ο. 1311 314. 
᾿Αστυάγης ΠΕεΙΟ. 1812 .512. 
ἐστυγείτονες Πδ38. 1289 538. καταδυλῶσθαι τὺς ἀστυγεί- 

τονας Ῥαϑ. 1858 "86. --- πόλεμοι ἀστυγείτονες Πη10. 
13980518. 

᾿Αστυδάμας ἰταρίουδ. ᾿Αλκμαίων ὁ ᾿Αστυδαμαντος πο] 4. 86 
1458 588 (Νδυοκ ἔγ Ὁ Ρ 803). 

ἐστυνομία. οοπὶ ἀγορανομία Πη12. 1881 "10. ζ8.1821}28. 
ἐττυνομικός. τὰ ἀστυνομικά (Ρ] δὲ τορ ΙΝ. 425 Ὁ) Πβό. 29, 81. 19. 1420 "2, ἄνεν μὲν συνδὀέσμυ, μὴ ἀσύνδετα δὲ 

1264.31. λέγειν Ργθ. 1401 588. 
ἀστυνόμος Πζ8. 1822 318. δέκα οἱ ἀστυνόμοι (Αθήνησι) “0 ἀσυνεσία, ΟΡΡ σύνεσις ΗΪζΙ11. 1142 "84. 
408. 1546 388. 

᾿Αστυπάλαια., μήτηρ ᾿Αγκαίν 580. 1666 448. 
᾿Αστυπαλαιεύς. κἡὶ ̓ Αστυπαλαιέων γὴ ὄφεσιν ἐχθρά ἢ 824. 

1582 "δ. 

ἀσύνετος, ορρ συνετός ΗΖ11. 1142 584. ἀξύνετοι (οἴ 8. Δη- 
μόδοκος) Ηη9. 1181 39. 

ἀσυνήθεια τὸ δικολογεῖν Ῥα9. 1868.311, ἀγνωστότερα διὰ 
τὴν ἀσυνήθειαν Μαϑ8. 995 32. 

ἀσύγκλειστος ταῖς πλευραῖς ὁ περὶ τὴν κοιλίαν τόπος Ζωδ10. 46 ἀσυνήθης. οἱ ἐσυνήθεις, ὉΡΡ συνήθεις. 578 ἀγνῶτες Ηὸδ 12. 
688 58ὅ. 

ἐσυλλόγιστος (ἰ α ἄνευ συλλογισμῦ, ὑκ ἔχων συλλογισμόν, 
᾿ἴδψας ῬΓῸ πϑίυγα οἷτβ ἈΟταΪΠΪ8, αυοοῦπη σοπίαπούσχῃ εδῦ, 

τοὶ Ῥαββῖνβ Θχρ]]οασὶ Ροίοβί εἰ συλλογισθείς, γο] δοῦϊνο ἅ 
συλλογιζόμενος). τὰ μὲν ἐκ συλλελογισμένων πρότερον. ταὶ 50 
δ᾽ ἐξ ἀσυλλογίστων μὲν δεομένων δὲ συλλογισμῦ Ρα2. 
135729, 24. ἀσυλλόγιστόν ἐστι πᾶν σημεῖον Ρβ25. 1408 
44, 24. 1401 "9, 18. λυτόν. ἀσυλλόγιστον Ὑᾶρ Ῥα2. 1857 
"14. λόγοι ἀσυλλόγιστοι ἁπλῶς. πρὸς τὸ προκε: ἵμενον τιδ. 

ἀσύνθετος. 

1126}28. --- ἀσύνηθες τοῖς ζῴοις, τὸ πίνειν ἐστίν Ζιθ28. 
606 Ρ28. τὸ σύνηθες ἡδὺ μᾶλλον τὸ ἀσυνήθυς πιθδ. 918 39. 

πρότερα τῶν συγκειμένων τὰ ἀσύνθετα Μμ2. 
10716}"19. τὸ σύνθετον μέχρι τῶν ἀσυνθέτων διαιρεῖν Παι. 
1252. 519, τῶν ἐν τοῖς ζῴοις μορίων ἀσύνθετα ἐστιν, ὅσα 
διαιρεῖται εἰς ὁμοιομερῆ Ζια1ὶ. 486 "5. ἀσύνθετα τῇ γένει 

ΜιΊ. 1051}21. περὶ τὰ ἀσύνθετα τί τὸ ἀληθὲς αὶ τὸ ψεὺ- 
δὸς Μθ10. 1051 Ρ17, 27. ἀσιίνθετον ὦ ὑσία πᾶσα Μμζί5. 1039 
417. -- ἀσυνθετωώτερα, τὰ ἐξ ὧν Μζιδ. 1040 "28. 

161}84 (εἴ συλλελόγισται 81). τρόποι ἀσυλλόγιστοι 55 ἀσφάλεια, ἀοῦ Ραδ. 1861 319. κατασκευάζειν τὴν τῆς πο- 
τιθ. 168 421. ἐσυλλόγιστος χρῆσις ὼ τῶν ἐνδεχομένων συλ- 
λογισθῆναι Αδδ. 9128. --- (ΕἸἰοδίδ6) ψευδῆ λαμβάνυσι 
αὶ ἀσυλλόγιστοί εἰσιν Φα2. 185 "10. 8.186 38. --- ἀσνλ- 
λογίστως λέγειν ΑὙΙ2. 171 940. 

ἀσύμβλητος. τάχη ἀσύμβλητα Φὸδϑ. 217 Δ10. τὸ πλῆθος 50 
τό τ᾽ ἐν τοῖς ἀρρωστήμασιν ὑπάρχον ἢ τὸ ἀπορραινόμενον 

λιτείας ἀσφάλειαν Πζό. 1319 "8 9. 
ἀσφαλής. πολιτεία ἀσφαλής. ἀσφαλεστέρα (βγη ἀστατία- 

στος; πολυχρονιωτέρα), ἀσφαλεστάτη ΠΎἃ 4. 1285 328. 61]. 
1296 418. Ε1. 1802 88, 16. Ἴ. 1807 817. 8. 1808 84. τιῶν 

κατὰ γράωματα ἄνθρωπος ὦ ἄρχων ἀσφαλέστερος ΠΎ1Θ.1287 

7, ἀσφαλεῖς πρὸς τὸ μηθὲν νεωτερίζειν Πη10. 1880 228. 
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ΠῚ ἀσφαλὲς τὸ νομοθετεῖν. τὸ μετέχειν Πβ8. 1268 528. 
Ὑ11.128]1 Ὁ27. - ἐν ἀσφαλεῖ Γ 154. 1δ04 58. πολὺ τῷ 
ἀσφαλεῖ προέχειν 151. 1504 "24. -- ἀσφαλῶς μακα- 
βίζειν Ηα11. 1100.416. ἀσφαλεστέρως ἔχει πρὸς τὰς ἀπο- 
οἷἱαὰς Οδ2. 81056. δ 

ἄσφαλτος ὀρυκτή θ121. 8421. ὀσμὴ ἀσφαλτυ ψβ9. 421 
ν24, θ115. 841 588. 

ἀσιαλτώδης. τὰ ἀσφαλτωδὴ φθαρτυιά αιδ. 444 088. 
ἀσφόδελος, φέρυσιν ἀπ᾽ αὐτῷ αἱ μέλιτται Ζιι40. 621 58. 

(Αβρβοάβθιυβ ΓΒΙΏΟΒῺΒ 7.) 
ἄσχετος (ἰΑνάσχετος ΒΚ᾽ ὑκ ἀνασχετος ΡΎΙ1. 1412 "12. 

ἀσχημάτιστος Φαῖ. 191 32 (οὔ ορρ ἐσχηματισμένον Φαδ. 
188 520). 

ἀσχημονεῖν. τὰ ὅπλα ἑίπτειν ὃ τάλλα ἀσχημονεῖν Ηγ15. 
1119 480. γιγνώσκυσι τὸς δειλοὺς ἀ ἀσχημονῶντας ἕ 284. 1520 ι5 

421. ὅπως δύνωνται σχολάζειν καὶ μηὸὲν ἀσχημονεῖν Πβ11. 
1218 484. 

ἀσχημοσύνη, 5γῃ ἀμορφία Φαῖ. 190 δ15. τῶν ἐτχημα- 
τισ μένων τι γίνεται ἐξ ἀσχημοσύνης Φαδ. 188 "20. --- 

ἀσχημοσύνη τὸ προσωπε Πθ6. 1841 "5. φέρει τι τῷ ποιῶντι 30 

ἀσχημοσύνην Ηδ12. 1126 }88. 
ἀσχήμων. κακίαι μήτε βλαβεραὶ τῷ πέλας μήτε, λίαν ἀσχή- 

μονες Ηδθ. 1128 4838. θεωρεῖν ἢ γραφὰς ἢ λόγυς ἀσχή- 

μονας: Πη17. 1886 "14, ὁ μείζω προσποιέμενος ἀργυρίν 
ἕνεκα ἀσχημονέστερος Ηδι8. 1121518. 

ἀσχιδή ς. ποδότης ἀσχιδὴς ὸ ἀδιαίρετος, οἷον τὰ μωϊ 
ΟΡΡ πολυσχιδής, δισχιδής Ζμᾳϑ. 642}29., ζῴα ἀσχιὸὴ, ἣν 
τὰ μώνυχα Ζιβ11. 499 "11. ἧπαρ ἀσχιδές Ζιβιτ. 807.312. 
ἰσχάδες ἀσχιδεῖς, ορρ πολυσχιδεῖς, δίχα ἐσχισμέναι πκβϑ. 
980.088. 80 

περὶ ἀσχίστυ μὸϑ. 385 516. 9. 386 "25-881 38. 
θακτυλοι ἄσχιστοι Ζιγϑ. δ11.382. Ζμὸτ0. 690 νῷ, ζῷον 
ἄσχιστον, ορρ σχιζόπων Μζ12. 1038 314. πτερὸν ἄσχρστον 
Ζιγ13. 519."28. Ζμαβ. 642 521. δ. 682 }17.13.692}18. 
ὀραῖον ἄσχιστον Ζιβ 18. δ04 17, 
ἄσχιστος, νεύρυ φύσις κατὰ πλάτος ἄσχιστος Ζιη4. 584 "5. 

γ8. 518 518. δ. 516}15. 
ἀσχολεῖν, ἱπὸγ ὁ ἀσχολῶν ἕνεκά τινος ἀσχολεῖ τέλος Πθ3. 

1388 4. μὴ μόνον ἀσχολεῖν ὀρθυὺς ἀλλὰ ἢ σχολάζειν δύ- 
νασθαι καλῶς ΠΡθ8. 183817.}081. η14. 1888 441. ὁὀῆμος ἐσχο- 40 
λῶν Πὸ 15. 1299 088 (εἴ ἄσχολος πρὸς τοὶς ἔργοις εδ. 1805 
420). --- πυρὰ ἀσχολόμεθα ἵνα σχολάζωμεν Ηχῖ. 1111"4. 

ἀσχολία σχολῆς, τὰ ἀναγκαῖα ὼ χρήσιμα τῶν καλῶν ἕνε- 
κέν ἐστιν Πη14. 1888 8, 81. 16. 1884 416. 68. 13387.084. 

“ 
ᾶαᾶτε 

ἀσώματον να ῶ. 405 51 (τάϊος Ρ 24 1)». , ὁρίζονται ψυχὴν 
τῷ ἀσωμάτῳ ψα 3. 406 11. ἡ ψυχὴ αὶ σῶμα τὸ λεπτομε- 
ρέστατον ἥ τὸ ἀσωματώτατον τῶν ἄλλων ψαδ. 409 521. 3. 
405 527. 

᾿Ασωπῦ καὶ ξινωπὴ δ40. 1661 "28. 
ἀσωτευόμενοι (ὰ) κατατοκιζόμενοι γίνονται πένητες ΠΕ12. 

1816 515. 
ἐσωτία. περὶ ἀσωτίας εἴ ἐλευθεριότης οὲ Ηβ 1. 1101 510. 

ηεβ8. 1221 25. ΟΡΡ φειδω ΡβΙ14. 13902. 
ιοἄσω τος, Ρτορτίθ, ουἱ 8ρ68 Ὡ0}}8 βα] αἱὶβ οδῦ, τῶν ἐκθνησκόντων 

οἱ ἄσωτοι πλγϑ. 962 δ. ---- βϑρηϑα τραοΓΑ]ὶ οΓ ἐλευθέριος. ἀοῖ 
Ηβ5. 1221 88. 178. 1608 58. θἰγταοὶ ὁ δι᾿ αὐτὸν ἀπολ- 
λύμενος Ηδ1. 112041. ὁ ἄσωτος ὃ μοιόν τι ἔχει τῷ ἔλευ- 
θερίῳ Ἠη10. 1151}1. Ῥαϑ. 1861 8. --- ἀσώτως 118. 
1507 528. 

ἄτα. ἐγγύα πάρα δ᾽ ἄτα 6. 1415 525. οἵ παροιμία. 
ἄτακτον, ὁΡΡ τεταγμένον Οα10. 2380 58. αιϑ. 440 "4. Ε16. 

1416}44. ἄτακτος φθορά, Β΄ ὅπως ἂν τύχη Ζιε29. 5580 
412. δὲν ἄτακτον τῶν φύσει ᾷθι. 382 411. κατὰ φύσιν 
μέν, ἀτακτοτέραν μέντοι τῆς τῷ πρώτυ στοιχείν μαὶ. 888 
520. εἰ ἄτακτοι αἱ ἀρχαί. ἀτακτότερα τὰ ἐ αὐτῶν ἔ 16. 

1416}45. τῷ κατὰ συμβεβηκὸς ἃ ἄτακτα αὶ ἄπειρα τὰ αἴτια 
Μκ8. 1065 526. ἐπιστήμη τῶν ἀορίστων ὑκ ἔστι διὰ τὸ 
ἄτακτον εἶναι τὸ μέσον Αα18. 82 "19 ΥΥΖ. κίνησις ἄτακτος 

πη14. 888 "18. ἡ πυρωδὴς καὶ ἄτακτος λεγομένη φύσις κ᾿. 
8929". --- ποιεῖν τὴν πολιτείαν ἀτακτοτέραν Πζ 4. 1819 
015. -- (ρτὸ ἀτακτότερον πκχς 81. 944 028 ἀταρακτότερον 
οἱ Ββδθπι). -- ἀτάκτως, βγῃ παρὰ φύσιν Ογ2. 801 84. 
ἀτάκτως κινεῖσθαι ΟὙ 2. 800 "18, 21, 88. ἀτάκτως ἔχειν 
χηλάς Ζμὸδ8. 684 485. ζῆν ἀτάκτως, ορρ σωφρόνως Πζα. 
1819 582. ὁ λαφύκτης ἀτάκτως ἀναλίσκει ηεγά. 1282 318. 
-- περαίνεται. ὁ μῦθος ἐκ ἀτάκτως κΊ. 401 Ρ28. 

᾿Αταλαντη. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿Αταλαάντης ἔ 596. 1571 51. 
ἀτάλαντος (Βοπι Β 169) Θαρ!Ἰοδίαγ 188. 1501 "8. 

πόροι ἄσχιστοι, φλὲψ ὃὲ ἀταμίευτος. ἡ σκληρότης τὴς φωνῆς ἀταμίευτον Ζγεῖ. 188 
484. 

Ξ1 5. ΟΡΡ τάξις ΟΥ2. 801 48, 5. ἀπὸ τύχης ὼ ἀταξίας 
Ζμαι. 641 28. ἀταξία ὼ τὸ αἰσχρόν, ΟΡΡ τάξις " τὸ κα- 
λόν ΜΑ4. 9851. ἀταξία, οοαὶ ἀσχημοσύνη, ἀμορφία Φαῖ. 
1901 δ, ορρ εἶδος Μλ4. 1070 528. --- ἀταξία ὼ ἀναρχία 
Πε8. 1802 928, 81. ἀκολυθεῖ τὴ ἀκολασίᾳ ἀταξία αρθ. 
1251 8322. 

ἀτάρ ἴῃμ νογβὰ Ἐπιρθάοοὶίδ (ν 819) Μβ4. 1000 Ρ7. ἴῃ ἔδθαὶϊδ 
Αϑβορὶ Ρβξ20. 1898 082. 

ἄσχολος. δῆμος ἄσχολος ὧν πρὸς τοὶς ἔργοις Πεδ. 1808 3430. 4 ἀτάρακτος. κόπρος βινάσυ ὦ ἀταράκτυ, οΡΡ τεταραγμένυ Ζι48. 

ποιῶσιν ἄσχολον τὺν διάνοιαν ὸ ταπεινήν ΠΘ2. 188714, 
κίνησις ἄσχολος καὶ πάσης ἀπηλλαγμένη ῥαστωνης ἔμφρονος 
Οβ!ι. 284 581. αἱ περὶ τὰ πολιτικὰ πραξεις ἄσχολοι Ηκῖ. 
1111}8, 12, 17. --- δῆμος ἄσχολος ὥστε μὴ πολλάκις ἐ ἐκ- 
κλησιαζειν Πζά. 1818}12, πρὸς τῷ καθ᾽ ἡμέραν ὄντες 50 
ἄσχολοι εἰσιν ἐπιβυλεύειν ΠεΙ:. 1318 0420. 

ἀσώματος. τὰ ἀσώματα, ΟΡΡ τὰ σώματα ΜΑΒ. 988 θ25. 
ὀυνάμει μὲν μέγεθος ὼ σώμα, ἐντελεχείᾳ δ᾽ ἀσώματον ὼ 
ἀμέγεθες Γα5. 32030. ἐάν τε σῶμα ἐάν τε ἀσώματον 

630"12. ἀταρακτότερα τὰ τῆς γυκτὸς πια 5. 899 8521. τὸ 

ἀταρακτότερον (οἱ Βθπι, ἀτακτότερον οοἀὰ ΒΚ) μέλαν φαι- 
νεται πχς87. 944 028. 

ἀτάραχος, ΟΡΡ τεταραγμένος θ1. 880 522. ---- ἀταίραχος ἐν 

τοῖς φεβεροὶς, Βγῃ ἄφοβος ΗΎ12. 1111 481. 11. 1111.219. 
ἀτάραχον, εἶναι, 53. μὴ ἄγεσθαι ὑπὸ τῷ παάϑυς Ηδ 11. 1135 
584. ἀτάραχος διάνοια πλιά. 9715 "δ. 

ἀταραχωδέστερος ὁ ἀὴρ τῆς νυκτός μτῶ. 464 4. 
ἀταρίχευτοι φύκει μυρρίναι πκ81. 9236 38ὅ. 

τιθῶσι τὴν ὕλην ΜΑΤ. 988 "25. ἀρχαὶ σωματικαί, ἀσωΐματοι 588 ̓Αταρνεύς Πβ1. 1201.482, 85. 625. 1688 580. ταὶ ἐν᾿Α. 
ψαϑ. 404 081. στοιχεῖα ἀσώματα, σωματικά (4ὸ1.209518. 
ἀδύνατον τὸ ἀσώματον μεμῖχθαι σώματι τζ 12. 1491. --- 
ὁ ἀὴρ δοκεῖ ἀσώματος εἶναι Φδά. 212 "12. λεπτότ τερον ἀὴρ 
ὕδατος καὶ ἀσωματώτερον Φὸ 8. 215 "δ. ὅσῳ ἂν ἧ ἀσωμα- 
τωτερον ᾿ὸ ἧττον ἐμποδιστικὸν ἢ εὐδιαιρετώτερον 'Φὃ 8. 215 60 
510. τὸ πῦρ λεπτομερέστατον τὰ μάλιστα τῶν στοιχείων 

θερμά πκδ1θ. 9317. ᾿Αταρνέος ἔντροφος ἢ 625. 1583 "20. 
ἐτασθαλία τῆς φύσεως (ΑΙεοἰά ἔν Υ, 6) Ργ8. 1406 49. 
ἅτε ουπὶ ρατῖῖο. Φθ6. 260 35, 7. μΎΙ. 8171510. ΜΑΒ..990 

Α17. ΠΕΙῸ. 1310 Ῥὅ. κί. 401 326. Ζμβδ.651 Ρ9 4], ομιΐθεο 
Ραγιϊοῖρίο μβ8. 858 5488. -- ἐγοαυθηΐίαδ ΄υδχ Δ Αὐἰδίοίθὶα 
ἰπ Ῥγο ] θταδῖδ νἱἀσίας ὑδαγραίαμ 6886, νοϊατὶ πα9. 860 420, 
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44.183. 860}28. β22. 8687. ε22. 888 51δ, 19. 40. 885 ἀτέρ μων. ἐξ αἰῶνος ἀτέρμονος εἰς ὅπῖν αἰῶνα κΊ. 401516. 
"5, ια88. 908.510, 18 δ]. ἀτερος,ν ἕτερος 8. 

ἄτεγκτος. περὶ ἀτέγκτυ μὸϑ. 886 518. 9. 886}18-26. ἐτεχνία, ἀεῇ Ηζέ. 1140 521. 
ἀτειρής. ἀτειρέϊ χαλκῷ (ὁχ ἱποθσίο Ροοία, οὗ Ὅμηρος ἐχίγ) ἄτεχνο ς. ἡ ἡ μισθαρνία τῶν ἀτέχνων καὶ ἢ τῷ σώματι μόνον χρη- 

πο21. 1467 14, ἀτειρέσιν ἀκτίνεσσιν (Ετιροὰ 226) αι2. 5 σίμων ΠΑΙῚ. 1258 "26. . πρᾶξις ἄτεχνος, ορρ τεχνική ηεβ38. 
451}81. 1220 "26. διδασκαλία ἄτεχνος τι 84. 184 51. ὁ λόγος ἔχει 

ἐτείχιστος πόλις οβ13848 518. τὸ μὲν ἄτεχνον, δὲν γὰρ αἴτιος ὁ λέγων τῶν πράξεων, τὸ 
ἀτεκνία ΠβΞε. 1265}10. διὰ τὰς ἀτεκνίας Πβδ. 1265541. ὁ ἐκ τῆς τέχνης ΡΎΙ6. 1410}18. πίστεις ἄτεχνοι, ορρὰὶ ἕν- 
πος ὕδατα ἀτεκνίαν ποιεὶ Ζγδ2. 161 84. ἂν “μὴ ὁ ἀνὴρ τέχνοι Ῥα1δ. ῶ. 1855 "85. φύσεώς ἐστι τὸ ὑποκριτικὸν εἶναι 

αἴτιος Η τῆς ἀτεκνίας Ζικ4. 686 "8. περὶ ἀτεκνίας ἡμιόνων 10 ὼ ἀτεχνότερον ΡΥ]. 1404416. ἡ ὄψις ψυχαγωγικὸν μέν, 
Ζγγὶ. 149 Ἴ10. ατεχνότατον δὲ ὺ ἥκιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς ποῦ. 1450 

ἕτεκνος ἢ μονώτης Ηαϑ. 1099 νᾳ, οἱ ἄτεκνοι θᾶττον δια- "17. 14,1488 "8. --- ἐἀἐτέχνως μετέχυσι τύτυ ὅ ᾧ ἐντέχνως 
λύονται Ηθ1 4. 1162 528. αὶ τῶν ,ἀτέκνων ὸ γονίμων γυναι- ἡ διαλεκτική ἐστι τιῖ 1. 112 484. 
κῶν πεῖρα πὸ. ,.816 θ12, τῶν ἵππων τινὲς ἄτεκνοι ὅλως ἀτεχνῶς καθάπερ.. ὶ ὅτως Ηα18. 1102}18. ἀτεχνῶς ὥσπερ 
Ζιζ22. 5118. ἄτεκνοι ἰχθύες Ζγγό. 155 019. 1δ Ζγβο. 148 "92. ἀτεχνῶς ἔοικε Ζγα28. 181 521. 

ἀτέλεια, ΟΡ τελειότης ᾧθι. 261.486. ΖγΎϑ. 168 "20. δά. ἄτη καὶ ὁ ἀτυχία μεγάλη αρῖ. 1251 5420. 
1108. ορρ τελείωσις 8. 880481. οὗ 2. 880 86, 8. ἄτηκτος ΜΎΤ. 818 518. πυρὶ ἄτηκτα ΖΎΥΙ1. 162581. ἄτηκτα 

ἐτελείωτα τὰ Περσικὰ Ἐμπεδοκλέως ἢ 59. 148 516. ὼ ἀμάλακτα μὸ10. 388 "24. ἄτηκτα τίνα μδ8. 885 "12. 
ἀτέλεστος. πο ἰηἰεἰαίυθ ΡΎ18. 1419 84, ὅ. 20- 88. 
ἐτελεύτητος, ἀεῦ Φγά. 20456. ΜχΙ0. 1060 387. οοπὶ 30 ὠτι μα γελεῖν Ζιϑδ. 611 "2, ἀοῦῇ Ζιζ18. 512 "19. 

ἄπειρος, ἔχειν τέλος Οαδ. 218 35. ἀτιμάζειν τινά ρ86. 1441 "25. ἀτιμαζεσθαι, ΟΡΡ τιμᾶσθαι 
ἐτελής. 1. πωροτγίδοϊυβ. ἡ κίνησις ἐνέργεια ἀτελής ΦΎΖ. 201 Πεϑ. 1802}11. ὡς ἀτιμαζόμενος ἐ ἐμήνισεν ᾿Αχιλλεύς Ρβ24. 

332. θ5. 251 "8. Μθ6. 1048 "29. κϑ. 1060 421. ψβδὅ. «11 1401 029. ἀτιμάζεσθαι ὑπό τος ΠεΥ. 1806 081. ηεΎ ὅ. 
416. Υ71Ἱ. 4816. Ηχ ὃ. 1174 422. ἡ τῶν ἀτελῶν ἐνέργεια 1282 "18. ἀτιμαζόμενοι ἐκ τὸ ἄστεως ποϑ. 1448 438. 
ἀτελής. ὠθὲν ἀτελὲς εὔδαιμον γεβ1. 1219 488, }8. τὸ γινό- 3 ἀτίμητον μετανάστην (Ηοῃ! 1 644) Πγῦ. 1218 287. Ρβ 2. 
μενον ἀτελὲς ᾧ ἐπ᾽ ἀρχὴν ἰόν ΦθΊ. 261 518. ἡ γένεσις ἀτε- 1818 588. 
λές τι ἡμβ1. 1204 584. ορρ Τέλειος Φγ1.201.56. Μκ9. ἀτιμία. αἱ ψυχαὶ διαφέρυσι «Πιμιότητι ὼ ἀτιμίᾳ Ζγβϑ8. 186 
1065}12. Οβι!Ι. 2384 51. πρότερον τὸ τέλειον τῷ ἀτελῶς 532. περὶ τιμάς ὼ ἀτιμίας ὃ μεγαλό' ὅς ἐστιν Ηὸ1. 1128 
Φύθ. 260 228. Μμῶ. 1077 519, οὗ νδ. 1092 "18. --- συλ- "21,1124 86. ἀτιμία πρόσεστι τῷ ἑαυτὸν διαφθείροντι Ηε1ὅ. 
λογισμὸς ἀτελής ΑαἹ. 24 518,24. δ. 28 54. 6. 29 316. 16.895 1188 518. ἀτιμία ὸ ζημία Πε2. 1802 488. ἀτιμίαι 1 πλη- 
8484, 86 86. 16. 8624. 19. 8942. 22. 40 016 8]. -- ἡ γαῖ, ἀτιμίαι ἀνελεύθεροι Πη17. 1386 ὑ10, 11. ἀδυκεῖν εἰς 
φύσις ὑὸ ὐὸὲν ἀπολείπει τῶν ἀναγκαίων πλὲν ἐν τοῖς πηρώμασι ἀτιμίαν, ορΡ εἰς κέρδος Πεβ. 1308 349. --- ἀτιμία ἀφώριστο 
τ ἐν τοῖς ἀτελέσι ψγ9. 432528, οὗ 1. 425 410. 11. 488 τῷ μὴ διαιτήσαντι τὴν ἐπικληρωθεῖσαν δίαιταν ἢ 414. 1541 
ἢν υϑ. 4568. ζῷα ἀτελεστέραν. ἔχοντα τὴν φύσιν, ζῷα 428. 
ἀτελὴ Ζγβε. 181 58. Ζιαϑ. 491 27. τῶν ζῳοτόκων τὰ μὲν 8δ ἄτιμος. ΟΡΡ ἔντιμος ΗΎ11. 1116 321. τῆς γνώσεως τὸ τίμιον 

ἀτελὴ προΐεται ζῷα. τὰ δὲ τετελειωμένα Ζγὸβ. 1148. οἵ ὰ ἄτιμον πολυ διαφέρει Ζγα28. 181 584. γένος τιμιώτερον, 
Ζει. 889 »10. ἀτελές, δγα ἀνάλογον (Υ ἃ νὴ) Ζια4. 489 528. ἀτιμότερον ΖΥΎ11. 163.526. ζῷα ἄτιμα ἡμβ1. 1205 480. 
ψὰ ἀτελῆ ἄνευ τῆς τῦ ἄρρενος γονῆς Ζγαϑι. 180 "82. Υ1. ζῷα Ε τίμια αὶ ἀτιμότερα ψα2. 4044. θηρίων μορφὰς 
ῖ 509"15. ἀτελέστατα γεννᾶται τὰ τῶν τετελεσμένων ΖΎΕΙ. τῶν ὠτιμοτάτων ποά. 1448 12. ἴῃ Ρδγθϊθυβ οογρογίβ ἀϊβιϊη- 

1195324. ἀτελὴ τὰ τῶν νέων ἔγγονα Πη16. 1885 418, 16, Ὁ Ἑαϊταν τὸ ἀτιμότερον ἢ τὸ ̓ τιμιαΐτερον Ζμγιο. 612 ῬΩΙ, 4. 
"80. ,Ζι.η1. 582.519, 21 (δον ἀτελὴ ἀϊουπίν τά τε ᾧὰ 668 "20. ὅ. 6671 584, -- ἄτιμος. βγὴ μὴ τιμυΐμενος ταῖς 
ὺ τὰ σπέρματα τῶν φυτῶν ὅσα ἄρριζα αν11. 418 }80). --- πολιτικαῖς ἀρχαῖς ΠΎ1Ο. 1281 480, 82, 84..11. 1281 "29. 
ἀτελής, ΒΥπ νεώτερος, Ορρ τελειωθείς, πρεσβύτερος Πα12. 1. 1276 .221. . σφόδρα ἃ ἄτιμος, ΟΡΡ ὑπερευγενής ΠῈ11. 1395 
1259 Ὀά4. ηεη2. 1287 .529. πιάθ. 896 18. ΟΡΡ ἐπιτελεστικός υ8, ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάσει μηδετέρας μερίδος γενόμενον 

φ6.818 »80. ἔχειν ἀτελὲς τὸ βυλευτικόν, χωρὶς ἕκαστος 45 858. 1588 20. 
ἀτελὴς περὶ τὸ κρίνειν Πα18. 1200 "14. Ὑ11. 1281 588. -- ᾿Ατιτανία πρὸς τοῖς ὁρίοις τῆς ᾿Απολλωνιατιδος 688. 8881. 
ἡ βραχεῖα (ἀπ ἀπ6) διὰ τὸ ἀτελὴς εἶναι ποιεῖ κολοβόν] ῬΡγ8. ᾿Ατλαντικὴ θάλασσα κϑ. 392 "22, 27. ᾿Ατλαντικὸν πέλαγος 
1409 418. -- .32 ἀτελές ἱ 6 ἐκ ἔχον τέλος εἷνρ ὃ ἕνεκα. κ8. 898 516. πχοό2. 840 329. 
Π φύσις ἀδὲν ὅτε ἀτελὲς ποιεῖ ὅτε μάτην Πα8Β. 1266 "21. ᾿Ατλαντίνων χώρα (Ταυλαντίνων ὁοπὶ Ὀ]ὰ) θ121. 842 "14. 
-- 8. ἀτελής οχοιηῦιδ ἃ υϑοῦ ρα! θα, ὠτελὴς πάντων ,[β9. τὸ Ἄτλας τὸν ἐρανὸν ἔχειν λέγεται Μὸ23. 1028 320. Οβι!1. 284 
1210}»4. οἵ οβ1849 "8,9. --- ἀτελεστέρα ἡ ἀρετή Ηα8. 419. ἐπὶ τὴς γῆς ἔχει τὺς πόδας Φκϑ8. 699 421,1. 
1095 82. --- ἀτελῶς πως, ορρ τελέως ΠγΎῚ!. 1215 518. ἄτμητυν πολλαχῶς λέγεται Μὸὃ 22. 1028 32. ηεγῶ. 1280589. 

ἐτενής. ὀφθαλμοὶ ἀτενεῖς, ορΡ σκαρδαμυκτικοί Ζια 10. 492 περὶ ἀτμήτυ μὸϑ. 885 11. 9. 381 348-11. - ζῷῴα ἄτμητα, 
411. οἱ ἀτενὲς τὸ μέτωπον ἔχοντες κόλακες Φὸ: 811 20 ΟΡΡ ἐκτεμνόμενα Ζιιδ0. 629 3482, 682 39. 
(εἴ γαληνές 588). δ6 ἀτ μιὸϊ 5 σθαι. τὸ ὑγρὸν ἀτμιδείμενον φέρεται ἄνω μα9.846"2ὅ. 

ἐτενίζ εἰν εἴς τι. ορρ παραβλέπειν μαβ. 8343"12. ἀτενίζειν ἀτμιδώδης ἀναθυμίασις, ορρ καπνωθης, ξηρά μγθ.818519. 
πρὸς τι πλα19. 959 "24. θατέρυ καταληφθέντος ὀφθαλμῦ ὁ ὁ β4. 860 39. ὃ. 868 322. ἀναθυμίασις ἀτμιδωῤεστέρα, ΟΡΡ 
ἵτερας ἀτενίζει μᾶλλον πλα4. 901}18. --- φαντασθείη ἄν πνευματωδεστέρα μαά. 841 08. ἀτμιδώδης ἀπορροή “β 8. 
τῷ πρὸς τὲ κακοποιὸν αὐτῆς ἀτενίζοντι τὴν διάνοιαν ῷαθ. 8671 06, ἀήρ Ζγεθ. 186 312. ὁ βορέας ἅτε ἀφ᾽ ὑγρῶν το- 

191 315. 50. πων ἀτμιδυΐδης μβ8. 858 588. 
ἀτέραμνος. τὰ ἀτέραμνα ὕδατα ἀτεκνίαν ποιεῖ 2γδ 2. 1601484. ἀτμίζειν (ς ἀτμίς), βγῃ διακρίνεσθαι μ82. 854 "80. ἤται- 
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κέναι, βγπ ὀιαπνεῖν, ἐξυιμαζ ειν πκβϑ9. 980 }86, 84. ἀταίζειν, 
ΟρΡ συνίστασθαι, συγκρίνεσθαι, μα18. 849 028. 38.858 δ16, 
11, 19. 20. 6. 864 Ρ27. ἀτμίζειν οἷ 68 ἀϊουπίυγ, 4086 ἄ- 

τμῖδα ἐξιᾶσι, νοὶ υἵϊ ὁ κέραμος ὀπτώμενος ἀτμίζει μὸ 6. 888 
424, λιβανωτὸς παραπλησίως τοῖς ξύλοις ἀτμίζει μδ10. δ 
888 82, οὐ 68 4αυδ0 ἔχυσιν ἀτμίδα τοὶ εἰσὶν ἀτμίς, γε] 

συνίσταται ὁ ἀτμίζων ἀὴρ εἰς ὕδωρ μα18. 849 "28, τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν ἀτμίζον μα!ϊο0. 847 3418. 8. 840 Ῥ2ὅ [Ιἄοϊογ. --- 
ἀτμιστὸν, ΟΡΡ ᾿θυμιατόν μὸϑ. 887158. 

ἀτ μίς. ἔστι ὀύο εἴδη ἀναθυμιάσεως. καλεῖται δ᾽ ἡ μὲν ἀ- τὸ 

ζ8. 1084 88. ι8. 1088 818, 19 ΒΖ. 9. 1058 δ10.. κι. 1069 
586. α 3. 99421 (). Ψψβ38. 414 021 (κατὰ τὸ οἰκεῖον καὶ 
ἄτομον εἶδος). Φεά. 221 "γ, 80. Ζμα 8. 648 "7, 8, 16,19. 
4. θ644 29, 88. --- ἀτό μως ὑπάρχειν, 57: πρώτως ὑπάρ- 

χειν, μὴ εἶναι μέσον, ορρ κατ᾽ ἀλλο ὑπάρχειν ΑὙ 15. 19 
488-80, "21. 160. 19.580, ομληΐηο ΑὙΪδ-17. 

ἀτονεῖν. ἡ δύναμις ἀτονεῖ πκς42. 945 517. 
ἄτονος. φωνῶν ἄτονον φ6. 818 "8. 
ἄτοπος. σκωλήκιον ἐδενὸς ἧττον ἄτοπον τῶν ζῴων Ζιε82. 5561 

518. εἴ τις ἄτοπος φανείν τοῖς πολλοὶς Ηκϑ9. 1119 8415. 

ταῖς, ἡ δὲ τὸ μὲν ὅλον ἀνώνυμον οἷον καπνός μά. 85980. 
ἡ ἐξ ὕδατος ἀναθυμίασις ἀτμίς ἐστιν μαϑ. 846 "82. 8. 840 
08. 4. 841 Ριο. ὃ 9. 8381 525. Αὐ12. 9638. πκγϑ84.985520. 
ἔστιν ἀτμίδος φύσις ὑγρὸν ὦ θερμόν “μα. 840 ΒΩ27. Ρβ38. 
3809}4. (ἡ ἀτμὶς ὕγρον Η 
ξηρὸν μβ. 860 28). ὁ τῆς εἶμεν ἄνω ῥεὶ ποταυός μαϑ. 
847 "4. ἡ ἀτμὶς ὑγρότης τις αιδ. 448 20. ἔστιν ἀτμ: ἰς ως 

νάμει οἷον ὕδωρ, ἀναθυμίασις δὲ δυνάμει οἷον πῦρ μαᾶ. 940 
528. συνίσταται παλιν καὶ ἥ ἀτμὶς ψυχομένη ὦ γίνεται ὕοωρ ἐξ 

ἀέρος μαϑ. 846 029. 10. 847 417. 11. 8471}18. β4. 8602. 20 
ὁτ. 38486. τὰς ἀτμίδας ξηραίνει ὁ ἥλιος πβ9. 861 821. πᾶσα 
ὶ “γεώδης ἀτμὶς ἀέρος ἔχει ούνα μιν Ζγεά. 184 Ὀ15. πότερον 

υχρον, ὁ δὲ καπνὸς θερμὸν αὶ ι5 

ηεαά. 1215 "8. Ρβ 38..1898 “ 8. ἀφροδισίων ἄτοπος ἡδονή 
Ηγ56. 1149518. ἡ ἀρετὴ ὼ ἡ κακία αὗται ἄτοποι μβ4. 
1200 438. ἄτοπον. δοπὶ βγη παραΐλογον, ἄλογον ψαδ. 411 
414, Ζμαδ. 64581]. ΖΎβΙ. 184 510,7, ἀδύνατον Φὸ 8. 
2169"11. α5. 185 480. Μν2. 1089 512, Ορρ ἀναγκαῖον Οβϑ. 
2891. ἄτοπος ἡ πλασματίας ὁ λόγος Ζγβ1. 184 588. 
σφδόρα, παντελῶς ἄτοπον τζ 18. 1850 47. 10. ἀτοπωτατόν τι 

ποιῶσιν. ὅσοι λέγυσιν αιά. 4423 380. ἄτοπον. εἰδὲν ἄτοπον (μι 

ἐστί) καταριθμεῖσθαι, τὸ λέγειν, τὸ φροντίσαι αἱ ΚΒ.11581. 
Φβ4. 1962. ΟΜ ν3. 1089."12. μαϑ. 848 518. β2. 855518. 
8. 351 318. ἄτοπον, δὲν α' ἄτοπον, εἰ μαῦ. 842 Βά. ρ1. 1421 
214. συμβαίνει ἄτοπον, ἐδὲν ἀτοπὸν συμβαίνει ε9. 18 Ρ26. 

αἱ ὀσμαὶ καπνὸς ἢ ἀὴρ ᾿ ἀτμίς πιβιο. 901 429. τὸ σῶμα 

ἴδιον ἡμῶν ἀτμίδα χλιαρὰν ἀφίησιν πεδϑθ. 88417. ἀνοιχθέν- 
τος λέοντος τὰ ἔσω ἀτμίδα ἀφίησι βαρεῖαν Ζιθδ. 594 "21. 35 

ἀτμός. ὅταν ἐκ γῆς ἀτμὸς ἀνίη πολὺς ὑπὸ τῷ ἡλιὶν παξι. 

802 54, ἡ ὀσμὴ ἀτμὸς ὼ ἀπορβῥοή τις πιγδ. 908 221. ἀτμὸς 

ὑδατωϑδης πιβ4. 901 48. 
ὠἀτμώδης ὶ νοτερὰ ἀναθυμίασις κά. 394 814, 19, 27. 
ἄτοκος. ἄτόκοις τοῖς χρήμασιν ἀποκεχρημένοι ᾿,β1850 811. 

ἄτομος. 1. ταδ βθτμαυϊοο. ἀὸδύνατον ἐ ἀτόμων εἶναί, τι συνεχές, 

μέγεθος δ᾽ ἐστὶν ἅπαν συνεχές" ὅτε ιραμμὴ τε ἐπίπεὸον 
ὅτε ὅλως τῶν συνεχῶν δὸὲν ἔ ἔσται ἄτομον 4 ζ2. 283 324, ἀτραπός. μίαν ἀτραπὸν πάντες βαδίζυσι μύρμηκες Ζιι 88. 
238 011 (θγπ ἀμερές 2838 082). ὑκ εἰσὶν ἄτομοι γραμμαί 622 "25. 
ᾧγο. 206 κ1τ. ΟΥ1- 299.512. ατϑ68"] 5844, 910}80. Πλα- 86 ̓Ατρείδης (ἤσοιι 1.888) ΡΎ11. 1418 382. ᾿Ατρείδαις θυσία 
των ἐτίθει τὰς ἀτόμυς γραμμάς ΜΑ 9. 992 "22. ἐκ ἔστιν ἐν Τάραντι 6106. 840 51. 
ἄτομα μεγέθη Γα2. 815 20-817.311. ῷαϑ. 181 38. Μμ8. ἀτρεμεῖν, 50 ἠρεμεῖν ξ8. 911 Ὁ117, 16,20. 
1088 ν18. αιθ. 448 818. μάχονται ταῖς μαθηωατικαῖς ἐπι- ἀτρεμία πιαίνει τὰ ἔχοντα κοιλίαν θερμήν Ζιθ. 695 380. ταῖς 

στήμαις ἄτομα σωματα λέγοντες Ογά. 808 321. ΠΘπιοογῖ ᾿ ἀτρεμίαις λαβεῖν σημεῖα τῷ ὕπνω Ζιδ το. 887 54. 

ἄτομα σώματα Φθ9. 265 ν29. Ογά. 808 421. Ψαξ. 40452. 4, ἄτρεπτος, οοπὶ ΒΥπ ἀνετεροίωτον, ἀπαθές κῶ. 8392 382. τὰ 
Μζι8. 1039.510. ὐχ οἷόν τε εἰς ἀτόμως χρόνυς βιαιρεῖσθαι παρελθόντα ἄτρεπτα κτ. 401}19. 
τὸν χρόνον Φθ8. 4683 027. τὸ νῦν τὸ ἄτομον οἷον στιγμὴ ἄτρητος, Ρ888 ὀστῶν ἄτρητεν, ΟΡΡ τρητὸν Ζιγτ. 516 826. 

γραμμῆς ἐστὶν ΟΥ]-. 800514. οὔ Φὸ 18. 222 ν8. ζι0. 241 ἄτρητοι οἱ χονόροι Ζιγ8. 510 "86. --- δοὺ τὰ μὲν ζῴα τρη- 
826. χρόνος. ὰ ἐκ ἄτομον Φζϑ. 2899. δ. 286 538. τὸ ἄμα ματώδη, τὰ δ᾽ ἄτρητα Ζιαὶ. 488 325. 
λέγω ἐν ἑνὶ ὃ, ἀτόμῳ χρόνῳ πρὸς ἄλληλα. αι 7. 448 519, 45 ἄτριπτοι ἄρτοι, μᾶζαι, ορΡ σφόδρα τετριμμένοι πκα 1. 929 
4493. κατ᾽ ἄτομον χρόνον αι. 441 518. ἐν ἀτόμῳ Φζδ. , “11... 921 422. 
236.26. ἐν ταῖς γραμμαῖς χρῶνται ὡς ἀτόμῳ τὴ ποὸιαίᾳ Ατροπος, μία τῶν Μοιρῶν, ἐπεὶ τὰ παρελθόντα ἄτρεπτά 
Μι:ϊ. 1062 538. --- 3. Ἰορῖοθ α. τὰ καθ᾽ ἕκαστα." ορρ τὰ εἴδη. ἐστιν κΊ. 40118. ᾿ 
ἁπλῶς τὰ ἄτομα ὺ ἕν ἀριθμῷ κατ᾽ ἀδενὸς ὑποκειμένε, λέ- ἀτροφεῖν κά. 395 028. 
γεται Κ2. 1}6. τῶν δευτέρων ἐσιῶν τὸ μὲν εἴγος κατὰ τῷ 80 ἀτροφία, οοαὶ πόνος, νόσος ακϑ08 ΒΩῚ, ἀδυναμία συμβαίνει 

ἀτόμυ κατηγορεῖται, τὸ δὲ γένος ὶ κατὰ τὰ εἴδεις ὼ κατὰ διὰ τὴν τῷ σώματος ἀτροφίαν ᾧ σύντηξιν πη 9. 888 510. 
τὰ ἀτόμν" ἐπὶ τῶν πρώτων ὡσιῶν ἄτομον ᾧ ἕν τὸ ὁηλύ- λζϑ8. 966 .410. 

ἐνόν ἐστιν Κῦ. 8 488, 512. οὗἩἍ ἄτομα μδὸ νὶ υϑαγρδίυτῃ ἄτροφος, ΡΆ88 τρίχες ἀτροφωτεραι, οΡΡ τροφὴν ἔχυσαι πι28. 
Αβ24. 69 "11 (αἱ ἄτομοι τριάδες). ὃ18. 9611, 12. τὸ. 898 439. τὸ ψυχοὸν ἄτροφον, ὉΡρΡ τὸ θερα αὸν τροφῆς δεῖται 
121 386. 2. 1222]. ζ 86. 144}2. ΜβΙ. 99ὅ 529. 8. 998 5 Ζμὸ 5. 682 424. --- δοῖ τὸ “μὴ ἔχον τυρὸν γάλα ἄτροφον 
"16. 4θ5. 3201 “.. αι. 448 ΔΒ. Ρ21. μν2. 451 8260 () 8]. μὸϊ. 884 525 (εἴ τροφιμωώτατον τὸ πλεῖστον ἔχον τυρὸν 
τὰ εἴδη τοῖς οἰκείοις ἀτόμοις ὀνόματα διδόασιν φτα!. 8160 Ζιγ21. 528 411). 

414. --- ὃ. τὰ ἔσχατα εἰδη. ἃ ὀκέτι διαφοραῖς διαιρεῦ ταις ἀτρύγητοι. βότρυες, ΟΡΡ ῥᾶγες τετρυγημέναι πκ8ϑ. 92δ᾽))15. 

ὉΡΡ τὰ γένη, τὰ πρῶτα εἰδὴ (ρ!ογυπιαιο εἰδὴ νϑ] εἴδει δὰ- ἄτρυγος οἶνος (6χ οτϑου]ο) ὅ 585. 1569 82, 1570 42. 
ἀϊταγ, οὗ ΖΘΙ]ος ΠῚ, 2, 150, 5) Αδι8. 9616. 17. 99Ρ}7. τβ2. 60 ἀτρύπητοι ψῆφοι, ορρ τετρυπημέναι 424. 1548 "11. 426. 
109 16, 21. γ6. 120 "85. δ1. 121}}19. Μβ8. 999}29 ΒΖ. 1848 "88. 

Αα4Ι. 49 088. ψαδ. 4118514. Φη]. 342021, 2482. Μζ14. 

1039 17. λΔ10. 1075 828. ἑνὸς ἀτόπν δοθέντος τὰ ἀλλα 
συμβαίνει Φαϑ. 185511. 8. 186 49. ἀλλ᾽ ἄτοπον (ἰπ ρῥτίη- 
αἰρίο τγοβυϊδυϊοιβ) Αδ7. 92 Ρ28. --- ἀτόπως λέγων ΗΕ11. 
118012. 

ἀτ ραγῳδά τατον τῶτο, τὰς μοχθηρὸς ἐξ ἀτυχίας εἰς εὐτυ- 
χίαν μεταβάλλοντας φαίνεσθαι ποῖ8. 1452 587. 

80 ἄτρακτος (τῶν Μοιρῶν) κΙ. 401 δ16. 
ἀτρακ τυλλίς, φέρυσιν ἀπ᾿ αὐτὴς αἱ μέλιτται Ζιιά0. 621 58. 

(Κϑμισορμ.]]απιῚ Ἰδηδύαπι θ0.) 
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ἄτρντος. Ἰξίονος τινος μοῖραν κατέχειν ἀΐδιον ὼ ἄτρυτον αὖ, καὶ αὖ Ηδ14.1128.221. δ᾽ αὖ Ηγθ. 1118 550. ὃ. 41ι 
οβι. 284 "85. τὸ αὔταρκες ἡ σχολαστικὸν κα Ἂ ἄτρυτον κατὰ 

τὴν. τὸ νὸ ἐνέργειαν φαίνεται ὄντα ἨκΊ. 1171 Ρ22. δυνάμει 
χρώμενος ἀτρύτῳ ὁ θεός κα. 8391 028. 

ἄτρωτος Ρβ22. 1839618. 
ἅττα, οοπίαποΐαπι ουπι Ὠοταΐηθ νοὶ Ρτοποχαῖηθ ὄργανα ἅττα, 
ἴδια ἅττα, ἅττα ἴδια, ἅττα στερεά, τριχώδη ἅττα, λευκ᾽ 
ἅττα αἱ μδι2. 859081. Αα28. 41 510. 27. 48 Β27, 28 Δ]. 

Γα8. 825 Ρ6. Ζιδ1. 534 Β21, δ2δ 52. 2. 621 522. εὖ. ὅ40 
"26. ποῖ ἄττα, πέσα ἅττα ,Ογι. 298 526. πιζ!. 916 54... 
Ηε8. 1188 422. πόσα ὼ ποῖ ἅττα Ζιγὶ. 809 328. ποσὰ 
ἅττα, πόσ᾽ (ἰπάἀ 66) ἅττα ῷα2. 185 Ὁ, ὙἹ. 207 "8. Μὲὸι8. 
1030 429. ὀλίγ᾽ ἄττα αι8. 440 51. ὦττα Δ08, ἔστιν ἄττα, 
εἶναι ἅττα «]Ἱ Φεά. 221}12. θ6. 269522. β9. 200 57. 
Ραῶ. 1856 585, 

ἀτταγήν, ἃνὶδ. οἷ χρῶμα Ζιι26. 611 25. ἐὶ πτητικός, ἀλλ᾽ 

ἐπίγειος, κονιστικός Ζι 49 Β. 6838 Ρ1. (ἐγδποο]ίη, ἰοίγαο Ὀο- 
πδοὶδ 1, Ο 8, ἰοίγαϑ δἰΐδρϑη Καὶ, ἰθίγδο Ὀομαβὶδ υδὶ ᾧ διίδ- 
Ξε Οἵ, ρογὰϊχ οἰπογθα ϑὰ ἡ 141 πα 112, ἀυδὶϊας ΑΖΙΙ 77, 
88 19.) 

Ἄτταλος. Πεῖ0. 1811 08. 
ἄττειν, ἄττειν. ᾧξαντες (ΕυγῚ Α 80) ΡΎ11. 1411 80. ὁ 

γλάνις ἐρύκων τὰ ἰχϑύδια ἃ ἄττει ὼὺ ἦχον ποιεὶ ῃ Ζιι81. 621 ,..,28. 

- ὁ ἀὴρ ἄττεσθαι (σάττεσθαι Ὁ) εἰς αὐτὸν ( αὐτὸν) ἰ πέ- 
φυκεν πις8. 914 "24. 

ἐττέλαβος, ἕντομον. οἱ ἀττέλαβοι ἐ ἐκ “συγγενῶν γίνονται, πῶς 
τύχτυσι, φθείρεται αὐτῶν τὰ ῳὰ ὑπὸ τῶν “μετοπωρινῶν ὑδα- 
των, τίκτυσιν ἐν τοῖς ἀργοῖς, διὸ πολλοὶ ἐν τῇ Κυρηναίᾳ 
νονται Ζιε19. 550 582. 29. 556 58. 80. δδ6 5Ι, (οουδία- 

ΡΩ28, 81. θ5. 1157 210. 42. 1105 829. 4.1166}10.. ὅτ᾽ αὖ 
ᾧᾷατ. 190586. μήτ᾽ αὖ ΗΙ10. 1110}28. δ᾽ αὖ Ηγ2. 
1110}21. δῚ1. 1119 824. 8. 1125 57. 12. 1126}28. ι2. 
1166.426. κὮ. 1113 024. 

αὐαίνεσθαι (αὐαίνεσθαι). ἡ πόα αὐαινομένη λευκαίνεται Ζγεδ. 
185 "88. τῶν φύλλων αὐαινομένων φλέβες λείπονται μό- 
νον Ζμγδ. 668 52. αὐαίνεσθαι ὼ καταγηράσκειν πκῖ. 

.338 δ, 

10 αὔανσις, οΡΡ σῆψις ,2γεὅ. 188 526. αὔανσις τριχὸς ἡ πολιά 
228.1519512. τοῖς μὲν φυτοῖς αὔανσις, ἐν δὲ τοῖς ζῴοις 
καλεῖται γῆρας αν17. 418 Β28. 18. 419 "8. γῆρας ὼ αὔαν- 
σις μὲ. 819 55. 

Αὐγείας θ58. 884 ὑ27. 
16 αὐγή. φαίνεται αὶ ἀὴρ ᾧ ὕδωρ χρωματιζόμενα" ἃ γὰρ ἡ 

αὐγὴ τοιῦτόν ἐστιν αιϑ. 489 νΩ, διαφέρει τὰ χρώματα τιθέ- 
μενα. ἐν αὐγῇ τοιαδὶ ἢ τοιαδὶ μγ4. 815 ."26. τὸ τῦ ὀφθαλμῶ 
λευκὸν ὑγρόν, στίλβον πρὸς τὴν αὐγήν Ζιζ3. 561582. ὀξύ- 
τερον βλέπει στρέφοντα πρὸς τὸ ̓ φῶς ἡ δεχόμενα τὴν αὐγήν 
Ζμβι8. 6685. τὰ κοῖλα ἡ τὰ ἐξέχοντα μάλιστα τὴ αὐγὴ 
κρίνεται πλαϑ5. 960 86, ἡ ἘΝ ἀνακλᾶται πρὸς τὴν αὐγήν 

πχγθ. 982 ,.,31. αἱ τὸ “λιν αὐγαί, ἀσθενεῖς προσπίπτυσαι αἱ 

τῷ ἡλίν αὐγαί͵ κεράννυσθαι ταῖς τῷ ἡλίων αὐγαῖς πιεῖ1. 912 
"14, Χ2. 192 411, 28, 28. (ἀελίω αὐγαί ἢ 625. 1583 521.) 
αἱ τὸ φωτός, τῶν λύχνων, τὸ μέλανος αὐγαί χϑ. 198 515, 
20. 4. 194 57, κεράνγυσθαι. ταὶς αὐγαῖς χϑ. 192 526. 4. 194 
57, αὐγαὶ προσπίπτυσαι, ἀνακλώμεναι ΧΙ. 191 422. 8.198 
ΠῚ, 2. 192 18. αὐγαὶ ἠεροειδεῖς χ. 192}8. αὐγὴ σκληρὰ 
ἢ μαλακή χϑ. 198 " 1. 

τασα ἴδσνα Ὁ δι, “Ἰοουδίδταπι βϑηυδ {Π|πὰ, αυοὰ Ζ ξΎγ}108, 80 ἀῤδιεσεν: διὰ τί τὴν Καλυψὼ καὶ τὴν Κίρκην καὶ ἡὶ τὴν ̓ Ινωὶ αὐ- 
Ἐδοτίοϊαβ δομοίδϑ νοσαυϊ' 8. 18381 Καὶ Ρ 677 ἢ 8 ΟΥ, δοσὶ- 
ἀϊατα τοϊρταϊοτίαπι ὅᾳ 198 ἢ 11, ἰοουδίδ αυδράδῃ ΑΖιΙ 
156, 161 6.) 

᾿Αττικὸς πάροικος, Ῥτονθγθίατα Ρβϑι. 1895.518. οἱ ᾿Αττικοὶ 
ῥήτορες ῬΎΙ1. 141811. τὰ ̓ Αττικὰ φιδίτια ῬΎ10. 1411 86 
8225. σῖτος καταπλέων εἰς τὸ ᾿Αττικὸν ἐμπόριον ξ410. 1546 

"γι Δρυμὸν ᾿Αττικόν, ἄϊθε Δρυμὸν Βοιώτιον ἢ 569. 1811 
.58. μέδιμνος ᾿Αττικοὸς δ δῦ. 1564 "26, 239. ᾿Αττικὴ οἶκο- 
νομία οαθ. 1844 081, 1840 518. - ἡ Αττική Ρβ23. 1398 
δ᾽, [,551. 1δὅ88 Ὑ 

855. 1588 519. Δεηψύδριον, Χωρίον τῆς ̓ Αττικῆς 856. 
1538 "88. Ἴωνες οἰκήσαντος τὴν ᾿Αττικήν 848. 1585 588. 
Ἴωνες οἱ ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς τετραπόλεως 449. 1651 Ὁ87. 

ΠΟΘΙ ἰρπιροτῖοδ πκ 20. 925 38. χς117. 942 519. δ6. 946 
558, 94742. 

Διιτδοιῖο τοϊδενι, ὑδὲ Ῥτορσῖθ τεἰδιϊναπι οαδὰ ποτοϊηδῦϊνο 
Ροπδπάσπι ογαὶ: ἄλυπον διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὧν τὸ γῆρας 
λωβᾶται Ῥαδ. 1861 14. 

ἀτυχεῖν πεζῇ Πεϑ. 1808 48. ΟΡΡ κατορθῶν Ργϑ9. 1410 "1. 

δηέσσας λέγει μόνας 1638. 1605 84. αὐδήεσσα (Βοκικ1 86), 
᾿Αριστοτέλης ὀδήεσσα 168. 1505 6. μεταγράφει ποτὲ τὸ 
αὐδήεσσα εἰς τὸ αὐλήεσσα ἢ 168. 1606 542. 

αὐθάδεια, ορρ ἀρέσκεια, σεμνότης ηεβ8. 1221 58, γ1. 1288 
"84. ἡμα29. 1192 80. 

αὐθάδης, ἀοξ ηεγτ. 1238 0860. ημα29. 1192}581. τὸν αὐθάδη 
ληπτέον (πρὸς ἔπαινον) μεγαλοπρεπῆ ὼ σεμνόν Ῥαϑ9. 1867 
437, αἱ γλώτται χρησιμώταται ἐποποιοῖς " σεμνὸν γὰρ ὼ 

αὔθαδες Ῥγϑ8. 1406 8. 
οἱ Παλληνεῖς, δῆμος τῆς ᾿Αττικῆς 40 αὐθαίρετος ἔφεσις τῷ τέλυς Ἠγ1. 1114 6. 

αὐθέκαστος, δγῃ ἀληθευτικός, ἁπλῶς Ηδ18. 1121528. ηεγ7. 
1238 088. 

αὐθημερόν κθ. 3898 386. Ζιζ14. 668 21. 620. 608 "1ὅ. 
αὐλεῖν ΠβῚ1. 121811. Ζιθ34. 804 δ11. κατακέειν αὐλῶν- 

τος Ηκὅ. 11154. χορηγὸς αὐτὸς ηὔλησε τῷ χορῷ Πθ6. 
1841 338. αὐλεῖν βέλτιον ΠΎ12. 1282 088, μαλακῶς, σκλη- 
ρῶς ακϑ08 520, βαρύτερον Ζγεῖ. 188 522. πια18. 900 481. 
ἄν Σκύλλαν αὐλῶσιν ποῶθ. 1461 582. ---- ρ888 γ6] τηϑὰ οἱ 
πονῶντες ὼ οἱ ἀπολαύοντες αὐλῶνται πιθ1. 91119. 

κακοπαθεῖν ΩΝ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα Ηα3. 1996 “Ἵν ἀτυχεῖν το αὐλήεσσα (εἴ αὐδήεσσα) 168. 1806 442. 
περὶ τὰς πράξεις, κοινὸν πᾶσι τὸ ἁμαρτάνειν ἡ τὸ ἀτυχεῖν 
ρ5. 1421788.,}1. 

ἀτύχημα, ἀϊει ἁμάρτημα, ἀδίκημα, ΗΕ10. 1185}12-1186 
"5. Ῥα18. 1814 6, τὰ τυχόντα ἀ ἤματα, ἀτυχήματα 

«λα ἢ πολλά Ηκ11. 1101 310. τὰ περὶ αὐτὸν (αὐτὸν Ὁ) 55 
ἥματα ΗασΙΙ. 1101 528. 

ἀτυχής, ἀϊδὶ ἄδικος ἡμαϑ4. 119δ 518. 
ἐτυχία γίγνεται, συμβαίνει Πβ11. 1218}22. 7. 1266 520. 

ἀτυχία, ἀϊδι: ἀδικία. φοηΐ ἁμάρτημα ρ5. 1421 3360. περὶ 
πᾶσαν εὐτυχίαν κ᾿ ἀ 
-- ἀτυχία δηλοῖ τὺς φ᾿ 
Υ. 

ς ἡπη2. 1238 419. 

αὔλησις. ὅπερ ἐν ποιήσει πρὸ ὃς ἢ ἐν αὐλήσει προαύλιον 
Ργά. 141420. 

αὐλητής Πγ12. 1282 581. Ζμϑιο. 687 "12. αὐλητὴς ὁ ὁ ὁ χρώ- 
μένος, ορρ αὐλοποιός Πγ 4. 1271 "80. οἱ αὐληταὶ τί προ- 
αυλϑσιν Ῥγ14. 141428. αὐλητὴς ἄνευ χορ ᾿ χρήσιμος 
οβ1858 Ρ11. οἱ φαῦλοι αὐληταὶ κυλίονται μιμώμενοι πο 68. 
146181. εἰκάζυσι πιθήκῳ αὐλητήν ῬΎἃ1. 1418 58. 

αὐλητική Ηκὅ. ΤΥ Ὁ, ΠγΎ12. 1282 Ρ87. Ζμδιο. 687 418. 
τὴς αὐλητικῆς ἡ πλείστη μιμητική, πῶς ποιεῖται τὴν μί- 

ίαν μετρίως ἔχειν ἨδΊ. 1124 514. 60 Μμησιν ποῖ. 1441 510, 24. τὴν αὐλητικὴν ἤγαγον πρὸς τὰς 
μαθήσεις Πθ6. 1841 582. 

ᾳ 
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αὐλητρίδων 
1540 840. 

αὐλίζεσθαι. ἐκ ἐᾷ ἀετὸς πλησίον αὐτῶν ἄλλως αὐλισθῆναι 
Ζιι82. 619 380. 

ᾧ Ψψαλτριῶν μέλει τοῖς ἀστυνόμοις ἢ 408. 

Αὐλίς. ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια πο15. 1454 .382. 584. 1578 ἐς 
412. 

αὐλί ἔσκος. ψῆφοι χαλκαῖ (τετρυπημένα!) αὐλίσκον ἔχυσαι ἐν 
τῷ μέσῳ [434.1648 8,1. 

αὐλοποιὸς ὁ ἀρχόμενος, ὁ δ᾽ ἄρχων αὐλητὴς ὁ χρώμενος 
Πγά. 1211 "29. 

αὐλός. 1. δῖα. αὐλῶν συρίγγων θ᾽ ὁμαδόν (Βοι Καὶ 18) 
ποϑδ. 1461 518. αὐλός, ὄργανον μυσικόν ψαϑ8. 401 "25. 
Ζγβα. 143.26. Ηαδ. 1091 "27 (). Πγ 12. 1282 082. αἱ 
τῶν αὐλῶν γλῶτται Ζιζτο. 565 524. αὐλοὶ λίθινοι ὁμωνύ- 
μὼς μδιῶ. 889}82. Ζμα1. 641 32. ὁ 
᾿ὶ παθητιχον Πὸτ. 1842}2. 6. 1841321. ἐμβαίνειν, ὀρχεῖσθαι 
πρὸς αὐλόν [ 284. 1620 3260. δ41. 1667 Ὁ29. πυκτεύειν ὑπ’ 
αὐλῷ 566. 1571 359. αὐλὲς εἰς παιδείαν δκ ἀκτέον Πθ6. 
1841 418. ὁ αὐλὸς ἡδίων τῆς λύρας, μίγνυται τῇ ῳδῇ ΝΥ 
ὁμοιότητα τ το, 922 88,9. 
Ζγεῖ.188320. ακ801 ν8- 802417, 8021 8-28. πια18.900 

480. αὐλοὶ τέλειοι ακδθά 411. --α 2. αὐλός απίνοτΒα βϑίι]δια 

βἰριϊβοδῦ. ἐπιλαβὼν τὸν τῆς κλεψύδρας. αὐλόν πις 8. 914 
Β14, 21. εἰ ἀπὸ τῆς ὄψεως εὐθὺς συνεχὴς ἥν πρὸς τὸ ὁρώ- 

μενον οἷον αὐλός" βλέπειν δι’ αὐλᾷ ΖγΎΕΙ. 181 39, 180 "19. 36 
-- ἴὰ αὐλός ἀυβυγραῖαυν δὰ 8: βῃ:βοδη δ Ββύι]48, αυδο βυπΐ 
ἴῃ ΘΌτΡοΓΘ δε ἰτηΑ]ἴαχη. αὐλός ἱ 4ᾳ βρ᾽γδου!ατι σοίβοθογυτη. 
τὰ κητωδὴ διὰ τί αὐλὸν ἔχει Ζιθ2. ὅ89}19. α..489 08. 
αν12. 470 Ὁ16. δεχόμενα, κατὰ τὸ στόμα τὴν θάλατταν 

ἀφιᾶσι κατὰ τὸν αὐλὸν, ὁ αὐλὸς κεῖται πρὸ τὸ ἐγκεφάλυ 80 

Ζι02. 5892, 6. Ζμδ18. 697517,18, 25. αν 12. 476 026- 
28. διὰ τῷ αὐλὴ αἰσθάνονται τῶν ὀσμῶν ,“2μβι16. 659 "16 
(ν 2848 10). ὑπερέχοντα τὸν αὐλὸν καθεύδει τῆς θαλάττης, 
δι’ δ καὶ ἀναπνέσσιν Ζιδ10. 081 δ, --- ἰηξιπάϊδαϊαπι οΘρμα- 
Ἰοροάογυπι. τὰ μαλάκια πρὸ τῷ κυτυς. ὑπὲρ τῶν πλεκτανῶν 88 
ἔχυσι κοῖλον αὐλόν, ᾧ τὴν θάλατταν ἀφιᾶσιν, ἀφιῶσι καὶ τὸν 
θόλον ταύτη Ζιδι. 524 410 (Α δὰ Ἀ 1)» Ζμὸ ὅ. 619 58. 
Ζγαιὅ. τὸ 582. --- Βυ]θυ8 ϑοτίβθ.. ὁ ἐπ᾽ «ἄκρας τῆς καρ- 
δίας πόρος ἐν ἰχθυσι μεγάλοις παχὺς αὐλός ἐστι ὺ λευκός 
Ζιβιτ. δ07811 (Α δὰ ἃ }. τείνει ἐξ ἄκρωι τῆς καρδίας αὖ- 4“ 
λὺς φλεβονευρώδης εἰς τὸ μέσον, ἢ συνάπτυσιν ἀλλήλοις 
πάντα τὰ βράγχια αν16. 418 08. -“- ἔγαοιδᾶ. ὁ παρθένιος 
αὐλὸς τὰ παιδικῷᾷ ὀξύτερος Ζιηι. 581 Ρ10. --- (ἐν τὴ τὸ 
ψϑ γενέσει) τῷ ὑμένος τι κατ᾽ ἀρχὰς ὀμφαλῶδές ἐ ἐστι κατὰ 
τὸ ὀξύ, ὸ ἀπέχει ἔτι μικρῶν ὄντων οἷον αὐλὸς ΖΎΥΎ2. 152 46 

"8 (ἃ δὰ ἢ )). 
ἄυλος δύναμίς τις ἐν ὕλη Γαδ. 322 328. 
Αὖλος ὁ Πευκέστιος θ18. 8868 86. 
αὐλοτρῦπαι πιθ28. 919 1. 

αὐλὸς ὀργιαστικὸν 1δ 
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αὔξη 

αν ὑξάνειν, αὔξειν. 1. ἴσϑῃδ, ποίϊο τῷ αὐξάνεσθαι 6Χ ἰσῖθυ 

818. ποῦῖβ οοηβοίϊυγ τὸ ὁτιῶν “Μέρος μεῖζον γίγνεσθαι τῷ 
αὐξανομένυ μεγέθες αὶ προσιόντος τινὸς ἢ σωζομένν τῇ 
αὐξανομένυ Ἀπὸ Γαδ. 821819-22. τὸ αὐξανόμενον 

πῶς μεταβ λει κατὰ τὸν τόπον Γαδ. 820 520. πρόσθεσίς 
τις ἡ αὔξησις, ὥσθ᾽ ἅμα τό τ᾽ αὐξανόμενον Κ᾽ τὸ αὖξον 

Φη: 2. 245 528,12. ἐνδέχεται αὐξάνεσθαι " μόνον εἰσιόντος 
τινὸς ἀλλὰ κα ᾿ἀλλοιώσει δι. 2142. ἀνάγκη τὸ αὐξανό- 
μένον λαμβάνειν τροφήν Ζμβ8. 600 58. αὐξάνειν, ἀϊει τρέ- 
φειν Γαῦ. 822 421- 24. ἔστι μὲν ὡς τὸ ὅμοιον ὁμοίῳ αὐξα- 
νεται, ἔστι δ᾽ ὡς ἀνομοίῳ Γαῦ. 822 "8. Φθ1. 260580. Οαϑ8. 
210 128. ἄτοπον τὸ ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀλλοιωτικὸν αὐξητὸν 

εἶναι Φθ5. 251 "24. τὸ ἀλλοιῶν ὼ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐν 

τῷ αὐξανομένω ὸ τῷ ἀλλοιαμένῳ Γαδ. 821}9"7. τ γέ- 
νηταῖι, αὔξει ἤδη αὐτὸ ἑαυτό Ζγβ 1 7 85 8414. ἡ γονὴ ἡ 

αὔξυσα ἕκαστον τῶν μορίων, αὔξειν τὸ φόν Ζγὃ8. 161 18, 
19. Ὑ1-. 151 46. αὐξάνειν, αὐξάνεσθαι ἀνὰ λόγον, δγῃ δια. 
μένειν τὴν μορφήν Ζγὸ 8. 1608}81. Γαδ. 821 529. Με. 
1802 ν85. --- ἡ σελήνη αὔξεται, σελήνη αὐξανομένη καὶ φθι- 
νυσα Αδ 2. 90 48. Οβιι. 291}}19. ἐπὶ τῶν αὐξανομένων καὶ 
καθαιρυμένων γραμμῶν Φζθ. 281}9. τῆς χώρας αὐξομένης 
Πὸά4. 1291520. αὐξανομένων τῶν πόλεων, τῶν ἐσιῶν Πδ1δ. 
1297 22. ε8. 1808 412. αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν, τὸ μέ- 
σον ΠΙζ4. 1819 Ρ22. ε8. 1808 "80. τῆς ῥητορικῆς ηὐξημένης 
Πεδ. 1805 512. μὴ αὐξάνειν λίαν μηθένα παρὰ τὴν συμ- 

μετρίαν Πεβ. 1308 "21. αὐξηθῆναι, οοπὶ εὐδοκιμῆσαι Πεά. 
1804 419. εἴ Ρβο. 1882 519. --- τβοίοσίοβ περὶ τῷ αὔξειν 
αὶ μειῶν Ῥβ28. αὐξῆσαι ἢ μειῶσαι ΡγΎ14. 1415 587. αὐξά- 
νεσθαι, ΟΡΡ ἐπισυστέλλεσθαι ῬΎ 2. 1404"171. αὔξειν, ορρ 
ταπεινῶν ρά. 1426 3419. (18. 1482 "84, 84.1489}5.) οὔ ηξη]. 
1244 56. ορρ ἀσθενὴ ἢ μικρὰ ποιεῖν ρβ4. 1489 09. ἀθάνα- 
τόν μιν αὐξήσυσι Μῦσαι 6258. 1688 42. --- ἰορίοθ αὐξα- 
νειν τὴν πρότασιν, τὴν ἀπόδειξιν, τὸν συλλογισμόν, ἱ 6 μέσον 
ἐμβάλλειν (εἴ καταπυκνϑν) ΑὙ!ά. 19.580 γνςΣ. 2ὅ. 86 "18, 
11,18. --- 2. ἰπίγ ἡ σελήνη αὐξάνει ΑΎ 18. 18 »6. ὅταν 
ἐξέλθῃ καὶ Ἂ αὐξήση Ζιι42. 629 321. εἰσὶ ζῷα ἃ αὐξανυσιν ἐκ 
τὴς γῆς δἰπι φτα 1. 816521. 4. 820 35. 5. 820 428. βΙ1. 
822 589, ὑ10, 6. 8261, 821 348. --- αὐξητός. τὸ αὐξητῦ 
ἐντελέχεια αὔξησις Φγ1.20118. τὸ σπέρμα τῶν αὐξανο- 
μένων ταχύ ἐστι Ἢ τῶν αὐξητῶν Ζικδ. 686 584, 835. --- 
ἔογτηδθ ργϑθβθῃῦὶβ αὐξάνειν, αὐξάνεσθαι οἱ αὔξειν, αὔξεσθαι 

Ρτοταίβοι Θχβίρθηΐατ, ϑᾶθο αὐ οὐΐϑιω οομίαπραπίαν τὸ μὲν 
αὔξει, τὸ δ᾽ αὐξάνεται ᾧῷηδ. 250 480, τὸ αὖξον ὼ τὸ αὐξα- 

νόμενον ῷηδ. 260 8429. 2. 248 312. ἰπ 1ἰτὶβ ΡΗγβίοῖβ δὲ ΒΚ 
αὐξάνειν ΒΟΥ ρβὶῦ, Β8 608 αὔξειν ἱ ἰὰν} ἰανθαϊταν, Ὁ αὐξειν 
ὀχ ῖθϑέ, ἔογο αδῖγ!ϑ διϊασοῦ οοἀὰ αὐξάνειν Βαρθηῦ; ἰπ Πρ τὶβ 
ἀ6 πδῖυγϑ!ὶ ἰβίοσϊα οὺ 46 σϑρυθ]ῖοα αὔξειν 8) αυοῦλα5 οχ- 
Βιθοίαγ βἰπο ν ἰ νϑὶυϊὶ ΖΎβΙ. 185 814. Ὑ1. 751 46. δ8. 161 
}18, 19, 168 081. Πὸ4. 1291 420. ῬΡβξ6. 1408 11 8]. 

αὐλων. ζέφυρος ἐκ ἀπὸ ὀρέων πνεῖ, ἀλλὰ ἐᾳδίως ὥσπερ 50 αὔξη. ἢ ἐπὶ τὴν αὔξην δοκεῖ εἰς ἄπειρον ἰέναι Ό ἐπὶ τὴν 
δι᾽ αὐλῶνος ῥέοιν πκς 2. 946 321. --- αὐλων ἀβυτραίαν δὰ 
58 βῃϊ βοδηάβτι πύου (οἴ αὐλός 2). δεῖ γὰρ εἶναί τινα 
κοινὸν αὐλῶνα, δι᾽ ὅ μεριεῖται τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς ἀρ- 
τηρίας εἰς τὰς σύριγγας ΖΜμγ 8. 6θ4 Α27. ἀνοπνοὴ παρὰ 

τὸν αὐλῶνα τὸν περὶ τὸν γαργαρεῶνα αν. 414 319. οἵ 21. δ 
4806. 

αὐλωπίας,, γἰβοϊβ. τίκτει τῷ θέρως, καλῶσί τινες αὐτὸν αὶ ἀν- 
θίαν Ζιζι1. 510 19. ((ἀοβηίτο ζϑηὰβ ποπάσπι ουΐᾳυδιῃ ὁοα- 
τἰρῦ ΟΒ 1471 80 ΑΖΙΙ 125 ἃ 8, Βοοιρῦθν δ]δίοηρϑ, ποῦ 
ἸΔΌσυβ δον μῖαβ Καὶ 762 α 1 Ογ.) 60 

καθαίρεσιν ᾧῷγθ. 20028, 82. τὸ ἄπειρον ἐπὶ τὴν αὔξην 
ἀδιεξίτητον ΦΎΤ. 2071 ν29. μὴ σώζεσθαι εἰς αὔξην. τὰ ἔκγονα 
Ζιη2. 582 Δ21. καταμήνια λευκὰ κωλύει τὴν αὔξην Ζιη1ϊ. 
ὅ81}4. τὸ μὲν εἰς ὕγίειαν. ἔρχεται, τὸ δ᾽ εἰς αὔξην Οὐ. 
81029. αὔξη τε ἡ ἀκμὴ ἡ φθίσις ψα ὅ. 411 480. ἡ ἐξ 
ἀμφοῖν αὔξη πιζ ι.910511. --- αὔξη ᾧ φθίσις ῷε4. 238 
"21, Γαά. 819}82. --- ϑχοθρίῖβ ὑτῖθυβ Ἰοςοῖὶβ Φγθ. 206 
528, 82. Ζιη2. 582}21 υδίαημθ ἱπ ν} Θχβμίρβεῖας αὔξης 
σις: ᾧεά. 228 02] εὐ Γαά. 819 "82 Βογϊ δοπάυχῃμ νἱάδίυγ 
αὔξησις. 



αὔξημα 

αὔξημα. συντηγμα λέγω τὸ ἀποκριθὲν ἐκ τὸ αὐξήματος ὑπὸ 
τῆς παρὰ φύσιν ἀναλύσεως Ζγα18. 124 27. 

αὔξησις, ἀοῦ ἡὶ κατὰ τὸ ποσὸν (τὸ μέγεθος) μεταβολή, ορ᾽ 
φθίσις Μλ2. 1069 "11. ν]. 1088381. Φ)ά. 21151δ. ε2. 
226581. η2. 248.49. Γαδ. 820 514. ὁρρ μείωσις ΚΙ4. 1ὅ 
418. ἡ αὐξησίς ἐστι τῷ ἐνυπάρχοντος μεγέθως ἐπίδοσις, ἡ 
δὲ φθίσις μείωσις Τα δ. 820 580. ποῖίο τῆς αὐξήσεως 6χ- 
ρους Γαδ, ἀϊδὺ ἃ ὑγἱδβ γι αυΐβ τῆς μεταβολῆς ρθη6- 
τῖθαθ, κατ᾽ ὑσίαν, κατα τὸ ποιόν, κατὰ τὸ ποσόν ψαϑ. 406 
418. ΚΙ4. 15.818. Μη2. 1042 486. λῶ. 1069 "12. ν1.1088 

132, εξ. 226828-25. η2. 248. 329, Γαδ. 820 814. 2. 817 

427, τῷ αὐξητῶ ἢὶ τὸ ἀντικειμένυ φϑιτῦ ἐντελέχεια αὔξησις 
κὶ φθίσις ΦΎΙ. 201 518. κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα ἐκ ἂν εἴη αὔξησις 

᾿ ἢ κατὰ πρόσθεσιν Γββ. 338 485. αὔξησις οὐ τροφή αυο- 
τηοᾶο ἀϊβδγδης Γαδ. 3221, 28, 25. πρόσθεσίς τις ἡ αὔξησις, 
ὥσθ᾽ ἅμα τό τ᾽ αὐξανόμενον καὶ τὸ αὖξον Φη3.34 5321. ἀδύνατον 
αὔξησιν εἶναι ἀλλοιώσεως μὴ προὐπαρχώσης Φθ1. 260 3429 
(δὰ οἵ ΚΙ4. 15.581). αὐξήσεως τὸ πέρας τῷ κατὰ τὴν οἱ- 
κείαν φύσιν τελείν μεγέθυς (Αὗψις) ΦζΊ10. 241 588. δεῖ τὸ 
κέρας τὴν φύσιν ἔχειν τὴς αὐξήσεως ὁμαλὴν ἢ λείαν ακϑ803 
120. τελείίμενα μὲν τοιαῦτ᾽ ἐστίν, ἐν δὲ τῇ αὐξήσει δια- 
φέρει Ἄιβι. 500. 5»84. ἀλλοίωσις, αὔξησις, γένεσις ἐκ εἰσὶν 
ἑμαλεῖς, φορὰ δ᾽ ἐστίν Φδιά. 228}20. --- ἄπειρόν ἐστι 
μέγεθος ὅτε τὴ καθαιρέσει ὅτε τὴ νοητικῇ αὐξήσει Φγ 8. 
308422. σελήνης ἐν αὐξήσει ὅσης ἢ φθίσει πιε11.912}}2 4. 35 
αὔξησις ᾧ φθίσις τῶν σκιῶν πιεδ. 911 518. --- αὔξησις τῷ 

σώματος. τὸ κυήματος, τῶν ἐμβρύων, τῶν ᾧῶν, τῶν μο- 

ρίων Ζγὸ4. 111 328. 6. 175}20,15. ΥἹ]. 753 434. 2. 168 
ν12. ἡ εἰς τὸ σῶμα αὔξησις ΖΎΥΙ. 149 ν27. λαμβάνει τι 

αὔξησιν, τὴν αὔξησιν, τὴν πρώτην αὔξησιν ὁ τροφήν, τὴν 80 

αὔξησιν ταχεῖαν, ἐπίδηλον ἨΘ11. 1160 "4. Πη10. 1829}29. 
Ζγβι. 1838}8. 6. 14819, 1744}80. Ὑ]. 149 326. 2. 152 

128,18, 158 529. αϑ. 1188, Ζιε10. 548521. 15. 647}29. 

ἔχει τι αὔξησιν, αὔξησιν ταχεῖαν, πολλήν Ζιβ1. 500 22. 

ε15. 5841588. Ηγ15. 1119 Ρ4. τὴν αὐξησιν τὰ τέκνα τῶν 85 

δελφίνων ποιεῖται ταχεῖαν Ζιζ 12. 666}18. ἡ αὔξησις τῷ 
χυήματι γίγνεται Ζγβά. 140}9. ἡ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς 

διναμις ποιεῖ τὴν αὔξησιν Ζγβά. 140}81. --- τ οίοσῖοο ἡ 

«αὔξησις ἐπιτηδειοτάτη τοῖς ἐπιδεικτικοῖς λόγοις, τοῖς ἐπαίνοις 

Ρα9. 1368 "27, 28. πράξεων ᾧ λόγων ἐνδόξων αὔξησις ρά. 40 

142587. αὔξησις, αὐξύσεις, ΟΡΡ ταπείνωσις, ταπεινώσεις 

84.142 589, 1426}18. 8. 1425 327. 7. 1428 52, αὐξησις 

διὰ τίνων γίγνεται ρ4. 1426 319-"20. 
αὐξητικός. ἐν τῷ αὐξανομένῳ ᾧ ὄντι ἐντελεχείᾳ σαρκὶ τὸ 

ἑνὸν αὐξητικιόν Γαΐ. 322 812. αὐξητικὸν σαρκός Γα ὅ. 822 4 

421. τῆς τροφῆς τὸ μὲν θρεπτικὸν τὸ δ᾽ αὐξητικόν Ζγβθ. 

744 084. ἡ ἐπίκτητος τροφὴ ᾧ ἡ αὐξητική Ζγβθ. 145 48. 

βρεπτικὴ ἡ αὐξητικὴ ζωή Ἠα 8. 109851. αὐξητικὴ ψυχή, 

ἀϊδι θρεπτική, αἰσθητική ζά. 469 "26. αὐξητικὸν τὸ θερμὸν 

Ζγεβ. 189 "8. --- τμοίοτίςο χρηστέον τῶν αὐξητικῶν πολ- 50 
λοῖς Ῥαϑ. 1868510. 

αὔξιμον (ΥἹ αἴσιμον) ὕδωρ (ἔπιρ 857, 868) ανῖ. 4718 δ28, 

414 52. 

αὐξίς. Βυζάντιοι τὸς τῶν θύννων νέυς αὐξίδας καλῦσι διὰ τὸ 
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ἐν ὀλίγαις αὐξάνεσθαι ἡμέραις Ζιζι1. 511 3117. ([σϑἴυ8 ἐγ Πηΐ δ 

γυ]ρατῖθ Ο 5 8: Καὶ Ον ΑΖΙ1129 π.25.) 

αὖος, δένδρα αὖα. ὁρρ χλωρά πιβδ. 906 "8. σώματα αὖα, 
ὁρΡ διερά παϑ. 860. 528. τὸν ὄφιν αὖον εὐθὺς γενέσθαι θ151. 
845}81. , 

εαὐότης. ἐχ αὐότης ἐστὶν ἡ πολιότης ΖΙΎ11. ὅ18.311. 
ν Ε ,ὔ Ν , - ε "κ᾿ ,ὕ ἐέ ἄυπνος ἀνθρωπός τις ᾧ μόνῳ τῷ ἡμιοειδεῖ τρεφόμενος ἀέρι 

αὐτοετές 123 

31.14811. 

αὖρα. αὔρας καλῦμεν τὰς ἐξ ὑγρῶ φερομένας ἐκπνοίς κά. 
894518. οὔ πχΎΙ6. 938 185, 38. κς80. 943}11,14. αὖραι 
πνέυσιν πκς 54. 946 08, 14. 

αὔριον Ῥββ. 1886518. 
Αὐὔσονες (Ὀπικοί) Πη10. 1829 "20. 
αὐστηρός, ορρ γλυκύς αἱά. 441 416. αὐστηρὸς οἶνος, ορρ 

γλυκύς τβ8. 111 46. πκγ26. 984 284, ὁ αὐστηρὸς χυμὸς 
μεταξὺ τῷ γλυκέος αὶ τῷ πικρὰ ΨβΙ10. 422 018. αἰ4. 442 
818. ὀσμὴ αὐστηρά ἴβο9. 421 480. αἰδ. 448 510. --- αὖ- 
στηρός, ορρ εὐτράπελος ηεηδ. 1240 2. | 

Αὐταριᾶται ἐν Ἰλλυριοῖς 8188. 844 10. 
αὐτάρκεια Ἠαδ. 1097}7. αὐτάρκεια τέλος ᾧ βέλτιστον 

Πα2. 1258 .31. αὐτάρκεια ζωῆς Ραδ. 1360 18. Πγ1.1275 
021. ζῷα ἐν αὑτοῖς ἔχοντα τὴν τῆς τροφῆς αὐτάρκειαν 
Ζγδ8. 1168. αὐτάρκεια κτήσεως Παβ. 1256 "82. ἀναπλή- 
ρωσις τὴς κατὰ φυύτιν αὐταρκείας Πα 9. 1251 580. πόλις 
πάσης ἔχυσα μέρος τὴς αὐταρκείας Πα 3. 1252 Ρ29. κθι- 
νωνοὶ βίν πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρκειαν ἨΕ10. 1184 321. μηδὲν 
δεόμενος δι᾿ αὐτάρκειαν Πα2. 1258 328. περὶ αὐταρκείας ὸ 
φιλίας Ηἰιϑ. ηεη12. ἡμβ15. ἡ αὐτάρκεια περὶ τὴν θεωρητι- 
κὴν μάλιστ᾽ ἂν εἴη ΗχΤ. 1171 321. 

αὐταρκεὶν οἱ ΕἸ ργο αὐταίρκη ηεη10. 1242 48. 
αὐτάρκης. τὸ αὔταρκες ἀοῦ Ηαδ. 1091 14. Πηδ.1326}80. 

Ῥα1. 1864. 48. αἱρετώτερον τὸ αὐταρκέστερον Πβ2. 1261 
ν14, τὸ τέλειον ἀγαθὸν αὔταρκες Ἠαδ5. 1097 58. Ραθ. 1862 
427. ζωὴ τελεία ᾧὶ αὐτάρκης, ἀρίστη ἡ αὐταρκεστάτη ΠΎΞ. 
12800}84, 1281 31. Οαϑ. 279 321. τὸ πρῶτον ἢ αἰδιον 
αὐταρκέστατον Νῖνά. 1091 "16, 18, 19. το τιμιώτερα ζῷα 
αὶ αὐταρκέστερα τὴν φύσιν ἐστίν Ζγα1. 182 511. αὐτάρκης. 
γα εὐδαίμων, μακάριος Ηιϑ. 1169 "δ, 8, 4. ηεη12. 1244 
08, 6, 4. ὁ σοφὸς αὐταρκέστατος ἩκΊ. 1117711. οἰκία αὐ)- 
ταρκέστερον ἑνός, πόλις δ᾽ οἰκίας Π2. 1261 "11. οὗ α 2. 
1258 520. δά. 1291 514. τὸ δῦλον ἐκ αὔταρκες Πδ4. 1291 
410. ἐλλείπων πρὸς τὸ αὐτάρκης εἶναι Πα 8. 1256 Ῥά. ἐκ 
ἔστι βασιλεὺς ὁ μὴ αὐτάρκης Ηθ12. 1160 4. ὁ αὐτάρκης 
πότερον δεήσεται φίλων Ηἰϑ. ηεη1 32. ἡμβ15. --- αἱ ἀκριβεῖς 
ἢ αὐτάρκεις τῶν ἐπιστημῶν Ηγ 5. 1112]. --- αὔταρκες 
( 6 ἱκανόν) πρὸς τὸ ἀνασκευάσαι, γνωρίσαι τα δ. 102 316. 
ζ18. 150 }28. ὅταν τὸ πνεῦμα σείειν μὴ ἦ αὔταρκες κά. 
890418. --- αὐτάρκως ἔχειν, δγῃ εὖ διακεῖσθαι Ῥαβ. 
1862.8227. 

αὐτίκα δ' Ἡσίοδος φησι Ε1. 915 511. 
αὐτίτης. ὅσῳ αὐτίτης ἡ μονώτης εἰμί, φιλομυθότερος γέγονα 

618. 1582}14. 

αὐτοαγαθόν (οἴ αὐτός 18) Μβ2. 996 528. 
αὐτοάδης (Δἀμίθοιαν δα οχρ!!οαπάσπι ποτιηθη αὐθάδης) ἡμα89. 

1192 5838. 

αὐτοάνθρωπος (οὔ αὐτός 1). τεῖ. 131 }6. ζ10. 148 817. 
ΜΑΘ. 991 329,19. ζ16. 1040 588. μδ. 1019}88. 7.1081 
48, 11. 8. 1084 814, 18. Ηαά4. 1096 385. 188. 1509 Ρ20. 

αὐτογνώμων. αὐτογνώμονας κρίνειν, ἄρχειν, ὁρρ κατὰ γράμ- 
ματα Π|β9.127029. 10. 1272 3489. 

αὐτογραμμή (εἴ αὐτός 18) ΜζΙ11. 1036 "14. 
αὐτοδιπλάσιον (οὔ αὐτός 18) ΜΑΘ. 990 582. 
αὐτοδόξα (οἵ αὐτός 16) τθ11. 162 480,81. 
αὐτοεῖδος (Δῃ αὐτὸ εἶδος) Μμ10. 1087 56΄ ΒΣ. 
αὐτοέκαστον (οξαύτός 18) τθ11. 162 327, 831. Ηαά. 1098 

485. 

οοαὐτοεπιστήμη (εἴ αὐτός 1) Μθ8. 1050 586. 
αὐτοετὲς γεννᾶν, ὀχεύεσθαι Ζιζά. 562 12. ε14. δ45 524. 
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124 αὐτοζῷον 

αὐτοζῷον (εἴ αὐτός 18) τεῖ. 181 Ρ11. 
αὐτόθεν. ἄλογον μὲν φαίνεται ὶ αὐτόθεν ἐπιστήσασιν, αὶ μὴν 

ἀλλὰ ἔτι προιῶσι μᾶλλον Φθ1. 251 321. 
αὐτόθι θ51. μὲ ΒῚ1, 89. 8371}12. πκγῦ. 982 510. χς ὅ8. 

947 8420. 

αὐτοΐππος (εἴ αὐτός 1) Μζι16. 1040.»88. μϑ8. 1084 414. 
αὐτόισος (οἵ αὐτός 18) [182. 1609 519. 
αὐτοκάβδαλος. αὐτοκάβδαλα φαίνεται, ἐὰν μὴ ἔχη προοί- 

Μιον ῬγΎ14. 1415 088. --- αὐτοκα βδάλως. μήτε περὶ 
εὐόγκων αὐτοκαβδάλως λέγειν μήτε περὶ ὐπλῶν σεμνῶς 10 
Ῥυῖ. 1408 8412. 

αὐτοκίνητος ( 6 αὐτὸ ἑαυτὸ κινῦν) Φθ5. 268 42. 
Αὐτοκλῆς εἰς Μιξιδημίδην Ρβ38. 1839826. 
αὐτοκράτωρ. μέόναρχοι αὐτοκράτορες Πδιο. 129512. στρα- 

τηγὸς αὐτοκράτωρ Ρβ20.͵ 1898 Ὁ10, 21. στρατηγία τις αὖ- τ5 
τοκράτωρ (ΒΚ, αὐτοκρατόρων ΒΚ) ὁ, ἀΐδιος Πγ 14. 1288 38. 

αὐτοματίζ εἰν. τὰ μὲν φυτὰ ἐκ σπέρματος γίνεται, τὰ δ᾽ 
ὥσπερ αὐτοματιζύσης τῆς φύσεως Ζγαϊ. 118 θ27. 

αὐτό ατος. 1. (ἀϊοθπάϊ ἀ88.) δ᾽ ἐα ἰδδίτηπτι γίγνεταί τι ἀπὸ 
ταὐτομάτυ, οοπΐ ἀπὸ ἧς Ζιεϊ. ὅ89 "7. Ζμαὶ. 640528, 20 
641 522. Φβ4-6 816ρ6. ΜζΊ7. 1082 329. 9. 1084 "10. Ῥα!. 
1854 10 4]. βοὰ εὔδιι ἀϊοϊταν γίγνεταί τι διὰ τὸ αὐτό- 
ματεν, οοπὶ διὰ τύχην͵ Φβ4. 195 088. γίγνεσθαι τῷ αὐτο- 
μάτῳ, ἀϊΐδβὲ τέχνη. φύσει Μλ8. 1010 57. γίγνεσθαι αὐτο- 
μάτως Υ ἰμΐτα Ρ 134 580. συμβαίνειν ἐκ ταὐτομάτυ 18. 35 
1416 480. γίγνεταί τι αὐτόματον, ὁ τρίπυς αὐτόματος κα- 

τέπεσεν δα Ζμαϊ. 640.381. Φβθ. 197}16,16. 'μβι. 888 
ΒΩ8, ΖΙηΙΣ. 581 "26 8]. -- ἔουπιδ ἔϑπι οὗ αὐτόματος Ὡδ0Γ- 
Ῥϑίυν γένεσις αὐτόματος ΖΎΥΙΙ. Ἷ 62.539, οι αὐτομάτη: γέ- 

νεσις αὐτομάτη ψβε. 415."28. σύστασις αὐτομάτη ΖΎΎ11. 80 
161}26. θρὶξ ἐξέρχεται αὐτομάτη Ζ΄11. 587 ΡΩθ, -- 
2. ,(ορροπῖϊα, ΒΥ̓ΠΟΏΥΠΩΒ. ποῦῖο.) περὶ τύχης τὸ αὐτο- 
μάτυ Φβε- το; οἵ τύχη. τὸ αὐτόματον κατὰ τὸ ὄνομα, 
ὅταν αὐτὸ μάτην" γένηται Φβ6. 197 Ρ29. τὰ ἀπὸ τύχης ὠς 
ἔτυχε) ὼ ἀπὸ ταὐτομάτυ, ΟΡΡ τὰ ἐξ ἀνάγκης, τὰ ἀΐδια, 85 
τὰ ἀξ, τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Γββθ. 888 6. Οα12. 288 "81, 
82. βό. 281 "26. 8.389 021, 11. ἀπὸ ταὐτομάτυ αὶ τῆς 
τύχης, ΟΡΡ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, ἐπίτηδες ποϑ. 1452 

"δ, 1. τῶν γιγνομένων τὰ μεν φύσει γίγνεται, τὰ δὲ τέ νη. 

᾽ν. 
αυτος 

ἀθηΐαν.) τῶν θαυμάτων ταὐτόματα ΜΑ2. 988 514 ΒΣ. Ζηβι. 
184}10, 18. ὅ. 141 29. οἴ Ζκῖ. 101 ΒΩ, οὗ ΑΖγΎΡ 188 1. 
-- 4. ᾿νεσις ; αὐτόματος φυτῶν ᾧ ζῴων τινῶν.) συμβέ- 
βηκε ὼ ἐπὶ τῶν ζῴων ὺ ἐπὶ τῶν φυτῶν αὐτόματά τινα 
γίνεσθαι" τὰ αὐτομάτως γωνόμενα ἐκ τίνων (ἐκ γῆς σηπο- 
μένης. δρόσυ 8}), ἐν τίσι (ἐν βορβόρῳ. κόπρῳ, περιττώμασι, 
ξύλοις 41) γίγνεται Ζιε1. 6839.5"18-36, ἡ. 19. 651 52 -9. 
ψβ4. 416 528. ορρ ἀπὸ σπέρματος, ἀπὸ σνγγενῶν γίγνε- 
σθαι Ζιεϊ. 689518, 22. 1ὅ. ὅ4119. τίνα τρόπον γίνεται 
τὰ ἀπὸ ταὐτομάτιι γινόμενα ΖΎΥ11. 168 524. Ζμαι. 840 
421-82. Μζϑ. 1084 νᾳ͵ οὗ πιθδ5. 898 Ὀδ, τοῖς αὐτομάτως 
γινομένοις ἡ ἣ τῆς ὥρας αἰτία κίνησις ἡ θερμότης Ζγβε. 143 
485. -- τῶν ἀπὸ ταὐτομάτυ γενομένων Ὄχθηιρὶα: τῶν φυ- 
τῶν τῶν ἀπὸ ταὐτομάτυ γινομένων σύστασις ΖΎΥΙΙ. Ἰ δὲ 
"18. πάντα τὰ ὀστρακώδη γίνεται ἡ αὐτόματα, γίνονται ἢ 
οἱ πλεύμονες αὐτόματοι Ζιε1δ. 541 018, 548511. οΓΖΎΎΙΊ. 
101518,}24,16251,9, 168 524. τῶν ἐντόμων ἔνια, γίνεται 
αὐτόματα Ζιεϊ. 589 5324. Ζγβ1. 182 12. γ9. 758 480.}7, 
1589 51. ἀκρίδες τινὲς ἐγένοντο αὐτόματοι ἔγκυνοι Ζικθ. 637 
18, αἱ καλιέμεναι ἕλμινθες ἐν τοῖς ζῴοις Ζιε19. 551 58. ἐν 
μελίτταις πῶς ἐστὶ γένεσις αὐτόματος ΖΎΥΙΟ. 1589 518, 80. 

τῶν ἰχθύων ἔνια Ζιζ 15. 669 25.106. 570516. ΕἸ. 639 "8. 
- συνίσταται κυήματα ὄρνισί τισι ἡ αὐτόματα, ἃ καλῶσιν 
ὑπηνέμια καὶ . ζεφύριά τινες ΖΥΥἹ. 149 485. ἄγονα τοῖς ὄρνισι 

ὼ τοῖς ἰχθύσι γίνεται τὰ ᾧὰ τὰ αὐτόματα, ἐὰν μὴ ἐπιρρανη 
τὸ ἄρρεν Ζγγῦὅ. 158 519. ᾿μοὰ οἵ Ζιει. 589 58. --- ἐκλέ- 
πεται τὰ τῶν σαύρων ὠὰ αὐτόματα ἐν τὴ γῇ Ζιε88. 558 
516. τὰ φὰ ἐκπέττεται , ἐπῳαζόντων τῶν ὀρνίθων. ὁ μὴν ἀλλὰ 
ὼὺ αὐτόματα ἐν τῇ γἣν ἐν ὠγγείοις ἀλεεινοῖς ΖιζΣ. 5ὅ591, 
6. -- αὐτομάτως πν. 482 520. αὐτομαίτως γίνεσθαι 
Ζμαϊ. 6405271. Ζγβ6. 148.485. αὐτομάτως συνίστασθαι 
ΖΎΥΙΙ. 161}24. 

Αὐτομέδων. ἐπίγραμμα ἐπὶ Αὐτομέδοντος 596. 157168.}28. 
αὖ τό νομοι ὄντες. πολῖται, ορρ βασιλευόμενοι ΠΕ11. 1815 56. 
αἱ αὐτόνομοι τῶν πόλεων. Ρ1.1420."22. 

αὐτοπροαΐρετος. κίνησιν αὐτοπροαίρετον ἐκ ἔχει τὸ φυτόν 
φτα2. 811}28. 

αὐτόπτης μα18. 850517. Ζιι29. 618 518. 87. 620 Ρ28. 41. 

628 58. 

τὰ δὲ ἀπὸ ταὐτομάτυ ΜζΊ. 1082 518. λ8. 1070 57. ἀπὸ «οαὐτός. 1. ἦρδθ, α. τὰ μὲν πολιτείας ἀριστοκρατικεῆς ἐστὶ τὰ 
ταὐτομάτυ, ὉΡΡ ἀπὸ ὃ τέχνης Μζι. 1038 528. (αὐτόματον 
ἐρράγη τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν, ὉΡΡ ὑπ᾽ ᾿ ἰατρῶν διηρέθη 
Ζγδ4. 118 518. ἀρρωστήματα ἀνίατα, ἐὰν μὴ αὐτόματα 
καταστῇ Ζιθ24. 604 }9. αὐτομάτη ἐξῆλθεν ἡ ἡ θρίξ, ορρ ἐξε- 
θηλάσθη Ζιη11. 681}26. ὕδατα αὐτόματα ῥεέι, ΟΡΡ τέχνης 4 
προσδεῖται μβι. 868 028. ὅσα ἔξω τέχνης κεῖται, τὸ αὐτό- 
ματον αὐτὸ δείξει. ρ29. 1480.512.) ὑστερον τὸ αὐτόματον 

ἢ ἡ ἡ τύχη ᾧ νῦ ἢ φύσεως Φβό. 198510. Μκβ. 1065 "8. 
δ᾽ αὖ τῷ αὐτομάτῳ ᾧ τὴ τύχη τοσῶτον ἐπιτρέψαι πρᾶγμα 
--- εὐ τὸ καλῶς ἴγνεσθαι τὰ γιγνό ἕνα -- καλῶς εἶχεν 50 
ΜΑ 8. 984 ν14. Γ 18. 1418.580. ἀπὸ ταὐτομάτυ δρᾶν, 
80 εἰκῇ Ῥαϊ. 18δ45310. τὰ ἀπὸ ταὐτομάτυ συμβαίνοντα 

κατὰ τρόπον ἐκ ἔστιν εὐβυλίας ἡμβ8. 1199 510. τῶν ἐκτὸς 
ἀγαθῶν τῆς ἧς αἴτιον ταὐτόματον αὶ ἡ τύχη Πηϊ. 1828 
528.) τύτων τινες (ποιήσεις) Ὑίγνονται. Ὄ ἀπὸ ταὐτομάτυ καὶ ἐε 
ἀπὸ τύχης παραπλησίως ὥσπερ ἐν τοῖς ἀπὸ φύσεως γένος 
μένοις Μζτ.} 1082 329. διὰ τί τὰ μὲν γίγνεται τέχνη ἢ 
ἀπὸ ταὐτομάτυ. οἷον ὑγίεια, τὰ δ᾽ ὅ, οἷον οἰκία, Μ 9. 1084 
410. Ζμαϊ. 640 "28,81. Αδ11. 95 54. --- τὸ αὐτόματον, 
ἀϊδὶ ἡ τύχη Φβ6. ΒΣ δὰ Μκϑ. 1066 480. Υ͂Ζ δὰ ΑὙ80. 87 δῦ 
519. --- 8. (ορϑγ πιϑοβδηίϊσοσγιμι, 486 ΡΘΓ 86 ΠΟΥ σὶ ΥἹ- 

δὲ πολιτείας αὐτῆς Πὸ14. 1298}11. τὸ μέν ἐστιν ἁπλῶν 
αὐτὸ ὑκ ἔχον διαφορὰν τὸ εἶδος Ζιαθ. 490}17. διαφερέτω 
μηδὲν αὐτὸ εἰπεῖν ἀγαθὸν ἢ ἥ {εν ΜΗ Ν' ἀγαθόν Μὸ2. 1018 
ΜΩ7. συνέρχονται ὼ τῷ ζῆν ἕν Ἔκεν αὐτῷ τ συνέχυσι τὴν 
κοινωνίαν ἢ κατὰ τὸ ζῆν αὐτὸ μόνον ΠγΎΘ. 1278 "54. νέφη 
φερόμενα παρ᾽ αὐτὴν τὴν γὴν μα12. 848 324. σφέτερον 
αὐτῆς ΠΕΙῸ. 1296 821. 8600 Οὐ ῥτοποχαῖπθ τοβοχῖνο 

φοπἱ πριν αὐτοὶ ἑαυτοῖς. αὐτὺς, προς αὐτὺᾶς δι τα 1]. 

104 "δ, 84. Πδ14. 1298 58, "8. ε1. 1802 12. 8.1805}18. 
γά. 1211 "θ 8]. ἀπρέπειαν τῆς πολιτείας αὐτὴν καθ᾽ αὐτήν 
Πβθ. 1270.518. αὐτὸ καθ᾽ αὐτό ΚΘ. 5516. Φθδ. 551 580 
4]. --- ὃ. δάάϊῖο Ῥτοποπίπιθ αὐτός ἰάθϑθ ῬΙδιοιῖοδθ ἀϊδυίη- 
Βυυπίυγ 8 τοῦυβ Θομογοίῖμ, ποιῶσι τὰς αὐτὰς “τῷ εἴδει τοῖς 

φθαρτοῖς, προστιθέντες τοῖς αἰσθητοῖς τὸ ῥῆμα τὸ αὐτό Μζ 16. 
1040 584, ππα8. 1218 411, αὐτὸ ζῷον τζθ. 148 Ρ81. αὐτὸ 
τὸ ζῷον, τὸ ἡ ζῷον αὐτό ψαξ. 404 Ρ19 (δορὰ οἴ Ὑτάϊρρ). κννν 
1086 526. αὐτό τι ζῷον Μη8. 1046.516. αὐτὸ ἕν 
Μβι. 1001 322,27. αὐτὸ μῆκος, αὐταὶ γραμμαί, ἀὐτὴ 
δυάς, τριάς τζο, 148 524, 81. Μβ5. 991 "14. 4.9. 991 "δ 
Β:. μθ. 1080 "28. 7. 1081 58, 581. αὐτὸ τὸ ἀγαθόν, αὐτό 
τι ἀγαθόν ἡεαϑ. 1211 08, 1218 510. αὐτὸ ἀγαθόν, αὐτὸ ἡδύ, 
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εὐτὸ τὸ ὑγιεινόν, αὐτὴ ἐπιθυμία, βύλησις, ὑγίεια, ἰατρική αὐτὸ ἀδιάφορον εἴδει Φη4. 349 .520. τὸ αὐτὸ ᾧ ἕν ἀριθμῷ 
τζ 8. 14148-10. Γβ9. 386522. Μβ2. 99129, 81. αὐτὸ ὄν Κδ. 4510. τὸ αὐτὸ καὶ ἀδιαίρετον ΨΎΣ. 421 56. ταὐτὸν 
ἄλφα, βῆτα Μμ10. 1081 39. ἔρϑυπι αὐτὸ δὰ εἰ ρηϊβοιπάδπι ἀριθμῷ, εἴδει, κατὰ τὸν λογον τὸν τῆς πρώτης ὀσίας Μιϑ. 
πδίασδιω ἰάθδιθτι ὑβαγρδίαγ, εἶναι δοξαστὸν ἀληθῶς αὐτο 1054 382-"8 ΒΖ. τὸ αὐτὸ κυρίως Φγϑ. 302 "20. αὶ ταὐτὰ 
τθι1. 162 .528 Υ:. αὐτὸ γὰρ ἕκαστος ἀριθμὸς μέχρι δὲ- 5 πάντα ὑπάρχει τοῖς ὁπωσῶν τοῖς αὐτοῖς Φγ8. 202 "15. οἱ 
καδὸος Μμ8. 1084 516. οχ αὐτὸ οἱ ποιρϊηῖδαβ οοτηροκὶία αὐτοὶ ἢ ἀνάλογον Πδ4. 1292 521. --- - πότερον ταὐτὸν ἢ 
πϑειΐῃδ ἔοστηδηΐαν δὰ βἰρηϊβοδηάδββ ἰάθϑβ, οὐ αὐτοανθοωπος, ἕτερον τη]. περὶ αὐτῷ τίνος ἐστὶν ἐπιστήμης θεωρεῖν ΜΎ5. 
αὐτογραμμή, αὐτοδιπλάσιον, αὐτοδόξα, αὐτοεῖδος, αὐτοέκα- 1008 586. ἐκ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καθ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν 
στον, αὐτοεπιστήμη, αὐτοζῷον, αὐτοΐππος, αὐτόισον, αὐτο- χρόνον εἶναι ᾧὶ μὴ εἶναι Μκδ. 1061 586. γ8. 1005 Ρ19 βηα. 
σύμμετρον, αὐτοτρίγωνον, αὐτοὐγίεια. ποι βτταΐδον Θοδ] αἶββα 10 --- ὁ. (οοπβέγιοιίο δὲ ἔοσπιδθ) ταὐτὸ ἢ μβ8. 8351 482. 
εἰπετηοαϊ οοπιροδὶϊα ἐη06}] ραν, δὶ Θοπιραγανογίβ αὐτὸ ἔκα- Ζιζ28. 518.580. τὴν αὐτὴν ἣν ᾧ πρότερον μβ8. 851 "28. 
στος ἄνθρωπος Μμϑ. 1084 521, αὐτὸ γὰρ ἄνθρωπον Μβ2. ταὐτὸ ς ἀδὶ μββ. 861 }ά. 9. 8370 .382. Πδ2. 1289 "6. 15. 
991 8 οὕχῃ ἰϊ8 Ἰοοὶδ (ν 8 αὐτοάνθρωπος) τα] οοπίαποίίπι 1299 δ 4]. τὸν αὐτὸν ᾧὶ ἕνα κατοικεῖν τόπον ΠΎΞ. 1280 
βετὶ ρίατα οοὺ αὐτοάνθρωπος. --- 6. ποῃ τᾶτο αὐτός, αὐτό 085. ταῦτα πάντ᾽ ἐστὶ τὸ αὐτό μαά. 841}4. β9. 810528. 
ΔΌβοϊαΐθ ροιϊςαν, οπαΐββο 60 ποιηΐπθ, δαὶ ἀϊβιϊηριθηὰο ἴῃ- 15 Ὑ1. 8571 }16. τὰ εἴδη καθόλν ταὐτά μὸϑ. 581 Ρὅ. τὸ ταὐύ- 
βοσυϊδι, νοὶ αὐυἷἱὰ {|| ὁχ οομπίαχία βϑηὐθηϊίδσιιηι ἱπι6}}}ρ1- τόν τιδ. 161 588 αἱ. νὶ ΒΌρτβ. ἔογπιδ ββηθγίβ πϑαϊγίυβ ταὐτόν 
ἴαγ, σαὶ ρχγαθεῖρυβ αυἱα ππίνγβα!β ποῖϊο οοριίθηἀδ οϑῦ. ΒΆΘΡ6 ἰαρίϊαν ποὺ βοϊυπι δηΐθ σόϑδ]θα τζ 8. 140 "2 δ, 141 
τὸς τὴ ἀρχὴ ᾧ αὐτὸ (μὲ τῷ ἄρχοντος) φίλυς ποιῶνται συν- δ. 4. 141 24. 8. 144 Ῥ22. 71. 140 381 4] (βοὰ ὑπὸ ταὐτὸ 
ἄρχος Πγ1δ. 1287 81. οὗ 6. 1219 82, ἐναντίον τὸ ἄνισον εἶδος 8. 140}17, 22, ὑπὸ ταὐτὸ ὄντων 6. 144 Ρ22), νογυτι 
τῷ ἴσῳ ᾧ τὸ ἕτερον τῷ ταὐτῷ ΕΝ ἄλλο αὐτῷ Μν1. 30 οἰΐδιι δηΐθ δοπβοπδηΐοθ τζϑ. 140 27, 29, 88. ὅ. 148 519. 
1087 580. ὁ φίλος ἕτερος αὐτός, ἄλλος αὐτός Ηἰϑ. 1169 1.146 .525, 26 δἱ. 
57, 1110 56. 4. 1166."82. 614. 1161 Ρ28. ἡεη12. 1246480 αὐτόσε. ὅταν ἀφέλκη ἐκεῖθεν αὐτόσε πη μνῶ. 452 "4. 
(Ρε, ὗτος οοὐὰ ΒΚ). ταὐτό πως αὐτὸ ᾧ αὐτὸ πεπονθός αὐτοσύμμετρος (οἵ αὐτός 1) 7182. 1509 520. 
Μδ29.102480. ἕκαστον μάλιστα αὐτὸ τῶν ἄλλων, καθ’ αὐτοσχεδιάζειν περὶ τὰς κρίσεις ἢ τὰς ἀρχαῖς ἸΠη4. 1826 
ὃ αὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει τὸ συνώνυμον Μα1. 998 Ῥ24. ποιεῖν 3 19, 
ὥσπερ ἐκ τῶν ἑκάστῳ ἀγαθῶν τὰ ὅλως ἀγαθὰ ἑκάστῳ αὐτοσχεδίασμα. ἐγένησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχε- 
ἀγαθά, ὅτως ἐκ τῶν αὐτῷ γνωριμωτέρων τὰ τὴ φύσει γνώ- διασμάτων ποά. 1448 558. 
μιμα αὐτῷ γνώριμα Μζά. 1029 "7. ἐπεὶ τέλος τὸ γεννῆσαι αὐτοσχεδιαστικὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡ τραγῳδία ἢ ἡ κωμῳδία 
οἷον αὐτό, εἴη ὧν ἡ πρώτη ψυχὴ γεννητικὴ οἷον αὐτό ψβά. πο4ά. 144949. 
416 94. ἡ φύσις ἀρχὴ κινητικὴ ὧκ ἐν ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ 80. αὐτοσχέδιος τριήρης δῦ. 1570 380. 
ἢ αὐτό Μθ8. 1049 "10. λ8. 107058. ΟὙΣ. 801}18. ὅσοις αὐτοτελὴς ὁρισμὸς πρὸς τὸ γνωρίζειν τί ἐστι τὸ λεγόμενον 
μή ἐστιν ἐναντίον ἡ ἐξ αὐτῶ τὴ εἰς αὐτὸ μεταβολὴ ἐναντία ταῦ. 102}18. αἱ αὐτοτελεῖς ἢ αἱ αὐτῶν ἕνεκεν θεωρίαι, 
ᾧεδ. 229}12. 6. 2808. (οΓ Τοτριτὶκ, ῬΒΐ]ο]. 1, 625). ΟΡΡ αἱ τῶν ἀποβαινόντων χάριν γιγνόμεναι Πη8.1825}20. 
φανερόν, δῆλον ἐξ αὐτῶν ΚΊ. 8.338. ταῦ. 10211, 21 2]. αὐτοτρίγωνον (εἶ αὐτός 19) Γα2. 310 512. 
(μᾶς Πη12. 1381521 αὐτὸ προκαλεῖται βοτδοπάυτι νἱἀοίυν δὲ αὐτοῦ γίεια (οἵ αὐτός 18) Γ 182. 1509 517. : 
Ρὸ αὐτὰ προκαλεῖται). αἰπδιιοάϊ Θχοταρ᾽δ χαοτιίπυβ δὰ απ αὐτυργεῖν τι κθ. 898 36. αὐτὸν “Ξέρξην αὐτυργεῖν ἅπαντα 
ἀδάτα ῥτομοιιίηἷβ αὐτός τοίδγαιηυβ, ααἱ δὰ 2 ἀοβογι δίξαν, ᾧ ἐπιτελεῖν κθ. 398 Ρᾷ, 
ποδίου 1}18 νἱβ ἱπιρθάϊθ, 486 αροτίθ ργοποπιίηὶ ἱποοὶ δὲ αὐτυργός. οἱ ἀπὸ γεωργίας ἢ τῶν ἄλλων οἱ αὐτυργοί Ῥβά. 
ἜΔΟΡ6. ΡῈΣ ορροβίϊἰομοπι δἰ οϊβοδίαγ. 1881 524. οἵ «12. 1878 58. --- ἐχ ὑπομένων αὐτυργῇ ἢ 

2. οδδβυ ΟὈἸαυΐ αὐτῷ, αὐτῷ οἷς βἰρηϊβοιπὶ ἐθίαβ, οἷ᾽ οἷς. 0 ἐπιπόνε ζῳν κάματον κθ. 397 "22. 
ἱπίεσάστωα ρθῦ δραπδίϑρβίῃ φυδῃάβπι μ86 ἔοστηδθ ργομοιαϊηῖὶβ Αὐτοφραδάτης ΠΊ. 1261 382, 86. 
Ρἰθοπδδεῖθθ ροπυηίαν, ὑπὲρ δὲ τῶν λοιπῶν, τῷ τε ποτὲ ἢ αὐτοφυὴς πέτρα 8114. 841 519. τὸ αὐτοφυὲς τῷ ἐποιτήτυ 
τῷ πῶ ἡ τῷ ἔχειν, διὰ τὸ προφανῆ εἶναι ὀδὲν ὑπὲρ αὐτῶν αἱρετώτερον Ῥα1. 1865 529. 
ἄλλο λέγεται Κϑ. 11 "11. οὗ Βἰτ!}6 μβϑ8. 859"21. ΖιζΒ. αὐτόφυτος. βίοι ὅσοι αὐτόφυτον ἔχυσι τὴν ἐργασίαν, ορρ οἱ 
564424. Ζμβ9. 665}19. Ῥαῶ. 185δ1}25. ΝΣ δὰ ΚΙ10. 45 δι᾽ ἀλλαγῆς πορίζοντες τὴν τροφήν Παβ. 1256 "40. 
1229. αὐτόχειρ. τὺς αὐτόχειρας ἑαυτῶν γινομένας ἐκ ἐτίμων οἱ 

8. ὃ αὐτός, τὸ αὐτό “ἀθπν᾽. --- α. ((ἀϑηεἰξαιὶθ ποῖῖο.) τὸ Θηβαῖοι ἢ 460. 1558 "82. ἢ : 
ἄλλο ἀντικειμένως ἡ τὸ ταὐτο, διὸ πᾶν πρὸς ἅπαν ἢ ταὐτὸ αὐτόχθων. εὐγένεια ἔθνει τὸ αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίως εἶναι Ῥαδ. 

ἢ ἄλλο Μιβ8. 1054 "15. ἐναντίον τὸ ἕτερον τῷ ταὐτῷ ἢ τὸ 1860 }81. Λέλεξ αὐτόχθων τις [ 488. 1549 Ρ86. 608. 1660 
ἄλλο αὐτῷ Μν1. 1087180. ταὐτὸ ποσαχῶς λέγεται Μδ9. τὸ 588. 
(5. 1064 482-}8. ταῖ. ε4. 138 δ1δ844ᾳ. ταὐτὰ κατὰ συμ- αὕτως. ὡς δ᾽ αὕτως (Επιροὰ ν 8368) αν. 418 Ρ24. 
βεβηκός Μδϑ. 1011 271. ζ11. 10831}7, ταὐτό πως αὐτὸ αὐχήν. 1. α. (αὐχὴν ἄεδοτ.) αὐχὴν ταίετίαν πίον τα μέγιστα 
αὶ αὐτὸ πεπονθός Μδ29..1024 580. ταὐτὰ λέγεται καθ᾽ μέρη τῷ σώματος ΖιαΒ. 491 321. αὐχὴν τὸ μεταξυ προ- 
αὐτὰ ὥσπερ ἢ τὸ ἕν Μὃϑ. 1018 846 (οἵ ταυτότης). ταὐτὰ σώπι ὦ θώρακος, ἢ τύτυ τὸ μὲν πρόσθιον μέρος λάρυγξ, 
φ-᾿ , «ε ᾽ ᾿Ὶ ΝΣ ΜΠ Ὶ , ; , ΄, ν.» ᾿ ) ᾿ 
ὧν μία ἡ ὁσία Μδὸ1δ. 1021 511. ἐπεὶ τὸ ὃν ἢ τὸ ὃν πολ- 56 τὸ δ᾽ ὀπίσθιον στόμαχος, τὸ ὀπίσθιον αὐχέος μόριον ἐπωμίς, 
λαχῶς λέγεται. ἀκολυθεῖν ἀνάγκη ἢ τὸ ταὐτὸν ἢ τὸ ἕτερον μετὰ τὸν αὐχένα ἐν τοῖς προσθίοις στῆθος, κοινὸν μέρος αὐ- 
Μδὸδιο. 1018 587,7 ΒΖ. ταὐτὸν ὠριθμῷ, εἴδει, γένει ταῇ. χένος ἢ στήθυς σφαγή Ζια12. 498 56, 12. 14. 498 δΊ. 15. 
51.151 528-80, 162 81. Φηϊ. 242 338,4. ψαῦ. 411}20. 4941. ἐντὸς τὸ αὐχένος ὁ οἰσοφάγος Ζια16. 495 "18. 
Μθ8. 1049 529. ι8. 1058 518 Βσ. ΖΙβ1. 49712. ταὐτὸν φλέβες ἐν τῷ αὐχένι Ζιγ2. δ12 521. 8. 512 14, 20, 26, 
ἁπλῶς ἢ κατὰ τὸν λόγον ΦΎΙ. 201 482. Μχϑ. 1065 Ρ26. δ᾽ 5ὅ61851,28, 514 54. οἱ τὰς ἐν τῷ αὐχένι φλέβας κατα- 
ταὐτὸ λέγεται ὃ μὴ διαφέρει διαφορᾷ ᾧδι4. 224 46. τὸ λαμβανόμενοι ἀναίσθητοι γίνονται νὩ. 455 ΡΊ. νεῦρα πλεῖστα 
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περὶ τὸν αὐχένα Ζιγδ. 515 522. στρέφειν τὸν αὐχένα υϑ. 
451419. τῶν ἀνθρώπων καλεῖται τὸ μεταξὺ τῆς κεφαλῆς 
κ τῷ αὐχένος πρόσωπον Ὦμγ!ι. 662519. διὰ τί ὁ αὐχὴν 
πέφυκε τοῖς ἔχυσιν αὐχένα 2μγ8. 664 312. 10. 686518,20. 
- δ. (τῶν ζῴων τίνα ἔχει αὐχένα, τίνα ἐκ ἔχει.) αὐχένα 5 
ἔχει τὰ τετράποδα ᾧὶ ζῳοτόκα ΖΙιβ1. 491}14, τὰ τετρά- 
ποῦα ὠοτόκα ἔναιμα Ζιβ10. 502 580, οἱ ὄρνιθες Ζιβ12. 508 
580. τῶν ὀρνίθων ὁ αὐχὴν πῶς ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα τῷ σω- 
ματος μόρια Ζμβ16. 669 Ὀ7. δ12. 6921, 698 510, 18, 
69426. ΖΙβ11. 609310. Ζπ10. 710.380. τὰ μή ἀναπνέ- 10 
οντα θύραθεν ὑκ ἔχει αὐχένα Ζμδιο. 686 52. 11. 691}26. 
γ8. 664 420. ἥκιστα τῶν πλεύμονι ἀναπνεόντων ὁ ὄφις δό- 
ἕειεν ἂν ἔχειν αὐχένα, ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον τῷ αὐχένι Ζμδ1]1. 
69129. αὐχένα ὠδεὶς ἔχει ἰχθύς Ζιβ18. 504}11. Ζμγϑ. 
664420. ὅσα μὴ ἔχυσιν αὐχένα, δ᾽ οἰσοφαΐγον ἐπιδήλως 
ἔχυσιν Ζμγ8. 664 322. --- 6. (ρ᾿γβίορποπι) οἱ τὸν αὐχένα 
ὄπισθεν δασὺν ἔχοντες ἐλευθέριοι ΑἸ ΦΘ. 812 Ρ28. 8. 807 Ρ20, 
808 ΒΑ. --- 2. αὐχήν πιοῖδρΆ, Ἰοουβ δηρυβίαβ, ἔδιοε8. ᾿Ὥκεα- 
νὸς κατα στενοπόρυς αὐχένας ἀνεστομωμένος κϑ8. 8398 322. 

αὐχμῶν. τὴς χώρας ἢ μετρίοις χρωμένης ὕδασιν ἢ ἢὶ μᾶλ- 30 
λον αὐχμωώσης μβ4. 860}11. 

αὐχμηρός. ἔαρ, θέρος αὐχμηρὸν ᾧ βόρειον, ορρ νότιον ᾧ 
ἔπομβρον παϑ. 880.ν18. 10. 860."85. αὐχμηρὸν τὸ γλισχρόν, 
ὁρρ λιπαρόν Ζγβ8. 148 "10, 12. ΖΙΎ11. 520 328, 27. τυρὸς 
αὐχμηρότερος Ζιγ20. 522 324. αὐχμηρότερος ὁ δεξιὸς νεφρός 25 
Ζια!1. 4918. --- αὐχμηρὸν ἡ ἀλαμπές, ορρ λαμπρὸν ἢ 
στίλβον χ8. 198.11. αὐχ μηρότερον τὲ χρῶμα τὸ ἐπὶ τῷ 
σώματος φΦ8. 8012. Νικήρατος κομῶν ἢ αὐχμηρός ῬγΎ11. 
1418 89. 

αὐχμός. περὶ αὐχμῶν μβ4. 860» 844. ἀοῦ ὅταν πλείων ἡ 80 
ἀναθυμίασις ἢ ξηρὰ γίγνηται τῆς ὑγρᾶς μββ8. 8668. ορρ 
ἔπομβρα, ὑγρά μβ4. 360 "5. ορρ ἐποωβρίαι μβά. 8606. 
Ζιθ18. 601 327, 831, 29, 80. ορρ ὑπερομβρίαι μβ71.365}9. 
ὅταν αὐχμοὶ ᾧ ἐρυσίβη γένηται Ζιε2 3. 558 "20. σημαίνυσι 
γιγνόμενοι οἱ πλείνς κομῆται αὐχμύς μαῖ. 844 030. σκλη- 86 
ρύνειν τὰ σώματα διὰ τὸν αὐχμὸν παϑ. 860 517. 

αὐχμώδης. ἔτη αὐχμωδὴ μβά. 860"5. Ζιθ19. 602 518. 
θέρος βόρειον ὁ αὐχμῶδες πα11. 8608. 12. 860 016. 

ἀφαιρεῖν. αἷμα ἀφαιρῦντες βοηθῶσι Ζιθ24. 604 "8. τοῖς εὖ 
ἔχωσιν ἔργοις ὅτ᾽ ἀφελεῖν ὅτε προσθεῖναι ἔστιν Ἠβδ. 1106 40 
"10. προστιθεὶς ὑπερβαλῶ, ἀφαιρῶν ἐλλείψω Φθ10. 266 53. 
λαβεῖν ἰσοβαρὴ σώματα, ἢ ἀφαιρῶντας ἢ προστιθέντας Οαθ. 
418 025. μεταξὺ τάτων ἔσονται, ἑκατέρων ἀφαιρῶντες τὴν 
ὑπερβολήν Ρβ14. 1890.80. ἀφαιρεῖν τὸς ὑπερέχοντας τῶν 
σταχύων ΠΎ18. 1284 529 ἀφελόντες (ἱ 6 ρϑὲῦ δοπιροπάΐιπι, 45 

Ῥτονῖαβ ἰυβῖ0) σημαίνομεν τι24. 180 519. --- πιοὰ ἀφαι- 
ρεῖσθαι τὰ κτήματα τῶ πλήθυς ΠΎ10. 1281 226. ἀφαιρεῖσθαι 
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441 428. ὄνομα ἀφηρημένον, ορρ ἐπεκτεταμένον πο31. 1458 
41, -- ἀφαιρετός. διαφοραὶ ἀφαιρεταί, γενόμεναί γε Γα1. 
81δ.518. ὄργανον ἀφαιρετόν, ορρ σύμφυτον ἡεηϑ. 1241}93. 
- ἀφαιρεῖν ἂ6 δἰρδίγδοίίοηα Ἰορίοδ, ορρ προσθεῖναι Αγ. 
14.481, 39. δδ. 91 27. ἢ προστιθέντας ἢ ἀφαιρῶντας Μζ4. 
1080.438. χαλεπὸν ἀφελεῖν τῦτο τῇ διανοίᾳ ΜΖζ1]1. 1086 
08, ο}28. ἀφαιρυμένν μήκυς ἢ πλάτυς ὴ βάϑυς Νζ 3. 
1029 216. 

ἀφαίΐρεσις ατ9ϑ72 328. ορρ πρόσθεσις τγϑ. 118 δ17. ΟΡ 
ἐπίθεσις ζ 5. 410511. ἡ τῶν στεφανων ἀφαίρεσις ἢ 108. 
1495518. ἡ τῷ περιττώματος ἀφαίρεσις ὠφέλιμος Ζγα1 8. 
126.322, ἡ βιαία ἑκάστυ ἀφαίρεσις στέρησις λέγεται Μδ22. 
1022 81. γίγνεσθαι προσθέσει, ἀφαιρέσει, συνθέσει Φαῖ. 
1907, τὸ τῆς φθίσεως αἴτιον ἀφαίρεσίς τις Φη2. 245 529. 
ἄπειρον προσθέσει, ἀφαιρέσει Φγ8. 206 515. ἀεὶ ἔχειν ἀφαί- 
ρέσιν Φα4. 187 038. --- ἀφαίρεσις 'δοδιταοίίο Ἰορίοα᾽. τὰ 
ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα (886 ποιϊοπίβ οαἰαπδαμα ρατῦθ8, 4π88 
οορίυδυϊιομ βοραγδῦὶ ροββυηῖ 2) ΑὙ18. 8198. τῶν ἐ 
ἀφαιρέσεως ὑδενὸς ἡ φυσικὴ θεωρητική Ζμα!. 641 Ὀ11. τὸ 
ἐξ ἀφαιρέτεως, ορρ τὸ ἐκ προσθέσεως Μμ2. 1011 "10. ἰΐὰ 
ΡΓΑΘοΙρυ τ68 τηδίμοιηβίϊοδο βιρηϊβοδηΐαγ, τὰ μὲν ἐξ ἀφαι- 
ρέσεως λέγεσθαι τὰ μαθηματικά, τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέ- 
σεως ΟὙΙ. 299.516. ΜΙκ8. 1061 829 (ΒΖ «ἡ ΜΑ 2.982 327). 
ψαι. 408 "15. τὰ ἐν ἀφαιρέσει ὄντα, λεγόμενα ΨγΑ. 439 
518 (Ὁταϊορ Ρ 418). 1. 4831 "12. 8. 432 85. δι᾿ ἀφαιρέσεως, 
ἐξ ἐμπειρίας Ἠζϑ. 1142 518. 

ἁ φάκη πιαίνει τὰ πρόβατα Ζιθ10. 5696 525. (ΛἹοἶα Οτοοα 1.) 
ἀφάλλεσθαι ἀπὸ τῶν λείων, τὸν ἀέρα ἀθρῶν ἀφάλλεσθαι καὶ 

σείεσθαι ψβ8. 420 522,26. τὰ πίπτοντα ἐπὶ τὴν γὴν Ὁ 
ἀφαλλόμενα ὁμοίας γωνίας ποιεῖ πις 4. 318 Ρ6. 18. 915 
818, 8. 

ἀφανής. ὁ ἀφανὴς πόλος Οβ2. 285 Ῥ21 (8γπ ὁ ἄδηλος ἡμῖν 
δ1δ, ορρ ὁ ὑπὲρ ἡμᾶς φαινόμενος Ρ1δ, ὁ φανερός Ὁ2 1). κά. 
894}81. τὸ ἀφανὲς τῷ τμήματος μγδ. 817 517, 8 (ορρ τὸ 
ὑπὲρ τῶ ὁρίζοντος 14). κατὰ τῶτον τὸν χρόνον ἀφανής ἐστιν 
ὁ ἱέραἘ 5ῖτα ΖιζΊ. 568 "26. 37. 680}22. ἐντὸς ἔχει τὴν σάρκα 
ἀφανὴ πᾶσαν Ζιὸ 4. 828 38. ἀφανὴ τῶν περιστερῶν τὰ ἴχνη 
[149.1508 "2. εἰς ὠφανὴ ὕλην μεταβάλλειν, ορρ εἰς αἰσθη- 
τήν Τα 8. 81821, τὸ ἀφανὴ τῇ αἰσθήσει μα 7. 844 5ὅ. 
εὐγενείας ἀφανὲς τὸ κάλλος ἢ 82. 1490 412. ὑπὲρ τῶν ἀφα- 
νῶν τοῖς φανεροὶς μαρτυρίοις χρῆσθαι Ηβ2. 1104 518. ἡμαῦ. 
1185516. δεικνύναι τὰ φανερὰ διὰ τῶν ἀφανῶν ΦβΙ. 193 
45. δόξαι ἀφανεῖς, δγι ἀποκεκρυμμέναι, ορ᾽ φανεραί τι12. 
1185. ζημίαι μικραὶ ἢ ἀφανεῖς Ῥα 12. 1872 481. --- 
ἀφανῶς. ὁ ταὐτὰ φανερῶς ἐπαινῦσι ἡ ἀφανῶς Ῥβ 33. 
1399529. τὴν ἀορτὴν ἔνια μὲν ἀμυδρῶς ἔνια δ᾽ ἀφανῶς 
ἔχει Ζμγδ. 668 54. 

μηθὲν τῆς ὑσίας ΠῸ18. 1297}8. ἀφαιρεῖσθαι ἀθρόας, ἐκ ἀφανίζειν, ἀδ νἱδα, τὸ τῆς ἡμέρας φέγγος ἀφανίζει τὴν 
προσαγωγῆς Πεβ. 180815. τὸ τῷ χρόνυ μῆκος ἀφήρηται 
τὴν ἀρχήν μα14. 851 082. --- μρ488 δέρμα ἰσχυρὸν ἀφαι- δῦ 
ρώμενον ἀπὸ τῇ σαρκώδυς ΖΙβ11. 808 588. ἀφηρῆσθαι, ορρ 
προσκεῖσθαι, ἀφαιρεθῇ, ΟΡΡ προστεθὴ Ἠε7. 1182 Ὀ7, 488. 

15. 11838518. ὃ μήτε προστιθέμενον μήτε ἀφαιρέμενον ποιεῖ 
τι μεῖζον μηδὲ ἔλαττον Μβ4. 100158. ἀφαιρυμένων τῶν δια- 
φορῶν, ἀφαιρεθεισῶν τῶν ἄλλων ἡδονῶν Γα1. 815.518. ηεαῦ. δδ 
1215 082. ἡμικύκλιον ἀφήρηται ὠπὸ τῷ ὁρίζοντος, τὰ ἀφαι- 
ρόμενα ὑπὸ τῶν ἐκ τῦ κέντρα (1 ὁ βρούοσββ οἶγϑα!) μγδ. 
816 521. Οββ. 290 48. ---- ἀὠφήρηνται (ϑχοθρίδο βυπῖ) αἱ 
ἐλευθεριώταται τῶν ἡδονῶν ΗἨγΎ18. 1118 "6. ὥρα ἐκ ἀφαι- 

“᾿ ᾽ ,ὔ -ὉὉΨΣ ΄ ν,Σ ,, ρεῖται ἐδεμία τεταγμένη τῷ ὀχεύεσθαι ἃ ὀχεύειν Ζιζ 32. 60 
51628. --- ἀφήρηταί τι ἡ ἐλάττων κίνησις μιγνυμένη αι. 

ἀστραπήν μβ9.310.521. ἀστὴρ συνελθών τινι ὦ ἀφανίσας 
μαθ. 848081. πηγαί, ποταμοί, θυμιάματα, ἀρονέωτα 

μαι4. 3511, 4. δϑ. 381 521. κομῆται ἄνευ δύσεως ἦφα- 
νίσθησαν μαθ. 848 "156. ταχέως, ἅμα διανου μένοις ἀφανί- 
ζεσθαι μβ2. 3551, 29. ἣ πολλαχῦ ἀφανίσαι εὔπορον, τὰ 
ἐν μικροῖς τόποις ἀφανιζόμενα Ῥα12. 1318581. 52. ὁ κόκκυξ 
φαίνεται ἐπ᾿ ὀλίγον χρόνον τῷ θέρως, τὸν δὲ χειμῶνα ἀφα- 
νίζεται βὶπι Ζιζ 1. 563 ."19, 15. 12. 566 21. ε9. 644 584. 
ἢ 218. 1521 846. γίνονται ἐλάττυς ἢ τέλος ἀφανίζονται 
ΖΎβΊ. 1462. οἵ Ὑ11. 168}11. δ4, 1712 816, Ζιγ16. 519 
582. ἀφανίζεται τὰ φλέβια εἰς τὸν σπλῆνα ΖιγΑ. 514 Ρ5, 
484, 51551. --- ἀθ δυάϊία, ἀφανίζυσι φθόγγοι ἀλλήλυς αι. 
441 120. πιθθ. 918538. 16.91888. - δ οἀοτδῖα, τὸ 
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ψυχρὸν τὰς ὀσμὰς ἀφανίζει αιδ. 448 "15. --- ἀπίνογθθ, ὁ 
καττίτερος ἐν τὴ μίξει εδὸν ἀφανίζεται Γα10. 828 518. 
εἰ κινήσεις αἱ ἅμα ἀφανζνον ἢ ἢ ἀσθενεῖς ποιῶσιν ἀλλήλας 
Ργι1. 1418 514. ἀφανίζει τὸν ἀληθινὸν ἔλεγχον τι 1. 1715 
ΣᾺ λήσεται τὴν τῆς ῥητορικῆς μφύσιν ἀφανίσας Ῥαά. 1889 δ 
"14. τὸ τέλος ἡδὺ ὑπὸ τῶν κυκλ ἀφανίζεται ΗΎ12.1117 
νῷ, ὁ ποιητὴς ἀφανίζει ἡδύνων τὸ ἄτοπον πὸ 24. 1460 ΒΩ, 
ἐδ᾽ ἐγένετο τὸ ναύσταθμον, ὁ δὲ πλάσας ποιητὴς ἡφανισεν 
{118. 1606 "44. 

ἐφάνισις Ἑρακλέως ἐν Οἵτῃ πλὶ. 988 δ11. 10 
ἀφανισμὸς τῶν μυῶν, δγῃ ἀφανεῖς γίγνονται Ζιζ 81. 680 
21. 22. 

ἐφαρεύς. τῷ θύνναυ τῶ θήλεος ὑπὸ τὴ γαστρὶ πτερύγιον. ὃ 
καλῶσιν ἀφαρέα Ζιεθ. 548 518. (ᾳυϊὰ εἰρηίϊβοοὶ Ατ, ποι νἱ- 
ἀξίαν ἀοβηλτὶ ροββθ ΑΖι1 466" 88. Κα θ4δ 11.) 15 

ἐἀφαυαίνεσθαι πι46. 896 514. 
ἐφαυρόν τι ὼ μικρόν ΗαΙ1. 1101. ἀφαυρότατοι ἄνδρες 

(ΗΠ ε586) πὸ 25. 819 529. 
ἐφειδὴς τὸ β'ν Ηδ8.1124}8. --- ἠφειδῶς ἑαυτῶν ἔχειν 
ΠΕΙ1. 1318 529. 30 

ἐφελιὴς περίοδος ἡ μονόκωλος, ορρ ἡ ἐν κώλοις περίοδος ῬΎΞ. 
1409 ΡΙ16, 18. 

ἐφέλκειν δεῖ ἑαυτὸς εἰς τὐναντίον Ἠβ 9. 1109 "δ, οἢ μν2. 
452 νά (ᾳυϊ Ἰοδυβ δοστυρίιδ 6886 νἱἀ δία). 

ἀφελκϑν. τὸ ἀφηλκωμένον ἕλκει πθ1. 889 18. 25 
ἐφέσιμος. τὴν βυλὴν (συνάγυσιν) ὁσημέραι, πλὴν ἐάν τις 

ἐφέσιμος ἦ ἢ 895. 1648 ν88. 
ἔφεσις. ταχεῖαν ποιεῖται τὴν ἄφεσιν αὶ τὴν λῆψιν τῆς τροφῆς 

αν»11. 476 9. ἄφεσις τῷ περιττώματος Ζμγ2. 6681. πρὸς 
τὴν ἄφεσιν τῷ ὕδα ατος ἔχυσι («ὰ κητωδη) τὸν αὐλόν ν Ζμὸ 18. 80 
0971 8524. ἄφεσις τὸ σπέρματος, τῷ θόρω, τῶν ψῶν Ζ2γβι. 

139 480. γὅ. 15065412. οἱ ποτάμιοι ἰχθύες ἄριστοι γίνονται 
μετὰ τὴν σιν τῷ κυήματος Ζιθ80. 608 1. ἡ ἵππος Π 

ϑήλεια ὅ ὅταν ἤδη πλησίον ἢ ἡ τῆς ἀφέσεως, ὀρθὴ στᾶσα προΐεται 
τὸ ἔκγονον Ζιζ 22. 518 425. --- ἄφεσις ἱ ᾳ ἀφεσμός Ζιι40. 85 
625 520, Βη, 11. 

ἀφεσμός, Θχϑδιίηθῃ δρίαπι, Ζιι40. 624 528, 81. 42. 62939. 

ἀφέψειν. ἀφέψοντες τὸ ὕδατος μέρος τι μβϑ. 859 .580,}8. 
ὥσπερ ἀφηψημένον τὸ τῷ Νείλν ὕδωρ ἐστίν ἢ 268. 152591 2. 
θερμαινομένν (τῷ ἀλμυρῶ ὕδατος) ἀφέψεται τὸ ἁλμυρόν 40 
πχγ18. 988 516. εἰ ὁ οἶνος ἀφεψηθείη 102. 149411. 

ἐφή 1. (οἵ ἅπτεσθαι 1.) ἁφή, ἀϊδὲ σύμφυσις, τὸ ἐφεξῆς, μῖξις 
Φε8. 221 517. 20. ὃδ. 2318 39. Μὸ 4. 1014 22, κι 2.1069 

11. μ1.1082."20. λ8. 1070510. περὶ ἁφῆς Γαδ. 833 
529- 823 484. τὸ ἄνευ φθορὰς ὁτὲ μὲν ὃν ὁτὲ δὲ μὴ ὄν͵ 46 
οἷον αἱ φαί Οα11. 280}27. ὀδόντες παρακλίνοντες τὴν ἁφὴν 
τὴν ἀλλήλων ΖΎβθ. 145 526. γίγνεσθαι τὴν ἁφὴν τῆς ἀκοὴς 
ἀνομοίαν ακ808 "8. τῆς φωνῆς τὸ λιγυρὸν ἐκ ἔστιν ἐν ταῖς 
τῶν φθόγγων ἁφαῖς ακ 804 217 (υἱἀοπίαν ὁρροηΐὶ φωναὶ 
πυκναί, ὅσαις μηθεὶς ἀλλότριος ἢ ἤχος παρακολυθεὶ 522, 24).-- 50 
οσπιχαίαϑασα.. ὅτε κατὰ τὰς ἁφὰς ἐνδέχεται ὁμέναι ᾿διὰ τῶν 
διαφανῶν, ὅτε διὰ τῶν πόρων Τα 8. 82612. διακρίνεσθαι 
κατὰ τὰς ἀφάς Γαϑ. 821 412. --- 23. ἁφή ἱ 4 ἡ ἁπτικὴ 
αἴσθησις. περὶ ἁφὴς ψβι 1. ὅσα περὶ τὰ ὑπὸ τὴν ἁφήν πλε. 
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ἐστίν αἰῶ. 4395]. ψβο. 421519. Ὑ12. 484 18. Ζμβιτ. 
660521. ἡ ἁφὴ τῆς τροφῆς αἴσθησις 088. 414 51). ἄνευ 
ἀφῆς ἀδεμίαν οἷον τε ἄλλην αἴσθησιν ὑ ὑπάρχειν, αἱ δ᾽ ἄλλαι 
ταύτης ἀχώριστοι ψγ1 8. 48ὅ Ῥῳ, 418. ,β88. 418 "4. υῶ. 455 

428. πάντων ἡ ἁ ὴ τῶν ἁπτῶν ἐστὶν ὥσπερ μεσότης ΨΎ13. 

435521. αἱ κατὰ τὴν ἁφὴν διαφοραὶ τίνες ΓβΣ. 829 Ὁ18. 
μὸ8. 9.10. 888."12. 4. 882 519... ᾿ ἁφὴ ἐν ὁμοιομερεῖ μὲν 
ἥκιστα δ᾽ ἁπλῷ τῶν αἰσθητηρίων ἐ ἐγγίνεται Ζμβι. 641 516. 
Ζια4. 489 "24. οἵ Ζγβθ. 148 "81. πότερον ἡ σάρξ ἐστι τὸ 
τῆς ἁφῆς αἰσθητήριον Ζμβϑ8. 648 "24- 21. ψβιι. 428238-260, 
Α16. αὶ ἁφὴ φανερῶς ἡἠρτημένη πρὸς τὴν καρϑίαν ἐστίνΖμβι 9. 
656 329. ζ8. 469."12. αἱ2. 489 52. φαίνεσθαι κατὰ τὴν 
φήν, κατὰ τὴν ὄψιν Ζια 16. 494 88. ΜΎΘ. 1011 488. 
διαφέρει ἡ ὄψις ἁφῆς καθαριότητι Ηκὅ. Α11051. πρὸς τὸ 
φρονεῖν ὥσπερ ἐδὲν εἶναι δοκεῖ τὸ κοινωνεῖν ἁφῆς κα γεύσεως 
Ζγα28. 181 "1. "ἔχει ἀκριβεστάτην (τῶν ἄλλων ψων). ἄν- 
θρωπος τῶν αἰσθήσεων τὴν ἁφήν, δευτέραν δὲ τὴν γεῦσιν" 
ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις λείπεται πολλῶν Ζια1 5. 494 "16. Ζμβ:6. 
660 518. ψβ9. 421 Ξ2084η. αἱά. 441 42. --- αἱ δι’ ἁφῆς 
ᾧ γεύσεως ἡδοναὶ ἡ λῦπαι Ηγ13. 1118526. η8. 1180 59. 
θ. 1148 49. γίγνεσθαι ἐν τὴ ὁμιλίᾳ τὴν ἡδονὴν τὴ ἁφὴ Ζγα 
20. 128 482. 

ἀφηγεῖσθαι. ὁ  ἀφηγησάμενος τὴς Μιλησίων ἀποικίας 411. 
1558 88. τῶν ἀγρίων ὄνων ἕνα ἀφηγεῖσθαι τῆς ἀγέλης 
θ10. 881 422. 

ἄφθαρτος. τὸ ἄφθαρτον ποσαχῶς λέγεται Οα11. 280"25- 
2811. τὸ κυριώτατα λεγόμενον ἄφθαρτον τῷ μὴ δύνασθαι 
φθαρῆναι ἃ ἂν μηδ᾽ ὁτὲ μὲν εἶναι ὁτὲ δὲ μή Ὅα11. 381 58. 
ἅπαν τὸ ἀεὶ ὃν ἁπλῶς ἄφθαρτον Οα12. 281 025, 282 829. 
τό τε ἀγένητον ἄφθαρτον ὼ τὸ ἄφθαρτον ὠγένητον Οα12. 
282 481. ἄφθαρτον, οοηὶ ἀγένητον ᾧαϑ. 191 328. γά. 208 
8, “Ζμαῦ. 644 028. (ἀναύξητον ἢ ἄφθαρτον Οαϑ8. 270 326. 
οἵ ἄφθιτος.) ἐσίαι ἄφθαρτοι Μζιθ. 1040}81, Ζμαῦ. θ44 
528, ἕτερον τῷ γένει τὸ φθαρτὸν καὶ Ἂ τὸ ἄφθαρτον Μι10. 
1058 529. πρότερον ᾧ φύσει Κ λόγῳ ὃ χρόνῳ τῷ φθαρτῦ 
τὸ ἄφθαρτον Φθ9. 260 528. τὸ ἄφθαρτον ὁ ἐν τοῖς καθόλε ἐστίν 
ΑὙγ24. 85 "18. ἄφθαρτον ὴ ἀγένητον ἡ ὕλη ῷαϑ9. 191."28. 
ἀγένητος ὰ ἄφθαρτος ὁ ιἴθσμος ῇ 11. 1411839. τὸ ἄπειρον 

ἀγένητον Ὄ ἄφθαρτον ὡς ἀρχή τις ὅσα Φγ΄. 208 "8. --- 
ὅτε τὰ μέγιστα ἀφθαρτότερα ὅτε τὰ μικραί μκά. 460851. 

ἄφθιτος. ἀναύξητον καὶ ἄφθιτον (ἄφθαρτον ΒΚ, ἄφθιτον οοὰ 
Η Ῥγβῃι}) Οαϑ8. 2710 526. 

ἀφθονία τροφῆς Ζιζ22. δ18 588 (οοπὶ εὐβοσία). ι1. 608 580. 
εὐετηρία, ᾧ ἀφθονία τροφῶν ἢ 108. 1495 "20. ναυτῶν, να- 
μάτων Πη6. 182112. 11. 1880}16. σχολάζειν ἐν ἀφθονίᾳ 
τῶν τοιώτων ἀγαθῶν Πη16. 1384 438. 

ἄφθονος τροφή, ορρ σπανία Ζιθ28. 606 5260. ἄφθονον, ΟΡΡ 
σπανιώτερον Ῥαῖ. 1864 524. ὕδατος πλῆθος ἄφθονον μβά. 
800}11. θ56. 884 "7. ὑποδοχαὶ ὀμβρίοις ὕδασιν ἄφθονοι 
μεγάλαι Πη11. 1880}6. --- ἀφθόνως διδόναι ἑταίραις 
ΠΕῚ1. 13144. πᾶσιν ἀφθόνως μεταδῶναι τῶν τιμίων κὶ. 
891517. 

᾿Αφιδνεύς. ἸΞιενοκλὴς ᾿Αφιδνεύς ἢ δ15. 1512 Ρ21. 
ἀφιδρὃν πβ22. 868 581 (βγη ἰδίειν πλζ!. 965 522). 

[ ἁφὴ τῷ ἁπτὸ ὼ ἀνάπτυ ψβιι. 4241. Γβ2. 829 58. 86 ἀἐφίδρωσις. χρῆσθαι ταῖς ἀφιδρώσεσιν πβ8. 861 518. 
ἐφὴ ἀναγκαιοτάτη, πρώτη αἴσθησις, μόνη πᾶσι ζῴοις ὑπάρχει 
ψβ2. 4185, 41454. 8.414}8. Ὑ12. 434 529,24, 18. 
485»"4. 17, 19. υ2. 455 5271. Ζιαϑ8. 489 518. δ 8. 885 54. 

Ζμβ8. 663 "24. Ηγι 8. 1118]. (δου τα] ὑατῃ ἀϊβονι, αυοὰ 
ἀϊότας ἡ ἐφὴ ἢ γεῦσις ἀκολυθεῖν πᾶσι τοῖς ζῴοις ἐξ ἀναγκης 60 
αἰ]. 438018. υὩ. 455 57, οἰθηΐῃ τὸ γευστικὸν εἶδος τι ἁφῆς 

ἀφιέναι. τὸ φερόμενον ἢ τὸ ἀφεθέν Φὸ8. 216520. Οβ!8. 
294.514, 16. μὸ10. 888028. ἀφεῖναι τὸν καταπέλτην, λίθον, 
ἀσπίδα ἨγΎ2. 1111511. 7. Δ114517. ε18. 1187421. ἀφιέναι 
φορτίον μα10. 841 488. ὁ ἥλιος ἀφήσει τὸ πότιμον μβ 8. 
856 80. ἡ ἀρτηρία δέχεται μόνον τὸ πνεῦμα κ᾿ ἀφίησιν 
Ζια18. 495 "18. ἀφιέναι τὸ πνεῦμα, ἀφιέμενος ἄνεμος, ἀήῤ 



128 ἀφικνεῖσθαι 

μα18. 849 5885, ΒΩ, Ζκ3. 698 "27. πκχε2. 988 δὅ. χς2]. 

9425. ἀφιέναι φωνήν, ψόφυς, τριγμόν, γρυλισμόν δβἰτα 
Ζιὸϑ. 58518, 17, 21. Ε14. δ48 51. ζ12. 561512. 18.612 
424. ι8. 614 522. 418. 638 410. μβ8. 868 524. τὰ φω- 
νήεντα ἡ φωνὴ ἢ ὁ λάρυγξ ἀφίησι, τὰ δ᾽ ἄφωνα ἡ γλῶττα 
ὶὶ τὰ χείλη Ζιδ 9. 585 .482. ἀφιέναι τὸ ὑγρόν (ορρ δέχεσθαι), 
αἷμα, γλισχρότητα, ἀτμίδα Ζια1. 481518. δ1. 624 510. 
6. 5391 814. Ὑ19. 521 811. ε15ὅ. 546 529. θ5. 594 Ρ27. (1. 

8609 Ῥ24. ἀφιέναι γάλα θ128. 842 580. ἀφίησι ᾧ δέχεται 

ἀφομοιὸν 

πρὸς τινώ τόπον μα8. 841 529. 6. 848 420. β2. 85556.9. 
86911. γ8. 3718 210. --- εὔνοια εἰς συνήθειαν ἀφικνυμένη 
Ηιδ. 1161 412. ἀπειράκις δεῖ νομίζειν τὰς αὐτὰς ἀφικνεῖσθαι 
δόξας εἰς ἡμᾶς Οα8. 210 520. ὁ λόγος εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται 
Ηαῦ. 1097 524. 

ἀφιλία Ηγϑ. 1115 511. οοπὶ ὀλεγοφιλία Ῥββ. 1886 39. οοπὶ 
ἐρημία ἡεη1. 1284 588. 

ἀφιλόνεικος ἢ ἄπικρος τῷ ἤθει αρά. 1250 548. εὐλαβειά τις 
ἢ τὸ ἀφιλόνεικον τῷ ἤθυς αρθ. 1251 315. 

τὴν τροφήν Ζιδθ. 531522. ἀφιέναι περίττωμα Ζια 2. 488 τὸ ἄφιλος, ορρ πολύφιλος ΗΙ10. 1110»42. ἀδικῶσι τὶς ἀφίλυς 
584, δ δ. 580}20. ε19. 551 δ52ὅ. η10. 5871 228. Ζμβ!το. 
655}81. δδ. 61952,28., ἀφιέναι ἀπόκρισιν, καταμήνια, ᾧόν, 
τὸ κύημα Ζγα!9. 121322. ΖΙΚΙ. 684 517. ζ14. 568 580, 
422. ἀφιέναι σπέρμα, γόνον, θόλον, γεννητικὸν Ζιαϑ. 489.»9. 
δι. 524512. ε22. 554 818. ζ14. 568 "1. Ζγαά. 111 "12. 16 
158. 1720 }80. β4. 139 08. Ὑ11. 168 384. ἀφίησι τὸ ἄρρεν 

Ῥα12. 1878 55. --- λίαν ἄφιλον φαίνεται Ἠᾳ11. 1101 528. 
ἀφιλοτιμία ΗδΙ10. 1125"22. περὶ ἀφ. Ηδ10. 
ἀφιλότιμος ΗβΊ1. 1101}29, 838. δ10. 1126 10, 12. 8:- 

δίψιθ ἀϊοίξαν ΗβΤ. 1107. Ὀ29. οἱ ἀφιλότιμοι ὦ νεμεσητικοί, 
ἧττον φθονεροί Ῥβθ. 1381}18. 10. 1887 081. 

ἄφιξις πκςα1. 9457. 
εἰς τὸ θῆλυ ὠδὲν μόριον Ζγα 16. 1721 518. οπιΐδδο οὐϊθοίο ὀὠφισταΐναι. ἔτϑῃβ ἡ φύσις τὰ ἄστρα ὅτι πλεῖστον γὐμάλ οι 
θήλεια εἰς ἣν ἀφίησιν ὁ ἄρρην Ζιε80. 556 429. ἀφιέναι εἰς 
αὐτό, εἰς ἕτερον Ζια 8. 489511. --- ἀφιέναι πτόρθυς θ51. 
884 214. ἀφιέναι ἀράχνιον Ζιε21. 5556 5. ι89. 628 380. 30 
ἀφίησιν οἷον ρίζαν τὸν ὀμφαλὸν εἰς τὴν ὑστέραν ΖΎβΤ. 145 
594. --- αἰδοῖον τοῖς μὲν συνήρτηται πρὸς τὴν γαστέρα, τοῖς 
δ᾽ ἀφεῖται Ζιγ1. 509 "1. τὰ περὶ τὰ κάτω ἀφειμένα (Ὁ) φ8. 
80718. --- ἑσμοὶ ἀφίενται πλεῖστοι Ζιε 21. 858 328. -- 
«οπιϊδίθγθ, πιΐββαπι ἔβοογο᾽. ζητεῖν λόγον ἀφέντας τὴν αἴσθη- 35 
σιν ῷθ3. 253 "88. τίνα τῶν ὀνομάτων ἀφείκασιν Ργ1.1404 
488, 8ὅ. τίνες ῥυθμοὶ ὠφετέοι, τίνες ληπτέοι ῬγΎ8. 1409 57. 
ὁ ἐπιστάτης ἐξ ἑκάστης φυλῆς πρόεδρον κληροῖ, μονὴν τὴν 
πρυτανεύσσαν ἀφιείς ἢ 394. 1648 "21. τῦτο μὲν ὧν (περὶ 
τύτων) ἀφείσθω τὰ νῦν, τὴν πρωτὴν βἷχι Φε1. 224 Ρ27. 80 
Γαβ8. 832586. ζ 1. 467}18. ΜΑϑ9. 990.588. ε4. 1028 48. 

θ1. 1046 21. Ηα8. 1096510. εὖ. 118020. θ2. 115 "8. 
10. 1159 028. ι4. 1160 584. 11. 1111 238. κῦ. 117 819. 

Πγ15. 1286 55. δ2. 128912. τῦτο (ταῦτα) ἀφετέον, ἀφῶ- 
μεν, ἀφέντες, ἀφεῖμεν πάλαι Με 4. 1021 084, Ηα 4. 1096 86 
080. Ψαϑ. 401}18. Πα18. 1260 "21. ββ. 1269 528. Φε2. 
226 .528. οὗἉ δίκαιον αὐτιὶς ἀφεῖναι ἐκ τῆς νῦν μεθόδυ Μνϑ. 
1091 320. περὶ τύτυ ῥᾳθύμως ἀφεῖσαν, τὴν μίμησιν ἀφεῖ- 
σαν ἐν κοινῷ ζητεῖν ΜΑ4. 98520. 6. 981 "14. --- ἀφεῖναι 

τῶν ἐχόντων ὄργανα πρὸς κίνησιν Οββ. 290 484. ἀφιστάναι 
τὸ ἔντερον ἢ διευρύνειν Ζιθ11. 600 "11. ἴσον ἀποστήσας τῶν 
ἄκρων μχ14. 852 528. --- πολέμῳ ἀποστήσειν τινάς ρ8. 
1424088. --- πλέον ἀποττήσαντα τὸ μέσον εἰπεῖν ΑὙ 18. 
18 029. ---- ἰηἴγβμβ ἐπικάλυμμα μᾶλλον ἀφεστηκός Ζιεῖ. 
54181. Ζμβι1τ. 660 28. ἀφισταμένυ, ορρ πλησίον ὄντος 
μαϑ.847154. πλεῖον, τοσῦτον, πόρρω, πορρωτέρω ἀφίστασθαι 
(ἀποστῆναι, ἀφεστηκέναι) τινός μαϑ. 841 34. ᾧθ9. 265}14. 
Οα2. 269 16. ὅ. 2711 59. Ηβ8. 1108 Ρ28. Πδ11. 1296 "8. 
ἀποστατέον ὅτι ἀνωτάτω (1π ροπϑηὰϊβ ρτοροβί(ἱοπίθυβ 87}10- 
εἰδϑην ἀϊα!θοιϊοῖ) τθι. 155 }80. --- μηδεμίαν πόλιν εἶναι 
σύμμαχον τοῖς ἀφισταμένοις εἶτα Π9. 1269 ΡΩ, ὅ αἱ. ἀφί- 
στασθαι, βγη διαλύεσθαι τὴν φιλίαν Ἠι8. 1165 Ρ22, 21. 
ἀποστῆναι τῷ υἱῶ, δγὰ ἀπείπασθαι, ἀφεῖναι Ηθ16. 1163}28, 
19, 22. --- ἐπιχειρήσαντα ἀποστῆναι πάλιν Πβ9. 1270 48. 
(ιακῶς πυνθάνεται), ὅτι ἐκ ἐπιτιμᾷ ἢ ἀφίσταται τθ2. 158 
480. ἀφίστανται τῷ πράττειν, ἀφεστᾶσι τῷ μεγάλ. Ἠιά4. 
1166}10. δ10. 1125 Ῥά. αρθ. 1251 327. ἀποστάντες τῆς 
ἀληθείας διὰ τὸ μέγεθος κ1. 391 84. ὶ διελόντες ἀπέστησαν 
ῷαδ. 191}10. ὑκ ὀρθῶς ᾿Αναξαγόρας ἀπέστη εἰπών Μιθ. 
105628. ἐκ ἀποστατέον ΗΙ2. 1165 3856. ἐκ ἀποστατέον 
ἀλλ᾽ ἐπισκεπτέον ταῖδ. 1017 09. 

τὸν υἱόν, ἐγῃ ἀπείπασθαι, ἀποστῆναι Ηθ16. 1168 Ρ22, 60}1 0 ἀφλέγμαντον ἢ συμφυτικόν πα88. 868 315. 
19, 28. --- ἀφεῖναι ο δοα ργβθάϊοδεὶ νϑὶ ς ἱπῦ ἀφεῖναι τὴν 
τεκνοποιίαν ἀόριστον Πβ6. 1265 589, ο}10. ὁ νόμος ἀφίησι 
τὸς πρεσβυτέρως τιμαλφεὶν τὸς θεύς Πη11.1886}17. ἀφείθη 

ολάζειν τὸ τῶν ἱερέων ἔθνος ΜΑῚ1. 981 Ρ24. ὁ θυμὸς ἐπαι- 
Αἰ νῆλοι, τὸ συμβησόμενον ὑκ ἀφίησι τῇ διανοίᾳ προλαβεῖν 45 

ἀφλόγιστος. τῶν καυστῶν τὰ μὲν φλογισταά ἐστι τὰ ἐ᾽ 
ἀφλόγιστα μὸϑ. 381 }18. 

ἄφνω προσαλλόμενον ἢ βίαιον πνεῦμα κ4. 895 57. 
ἀφοβία. ὁ τὴ ἀφοβίᾳ ὑπερβάλλων ἀνώνυμος ἨΒΤ. 1101"1. 

710. 1115 24. 
98.1493 588. --- ἀφιέναι ς 5θπ (αὶ ἱπίθγάμπι οορί(διίοπθ ἄφοβος, ορρ φοβητικός ηεγ1. 1228 Ῥά, δ. δγῃα ἀτάραχος 
δἀάεπάμβ 681). ἀφεῖσαν τῆς χωρας Πεῖ. 1801 338. ἀφεῖναι 
τῆς τιμωρίας ρ81. 1448 νά (οὐΐδτι βἷηθ σᾳοη ἀφεῖναι “8080]- 
νοτο᾽ Ῥα12. 1812 521, ΟΡρ ὑποδίκυς ποιεῖν ρ5. 1421 318, 

ΗΎΪ1. 1117 419. ἀἶδὶ ἀνδρεῖος Ηγ9. 1115 816, 19. ἡΕΎΙ. 
1228 4. ἡμαϑ0. 1191324, 28. -- ὠφόβως ἔχειν πρός τι 
ἡΕΎΪ. 1228 "26. 

ἩΙΒογατθ᾽ οβ.1849 521). ἀφεῖσθαι τῆς γεννήσεως, τῶν λει- 0 ὦ φοδεύειν. ἀφοδεύυσι πρὶν τεκεῖν Ζιιάδ. 680 Ρ1 5. ἀφοδεύυσιν 
τυργιῶν, τῶν ἔργων Πη16. 18856}86. ζὅ. 1820}8. θ6. 
1840}88. γὅ. 1218511. οὗ β6. 1266.511. γέροντες ἀφει- 
μένοι, ορρ παῖδες μήπω ἐγγεγραμμένοι ΠΎ1. 1215 515. 
(οἵ ἡμίονος ἀφειμένος ἤδη διὰ τὸ γῆρας Ζιζ 24. 511 }80). 
ἀφιέμενοι (ἸΙδϑταιί πιοτθο᾽) ἐν κρισίμοις ἡμέραις Φεθ. 280 δὲ 
"4, --- ἀφιέναι ἔοτὶ ἱπίγϑῃβ ἀφέντες τῷ κινδύνη πη9. 888 
414, --- πιοὰ ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας ποδ. 1449 ν8. 
-- ἄφετος (μοοῦ δ, 121) ΡΎ11. 1411}29. τὴν βυλὴν 
συνάγυσιν ὁσημέραι, πλὴν ἂν τις ἢ ἄφετος (οἵ ἀφέσιμος) 
ῖ894.1548 "9. 

ἀφικνεῖσθαι. ἡ ὄψις, ὁ ψόφος, ἡ θερμότης εἷπι ἀφοινεῖται 

αἱ μέλιτται ἢ ἀποπετόμεναι ἣ εἰς ἕν κηρίον Ζι40. 621510. 
ὄρνεώ τινα ἐκ ἀφοδεύοντα θ68. 885516. 

ἄφοδος. κατὰ φύσιν ἡ ἄφοδος τύτυ (τῆς γονῆς) γίνεται 
, 

Ζικϑ. 685 40. --- τεταραγμένα τῷ βολίνϑα ἐπικαίειν φασὶ 
τὸν (τὴν οοττ Βυδβθπι) ἄφοδον θ1. 880 5422. 

ἀφομοιῶν τινί τι, τὸ τῶν θεῶν εἴδη ἑαυτοῖς ἀφομοιῶσιν αἱ 
Πα2. 1252 26. ρ8. 1429511. (δ6ὰ ἱπδιγαχηθηξαίοσα νἱπι 
ἀδύϊνυβ Βαῦθγο τἱἀθίυν ὠφομοιῶν ταῖς ψήφοις τὰς μορφὰς 
τῶν φυτῶν Μνόὅ. 1092 "1 8). ---- Ρ488 τὰ τοῖς ἀριθμοῖς 

ἀφωμοιῶσθαι τὴν φύσιν [πᾶσαν] ΜΑδ. 986 588. τὸ μέγεθος 
τὸ σώματος ἡ ἡ ἰσχὺς τῷ θήλει ἀφομοιῶται Ζιζ2 8. 511911. 

ΓΥ 



ἀφόρητος 

ἐφόρητον κακόν Ηδ11. 1126 518. 
ἐφορίαι μα14. 85114. σημεῖον αὐχμᾶ ὼ ἀφορίας 240. 

1522 820. 

ἀφορίζ εἰν. ὕδατος φύσιν συνεστηκυῖαν ὼ ἀφωρισμένην ὃχ 
ὁρῶμεν, 5γῃ κεχωρισμένην τῆς γῆς μαϑ. 839 "10. πρῶτον δ 

τὸ ἄνω κύτος ἀφορίζεται κατὰ τὴν γένεσιν Ζγβθ. 143 "18. 

συστάσης τῆς καρδίας αὶ τῆς “βεγάλης φλεβὸς ἀπὸ ταύτης 
ἀφορισθείσης Ζγγ3. 188 ὃ 9. ὅταν τὸ λευκὸν (τὸ ᾧ9) ἀφιυ- 
μισμένον ἢ τὸ ὠχρὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων Ζγγ1. 151012. ἀφο- 

ἀφρός 129 

ἐνδιόόασι τὰ ὄμματα φανερῶς Ζγβ1. 141 316. «μετὰ τὰ 
ἀφροδίσια οἱ πλεῖστοι ἀθυμότεροι πλι. 955 425. ἡ τῶν ἀρ- 
ρένων ἐλάφων ὁρμὴ ἡ τῶν ἀφροδισίων Ζιζ 29. 518 088. 
ἀφροδισίων ἐπιθυμίαι, αἱ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἐπιθυμίαι Ῥαι1. 
1870 328. ὀργὰν πρὸς τὰ ἀφροδίσια πζ2. 886 "84. ἡ περὶ 
τὰ ἀφροδίσια ἔκστασις φ4. 808 "84, 86. ὁρμητικοὶ πρὸς τὰ 
ἀφροδίσια, πότε ὁρμητικώτεροι πρὸς τὰ ἀφροδίσια πΎ11. 
812 ν22. δ.2ὅ. 28. ἀφροδίσια τοῖς ἄρρεσιν ἡδονὴ νοσημα- 
τωδης, ἄτοπος ἡδονή Ηηθ. 1148}29, 1149 514. 

ρίσαι τι σχήματι Ογβ. 801 "10. ἀφορισθῆναι θέσει ῷεϑ. ιὸ ἀφροδισιάζειν, οοηΐ πίνειν, ἐσθίειν ἡεγ 2. 1280 "88. πι 52. 
336 "δ. ὁ δ γίνονται αἱ ἀρχαὶ τῶν ποταμῶν ὡς ἐξ ἀφω- 
ρισ μένων κοιλιῶν μα18. 8380 "28. ὅσα μὴ τῶν ἱερῶν ὁ νόμος 
ἀφορίζει χωρίς Πη12. 1881 327. οὔζβ. 1822 "26. τὸ θρεπτι- 
κὸν ἀφορίζεται πρὸς τὰς ἄλλας δυνάμεις τῷ ἔργῳ τύτῳ 
ψβ4. 416 320. ἀφοριστέον (ϑϑοϊυάοπάα 680) τὴν θρεπτικὴν 15 
ζωήν Ηα6. 1098 31. ἀφορισθήσεται. ᾿ τὰ ἔξω κωλύοντα 

Μθ5. 1048 519. --- τῦτο ἐπὶ τίνων ἐστὶ ἢ ἐπὶ τίνων ὅ, χα- 
λεπὸν ἀφορίσαι, ἀφορίσωμεν δβὶπι ΜΚ 2. 1060 Β27, Ἠβ 9. 
1109 Ὁ21: γ18. 1111}}28. --- τὸ εἶδος ὸ τὸ γένος περὶ 
ἐσίαν τὸ ποιὲν ἀφορίζει Κ5. 8 220. κατ᾽ εἶδος ἕν ἀφορισθέντα, 30 
ἀφορίσας εἴδει, ἀφωρισμένον ὅλῳ τινι ΜΑ1. 981.210. Αδ18. 
91}26. 16. 98 088. ἀρχαὶ ἀφωρισμέναι ἀριθμῷ, εἴδει Μβθ6. 
1002517. τὰ ἀφωρισμένα ποσά Κδ. 8082. 6. 5012. ἕν τι 
γένος ἀφωρισμένον, τέχνη τις ἀφωρισμένη, ἀφωρισμένη τις 
ϑυλεία Ῥαϊ. 1358 28, 84, 1854 48. Πα 18. 1260 "1. κοινοὶ 25 
πάντων γνωρίζειν καὶ Ἂ ἀδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης Ῥα!. 
1354.38. πάντες, ορρ ἀφωρισμένοι τινες Πὸ 5. 1292 "4. 1ὅ. 
180051 6. Ηη4. 1146}11. θ11.1159588. οὗ περὶ ἀφω- 
ρισμένων κρίνυσιν Ῥα!ὶ. 1854 08, βγπ κατὰ μέρος "5. --- 
υἷς ἀφωρισμένον, ΟΡΡ δυνάμει Φγ8. 208 86. Μβ5. 1002 80 
128, ἐνέργεια ἀφωρισμένη Μθ6. 1048 "δ (Ὁ ΒΖ). κενὸν ἀφω- 
ρισιμένον ΟὙΒ. 3805 521. φύσις τις ἀφωρισμένη Μμϑ8. 1011 
"26. Ζμα1. 689.510. ἕξεις ἀφωρισμέναι Αδ19. 100 510. 
ἀφωρισμεένον ἤδη τὸ ̓προαιρετὸν Ηγὅ. 1118 88. -- ἀφω- 

ρισμένως. ζῷα τὰ μὲν κατὰ σάρκα ἐστὶ πίονα, τὰ δὲ 85 
ἀφωρισμεένως, ΒΥΏ ἀφωρισμένην ἔ ἔχει τὴν πιότητα Ζιγ11. 820 

422. 28. --- ἀφωρισμένως θάτερον, ὉΡΡ ὁπότερον ἔτυχεν Κ1Ο. 
12.589, 1882 ,1ι. ἀφωρισμένως εἰδέναι ΚΙ. 854, 9. 

ἀφορισμόές. ποιεῖσθαι τὸν ἀφορισμὸν ἐπὶ πλεῖον, 5γῃι ἐπὶ πλεῖον 
πέριλα μανειν Κό. 8 22. 4 

ἀφερμὴ ἐμπορίας ἡ γεωργίας Πζδ. 1820 489, οὔ "8. --- 
καλῶς ἔχει ζητεῖν καίπερ μικρὰς ἀφορ, ας ἔχοντας Οβ12. 
292 416. --- τβοῦ ἀφορμὰς (αὶ τὸ λέγειν) περί τινος ἔχειν; 
εὑρεὶν ἔκ τινος ρ8. 1428 488. 082. ἀφορμὰς εὐπρεπεῖς, πλεί- 

ἀφροδισιασμό ς. θάρρη καὶ 

896 "16. ὅταν ἄρχηται δύνασθαι ἀφροδισιαζ εἰν: ἡβᾷ πὸς. 
8710 588. 12. 8711 Ῥ20. αἱ ἐν ταῖς βλεφαρίσι τρίχες ῥέυσιν, 
ὅταν ἀφροδισιάζειν ἄρξωνται ΖΙγΎ11. 518 10, φαλακρότης 
ᾧὶ ἀναφαλαντίασις συμβαίνει ἐδενὶ πρὶν ἢ ἀφροδισιάζειν ἃ ἀρ- 
ξηται Ζιγ11. 518329. Ζγεϑ. 188 526. φωνῆς μεταβολὴ 
γίνεται μᾶλλον τοῖς πειρωμένοις ἀφροὲὶσιάζειν Ζιηϊ. 58:1 822. 
τὸ Ὕννεσθαι καθαρσίν ἐστιν ὥσπερ τοῖς ἄρρεσι τὸ ἁ ροδι- 
σιασαι Ζγδδ. 118 081. ὁ ἀφροδισιάζων. ἀναβάλλει τὰ ὄμ- 
ματα πὸϊ. 816 381 δἰ 886ρ8 ἴῃ πὸ. τὸ ἀφροδισιάζειν ἥδι- 
στον πδιδ. τίνες ἧττον ἐπιθυμῶσι τῷ ἀφροὸϊισιαζ εἰν Ζγα18. 
125 584. αἰσχύνονται ἀφροδισιάζοντες θ. 1884}19. ἐνίοτε 
ἀνὸράσιν ἀφροδισιάσασι συμβαίνει εὐρωστοτέροις εἶναι Ζικό. 
686}»24. ὅταν τις προσβιάζηται πλεονάκις χρώμενος τῷ 
ἀφροδισιάζειν, ἐνίοις αἱματῶδες ἤδη προελήλυθεν Ζγα19. 126 
58. ἐν ὕδατι ἧττον δυνανται ἀφροδὶσιαζ ιν οἱ ἄνθρωποι πὸ 14. 
οἱ μεθύοντες ἀδύνατοι ἀφροδισιοίζειν πΎ11. 8121. 85. 8715 
089. ---- ρΆ88 ἀφροδισιαζεσθαι ἂς ἐδιρϊηῖδ. αἱ. νέαι πάμπαν 
ἀφροδισιαζόμεναι ἀκολαστότεραι γίνονται Ζιη1. 581}11. ὅ οταν 

γυναῖκες ὀργῶσιν ἀφροδισιασθῆναι Ζικδ. 681 52ὅ. ἱππομανεῖν 
λέγεται ἐπὶ τῶν ἀκολάστων περὶ τὸ ἀφροδισιάζεσθαι Ζιζι8. 
612 412. ἀφροὸδισιάζεσθαι, ται]! τα ρει πὸ28. 819 380, 
Β87. 21. 880 81 (Ὁ). 

φόβοι ὰ ἀφροδισιασμοὶ ὼ τἄλλα 
τὰ σωματικὰ λυπηρὰ Ἂ ἡδέα. τὰ μὲν κατὰ μόριον μετὰ 
θερμότητος ἢ ἣ ψύξεωώς ἐστι, τὰ δὲ καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα Ζκϑ. 
103 58. τοῖς πλείστοις συμβαίνει ἐκ τῶν ἀφροϑισιασμῶν 
ἔκλυσις ἢ ἀδυναμία Ζγα18. 125 17. ὁ ἀφροδισιασμὸς κα- 
ταψύχει Ζγεβϑ. 183 029. ὁ ἀφροδισιασμὸς θερμότητα ἐργά- 
ζεται πὸ. 8168. ὁ ἀφροδισιασμὸς ᾿ μετὰ πνεύματος ἐξοόυ, 
πνευματωδὴης πϑ30. 818 "89, λ1. 968 088. 

ἀφροδισιαστικός. χάρις ἀφροδισιαστική Πε10. 1811 016. 
- τῶν ζώων τὰ μὲν ἀφροδισια στικὰ τὰ δὲ ὡγνευτικαΐ 
Ζια1. 488 Ρά, αὐτίμδβαι! σα ΠΟΥ 8 Θχθιαρὶα Ζιε2. 840 312. ι8. 
618 "25. Ζγγό. 186 "2. δ. 118 Ρ29, 171481,16. 270. 
1521 838. τῶν ἀνθρώπων οἱ δασεῖς ἀφροδισιαστικοί Ζγὸδ 5. στας ὼ τεχνιχωτάτας ἔχειν. ρ8. 1428 Ρ14. 89. 1445 "29. 45 

χρήσιμοι αἱ τῶν αὐξήσεων ἀφορμαί ρ4. 142618. 
ἔφορος. φυτὰ ἄφορα, ΟΡΡ εὔφορα Ζιὸ11. 5881. 
ἀφρίζειν πέφυκε τὸ ἔλαιον πκαὶ. 921"18. 
ἀφρῖτις, ἀφυὴς γένος τι, γίνεται ἀπὸ γόνα, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ 

ἐπιπολαΐζ οντος, τὴ, ϑαλάσση ἀφρῶ 292. 1528 42. δ0 
ἀφροδίσια, τά. ὅσα περὶ ἀφροδίσια πὸϑ7106 580-880 "12. 

δι’ ἁφὴς γίνεται ἡ ἡδονὴ ἐν τοῖς ἀφροδισίοις λεγομένοις 
Ηγ18. 1118.381. χαίρειν ἀφροδισίοις Ἠη14. 1154 518. ἢ 
τῶν ἀφροδισίων ἡδονή Ηη12. 1152}17. ἡδονὴ σφοδρὰ γί- 
νεται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τὴ τῶν ἀφροδισίων Ζγα18. 128 .88. ἡ ἡ 85 
τῶν ἀφροδισίων χρεία Ἠη6. 1147 "21. ὁρμᾶν πρὸς τὴν τῶν 
ἀφροδισίων χρῆσιν Ζιηϊ. 581 518. ὅσαι τῶν γυναικῶν ἀκό- 
λαστοι πρὸς τὴν ὁμιλίαν τὴν τῶν ἀφροδισίων Ζιηϊ. 582 526. 

οἱ περὶ τὰ ἀφροδῖ. σια ἀκόλαστοι πκηῖ. 9501. τῶν γυναι- 
κῶν τίνες μάλιστα ἐξικ μαζωσιν ἐν ταῖς ὁμιλίαις τῶν ἀφρο- ὁ0 
ὀισίων Ζιη. 588 310. τοῖς χρωμένοις πλείοσιν ἀφροδισίοις 
γ. 

114 δ, οἱ μελαγχολικοὶ ἀφροδισιαστικοί πὸϑ0. 880 380. 
τίνες τρίχες ῥέσσι τοῖς ἀφροδισιαστικοὶς ΖΙΎΙ1. 518 Β11, 24. 
τῶν ἀφροδισιαστικῶν ἀρρένων τὰ σώματα γηράσκει βᾶάττον 
Ζιηϊ. 582 222. μετὰ τὰ σιτία ἥκιστα ἀφροδισιαστικοί πγ88. 

8165. ὁ οἶνος ἀφροδισιαστικὲς ἀπεργά ται πλ1. 958}81. 
οἱ ἱππεύοντες συνεχῶς ἀφροδιτιαστικώτεροι πὸιῖ. 81114. 

-- τῶν ἐδεσμάτων τινα ἀφροδισιαστικα πλ1. 954 38. 
᾿Αφροδίτη μτῶ. 4643. θ96. 888 324. «Δοπιθα ΘΧΡ ἰοδύαγ 

Ζγ2. 180 3420. συζεῦξαι τὸν ΓΆρη πρὸς τὴν ̓ Αφροδίτην Πβ9. 
1209 029, ᾽ΑΦ. ὼ Διόνυσος πλ1. 958 081. Δαίδαλος κινε- 
μένην ἐποίησε ψαϑ8. 406 Ρ19. νογβὺδ ἀῇδγιαπίαν Ἡοιμου ΡΎΙ1. 
1418538 (1389). Ηη7. 1149 "15 (Ξ 217 οἱ ᾿γγ ἔγ δάθβρ 
188), Ευγὶρι 18. Ρβ28. 1400 "28 (Ἰτοδὰ 989). --- ᾿ΑΦρο- 
δίτη 8ιἰὰυβ Μλϑ8. 107135.}81. κῷ. 392 228. -- καρποὶ τινες 
ἀφροδίτην προκαλῦνται φταῖ. 822 86. 

ἀφρ ὅς. 1. Βρίμιδ. ὁ ἀφρὸς γίνεται παχύτερος ὼὶ λευκός" διὰ 



1 80 ἀφροσύνη 

τί λευκός Ζγβ2. 185 10. τὸ πνεῦμα ἐγκαταμιγνύμενον τὴν 

λευκότητα διαφαίνει ἐν τῷ ἀφρι ᾧ τὴ χιόνι, ὼ γὰρ ἡ χιών 
ἐστιν ἀφρός Ζγβ 2. 185 520. ἡ ὑπέρζεσις γίνεται διὰ τὸ 
μέγεθος τὸ ἀφρῦ πκδθ. 986}9. ἐκ τῆς συγκρύσεως τιὺν 

τω γίνεται πρῶτον ἀφρός φτβ 5. 828 "12. ,βάπτεσθαι 
ἀφρῷ χα. 194520. ὁ ἀφρὸς ἐκ πολλὺ μικρὸς γίνεται συγ- 
χεόμενος Ζμγθ. 869 28 2. ὁ πλεύμων σομφὸς ὼ ὅμοιος ἀφρῷ 
Ζμγθ. 6609.5832. ἡ γονὴ ἀφρός, ὁ δ᾽ ἀφρὸς λευκόν Ζγβ2. 
180514. --- 2. ἀφρός ἔοῖα8 Ρ ἰϑοῖαπι. τῆς ἀφνης ὁ καλιῖ- 

᾿Αχιλλεύς 

φθέγγονται Ζιι238. 618 "δ. βάτραχοι ἄφωνοι ἐν Κυρήνη 868. 
885 288. - ἄλογον ὁ ἄφωνος ἐκ Τεγέας εἰς τὴν Μυ- 

σίαν ἥκων (ἴῃ ̓ ΑΘβοΒΣ Μγβ5, Νδυοὶς ἔν ὑγ Ρ 835). --- 2. συλ- 
λαβῆς στοιχεῖα τὸ φωνὴῆεν ἢ τὸ ἄφωνον Μζ 11. 1041 011. 
ὃδθ.1016»22, πο20. 1456 .»85. πι8. 895 39. γραμματικὴ 

ἐκ φωνηέντων ὺ ἀφώνων γραμμάτων κρᾶσιν ποιησα μένη κῦ. 
896}18. ἀπὸ ρῶν ἀρξαίμενον εἰς ἄφωνον τελευτῶν ρ24. 
1434 086. τὰ ἄφωνα ἡ γλῶττα ᾿ὴ τὰ χείλη ἀφίησι Ζιὸ9. 
ὅ85 482. ἄφωνον τὸ μετὰ προσβολῆς καθ᾽ αὐτὸ μὲν ὅδε- 

μενος ἀφρὸς γίνεται ἐκ τῆς ἀμμώδος γῆς, ἐν τίσι τόποις 10 
γίνεται ὁ ὁ ἀφρός, διὰ τί καλεῖται, ἐπιφέρεται ἐνίοτε ἐπιπολῆς 
τῆς θαλάττης, ὁ ἀ ρὸς ὃ ἄγονος ὑγρός ἐστιν Ζιζ 15. 809 

429,13, 16, 28. οἱ κέπφοι ἁλίσκονται τῷ ἀφρῷ Ζιιϑ5. 620 
418. (51 468, ἔδίυβ ρἰβοίατῃ δύ ΑΖιΙ τϑδη 4. ἔογῦ δὐμβουῖπα 
Ἀορβθῦυβ ΟΚρτ58 51.) 

μίαν ἔχον φωνήν, μετὰ δὲ τῶν ἐχόντων τινὰ φωνὴν γινό- 
μένον ἀκυστόν, οἷον τὸ Ὑ ὦ τὸ ὃ πο20. 1486 Ρ28, 2ὅ. 

ἀφωρισμένως Υ ἀφοριζειν. 
᾿Αχαΐα. ὁ ἐν ᾿Αχαῖᾳ σεισμός μαβ. 8438 "2. 8. 866 526, 868 

νθ, οἱ ἐν ᾽Α. ἔλαφοι θ5. 880 028. 
15 ᾿Αχαιός. ᾿Αχαιῶν πολιτεία 1850 518. τὸς ᾿Αχαιὸς τὸν νόμον 

ἀφροσύνη, ἀοῦ ἀρ]. 1249 "80. 8. 1250 316. 6. 1250 "48- 

1251 48. δι᾽ ἀφροσύνην ἁμαρτάνειν ΠΎ11. 1281 527. συμ- 
βαίνει ἡ ἀφροσύνη μετὰ ἀκρασίας ἀρετή Ἠη8. 1146 221. 

ἄφρυρος ὁ γεννήσας τρεῖς υἱύς Πβ9. 1270 "4. 
ἀφρωδης πομφόλυξ, ἰλύς ΖΎΥΔ1. 162 528, 168 328. αἷμα 90 

ἀφρῶδες Ζιγ2. 512"10. ἀφρώδης ἡ τῷ σπέρματος φύσις 
Ζγβ2. 186 519. 8.186 586. τὸ ἀφρῶδες ὼ ἔκλευκον κά. 
894 48. λευκὸν ἢ ἀφρῶδες θ180. 848 511. 

ἄφρων. ἀφρονέστερα πάντα τὰ ζῷα τῶν ἀνθρυίπων ἐστίν 
Ζμὸδτο. 686 022. τῶν ἀφρόνων οἱ ἐκ φύσεως ἀλόγιστοι βη- 35 
ριώδεις Ἠη6. 1149 39. ὁ Ψευδὴς ἄφρων ἩΎΤ. 1284 484. 
συμβαίνει Ἐμπεδοκλεῖ ἀφρονέστατον εἶναι τὸν θεόν Ψαῦ. 
410 "5. 

; “ Ν " ᾽ Α - ΟΝ ,ὔ Σ᾽ 

ἀφυγραίνειν. μετὰ τύς ἐξονειρωγμός ὃ αὐτὸς τόπος ἀφυ- 

γραίνεται Ζικθ. θ37 "29. 
ἀφύη. ἰχθύων ἔνια αὐτόματα γίνεται, οἷον δ, τῆς ἀφνης ὁ 

καλίμενος ἀφρός, ἐστὶν αὕτη ἡ ἀφύη ἀνανξὴς Ἂ ἄγονος ἢ 

ὅταν πλείων Ὑένηται χρόνος ἀπόλλυται" ὼ ἄλλαι ἀάφυαι, 

γένεσις αὐτῶν ἄθβον Ζιζ 15. 569 329 -Ῥ28. ἀφύης πλείω 

(ῦ πυρριχίζ εἰν) εἰς Κρήτην κομίσαι 416. 1056 5871. ᾿Αχαιοὶ 
οἱ Θετταλοῖς πρόσχωροι Πβ9. 1269 Ρνθ, οἱ συνοικίσαντες Συ- 
βαριν Πε8. 1808 329. οἱ περὶ τὸν Πόντον Πθ4. 1886 522. 
οἱ περὶ Ἴλιον μαχόμενοι Ῥβ84. 1401}18.. θ109. 840 11. 
᾿Αχαιοί (Βοπι Β 221) 172. 1606 "82. ᾿Αχαιῶν τινὰς τῶν 
ἀπὸ Τροὶ ας ἀνακομισα μένων ἐλθεὶν εἰς Λαάτιον ἢ 561. 1571 
520. ̓ Αθηνὰ ᾿ Αχαία θ109. 840 Ρ2. --- ᾿Αχαϊκός. λιμένας 
εἰς ̓Αχαϊκεςς ΡΎΘ. 1401 884 (χ Ροοῖδί ἀγϑρῖοο, Ὁ δάθβρ 88). 

ἀχαΐνης ἔλαφος. τῶν ἐλάφων οἱ ᾿Αχαΐναι καλύμενοι δοκϑσιν 
ἔχειν ἐν τῇ κέρκῳ χολήν Ζιβιὅ. 500 324. εἴληπται ἀχαϊνης 
ἔλαφος ἐπὶ τῶν κεράτων ἔχων κιττόν Ζμδ.. 611 Ρ18. (ποῃ 
ἀυθίαπι οβῦ, σπαδίνην ΟΡ 6886 βου ρίσγδτη δυπάθηηαιθ 
Θ886. ΘΟΓΨΌΣΩ, 4υϊ Αὐιβιοίθὶὶ πατταλίας ἀϊεϊνατ᾽ 5 ΠΟ 86, 
᾿Αχαϊκος εἱ δὰ 68 πα 48, οογνυβ δἰδρῆαβ δὰ 11 ΑΖι 1 61 
Ὡ ,.49) 

ἀχά νην μέτρον ᾿ Ορχομένιον τετταάβακοντα πέντε μεδίμνους χω- 
ρῶν ᾿Αττικυς δ25. 1564 "25, 28. 

ἀχανή ἧς. ἀφικνεῖσθαι εἰς ἀχανὴ ᾿ὴ πλατὺν τόπον μβ2. 885 
081. ἡ ὄψις ὥσπερ ΓΝ ἀχανῶς φερομένη μγθ. 818 86. σχί- 

γένη ἄοβον 292. 1528 Ρ41. ἀφύαι καλῶνται ὡς ἂν ἀφυεῖς 85 ζεσθαι, σκεδαάννυσθαι εἷπι εἰς ἀχανές μα8. 840 482 Ιἀδ[οτ.- 
ὅσαι 818. 1081 Δ29. (γοοδθαϊαπι ἀφύη δϑηϊζαγϑηλ οὗ 6- 
ἴαγαπ Ρἰβοίαπι ταϊπαΐδπι ΟἸμΠΘπὶ βιρηϊβοιλββα ἀοοθηῦ Ἰοοὶ 
βογίρίογαπι δρυὰ ΑΥἸΒοπ᾿ 51.464 Κρ 7ὅ7 πὅ ΑΖΙΙ12ὅ π4, 
Τοτῦ ἱπαρτὶ πιῖϑ πιΘἰδηυγὶ ἱανθηοα ὶ δι 0...) 

πων παρὰ τὴν ἀφὴν εὐφυεῖς ὸ ἀφυεῖς εἰσίν, οἱ μὲν σκλη- 

ρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διανοιαν, οἱ δὲ μαλακόσαρκοι εὐφυεῖς 
Ψψβϑ9. 421 2424. 25. ζῷον ἀφυὲς πρὸς τὴν στροφήν Ζμὸδιι. 
092 86. ἀφυέστεροι πρὸς ἐρετήν ΗΚΙ0. 1180 48, --- ὠφυαι 

β8. 8671.319. Ζγε!ϊ. 780 82. πιαϑ1. 908 Β14. 
ἀχαριστεῖν, ΟΡΡ χαρίζεσθαι Ῥβ1. 1885}"11. 
ἀχάριστος Ρ322. 1484."28. 81. 1442 518. ἀφαιρεῖσθαι τὴν 

χάρω ἡ ποιεῖν ἀχαρίστως Ρβι. 188 285. 
ἀφνυής. ὁΡΡ εὐφυής, ἡεη2. 1281 86. ἐν τῷ γένει. τῶν ἀνθρώω- 4“ ἀχάρνας κατεσθιει τὺς κεφάλυς νέυς, πονεῖ τῷ θέρος Ζιθ2. 

ὅ91}1. 19. 602 812. (ἀπαγγβίοαβ ἰὰρα Καὶ Ρὶ 860 ἢ 4, δπᾶτγ- 
Το μαΒ σαὰβ Οὐ, ἴπ ἱποογῖο το πηυσαοῦ Ο 51 677 5. ΑΖΙΙ 
128 ἢ δ. ) 

ἀχειρα ἢ ἀποδα ζῷα Ζιγδ. 518 524. 
(καλϑνται) ὡς ἂν ἀφυεῖς ὅσαι τυτέστι δυσφυεῖς 818. 1581 46 ᾿Αχελῷος μα18. 8501. 14. 862 38ὅ. μεταξὺ τὸ ᾿Αχελιύν 
829, --- ἀφυῶς ἔχειν πρός τι Ζπῖ0. 1710 88. 

ἀφυΐα. διὰ τὴν βραδυτῆτα ὶ ἀφυΐαν τῆς κάμψεως Ζμβ16. 
689 829. διὰ τὴν ἀφυϊΐαν τῆς παραπτώσεως Ζγαῖ. Τ18 821. 

ἀφυλακτεῖν, ἐαν τ᾽ ἐπὶ θάτερα ἐαν τ᾽ ἐπὶ ἀμφότερα ἀφυ- 
λακτήσωσιν Ζιηϊ. 581 Ὁ18. 80 

ἀφύλακ τος. δοῦῖνα 1ᾳ ὁ μὴ φυλαττόμενος. οἱ φίλοι ἀφύ- 
λακτοι πρὸς τὸ ἀδικεῖσθαι Ῥα12. 1812 419, 084. --- Ρᾷ88 

“ 
ἴᾳ ἅ τις μὴ φυλάττεται. ἀφύλακτα τὰ λίαν φανερά Ρα12. 
1872 "24, 2 6. 

Νέσσυ Ζιζϑι. 519 "1. 828. 606 ν1ὅ. ἰχθύες φωνῶντες ἐν 
τῷ ᾿Αχελῴῳ Ψβ8. 420}12. ὁ καπρος ὁ ἐν τῷ Αχελῴῳ 
Ζιὸϑ. 580 }18. 

ἄχερδος. γένος τι ἀχέρδυ ἐν Κέω θ148. 845 415. (Ρίτυβ βα- 
ἸΙοΙΟ]1α 1... -- οβο Αὐ ΡΒ γ᾿ 848 οὗ ΠΟ 6 οΚ ΤΘΟθμο] 204, 
Ῥγοὶορ᾽ 77, Ῥαῖμοὶ 128. .) 

ἀχέ: ται. τεττίγων εἶδος οἱ καλόμενοι, ἀχέται, διαιρῶνται ὑπὸ 
τὸ διάζωμα ἢ ἔχοσι ὑμένα φανερόν, μεγάλοι εἰσίν, ἄδεσιν 
Ζιδ τ. 582 "16. ε80. 858 320. (οἰοδάαταπι Βρϑοῖθβ Ο, οἱοαὰβ 

᾿Αφυ ταίων νόμος πζε. 1819514. 86 οἴ δῦ, οἰοδάδγαπι ΒΡΘΟΙΘΒ τηϑίογῈΒ (ς ρθροῖα, ογηὶ, ἔγαχὶπι) 
ἀφωνία αὶ ἀδυναμία πη. 888 48. ἀφωνία ἢ πῆξις θ148. δὰ Ῥ201 π 14, οἰοδάα (ρ] 6614) ΑΖΙι1 156, 162 π7 εἴ 

845 320. 51.888.) 

ἄφωνος. 1. τῶν ζῴων τὰ μὲν ἄφωνα τὰ ὶ δὲ φωνήεντα Ζιαϊ. ἄχθεσθαι. ἀχθόμενος, 8γὰ λυπείμενος Ηδ2. 1121 86. ορρ 
488.32. ἄφωνα τά τε ἄναιμα ἢ τῶν ἐναίμων ἰχθύες ψβδ. χαίρων Ηβ2. 1104 "6. ἀχϑόμενος τῇ ἐδωδὴ Ζιζ 6. 668 522. 
420 Ὀ10, 421 834. Ζιδϑ. 585 014. τῶν ἀλκυόνων ἡ μὲν φθέγ- οο᾽ ̓Αχίλλειοι σπόγγοι Ζιε1 6. 548 01, 20. 
γεέται, ἡ δ᾽ ἄφωνος Ζιθ 8. 598 "10. σκῶπες ἄφωνοι, ορρ ᾿Αχιλλεύς Ραϑ. 1889 88. 6. 1868 419, β8. 1880 "28. 32. 



ἀχλύς 

13906325., 12, 15, 16.. 28. 1897 "22. 24. 1401 "18. Ὑ16. 

1416 27. 11. 1418 485. πο33. 1459 81]. νϑγϑὰϑ Του 

Ποπιετὶ Ρβῶ. 1318 082 (Α 806. 1 648. Π 59). Ργά. 1406 
21, 24 (ἔοτῇ τϑδρ Ὑ 164), ἱποογιὶ ροοῖδα τιά. 1606 888. 
᾿Αχ. θχϑιωρίαμι μεγαλόψυχίας Αδ18. 9118. οἴ τΎ. 117 
14, 15, 24, ὀργιλότητος ποιῦ. 1484 "14, τὸ καθ᾽ ἕκαστον 
ἀνθρωώπι Μλδ. 1011 322. σοῖς ὁὲ πόθοις (᾿ Αρετὰς) ᾿Αχιλεὺς 
Αἴας τ᾿ ᾿Αἰδαο δόμωυς ἦλθον ὃ 62ὅ. 1588 "19. ᾿Αχιλλέως 

ἄψυχος 181 

κά. 395.522. 6. 3971 029. 865. 885.526. 151. 8άΘ ἜΣ ς 

ἄχρυς 1. χρώματος δεκτικὸν τὸ ἄχρων, ἄχρον ἐστὶ τὸ δια- 

φανὲς ΚᾺ τὸ ἀόρατον ἢ τὸ μόλις ὁρυΐμενον ψβι. 418 "21, 
28. τὸ ὕδωρ ἄχρυν πκγϑ. 982 "24. -- 2. εἰ ἐν ἱματίῳ 
δρόμοι εὔχρυς ποιῦσιν, οἱ δὲ γυμνοὶ ἄχρυς πληϑ. 960 ν8ὅ. 
ἄχροοι, ΟΡΡ εὔχροοι πλη δ. 907 418. ἄχρϑοι ὼ καταρροϊκοί 

πκα 24. 929 "27. οἱ πολὺν χρόνον καθεύδοντες ἀχρεΐστεροι 
πβ80. 869 Βῳ, ἀχρέστεραι αἱ τὰ θήλεα κύυσαι Ζιη4. 884 

ἀνώμαλον ἦθος ἢ 160. 1505 "6, μῆνις, 152. 1608 "89. οἱ 414. ἀχρώστερα πρὸς ταῖς ἀρχαῖς τὰ ἄνθη χδ. 198 080. 
πρυλεῖς ᾿Αχιλλέως 410. 1556 587. Ἕκτωρ προαγορεύων 10 ἀχρωμάτιστος. τὸ πνεῦμα ἀχρωμάτιστον ΜΎΙ. 8311 09,52. 
περὶ τῆς ̓  ̓ Αχιλλέως τελευτῆς (Βοα Χ 859) 712. 1410 48. ἀχρωμάτιστα τὰ νέφη κατ᾽ εὐθυωρίαν εἰσβλέπωσιν μΎ 6. 
ἀγὼν ὃν ᾿Αχιλλεὺς ἐ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἐ ἐποίησεν ἔ δ94. 1ὅ14 "86. 817 νι. 

᾿Αχιλλέα πρῶτον ἐπὶ τὴ τῷ Πατρόκλυν πυρᾷ τὴ πυρρίχη ἄχρως. ἄχρων. (ὸ ἀόριστον, ἡ ὅλη) ΜΑΒ. 989 "9. 
χεχρῆσθαι ξ4160.18586581. ΓΑσπετῦς προσηγορεύετο ὁ ̓ Αχιλ- ἄχυμος, οοπὶ ἄοσμος αιδ. 448 511, 15, 17. ἡ τῷ ὕδατος 
λεὺς ἐν Ἠπείρῳ ἔ 522. 1668 »20. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿Αχιλλέως ᾿ς φύσις βύλεται ἄχυμος εἶναι αἰ4. 441 34. ἄχυμον (τὸ ἀόρι- 
[890 1578 338. ᾿Αχιλλέως γευὶς ἐν Τάραντι θι106. 840 810. στον, ἡ ὕλη) ΜΑΒ. 989 Ὀ10. 

᾿Αχιλλεύς,. λόγος Ζήνωνος, περὶ κινήσεως Φζο. .,289 "14. ἄχυρον. θημωὼν ἀχύρων μαῖ. 844 520. πιαίνει τὰ πρόβατα 
ἐχλύς ἡ ἐν τῷ ἀέρι ἀχλύς μβϑ8. 861)}11. ἂν ἦ νέφος ἥ ἄχυρα Ζιθ10. 598.52ὅ, 20. ἄχυρα σκληρά, πεπεμμένα πκβ 

ἀχλύς μβά. 861 "28. ἡ συνιστα μένη ἀχλὺς περὶ "τὸν ἥλιον 18. 981.328. 
μγ8. 87 8 ΔΙ, πυκνὴ ἀχλὺς ΜΎΒ. 811519. φαίνεται μείζω 20 ἀχυρῶν. ὅταν ἀχυρωυιθῶσιν αἱ ὀρχῆστραι, ἧττον οἱ χοροὶ γεγώ- 
τὰ ἐν ταῖς ἀχλύσιν μγΎ4. 318012. ἐπιφαίνεταί τις ἀχλύς νασιν πια2δ. 901 080. 

χϑ. 194 55. καταχεῖσθαι ἀχλὺν κατὰ ὀμμάτων πολλήν (τὸ ἀχυρώδης. τῷ ἀλεύρων τὸ ἀχυρωδέστατον πκα22. 928 320. 
πληγέντος ὑπὸ ὕδρυ) 821. 1682 521. ἀχύρω σὶς. ἡ περὶ τὸν πηλὸν ἀχύρωσις, ἐγπ συγκαταπλέκειν 

ἀχλυώδης ὼὸ ἀμαυρότερος ὃ ἥλιος μβδ. 867.320. τοῖς καάρφεσι πηλόν Ζιιτ. 613 }32, 28. 
ἄχολος. ἧπαρ ἄχολον Ζιβιδὅ. 506 02. τὰ ἥπατα τὰ τῶν ἀχό- 8. ἀχώριστος (Υ χωρίζειν). ἀχυίριστον τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν, 
λων γλυκερά ἐστιν Ζμὸ). 6011 "28. τὰ μώνυχα ἄχολα ἢ ΟΡΡ κεχωρισμένον Ζγα38. 181.511, 238. δι. 1603 "24. ἀχυΐ- 
ζῇ πολὺν χρόνον Ζμδ2. 611 588. τὸ ἄχολον μακρόβιον Αβ28. βιστος ἡ ὕλη ὡς ὅσα ἡ αὐτὴ ὁ μία ἀριθμᾷ. τῷ λόγῳ δὲ 
6822. --- πόλεως τὰς ἀχόλω τύραννον (ΑἸοδοὶ ἔν 87) μὴ μία Ταῦ. 820 018. βδ. 382}1. λόγῳ μὲν ἕτερα ὄντα, 
ΠγΎΙ4. 1285 589. μεγέθει δ᾽ ἀχώριστα γι. 488 256. Ηα18. 1102 580. 

ἀχονδρος. ἄχονδρα, καθάπερ ἡ ἡ ῥάχις πνθ. 484 529. 80 ἀριθμῷ εἰδιαίρετον καὶ ΚΊ ἀχώριστον, τῷ εἶναι δὲ κε οἱβισ μένον 
ἄχορδος. ἄχορδον ὁ, ἄλυρον μέλος (6χ ροοῖδ ἱποοτίο) ΡΎΘ. 

1408 46. τόξον φόρμιγξ ἄχορδος (ἀρυὰ Ὑμοορπίάοπι ὕγαρ, 
Νδῦοκ ἔν γΡ 591) ΡΎΙΙ. 1418 "1. 13. ἀχώριστος ἡ ἐνέργεια σωματική Ζγβϑ. 188 "25, 1819. 

ἐχορήγητος, δὰ ἄνευ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν Ἠαϑ. 1099 388. ἡ φυσικὴ περὶ ἀχώριστα Μεὶ. 1026 414. ἀχώριστον ἣ ἢ τόπῳ 

ἀχορήγητος τῶν ἀναγκαίων ΠδῚ. 1288 "82. 86 ᾿ εἴδει ἢ διανοίᾳ (Ὁ ΜΙ1. 1052 Β17 ΒΖ. 
ἐχράς. φυτεύειν ἀχράδας περὶ τὰ σμήνη Ζι40. 621 }11. ἧς ὠψεύδεια, ἣν φυλάττυσιν αἱ καλαὶ τῶν ὅλων ὧραι κῦ.897 

πιαίνεται ἀχράσιν Ζιθ 6. 595 329. ([οτὺ Ρίγυϑ 88}1ς1ο 8 ἢ. .) 811. 
ἀχρεῖος, ὉΡΡ ὠφέλιμος Ηθ16. 1168 328. κΙ|0. 1181 "6. τῶν ἀψευδεῖν περί τι τι. 100 425. 

πτερῶν οἐχρείων ὄντων τὲς πόδας χρητίμως ἔχυσι πρὸς τὴννεῦσιν ἁψίκορος. εὐμετάβολοι ἢ ἁψίκοροι πρὸς τὰς ἐπιθυμίας οἱ νέοι 
Ζμὸ 12. 694 8. ἀχρεῖον ἔσται τεῷ. 18012, 28. σκέψεις 40 ΡΆβΙ12. 1889 86. 
ἄχρειοι ῳ Ἱ ἀχρεῖοι) πρὸς τὸ ποιεῖν συλλογισμόν Αα28. 4426. ἀψίνθιον. τῷ ἀψινθίω χυλοὶ πικροί φταῦ. 820386. τὸ ὠψίνθιον 
ἀχρεῖος εἷς τι Ηδ14. 1128 2, ἀχρεῖον τινι Ηκ10. 1181}68. ἐρητικόν πκζι0. 949 82. (Ανιθιαίβία ΑΒβίπιβίαπι 1.) 
σώματα, ἀχρεῖα. ἱστορία ἀχρεῖος οα2. 1848 Ρά. βι846 829. ἅψις. τῆς ἄψεως εἶδός τι συνοχή τὸ. 122 525-80. ὥσις ἡ 

ΨΎΖ. 421 52. ἀχώριστον τὸ εὐθύ, εἴπερ, ἀεὶ μετὰ σωματός 
τινός ἐστιν ψαὶ. 408 415. τὰ πάθη ἀχώριστα Φαά. 188 16, 

ψὸν ἀχρεῖον ὃ ἄγονον Ζιζιτᾳ4. 568 "8. σκώληξ γίνεται ἀχρεῖος, 

ἐαν τις τὸν χιτῶνα περιέλη Ζιε82. 551 021. οἴι89. 628.51δ, 45 
-- - ἀχρηήιος ἀνήρ (μ68 ε291) Ηα2. 109518. 

κίνησις ὑπὸ τῷ κινῶντος, ᾿ γίγνεται, ἀπὸ τῆς ἄψεως μὸϑ. 
386}Ὁ1, τῇ ἅψει καθ᾿ ὅλον τὸ σῶμα, ορρ τῷ στόματι 
Ζιι87. 621811. 

ἀχρήματος πόλις Πβ9. 1211 16. ἁψίς. ὁ κύκλος κατὰ τὴν ἁψῖδα κυλίεται μχβ. 851 17. τὴς 
ἄχρηστος, οΡΡ᾽ χρήσιμος Π312. 1214 18. δ 18. 1297 819. 

ὑκ ἄχρηστέν ἐστι διηπορηκέναι, ΚΙ. 8.524. χρυσὸς σιδήρυ 
ἴριδος ἐλαχίστου μὲν κύκλυ μεγίστη ἡ ἁψίς ( ὁ τμῆμα 
κύκλυ), κυκλυ μὲν μείζονος, ἐλάττων δ᾽ ἡ ἁψίς μγ2. 311 
ῬΩ8, 29. 

ἀψοφητὶ προσπλεῖν Ζιδ8. 588 082. 
ἀψοφία, ορρ ψόφος Φη2. 244 θ17. 

ἀχρηστότερος Ρατ. 1864 324. ἀχρηστότατον τὸ ἐναντίον τῷ 50 
ἐναντίῳ ηεη1. 128 "δ. ἄχρηστον τροφὴν λέγω, ἀφ᾽ ἧ- μη- 
θὲν ἔτι συντελεῖται εἰς τὴν φύσιν Ζγα18. 125 54. περίττωμα 
ἄχρηστον ΖΜμγ14. 615 ν18,585. ἄχρηστος πρὸς τὰς θήρας, ἄψο οφος. ψόφυ δεκτικὸν τὸ ἄψοφον Ψβτ. 418.526. αὐτὸ 
πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι Ζιζ2. 560 514, ι45. 680 582. χρήσιμος ἄψοφον ὁ ἀὴρ διὰ τὸ εὔθρυπτον Ψββ. 420 51. 
ϑυρωρός, ὃς ἂν ἦ ἄχρηστος τῶν ἄλλων ἔργων οαθ. 1845 385. δα ἄψυχο ς. 1. τὰ ἄψυχα, οΡΡ τὰ ἔμψυχα οαθ. 1848 529, 

ἔχρι ΤΆΓΟ δρυὰ Ἂσ Ἰορίταν, ἀχρι τῆς πρυΐτης καμπὴς Ζιβι. 
499."26. 928. 606 Ὁ8. ἄχρι τῆς κοιλίας Ζιδά. 580 842. τὸς 
ἄχρι τῶν μεγάλων πόδας Ζιὸ2. 5206 .4183. ἄχρι ἐτῶν εἴκοσι 

Ζιει4. 545.512. ἄχρι ἑσπερίω Ζιιϑ4. 619 21. ἴῃ 1 τὶ8 ρϑουά- 
δρί σταρδὶθ παῶθ. 862 "8. ια62. 906519. ιε8.910}29. καϑδ. 60 
929 581. κη!. 9492. λγ11. 96219, 20. λὸϑ. 9604 522. 

ΟΡΡ τὰ ἐν τοῖς φυτοῖς μὸ]12. 8390.411. διώρισται τὸ ἔμψυ- 
χον. τῷ ἀψύχυ τῷ ,ὧν ψβ ῶ. 418521. τὸ ἔμψυχρν τῷ 
ἀψύχυ διαφέρει κινήσει τε ΌΣ τῷ αἰσθάνεσθαι ψα:. 408526. 
τῶν ἀψύχων ἐν ὑδενὶ ὁ ὁρῶμεν ὅθεν καὶ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ΟβΣ. 
284 0338. Ζκά. 1003216. τὸ ἔμψυχον τὸ ἀψύχυ διὰ τὴν 
ψυχὴν βέλτιον ΖΎβΙ. 181}29. ἐκ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ἔξα 

Β2 



182 Βαβύκα 

μεταβαίνει κατὰ μικρὸν καὶ φύσις Ζιθ1. 888 94. τὸ κύημα 
ὐκ ἄψυχον Ζγβϑ8. 186 .88. τὸ τῶν ἀψυχων γένος Ζγα28. 
181 585. δυνάμεις ἐν τοῖς ἀψύχοις, ἐν τὴ ψυχὴ Μθ2. 1046 
486. 8. 1047 84. τὰ ἄψυχα φύσει τιΐ ποιεῖ, οἱ δὲ χειρο- 

τέχναι δι’ ἔθος ΜΑῚ1. 984 ῥά, 2. ἔστιν ὡς τὰ ἄψυχα κτείνει 8 
ΗΕε12. 11836}80. δικάζει καὶ τὰς τῶν ἀψύχων δίκας ὁ βα- 

Β 

Βαβύκα, γεφύρα ἢ 498. 1558}71. 
Βαβυλών 9612. 835}7. οβ1852 21. πόσην ἔχει περιγραφήν 

Πγϑ8. 1276 528. --- Βαβυλωνία οβι852 27. ἀπέραντος 
Πβο. 1286 514. -- Βαβυλώνιοι Πγ18. 128451. πάλαι τὸ 
τετηρηκότες τὲς ἀστέρας Οβ12. 392 38. παρὰ Βαβυλωνίοις 
Χαλδαίως γεγενῆσθαι ἢ 80. 1419 380. Βαβυλώνιοι, οοπιοδάϊα 
Αὐἰβιορλιδηίβ Ργ3. 1406 080. 

βάδην ὑποχωρεῖν. ὑπάγειν Ζμά44. 629 814. 11. 
βαδίζειν. ἀδύνατον βαὸίζειν ἄ ἄνευ ποδῶν Ἴ2γβ8. 186 24, οὗ 16 

Ζιαδ. 4051. βαδίζει, ἀϊδι ἕ ἕρπειν Ζμδ]10. 686 "9. βαδίζον 
ἠρέμα «τη κρατερὸν ἢ ὦ πηδῶν Ζιι89. 622 "88. κατὰ σκέ- ̓  

βάλανος 

σιλεύς 885. 1642 524. τῶν ἁψύχων ἐθὲν φωνεῖ, ἀλλὰ καθ᾽ 
ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν ψβ8. 4201. τὰ ἄψυχα ἔμψυχα 
λέγειν διὰ τῆς μεταφορᾶς ΡΎΙ1. 1411 582. τὸ ὄργανον δϑ- 

λος ἄψυχος Ηθ18. 1161 Ρά4. γεη9. 1241 924. ὅσα περὶ 
ἄψυχα πις 1-18. --- 2. ἀψυχότεραι αἱ θήλειαι ἐλέφαντες 
Ζμ1. 610.821. 

(παραλλάττει, μεθίσταται) εἰς βάθος μὃϑ. 886 .528, 80, 19. 
ἔχειν ὑγρότητα (χρῶμα 4}) ἐν βάθει. εἰς βάθος, οΡΡ ἐπι- 
πολῆς Γβ2. 880 418. αι8. 440 814. .“"2.,,489 7, ὅσοις εἰς 
βάθος τι μέμικται τῆς δυνάμεως, ὅτοι ἤδη ποιοί τινές εἰσι 
τὰ ἤθη πλ1. 954}20. βαϑος τῆς ψυχῆς ὼ μέγεθος αρὅ. 
1250 588. --- ἄπειρον τῆς θαλάττης βάθος, βραχύτης τὸ 
βάϑυς μα18. 851.318. βι. 884 218. εἴ τι κατὰ βαθως ἀδη- 
λον ἡμῖν μαϑ. 889 "12. φωλεῖν ἐν τοῖς βάθεσι Ζιθ1δ. 599 
59 οὗ βαξύς. -- ἀπείρονα γὴς βαθη (Ἐταρ 287) Οβ183. 
294 820. 

βαθύκολπος θ109. 84016. 
λος βαδίζει ὁ λέων Ζιβι. 4987. βαδίζειν κατὰ ζυγά Ζιε12. βαθύξυλοι δρυμοί κϑ. 8392 }18. 
844 45. β. ἀεὶ μίαν ἀτραπὸν Ζιι88. 622 25. βαδίζειν υὑς 
᾿Αρχέλαον Ῥβ 28. 1898524. β. ὑγιεινῶς ἨΕ1. 1129 516. 20 
βαδίσαι λαπαάξεως ἕἔ ἕνεκα Φβθ. 19784. βαδίζειν, ,βεβαὸὶι- 
κέναι Θήβαζε Φζ!1. 281 580. βαδίσαι στάδια ἑκατόν ΟαΙ1. 
281 39. βεβαδικέναι μέγεθός τι Οαϑ. 212 811. βαδίζων ἐστί, 
ἀἴευ βαδίζει ᾧῷα. 185 589. --- τὸ σπέρμα, ἐντεῦθεν βαδίζει, 
ἡ ἀπόκρισις θύραζε βαδίζει Ζγαι1. 121 Ρ18. δ8. 1160 529. 25 
βαδίζειν εἰς τὸ πολίτευμα. εἰς τὰς ἀρχαῖς Πρ. 1298 Δ24, 
14. 1298 518. β1.12606}»258. εἰς τὰ ἀρχεῖα χα εἶναι ἐν 
ταῖς ἀρχαῖς 08) Πὸ 15. 1299 486. --- ὁ πρὸς πάντα βαδίζων 
θρασύς Ηβ2. 1104 422. ὁμόσε βαδίζειν λόγω τινί, πρὸς τὰ 
τοιαῦτα, Μν2. 1089 38. ρ87. 1444.421. --- βαδιᾶνται αἱ γε- 80 
νέσεις εἰς ἄπειρον. εἰς ἄπειρον βαδιεῖται Μζ8. 1088 4. β4. 
1000"28. γῆ. 1012 412, κΙ2. 1068 888. Φε2. 220 584. 

Ογδὅ. 804 }8 (οἴ8 ἄπειρος). τῦτο κατὰ κύκλον ἀναγκαῖον ἀεὶ 
βαδίζειν μβϑ8. 851 82. μέχρι τινὸς βαδίζει ἀρχῆς, αὕτη δ' 

βαθύς. τὸ σῶμα (ὁ ὄγκος) ἐκ βαθέος ὺ ταπεινὰ ΜΑΘ. 992 
418. μϑ. 1085 211. ν2. 1089 "18. οἵ δ18. 1020 521. 
θάλασσα βαθυτέρα μβ1. 854519. τὰ καλόμενα βαθέα τὸ τὸ 
Πόντυν Μμαϊ8. 851 512, 850 3481. ὑποχωρεῖν, καθεῖναι αὑτὸν 
εἰς τὰ βαθέα ΖιθΩ. δ92 421. 112. 615.ν29. ἐκτίκτειν ἐν τοῖς 
βαθέσιν, καὶ γίγνεσθαι ἐν τοῖς βαθέσι σφόδρα Ζιζι4. 568526. 
βι4. 505}11,18. --- ἔρια βαθύτερα, τρίχες βαθύτεραι Ζιγι1. 
518.}82. θ5. 5941. --- ἐν τοῖς βαθυτάτοις ὕπνοις πγϑά. 
876 524. 

βαίνειν. 1. τῶν ποδῶν ἔργον τὸ βεβηκέναι ἀσφαλῶς Ζμὸ10. 
69051. ἡ γῆ κυβος διὰ τὸ βεβηκέναι ὼ μένειν ΟὝΒ. 801 
48,1. -- 2. ἀπ 14 ὀχεύειν. ὁ βῶς βαίνει σφοδρῶς 
ζίζει. ὅ15 318. ἐλέφας βαίνει πεντέτης, ἄρχεται βαίνε- 
σθαι δεκ᾽ ἐτῶν ζει. δ46 "8,9, 1. -- 8. βοδηάογα. τὸ 
ἕπος βαίνεται ἐν μὲν τῷ δεξιῷ ἀνὰ συλλαβαῖς, ἐν δὲ τῷ 
ἀριστερῷ ὀκτώ Μνβ. 1098 480. 

ἀκέτι εἰς ἄλλο Με8. 102119. 68. 1080 "1. φύσει ἐπὶ τὸ 86 βαιός. βαιότερον (Ράγπὶ 105) ξ2. 9716 39. 
ἀγαθὸν βαδίζει πᾶν ἡεηϊ4. 1241 521. ὁ ὅρος ἔξω βαδιεῖται Βακίδες ἢ Σίβυλλαι πλὶ. 984 486. 
Αγ238. 8ὅ "11 ΟΖ, βγὰ ἔξω πίπτειν 38, 4, 9). ἕτερα ὄντα βακτηρία. κινεῖν τὴν βακτηρίαν ἐν τὴ χειρί" γίνεται ὥσπερ 

εἰς τὴν αὐτὴν διαφορὰν βασὶεῖται Ζμα 8. 648518. -- βα- 
δίζειν ἀς  ἱπνεβιραπαϊ ἀϊβρυϊδπάϊαυθ νἱα δ σίϊοπθ (οὗ με- 
τιέναι), ὕτω βαὸϊίζοντι ἔστιν εἰδέναι ὅτι ἐδὲν παραλέλειπται 40 

ἀφαιρετὸν μέρος καὶ ὴ βακτηρία Ζκβ. 102 486, Ρ6. Κι Φθ5. 256 
412. ὁ δὲ λαβὼν τὴν βακτηρίαν βαδίζει εἰς τὸ δικαστήριον 
τὸ ἐμόχρων τὴ βακτηρίᾳ ἢ 420. 1548 516. 

Αδ18. 971 85. γ28. 84 088. βαδιστέον ἐπὶ τὸ καθόλυ ΗκΙ0. Βακτριαναὶ κάμηλοι ΖΙβ1. 498 "8. --- αἱ Βακτριαι κά- 
1180}21. βαδίζειν εἰς ἕνα λόγον Αδ18. 9114. βαδίζει ὃ μήλοι Ζιβι. 499514. 
τοιῶτος ἐπὶ τὴν τῶν σπουδαίων φιλίαν ημβιι. 1209 3833. Βάκτροι. ἐν Βάκτροις θ460. 838 "14. 

βάδισις, εἶδος κινήσεως, ἀϊδὺ πτῆσις, ἄλσις ἃ] Ηκ8. 1114 Βάκτρος ποταμός μα18. 880 528. 
429866. Ζμα1. 6398. οὗἩ ᾧεά4. 221 "18, 928 417. οἰκεία 45 Βακχαι Εὐριπίδου [ 584. 15718.812. 
κίνησις ποδῶν βάδισις ψαϑ. 4060 59. Φῷη4. 24911. ἔφελξις βακχεία μάλιστα ἐν τοῖς αὐλοῖς Πθ1. 1842 "4. 
τὸ πεπηρωμένυ μορίῳ, ἀλλ᾽ α βάδισις Ζπϑ8. 1708 "10. ποι- βακχευτικὸν ἡ μέθη ποιεῖ Πθ1. 1842 026. 
εἶσθαι τὴν βαδισιν, τὴν βάδισιν ὀρθήν Ζιδ4. 580 410. Ζπι1. Βακχιάδαι Πβ12. 1214 "88. 
110} 11. προπετὴς βαδισις Ζπ14. 1713 329. βαδίσεως δια- βακχιπὴ αὶ ἐνθυσιαστικὴ ἡ ὑποφρυγιστὶ ὡρμονία πιθ48. 932 
φοραὶ τι σημαίνυσιν φθ6. 818 348-18. 50 542. 

βαδιστικός. τὸ βαδιστικόν ε12. 21 "16. 18. 28 514. βάλαγρος Ζιδι1. 588 515. (Πϑυοίβουβ Ὀ]ΐοσα ΒΞ, ποὺ ὑὸν 
βάθος (ῇ πλάτος, μῆκος). διαστήματα ἔχει εἶρία ὁ τόπος, 

μῆκος ὼ πλάτος ΡΝ βαθος (μεγέθυς τὸ ἐφ᾽ ἕν συνεχὲς μῆ- 
Ουν ΧΥΠ, 38. Βαγθυβ Πανὶ 0}}}8 ναὶ νυϊρσασῖβ Ο 8ι οἴ ΑΖ. 1 
135, 6.) 

κος, τὸ ἐπὶ διίο πλάτος, τὸ ἐπὶ τρία βάθος δ᾽ 1. 209 5. βαλαν εἴον. κλέψαι ἐ ἐκ ̓ βαλανείν πχθι4.9562 517. τὰ βαλανεῖα 
Μ018.1020512, 14. οἴ β5. 1002 320. ψα2. 404}21. βιι. δδ πκὸδ. 986 019. ἐν τοῖς βαλανείοις φτβι. 822}19. 8.824528. 
428 "22. μαά. 3415}84, 842 328. πιζῶ. 916514. τὸ πρόσθεν βάλανος, 1. αἱ βάλανοι οἷον ἐν οἰκίσκοις εἰσίν φταῦ. 820}11. 
τῷ βάθος ἀρχή ἐστιν Οβ2. 284 025. τὸ ἐπίπεδον ὑπείκει ἐλαῖαι ἡ βάλανοι παλαιώμεναι πικραὶ γίνονται πκ 25. 925 



βαλαύστιον 

087. ὕες ἡδέως βαλάνωυς ἐσθίωσιν Ζιθ21. 608 081. οΥ̓ 118. 
615}12 (ρἰδπάδθβ φαθγοῦβ ἢ 8ρ60). --- 2. βάλανος, Εἰδῃ8 
ΡΘμὶβ Ζια18. 498 422, 29. -- 8. ἥκιστα τὴν ὄσφρησιν φαί- 
νέται ἔχειν. τῶν ἀκινήτων τήθυα ἢ βαλανοι Ζιὸ 8. 585 "24. 
μενοφυὶς καὶ Ἂ λειόστρακον βάλανος ἢ 281. 1528 "10, 16. περὶ 
τὰς σήραγγας τῶν πετριδίων τ. κι β. Ζιειὅ. 84122. (1,6- 
Ρϑάϊπδθ νοὶ] Βαϊδηϊάδο ΑΖι1 178, 4.) 

βαλαύστιον φταθ. 821 "26. 
βάλερος. κυπρῖνος ἡ βαλερος Ζιζ 14. 868 Ρ21 (ν] βαλῖνος). 

εΓ ΑΖΙΙ 125, 6. 

βάλλειν. ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ βαλεῖν ὼ ἅψαι. ΗΥΤ. 1114.518.. --- 
αἱ μέλιτται κτείνυσι βαάλλυσαι (ἴπὶ τῷ κέντρῳ) τὰ μεγάλα 
τῶν ζῴων Ζιι40. 626 821. οἵ 624 17. - βάλλειν τιὺς ὀδον- 

τας ΖΙβ1. 501 02. ζ30. 5715 56, 8,10. 32. 576 36. βάλλειν, 
14 βάλλειν τὰς ὀδόντας Ζιζ 32. 516 54. --- μετὰ τὴν σύ- 
στασιν ἐλαφρὸν τὸ ἄνω βάλλειν (οδπιϑηάο) πιθ4. 911 081. 
- τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις καρπὸν ἀθάνατον ἔ 6258. 1588 

"18. -π τοϑὰ αἱ τευθίδες βαλλόμεναι. πρός τινα πέτραν ὥσπερ 
ἀγκύρας τὰς προβοσκίδας ἀποσαλεύωσιν Ζιδ1. 628 "82. --- 
ἐν θυμῷ βάλληται (Βε. ε291) Ηα2. 1096 518. 

βαλλιρός. ἐν τῷ βαλλιρῷ ἢ τίλωνι ἑλμὶς ἐγγινομένη Ζιθ20. 
602 26 (Υ] βαλλίρῳ 5. βαλέρῳ Ῥ. Ογρτίπὶ βρες Βὶ οὐ Αὖ οὗ 
Μ282, ΑΖΙ1136, 8.) 

βάλσαμον ἀρωματικὸν Φταθ. 820 528. αἱ ῥοδιακαὶ χυτρίδες 
γίνονται σμύρνης, σχοίνυ ἄνθως, κρόκυ. 
θέντων 105. 1494 Ρ48. (ΒΑΙβαχιῦμι εἰἸοδάθηβα ΚΒ ὁ Ἢ Ε βάρος διττόν, τό τε ὁποσηνῶν ἔχον 
Μίογον Ὀοὺ Ετγ]δυῦ Ζ ϑίσαθο ῥ 124.) 

βάμμα. ἔχοντες βάμμα λευκώματος ἐπὶ τῷ ὀφθαλμῷ φ6. 
818 32 8. 

βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία ὑπερβολή, ὉΡΡ μεγαλοπρέπεια ΗβέΊ. 80 
1107 519. δ4. 1122581. δημοτικαὰ δοκεῖ εἶναι ἀγένεια πε- 
νία βαναυσία Πζ2. 1811}41. 

βάναυσος. (εἴ ΖΘ)]ον 11, 2, 547, 5.) ὁ βάναυσος τῷ παρὰ τὸ 
δέον ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει Ηδδ. 1128 519. -- τὺς βαναύ- 
συς πότερον πολίτας θετέον .Πγδ. 1211 "85, 838, 1278 38, 
12,11, 3234. η9. 1829 520. τὸ πλῆθος τὸ τῶν βαναύσων Πβδ. 
1364528. δ12. 1296}29. ζ4.1819527. μέρη πλήθους γεωρ- 
Ὑμκὸν βάναυσον ἀγοραῖον θητικὸν ΠπζΊ. 1821 80. 1. 1817 325. 

τὸ βάναυσον περὶ τί, παρ᾽ ἐνίοις ἦν ὀῦλον Πδ 4. 129181. 
γὅ. 1218 57. δῆμος γεωργικός, ἀγοραῖος. βαναυσος Πὸ 8. 40 

1289 088. βάναυσοι, ὁΡΡ ὁπλῖται Πγ4. 1826 522. βαναυ- 
σὸν ἔργον, βάναυσος τέχνη ἀοῇ Πθ2. 1887 }8. πεαά. 1215 
480. εἴ Πα11]. 1258 "26. Ραϑ9. 1867581. βάναυσοι ἐπι- 
στῆμαι ἡμβτ. 1208 "82. βάναυσος τεχνίτης Πγ4. 1217 νι, 
αἱ βαναυσοι τέχναι τὰ σώματα ἀχρεῖα ποιῶσιν οαϑ. 1848 46 

58. Πθ2. 1387 8. α11.1288 087. τίνες τρόποι τῆς μυσι- 
κῆς κατεργάζονται τὸς παῖδας βαναύσως Πθ2. 1381 98. 4. 
1888 588. 5..1889 09. 6. 1840}41, 1841}14. σῶμα βά- 
ναυσον αὶ ἄχρηστον Πθ6. 1841 57. Ὦν βέον βάναυσον ἢ ἢ θη- 
τικὸν ΠΎῦ5. 1218.221. η9. 1828 "89. -- βαναυσόταται 50 

τῶν ἐργασιῶν, βγη δυλικώταται, ὠγεννέσταται, ΟΡΡ τεχνι- 
κωταται ΠΑ11. 1258587. 

βάπτειν. 1. ἴγϑῃβ. α. τὸν χόρτον εἰς μέλι βάπτοντες Ζιθ26. 
605 329. εἰ εἰς κηρὸν βαψειέ τις ΨΎ12. 485 52. βάψαι τὸ 
ἀγγεῖον θ84. 8841. μχϑ. 8617 481. --- ὁ. φοΙοτα ἰδῆσδγθ. 56 
ὑμὴν πορφύρας θλιβόμενος βαπτει καὶ ἀνθιζ, ει τὴν χεῖρα Ζιειδ. 
841518. ἔβαψε φτβ9. 829 382. ρ888 τὰ βαπτόμενα τὰς 
χρόας ἀπὸ τῶν βαπτόντων λαμβανει χά. 194 "16. πολλὰ 
τοῖς ἄνθεσι βάπτεται τοῖς φυομένοις χά. 194517. τὸ βαπτό- 
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βαρύς 188 

Βάπυρον ὄρος σ918515. 288. 1521 "8. 
βάρ αθρα πολλὰ αὐτόθι ἐστίν πκςὅ8. 941519. 
βαρβαρίζειν τὴ λέξει, δγὰι σολοικίζ ιν τιϑ. 165 "21. 
βαρβαρικό δι βαρβαρριὰ ἔθνη Πα9. 1251 525. βαρβαρυεὴ 

βασιλεία, τυραννίς ΠΎ1 4. 1285 "24, 4832. μέρη τιμῆς βαρ- 
βαρικά Ῥαδὅ. 1861 586. ἡ βαρβαρικὰ ἀνὸρία μετὰ θυμὲ 
ἐστίν ηΕΎ1. 1229 "29. --- οἱ ἀρχαῖοι νόμοι λίαν ἁπλοῖ ἢ βαρ- 
βαρικοί Πββ8. 1268 "40. νόμιμα βαρβαρικά (ἴδον Ατἰδίοῖο- 
1108) ἢ 662. 1670 "21. --- λίθος, μωδῶν κεκλημένος βαρ- 
βαρικῶς θ1589. 846 582. 

βαρβαρισμός, λέξις ἐκ γλωττῶν πο22. 1458.526, 81. 
βάρβαρος. πάντες ὸ βάρβαροι καὶ Ὃ Ἕλληνες Οα8. 310 7, ρ1. 

1420 "16. οἱ διαιρῶντες τὸ τῶν ἀνθρυίπων πλῆθος εἴς τε Ἔλ- 
ληνας ὺ βαρβάρως 781. 1489 Ρ86. οἱ βάρβαροι δυλικώτεροι 
τὰ ἤθη φύσει τῶν Ἑλλήνων ΠΎἃ4. 1285 520. βάρβαρον καὶ Ὄ 
δῶλον ταὐτὸ φύσει] Πα2. 1282 59. 6. 1255529. χρῆσθαι τοῖς 
Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς, τοῖς βαρβάροις δεσποτικῶς 81. 1489 
029, 80. οἱ βάρβαροι οἴκοι μόνον εὐγενεῖς, ἁπλῶς Πα6. 
1265 58δ. μάλιστα ἐν τοῖς βαρβαροις ἐ ἐστὶ τὸ θηριῶδες Ηη1. 
114δ580. 6. 1149511. παρὰ τοῖς βαρβάροις ἀποτέμνυσι 
ταχέως τὰς κεφαλάς Ζμγι0. 618 32δ. βασιλεῖαι παρ᾽ ἐνίεις 
τῶν , βαρβάρων. ποῖαι ΠγΙά. 1285 5171. ὃδ10. 1295511. κοι- 
νωνία γῆς παρ' ἐνίοις τῶν βαρβάρων Πβὅ. 1268 58. 

βάρβιτος, ὄργανον μυσικόν ΠθΡ6. 1841 340. 
βαλσάμε συνεψη- 35 βαρεῖν. βεβαρημένος οἴνῳ (οἵ Ηοῖὶ τ 122) πλΊ. 968 Ὀ12. 

ΓὐμΝ Σ τὸ ἔχον ὑ ὑπεροχὴν 
ῥοπῆς. ΜΙ1. 1062 "28. τὰ βάρος χοντα τῶν σωμάτων, ΟΡΡ 
"τὸ κῦῶφα μβ1. 8365 528. τὰ βαρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον Φε- 
ρεται Ογ2. 800 "24. ὑφίστασθαι (ορΡ ἐπιπολαζειν) διὰ τὸ 
βάρος μαά. 841 ν12. ἔχειν ῥοπὴν βέρυς ὼ κυφότητος Ογ2. 
801 528. ἐν τῇ αὑτῇ χωρᾳ τῶν ἐχόντων ὦ βάρος καὶ Ἂ κυφό- 

τητα ἕκαστον ἔχει βάρος ΟΣ δ. 3124, βάρως μέτρον βάρος 
ΜΙ1. 1058 526. ἀνάλογον τὰ μεγέθη τοῖς βάρεσι ΟαΒ. 218 
58, 29,525. ἀνάλογον ἡὶ ἰσχὺς πρὸς τὸ βάρος Φηδ. 250 39. 
τὸ αὐτὸ βάρος θᾶττον ᾿ίόμρι διὰ δύο αἰτίας Φδβϑ. 215525. 
τὰ φερόμενα, βάρη ἐπὶ τὴν γὴν ὁ παρ᾽ ἄλληλα. φέρεται, 
ἀλλα προς ὅμοιας γωνίας Οβ 14. 296 "19. --- φέρειν ἴσον 

βάρος μχ.39. 851 510. μεταλαμβάνειν βάρυς ἨΙ11. 1171 
᾿.380. ἄραι βάρος ΟΧ1]. 281 38. μικραὶ, δυνάμεις μεγάλα 
βαρη κινθσι. τῷ μοχλῷ μχϑ. 850.580. ἐν ζυγοῖς ἠρτημένα 
ῥέπει ἐπὶ τὸ βάρος Ζγὸ 9. 171 81. ἀφαιρεῖν. ἐπιτιθέναι βα- 
ρος μχ3. 8ῦ054,18, 3. - τὸ ἀλ υῤὸν ὕδωρ ὑπομένει 
διὰ βάρος μβ2. 805584. τὸ βάρος τὸ περὶ τὸν ἐγκέφαλον 
Ζγβθ. 144 58,6. ΕἸ. 119 55. --- κεφαλῆς πόνος ἢ βαρος 
Ζιθ21. 608 Ρ8. μὴ γινομένης τιμυιρίας βάρος ἔχωσιν Η911. 
1126 528. 

βαρυδαίμων (ΑΙςβοὶ ἤν 81) ΠγΎ14. 1285 "1. 
βαρυθυμία, εἶδος ὀργιλότητος ἀρθ. 1251 54. 7. 1261 "16. 
βαρύνειν. ὅ τι ἂν βαρύνηται μόριον, κάτω φέρεται μαϑ8. 841 

δ, -- ἡ “κατάψυξις βαρύνει τὸν περὶ τὸν ἐγκέφαλον τόπον 
αὶ ποιεῖ τὸν ὕπνον υϑ. 456 "26. Ζμβι. 658.518. πιηῖ. 916 
Β1δ. τὰς αἰσθήσεις βεβαρύνθαι διὰὴ τὰς τῶν σιτίων πληρι- 
σεις φ6. 810}22. τὸ σῶμα βαρύνεται πάταις ἕως ἃ ἂν ἐξέλθη 
ἡ κάθαρσις Ζιη2. 582 08. αἱ γυναῖκες βαρύνονται τὸ σῶμα 

πᾶν Ζιηά. ὅ84 "2, 
βαρυντικὸν τὸ κατυ κινητικόν Οδϑ. 810 582. 
βαρύοσμον μέλι τὸ ἀπὸ τῆς πυξυ θ18. 881}24. οἴ αὔμιμον 

ΖιθτβονΆοιβ ἀν ΑἸΐθη ῥ 10. 
βαρύς. 1. α. περὶ βαρέος ὺ κύφυ Οὐ. τὸ βαρὺ καὶ τὸ κῦφον 

μενα χά. 194 520. πχβι1. 981511. βεβάφθαι χι.19151.50 ἐν αὑτοῖς δοκεῖ ἔχειν ἀρ ἣν τῆς μεταβολῆς Οδϑ. 810 "25, 
--- 3. ἰπὶς βαπτυσιν εἰς ψυχρὸν αἱ ἐγχέλυες Ζιθ2. 592 518. 81.1. 807}81. βαρὺ τὸ πεφυκὸς φέρεσθαι κάτω καὶ ἐπὶ τὸ 



184 βαρύς 

μέσον, βαρὺ ἁπλῶς τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον Οα 8. 269 "28, 
34. δ1. 808 380. 4. 811 817,15. βι8. 259 99. ΦΎΙ. 301 
48. ὅ. 205 Β27. δ΄ 4. 212 82. θά. 265 516. Μἴκϑ. 1065}18. 
τὸ βαρ) μένει ἐπὶ τῇ μέσυ Φγδ. 206}15. Οββ. 280 5271. 

ὔ 

βασιλεύειν 

πλῆθος βαρέως ἔχει ὑβριζόμενον ρ8. 1424 "δ. 
πρός τι ΠΕΙῸ. 1811 59. βαρέως φέρειν τι 
βαρέως φέρειν πρός τι Πεῖ0. 
δου θπάσμη δὲ βραδύτερος 

βαρέως ἔχειν 
ΠΕῚ1. 1815.418. 

1811 Ὀ16. --- (ρτο βαρύτερος 
πιθ21. 919 .381 ΒΖ Αν δὲ ΙΥ τὸ βαρύτατον ἡ ψυχρότατον γὴ ἢὶ ὕδωρ μα8. 840}20. ς 418: πιθ22. 919 488, 0011 922 382 Βο͵δβϑθῃ. πιὰ 11. 900 βαρέα πρὸς ἄλληλα Οαϑ. 269 "58. ἐν ἀέρι βαρύτερον τα- 415 14.) 

λαντιαῖον ξύλον μολίβὸν μναϊαίν, ἐν ὕϑατι κυφότερον Οὗά. βαρύσταθ μος. τὰ βαρύσταθμα ὕδατα φαῦλα Ἠζϑ. 1142 811 58. πάντα φέρεται τὰ βαρέα πρὸς ὁμοίας γωνίας. ἀλλ᾽ Δ. 2, : 
ὦ παρ᾿ ἄλληλα Οβ14. 291}19. τὸ βαρὺ ἢ κῦφον  ποιη- βαρύτης. «ἵ βαρύς 1. βαρύτητε; αὶ κυφότητες Ζμβ5. 448 τικὰ ἐδὲ παθητικα ΤΙ32. 829 "81. οὐ Ζμβ2. 6487. ἡ ὕλη τὸ 
τῷ βαρέος ἢ κώφυ Οδά. 812517. βαρύ, ἀϊδὲ βαρυντικόν 
Οϑ8. 810582. τὸ βαρὺ ἅπαν διαιρετόν ΟὙῚ. 299 Ῥ6. τὸ 
βαρύτερον ἀδιύνατον ἰσοδρομεῖν τιῷ κυφοτέρῳ ἀπὸ τῆς αὐτῆς 
ἰσχύος ῥιφθέν πις8. 918 438. 12. 915 "10. τὸ βαρὺ καὶ κῶφον 
᾿'πῶς ἔχει πρὸς τὸ πυκνὸν ὸ μανόν ΟὙΙ. 299 "71. Φἕτ. 560 
9, δϑ9. 217 }17. πολλὰ βαρύτερα ἐλάττω τὸν ὄγκον ὄντα 

“6 α 3. 809 54. Δημόκριτος βαρύτερόν φησιν εἶναι ἕκαστον 
κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν ἀδιαιρέτων Τα 8. 826 .49. - ὃ. 
ΑΥΪατα ἀαδοάδπὶ Κθηθναὰ Αγ βαρέα πυποιραῦ. τοῖς μὴ πτητι- 
κοῖς τὸ σώματα ὀγκυΐδη, διὸ βαρέα ἐστίν Ζμὸ 12. 694511. 
οἷς ὁ βίος ἐπίγειος αὶ ἔστι καρποφαγα ἢ πλωτὰ ὸ περὶ 
ὕδωρ βιοτεύσσιν Ζμὸ12. 694 41. οἱ βαρεῖς τῶν πτερωτῶν, 
οἱ βαρεῖς ὄρνιθες Ζμβ18. 6517, 16, 428, ὁ ποιῶνται νεοτ- 
τιᾶς ΖιιΒ. 6188. ποῃ βοϊιπη δΑΠΠἸπ86, Εἰ Κα ΑΖΙΙ 82, 8, 86ὰ 
δὔΐϑιτι ραἰ προ ά68, (ἢ Μ 2938 Βα, δι 172 84.) ρϑ!!πδθ: ἔχασιν 25 
ἕνιοι τῶν βαρέων τὰ καλύμενα πλῆκτρα ἐπὶ τοῖς σκέλεσιν 
Ζμδι2. 694513,17. τὰ πληκτροφόρα τῶν βαρέων Ζιβ12. 
ὅ04 09. --- μα]πιίροάθβ: τῶν στεγανοπόδων τὰ βαρύτερα 
περὶ ποταμὸς ὼ λίμνας ἐστίν Ζιθβ. 598 "15. --- 2. βαρὺ 
48 βοπο. ορρ ὀξύ Αὁ 2. 90 3198η4. τα! δ. 108 518, 19 ἃ]. 
βαρυ ἐστιν ἐν τῷ βραδεῖαν εἶναι τὴν κίνησιν Ζγετ. 186 096. 
ΨββΒ. 420 529-82. πιαθ, 899 326. 18. 9016. φωνὴ βαρεῖα, 
οοηΐ κίνησις βραδεῖα Ἠὸ 8.112 ."14. βαρύτερον φθέγγονται αἱ 
θήλειαι τῶν ταύρων Ζγεῖ. 186 Ρ82. βαρυτέρα φωνή Ζιεῖ4. 
ὅ4δ 55. πῶς τοῖς τόνοις δεὶ χρῆσθαι, οἷον ὀξείᾳ ὸ βαρείᾳ ὰ 
μέση φωνὴ Ῥγ1. 1408 580. ἡ βαρεῖα φωνὴ αὶ ἐπιτεινομένη 
ἀνὸρεῖον σημαίνει φ2. 806 Ρ98. ὁ ῥαθύμως διακείμενος τόν 
τε τόνον ἀνίησι ὶ βαρὺ φθέγγεται ᾧ 2. 8071 517 (ορρ ὀξὺ 
φθέγγεσθαι 316). ἐκ τῶν πότων βαρύτερον φθέγγονται πια 18. 
9011. βαρύτερον αὐλεῖν Ζγεῖ. 188 422. - ἡ μέση βα- - , ᾿ , ΝΣ, ν τ τὰ ξ βειά πρὸς τὴν νητὴν χα ὑξεια πρὸς τὴν ὑπάτην Φεϊ. 224 "88. 
ἐν τοῖς μέλεσι τὸ βαρὺ τῶν συντόνων βέλτιον Ζγεῖ. 187 Α1. 
ἡ βαρυτέρα φωνὴ πλείω μὲν ἀέρα κινεῖ, ἀκ εἰς μῆκος δέ 
πια19. 901 58. ἡ βαρυτέρα ἰσχύει τὸν τῆς ὀξυτέρας φθ7γ- 
γον πιθ. 918 416. 8. 918519. οΓ 12. 918 240. ἔργον μὰλ- 4“ 
λον ἄδειν τὰ ὀξέα ἢ τὰ βαρέα πιθ81. 920 519. ἡ συμφωνία 
λόγος ἀριθμῶν ἐν ὀξεῖ ἢ βαρεῖ Αδ 2. 90.419. τῶν συμφω- 
νίαν ποιώντων φθόγγων ἐν τῷ βαρυτέρῳ τὸ μαλακώτερον 
πιθ49. 922 029, 81. εὐαρμοστήτερον ἀπὸ τῷ ὀξέος ἐπὶ τὸ 
βαρὺ ἢ ἐπὶ τῷ βαρέος ἐπὶ τὸ ὀξύ πιθ88. 920 519. --- προ- 
σῳδία βαρεῖα, ὀξεῖα." βαρύτερον, ὀξύτερον ῥηθέν τι 28. 119 
"14,18. 21. 178 38. (βαρεῖαν προσιδίαν πανταχῷ τὴν περι- 
σπωμένην λέγει ΑἸοχ 60] 816 814. ΥΔΆΪΘα Ροεὶ ΙΝ 869.) 
--- 8. βαρὺ ἀθ οἄοτα. ὀσμὴ δριμυτέρα καὶ βαρυτέρα Ζικι. 
θ68421. ὀυσοσμοτέρα ὶ βαρυτέρα ἡὶ ὀσμὴ πιγ10. 908 580. δδ 
ἀτμίδα ἀφίησι βαρεῖαν Ζιθδ. 594 028. τὸν ὑπὸ ὕδρω πλη- 
γέντα παραχρὴμα ὀσμὴν βαρυτάτην ἀπεργάζεσθαι ἢ 891. 
1682"18. --- 4. βαρύς ἀθ δηίπιο. βαρύς, ἀϊδὶ σεμνός Ῥβ17. 
1891527, οἵ βαρύτης οχίν. --- βαρέως. βαρύτερον διά- 
γϑσιν αἱ γυναῖκες Ζιηά. 584 515. βαρύτερον ἔχυσι ἡὶ ἀδυ- 
νατώτερον οἱ ἄνθρωποι παϑά. 862 521. κς 42. 945 14. τὸ 

15 

80 

85 

40 

60 

:0β 

7. βαρύτης ἄπειρος Οαθ. 2138 828. -- οὗ, 
ρύτης φωνῆς, ΟΡΡ ὀξύτης, ὀξυφωνία ψβι1. 4 
118519. 7. 188 }185ηᾳ, 1788 52. ἀκ 808 082, κἡὶ βαρύτης ὑπεροχή τις Ζγεῖ. 187 4}. βαρύτης φωνὴς διὰ τὴν ἔμφραξιν πιὰ 11. 900 514. τὰ στοιχεῖα διαφέρει ὀξύτητι καὶ βαρύτητι Ὦ τῷ μέσῳ πο30. 1456.}58. -- οὗ βαρύς 4. ἔστιν καὶ σε- μνοτης μαλακὴ ἃ εὐσχήμων βαρύτης Ῥβ11. 1891 528. βαρύτονος. οἱ μέγα φωνᾶντες βαρύτονον ὑβρισταί φθ. 818 
481, ΒΩ, 

βαρύφθογγοι αἱ θήλειαι βύήες Ζγεῖ. 181 ν33. 
ἀρυφωνεῖν πια1δ. 900 18. 

βαρυφωνία δοκεῖ γενναιοτέρας εἶναι 
585 54. 

βαρύφωνος. τῶν ζώων τὰ μὲν βαρύφωνα, τὰ δ᾽ 
τὰ δ᾽ εὔτονα Ζγεῖ. 186 ΒΥ, 181 514. 
Φφωνα φ2. 807 318. βαρυφωνότεροι πια11. 
τῆς ἡλικίας βαρυφωνότερα γίνεται αὐτὰ 
58, φθέγγονται βαρύφωνα (οοὰ 1,, 
807 520. 

βασανίζειν τὰ μεγάλα ξύλα ἀκ 809 432. 
τῶν ἀνδρῶν σπέρμα, εἰ ἄγονον, ἐν τῷ ὕδατι 
τ 8θηβιι ἔογθηβὶ, οἱ βασανισθέντες, 
1448081. 

βάσανος. λίθος χρήσιμος πρὸς τὰς τὸ χρυσῷ βασάνες Ζιθ12. ὅ97 "2, παρατρίβεσθαι πρὸς τὰς βασανως χϑ. 1981. -- 
Β6ηδι. ζΟΓΘηΒὶ, βάσανοι πίστις ἄτεχνος Ραῶ. 1355 587. ἀεῇ Ρ11. 1482 .412. περὶ βασάνων Ῥα1δ. 1878 081. 1871. 
ρ11. 

βασιλεία. τῶν μοναρχιῶν αὶ πρὸς τὸ κοινὸν ἀποβλέπεσα συμ- φέρον ΠΎΤ. 1279 484," (ορρ τυραννίς). Η912. 1160 482. τῶν μοναρχιῶν αὶ κατὰ ταξιν τινα Ῥαβ. 1868 δῶ. βασιλεῖαι. ἴθ μοναρχίαι τυραννίδες Πε10. 1318 84. βασιλεῖαι καὶ τυραννίδες, ἀἶδϑὲ πολιτεῖαι ΠΕΙῸ. 1310 δ9. βασιλεία ἀοῖ, ἀϊες τυραννίς ΠΕ1Ο. 1810 }2- 1811 322. τῇ βασιλείᾳ σοτηραγαίας ἡ πατρὸς πρὸς υἱὸν κοινωνία Ηθ12. 1160 Ῥ)4, 27. 18. 1161 419. περὶ βασιλείας ΠγΎ14-18. δϑ. 1289 327, 80, 84, 41. βασιλείας εἴδη πέντε Πγ 14. 15. 1285 585. αἱ κατα γένος βασιλεῖαι ΠεΙ0. 1818 410. ἀΐδιος βασιλεία ΠΠΕῚ. 1801 »Ω4, ἡ μάλιστα λεγομένη βασιλεία Πδ10. 1995 δά βασιλείαν ὑπάρχειν ταῖς πόλεσι πότερον βέλτιον ἣ μὲὴ Πβ9. 12171519. ὙἹδ. 1286}. Ηθ12. 1160 586. καὶ β. πόθεν σωζεται ΠεΙῚ. 
1818 318-88. πόθεν φθείρεται Πε10. 1812 Ρ88-- 1818 517. καταλῦσαι τὴν βασιλείαν ΠεΙ. 1801 Ρ20. βι0. 1272 58. --- ς ΄ , » ἐυδννς, ἡ λ ν ἡ πρωτὴ πολιτεία ἐν τοῖς Ἕλλησι μετὰ τὰς βασιλείας (ροβι δοίδῖθηι γθρποσα) ΠῸ6 13. 1297 17. 

βασίλεια. καλεῖν εἰς τὰ βασίλεια οβ1353 411. 
βασίλειος. ἐν τὴ στοᾷ τὴ βασιλείᾳ 852. 1581 594. 

τὴ βασιλείῳ στοᾷ [874.1540 545. 
βασιλεύειν καὶ ἄρχειν Μνά. 1091 νά. 

βασιλέων δεῖ βασιλεύειν ΠΎ 15. 
λεύεται, πόλις βασιλευομένη Πα2. 
Ὑ18. 1288.341. εὖ ποιεῖν τὶς βα 

βαρύς 2. βα- 
22 580, Ζγεὶ. 

Φύσεως Ζγετ. 188 

ὀξύφωνα. 
᾿ ; ὙΦ“ , τα ἀνδρεῖα, βαρύ- 

900 "85. προϊϑσης 
αὐτῶν Ζγεῖ. 181 

βαρύφωνοι ΒΚ) 3. 

βασανίζωσι τὸ 
Ζγβ1. 141 58. 

ἀἴβε οἱ μαρτυρες ρ 81. 

πρὸς 

πότερον ἢ τὸ γένος τῶν 
1286522. --- οἰκία βαοι- 
1252}19, 20, 21, 25,28. 
σιλευομένως ἀρχικὸν βα- 



βασιλεύς 

σιλεὺς βασιλευομένων Ηθ18. 1161511, 12, 19. διὰ τί πρό- 
τερον ἐβασιλεύοντο αἱ πόλεις Πγ15. 1286 8. εἴ δ. 1289 

δ, πότερον συμφέρει βασιλεύεσθαι Πγ14. 1284 589. 15. 
1286 ΡΩ8, --- βασιλευτὸν πλῆθος, ἀεῖ, ἀἰδὲ δεσποστόν, 
ἀμιστοκρατικόν, πολιτικὸν ΠγΎῚ1Τ. 1288 48, 1287 588. 

βασιλεύς. 1. οἵ ̓ βασιλεία. ὸ βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων 
συμφέρον σκοπεῖ, ὅκ ἔστι βασιλεὺς ὁ μὴ αὐτάρκης Ηθ12. 
1160}8. ποίυς ἀνὸρας προσήκει γενέσθαι βασιλέας ἀιδίως 
Πα12. 1259 "15. γ18. 1284 48-"84. 17. 1288 819. αἱρεῖ- 

σϑαι βασιλέας Πβ1:. 1212 088, 1218 .380. ο 9. 1271 322. 
βασιλεὺς κληρωτός Η9θ12. 1100 7. βασιλεὺς ὁ κατὰ τὴν 
αὐτὸ βύλησιν πάντα πράττων, ἀϊει ὁ κατὰ νόμον λεγόμε- 
νὸς βασιλεύς ΠΎ10. 1281 81, 8. πόσην δεὶ τῷ βασιλεὶ ὑ ὑπάρ- 
χειν δύναμιν Πγ15. 1286 ν38, 88. φιλοσοφεῖν τῷ βασιλεῖ 
ὕχ ὁπὼς ἀναγκαῖον ἀλλὰ ὸ ἐμποδών { 19. 148916. -- 
τὸς ἀφωρισμένυς πρὸς τὰς θυσίας τὰς κοινὰς καλῦσι βασι- 
λὲς Πζ8. 1822 "29. --- βασιλεύς, εἷς τῶν ἐννέα ἀρχόντων 
385. 1542 321. 814. 1540 388, Θἷὰβ τυπογὰ ἢ 385. 1542 
416,18, 80, 86. 886. 1843544. -- ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς 

βάτραχος 188 

χόντων) 885. 1642 526. --- βασίλισσαν (ῷτο βασίλειαν) 
εἴρηκεν ᾿Αριστοτέλης ὋὉμηρικοῖς ἀπορήμασιν 171. 1806 

δ11, 1δ. 

βάσις, δτθδβυβ, ἔχειν τὴν βάσιν ὶ ἰσχυραῖν ΖΎΥΙ. 150.34. βά- 
σις νεανική φὅ. 809}80. παρ᾽ ἑκάστην βάσιν πεῖο. 881 θ26. 
28. 888 528. -- ταγθμπὶ μέτρον ἐν ῥυθμοῖς βάσις ἢ ἥ συλ- 
λαβή Μν!. 1087 "86. εἴ τις τὴν συμφωνίαν ποιήσειεν ὁμο- 
φωνίαν ἣ τὸν ῥυθμὸν βάσιν μίαν Πβδ. 1268 "8. --- ἔθο- 
πὰ Μθ9. 1051 3528. αἱ πρὸς τὴ βάσει (ἰσοσκελῷ ὃς τρίγωνα) 
γωνίαι Δαϑά. 41}15. ἡ ἀχθεσὰ ἐπὶ τὴν βάσιν Οβά. 281 
"9, βάσις κωνυ μβδ. 862 "2. πιεθ. 911 "6. 9842. 1685 
58. ἡ τῶν ἀκανθῶν βάσις φτβῖ. 821 018. περὶ μίαν βασιν 
δύο θυρίδες εἰσίν Ζιι40. 624 38. αἱ βάσεις τῶν ̓ πομφολύγων 
πις1. 918 419. ἄνθρωπος πρὸς ὀρθὴν πεφυκὸς τῇ βάσει πιδ4. 
897.316. 

βασκαίνειν. βασκαίνεσθαι δοκῶσι λάβρως ἐσθίοντες" μετα- 
διδόντες ἐπιλέγωσιν “ἵνα μὴ βασκανης με᾽ πκ84.926}21,24. 
ἐμπτύει αὐτοῖς ὡς μὴ βασκανθῶσι Γ2ΤΙ. 1521 529. 

βασκανίας φάρμακον τὸ πήγανον πκϑά. 926 "20. 
ΠῚ18. 1284 "1, Ἰάοπι ὁ βασιλεύς νοοδῖυγ Πεά4. 1804 018. 2 βαστάζειν. βασταζονται (ἰ 6 τιμῶνται) οἱ ἀναγνωστικοί 
- οἱ τῶν πόλεων βασιλεῖς νόμοι ΡῬηϑ. 1406 528. --- ἴοτπιδ 

δος ρίας ρἰθτιαπααθ βασιλεῖς, νου Πβ9. 1271 326. 11. 
1212 587.14. 1285 526. 15. 1286 11, βΒρα βασιλέας Ιορὶ- 
ἴὰς ΠγΥ13. 1284 088. 

ἃ. βασιλεύς, ανὶβ. Ζιθ8. 659) Ρ27. Ζι11. 615519. (Ὑτο- 
εἰοάγὶε8 Ῥϑυνυϊαβ Κοοῖ. [πὰ 715, Ε 456, ΑΖΙ1 109, 107.) 
« τρόχιλος. 

8. βασιλεύς, τορῖπα “Δρίατα Ζιι40. 628 9, 624 326, 62 
6.11, 18,15. οἱ καλεήμενοι βασιλεῖς Ζι40. 623 584. γί- 
γνεσθαι τεὺς βασιλεῖς ἐκ τῶν βασιλέων, ἢ δ πάντα τἄλλα ἐξ 
ἑνὸς οἷον ἔκ τῶν καλυ μένων βασιλέων ὸ ἡγεμόνων ΖΥΥ] 0. 
159320. ὁ δὲ τῶν μελιττῶν (γόνος) δκ ἐγγινόμενος ἄνευ 

τῶν βασιλέων" λείπεται τὸς βασιλεῖς γεννᾶν συνὸναζομένυς" 
τὸς βασιλεῖς ὥσπερ πεποιημένας ἐπὶ τέκνωσιν ἀφειμένυς, τῶν 
ἀναγκαίων ἔργων, ὦ μέγεθος δὲ ἔχειν" (τὼς μελίττας) ἐπα- 
κολυθεῖν τοῖς βασιλεῦσιν ΖΥΎ10. 15910, 24, 1608. ἔχωσι 
αὲν κέντρον, ἀλλ᾽ Π τύπτυσι Ζιε21. 5588 νῇ. ὁ τῶν βασι- 
λέων γόνος τὴν χρόαν γίνεται ὑπόπυρρος Ζιε2 2. 854 524. τὸ 

τῶν βασιλέων κηρία μικρά Ζιι40. 0241, 8. ΑΖΙ1 167,81. 

“σα μήτηρ, ἡγεμών. 
Βασιλίδαι ἐν ᾿Ἐρυθραῖς Πεθ. 1305 "19. 

βασιλικόν. τὸ καλέμενον λαχανον βασιλικόν φτα4. 819 "17. 
(Οεἴπιπα Ὀδ8111οὰπὶ ἢ. ῥὈΥΐσηαβ Αδθλαβ μος οορποιηθη Δα] 1 
εἴ Μίεγογ Θεβο 4 Βοι 1Π 802.) 

βασιλικός. αἱ ὁδοὶ αἱ βασιλικαὶ .β1848 224. 1858 525. --- 
βασιλικός., ἀἰδ8ὲ πολιτικός, δεσποτικός. οἰκονομικός Παι. 1252 
"8,12. σπυδαῖον ἄνδρα ταὐτὰ ποιεῖ ἢ πολιτικόν καὶ βασιλι- 
χόν ΠΎ18. 1288 "2. γένος βασιλικὸν ΠγΎΙ΄7. 1288 318. σκο- 
πὸς βασιλικός, ὉΡΡ τυραννικός ΠΕΙῸ. 1811 .4ὅ. 11. 181 δι 
τυραννίδος σωτηρία. ποιεῖν αὐτὴν βασιλικωτέραν ΠΕ11. 1314 
438. βασιλικὴ ἀρχὴ ἡ τιῶν τέκνων Πα12. 1269 "12. ηξηϑ. 
1241 029. ὁ νὺς τῆς ὀρέξευις ἄρχει βασιλικὴν ἀρχήν Παδ. 
1254 Ἐ6. βασιλικυΐτερον ἔχειν τὴν ψυχὴν εὐγνωμονῦσαν ρ1. 
1420515. μοναρχίαι βασιλικαί, ορρ ὁεσποτικαί, τυραννικαί 

Πγ14. 1288 08, 4. δ΄ 10. 1295 "15. πολιτεῖαι ὀλιγαρχυκαὶ καὶ ὼ 
βασιλικαί Πὸ18. 1291 "26. φυλακὴ βασιλική, ἀϊδβὺ τυραν- 
τική ΠγΎῚΙ4. 1288 824. οἰκονομία βασιλική. ἀϊδὲ σατραπική, 

πολιτική, ἰδιωτική οβ1846 518, 19-28. --- ἡ βασιλική, 
ἀϊει οἰκονομία, δεσποτεία, πολιτική Πα8. 1258 Ρ19. --- βα- 
τιλικῶς ἄρχειν τῶν τέκνων, ἀϊδὲ πολιτικῶς Πα12. 1259 "1. 

ῥετίλισσα. ἡ συνοικῶσα τῷ βασιλεῖ (ἑνὶ τῶν ᾿Αθήνησι ἐρ- 

ΓΣ δ 

80 

40 

80 

60 

Ργ12. 1418 "12. 
βατιακαὶ χρυσαῖ, χαλκαῖ θ49. 884 54. [248.1624 519. 
βατίς 1. ανῖδ. σκωληκοφαάγον Ζιθ8. 592 017 (Υ} βατίος, 

βάπος) (αξδα τυθεῦτα, ἰίδαιο Βοϊοπίαβ: Ῥγδίϊοοὶα τυ θοίγα ἢ 
οἶδα 159, 165δ.4Ζι1 88. 20. ) -- 2. ΟΡ 5618. σελαχῶν βατίς 
Υ 2117. 1521 ΡΑ41, 48. αἱ βατίδες ἴσχυσι τὰ ὀστρακωδη 
Ζιε10. 565 322. ταῖς βατίσιν. ὅταν ἐκτέκωσι τῷ ,ὀστράκα 

περιρραγέντος. (εἰς ἰμθθσραῃβ) ἐξέρ εται ὁ νεοττὸς Ζιε10. 
565327. ἔχει τὸ αἰδοῖον ἡ θήλεια φώκη ὅμοιον βατίδι Ζιε12. 
5861318. (, Π΄ῖα οἰουδρθπάθη βοοβθηἦ ΜΏΆΠΟΥ ρ]αιὶ Ηδὶ 
ἀ68 Αὐὶδβὺ 10. ΔΖΙΙ 145, 89.) 

βάτος 1. βατοι καὶ ἄγνοι φιαά. 8198. (βαθὺ ἰάδθυβ ὦ εὐ Βα- 
Ὀὰ8Β ἰοτηθηΐοδβαβ ὟΝ ὁ νατ οί). --ὄ 2. βάτυς, Ρἰβοῖβ. Ζιαδ. 489 
56. τοίοσίαν ἱπίος τὰ πλατέα ἢ κερκοφόρα τῶν σελαχῶν 
Ζιαδ. 489 081. οβ18. δ0ὅ 34. εὖ. ὅ40 "8, ζ10. 565 028. 
11. 5866 382. Ζμὸιϑ8. 695}28. ῥίνη δοκεὶ μόνη τῶτο ποιεῖν 
(συνδυάζειν) ᾧ βάτος Ζιζ11. 568 528. ΖΎβΊ. 1466. βάτοι 
φωλῦσι Ζιθιό. 899 ν29, καθαμμίζυσι Ζιι81. 620 580, ἀντὶ 
τῶν πτερυγίων τῷ ἐσχάτῳ πλάτει νέσσιν Ζμὸ 18. 6096 52ὅ. 

Ζπ9. 109 Ὀ17, τραχὺ τὸ δέρμα ἔχυσιν Ζμδιϑ8. 697 56. 
(Αγ 148 Εὶ 381 οὐ Β' 820,110: Ὑγγροη ραβίϊηβοα 1). 1118 
Βα]ὰ 1. ΑΖΙ1 146, 89.) 

βάτραχος. 1. τῆ ΑΖΙ111 8.) 8. τοίου ἰηῦον τὸ τελμα- 
τιαῖα Ζια1. 481 521. οὗ οἱ τελματιαῖοι βάτραχοι δρίμηι 
Βοβίθβ Ζιι40. 626 39. τὸ τῶν βατράχων γένος Ζιθ2. 589 
428, αν]. 47017. 10. 475 Ρ27. μείζω τὰ θήλεα τῶν ἀρ- 
βένων Ζιδ11. 8838 328. ἀδ6 νοῦϑ οἵ Ἰίηριᾷ Ζιὸ 9. ὅ86 58 84. 
241. 1528 817. ακ 800 826. Φ6 810 Ρ16. ἐν Κυρήνη οἱ 
φωνᾶντες βάτραχοι ἐκ ἦσαν Ζιθ28. θ00 6. ἐν Κυρήνη τεὺς 

ὄντας βατράχυς ἀφώνυς τὸ παράπαν εἶναι θ68. 888 3488. 

ἐν Σερίφῳ, τὰς βατραχυς ἐκ ἄδειν θ10. 885 58, τὸν σπλῆνα 
μικρὸν πάμπαν ἔχυσι Ζιβιδ. 506 320. τὸν πλεύμονα σομ- 
φὸν ἔχει τὸ τῶν ατράχων γένος αν]. 410}11. ἡ ὑστέρα 

ΖιγΎ1. δ10 ν8ὅ. τὰ μέλανα ἐν τοῖς βατράχοις Ζιὸ ὅδ. ὅ80 584. 
ἀδ οοἴϊα Ζιεϑ. ὅ40 481. συνεχὲς ἀφιᾶσι τὸ κύημα Ζιζ 14. 
568 328. φορὰ: τῶν μικρῶν βατράχων τῶν Φρυνοειθῶν πα. 
802 411. -- οἱ πεπλασμένοι βάτραχοι οἱ ἀνιόντες ἐν τῷ 

ὕδατι τηκομένα τῷ ἁλός ενβ. 461 "18 πο ὠκ μββ8. 859 514 
- οὗ φρυύνη, γυρινώδης. 

2. νἱβοίβ. ὁ καλύίμενος βάτραχος ΖΎΥΙ. 149 528. 8. 154 
428. ἰηΐοῦ σελάχη πυιηογαίαν Ζιεδ. 540 518. Γ 277. 1527 



186 Βάττος 

ναι, 48. ἀ6 ΘΟΥΡΟΓΘ Ζμὸ 18. 6956 "148, 696527. ἔχει πτε- 
ρύγια Ζια 5. 498 082. ἐκ πλαγίν ἔχει βραγχια, καλυπτό- 
μενα καλύμματι δερματῴδει Ζιβ18. 508 56. χολὴν ἔχει 
πρὸς τοῖς ἐντέροις Ζιβιδ. 506 "6. τὰ σελάχη πάντα ζῳοτόκα 
πλὴν βατράχυ Ζιβι8. 505 "4. οὔ Ζιζτο0. 56418. 565 "29. 
Ζγγ1. 149 328. 8. 154 525, 38, "2. 4. 155 39. πολυγο- 
νώτατον τῶν σελαχῶν Ζιζ11. 510 580. ὁ ἁλιεὺς καλύμενος, 
6}08 ἀο]υβ Ζιι87. 620 511 84 (Ὁ608 νϑύθγυμῃ ἀθ γᾶπϑ Ρίδοα- 
υγῖθα. οσῦπθ8 60}} 5 τὰ Αδἰίδῃ ρ ὅ6784) βατραχος θαλάτ- 
τιος θ11. 88 "18. (Πρ ίυβ ρἰβοαφογίαβ Ζ οὗ ΑΖΙΙ 146, 90.) 

Βάττος Κυρήνην ἔκτισε, Βαττυ σίλφιον (οὗ παροιμία) ἢ 485. 
1557 388. Β7. 

βαυκοπανθργὸι Ηδ18. 1121 ΡΩ7, οὗ Βογπαγβ Μὺβ ΕΒδῃ 
ἼΠ ὅ80,1. 

βαφύ. ἡ ὀσμὴ παρείκασται ξηρότητος ἐν ὑγρῷ ὼ χυτῷ οἷον γ5 
βαφή τις ὺ, πλύσις αιδ. 446 514. βαφὴ ἡ μίξις αὐτῶν (ἰ 8 
τῇ ἀλεύρου ᾿ τῷ ὑγρῶν) ὁμοία, γίνεται πχα13. 928 424. τὴν 

βαφὴν ἀφιᾶσιν, ὥσπερ ὁ σίδηρος, εἰρήνην ἄγοντες Πη14. 

1384 38, --- διεργασθὲν μᾶλλον δέχεσθαι τὴν βαφήν (οοἷο- 

10 

βίαιος 

τὰς μηχανάς εἰς ἀκρίβειαν νῦν εὑρημένα Πη11..13811). 

ὥσπερ ἀκανθαΐ τις ἦ βέλος Ζμβϑ. 6541. 
βελτιᾶν. αἱ ῥοιαὶ πῶς βελτιῶνται φταῖ. 821 .}88. 
βένθος ὕδατος (Εταρ 328) αι2. 488 32. κατὰ βένθεα χαλκῇ 

δ (ἔπιμρ 858) αν. 478 "24. 
βέντ ελος. οἱ ̓ Αραβικοὶ βέντελοι φταά. 819 Ρ21. οὗ 1 ϑοδὶὶν 

ἴῃ ΠΌΣΑ ἀδ Ρὶ σομπηθηῦ ρ᾿ θ4, 1, Β. 
Βερεκύνθιον ὅρος θ118. 8413. 
Βερεκυντίας καλεῖται ὁ ἀπηλιώτης σϑ18 324. [ 288. 152] 

518. 

βηλός (Επιροὰ 228) αι. 48717081. 
βήξ πιι. 891.512. βῆχες ἐγγίνονται, πλγ1. 901160. Ὑίνονται 

βράγχοι καὶ ἢ βῆχες πα10. 860 "81. ἡ βὲὴὲξ ἀναπνεομένυ ἀέρος. 
ὃκ ἔστι σημαντικὸς ψόφος ψβδ8. 420 088. ἐμποιεῖν (ποιεῖν) 
πνιγμὺς ὰ, βῆχας Ζμγϑ. 6640, 81. 

βῆσσα. οἰκεῖν αὐ ὼ ἄγκη Ζιι32. 618 "24. 
βῆτα. τὰ ἄλφα καὶ ἃ ἥγτα Μμ10. 1087 38. 
βήττειν Ζκά. τοῦ Ἡπνὶ πι1. 891 38. λβθ. 960 585. τὸ βήτ- 

τειν ψόφος, " φωνή ψβδ. 420}81. 
τϑηι, 400 αυϊὰ ἰηβοῖτατ) πχβ11. 981515. παρὰ τὴν βαφὴν 30 βία. πόνοι πρὸς ὁρήμον ἡ πρὸς βίαν, πρὸς βίαν ἢ πρὸς τάχος 
πολύχρος φαίνεται ἡ γὴ χι. 191 85. διελήλυθεν ἡ βαφή χϑ. 
198.3394, 

βδάλ). εἰν. ὃ βδάλλων ὀρθὸς ἔστηκεν ΖΙγ21. δ22}17. τὰ παι- 
δία ἐν ταῖς ὑστέραις βὀάλλειν σαρκίδιον τι ΖΎβΤ. 146 520. --- 
Ρ888 βὸαλλομέναις προῆλθε γάλα Ζιγ30. 522 86, 20. τῶν 36. 
βοϊδίων ἕκαστον βὸάλλεται γάλα πολύ ΖιγΎ21. 623 "16, 
10,81. 

βὸέ)ιλα. βδέλλαι ἰλυσπαάσει χρώμεναι Ζπ9. 109 329. (Πίτυ- 
ἀϊη15 ἢ) ΒΡΘα. .) 

βέβαιος φιλία. ορρ ἀβέβαιος ἡξη2. 1288 519, 1288.511. ὅ. 
1239}15. οἵ 625. 1688 "2. οἱ μοχθηροὶ τὸ βέβαιον ἐκ 
ἔχωσι Ἠθ10. 1159 08. ἡ φύσις βέβαιον (Βὰν ΕἸ 941) ηεη2. 
1288.318. βεβαία δόξα, βεβαιοτάτη δόξα, ἀρχή Μγό. 1008 
416. 1. 1011}}18. 8. 100511. βέβαιόν τι ἡ γνώριμον, βε- 
βαιότερον ὼὰ ἀληθινώτερον Μγά. 1008 817, 1009 57. --- βε- 85 
βαίως ὼ ἀμετακινήτως ἔχων Ηβ38. 1108 888. 

βεβαιότης ὑπάρχει περί τι Ἠα11. 1100 Ρ18. ἡ φιλία ἐν 
πίστει ἢ βεβαιότητι ἡμβ11. 1208 Ρ84. ποιεῖν βεβαιότητα 
ρ89. 1448 .423, 

βε βαιὸν. βεβαιῶσαι τὴν οἰκείαν δόξαν Ηθ10. 1159 5322. βε- 40 
ββαιώσομεν τὰς προειρημένας πράξεις ρ88. 1488081. πρυ- 

τανεύει εἷς τῶν πιυλητῶν, ὃς τὰ πωλόμενα βεβαιοῖ ᾿ 401. 
1845320. ὁ λόγος τῆς αἰτίας, δι’ ἣν βεβαιῶται τὸ γένος 
φταῖ. 816 516. 

βεβαίωσις. εἰς τὴν βεβαίωσιν τῆς ἐν τοῖς φυτοῖς ζωῆς φταῖ. 45 
815.512. --- τοῦ ρ8ὃ. 

βελένιον δηλητηριῶδες, βρώσιμον φρϑηι 821 382. (ογὶ Βα- 
Ἰφῃλῦθ8 δοσυρίδοι Π6}}}.) 

Βελλεροφόντης μελαγχολικός πλι. 988 .321. 
βελόνη 1. Βοῦβ, διὰ τί ἐν ὕδατι κάτω φέρεται Οὐδ. 818.519. 50 

διὰ τί αὶ ψοφεῖ ἐὰν παταξη βελόνη βελόνην Ψψββ8. 420 524. 
2. βελόνη. Ρἰ 868. τοβετῦιγ ἰπῖον τὰ ἀγελαῖα Ζιι2. .510 

Βθ, τῶν μακρῶν ἡ βελόνη ἔχει τὴν χολὴν πρὸς τῷ ἥπατι 
Ζιβ 10. 806 59. τίκτει χειμῶνος ΖιΕ11. 648 Ὀ11. ὀψίγονόν 
ἐστιν Ζιζιτ. ὅ71 5286. Ρατίυβ Ζιζι8. 5861}18. Ζγγά. 15 55 
438. ἄκανθαι τὴς βελόνης ἴῃ πἰάο πα]ογοηίβ Ζι14. 616 483 
οἴϑυ 1838, ΑΖΙΙ12ὅ, 1. (ϑγαρηδθμὶ οὐ ΗΙρροοδιρὶ Ζ Βρθὸ 
ἴα ῬΆγασθ θρτϑρὶθ ἀοοαδγαηῦ Οδνοηὶ ἀθ ραηθγαῦ ρἷβα δὺ 
Οδποόγαμ Ρ 831, Ουν ΧΥΤΙ], 8397, Βίθθοϊὰ Αγομὶν  Νὰ- 
ὕγ 680} 1842 292-800.) 80 

βέλος. φερόμενα βέλη ΟβΊ. 389 538. τὰ περὶ τὰ βέλη ἢ 

80 

ἅμα πεφυκέναι Ῥαῇῦ. 1301 "9, 10. δοκεῖ μὴ ἄνευ ἀρετῆς 
εἶναι τὴν βίαν Πα 6. 1250.516.. ἰσχὺς ἀμήχανος τῆς βίας 

. Ο}89. 291 λ4, ἐδὲν ἁιπτεῖται πόρρω ἄνευ βίας πνευματικῆς 

Ζιη1. 880 217. ἡ ἐν τοῖς λόγοις βία ΜΎ6. 1011.421. βία, 
ΟρρΡ πειθώ Μγ5. 1009 218. βίᾳ κατέχειν τὴν πολιτείαν Πεά. 
1804 12. βια, ἴδε ἀπάτη Πε4. 1804 "8, ΠΡΡΡα15. 1811 
Β5. --- βία ἀοῇ τὸ παρὰ τὴν ὁρμὴν ἢ τὴν προαίρεσιν Μὸδ. 
1015 326. Ῥαι0. 1809 Ρ6. ηεβ8. 1224 49, 21. ἡμα 14. τὰ 
βαὰὶ ἀπάτη ἀκύσια Ῥα15. 1317}»5. τὸ βίᾳ παρὰ φύσιν 
Ζιη1. 5868 .311. 8.4 φέρεσθαι, κινεῖσθαι βὶτι, ϑγπι παρὰ φύ- 
σιν, ΟΡΡ φύσει, κατὸ φύσιν Φὸϑ. 215."1. ε6. 280 329. Οαϑ. 
209 87. 8. 216 828. γ2. 800 828. Γβ6. 8838 Ρ20, 28. μα 4. 

342 155. ψαϑ. 408 599. ἀνά. 473 318. Ρα10. 1888 85, βεὰ 
β'ᾳ φέρεσθαι ᾿νϑμοπιδηῦον ἔδυ (Ὁ) μα 8. 841 526, 81. β9. 
869 328. 

βιάζεσθαι, ἱ 6 βίᾳ κρατεῖν, νικᾶν τι: βιάζεσθαι τὸς μὴ βυ- 
λομένες. τρέβηλων τὸς θεραπενομένυς Β'τὰ ΠῚ: ὅ. 1286 Ἀ80. 
10. 1281 338, η3. 1824081. βιασάμενοι τὴν φύσιν καὶ τὰ 
θη ρ8.143810. βιάζεσθαι τὰ φαινόμενα ἡεη2. 1286 εὐ 
βιάζεσθαι ς ἴῃ τί με βιάζεσθε λέγειν 40. 148110. -- 
οἱ νεώτεροι τῶν ταύρων ἢ τὴν αὐτὴν βιάζονται ( ἢ ,ἀναβαί- 
νυ σι) πολλάκις Ζιζ 21. δ15 8418. βιάζεσθαι ἴ 6 βίᾳ ποιεῖν 
τι: βιάζεσθαι τὴν ἡδονήν αιδ. 444 81. --- ποῦ αἀάϊτο οὈϊδοῖο 
6] ἱ ᾳ βία κρατεῖν ν6] οππαῖπο βίᾳ χρῆσθαι Παδ6. 1258 
Α11, 14. μβ8. 868..528.γ1. 811516. βιάζεσθαι, βιάσασθαι 
τῷ πνεύματι Ζ2γβ4. 181039, 88. ἡ ἰσχὺς βιώσεται κάτω 

Οδ 8. 318 080. τὸ βιάζεσθαι (ἀγβαπιθιῦῖβ, ςοοπὶ ἐλέγχειν) 
τθι4. 1686. --- ρᾷ88 ρῥγβθ8 βιάζεται, βιαζόμενον ΑὙἹ: 
871 3156. ἐκ 804 θ6. πκεῖο. 9839 .328. λβῶ. 960 ν9. βια- 
σθεις, τὸ βϑιασθέν Παθ. 1255511,51ὅ. ΟβΙΆ4. 296 580. τὸ 
πρὸς ὑπόθεσιν βεβιασμένον Μμ1. 1082 »8, 

βίαιος ἄνεμος μγὙι. 8709. βίαια πνεύματα, βίαιος ἀνρ κά. 
8395 50. πισϑ. 916.514. 11. 1477 516. -- τὸ βίαιον ἀεῖ ὅ 
ἔξωθεν ἡ ἀρχή, μηδὲν συμβαλλομένυ τῷ βια σθέντος ΗΥΎ1-. 
1110 341-517, ἰπ46 δομὶ βγη ἀκύσιον, λυπηρον. ἀναγκαῖον 

ἡεβ1. 1228 629- 88. 8.1224810., 18. 15. Μδδ. 1015.530, 
28. (εἶ βιαία ἀνάγκη Οβι. 2841 εὖ ἐξ ἀναΐγχης, ἰ τῆς 
κατὰ τὸ βίαιον λεῚ γομένης Με2. 1026 ΒΩ8.) τὴν βίαιον τρο- 
φὴν ὼ τὺς πρὸς ἀνάγκην πόνυς ἀπείργειν Πθ4. 1338 "41. 

ἕξις ,Πεπονημένη πόνοις αἡ Βιαίοις Πη16. 1885 Ρ9. βιαία 
ἀφαίρεσις ΜΙδ22. 1022 581. βίαιος τελευτή 517. 1419 5414. 

. 



Βίας 

βίαια συναλλάγματα Ἠεῦ. 1181 58. τὸ δεσπόζειν αὶ δίκαιον" 
βίαιον γάρ Πα8. 1258 "22. βίαιον παθος Οβ 9. 291 56. μὴ 
ῥάδιον ἀλλὰ βίαιον ψαϑ. 401 "1. τὸ βίαιον κἡ ἐπὶ τῶν ἀψύ- 
χὼν πεβ8. 122451δ. βίαιος κίνησις, φορά 8ϊπι, δγπ παρὰ 
φύσιν, ορρ φύσει, κατὰ φύσιν Φὸ 8. 215 58. ε6. 280 380, 
82,84. θ8. 354 39, 10. Οβϑ. 291 528. 14. 290.838., Μὸδ. 

1015 }15. ψα 8. 406 526. ὁ χρηματιστὴς (βίος) βίαιός τίς 
ἐστιν Ἠαϑ8. 1096 57. ---- βιαίως κινεῖσθαι, δαγῃ παρὼ φύσιν 
Φ03.258 084, 254 510. βιαίως φθέγγεσθαι ἀκ800 Ρ28. 

Βίαντος ὑποθήκη Ῥβ18. 1889 Ὀ28. τὸ τῷ Βίαντος, ἀρχὴ ἀν- τὸ 
ὁρα δείξει Ἠε8.118051. Βίαντι ἸΣάλαρος Πριηνεὺς ἐφιλονείκει 
[66.1480 088. 

βιαστικός. βιαστικὴ ἢ ὠστικὴ 
«-» 

ἡ τὸ πνεύματος φύσις Ζκο. 

βλαισέσθαι 1371 

1215 34. βίος εὐδαίμων, σπυδαῖος, μετ᾽ ἀρετῆς Πδ11. 
129δ386. η8. 1825 516. τῇ]. 162 57. ὁ κατ᾽ ὠρετήν, ὁ 
κατ᾽ ἀπόλαυσιν βίος ταθ. 102 518. ὠγεννὴς β. ἡ πρὸς ἀρε- 
τὴν ὑπεναντίος, ζὴν βίον βάναυσον, ὠγοραῖον" ὁ τῷ ευθέρ, τὸ 
δεσποτικῷ βίος Πη9. 1828 "40, 39. 8. 1825 824. τῆς ἀνε-. 
λευθερίας βίος θητικός αρΊ. 1251 "12, βίος τοῖς πλείστοις 
κοινωνῆσαι δυνατός Π611. 1296 529. βίος ἴδιος, β. κοινὸς 
τῆς πόλεως, καὶ πόλις ἡγεμονικὸν ζήσεται βίον εἶτα Πβ6. 1265 
Δ2ὅ. η6. 1827 ὅ. 8. 1825 80. δ11. 1295 826. --- πῶς 
“τὸν βίον δεέϊ παρασκευάζειν πρὸς τὸ πιστὸν γενέσθαι ῥήτορα 
ρ39. --- διήρηνται, πολὺ διαφέρωυσιν οἱ τῶν ἀνθρώπων βίοι 
ηεαά. 1215 52. Πα8. 12506510. 80. η8. 1328 "1. τρεῖς 

βίοι οἱ πρὔχοντες Ἠα8. 109517. ἴδιοι βίοι Πεδ. 1808 020. 
108.322. ῥύγχος χρήσιμον πρὸς τὸ κρατεῖν ᾧ βιαστικώτερν βιοτεύειν. βιοτεύυσιν (δρνιθές τινες) περὶ λίμνας, περὶ ἕλη, 

᾿Ὶ “« , 

Ζμγι. 662 58. τῶν ζῴων τὰ βιαστικώτερα Ζμβϑ. 655."12. τς 
-- βιαστικώτερον ὃ συλλογισμός τα 2. 106 318. βιαστι- 
χώτατον τὺ μονιμώτατον ἡ ἐπιστήμη ἡμβθ. 1200 587. 

βιβάζειν ὧν ϑυῶσαν, ἀἐργῶσαν Ζιζ18. 513 ΒΊ, 9. --- βιβά- 
ζεται ἡ ὄνος Ζιζ28. 511 529. 80. 

βιβλίον. κόλλη (γίνεται) τὸ βιβλίον Μη2. 104218. τὸ ἐν 30 
τοῖς βιβλίοις ᾿γινόμενον σκορπιῶδες ΖιδΊ. δὅ82.318. ε82. 557 
"9, λαβεῖν τὸ βιβλίον πιη1. 9168. 1. 917 320. ρ1. 1421 
428. ἡ τομὴ τῶν βιβλίων γίνεται εὐθεῖα ἀνελιττομένη πιςθ. 
914525. --- ἐν τῷ ἡμετέρῳ βιβλίῳ τῷ περὶ μετεωρων 
φτβῶ. 822 088. 

βιβλιοπώλης. περιφέρεσθαι ὑπὸ τῶν βιβλιοπωλῶν (βιβμοπώ- 
λων Βρ66) 184. 1601 86. Βισαλτῶν χώρα θ123. 843 516. 

περὶ ποταμύς, περὶ ὕδωρ, ἐν τοῖς πετραίοις τόποις Ζιι12. 
6155321, 82. θ8. 6898 526. ζ17. 510}26. Ζμδ12. 694 38. 
βιοτεύυσιν ἀπὸ τῶν ἀκανθῶν Ζαϊ. 610 56. βιοτεύειν ἀκρα- 
τῶς ΗΥ1. 1114516. 

βιᾶν. τύτων τὸ μὲν ἐτελεύτησε, τὰ δὲ ἐβίωσεν Ζιη4. ὅ85521. 
βιῶν τριάκοντα ἔτη, ἐλάττω χρόνον βἰπι Ζιε19. 552 Ρ28. 88. 
558520. ζ12. 566 24 (βγη ζῆν). 22. 6716 ΒΩ, 24. 5717}29 
γα ζῆν). βιῶσαι καλῶς ἐνιαυτὸν Ηι8. 1169 528. βιῦσι περὶ 
τὴν θάλατταν Ζιι12. 615 521 (βγῃ ζῆν 529). ἀφ᾽ ὧν βιω- 
σονται Πβ8. 1267186. ὅτω βιώσεται. ὅτων βιωσόμενος 
ΗκχΊ. 1111} 27. «11. 1101 517. ---- ταρὰ βιόμενοι κατα τινα 
νῶν ΗΧΙΟ. 11805171. 

βίβλος. σκοπήσωμεν τὰς βίβλυς τῶν παλαιῶν, ὡς ἔγραψαν Βιστωνὶς λίμνη Ζιθ18. 598 528. 
φταΊ. 821 080. 

βιβρώσκω- οἱ πλεῖον βεβρωκότες πεῖ. 881521. ὁ λέων μὴ πει- 
τῶν αὶ βεββρωκὼς πραότατος Ζιι44. 629}9. ὁ ἄνθρωπος βεβρω- 
κως χὶ πεπωκυςς τὸν αὐτὸν σταθμὸν ἄγει ἡ ὅτε νήστης ὑπῆρχεν 
(228. 151831. τὰ σῦκα ἐὰν ὕστατα βρωθὴ πκβ1. 980 
49. --- βρωτός, ορρ ἄβρωτος πκθ. 928 526. 4. 923 318. 

Βιϑυνία (ΣΞιθωνία οἱ 5.10 ὁχ ϑίορῃ Βγ2) τῆς Θρᾷκης 688. 865 
88227. ὶ 

βιομήχανος, 5γπ εὐμήχανος πρὸς τὸν βίον Ζιι16. 616 11. 
11.616 Ρ20. 15. 6161]. 

βίες. πᾶς βίος ᾧ χρόνος μετρεῖται περιόδῳ Τβ10. 886 .}18. 
βίος μακρότατος, μυριετής, ἔκμηνος Ζιζ 22. ὅ16 "29. ε88. 40 
858 17. ΖΎβΘ. 145 "84. οἱ χρόνοι τῶν κυήσεων ἡ τῶν γε- 
νέσεων ἢ τῶν βίων Ζγδιο. Τ711}171,588. διὰ βιν Ζιε14. 
545}17, 82. Πβ10. 1272 587. γ14. 1285215.--- ἐκβάλλει 
ἡ ἀετὸς πρὸ ὥρας τὰ τέκνα ἔτι βίω (νἱοῦμ8) δεόμενα Ζιι84. 
619}27. --- ζῆν φυτῦ βίον Ζγβ8. 186.}18. γ2. 168 Ρ28. ες 
εἰ. 719 82. βίος τις ᾧ πνεύματος ἐστι αὶ γένεσις ᾧ φθίσις 

Βίτυος ἀνδριὰς ἐν ΓΑργει θ156. 846 522. 
80 βιώσκονται ἕτεροι τόποι ὶ ἔνυδροι γίγνονται μα1 4.851 38 ὅ. 

βιωτικὸς τὴν διάνοιαν ᾧ εὐμήχανος Ζι11. 618 ΡΩΤ, οὗ βιο- 
μήχανος. 

βλαβερόν, εἐγὰ ἐπιζήμιον, ορρ ὠφέλιμον Ῥβ 28. 1399 588. 
ἀγαθὰ φύσει, βλαβερὰ διὰ τὰς ἕξεις ἠεη1 δ. 1248 580. βλα- 
βερὸν τοῖς σώμασιν ΠΎ16. 1287 516. ἡ τυραννὶς βλαβερω- 
τάτη τοὶς ἀρχομένοις ΠΕε10. 1810 "5. 

βλάβη ἐν στερήσει τῶν ἀγαθῶν ἡμβ8. 1199 "12. πολλοῖς 
βλάβαι συμβαίνυσιν ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν ΗαῚ1. 1094 "18. ἡ 
εὔθυνα βλάβη τις δικαία ἐστίν ῬγΎ1Ο. 1411 840. βλάβης 
ἔϑῃοτα ἰγῖα ἁμάρτημα, ἀτύχημα, ἀδίκημα Ηε10. 118511. 
βλάβη, οοπὶ βγῃὰ ἀδικία ἡμβ8. 1199 521. περὶ ὧν δίκαι γί- 
νονταῖ τρία εἶναι, ὕβριν βλάβην θάνατον Π|β8. 1261 589. 
ἔνοχος ταῖς εἰρημέναις βλάβαις (ἰ 6 βαναυσίᾳ οἱ ἀνελευ- 
θερίᾳ) Πθ2. 18331}11. βλάβην ἔχειν Πβ8. 1261 582. η14. 
1388 581. --- δια τι τερατῶδες παθος ἢ διὰ βλάβην τῆς 
φύσεως Ζιε!4. 644 "22. 

Ζγδιο. 1718 32. διαφοραὶ τῶν ζῴων κατά τε τὲς βίος ὦ βλάβος, δγα ἀδικεῖσθαι Πη1. 1828 "14,12. ἐκ τὸ βλάβυς 

τὰς πράξεις ἡ τὰ ἤθη Ζιαι. 4871511,14,}88. θ1.588511. 
εἴι43. 6294. Ζμδι2. 698511. ΖΎΥΙ. 150 55. τῶν ζῳων 
τὰ μὲν τὸν βίον καὶ τὴν τροφὴν ποιεῖται ἐν τῷ ὑγρῷ Ζιαϊ. 50 
481516. ζῴων βίος ἐκτοπιστυκός, νομαδικός Ζμὸ 12. 6946. 
8. 682 7. πονητικὸς ὁ τῶν γυναικῶν βίος Ζγὸ 6. 115 338. 
ὁ βίος πρᾶξίς ἐστιν, αὶ ποίησις" διήρηται εἰς ἀσχολίαν εἰς 
σχολήν Π|α4.125451. η14.183881. τα ἔργα ἢ ὁ βίος Ηχϑ. 
1119519.21. ὁ καθ᾽ ἡμέραν βίος Πβ6. 1265 Ρ41. τὰ χαλεπὰ 55 
κατὰ τὸν βίον ΠΎΘ.1278}271. βίος νομαδικὸς, γεωργικός, λη- 
στρικός͵ ἁλιευτικός, θηρευτικός, στρατιωτικός Πα. 1256 Ρ]. 
β9.121045. βίος ἀπολαυστικός, πολιτικός. χρηματιστής, πρα- 
κτικὸς ἢ, πολιτικός (οΡὈ ξενικός, θεωρητικός, φιλόσοφος) Ηαϑ. 
γεα4. 1215586. Παδ. 1284 080. η2. 1824 516, 27, 80. τίς 50 
αἱρετώτατος βίος, βίος ἄριστος ᾧ ζωὴ ἀρίστη Πη1. ηεα 8. 
γ. 

κρίνεται τὸ μεῖζον ἀδίκημα Ῥα14. 1814080, ΟἪε7.118224. 
βλαισός. βλαισοὶ τὴ θέσει ἀμφότεροι πόδες τῇ ἀστακῦ Ζιδ2. 

528.328. αἱ μέλιτται τὸς μέσυς πόδας ἐκμάττυσιν εἰς τὰ 
βλαισὰ τῶν ὀπισθίων Ζιι40. 624 Ρ2 (τϑαθρίδοαϊαπη χη6}}18 ἴῃ 
Ροάϊθυδ ἀρίαμι). βλαισοὶ οἱ Αἰθίοπες ᾧ οἱ Αἰγύπτιοι πιδά. 
907 321. 

βλαισότης τῶν σκελῶν διὰ τί Ζπ16. 118 "9. βλαισότης τῶν 
τριχῶν πιδ4. 909 581. 

βλαισξσθαι. τῶν ἄλλων ζῴων βλαισῶται τὰ κῶλα διὰ τὸ 
μαλακὰ εἶναι Ζπ11. 118 021. μικρὸν ἐβλαίσωται (ν1 βε- 
βλαίσωται) ἐπὶ ταὶ πλάγια τὼ ἐντός ΖΙβ1. 498.521. τὰ 
σκέλη τῶν πολυπόδων βεβλαίσωταί τε ἡ εἰς τὸ πλάγιον 
ἔχει τὸς καμπάς Ζπ16. 1718 "4. τῶν καρκίνων ἡ κάμψις 
εἰς τὸ πλάγιον ἡ ἡ βεβλαίσωται Ζπ16. 118 Ρ25. 
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138 βλαίσωσις βοήθεια, 

Ζιβ12. 504 529. ἡ ἄνω βλεφαρὶς ἀφοδὺ Βερεῖθαε, φυίθυε- 
ἄτα οἵ ϑέπ 166 ᾳ. κοινὸν τῆς βλεφαρίδος μέρος τῆς ἄνω καὶ 
κάτω κανθοὶ δύο Ζιαβ. 491 542. 

ὥ, οἰ. συγγενεῖς αἱ ἐν τῇ κεφαλὴ ἢ 

βλαίσωσις, ταθίθΡἢ ἀεῦ Ρβ28. 1899 526. 
Βλακεία, χωρίον ἐν Κύμη 482. 1651510. 
βλακικὸς τὸ ἦθος ὁ αἰγοθήλας Ζιι80. 618 "δ. 
βλὰξ καὶ ἄφρων ἡεη14. 1241 518. ταῖς βλεφαρίσι 
βν τὴν βλάβας Ῥβδ. 1882.529. βλάπτειν μεγάλα ΠβΙ11. ε ὴ ταῖς ὀφρύσι τρίχες ΖΙγ11. 518 520. πὸ ἫΝ 818 "22, 21. 

1218 81. βλάψαι. τὰς , εὐφυεῖς πρὸς σύλληψιν Ζικ1. 684 
488. βλάπτειν πρὸς ὑγίειαν. Βη18. 1158.320. ἐν τῇ κυήσει 

ὃ ἂν βλαφθὴ τῶν τέκνων ᾧ τῷ μεγέθει πηρωθὴ Ζιξι8. 5138 

λεφάρυ τρίχες αἱ ἔσχαται, βλεφαρίδες. Ζια8. 491}20. ἐπὶ 
πέρατι φλεβίων, βοηθείας χάριν, τῶν πρὸς τὰ ὄμματα προσ- 
πιπτόντων ἕνεκεν Ζμβιδ. 658}21. 132,14, 17. βλεφαρίδας 

νᾳι βλάπτεσθαι τὰ ὄμματα πρὸς ὀξυωπίαν πὸδ. 816 526. 
- ἐκ ἐπιώρκησαν μὲν ὅν. ἐκαχύργησαν δὲ ᾧὶ ἔβλαψαν τὲς τὸ 
ὅρκος 148. 1502}11. βλάπτεσθαι, ἀΐδὺ ἀδικεῖσθαι ἨΕ11. 
1186}8.14. 12. 1186.}88-28. 10. 1184}12. --- βεβλαφέ- 
ναι ΡγΎ16. 141731. βλαβύήσεται, ορρ ὠφελήσεται Πβ 8. 
1269 518. βέβλαπται Ηεῖ. 1182 86. τὴν κάτωθεν Ζιβι. 498}24. Ζμβι4.65825. ὄρνιθες ὀφθαλ- 

βλαστάνειν. δένδρεα, τ᾽ ἐβλάστησε (ἔρ 129) κθ. 899 "27. 135 μες ἄνευ βλεφαρίδων Ζιβ13. ὅ04 534. 
Μβ4. 1000 480. κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν (ἔαρ 807) βλέφαρον. αὶ τῇ βλεφαρυ χρῆσις ἅμβ18. 651 582. 2. 648 
Ογ2. 800 581. ψυθ. 480 529. . Ζγα18. 1322 020. τὸ ὄμματα 218. Ζγβθ. 744486-}9. υ8ϑ. 457 "4. τῆς σωτηρίας χάριν, 
φύονται ὶ βλαστανυσιν ἐξ ἀρχὴς Ζγδθ. 11484. ἡὶ θερ- τὰ προσπίπτοντα κωλύσσιν, φράγμα ᾧ ὥσπερ ἔλυτρον Ζμβ 
μότης ποιεὶ θᾶττον βλαστάνειν τὺς ὀδόντας Ζγεϑ. 189 838. 18. 651385, 8371. ψβϑ. 421029 (οἵ [00 Ῥαγαὶ 402). τῶν 

βλάστη, ἐγὰ βλαστός. ἀφελὼν τὴν βλάστην, ὅταν καρποφο- 29 βλεφάρων ἐπικεκαλυμμένων αι. 481526. τῶν ζῴων τὰ 
ρήσωσι πκὶ4. 924 08. μὲν ἔχει βλέφαρα αιθ. 444 526. τὰ ζῳοτόκα ἔχει βλέφαρα 

βλάστησις τῶν δένδρων Ζιζϑ9. 564 "2. δύο, οἷς ἢ σκαρδαμύττυσιν Ζμβ13. 6561 821. βλέφαρον τὸ 
βλαστός. Ῥαπιιϊα, οδυ δ, Ζγα 28. 181 49. βά. 189 }81. ἄνω ὶ ᾧὶ κάτω Ζιαβ. 491}19. (τὰ τετράποδα τῶν «οτόκυν) 

ἄν17. 418 585. οἱ παλαιοὶ βλαστοὶ πολὺ ἄλλόν εἰσι τῶν ὑκ ἔχει βλέφαρον ἐκεῖθεν (ἄνω) Ζμβι8. 657 ν14, τὲ (άτω) 
νέων μέλανες χδ. 195 "4. οἱ «βχαστοὶ κατὰ γῆς ὄντες εἰσὶ 35 βλέφαρον (τῶν τετραπόδων τῶν εϑοτόκων) ἔχει λεπτότητα καὶ χ 
λευκοὶ χϑ.195 51. ἡ ὑγρασία ἡ διὰ τῶν βλαστῶν χδ.19 5518. τάσιν Ζ2μβι8. 851 516. (οἱ βαρεῖς τῶν πτερωτῶν) τῷ κάτω 
βλαστὸς μέρος τι τῶν φυτῶν φταϑ. 818 516. ἀνεῖναι βλα- βλεφάρῳ μύυσι Ζιβ12. 804 832ὅ. οἱ βαρεῖς ὄρνιθες σκαρδα- 
στόν Φβι. 198 514. θᾶττον ἑνίεναι (ἀνιέναι οἱ ΒΥ}, Θυλϊυυοτθ μύττυσι τύτῳ (βλ. κάτι) μὲν ἐς, τῷ δ᾽ ὑμένι Ζμβι8. 
δῃΐ ΨΘΥΒ, ταϊ ῦο 6 Θδζα) βλαστόν πκιά. 924 δ10. ὴ τροφή, 651}16, περιστεραὶ ὼ τὰ τοιαῦτα ἀμφοῖν Ζμβ18. 657010, 
ἣν ἄνω ἀφίει εἰς τὸν βλαστόν, εἰσέρχεται εἰς αὐτήν πκ18. 8ὺ οἱ γλαυκωδεις τῶν ὀρνίθων αὶ τῷ ἄνω βλεφάρῳ Ζιβι2. 804 

ἐπὶ τῶν βλεφάρων ἔχυσιν ὅσα τρίχας ἔχυσιν Ζμβ 14. 668 
411. θ58. 884 029. παδ]1. 865 14, ὁ στρυθὸς ὁ Διβυκός 
Ζμβ14. θ88814. δ14. 691}18, οἱ ἄνθρωποι μόνον ἐπ᾽ 
ἀμφότερα (ἐπ᾿ ἄμφω) Ζμβι4. 66851δ. Ζιβ1. 498}22, 
πίθηκος Ζιββδ. 502 381. τῶν τετραπόδων ἐθὲν βλεφαρίδα ἔχει 

924 529. Δ21. (τῶν πολυσχιδῶν τῶν τετραπόδων) διίσταται τὸ βλέ. 
βλασφημεῖν κατὰ τῶν τετελευτηκότων ὑχ ὅσιον ἔ 40.1481 φαρον γενομένων ὕστερον Ζγβ6. 142310. βλεφαρίδας ἐπὶ 

᾿ϑὅ. τῶν βλεφάρων ἔχυσιν ὅσα ,Τρίχας ἔχυσιν Ζμβι4. 658811. 
βλασφημία. ἐπιφέρειν ὄνομά τι ἐπὶ τὴν βλασφημίαν Ζιζ 18. ὑπὸ τὸ κάτω βλέφαρον ἐνίοις (τετράποσὺ παραφύονται μα- 

612811. 86 ναὶ τρίχες Ζμβι4. 668.526. ΖΙβ1. 498᾽}24. τῶν ἐνύδρων 
ἐδὲν ἔχει βλέφαρα Ζιδ10. 68754. ἰχθὺς ἐκ ἔχει Ζμβι8.. 
658 58. Ζιβ18. 508 385. βλέφαρον ὑδὲν αὐτῶν ἔχει (ἰχθύων, 
ἐντόμων) Ζμβι18. 661}81. σκληρόδερμα ὅλως ἐκ ἔχει 
Ζμβι8. 651}82. αιδ. 444 026. ψβ9. 42180. ἐδείς πω 
τὸ ἐντὸς τῶν βλεφάρων ἐρρίγωσεν αι. 488 3428. βλέφαρα 
λευκά χϑθ. 198.381. ἀναιδῶς σημεῖον βλέφαρα ὕφαιμα ὺ 
παχέα φ8. 801 29. οὗ 6. 818 322. οἱ μύωπες συναγυσι 
τὼ βλέφαρα πλαϑ. 958 338. 15. 9568 ν86, 39. 16. 9595864. 
γϑπα ἱαρτ]ατὶ ἰῃύθγμδ Θοπιργοδβα καταπίπτυσιν οἱ ἄνθρωποι, 
τὰ βλέφαρα συμβεβληκότες Ζιγϑ. 51457. 

βλίττειν Ζιι40. 621 582. --- ῥ888 πότε βλίττεται τὰ σμήνη 
Ζιε 23. 884 515. βλίττεται τὸ σμῆνος χοᾶ ΟῚ τρία ἡμίχοα 

βχεκφημθε ᾿Αρχίλοχος βλάσφημος Ρβ28. 189811. 
βλέμμα σύννυν πλαῖ. 958 .518. 
βλέννος. περιπλύνονται τὸ βλέννος Ζιθ2. 591 328. 
βλεννώδης. κέφαλοι βαρεῖς ᾧ βλεννώδεις, πολύποδες βλεν- 

νώδεις Ζιθ2. 591526. ι87. 622 320. 4 

βλέπειν. πλεοναχῶς λέγεται ταῖδ. 106 1ὅ. --- ,ἡρέμα ὶὶ ὑκ 
ὀξύ μγά. 3818 Ῥ4. ὀξύτερον, ἀμβλύτερον, φαύλως βλέπειν 
Ζμβι8. 6588, 667086. ΖΙβ10. 5031. βλ. μαλακὸν ἢ 
διακεχυ μένον φ8. 818 526. εἴδωλον ἐξ ἐναντίας βλέπον πρὸς 
αὐτόν μγά. 818 56. τὸ νέφη μελάντερα φαίνεται βλέπυσιν «5 
εἰς τὸ ὕδωρ μΎ4. 31420. --- Παρμενίδης “μᾶλλον͵ βλέπων 
ἔοικε λέγειν ΜΑδ. 986 "48. --- βλέψας ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς 
εὐδαιμονύσας Πη1. 1327 21. οἱ βλέποντες ἐ ἐπὶ μικρὸν οἴονται Ζι40. 621 58, 

μαϊά. 852 511. --- βλέπειν πρὸς τὸ τῆς πολιτείας συμφέρον βοᾶν. ἠίόνες βιόωσιν (ἤσοπι Ρ 265) πο. 1458 581. ὥστε 
βιὰ Πγϑ. 1284 ΒΩ1, η2. 1824 δ, 11..1880 "87. θ1. 1887 10 βοῆσαι τὴν Ἑλλαδα (ἀρυὰ Αδβίοποπι) ΡΎΙΟ. 1411 5971. -- 

480. βλέπειν εἰς μέρος τι, εἰς ταὐτό εἰπι Πη9.1829 528. οἱ νεοττοὶ ἐχβαλλόμενοι βοῶσι Ζιιδά. 619 588. ---- πιείδρὰ 
δῶ. 1289 "6. εϑ. 1809 58. ΟὙ8. 806 81. ὅπω ἡ πολιτεία αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τὸ μέγα ἢ τὸ μικρὸν βοᾶν ὡς ἑλκόμενα 
βλέπει εἰς πλῶτον Ἢ ἀρετήν Πὸ1. 1298 "14. τὴν τῦ μέρες Μν8. 1091.310. 
πρὸς τὴν τῷ ὅλυ δεῖ ΒΜΘΝ ἘΜΉΝ Πα18. 1260}14. --- βόειος. Ζιβι6. 506}29. γ20. 521 }88, 522529.,81. Ζμγβ. 
οἱ ὀδόντες κάτω βλέπουσι, τὸ ὄθαρ κάτω βλέπει Ζιβό. 502 ες 67118. 9. 611 δ, θ αἱ. 

Βοηδρομιών. περὶ τὸν Βοηδρομιῶνα Ζιζ29. 578 Ρ18. τῷ Βοη- 
δρομιῶνος Ζιθ1 2. 619 528. 

βοήθεια. τροφὴ ἡ β. Πα8. 1258 ν19. οὕ 9. 1257 "32. βοη- 
θείας ὼ ἀλκῆς χάριν ἔχυσι τὰ κέρατα" ἄλλοις ὑπάρχυσιν 
ἕτεραι βοήθειαι ΖμΎ 2. 662 }21, 88. δ6. 682 5858. ἡ ἡ παρ᾽ 
ἀλλήλων β. ΠΙγ6. 1218 "20. δια τινος τῶν ἐκτὸς βέηδεας 

“1. Ὑ21. 5385. 
βλεφαρίς. 1. ϑίρθθγα. δέρματι περιειλημμένη, ὁ συμφύε- 

ται, δέρμα ἄνευ σαρκὸς Ζμβ18. 651}2. Ζια18. 498 529. 
Ὑ11. 618 52. αἱ βλεφαρίδες Ζιγ11. 818 510. δ10.686}26. 
τῇ κάτω βλεφαρίδι μύνσι (Δ]]πα6 οἱ Θχοθρεῖβ Ορί ἀϊῖ8 δὸ 
Εορυα Ζμβ18. 661.529, δ. δ11. 691.321, τὰ φολιδωτα' 



Ι . βοηθεῖν 

μδ. 819}28. βοήθειαν φέρειν ἑαυτοῖς (ταϊ᾿οεἰπδπάο) Οα10. 
419 582. βοήθεια τοῖς ἀπόροις Πζὅ. 1820 582. 33 ἱκανὴ β. 
πρὸς σωτηρίαν ἴ 6. 4170 522. πρὸς ὑγίειαν ἡ δύναμιν ἔχει 

βόρειος 139 

456 518. βομβῶσι μέλιτται, σφῆκες, μηλολόνθαι, τέττιγες 
Ζιὸδϑ9. δ8δ)0. ι40. 621 524, 21 (βομβῆσαι). 41. 628 520. 
ανϑ. 4718 85. 

βοήθειαν Ζμβδ5. 651}1. ἡ φύσις πρὸς τὴν ἑκάστυ ὑπερ βόμβος. τὴ τρίψει τὴ πρὸς τὸν ὑμένα ποιῶσι τὸν βόμβον 
βολὴν (1 6 δὰ ἀνογίθηάδῃι ὑπερβολήν) μηχανᾶται βονθειαν δ ανϑ. 4715 816. 

Ζαβ1. 653 482. β. τινος νοὶ τοὶ δοσυδμάδε αι. 444514 νοὶ βομβυκιον 1. [0]]1οὰ]ὰ8 Βοπιῦγοῖβ 5 τὰ βομβύκια ἀναλύυσι 
δνοσίομάδθ ανϑ. 474 "28. --- βοήθειαι Ῥβδ. 1888 520. οαϑ. 
1348 11 (δγπ συνεργίαι). πκζ 9. 948 029. ἔχειν βοηθείας 
ὁια τὴν ἐμπειρίαν Ῥβδ. 1888 529, 81. βοήθειαι τινος (( 6 δὰ 
δἰ'χαἱὰ δνοσίθπάυμ) Ρβδ. 1382 Ῥ2ὅ. ηεγ1. 1229 515. 

βοηθεῖν φίλοις, ξένοις Πβ5. 1268 "6. ταῖς ὑπαρχύσαις πολι- 
τείας, τὴ ἀδυναμίᾳ ΠδΙ. 1289."6. ατϑ969 "6. αὶ φύσις τοῖς 
ἵπποις βεβοήθηκεν, οοπὶ ἀλκὴν δέδωκε πρὸς σωτηρίαν ΖμγΎ2. 

τῶν γυναικῶν τινές Ζιε19. 551 Ρ14. οἔ 8. 302-204, ΑΖΙΙ 
162, 8α. --- 3. ἔνια τῶν βομβυκίων (ν 1 βομβυκοειδῶν) 
Ζιε24. δ55δ 518. ΑΠΙΒΟΡΒΟΓΑΘ [,δν ν6] Οδβιΐδθ ΡΣ βρθϑοῖββ 
οἵ ΑΖΙ1162, 8ὺ (Βόδυμυς Η πὶ ἀ68 [πβϑοίθβ 1839: Μορα- 

6116 πλυγασῖδ ΞεΞ ΟΒ]οοάοτηδ τηυγασῖα. Βγυ}}] 6 8337 Μερα- 
ΘὮ116 ποδίογθα [{Ἀ1ὺ βοὴ πἰὰ ἀδὴβ 168 δή γαούοβὶτ8] οὖ δ- 
Βη18). 

8668.53. -- β. ς ἀεὺ ἱποὶς χρήμασι Ηε4. 1180 319. --- βε βομβυλιάζυσιν οἱ δεινῶς δεδιότες πκζ11. 949 518. 
ἐπὶ τὺς ἀδικῦντας ΠΎΞ. 1280}27. --- μᾶλλον βοηθητέον 16 βομ βύλιος. 1. Ζιε19. 551 Ρ12 (ν] βομβυλίς) ἔοτὶ νεκυδάλν 
εἰς τὸ ἦθος ἢ τὴν ὑσίαν Ηι8. 1166 "19. --- βοηθεῖν πρός τι 
ἱ 8 δυξ δὰ αἰϊᾳυϊὰ δἀδυσοπάυπι, πρὸς τὰς καλὲς πράξεις 5ἰπι 
91. 115514. ΜΙκδ. 1079}16, δβαὰϊ δὰ ἀνογίθπάυτ δ᾽αυϊὰ 
πρὸς τὴν φθοραν 5ἷτα ανϑ. 414 "24. Ζιιϑ7. 621 518. πκζϑ. 
948 082. --- βροηθεῖσθαι παρά τινος Ῥβθ. 1888 "28. 

βοήθημα τηλικῶτον ἀγνοεῖν Ηαά4. 1091 56. ἐξ ἐλαττόνων βοη- 
βημάτων ὁ λόγος (οταίῖίο ρμοᾶοδβιγὶβ) τῶν μέτρων Ργ2. 
1405 57. 

βοηθητικός τινι Ῥα18. 1314 524. τὸ βοηθητικὸν εἶναι ἐν 
τῷ διαφόρῳ ἐλευθέριον αρ δ. 1250 "26. νεῦρα μέγιστα τὰ 35 
πρὸς τὴν ἰσχὺν βοηθητικαί Ζιγδ. 5815}9. τρόπος τις τῆς 
πολιτείας πρὸς τὰς μικρὰς ἀδικίας (ἱ 6 δΔἃ 688 δγοτῖ- 
ἰουάδϑ, οἵ βοηθεῖν) βοηθητικὸς μόνον ΠΤ. 1261 516. 
βοηθητικώτερον ᾧ ἀνδρειότερον τὸ ἄρρεν τῷ θήλεος Ζιι1. 608 

Ἰασυᾷ οὗ Ηυπιθοϊάϊ Κοβπιοβ 11 425, 871. ΑΖι 1162, 8α. --- 

ἢ. ὁ καλύμενος βομβύλιος. τρίτος. μέγιστος τῶν σειρήνων 
Ζιι40. 628}12. νἱοῦυβ οὖ ροηθγαῖίο Ζιι4 8. 629 329 βα. (Βοιηδὶ 
Βρ66 οὗ 4008 οἰϊαῖ ΑΖΙ1 162, 9.) ὲ 

τοβόμβυξ. ἀπὸ τὸ βόμβυκος ἐπὶ τὴν ὀξυτάτην νεάτην ἐν αὐ- 
λοῖς ΜνΒ. 1098 58. --- τὰ τὸς τραχήλυς ἔχοντα μακρὲς 
χαλεπῶς πληρῦσι τὺς βόμβυκας ακΒ00 "25. 

βόνασος Ζιι4δ. 680518-}17 (ν} βονάσσος, βυινασος). τῶν 
ἀγρίων ὰ κερατοφόρων λοφιὰν ἔχει βόνασος Ζιβ1. 498081. 
διχαλὰ ἅμα ᾧ χαίτην ἔχοντα ἢ κέρατα δύο κεκαμμένα εἰς 
αὑτά ἐστιν ἔνια, οἷον ὁ βόνασος τὰ ἐντὸς ἅπαντα ὅμοια βοΐ 
Ζιβ16. 606)}80. τοῖς βονάσοις γαμψὰ τὰ κέρατα" τὴ τῷ 
περιττώματος ἀφέσει ἀμύνονται Ζμγ2. 668 518. (Βοδ υτὰϑ 

. ΟΚΘὴ [βὶβ 1829 ρ182, ΝΊΘζτηδπη Ατομὶν 1858 ἢ 127; Κα, 
515. 88 ΕἾ 061, ΑΖΙΙ 64,7.) 

βοηθὸν ἔχειν τὸν νόμον ἨΕ14. 1138.52. βοηθὸν ἐπαγαγέσθαι βορά. χαίρει ὅτι βορὰν λέων ἕξει ΗΎ18. 1118 328. 
τὸν δῆμον Πε6. 1805 "88. βόρβορος. Ζιειδ. 841}12. ΖΎΥΙ11. 168 582. οοηὶ κόπρος 

βόθρος. ὀρύττειν βόθρον Μὸ 80. 1025516. Ζιζ39. 619 41. Ζιε19. 551 54, ὁοηὶ φυκία Ζιθ2. 591 518. 
βόθυνος αὶ δέχεται τὴν ἐκβληθεῖσαν γὴν πκεδ. 989 56. ἑμὺς βορβορᾶν. τὸ τὸπυ βορβορωθέντος Ζγγιιϊ. 168 829. 

ἐρύξασα βόθυνον πιθυΐδη Ζιε88. 658 "8. --- βόθυνοι, φα- 86 βορβορώδης. φύεσθαι ἐν βορβορώδεσιν, ἐν τὴ ἰλυι βορβο 
σαατα ἐν τῷ ὑρανῷ μαῦ. 842 386 Ιἀο]ετ. κ2. 892 "4. 4. ρώδει Ζιε1 5. 541}16, 20. 
395 12. βορέας. βορέαι οἱ ἀπ᾽ ἄρκτυ κΑ. 394 020. κυριώτατα βορέας 

βοΐδιον (Ὁ ῬΆγγη 87). ἐν Φαάσει βοῖΐδια μικρὰ ὧν ἕκαστον ὁ ἀπαρκτίας κά. 394 28. μβ6. 368 "14, 864 418, 1δ, 20. 
βδάλλεται γάλα πολύ Ζιγ21. 522 "14. 4.86122. τὸν ζέφυρον εἶδος τιθέασι τῷ βορέαν Πδ8. 1290 

Βειωτία ρϑ. 1429 "14. 9188. 848 "19. Ζιθ28. 605}81. 696. 40 419. βορέαι γίνονται συνεχεῖς, ὃς καλῶμεν ἐτητίας μβὅ. 
1516516. Κορωνεια τῆς Β. 6124. 842 "8, δ. Λέλεγας κα- 8028311. πκς 2. 940 585, 88. ὁ βορέας ̓  εἰς τὴν ἐνταῦθα 
τασχεῖν τὴν Βοιωτίαν [ 488. 1549 085. 619. 1568 520. ἘΞ οἰκυμένην πνεῖ μβὅ. 8682, 862 586. ἐν τῷ κολπῷ βορέας 
Δρυμὸν ἕν ᾿Αττικὸν ᾧ ἕτερον Βοιώτιον 569. --- Βοιωτοὶ κατεῖχεν μαῖ. 8451. ὁ βορέας πυκνότερον πνεὶ ἢ ὁ νότος 
Ζιζ τ. 559."8. Βοιωτοὶ ὅμοιοι τοῖς πρίνοις Ῥγά. 1401 38. . πκς10. 941 327. 15. 941 088. ὁ βερέας ἅτε ἀφ᾽ ὑγρῶν τό- 
᾿Ορχομενίων πόλις καὶ ἐν Β. 699. 838 "8.. . 4: πων ἀτμιδωδης, διὸ ψυχρός μβϑ8. 808 585,16. βορέαι ἐπι- 

Βόλβη λίμνη ἐν τῇ καλυμένη ΣΞυκίνη ΖΙβ11. 501 511. ἢ νέφελοι, αἴθριοι πκςθ2. 947 "4. βορέας λαμπρές, ορρ πίπτει 
8ολ)3οί. δου σκίλλαι πκ26. 929 56. 28. 920319. (Μυβοατὶ πχςθ0. 941.28. ὁ βορέας ἀρχόμενος μέγας, λήγων δὲ μι- 

εοιποδυπι 7..) κροξ πκς89. 944 580. 20. 942 "2. 41. 945 38. 45. 945829. 

βέλινθος. θ1. 880 235-25. ἤοτ ἱ α βόνασος οὔ Βοοῖκῃι δὰ ἢ 1 βορέας τριταῖος λήγει πκς1 4. 941 584. 9. 941 520. --- βορέω 
ν4-12. : : 80. ποπιίπα Παγρεύς, Μέσης, Καυνίας, (Γαυρεύς) ᾿Ιδυρεύς σθ918 

βολίταινα. (πολυπόδων) ἣν καλῦσιν οἱ μὲν βολίταιναν οἱ δ᾽ 41,8, 4,6. [288. 1621588-40. 

ὄζολιν- εἰσὶ δ᾽ ὅτοι (ναυτίλος ᾧ ποντίλος) μικροί, τὸ εἶδ Βορέας. ὅτε ὁ Τιτυὸς ὅθ᾽ ὁ Βορέας Ζκ8. 698 Ρ25. ἐκ Βορέν 
ὅμοιοι ταῖς βολιταίναις Ζιδ1. 525 "19, 28. καὶ γίνονται ἐν τῷ ἵπποι γίνονται 164. 1508 ν12. 
εὐρίπῳω τῷ ἐν Πύρρᾳ βολίταιναι Ζιι81. 621 Ὀ11. (Ὑτοιποοῖο- βόρειος. χειμὼν ξηρὸς ἢ βόρειος μαῖ. 844 "85. πα 8. 859 

Ρτδ υἱοϊδοθυβ οὔ Α 5:9] 1862 Ρ 882, ΑΖΙ1149,1.) δδ 541. ἔαρι θέρος βόρειον παϑ. 860 518. 10. 860 385. βόρειον 
βέλος. τ. ἴᾳ βέλος δικτύυ. ἁλίσκεσθαι πλείος ἰχθὺς ἐν τῷ κλίμα κῷ. 392 38. τῆς Πλειάδος βορείν γενομένης ζκε8. 542 

αὐτῷ βόλῳ Ζιθι5. 600 38. βόλοι υἱραῖοι Ζιθ19. 602 8. --- 511. ὕδωρ βόρειον. νότιον ΖΙθ10. 596 328. τῶν πνευμάτων 
, δ). 

2. ἴα βόλος ὀδόντων. ἀκμαζει ὁ ἵππος μετὰ τιῖς βόλυς, 
, 

τὰ μὲν βόρεια καλεῖται, τὰ δὲ νότια μ|38. 864 819. 5.868 
ὀχεύει ὁ ὄνος μετὰ τὸν πρῶτον βόλον δἰπι Ζιζ22. 510}}18., 
18. 34. 5171 Ρ20. Ζγββ. 7485Ρ10. 80 

22. α10. 8419. Πὸ8. 1290."14. τὰ βήρεια, τὰ νότια (πὶ 

βεμβεῖν. βομϑᾶντα φαίνεται τὰ πτερωτά, ὅταν κινῆται υῶ. 
πνεύματα) πκς81. 944 21. δδ. 946 "28. βορείοις (Δᾳυϊοπία 

. ξοπιροτῖδυ8) μα 10. 8417 286. γ1. 8711 .28. Ζιζ 19. 514 51. 
52 
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Ζγδῶ. 166}84, 161510. πκε18. 939 020. τοῖς βορείοις 
Ζιθι19. 603 526. πκς48. 945518. βορείων μὲν ὄντων, νοτίων 
δέ Ζιθ2. 592 514. βορείων ἢ ἣ νοτίων (οτὰ ὄντων) πκε18. 989 
518. τὰ βόρεια ( 6 τόποι βόρειοι) Ζιθ19. 602 322, 28. 

βοροὶ ὼ ἀναίσθητοι φ6. 81018. 

βέλεσθαι 

(ῥοτῦ Απῶϊορθ Ὀσθα]15 ῬᾺ]}. τας Βα 6}18 πιδαγοίδηϊοθ, οἵ δὰ 
Ὑνιοάονις 88 οο Τμϊογαγῦ ἀθβ Αὐὶδὺ 64, σνδϑὶ Οδργδὰ τυρί- 
ΟΆΡτα ναὶ βῶς ἄγριος, Βοάϊο νουγα ἴα, ΑΖΙΙ θ4, 8. 

βύβαλο φ. προστέθεικεν ἡ ἡ φύσις τάχος ταῖς ἐλάφοις ὺ βυ- 
βάλοις ΕῚ δορκάσιν Ζμγ2. 668 51 1. (ὑογὲ ἱ 4 βυβαλίς.) 

βορρᾶς. εἰ βορρᾶς πηλὸν καταλήψεται (6χ ροσία ἱποοτίο) βυβων. ἰπρίθη, ΑΖι 1 (80 2. κοινὸν μέρος μηρθ χὰ ἥτρυ βυ- 
πκς46. 945 Ρ2. βορρᾷ πχφϑ. 940 11. 

Βορυσθένης μτι. 462 "25. οἱ ἐκ τῷ Φάσιδος ἢ Βορυσθένυς 
καταπλέοντες 12. 1488 54. 

βοσκάς. τῶν στεγανοπόδων τὰ μὲν βαρύτερα οἷον βοσκάς, 10 
ὅμοιος μὲν νήττη, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων (Υ] βάσκας) 
Ζιθ8. 698 017. (ἴοτί Απδβ Ἵγθθοβ δὲ φυθγηυθάι]α 1 ἔδπι οἵ 
μὰ 160 ϑὺ 161, δὰ 1564, ΑΖιΙ 88, 21.) 

βόσκειν. ἐκ ἔστι πλησιάσαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ βόσκοντι Ζιε2. ὅ40 
418. -- χωρὶς βόσκονται τὰ ἄρρενα. τῶν θηλειῶν Ζιζ 18. κΆτς 
51 2.028. βόσκεται ( ζῷον τι) τὸ πράσιον, τὲς μύρμηκας, 
τὸς ,»δχώληκας Ζι02. 591.816. ι9. 61411. 16. 616 "8. 

βοσκή. πέτεσθαι ἐπὶ βοσκὴν Ζιι40. 624 521. 
βόσκημα. κτῆσις, πλῦτος βοσκημάτων Ῥαδ. 1861 514. Πβι. 

βων Ζιαι 4. 498 "9. ἀτγίογίβ δὲ γϑπδ Ἰ]]δοα δχίθγωβ οἱ ἔϑιμο- 
τ 118 τείνυσι ἐπὶ τὸς βυβῶνας, Ταταΐ δου 8 6 ἔθιηουδὶὶβ διὰ 
τῶν βυβώνων ὼ τῶν μηρῶν φέρωσιν ἐναλλάξ Ζιγά. δ15 38, 
10. ἐν τοῖς ἔτοναι οοποδρίυσῃη βοηϊ πὶ Ζιηϑ. 688 Ρ2 (εἴ 
Ρ]ΐη ΥΠ ὅ, 41 οἱ νὰῦ ἰϑοῦ δρ ὅδζ, Ρ 258, Τβυγοῖ Βόνὰθ ἰὰ 
ομόοϊορ. 1867 βορὺ Ρ 204). θυμωδὺς σημεῖον. λεῖος περὶ τὰ 
στήθη ὃ περὶ βυβῶνας ᾧ 8. 808 528. οἵ Βοβθ Ατ ΡΒ 700. 
ἐπὶ ταῖς μασχάλαις ὶ βυβῶσι παϑ4. 868 520. --- οἱ βυβῶνες 
γίνονται πληγέντες (πληγέντος) ΟδΖδ: Ρ6Γ ἰούαιπι, ϑῃῦ ΥΕΓ: 
νυϊπογαῖῖ, οὔ οὔΐαπι 5. ὙΒϑορὴν ΙΓ 1762) διὰ τὴν συνάρτησιν 
τῶν φλεβὼν ὼ νεύρων πε2θ. 888 Ρ2]. 

βυγενὴ ὐπδμ τὰ (ἔαρ 814) Φβδ. 198 }82, 199 "5,11. 
βύγλωττος. τοξοτῖαν ἰπύον σελάχη Γ 2771. 1521041. (ϑοῖοα 

1261 θ11, ζῆν ἀπὸ βοσκημάτων Πζά. 1819"20. πρόσοδοι 30 υ]ρατὶβ ΟἹ οὗ Β0μο] Ορρίαπ Ηδὶ 1 99.) 
ἀπὸ βοσκημάτων οβὶ 846 581. οἱ ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις βισκή- 
μασιν Πὸ4. 1291315. ἐν Ὀμβρικοῖς τὰ β. τίκτειν τρὶς τῷ 
ἐνιαυτῷ θ80. 886 519. --- βοσκημάτων βίος Ηαϑ8. 109ὅ 20 
(οὔ 11. 1489 58). .9.11710}18. ἡδονὴ ἢ ἐν θηρίῳ ἢ ἐν 
βυσκήματι ἡμβῖ. 1204 388. ρωσιν Ζι4. 611 38. 

Βόσπορος, οἷα πδίασα ἄθϑοῦ μα]ά. 888 57. Ζιθιδ. θ00 58. ἡ βυλεῤχοῖν οδοηὶ φυλαρχεῖν Πδ11. 1295 512. 
- Βόσπορος ὁ Κιμμέριος Ζιε19. 552 "18. οἱ ἐν Βοσπόρυ βύλεσθαι. βέλεται ἐθεὶς ὃ μὴ οἴεται εἶναι σπυδαῖον ἨΕ11. 
τύραννοι οβι841}4. ἐν Βοσπόρῳ (Ὁ) μγ2. 812 516. 1186}7. ηεβ1. 1228 "6. αὐτῷ μάλισθ᾽ ἕκαστος βύλεται 

Βόσπο ρος ἐναυπήγησε ,Τετρήρη αὕτοι ἐδιον ἢ 558. 1870 580. τἀγαθά ΗἨθ9. 1159512. δι᾽ αὐτὸ βύλεσϑαι (Ἔγὰ αἱρεῖσθαι 
βοστ ρύχιον. τὰ μαλάκια τίκτει τὸ ὠὸν καθάπερ βοστρύχιον, 80 

Βυδινοὶ οἱ περὶ ἸΣκαρίσκον [ 821-828. 1582 844. 
Βυζύγης 848. 1886 "26. 
Βῦθος περι οιτᾷ, παροιμία ἐπὶ τῶν εὐήθων ἔδ18. 1512 481. 

ἐμβυν λοι Ζιζ18. 512.388. οἱ βυκοόλοι ἐὰν μίαν αἴγα μὴ εὖ- 

ὅμοιον τῷ τῆς λεύκης καρπῷ Ζιε12. δ44 89, ὅμοιον βοστρυ- 

χίοις οἰνάνθης ὼ λεύκης καρπῷ Ζιε1 8. 549 ν58. (ονδοῦπι γτὰ- 
οθπῖο οἰνάνθης οἱ ἔγαούα ρορα]! διπιθπίο οὐ] πάγίοο δά μβδογθηῦθ 
τϑοῖβ θοπαρασβηΐαν ο[81888 1401, Α Κ᾽ο ]ὰ 401.) 

βά στρυχος. 1. οἱ καλείμενοι βόστρυχοι Ζιε19. 551 026. (ὥδιι- 86 
ΡΥτὶ8 ποσίϊυςσα ἢ ἴμδ8 80, ΑΖΙ1162, 10) -- 2. ἡ σηπία 
ἐκτίκτει μακρὸν ὼ συνεχὲς ἐκ τῶν φῶν, οἷον τὲ τῶν βο- 
στρύχων Ζιε18. δὅ50 Ρ10. (ΠΤ Βοτιδ6 νϑγβίο :-νοϊαῦ ψυοὰ νι] ἴαπὶ 
τϑοθιοσιη). 6828: 486 }18. ΟἸΓΤὮΙ τη} ] 6 Ὀ ΓΒ Βρθοῖθβ οβὺ. 8 
1841 δυϑρίὶσαῦυδ 6βὲ οἷον τὸ τῆς οἰνανθης βοστρύχιον, Ρι18, ὁ 
30, οἷον τὸ φυτῶν βοστρύχιον. οὗ βοστρύχιον.) 

8. τάνη- ἐσθίοντες βοτάνας ῥίζας Ζιθ2. 592 .525. τῶν φυ- 
τῶν τινὰ μέσον ἐστὶ ἡνῖς ὺ βοτανῶν φτα 4. 819 "42. 
βοταναι, ἀϊοὺ λάχανα Φταά. 8191. βοταναι ἐλαιώδεις φταῖ. 
82182. ἀπὸ τῆς γὴς ἐστὶν ἡ ἔκφυσις τῆς βοτάνης φτβι. 45 
822 214. οΥ 8. 824 8ὅ, 825 314, 1ὅ, 11 ΑἹ. βοτανην λόγχη 
παρά οιον θ171. 8417 81 ΒοοΚπιδηη. τὴν οἰνῶτταν καλυμένην 

βοτι γὴν 102. 1494}921. 
βοτρυδό ν. τίκτει ὁ πολύπους ὠὰ βοτρυδὸν ἢ 815. 158118 

(εἴ ὥσπερ βότρυς Ζιε11. 549 524, 850 411), οἵ βοστρύχιον. 50 
βότρυς. οἱ βότρυες. πῶς μεταβάλλυσι τὰ χρώματα χϑ. 19ὅ 

525-80. καπνεος ἂν ἐνέγκῃ μέλανας βότρυς Ζγδ4. 110 δ21. 
ῥᾶγες βότρυος, βοτρύων Ζιε18. δὅ50528. χ2. 192 58, ἐπὶ 
τῶν βοτρύων τὰ ἐλάττω ἀπυρηνότερά ἐστιν (᾽018 νἱπῖδοσα 
ΔΡγτθῃ) πκϑά. 925 "24. τρίψας βότρυν 580. 1566 519. δδ 
-- τὰ ψὰ καραάβυ γίνεται ὥσπερ βότρυς Ζιε11. 849 524, 
580511. οἵ βοστρύχιον. 

Βοττιαίων οτἶβο, διὰ τί ταῖς κόραις τῶν Βοττιαίων ἔθος ἦν 
λέγειν χορευύσαις ἴωμεν εἰς ̓ Αθήνας 448. 1δδ0}44, 4, 48. 

βυβαλίς. ἐν τῷ τῆς βυβαλίδος αἵματι ἐκ ἔνεισιν ἶνες, τὸ τῆς 60 
βυβαμίδος αἷμα πήγνυται μᾶλλον Ζιγβ. 515 084, 5616 "δ. 

Ηα!. 1094."19,20. βυλόμεθα τὼ τέλη ἡμα 11. 1189 510. 
βιδονται ἔ ἔνια ἡ τῶν ἀδυνάτων ἤ:β10. 1226 }82. βύλεσθαι, 
ΟΡΡ δύνασθαι Πβ71. 1261}1. ἃ βύλονται: δυνάμενοι πράτ- 
τύσι πάντες ΠΕ10. 1812}8. ἄρχεσθαι ὅτε βίδλονται ὅτε 
ἐπίστανται Πδ11. 129 516, βύλεσθαι, ἀϊδὶ ἐπιθυμεῖν ηεηξ. 
1285}20-22. --- τὸ βυλόμενον τὴν πολιτείαν Πε9. 1809 
17, --- οἱ βυλόμενοι (1 6 οἱ τυχόντες), ὁ βυλόμενος Πβϑ9. 
1210521. ἢ 394. 1564814, 11. 89. 1548 "87. -- δεῖ 
ἕκαστον λέγειν τοιῦτον εἶναι ὃ φύσει βύλεται εἶναι ᾧ ὃ 
ὑπάρχει οβι4. 291 22. ἡ ικ διάμετρος βύλεται μὲν κατὰ 
τὸν διὰ παντὸς εἶναι ἀλθα ἀνε ἐκ ἀκριβοὶ δέ μβθ. 868 
082. τὰ 5Δ6ρ6 ρὲ βύλεται εἶναι εἰρηϊβεδξαν ἀυο φουϊὰ Ρετ 
πδύυγδιη βαδιῃ ἰϑηάϊῦ, βῖνα 1ὰ δββϑαυϊας 4ὰο ἐρπάϊξ, εἶνο 
Ὡοὰ ρἴθηθ οὐ ρουΐθοίθ δβϑοαιϊναγ, νον Αβ27. 701,21 
(6.384). Φβ2. 194282. δά. 212518. 7. 214 420. ΨΒΊΙ!. 
428 514. αἱ4. 441 38. 7. 44110. Ζιηϑ8. 5883 8429. Ζμγ4. 

. 665 22. 7. 669 "22. Ζπ18. 71418. Ζγα18. 724517. β4. 
188517, 28. Ὑ11. 761.529.}17. Ηδ1. 1119 584. 11.1135 
584, εἼ. 1182 221. 8. 1138 Ρ14 (τίσ, 6). θι2. 1160}18, 
21. 18. 1101 328. 110. 1171 312. Πβ6. 1265᾽Ὀ} 27, 126651. 
δ 11. 1295 "26. ἡ6η10, 1242}86. ἡμαϑά. 1194 Ρ9. πιζ 1. 
9162. καὶ φύσις βύλεταί τι ποιεῖν Ζιε 8. 542 520. Ζμγϑ. 
61084. δδ. 682 86. Ζγαῶ8. 181512. Ὑ2. 708 88. 7. 151 
525. Παῦ. 125 427. 6. 1256 "8. μβ2. 854 082. βύλεται 
μὲν ἡ φύσις, ὑκ ἀκριβοῖ δέ Ζγδιο. 1718 54. καὶ πολιτεία βυ- 
λεται συνεστάναι, ἀπονέμειν Πὸδ 2. 1289 "582. 8. 1293 "40. 
βέλεσθαί τι, ορρ σαφῶς λέγειν, διαρθρῶν ΜΑ 8. 989 Ρ19. 
β6. 1002 "28. Ζγὲϑβ. 1691. οὗ εἸ. 16 525. βύλονται λέ- 
γεῖν Κ. 934. Ηδ12. 1126}21. ε1. 1129 57. (αἸϊῦον ὡς 
βυλόμεθα λέγειν Μμ10. 1086 }19.) τὸ ἀκώσιον βύλεται λέ- 
γεσθαι Ἠγ2. 1110 080 (ΖΘΕ1]1). βύλεται σημαίνειν ταΊ.103 
481. ζὅ. 142}21. --- βυλητέον ρ1. 1420 ΡΩ8. βυλητέον 



βυλεύειν 

τὸ ἱκάστῳ ἀγαθόν, βυλητὸν τὸ ἁπλῶς ἀγαθὸν μβ11. 1208 
"39. --- βυλητὸν ἁπλῶς τἀγαθόν, ἑκάστῳ δὲ τὸ φαινό- 
μένον ΗἨΎΘ. 1118 λ28. οἵ ἡμβι1. 1308 589. βγη ὀρεκτόν 
γ6η2. 128 δ "25. ἀϊδὶ ἐπιθυμητόν ΜλΊ. 1072 528. 

βυλεύειν, 1 6 βυλευτὴν εἶναι ΠΎ11. 1282 280. εθ. 1806 58, 
- τὸ βυλευόμενον, ρᾶτΒ οἰνιδεῖδ, ἀἰδὺ τὸ προπολεμῶν, τὸ 
δοιαῖζον Π|δ14. 4. 1291 λ28, Ῥά. η9. 1829 38. ο[ὙὙ11.128]1 
}81. 1δ. 1286 320, 26. 16. 1287122. δ1δ. 1299 526. --- 
βυλφύεσθαι, αἰεὶ ζητῶν Ηζιο. 1142.481. οὗ γὅ. 1112}22. 
Ὅγ7γιι λογίζεσθαι Ηζ2. 1189.512. τὸ β. συλλογισμός τίς ἐστιν 
μνῷ. 458 514. περὶ τίνων βυλευόμεθα Ἠγ5. ζδ. 1140."81. 
8. 1141}10. Ῥα4. 1869588. ρ8. 1428 527. βυλευόμεθα 
περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν, ϑ περὶ τῶν μὲ ἐνδεχομένων 

ς ἔχειν, ὦ περὶ τῶν τελῶν, ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς τὸ 
τέλος Ἠγδὅ. 1112.3830,}11. ζ2. 1189.518. ἡμα 88. 1198 16 

βῦς 

δίοις (ορρ λογισμὸς ἢ νῶς) Πη1ὅ. 1884 22. ἡ β. ὅρεξις 
ΨΎ10. 488 428. Ζκθ. 700 }22, 18. ἡ β. ὄρεξις ἄλυπος τζϑ. 
146 "2, 6. ὴ β. ἐν τῷ λογιστικῷ τὸδϑ. 126 518. Ψγ9. 432 
5. τίνων ἐστί Ηγ4. 1111}19-30. τῷ τέλυς ἐστί Ηγδ. 
1118 515. ἡ β. ἀγαθῷ ὄρεξις Ῥα10. 1869 58. ἡ β. ἐστι 
ὼ τῶν ἀδυνάτων Ηγ4. 1111 22. ἡμα 17. 1189 Ἴ τὸ ἐν 
δυνάμει καὶ βυλήσει ὃ ὃν ἔσται Ρβι9. 1898 52. τῆς ,βυλήσεως 
σημεῖον αἱ λῦπαι καὶ αἱ ἡδοναί ΡβΆ. 1881 57. αἱ βελήσεις 
ἄδηλοι Ἠκ 8. 1118 380. αἱ β. δόξαι ἀποκεκρυμμέναι τι12. 
112.086-178 6. βυλήσεις ὀρεῖαι, μεγαζαι Ῥβ12. 1889 58. 
τὸ ἴσον ἀνταποδιδόναι τὴ υλήσει ΗθΊ1. 1151 086. -- βα- 
σιλεὺς κατὰ τὴν αὐτὸ βύλησιν, ορρ κατὰ τὸν νόμον 5ἷπὶ 
ΠγΎ1Θ. 128751. 1ὅ. 1286}82. β10. 1272 "7. παρὰ τὴν 
αὐτῷ βύλησιν ΗΕ12. 1186 }24. 11. 1186}4. ἐμποδισμὸς 
ταῖς βυλήσεσιν Ρβ2. 1818 "18. 
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βυλιμία διὰ τί λίνεται πηϑ. 887}39. 
βυλιμιὰν ἐπὶ τῷ ψύχει πηϑ. 881 088. 
βύμνκος. οἱ καλύμενοι βώμυκοι ἐν τοῖς ἕλεσι παρὰ τὲς 

ν29. Ῥα2. 185δ1."4. 6. 1862 518. βδ. 183881. ἁπλῶς εὖ, 
πρός τι τέλος εὖ βεβυλεῦσϑαι Ηζιο. 114221, 29. πράτ- 
τειν δεῖ ταχὺ τὰ βυλευϑέντα. βυλεύεσθαι δὲ βραδέως Ηζιο. 
1142 05. --- βυλευτὸν τί Ηγῦὅ. ἀϊϑι προαιρετόν Ηγ5. πρταμέύς πκεξ. 981 089. 
1118 32. βυλευτὸν καὶ τὸ τέλος ἀλλὰ τὰ πρὸς τὰ τέλη Ηγδ. Ὁ βύπρηστις ὕ 388. 1584 59. (Δ6]ο68 ερες, υὐ [,αὐτ 6.116 ορί- 
11132.388. 7.1118 08. 

βύλευσις, ἀϊει ζήτησις Ηγό. 1112 "22. --- βύλευσις, ἐγ- 
πίων. .) 

Βυύρα ἢ Ἑλίκη κά. 896521. 
κλήματος ὄνομα ὅταν ἐξ ἐπιβυλῆς τίς τινι κατασκευάσῃ βῦς. 1. α. Βοβ ἰδυγυβ ἢ (ἢ Ῥχοοοοάϊπρβ οὗ [86 Κὶ Γνῖδι Αρδὰ 
θάνατον 418. 15417}86. γραφαὶ βυλεύσεως Γ 8318. 1641 
84, 3879. 1541 881, 42. 411. 1547 029. 

βυλεντή ριον. ἀπαλείφυσι τὰ καταβαλλόμενα. χρήματα ἐν τῷ 
βυλευτηρίῳ 400. 1544 271. συμβυλενέιν ἐν τοῖς βϑλευτη- 
βίοις Ὁ ταῖς ἐχκλησίαις ,8. 1428 814. 

βυλευτής. ὁ β. δημοτικόν, αἰδὶ πρόβυλος Πδ1δ. 1299 "81. 
ὁ β. ἐκ ἄρχων ΠΎ11. 1282 584. --- βυλευταί κα. 400 17. 80 

βυλευτικός. φρόνιμος ὁ βυλευτυιός Ηζ 5.1140581. ὁ με- 
λαγχολικὸς ϑδὲ ̓ βυλευτικὸς ὅλως Ηη11. 1163.»19. ὁ φόβος 
βυλευτυκὺς ποιεῖ Ρβυ. 1888 37. τῆς πολιτικῆς ἡ μὲν βυλευ- 
τριὴ ἡ δὲ δικαστική Ηζ 8. 1141 88. πολιτική" αὕτη δὲ 
πρακτυκὴ αὶ βυλευτική Ηζ8.1141}27. βυλευτικὴ ὄρεξις τῶν 85 
ἐφ᾽ ἡμῖν Ἠγδ. 1118 511. ζ2. 1189 "28. ἐκ δόξης βυλευ- 
τιιῆς" ἡ προαίρεσις ηεβ10. 1226}9. τὸ βυλευτικὸν μόριον 
τῆς ἧς ηεβ10. 1220526. ἡμα8ὅ. 1196 δ16 (γα προ- 
αἱρετικὸν 027. λογιστικόν Ηζ 2. 1139 412). τὸ βυλευτικὸν 
περὶ τίνα ἐστί ἡμαϑὅ. 1196 21. ἡ βυλευτικὴ φαντασία ἐν 
τοῖς λογιστικοῖς ζῴοις ὑπαρ εἰ ΨΥ11. 48457. βυλευτικὸν 
μόνον ἄνθρωπός ἐστι τῶν ζῳων Ζια1. 488 Ρ24. ὁ δῦλος, τὸ 
θῆλυ. ὁ παῖς πῶς ἔχει τὸ βυλευτιχόν Πα18. 1260 312. -- 
τὸ βυλευτικόν, μέρος τῆς πολιτείας Πη9. 1829 481, 88. ζι. 

1316 081. κοινωνεῖν ἀρχῆς βυλευτικὴς ἢ κριτικῆς ΠΎῚ. 
1215 }19. 

βυλή. ἡ ΣΞόλωνος. ἡ Κρητῶν, ἡ ἐν ᾿Επιδάμνῳ βυλή Πβι12. 
ἊΝ 41.10. 1272. 38. ΕἸ. 1801 "28. ἡ βυλὴ τῶν πεντα- 
κοσίων ἢ 315. 1540}16. οἱ πρυτάνεις συνάγυσι τὴν βυλήν 

[894. 1548 08. 395. 1848 581. αἱ ἐκ τῆς βυλῆς κατα- 
γνώσεις [818.1541 836. ἡ ἐν ᾿Αρείῳ παγῳ βυλή Πεά. 1804 
420. ἡ β. ἴῃ οἰνίἑδῖο ΡῬΙαιουΐοα Πβ 6. 1268514. ἡ βυλὴ 
δημοτικόν Πὸ1ὅ. 1299 582, 89. ἴ 8. 1823 17, 1828 59. 
Ὑ11.1282 339. ὑχ ὁ βυλευτὴς ἄρ ων ἐστίν ἀλλὰ ἡ βυλή 

40 

46 

1862 οὶ ΥγΠ 1154). πρόσωπον σαρκῶδες, μέγα, μέτωπον 
μέγα ἄγαν, ῥῖνα ἄκραν παχέϊαν ἔχει Φ6. 811 θ6,10, 80 
429 (εἴ Βοβθ Ασ ΡΒ 104, 4 οὐ 10, 8). τὸ κέρατα Ζιβι. 
ὅ00510. δ11. ὅ38}24. θ28. 604516. Ζμβι16. 669 519. 
Ὑ1. 662 52. πιϑ6. 894 θ288ᾳ. δ7. 897 "28 84. (πια]6 ΒΚ: ὁ 
δοκᾶσι. ὦ ποῦ Βα θηΐ δηΐ νοῖβ δὲ αδζα, ὅν Ἄχεἰθοῖ 1,461). 
τὰ κέρατα τῶν νέων Ζιθι. δ9ὅ "12 (οἴ Μαιρίβμ ορρ Π 
2184). ἐν Φρυγίᾳ ἡὶ ἄλλοθι κινῶσαι (Υ1 οἱ κινῦσι Ρ) τὰ 
κέρατα Ζιγ9. 611529. ἀθηῦοβ ,2βι. 501 448. ζ21. δ1ὅ 
θη, ὀφθαλμοὶ ἐπὶ πλέον ἔγκοιλότεροι' μεγαλόφθαλμοι φ6. 
811 28, 21 μελανόφθαλμοι Ζγεϊ. 1719 ."81. ὁπλαί Ζιζξι. 
δὅ15 329,08. θ28. 604518. διχαλός Ζιβι. 499011. ἀστρά- 
γαλος Ζιβι. 499 522. τρίχες Ζγε2. 182 7. χϑ. 191 584. 
198 418, 020. πι27. 898 "40. ἀποβάλλει τὰς χειμερινὰς 
τρίχας, ἔχει ῥνάδα τὴν τρίχα πι21. 8986. 68. 898 588. 
μαστοὶ ἐν τοῖς μηροὶς Ζμὸ 10. 688 ν24, θηλαὶ τέτταρεςΖιβι. 
499 518, 600 526. ζ.29. 618"81. σπλήν Ζμγ13. 614 5] 
(δυεῖν Απδίοιῃ ἀδσ Ἠδυβδβυροιδίθτθ Ρ 10). γένος τι βοῶν 
ἔχει ἐν τὴ καρδίᾳ ὀστῶν Ζιβ1δ. 606 39. Ζμγά. 666 "19 
(ϑιαπηίΐυβ φοπιρας Απϑῦ Ρ 48 ὅ). ἔχει πλείυς κοιλίας Ζμγι4. 
614 08. 817. 1631}86 ἐστὶν ὁ ὄμφαλος ἐν κελύφει φλέ- 
βες, βοῖ πλείως Ζγβτ. 145}21. νεφρός ΖΙιβ16. 506 Ρ29. 
Ζμγϑ. 691 "6. ἄς ατῖῃδ Ζιζ 18. ὅ18 520. πζο. 887 35. οἱ 
βόες αἰδοῖον ἀπὸ τῶν ὄρχεων περαῖνον εἰς τὰ ἔξω Ζγα 3. 
7110 "28. αἰδοίν συντονία Ζιεξ. 540 47. ἐπὶ τῆς γαστρὸς 

ἔχει τὰς ὑστέρας Ζγα12. 119 }26. ὑστέρα ΖΙγ1. 510 "11. 
κύει Ζιζ21. 815 52, δι1. κύσσαι μᾶλλον ἐσθίωσιν Ζιζ 18. 
518 526. εὐθὺς ἐν αὐτῇ ζῳοτοκεὶ ΖΎβ1. 182 524,18. οἱ 
πόροι τῆς κύστεως εὐρεῖς πι48. 895 388. νδοοδγυπι ρυγραῦϊο 

οὐ πιθηβίγυδίϊο ΖιζΊ 8. 5718 νά, 11.231. ὅ16 "20. γϑοοΆ6 ἴδα- 
τίαπο Ζιζ 18. 512 381-}7. τὺς ταύρως αἱ βόες ὑπομένυσιν 

ΠΎ11. 1282 586. --- περί τίνων ἐστὶ βυλή Ηγδ. 1112 319, δό Ζιε2. 840 86. οοθυπάϊ ᾿ἰδ᾽4ο Ζιζ 18. 512.310. ἥκιστα λα- 
"., βυλῆς ὀρθότης ἡ εὐβυλία Ηζτ0. 1142516. νόν (90 ΡΆσγη Ρ.184) Ζιζ21. 815520. οοἰΐαβ Ζιζ2 2. ὅ 7 

βύλημα. τὸ β. παντὸς νομοθέτυ ΗβΙ1. 1108 Ῥά, τα βυλή- 580. 21. 575518 8η 46 ἴδπιρογθ οοἰΐαβ ὅ75 Ρ1 8. οδβίγαιο 
ματα τῶν τυράννων ΠΕΙ1. 1814 526. τὰ βυλήματα μένει, 
μεταρρεῖ ΗΙ6. 116171. --- ἐχ ὁμολογεῖσθαι τῷ βυλήματι 
τῆς πόλεως Πβ9. 1210 582. 

βύλησις ἢ θυμός, ἔτι δὲ ἐπιθυμία εὐθὺς ὑπάρχει τοῖς παι- 

. 

Ζιιδο. 682518 πιδῖ. 891 "27. ἔμβρυον Ζιη8. ὅ86}16. δοίββ 
Ζιζ2ι. 515.381 8ᾳ τετράμηνοι (δεκαμηνοι Ῥ) Ζιζ 21. δ15 
Ρ14, Ὀυσαϊα δηπίουϊα Ζιε! 4. 545 28. ζ21. δ15 523,18. 
ι50. 6832.514. νἱοῖυβ Ζιθ1. 595 "6 8α. βοτθμαο Ὀϊδαπὺ Ζιβε. 
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59559. 8. 695 580. 24. 605 514. φωνή Ζιδ11. 688.}18, 14. 
εἰ4. 845518. φ2. 807519. 6. 810 Β16, 818 384. πια 24. 

901 ῬΩδ 584. ἢ 241. 1623 "88. ΗγΎ18.1118 390. μηρυκάζει 
Ζιιδο. 682}2. πι44. 895}18. κυκώμενος πκε2. 9888. γάλα 
Ζιγ21. 822 588, 5231. ζ21. 875 5984. πιθ. 891 Ρ5. διὰ ἐς 
τί πιαίνονται οἱ πρεσβύτεροι Ζιθ7. 895 Ρθ 584 (εἴ ὨΘΌΚΒΟΩΓ 
ἂθν ῬμΪ]οπιδιΐθ ἰπ Νεῖββα 1868 ρ102). ἥμερα γένη ἢ 
ἄγρια Ζια]. 488.381. ὠγελαῖοι Ζιθ1. 595}15. 28. 604 81, 
8. (4.611 4184. πρᾶα ἢ δύσθυμα αὶ ἐκ ἐνστατικάί Ζια1. 
488 014, βοὰ ἰδυγὶ θυμώδεις ᾧ ἐκστατικοί Ζμβά. 651 58. τὸ 
φ6. 811514. ῥαάθυμοι, αὐθάδεις, νωθροί, πραεῖς φ8. 811 
429, "6, 10, 21, 28, 80, 85. ἐνυπνιαάζειν φαίνεται Ζιδ]10. 
586}528. Ἠπειρωτικαί ΖΙΎΖ21. 622}16, 2084. Πυρρίχαι Ζιθτ. 
ὅ971}18 (1,00 Ρτοΐορ 842). ὀπισθονόμοι βόες Ζμβ16. 659 
419. ἐν Συρίᾳ χαίτας (ν] κάλας Ρ Α) ἔχυσιν ἐπὶ τῶν ἀκρω- τὸ 
μίων Ζιβ28. 606 316 Βοβ ἰδυγὰβ Ζθῦυ, ΑΖΙ θὅ, 9, ὁ. ἐν 
Νευροὶς ἐπὶ τῶν μων ἔχυσι τὰ κέρατα ἢ 321. 1582 438, 
δ1. περὶ Τορώνην Ζιγ21. 5281. αὶ βήττει, ὑκ ἐρεύγεται, 
λιθιῷ πι1.89139.44.895}1}). 48. 895 388. αἰγοϑῖα δηΐ Ζγὸδ. 
118.326. κραῦρος Ζιθ28. 604314, 1784. ποδάγρα Ζιζ 21. 30 
515 98. θ28. 604 4148η. τιὺς πόδας ἀλ, γῶσιν, πονῶσι μᾶλ- 
λον ὑπὸ τῆς πάχνης ἢ ὑπὸ χιόνος Ζιθ1. 595 014, 15. νόσημα 
λοιμῶδες Ζιθ19. 602 "14. ραγαδιοὶ Ζιε 81. δ 571 81ὅ. ὈΟΥΟΩ8 
Αδτγοπίθ θ188. 844 "2. τέρατα Ζγὸδ. 169}148η οἴ ταῦρος, 
βόλινθος, μόσχος, βοΐἴϑιον, βόνασος, βέειος. -- ὃ. βὺς “ἄγ ριος 35 

βραχίων 

411, τὰ βραγχια πρὸς τὴν ἀπὸ τῷ ὕδατος καταψυξιν αν10. 
416510, 24. 16. 418 384,19, τηυΐαίϊο οοἸογὶθ Ζιθ80. 601 
24, οθάιγοδουπί αν! 7. 497 511 5η. ἐπικάλυμμα τοῖς βραγ- 
χίοις, ορδγουϊαπι Ζμδ18. 696 "8. Ζιβ18. δ05 51. Γ 291. 
1528}82. ἀκάλυπτα Ζμδ18. 696 ά. Ζια δ. 489 36. β18. 
505 52. βραγχια ἔχει τό τῶν καλυμένων σελαχῶν γένος 
αν10. 476. 32. ΖΙΎΙ. 511 85. τὰ σελάχη πάντα ἀκάλυπτα 
Ζ.β18. 5058."1. τὰ μὲν διὰ τῶν βραγχίων αἰσθάνονται τῶν 
ὀσμῶν Ζμβ!160. θ6916. Ζιδ8. 538 Ῥά. οἱ ἐν τῷ ᾿Αχελῴῳ 
ἰχθύες ψοφῶσι τοῖς βραγχίοις ψββ8. 420 "18. τῇ τρίψει τῶν 
βραγχίων Ζιδ9. 585 "21 (δοῖᾺ ΜΏ]1δν Ατομὶν δ᾿ Απδίοωίθ ἃ 
ῬΆγΒβῖ0] 1857 Ρ 249. υΐοεκθό, Αοδὰ ἀ68 βοίθηςεβϑ 188 ΕΘ). 
φασὶν ἰχθύας τινὰς περὶ Βαβυλῶνα βραγχια ἔχειν ὥσπερ 
οἱ ἄλλοι θ11. 880 "14. τῶν ζῴων βράγχια ἐχόντων ὑθὲν 
ἔχει ὄρχεις Ζιγ1. 509 Ρ4ά. τὰ κήτη ὑκ ἔχει βράγχια Ζμδ.13. 
697.16. Ζια4.489 58. ζ12. 6062. φθεῖρες ὑπὸ τὰ βραγ- 
χια Ζιθ30. 603 029. βοηῦθηϊία Αὐδχαροσδθ οὖ Ὀἰορϑηῖβ αν. 
471518ᾳ. -- 2. ἀγδυβ Βγαποβίδγααι, ἡ σύμψαυσις τῶν βραγ- 
χίων. ὧν ἡ φύσις ἀκανθωὸης ἐστίν Ζμβιτ. 66024. --- 
δ. ἀρογίαγα Ὀγδποκίαγυμ. ἡ συναγωγὴ τῶν βραγχίων Ζμδ.18. 
696 10. --- 4. ἔογβιθα γαποβίαταμ. βράγχια μικρά Ζιθ2. 
592. 86. --- ὅ. Ὀγοπομίαθ, τὸ πνεῦμα τὴ ἀναπνοὴ φέρεται ἐκ 
τῷ βραγχίν εἰς τὴν κοιλίαν ἢ πάλιν ἔξω πνδ. 488 322 (Υ] 
βρογχία Τϊάουῦ ρΡ 666, 22, ἰάθπι οιιθπάδνογαι Εατὶ ᾿ 812). 
τὰ βράγχια Ζιθ21. 608 482 (βρόγχια ]ὰ Ρ ὁ οἱ 8.10). 

ἐν ᾿Αραχωταις. διαφέρυσιν οἱ ἀγριοι τῶν ἡμέρων ὅσον περ βραγχιώδης. τὰ βραγχιώδη τὰ περὶ τὸ στόμα Ζιὸ2. 528 
ς- Ὁ .«νΝ Ἄν ν τ , ΄, 

οἱ ὕες οἱ αΎὝριοι προς τὰς ἡμέερῦς" μέλανές τε γάρ εἰσι ω] 820. 

ἰσχυροὶ τῷ εἴδει ἡ ἐπίγρυποι, τὰ δὲ κέρατα ἐξυπτιαζοντα βραγχοειδής Ζμὸϑ. 684 520. 
ἔχυσι μᾶλλον ΖΙβΙ. 49954. ἐν Παιονίᾳ πολὺ μέγιστοι ἀπάν- 
τῶν, ἢ τὰ κέρατα αὐτῶν τέσσαρας χρας, ἐνίων δὲ ἡᾧ πλεῖον 80 
θ129. 842 088. (Βο5β Ὀυθαΐυθ ἢ) οὗ Ουνίοῦ ἀϊδβοουγβ 80 168 

βράγχος νόσημα Ζιθ21. 608 3481. βράγχοι παϑ. 860 380. 10. 
8600 8387. 

βραδυβάμων φθ6. 818.58. 
τόνοϊαι ἀὰ φίοθθ Ρ 48; ἴῃ Ῥαθοηΐδ οὕ Α ΕἸοκοῦ ἴῃ ΜΕ μ61 βραδύνειν ἱπίν φτβτ. 821."21. 
ἃ Κκ ροορν 68 θη 1861 νοὶ  ῥ 112. ΑΖΙ1 θ8, 9 0.) 

ὡ. βῶς, ζῷον ἔνυδρον. τῶν σελαχῶν Ζιεδ. 540}171. Γ277. 
1621}40. τὰ ἀλλα κήτη, ἔτι δὲ πρίστις ᾧὶ βῶς Ζιζ: 2. 85 
866 Ν4. (Βα)4 οχγτβγυποιυβ ΒΗ, ΕΔ) Ὑνοιοῃ οὐ αθβῃ, μδ)δ8 
βρ6ς δῖ. οΜ 290, ΑΖΙΙ 146,91.) 

βύτυρον 598. 1514 380. 
βραβευτὴς τῇ δικαίν ὁ δικαστής Ῥα1δ. 183176 20. 
βραγχᾶν. ὕες πότε βραγχῶσιν Ζιθ21. 608 "18. 4“ 
βραγχιᾶν ὶ τραγίζειν ακ 804 518. οἱ βραγχιῶντες διαφθεί- 

ρονται τὰς φωνάς πια22. 901 Ρὅ. 
βραγχιοειδής. οἱ κάραβοι παρὰ τὰ βραγχιοειδὴ ἀφιᾶσι τὴν 

θάλατταν Ζιδ2. 526}20,21. 
βράγχιον. 1. Ὀγδηομία, ΟΡΡ πλεύμων ανϑ. 411 28. 17. 4δ 

419 310. 12,}18. Ζιθ2. 589 319. τὰ βραγχια χρήσιμα τοῖς 
μὴ ἀναπνέυσιν Ζμδι8. 697.321. οἱ ἰχθύες ἔχυσι βράγχια 
(ΥἹ βραγχία εἴ [5394. 1829 528) ἀντὶ τῷ πλεύμονος Ζμγθ. 

βραδύς. βραδὺ τὸ ἐν πολλῷ χρόνῳ ὀλίγον κινύμενον Φδιο0. 
218.}10. ζ2. 282 "16. φορὰ βραδεῖα, ορρ ταχεῖα μαϑ8. 841 
428, καὶ βραδεῖα φορὰ τὸ πνεύματος βαρεῖαν ποιεῖ τὴν φω- 
νὴν πια18. 901 36. 6. 899 "26. --- μνημονικώτεροι οἱ βρα- 
ὁεῖς μν1. 449 58. εἰ ἔσται ἄδικος ἡ βραδύς Ῥβ δ. 1382 
428. --- κὰν βραδύτερον θερμαίνεσθαι, ψύχεσθαι ὥμβ2. 648 
084, 649"1. ὑπολείπεσθαι βραδύτατα τῷ χρόνῳ μαβ. 848 
δ. πολιῶσθαι βραδύτατα ΖΙγ11. 518}12. --- (βραδύτερος 
βουϊοπάσπι ὈτῸ βαρύτερος πιθ2 2. 919."81.,.88. ἰια 11. 900 
41ὅ, οἴ ββαρυς Θχίν). 

βραδυτής. ορρ ταχντής, τάχος Φεά. 228 Ρ29. μβ8. 851 
084, εὐγηρία ἐστὶ βραδυτὴς γήρως μετ᾽ ἀλυπίας Ῥαϑ. 
1361 527. 

βραδυτόκος. βραδυτόκα τὸ μακρόβια πιϑ. 891 ΡΩΤ, 28. 
Βρασίδα θύειν Ηε10. 1184 028. 
βράστης, εἰδός τι τῶν σεισμῶν κά. 8390. 58. 

8669 54.Ὸὁ1. 616 328. ανϑ. 415511. 10. 4716038. 12. 416026. βραχίων. τῶν ἀνομοιομερῶν πᾶς ὁ βραχίων Ζμβι. 864614. 
,, Ν 

ἴδιον τοῖς ἰχθύσι τὸ τῶν βραγχίων Ζιβ18. 50428. πρὸς 50 
τὴν ἐχπνοήν Ζμὸ 18. 690 59. αν11. 470 Ρό. ΖΙβ18. 504 Ρ28. 
7291. 1528082. ἡ τῶν βραγχίων φύσις Ζμὸ 18. 696 01. 
αν11. 416 824. ἀ6 δβἰτα Ὀγαποβίαγαμ ΖΙβ18. δ0ῦ 82. ἡ θέσις 
τῆς καρϑίας πρὸς τὰ βράγχια αν18. 478"85. ΖΙβΙ11. 807 
85. βἰγιοίιτα οὐ δοηποχυβ αν16. 478 Ρ8. ΖΙβ17. 507 87. ἡ δ 
κίνησις τῶν βραγχίων αν31. 480}14. ἀθ πύπιοτο Ζιβ18. 
5805811, 8, 504 081. Ζμὸ 13. θ69618. 7811. 1531 518. 

ὀίστοιχα Ζιβι8. ὅ06 516. τὸ ἔσχατον βράγχιον ἁπλῶν τοῖς 
πλείστοις Ζιβ18. 508 39. Ζμὸ18. 696.514. ἧττον ἐγκρατῆ 
ἐνίοις Ζμδι8. 696 "92. ἀδυνατον ἅμα τὸ αὐτὸ ἀναπνεῖν ἡ 80 
βράγχια ἔχειν Ζμδι8. 681 528. αν10. 476514. ΖιβΙ1δ. δ06 

Υ. Η ͵ ᾽ μ ) δι 
ὅλος ὁ βραχίων ὁ μονον μέρος ἀλλά κὶ μέλος Ζια!1. 486 
411. ὅλυ τῷ κωλυ βραχίων Ζκ1. 698 2. μόριον περιφερές 
πιςϑ9. 9156 327. βραχίονες ὀύο μέγιστα μέρη Ζιατ. 491 528. 
ἐκ τῶν πλαγίων τῶν δεξιῶν ἡὶ τῶν ἀριστερῶν οἱ βραχίονες 
Ζια 15. 494 09. κωλυ τὸ διφυὲς βραχίων Ζια 15. 493 "26. 
βραχίονος ὦμος ἀγκὼν ὠλέκρανον πῆχυς χείρ Ζια 1ὅ. 4938 
ν26. ἄρθρα χειρὸς ᾧ βραχίονος καρπός Ζια] 5. 494 42, περὶ 
χειρὸς αὶ πήχεος ᾧ βραχίονος φορᾶς φθ. 8138 310. βραχίων 
ὁ ὁὲεξιός Ζιγ 4. 514 "817. κινεῖται ἢ ἡ κινεῖ τὸ ἔσχατον τῷ 
βραχίονος Ζκϑ. 102 328. τῇ βραχίονος κινυ μένω τὸ ὠὡλέκρα- 
νον ἡἠρεμεὶ Ζκ1. 698 ΡΩ. τὰ τῶν βραχιόνων ἐχόμενα ὀστὰ 
Ζιγῖ. ὅ10 382. κοινὸν μέρος πλευρᾶς ὁ βραχίονος ὶ ὧμν 



βραχυβάμων 

μασχάλη Ζια18. 498 58. ἄνθρωπος κάμπτει τιὶς βραχίονας 
ἐπὶ τὸ κοῖλον Ζπ1. 104 .522. 12. 1711514.}19. κάμπτεται 
ὸ βραχίων κατὰ τὸ ὠλέκρανον Ζια 1ὅ. 498 081. ἄνθρωπος 

τὸς βραχίονας εἰς τὄὔπισθεν καΐμπτει. Ζιβι. 498 320. καμπὴ 
τὸ βραχίονος Ζιγ8. 814 418. ἡ ἐντὸς καμιπὴ τὸ βραχίονος, 
αἱ καμπαὶ τιν βραχιόνων ἔχυσιν ἐναντίως τοῖς τετράποσιν 
Ζμδιο. 681 "25. βραχίονες τὴν κάμψιν ἔχοντες εἰς τὸ ἐν- 
τὸς Ζιαι5. 494 "9, 498 580. τὰ κυρτὰ τῶν σκελῶν ὼ τῶν 
βραχίονων πρὸς ἄλληλα. ἐπ᾿ ἀνθοώπε μαλιστα Ζια1δ. 494 
"10. τὰ σκέλη πρὸς τιὶς βραχίονας ἀντίκειται Ζια 15. 498 
28. βι. 491 "19. Ζμδτο. 686.526. 12. 698 11. Ζπ1. 104 
421. βραχίων ἢ χείρ. ορρ πες Ζμδ10. 686 584. ορρ σκέ- 
λος Ζμὸ 10. 6876. βραχίων, ΟΡΡ πτέρυγες Ζμδ12. 698 
227,10. βραχίων ὰ χε. ΟΡΡ πτέρυγες Ζπ5. 106529, 
βραχίων ἢ σκέλος τὸ ἔμπροσθεν, ορρ πτέρυγες Ζιβ1. 498 
480. 06 Ὀτδομὶ! Ζιγϑ. 513 32. Ρ65 δηΐογίοσς Ζιγῖ. 5616 528. 
πιθήκυ βραχίων Ζιββ. 502 "86, λέοντος Ζιγτ. 5169, ἀἄρ- 
κτυ Ζιθδ. 594018. πλεῖστα νεῦρα περὶ τὺς βραχίονας, Ἰρα- 
πιεηΐα, Ζιγδ. 515 028. νϑηὰ δχὶ Πα τὶβ φέρει διὰ τῶν μασχα- 
λῶν εἰς τὲς βραχίονας Ζιγ8. 518 586. τῶν βραχιόνων τὸ 
χάτωθεν μόριον Ζιη 8. Ὁ18 54. κοπιαρώτερόν ἐστι τῷ βρα- 
χίονι τὸ διὸ κενῆς ῥίπτειν ἢ λιθαάζοντα πεϑ. 881 439. -- 
στίγμα ἐν τιὺ βραχίονι Ζγα171. 121 088. 

βρα υβά μων φθ. 8183 56. 
βραχύβιοι. ΕΡΡῊΣ εἶναι μακρόβια τῶν ζῴων τὼ δὲ βρα- 35 
χύβια μ»αι. 464.}20. 37. Ζια! δ. 494 51. ΕἸ ὃ. 550 "14. πκῇ. 
928 "2, ε48. 896581. βραχύβιοι ἡ ἀσθενεῖς πιθ4. 898 ΒΙ, 
49. 896 4838. λδ10. 964 484. βραχυβιώτερα. διὰ τί ΜκΙ. 
465510. Ζιββ. 501 Ρ28. ζῴα βραχυβιώτερα ὶ ἀμαυρότερα 
Ζμεϊ. 608 812. 

βραχυβιό τῆς πλδιο. 964 385. βραχυβιότητος σημεῖα 261. 
βραχύκωλος. αἱ λίαν βραχύκωλοι (περίοδοι) ΡΎ9. 1409 581. 
βοαχυλογεῖν ρ28. 14834}10-17. βραχυλογητέον περί τινος 

ρΡ86.1441]1 518. 

βραχνλογία ΡΊ. 1428 39. 
βραχύπτερος, ὉΡΡ μακρόπτερος Ζμα4. 644520. 

βραχύς. μακρὸν βραχύ, ἐξ ᾧν τὸ μῆκος Μν2. 1089 "12. 
αϑ. 1085510. Αϑ. 992.511. "βραχὺν φέρεσθαι τόπον μα12. 
848 524. τὰ ἔξω στηλῶν βραχέα διὰ τὸν πηλὸν ΑΒ1. 8δ4 
222. ἐν τοῖς βραχυτέροις, ΟΡΡ ἐν τοῖς βαθέσι Ζιζ 18. 568 40 
447, 26. ἐν τοῖς βραχέσιν, εἰς τὰ βραχέα. εἰς βραχύτατον 
Ζιδ20. 602 "2. ζ14. 568 928...81.621 882. --- ἐν ταῖς βρα- 
χυτέραις ἡμέραις μβ2. 81180. ἰκ ἐπιτίθενται (τ ραννίδι), 
πλὴν εἴ πὰ βραχύ τι (φϑγ Ὀγθνθ ὑθιηρὰ8}) γέγονε τοιῦτον 
Πεδ. 1805 .14. . παρὰ βραχὺν καιρόν αρθ. 1251510. συλ- 45 
λαβὴ βραχεῖα ἡὶ μακρά. φωνξεν βραχύ ΚΟ. 4084. Ργβ. 
1409 818. π021. 1458 δ1δ. συνηγορεῖν (συναγαγεῖν οἱ (88) 
ὡς εἰς βραχύτατα (βραχύτητα ΒΚ) ρ11. 1480 386. -- 
βραχύ τι πλῆθος μα11. 841 022. ὅσα μηδεμίαν ἢ ἢ βραχεῖαν 
ἔχει ὑπόστασιν μὸδ. 882 14. υσία βοαχεῖα ἢ ἐργασία 50 
Πβτ. 1267159. τιμήματα, ἀναλώματα βραχέα 1104. 1291 
δ40. οβ1846511. βραχέος ἀγοράζειν οβι846! 58. --- βρα- 
χεα διαίρθρωτις τὴς φωνῆς, βραχεῖα ) χρῆσις τῆς αἰσθήσεως 
Ζμβιτ. 660581,}"19. --- ἐπι βραχὺ κοινωνεῖν τῇ μανθά- 

βροτός 148 

ὼ βραχύτης ωκὶ. 464 520. 
βραχυτράχηλα τὰ ,“γαμψωνυχα Ζιθι2. 591 026, 
βραχύνπνος. βραχύυπνα τὰ ἔντομα, τὰ ἔνυδρα "1. 454 

519. Ζιδ1ο. 581 82, 
5 βρέγμα. κρανία μέρος τὸ πρόσθιον βρέγμα, ὑστερογενές Ζιαῖ. 

10 

16 

491.481. τὸ βρέγμα (ν] βλέγμα) τῶν ὀστῶν Ὑίνεται τε- 
λευταῖον Ζγβθ. 144524. τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν ὀστῶν, ὃ 
καλῶσι βρέγμ μα τινές Ζμβι. 6068 3285. ὑπὲρ τὸν ἐγκέφαλον 
λεπτότατον ὀστῶν ἢ ἀσθενέστατον τῆς κεφαλῆς ἐστίν, ὃ 
καλεῖται βρέγμα Ζια16. 495510. ὑπὸ τὸ βρέγμα ὁ ἐγ- 
κεφαλός Ζιαῖ. 491 .5"84. τὸ βρέγμα πολλὴν ἔχει ὑγρότητα 
Ζγε4. 1851. τοῖς παιδίοις τὸ βρέγμα μαλακὸν ὼ ὀψὲ 
πήγνυται Ζιη10. 581 18. μέσον ἰνίς ἡ βρέγματος κορυφή 
Ζιαῖ. 491 3538. (ποη βἰ πο ρ 18 οδβα ἀυο, βθὰ Τοηθίοα]αβ 4ὰ8- 
ἀγδηραϊατίβ βαΐατα ἔποπα! 86 ρἸ τα] 1 δύ δοσοῃδὶὶ ξογπιδίαβ.) 

βρένθος, ἃνῖ8. πολέαιοι οἱ ἀπὸ τῆς θαλάττης ζῶντες ἀλλή- 
λοις, οἷον βρένθος λάρος ἅρπη Ζμ1. 609 523. βρένθος ΟἹ 
βρίνθος) ἐν τοῖς ὄρεσι ὼ τὴ ὕλη κατοικεῖ, ὄρνις εὐβίοτος ὰ 
δικός Ζιι11. 615 186. Οὐ οὔ δι 164, ΑΖΙΙ 88, 22.) 

Ὁ Βρετανικαὶ νῆσοι Χϑ. 8398 Β12, 17. 
βρέχειν. βρέξαι τὰ ἱμάτια μβ33. 859522. ἡ χελιδὼν βρέ- 

χησα αὑτὴν κυλινδεῖται πρὸς τὴν κόνιν ΖιΊ. 612 "24. οἴ. 
612 519. --- μββ8 τὸ βεβρεγμένον, ἀοῦ τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν 
ὑγρότητα εἰς βάθος, ἀϊδὲ διερόν Γβ2. 880 .317, 21. τὸ ἔριον 
βρέχεται, σπόγγος βεβρεγμένος μὸϑ. 888 δ16, 18, 3865. 

γὴ βρεχομένη, βεβρεγμένη, τὴν γὴν βεβρέχθαι μβ 1. 86 
6. Αδ12. 968, ὅ.{240.1622521. ἐὰν βρεχθὴ ἡ ὄρνις 
Ζγ 2. 162 94, ἁλιεῖς βρεχόμενοι πλη2. 906080. ᾿θῤάχεῖσα 
ἡ ὕλη πιβϑ8. 906 θ26. ἄρτοι Βρεχθέντες. βεβρεγμένοι πκαθ. 
927 Β6,11. τὰ βεβρεγμένα τῶν ζευγῶν ἢὶ τὰ πεπωκότα 
τὸ σίαλον εὐφωνότερα, ἀκϑ02 "21. 

Βριάρεω στῆλαι, αἱ ὕστερον Ἡράκλειοι καλύμεναι ( 628. 
1584 "8. 

βρίθειν. ὅ ὅταν βρίση ὁ ὁ κύκλος ἐ ἐπὶ θάτερον μέρες πις11. 915 "8. 
8ὲ βρῖθος ὶ ῥοπὴν ἔχειν πρὸς τὸν βίον Ἠᾳ11. 1101 529. 

βρόγχιον πνδ. 488 52 (εοὰ Ζ Ευτὶ Ὠἱὰ, βραγχιον ΒΚ). Ζιθ21. 
608 582 (Ὀϊὰ, βράγχιον ΒΚ). οἵ βράγχιον δ. 

βρόγχος πια11. 900 518. 
βρόμος πάταγος κά. 89 "18. κῦμα αἴρειν σὺν πολλῷ 

βρόμῳ λθι 848 58. σείοντες τὴν γὴν μετὰ βρόμυ κα. 
896512. ὁ βρόμος ὁ ἀπὸ τῶν Αἰόλυ νύσων ἕως πόσυ ἀκύε- 
ται [591.1 ὅ14 418. 

βρονταῖος διὰ τί καλεῖται ὁ θεός κΊ. 401 811. 
βροντᾶν. διὰ τί βροντᾷ ΜζΙ1. 1041 328 ΒΖ. Αδτο. 9458. 

εἰ ἥστραψε, ὦ ἐβρόντησεν Ρβ19. 1892}21. ἐὰν βροντήσῃ 
Ζιζ 2..560 54. βροντήσαντος Ζιι8. 610 "8δὅ. ---- οἴονται κατα 
τὸς ὕπνυς κεραυνῶσθαι ἢ βροντᾶσθαι μτι. 468.518. 

βροντή. περὶ βροντὴς μβϑ9. ΎἹ. ἀοῦκ4. 595518. ἀνέμυ, σεισμᾷ. 
βροντῆς ἡὶ αὐτὴ φύσις μβ9. 3710 521. τῆς πληγῆς ὁ ψόφος 
καλεῖται βροντή μβϑ9. 869 529. Αδϑ. 98 522. ἡ βριντὴ πυ- 
ρὸς σβέσις μβ9. 810524. Αδ8. 98 "8. 10. 9458. ἀὴρ ὁ 
μετὰ βροντῆς διίστησι τὸ ξύλον. ψβι2. 42411. Οβϑ. 290 
585. γλάνις ὑπὸ βροντῆς νεανικῆς καρῶται Ζιθ20. 602 Ρ28. 
τῶν βροντῶν αἱ βιαιόταται γίγνονται σκληρόταται ακ808 48. 

νειν ποά.1448 514. βάδην. κατὰ βραχὺ ἐπιττρεφόμενος Ζιι44. 6 βρέ τειος. ἀρετά, πολύμοχθε γένει βροτείῳ Ὁ 625. 1588 "8. 
829Ρ15. βραχὺ μεϑίστασϑαι Οβ14. 298 39. βραχ") ἀπο- 
δέον τῶν τετρακισμυρίων κϑ. 898519. 

βραχυσκελής, ἀδ ανίθυδ, ορρ μακροσκελής Ζμδι2. 692 
"5, 383, 694}28 (υ)}. Ζπ11. 114 218. 14. 

βραχύτης. βραχύτης τὸ βάϑυς μβι. 8564 518. τὰ στοιχεῖα 80 
μήκει ἃς βραχυτητι διαφέρει πο20. 1456 582. ζωῆς μῆκος 

βρότεος. βροτέων (Εμρ 288) ξ2.916586. βροτέω (Επρ 859) 
αν. 418 25. 

βροτός. ἐν βροτοῖς (Εοαν ἤν 400) Ρβ 23. 1897517. βρο- 
τοῖς (Μυβδοὶ ἔν 1) Πθῦ. 1889 "22. βροτός 1 ᾳ ἄνθρω- 
πος τε4. 188.381., οὖ αυϊάθτα ὄνομα ἀγνωστότερον τζ 11. 

149 87. 
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βροχθίσαι, ἀϊδὲ πίνειν πολύ πκζϑ8. 948 55. 
βρύας, ΑΥΪδ. τῶν νυκτερινῶν ὼ γαμψωνύχων βρύας σ " βύας). 

ἔστι τὴν μὲν ἰδέαν ὅμοιος γλαυχί, τὸ δὲ μέγεθος ἀετῷ ἐδὲν 
ἐλάττων Ζιθ8. 592}"»2. (Βυθο πιδχίπιυϑ ΟἋ Βοπδρ, οἵ πὰ 8ὅ, 
8.96, ΑΖΙ189,28.). 8 

βρύειν. γὴ φυτοῖς βρυυσα ᾧ ζῴοις κϑ. 392 015. 
β ρον 1. ὕϊνα ἰδοίπμοα 1. τὰ μαλάκια ψέμονται τὸ φῦκος 

αὶ τὸ βρύον Ζιθ2. 591 512. ἐπιγίνεται ἐπὶ τοῖς ὀστράκοις ὡσ- 
περ φῦκός τι κ βρύον Ζιθ20. 608 311. ἐκτίκτειν πρὸς τῷ 

γάλα 

ἕκαστος αὐτὸς αὐτῷ περὶ τὸ φθινόπωρον 6322. 1618 Β26, 

βύειν. τὴν ,τομὴν θριξὶ βύυσιν Ζιιδο. 682 .518. βύΐειν τὸς τῶν 
φυτῶν πόρως φτβὅ. 826 586. 9. 828 286, Ρ29. 

Βυζάντιον. ἐν Βυζαντίῳ Ζιι6. 612 "8. ἁλιεῖς ἐν Β. Πὸ4. 
1291 028. οἱ ἐν Β. ἐχῖνοι θθ. 881 515. περὶ Βυζάντιον Ζιθ13. 
ὅ98 "10, 14, 599 λ8. --- Βυζάντιοι Ζιζ 11. 511 511. Βυ- 
ζαντίων ἔποικοι Πεβ. 1808 838. Βυζαντίων σόφισμα οἶκο- 
νομικόν οβ18460 "18. 

βυθίζεσθαι, ΟΡΡ ἐπιπλέειν φτβ2. 828 428,22. 
καλάμῳ ἢ τῷ ; βρύῳ Ζιζτ4. 588 529. --- 2. τὸν κηρὸν ἀνα- το βυθός. καταφέρεσθαι, φέρεσθαι, χωρεῖν εἰς ̓ βυθόν Ζι.82.619 
λαμβανυσιν αἱ μέλιτται ἀριχώμεναι πρὸς τὰ βρύα Ζιι40. 
624 584. οὗ ΤΆΘΟΡΕΓ ᾿ Ρ] 1,1, 3 ἐπέτειον μέρος. 

βρυδν. οἱ καθ᾽ ὕδατος λίθοι βρυωθέντες, ΧΙ. 1921, 791 26. 
βρύστο ΓΑ ἕν γένος τῶν ἐχίνων οἱ καλώμενοι βρύσσοι, πελά- 

γιοι ὰ σπάνιοι Ζιὸ δ. 580 δ (Υ] βυρσῶν, βυρσσῶν. οἵ 1,00 τ15 
ΡτοΙοβ 8388, ΡΑΪΆΙ 141). (ΒοΒίπἰάθα. ΑΖΙι1176, 65.) 

Βρύσων ὠθένα ἔφη αἰσχρολογεῖν ῬΎΖ. 140 "9. οἷι8 τετρα- 
γωνισμός ,.Αγ9. τὸ θ40 ΥΥΖ. τι11. 1τι 516, 17284, Ἡρόδω- 
ρος ὃ Βρύσωνος τῇ σοφιστῇ πατήρ Ζιζδ. 568 47.111. 615 
81 0. 

βρυχηθμός. σὺν πολλῷ βρυχηθμῷ ἡ θάλασσα ἀναζεῖ θ180. 
8438 322. Ι 

βρνυώδης. κοράκινος τίκτει πρὸς βρυώδεσι ἡ δασέσιν Ζιε 10. 
ὅ481. 

47, 48. 681 318. ΖΎβΊΤ. 141 88. Οβι8. 2945. ἐκ τῷ βυθὴ 
Ζιι81. 6227. ἐκ βυθῶ τινὸς ἢ ῥήγματος κά. 395 59. θά- 
λασσα κυκωμένη ἐκ βυθῶν θ180. 848 324. ἐν τῷ βυθῷ τῆς 
θαλάττης Ζιθ10. 581 58, 24. τριβομένυ τὸ βυθῷ Ζιβ 15. 
600 37. ἐν τοῖς βυθοῖς πατὰ τὸ μεσαίτατον τῷ κόσμε χϑ. 
892 082. 

βύρσα σκληρά, ἰδυσὰβ ἀυτυπι Ζιδθ. 581511. 
βυσσέ ς. αἱ πίνναι ὀρθαὶ φονται ἐκ τὰ βυσσῷ ἐν τοῖς ἀμ- 
μώδεσι ἢ βορβορώϑεσιν Ζιε1 5. 541 515. (ὙΥ'θρταδππ Ατολμὶν 
Ε Ναύυτρ 1887, 1 τουΐανῖὶ βυσσῷ ἴὰ βυθῷ, 804 οΥ 851 818.) 

βωλίον χρυσίν θ46. 888 "14. 
βῶλος, βῶλος μία, μικρὰ βῶλος, ορρ ὅλη ἡ γὴ Φγῦ. 405 

412. 22, Οαϑ. 21055. 1. 216 48. β14. 29108. ΜκΙ10. 1061 
8411. βώλοι χρυσίν θ45. 888}11. [248.1528 "88. 

βρῶμα. τῶν βρωμάτων ὀσμαί Ηγ18. 1118515. διακρίνειν 86 βω μολοχία, ἀ6Γ ΗβΊ1. 1108324. ημαϑ1. 1198511. περὶ βω- 
τὰ βρώματα Ἠγ14. 1119 38. ἀΐδῦ τράγμημα 100. 1494 
128, 80. 

βρωμᾶται ὁ ἔλεφας ὥσπερ οἱ τραΐγοι Ζιζ29. 519 51. 
βρώσιμοι καρποί φταῦ. 820 58, 

μολοχίας Ηδ14. εἰρωνεία βωμολοχίας ἐλευθεριώτερον Ῥγ18. 
1419 "7. 

βωμολόχος. 1. ἀοῦ Ηβ71. 1108 325. δ14. 1128 584. ἡεγ 7. 
128455. ἡμαϑ1. 1198 512. ΡΎ1Β. 1419 }9. --- 3. βωμο- 

βρῶσις. χαίρειν τῇ βρώσει τῶν λαγωῶν ΗΎ 18. 1118.519. 80 λόχος, ανὶβ. τρίτον γένος τῶν κολοιῶν ὁ μικρός, ὁ βωμο- 
ὁ λέων τῇ βρωτσει᾿ χρῆται λάβρως. “χαλεπώτατος ἐ ἐν τῇ βρώσει 
Ζιθδ. 594 018. 1.44. 629 8. οἱ θύννοι ἀρετὴν ἔχυσι κατὰ τὴν 
βρῶσιν θ186. 844 ν838. 

βρωτικός Ζγβ 6. 1458.529. ὅσα βρωτικώτερα ὼ μείζω τὴν 

λόχος Ζιι24. 6117}18. (μῃἀλοαοάυ]α ὅυ 124, 19, ΑΖΙε1 97, δὅ (. 
οἴ κολοιός. ) 

βωμός. Πρώταρχος ἔφη εὐτυχεῖς εἶναι τὸς λίθες ἐξ ὧν οἱ 
βωμοί Φβο. 197510. ᾿Αρχύτας ἔφη ταὐτὸν εἶναι διαιτητὴν 

φύσιν Ζ2μδῦ. 682217. οἱ μελαγχολικοὶ βρωτικοί υϑ. 451 86 καὶ βωμόν ΡΎγ11. 1412 818. φιλίης βωμός 628. 15688518. 
"29. οἱ ἐν τοῖς βορείοις, οἱ ἐν τὴ θαλάττη διατρίβοντες βρω- 
τικωώτεροι πχς 43. 945 "18. κΎ 839. 985 ὅ82. βρωτικώτατος 

Γ 
ἡ. τὸ Ὑ ἄφωνον πο20. 1456 Ὁ80. 
Γάδειρα οἰκῶντες Φοίνικες θ188. 844 534. κατὰ μυσικὴν ὧρ- 

μονίαν οἱ ἀστέρες κινῶνται περὶ τὰ Γάδειρα ἣ 629. 1 1 584 516. 

γαῖα. γαῖαν (ἤοιῃι Ὡ 54) Ρβ 8. 1880 "29. γαίη Ὑ5ῖαν (ἔπιρ 40 
818) ψα2. 404}18. Μβ4. 1000 Ρ0. 

Γαΐϊος (ὁ Πευκέστιος) θ18. 880 85. 
γ λα. 1. α. οἷαβ ργορτιοίδίθβ ἐβου!δῦθδ υϑὺ8 Ζεδδ. 116515-111 

421. Ζιγ20 οὐ 21. ὅ2ι 517-528 812. τοίθγίασ ἱπίϑν ταὶ ὁμοιο- 
μερῆ, τὰ ὑγρά, τὰ ὑστερογενὴ Ζμβ2. 641}18. Ζγα1θ. 721 46 
228. Ζια 1. 481 "4. Ζμβτ. 658 »12. Ζιγ20. 621 }18. χάριν 
γενέσευς Ζμβι. 658 Ρ17. γίνεται: ἐκ τῷ “περιττώματος πιθ. 

8911 5. τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν τὴ ἀποκρίσει Ζγὸδ. 11154, 
κατα μηνίοις Ζγβ4. 189 "26. ὃ 8. 711515. πεπεμμένον αἷμά 
ἐστιν Ζγὸ8. 1711 38. τοῖς ζῳοτοκυμένοις γίνεται ἡ τροφή, 50 
τὸ καλυμενον γάλα, ἐν τοῖς μαστοὶς ΖΎΎ2. 152 "28. τροφὴ 
τῶν γινομένων Ζμβϑ. 665 27. Παϑ8. 1256 θ14, η11. 1886 
47. (μόνῳ γάλακτι Χρήσασθαι πάντα τὸν βίον Γ 590. 1ὅ74 
411.) γάλα ἰών φάρμακον [38388. τὸ πρῶτον μυιρον τε ὼ 
ἀραχνιῶδες. ἐν τοῖς μαστοῖς Ζι"8. 8588 284, ἄχρηστον Ζιηδ. δὅ 
585 8380, ἄχρηστον πρὸ τῶν ἑπτὰ μηνῶν ταὶς γυναιξίν Ζγὸϑ8. 

βώξ. τῶν ἰχθύων ἀγελαῖοι βῶκες (Υ1 βάκες) Ζει2. 610. Ῥά. 
νωτόγραπτα λέγεται βῶξ [281..1528520. ΑΖΙΙ 126, 8. 

1106.424. «έτοκεν ὅ ὅτι γάλα ἔχει Ῥαῶ. 1887 516.) ἡ πυετία 
γάλα ἐστὶ θερμότητα ζωτικὴν ἔχον Ζγβ4. 189 "28. γάλα 
κοινὸν ὕδατος ἢ γῆς μὸ7. 8384516. 10. 388581. γάλα ὠμόν, 
ἑψόμενον μὸ 8. 880 "8, 82. συνίσταται ἢ παχύνεται ἑψό- 
μενον Ζηβ. 1852. μὲ. 888.322. ἐν τῇ τῷ γάλακτος 
πήξει τὸ σῶμα τὸ γάλα ἐστίν Ζγα30. 129.811. Ζιγθ. 5816 
48. πήγνυται Ζμγ1δ. 610 518, 14. τὸ γάλα εἰς ὀρρὸν καὶ Ε 
πυτίαν μὸ 8. 881 51. ὕϑωρ τῦ γάλακτος τὸ λοιπὸν τῇ τυρῦ 
ἐξαιρεθέντος μδτ. 884 580. ὀπὸς συνίστησι Ζγβϑ. 181 314. 
δά. 111}28, 112 522. ὁ μαστὸς ἀγγεῖον γάλακτος Ζμδιι. 
692512. οἱ μαστοὶ πρὸς ταῖς μασχάλαις ἱμῶνται γάλα 
πλεῖστον Ζμδιο. 688}10. ἀπόλαυσις Ζγεβϑ. 7 8828. καθαίρει 
πα42. 864586. 47. 866."12. θερμὸ της Ζγε 8. 789 55. τὰ 
θερμοτέρῳ γάλακτι χρώμενα τῶν παιδίων ὀδοντοφυεῖ, θᾶττον 
Ζγεϑ. 189 57. χὺμος τις συνίστησιν ἐν τῇ κοιλίᾳ τὸ γάλα 
τοῖς ἐμβριίοις ΖμΎ15. 616 516. ἰδο χαυθΌ τ Ζιηϑ. 588 438. 
11. 581}19. 12. 5884, τῶν ἀκεράτων Ζμγ1 δ.67065814, τῶν 

κερατοφόρων Ζμγιῦ. 610518, τῶν μονοκοιλίων Ζμγιδ. 6716 
418, τῶν πολυκοιλίων 411, νδροίπυμι Ζιζ 18. 578 828. 2]. 

δ15 "10, οδπιοϊίπυτῃ Ζιζ26. 518518, θαυϊπατα Ζιζ28. 517 
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528, Ἰοροτίπαπι Ζιζ 388. 580 51, ον ]]υτὰ ΖΙιθ10. 596 332. πιθ. λίαν Ζιβ11. 608 "17. βαμδ!ϊπίθ ἀθδαπὶ ρρϑῃάίοθα ῥγ]οτὶ- 
891 94, σαρτίπυπη πιό. 891 Ρά, οδηίηυπι Ζιζ 20. ὅ714 71, 686; ἰαρθηᾶσμπι οδὺ ουπὰ 8 γαλὴ (Αεϊίδη. ΧΥ͂, 11), Βοάϊθο 
8 ]Π]ατὰ Ζι614. 54641 τ, τῶν βοσκημάτων ἐ ἐν Ἰλλυριοῖς θ128. γάλια, Ι,οἱ8 Βανί 0}}18. 
842 580. ἔχει ὁ δελφὶς καὶ Δ ἡ φώχκαινα Ζιζ12. 666}16θ. ὁ δελφὶς γαλεώδης. εΓ γαλεός. γαλεωδὴ ---- πλατέα Ζιζ10. δ65 814. 
ἔχει ῥύακας δύο. ἐξ ὧν τὸ γάλα ῥεῖ Ζιβι8. δ04 "2. γάλα 5 πάντα τὸ γαλεωδη (ν 1 γαλοειδὴ γαλεοειδῇ) Ζιεῦ. δ40 519. 
λεπτόν, παχύ Ζαγ1δ. 616518,11. ὑυδὲν τῶν μὴ ζῳο- πάντες οἱ γαλεώδεις ἔχυσι βράγχια διπλᾶ ἢ πέντ᾽ ἐφ᾽ 
τοκύντων ἐν αὑτοὶς ἔχει, ἐδ᾽ ὄρνις ἐδ᾽ ἰχθὺς ὑδείς Ζμδ11. ἑκάτερα Ζιβι8. 605 ."18, τὰ ὶ βράγχια ἐ ἐν τοῖς πλαγίοις Ζιβι 8. 
693.511-18. ἐγγίνεται ὸ τοῖς ἄρρεσιν Ζιχ12. 498 518 (ἔσπι- 808 85, τὴν “χολὴν πρὸς τῷ ὕπατι Ζιβιδ. δ06 58, τοῖς γα- 
Βοϊάϊ Βεῖβα ἱπ ἃ Αϑᾳ ἀδρϑηάβθη 1140. βομηνάν ΤΑΒτῸ 4 89- λευδεσιν ἑκάτερον τὸ μέ ριον τῷ ἥπατος ἀπήρτηται ὶ δ συμ- 
βαιοτοὶ Μοἀϊοίη ΟΧΧΠΙΙ, 1864 ρΡ 92). ἐν τοῖς ὐοῖς ̓  τὸ λευ- ΄ὸ πέφυκεν ἡ ἡ ἀρχή Ζιβιτ. 507 51. αἱ θηλεῖαι ὑκ ἔχυσιν ἀπο- 
κόν ἐστι γάλα, ὡς ᾿Αλκμαίων φησίν. ἀλλὰ τὸ ὠχρόν Ζγγ3. κρεμώμενα ἀττα ὁύο περὶ τὴν ἔξοδον τὴς περιττώσεως 
153 Ν26. --- Επιροάοο]ϊβ βθη θη 8 Ζγὸ8. 1118. --- ἐν Ζιεδ. 540}Ρ27. 
ποιήσει πρέπει γάλα λευκὸν εἰπεῖν ῬΎ 8.1406 812. --- ὃ. γαλεώτης. ὁ γαλεώτης καταπίνει τὸ δέρμα τὸ χρήσιμον 
γάλα φυτῶν. τὸ φυτόν τὲ σάλα ἐκβάλλον ἔχει τῦτο ἐν τῷ τοῖς ἐπιληπτικοῖς θθ6. 8835 521. [881. 1688 529, ἐν Σικε- 
μέσῳ φτβϑ. 82958-2δ. αἱ διαφοραὶ τῇ γάλακτος ἢ τὸ κό- ᾿ς λίᾳ ἡ ἐν Ιταλίᾳ οἱ γαλεῶται θανάσιμον ἔχυσι τὸ δῆγμα 
μεὸος φταῖ. 821 θ40. θ148. 845 ν4. (Αβολ]αθοΐαγαμι Ο Βρθα οὗ Βασίη ἴῃ Αοῦ 806 

3. γάλα ἴα γαλαξίας. τὸ γάλα μα1ι..338}22. τὸ κα- [πη ἀ6 Βογάδδυχ ΧΙ 82- 42.) 
λώμενον γάλα 'μαθ. 843 ν25, ἡὶ τὸ γάλακτος φαντασία μαϑ. γαλῆ. 1. μεγάλην τὴν καρδίαν ἔχει Ζμγά. 661.521, καθάπερ 
839 884. περὶ τὸ ὙΛΌΤα μα. τάλλα τετράποδα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει ἐκείνοις τὰς ὑστέ- 

γαλάδες ν γάλακες. 30. ρας Ζγγθ. 156 581, ὀστῶν τὰ αἰδοῖον Ζιβι. 500 226. τίκτει 
γαλαθηνός. ὕες ἕως ἂν ὦσι γαλαθηναί Ζιθ2ι. 608 "35. τὰ ἔμβρυα πάμπαν μικρά, λέγυσι τίκτειν κατὰ τὸ στόμα 
γάλακες. κόγχαι ἔνιαι αἱ καλώμεναι ὑπό τινων γάλακες (Υ] Ζγγ8. 186 "84, 16, 832 (Εἰς Ιος οἰξαίυϑ 8 Βαν ΒδἈ]Ω] 846, 

γαλαδες) λειόστρακα Ζιδ 4. 5628 528. (ΟΒδιιδα 1 8ρ6ς 3) 8 ΤΥΘΆβθη Ὁ, Ρβιγδίοϊορυβ, ΒΥΤαΒ" 7 οὗ Ῥιθτα ρίας ΠῚ 854, 
γαλακτοειδύς. ἄρχονται τὰ καταμήνια ἐκ λευκῶν γαλακτοει- 3865) -- φρονίμως δοκεῖ χειρῶσθαι τὲς ὄρνιθας Ζιιβ. 612 ἣν 

ὁὼῶν Ζικ 1. 8684 519. 25. ἡ γαλῆ (ΤΒοπιβθ ΨΕΙΒ: ἐδίαπι, ΑἸ ον: Βα, αύθπι ΠΟΒ γα ]- 
γαλακτωδης ὑγρότης Ζιεδ. ὅ40 582. τροφὴ γαλακτώδης Ρϑτι γοοθτηι8), ὅταν ὄφει μάχηται, ἐπεσθίει (σροεσθίει 8 Ε) 
ἤμδιι. 692 516. ἐν τοῖς τῶν φυτῶν σπέρμασιν ἔνεστι τὸ τὸ πήγανον Ζιιθ. 612 228. ὄφις γαλῆ πολέμιον, κατ᾽ οἰκίαν 
φαινόμενον πρῶτον γαλακτῶδες ΖΎβ4. 1401. χρῶμα γα- ὅταν ὡσιν᾽ ἀμφότερα" ἀπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ζῶσιν Ζμιιι. 609 
λακτῶδες Ζιη10. 581 582. 549. 6. 612 "8. πολέμιος ὁ πρέσβυς ᾧ γαλῆ ἡ κορωνη Ζι1. 

Γαλάτη ς. παρὰ Κελτοῖς καὶ Γαλάταις τὲς καλυμένυς δρυίδας 88 609 Μ7. γαλαῖ ὑποτρίζυσαι νϑβοπιθηΐθπι ργϑϑϑαρί πὶ ἰοτα- 
ὶ σεμνοθέως 80. 1479 382. Ρεβιδίθπι [341.1528 28. ἐν Πορδοσελήνη ὁδὸς διείργει, ἧς 

Γαλατικὸν πέλαγος κϑ8. 3938 2371. Γαλατικὸς κόλπος κ 8. ἐπ᾽ ἐκεῖνα μὲν γαλῆ γίνεται, ἐπὶ θάτερα, δ᾽ ̓  γίνεται Ζιθ28. 
8398}9. 608 580. τὴν Ῥήνειαν ταῖς γαλαῖς ἐχθρὰν εἶναι [824. 1582 

γαλεαγκΐν. φιλόκυβοι γαλεαγκῶνες ᾧ ὀρχησταί ᾧ 8. 808 56. --- τὸ ἔμβρυον ἔλαττον γαλῆς τίκτει ἡ ἄρκτος Ζιζϑ80. 
481,6. 818.312. ΟΥΤ,ΟΌ Ραγαὶ 201, Βοβθ Αγ 707. 88ὲς 579 828. -- τὴν γαλῆν ἐδεόίει διὰ νόσον Ἠηθ. 1149 38. 

γαλεο ειδ᾿ ἥς. γαλεοειδεῖς -- γαλεώϑεις. -- γαλεοί. ἔχει ἡ ἡὶ ὑστέρα (Λαδίοϊα δγιηΐμθα οὺ νυϊρατὶβ οὔ ΟΚθῃ 1βἰ8 1884 ρΡ1061, 
τῶν γαλεοειδῶν μικρὸν προελθόντι ἀπὸ τῷ ὑποζώματος οἷον 1078; ΒαζΖίῃ ἴῃ οὐ ἃ 1 ὅοο 1ππ ἀθ Βογάθδυχ ΧΙῚ 122-82. 
μαστὺς λευκύς (ἐ Μὸν εἰδιι Ηδὶ ἃ Αστίβε Ρ 9) Ζιζιο. ΑΖΙ1θδ,10.) 
565 820. οἱ γαλεοὶ (Θαἴθυβ Ο) ὼ οἱ γαλεοειδεὶς (δον απ 2. αἱ γαλαὶ αἱ ἄγριαι μάλιστα ἀναιρῶσι μύας [ὅταν 
Ο οἱ ϑαυδίυβ Ο) αὶ οἱ πλατεῖς (Β4)6661) ζῳοτοκῦσιν ᾧοτο- 40 ἐπιγένωνται) Ζιζ 87. 680 526. (Μυβίοϊα ἔἕατο 1. Ἀΐβ ἀγρίαις 
κήσαντες Ζιζιῖ. 566581. οΓΑΖΙι1146, 92. δρυὰ Ατῖϑι δὲ ϑύγδ ὁρροπυῃῖαγ ΔΡ Αγδίδϑιμ ἐνοικίδιαι, οὗ 

γαλεό ς. 1. ϑαυδ!ϊηϊ. βγη γαλεοί, γαλεωώδεις, τὰ προμήκη Ασοῦ δὰ Εγτηθγὶῃ8 Ρ 351 οὔ Ργδοῖῃ 41). 

τῶν σελαχῶν Ζιβ18. 505 53. γαλεοὶ ὼ βάτοι (Βα δοοῖ) 8. ἐν Κυρήνη φασὶ μύας πλατυπροσώπυς, ὥσπερ αἱ γαλαῖ, 
βαπὺ ἄυπς δια 89 ΕἸΔβιπογδποβίογαπι Ζιαῦ. 489 Ρ6, γαλεοὶ γίνεσθαι θ28. 882 "2. (τὸ ἰάθπι δῃΐπιαὶ ουΐαβ τηθη ΟΏ Θὰ 
ἔχυσι τα βράγχια ἀκάλυπτα Ζιαδ. 489 Ρὅ, εἰς τὸ φανερὸν 45 ἔροῖῦ Ρ]υῦ ἀ6 [814 οἱ Οϑὶγ 14" , Ἀδμιαθάορα!8 ταυβιθ πὰ γα Ρη.) 
μὲν ζῳοτοκῦσιν, ἐν αὑτοῖς ὮΝ ψοτοκῦσι͵ δικρόαν ἔ ἔχυσι τὴν ὑστέ- γαλήνη, ἀοῇ Μη2. 1048 324 Βα, αἰβὲ νηνεμία τῷ 11. 108 41 1. 
ραν ΖΙΎ1. 511 54, 6. τίκτει ὁ γαλεὸς τὰ πλεῖστα τρία ὼ 18. 108 "85. ἐν γαλήναις ἢ, εὐδίαις Ζιδ8. 688 580. ὅταν 
εἰσδέχεται τὰ γεννηθέντα εἰς τὸ στόμα ἢ παλιν ἀφίησιν γαλήνη ἧ μβ8.8361}15. πῶς γαλήνη γίνεται πκΎ 4. 981 
[498.1529529. ἰὶ γίνονται ἐν τῷ εὐρίπῳ τῷ ἐν Πύρρᾳ θ20. 
Ζιι31.621}16. --- εἴδη γαλεῶν πλείω" ἀκανβίας 298. 1529 δ0 γαληνής. μέτωπον γαληνές φ6. 811 088. οἵ γαληνός. 
415. Ζιζ 10. 666 Ῥ28, ἀστερίας Ζιε10. 548 "17. ζ11. 866 γαληνίζειν, ἰπίν τὸ γαληνίζον τῆς θαλάττης πκχγά1. 980 56. 
417, κεντρίνης Γ 298. 1529 2117, νωτιδανός (Ἐπαίνετος ἐν γαληνός. πομφόλυξ πᾶσα λεία ἢ γαληνός ἐστι πκγ4. 981. 
ἐψαρτυτικῷ ἐπινωτιδέα καλέϊ), ποικίλος. σκύμνος, ἀλωπη- 5886. γαληνὴ ἕξις μετώπου, ορΡ συννεφής φ6. 812 81, οὗ 
κίας Γ 298.15295117,15, τὰ σκύλια, ὃς καλῦσί τινες νε- γαληνής. 

βρίας γαλείς Ζιζ 10. 566 326, λεῖοι (, παπαύβπι Βἰῃρυϊαγὶ δ γαμετή. ἔοικεν ὁ Σπαρτιάτης αἰδεῖσθαι γαμετὴν σαν τὴν 
ΒΌΡΙΘΙῸ Αγὶδὺ ἀἰχὶ “ 5 Π 582) ᾽2γγ8- .18488. Ζιζ 10. δθὅ Ἑλένην 172. 1606 νΩ7. 
"4 »η οὔ ΜύμΠεν εἰδιι Ηδὶ ἁ Αὐίβῃ : Μυβίθὶ υβ Ἰαθυὶβ Μ. -- οἱ γαμηλιῶνος μηνός μαθ. 848 "ὅ. 
ἄλλοι γαλεοὶ ᾧὶ ἐξαφιᾶσι ὶ δέχονται εἰς ἑαυτὸς τὸς νεοτ- γαμικό ς. γαμικὴ ὁμιλία, κοινωνία, πότε ΕἼ ποίως τινὰς δεῖ 
τύς, δὶς τίκτυσι Ζιζτο. 565. 524. 11. 666.519. --- ὄνος ἔχει αὐτὴν ποιεῖσθαι Πη16. 1884 032, 838. ἐκ γαμικῆς αἰτίας 
στόμα ἀνερρωγὸς ὁμοίως τοῖς γαλεοῖς 801. 1680 524. 80. ΠΕεθ6. 1800 384. μετέβαλεν ἡ πολιτεία ἐκ γαμικῶν Πε4. 

3. γαλεὸς ἔχει πολλὰς ἀποφυάδας ἄνωθεν περὶ τὴν κοι- 1904 514. --- ἡ γαμική, μέρος τῆς οἰκονομικῆς Παϑ8. 1258 
ν. τ' 
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9. 12. 1259589. -- γαμικῶς ἑστιᾶν ἐρανιστάς Ηδθ. 
1128 822. 

γαμίσκεσθαι τὰς νεωτέρας ἸΠη16. 1885 520. 
γα μος, ἀοῇ Φυιμαρ) Μμ4. 1018.28. ὅσα εἰσαπαξ γίνεται, 

οἷον γάμος Ηδ6. 1128 31. καταστασιάζεσθαι κατὰ γαμωος δ 
Πεό. 1806 4838. ἀνόθευτον τηρεῖν τὸν γάμον θ168. 846 4831. 
γάμυς ἑστιῶν ἡμα2 17. 1192 "2, ἐπιτελῶν γάμος τῆς θυγα- 
τρός 508. 1561841. 

γαμψός. κέρατα γαμψά Ζιι45δ. 680 .381. Ζμγ3. 668 214. 
γαμψὸν ῥύγχος Ζμγυι. 6622. 612. 698.512. ὄνυχες γαμ- 10 
ψοί, γαμψότεροι Ζμδ12. 694 518. γ1. 662 "δ. γαμψοὶ 
ὀδόντες ΖμΎ1. 661 514. 

γαμψότης 2.82. 619 "9. 
γαμψ ὃν. ῥύγχος γαμψύμενον μᾶλλον Ζιι82. 619 517. 
γαμψῶνυξ, γαμψώνυχος. Ατῖδι αἰζοτπαῖ ἤθχυβ οὗ Γ.ΟὉ 15 

Ραγαὶ 286 οἱ Ζμ δα Πμληρίανοὶ ᾽ ΧΧΧΕΙ͂Ψ, 8. 1. δηΐμιαὶ [8]- 
ουἰαίαπι Ζιγϑ.51751. β11. 508580. ΟΥ̓ 266. 1626}. -- 
2. ανΐατο ΒΔραΟοΒ (Μ 296, δὰ 98 οἱ 111) Ζιζᾳ. 608}71. ὅσοις 

ε ὄνυχες καμπύλαι φό. 810.322. τὰ σώματα μικρά Ζμὸ 12. 
094 38. βραχυτράχηλα, μιμητικά ΖΙθ12. 591 "26, πλατύ- 30 
γὙλωττα ᾿δίάθηι ει Ζμβι1. 660484. γαμψὸν τὸ ῥύγχος 
Ζμγ1. 662 81. τὰς κεφαλὰς φοξοι φΦ6. 812 49. ὀξυωπά 
Ζμβ18. 651 "25. ἔχυσι τὰς πτέρυγας μεγάλας καὶ πὴ ἰσχυράς 

Ζωὸ 13. 6941. ΖγΥΊ. 149 58, πτητικά Ζμδ12. 694 54. 
ΖΙβ13. δ04 48. τάχιστα πετόμενοι Ζπ10. 110 826. τὴν 35 
βίσιν ἰσχυρὰ ὼ τα. “σκέλη πάχος ἔχοντα Ζγγ1. 150 84. 
μεγίστυς τὸς μηρᾶς ὴ τὸ στῆθος ἰ ἰσχυρότερον ἔχυσιν Ζιβι2. 
ὅ04 84. ὀλίγον τὸ περίττωμα Ζγγ1. 15019. ὅτ᾽ ὀχευτικὰ 
ὅτε πολύγονα ΖΎΥΙ. 149 "10. 2. 15881. ἐλιγόγονα Ζιζ ι. 
588 "28, 29. ὑπηνέμια ϑ γίνεται αὐτοῖς ΖΥΥ1. 249 ὕ2, 8. 80 

2. 158 38]. φαύλως πορεύεται ὸ ἐπὶ πέτραις ΠῚ καθιζάνυσιν 

Ζμδ12. 694520. Ζιι82. 619 8. πόδες πρὸς τὴν ἁρπαγήν 
Ζμὸδι2. 8694 "55. ἄχρηστα αὐτοῖς τὰ πλῆκτρα Ζμὸ12. 694 
814, 15. ΖΙβ12. 5047. χαλεπῶς πορίζεται τὴν. τροφήν 
ΖΎΎ!. 149 "25. σαρκοφάγοι, τῶν ἄλλων ζῴων ἅπτονται 85 
Ζιθ8. 592 329, 598 Ρ2 0. ἀποτοι πάμπαν Ζιθϑ. 898 Ρ29. 18. 
001 382. ἐδὲν ἀγελαῖον Ζια1. 488 5. ἀναιδεῖς ᾧΦ6. 810 
422, 812 49, πολλοὶ ὅτε κονιστικοὶ ὅτε λῦσται Ζιι49 Β. 633 
5. αὶ φωλῦσι διακεκριμένως Ζιθ16. 600 518 (βεὰ οἴ 526). 
δηθιπθγδηΐαν τῶν γαμψωνύχων ἱέραξ Ζιζ 7.568}19. ΖΎβΤ. 40 
146 ΡῈ, αἰγωλιός Ζμ1. 609 "28, ἀετὸς Ζιι1. 609 }1. γ9. 
δ11 02, αἰσάλων, αἰγυπιός Ζιι!1. 609}82, 88, κεγχρίς ΖΎΥ!. 
150 88. Ζιζι. 558 »29, κίρκος Ζμ1. 609 4, ἰκτῖνος ἢ γλαύξ 
Ζιθ16. 600 426, τῶν νυκτερινῶν ἔνιοι γαμψώνυχες, Ζιθ8. 
5928 --- τὰ περιστερώδη μεταξυ τῶν γαμψωνύχων ἡ ὁ 
τῶν βαρέων ΖΎΥΙ. 149}19, 20. ὁ κόκκυξ ἐκ ὧν γαμψώ- 
νυχος ΖΎΥΙ. 150.211. Ζιζτ. 668 Ρ20. ορρ εὐθυωνυχα Ζιγϑ. 
5111. 149 Β. 688 "2, ὅ. 616. 600 518. 

Γανυμήδης ποδῦ. 1461 380. 
γαρ ἰπίογάμπι ἰδα ἀαϑαγραΐαγ, αὖ δηύθοθθητβ ϑπαποίαθὶ νϑῦ- δ 

γεγωνεῖν 

ΗΙ1. 1168 86. οὔπο!. 1447517. 25. 1460}10, Ηθ14.1162 

53. κῦ. 1116 534. Ρα18. 1878 Ρ22. Γαϑ. 818 Ρ6. ΨᾺ] Ἐμοὶ 
Ρ θὅ, Βαῃρίοϊρε Ρ 156,8. -- γαρ ἰπίθγάσχα πΟΩ ἰρβὶ ῬΓΪπιΟ 
δηυῃοὶδῦϊ γοοΆθα]0 Ροβίροαίδαν, νοϊαθὶ τὲ καλὸν γὰρ Ηι1. 
1168.16. ἡ τροφὴ μὲν γὰρ αν. 474 νά, τὸ κατ᾽ ἀξίαν 
γὰρ Ἠθ16. 1168511. ἐκ τὸ γὰρ εὐχερῶς λέγειν ΤΠη11. 
1886 "δ. ἐκ τῶν ἐναντίων γὼρ Πζθ. 1820 519. Ρβι. 1878 
818. εἰ μὴ “γὰρ Ῥα1ὅ. 13163260. ὁ μὴ γὰρ εἰδὼς (:, 
ΒΚ ὁ γὰρ μὴ οοηΐγδ ὁο44) τε. 129 "15. ἢ ἐν ᾧ γὰρ Φεά. 
221 029. ἡ ἔκ τινος γὰρ ὑποκειμένυ Φεῦ. 229 481. (ἐπὶ τῷ 

κύκλῳ γὰρ Φὸδ. 212.}18, οτὶ βου δοπάυμι ἐστί" τῷ κύκλῳ 
Ὑαρ). --- γάρ ἰοῦ ὁστ: σῶν ἰπιογροδίζυπι, ὄντινα γὰρ ἦν 

Ηκ10. 1150 Ρ25. --- γάρ δὰ δοιμρτοῦδηάδτι Θαὰποὶ δ ϊομπθαι, 
40λ6 οορίταζίοπα βυρρ!οπα θοῦ Ψψαϑ. 401 28. 4: 409 324 

(εἴ Τνάϊορ ἢ 2ττ,, ὟΣ δὰ τγά. 1196). - τί γὰρ Πγ10. 
1281 514. --- γάρ ΔΡυαηαδηΐοῦ ἴῃ Ρεΐποῖρίο Ἔχρ!]οαιϊοη8 
δηϊθοθάθηϊα οπυποίδιϊοπθ ἱπάϊοδῖδθ, σημεῖον δὲ... γάρ 
Φὸ11. 219 08. ΜΎΖ. 1004 "17. ΠΕΙῸ. 1812 021. ζ4.1818 
Ν11. πο18. 1458."26. αν. 412}21. ὃ δὲ ἐν τοῖς προ- 
τερον εἴρηται" καὶ γὰρ ῥάδιον Ηδ 11. 1120 582. 

γαργαλίζεσθαι Ηγ8. 1180 "22. πλεῖ. 9θ4 528. γαργαλι- 
εσθαι τὰς μασχάλας. τὰ ἐντὸς τῶν ποδῶν, τὰ χείλη πλε2. 
984 580. 1. 96 518. τῷ γαργαλίζεσθαι μόνον τὸν ἀνθρωπον 
τί τὸ αἴτιον Ζμγ10. 678 86, 8. αὐτὸς αὑτὸν ἐδεὶς γαργα- 

λίζει πλεθ. 9605 411. 
γαργαλισμός, ἀοῦ Ζμγ10. 618 38. 
γαργωρεών, ἄνα]α. Ζια11. 49211. αν. 414 820. 
Γαργαρία ἐγγὺς Μεταποντίν θ108. 840 521. 
γαστήρ. αἸνυβ, νϑηΐογ 1. δῃἰππδ]ίατα νογιθογϑίοσυτῃ Ζια] 8.498 

Α17. 15. 4983 }18, 4948. β18. 50415. θ165. 846 921. 
πε8. 880 84. 14. 882 814, 16. Ζγα12. 119 Ρ25. 18. 120 

421. Ζιγ11. 520 426. 8. 518 86. β1. 500428, 29. δ11. 588 
410. ζ17. 510}9. 22. 570 "8. 29. 678 580. 26. 518 814. 
ι50. 682328. β17. 809 514. Ζμδ10. 688584.,}16. πεϑ. 880 
85. Ζμδ12. 694 028. ΖΙβΙ. 500 "4. 12. 504 484. γ1. 509 
484. 1, 510 38. Ζγεθ. 786 314. Ζιεῦ. 841 516. ϑ. ὅ48518. 

ζι8. δ671}25. 214. 151718ὅ. ὑπὸ τῇ γαστρί, ορρ πρὸς τῇ 
ὀσφύι Ζγα18. 120 31. πιθαϊδ Αἰνὰβ Ζγαδ. 111 11. Ζπιι. 
110}29. Ζιβ 12. 604.51. Ζμδι2. 6962. 10. 688 "1. πρὸς 
τῷ τέλει τῆς γαστρός Ζγαϑ. τι Β27. Ζιγ1. 510 49. 150. 
8681 024, τὸ περὶ τὴν γαστέρα κύτος Ζγα18. 121 484. τὸν 

δρυοκολάπτην φασὶν ἐπὶ τῶν δένδρων βαδίζειν ἢ ὕπτιον καὶ 
ἐπὶ τὴν γαστέρα θ18. 8817. ὁ ὀμφαλὸς μικρὸν κατώτερον 
τὸ στόματος σι σώματος 8 Ἡϊὰ ΡΙ) τῆς γαστρός Ζιζτο. 
865 84. --- κόρη αἰδεσθεῖτα διὰ τὸν ὄγκον τῆς γαστρὸς 

66. 148648. --- 2. ογυδίβοθογιπι Ζιδ2. 525 019. --- 8. 
Οδρμδὶοροά Ζιδι. 5628 Ῥ21. 

γαστριμαργία, εἶδός τι ἀκολασίας ἡεγ2. 1281 419. 

γαστρίμαργος, ἀεῦ Ἐγ18. 111819. ηεβ8. 1221 ΒΩ, 160. 
ζῷα γαστρίμαργα εἰς πλῆθος, εἰς τάχος Ζμγιά. 671ὅ 128. 

θυ γεὶ 8ἴπ}1}6 δ]!αυοὰ σορυπι ΒΌΡΡΙΘμἀπὶ δἰ, πολλὰ δ᾽ γὙαστροκνὴ μία (ον ῬΆγγη 880). τῆς κνήμης τὸ μὲν προ- 
ὠγνοήσει" πάντα γὰρ τἄλλα ψαῦ. 410 νά. ἴσως δὲ ὼ ἐν 
τῷ λόγῳ ἐστὶ τὸ ἀναγκαῖον" ὁρισαμένῳ γὰρ τὸ ἄργον Φβϑ9. 
200 . τὰ δὲ παθη διαιρετὰ πάντα διχῶς, ἣ γὰρ κατ᾽ 
εἶδος ἤ κατὰ συμβεβηκός ΟΥὙΙ. 299.520. περὶ τὰς ἰδίας 56 

τῶν ἡδονῶν πολλοὶ ὼ πολλαχῶς ἁμαρτάνεσιν, τῶν γὰρ φι- 
λοτοιάτων λεγομένων Ἠγ18. 1118 ΡΩ2, οἱ χρήσιμοι ὶ ἡ ἡδεῖς 

σθιον ἀντικνήμιον, τὸ ὁ᾽ ὀπίσθιον γαστροκνημία Ζια15. 494 
41. αἱ καλύμεναι γαστροκνημίαι ἐν ταὶς κνήμαις σαρκώδεις 

Ζιβι. 4995. σαρκώδη τὰ ἰσχία αὶ μηροὶ ἢ “γαστροκνημίαι 
Ζμ510. 689 "15. ἀνδρείν σημεῖον γαστροκνημίαι κάτω προσ- 
εἐσπασμέναι, δειλῇ ἄνω ἀνεσπασμέναι ᾧΦ8. 801 487,1, θ. 
οἵ ΑΖι ΠῚ 80 2. 

ἐπὶ πλεῖον διαμένωσιν" ἕως γὰρ ἂν πορίζωσιν ἢ ἡδονὰς ἥ ὠφε- Γαυρ εὺς καλεῖται ὁ βορρᾶς σϑ18 80 (Ἰδυρεύς οἱ Μοίποκο). 
λείας ἀλλήλοις Ηθ10. 1189 11, βύλεται τἀγαθὰ ὃ ἑαυτῷ Ταυρὶς νῆσος σϑ18 47 ΑἸδυρίς οἱ “Μείμεϊκο). 
ἕνεκα" τῷ γὰρ διανοητικῶ χάριν. ὅπερ ἕκαστος εἶναι δοκεῖ 60 γεγωνεῖν. διὰ τὸ ψαθυρὸς εἶναι ὁ ἀὴρ ὦ γεγωνεῖ, ἂν μὴ λεῖον 
ΗΙ4. 1166.517. ἐσμὲν δ᾽ ἐνεργείᾳ" τῷ ζὴν γὰρ αὶ πράττειν ἦ τὸ πληγέν Ψβδ. 420 "1. φθέγγονται μὲν ἀλλ᾽ ὦ δύνανται 



γεηπονία 

γεγωνεῖν, ἀλλὰ Μόνον φωνῶσιν ακ804 Ρ24, οἵ 802 Ρ6, 328. 
ἡ αὐτὸς τὴ αὐτῇ φωνὴ πορρωτέρω γεγωνεῖ (ἰ 6 οχαυάϊιαν, 
εἴ Βοαβθ) μετ᾽ ἄλλων ἀδὼν ἢ μόνος πιθ2. 911 21. οἵ 
ι436.901 081. ὅ2. 904 υ8ὅ. 

γτηπονία φταῖ. 821 385 (ΟἹ γεοπονία), δι, δ 
γεηρὸς. τὰ γϑηρα κάτω φέρεται ὼ πρὸς τὸ “μέσον Φθα. 254 

28. Οα2. 269 527. δ2. 808 "14. βάρος ἔχοντα, αὶ γεηρά 
Οβι. 284522. ἐκ τῶν ὑδατωδωῶν το γεηρὰ συνίσταται μὸ 8. 
380."24. ξπραινομένων τῶν γεηρῶν Ζγβε. 189 "29. σκληρὰ 
κ᾿ γεηραὶ πάμπαν Ζμβι. θ58.326. γεηρὰ Ὑίνεσθαι, 5ΒΥἃ σχλη- 10 

βύνεσθαι αν17. 419 .518,11. ὀστῶδες ὰὶ γεηρὸν Ζμβϑ. 654 
412, ὅσα γεηρὰ λίαν τῶν ἀνατελλόντων Ζγβ6. 148 .212. τὸ 
γεηρὲν ἐν τοῖς σώμασιν ἀπεπτότατον Ζγβ6. 145 19. ὑδ᾽ 
ἐν τῷ αῷ ἐπιπολαζ εἰ τὸ γεηρόν ΖγΒΙ1. 188 515. --- τὸ γῆ- 
ράς ἐστι κατὰ τὄνομα γεηρόν Ζγεϑ. 188 51. 15 

γεναμ νη. ὅση ἰκμὰς ταῖς γειναμέναις ὑπολείπεται μετὰ τὴν 
κάθαρσιν Ζιη2. 582 Β15. 

γειτνιάζειν. ἡ φύσις τῆς εὐκρασίας γειτνιάζ ει τὴ πέψει 
φτββ. 828 "5. 

γένεσις 141 

ὅτε γελᾷ ὅτε δακριει Ζιη10. 587 "1 ΩΡ 2170, 11 οὗ 84]- 
πιλ8 δχϑγοϊίδὺ Ρ]η 25). γελῶντες βαρὺ θέγγονται πια 18. 
900 320. 1ὅ. 900 "7. 50. 904 "22. τυπτόμενοι εἰς τοὺς φρέ- 
νας γελῶσι πλεθ. 966 215. -- Ἤφαιστος, Ἑστία γελᾷ 
μβϑ. 809 482. 

γελοῖος, τὸ γελοῖον, ἀεῇ ποῦ. 1449 "84. (Βθγπαγβ ΒΜ 8, 
5661844) οὔ Ρα11. 1872]. ὍὌμηρες ὁ Ψόγον ἀλλὰ τὸ 
γελοῖον ὁραματοποιήσας πο4. 1448}087. λέξις γελοία ποά. 
1449.520. τὰ γελοῖα ἡδέα Ῥα11. 1371 "85. τῷ γελοίῳ 
πῶς δεῖ χρῆσθαι ΡΥ18. 1419 52-9. ποιητικῶς λέγοντες τὴ 
ἀπρεπεία τὸ γελοῖον ΕᾺ τὸ ψυχρὸν ἐ ἐμποιῶσιν Ργϑ. 1406 33. 

λίχεσθαι τῷ γελοίν Ἠδ14. 1128 δῦ. ἐπὶ τὸ γελοιότερον 
ὅμοιος τΎΣ. 117}17. --- γελοῖον. (αι ἐστῷ τὸ λέγειν Φηϑ8. 
246 420 (8. ἄτοπον 518), κινεῖν τὸ πᾶν μα14. 852 826, 

εἴ τις οἴεται μβϑ8. 851 424. --- γελοίως γράφειν τὰς πε- 
μιόδυς τῆς γῆς μβὅ. 862 Ὁ12. 

Γέλων τύραννος Πε8. 1302 ν82. 10. 1812 "10. 12. 18156}84, 

80, 1810 488. ῬαΙ2. 1378522. ὑδέρῳ νοσήματι ἐπθένηβθε 

ξά44. 1551 519. 

Ὑειτνιᾶν, Ἰοσδὶ: βθῆϑα, αἱ κρῆναι ὄρεσι γειτνιῶσιν μαι8. 850 Ὁ Τ ελωνοί, Σκύθαι 680. 8839 "7. 
25, εὖρος γειτνιῶν τῷ νότῳ μβθ. 868 "22. ὁ βορέας γειτνιῶν 
τὴ οἰκυ μένη πκοῖο. 941 108. γειτνιῶσαι πόλεις, γειτνιῶσα 

χωρα. “ειτνιῶν τόπος Πβ9. 1269 340. 6. 1265521. η12. 

1381 529. μβε. 860 20. α1. 838521. Ζιθ28. 60ὅ 26, 
60681. γειτνιᾶν τὴ ἀρχὴ τῷ πνευματικῦ τόπο Ζγε2. 7811. 36 

εἰ γειτνιῶντες ΠβῚ. 12871519 (αἰεί οἱ ἔξωθεν πάντες). 9. 
1269 08. η2. 1825812. 10. 1380521. τ πιοῖδρῃ γειτνιῶσι 

τῇ καλν μένῃ πολιτείᾳ Πδ11. 1295.583. δοκεῖ γειτνιᾶν (τὸ 
τιμέον τῷ καλῷ) Ῥαϑ. 1867 "12. 

γειτνίασις, Ἰοοα!! βθῃβα, διὰ τὴν τῷ ἡλίν γειτνίασιν μβ δ. 80 
868 214. διὰ τὴν γειτνίασιν Ζμγιο. 612}28. πιγθ. 9087. 
5: "ΆΘΙΔΡΒ. κατὰ τὴν γειτνίασιν ὼ ὁμοιότητα ἡεγὅ. 1282 

421. διὰ τὴν Ὕ..) διὰ τὴν τῆς σοφιστικῆς γειτνίασιν Πα 9. 

1351.52. τιϑά. 188 32. ἔχει τινὰ γειτνίασιν ἡεγθ. 1238}1. 
γειτονία. υἰδὲν γειτονίας χαλεπώτερον ΡῬΙ2Ι1. 1895}9. 
γείτων. γείτοσι κεχρημένος φαύλοις ΡῬβ21. 1395)}71. --- τὰ 
φυτὰ γείτονά εἰσι πρὸς ἑαυτά φτβϑ. 828 "14. 

γε. αἱ τέχναι συνέστησαν, ἥ τε ῥαψῳδία ἡ ὑποκριτικὴ ἢ 
ἄλλαι γε ῬΎΙ. 1404528. ἀλλὰ μὴν... γὲ, Ρἰθταπιααθ 0 
τεὶ ἀυοθυδ ΤΟΟΔΌΙ]18 ᾿μΓΟΓρΟΒΙ 18. οἵ ἀλλά. 
τὸν χρόνον γε γνωρίζομεν 4δ11. 219 522 ωὲ οτλ οθηβοῖ 
Βποκοὴ Αγ ἀϊο ταῖϊο Ρ 9). ὁ μὴν ἀλλά γε περὶ ἀρετῆς ἡεαδ. 
1216 520. εκ ἄρα γε εν1. 458 59. γε δὴ πχΎ15. 988 322. 
γε μὴν Μκ2. 106045,17,30,}8, 12. 8. 1061 "8. 6. 1062 
333 (Εποκθα 11} 10). ρ9. 1429 84 (ϑρεὶ δὰ ἃ 1: “μ18 ρδὺ- 46. γένειον. 
σα ο δδορίαβ δυοῖου ᾿ἰδτὶ περὶ. κόσ αν, παπησϑιῃ Ατἰβὲ αδὶ- 
1αγ). κ2. 3929. 22. 8. 398 5ὅ, θ2. 11. 4. 839421, 8955. 

884. 837 31. οἶμαί γε κΙ. 891 δ. ---- βαδρίιβ αυϑτι 6χ Ατὶ- 
δἰοἴβὶῖοο τῦογο 6886 νἱἀθαίαγ δυςίον Κατηγοριῶν ρατίϊουα γὲ 
αὐτὰς Κο. 42. 6. δ 825,8. ἀλλὰ... γε Κῦ. 4 329. 6. 6 50 
24. 8. 10 326, 1152. δέ γε. ἐδέ γε Κϑ. 1 020. δ. 2 018, 8 
41,57, 27, 830, 4 85, 1, 11,518. 6. 8 528. 1. 1791, 8.48, 8, 
διδ. 10. 1328, 10,.18.481,}9, 27. 14..16.516. εἴ γε ΚΘ. 
5.285. Ρ20. 7: 1082. ἐάν γε ΚΊ. 1524. ἐπί γε ΚΊ. 8522. 

ἃ, κἂν, καίτοι... γε ΚΘ. 4528, 7. 1.314. 8. 951, 12. 10. 56 
1256. 1,8,.12, 17, 183524,}6. 12. 1417. 18. 14 588. ὁ 
γὰρ, ἀ μὲν. γ6 Κα. 3015. 7. 8 384. 8. 9517. 

Γέλα εἰς τυραννίδα μεταβάλλει Πε12. 1816.381. --- Τ ε- 
λῴων πολιτεία 444. 

ἡελὰν. μόνον γελᾷ τῶν ζῴων ἄνθρωπος Ζμγιο. 6788, 28. 80 
καθεύδοντα τὰ παιδία γελὰ Ζγε1. 1719.511, 12. τὰ παιδία 

γέλως. ὁ γέλως τῶν ἡδέων ἐστίν Ῥα11. 1811 584, ὁ γέλως 
παρακοπή τις ὼὴ ἀπάτη πλεθ. 965 314. ὁ γέλως ὃ σημεῖον 

Ααϑ84. 48.088. τὴν τῶν ἐναντίων σπυδὴν διαφθείρειν γέλωτι 
Ργ18. 1419 04. προάγειν εἰς γέλωτα Ργ 14. 1418 487. 
ποιεῖν γέλωτα ΗδῚ14. 1128 8385. κατέχειν τὸν γέλωτα Ηη8. 
1150 }11. πκηδ. 950 517. --τ τῷ γέλωτος τίνες αἰτίαι σω- 
ματικαί ΖμΎ10. 6018.38-12, 21, 28. 

γέμειν περιττώματος, ὕλης Ζγὸδ. 118382. θ118. 84111. 
ϑυμιαμάτων (ϑορὰ ΟΕ 4) κ6. 400 Ρ2ὅ. --- μεταμελείας οἱ 
φαῦλοι γέμυσιν Ηἰι4. 1166 "25. --- γέμειν 808, τὰ πλοῖα 
γέμειν δοκεῖ πκγϑ. 981 09. 

γεμίζειν. οἱ “γεμίζοντες (αι τὰ πλοῖα) μβ8. 859 511. γε- 
μισθεῖσαι ἀποπέτονται αἱ μέλισσαι, βαρνυνόμεναι Ζιι40. 

6242. 
86 γενεά. ἀποδιδόασι διὰ πολλῶν Ὑενεῶν αἱ ὁμοιότητες Ζγαῖ8. 

122 89. ὅτω σπυδαῖος ὥστ᾽ ἔχειν τὸ ἀπ᾿ ἐκείνν ἀγαθὸν 
πολλὰς γενεᾶς ἢ 85. 1491 "8. 

γενεαλογεῖν δεῖ ὧδε ρ86. 1440 029. γενεαλογεῖν τινά ρϑ8θ0. 
1440 27, 40. 

ἀλλὰ μὴν ἢ ὁ γενεαλογία. μετὰ τὰ προοίμια πρωτὴν τὴν γενεαλογίαν τά- 
ἕξομεν ρ86. 1440 "24. 

γενέθλιος διὰ τί ὀνομάζεται ὁ δ θεός κΊ. 401 520. 
γένει ἂν. τὸς ἀγόνυς ἀνὸρας μὴ γενειᾶν Ζγβι. 14824. ὅταν 
ἄρχωνται τὸ πρῶτον ἡβᾶν ΝᾺ γενειῶν χϑ. 1917 581. 

τῶν σιωγόνων τὸ πρόσθιον γένειον, τὸ δ᾽ ὀπίσθιον 
γένυς Ζια11. 492 "22. τῶν τριχῶν ὑστερογενεῖς αἱ ἐπὶ τὰ 

γενεῖα ΖΙγ11. 5818 328. τῷ γενείν τρίχωσις συμβαίνει, τοῖς 
ἄρρεσι, περὶ τὴν ἡλικίαν ταύτην «2,1. 582 482. περὶ τὸ γέ- 

νειον, ὅταν ἄρχωνται, γενειᾶν, αἱ τρίχες γίνονται πυ ραί χό. 

191 580. περὶ τὸ γένειον ἐνίοις συμβαίνει καὶ Ὄ τὴν ὑπήνην " τὸ 

γένειον δασύ Ζιγ11. 5818018. γυνὴ τὰς ἐπὶ τῷ γενείῳ αὶ 
φύει τρίχας Ζιγ11. 518 3838. οὗ ΑΖΙΗ τΔὉ 2. 

γένεσις, οἵ γίγνεσθαι, μεταβολή, κίνησις. ---- 1. (ποῦϊο γενέ- 
σεως.) γένεσις, ορΡ' φθορά μαι. 888524. β5. 8582. Ζμαῦ. 
644 "24 ΑἹ. αἱ πραξεις ὼ αἱ γενέσεις πᾶσαι περὶ τὸ καθ᾽ 

ἕκαστόν εἰσιν ΜΑΙ. 981 3417. ἡ γένεσις ἀγωγὴ εἰς ὡσίαν 

τε. 189 Ρ20. γένεσις, μεταξὺ τὸ εἶναι ὺ μὴ εἶναι ΜΑΖ2. 

994 5217. τῷ γενητῷ ὸ φθαρτῶ ἐντελέχεια γένεσις ἢ φθορά 
ΦΎΙ. 201 ,.14. ἡ ὑκ ἐξ ὑποκειμένα εἰς ὑποκείμενον μετα- 

βολὴ κατ᾽ ἀντίφασιν γένεσίς ἐστιν, ἡ μὲν ἁπλῶς ἁπλῆ, ἡ 
δέ τις τινός ΦΕΙ. 225 "18. ΜΚΙ11. 1061 22. Ζγβὅ. 141 

ΤΩ 
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Ῥ22, ἡ ἐκ τῦδε εἰς τόδε μεταβολή, οἷον ἐκ δυνάμει ὁσίας 
εἰς ἐντελεχείᾳ ὀσίαν, γένεσίς ἐστιν Ραῦ. 820 318. γένεσις ἡ 

ὡπλὴ ᾧ φθορὰ ἡ κατὰ. τόδε, ἀϊδβι αὔξησις, ἀλλοίωσις, φορά 
Μλ2. 1069 "10. --- πάσης γενέσεως πόσαι τε ὦ τίνες αἱ 
ἀρχαι Γβϑ. αϑ. 817 ν8ὅ. Ζμαι. 689 Β11, αἱ γενέσεις τὴ δ 
ὕλη ἐκ τῶν ἐναντίων, γίγνονται δὲ ἢ ἥ ἐκ τῷ εἴδυς ἡ τῆς τὸ 
εἴδως ἕξεως ἢ ἢ ἐκ “στερήσεώς τινος τὸ εἴδυς ὺ τῆς μορφὴς 
Μι4. 1056511. ἡ γένεσις εἰς ἐναντία ὼ ἐξ ἐναντίων Γβά. 

881 814. 8. 8385 .51. Οαϑ8. 270 .322. Ζγα18. 124 ν9. αἱ γε- 

νέσεις ἐκ τῶν ἀντικειμένων ε14. 28 δι4. - γένεσις ἐστι τὰ τὸ 

φθορὰ περὶ τὸ δυνατὸν εἶναι ὸ μὴ εἶναι Γβϑ. 8835 94. ἡ 
γένεσις τυγχόνει ὦ ὅσα ἐν τῷ περὶ τὸ μέσον τόπῳ Γβϑ9. ἐὰν 

Δ94, ὅτε πάντων ἐστὶ γένεσις ὅθ᾽ ἁπλῶς ὀθενός ΟΎὙ2. 801 
582, οἵ 1. 298 59, τίνες ἀνεῖλον γένεσιν ὼ φθοράν Ογ1.- 
298 Β16δ. Φαβ. 191 δ18. ἔστω ἐπί τινων ἐνδεχόμένον ὥστ᾽ χ5 
εἶναι ποτε ὼ μὴ εἶναι ἄνευ γενέσεως ὶ φθορᾶς Φθ6. 258 

Β17, ὕσίας πάσης γένεσις ἐστι, στιγμῆς δ᾽ υκ ἔστιν Μκ2. 
1060 "18. εἰ ἅπαν ἅμα ἀκέίει ἀκήκοε ̓  ὅλως αἰσθάνεται 
Ὁ "ἤσθηται, ἢ μή ἐστι γένεσις αὐτῶν ἀλλ᾽ εἰσὶν ἄνευ τὸ 
γίνεσθαι αιθ. 446 Νά. --- ἔστιν ἡ θατέρα γένεσις ἀεὶ ἐπὶ τῶν 20 
ἐσιῶν ἄλλυ φθορὰ ἢ ἡ ἄλλυ φθορὰ ἄλλυ γένεσις Τα8. 819 
420, 28. Μα 2. 994 Ῥδ. γένεσις ἐξ ἀλλήλων, κύκλῳ Γβ4. 
381.8, 2. βι0. 88156. Αδ12. 96 "88. ξ3. 970 182. ἴσος 
ὁ χρόνος τὴς φθορὰς ὺ τὴς γενέσεως τῆς κατὰ φύσιν Γβιο. 
886}19. ὅκ ἄπειρος ἡ γένεσις ἐπὶ τὸ ἄνω Μα2. 994 "7. ---- υκ 26 

ἔστι κινήσεως κίνησις ἐδὲ γενέσεως γένεσις ἐδ’ ὅλως μεταβολῆς 
μεταβολή Φῷε2. 226 16. ΜχΙ12. 1068516. Ααϑθ. 4881. --- 

ἡ γένεσις ἕνεκα τῆς ὁσίας ἐστίν. ἀλλ᾽ ὑχ ἡ ἐσία ἕνεκα τῆς γε- 
νέσεως Ζμα!. θ40 218. Ζγεϊ. 1185. τῷ χρόνῳ πρότερον. τὴν 

ὕλην ἀναγκαῖον εἶναι ἢ τὴν γένεσιν. τῷ ἢ λόγῳ δὲ τὴν ὅσιαν ΧῚ τὴν 80 
ἑκάστου μορφήν. Ζμβι. 64691. τὸ σὴ γενέσει ὕστερον τὴ ὑσίᾳ 
(τῇ φύσει, τῷ εἰδει, τὴν φύσιν. κατὰ τὴν ὑσίαν) πρότερον Μμ2. 
1011 8426, 19. Α.8. 989 518. θ8. 10504. Οὐ 8. 810 084. 

Φθτ. 261 514. Ζμβι. 646 .528. Ζγβθ. 142.521,}"6. τὸ ἴδιον 
ἐστι τὸ ἑκάστυ τῆς γενέσεως τέλος Ζγβϑ. 186 . τὴν ἐνέρ- 85 
γειαν γένεσιν οἴονται εἶναι (Ρ]α.), ἔστι δ᾽ ἕτερον ἨἩ»18. 
1158.516. καὶ τέλος, ἀλλὰ γένεσις Ἠη12. 1152 "28. ἡ γέ- 
νεσις ἀτελές τι (Ρ]40) ἡμβ1. 1204 484. -- 2. (γένεσις, 
ἀϊδὺ κίνησις. γένεσις ἁπλῆ, αἰδὲ γένεσίς τις, ἀλλοίωσις.) ἡ 
γένεσις ὅτι ὑκ ἔστι κίνησις ΦεΙ. 225 420- 58, ΜκΙ1. 1061 “0 
581. γένεσις ἐκ ἔστιν ὁμαλής, ὐκ ἔστιν ἰσοταχής Φὸ 14. 
228 "21. η4. 249 520. ἡ φορὰ γένεσίς ποθέν ποι Οδά. 811 
588. πρώτη τῶν με βιλοὶ ἡ φορά, ἀλλ᾽ ἐχ ἡ γένεσις 
Τβιο. 8380 .520. Οὗ. 810 584. Φθτ. 261 38. ἐπεὶ ἡ κατὰ 
τὴν φορὰν κίνησις ἀΐδιος, ἀνάγκη ἢ γένεσιν εἶναι συνεχῶς 45 
Γβιο. 8386 416. 611. 888 516. μαϑ. 846 "28. - γένεσις 
ἁπλὴ (ἁπλῆ ἡ τελεία Γα2. 817517), Ορρ γένεσις τις, γένεσις 
κατὰ μέρος Γαῶ. 811 4, 85, 815 826. ΦεΙ.228418. ΜΧΙ1. 
1067}23. λ3. 1069 510. οἴ Φβι. 198 "21. μὸ1. 81882, 
28. τῶν ἀρχαίων οἱ μὲν τὴν καλυ μένην ἁπλῆν γένεσιν ἀλ- τὸ 
λοίωσιν εἶναί φασιν, οἱ δ᾽ ἕτερον ἀλλοίωσιν ᾧ γένεσιν Γα1. 
8147. γένεσις ἐχ ὴ ἁπλὴ ἀλλὰ ἀλλοίωτις Φαϑ8. 186 414, 
ὅταν μὲν ὅν κατὰ τὸ ποσὸν ἢ ἡ μεταβολὴ τῆς ἐναντιυύσεως, 
αὔξη φθίσις, ὅ ὅταν δὲ κατὰ »τόπον, φορά, ὅταν δὲ κατὰ 
πάβος κα τὸ ποιόν, ἀλλοίωσις, ὅταν δὲ μηθὲν ὑπομένῃ 5 ̓ θά- 56 
τερον πάθος ἢ συμβεβηκὸς ὅλως, γένεσις, τὸ ) δὲ φθορά Τα. 
8201, 819 "17. 8. 31810. 2. 317 325. ἡ ἁπλὴ γένεσις 

ὕκ ἔστι σύγκρισις Γα2. 817.581, οἵ 815}20, 28. --- 8. (γέ: 
μεσιο φυσική, ἱπαρτῖπιὶ8 τῶν ζῴων, τῶν ἀνθρώπων.) ἀρ’ ἂν 

ὼ γενέσεις εἰσὶν ἔνιαι βίαιοι ἡ ἐχ, εἱμαρμέναι ῷεθ. 280 581. 60 
γένεσις, ἀϊδὺ ποίησις ΜζΊ. 1082 326. γένεσις φυσική Ζμα!. 

. 

γένεσις 

639 ν11. Ζγα18. 724 "9 αἱ. --- ἡ περὶ τὺς καρπὸς γένεσις 
Ζγα20. 128 521. ---- πᾶσι τοῖς ζῴοις κοινὸν γένεσις ὺ θά- 
νατος αν11. 4718 ΡΩ22. γένεσις ἐστιν ἡ πρώτη μέθεξις ἐν τᾷ 

θερμῷ τὴς θρεπτικῆς ψυχῆς αν18. 419 529. -- γένεσις δὲ 
ἰρϑαπὶ τὸ γίγνεσθαι οἢ γεννᾶσθαι εἰρηϊβοιί, οὐ ππίνθγβατι 
Θδῃ βθγίθιιν τηυὐδυϊ ΟὨΌΣΩ φοπιρ θοεῖξατ, φαΐθαβ οΟηβοΙ υΓ ζ6- 
πδγϑῦϊο, (Ἐλυνιοκ]αηρ᾽). τῆς γενέσεως ὁ λόγος Ζμβι. 640 
νΩ, ὁ τρόπος Ζγα 18. 122.528. Ζιε20. 558 512, τὸ αἴτιον 
Ζγα 18. 128 "20, 724 510. 19. 126}19, 21. βι. 185 512. 

1. 140 "22. εἴ. 1718 "16. γενέσεως ὸ φθορᾶς ὀδαμῶς οἷόν 
τε αὐτὸ αὑτῷ αἴτιον εἶναι ὑδέν Ζκδ. 100 488. πλείνς ὁ ὁρῶ- 
μὲν αἰτίας περὶ τὴν γένεσιν τὴν φυσικήν, οἷον τήν τε δ ἵνεκα 
ὼ τὴν ὅθεν ἡ ἀρχὴ τὴς κινήσεως Ζμα1. 889 ὑ11. αἰτία τῆς 
γενέσεως Ζγὸι. 164 "85. 3. 101 518. ὴ αὐτὴ ὕλη ἡ τρέ- 
φυσα ὃ, ἐξ ἧς συνιστῷ τὴν γένεσιν κἡὶ φύσις Ζγδδ. 1116. 
ἕνεκα τὴς γενέσεως τὸ θὴλν ὸ τὸ ἄρρεν Ζγβ1. 182 52. ὅ. 
7141}5. δ1. 164 425. τῆς γενέσειυς ἕνεκεν, ΒΥ οἷον αὐτό, 
τοιῦτον καταλιπεῖν ἕτερον Πα 3. 1252 328, 80. τῶν ζωων 
ἐνίων παρὰ τὴν γένεσιν δὲν ἔστιν ἄλλο λαβεῖν ἔργον Ζιθι. 
588 526. γένεσις μὲν τὸ σπέρμα. ἐσία δὲ τὸ τέλος Ζμαι: 
841 581. σπέρμα, γονή, τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν ἀρχὴ τῆς γε- 
νέσεως Ζμβτ. 658 517. ,Ζγαι8. 724 "14. 1. 7181 018. γ2. 
188315. 11. 168 38, τὸ ἴδιόν ,ἐστι τὸ ἑκάστυ τῆς γενέσεως 
τέλος 4γβ38. 186 νά. ἐργασία Ζγβ1. 182 510. οἱ πόροι 
Ζγα18. 120 .56. Ζμδ18. 691 41. περίττωμα εἰς τὴν “γένες 
σιν ἱκανόν Ζγα20. 1728 Ῥ6. τα μόρια τὼ πρὸς (εἰς) τὴν γέ- 
νέσιν συντελῶντα Ζγα1. 11 "12. 18. 720 "1, 8. Ζμδ4. 618 
"28. ὄργανον χρήσιμον πρὸς τὴν γένεσιν Ζγα 15. 120 585. 
τὰ περὶ τὴν γένεσιν ὄργανα Ζγα16. 121 526. συμβάλλεσθαι 

πρὸς τὴν γένεσιν ΖγΎα 117. 1721 08. 21. 780 325. 22. 780 "9, 
εἰς Ζγα19. 120 585. 20. 729 421. 21. 129 Βι, 22. 18024. 
Ζικά. θ68616. ἀποτελεῖν τὴν οἰκείαν γένεσιν Ζιθ1. 688 082. 
τὸ ἔμβρυον ἐξέρχεται Ὁ ὸ μεταβάλλει τὴν γένεσιν (μαβοῖθαυ) 
Ζγδϑ. 1162. εὖ ὦ ἐφεξῆς τὴν γένεσιν ἀποδίδωσιν ἡ ἡ φυσις 
Ζηβι. 188 .»88. --- ἡ γένεσις τῶν ζῴων ᾧ τῶν φυτῶν 
Ζμαι. 640}. τῶν ζῴων Ζγαι. 115 316. 18. 128 88. βΙ. 
181081. Ὑ2. 188 Β10, δ 8. 1711 322. τῶν γινομένων Ζγαϑ3).. 
180.388. τῶν ἀνθρώπων ἢ τετραπόδων ΖΎΥΎΙΙ. 762 528. 
Ζιηϊ. 581 39. τῶν ὀρνίθων Ζγγϑ. 154 "84. 6. 1568 518, τῶν 
ἰχθύων Ζγγ8. 15484. 1. 151 514, τῶν ἐντόμων, μελιττῶν, 
σφηκῶν Ζγα16. 1721 58. Ὑ10. 159."8. Ζιι41. 628 3510. τῶν 
πολυποὸδίων Ζιι81. 622 322. τὸ σπέρματος Ζγα28. 181 326. 

τῶν ἐμβρύων Ζγδ8. 116 528, τῶν διδύμων Ζικδ. 681 "1, 
11, τῷ νεοττῷ Ζιζ. 660 "17. τῷ μορίν Ζμὸ8. 6711 "21, τὸ 
ἐπιπλόν Ζμὸϑ. 61129. 4. 678. 48, τῶν ὀνύχων Ζμὸ 12. 
694.528, τῷ δέρματος Ζγβδ. 148 Ρ8.--- αἱ διαφοραὶ παν- 
τοδαπαὶ περί τε τὰς ὀχείας τῶν ζῴων τὰς γενέσεις Ζγγὅ. 
715654. ζητεῖν τὴν τῆς γενέσεως διαφοράν Ζγὸι. 164 421. 
- ἐπιθεῖναι τῇ γένεσει πέρας Ζγδτ. 1τὸ 54. λαμβάνειν τὴν 
γένεσιν Ζγβ 6. 148 080. αἱ γενέσεις, εἰσὶ τῷ ἔαρος Ζιε83. 
558 81. ͵  ΖγΎγ8. 154 520. - γῆρας (ὄφεων) ἐστὶ τὸ ἔσχατον 
δέρμα ὺ τὸ περὶ τὸς γενέσεις κέλυφος Ζιθι1. 600 Ρ16. --- 
ἡ φύσις ἡ ἐν τὴ γενέσει πηραμένη Ζιδ8. 588 412. πεπή- 
ρωταί τι ἐν τὴ γενέσει οἷον ὀρεύς Ζγα 20. 1728}11. (τὰ 
ὑπηνέμια) πρὸς τὴν γένεσιν ἀτελὴ ΖΥΥ1. 150 "15 (ορΡ τε- 
λειῦσθαι πρὸς τὴν γένεσιν "97). ὀμφαλὸν ἐν τὴ γενέσει ἔχει 
ὅσα ζῳοτοκεῖται ἢ ἢ ῳοτοκεῖται Ζμδ12. 698 "22. οἱ χρόνοι αὶ 
τῶν κυήσεων καὶ [1 τῶν γενέσεων καὶ ἢ τῶν βίων Ζγδιο. 171 171. 
-- ἡ γένεσις ἐκ τὸ ᾧὧϑ Ζγγ2. 152 "16. 8. 1δ4 , 9. 4. 
185 511.11. 168 58. Ζιζ18. 561 ν21. ἡ τῷ δ γένεσις Ζιζ2. 
560 516. 8. 5601 34. 10. ὅ64 "26, καὶ ἐξ ἐρχῆς γένεσις Ζγβι. 



γενετή 

184424. εἰ. 118}528. ἐκ τὸ λευκδ ΖΎΥ]. 151}6. ἐκ τῶν 
καταμηνίων Ζγαϑο. 12852θ. ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν Ζγβθ. 14884. 
ἐ ἐναντίων Ζγαι8. 124 57, --- γένεσις ἱ ᾳ ρατίαβ, ἐπὶ κεφα- 
λὴν ἡ γένεσις τοῖς ζῴοις Ζγὸϑ. 111 328. Ζιη8. 586 56. 
ἀπολύεσθαι τὴς γενέσεως Ζγβ6. 145}»11. θεοὶ οἱ εἰληχότες 
τὴν περὶ γενέσεως τιμήν Πη16. 1386 916. κατὰ τὴν πρώτην 

γένεσιν εὐθύς, ὉΡΡ τελειωθέντες Παϑβ. 1256}9. ἐν οἷς ὑπάρχει 
γένεσις ζῴων ἴᾳ τὰ ζῳοτόκα Ζια 8. 489 510. --- ἡ τρίτή 
γένεσις ἴᾳ παρὸ ἱπβϑούογαπι Ζγγϑ. 158 "27. 6Ὑ10. 16058ὅ. 
ἐν τὴ τρίτη μεταβολῇ τὸ τῆς γενέσεως τέλος ΖγΎβΙ1. 188 "16. 
-- ἡένεσις ἄνεν ὀχειας ΖΎΥ10. 159 39. γένεσις ἀπὸ ταύτο- 

μᾷτυ, ΟΡΡ ἀπὸ συγγενῶν ζῴων Ζιε!. 589 528, "7. γένεσις 
αὐτό ατος (αὐτομάτη ΖΥΎΥ11. 162 39. ψβα. 418 52 1) οῇ 
αὐτόματος «. -- γένεσις ἱᾳ δύναμις τῷ γεννᾶν: οἱ διεφθαρ- 
μένοι τὴν γένεσιν Ζγα20. 128 414. γένεσις ϊᾳ4 δύναμις τὸ 
γεννᾶσθαι: ἀκρωτήριόν τι, ὃ μὴ ἔχει γένεσιν ἀφαιρεθὲν ὅλον 
Μὸ21. 1024 521. 

4. (ϑόσδθα]! γένεσις αδὰ8 γϑ γα 8.) οἱ παμπάλαιοι ὼ πολὺ 
πρὸ τῆς νῦν γενέσεως ΜΑΞϑ. 988 028. γένεσις ἀνέμων, ὅδα- 
τος, θαλάττης, ὑετῶν μαϑ. 840 ν87. βι. 858384. 2. 854}1. 
γ4. 314514. Ζμβτ. 668 "4. αἱ τῶν ποταμῶν γενέσεις ΠῚ 
ἀπολείψεις., μα1ά4. 861 4320. ἡ φυσικὴ ἡ περὶ γῆν γένεσις ἐκ 
προσαγωγὴς ἐν παμμήκεσι. χρόνοις γίγνεται μα] 4. 851 9. 
σφαιροειδὴς ἡ τὴς γὴς γένεσις Οβ14. 291}1. πρὸς τὴν 
γένεσιν τῶν γραμμάτων οἱ προσθεν τῶν ὀδόντων συμβαλ- 35 
λονται Ζμβι. 661}14. δεὶ σχολὴς πρὸς γένεσιν τῆς ἀρετῆς 
Πη9. 1329 8]. γένεσις τῶν συλλογισμῶν Ααϑ2. 417 32. 

γενετή. ἐκ γενετῆς ΚΙ10. 12.388. Φβ1Ι. 198 57. ΖΙΎ11. 618 
νῳ, δά. 528 "8. 9. ὅ86}4, ε1ὅ. ὅ47 4. η1. 5ὅ81}24. κ4ά.686 
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52, Ζμδδ. 619 019. Ζγβτ. 1460}21. Ηδ14. 1162 812. πια]. 80 
898 Ρ28. λαῦ. 951528. ἐκ γενετῆς, ΟΡΡ δι᾿ ἔθος Ηη15. 1154 
438. ορρ ὕστερον πι88. 894 "2. εὐθὺς ἐκ γενετῆς Ηζ18.1144 
Βρ. Παδ. 1284 428. 

γενετὴρ πάντων κῦ. 897 "4. 

γενέτωρ πάντων ἢ ἡγεμών κθ. 3971921, 399.581. βωμὸς ἐν 
Δήλῳ ᾿Απόλλωνος τὸ Ὑενέτορος [441]. 1551 "14. 

γενητικός, ορρ φθαρτικος τὸ. 124 "26 (ΟἹ γεννητικός). 
Οϑποῦίναβ ἐθιηρογαὶβ, ἔαρος, θέρους, ὀπώρας, μετοπώρυ, χει- 

μῶνος μα 12. 847 87, 8481, 2, Ρ26- 28. β6. 864 "2. 8. 
866} 2 4]. αἰθρίας, εὐδίας, νηνεμίας μα10. 847526.}1. πασ- 
σελήνυ Αὐδ. 98.587 γν:. -- βϑιοίϊνυβ πιϑίογίδθ Ρυϑθάϊοαιῖ 
Ἰοθο Ροδίϊαβ, ὅσα μὴ ὕδατός ἐστιν, ἀλλὰ πλεῖον θερμῷ ἢ 
γῆς, πᾶς κρύσταλλος ὕδατος ἐστι βῖτω μδ᾽ 1. 884 "25, 21. 

8. 386 2. 9. 885 Ὁ7. 11. 888 580 8]. τὸ ὁρατικὸν ὕδατός 

40 

ἐστιν, τὸ ξανθὸν τῷ λευκῦ εἶναι βἴτπι αἱ 3. 4838 818, 16, "6, 46 

19,4,.442517, 22. οὑπὶ σαηοῦϊνο πηδύθγὶϑθ σομἤδυτὶ ρούθβῦ 
τῷ ἀέρι τῆς παθητικῆς ὄντι δυνάμεως ἢ παντοδαπῶς ἀλλοιυ- 
μένῳ κ2. 392 θ9, --- σοηθίύϊνυβ ρατυϊναβ Ἰ008118, τῆς Ξι- 

κελίας περὶ Λεοντίνως ΖΙγ11. 520 Ρ1. --- ροηθναβ ραγθϊοῖ- 

τὰς ποῦ δαάῖῖο, ἃ αὰο ρομάθαῖ, ργομποπιὶμθ ἱπάθβμῃιῦο πο 
βοῖυπη υϑυγρδίονῦ δὲ ρῥγοποιιθα ἱπάθβηϊαπι οαϑὰ ποι] η8- 
ἔϊνο ταὶ δοουβαίίνο, βορὰ οὐϊδηι υδἱ 8110 οβϑ8ὰ Ροπθηάατα γενναῖος. 

ετδῖ, τῶν ἀναγκαίων, τῶν ἀδυνάτων, τῶν ἡδέων ἐστι τὸ 2. 
121}86 ΥΥΖ. ΠΎ16. 1281 "22. ὃ 8. 1294 δὲ, ᾧηϊ. 242582. 

ῬΑ]. 1811 3485. γενόμενος τῶν ἀρχόντων Πεά. 1804 516. 
εἰ ἐμπεριείληπται ὁ διαβάλλων ἢ Ν αὐτὸς ἢ τῶν ἐγγύς Ργιδ. 

1416 52]. ὁπ μάμστα ὑποκρίσεως, ἐνταῦθα ἥκιστα ἀκρί- 

βεια ἔνι: τῶτο ὁέ, ὅπυ φωνῆς, μάλιστα ὅπυ μεγάλης 
Ργ12. 1414 515. Λακεδαιμόνιοι Χίλωνα τῶν γερόντων ἐποίη- 
σαν Ρβ28. 1898 "18. λέγομεν Δυσανὸρον τῶν Λακώνων, 
ὅτι Λάκων τι17. 116}5. τοιαῦτα συμβεβηκότα ἢ αὐτῷ 
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γεννάδας ὺ μεγαλόψυχος Ηα11. 1100 "82. 

149 γενναῖος 

ἢ τῶν αὐτῶ, ἢ ἐλπίσαι γενέσθαι ἢ αὐτῷ ἢ τῶν αὐτῷ Ρββ. 
1886 38. --- ξϑαθίϊνυβ Ρδυθ να ΡΓῸΡΘ ᾿δθοθᾶθτϑ ΡΟΙΘΕΕ: δὰ 
γἶπι ργϑθαϊοαιὶ ταῦτα γὰρ καθ᾽ αὑτὰ τε τῶν σπυδαίων, 
ἀλλ᾽ ἡδέα Πθ5. 1889 418. ὅσα τε γὰρ τῶν λυπηρῶν 
ὀδυνηρῶν [φθαρτικα, πάντα ἐλεεινά, ἢὶ ὅσα ,ἀναιρετικὰ ( 
φθαρτικα) Ρββ. 1880 "δ. οΓ 89. 1492 518 ἄρ᾽ ὄν ὅσα τῶν 
ϑσιῶν. ἐκ τύτων μόνον Ψψαδ. 410517. ΨᾺ] Ροοὶ Π 21. ΙΝ 
419. -- βϑιοῦϊνυβ Ρατγθείναβ ὨυΙηΘΓΟ δίηρ' Ροβί δι, ἡ εἰρο- 
μένη τῆς λέξεως ἐστιν ἥδε ῬγΎΘ. 1409 384. τῆς αὐλητικῆς 
ἡ πλείστη ποὶϊ. 1447 "16. - σομοῦϊνιβ οἰ θοείναβ, ἡ ἑκα- 

στὰ (1 6 πρὸς ἕκαστον) ὀργή Ρβ2. 1879 "22 ἡ τῶν ἐπιπέ- 

δὼων (ἰ 6 εἰς ἐπίπεδα) διάλυσις ΟὙΤ. 8306 51. ὁρμὴ τῶν ἀφρο- 
δισίων Ζιζ29. 518 "82. --- δθηοθϊναβ ΘΒ188}18 οὖ βηδ]ϊ8, διὸ 
ἢ τὰς φλεβοτομίας ποιῶνται τῶν περὶ τὸν νῶτον ἀλγημά- 
των Ζιγϑ. 512 517, 25. τῷ μὴ κλέπτεσθαι τὸὰ κοινὰ ἡ πα- 
ράδοσις γιγνέσθω τῶν χρημάτων παρόντων τῶν πολιτῶν 
Πε8. 1809 510. χρῆται τὸ ἔμβρυον τὴ ὑστέρᾳ ὥσπερ γῇ 
φυτόν, τὸ λαμβάνειν. τὴν τροφήν Ζγβ.. 40 426. γέγραπται 
μὲν ὧν, τῷ μᾶλλον εὐσήμως ἔχειν, ὁ κύκλος μβ6.868."21. 
-- Βϑηθίϊνυβ φοπιραγατίναθ, δεῖ προσέχειν ταῖς ἀναποδείκτοις 
φάσεσιν ἐχ ἧττον τῶν ἀποδείξεων ( Ἃ ἡ ταῖς ἀποδείξεσιν) 
Ηζ12. 1148018. περὶ δὲ ὀσμῆς ὼ ὀσφραντὸ ἧττον εὐδιό- 
ριστόν ἐστι τῶν εἰρημένων (ἰ 6 ἢ περὶ τῶν εἰρημένων) ψβϑ. 
421 41. --- ρσομϑῦϊνὶ δΌβο] δὶ υὉἱ ᾿ἱπβηλύναπι Θχβρθοῦθβ, συμ- 
φέρον ἔσται κατὰ τὰ πατρια τῶν ἱερῶν θυομένων ρ8. 1428 
2, --- ροιθῦνι δΌβο]αῦὶ, αδὶ Ρατγιϊοιρίαπι οαδβὰ ποῖ γ6] 866 δὰ 
βι ᾽θούαπι γ6] οὈἰθοῦαπι Θπυποίαυὶ τοξοστὶ Ροΐογϑδῖ, ὑποβεβλη- 
μένης τινὸς τὸν αὑτὴς υἱὸν διὰ τὸ ἀσπαζεσθαι ἐδόκει συνεῖ- 
ναι τῷ μειρακίῳ Ρβ238. 1400 524. νυνομολογήσαντος (ς. 
τὸ ἵππι) ὃ ἀναβάντος (ας τῷ ἀνθρώπυ) ἀντὶ τὸ τιμιωρή- 
σασθαι αὐτὸς “(βο ὁ ἵππος) ἐδύλευσε τῷ ἀνθρώπῳ Ρβ20. 
1898 Β17, δὲν διαφέρει μηδενὶ ὑπάρχοντος παντὶ λαβεῖν 
ὑπάρχειν ἢ τινὶ ὑπάρχοντος καθόλων λαβεῖν ὑπάρχειν Αβά. 
51.388. ΥΥΖ τβθ. 112 Ρ6, 8. ζ9.148.38. οἵ βἰῃ)}} 14 Φαϑ. 186 
425. ΟβΤ. 289 529. μβ3. 851171. Ζιζ 6. 668 512. Ζγβά. 
188.380. ΜΑ9. 990 "14 ΒΖ. ὃ 14. 1020 "12. Πεθ. 1806 58 

8]. -- ξοιθίναβ Δβοϊ αὔιι8 ῥα γθο ρΙΐ, ομΐββο ργοποιλίηθ ρΘ ἢ 
πραΐγ, αυοά Βαδ᾽οοῦϊ Ἰοοαπ ἐθηθδί (αὶ ἀβὰ8 ἐπίθγάστῃ δοο- 
ἀϊῃ δὰ ᾿πηρδγβοθδ θη ἀβαμι νυ ογαμ), δεδειγ μένων, ὦ δεδειγ- 
μένν ῬΎ1ϑ. 1419}20. β24. 1401 "9. πολλαχῆ ἐχόντων 
δυσκολίαν Μβ2. 997 "5. ὅτω δ᾽ ἐχόντων ΟὙ1.39958. ,προσ- 
ἰόντος αὐξάνονται τῷ ὁμοίῳ Γα2. 8158. φέρεται κάτω ταὶ 

δύο ὑποσπωμένων Οὐ δ.312}17. ((ΜΑΞϑ. 990}14 ΒΖ. δ14. 
102012. ΥΝΖ δὰ ε10. 1981.) ἰη46 ΘΧρ] οατὶ νἱάἀθίαν χωρι- 
ζομένων ΓαῚ. 8159. -- δϑπϑίνυβ ἀποάα] 18, ὡς ὑπάρχει 
τὸ ἔχειν τὰ μόρια, ὕὅτω ἢ τῷ ἔχειν τὰ ἐν αὐτοῖς ὀστὰ Ζιγῖ. 
510 25. οΓΖμβ1θ. θ659.29. ὡς ἑκάστοις ὑπάρχει μεγέθως 
Ζιαι6. 49551. 

γενικόν, ὅσον ὑπὸ τὴν αὐτὴν μέθοδον πίπτει τῷ γένει τα δ. 

102 886. ἥ δια φορὰ γενική ταά. 101}18. 

.- ἀθῇ ἀΐδὲ εὐγενής Ζιαϊ. 488 19. Ρβιὅ. 1890 
"22. ὦ τὴν ᾿Αριστείδινν οἰρετὴν ὸ τὴν θυγατέρα αὐτῷ γεν- 
ναίαν εἶναι Υ 88. 1490 522. γενναῖοι, γενναιότεροι, ΟΡΡ ἀγεν- 

νεῖς ΠγΎ 18. 1288 385. δ12. 1296] 022. μορφὴ γενναιοτέρα 
φδ. 809 "10. δοκεῖ γενναιοτέρας εἶναι φύσεως ἡ βαρυφωνία 
Ζγεῖ. 186}85. ζῷα γενναῖα, ορρ ἀγεννὴ Ζια!. 488 "17. 
ζι. 658}16. 47. 68152, Ζγαϑ1. 180510. γ1. 7149 581.--- 
ὁ θυμὸς ὁ γενναῖος ΖγΥΥΊ. 149 588. ἁπλῶς τῷ ἤθει αὶ γεν- 
ναῖος αρῦ. 1250 Β40. γενναιότατος ὁ βέλτιστος Ρβ28. 1398 
418. ὁ γενναῖος Πλάτων κί. 401 "24. --- 2. γυνὴ ἤθη γεν- 



100 γεννᾶν 

ναία, ) παρθένος πιϑ6. 894582. 
Ὑενναν. τί ἐγέννησε τὴν ποίησιν ποά. 1448 "4, 28. αἱ δυνα- 

μεις γεννῶσι τὸ θερμὸν ᾧὶ᾽ ψυχρόν, αἱ ἀρχαὶ γεννῶσι τὴν 
τῶν ὄντων φιΐσσιν βἰπι μὸ]1. 819 .51. ὙἹ. 818 482. «4. 841 
586. Φθ 4. 258.31. ΜΑ8. 984 "9 αἱ. γεννᾷ τὸ ἔχον. τὸ εἶδος 
Φθ5. 2517010. --- ΡἈΠΟΒΟρΡ Ϊ γεννῶσι τὸν ὀρανόν 1 6 γενέ- 
σθαι λέγωσιν Ὁβ:ι. 288 881. 60}} 588. (εἴ ποιεῖν). 1τ8. γεν- 
νᾶν τὸν ὠρανόν, τὰ σώματα, τὸν κόσμον, τὸ κενόν, τὸν ἀριθ- 
μόν, ἐξ ἀλλήλων, ἐξ ἑνός 4] Φα4. 1871.518. Οβά. 285 Ρ28. 
18. 295 814. ΓαῚ]. 814 39. 2. 810θ54. 6. 8226. β1. 884 

422. Ζμα]. 640 511. ΜΑΒ. 989 84. κ2. 106098. Μ1.1081 

518. 8. 1084ν832. ὁ ἐξ ἀσωμάτων γεννῶν λόγος ΟὙθ. 8058 
416. --- 46 δθπθγαοἢ 8 ΔΌΠΩΔΙ Πα. τὸ γεννῆσαι κοινὸν τῶν 

ζώντων πάντων Ζγα38. 181.380. ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ 
ν ἄνθρωπος 8. προύπαρχειν δεῖ τὸ γεννῶν τὸ  γεννω μένα Ζκ5. 
100 ὑ2, ὠθὲν αὐτὸ ἑαυτὸ γεννᾶ" ὅταν δὲ γένηται, αὔξει ἤδη 
αὐτὸ ἑαυτό Ζγβι. 185 418. ἐν τοῖς ὀστρακοϑέρμοις ὼ φυ- 

τοῖς τὸ μὲν τίκτον ἐστὶ ὼ “γεννῶν, τὸ ὸ᾽ ἐχεῦον ὑκ ἔστιν 
Ζιδ11. ὅ88."19. τὸ μὲν ἄρρεν ἐστὶ τὸ δυνάμενον γεννᾶν 
εἰς ἕτερον, τὸ δὲ θῆλυ τὸ εἰς αὐτό, ἢ ἐξ ὁ γίνεται ἐνυ- 
πάρχον ἐν τῷ γεννῶντι τὸ γεννώμενον Ζγα 2. 110.520. τῷ 

μὲν ἔτι δυνα μένω γεννᾶν, τὴς δὲ μὴ δυναμένης Πγ16. 

1884 ν80. ὁ γεννήσας. ὁρρ ἡ ὕλη Μὸ28. 1024 585. ὁ ἄρ- 
ρὴν ποτὲ γεννήσειεν ἂν Ζγβ8. 148 581. ὁ ἄρρην (Ὁ γεννᾷ 
ὀκτάμηνος Ζιε14. δ45 580. πότε αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ θῆλυ 
γεννᾷ εἰς τέλος Ζγβ5. 141 58. αἱ ὕες γεννῶσι ἊΝ ἐκτρέφυ- 
σιν Ἐξαμηνοι Ζιει4. 545 "2. ἵππος γεννᾷ ἀξίως, ὅταν παύ- 

σηται βάλλων Ζιζ 22. 516.34. οἱ τῶν μελιττῶν ἡγεμόνες 
καλῦνται ὑπο τινων μητέρες ὡς γεννῶντες ΖιΕ21. δ88 429. 

ἐκ τῶν σκωλήκων ὅτε τὰ γεννήσαντα (Ματιοτιίθτθ) γίνε- 80 
ται ὅτε ἀλλο ὑθὲν ζῷον Ζιε1. 589 "18, --- ἄνευ ὀχείας γεννᾶν 
ΖΎΥ1Ο. 159 810. ν8ά. -- τέκνα γεννᾶται Ζιε14. 548 29. 

ὅμοια γίγνεσθαι τὰ ἔκγονα τοῖς γεννήσασιν εὔλογον Ζγα 19. 
126 Ρ14. φύσει φιλία πρὸς τὸ γεγεννημένον τῷ γεννήσαντι 

Ηθ1. 116 411. τὸ γεννῆσαν ἄρχον Πα12.1259 Ῥ11. ἀριθμ 
τινὸς μὴ πλείονα γεννᾶν Πβ6. 1268 "7. τροφὴν τῶ γεννη- 
ϑέντι παρέχειν Παῖ0. 1288 386. --- γεννητὸ ς. αἴτια γεν- 
νητὰ ὺ φθαρτά Μεϑ8. 1027 229. ὅσα μὴ ,γεννητά, κινητὰ 

δὲ φορᾷ Μλ2. 1069 Ρῳ5. --- ὕλη γεννητή (( 6 τῆς γεννή- 
σεως), ἀἶθϑὲ τοπική Μη1. 1042 6 (ΒΖ δὰ 1042 1484). 

γέννησις. αἱ τοιαῦται πραξεις κατασκευαὶ ἀγαθῶν εἰσὶ ἢ 
γεννήσεις Πη18. 1883 "18. --- περὶ γεννήσεως ψβε. 418 
823 βηη. τί ὥρισται τέλος γεννήσεως ἀνὸράσι ὼ γυναιξίν 
Πη1θ. 138δ38,086. αἱ ἀρχαὶ τοῖς ζῴοις, τῆς γεννήσεως 
πῶς ἔχυσιν Ζιει4. δ40 Ρ26. χρήσιμος πρὸς τὴν γέννητιν 
Ζιζ22. 516θ8.816. 

γεννητὴς τῶν πράξεων ὥσπερ ὼ τέκνων ΗΥ. 1118}18. 

γεννήτης. τὸς εἰς τὰ γένη τεταγμένας γεννήτας καλῶσι ἢ 841. 

1586 "4. 

γεννητικός. τὸ γεννητικὸν Ζγβϑ6. 142 524. τὸ θρεπτικόν ἐστι 

τὸ γεννητικὸν ἑτέρα οἷον αὐτό Ζγβι. 188 518. δύναμις τῆς 
ψυχῆς θρεπτικὴ καὶ Ὄ γεννητική ψβ4. 416.519. ἡ πρώτη ψυχὴ 
γεννητικὴ οἷον αὐτὸ ψβά. 416 "25. οἔημαϊο. 1187 380. τὰ 
τέλεια ζῷα γονητικά ψυά. 482 "24. ,.Ζγβι. 1835 .518. ἔχειν 
τινὰ ἕξιν ὼ ἀρχὴν κινήσεως γεννητικὴν Ζγα19. 128 Β21, χι- 

νήσεις γεννητικαί Ζγὸ 4. 110 "271. ὄργανα πρὸς τὴν Ὑγεννη- 

τικὴν πρᾶξιν Ζιε2. 539 21. γεννητικὸν μόριον, αἰδοῖον Ζγαξ. 
116}6. 18. 72084. Ζκ 11. 108 "24. γεννητικὸν περίττωμα 
Ζγβ4. 188 Ρ19. Ὑ11. 768 "84. ὴ γεϑνητικὴ ὥρα πιθὅ. 898 
58. --- ὁ ἄνθρωπος γεννητικὸς περὶ τὰ τρὶς ἑπτὰ ἔτη Ζιε1 4. 50 
54426. 

ον 
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γένος 

γένος ποσαχῶς λέγεται Μὸ 28. -- 1. ῬτΟΪ δ, ατα!ῖα, ἔθιδ. 
τὰς κληρονομίας μὴ κατὰ δόσιν εἶναι ἀλλὰ κατὰ γένος ἢ Πεβ. 

1809 424, οἱ ἐγγυτάτω γένυς ὄντες ρ3. 1432 8, πότερον 
ὰ τὸ γένος (ἰ 6 τὰ τέκνα) ὁεὶ βασιλεύειν ΠΎ1.5. 1286 "24, 
αἱ κατὰ γένος βασιλεῖαι (Δογοάϊιατία τορηθ) ΠΕΙῸ. 1818 
410. ἕως ἂν ἧ τὸ γένος ταὐτὸ τῶν κατοικύντων Πγ8. 1216 

Αϑὅ, πόλις γενῶν ὼὸ κωμῶν κοινωνία ζωῆς ΠΎΞ9. 1280 "84, 
40. --- ὁ χωρισμὸς ὁ κατὰ γένη τὸ πολιτικῦ πλήθυς ἐξ 
Αἰγύπτου, διηρῆσθαι χωρὶς κατὰ γένη τὴν πόλιν Πη10. 1829 

528, 11. διαδικαζει τοῖς γένεσι ἢ τοὶς ἱερεῦσιν ὁ βασιλεύς 
888. 1642 820,82. ἑκάστης φρατρίας τριάκοντα γένη [841. 

1586. τὸ τῶν ἱερέων γένος Πη9. 1329321. ἐχ τίνος γένυς 
( ὁ βοβοῖὶδ ΡἈΠΟβορ ῖο8) ὁ διαλεγόμενος τι. 112 029. -- 
στρατιωτικὰ ὼ πολεμικὰ γένη Πβ9. 1209 Ρ26. τὰ εὐφυὰ 

γένη ἐξίσταται εἰς μανικώτερα ἤθη Ρβιδ. 1390 "28. γένος 
σπυδαῖον ἐν ᾧ πολλοὶ σπυδαῖοι πεφύκασιν ἐγγίνεσθαι 858. 
14911. 88. 1490 δ. --- ἀδ ΒΟ ἰ τα κατὰ γένος, γένει, 
ἀἰδβὺ κατ᾽ ἀρετήν, διὰ πλῶτον, τιμήματι, αἱρετός Πγ18. 
1288 "16. 14. 1288 516. ὃ 8. 128941. 15. 1800 517. ζ2, 
1817.0839. ἐκ ἐξ ἁπάντων αἱρᾶνται τὸς κόσμυς. ἀλλ᾽ ἐκ 
τινῶν γενῶν Πβιο. 1212 384. οἱ κατα γένος ὑπερέχοντες, 

8378 εὐγενεῖς ΠΕΙ. 18301}2, 8. γένος ὑπερέχον, διαφέρον κατ 
ἀρετήν Πγ 1..1288 49, 158. --- βοχυβ. γένος ἄρρεν, θῆλυ, 

δογὰῃὶ φύσις 86 δύναμις ἀἰδείηραίϊουν Ζι1. 608 538 -"18. 
οαϑ. 1848 "26. τὰ γένη τῶν μεμττῶν Ζιι40. 628 09. γένος 
ἐν τοῖς φυτοῖς κεκραμένον εἶναι φται. 818 420. Βτϑτμτηβῦϊοο 

Πρωταγόρας τὼ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει ἄρρενα ἡ), θήλεα 
ὺ σκενΐη Ῥηδ. 1401 "7. 

ῷ, γένος Ἰορίςθ. τοὶ γένη καθόλυ εἰσι, ορρ καθ᾽ ἕκαστον, 
ΒΥΠπ κοινόν ΜΆ]. 1069 2271. β8. 998018. ὃδ2. 1014 517. 8. 
1014 99. η1. 1042 818, οὔ ζι6. 1040}28, 2ὅ, 26. 1041534. 
Ψψαι. 4028, 1 (ἴδαθο ὡς ἐν γένει “λαβεῖν ΑΒ16. 64 529 
ἰάοπι δβ8ὲ δίησο, ὡς καθόλν εἰπεῖν), τὸ καθόλνν νΘῸ ποῖ π6- 
σαββ8 10 οβὲ γένος ΜΑϑ. 992 νι, ζ8. 1028 584 ΒΖ, 586 
τῶν κοινῶν τὸ μάλιστα ἐν τῷ τί ἐστι κατηγοριμενον γένος 
ἂν εἴη τα 18. 108 "28. οἴ Ζμαᾳ. θ44 "2. γένος τὸ κατὰ 
πλειόνων ἢ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορέ- 
μένον ταῦ. 102 381. τὸ γένος βύλεται τὸ τί ἐστι σημαίνειν 

τζὅ. 142}027. μάλιστα τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ γένος δοκεῖ 
τὴν τῷ ὁριζομένυ ἐσίαν σημαίνειν τζι. 189.»29. δ. 148518. 
Μι8. 1054 580. (8. 1057 588). ὃ 6. 1015 .538. Ὑένος τὸ 
πρῶτον ἐνυπάρχον ὃ λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι, αἰρχαὶ τὰ γένη 
τιῦν ὁρισμῶν Μὸ28. 1024 "5. ζ7. 1088 54. β8. 9988. 
ὡς γένη λέγεσθαι, ἀϊδεὲ πολλαχῶς λέγεσθαι: Μλδ. 1071 531. 
τιθέναι ἐν γένει, τὸ]. 121810. 27.}1. τιθέναι εἰς τὸ γένος, 
εἰς τὸ ἐγγυτάτω γένος τὸ 3. 122 018. ὅ. 126 "85. ζι. 
189 21,29. δ. 143.520. τὴν κίνησιν ἐν ἄλλῳ γένει θεῖναι, 
δητηξῶνι τὸ γένος τῷ τόπι Φγ2. 201 19. δ1. 209 “4. Μχϑ. 
1066 310. κεῖσθαι ἐν γένει. ἐν τῷ γένει, ἐν τῷ οἰκείῳ γένει 
τζ 5. 142}022, 148 312. δ 8. 128 420. εἶναι ἐν σένει: ΤΎΪ. 
116."28-28 ΝΖ, ΟΡ αὐτὸ γένος εἶναι τὸ8. 128 "9. 10. οἵ 
ζ5. 142 "22. -- τὸ γένος ἀπὸ τῶν ἄλλων χωρίζει, ἢ δὲ 
διαφορὰ ἀπό τινος τῶν ἐν τῷ γένει τζϑ8. 140 427. πρὸς τὰ 

ἔξω τὸ γένυς ὑκ ἔστι διαφοραΐ Μιά. 1058 Α21. ὑδεμία δια- 
φορὰ τῶν κατὼ συμβεβηκὸς ὑπαρχόντων ἐστί, καθάπερ δὲ 
τὸ γένος τζθ. 144 326 (οὔ διαφορα). πᾶν γένος ταῖς ἀντι- 
διηρημέναις διαφοραῖς διαιρεῖται, τζ 6.148 486. Μὸ6. 1016 
424. ζΙΣ. 108720. ἡ διὰ τῶν γενῶν διαίρεσις Αα81. τὰ 
ἐκ τὸ αὐτῷ γένως ἀντιδιηρημένα ἀλλήλοις ἅμα τῇ φύσει 
ΚΙ. 14 088. γένυς διαφορὰ ΜιΒ. 1058 47. μία ἐναντίωσις 
ἐν παντὶ γένει Φα 6. 189 514, 26 (βοὰ ἐναντίαι πολιτεῖαι, 



γένος ὃ 

ὉΡΡ αἱ ἐν τῷ αὐτῷ γένει Πεό. 1806}19, οἢ ̓ ἐναντίος). δὲν 
ἵτερον ἐστιν ἐν τῷ ὁρισμῷ πλὴν τό τε πρῶτον λεγόμενον 
γένος ὦ αἱ διαφοραί Μζι2. 1031. 580. τζί4. 141 "15. Αὸ 18. 
91}4. γένος. ἀϊδὶ ὅρος. ἴδιον, συμβεβηκός τα ὅ. γένος οὐ 
"αφορα ἀϊδι τζθ. 144.39-19. τὸ γένος καθηλν μᾶλλον, ἐπὶ 
πλέον λέγεται τὴς διαφορᾶς, ΠῚ μετέχει τῆς διαφορὰς Μὸ 8. 

1014}11. ζ12. 10537}19. τὸ. 128 571. ζό. 144 580. ἡ 
πιαφορὰ͵ ποιότης τῷ εὐένυς τὸ 6. 128 "21. ὁ κατὰ τὴς δια- 
φορᾶς, ἀλλὰ καθ᾽ ὧν ἡἡὶ διαφορά, τὸ γένος κατηγορεῖται τζρ. 
144.382. Μὸϑ8. 101418. οὔκ![. 1059 "88. τὸ γένος γνω- 
μιμώτερον (με φύσει τὴς διαφορᾶς τζι1. 149518, 27. --- 
ἐκ τῷ γένας ἢ τῶν διαφορῶν τὰ εἴδη ΜιΊ. 1051 "7. ζι2. 
1037 580, 1038 37. τὰ γένη εἰς εἴδη πλείω ἢ διαφέροντα 
οιαιρεῖται ΜκῚ1. 1069 Ρ86. ταὶ ὡς γένυς εἴϑη, ἀϊδὺ εἴδη ΡΙ4- 
τοῖοδ Μμ5. 1019 584. 9. 1086 424. ι7. 1057 6 ΒΖ. 8. 

1058 322. ζι2. 1088 56. τὰ γένη τῶν εἰδῶν γνωριμώτερα, 
πρότερα, τιὼν δευτέρων ἐσιῶν μᾶλλον ὕσία τὸ εἶδος τῷ γένυς 

τζ11. 149.»18, 27. 4. 141027. ΚΙ 8. 15.54.6. 2 "8,19. ἐπὶ 
πλέον τὸ γένος τῷ εἴδως λέγεται τὸ. 121 08, 11-14. ὅ. 
12832. 6. 127484. ζ6. 144.481. τὰ εἴδη μετέχει τῶν γε- 30 
νῶν, τα ὁὲ γένη τῶν εἰδῶν ὅδ τὸ Ὑένος Π κατὰ τὶ μετέ- 
χεται τὸ 1. 121 Δ12. ὅ. 120.418. τὸ γένος καθ᾽ ὑποκειμένα 
τὸ εἴσως, ὑκ ἐν ὑποκειμένῳ τὸθ. 1218. συνώνυμον τὸ γένος 

καὶ τὸ εἶδος τὸ 8. 128 428. 6. 137 "6. β2. 109 θά (ἀϊδὶ πα- 
ρωνύμως κατηγορεῖσθαι). ἀνάγκη τὸς τῶν γενῶν λόγος κατη- 
γορεῖσθαι τῷ εἰδυς ὦ τῶν μετεχόντων τῷ εἴδυς τὸ 2. 122 }9. 
1.121 425. Κα. 8388, 220. οΓ2.416,}7, 19, 22. ὧν τὸ 

γένος μὴ κατηγορεῖται, δὲ τῶν εἰδῶν ὑδὲν τὰ 4. 124 Β11, 
συναναιρεῖται. τοῖς γένεσι τὰ εἴδη ΜχΙ. 1059 589. ἐκ ἀναγ- 
καὶον ὅσα τῷ γένει ὑπάρχει, αὶ τῷ εἴδει ι ὑπάρχειν" ὅσα δὲ 
τῷ εἴδει, εἰναγκαῖον ὰ τῷ γένει" ὅσα τῷ γένει ὑχ, ὑπάρχει, 
νὸὲ τῷ εἴδει" ὅσα τῷ εἴδει μὴ ὑπάρχει, ἐκ ἀναγκαῖον τῷ 
γένει μὴ ὑπάρχειν τβα. 111 825,21, 80. τὸ γένος ποδϊοῃθ 
ἀἰδιαι τὸν ΞΕ: ἐν τῷ εἴδει. διαδῖτα διαιρετὸν εἰς εἴδη, υπάδ 

τὸ εἶδος ἐν τῷ γένει Φλ8. 210418, 19. Μὸ 8. 1014 10. 85 
25. 1038 Β18, 34,25. β8. 9994. κΙὶ. 1069 "86. πῶς ἕν 
εἶδος ὑπὸ δύο γόη τὸ]. 121 029. --- ἕν, ταύτον, ἕτερον, 
ὀιαφέρειν γένει. ἀἰδὺ εἴδει (οὔ εἷς) ταῦ. 108 318. Φεά. 228 
12, η1. 242}9}4, Ψα!. 4028. μκὶ. 465654. Μδθ. 1016 
538. 28. 1024}10. Ρβ20. 1898 324. ὑκ ἔστι μεταβασις εἰς 
ἄλλο γένος (ἰορῖεθ οὐ Ρ ιγεῖςθ) ΑΥΤ. 16. "88. θαι. 2681. 
Μι. 1065."6. 7. 1067 527. ἐκ τῷ αὐτῷ γένυς ἀνάγκη τὰ 
ἄκρα "ἃ τὸ μέσον εἶναι ΑὙΤ. 1510. γένη πολὺ, μὴ πολὺ 
λίαν διεστηκότα ταῦ. 108 38. 17. 108 512. --- ,βοτῖεβ τῶν 
γενῶν: τὸ ἄνω, ἄνωθεν, ἀ ἀνώτερον, ἀνωτέριυ. ἀνωτάτω, ἐπάνω, 
περιέχον, πρῶτον γένος, ΟρΡΡ τὸ κάτω, κατωθεν, περιεχόμε- 
νον, ἔσχατον, ὕστατον, τελευταῖον, ἐγγύτατα γένος Κϑ8. 1 
22. ΑὙδ. 74 37. ὁ18. 90 }87, 9781, 88. τὸ 23. 12254-2]. 
4.124 4838 ὙΥΖ, 581. ζ2. 1401. δ. 148 321. 6. 144 312, 
518, 14. η1. 152816,19. ΜΑΘ. 992.5117 ΒΖ. β1.995}29. 
8.998 15, 18. 4. 999.3281. δ6. 1010 329. 24. 1028 521. 

ζ8. 1084 41. 12. 1081 081. κΙ. 1059 "27. (τὰ πρῶτα ὸ 
τὰ γένη τῶν ἐναντίων Μιά. 1055 527.) γένος οἰκεῖον τζ1. 
139 228, 08. 5. 148.312. τὰ τῷ γένυς γένη τὸ 4. 124 Ρ29, 
31. τῶν. ὑπ᾽ ἄλληλα γενῶν ἐδὲν κωλύει τὰς αὐτὰς δια: 
φορὰς εἶναι Κ8.1}2, τὰ ἐπάνω τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ γενῶν κα- 
τηγορεῖται Κό. 8388. ἰπ Βδ6 φζΘΠΘΓΌΠΙ 86 γ16 4086 πιθάϊῃπι 
δααδιι Ἰοσαπ οδ(ἰποηΐ, 68 οὖ γένη ἀἰσαπίαν, αοπίδαι εἴδη 
Ρίατα οοπελπθηϊ, οὐ εἴδη. ααοπίδιι βαρογίαβ ρβϑπὰβ ἀἰογθη- 
6 δροοϊῆσα οβὶ ἀοιθγιηϊηδίυτη. δ ἰῇ πδίαγα!ἑ Ὠἰβίοτ!α 
ἀϊνιβἰομῦσα βοσῖθθ, 4886 πᾶῃς ΘογοΪβ 86 ἀδῆπι 18 ποπλίπὶ θυ.8 
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βιβοἸβοδίαγ (νϑὶυῦ οἰ 68818, ογάο, ΦἈγ}1}14., βαπυβ, βρθοῖθβ, 
ναγὶθῖα8), 8Ὸὺ Αγὶβϑύοίθὶ θα ἤοὴ ἰρβϑίϑ ποιηϊπὶθὰβ ἀϊδιϊηρσυϊαγ, 
βοὰ Ἰάθῃη ποηθῃ γένος δὰ 8: ρηϊβοδπάδβ οὖ βυμπηπιᾶβ οἶ88868 
οὐ ἱπβῆτηδβ νδυγιθίδῦθϑ ἀβαγρδύαν,, νου ἴῃ τοβηο ΔΕΪΠΙΔ] ἴα τὰ 
γένος ἔογθ 1 ᾳ Βοάϊθ ο]48818: γένη βέστς τῶν ζῴων, εἰς 

ἃ διήρηται τἄλλα ζῷα, ταὸδ᾽ ἐστίν. ἕν μὲν ὀρνίθων. ὃ ἕν ὁ 
ἰχθύων. ἄλλο δὲ κήτυς. ταῦτα πάντα ἔναιμα ἐστιν. ἄλλο 
δὲ γένος ἐστὶ τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων, ἄλλο τὸ τῶν μαλα- 

κοστρακων, ἀνώνυμον ἑνὶ ὀνόματι. ἀλλο τὸ τῶν μαλακίων. 
ἕτερον τὸ τῶν ἐντόμων. ταῦτα πάντα ἄναιμα ἐστιν. τῶν 
δὲ λοιπῶν ζῴων ὀκέτι τὰ γένη μεγάλα Ζιαθ. 490 "786. 
τὰ μέγιστα γένη, ὅσα ἔναιμα (Δμϊπιδ}α νου Ὀταία) ΟΡΡ 
τοὶς λοιποῖς τῶν ἄλλων ζῴων (ονογύθοσϑιὶβ Οαν) Ζιβ 15. 
805 "26. τὸ τιὸν ἰχθύων γένος Ζιβ 18. 504 "18. Ζμὸ 18. 
697514, τῶν καλυμένων μαλακίων Ζιδ1. 5628 ΒΖ, ἐντόμων 
αιδ. 444 09. ὀρνίθων. Ζιαδ. 490512. Ζμὸ 12. 698 219. γένος 
ὶ 4 ογὰο: τὰ λοιπὰ γένη (ἀλώπηξ ὼ νυκτερὶς) ἀνώνυμα ἑνὶ 
ὀνόματι Ζιαδ. 490 218. ὁ μόνον τὰ γαμψώνυχα, ἀλλὲ ἢ 

. ἄλλα γένη ὀρνίθων Ζμδ12. 694 54. τὸ τῶν ὄφεων γένος 
Ζια 6. 490 24. β171. 808 38. γένος ἰᾳ ἔδυ ἶα : τὸ γένος 
τῶν ἀσπαλάκων Ζιὸ 8. 588 38. δελφίνων. τι γένος Ζιζ 12. 
666 512, τὸ τῶν κορακοειδῶν ὀρνίθων γένος Ζια 1. 488 Ρδ. 
τὸ τῶν βατράχων γένος Ζιε8. 540 381, κροκοδείλων Ζι1. 
6091, σελαχῶν Ζιζ 10. 564}15, σηπιῶν Ζιδ1. 628 Νά, 
ἄλλο γένος τῶν μαλακοστράκων Ζιαθ. 490910, τῶν κηριο- 
ποιῶν Ζιι40. 6288, μυιῶν, τεττίγων, Ζμὸδ. 6718}18, 682 
418, 24. γένος 14 θαυ: τὸ γένος τῶν αἰγῶν, κυνῶν, προ- 
βάτων, ὑῶν, βοῶν, ἵππων Ζια]. 488 581, ἡμιόνων, λεόντων, 
μυῶν Ζιζ24. δ11024. 81. 519 5. 87. 581 35, ἀλεκτορίδων, 
περδίκων Ζια]. 488 Ρ4. ε18. 5δ44581, ἀλκυόνων Ζι88. 098 
ν9, τεύϑων Ζιδι. 534 529, ἀστακῶν, καράβων, καρίδων, 
καρκίνων Ζιδ1. 528 "5. 2. 625 3480, 84,8, 10. 4. 580 87, 
ἐγχέλεων, ἐρυθρίνων, κεστρέων Ζπ1. 108 51. Ζιζτ6. 5106. 
δΙ11. 588.220. ζ1δ. 569 3171. γένος ἴ 4 Βρθοῖοδ: ἄλλο γένος 
κολοιῶν Ζιι24. 617118. γένος ἴα γαγίείαϑ: γένος τι βοῶν 
Ζιβ15. 506 39. Ζγγά. 666 "19. ρίαν τὰ γένη ἰ ᾳ Βρθοῖβϑ, 
γϑὶυν τῶν θωων Ζι 44. 680 512, κυνῶν, λεόντων Ζιζ 20. 
ὅ14 816. (1. 608 328. 44. 629 .88, τῶν φαλαγγίων Ζιι839. 

622 Μ28, 628 λ26. (ἔστιν ἔ ἔνια ζῷα περιττὰ ὼ ἐν θαλάττη, 
ἃ διὰ τὸ σπάνια εἶναι ὑκ ἔστι θεῖναι εἰς γένος Ζιδ1. 582 
Β18. 6ΓΑ δὰ ἃ 1.) βἰμηλ θοῦ ἴῃ τοβῃο νϑβ ΙΔ Ὁ 1] δῦ π)ἷπ6- 
ΤΑ]1: ὑκ ἐφ᾽ ἕτερα τῷ εἴδει ἄνθη, οἷον ἀπὸ ἴν ἐπὶ ἴον Ζι40. 
624 04. γένος τῶν σίτων 0) ΖΎΥΙ. Ἰ50821, τῶν κρομμύων 
ΖΎΥΙ1. 161 Ρ29. λίθων ἐνίων γένη μὸ 6. 888 Ρ11. 10. 889 
Β18. ἂς ἀθ 118 αυϊάδπι δηϊπιδ]  αμ οἰαβδὶ υ8, 488 'ρ86 ϑιπ- 

᾿πη88. 6886 ροηϊϊ (τὰ μέγιστα γένη οὗ Βαρτϑ Ρ5), υδίαμ ΑΓ 
ποιηΐη8 γένος αὐἰδυγ; ἴῃ Ῥτοκὶπιΐ8 δὺ ἱπέδγϊοσιθαβ, υδπιααδπι 
υδἰζαίϊυ5 οϑῦ ποῃθῃ γένος, Ρτοπιίβου 8 ἰδηλθῃ ποπλΐπα γένος 

οὖ εἶδος ἀυϑαγραῖ: ἔστι γένη αὶ εἴδη πολλὰ τῶν ὀστρακο- 
δέρμων Ζμο! ὅ. 619 15. γένος, εἴὸος φθειρῶν Ζιε81. δ57 
44, 24, τεττίγων Ζιε80. 556 .314. ὁ 9. 585 "8. 7. 582 ν14, 
ἰχθύων Ζια4. 486 "24. εΕ11. 543 "6. ζ15. 669 512. ὄφεων, 
κροκοδείλων Ζιαθ. 490 "24. β17. 508 38. 11. 609 81 οὐ Ζιβ 
18. 5808 "81. --- οὗ ργδϑίθγθϑθ ργομπιβοαθ ἀβυγρϑῦδ ἀ6 οδάθῃ 
ἀϊδεϊποιίοηθ γένος οἱ εἶδος ΚΑΊ. Β"Ρ27, 9314,28,10511. Πδ 4. 
129033, 25,86. Φε4.221"12. Ζιαθ. 490}10, 17, 84, 81. 

δ6ἀ πϑαμ8 δᾶ εἴδη, αυδ6 αἰ γα 18 βρϑοϊβοία ΔΙΆΡ 8 ἀϊγίπαὶ 
ποααθαπὶ (Ζμαὅ. 645525), ἀϑαύδιη γένη ἀἰδσαπίαν, παντὸς γέ- 
νος εἴδη πλείω τὸ 8. 128 480. 6. 127.418, οΓΖμα 4. θ44 "6. 
Ζιαθ. 490}81.1.486324. ἐκ ἔστι γένος ὁ ἄνθρωπος τῶν τινῶν 
ἀνθρώπων Μβ8. 999 "ὅδ. ι9. 1068 "6, οὗ ὁ10. 1018 "5. 
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Ζιε81. 551 594. ἁπλῆν αὐτὸ ἐκ ἔχον διαφορὰν τὸ εἶδος, οἷον 
ἄνθρωπος Ζια 6. 430}18. οὗ β15. 50581. ε81. 5517 "24, 
ὨθαὰΘ 68 βυμηηθ βΌΠΟΓΑ, Δα θ8 Ὡοπ Θδὲ απἰνογβα]ἶὰβ δ]υὰ 
(οὕ ᾿ηῆγα) εἴδη ἀβαυδαι παποιρδηΐαγ. 488 Βθηθγίβ αηϊδῦθ 
οἰσουμηβοῦ: ποησθυηῦ, ροββαῃῦ ὕδηηθῃ τῷ ἀνάλογον σἴποαΐο δ 

σομ ποσὶ Ζμαά. θ44 218, Ν11, οὔ ἀνάλογον. - αυδοβεῖο τί 

τὸ ποιῶν τὸν ὁρισμὸν ἕν εἶναι (οὗ ὁρισμός) ΠῚ βοἰ υἱδαγ, αὐ 
τὸ γένος 5} ὑποκείμενον 8ῖνθ ὕλη ταῖς διαφοραῖς, ὕλη ὅ 
λέγεται γένος Μὸθ. 1016 826. 24. 1028 "2. 28. 1024 58, 

8,9. ζ 1. 1088"4. 12. 108858. η6.1045685. ΓαΥ. 824 1 
57, (οἵ ὕλη 6.) τὰ γένη ὁ φύσεις τινὲς ὺ ϑσίαι χωρισταί 
Μι2. 1058 "21. η2. 1042 521. τὸ γενος ὑκ ἔστι παρὰ τὰ 
ες γένως εἴδη ΜζΊ2. 1058 55. πότερον δεῖ τὰ γένη στοιχεῖα 

αὶ ἀρχὰς ὑπολαμβάνειν ΜβΙ1. 990 ΡΩ8. 3. 998.520., "14. ὃ 8. 
1014511. κΙ. 1089 ν21, 84. ὅτε τὸ ἕν ὅτε τὸ ὃν γένος τ5 
Μβ8. 998 522 ΒΖ (εἴ εἷς οὐ ὄν). ---- οχ Ἰορῖςα ποιϊοῃβ νο- 

ΘΔΌυ] γένος ὀχρ!Ἰοαύαγ, αιοά βυτηπ)ᾶ Εθηθτα Ργδϑάϊοαπιθα- 
ΤΟΥΌΓΤΩ γένη τῆς κατηγορίας, τῶν κατηγοριῶν. γένη τῶν ὄν- 

των. γένη ἀϊοιπίατ, ἡ ὅσία ἕν τι γένος τὸ ὄντος Φαθ. 189 

γεῦσις 

1623 381 66. --- ἀγελαῖον Ζιαὶ. 488 34. δ12. 597 "29. πο- 
λιτικὸν αὶ ὑφ᾽ ἡγεμόνα Ζιαι. 488 510,11. μάχιμον Ζιι12. 
618 ν16, -- ἐπιχειρῦσι͵ τοῖς πυγμαίοις Ζιθ12. 561 56. --- 

ἀρυγγα αὐτῷ μακρότερον γεράνυ γενέσθαι ηὔξατό τις 
ὀψοφάγος Ηγ18. 1118 388. πκηῖ. 950 84. ηεγ2. 1281 216. 

(Οτὰβ οἴπογοα Βομβῦ, πὰ 181, Ε51 οἴϑ8.148, ΑΖιΙ 89, 24). 
γέρας. ἔχει γέρας (Ηοπι Α 366) Ῥβ2. 1818 582. ἔχοι τὸ 

γέρας (διπιοηϊὰ ἔν 5, 10) ΜΑ 2. 982}81. μέρος τιμῆς 
γέρας Ραδ. 1861 485. μισθός τις δοτέος, τῶτο ὁὲ τιμὴ ὶ 
γέρας Ἠε10. 1184}7. τῆς ἀρετῆς ἡ τιμὴ γέρας Ηθ16. 
1168 Ρ4. γέρας μεῖζον τῆς ἀξίας Πβ10. 1212 587. φμλίας 
γέρας βεβαία ὃ 625. 1588 "2. --- διαδικαζει τοῖς ἱερεῦσι 
τὰς ἀμφισβητήσεις τὰς ὑπὲρ τῶν γερῶν ἢ 8385. 1542 388. 

Γερμανοί θ168. 846 080. 
Γέρμαρα (Σερμέραι οἱ Μοΐποκο), Κελτικῆς ἔθνος, ὃ τὴν ἡμέ- 

ραν αὶ βλέπει Γὕ64. 1610 "42. 
Ὑεροντομανία, ᾿Αναξανδρίδυ οοπιοοάϊα ΡΎ 12. 1418 26. 

Μεΐποκε ἔν οοιὰ [Π 166. 
γερυσία [δορὰ Ρβϑ9. 1210 "24, Οαγίβεαρ Πβι:. 1272 081. 

"14)} 524, ἐν πᾶσι τοῖς γένεσι. ὰ γὰρ ἐν τῷ ποιῷ ἢ ἐν τῷ 30 γέρων, οΡΡ νές. ἀκμάζων κῦ. 396 }8. ἐν τοῖς γέρασι τὸ 
ποτῷ Οὁ 4. 812.5"18 (οὔ κατηγορία 1). δὰ δδιμάθπι πούϊομθμι 
Ἰορίοδηι τϑίδγσθηδαμι δῦ, αυοὰ ποπιθη γένος ἀδατραίαγ, υδ]- 
ουπαὰθ δια ιῦαβ Δα τόσσα πούϊοιὶβ αηἰύδῦθ φοπιίποιατ: 
εἰ ἀποδεικτικὴ περὶ αὐτῶν ἐστί. δεήσει τι γένος εἶναι ὑπο- 
κείμενον ὃ, τὰ μὲν παάθη τὰ ὸ᾽ ̓ἀξιυΐϊματ᾽ αὐτῶν Μβ2. 991 35 
846. γένως ἑνὸς μία ἐπιστήμη ὼ μία αἴσθησις ΜΎ2. 1008 

819. θεωρῆσαι τὸ περὶ ἕκαστον γένος ἁρμόττον ΠΗῚ1. 1288 

512. ὑχ ἑνος τινος λένυς ἀφωρισμένυ ἡ ἑητορικη ῬαῚ. 1855 
Ὁ8, πρότερον ἐν ἑκάστῳ Ὑένει τὸ ἕν τῶν πολλῶν 0βε. 286 
Β17. ὅπερ ποιεῖ ἐν τῷ ,ἡγρῷ τὸ ξηρόν, τῶτο ποιεῖ ἐν ἄλλῳ 80 
γένει τὸ ἔγχυμον ὑγρόν αιὅ. 442 29. τὸ ἤλεκτρον τύτη τῷ 
γένυς ἔοικε μϑιο. 888 021. αὶ τὸ σεισ αἰτία ἐχομένη 

τύτυ τῇ γένυς (( 6 τῶν ἀνέμων) ἐστί μβι. 865 "1ὅ. κλίνη 

αὶ ἱμάτιον ἃν εἴ τι τοιῦτον ἄλλο γένος ἐστίν Φβ1. 192 17. 
ἰπίογάαπι γένος ΡΙῸρθ δὰ Ῥδυδρβγδβίῃ ἀοϊτλοβοῖς τὸ τῶν 86 
ὀνύχων, τὸ τῶν ὀδόντων γένος Ζμδιο. 6908. Ζιγῇ. 516 
426. 9. 511Ρ28. (οἴ φύσις 2 λ.) 

γένυς. τῶν σιαγόνων τὸ πρόσθιον γένειον, τὸ ὁ᾽ ὀπίσθιον γένυς, 
κινεῖ πάντα τὰ ζῷα τὴν κάτιωθεν γένυν, ὁ ποταΐμιος κροκό- 
δειλος κινεῖ τὴν ἄνω γένυν μόνον Ζια11. 492 528, 24. ἔστι 40 
λέων ἔχων τὴν ἄνω γένυν ὦ προεξεστηκυῖαν ἀλλὰ ἰσορρο- 
πῦσαν τὴ κάτω φδ. .309 Β17. νϑῆδ φθρβδ!ϊοα ἰαύθγπα φέρει 
μέχρι τῶν ὥτων, ἧ συμβαάλλυσιν αἱ γένυες τῇ κεφαλὴ 
(τῆς κεφαλῆς ΒΚ ὁ δὰ) Ζιγϑ. 14.510. οἵ ΑΖι { τα ῷ. 

αἷμα παχὺ ὼ μέλαν ὺ ὀλίγον, ταχὺ πήγνυται Ζιγ19. 521 

238. οἱ γέροντες ἐκ ὀξὺ ὁρῶσιν Ζγε1. 180 481. τῶν γε- 
ρβόντων τὰ ὄμματα σκληρόδερμα πλα]4. 958 "82. οἱ λίαν 
γέροντες ἀμνήμονες μνὶ. 450 "6. 3. 458 νά. μάλιστα οἱ γέ- 
βοντες ὑπὸ μέθης ἁλίσκονται 108. 1494 Ρ27. τὰς γέροντας 
τὸς ἀφειμένυς πῶς φατέον πολίτας Πγ!. 1275 815. --- γέ- 
βων οἴϊαπι ἀθ δῃΐπηδ! θυ ἀϑαγραίαν, οἱ γέροντες τιὼν ἰχθύων 
Ζιθ80. 601 28. γέρων θύννος, γέροντες ἔλαφοι Ζιθ80. 601 
υ82., 5. 011 58. --- γέροντες ἴῃ οἰνίἑδῖθ 1,οοαδϑιποηϊογαμι 
Π36. 1265588. 9. 1270 80, 127138, 9, 15. Ὑ1. 1275}10. 
δ9. 1294 081. εδ. 1806 819. [ 494. 1558 1 δ, Οτοϊθηδίαπι 

Πβιο. 1212 41, 12, 84, Ογίμαρ Πβ11. 1272. 088, ΕἸδογυτι 
Πεδ. 1806 "17, Ηἱρροάδπιὶ Πββ8. 12071}41. 

γεύεσθαι. ὅτι αἰσθάνονται («ὰ ἔνυδρα, ζῷα) γευόμενα, φα- 
νερόν Ζιδϑ. 688 381. ὅταν προγευματίσας τις ἰσχυρῦ χυμῦ 
γεύηται ἑτέρῳ Ψψβιο. 4228, --- τὸ μὴ γευσάμενα τῷ 
νέκταρος ὼ τῆς ἀμβροσίας Μβ4. 1000.512. --- Ὑευστός. 
περὶ τῷ γευστῷ αὶ χυμῦ ψβιο. αι4. ἡ γεῦσις τῇ γευστῆ 
τε ἃ ἀγεύστυ Ψβ10. 422 529. τὸ γευστὸν ἁπτόν τι ψβιο. 
422 "8. Ῥα11. 1870328. ἡεγ. 1280 25. οὗ γεῦσις. τὸ 
γευστὸν ὃ χυμός ,βιο. 422 "11. ἐπιθυμίαι φυσικαί, ἠδο- 
ναὶ περὶ τὸ γευστόν Ῥα11. 1870 328. ηεγΎ2. 1280 525-128] 
411 ΕΥ. 

γεῦμα. εἴρηται ὡς ἐν τύπῳ, γεύματος χάριν Ζιαθ. 491 838. 

γεοειδής. γεννᾶται ἔκ τινος συστάσεως γεοειδῦς ὼ ὑγρᾶς “ὁ γεῦσις. περὶ γεύσεως ψβῚὶο. αι4. ἡ τῆς γεύσεως αἴσθησις 
Ζγα28. 18118. ἐκδύυνυσιν ἐκ τῶ γεοειδῶς τῷ περιέχοντος 

ἀκρίδες Ζιε28. 855 528. 
γεραιός. οἱ γεραίτεροι διὰ τί τάχιστα μεθύσκονται ἢ 102. 

1494 518. 

γεράμενος (γευσάμενος ΒΚ᾽, Ὑ᾽ ἐρώμενος ΨᾺ]) ποϑ2. 1458 δ 
Β10, οὗ Εὐκλείδης. 

γέρανος. τὰ μὲν μακρὸν ἔχει τὸ ῥύγχος [ὥσπερ αἱ γέρανοι] 
Ζιαὶ. 486 10, τὸς τραχήλις μακρύς ἀκϑ00 522. αὶ συγ- 
καθείσης τῆς θηλείας ἐπιβαίνει. τὸ ἄρρεν Ζιεῶ. 589 081, τίκτει 
δύο ᾧά Ζιι12. 615}18, κατὰ τὰς ἡλικίας μεταβάλλει ἦ ὅσα δ 
τεφρὰ μελάντερα γηράσκυσα τὰ πτερὰ ἴσχει Ζιγ12. 519 
41. Ζγεδ. 185 322 --- φωνή ακ800 326. φθέγγονται βιαίως 
ακ800 "28. βοῶσι 241. 1522 581. πέτονται πρὸς τὸ ὸ πνεῦμα 
Ζ1012. 691 ."82. μεταβάλλυσιν, ἐκτοπίζυσιν ἐκ τῶν Σκυ- 
θικῶν πεδίων εἰς τὰ ἕλη τὰ ἄνω τῆς Αἰγύπτυ (Ιἄο]ον Μο- 60 
ἴοογῖ 467) Ζιθι2. 5914, 24, 80.110. 614 ν18-26. 241. 

Ζμβι1. 660510. ἣ γεῦσις τὸ γευστῷ τε ἢ ἀγεύστυ ψβιο. 
422 829, γεῦσις ἡ τῷ γευστικῷ ἐνέργεια ΨΨΎ 2. 426 "14. ἡ 
γεῦσις ἀφή τις ψβϑ. 421 418. Ὑ13. 484 "18. αι4. 441 58. 
Ζμβι1. 660 521. οὗ γευστός. ἡ γεῦσις ἀκολυθεῖ πᾶσι ζῴοις 
διὰ τὴν τροφήν αἰ1. 488 δ10, 18. υ2 4δὅ 47. οὔ ΨΎΙΣ. 484 
θ18. 18. 485 522. τῆς γεύσεως ἐστιν ὴ κρίσις τῶν χυμῶν 
Ηγ18. 1118 427. ἡ γεῦσις φανερῶς ἡρτημένη πρὸς τὴν καρ- 
δίαν ἐστίν Ζμβιο. 656 ."29. αι3. 439 52. ζ 8. 469 415. τὸ 
τῆς ἀφῆς ὼ τῆς γεύσεως αἰσθητήριον εὐθύς ἐστιν ἢ ἢ σῶμα 
ἡ τῷ σώματός τι τῶν ζῴων, ἡ δ᾽ ὄσφρησις πόροι Ζμβϑ6. 
714481. πρὸς τὴν τῶν χυμῶν γεῦσιν οἱ ὄφεις μακρὰν γλῶτ- 

ταν ἔχωσιν Ζμβι1. 660 Β5. ἡδοναὶ ἡ λῦπαι δι’ ἁφῆς ἡ 
γεύσεως, περὶ ἁφὴν ὼ γεῦσιν ΗΎγ18.1118 826. η6. 1148 
49. 8. 1180 49. οἵ γευστός. διαφέρει ῥιαθαριότητι ἀκοὴ δὴ 
ὄσφρησις γεύσεως. Ηκδ. 1176 ΔΙ, πρὸς τὸ γνῶναι ὥσπερ 

ὐδὲν εἶναι δοκεῖ τὸ κοινωνεῖν ἁφῆς ἡ γεύσεως μόνον Ζμα33. 



γευστικός 

181 9, ἔχει ἀκριβεστάτην ἄνθρωπος τῶν αἰσθήσεων τὴν 
ἁφήν, δευτέραν γεῦσιν. ταῖς ὁ᾽ ἄλλαις λείπεται πολλῶν Ζια1 5. 
494}11. Ζμβιτ. 660.521. ψβϑ. 421 518. 

γευστικός, τὸ γευστικὸν αἰσθητήριον Ψψβιο. 422 "5. τὸ γευ- 
στικὸν εἶδος τι ἁφὴς ἐστίν αἰῶ. 4838 530. 

γευγραφεῖν. οἱ εὖ “γεωγραφήσαντες κϑ8. 398 020. 
γεωυδαισία, τί ὀιαφέρει γεωμετρίας Μβ2. 99126, 82. 
γεωδης. τὸ γεῶδες, ΟΡΡ τὸ θερμὸν Ζγεϑ8. 182 522, τὸ ἐξ 

ὕῤατος ὼ γεώδυς συνιστάμενον ὑγρόν Ζηβ2. 185 89. ἐν τὴ 

βαλάττη πολὺ τὸ γεῶδες ἔνεστιν ΖΎΥ11. 162 528. οὔ πκΎῶ Τ. τὸ 
934338, 38. λείπεται τὸ ὕδωρ καὶ αὶ εἴ τι μικρὸν γεῶδες Ζγβ2. 
135}586. οἵ γ2. 1521. τὸ γεῶθες καόμενον γίνεται μέλαν 
πλη11. 961 Ῥ26. οΥ1. 966}24. τὸ γεῶδες πήγνυται συνεξ- 
ατμίζοντος τῷ ὑγρᾷ Ζμβ4. 660 17, 651"6. τὸ γεῶδες 
συνίσταται μδτ. 8384 820. γεωδης ὑπόστασις Ζιε: 19. 551 18 

529. ὑφίσταται ἁλμυρὶς γεωδης Ζμὸ1. 616. 3584. ὥσπερ δὶ᾽ 
γθωῶ τὸ γεῶδες ἀποκρίνεται μβ8. 859 "4. οἵ αἰ4. 441 Ρ17, 
18, ἐπιπλεῖ γεώδη  κονιορτωδη ἐπὶ τῶ ἀέρος Οὐδ. 818 
420, γεωδης ἀτμίς Ζγεά. 18415. --- ἐν τοῖς υοῖς ἡ λέκι- 
40: τὸ γεῶϑες, τὸ γεωϑέστερον μέρος ΖΥΎΣ. 158525. 1. 151 Ὁ 

"8, περίττωμα γεῶδες. σπέρμα ἕτερον ἑτέρη γεωὸδέστερον 
Ζη86. 145}19.2.18646. σωματῶδες ΌΣ γεῶδες Ζμγ2.668 
"γῆ, Ζγεῶ. 181 "20. γεῶδες. ὁΡΡ σαρκώσες Ζμββ8. 6545, 
80. σκληρότερα, ὼ γεωδέστερα ἢ λιθωδέστερα Ζγεϑ. 188 
480. σκληρότης ὁ ὀστωδεστέρα ἢ γεωδεστέρα Ζμβϑ8. θ584 580. 45 
τὲ γεῶδες εἰς τὸ δέρμα ἀνήλωκεν ἡ φύσις Ζ2μβϑ9. 6565 326. 
σκληρὰ ὼ γεωδη τὴν μορφὴν οἷον ὄνυχες Ζγβδ. 148 814. 
τα κέρατα γεώδη ὼ στερεὰν ἔχει τὴν φύσιν Ζαβϑ59. θ58 
15, οἱ Ζγβθ. 148}18. εϑ. 182 529. γεωδεστέρα σύστασις 
2.39. 6 8514. γεῶδες τὴν φύσιν ΖΎΥΣ. 168 "5. ζῷα θερ- 80 
μίτερα τὴν φύσιν καὶ ὶ ὑγρότερα ἢ μὴ γεωδὴ Ζηγβι. 182 582. 

γεωμετρεῖν ὅκ ἐπιστάμενος Ργά. 1406 80. ὀδεὶς ὅτω δὶ- 
οάσχει γεωμετρεῖν ΡΙ. 1404 312. γεωμετρικοὶ γίνονται οἱ 

χα: ἴροντες τῷ γεωμετρεῖν Ἡκὅ. 1115 3482. 
γεωμέτρης τβϑ. 1106. 911.161 284. ΠΎ11. 128239. ὅτε 86 
γεωμέτρης ὅτ᾽ ἀριθιητικος, ἀλλὰ τῶν φυσικῶν ἔνιοι Μ|γ8. 
1005.481. ὁ γ. ποίας λέγει Ὑραμιάς Μβ2. 9981. ὁ γ. 
θεωρεῖ (τὸν ἄνθρωπον) ἦ ἥ στερεὸν Μμϑ8. 1078 325. τιῦ γεω- 
μέτρη περὶ τῶν ἀρχῶν ̓ λόγον ἐχ ὑφεκτέον, ὑκέτι λόγος ἐ ἐστὶ 
πρὸς τὸν ἀνελόντα τὰς ἀοχάς ΑΥὙΙ2. 116. Φαξ. 185 81. 40 

ὃ ἡ. ποδιαίαν εἶναι ὑποτίθεται τὴν μὴ ποδιαίαν Μνῶ. 1089 

422. Α“41. 49 585. ὁ γ. ὶ ψευδὴ ὑποτίθεται ΑΥ̓ΤΟ. Τό ν89. 
Ὑεω μετρία. ἀϊβεὲ γεωδαισία Μβ2. 991 ΝΩ1. ἡ γεωμετρία 

πεοὶ γραμμῆς φυσικῆς σκοπεῖ ἐχ ἢ φυσική, ἀϊδὲ ὀπτική 
32. 194 310. γεωμετρίας ἀριθμητικὴ ἀκρι ιβεστέρα ΑὙΣΤ. 45 
81 484. ΜΑ 2. 982 828 ΒΖ. πῶς ἐν γεωμετρίᾳ δυνατὰ ὼ 
ἀδύνατα λέγομεν Μθ1. 1046 48. οἱ περὶ γεωμετρίαν τηϑ. 

158810. 

γέω μετρικός. τὸ ἑλέσθαι ὀρθῶς τῶν εἰδότων ἔργον ἐστίν, 
οἷον γεωμέτρην τῶν γεωμετρικῶν ΠΥ11. 1282 39. γεωμε- 50 
τρικοὶ τὼ νέοι γίνονται, φρόνιμοι δ᾽ ὦ Ηζϑ. 1142.512. γευ;- 
μετρικοι πῶς γίνονται Ἡκὅ. 1115 482. γεωμετρικῷ ἐστὶ τὸν 

ὀιὰ τῶν τμημάτων τετραγωνισμὸν διαλῦσαι Φα2. 185 816. 

ἀνὴρ γεωμετρικός ΜΑΖ2. 988 320. ΟΥ̓ Ῥγά. 1406 582. ὁ γεω- 
μετρικός τεά. 182."81, 88. --- δέγμα γεωμετρικόν ΜΑΘ. δ5 
992.421. ἀρχαὶ γεωμετρικαί, ἐρώτημα γεωμετρικόν, ἀγεω- 
μέτρητον ΑὙΪ2. 11 340, Ρ4, 16, 28. γεωμετρικοὶ οἱ λόγοι οἱ 
ἐκ τῶν “γεωμετρικῶν ἀρχῶν 2γβ8. 148.810. ἐπιστήμη γεω- 
μετρυκή Μκϑ8. 1061 58. ἀναλογία γεωμετρική Ηετ. 1181 
518. --- τὰ γεωμετρικὰ καθ᾿ ὑποκειμένυ ἐστιν, ὑχ ἣ καθ᾽ ο0 
ὑποκειμένυ ΑὙ18. 79 νι: - γεωμετρικῶς μεταβιβαζειν 
ν. 

ὙᾺ 153 

τθι1. 161 586. 
γεωμόροι, ἀἶδὲ εὐπατρίδαι. ,ὁχμισργοί 846. 1580 .381, 8ὅ. 
γεωργεῖν τὴν γὴν. τὴν κοινήν, τὴν ἰδίαν. τὰ ἴδια Πβδ5.1268 

"5. 8.1268 584, 88,41. γεωργεῖν ὄυο οἰκίας Πβ8. 126851. 
οἱ νομαῖδες ὥσπερ γεωργίαν ζῶσαν γεωργῶσιν Πα 8. 1250 
484, τὰ γεωργώμενα φυτά, ΟΡΡ τὰ ἠμελημένα ὸ ἄγρια 

πι45. 896510. --- οἱ γεωργῶντες, τὸ γεωργϑν, ἀἰδὲ οἱ τε- 

χνῖται, οἱ προπολεμᾶντες ΒΥ 6 τὸ μάχιμον, πότερον τὴς αὐτὰς 
δεῖ εἶναι τὶς προπολεμῶντας ἢ γεωργῦντας Πβ8. 1268 481. 
δά. 1291.580, ῥ4. η10. 1829}1. τὸς γειυργήσοντας μάλιστα 
μέν. εἰ δεῖ κατ᾽ εὐχήν. δύλυς εἶναι ἸΠη10. 1880 525. 

γεωργήσιμος. ἔνια φυτὰ ἐκ ἐθέλει γίνεσθαι ἐν γεωργησίμυ, 
πχῖ. 924 822. 

γεωργία. αὶ γεωργία τί ποιεῖ πκ1 3. 9234 817. γειυργία ψιλή. 
πεφυτευμένη Πα11. 1258 "17, 1289. γεωργεῖν Ὑεωργίαν 
ζῶσαν Πα. 1256 284. ἔστιν ἐνίοις γεγραμμένα περὶ Ὑεωρ- 
γίας Πα11. 1259"1. --- ἔνιοι τῶν μὴ μεγάλας γεωργίας 
ἐργαζομένων Ζιζ81. 58018. 

γεωργικὸς βίος Παβ. 1256 ὃ1. γεωργικὸς δῆμος, γεωργικὸν 
πλῆθος, τὸ γεωργικόν, ἀΐδὺ ἀγοραῖον, βάναυτον, θητικόν Πὸ 8. 
1289 "82. 6. 1292}2ὅ. ζι. 1811.426. 4.1819519. 7.182] 

46, βέλτιστος δῆμος ὁ γεωργικός ἐττιν Πζ 4. 1818 ν9. οἴ 
δ. 1292 "26. γεωργικώτατος θ100. 838}28. τὰ ἄγρια 
φυτὰ ὅκ εἰσὶν ἐξ ἐπιμελείας γεωργικῆς φταά. 819 "80. --- ἡ 

γεωργικὴ φύσει ἐστίν Πα 9. 1251 54. οα 2. 1848 326. πό- 
τερον Μέρος τι τῆς χρηματιστικῆς Πα. 1256.417. 

γὙεωργό ς. λέγυσιν οἱ γεωργοί Ζιε80. 5560 }18. οἱ γευιργοὶ πει- 

ρῶνται μίξαντες ἄρϑειν τὴν γὴν Γβϑ8. 888 414. οἱ γεωργοὶ 

τὰ ἐρινὰ πρὸς τὰς συκᾶς περιαπτυσιν Ζιε82. 551 580. γεωρ- 

γοὶ αὶ τεχνῖται ἢ πᾶν τὸ θητικὸν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ταῖς 
πόλεσιν Πη9. 1829 "86. οΓ δά4. 129118..319, 1290 "40. 

γ9.1280 Β20. γεωργοί, ἀἶϑι δημισργοί Γ 841. 1686 546. 
ἐὰν τὸ τῶν γεωργῶν ὑπερτείνη πλῆθος, ἡ πρώτη ϑημοκρατία 
Πὸ12. 1290 28. οὔ ζα. 181956. ἀναγκαῖον εἶναι τιὶς γεωρ- 
γεὶς δόλης ἥ βαρβάρυς ἢ ἢ περιοίκας Πη9. 1829.526. ὅπερ 
γεωργὸς πρὸς σκυτοτόμον Ηε8. 1188 382. γίγνεται κοινωνία 
ἐξ ἰατρᾶ γεωργθ Ηι8. 1188 817. οὔηεηϊ0. 1248 }81.--- 
οἱ γεωργοὶ ἴῃ οἰνίταὐθ ΡΙαίοηϊοα Πβά. 1262 340. 026. 5. 
1204 1ὅ, 21, 38. }1ὅ. δά. 1291 318, ἴῃ οἰνίϊαία Ηΐρρο- 
ἀδιυὶ Πβ8. 1267. 82, 1268516, 2964. 

γῆ. 1. γῆ στοιχεῖον. θεὶς τῶν ἕν λέγοντων ἀξίωσε γὴν εἶναι 
στοιχεῖον. ΜΑΒ. 989 5δ, 9. ἡ γὴ ψυχρὸν ἢ ξηρόν ΓΙβ8. 880 
θδ. ἡ γὴ ξηρῇ μᾶλλον ἢ ψυχρῦ Γ38. 881 54. μβ8. 868 
ν94. δά. 838258. ἡ ἐκ τῆς Υῆς ρα ἀναθυμίασις μβα. 
861 881. α8ϑ. 84026. γῆς ὅσα εἰδὴ ὸ μέρη πάθη τῶν 

μερῶν μα1. 8388 "26. δ)10. 388 528 5η6. γῇ ἀέρι ἐναντίον 
ἐστιν Γβδ. 835 55. ἡ γῆ μάλιστα στοιχεῖον, μόνον ἀσιαΐ- 
λυτος εἰς ἄλλο σῶμα ΟὙΪ. 800 420. ἡ γὴ κάτω φέρεται 

Φδδ. 21414. Οδ2. 808 "14. 8. 310}16. α8. 211528,. δι 

β3. 280 521. μα. 889 817, τε. 180 δ. 4.182 582. 

188 ν8. τὸ βαριήτατον ὼ ψυχρότατον ἢ ὸ ὕδωρ μαϑ. ἐ20 

ν21, ἡ γὴ ἄνευ τὸ ὑγρῶ θ δύναται συμμένειν Γβ8. 885 
41, ἐν γὴ ὕδωρ͵ ὑπάρχει ΖΎΥΙ1. 162 219. μικταὰ (κοινὰ) 
ὕδατος Ἂὼ γὴς" ὅσα ὕδατος πλεῖον ἔχει ἡ ἥ γῆς, ωδτ. 884 5, 
888 "18. 6. 388.318. οἱ ποταμοὶ τὸς χρόας ἴσχασι δι᾿ οἵας 
ἂν τύχωσι ῥέοντες γῆς" δι᾿ ἧς διηθᾶνται γῆς μβ2. 886 414. 
8. ,359 57, τήκεται ὁ πηλὸς ἢ ἡ γὴ μὸθ. 888 59, ὅσα γὲς 
μόνον. πήγνυσι τὸ πῦρ Ζμβ 2. 649 3481. ὅσα γῆς πλεῖον 
ἔχει, παχύνεται ἑψόμενα Ζγβ 2. 1851. τὸ ὑγρὸν εὐπλα- 
στοτέραν ἔχει. τὴν φύσιν τῆς γῆς, ζωτικώτερον τὸ ὑγρὸν τῇ 
Ἑηρῦ ἢ γῆς ὕδωρ Ζγγ11. 161 384, 28. ὑποίρχει ἐν τὴ γῇ 

υ 
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πολι) πῦρ, ἡ ἐν τῇ γῇ θερμότης μβ΄. 86050, 16. τὸ ὠὰ 
συμπέττονται ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γῇ θερμότητος ΖΥγΥ2. 152 588, 

οἔ 758 519. --- ἐκ γῆς πλείονος γέγονε τὸ τῶν φυτῶν γένος 

αν18. 4717 328. ,Χχρῆται τὴ ὑστέρᾳ, ὥσπερ γῇ φυτόν, τῷ 
λαμβάνειν εἶεν Ζγβά. 140.526. ἔχει ὡς πίειρα γῇ φυ- ἐς 
τοὶς ἱκανὴν δαψιλὴ τροφήν Ζγδβρ. 114 026. ζῆν ἀπὸ τῆς 
γὴς ἢ τῶν ἡμέρων καρπῶν Πα. 1256 5339. 11. 1258 "29. 
τὰς λκυς ἐσθίειν τινὰ γὴν Ζιθδ. 594 421. γῆς τρυΐξειξ, 
ἡδονὴ νοσηματώδης Ἠη6. 1148 Ρ26. ὅσα γίνεται μὴ ἐκ ζῴων 
συνδυαζομένων, ἀλλ᾽ ἐκ γῆς σηπομένης ἢ περιττω μάτων τὸ 
Ζγαι. 11Ὁ 828. τὰ ναλώμενα γὴς ἔντερα ν 8 ν ἔντερα. 
ὁ ̓Αναξαγόρας ἔφη δ ὅτι ἡ γὴ μήτηρ μέν ἐστι τῶν φυτῶν, 
ὁ δὲ ἥλιος πατήρ φτα2. 811 321. τὴν τῆς γῆς φύσιν ὡς 
θῆλυ Ὰ μητέρα νομίζωσιν Ζγα 2. 11051ὅ. - ᾿ γῇ ἐστὶ 
φύσει λευκή χἹ. 7191 34. - κατὰ γὰν ὼ κατὰ θάλατταν 15 

Πη6. 1821 322. --- τὸ διδόναι ὕδωρ ἢ γῆν͵ δυλεύειν ἐστίν 
Ρβ23. 1899 11. -- 3. γῆ, ἴθτγαβ ρίοδιβ. ὅπε μία βῶλος, 
ὼ ἡ σύμπασα γὴ φέρεται Οα 7. 210 88. 8. 270 5. β14. 
2918. τὴν γὴν φασὶν (Γγυμαρ) ἕν τῶν ἄστρὼν εἶναι, 
κύκλῳ φερομένην περὶ τὸ μέσον νύκτα τε αὶ ἡμέραν. ποιεῖν 30 
ΟβΙ8. 298 522, 81. 14.290 56. τὴν γὴν κάτω ἐπ᾿ ἄπειρον 
ἐρριζ ὥσθαι οβ18. 294 8322. ἢ γῇ͵ πὸ τυγχάνει κειμένη, πό- 
τέρον ἠρεμεῖ ἢ κινεῖται, περὶ σχήματος αὐτὴς Οβ 18. 14. 

ἡ γῇ ἠρεμεῖ Ο Οβ8. 289 "δ. 12. 292 520. 14. ,3296 νῷ, ᾧΦὸ 8. 
214 082, ταὐτὸ μέσον τῆς γῆς ὼ τϑ παντός, ἡ γὴ κέντρον 35 

Οβιε. 290}1ὅ, 22. δά. 812 51. πιεά. 9115. ἐν τῷ περι- 
ὄντι κόσμῳ τῆς γῆς" τὸ μεταξὺ τῆς γῆς ἢ τῶν ἐσχάτων 

ἄστρων μαϑ8. 889 "ά, 81. μηθενὶ τῶν ἄστρων τὴν γὴν ἀντι- 
φράττειν μαϑ. 845 ν9. τῆς γῆς τὸ σχῆμα σφαιροειδές Οβ!Ἰ4. 
297 388η4. μα 8. 84085. βῦ. 863 "85. πιε 4. 911 39. ἡ 80 
γῆ πόση τὸ μέγεθος ἢ τὸν ὄγκον ΟβΙ4. 297 "82 8η4ᾳ. μαϑ. 
8339 ε 1Δ6]6ν, 840 57. 8. 3458. 18. 3490}18. 14. 8597. 
-- “τὰ κάτω τῆς γῆς μα 12. 848 "4. ψόφοι ὑπὸ τὴν γῆν 
γινόμενοι, μυκᾶν τὴν γὴν μβϑ8. 8368 514, 25. καὶ τῆς γῆς τὰ 
ἐντὸς ἀκμὴν ἔχει καὶ κι γῆρας μαϊ4. 851 827. υκ ἀεὶ ταὐτὸ 88 

χερσεύεται τὴς γῆς μαὶ4. 858 825. -- αἱ τῆς γὴς περίοδοι 

μα13. 850516. Ραά. 1860 484. --- 8, γὴ 4 χώρα, ΔΒ6Γ 
βίη Ὑἢ ἑτέρα, ἄδηλος ἡμῖν Ζιζδ. 568 38. ἢ ἑτέρα μετέω- 

ρος Ω), Ζιι11. 615 811. γῆ, Βγπ γήπεδον Πβ5. 1268 8, 8, 
8. ὃ νόμος κωλύει κτᾶσθαι γὴν ὁπόσην ἃ ἄν βύληταί τις Πβ7. 40 
1206 518. ἰσάζειν περὶ τὴν τῆς γὴς κτῆσιν Πβ7. 1267 "10. 
- ρίυν γαῖ κυματωδέστεραι, ὥσπερ ἡδαφισμέναι πκΎ29. 
984 09. 

γηγενεῖς Πβ8. 1269 35, 7. εἴπερ ἐγίγνοντό ποτε γηγενεῖς 
Ζγγι1. 162529. 45 

Γηγενεῖς (ὁχ ἱποοτίο ροϑίδ ἰγαρίοο, Νδιοκ ἔν δάθβρ 59) πο16. 
1454 022. 

γήδιον. γηδίν κτῆσις Πζδὅ. 1820 489. 
γήινος. τὸ ξύλον ἡ γῆ, ἀλλὰ γήινον Μθ1. 1049 520, 22. οὔ 

νδ. 1092 20. 

γηθεῖν. γηθήσαι (ἥοπι Α 265) Ραθ6. 1862 586. ἄδει πᾶς γε- 
γηθώς πιθά0. 921 387. 

Ὑήπεδον, τὰ γήπεδα. αϊδὺ οἱ καρποί Πβ 5. 1268 38, 8 (Βγῃ 
γῇ "5).. . 

γηδᾶν. πάσχομεν τὸ γηρᾶν ἣ ἀποθνήσκειν ἨΕ10. 1188 Ῥῶ, 85 
Ὑηβανσις ΦΎ1. 201 219. Μχκϑ9. 106ὅ "20. 
γῆρας. 1. βθῃθοῖυβ. τὸ γῆρας ἐστὶ κατὰ τὔνομα γεηρὸν διὸ 

τὸ ἀπολείπειν τὸ θερμὸν μ᾿ μετ᾽ αὐτῷ τοὶ ὑγρόν Ζγεϑ. 188 
57, ἡ νόσος γῆρας ἐπίκτητον, τὸ γῆρας νόσος φυσική Ζγεά. 
1840838. γῆρας, οουϊ παθος. ἀρρωστίαι, νόσοι αν 16. 418 60 
021. Ζγα18. 125 "20. πκ12. 9234 514. χθ. 789 3482. γῆρας, 
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ΟΡΡ ἀκμή μα14. 851 528. Ζμβ2. 648 56, τὸ γῆρας, οοαΐ 
το τεθνηκός μνῦ. 4606 419. γῆρας ὼ τελευτή Ζγβ6. 145 

482. γῆρας ΚΙ φθίσις Οβϑθ. 288 016. --- α. γῆρας γῆς. τῆς 
γῆς τὰ ἐντὸς ,ἀκμὴν ἔχει καὶ ᾿ γῆρας ὦ τῦτο γίγνεται κατὰ 
μέρος διὰ ψύξιν. ὸ θερμότητα μα1ά4. 851 428 (Βταπάϊε 
1167). --- ὁ. γῆρας φυτῶν ὺ ζῴων. τὰ σώματα τὰ τῶν 
φυτῶν ὼ ζῴων ἀκμὴν ἔχει ἡ, γῆρας ἡ ἅμα πᾶν ἀκμαζειν 
ὼ φθίνειν ἀναγκαῖον μαϊ4. 861 827. ἰπϑϑοῖβ φθείρονται ἐ ἔβρι- 

κνω μένων τῶν μϑρίων, ὥσπερ γήρᾳ τὼ μείζω τῶν ζῳων Ζιε20. 
8588518. γῆρας σφηχῶν ἀγρίων ϑθεῖς πω απται ἑωρακώς Ζι40. 
628 528. τὰ ὶ μὲν θερμά τε ἢ ψυχρά, τὰ δὲ ξηρά τε αὶ ὑγρὰ 
αἴτια σχεδὸν ἀκμῆς ὼὺ γήρως 2μβ52. 648 Ὁ6, Ζγεδ. 1881. 
ἡ κατὰ φύσιν. φθορὰ οἷον γῆρας ΕῚ αὔανσις μὸ 1. 8179 "δ. 
τοῖς φυτοῖς αὔανσις, τοῖς ζῴοις γῆρας, πᾶσιν ἡ φθορὰ διὰ 
θερμὰ τινὸς ἔκλειψιν αν 17. 418 "28 (οἵ Θαίοη 1 681 οἀ 
1408). γῆρας ἐστιν ἡ τῷ πρώτα καταψυκτικῦ μορία φθίσις 
αν 18. 419581. τὸ γῆρας καταάψυξίς τις πλ1. 955518. 
ψυχρὸν αὶ ξηρόν Ζγε4. 184 "84. μκχδ. 466 319. οὗ πγ2θ. 
878 41ὅ (π Αν 811 409). τὸ γῆρας σηπεδὼν τις πιδτ. 
909 58. τὸ σηπόμενόν ἐστι γῆρας ὸ σαπρότης πληϑ. 901 
"1 ὅ. ἐν τῷ γήρᾳ τὸ θερμὸν μαραίνεται τὴς τροφῆς ὑπολει- 
πύσης πγ36. 816 518. τὸ γῆρας μαραίνει τὸ θερμόν πλι. 
ϑ9ὅδ 810. ἐν τῷ γήρᾳ Π πέττει τὸ ἱκανὸν ἡ φύσις Ζγα18. 
125 521. θκ ἐνυπάρχει σπέρμα Ζγα 18. 1725 "20. ἐν τῷ 
γήρᾳ ἢ ταῖς νόσοις. δὑκ ὀξὺ βλέπυσι Ζγειϊ. 180 486. ἡ φύσις 

εἰς τὸ γῆρας αὶ τὴν τελευτὴν συνάγει τὴν ὑπόλειψι τῶν 
ὀδόντων ΖγβΒ. 145582. --- οἱ ποιηταὶ τὰς πολιὰς καλῶσι 
γήρως εὐρῶτα ὼ πάχνην Ζγε4. 184 20. --- ἔστιν ὥσπερ 
᾿ σώματος ὸ διανοίας γῆρας Πβ9. 12111. καὶ ἐν τῷ γήρᾷ 
ἀμαύρωσις ποία ψαᾳ. 408 520. τὸ γῆρας ποίων ἠθῶν ἐστὶν 

Ρβιϑ8. τὸ γ. δύσελπι πλ1.95 5.34. ἐν τῷ γήρᾳ οαϑ.184828. 
ἐπὶ γήρως Ηα10. 1100 87. μέχρι γήρως Βαιι. 1100 "28. 
τὸ Ἡσιόδειον γῆρας [524. 1568 085. ἡ ἑσπέρα “γῆρας ἡμέ- 
ρας, τὸ γῆρας ἑσπέρα βία ποδϊ. 1451 "28, 24. 

2. ΞΒΗΘΟΙΣΕ βογρθαίυπι. ἔστι τῶτο τὸ ἔσχατον δέρμα. ̓ ὴ 

τὸ περὶ τὰς γενέσεις κέλυφος Ζιθι1. 600 "15. οἱ ὄφεις ἐχ- 
δύνυσι τὸ καλιείμενον γῆρας Ζιε11. 549 Ῥ26. ΘὨυτηΟΓδηζαΓ 
Δ ΪπιΔ]} 18, 4088 ἐκδύνυσιν Ζιθ11. 600 020-601 421. 881. 
168880. πᾶν ἀποδύεται (ἀπολύεται 8 ΡΙ6) τὸ γῆρας Ζιθ 
11. θ600}81. 

γηράσκειν. γηράσκει παντα ὑπὸ τὸ χρένα δι. 221.381. 

τὰ ἀσθενὴ γηράσκει θᾶττον Ζγεῦ. 18ὅ "21 344. ξηραίνεται 
ὼ γηράσκει πάλιν μα14. 851"84. μκῦ. 466 42. τὰ τῶν 
γεγηρακότων ἔκγονα ἀσθενὴ Πγ16. 188 581. τῶν σωμά- 
τον γηρασκόντων ὼ φθινόντων τρίχες αὐξάνονται Ζγβθ. 145 

412. οἱ γηράσκοντες μελαντεροι γίνονται πληϑ. 967 018. 
Γηρυόνειος (ὁχ δυζίᾳυο δορί ρτϑιηπιδῦθ) 8188. 848 ΡΩ28. 

Γηρυονής ἱταροοάϊα (ἔοτὶ ΝΙοοπιβοιῖ, Νδιοκ ἔν ἐσ ᾿ 691). 
,πιθ48. 922018. 

60 γίγας. Ἡρακλέυς πρὸς γίγαντας μάχη θ91. 888 429. ᾿Αστὴρ 
ὁ γίγας ἢ 594. 1514 528. 

γιγγλυμός. τὸ κινῶν ὀργανικῶς, ὅπν ἀρχὴ ὼ τελευτὴ τὸ 
αὐτό, οἷον γιγγλυμός ψΨψυι0. 438 Ὁ22 Ττάϊθε. 

γιγγλν μωδης. τὴν μήκωνα ἔχει τὰ δίθυρα ἐν τῷ γιγγλυ- 
μώδει Ζιὸ 4. ὅ29 "82. δγῃ πρὸς τὴ συναφὴ (ἴα φοχηπιῖ8- 
8018) Ζμδδ. 680 24. 

γίγνεσθαι, γίνεσθαι. οὗ γένεσις. 1. (ποῖο.) γίγνεσθαι, ἀϊδὶ 
εἶναι, ορρ φθείρεσθαι τε. 181 221. μβ9. 869 "8. 408. 
202 528. πεβι. 1220 382 4]. εἰ ὃ ἂν ἦ πρότερον μὴ ὃν, 
ἀνάγκη γίγνεσθαι ὃ ὃν αὶ ὅτε γίγνεται μὴ ἐστιν. ἐχ οἷδν τε 
εἰς ἀτόμως χρόνας διαιρεῖσθαι τὸν χρόνον Φθ8. 268 Ρ26. --- 
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ἀνάγκη τὸ γιγνόμενον ἢ ἔκ τινος γίνεσθαι ἡὶ ὑπὸ τινος ᾿ 
τί Ζγβι. 188 02. Μζί. 1032."18. 8. 1038 524. τὸ γιγνό- 
μενον γώνεται ἕκ τινός τι ἢ ὑπό τινος, αὶ τῦτο τῷ εἴδει τὸ 
αὐτὸ Μθ8. 1049 528. πολλαχῶς γίγνεται ἄλλο ἐξ ἄλλυ 
Ζγα18. 724 321. τρόπον τινὰ πάντα γίγνεται ἐξ ὁμωνύμν 

Νζϑ. 1084 322. γίγνεται πᾶν ἐκ τῷ δυνάμει ὄντος τῶτο ὃ 
γίγνεται Μν2. 1088 817 (864 ἔστι γὰρ ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄ ὄντος 
πάντα τὰ γιγνόμενα ΨΥ. 431 18). δεήσει διαιρετὸν εἶναι ἀεὶ 
τὸ γιγνόμενον, .Σ εἶναι τὸ μὲν τόδε τὸ δὲ τόδε, λέγω ὁ᾽ 
ὅτι τὸ μὲν ὕλην τὸ δ᾽ εἴδος Μζϑ. 1038 "12. Φατ. 190 Β11, 
εἴ Αδ 12. 9δ "8. γίγνεται πᾶν ἔκ τε τὸ ὑποκειμένυ ὸ τῆς 
μορφῆς Φατ. 19020. ἅπαντα τὰ γιγνόμενα ἔχει ὕλην 
ΜζΊ. 1082.20. Φα. 190."9, 16, 84,5. (γίνεσθαι. ἀϊδι 
ἐνυπάρχον πρότερον ὕστερον ἐκκρίνεσθαι μβ 9. 369}88.) 
γίγνεται ἐκ τῆς στερήσεως ὼ τῷ ὑποκειμένωι ὃ λέγομεν τὴν 
ὕλην Μζ1. 1088 38. γίγνεσθαι ἐξ ὑποκειμένα, ἐξ ἀντικει- 
μέν Φαῖ. 190.49-}18. Οαϑ. 270 "14. γίγνεται πάντα ἐξ 
ἐναντίων ἣ εἰς ἐναντία Φα 5. ἀδύνατον γενέσθαι, εἰ μηθὲν 
προῦπάρχοι Μζτ. 1082 581. τὸ μηθὲν ἐκ μὴ ὄντος γίγνε- 

σϑαι κοινὸν ὀόγμα τῶν περὶ φύσεως ᾧα 4. 1871 428, 84. 
Μκθ. 1062 525. β4. 9996. Γαϑ. 817}81. πῶς λέγομεν 
γνεσθαί τι ἐκ μὴ ὄντος ῷαβ. 191 δ18, 2ὅ. πᾶν τὸ γινό- 

μένον ἔν τινι γίνεται ΟΥὙ6. 805 517. --- ἅπαντα τὰ γινόμενα, 

χ φθειρόμενα φαίνεται Οα10. 219 "21. εἰσί τινες, οἵ φασιν 
ἔθὲν ἀγένητον εἶναι τῶν πραγματων, ἀλλὰ πάντα γίγνεσθαι 
ΟΥὙΙ. 298 "27. τὸ γεγονὸς ὑκ ἐνδέχεται μὴ γενέτθα: Ηζ2. 
1139 "8. ἀδύνατον γίνεσθαι ὃ ὃ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι Οατ. 
41 4514. γίνεται ἐδὲν ἄνευ τῷ κινεῖσθαί πως αὐτὸ ἢ πράτ- 
τειν Φὸ18. 222 "28. τῷ γιγνομένυ γεγενῆσθαΐ τι Μθ8. 1049 

οι 

Ἂ. 

ὅκ ἀϊδιον" τὸ γενητὸν 

γλάνις 15ῦ 

τὸ γεγονός, ὉΡΡ τὸ μέλλον ῬΎΙ7. 1418 822. εἰ γέγονεν ἢ 

μὴ γέγονε, πόθεν σκεπτέον Ρβι9. 139214 -838. ἐκ τῶν 
γινομένων κατα μαθεῖν, ορρ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι βὶπι (εἴ λό- 
γος, ἔργον) Πα 5. 1284 391. 9. 1261 538, Πη14. 1384 55. 
ΖΕ] δὰ Ἐπ᾿ Νὶς Ρ 406. --- γίγνεσθαι ρετὶρΒταβιϊθθ ἀϑὰν- 
Ῥϑύατω, γίνεται ἀνηρημένος Βὶπ) τηῦ. 164 "11, 28, 1559. --- 

γίγνεσθαι οὐ γίνεσθαι ἴπ οἃ ΒΚ ῥγομιίβουβ ἈΕΕΎΜΗΝ γϑὶαῦ! 
γίγνεται ΠΡ11. 1296827. ε8. 1308 521. 4. 1808 "28. 6. 

1805 08,24, 1808519, 28 8], γίνεται Πὸ 11. 1296517. ε8. 
1802 59, 18. 7. 1806 87, γίνεσθαι ΠῈ11. 1290 .327. 1. 
1299811. 16.1800 084. εἃ. 18302917. ὅ. 1308 3838, 39, 

40 ἃ]. --- γενητός. γενητὸν ποσαχιῦς λέγεται Οα11. 280 
515- 20.12. 281 28. τϑ γενητῷ ὼ φθαρτῶ ἐντελέχεια γέ- 
νεσις ὼ φθορά Φγ1. 201 815. φϑθειρεταί ποτε τὸ φθαρτόν, 

εἰ γενητόν, γέγονεν 0412. 288 228. εἰ γενητὸν ἢ φθαρτὸν 

ὼ τὸ φθαρτὸν ἀκολυθῶσιν ἀλλήλοις" 
τὰ φθαρτὰ ὼ γενητὰ ἢ ἀλλοιωτὰ παντα Οα12. 282 "28, 
Ν 288 020. --- ἡ γειναμένη, ν Ὦ γ. 

Ὑίννος. (46 ἀοσοπῖα 00 ῬΆΙΒ [192. ) Ὑἶννός ἐστιν ἡμίονος ἀνάπη- 
ρος Ζγβι. 148 584. οἱ καλεέμενοι γίννοι (Υ] Ὑῖνο γίνονται 
ἐξ ἵππυ, ὅταν νοσήσῃ (τὸ συλληφθὲν ΡΙο) ἐν τὴ κυήσει 
Ζιζ324. δ11 025, βεὰ τὴ γὰρ ἐκ τὸ ἵππα ὸ τῷ ὄνῳ γίνονται 

ἶννοι (ν 1 γύνοι), ὃ ὅταν νοσήσῃ τὸ κύημα ἐν τῇ ὑστέρᾳ, Ζγβ1. 

148 "8 οὐ ἤδη ἐγένετο γῶνος (ν] Ὑγῖννος) ὅταν ὁ ὀρεὺς 
ἀναβὴ ἐφ᾽ ἵππον θήλειαν Ζιζ24. 511021. ἔστιν ὁ Ὑἶννος ΟἹ 
ίννος) ὥσπερ, τὰ μετάχοιρα Ζγβι. 149 “, ὃ. ὁ γίννος ΑΥἹ 

Ὑιννός) λόφυ ἦν ἐστιν Ζιαθ. 491 82. ἴσχει ὁ γίννος (Υ] γῖνος, 

ἶννος) τὸ αἰδοῖον μέγα Ζιζ24. 511 028. οἵ ΑΖγ2δ. 80 160. 
ἈΑΖΙ1] 98, 19. 

585, τὸ γεγονὸς ἀναγκη γίνεσθαι πρότερον ὼ τὸ γινόμενον 80 γινὔ σκειν. γνωσθέντα (ἀθργθβεπβαπι) ζημιῦσιν οἱ νόμοι ρῚ 6. 
γεγονέναι φζο. 2819, 15. φαίνεται τὸ γινόμενον ἀτελὲς ἢ 
ἐπὶ τέλος ἰ ἰόν Φ01. 261 518. οὔ 4.208 Ρ8, τὸ ἐδ ΠΣ 
αὶ τὸ γεγονὸς ἐν. ἀτόμῳ τὸ μὲν ἔφθαρται τὸ γέγονεν 
Φζδ. 2860. - ὡ. (ΐγνεσθαι ἁπλῶς, γίγνεσθαί τι.) ̓  γίγνε- 
ταί τί τε; γίγνεται ἔκ τινός τι, πῶς λέγεται Φαῖ. 189 882 - 86 
190 881. διὰ τί τὰ μὲν ἁπλῶς γίνεσθαι λέγεται ἢ φθεί- 
ξεσθαι τὰ δ᾽ ἐχ ἁπλῶς] Ταϑ. 818."21-819 5, Μηιϊ. 1042 
ὑγι ἁπλῶς γίγνεσθαι τῶν ὑσιῶν μόνον" ὅσα μὴ ἐσίαν ση- 
μαίνει, αὶ λέγεται ἁπλῶς ἀλλὰ τὶ γίνεσθαι Φατ. 190 582. 
Γα8. 819."18. ΜΑΞ. 988 514, ὅσοι πάντα ἐξ ἑνὸς γεννῶ- 40 
ἕξιν, τύτοις ἀναγκη τὴν γένεσιν ἀλλοίωσιν φάναι αὶ τὸ κυ- 
ως γιγνόμενον ἀλλοιῶσθαι Γα1. 814 410. --- 8. ((τϑ γίγνε- 
εἰ 1 ἔϑμπογθ.) τῶν Ὑγινομένυιν τὰ μὲν ἕνεκά τυ γίγνεται, τὰ 

ὅ Φβό. 196}17. τῶν ̓ιγνομένων τὰ μὲν φύσει γίγνεται, 
τὰ ὁὲ τέχνη,» τὰ δὲ ἀπὸ ταὐτομάτυ ΜζΊ. 1082 212. τὰ 
γρόμενα φύσει, πάντα γίγνεται ἣ ἀεὶ ὠὸὶ ἥ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 
τὰ δὲ παρὰ τὸ ἀεὶ ἃ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπὸ ταὐτομάτυ 
ἀπὸ τύχης Τβ6. 8538}. τὰ φυόμενα ὼ γιγνόμενα κατὰ 

φύσιν, μβϑ8. 858511. γίγνεσθαι, ἀϊϑὺ τρέφεσθαι μβ2. 8δὅ 
410. ὅταν πεφθὴῆ, τετελείωταί τε ὸ γέγονεν μδ5. 819 521. 
--- ἔνια ταὐτὰ ὁ ἐκ σπέρματος γίγνεται ἡ ἄνευ σπέρμα- 
τος ΜζΊ. 1082.581. τῶν ζῴων τὰ ὲ μὲν ἐξ ἀλλήλων νεται, 
τὰ δ᾽ ἔκ τινῶν συγκρινομένων ὁμοίως τῆς ἐξ ἀρχῆς γενέ- 
σεως αὐτοὶς ὑπαρξάσης πι18. 892."28. 66. 898 νᾳ͵ δ18. 
818.38. οὗ αὐτόματος ἀ. ---- μὴ γενέσθαι πάντων ἄριστόν 55 
ἐττι τοῖς ἀνθρώποις ἢ 40. 1481 "44, Β12. --- 4. (ἀϊσοπᾶϊ 
α50.5.) γίνονται ἐκ τῷ δήμυ πάντες οἱ ἔφοροι βἴτα Πβ9. 1270 
"8, δι5. 1299"11. ἐά. 1804516. ὅταν ἐπὶ τῶν πράξεων 
γένη ρ89. 144654. -- ἀπὸ πάντων τῶν γνομένων. καρπῶν 
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1481 "80. 87. 1448 "8. --- ἕλοιτ᾽ ἂν ὁ φίλος μᾶλλον, εἰ 
μὴ ἐνδέχοιτ᾽ ἄμφω, γινώσκειν ἢ γινώσκεσθαι ἥεη4. 1289 
286, 88, Ῥῷ, γνῶθι σαυτόν Ῥβ21. 1395 520. τὸ γνῶναι αὑ- 
τὸν χαλεπώτατον ἡμβιδ. 1218514. τίνος ἐστὶ τὸ πρόσταγμα 

τὸ γνῶθι σαυτόν Γὅ. 1475 59,.19. ο[4. 1475 83. - γινω- 
σκεσθαι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ψα2. 404 Ν17, 408 "27, Β1δ. 
δ. 409 26, 410.334, 29. τὸ μόριον ᾧ γιγνώσκει τε ἡ ψυχὴ 
ὸ φρονεῖ Ψγ,. 429 "10 Ὑνά]Ὀ 6. οὐπὶ νν εἰδέναι, ἐπίστασθαι 
1τ8 σοπὶαηρΊ ταν γινώσκειν, αὖ ΡΓΟΡΓΙΟ γινυΐσκειν δοῦϊοπ θα 

φορποβοθηάί, εἰδέναι οἰδούιπι βοἰθηθίαθ βἰρηϊβοοῖ, ἢθς ἰάᾶ- 
ταθα ἰὰ ἀϊβογίπιθῃ αἰ νἱ8 βοσνοίατ, (Υ γνωρίζειν). εἰδέναι 
τότ᾽ οἰόμεθα ἕκαστον, ὅ ὅταν τί ἐστι γνῶμεν Μζι. 1028 581, 
ἊΣ 6.1081}6 (οὔ τὸ ἐπίστασθαι ἕκαστόν ἐστι τὸ τί ἦν 
εἶναι ἐπίστασθαι 1081 520). αὩ. 994 "22, 21,29. τότε οἱο- 
μεθα γινώσκειν ἕκαστον, ὅ ὅταν τὰ αἴτια γνωρίσωμεν Φαι. 
184 412. γινυίσκειν τὴν αἰτίαν ΑΥ2. 7111. γινώσκειν τι 

κατά τι Αγ9. 76 85. γνῶναι τὸ τί ἐστι Μαι. 402 Β17. θεω- 

βῆσαι ὼ γνῶναι Ψψαι. 402 37. τὸ γνῶναι τὰ δίκαια δὲν 

οἴονται σοφὸν εἶναι Ἠε18. 1137 410. ἐμμένειν τοῖς γνωσθεῖ- 
σιν ἨΥ1. 1110581. --- ἰνυύσκειν περὶ τῶν ἀποδεικτικῶν 
ἀρχῶν Μβ2. 991 42. --- ἄλογον ὑμᾶς ὅτως ἐναντίως γνῶ- 

ναι (ἴῃ οομίχασα βθηΐθηθα 9886) περὶ τάτων Ρ19. 1488 86. 
- γνωστός, εἰ ὰ ἔστι Ὑνωστόν, ἀλλ᾽ ἡ δηλωτόν 25. 919 
418. ἡνωστοὸν δι’ αὐτῷ, μὴ δι᾽ αὐτὸ ΑΒβΙ16. 6487, 66 849. 
γνωστὸν αὐτῷ. ὅλως, ΒΥ γνώριμον Μζ 4. 1029 10, 1, 8. 
ἀρχὰ τὸ γνωστῇ περὶ ἕκαστον τὸ ἕν Μὸδο. 1016 520. εἴλει 
ἀδιαίρετον τὸ τῷ γνωστῷ τῇ ἐπιστήμῃ ΜιΙ1. 1052 482. 

γλάνις. βράγχια ἔ ἔχει τέτταρα μὲν δίστοιχα δὲ πλὴν τῷ ἐσχάτα 
Ζιβι8. ὅ06 517. ὁ κορδύλος ἔχει ὅ ὅμοιον γλάνει σι γλανὶ, 

τέτακται μέρος Πβ10. 1272 5171. τὰ γενόμενα, τοὶ γιγνό- 60 γλανεῇ τὸ ἀραῖον Ζιαδ. 490 84, τὴν χολὴν πρὸς τῷ ἥπατι 
μενα 6 τὰ τέκνα) Πη16. 138518. 11. 1386516. --- γλάνις Ζιβ15. 506 "8. ἡ αὔξησις τῶν γλανίων (ν 1 τῷ γλα- 
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156 γλανος γλυκερός 

ὕἹυϊὰ Ο. 
γλαφυρός. σπήλαιον ὃ ὃ καλεῖται γλαφυρόν θ58. 884 582, .-- 

γλαφυρωτερα καὶ Ἂ λειότερα τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἐστίν Ζγα19. 

νίος, γλανέων) Ζιζι4. 568 "158η. ὁ θῆλυς τῷ ἄρρενος ἀ ἀμεί- 
νων, κύων φαῦλός ἐστιν Ζιθ80. 608 34, 8. συνεχὲς ἀφίησι 

τὸ κύημα. τὸ τῷ γλανιος (ν] ἡλανεὼς) ῳὸν γίνεται ὅσον 
ὄροβος Ζιζι4. 868 522, Ρ92. ρατίιϑ οἵ οοἴδιθ τῶν γλανίων 
σ ] γλανιῶν, γλανέων) Ζιζι4. 568.525-}14. υὑδ᾽ ὠοφυλακεῖ δ 
τῶν ἄλλων ἔξω Ὑγλάνιος σὶ Ὑλανίος, γλανίως, γλανιδος) 
ϑθεὶς Ζιζι4. 569 38. τῶν ποταμίων γλανις (ν] γλανὶς, γλα- 
νὴς) ῥγο Β ουγϑπι ᾿Βοτῖς ον Ζιι81. 621 421 τῳ, --ἰ γλα- 

νις (ΑἹ γλανίῳ) ὑπὸ ούνα μάλιστα διὰ τὸ μετέωρος νεῖν 
ἀστροβλής τε γίνεται ὼ ὑπὸ βροντὴς νεανικῆς καρῶται Ζιθ20. τὸ 
602 "22. (εἴ σὰν ΧΙΝ 8389, 848) --- οἱ γλάνεις ἐν βραχέσ: 
ὑπὸ ὁράκοντος τυπτόμενοι ἀαϑλνυνξαὶ πολλοί Ζιθ20. 602}24. 
(ϑιϊυγὰβ ρ]δη8 5 ΑΖΙ1 126, 9.) 

γλάνος Ζιθδ. 5945381 ἴα ϑαιὰς (Πγαθηα βἰγίδία ΑΖι1 18, 
44 οἴ οβθ ἄρ Αὐ ὃν 148.) 

γλαυκός. τὸ καλεέμενον μέλαν τῷ ὀφθαλμὸ διαφέρει, τοῖς 
μὲν γαρ σφόδρα γλαυκόν, τοὶς ὁὲ χαροπόν, ἐνίοις ὁὲ αἰγω- 
πόν" ἵπποι ἕνιοι γλαυκοί Ζια10. 492 38- 6. οὗ πι11. 892 82, 

ὄμμα γλαυκόν Ζιβι. 501 880. τρία χρώματα τοῖς ὄμμασι, 

μέλαν ὸ αἰγωπον ἢ γλαυκόν πι11. 892 38. εἷς οἱ ὀφϑαλ- 30 
μοὶ γλαυκοὶ ἢ ἢ λευκοί Φ6. 812 Ρᾳ4, γλαυκὰ τὰ ὄμματα, τῶ 
Ὑὰρ λευκῦ ἐγγὺς τῦτο τὸ ρῶμα πὸ 14. 3910 428, ὁϊὰ 
τίν᾽ αἰτίαν τὰ μὲν γλαυκὰ τὰ δὲ χαροπὰ τὰ ὁὲ μελανόω- 
ματ᾽ ἐστίν Ζγεϊ. 1719}18,.8}2, 85. γλαυκότερα τὰ ὄμωατα 

121 5160. πόδας γλαφυρωτέρως ἔχει τὰ θήλεα Ζιδ11. 988 
11, πάντα ἐὰν νέα ἐκτμηθὴ, μείζω γίνεται ἀτμήτων ὺ 
γλαφυρώτερα Ζιιδο. 682 39. Ὑλαφυροὶ τὰ εἰδὴ οἱ φίλυπνοι 
φ8. 808 "8. ῥνγχος γλαφυρέν, ορὈ ἰσχυρὸν ὺ σκληρόν Ζμγι. 
662 "8. γλαφυρώτερον ἀνθρηνῶν ἥ σφηκῶν κηρίον Ζιε28. 
584 028, --- εἴ τίς τι γλαφυρὸν γέγραφεν ἐν ταῖς τέχναις 
Ρ1. 1421 489. -- γλαφυρωτέραν ἔχειν τὴν διάνοιαν Ζμβᾳ. 
6560 519. τῶν ἀραχνίων οἱ γλαφυρώτεροι, σοφώτεροι, τεχνι- 
κώτεροι Ζι88. 622 028. 39. 628 58, 24, “Χαρώνδας τὴ ἀκοι- 
βείᾳ τῶν νόμων ἐστὶ γλαφυρώτερος τιῶν νῦν νομοθετῶν Ἴβι 2. 
1214 8. --- γλαφυρῶς. ἡ Κρητικὴ πολιτεία ἧττον γλα- 
φυρῶς ἔχει Πβ10. 1271 21. Δηωόκριτος γλαφυρωτέρως 
εἴρηκεν ψαΣ. 405 88. 

γλεῦκος ἄπηκτον μὸ 8. 885 ἢ8 (γλυκύς οἱ 1)14}. ἕψεται, 
πήγνυται μὸ 8. 380 "82. 1. 884 55, πότε πεπέφθαι λέγεται 
μὸ 2. 8319 580 (οὗ ΟΥθαβ ὶ ὅ18, 9). τὸ γλεῦκος φύσει ἠὴύ 
πκ2δ. 92ὅ δ16. τὸ γλεῦκος καθαίρει παάῖ. 806 511. τὸ γλεὺ- 
κος ἥκιστα μεθύσκει 211. 1510 489. --- τὸ γλεῦκος ἰάθαι 
νἱἀοἴυγ βιριϊβοδτο 86 τὸ γλυκύ πκβ12. 981 418,16. 

γλήχων ὑπὸ τὰς τροπὰς ἀνθεῖ πκ21. 925 519. (Μϑαΐβα Ρυ- 

Ἰορίαπι 2, οὗ δ ΤΒΘΟΡΆΡ ΙΝ 84, ΕΥ888 ϑΥμορβὶβ 117, [μδῃρ- 
τῶν παιδίων Ζγε1. 119 .526, 510. γλαυκὰ ὄμματα τὰ ὁλί- 388 Κανοὶ οὶ ἀν ϑρϊ αν δ4.) 
γον ὑγρὸν ἔχοντα Ζγεῖ. 119 080. τὰ γλαυκὰ ὄμματα ὐκ 
ὀξυωπὰ τὴς ἡμέρας, τὰ δὲ μελανόμματα τῆς νυκτός ΖγΎεΙ. 
119 585. --- ἀποτελᾶνται τὰ φύλλα γλαυκα φτβϑ9. 828 "2. 

ηλαῦκος. πελάγιος Ζιθ18. 598 518, ἀποφυάδας ἔχει ὀλίγας 
Ζιβιτ. 508 "20, τῷ θέρος φωλεῖ περὶ ἑξήκονθ᾽ ἡμέρας Ζιθ15. 80 
599 082, οὖ ἐοΥΘη 8. δῦ ἤθη ἔΌΓΘΠ 8 οᾶΓῸ ργδαβίϑηβ Ζιθ29. 
607}27. ([ογὶ ἀοδίυβ δοζζο ἢ, νϑὶ βοίδϑθῃδ δι] αν Υ' 20. 
ΑΖΙΙ 128, 10.) 

Γλαῦκος (ἴσαι Ζ 286) ΗΕΙ1. 1186510. ἐπίγραμμα ἐπὶ 
Γλαύκν, τῷ Λυδίω Υ 591. 1571 08. --- Γλαῦκος. ὁ θα- 85 
λαττιος δαίμων ἢ 448. 155128. 

ἡλαυκότης ὀμμάτων ὼ μελανία Ζγεὶ. 118 .518. πι11. 892 
δῇ ἀσθένειά τις ἡ γλαυκότης Ζγεὶϊ. 719 "12, 180 Ὀ7. 

Ὶ} αυκώσης. οἱ γλαυκωώδεις τῶν ὀρνίθων ἢ τῷ ἄνῳ βλεφάρῳ 
σκαρδα μύττυσιν Ζιβι2. 504 526. (ϑεεϊρίἀα6.) 

γλαύκωμα. τὸ γλαύχωμα ξηρότης τίς ἐστι τῶν ὀμμάτων, 
γίνεται μᾶλλον τοῖς γλαυκοῖς ΖΎΕ1. 180217, 1ὅ. 

Τλαύκων ποῦ. 1461 81, οΥ̓αβθιιηὶ δὰ Ἀ ], ΨΙΙ ῬΟΘΟΙΝ 8377. 
-- Γλαύκων ὁ Τήιος ἐπραγματεύθη περὶ τὴν ὑπόκρισιν Ῥγ1. 

1408 ζ θ ϑρεὶ. 
γλαύξ. 1. ϑεγίρίάμο. νυκτερόβιον Ζια 1. 488.326. ἔχει τὸν 

σπλῆνα μικρόν Ζιβιό. 506 17, μικρὸν εὐρύτερον τὸ κάτω 
τὰ στουαχυ Ζιβ 11. 509 58. τῆς ἡμέρας ἀδυνατεῖ βλέπειν, 
ὁ κατὰ πᾶσαν τὴν νύκτα θηρεύει Ζιι84. 619 18, πολέμια 
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γλίσχρος, ορρ Ψαθυρός μὸϑ. 885 317. γλίσχρον τὸ ἔλαιον 
μὸϊ. 888 584. Γβ2. 880 55. γλισχρότατος γλοιός θ1 84. 844 
418. ΒΥ κολλώδες, κολλητικόν πβ22. 868 08. λζῶ. 965 "21. 
καθ. 929 518. τὸ γλίσχρον δυσδιαίρετον πχαι2. 928 329. 
8. 921 029. οἵ Γα 10. 828 Βά. περὶ τὸ γλίσχρα μὸ 8. 885 
417, "δ, 9, 381 811-15. ὑγρότης γλίσχρα. Ζιγιι. 518 θχ4. 
σὰρξ ἁφὴ γλίσχρα Ζιδ. 5821 521. μυελὸς γλίσχρος καὶ τ νεὺυ- 
ρώδης Ζμβ8. 652 419. Ὑμσχρα τὴν τὸ σώματος φύσιν 
ΖΎβΙ1. 188 822. ἐπιπολάζει τὸ γλίσχρον ὀιὰ τὸ μιὴ δύνασθαι 
ἐξατμίζειν Ζγβδ6. 148 59. ---- τιϑίαρἢ οἱ γλίσχροι. εἴδός τι 
ἀνελευθερίας Ηὸϑ. 1121 "22. ἔχυσι (τὸ αἰσθητήριον) τρόπον 
τινὰ γλίσχρον Ζμβι1. 660"14. --- γλίσχρως λαμβ«- 
νειν, ΟΡΡ διδόναι ἀφθόνως ΠΕεῚ1. 1814 }8. ζὴν Ὑλίσχρως, 
ορΡΡ τρυφᾶν Πβ1. 1260}26. ἥ τὸ παράπαν δὲν ἐστι τὸ 
κοινὸν ἢ γλίσχρως ΠΎΙ. 1276 588. 

ὙΣΕΡΗ͂ της μὸδ. 882 "14. λιπαρότης ὼ γι Ἀασχρότης μκδ. 
401 88. ἔχει τινὰ γλισχρότητα τὸ λιπαρόν ΖΎβΒ6. 148 "15. 
Ὑλ- τὸ ἐλαὶν μὸ1. 884 32. αιά. 441 526. πλβιο." 961521, 
τὸ πνεύματος ακ804 "21. ἡ ἐκ τῶ πυρῶ τροφὴ μετρίαν 
ἔχει γλισχρότητα πκαῶ. 921519. -- γμσχρότης 1 4 τὸ 
γλισχρόν: προΐεσθαι ὙΜσχρότητα πολλήν, ἀφιέναι γλισχρό 
τητα μυξωδὴ εΒἰπι Ζγβ1. 188 324. ΖΙΎΉΙ1. 517 Ν28. ε15. 
546 029. 18. ὅ60 414. η4. ὅ85 525. --- τηϑρῖα Ρὴῃ Ὑλσχρότης, 
ΟΡΡ τρυφή Πηδ. 1826 "88. 

γλαῦξ κορωνη ὄρχιλος Ζιιι. 609 18. ἄσασα εὐδίαν μαντεύε- τὸ Ὑλίχεσθαΐ τινος Ηδ14. 1128 6. ΠγΘ6. 1278 Ρ28, 29. κὅ. 
ται ἢ ἡμέραν φαιὸραν [241.1522 44, τὰ ἄλλα ὀρνίθια 
τὴν γλαῦκα περιπέταται, ὃ καλεῖται θαυμάζειν, ἡ προσπε- 
τόμενα τίλλυσιν Ζιι1. 609 514. οἱ ὀρνιθοθῆραι θηρεύυσι τῇ 

ἡλαυκὶ παντοδαπὰ ὀρνίθια Ζμ1. 609 514,16. --- 3. ϑυγηίδ 
ποοῖαδ Βοίζ. οὔ μὰ 84, Ε44, ΑΖΙΙ 89, 25. νυκτερινόν, γαμ- δ 
ψωνυχον Ζιθ8. 5929. γλαῦκες Ζιι84.619}18. ἔστιν ὁ βρύας 
τὴν ἰδέαν ὅμοιος γλαυκί Ζιθ8. ,,92 510. ἔχει ἀποφυάδας 
ὀλίγας Ζιβι1. 509 522. ὁ ὠτὸς ὅμοιος ταῖς γλαυξὶ ἢ ἀντ- 
ορχόμενος ἁλίσκεται καθάπερ ἡ γλανξ Ζιθι2. 5971 }22, 2ὅ. 
276. 1621 080. --- φωλεῖ ὀλίγας ἡμέρας καὶ 
600 521. ---- τὰ λοιπά Ζιι84. 619 18 βαπῦ Βυδο ϑοορβ 

8967. περὶ τινος αι2. 481 521. 
λοιός. ἅλες ὀρυκτοί͵ αὶ στερεοὶ ἀλλ᾽ ὅμοιοι τῷ ὙΜσ ΡΟΣ ΝΗ 

γλοιῷ θ184. 844 514. 
γλοιώδης. αἱ ἐγχέλεις ἀφιᾶσι γλοιῶδες ἐξ αὑτῶν ξ 294. 

1529 582. 

ἡλυτός. τῷ διεξοδικῦ τὸ μὲν οἷον ἐφέδρανον Ὑλυτός ἅμα 18. 
49828. μηρᾶ ᾧ γλωτὰ τὸ ἐντὸς περίνεος, μηρῷ ὁὲ ἡ γλυτῶ 
τὸ ἔξω ὑπογλυτις Ζια! 4. 498 "9. ΑΖι]1 ἴΔῸ 8. 

γλνυκαίνεσθαι, ΟΡΡ ποριραίνεσθαι Φη2. 244 "28, 6. 
ὶ γλαύξ Ζιθι6. 80 γλυκερος. ἥπατα τῶν ἀχόλων εὔχρω ἢ λυκερά ΖμὸΣ. 

677 528. 



γλυκύ. ς 

γλ υχύς, εἴδη τῶν χυμῶν. ἁπλὰ μὲν τἀναντία. τὸ γλυκι ἢ 
τὸ ποιρόν, ἐχόμενα δὲ τῷ μὲν τὸ λιπαρὸν ψβιο. 42211. 
ὥσπερ τὰ χρώματα ἐκ λευκῦ ἃ μέλανος μίξεως ἐστιν, 
ὅτως οἱ χυμοὶ ἐκ γλυκέος ἢ πικρὰ αἰά. 442 518. ἐν ζῴῳ 
τὸ λιπαρὸν γλυκύ μκϑ. 467154. πάντα τρέφεται τῷ γλυκεῖ δ 
«4. 442 32. μβ2. 855 01. πκβϑ8. 980. 384. ἐν πᾶσι τὸ πε- 
πεμμένον γλυκύτερον. ἡ πέψις γλυκέα ποιεῖ ΖΎΥΊ. 150 
"20, εθ6. 786517. οὔ δ᾽δ. 1710 528. Ὑ11. 762 "12 844. -- Μι- 

χρὸν γλυκυ εἰς πολυ ὕδωρ μιχθὲν ἀναίσθητον. ποιεὶ τὴν κρᾶ- 
σιν Πβ4. 1262}17. θᾶττον πληρούμεθα ὑπὸ τῶν γλυκέων τὸ 
πχβ2. 980.518. 8. 980 524. τὰ γλυκέα ἧττον δοκεῖ γλυκέα, 
εἶναι θερμοὶ ὄντα πκβ12. 981416. τὸ γλυκὺ ἐπιπολα στικόν 
πγΎ18. 812 082, 38. --- τὸ πότιμον ὦ γλυκὺ ὕδυιρ, ΟΡΡ τὸ 
ἁλμυρόν Μβ2. 855 "588. τὰ ἡλυκέα ὕδατα Ζιαδ. 490 326. 
ζ18. 561 "18. γλυκὺ πόμα (ὧν ποταμῶν). ορρΡ ἀλμυρόν 16 
αβ8. 851 429. τὸ λεπτότατον ὸ γλυκύτατον δὼρ ἀνάγε- 

ται μβ2. 8584 029. --- ὁ γλυκύς, 18 ὁ γλυκὺς οἶνος πγ28. 
815 Ὁ, οἴχγξθ. 984 288. --- ὥσπερ χυμὸς ὁ μὲν γλυκὺς 
ἡ ὀὲ πυερός, ὕὅτω ὼ ὀσμαί Ψβϑ. 421 2156ᾳ. αιδ. 448 "9. 
-- χόλος γλυκίων μέλιτος (Ηοπι 1Σ109) Ρβῶ. 1818. 6. 30 

γλυκύτης, ὉΡΡ πικρότης ΓβΣ. 829."12. μέλι διαφέρει γλυ- 
κύτητι "ὦ τῷ πάχει Ζιε 22. δ84 811. γλυκύτης συκώδης 

Ζι40. 628 24, -- γλιχόμενοι τῷ ζὴν ὡς ἐνύσης τινὸς εὐη- 
μερίας ἐν αὐτῷ κ γλυκύτητος φυσικῆς Πγθ. 1218 580. 

γλύφειν, ὀδόντες. ὀστῶν ἀδύνατον γλυύφεσθαι Ζιγ1. 516 527. 35 
γλύφεσθαι ἐξ ἁλῶν ὀρυκτῶν θ184. 844 51. 

γλῶττα (γλῶσσα ἢ 2158. 1521 019. 808. 1680 38). 1. ̓ πραδ, 

ἄδβοσ Ζμβιτ. 660.514-661 380. Ζια11. 492 021- 88. α. δη8- 
ἴοιι. τῶν ἀνομοιομερῶν Ζεα 18. 122 082. ὁ ἄνθρυνπος ἔχει" 
πρὸς τὸ πρόσθιον Ζια 15. 494 "12. τὸ τῆς γλώττης δέρμα 80 
Ζιγ11. 51817. τὴ ἐπιγλωττίὸδι τὸ πέρας συνήρτηται τὴς 

γλώττης (θαδὶβ Ἰἰπβῃκ6) Ζια 16. 496 380. τὸ ὀξύ (Δροχ) 
Ζω15. 616 09. σπογγώδης ἡ Ζὺς γλώττης σαρξ πγ81. 81 
22, Ζμβιθ.θ60510. σαρκώδης Ζμβι6. 660510. δδ. 6718 
"10. Ζιδ2. 526 Ρ24. ὅ. 580 Ρ2δ. ὀστωδὴης 275. 1621 019. δδ 
808. 1580 48. Ζιδ 8. 588 226. σκληρά ακ801 588. ἰσχυρά 
Ζ2μ85. 6718 "28. πλατεῖα, λεπτή, στενή Ζμδ12. 6926. 
Ζιὸ 9. 586 421. τριχώδης, δικρόα Ζμδ.11. 651 86, 8. ΖΙβ17. 
ὅ08 427. ἀπολελυμένη [ 800. 1529 "28. δυσκίνητος ἀκ801 
58, ὑκ ἀπολελυμένη Ζι5)9. ὅ83552, 58638. 8. 88.326. προσ- 40 
πεφυκυῖα 808. 1580 58. 811. 1581 12. Ζμὸ δ. 682 219. 

- ὃ. ΡΒγβίοϊορ. καλῶς μεμηχάνηται ἡ τὴς γλώττης κίνη- 
τις Ζαγϑ. 664 588. ὑδενὸς τῶν ζῴων πιερά πι19. 892 088. 
τὴν γλῶτταν δεῖ ὑπολαβεῖν ὥσπερ ἕν μόριον τῶν ἐξωτερι- 
κῶν εἶναι οἷον χεῖρα ἢ πόδα ,Ζγεδ. 186 "Σδ. διπλῶν ἐστὶν Ὁ 
ἕκαστον τῶν αἰσθητηρίων" ἐπὶ τῆς γλώττης ἧττον μὲν δῆλον, 
μᾶλλον δ᾽ ἢ ἐπὶ τῆς ἀφῆς Ζμβιο. 656}86. πλείως (αἰσθήσεις 
ποιεῖ) ἡ ἐπὶ τῆς γλωττης ἀφή ψβ11.4235171,}1 τ. τὸ τῶν χυμῶν 
αἰσθητήριον Ζιὸ 8. 5838 52ὅ. Ζμὸιι. 690 ὅ29. ὅτε καταάξηρος 
υσα ἡ γλῶττα αἰσθάνεται ὅτε λίαν ὑγρά Ψβ10. 422 Ρ6. 50 
ὅσων τῷ ,ἄκρῳ, τῆς γλώττης ἡ αἴσθησις γεγῶ. 1281 318. 
ἀραιαὶ φύσει.᾿ ὅπως τὺς χυμὲς γνωρίζη πι19. 892 084, ἐν 

τὴ γλώττῃ τὸ ἡδύ πκηῖ. 9052. διὰ ̓ τί ἡ γλῶττα γλυ- 
Ἰ μὲν ᾿ γίνεται, πικρὰ δὲ ὼ ἁλμυρὰ ὸ ὀξεῖα πλὸ δ. 
96481. ἡ γλῶττα τῶν τε χυμὼν ἕνεκεν καὶ ἡ τὸ λόγε Ζμβ!18. ἐς 
560 "1. πρὸς τὺς χυμὲς ὺ πρὸς τὴν ἑρμηνείαν αν 11. 410 

219. τὴν γλῶτταν ἐχ ὁμοιαν τοῖς ἄλλοις ἐποίησεν ἡ φύσις, 
πρὸς ἐργασίας δύο κατα ἡσαμένη Ζμβ16. 689 "84, ἐπί 
τε τὴν γεῦσιν ὸ, τὴν διέμκτιν Ψψβδ. 420517. διάλεκτος 
ἡαὶ τῆς φωνῆς ἐστὶ τῇ γλωττη διάρθρωσις Ζιὸ 9. δ85 381, 60 
8ὅ86521. δύναται τὴν λέξιν διαρθρὸν πγ81. 815}21. η14. 

γλῶττα 151 

888 "14, ὅσα γλῶτταν μὴ ἔχει ἢ μὴ ἀπολελυμένην ὅτε 
φωνεῖ ὅτε διαλέγεται (ΒΚ, ἀπολελυμένην ϑ διαλέγεται οἱ 
(8 5. Ρις Αὐ}) Ζιὸ'9. 685 ν2, τῆς γλώττης μὴ τοιαύτης ὅσης 
ἐκ ἂν ἦν φθέγγεσθαι τὰ πλεῖττα τῶν γραμμάτων" τὰ μὲν 
γὰρ τὴς γλώττης εἰσὶ προσβολαί Ζμβιφ. 660 "4. τὰ ἄφωνα 
ἡ γλῶττα αὶ τὰ χείλη ἀφίησιν Ζιὸ 9. 5851. τὸ ζῷον ἔχει 
γλῶτταν, ὅπως σημαίνῃ τι ἑτέρῳ ΨγΥ18. 485 Ρ24 Τογβίγ. 
ἡ γλῶσσ᾽ ὁμωμοχ᾽, ἡ ὁὲ φρὴν ἀνωίμοτος (Βυ» ΗΙΡρ 612) 
Ργ18ὅ. 1416 480. --- ο. Ῥϑίβοϊορ. σημαντικὸν πολλῶν πλὸ4. 
968 "28 56.  ὀύνανται διαλέγεσθαι σαφῶς ὅσων εἰσὶν αἱ 
γλῶτται, ὸ τὰ στόματα, δυσκίνητα ακ801 "8. τὸ παιδία 

τῆς γλώττης ἐκ ἐγκρατῆ ἐστὶ τὸ πρῶτον Ζιδϑ. 5866. ἐν 
ταῖς σκληροτέραις Ὕλωτταις ἡ φωνὴ γίνεται σκληροτέρα ΠῚ 
λαμπροτέρα ἀκ801 588. διὰ τί τῶν μεθυόντων ἢ τῶν ῥι- 
γώντων ἡ γλῶττα πταίει πγϑ1. 816 Ὁ21. 14. 888 "7. τοῖς 
κάμνυσι πικρὰ πάντα φαίνεται διὰ τὸ τῇ Ὑλωττη πλήρει 
τοιαύτης ὑγρότητος αἰσθάνεσθαι Ψβ10. 422 09. τῶν ἰσχνο- 
φωνων τὸ πάθος ἄκ 804 Ρ28. βολγιβοδίϊο βονθεῖ, ἐάν τις 
σχάση ὑπὸ τὴν γλῶτταν Ζιὸ21. 608 "16. ἡ τραχύτης τῆς 
γλώττης τῷ πυρέττειν σημεῖον μτι. 462}81. ἐν τὴ Ὑλωττή 
τὴ κάτω ἔχεσι μάλιστα τὰς χαλαζας Ζιδ21. 608 Ρ21 (εὗ 

Οτῖθαβ δὰ πὸν Ῥαγὶβ 1 272. δὲ 61684). ἀ6 οοἴοτο Ἰΐηριιαθ 
Ζγεθ. 186521, 29. ΖΙΎ11. δ18}171. ζ19. δ1456 (οὕ Μουτο 
Ρ 81). πλὸ 6. 964 55. --- (. βπρυ]οτατα Βθαθγυτῃ ΓΤ ΤΠ ἢ 
᾿αριδθ ἄδβουῦ. (πιαπιπια] απ) τοὶ τετράποδα ὸ ζῳοτόκα 
ἔχει τὴν γλῶτταν ἐν τῷ στόματι Ζμδ11. 690 "17. νυ ]ρ68 
ἐοθύατα τὴ γλώττη λείχυσα Ζιζ 84. 580 39. ἐλέφαντος μι- 
κρά Ζιβδ. 802 8. αἱ φῶκαι ἔχυσι δικρόαν τὴν γλῶτταν 

Ζμδι1. 691 58. ΖΙβ17. 608 "27. δελφὶς ἔχει τὴν γλῶτταν 
ὑκ ἀπολελυμένην Ζιδϑ. 580 48. --- (ἀνίατι) γλῶτταν ἃ ἅπαν- 
τες. ταύτην δ᾽ ἀνομοίαν Ζιβ ι2. ὅ04 388. οἱ μὲν πλατεῖαν 

οἱ δὲ στενήν Ζμδι2. 692 "6. μάλιστα. ἔχει διάλεκτον ὅ᾽ ὅσοις 
ὑπάρχει μετρίως ἡ γλῶττα πλατεῖα ἢ ὅσοι ἔχυσι λεπτήν 
Ζιδ9. 586 421. Ιγηρὶβ ἠογαυ}} 186 Ζ Ἰίηραα ἄθβον ΖΙβι1 2. 504 
14 βη. δρυοκολάπτης Ζιι9. 614 "2. μελαγκορύφῳ ὼ ἀη- 
δόνι ἴδιον τὸ μὴ ἔχειν τὴς γλώττης τὸ ὀξύ Ζιι1δ. 618 }9. 
αἱ πέρδικες. (Ρεγάϊχ δταθοδ Βγῖβ8) τὴν γλῶτταν ἔξω ἔχυσι 
περὶ τὴν τῆς ὀχείας ποίησιν Ζιεδ. 541 480. ὠτίς 215. 1527 

819 (οὔ σανίον ἰὸς ἀ᾽ δηαῦ οοπιρ 2 δαϊ Ιν 866). - (τθρί!ταμι) 
Ζμδ11. 690 ν19. Ζιβιο. 502 "85. οἱ σαῦροι, ὥσπερ οἱ ὄφεις, 
δικρόαν ἔχυσι τὴν γλῶτταν ὶ ἐπ᾽ ἄκρυ τριχυύδη πάμπαν 
Ζμὸ 11. 691 86. ΖΙβ17. 508 324. ὁ ποτάμιος κροκόδειλος ὁ ὅκ 
ἂν ὁόξειεν ἔχειν γλῶτταν, ἀλλὰ τὴν χυύραν μόνον Ζμδ11. 
69020. ὁ ἐν Αἰγύπτῳ προκόδειλος Ζιβιο. 508 1 (Λἴαγεον 
ἴῃ Νον Αοῦ Αοδὰ 1,600 ΧΧ ΡΠ οὗ ἰπ Ὑτόβοβοὶ Ασομῖν 1858 
1.818). ὁ βατραχος ἰδίαν ἔχει Ζιὸϑ. 686 58. ὄφεις Ζιβι 1. 
808 20. -- (ἰβοίαπι) οἱ ἰχθύες τὸ τῶν χυμῶν αἰσθητήριον 

ἔχυσι μέν, ἔχμσι δ᾽ ἀμυδρῶς" ὀστωδὴ γὰρ ἢ ἐκ ἀπολε- 
λυμένην Ζιδϑ8. 588826. βΙ10. 508 42. 18. 805380. Ζμὸϊι!1. 

690 "24. «πολλοὶ ἔχυσι κα, ἐν ταῖς γλώτταις ὀδοντας Ζμγι. 
662 58. ἢ ἔνιοι ὀδόντας Φ ἔνιοι ἃ) Ζιβ18. 508 380. ὁ κίθα- 
ρος τὴν γλῶτταν ἀπολελυμένος Γ 800. 1629 "26. ὁ κυπρὶ- 
νος τὴν γλῶτταν ἐχ ὑπὸ τῷ στόματι ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ στόμα 
κέκτηται (Ὁ) Γ 802. 1629 Ρ48. λάβρακες ἔχυσιν ὀστώδη ὰ 
προσπεφυκυῖαν ἢ 808. 1580 38. σκάρος ϑ λίαν προσπεφ"- 
κυῖαν ἢ 811. 1581 812. --- (Ἰπδϑοϊογαπ) ἐνίοις ἀντὶ ̓ στόμα- 
τος Ζμὸδ12. 692 517. ἔνια γλῶτταν ἔχοντα μόνον τοῖς ὑγροῖς " 
τρέφεται Ζιθ1ι. ὅ96 11, ἧ ἢ γεύεται ἢ εἰς αὐτὸ (αὑτὰ 
Ρὶς Α) τὴν τροφὴν ἀνασπᾷ ᾿Ζιὸ 1. 582. 56. ἐνίοις τὸ καλι- 
μενον κέντρον, ἔχον Ὑλώττης ὴὸ χειλῶν ὦ; ἅμα δύναμιν Ζμ9ὅ. 
θ682511. ἡ μέλιττα τὰς χυμὲς τῷ ὁμοίῳ τὴ γλώττῃ ἀνα- 



Υν ἀθο ἂς ἐνίοις 

108 γλωττικός 

λαμβανυσα κομίζει Ζιε22. δύ4514. τὸ κέντρον τοῖς μὲν 

(ἀϊριονῖ8) ἔμπροσθαν κατὰ τὴν γλῶτταν (τυαϊπηθαῦαπι) 
Ζμδδ. 682 585, 688 81. τὸ τῶν τεττίγων γένος ἔχει στόμα 
ᾧ γλῶτταν συμπεφυκός Ζμὸδδ. 682"19. Ζιὸτ. 682 "12. 
-- (ογαβίβοοογαπι) τοῖς καράβοις τὸ στόμα σαρκωδέστερον δ 
(ἐν τῷ στέματι σαρκωϑές τι Ῥίο Α1}) ἀντὶ γλωττης 4 8 ἰὰ- 
δλαπι ἰηβοτία8) Ζιὸ. 596 524. τὰ μαλακόστρακα τὰς πρω- 
τος δὸόδντας (πιδπά! Ρ}45) ἔχει ὸ τὸ ἀναλογον τὴ γλωττη 
σαρκῶδες Ζμὸδ. 6718 "10. -- (μο]]υβοογαπι) πάντα ἔχει 
τὴν γλῶτταν, ἔνια ἰσχύραν Ζμὸδ. 618 Β11, 28 (ϑιϑθο]ὰ τὸ 
ΠΡ ΤΩΣ γΘΓΡῚ Απαῦ 830). φΘρΒα]οροάα ἔ ἔχει μικρὸν σαρκῶδες, 
γλῶτταν ὁ᾽ ἐκ ἔχει αὐτῶν ὠδέν, ἀλλὰ τύτῳ χρῆται ἀντὶ 
ἡλωττης Ζιὸ1. 8245". ,“Ζ2μὸ ὅ. 678 "8 (Ονθα Ὀγοεϊοραοάϊα 
Ι 584). τὰ στρομβι"δὴ νέμονται ἐξαίροντα (ἐξείροντα Ῥὶς Α.Ὁ) 
τὴν καλυμένην γλῶτταν ὑπὸ τὸ κάλυμμα Ζιε15. δ41 δ, 15 
οἱ κόχλοι (δυροίπαηι) Ζμὸ ὅ. 6196. πορφύρα ἔχει τὸ μέ- 
γεθος τῆς γλώττης. μεῖζον δακτύλυ Ζιε! δ. 541 Ρ7. -- (οομὶ- 
ποάθγπιδδαμ) ὃ ἐ ἵνος ἔχει ἐν μέσῳ τῶν πέντε ὀδόντων 
σῶμα σαρκῶδες ἀντι γλώττης Ζιὸ δ. 580 555. Μοῦτο Ρ 94. 

819. 
8. γλῶττα τβμϑὶ τὸ τέκμαρ ἢ πέρας ταὐτόν ἐστι κατὰ 

γνωρίζειν 

γνώμη ἔπραξα. ὦ χρήματα λαβυΐν Ργ18. 1419."86. εἰδέναι 
τὴν ἑκαάστυ γνώμην, βγη δηλῶσαι τὴν ἑκαστυ προαίρεσιν 
Ἵμα19. 1190 νᾳ, -- περιγίνεσθαι πολεμῶντας διὰ στρατηγὰ 
γνώμην ( 8 ΘοηΒ110, Ργα Δ θπίῖ8) ρ33.144755. -- ἡ καλυμένη 
γνώμη ἡ τῷ ἐπιεικῶς κρίσις ὀρθή ΗΖζΙ11. 1148.290 (οἵ εὐγνω- 
μων, συγγνωμονικός). ὁοπὶ σύνεσις. φρόνησις, νὃς Ηζ12. 

1148 853 5864. Ὑνώμην ἔχειν δυναταί τις φύσει Ηζ12. 1148 

υ6, 9. --- τμοῦ γνωμη τί ἐστι Ῥ21. 1894 522. ρ12. 1480 
440. οὔ τι! 7. 116 "18. ποθ. 1460 47 ̓ (Βογπαγβ ΒᾺ Μ 8,515). 
περὶ γνώμης Ῥβ21. ρ12. γνώμης εἴδη τέτταρα Ρβ21. 1394 
58, γνώμη ἔνδοξος, παραδοξος Ρ12. 14802. γνῶμαι ἐχ 

τῆς ἰδίας φύσεως, ἐξ ὑπερβολῆς, ἐκ παρομοιωσεως ρ13. 
1480}10. αἱ γνωμαι ἐνθυμηματικαί Ρβ21. 1894 "18, αἰεὶ 
ἐνθύμημα Ρβ 20. 1398 424. 21. 1894}18. Υ17.1418}84. 
ρ18. 1481 588. ἀϊδὶ σημεῖα ρ18. 1481 489. τεθρυλημέναι καὶ μὴ 

κοιναὶ γνῶμαι ΡΙ͂Σ1. 1895.511. γνώμαις χρηστέον ὶ ἐν 

διηγήσει Κ᾿ ἐν πίστει ῬΎ1΄. 1418 511. --- λέγυσι τὸν ἵππον 

νώμην ἔχειν ( 6 βίψῃιμι, 6Χ 40 6δἰὰ8 δϑίβ8 σορμοβοδίῃυγ), 
ὅταν ἄβολος ἦ ἡ Ζιζ22. 5616 Ὀ1δ. 

2. γλῶτται αὐλῶν Ζιζ10. ὅ68 5324. ακ801 088, 88, 802 30 γνω μολογεῖν. περὶ τίνων ἢ πότε ᾧ τίσιν ἁρμόττει τὸ νω- 
μολογεῖν ΡβΣι. 18394521,1839558, 4. γνωμολογητέον, ἔγνω- 
μολογηκώς ρ88. 1489 Δ, 88. 

τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν ΡαὩ. 1857 "10. --- λέγω κύριον (ὄνομα) γνωμολογία. περὶ ἡνυμοχογίχξ Ῥβξ21. ἐνθυμήμασι τὸ Ὑνω- 
ᾧ χρῶνται ἕκαστοι, γλῶτταν δὲ ᾧ ἕτεροι ποξὶ. 1451 νᾳ, μολογίαις βεβαῶν ρ31. 1448 32. 
ο. 25. 1460}11. αἱ μὲν γλῶτται ἀγνῶτες, τὰ δὲ κύρια 36 Ὑνω μολογικὰὶς τὰς τελευτὰς ποιεῖσθαι ρ88. 1489 55. 
ἴσμεν ῬΎ10. 1410}12. αἱ γλῶτται ἁρμόττυσι τοῖς ἧρωι- 

κοῖς πο. 1469 .ν9. 24. 1459 08. Ργϑ. 1406 2, γλώτταις 
ὀλιγαχϑ χρηστέον Ῥγ2. 1404 Ρ28. τὸ χρῆσθαι γλωτταις 
ψυχρὸν Ργϑ8. Δ40657. 

Ὑλωττικό ς. τὸ γλωττικὸν ὄργανον Ζμδ. 682 521. 80 
Ὑλωττίς. γλῶτταν ἐξαγομένην ἔχυσα μέχρι πόρρω, συνα- 

παίρει Ζιθ12. 59116, 21, (Βεϊοπίαβ: Ῥμοδηϊοορίοταβ. (1688- 
ΠΘΙῸᾺΒ: ΟἸοὐΓ18 ΘὨ]ΟΓΟΡαΒ τος 5. 1 628 : “γβοῦβ 18πὶ οἱ πὶ θδα 
οϑίάθπι ν6] δορπαύδτῃ ἄνθια ραν! ῦ 6886 ΠίοπΥβῖὶ ἐλαφίδα.᾽ 
δὰ 129: ἱγηχ τογαμ]1α. 86 αἴ ΑΖΙι190, 26.) 85 

γλωττοειδής. σαρκίον Ὑλωττοειδές Ζιδῶ. 521.48. ἡ σὰρξ ἡ 
λωσσοειδής Ζμὸδ. 6719 438. τὸ γλωττοειδές Ζιδ4. 528 
080, 539."27. 1. 683 "13, Ζμβιτ. 661 54. ὁ δ. 6719 586. 

αυλιόδοντες ἐκ τῶν γνάθων Ζμγ2. 664811. 
δασύπους ἐντὸς τῶν γνάθων. τρίχας ἔχει Ζγὸ δ. 714 885. 40 

Ζιγιῶ. δ19.5"22. ἐὰν διακοπὴ ὁ συμῴυεται Ζια18. 498 429. 
Ὑ11. 518 52 ε([οτὺ 6Χ Πίρροοτ, οὗ δὰ {ιουτό 1.11). ἐὰν ἀπὸ 
τῆς γναθα τὸ δέρμα ἐφελκόμενον ταχὺ ἐπίη (ἐπανίη 5. Ρἰο), 
νέον ἐστὶ τὸ τετράπαν ( ἀοχιθϑίϊοατα) Ζιζ 25. δ18 38. οἷς 
αἱ γνάθοι ἐπιφοινίσσυσιν, οἰνόφλυγες φθ. 812 388, 86. ἐρυ- 46 

θριῶσιν πλβ12. 961 ν8ὅ. 
γνάφαλος Ζι16. 616}16-19. ((ἀδβπογαβ: Απιρθ}18. ψάγγα]α. 

Βυοηυβ: Οδγυσγυὰθ Βομοιγίουβ, ὅδ... 164, 174: Επιθοῦῖζα 
αἶν8}15 1. .([4Ζ:190.271.) 

γνήσιος. ποιεῖν πολίτας μὴ μόνον τὸς γνησίως ἀλλὰ ᾧὶ τὸς κ0 
νόθος Πζ 4. 1819 Ὀ9. ὁν᾿ ἔνδειαν τῶν γνησίων πολιτῶν ΠΎ ὅ. 
1218 430. --- ἔτι ἄλλο γένος ἐστὶν ἀετῶν οἱ καλυΐμενοι 
ἡνήσιοι Ζιι82. 619 "8- 14 ((οτὺ Μαϊθυν ἔαϊνυβ 1. 80. 106, ΑΖΙΤ 
82, 1). -- γνησίως ἐπιστήσαντες κΊ. 391526. 

γνησιότης ἀπ᾽ ἀμφοῖν Ῥαδ. 1860 "85. δ6 
γνόφος. μυρίων γνόφων συμπληγάδες κ2. 392 512. 
γνῶμα. ἐὰν τέκη ἡ ὄνος πρὶν τὸ νῶμα λιπεῖν Ζιζ 28. 511 

"8, 8481. 
γνώμη, κατὰ τἣν αὑτῶν γνώμην Πδ10. 1295 11. τὴ δι- 

καιοτάτη γνώμη Πγ16. 1287 82θ. γνώμη τῇ ἀρίστη κρί- 80 
νειν τί ἐστι Ῥα1ὅ. 13715.ν"29.,}16, 1876 319. β2δ. 1402}88. 

Ὑνῶμο τύποι μάλιστα οἱ ἀγροῖκοι Ῥβ21. 1895 37. 

γνώμων. 1. γνώμονος περιτεθέντος, περιτιθεμένυ ΚΙ4. 15.380. 
ᾧΦγ4. 208 514. γνώμων τὸ αβ, ἐφ᾽ ᾧ «ὁ πιεϑ. 912.ν89. 
10. 9121. --- ἢ. τὸς τετάρτυς ὀδόντας τῷ ὄνυ καλῶσι 
γνώμονας (εοἀά γνῶμα, γνώμας) Ζιζ23. ὅ11 520 Αὐϑ. 

γνωρίζι εἰν. διὰ τῆς περὶ τὴν ὄψιν αἰσθήσεως τὴν ἐν ἑκάστῳ 
μορφὴν γνωρίζομεν τβι. 118.82. τὴ αἰσθήσει τὸ παρὸν 
μόνον γνωρίζομεν Αν1. 449 Β14, οὔ ψγδ. 480 "22. τεβ.181 
48, 21. μαλιστα ποιεῖ γνωρίζειν ἡμᾶς ἡ τὸ ὁρᾶν αἴσθησις 

“ 
ΜΑΙ. 980.326. τύτοις μόνοις (τῷ νοητικῷ ὺ τῷ αἰσθητικῷ) 
τῶν ἐν ἡμῖν γνωρίζομέν τι ενῚ. 458 Ρ8. τὰ καϑ᾽ ἕκαστον 

μετὰ νοήσεως ἢ αἰσθήσεως γνωρίζονται Μζιο. 1036 46. --- 
βέλτιον (ἴμ Ἀτη]Ο 1818) τὸ γνωρίζειν ἢ Ἶ τὸ γνωρίζεσθαι ἼΜΒ11. 
1210 ν8 864: τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι. ὐδὲν τῶν γνωριζομένων 

ΟῚ γνωρίμων) ζῴων μετέχει πλὴν ἀνθρωπος μνῶ. 4.58 "9. 
ΞΞΞ ουναΐῃο οἵ εἰσηϊβοδίίομθ οὖ υὑϑὰ8 δπιθῖζα νωρίζ εἰν οἱ 

γινώσκειν ΙΧ ροβϑυπῦ ἰῃΐοσ 88 ἀἰβύϊηρυϊ, ἃ6. ὈΓῸ ΒΥ ΠΟΏΥΤΒ 

γ61 ἴῃ δοάθπι βρηϊθηςί8 οοηξοχία νϑὶ ἴῃ ἰἰϑάθι ἔοσγιηυ 8 
γνωρίζειν, γιγνώσκειν, γνῶσιν λαμβάνειν, μανθάνειν, εἰδέναι 
ἐπίστασθαι Ἰαρυπίαγ. τότε εἰδέναι οἰόμεθα. ὅταν τὰ αἷτια 
γνωρίσωμεν ᾧα1. 184.312, Μα2. 99480. Α.3. 988 520 
(ἴ εἰδέναι τότ᾽ οἰόμεθα ἕκαστον μάλιστα, ὅταν τί ἐστιν ὃ 
ἄνθρωπος γνῶμεν ζι. 1028 581). ἔστι γνωρίζ ιν τὰ μὲν 
πρότερον γνωρίζοντα, τῶν δὲ ᾧ ἅμα λαμβάνοντα τὴν γνῶς 
σιν ΑΥὙΙ. 11517. ἐνίων τῶτον τὸν τρόπον ἡ μαϑθησίς ἐστι ὼ 

ΓΙ διὰ τῷ μέσυ τὸ ἔσχατον γνωρίζεται ΑΥγὶ. 11 428. ἐπα- 

γόμενος ἐγνώρισεν" πρὶν ἐπαχθῆναι ἐχ ἁπλῶς φατέον ἐπι- 
στασθαι ΑὙΪ. 71.821, 2ὅ. νωρίζ εἰν, οοηΐ εἰδέναι. ἐπιστήμη 

Μβ8.996}10, 991.51-4. 8. 998}6, 7. 4.999.429,28. γνω- 
βίζειν τὼς ὑσίας, τί ἐστιν ἕκαστον Μβ2. 9971.51, 4, οἵ γ- 
νώσκειν 45, 4. (εἴ ἐγνοιρίζετο τί ἐστιν κα στον, τζο. 140 
422.) τὰ αἰσθητὰ λέγονται ὼ γνωρίζονται τῷ καθόλι λόγῳ, 
ἡ δ᾽ ὕλη ἄγνωστος καθ᾽ αὐτήν Μζ10. 1086 48. γνωρίζομεν 
διὰ τῶν ὁρισμῶν, τῷ ὁρισμιᾷ Μβϑ8. 998 δ. τθβ8. 1584. 
ὁ ὁρισμὸς ἀποὸίδοται τὸ γνωρίσαι χάριν τζι. 189 Β14. 4. 
141527.11. 149 526 (οἵ τῷ μαθεῖν χάριν, γνωσεως ἕνεκα 



γνώριμος 

τεῦ. 180. 85, 1297. 8.181 "1). αἱ γνωρίζυσαι τέχναι Φβ2. 
194}1 (οἴ τὸ εἴδυς γνωριστική "4). ὅσα μὴ δοκεῖ δύνασθαι 
οἰορίζειν ὃ νόμος, δ᾽ ἄνθρωπος ἃ ἂν δύναιτο γνωρίζειν ΠΎ16. 
1381335, 24. γνωρίζειν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ Ψγ8. 4210. 
γωρίζειν δι᾽ αὐτῷ, δι᾿ ἄλλυ Αβι6. 84 ν8ὅ (εἴ τὸ μὴ δι᾽ 5 
αὐτὸ γνωστόν 087). περὶ τῶν ἀρχῶν τίς καὶ γνωρίζυσα ἕξις 
Αδ19. 99 518. γνωρίζειν τὰ πρῶτα ἐπαγωγὴ ἀνάγκη Αὁ 19. 
100 ΒΆ͵ ταἱά4. 105 Ρ28. ἐθὲν οἷον τε προπάρχειν γνωρίζοντα 
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1289 0838. ζά. 1819"18. ὅ. 1320 "7, 819. 7. 1321 439. οἵ 
ε8. 1808."9. 4. 1808 "81. 7. 1807.380. καλοὶ κἀγαθοὶ 
γνώριμοι, ἐπιεικεῖς καὶ γνώριμοι Πὸ 8. 1298.089. ζ.4. 1818. 
ν8ὅ. ορρ δῆμος, δημοτικοί, πλῆθος Πδ4. 1291}18.14.1298 
ΒΩ1, 25. ε8. 1802 024, 1803 84, "6. 4, 1804 4295. 5. 1304 
0838, 6. 1806 Ἐ17. 8. 1809 88. 10. 131013. 

γνώρισις. ἀντιπροαίρεσις τὴς ἀλλήλων γνωρίσεως πεη2. 1287 
81. 

πρότε ον ΜΑϑ. 992 "26. γνωρίζεται τὸ ἐναντίον ἀπὸ τὸ γνώρισμα. ἐκ ἂν εἴη τὰ Τοιαῦτα γνωρ!: ἵσματα φΦΙ. 806415. 

ἐναντὶν ΗΕ1. 1129 517. οὔ Ψγθ. 480 028. γνωριῦμεν τῷ τὸ Ὑνωρισμός. ὁ ὁρισμὸς θσίας τις ἀνωρισμός ,Αδ18. 905}16. 
μέσῳ τί ἀφελεῖν δεῖ Ἠετ. 1182 "2. γνωρίζ εἰν τὸ σχῆμα τὴ 
τῇ μέτυ θέσει Αα82. 4114. (αἰἰςαδί γνωρίζ εἰν νἱἀογὶ ρο- 
τοδὲ ἰάθπλ βιρῃϊβοαγα δ ποιεῖν γνώριμον, δηλθν, νϑ]αι τζά. 
141}16, 142 880, β6ὰ δα 1Π|υπὰ ἰοσιπὶ 60]} Ρ17, δὰ μυπο 
0}} Κ1. 8.380, δ ΔΡΡΑΓΘΟΪ, ἃ δομϑίδηθ ΑΥ ἀ8ὰ, αὖ γνω- 15 
ὅχειν [ΠῚ ̓  4 γινώσκειν, ΠΟῊ 6886 ἀϊδοθάδθπάσπι.) ---- γνω- 
φζειν περὶ τὸ ὃν Η ὃν ΜΥγ8. 1008 828. γνωρίζειν, περ ὶ τῆς 

ὕλης δα Μζ11. 1037518. 4). 208 528. --- πῶς Ὑνωρι- 
στέον ἡξὴ 10. 1243 528. ἐπὶ τὸ καθόλυ βαδιστέον κἀκεῖνο 
γνωριττέον Ηκ10. 1180 Ὀ22. 20 

ἡνώριμος. γνώριμον, ΟΡΡ ἄγνωστον, δγῃ δῆλον, σαφές, ἔν- 
θεξον τεῶ. 129 58. ΑὙΤΌ. 10}21, 17,19. τθό. 1598. τῦτο 
ο᾽ ἐστὶ Ὑνώριμον ἐκ τὴς ΚΠ ΈΞΙ Ηβ9. 1109 "8. καὶ νεωστὶ 
τῦτ᾽ εἶναι Ὑνυῦριμον τοὺς φιλοσοφῦσι ιν Πη10. 1829 340. ἔστι 
9 καὶ πανυ γνώριμον τὸ πάθος ἀδ᾽ ἐπιπόλαιον γεΕΎ 2. 1280 25 
δ16. τῦτο ἐν τῷ Βοσπόρῳ γνωριμωτατόν ἐστιν Ζιθιδ. 600 
45, γνώρικκος μάλιστ᾽ ἀνθρωπα ἡ τῶν ἔξωθεν μορίων μορφή 
Ζωβιο. 656 59. οἴ «1. 640}88. Ζιαθ. 491521. ἢ τὰ “νώ- 
μμα ὀλίγοις γνώριμα ἐστιν ποϑ. 1451 "2. ἀνα μιμνήσκειν 

τὰς γνωρίμως πράξεις ῬγΎ1θ. 1416 "25. ὀνόματα Ὑνιύριμα, 80 
[} πεποιη κιένα ποϑ. 1451 520. οἵ Μκδ. 1062 514. ὀνόματα 
ἡνωυριμώτερα, γνωριμώτατα τβα. 111 48. ζ11. 149521.--- 
νώριμον. δεχῶς, δα ἁπλῶς, τὴ φύσει, κατὰ τὸν λόγον δαὶ 
γεν, πρὸς ἡμᾶς, κατὰ τὴν αἴσθησιν ΑὙΖ. ΤΊ 088 596ηη ΟΖ 
ὁ 1121. ΖΦ!) 1ον Π 2. 188, 2). 8. 12 026. β28. 6 68 "8. 85 

τα. 105 417. ε8. 13117. 61. 1566. Φα]. 184 816.18 

(Ηεγάεν 3411 164). ὅ. 188 082, 189 54. ψβ2. 418513 
Τρ. Μζ4. 1029 "8 ΒΖ, 8. Ηα2. 1098 ὑΣ. (τὰ ἡμῖν γνως, 
μια ζῷα Ζμβιο. 6566 48.) γνώριμον δι᾽ αὑτό, μὴ δι᾿ αὐτοὶ 
4Φβ1. 198 36. γνωριμώτερον ἢ πρότερον Αβ28. 68 δ 86. γ325. 40 
8658, 27, 29. 20. 81 325. τὰ γνωριμώτερα ὸ πιστότερα 
Ργ17. 1418 81]. γνωριμώτερον. τὸ ὡρισμένον τὸ ἀορίστου 

ξηϑ.917}11. γνωριμώτεραι αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων Αδιϑ9. 
100 }9. ἐκ Ὑνοωρίμων πορήμενος τὰς ἀρχαῖς Ζγβδ. 141 νθ, 
πῶς αἱ ἀρχαὶ γίνονται γνώριμοι Αδ19. 9918. γνυριμα 4ὅ 
παεῖν δι᾿ , ἐπαγωγὴς ΑὙ18. 81 "8, διὰ συλλογισμᾷ ΑὙ22. 
3336. ἵνα εἰς γνωριμυΐτερον ἀναγάγωμεν ΜζΙ16. 1040 520. 
ἡρωριμώτερον ὦ οἰκειότερον ἀποδώσει τὸ εἶδος ἀποδιδὲς ἢ: ἥπερ 
τὸ γένος Κα. 209. -- γνωρίμως μᾶλλον λέγειν, ΟΡΡ ἐ 
σαφῶς ΖΎβ 8. 141 Δ21. πῶς δεῖ γνωριμωτέρως λεχθῆναι ἢ 50 
μᾶλλον ὥσπερ οἱ περὶ φύσεως Μι2. 1088 Ρ14. --- ΒοτηΐΠ68 
γκύριμοι δαΐ ϑυηὲ οἰκεῖοι. συνήθεις. ΟΡΡ ἀγνῶτες Ηδ12. 

1126}25. Πη7. 1827}40. Ῥββ. 1886 417. μτϑ. 464528, 
καί ΠΟΌΣ]166, Πλάτων ὼ Σωκράτης ὸ ἕτεροι τῶν γνωρίμων 
πλι. 958 528. αἱ κρίσεις αἱ ἀπὸ τῶν Ὑνωρίμων ἀνδρῶν 55 
Ρβ25. 1402 ν9, α1ὅ. 1315 29. τὰ δοκῦντα τοῖς πλείστοις 
ἢ τοῖς γνωρίμοις ταὶ. 100 "28. 10. 104 210, "20. 14. 10ὅ 
4817. δι᾿ ἥν πρᾶξιν ὀνομαστοὶ γίγνονται ὼ γνώριμοι τοῖς ἀλ- 

λας ΠΕῚ 0. 18312528. τῶν γνωρίμων πλῦτος, εὐγένεια, ἀρετή, 
παιδεία Πὸ 4. 1291 Ρ28. γνώριμοι, βγπ εὔποροι, ΟΡΡ ἄποροι, 80 

υὖσοι Πβ12. 1214518. δ12. 1296}81. 8. 1298 089. 8. 

γὙνωῶρι στικό ς. κινητικὸν ἡ ψυχὴ ἢ Ὑγνοιριστικόν ψαξ. 404}28. 
ἐπιστήμη γνωριστυκή, ἀἰ8ι πειραστική ΜΎΣ. 1004}20. τέχνη 

Ὑνωριστικὴ τῷ εἶδες. ορρ᾽ ποιητικὴ τῆς ὕλης Φβ2. 194}4. 
γνῶσις. γνώσεως τινος πάντα ᾿μετέχυσι τὰ ζῷα" αἴσθησιν 

γὰρ ἔχυσιν, ἡ δ᾽ αἴσθησις γνῶσίς τις ,.Ζγ.38. 181 881. 838. 

αἱ αἰσθήσεις κυριώταταί εἰσι τῶν καθ᾽ ἕκαστα ἡνώσεις ΜΑῚ. 
981 510. -- κα γνῶσις πίστιν πριεὶ πρὸς ἀλλήλυς, ΟΡΡ 

ἀγνῶτας ἀλλήλοις εἶναι ΜΠειῖι. 1818 "6. -- γνῶσις, 4υο- 
πιοᾶο ἀϊδτγας ΔῸ ἐπιστήμη βῖηι οὗ γινώσκειν, γνωρίζειν. ἐξ 
ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μεταβολή πο11. 1482 480. οὗ 19. 1456 

518. εὐδοκιμεῖ τὰ ἐνθυμήματα, ὅ, ὅσων ἢ ἅμα λεγομένων καὶ 
γνῶσις γίνεται ἢ μικρὸν ὑστερίζει ἡ διάνοια Ῥγ10. 1410 Ρ24. 
γνῶσις προῦύπάρχασα ΑὙ1. 11 52. Μθ8. 1049 07. γνῶσιν 
λαμβάνειν, ἔχειν ΑὙ1.Τ1 218..19. εἴπερ ἔσται τις γνῶσις 
ἣ φρόνησις ΟὝὙΙ. 298558. πρὸς γνῶσιν αὶ τὴν κατὰ φιλο- 
σοφίαν φρόνησιν τθιά4. 168 .}9. περὶ τῶν φθαρτῶν εὐπορῶμεν 
πρὸς τὴν γνῶσιν διαὶ τὸ σύντροφον Ζμαδ. θ44 ν29. τὰ πρὸς 

τὴν γνῶσιν. ὉΡΡ τὰ πρὸς τὴν χρῆσιν Πα11. 1258 Ρ9, ἡ 
γνῶσις τὸ ὁμοίν, τῷ ὁμοίῳ Μβή. 1000 "6 Βζ. Ηζ2. 1189 
411. ἐν ἅπασιν ̓  γνῶσις διὰ τῶν πρώτων ΟὙ 8. 802 11. 
τῆς γνώσεως τὸ τί ἦν εἶναι πέρας ΜδΙ17. 1022 89. τὴς ἀρ- 

χῆς ἄλλη γνῶσις ἢ ἐκ ἀπόδειξις Ζγβ6. 14282. ἡὶ ὁσία 
πρῶτον ἢ λόγῳ ὶ γνυσει αὶ χρόνῳ ΜζΊ. 1028 "88. οἵ διι. 
1018 580. ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς, 3. εἴδησις, ἱ ἱστορία ψα!. 
402 58,1, 4. εἶδός τι γνώσεως τὸ αὐτῷ ἴω εἰδέναι Ηζϑ9. 
1141}84. ἡ φυσικὴ γνῶσις, βγη ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη Ζμαι. 
θ41}1, 485. 

γνωστικός. ἕξεις γνωστικώτεραι Αὃ 19. 100811. 
γογγροειδής. οἱ θαλάττιοι! ὄφεις τὴν κεφαλὴν ἔχυσι γογγρο- 

ειδεστέραν Ζβι 4. δ0ὅ 9. 
γό ὙΎρος. μακρός. προμήκης. παχος ἔχων, λεῖος Ζμδ18. 696 

"4, Ζια δ. 489 ΒΩ7, θ2. 9019. βι8. ὅ05 321. βράγχια 
δύο ἐφ᾽ ἑκάτερα τὸ μὲν ἁπλῶν τὸ ὁὲ διπλῶν Ζιβ.18. 506 
414, τὰ πτερύγια ἐν τοῖς ὑπτίοις ἐκ ἔχει Ζμὸ 18. 696 84, 

δύο πτερύγια, μόνον Ζιαῦ. 489 027. Ζ2π1. 108 58. στόμαχον 
μακρόν Ζιβιτ. 507.510. γόγγροι οἱ μὲν πρὸς τῷ ἥπατι οἱ 

δὲ κατω τὴν χολὴν ἀπηρτημένην ἔχοντες φαίνονται Ζιβι5. 
606}18. στέαρ ἔχυσιν Ζιζι1.511}1. ἴσχυσι κυήματα ἀλλ᾽ 
ὀκ ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὁμοίως τῶτο ἐπίδηλον. ἐδὲ τὸ κύημα 
σφόδρα φανερόν Ζιζ τ. 511 5328. φωλῦσι, Ζιθ1δ. 899 "6. 
πῶς κινῦνται ΖπΊ. ΤΟΊ 28. σαρκοφάγοι μόνον. ἀλληλοφα- 
γῦσι Ζιθ2. 591510, 18. ζῶσι πολλακις ἀφηρημένοι τὴν 
κέρκον μέχρι τὴς ἐξόϑυ τῆς περιττώσεως Ζιι2. 610 Ρ1 δ, τες 
πολυποδας κατεσθίωυσιν Ζιθῶ. 590 Ρ18. ἀπεδηδεμένας ΟἹ πε- 
ριεδηδεσμένας 85) ἔχυσιν ἔνιοι πολύποδες τὼς πλεκτάνας ὑπὸ 
τῶν γήγγρων (παγώρων αἱ Οβδπῃ Βοϊιγῆρθ 1 216) Ζιθ2. 
591 46. ἀπεσθίεται ὑπὸ μυραίνης Ζιιῶ. 610 Ρ17. οἱ καὶ αβοι 
αὐτὸς κρατῶσιν Ζιθ2. 9011. --- πελάγιοί εἰσι γόγγροι 
οἱ λευκοί, οἱ μέλανες ἐπαμφοτερίζωσιν Ζιθ18. 598 518 βη. 
(εἴ Ανίϑαϊ 41, Μ 277, δῖ, ΑΖΙ1 126, 11. Οοηροῦ νὰ]- 
δατὶθ Ο. 6 Ε 91.) 



160 γοερὸς 

γοερός. τῷ χορῷ ἁρμόζει τὸ γοερὸν ἢ ὑἡσυίχιον ἦθος καὶ μέλος 
πιθ48. 922 }19. 

γογτικός. τὴν γοητικὴν μαγείαν δὸ ἔγνωσαν οἱ μαγοι 81. 
1479 "8. 

γόμφιος. ἄδβοῦ γύμφιοι, πρόσθιοι. κυνέδοντες Ζιβι. 801 "8, 
4,1. Ζμγ!. 661 υ8, Φββ. 198 526. οἱ γόμφιοι ὕστερον γἱ- 
νονταῖ, δκ ἐχπίπτυσι Ζγε8. 188 ὑγ, Ζιβ8.501 "24. τὰς 
γομφίης υθὲν βάλλει τῶν ζῴων Ζιβι. ὅ01 "5. τοῖς ἔχυσι 
γοαφίης χρήσιμος ἡ εἰς τὸ πλαΐγιον κίνησις 2μ5 11. 691 Ρῶ. 

“-- ἢ τδρῖδὰ8 ομ ΘΙ βογπιῖθαβ Οτυβέαοθογαμηῃ Ζιὸ 2. 526520. 10 
Ὑόμφος. ἀστρογαλος, οἷον γόμφος Ζμβ9. 654 021. ἀστρά- 

γαλος γόμφος ὧν ὥσπερ ἀλλότριον κῶλον ἐμβέβληται Ζμὸ 
10. 690 518. -- ἕν γόμφῳ ἥ κόλλη ἢ ἣ ἁφὴ ᾧῷεϑ. 221517. 
Μη2. 1042 "18. 

γονεύς. γονεῖς (μελιττῶν), ΒΥ πατέρες ΖΎΥΙΟ. 100 Ρ19, 16. 15 
ἩΞδΣ ὁ μὴ ἐοικυὶς τοῖς γονεῦσι σιν ἤδη τρόπον τινὰ τέρας ἐστίν 

Ζγὸὃ. 167 δ6, ἐοίκασι τοῖς γονεῦσι Ζγα 18. 122. 8220. ὃ 8. 
169 "2. δωοια τοῖς γονεῦσι Ζγδϑ. 160958. α18. 124 54. --- 
ἐοίκασι τοῖς ἄνωθεν γονεῦσιν ( ἃ τοῖς προγόνοις) .2γα 18. 

122. 88, δ. 109 34. ἐοικότες τοὶς γεννήσασιν ἢ ἣ τοῖς ἄνωθεν 30 
γονεῦσιν Ζιηθ. ὅ86 ΑἹ, -- οἱ γονεῖς στέργυσι τὰ τέκνα υἷς 

ἑαυτῶν τι ὄντα, ̓  φιλία αὐτῶν ποία Ἠθ14. 1161 "19- 80. 
ἀγαπᾶν τὺς γονέας (γονεῖς ὙΥ͂Ζ οὑπὶ οοἀὰ ΑΒ)» τιμὰν τὸς 
θεύς τα }. 10δ 56. βαστάζειν γέροντας ἐπι τῶν ὥμων γ0- 

νεὶς ὶ σωζειν κθ. 400 "2. 25 
Ὑονή, 1. Ἰίᾳυον βϑπλ πί8, δοπίναγα, Βοϊτπομιαπρηβιοίϊ, ϑδπιθη- 

ἐἰυβαιρικοῖς, α. τί ἐστιν. ὁ μοιομερές Ζιαὶ. 487 54. Ζγα]θ. 
121 8428. Ζμβ2. 647 818. ὑστερογενές, Ζιγ20. ὅ21 "18. 
Ζμβτ. 658 Ρ12. περίττωμα. ὑγρόν, ὑγρὰ περίττωμα ΖΎΥΙ. 
1496. Ζμὸ10. 689 539, 1ὅ. 2. 6471 18. Ζγα]8. 720 319. 20 
ψα 2. 4058. ὑδατώδης ἡ ὕλη τῆς γονῆς Ζγβτ. 141 218. 
ἄχρηστον τῆς γονῆς τὸ ὑγρότατον Ζγβ 4. 189 39. αἷμα ὼ 

“γονὴ κοινὰ γῆς ὃ ὕϑατος Ἂ ἀέρος μὸ10. 889 419. οἴ πὸ 15. 

818 "9, 8. ἡ γονὴ ἀφρός ΖγβΣ. 188 514. ἡ τὴς γονῆς φύ- 
σις ὁμοίως ἔχει τὴ τὸ ἐγκεφάλε ΖΎβΊ. Τ41 511. τὴν φύ- ες 
σιν θερμή ΜΟ11. 8389 "10. ἐπεὶ ὴ γονὴ περίττωμα ἐστι 

τροφῆς ὼ τῆς ἐσχάτης. ἥτοι αἷμα ἄν εἴη ἥ τὸ ἀνάλογον 
Ω ἐκ τύτων τι Ζγαι9. 126 "8. -τ δ. ἀπάθ σοπογοίαγ. τὸ 

ἄρρεν προΐεται τὴν γονὴν εἰς τὸ θῆλυ Ζγα22. 180 484. βι1. 
τ88 519. ὃ. 186 428 (οἵ Οτἶδαϑ ΠῚ 691). 4. 139 Ὀ18. Ὑ]1. 40 

149 516. προΐενται κατασχόντες, τὸ πνεῦμα Ζγαθ. 118 38. 
προϊεσθαι τὴν γονήν, ἡ τῆς γονῆς πρόεσις πὸ 26. 879 085. 
κξαι. 949.519. ὡς τοῖς ἄρρεσιν ἡ γονή, ὅτω τοῖς θήλεσι 
τὰ καταμήνια Ζγα 19. 1218, 6. 26. 20. 729 821, 81. βά. 

189 "8, 824, 1. 146 ΡΩ9, γ1. 749 Ρ6. Ζμδιο. 689 515. ἔνια 45 
προΐεται τὴν γονήν Ζγᾷ. 189 ἢ εἰς τὴν πιμελὴν ἄνη- 

λωμένης τῆς περιττώσεως ἐλλείπει τὰ περὶ τὴν γονήν Ζγα] 9. 
121"]1. βι. 7146 28. ἄνευ τῆς τὸ ἄρρενος γονὴς τὰ τῶν 
ὀρνίθων αὶ τιῦν ἰχθύων ὠὰ ἀτελῆ ἐστίν Ζγγ1. 7580 Ὁ16. δ. 
156380. -- ὑκ ἀπὸ παντὸς ἔρχεται ἡ γονή Ζγα 18. 128 50 

"28. 20. 729 86. ἡ γονή ἐστιν ἀπὸ τῷ ἐγκεφάλυ χωρῶσα 
οιὰ τῆς ῥάχεως πιδ1. 897 }25. πόρος δι᾿ ΕἸ πορεύεται ἡ 
“γονή Ζγαθ. 118 514. ἡ γονὴ ἀποκρίνεται εἰς ὄρχεις ἢ αἰδοῖα 

πδ2θρ. 8719 "δ. -- δε ἀποῖα Θἰδουϊδιοτίο. ἐνίοις μέν, ἧπερ ἡ [ 

τὰ ὑγρῦ. ταύτῃ ὼ ἡ τῆς εὙονὴς γίγνεται ἀπόκρισις, ἐνίοις 56 
ὁὲ κατὰ τὴν τῆς ξηρὰς ὑποστάσεως ἀποχυίρησιν Ζγα 18. 

726518, 21. ὄρχεις ἐψυγμένοι καὶ προΐενται τὴν γονήν Ζγα 13. 
7119 "4. --- ἐνίοις τῶν πνευματικῶν (περιττωματικῶν Θ6:8) 
πλύντρυ ὄζει ἡ ἡ γονή 7 πὸ 29.880527. --- ο. ἃ φοποθρύα. ἡ ἀπὸ 
τῷ ἄρρενος ἐνυπάρχασα ἐν τῇ γονὴ δύναμις συνίστησι τὸ 60 
ζῷον Ζγα 19. 172710. 20. τ128 «80, 129 316,81. 21. 1780 

γόνος 

12, β4. 189 11, 1.151 "81. ἐν ἡμέραις πλείοσιν Ζγα35. 
181 820. ἡ ὑστέρα ἕλκει τὴν γονὴν διὰ τὴν θερμότητα τὴν 

ὑπάρχωσαν Ζγβ4. Ἶ 89 9. συνίσταται ἡ ἐν ταῖς ὑστέραι: 

ἀπόκρισις τῷ θήλεος ὑπὸ τῆς τῷ ἄρρενος γονὴς Ζγβ4. 189 

ΒΩ1, --- πᾶν ἐκ σπέρματος ὶ ονὴς γίνεται Ζγβι. 184 386. 
Ζμβο. 651514. ---- γονὴ πήγνυται ψύξει ἐξιόντος τὸ γρᾶ 
μετὰ τῷ θερμ μὸ10. 8389 .322. ἐψύχετ᾽ ἂν ἥ τῶν ὄφεων 
ἡονὴ διὰ τὴν βραδυτῆτα Ζγα 1. 118 522. καὶ ἡὶ γονὴ τῆχο μένη 
φαίνεται πυρί. πὸιά. 818.5871. ὅταν ὅλον μεταβάλλη, οἷον 
ἐχ τῆς γονῆς αἷμα, γένεσις ἤδη τὸ τοιῶτον Γα 4. 81916. 

--- α. γοναὶ ζῳων κθ. 899.528. τῶν ζῳοτόκων ἢ μέγεθο: 
ἐχόντων ὑπαγοντα τὰ θήλεα δέχονται τὴν γονήν Ζιε3. 840 

47, τὰ πολυύτεκνα τῶν ζῴων πολλὰς μήτρας ὸ τύπυς ἔχει. 
εἰς ἃ σχίζεται ἡ ἡ γονή πι14. 892 58. ἡ τῷ ὄνων γονὴ ψυχρά 

Ζγβ8. 141 022, 148.382.,}8. ὀλιγοχύστεροι πρὸς τὴν γονὴν 
οἱ σελαχωδεις, ΖγΎ1. 1517 421. --- 6. ὁβι88 χποῦθη8. Μλο. 
1071 81. γονὴ τὸ ἀπὸ τῇ γεννῶντος αἴτιον (ἀπιόν Αυθ οοοὰ Β), 
ὅσα συνδυάζεσθαι πέφυκε. τὸ πρῶτον ἔχον ἀρχὴν γενέσεω: 
Ζγα 18. 134 "12 (οἴ Πῖοῖζ ΗΙρροοῦ ἀ6 τΠΟΓΌῸ ΒΒΟΤΟ ἢ 152). 
ὴ γονὴ ἡ πρώτη ψυχή ψαΣ. 405 "8. ἐνυπάρχει ἐν τῇ γονὴ 
ἢ «μέρος τι ψυχῆς ἢ ἥ ψυχὴ ἡ ἡ ἔχον ψυχήν Ζγβ 1. 188 588. 
τὸ τὴς γονῆς σῶμα. ἐν ὦ συναπέρχεται τὸ σπέρμα (τὸ 
σπέρμα οπὶ ΑὐὉ) τὸ τὴς ψυχικῆς ἀρχῆς. τῶτο τὸ σπέρμα 
ὀιαλύεται καὶ Ὁ πνευματῶται Ζγβ8. 181 41. ἐν ὅσοις κεχώρισται 
τὸ θῆλυ ὸ τὸ ἄρρεν ἐμποιεῖ τὸ ἄρρεν τὴν αἰσθητικὴν ψυ- 

χήν, ἢ δι᾿ αὐτῇ (ο ἔ ἔνια ἔντομα), ἢ ἢ διὰ τῆς γονῆς Ζγβ5. 
1511. ἡ τῆς γονῆς σπερωατικὴ ὄύναμις Ζμβα. 651 ΒΩ]. 
-- αὶ Ἡρόδοτος ἐκ ἀληθὴ λέγει μέλαιναν εἶναι τὴν τῶν 
Αἰθιόπων γονήν 2γβ 2. 130511. -- 2. γονή ῃ 4 σπέρμα 
Ζγα1. 118 324. ΕἸ τὰ θήλεα προΐενται τὴν “γονήν Ζμὸ το. 
689 812. ῥεὶ ταῖς ἵπποις ταῖς θηλείαις ἐκ τῷ αἰδοίων ὃ ὅμοιον 

γονῆ, λεπτότερον δέ Ζιζ 18. 512 3420. --- Ετηροάοοϊ!!β βθη- 
ἐοαΐϊδ: ἑκατέρα γονὴ »μαλακί Ζγββ. 141 δι, 19. -- 8. τὰ 
φυτὰ προΐεται αὶ γονήν ἀλλὰ κύημα, τὰ καλεήμενα σπέρ- 
ματα Ζγα233. 181 848. 

γονικὴ ἔκκρισις πὸ36. 8179 "28. 
γόνιμος. σπέρμα “γόνιμον, ορρΡ ἄγονον Ζιγ 22. 528 825. ε]14. 

δ4416, 83. η1. 583880. Ζγαῦ. 1824. β8. 186585,584. 
1. 14155. πγά4. 811528, 25. γονιμώτερον τὸ συνεστὸς μᾶ)- 
λον σπέρμα Ζγὸ!. 1853. ψὰ γόνιμα, ορρ ὑπηνέμια Ζιζ. 
859 "25, ὅ60 39. Ζγαξ1. 780 86, 20. β5. 141 820,17, 80. 

Ὑ1. 151 "24. 1. 181 δε, κυήματα γόνιμα ΖΎ 8. 136 585. 
τὸ ἔμβρυον. ἐὰν ἧ γόνιμον. προκαταβαίνει Ζιη4. 588 }81. 
πηρωθῆναι περὶ τὸν "τόπον τὸν γόνιμον Ζιηϊ. 581 .}28. οἵ ΑΖεΙ 
9. τὸ πνεῦμα ἡ ἐν τοῖς ζῴοις ἔμψυχός τε κα) γγόνιμος ἐσία 
κά. 3894911. γυναῖκες Ὑόνιμοι, ὉρΡ ἄτεκνοι Ζικ8. 6885 "80. 
πὸ. 81612. τρῶγοι πίονες ἧττον γόνιμοι.. ἵπποι πρεσβύ- 
τεροι γονιμωώτεροι Ζιε1 4. 54652. ζ22. ὅ16 417. ἡμίονοι γὴ- 
νιμοι θ69. 8835"1. --- νέφος γόνιμον ὕδατος κά. 894 “21. 

αἱ περὶ τὸς ἀστέρας ἅλῳ μικρὰς ἐπιδηλῶσι τὰς συστάσει: 

ὰ ὄπω γονίμυς μγϑ. 818.381. αἱ καλαὶ ὦ Ὑόνιμοι τῶν ὅλων 
ωραι κῦ. 8397 812, 

γόνος. 1. ἡὶ ὄνος ἐξυρεῖ τὸν γόνον Ζγβ8. 748 822 14 γοννν 

Ζιζ28. ὅ771 522. --- 2. βοπίϊαγα. πλείω τὸ ὑπηνέμια γίνεται 
τῶν γόνῳ γινομένων (γονίμων ᾧὼών οἱ ΑὰΡ [418) ΖΎΎΥἹ. 180 
Ὁ21. ἐὰν γόνῳ γένηται Ζιζ2. 559518. τὰ Ὑόνῳ εἰλημμένα. 
τὰ γόνῳ κυέμενα Ζιζ 2. 560.512, 16. ὅσα όνω τίκτεται 
Ζιε19. 558 88. οὗ ΑΖι [511. ἰχϑύίες ἐνίοιι Μοᾷ ὙΒουτὰ 5 )Ρ) 
γόνῳ τίιτυσι ὁ τὰ ψὰ ἀφιᾶσι Ζιζ 18. 567 ν»δῶ. - 5, ΡτοΪος 
ὃ γόνος τῶν κεστρέων ἢ 299. 1829 Ρ20, τῶν τρυγλῶν Ζιεω. 

6486. 813. 1681 525, 84. ἡ ἄλλη ἀφύη γόνος ἰχθύων 



γόνυ 

ἐστίν Ζιζι5. 569}22, 38. [292..1528 Ρ423 βη. ὁ γόνος μι- 
κρὸς ἁλίσκεται περὶ Βυζάντιον Ζιθι8. 598 "9, 68 11 468. 
αἱ μέλιτται φέρυσι τὸν γόνον Ζιε21. 558 419. ΖΎΥΙΟ. 159 
ν26. ὁ γόνος Ὁ τῶν μελιττῶν ΖΎΥΙΟ. 769 .512, 84,9, 19,386, 
100584, τῶν κηφήνων ΖγΎΙ10. 759 416,8. 'Ζιεδι. 858 
124, 81, λευκός, Ζιε2 3. 8584 322, τῶν βασιλέων Ζιε22. δδ4 
"24, τῶν ἡγεμόνων Ζγγ10. 1760 526. ἡγεμόνες τῷ ἄλλῳ 
γόνῳ πεφυκότες. Ζιε21. 588 Ῥ4. ὁ γόνος ἐλάττων γίνεται, 

τὸν γόνον ἐπαφιᾶσι Ζιε21. 8583 ΡΩ1, 24. 22. ὅ84 218. ποιεῖν 
τῷ Ὑόνῳ κηρία Ζιε28. 584 "22. --- 4. ονυμι. τὸν γόνον ὅταν 

ἀφῆ, ἐπῳάζει Ζ Ζιε22. δ84.518. οἵ ΑΖΙ]528,.120. 
γόνυ. κοινὸν μηρῦ ἡ κνήμης γόνυ (οὶ 5Ε) καμπή Ζια 15. 
494 418. τῆς κνήμης κινυ μένης τὸ γόνυ ἠρεμεῖ Ζκ1. 698 Βά. 

ἀνάγκη κάμψαι τὸ μένον, ἢ ἐν τῷ γόνατι ἢ ἐν τῇ κάμψει, 
οἷον εἴ τι ἀγόνατον εἴη τῶν βαδιζόντων Ζπ9. 109 48. ὁ ἂν- 

θρωπος τὰ γόνατα, ἐπὶ τὴν περιφέρειαν κάμπτει Ζπι. 104 
422. ἀεὶ ἐναλλὰξ ἐναντίως. ἔχει τὰ κῶλα τὰς κάμψεις τοῖς 
ἀνθρώποις, οἷον τὸ γόνυ ἐπὶ τὸ κυρτόν Ζπι8. 113."Δλ1. Ζιβι. 
498 325. ἔστι τὸ κατὰ φύσιν τοῖς γόνασιν ἡ εἰς τὸ πρόσθεν 

χλάσις πε19. 882 082. ὴ σπάσις πολλὴ τὸ σώματος [ὺ ΒΖ 

ἂν 8. Ιν 410] ̓  ἀπὸ τῶν γονάτων γίνεται πε19. 882 028. 
ἡ μύλη ἐπὶ τῷ γόνατι πνῖ. 484 084. ἡ μεγίστη φλέψ ὸ 
ἡ ἑτέρα παρὰ τὸ γόνυ τείνυσιν εἰς τὴν κνήμην τε ἢ τὸν 
πόδα Ζιγ2. 512 51ὅ. κατακλιθῆναι εἰς γόνατα Ζιβ1. 499511. 
ἀναβαίνοντες τὰ γόνατα πονῶμεν πε19. 882 2, 29. ἀ6 βἷϊα 

Ἰοεῖυβ Ζιηϑ. ὅ86 "δ. - τὸ αὐτὸ μέγεθος ξύλ ῥᾷον κατε- 
ἄσσεταῖι περὶ τὸ γόνυ μχι4. 852 "283. --- γόνυ κνήμης ἔγ- 
γιον (ΟΥ̓ παροιμία ) Ηι8. 1168 08. --- εἰς τὸ ν πέντε ὀνο- 
ματα τελευτὰ πο21. 1458 "16. 

γονύκροτος. οἱ γονύκροτοι, κίναιδοι φα. 810 384. οἴ 8. 808 
218. 5. 809 8, γονυκροτώτερα τὰ θήλεα Ζιδ11. 5838 }10. 

γόος. ἵμερος Ὑύοιο (Βοπι Ὑ 108, 1588 41) ΡαΙ1. 1870 "29. 
Γόργη. ἡὶ Οἰνέως θυγάτηρ ἢ 596. 1510 524. 
Γοργίας ὁ Λεοντῖνος ΠΎΣ. 1215 526. γοῦθα οχ δἷυβ οὐδίϊο- 

πἰδὰβ αογυπίαν: τὸ ἐγκώμιον εἰς Ἠλείας ΡγΎ14. 141651, 
ἐν τῷ ̓ Ολυμπικῷ λόγῳ Ργ1 4. 1414 "81. ΘΧΘΏΡΙΑ τῇ ψυ. 
χρϑ δρυὰ Θοτρίδ Ργϑ. 1405 087, 1406 8,1. οἷιι8 ἀϊούιπι 
ἀ6 Λαρισσοποιοῖς Πγ2. 127ὅ 526. πῶς ἔφη δεῖν χρῆσθαι τῷ 
γελοίῳ ΡΎ18. 1419 58, ποιητικὴ λέξις οἷον ἡ Γοργίν ΡΎ1. 
1404 4260. μετ᾽ εἰρωνείας ὅπερ ἐποίει Γοργίας Ῥγτ. 1408 

Ῥ20. αοτρίδαε μακρολογία Ργ117. 1418 3884 (Δα ἐγκώμιον 
᾿Αχιλλέως γοβογῇ Βδαρρθ Ρ1 80). ἡ Γοργίν πραγματεία τι8ά. 
183 587. οἴ 181. 1500}15. οδἰυβ δυάιῦον οἰαγιββίμηιβ [80- 
οἸδίθβ ἢ188. 1800 "41. - ., Θογρίδθ ΡἈΙοβορ ῖα ξ5 εἴ 6. 
οἱ ἐξαριθμῦντες τὰς ἀρετὰς ὥσπερ Γοργίας Πα18. 1260 328. 

-- Καλλικλῆς ἐν τῷ Γοργίᾳ (ΡΙδιοπί8) τι! 2. 118 88. 
Γοργών. ἥ κεφαλὴ τῆς Γοργόνος, τὸ ἐκ τῆς Τοργόνος γιγνό- 

“κενὸν τοῖς ἐνορῶσι πάθος καταπληκτ τικόν 148. 1508 Δ41, 42. 

Γερδίυ υἱὸς Ψαμμήτιχος Πε12. 1315 "26. 
γϑν Μβ2. 99154. 4.1001 315. γὙ2. 1004 "81. ὅ. 1010 Ὀ10. δ0 

Ηα8. 1095 28. Π38. 1268 84. γ9. 1280 338. Ρβ28. 
1398 Ρ10, 1399 85, 1400}11. αιῶ. 437 25. 4. 442 "14. 
Μμτ1. 463 5ὅ. Ζμα1. 641}18. ξ6. 9719 "27. κΙ. 391511. 
πιαθ. 899 "28. κϑά. 926 "98. 146. 1508 818. 172. 1506 
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γοώδης. κύκνος ἄδει φωνῇ γοώδει Ζι12. 615 "5. τὸ ὁμαλὸν 
ἔλαττον γοῶδες,, τὸ ἀνωμαλὲς παθητικόν πιθθ. 918 412, 11. 

ὙΡ. τὸ Ὑρ ἄνευ τῷ α συλλαβή, ἡ μετὰ τῶ α΄, οἷον τὸ γρα 
ποϑ0. 1458 "86. ΨᾺ] Ροοῦ 1Π 221. 

γραῖα. αἱ ὑες πεντεκαιδεκαετεὶς σαι ἐκέτι γεννῶσιν ἀλλὰ 
γραῖαι. γίνονται (Υ 1 ἀλλ᾽ ὠγριαίνονται 5 ΕΙῸ Ζιε14. 8δ465314. 
-- τῶν ἑφθῶν ἀλεύρων αἱ γραῖαι καλιόμεναι πι11. 808 582. 
οΥ γραῦς 2. 

Γραῖα. ᾿Αριστοτέλης Τραῖαν καλεῖ τὴν νῦν Ὥρωπόν ἢ 510. 
1511 "40, 837. 

Τραικοί. οἱ καλώμενοι τότε μὲν Τιραικοὶ νῦν δ᾽ Ἕλληνες μα] 4. 
852 02, 

γράμμα. γράμματα, Δἰτθγατατι ξοσιηδθ, ε1. 16 56. Ηγδὅ. 

1112 "2, συγκεχυμένον ὼ ̓ ἡ διηρθρωμένον τὸ γράμμα. Ζγαιτ ́. 

121 584, λήθην ἴσχειν τινὰς ἡ αὐτῶν τῶν γραμμάτων ὧν 
ἐμε αθήκεσαν ἢ 85. 1480 12. ἔχυσα ἐπιγραφὴν ἀρχαίοις 

γράμμασιν θ188. 848 18. --- γράμματα, νος 68 τ ΙΟα]αίδΘ, 
4086 1118 ξογαΐδ βιβηἰβοβπθυγ (διθίπεμαὶ (βοὴ Ρ 247), ὁ 
λόγος ὁ διὰ τῆς φωνὴς ἐκ τῶν γραμμάτων σύγκειται Ζμβ16. 
660 8. τὰ γράμματα πάθη ἐ ἐστὶ τῆς φωνῆς πι89. 895812. 

πρὸς τὴν γένεσιν τῶν γραμμάτων οἱ πρόσθιοι τῶν ὀδόντων 
πολλὰ συμβάλλονται Ζμγ1. 661 515. ἡ τῶν γραμμάτων 
διάρθρωσις, ἔνδεια τῶν γραμμάτων Ζμβ1. 660 Δ22, 21. οἱ 
ἄνθρωποι. πολλὰ γράμματα φθέγγονται, τὰ ἄλλα ζῷα ἢ 
ϑδὲν Ὑ Ὑ ΗμΑ ἢ ὀλίγα διαλέγονται πι39. 898 38. ια57. 90ὅ 
482, ἔνια τῶν ὀρνίθων γένη γράμματα φθέγγεται Ζιβ12. 
8042. Ζμβι1. 660."80. τὰ ἐξ ὁμοίων συλλαβῶν ὀνό- 
μᾶτα, ἐν αἷς πλεῖστα γράμματα τὰ αὐτά ἐστιν ρ529. 1486 
411. τοσαῦτα ἂν ἦν τὰ γράμματα ὁσαπερ τὰ στοιχεῖα, 

Μβ4. 1000 58. κρᾶσιν ποιεῖσθαι ἐχ φωνηέντων ὼ ἀφώνων 
γραμμάτων κ΄. 8960 "18. παρὰ γράμμα (8 εχ ταίϊοῃθ 

Θὑγπιο]οβ108). λέγοντα σκοπεῖν ἡμα 6. 1185 "89. τὰ παρὰ 
γράμμα σκυΐμματα ΡΎ11. 1412 528, 82. --- γράμμα ἱ 4 
γραμματική, παιδεύειν εἰώθασι γράμματα ᾧ γυμναστικήν 
Πθ3. 1387 Β94, --- γράμματα, Ἰϊδοτβθ,. δορί βίυϊα, γράμματα 

ἥκειν παρὰ βασιλέως οβ13848 "29. εἰκὸς βέλεσθαι ἐπιθέιναι 
γράμματα πι ποθ. 1458 519. -- τὰ γράμματα τῆς πόλεως. 
φυλάττειν τὰ γράμματα Ὰ τὰ ψηφίσματα βῖπι ἢ 894. 1548 
Β25. 897. ,(5344529. 3.99: 15644}1, 6. ἄρχειν κατὰ τὰ γράμ- 

ματα, κρίνειν κατὰ τὰ γράμματα ὼ τὸς νόμυς ΠΙβ9.1270 

Ρ80. 10. 1212 588 (ορΡ αὐτογνώμονας). Ὑ1ὅ. 1286.512. 
κατὰ γράμματα ἰατρεύεσθαι, καὶ ὴ ἐκ τῶν γραμμάτων θερα- 
πεία ΠΎ1θ. 1287 384, 40. ἡ κατὰ γράμματα ὼ νόμυς πο- 
λιτεία Πγ!ὅ. 1280 .815. οἱ κατοὸὶ τὰ γράμματα νόμοι, ὉΡΡ 
οἱ κατὰ τὰ ἔθη ΠγΎ16. ,1281 δ, ὁ νόμος ὁμολόγημα πό- 

λεως κοινὸν διὰ γραμμάτων προστάττον πῶς χρὴ πράττειν 
ρ3. 142288. 8. 1424 81]. 

Ὑραμματεῖον ΜΨγ4. 4801. εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα 
ἐνεγράφοντο οἱ ἔφηβοι [429. 1649 411. --- τὰ γραμματεῖα 
τὰ πρὸς τὰς δίκας, ἐτίθεντο εἰς τὸν ̓ ἐχῖνον ξ415. 1547 08. 

τὰ γραμματεῖα τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ ἢ 400. 1544 
"84, 26, 28. 

Ὑραμματεύς. ὁ γραμματεὺς πῶς τε καθίστατο καὶ τί ἔπρατ- 
τεν 899. 1544545,}6, 9. 876. 1640}18. 889..1542 888, 

522, (γῶν οὐ δ᾽ ἦν αυϊὰ ἀϊβοτδηὶ οὐ ΨᾺ] ῬΟΘΟῚ 45.) δὰ- δό γραμ ματικός. τὰ γραμματικὰ πράττοντες γραμματικοὶ 
πιοάπτν ἔγθαθθηβ ραγίϊουϊδθ γῶν ἀβὰβ δβϑὺ ἰπ ΠΡτὶβ περὶ φυ- 
τῶν φταὶ. 815 512, 22. 2. 817 δ, 1ὅ, 08. 8. 818 329. 4. 

819 "85, 820 38. β 1. 822 320. 2. 828 86. 8. 824 081, 88, 
825.349. 4.825 "27. 7. 821 819,7. 8. 827 "28, 81. 9. 828 

"18, 20, 832, 829 817. 10. 829 "28. 
Γυνεύς. ἐπίγραμμα ἐπὶ Τυνέως ἢ 596. 1516 10. 

Υ. 

οὐ 

γιγνόμεθα ΗἨβ8. 1108 320. γραμματικώτερος ἕτερος ἑτέρυ 
ΚΒ.11 48. --- ἡ Ὑρα ματική κὅ. 3896917. ἀοῇ τζδ. 142 
581. πάσας θεωρεὶ τας φωνάς ΜΎ2. 1008 Ρ20. ἡ γραμμα- 
τυκὴ ὁ γραφικὴ χρήσιμοι πρὸς βίον Πθ8. 1381}25. οὔ 
γράμμα. - Ὑραμματικῶς Ηβϑ3. 1106.525. 

Ὑραμ μή. οἱ γραφεῖς ὑπογραάψαντες ταῖς γραμμαῖς Ζγβ6. 

Χ 



1602 γραμμοειδῶς 

148 024. γραμμὴ ὁμοία τῷ τῷ θήλεος αἰδοίῳ Ζγθ.15139. 
τὰ ποικίλα οἷον γραμμαί, οἷον στιγμαί Ζιζ 1. 868 028. 

γραμμὴ φυσική, αἰσθητή, αἰδὲ μαθηματική Μβ2. 9981. 
4Φβ2. 194410-12. μεγέθους τὸ ἐφ᾽ ἣν γραμμή Οα1. 2688. 
τὸ μοναχὴ διαιρετὸν γραμμή Μὃθ. 1010 ΡΩ 6, μῆκος πεπε- δ 
ρασμένον ᾿ γραμμή Μὸι8. 1020."14. μῆκος, ἀπλατές τζθ. 
148 012. στιγμὴ γραμμῆς ἁπλῶς γνωριμώτερον, στιγμὴ 
πέρας «γραμμῆς τζ 4. 141}6,21. ατϑΤ1 518 (ἰϑρθηάστ, 
στιγμὴ Ὑραμμῆς). πᾶσα γραμμὴ ἀεὶ διαιρεῖται, συνεχής 
ἐστιν. ἐκ ἔστιν ἅτομος ᾧΦὸδΙ2. 290 480. 18. 222 816. ζι. 

281 325. Μα2. 994}28. ΚΘ. 5 81. 4ζ2. 288 016. γ8. 206 

218. ατϑ68 51 566. ἐδὲν ἴδιον ἔξει ἡ ἄτομος γραμμὴ παρὰ 
τὴν στιγμὴν πλὴν τόνομα ατ9710 080. κἡὶ γραμμὴ ὑκ ἔστιν 
ἐκ στιγμῶν Φζ!. 281 324. 10. 241 58. ὃ8. 21518. ατϑτι 
46, Μβ4. 1001 518, στιγμῶν τὸ μεταξὺ γραμμή Φζ 1.18 
281 ὅθ. ἡ Ὑραμμὴ στιγμὴ κινηθεῖσα ψαά. 409 84. ταὶς 
γραμμὰς ἐκ ἐνδέχεται ὅτε γίγνεσθαι ὅτε φθείρεσθαι ὁτὲ 
μὲν ὅσας ὁτὲ δὲ ἐκ ὅσας Μβόὅ. 1002 "82. γραμμὴν πὴ 
ἐνδέχεται εἶναι ἄπειρον Οαδ. 212 "17. γραμμαὶ πῶς δύναν- 
ται συντίθεσθαι ΟὙἹ. 299 "25, 27. γραμμὴ ποδιαία, δίπους το 
Μι1. 1052088. πιθῶ. 91724. γραμμαὶ ῥηταί, ορρ ἄλογοι 
ατϑθ8"16, 18. διάστημα γραμμῶν τί Οαδ. 211}81. κύκλν 
γραμμή μγ8. 818 88. γραμμῆς μῆκος εὐθύτητι διηκριβω- 
μένον μβ8. 861510. γραμμᾶς ἄγειν. ἀναγειν ἀπό τινος 
τα 1.101.516. μβῦ. 862 1, γῦ. 8176 21. ἐκκείσθω τις 35 
γραμμὴ ᾧ᾽ τετμήσθω μγῦ. 8168 510. γραμμὴ εἰς ἄνισα 
τετμημένη Ηεῖ. 1182 525. γραμμὴ ἐκβεβλήσθω μγδ. 815 
081. Ὑ γραμμαὶ κατὰ κῶνον ἐκπίπτυσαι μγῦ. 815 "21. --- 
ἔγϑαχθῃβ ποιηΐῃΐ8 γραμμή ἴῃ Θχροβι ἱοπίρυθ ταδύ ιηϑῦϊοἷ8 

61Πρβ18, οὐ εὐθεῖα, ποδιαία. ἡ κμ (1 6 ἡ κμ γραμμὴ) 5β'πι 80 
μγδ. 876 θ22, 81, 84,810 54, ὅ 8]. - ΡΙδιοηῖβ οὐ Ρ]δίο- 
Ὠϊσογασα βθῃ θη 8. ἡ γραμμὴ φύσις, ἡσία Μνϑ. 1090 "6. 
ὃ8. 1017 520. εἰ ἔστιν ἰδέα γραμμῆς ατϑ68 39. Πλάτων 
ἀρχὴν γραμμῆς ἐτίθει τὰς ἀτόμες γραμμάς ΜΑ9. 992 

422 ΒΖ. μ8. 1084}1. ΟΥὙ. 299 318. οὗ Φγό. 206 518. 56 

τὸι. 121}19. ατ ϑθ8 λ1864, 9710 080. γραμμῆς λόγος ὁ 
τῶν δύο, δυὰς ἐν μήκει ἢ δυας ΜζΊ1Ι1. 1086}12. η8. 
1048 338. 
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ὙΡ αμμοειδῶς φερόμενοι κεραυνοί κά. 395 527. 
Ὑραμμοπ οἴκιλο ς. τῶν γραμμοποικίλων πλαγίαις τε ταῖς 40 

ῥάβδοις κεχρημένων πέρκη ἔ 219. 1628 511. 

Γύαρος 

- 2. γράφειν διαγράμματα Οα10. 279 584. γέγραπται 
ὁ κύκλος, ἂν γραφὴ ὁ κύκλος μβθ0. 368 326. γὅ. 8716 "9, 
φερόμενόν τι γράφει κύκλον, εὐθεῖαν Οα ὅ. 212518. μχ!. 
848 "10. πιςδ. 918 587, 89. 11. 918 388. ἡ δίπυς γραμμὴ 
γράφει (ἰαὺ ἴῃ ᾳυδάγαίο) τετραπλάσιόν τι πιθῶ. 911}25. 
ὄ ῥᾳϑίως γράφεσθαι (6 Δτρυπιθπίδιίοπθ. ταδί Θμιδίϊοδ, εἴ 
διάγραμμα), τθ8. 158 "80. --- 8. οἱ γραφεῖς γράφυσιν μα18. 
8491. γράφειν καλλίυς πο15. 1454}11. τὰ γεγραμμένα 
διὰ τέχνης καλλίω τῶν ἀληθινῶν ΠΎ1ἃ11. 1281 "12, 14. γε- 
γραμμένον ζῷον 4], ορρ ἀληθινόν ΚΙ. 188. Ψβ1. 412 022. 
οὗ Ζιε1δ. ὅ48 310. 

γραφεῖον ὀξύτερον Φηά. 248 "8. 
γραφεύς. 1. βογῖρα. δεῖ ϑήλην εἶναι τὴν τελευτὴν (απαποῖαι!) 

μὴ διὰ τὸν γραφέα ἀλλὰ διὰ τὸν ῥυθμόν ῬΎ 8. 1409 320. 
τ-- ἃ. Ρἰοῖον ΗΚκΙ10. 1180 υ8δ4, μα 18. 849 "1. οἱ γραφεῖς 
ὁμοίως, καλλίως, χείρους γράφυσιν ποῦ. 1448 5ὅ. συμμετρίας 
φροντίζυσι Πγ18. 1284 "8. αυοπιοάο οο]ογὶ δὰ8 υἱδηίαν αἰ8. 
440 38. μγ2. 812 47, Ζιε1ῦ. 848 311. Ζγα 18. 128 520. 

πκγθ. 982.481. οἱ γραφεῖς ὑπογράψαντες ταῖς γραμμαῖς 

ὅτως ἐναλείφυσι τοῖς χρώμασι τὸ ζῷον ΖγΎβθ. 148 "23. 
γραφεῖς ἡθικοί, ἀήθεις Πθ δ. 1840 3587. ποθ. 1450 526. οἱ 
ἀρχαῖοι γραφεῖς τζ. 140 521. πιάδ. 89 587. (ρ'υν γραφῆς 
αι8. 440 48, ΜΎΖΣ. 8312 51, ΔΙ10] γραφεῖς. ) 

γραφή. τὰ ἄνευ γραφῆς, ΟΡΡ τὰ γεγραμμένα τιά. 166 δ, 
γραφαὶ περὶ συμμαχίας Πγ9ϑ. 1280 340. γραφαὶ δικῶν 
Πη12. 1881 δγ, ζ8. 18321.086. γραφαὶ κακώσεως, παρα- 
νόμων [881. 1541 ν16. 818. 164181. γραφαί εἰσι (γίγνον- 
ται, λαγχάνονται) πρὸς τὰς θεσμοθέτας, πρὸς τὸν βασιλέα 
578. 1841 842. 879. 1541 828, 29, 8ὅ. 888. 1642 80. - 

ἰδὼν γραφήν ποιθ. 1488 "22. θεωρεῖν γραφὰς ἀσχήμονας 
Πη17. 1886 14. ϑεᾶσθαι ἐ ἐν γραφὴ τὰ δεινά Ψγϑ8. 421}24. 
χαίρειν σχήμασι ὼ γραφὴ Ηγ18.. 1118.34, ὥσπερ τύπος Ἶ 
γραφὴ ἐν ἡμῖν μν1. 450 516. μῆτε ἄγαλμα μήτε γραφή 
ΠῚ11. 188616. ἐπὶ γραφῆς τὸ μὲν ὅμοιον ποιεῖν τῷ πόρρυ", 

τὸ δὲ τῷ πλησίον ακ 801 88. 
γραφικός: λέξις γραφικὴ ἡ ἀκριβεστάτη, ΟΡΡ ἀγωνιστική 

ΡΎ12. 1418 58, 4. λέξις γραφικωτάτη ΡΎΙΣ. 1414 417. -- 
ἡ γραφική,, οοηὶ ἀνδριαντοποιία, ποιητική Ῥα11. 1871 "6. ᾿ 
γραφικὴ ἢ ἡ πλαστική Ζμαῦ. β45 518. παιδεύειν γραφικήν 
Πθ3. 18331}25, 1888.318. ἐπὶ τῆς γραφικῆς ποθ. 1450}1. 
ΗκΙ10. 1181 428. ἐν γραφικῇ Ἴμα19. 1190.481. 

γράσυ ὄζειν πὸϑ4. 819 328. (γ9. 908 "24. οὗ 5 ΤΆΘΟΡΒΓ Ὑρηγορεῖν. πότε γρηγορεῖ το ὁ ζῷον φταξ. 816 5871. τὰ φυτὰ 
ΙΝ 612. 

γραῦς. 1. φασὶν ἐκδύνειν τὸ γῆρας ὼ τὸς ὀστρακοδέρμυς, 
οἷον τὰς μαίας [τάς τε γραῦς] Ζιθ19. 601 518 (τάς τε γραῦς ϑρᾳὶ). 
9 οοδὰ Ρ ΕΑ δἀὰ 5 Ρῖς Ὀϊὰ, οἴ ΑὐὉ). --- 2. ἡ καλυμένη 
γραῦς ἐπὶ τοῖς ἑψήμασιν Ζγβα. 1483 01. οἵ γραῖα 2. 

γράφειν. 1. ὁ διστάζομεν πῶς γραπτέον Ἡγῦ. 1112 "2. οἱ 
περὶ τὰς πράξεις, οἱ περὶ πολιτείας γράφοντες, τῶν ὑστέρων 

ὅτε ὑπνώττυσιν ὅτε γρηγορᾶσιν φταϑ. 8168»29. 

ρῆυς (ἤοπι τ 861) ΡΎ1θ. 1411 δδ (γρῆυς ΒΙκ, γρῆυς ΒΚκ᾽ 

γρύζειν ()). ὁμοίως γρύσει ἡ θερμότης πὸ. 8168 Ρ1 8. (δβοϊνοῖ 
δι ΥΘΥΒ, ἰἰαποίδοθτθ οἰθϑὺ ὅαζΖα, ἀϊββοϊνοὶ ϑαρῦ). 

γρυλισμός. ἀφιᾶσιν ὥσπερ γρυμσμόν Ζιδϑ. 585}17. οἵ 
ϑίυγζ ἀρ νος δηΐμηδὶ ΥΙ 4. 

τινὲς γραψάντων Ρα4. 1860"80. Πη14. 1888 020, 11. τα ὁ 50 Γρύλλυ ἐπιτάφιον 51. 1485 "14. 
ἐν Φαίδωνι, τὰ περὶ γεωργίας γεγραμμένα, γέγραπται περὶ 
αὐτῶν δι᾽ ἀκριβείας ἐν ταὶς ἱστορίαις μβ2. 856 088. Πα11. 
1268 Ῥ40. αν12. 477 35. ἡ κρίσις ἁπλῶς, τὸ ἔγκλημα ὃὶ- 
καίως γέγραπται Πβ8. 1268}6, 19. νόμοι γεγραμμένοι, ορΡ 
ἄγραφοι Ῥα18. 1378 "6. Πζο. 181940. β8. 1209 358. 1. δ 
1261.349. ρ2. 1422 Ῥά, ἀναγκαῖον καθόλυ γραφῆναι Πβ 8. 
1269 810. λόγοι γεγραμμένοι, γραφόμενοι ρῆτ. 1444 419. 

Ργ1. 1404 418. τὰ γραφόμενα, ,ΡΡ τὰ ἐν τὴ φωνὴ εἰ. 

1084. --- εἴ τις μὴ ἐπιτήδειον νόμον γραάψειεν ἐ518. 1541 
41. -- παρὰ κωλύειν τὸς εἰκῇ γραφομένυς Πζὅ. 1820518. 
τῦτο τὸ δίκαιον πολλοὶ γράφονται παρανόμων Παθ. 1255 58. 

60 

ρυπός. οἱ γρυπὴν ῥῖνα ἔχοντες ἢ τὸ μετώπυ διηοθρω μένην 
φθ6. 811 3860. ([] Βοβε ἀπροᾶ 80.) τὸ ̓Ὑρυπὸν ὑπάρχει σαρκί 
Οαϑ. 218 481. ἐὶς παρεκβεβηκυΐα τὴν εὐθύτητα τὴν καλ- 
λίστην πρὸς τὸ γρυπὸν ἥ τὸ σιμόν Πε9. 1809 "24. σφόδρα 
γρυπὰ γινόμενα ἢ σιμά Ῥαά. 1860 229. 

γρυπότης, ἀοῇ καμπυλότης ἐν ἑινί Οαϑ. 218 "29 (εῇ σιμός). 
ἡ γρυπότης ὼ ἡ σιμότης ἀνιέμενα ἔρχεται εἰς τὸ μέσον 
Ραά. 1860 5271. 

Γύαρος. ἐν τῇ Γυαὶ ᾧ τῇ νήσῳ 826. 1682 "1 8 (ςοὐὰ πάρῳ). 
θ25. 882 522 (Κύπρῳ ΒΚ, Γυάρῳ Μαγϑια5 σα σπαῖα, 57}, 
Βδοκ Ρ 86, ὃ Ὑβϑορὴγ [Ν 814, Ὀ14, Βοβο Ασ Ἀβ 884). 



Γύγεω" 

Γύγεω (οχ Ατοδὶ! ἦν 34 ΒΡῈ) ΡΎΙΤ. 1418.}81. 
γυῖον, δια γυίων (ξιροὰ 464) ανῇ. 414 58. 
γυμνάζειν. ἂν ἐθίσωμεν ἡμᾶς αὐτὸς δὴ γυμνάσωμεν ρ329. 

1480 325. -- γυμνάζεσθαι ν Ῥγορτίθ ἀθ ὀχϑγοι ὐομῖ θυ 
φογροσῖβ Πὸ18. 1297.380, 82. πλα] 4. 958}28. γυμνασθεὶς 
ἐν τῷ πολέμῳ ΠΕ. 1807 "82. γεγυμνάσθαι πρὸς τὰς κιν- 

δύνυς Πη14. 1888 ν20. τὰ πρὸς τὰς πολεμικὰς πραξεις 
γεγυμνασμένοι τὰς ἕξεις Πζ4. 1819 322. γυμναΐζεσθαι, αἰδὲ 
περιπατεῖν, πάλη, κόνισις Οβ!Ι2.292525. ἀϊδὶ ὑγιαίνειν, φαρ-. 

μακεύεσθαι ΤΎΙ. 116 380. ηεη2. 1287 514. γεγυμι μνασ μένοι, 
Ἄοηὶ Βα πεπονηκότες Πε9. 1810824, ὉΡΡ ἀγύμναστοι, ἀσθε- 
νεὶς πη10. 888 328. ἰα21. 901 480. ἐδὲν κωλύει τὸν παιὸο-- 
τρίβην ἕνα τῶν γυμναζομένων ἐνίοτ᾽ εἶναι Πγ6. 1219 88, 7. 
16.1287}}1. -- ἰγαπβίογίαγ δὰ χυδη θοῦ Θχθγοϊ αι οηθπι. 
περὶ νομοθεσίαν ̓ γυμνασθῆναι Πβ12. 1274 320. ποιεῖν ἐστὶ 
τὸ εὐφυῶς ἢ τῷ γεγυμνασμένα ῬΎ10. 1410}8. ἀθ ΘΧΕΘΓ- 
οἰϊδύϊοπα ἀϊα]θοῦϊοδ τα 7. 108 ὑεκς θ14. 184 Βῃ, 16. 176 

818,24. γεγυμνάσθαι πρὸς τὸ ἐρωτᾶν ὼ τὸ ἀποκρίνεσθαι 
τϑα. 168 8. γυμναστέον ὀ πρὸς τὸν τυχόντα τθι4. 1604}8. 

γνωνασία. περὶ ὅπλισιν, περὶ γυμνασίαν Πὸ 18. 12971.»17, 
82. --- δχϑγοϊἰδίϊο ἀϊαϊοοιῖοα, ΒΥ μελέτη, πεῖρα, ἀϊδὺ δι. 
ῥασκαλία ταῦ. 101 327. θ5. 159 325. 11. 161 326. 14.168 

29,164 12. 

Ὑνανασιαρχία Πζβ. 182881. 
γυμνάσεον. Ἰοουὰβ τῷ γυμνάζεσθαι. οβ1846"18. --- ἴᾳ τὸ 
γυμνάζεσθαι ρ80. 1487 νΩ, γυμνασια ὑπερβάλλοντα. ἐλλεί- 
ποντα, χυφότερα. ἀναγκαῖα Ηβ2. 1104315. Πθ4. 18388540, 
1839 54 (ο[ 1888 541). γυμνάσια τῶν πρεσβυτέρων Πη12. 
1381 3.86. τοῖς δυλοις ἀπειρήκασι τὰ γυμνάσια Πβδὅ. 1264 
422, αἵ ἐν τοῖς γυμνασίοις ἡδοναί Ηγ18. 1118. Ρρ, ἱδρῶσαι 80 
ἐκ τῶν γυμνασίων πληδ. 967512. --- τὸ ἔθος "ὃ ον γυμνάσιον 

αὔξει τὴν δεκτικὴν ἕξιν πκαὶ4. 928 580. 
γυμναστὴς ποιητικὸς εὐεξίας τεῖ. 187 35. ἰατρὸς ὼ γυμνα- 

στής ΗΧ10. 1180 "14. 
γυμναστικός. τὸ παιδοτρίβυ ὸ τῦ γυμναστικῦ ΠὲῚῚ. 1288 85 
18. οἱ ἐριστικοὶ λόγοι γυμναδτικοί εἰσι πιηῶ. 916 "20. --- 
γυμναστική Πὸ1. 1288 Ρ16. πίον. υϑὶ αῦϑδ ἀἰβο  ρ] π88 το- 
οσίυν Πθ8. 13871»24. πῶς χρηστέον τῇ γυμναστικῇ Πθ4. 
ἀϊδὲ παιδοτριβικηή Πθ8. 1888 "6, 1. ἰατρικὴ ἡ γυμναστική 
Βα4. 1096 584. ε15. 1188 581. ζι8. 1148 Ὁ21. Πβ8. 1208 40 

585. ,»Ὑ8:- 1279.51. --- ἔχειν ἀπορίαν πλείονα ἣ κατα γυμνα- 
στικήν (εἴ γυμναζεσθαι Θχοῦ) ταῦ]. 105 39. 

Γνωνήσιαι νῆσοι κείμεναι κατὰ τὴν ᾿Ιβηρίαν θ88. 881.380. 
γνανικοός. ἀγῶνες γυμνικοῖ ΠΥ 12. 1288 518. ζ8. 1828 51. 
ΗΥ12. 11117)}»2. οἱ τὰς γυμνικὺς ἀγῶνας καταστήσαντες 45 

(βοῦν 4, 1) Ργϑ9. 1409 "84. γυμνικὰ ἀθλήματα πλ11.956 
581. 

γυμνοσοφισταὶ παρ᾽ Ἰνδοῖς 80. 1479 581. 
γὺυ μνῶν. ᾿ Ὑεγυμνωμένος πκχθ14. 952 }24. 
γυναικεῖα. τὰ γυναικεῖα 4 καταμήνια Ζμβ2.648581. Ζιη2. 50 

682}20, 25. ΧΙ. 684 12. 2. 6835 38, 14. 4.686389. ἡ τῶν 

γυναικείων περίττωσις Ζγβά4. 139521,) ἀπόκρισις ΖγΥγ1. 
751 81, ,ὁρμή Ζιηϊ. 582 810. 84. 

γυναικικό ς. τὰ ὑγρότερα τῶν σωμάτων ὼ γυναικικώτερα θηλυ- 
γόνα “μᾶλλον Ζγδ2. 166 582. ἢ τῶν ἀρρένων (τοις ὑγροῖς 65 
αὶ λείοις) ἐπιδηλότεροι. ὸ γυναυκικώτεροι γίνονται οἱ μαστοί 
ζηη1. 582 3418. οἱ εὐνῦχοι γυναικικοί πι42. 895 382. 

γυναικοκ ρατεῖσθαι. γυναικοκρατείμενοι καθάπερ τὰ πολλὰ 
τῶν στρατιωτικῶν γενῶν Πβϑ9. 1269 "24. 

Ὑυναικοκρατία περὶ τὰς οἰκίας ΠΕῚ1. 1818 588. 
ἡυναικονομία, οοηὶ παιδονομία Πζβ8. 1822 "89, 1828 δ4. 
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γυνή 1608 

γυναικονόμος. οομὶ παιδονόμος Πδ1δ. 1299 322. ἀρχὴ ἀρι- 
στοκρατική Πδ1δ. 1800 54. 

γύναιον. γύναια ᾧ οἱ τοιῶτοι ἄνδρες τοῖς συστένυσι χαίρωσι 
ΗΠ11. 11711}10. 

γυνή. 1᾿ (φ ιγβῖοι.) ἄνδρες ἡ γυναῖκες ΖΙγ11. 518 "2 8]. 
γυναῖκες ἡ ἀνὸρες 2γα 18. ἦν 426, 80 8]. ἄρρενες ὼ γυ- 

ναῖκες ΖγΎβά. 139 528. -- διὰ τί γυνὴ ἀνδρὸς ὁ ὅκ εἴδει. δια- 
ΤΈΡΑΣ Μι9. 1058 529. ἔοικε καὶ ἣ τὴν μορφὴν γυνὴ ἢ παῖς, ὺ 
στιν ἡ “υνὴ ὥσπερ ἄρρεν ἄγονον. Ζγα20. 128 .2117. αἱ γυ- 

ναῖκες ὑγραὶ ἢ χατεψυγμέναι τὰς φύσεις πδ28. 880 518. 
25. 879 388. αἱ γυναῖκες ἥκιστα ὑπὸ μέθης ἁλίσκονται 
[1038. 1494 Ὁ21. Παρμενίδης τὰς γυναῖκας τῶν ἀνδρῶν θερ- 
μοτέρας εἶναί φησι Ζμβ2. 848529. -- συγγίνεσθαι ταῖς 
γυναιξίν πιδ7. 897 25. τὸ ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἀπιόν Ζγα18. 

128.380. β4. 189 17. εἰς τὸ πρόσθεν ἢ καὶ γυνὴ προΐεται 
Ζικ2. 684 "29. δ. 687.516. Ζγβ4. 189 514, εἰσβάλλεται εἰς 
τὸ σπέρμα ὼ τὴν γένεσιν Ζικδ. 636 }17, τὰς ὑστέρας δι- 
μερεὶς ἔχυσι πρὲς τοῖς ἄρθροις Ζγαϑ. 116 584, μείζω ἔχυσι 
τὸν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τῶν ὑστερῶν πόρον Ζικδ. 681 384. τὸ 

τῆς ὑστέρας στόμα, ᾧ ἢ ἀρᾷσιν. αἱ γυναῖκες Ζικδ. 687 "22, 
34. μετὰ τὰ τρὶς ἑπτὰ ἔτη πρὸς τὰς τεχνογονίας ἤδη εὐ- 
καίρως ἔχωσιν Ζιη1. 882 3238. ἐξονειρώττυσι Ζγβά. 189 828. 
Ζικδ. 686 }24. 6. 687 524, ὄζυσι πὸ 12. 877 22. μάλιστα 
τῶν θηλέων ζῴων γυνὴ πολύαιμον Ζιγ19. 521 526. ἀρχὴ 
τῇ Ζεκνῶσθαι ταῖς γυναιξὶν ἡ τῶν καταμηνίων πρόεσις, πότε 
παύονται Ζι5. 585 484, νῷ, ταῖς “υυναιξὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων 

θηλειῶν ἡ κάθαρσις γίνεται πλείστη Ζιη3. 582 029, γ19. 
521 827. Ζγα 19. 121 812, 22. 30. 728Ὁ15. δια τί ἐν τῷ 
θέρει αἱ γυναῖκες μᾶλλον δύνανται ἀφροδισιάζειν, χλό- 
ταται γυναῖκες (Ηϊ68 ε 586) πὸ 2. 819 327. ἡ ἡδονή Ζγβ4. 
189 584. μεταβάλλυσι γυναῖκες ὸ ἄνδρες, ὥσπερ ἐξ ἀγό- 
νων γόνιμοι Ζγα18. 128 .326, βαρύνονται Ζιηά. ὅ84 δῶ, πο- 

νῦσι Ζιη4. 584}14, 21. 9. 587 82, υ)όίνυσι Ζιη9. 886 27, 

τίχτυσιν ἕν δίδυμα τρία τέτταρα πέντε Ζιη4. 584 δ26 56, 
τοῖς τόκοις χρυΐμεναι πλείοσιν Ζιη1ϊ. 582 8328, ἐνίοτε ἐοικότα 

αὐταῖς γεννῶσαι Ζιηθ. 586512. Πβ8. 1262 420. περὶ τῶν 
τέκνων αἱ γυναῖκες πανταχῇ διορίζυσι τἀληθές Ρβ28. 1898 
488. μύλην ἔτικτε γυνή τις Ζικ 7. 688811. ταῖς γυναι ὶ 

τὸ γάλα πληθύνεται Ζιη11. 58719. --- αἱ γυναῖκες γό- 
νιμοι Ζικ8. 68ὅ "86. ὅ. 6837 386, ἀγονώτεραι Ζγα18. 1264, 
ἄγονοι Ζγβι. 146 "17, ἀρρενωποί Ζγβι. 1411, ἀκόλαστοι 
πρὸς τὴν ὁμιλίαν Ζιη1. 882 "26, τὰς γυναῖκας ᾿βασανίζησι 

τοὶς τε προσθέτοις καὶ ἡ τοὶς ἐγχρίστοις Ζγβι. 1411, τὰ πολλὰ 
βραδύτεραι Ζικδ. 6868 "18, ἀρρενογόνοι Ζιηδ. 585 Ρ22 {(ξ- 
ΡΘάοο] 8 βοηίοηϊία Ζγα 18. 123 825, οΓ ΕἸὰρ 829), ἄνηβοι 
ἐκ γενετῆς 2,1. 581 ν28, εὐέκφοροι Ζιη4. ὅ84 "8. δ. δ8δ 
519, τῶν ἄλλων τῶν νοσηματικῶν ἧττον μετέχυσι Ζιγ19. 
521529. Ζγα19. 121512. βι1. 146 }80. --- θεραπείας ἀ ἀεὶ 
δέονται ἢ ἅ «πλείονος ἢ ἢ ἐλάττονος Ζικβ. 685 027. --- ὃ καλύ- 
μενος ὑπὸ τῶν γυναικῶν πρόφορος Ζιη1. 5886 480. --- 2. 
(οἰμῖς8.) ἀνὸρὸς ὦ γυναικὸς ἕτεραι ἀρεταί Πγά. 1211 ν20, 
24. α18. 1259 80 864, 1260 421. αἱ γυναῖκες ἥμισυ μέρος 
τῶν ἐλευθέρων, ἐν ὅσαις πολιτείαις φαύλως ἔχει τὰ περὶ 
τὰς γυναῖκας, τὸ ἥμισυ ἀνομοθέτητον Πα18. 1260"19. 
β9. 1269 15, 11. γυναῖκες ἀργαί Ζιι40. 627515. τὰς γυ- 
ναῖκας ἐωνᾶῆντο οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες παρ᾽ ἀλλήλων Πββ8. 1208 
Ν41. περὶ τὴς πρὸς γυναῖκα ὁμιλίας οαϑ. 4. ἀνὸρὸς καὶ Ὁ Ὑύναι- 
κὸς φιλία ποία ἨΘθ14. 1162 516-88. πρὸς γυναῖκα οἰκονο- 
μικὸν δίκαιον ΗΕ10. 1184 Ὁ τ. γυναικὸς ἄρχειν δεῖ πολιτικῶς 
Πα12. 1259 489. διὰ τί τὺς συγγενεῖς τῷ στόματι φι- 
λῶσιν αἱ γυναῖκες δ 561. 1511 386. --- οἱ ἀπὸ γυναικῶν κα 

Χ2 
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πολῖται, ἀἰϊδὺ οἱ ἐξ ἀμφοῖν ἀστῶν Πγ δ. 1278 "838. --- ἂθ 
τυ] ογῖθαβ ἱπδυϊαῖα Τδοοηῖοα Π9. 1269"14, 22, 1270528, 
Οτοίϊοα Πβ10. 1212 828, Ρ]δίοπίοα ΠῚ. 1261 34. 3.1202 
422, ὅ. 1264], ὅ. 6. 1264 88. 7. 1266 384, 86. 9. 1269 

580. 
γυπώδης. φίλυπνοι οἱ τὰ ἄνω μείζω ἔχοντες ἢ γυπωδεις 

φ8. 808 Ἐ7, 
γύργαθος. τὰ φαλάγγια τίκτει εἰς γύργαθον πλεξαάίμενα 

παχὺν Ζιε;1. δδὅ "10. εἢ ΑΖΙΙ ,,39. 
γυρινώδης. ὅταν ἀναλωϑὴ τὸ ᾧδν, ρἰβοῖου] γίνονται γυρι- 10 

νύδεις (ν 1 πυρινώδεις) Ζιζ18. ὅ6851. οἵ ΑαὉ δὰ ΗἈ], Μ 818, 
80 186. 

γύψ. γαμψώνυχον, σαρκοφάγον Ζιθ 8. 592 "δ. νεοττια,, ᾧα', 
γένεσις, ἄγονοι. Ζιζ5. 568 ΞὉΣ 14. 11. 618 58- 14. θ60. 888 

48. λέγεται τὰς ῦπας ὑπὸ τῆς τῶν μύρων ὀσμῆς ἀπο- τ5 

θνήσκειν θ141. 84δ85. δύο ἐστὶν εἴδη, ὁ μὲν μικρὸς ̓ ὴ ἐκλευ- 

δακτύλιος 

κότερος, ὁ δὲ μείζων ἡ σποδοειδέστερος Ζιθϑ. 592 6. (πιῖον 
εβῦ Δαλαια ξανὰ Σ, ὁ μέγας 660. 885 54 γυλυν δ]δὶ- 
60}118 ἱ ᾳ ΜΨυϊίαγ βαϊνυβ βαπθχ, ὁ μικρὸς Ψαϊίατ ρογοπορίο- 
ΤῸΒ 1. οὗ δὰ 107, 88 ΑΖΙΙ 88,1.) 

8 γωλεός. ποιῶσιν οἷον γωλεόν Ζιθ20. 608 56. 
γωνία. ἡ τῷ τμήματος γωνία, αἱ τῶν ἡμικυκλίων, αἱ πρὸς 

τὴ βάσει Αα34. 41 015-18. κατ᾽ ὀξείας. κατ᾽ ὀρθὰς γω- 
νίας κά. 396 31, 2. φέρεσθαι πρὸς ὁμοίας γωνίας Οβια. 
296 20, 29719, δά. 811 084. ἡ παράλλαξις τῶν γωνιῶν 
Οβά. 287518. ἤχθωσαν αἱ κάθετοι ἐκ τῶν γωνιῶν μὴ 8. 
818.812. ἐφάπτεσθαι πασῶν τῶν γωνιῶν μγὅ. 816 89. --- 
γα θη8. ὨΟΙΏΙΠΪ8Β γωνία ἴῃ ὀχροβιἰοπῖθαβῚ ταβ δ Θτα (1 οἷ8 εἰ- 
Ἰρθίβ, οὔ ὀρθή. τρίγωνον, ἔξω. --- θᾶττον ἀνοίγεται ᾧ κλείε- 
ται τὰ μίαν ἔχοντα γωνίαν (ατιμγοάϊαπι) ἢ πλείως Ζμό 10. 
690 318. 

γωνιοειδὴς χαλκός, ορρ στρογγύλος͵ Γα4. 819 "14. 

ὰν 
ὃ. τὸ Ὑ ᾧ τὸ δ ἄφωνον πο2ο. 1456 }81. 
δᾳὀῆχος Καλλίας Ργ2. 1405 320, 22. 

ὀαΐῆναι. δαῆς (Ραγθη 52) Μνῶ. 1089 84. 

δαίνυσθαι. πάντα δέδασται ((ΒοοΙ ὅν) ΡΎ1 4. 1418 84. 
δαῖς. δαῖτα θαλείην (6χ Ποπιοτο, νογϑιιβ Βοάϊθ ἤθη δχβίϑῦ, οὗ 

Ὅμηρος) Πθ38. 1338 595. 
Δαίδαλος (681. 886 427, 7,11. πῶς ᾿λινυμένην ἐποίησε τὴν το δαιτυμών. δαιτυμόνες (Ποπι 1) ΠΡ8. 1388 529. θοίνην κρι- 

ξυλίνην ᾿Αφροδίτην ψαϑ8. 406}18. τὰ Δαιδαλυν Πα. 1258 νεῖ ὁ δαιτυμῶὼν ἀλλ᾽ ὐχ ὁ μάγειρος ΠΎ11. 1282 522. 
085. Επομὶν, Π δ θα δ]ὶ οοβπδῖυδ ἢ 844. 1680 514. δάκνειν. τὸ διελεῖν καὶ δακεῖν ὀδόντων ἔργον ἐστίν Ζμδι!ϊ. 

δαιμόνιος, βγη θεῖος. τὰ δαιμόνια ( 6 τὰ θέα σώματα, εἴ 691 020, 24,382. ΕΓ γ1. 662 380 (δήξεται). δάκνειν, ἀϊϑὲ 
θεῖος) Μὸ8. 1011}12 ΒΖ. ἡ τύχη θεῖόν τι ὦ δαιμονιωτερον 
ὅσα Φβ4. 1967. εἰδέναι θαυμαστὰ ὼ “χαλεπὰ ἡ δαιμό- 25 
νια Ηξζ 10 1141 "7. ἡ ἁρμονία ἐστὶν ἐρανία τὴν φύσιν ἔχυσα 
θείαν Ἂ καλὴν ᾧ δαιμονίαν Γ 48. 1483 55. θεῖόν τι ἀν, δαι- 
μόνιον ἡ φιλοσοφία ΚΙ.39181. --- ἀἰθὲ θεῖος. ἡ τῶν ἄλλων 
ζῴων φύςις δαιμονία, ἀλλ᾽ ἀ θεία" θεόπεμπτα ἐκ ἂν εἴη 
ἐνύπνια, "δαιμόνια μόντοι μτῶ. 468 "14. ΖεἸ]ον Π, 2, 289. --- 80 
τὸ ) δαιμόνιον θεὸς ἢ ἢ θεῦ ἔργον Ρβ23. 18398.81 δ, 6118. 1419 
49, ὧν τὸ δαιμόνιον τὴν αἰτίαν ἔχει, ορρ τὰ μέλλοντα ὑ ὑπ᾿ 
ἀνθρώπων πράσσεσθαι υἹ. 458 "28. πολλοῖς ὕτω παρὰ τὸ 
δαιμονία μεμαρτύρηται ἢ 40. 1481 1. τοῖς Δελφοῖς ἀνελῶσι 
τὸν Αἴσωπον συνέβη τὸ δαιμόνιον χαλεπῆναι ἢ 445. 1551 85 
481. ἀναφέρυσι τὸ παϑθος εἰς τὸ δαιμόνιον Ζικ8. 6850 324. 

-- ἐπιμέλειαι, δαπανήματα περὶ τὰ δαιμόνια, πζ 8. 1822. 
581. Ηδδ. 1122 021. --- οἱ μεγίστης. τιμὴς ὑπὸ τῷ δαιμο- 
νυ τετυχηκότες Ρ1. 1421510. -- τὸ τῶν εὐσεβῶν γένος 
ἐτίμησε τὸ δαιμόνιον κθ. 400 1, 6154. 846.511. μήτε δαι- 40 
μόνιον ̓  ἥτε. φαντασίαν ὑντινὸν φοβεῖσθαι θ160. 846 486. 
ἀπέρχεται τὸ δαιμόνιον 9168. 848 "85. ἔννοιαν λαβεῖν δαι- 
μονίαν θ99. 888 "7. 

δαίμων Ρβ28. 1899 "22 (τ τᾷ δάθβρ 51). Σωκράτης ἤρετο 
εἰ ὑἐχ οἱ δαίμονες ἢ ἥτοι θεῶν παῖδες εἶεν Ῥγ 18. 1419.510. 46 
Γλαῦκος ὁ θαλάττιος δαίμων ἢ 448. 1551 "28. κόρη γενο- 
μένη ἐγκύμων ὑπό τινος ᾿ϑαίμονος τῶν συγχρορευτῶν ταῖς 
Μύσαις ἢ 66. 1486 "4. δαίμονα ἑκαστυ εἶναι τὴν ψυχὴν 
(Χϑμοοῦ) τβο. 112 588. δαίμοσι κ σθαι πάντας ἐνθρώ- 
πυς συνομαρτῦσιν αὐτοῖς παρὰ τὸν χρόνον τῆς ἐνσωματώσεως 60 
188. 1511}16. Δαίμονος ἐπιπόνυ ὡ, Τύχης χαλεπῆς ἐφή- 

μερον σπέρμα 40. 1481}9. --- θεὸς ἢ ἢ δαίμων γΕη14. 1247 
428. πρώτη τῶν δικαιοσυνῶν πρὸς τὲς ϑεύς, εἶτα πρὸς δαί- 
μονας αρδ. 1250 020. πλημμέλεια περὶ δαίμονας αρῖ. 1251 
81. --- ἀγαθῷ δαίμονος ἐγχέαι 0β1858 "21. -- δύο κατὰ 55 
τὸς μαΐγυς εἶναι ἀρχάς, ἀγαθὸν δαίμονα κακὸν δαίμονα 
8.14185386. οἱ ἱ δαίμονί τινι κάτοχοι γενόμενοι θ160.846"24. 

πλήσσειν Ζμγϊ. 661}26. ἡ ἄρκτος τῷ στόματι τὴν ἀκρω- 
μίαν ϑακῦσα Ζιθ δ. 894 ν14, οἴ 698 52. ὅταν δάκη κύων, 
λυττῶσι τὰ δηχθέντα Ζιθ22. 604 46. οἱ κύνες αὶ δακνυσι 
τὲς καθίζοντας β'πα Ρβ 8. 1880 32ὅ. γ4.1406 528. δηχθὴ- 
ναι ὑπὸ φαλαγγίων Ζιι 8. 61120. φρίττειν ἱματίων δακνο- 
μένα πλεϑ8. 964 086. αἱ σκολόπενδραι τῷ στόματι κα δάκνωσι, 
τὴ δὲ ἅψει καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα Ζιι81. 821 410. --- ὃ καάπνος. 

τὸ κρόμμνον δάκνει τὰς ὀφθαλμώς πλαξ1. 959 "5. κ22. 
925 321. ἡ χολὴ τὴς ψυχῆς τὸ περὶ τὸ ἧπαρ μόριον δα- 
κνυσα μὲν συνίστησι, λυομένη δ᾽ ἵλεων ποιεῖ Ζμδ2. 616 
"28. τὸ τῶν μελαγχολικῶν σῶμα δακνόμενον διατελεῖ διὰ 
τὴν κρᾶσιν Ἠη15. 1154 Ὀ12. ---- τηρίαρἢ ὅ᾽ ὅτος ὁ λόγος δα- 
χνει μάλιστα (ἶ δριμύς) τι88. 182 588. τὸν Νικήρατον φά- 
ναι Φιλοκτήτην εἶναι δεδηγ μένον ὑπὸ Πράτυος ῬΎ11. 141381. 

δάκρυ πλιύειν (Βοκι τ 122) πλ1. 958 }12. 
δακρύειν. τὰ παιδία, τῶν ,Τετταρόκοντα ἡμερῶν ἔγρνυγορότα 

ὅτε γελᾷ ὅτε δακρύει, γύκτωρ ὃ ἐνίοτε ἄμφω Ζιη11. 581 
57. καθεύδοντα ὸ ϑακρνει ἢ γελᾷ τὰ παιδία ΖΎΕεΙ. 119 412. 
οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύυσι Ζιι84. 620 δὅ. πε18. 882 84. 37. 884 
"28. λα]. 957 439. λγδ. 962 8326. 

δάκρυον. 1. τὸ δάκρυον πεπέφθαι φαμὲν ὅταν γένηται λήμη 
μὸδ2. 819 081. δάκρυα θερμά, ψυχρα πλα28. 959 Ρ20. τὸ 
ψῦχος. τὸ θερμὸν ποιεῖ ϑακρυα πε18. 882 57, 8. 81. 884 
525, 21. -- 2. τὸ δάκρυον τῶν δένδρων. τοὶ τῶν δένδρων 
δάκρυα Ζιε 22. 558 Ρ28. ι40. 628 29. τὸ ἤλεκτρον ἢ ὅσα 
λέγεται υἰς δάκρυα μδ10. 888}19, 8389 514. (οὗ ΒΟΓΏΔΥΒ 
ΤΒΘΟρΡν ἂν ἃ Εὐσπιπαὶρκ ῥ 168). 

δακτυλιαῖοι καραβοι Ζιει1. 549 "10. 
δακτύλιος. δακτυλίν σφραγίς, σημεῖον ἀκ 801 Ρά. ψβι2. 

434519. σφραγίζεσθαι τοῖς δακτυλίοις μν1. 480 482. θεῶν 
εἰκόνας ἐν δακτυλίοις μὴ φορεῖν, τί λέγυσιν οἱ Πυθαγόρειοι 
192. 1512}14. τίνας δακτυλίυς ἀπείρως λέγυσι Φγθ. 207 
42, ἔχειν ἐν χειρὶ δακτύλιον Κ15. 15 22. ἂν δακτύλιον 
ἔχων πατάξη Ῥα18. 1874 585. 



δάκτυλος - 

δάκτυλος. τὰ δακτυλα φθ6. 810522. 1. ἀϊρίζιδ. ἀεδοῦ 
Ζια1δ. 4938 Ρ21, 494 312. δάκτυλος ἀκρωτήριόν τι Ζγὸά. 
112 }}11 (οὔ ἀκρωτήριον). ὁ δάκτυλος τῶν ὁμοιομερῶν μο- 
βίων ἐστίν Ζμβι. 648}14. --- ἐχ ὁ πάντως ἔχων δάκτυ- 
λος ζυύν, ἀλλ᾽ ὁμώνυμος ὃ τεθνεως ΜζΊ10. 1085 "24. --- 
α. δάκτυλοι μοτηϊηΐδ. χεὶρ ἡ δάκτυλοι Ζιγῶ. 512 39. 8. 814 
416. καὶ τῶν δακτύλων θέσις Ζμδ.12. 695."28, φύσις Ζμὸ 12. 
694}4. τὰ περὶ τὸς δακτύλυς Ζιβ12. 504 "14. αἱ φλέβες 
αὐτῶν Ζιγῶ. 512 81. 8. 814 816. πιοῃδίτογαμη τα μὲν ἔχει 

Δαρεῖος 16ῦ 

Ζιι871. 622}11. στρυθὸς ὁ Λιβυκὸς αὶ δακτύλως ἔχει ἀλλὰ 
χηλάς Ζμδι18. 697 022. ---- ς. σαυρῶν δάκτυλοι. ἡ πρώτη 
καμπὴ τῶν δακτύλων Ζιθ28. 606 "8. 

ἢ. δάκτυλος, ταθηβυτα, ἀἰρίθαβ ὑγαπβνογβαβ. τὸ μέγεθος 
τὴς Ὑλωττῆς μεῖζον δακτύλω Ζιε15. 5471 "6. μαστοὶ ἦρ- 
μένοι ἐπὶ δύο δακτύλες Ζγα 20. 128 "81. Ζιη1. 581 55. ἡ 
τῆς ἴυγγος γλῶττα ἔχει ἐπὶ μῆκος ἔκτασιν ἡ ἐπὶ τέτταρας 
δακτύλυς Ζιβ12. 504515. 

Δαλογενές (6 οαγμιῖπα ἱποοτῖο) ΡΎΒ. 1409 314. 
πλεῖνς δακτύλως τὰ δὲ ἕνα μόνον Ζγδά. 1770 581 (οὔ Οτί- ι΄ὸ δαλός μα. 844 526. πεϑ8. 884 "18. --- οἱ διαθέοντες ἀστέ- 
ῬΑ ΓΥ͂ 249). τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων πε1δ. 882 380, αἱ 
καμπαί Ζιβ1. 498 484. Ζμὸ10. 68710. 12. 694 "17, ἡ 
πρώτη καμπή ΖΙβ1. 4995326. θ28. 606 "8 (Ὁ), ἡ δευτέρα 
καμπή ΖΙβ1. 499 525. ὁ μέγας δάκτυλος Ζιγ2. 512 57, 

"»ν βες ἢ οἱ καλώμενοι ὑπό τινων δαλοὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν μα 4. 
δ. 842916. 

δαμαλης. οἱ δαμαάλαι ἐκτέμνονται τῶτον τὸν τρόπον Ζιι80. 
082 8158 (Ἰοοὺβ οοττ, οὗ Α0). 

ἐκ πλα γί, βραχὺς ἢ παχὺς ἀλλ᾽ ὶ μικρός Ζμδ10. 687 1.» δα μᾶν. ἐδάμασσε (6χ δρὶ ρταπιπιαία δηίίᾳυο) θ188. 848 "29. 
511. Ζιβ11. 503 24. ὁ μέσος Ζιβδ. 5028, μακρός Ζμδτο. 
6871}18. ὁ ἔσχατος μικρός ΖμδΊ0. 681}17. ὁ πέμπτος 
Ζμδιο. 688 81 (οὗ Βοπποηθυγρ 17.) τὸ τῶν δακτύλων μέ- 
γεθος ἐναντίως ἔχει ἐπί τε τῶν ποδῶν ἢ ἐπὶ τῶν χειρῶν 
κατὰ λόγον Ζμὸ12. 690 381. --- οἱ τῆς χειρὸς δακτυλοι 20 
μακροί Ζια1ὅ. 498 Ρ27. Ζωδ12. 690588. ὁ μέγας ἡμῶν 
βαάκτυλος πρὸς τὸ λοιπὸν τῆς χειρὸς ἀντίθεσιν ἔχει Ζιβι1. 
8083324. --- οἱ τῷ ποδὸς δάκτυλοι Ζια15. 494312. Ὑ2.512 
418, βροιχεῖς Ζμδ᾽10.690}6. ἐσχισμένα εἰς δακτύλυς Ζμδ]το. 
690}5. τῶτο δεῖ τὸ μόριον εἶναι νομιζειν (μείζω οἱ ὙΒυγοῖ) 35 
τὲ ἄσχεστον τῷ ποδὸς τῶν δακτύλων Ζμδ1ο0. 690}. ὁ 
πέμπτος τῷ ποδὸς δάκτυλος Ζμὸ10. 688 37. ἀνειδέσι τῶν 
ποδῶν οἱ δακτυλοι καμπύλοι εἰσίν Φ6. 810 320, δειμαλέοις 
τὰ δάκτυλα συμπεφραγμένα φ6. 810 522. --- ἔχει ὄνυχας 
ἅπαντα ὅσαπερ ὁακτύλως, θακτύλως. δ᾽ ὅσα πόδας Ζιγ9. 80 
517481. τὴ ἐπαλλάξει τῶν δακτύλων τὸ ἕν δύο φαίνεται εν2. 
460520. Μγ8. 1011 384 ΒΖ. πλα!1. 968}14. 11.959516. 
λεῖο. 965 486. οἱ ὑπὸ τὴν ὄψιν ὑποβάλλοντες τὸν δάκτυλον 
ποιῶσιν ἔτι τῷ ἑνὸς φαίνεσθαι δύο Μκθ.1068.58. ενϑ.461}81. 
ἐάν τις θεωρὴ διὰ κοσκίνν ἢ τὸς δακτύλες τῆς ἑτέρας χειρὸς ἐπὶ 85 
τὴν ἑτέραν ἐπιζεύξας πιε11.912}18. πυρῆνες ἐκ τῶν δακτύλων 
ἐχϑλιβόμενοι, πηδῶντες μαδ. 8425ϊ10. β9. 868 528. δεικνύναι 
τῷ δακτύλῳ Αδτ.92}2. Κρατύλος ἐδὲν ᾧετο δεῖν λέγειν ἀλλὰ 
τὸν δάκτυλον ἐκίνει μόνον ΜΎ8. 1010 318. τοῖς πλεγματίοις 
οἱ ἰατροὶ τὺς δακτύλως ἐνέβαλλον Ζμδ 9. 685 "6. --- στῆναι 40 
ἐπ’ ἄκρων τῶν δακτύλων πειδ. 882 380. --- ὃ. δάκτυλοι 
πιδηητρα  ἴατη. πίθηκος (Μδοδοὺβ δοδυδδίμβ (607) ἔχει ὀακτύ- 
λες ἑμοίως ἀνθρώπῳ" οἱ τῶν ποδῶν δάκτυλοι ὥσπερ οἱ τῶν 
χειρῶν. ὁ μέσος μακρότατος ΖιββΒ. 502 "8-6. οἱ τῷ πιϑήκυ 

δάμαρ (δχ δορὶ ρταιαταδίθ δπιίᾳμο) θ1388. 848 0830. οἵ 6 Ηοτ- 
Ἰωϑηη Οραβο Υ 179. 

Δαναός. ἀγὼν ὃν ἐν ἔΑργει Δαναὸς ἔθηκε ἢ 594. 1514 "29. 
--- Δαναὸς ἐν τῷ Λυγκεῖ (ΤἈοοἀεδοίαα, Νϑυοῖκ ἔν ἐσ Ρ 638) 
πο11. 1452 828. 

δανείζειν ΗἨΐ1. 1167}22, 80. οοπὶ ἀντιδανείζειν ΗΙ 3. 116 ὅ 
48, 9. ἀϊδὺ διδόναι πκθῶ. 980 481. δανείζειν τὰ παιδία ἀλ- 
λήλοις εἰς εὐωχίαν Ἠη8. 1148 "28. δανεῖσαι τῇ πόλει ἐπὶ 
τόκῳ οβ1848171,1849.5"10. δεδανεικε Ῥβ28. 1400 5421. 
-- τιρὰ παρὰ τῆς θεῦ δεδανεισμένος οβ18.49 522. 

δάνειον ΗΙΤ. 1167 21. .0β1847 38. ἀϊδὶ παρακαταθήκη πκθ2. 
950 828. δανειον ἀποδοτέον Ἠι). 1164 "88. 

δανεισμός. συνάλλαγμα ἑκώσιον Ηεδ. 1131 48. 

δαπανᾶν ὀλίγα, πολλὰ εἷς τι Ηδ6. 1128 527. ρ21. 1484 
414, δαπανᾶν ἀνάλωμα τι Πβ9. 1211.381, δωρεὰς μεγά- 
λας ΠΕῚ1. 181451. δαπανᾶν κατ᾽ ἀξίαν, κατὰ τὴν ἀσίαν 
ᾧ εἰς ἃ δεῖ ΗἨδ4. 1122 526. 3. 1120 24. -- αἱ μικραὶ 
δαπάναι πολλάκις γινόμεναι δαπανῶσι τὰς ἐσίας Πεδ. 1807 
084, --- ἡ φύσις δαπανᾷ τὸν θορὸν πρὸς τὸ συναύξειν τὰ 
ψα βἴπι ΖΎΥΙ. 151 825. β6. 146 518. 

δαπάνη χρημάτων αὶ δόσις, ὁορρ φυλακή Ηδ1. 1120 58. 8. 
1121 412. ἡὶ τῶν συσσιτίων δαπάνη Πη10. 1880 518. δεῖπνα 
ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντα. ορρ συμφορητά ΠΎ11. 1281 
08. εἰδέναι τὰς δαπάνας τὴς πόλεως ἁπάσας Ῥα4. 1859 
026. ἐκλογίζονται πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ τά τε λήμματα αὶ τὰς 

, , 
γεγενημένας δαπάνας ἢ 401. 1546 328. δαπάναι μικραί, με- 
γάλαι ὶ πρέπυσαι Πεβ8. 1801 "88. Ηδ4. 1122 "2. ὁ μεγα- 
λοπρεπὴς περὶ δαπάνην ἐστί ἡεγΎ6. 1288 3482. --- ἐκ ἔτι εἰς 
πλάσιν τῷ ἐμβρύν γίγνεται ἡ δαπάνη Ζγὸδ 8. 116 184. 

ῥάκτυλοι ἔχυσι τὸ καλώμενον θέναρ Ζιβ 8. 502 "19. --- ἡ 46 δαπάνημα ποῖον πρέπον Ηδ 4. 1122 524, 25, ῬΑ. δ. 1128 8511, 
'πρώτη, δευτέρα καμπὴ τῶν δακτύλων τῶν καμήλων Ζιβι. 
499 226, 26. --- ὁ ἐλέφας τὰ περὶ τὺς δακτύλως ἀδιαρ- 
βρωτότερα ἔχει τῶν ποδῶν ΖΙβ1. 497}28, ἡ δακτύλως 
᾽ , Ἂς ΠΟ Η Νν ΚΝ Υ͂. ᾽ 
ἀσχίστυως ἢ ἠρέμα ὀιηρθρωμένυς ὁ ὄνυχας ὅλως ἐκ ἔχει 

14,18. 6. 1128 321. τῶν δαπανημάτων τὰ τίμια Ηδδ. 1123 
519, 84. ἡ μεγαλοπρέπεια ἀρετὴ ἐν δαπανήμασι μεγέθους 
ποιητική Ῥα9. 18660}18. τὰ πρὸς τὰς θεὺς δαπανήματα 
ΠηῚ10. 1880 88. πλυσιώτεροι γίνονται ἀφαιρῶντες τῶν δα- 
πανημάτων Ῥαά. 1859 580. Ζιγϑ. 5171 382. --- ἕκαστος τῶν τῶν φωκῶν δακτύλων καμ- 50 

πὰς ἔχει τρεῖς Ζιβι. 498 584. ---- ὃ. ἀνίαπι δάκτυλοι. ἡ τῶν 
δακτύλων θέσις Ζμδ12. 695 "28. τετραδάκτυλοι πάντες οἱ 

δαπανηρία, ἀοῦ ἡεβ8. 1321 811. : 
δαπανηρὸς εἰς ἑαυτόν, εἰς ἀκολασίαν, εἰς ἀκολασίας Ηδ ὃ. 

ὄρνιθες" πλείως δ᾽ ὠὑκ ἔχυσι δακτύλυς 2μδ12. 695 ."22. τὴν 
τῶν δακτύλων φύσιν ἔχυσι διηρημένην ἔνιοι τῶν ὀρνίθων 

1128 834,1. 1119}81. 8. 1121 09. --- δαπανηραὶ λειτουρ- 
γίαι, πραΐξεις Πε8. 1809 518. Ηδ 4. 1122 821. 

Ζμδι2. 6944. τῶν πλείστων ὀρνίθων διήρηνται οἱ δάκτυλοι 55 δαί πεδον. ἐλθυνν ἐς κλεινὸν Κεκροπίης δάπεδον Γ 628. 1588 
Ζιβι2. 5041. καὶ ἴγγξ ἴδια ἔχει τὰ περὶ τὸς δακτύλως 
Ζ|βι12. 504514. τὰ πλωτὰ διηρθρωμένυς ἔχει ᾧὶ χωριστεὶς 
δακτύλυς ΖΙβ12. 504 48. τὰ ἕλεια τὰς καμπὰς ἔχυσι πλεῖυς 
ἐν τοῖς δακτύλοις Ζμδ12. 69417. οἱ τῶν ὀρνίθων πόδες 
μεταξὺ τῶν δακτύλων δερμάτινον ὑμένα ἔχοντες ἔ 816. 80 
1531 »28. τοῖς στεγανόποσι τὸ μεταξ") τῶν δακτύλων ποῖον 

412. δάπεδονδε (Ηοπι λ 598 ν]}) ΡΎΙ1. 1411 584. 
Δαρεῖος Ῥβ20. 1898 338. ημβ12. 1212 84, 6. θ49. 884 48. 

Δαρεῖον ἐκρέμασεν ᾿Αρταπάνης ΠΕΙῸ. 1811}88. Δ. ἐπαύ- 
σατο διορύττων τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν μα14. 852 "28. Δα- 
ρεῖν πρόσχημα κθ. 898311. το Δαρείν ποτήρια ὶ 348. 
1824 818. 



166 δᾷς 

δεῖς. δᾷδες καιόμεναι πια 10. 900 58. δαδὸς καπνὸς ΧΙ. 191 
024, ᾿ 

δάσκιλλος. ὁ δάσκιλλος (δασκιλλος Α8) τρέφεται τῷ βορ- 
βόρῳ ᾧ κόπρῳ Ζιθ 3. 591 514. (δοίδοπα ἀπιδτα Κ᾽) 

δασύνεσθαι. τὸ σῶμα δεδάσυνται ταῖς θριξίν Ζμβ 14. 658 δ 
429. δασύνεσθαι μᾶλλον, πάλιν Ζιη4. 684 328. Ζγεϑ. 183 
48, 184 512. δασύνεσθαι, ορρ φαλακρῶῦσθαι Ζιγ11. 518 "21. 
δασύνονταί τισιν αἱ ὀφρύες Ζιγ11. 518 "6. Ζμβ1ὅ. 658 "19. 
-- ὅταν τὸ ὄρος ἤδη δασύνηται Ζιι49 Β. 682 "22. 

δασυπόδειος. τὸ δασυπόδειον γάλα παχύτερόν ἐστι τῷ κυ- ΄ὸ 
νείν Ζιζ20. 514 "18. 

δασύπυς. 1. Ἰμϑροτίμα οὖ ᾿μϑρὺβ ὑϊπάα8β 10. τϑέθγ(αγ ἰωτοῦ 
ἀμφώδοντα Ζιγ1. 511.381. 21. 522 "9, μονοκοίλια Ζμγ1ὅ. 
618 841, ὀπισθυρητικά Ζιβ1. 500 }16. ε2. 689 "22. Ζμδ]10. 
689 334 (οΥ̓ΒοΒγοῦον, ϑδαρθῦβιογ ΠῚ 880, 1746, ϑαρρίθιι 16 

1840 ρ. 460). μαλακὴν μὲν ἔχει τὴν τρίχα, ἧττον δὲ λε- 
πτήν Ζγεϑ. 188 51. κατά τινας τόπυς δύο δοκῶσιν ὕπατ᾽ 
ἔχειν Ζμγ1. 669 584 (οὔ ΗΆ]16Ρ ΕἸοπὶ ρἈγβίοὶ ΥἹ 462). ἀθ 
βϑησυΐπο Ζιγθ. 5160 82. --- 2. υθρὰδ {ἰπυϊἀὰ8 οἰυϑαὰ 6 ναγιϑίαῦ 
1. ὑπὸ τὺς πόδας ἢ ἐντὸς τῶν γνάθων ἔχει τρίχας Ζιγ1 2. 30 
519 422. Ζγὸ δ. 114 358ὅ. συνιόντες πυγηδόν" πολλάκις ἡ θή- 
λεια προτέρα ἀναβαίνει ἐπὶ τὸν ἄρρενα Ζιε2. 889 "22, 38, 
ἔχει κοτυληδόνας ἐν τῇ ὑστέρᾳ στανίάα ΖΙγ1. 511 3481, πο- 
λυτόκον ἢ σπερματικόν, τὰ μὲν τῶν κυημάτων ἀτελὴ πολ- 
λώκις ἔχει, τὰ δὲ προῖεται τετελειωμένα τῶν τέκνων Ζγὸ δ. 35 
114 482. 58, ἐπικυίσκεται Ζιεϑ. 542 081. ζ88. 679 Ῥ80-680 
45. η4. 585 88. Ζγδδ. 114 581 (οὔ ΥαἸδπῦία ΡΕγβῖ0] ΠΕ ὅ8, 
Βυγάδοι ΠῚ 540, οοπύγϑαϊοὶν Β]αβίαβ ϑδθαροιβίογ 419). τὸ 
τῶν δασυπόδων γάλα πυετίαν ἔχει Ζιγ 21. 522 59. ζ.20. 
514518. Ζμγ15. 6166, 15, --- δειλὸν ᾧ φρόνιμον Ζια 1. 80 
488515. οὗ ΗζΊ. 1141 Δ21 οὐ Αοἰίδῃ ἢ Α ὟΙ 47. οἱ λέοντες 
τί ἔλεγον δημηγορώντων τῶν δασυπόδων ΠΎ18. 1284 216. 
-- ἐν Ἰθάκη ἡ ὀύνανται ζῆν Ζιθ28. 606 32, ἱπ Αθργρίο 
ταΐμοσθα Ζιθ28. 6061 (ὩΘρὰ8 δοργρίϊδουβ Ο60|}). δασυ- 
πέδων τι γένος ἐστὶ ὦ ἄλλοθι ἢὶ περὶ τὴν λίμνην τὴν Βόλ- 85 
βην Ζιβι1. 801 "6. “811 810 84. δὰ 660. Κ799, 8. ΚαΖΙ11. 
ΑΖγ28. ΑΖΙ[66,11; 1498. Βοοβαγῦ Ἀῖθτοζ ΠΠ 997. Βεοκ- 
ταϑπὴ ἀ6 Ηἰδὺ πα νοῖῦ 301. οὐ λαγωός. 

δασύς. πάντα ὅσα τετράποδα ὼ ζῳοτόκα δασέα ἐστίν Ζιβ1. 

. δέ 

ματα τοῖς ὅσι ΜΑ δ. 985}27. ὁμοίωμα τῷ τέλει Πθ5. 
1889 "85, [1840 329. μετέχειν τῆς ὁμοιότητος τοῖς φυτοῖς 
ΖγΎ11. 161 584. οὗ Φ 2. 806 529. ἐμποὸισμὸς ταῖς βυλή- 
σεσιν Ῥβ2. 18718018. βοήθεια τοῖς ἀπόροις Πζδ5. 1830 48). 
δώρημα θεῶν ἀνθρώποις Ἠα10. 1099 Ὁ11. ὑπηρέται τοῖς 
νόμοις ΠΎ1Θ. 1281 321. ἡ Περιανὸρυ Θρασυβύλῳ συμβ.- 
λία Πγ18. 1284 527. τίς ἐστιν ἡ τοῖς μορίοις θίξις ψαϑ: 
401 318. τῇ πράγματος μὴ εἰδόσι δήλωσις ρ80. 1488 484. 
ἑρμηνεία ἀλλήλοις Ζμβ11. 660 585. ἐπιτίμησις τῷ λόγω 
τθ11. 161 19, 838 (οὐ ἔογί 419, οἱ ποῶδ. 1461 19 ἰοτὶ ἀλο- 
γίᾳ, μοχθηρίᾳ βοτίθπάσπι ρτὸ ἀλογία, μοχϑθηρία). πολιτεία 
γάρ ἐστι τάξις ταῖς πόλεσιν ΠῈ1. 1289 315. ἡ δικανικὴ 
ἀκριβεστέρα, ἔτι ὁὲ μᾶλλον ἡ ἑνὶ κριτῇ ΡΎ 12. 1414511. 
ὁιεξιων τὰ κατὰ τὸν πόλεμον ἀτυχήματα τοῖς ἀνθρυποις 
ρ8. 1438 482. εἰς μισθὲς τοῖς στρατιώταις 0β1850 Ρ6. ἀπει- 
λῆς ἕνεκα τοῖς ἐν ταρτάρῳ Αδιι. 9484. ἰἀ λειτυργίας 
ἕνεκεν τῇ φύσει οαϑ. 1848 "20. ἀφροδΐσια τοῖς ἄρρεσιν Ἠηθ. 
1148 099, ἔφελξις τῷ πεπηρωμένυ μορίν τοῖς ἄλλοις Ζπϑ8. 
108 "10. ---- ἀδῦῖναϑ σὰπὶ νϑγθἷβ οοπϑίγυοίαβ, πολλὰ κακὰ 
αὐτὸς αὐτῷ ποιήσει ὦ τοῖς φίλοις ἡμβ8. 1199 58. --- ἀλ- 
Οἰνὰ8. 8:1} τἀ 18. οατὰ Ὀγον]οαοητία ἡαδάδαιχ ἀβυγρδῦυβ, 
τὸ πνεῦμα πόρρωθεν ψυχρὸν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοὶς ὠνέ- 
μοις Βἰπι μβ8. 867 Ρ4, γ2. 871 20, 8372 31. --- ἀαείνυϑ 
οἰβίσιβ, αὶ γὰρ ὁ Ζεὺς αὐτὸς κιθαρίζει τοῖς ποιηταῖς Πθ5. 
1889 "8, --- ἀβείνυβ δρυά ραββίναπι, φιλῦσι τὺς φιλυμέ- 
νὰς ὑπὸ τῶν φιλυμένων ἑαυτοῖς Ῥβά. 1381 816. --- ἰηΐοι- 
ἄσιη ἀδίίναβ ᾿Ιθ6γίαβ δὲ οὰπὶ πορ]  σοπῦῖα αυδάδηι ἰδ ἀβὰγ- 
Ρϑαγ, αὖ οπιηΐπο ταῦϊο δ᾽ίψυβ οὖ γϑ]δῦύϊο απίνογβθ βἰρτί- 
οδὕαγ., Ὠθαϊ6 οἷὰβ παίαγα δοουσγαῖο ἀθβηϊδίαν. ἐδὲ δ τῷ 
καθόλν ἐκλεκτέον οἷς ἕπεται τὸ περιεχόμενον (1 6 εἰ δὲῖ 
λαβεῖν οἷς ἕπεται τὸ καθόλυν ΜΥ2) Αα 271. 48 Ρ29. ἐπεὶ τὸ 
ὑπάρχειν ἀεὶ τῷ ἀνωτέρω ἵσταται (ἰ 6 ἐν τὴ ἐπὶ τὸ ἄνω 
ὁδῷ ΝΥΝ2) ΑὙΖ21. 82 "21 (ΟΥ̓ ΥΥ͂Σ δὰ Ἀ 1, φυδππαύδτη 18 υβὶθδίδ 
ἱπιπιίβου). τῷ αὐτῷ ὀργάνῳ χρῆται πρὸς ἄμφω ταῦτα καὶ 
φύσις, καθάπερ ἐνίοις τῇ γλώττη πρός τε χυμὲς τὸ πρὸς τὴν 
ἑρμηνείαν αν 11. 416518. ὁμοίως δὲ ἢ τὲς ἰχθῦς οἴονται 
διαφέρειν πλὴν τῶν σελαχῶν τύτοις γὰρ ἐκ ἀὠἀμφισβητᾶσιν 
Ζγ5. 165 012. --- ρϑου τὶ Ατίϑιουθὶὶ αϑι8 ἀαεῖνὶ τὸ ἀγαθυὶ 
εἶναι βἷπι, οὗ εἶναι ὃ οἱ τὸ τί ἦν εἶναι. 

498}16. ἄνθρωπος τὴν κεφαλὴν δασύτατον τῶν ζῳων ΖΙβ1. 40 Δαυνία θ109. 8401. --- Δαύνιοι 8109. 840 Ῥ6. 
49818. Ζμβ14. 658}8. τὸ ἔμβρυον πότε δασυ γίνεται 
Ζιζϑ8. 561 028. ἧττον δασέα τιὼν ζῴων τὰ ὕπτια, τὰ ἔμ- 

προσθεν Ζιβ1. 49821. πιδ8. 896 }29. ὦτα δασέα, ψιλά 
Ζιαιι. 492582. σιαγόνες δασεῖαι ΖΙΎΙ1. 818 }19. σῶμα 
δασὺ λίαν Ζμβ14. 658 3536. τῶν καράβων τὰ δασέα αν12. 45 
411.38. τῶν ἀνθρώπων οἱ δασεῖς ἀφροδισιαστικοί Ζγὸδ. 
1141. πὸ 81. 880 384. 124. 898 "10. --- φωναὶ δασεῖαι διὰ 
τί ακ804.}8-11. --- τὰ δασέα. βρυώδεσι κ, δασέσιν Ζιε10. 
848 51. ἐν τοῖς δασέσιν Ζιιδ. 61111. 

Δαφναῖος ϑγτγβουθδηυθ Πε5. 1805 326. 
δάφνης τὸ ἄνθος ἢὶ ὁ καρπὸς χρώματι διαφέρει χδ. 196 11. 

([δυζγὰθ. πΠΟΌ1]} 18. 7.) 
δαψίλεια τροφῆς Ζιζ18. 512 48, τῷ ὑγρὃ, τῆς νοτίδος Ζγεϑ. 

183 "18. μαθ. 848 8510. 

δαψιλής. δαψιλὴ εἶναι ἐπὶ τῷ εἰς τὰ δέοντα ἀναλωθῆναι ἐλευ- 
θεριότητός ἐστι αρῦ. 1350 "28. --- δαψιλὴς τροφή Ζγὸθ. 
ΤἸ4 020. πκη]. 949 488. ἀλὶ δαψιλεστέρῳ χρῇσθαι Ζιη 4. 
585δ527. --- δαψιλῶς χρῆσθαι ρ8. 1424 48. 

δασύτης τῶ σώματος, ορρ Ψιλότης ΖΙβ11. 499."11. 16. 612 80 δαψιλὸς αἰθήρ (Εταρ 287) Οβ!18. 294526. Ε2. 9716 586. 
11. ἡ δασύτης σημεῖον πλήθους περιττώματος Ζγὸδ. 114 
4868, 84. δασύτητος διαφοραὶ τὶ σημαίνυσιν Φθ. 812 "18-818 
42. 2. 806 "18. --- τὰ στοιχεῖα διαφέρει δασύτητι ἢ Ψιλό- 
τήητι πο20. 145682. ᾿ ᾿ 

δατητής, παρὰ ᾿Αττικοὶς ὁ διανεμητής Γ 8388. 1542 58. εἰς 55 
ὀατητῶν αἵρεσιν, εἶδος τι δίκης 888. 1541 Ρ85, 1542 51. 
881. 1641 "8. 

Ῥδύῖϊναβ ὑδπιροσα 8 νηνεμίῳ μβ8. 866 36. βορείοις. νοτίοις 
μαϊο. 847386. 01. 381158. Ζιζ19. 571481. πκε18. 939 "20. 

-- Ἰοοδὶῖβ τίκτει πρὸς τῇ γὴ ἢ βρυώδεσι ὶ δάσεσι Ζιε10. 80 
5431. --- ἀαίίνυβ σοηδύγιαοῦυβ οὐπὶ δα βύϑηιν 8.) ὁμοιώ- 

δέ. ἔνιοι σύνδεσμοι ὠπαιτῦσιν, ὥσπερ ὁ μὲν ὁ ἐγὼ υὲν 
ἀπαιτεῖ τὸν δέ ἢ τὸν ὁ δέ Ῥγὅ. 1401 328. --- δέ ροβὶ πο- 
Εαϊϊοποαι αδἱ ἀλλά οχβρθοῖθθ, ἐκ ἔστι δὲ μόνα ταῦτα, 
πολλὰ δὲ ᾧ ἕτερα ψαῦ. 409 "28. οὔ Μκ8. 1061 4938. Πη4. 
1820512. --- ὁ δὲ βἰτπι, δὶ αἰ ὕθγατα, αἱ γεβροηαθβϑῦ, πιθαι- 
Ὀγαπὶ ποῦ οϑῇ ΡῈ ὁ μὲν βἰρηϊβοδίαπι, νϑ] ατὶ τὰ εἰ ἔβλα- 
ψεν. ὁ δὲ βέβλαπται Ἠε1. 118256, 8. Φεθ. 280}4. δ. Ζιζ 19. 
518082. Ζμβ8. 654 328. Πβ4. 1262 527. --- υδὶ ἀθπιοη- 
δύγαῦινα Θηυηοἰδίῖο 8θησἰναν το δύ νδηι, πο ΤΑΤῸ ραγίϊουϊα 
δέ τοϊαύῖνο δάάϊία ἰϊζογαίαγ δρυὰ ργοποηθη (δάϊθοθίναπι, 
δανογθίαπ) ἀθπιοηβγαύίναπ: ὅσοι μὲν ἕν τι τὸ πᾶν λέγυσιν 
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εἶπαι...) τύτυς μὲν͵ ἀνάγκη... .." ὅσοι δὲ πλείω τὴν ὕλην 
ἑνὸς τιδέασιν ..., τύτοις δὲ ἕτερον τα Γα]. 814 512. μα18. 
349 18. Ζγα12. 129 52. Μζι0. 1086 329. Φὸ2. 209 382. 
ὅσοι μὲν ὦν, ὅτοι . ..." ὅσοι ὃδ. .. ὅτοι δὲ εἰπι Ψα 2. 
404}8. μὸ 6. 888 280. Ζγα 12. 119 "9. 18. 1720 418. Μγδ. 
1009321. ΠῸῚ12. 1296.82. η9. 1829 811. πα 40. 884 41, 

Β0Π Ρτδθοθάθηΐθ Θπυποϊαίο, ᾳιοὰ 8 ΡἈτιίου]α μέν ἐχου- 
ἀϊδίαν: ὅσων δὲ τὸ ἐναντίον μὴ ἀεί, ταῦτα δὲ δυνατὰ βἴτα 
Φὸ13. 222 81, 8. ΖγΎα12. 119 59. 18. 720 31. 20. 728 Β10. 

β6.14818. ΜίκΙ. 1059}81, 88. Πβ2.1261}8. Ρα4.1859 10 
128. χῦ. 196 "4. πλι. 984 521. οἵ ἄν δ᾽ ἴσον ἔλθη ἀφ᾽ ἑκα- 
τέρυ, τῦτο δ᾽ ἐδετέρῳ γίγνεσθαι ὅμοιον Ζγὸ 8. 169 512. --- 
ἴῃ ϑπυποῖα Ὁ8 ΘΟΙΏρΑΓΘΟΪΥΙΒ, οὐϊδπλ Ἀδὲ Ἰϑπι Ὀγυχη τοἰ δύναται 
Ρτϑθροβίθαμ ἀθπλοπβίγαῦνο ΠΟῚ Βαθθὺ ΡΑγθθυϊαπι. δέ, ἀ6- 
πιοαδίγνο ἰπύθγάατα δέ δἀάϊναν: ὥσπερ ὧν κἀκεῖ, ...., 15 
ὁμοίως ὁδ ἢ ἐν τύτοις μβῶ. 8355 515. Μλϑ. 1015 510 (ῦ, δὴ 
ΒΖ) οἵ Ἰηύθγργοίθβ δὰ Ρ͵δὺ Ργοὺ 826 ἢ 8284 (β061}Ε.α1. 1094 
414, ΜΎ 2. 1008 Ῥδ. Ψβ10. 422 49, αὶ Ιοοἱ νἱἀθηΐαν οοτα- 
ΡΔΓΑΙῚ ρο886, δὴ βου θπάυπι νἱ δία). ---- ἴῃ Θηαποίαιβ σο- 
ἀἰμομδαὶῖθαβ δροάοβὶθ ἱπίθγάσμ, υδὶ Ἄρροβίεἴο. ηυδθάδπι Βἰρηϊ- 2 
βοδηάδ δϑῦ, ῬΑγθοαϊατα δέ δἀβμίθου: εἴπερ ὁ ἀνὴρ ὁ σπυδαῖος 
διότι βελτίων ἄρχειν δίκαιος, τῷ δὲ ἑνὸς οἱ δύο ἀγαθοὶ βελ- 
τίς ΠγΥ16. 12871518. Φὸδ. 216 16, οὗ ἀλλαΐ 'π δροάοεὶ 
ἐααποίαιομαπι ΘΟ: οπδ]ΐατα. ---- - Ῥοβὺ ᾿ἱηθογιθούϑηη ρΆγθα- 

τβεβῖα ἱπίθσάσμι, βϑεϊπὰθ δίαμθ ὅν. δή, Ραγίϊουα δέ δα βὶ- 36 
δεῖαγ: διχῶς δὲ κινυ μένυ παντός (ἢ γὰρ καθ᾽ ἕτερον... δὴ 
ὀιχῶς δὲ λεγομένυ τῷ κινεῖσθαι ψα 8. 406 510. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
τὸ ὃν τὸ ἁπλῶς λεγόμενον λέγεται πολλα χῶς. ον ἐπεὶ δὲ 
πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν Με2.1026}2 (Ὁ ἐπεὶ δὴ. Β2). τῷ δὲ 
συνόλα ἤδη, οἷον κύκλυ τυδὶ, τῶν καθ᾽ ἕκαστα τινος ἢ ἢ αἰσθητῷ 30 
ἥ νοητῷ (λέγω δὲ. .} τύτων δὲ ἐκ ἔστιν ὁ ὁρισμός Μζιο. 
1086 55. ἀλλ᾽ ἐδὲ τὸ νοεῖν, ἐν ᾧ ἐστὶ... δὲ τῦτο δ᾽ 
ἐστὶ ταὐτὸ τῷ αἰσθάνεσθαι Ψγ8. 421011. οὗ Ζιδ1. 624 48. 
Πὸιά4. 1298}19. --- ἀθοιι ἰπύεσργθῦθθ χαϊάδη Ατσίβίοοὶὶ 
υἱδασηῦ ῥΘου δγθι δὲ 8 γϑὶαδ Κ͵ΎΔΘΟ18 βου ρύοσὶ θὰ8 8116- 85 
πᾶπὶ ὑϑατη ρϑγίίουϊδθ δέ ἰπ δροάοδὶ (ΥΥ̓͂Ζ δὰ 17 "1. ἀδιὺ- 
᾿ς ΡΟ] Ρ 291, 8367, 401 41), 8 ποὺ νἱάδίαν οογυΐβ δχθτι- 
Ρ 8 δοπδστωδγὶ ροββθ, οὔ ΒΖ Ασ δὺ ΠῚ 1244; εχ [10 γὶβ 
Ῥϑευἀερί ρταρῖβ οὔ οβ1849 "18. --- ΘοοἸ]οοϑιῖο ραγίΐοι]δθ 
δέ. ἈΒῚ ποπιϊηὶ οαπὰ αγύϊοαϊο οοπίαποῖο δάάϊταν δέ, αυδπι- 40 
θδλαι Ρ]ΘΥΌσαα 6 ἱπίθγρομ αν ἰμῦθν ποθ οὐ Δγθϊσαϊατα, 
Ἀδυὰ ΓΆΓΟ ἴϑιλθῃ αἰτί]αθ Ροβίροβίξαπι Ἰερίατ: τῷ μὲν 
ἀριθμῷ ἕν, τῷ λόγῳ ὁὲ ὄυο βπι Φθ8. 262.511. δ 11. 219}20. 
ἴ2.23814. Γαδ. 8320}14. Αα 4. 25 580. β9. 60 "5. γ18. 
80}9. Η810. 1159 ιν ι1.1168 518, 19. Πε6. 1805 "28. 46 
καἹ. 1848 54 (βοὰ τὸς ἴσυς μὲν, τὺς δ᾽ ἀνίσυς Ηθ15δ. 1162 
58). αἱ τῶν σπυδαίων δὲ (δὴ ΒΚ) πράξεις Ηι9. 1169 08 
Βε Ἂν 8ι ΠῚ 64. κἂν εἰ δὲ τεθ. 135}29, 186 49, 17,21, 24, 
᾿: εἴ τι ὁὲ ἔνδοξον ὑπῆρξε ρ86. 1441 514. ἐκ ἐν τοῖς αὐτοῖς 
δὲ Αβ 14. 6241. μὴ τοῖς αὐτοῖς δέ πο21. 1451 θ5, ὅπως τὸ 
4. ὅν δειχθέντος τε]. 128 088. --- ὼ -- δέ οἵ ἃ. --- κἐἀδὲ 
- δὲ: ὁ ἐλευθέριος δώσει τὸ καλῦ ἕνεκα ᾧ ὁ ὃρ 5: οὐρὰ «ὃ 
ὐδὲ λήψεται δὲ ὅθεν μὴ δεῖ ΗἨδ2. 1120 581 (ὁ --- δὲ 580). 
εἴ Μχ10. 1066 "84. --- δὲ δὴ οὔ δή. -- δ᾽ ἦν μα18. 880 
9.14. 851}82. β8. 8571017. γ4. 814 018. μΤ]. 462 Ρ26. 86 
Ζγα18. 1728. 326. ΗΙ11. 1171 384. Παδ. 1284 08. Αα25. 42 

6, τὸ. 12184. ΨῈΠ} ΡοΘΓΙ 45 δὰ πο4. 1449 39. --- οἴ ἀ6 
ραγτίςαϊδο δέ υβα Ατὶδιοϊο]ῖοο Εποῖκθη τ᾽ 232-88. 
ἐσιέναι. δεδιότες ταῦτα Πεθ. 1306 325. δεδιως τὰς παρα- 
πετομένας μνίας Πηϊ. 1828 429 (οἴ παροιμία). δεδιότες μὴ 60 
ῥῶσι Πε8. 1802}21. ὅταν φοβηθῶσι ᾧ δείσωσιν Ζμὸ 5. 
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619 86, 26. ἡ φιλοσοφία τὸ πρᾶγμα ἐκ ἔδεισεν κ1. 8391 
88. δείσαντες Ἴδ. 1428 "89. 

δέησις. δεήσεις εἰσὶν αἱ ὀρέξεις Ῥβ1. 1385 322. κατὰ τὰς 
δεήσεις ποιεῖσθαι τὼς μεταδόσεις Πα 9. 1251 528. 

8 δεητικός. ἐ δεητικὸς ὁ μεγαλόψυχος. Ηδ 8. 1125 510. 
δεῖγμα. τὸ προοίμιον δεϊγμαά ἐστι τῷ λόγυ, ἵνα προειδῶσι 

περὶ ὃ ὁ λόγος Ργ!4. 1415 812. 
δεικνύναι. δεικνύναι τῷ δακτύλῳ ΑδΤ. 9202. ἀρχὴ ἄνδρα 

δείξει Ηεϑ8. 1180 82 (εἶ Βίας). ὁ χρόνος λέγεται δεικνύναι 
τὸν φιλύμενον ηεη. 1238 814. ποιεῖν μὲν τὰ ἀστεῖα ἐστι 

τῷ εὐφυῦς, δεῖξαι δὲ τῆς μεθόδε ταύτης ῬΎ΄Ο. 1410 58. 
-- δεικνύναι. δείκνυσθαι, δεδεῖχθαι ς ρατίϊο, δεικνύναι τὸς 
συ μμάχες δικαίως ὄντας αἱ Πβ71. 126620. Ηη11. 1152 
48. 08. 1424}16,87. Αβδ. 51 520. α28. 40521. 29. 45 "89 
8]. ὟΥ͂Σ δὰ 85.316. --- Ἰορίοθ δεικνύναι Ἰαίίυ8 ραίοὶ {υδπὶ 
ἀποδεικνύναι, φυοὰ Ρϑγ ΤΥ Πορίβεπατα φοπβοϊξυν (εἴ ἀποδεικνύ- 
ναις ἀποδεικτικος, ἀπόδειξις). πῶς ὁ ὁριζόμενος δείξει τὴν 
ἐσίαν: ὅτε γὰρ ὡς ἀποδεικνὺς ὅτε ὡς ἐπάγων ΑδΊ. 92 

484. ἀνάγκη συλλο γιζόμενον ἢ [ ἐπαγοντα δεικνύναι ὁτιῶν Ῥα2. 

1856 8. ἰϊααὰθ δεικνύναι παηΐνογβα ἀθπιοηβίγαπάϊ, δχρομθηάϊ, 
ΘΧρ] οδπάϊ νἵτα μαθαῖ, νϑ] αὐἱ ἐν τοῖς πρώτοις. ἐδείχθη λόγοις 
Πγ 18. 1288 "87. δεικνύναι τὰ φανερὰ διὰ τῶν ἀφανῶν 
Φβι. 198.34. τὰ δεικνύμενα διὰ τῶν μαθημάτων, τὰ περὶ 
τὰς αἰσθήσεις δεικνύμενα μα 8. 8339 082. γ2. 812 582, 510. 
ὁ λόγος δείκνυσιν ὅτι μβδὅ. 3621. δεικτέον ᾧ στως Ζμαι. 
642 481. οὔΐδπι βἷπθ οὐἱβοῦο δεικνύναι περί τινος: νῦν ὃδὲει- 
κτέον ἡμῖν περὶ πολιτείας Πὸ8. 1298 081. τὰ ἐπα μφοτερί- 
ζοντα δείκνυσι περὶ αὐτῶν ᾧΦθ6. 259 527. οὔ δεδειγμένον ἂν 
εἴη ἱκανῶς Ηη1. 1145 7. -- ροΐοδβῦ ὕδηθπ δεικνύναι, 40ο- 
πΐδπὶ Ἰδίϊαβ ραίθῦ, 60 ϑηρηδβυογα βθηϑὰ υϑαγραγὶ, 4αΐ ργο- 
Ῥυὶαβ δϑὺ νϑῦῦο ἀποδεικνύναι, ν᾽ αἱ βἰπθ ἀἰβογί πεῖπθ δεδειγ- 
μένος. οἵ ἀποδεδειγμένος Ἰορίξαγ Αβό. 5888, 9, 11 4]. δειινύ- 
ναι τὰ ἄλλα (πὶ τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν). ὉΡΡ λαμβάνειν τὸς 
ἀρχάς ΑὙ10. 16 3845844. ὅσα ὁεικτὰ ὄντα λαμβάνει μὴ 
δείξας ΑΥὙΙ 0. 176521 (εῇ ἀποδεικτός). λύει ἢ δείξας ἢ ἢ ἔνστα- 
σιν ἐνεγχών Ρβ26. 1488 426, οἵ ἀνταποδεικνύναι, δεῖξαι 321. 
ἀποδεικτικαὶ ἀρχαὶ αἱ κοιναὶ δόξαι ἐξ ὧν ἅπαντες δειινύωσιν 
Μβ2. 996 46,28. τὸ ᾧαναι ἢ ἀποφάναι ἀξιῶν ὦ δεοινύν- 
τος ἐστὶν ἀλλὰ πεῖραν λαμβάνοντος ΤΙ11. 171 08. δεικνύναι 
διὰ τῶν ὅρων, διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων Αα171. 811. 18. 838 
82. Ρ29. δειχθήσεται τὸ συμπέρασμα διὰ τῆς ντιστροφὴς 
ΑαΒ. 80 34. δεικνύναι κύκλῳ, ἐξ ἀλλήλων . δι’ ἀλλήλων 
Αβδὅ-1. δεικνύναι διὰ τῷ ἀδυνάτιυ, ἐκ τῷ ἀδυνάτυ Ααδ. 28 
47. 6. 28 329. 15. 84 38, 86 840. 17. 8139. 29. 45 "8. --- 

Ῥϑου]ατὶ ἀδὰ δεικνύναι ορροπίζαν νοὶ ἱπάϊγϑοῖδϑ ἀθπιοηβίγα- 
ἴοι, δεικνύναι. ορρ εἰς τὸ ἀδύνατον ἄγειν ΑὙ324. 85"16, 
19, ἡὶ δεικνύνσα, ορρ ἡ εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαΐγυσα ΑΥ̓ΤῚ. 
658, νϑὶ περαίίνδθ, ἡ δὲεικνύυσα ἀπόδειξις βελτίων τῆς 
στερητικὴς ΑὙ 25. 86 038, οῇ δεικτικός. --- ἔογιαδα νϑτδὶ 

Ρϑγέϊπι ἃ δείκνυμι τοροίαηθαν ρατγθϊα ἃ δεικνύω. δεικνύσνσιν 
ΑὙΞ9. 1755041. 10. 76}10. Φὸθ. 218015, 7. 214}7, 40. Ραὶ. 
1854021 8] (οἴ ἀποδεικνύασι ποθ. 1458087, ἀποδεικνύσσι Β11, 
ἀποδεικνύασιν 011 ΒΙκ᾽). ρατγίίς δεικνύς, δὲεικνύυσα ν΄ βαρτὰ. 
[π Πἶθγο ρ ἱπβηὶθινιιβ δὲ υϑγθὶ 81 πῃ ρ]1οἷ8 δ σοπιροβιζογαπι Β86 06 
Ἰορίταν δεικνύειν Ρ2. 1421 28. 4. 1426 34. 9. 1429 81. 87. 

1448 314, 82. οὗ ϑρθϑῃρθὶ δοιηηὶ ρ᾿ 148, 864 8110] ὀχ Βι θθίυΓ 
ἔοστλδ δερκύυναι ρθ. 1421 526. 9. 142988. 1ὅ. 1481}18,11. 

85. 1440 318. 80. 1441 828. 87. 1444 87. δεικνύοντας ρ81. 

1444511͵ 8β6ὰ δεικνύντες ρ 81. 1445 58. 88. 1445 Ρ8. δείκνυε 
ρ838. 1489 384. 81. 1444 31. --- δεδειχότες ἐσόμεθα τα]. 
108 08, 11. β1. 109 84. 7.118 012. ὁεδειγμένον ἔσται τβΊ. 
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118 Ρ14. ται Ζικθ. 6877. 
δεικτικός. ὁ διαλεκτικὸς ἐκ ἔστι δεικτικὸς ὠδενός τι11.113 δεῖν (δέω). ὀεθῆναι ἐν τῷ κύφωνι Πεθδ. 1806 "2. ἐν πεντεσυ- 

, γ δ ζει , ες ᾿ ᾿ ἢ ᾽ 
412. --- δεικτικὸς συλλογισμός, δεικτικὴ ἀπόδειξις, ΟρΡ ὁ ρίγγῳ νόσῳ δεδεμένος ῬΎ1Ο. 1411 328. οἷον δέδεται ἀρχή 
οιὰ τῷ ἀδυνάτα ᾧ ὅλως ὁ ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμός Αα38. τις ἐπεγερτική πςθ. 888 349. --- δέδεται ἡ διάνοια ὅταν μέ- 
Δ0ΡΩ7, 41.531. 39. 45 524, ΡΥ βαη. β14. 62 "29, 81. ϑ'Σδὰ 5 νεῖν μὴ βύληται, προϊέναι ὁὲ μὴ δύνηται Ἠηϑ8. 1146 524, 
9.481. --- ἡ δεικτικὴ ἀπόδειξις βελτίων τὴς στερητικῆς Μβι. 995582. 

ΑὙ25. δεικτικαὰ ἐνθυμήματα, ορρ ἐλεγκτικα Ῥβ28. 22. 1896 δεῖνα. ὁ δεῖνα ὶ ὁ δεῖνα Ῥγ15.1416."28. ἐμὸς ἢ τῶ δῖνος 

υ94, Ὑ171. 1418 2. --- δεικτικῶς περαίνεσθαι, συλλογί- Πβ8. 126238. 

ζεσθαι, ορρ διὰ τὸ ἀδυνάτυ, ἐξ ὑποθέσεως Αα7.. 29."81-85 δεινός, ἀἰδὲὶ φρόνιμος. πανῶργος Ηζ 18. 1144528, 28. η11. 
ΜΖ. 28. 4026. 29. 40 326-}4. β14. 62 "89. 1ὸό 1152510-14. ἡμα8δ. 1191}11-21. β6.120441886α. ὅδὲει- 

δειλαίνειν Ηβδ. 1101.418. ε18. 1187 822. νὸς λέγειν, πρᾶξαι τὸ ἐπιταχθέν ΤΙεδ. 1808 312. ΗΘΊ. 1158 
δείλη. περὶ δείλην ΜΎΣ. 811 020. πρὸς τὴν δείλην Ζιθ10. 596 8, ὁεινότερος περὶ τὴν φρονησιν ρ4. 1426511. Ἐμπεδοκλῆς 

128. πκς838. 944310 (6γ τῆς δείλης 381). τῆς δείλης Ζιθ9. δεινὸς περὶ τὴν φράσιν Γ 59. 1485 "8. ῥήτωρ, στρατηγὸς 
5696 28. ἕωθεν ἡ) δείλης 488. 1551}26. μέχρι δείλης Ζιε19. δεινός πιη4. 916 }87. --- ὑχ ἁρμόττει γυναικὶ τὸ ἀνδρείαν 
22 591, ι32. 619.815. ἀπὸ δείλης Ζιζϑ. 564.519. 16. ἢ δεινὴν εἶναι πο15. 1454 824. --- τὸ δεινὸν ἕτερον τῷ ἐλε- 

δειλία, ἀεῦ Ῥαϑ. 1366}18. αρ1. 1249 }81. 8. 1250418. 6. . εἰνῷ Ρββ. 1886 322. δεινά, δγα φοβερά, ἀϊΐδὲ οἰκτρα πο14. 

135110-16. ορρ θρασύτης, ἀνδρεία ἡεβ8. 1220 "89. Ὑ1. 1458 14,1. Ηγϑ. 1115 326,24. 
1228.58. δειλία ἢ ἀργία Ηἰ4. 1166}10. θηριωδη ὁειλίαν δεινότης. ἀϊδὲ φρόνησις, ἀρετή, πανυργία ΗζῚ 8. 11.4.4.528 846, 

δειλός Ηηθ. 1149 88. ἡ δειλία πότερον ἑκύσιον ΗγΎ1.5. 1119 θῶ, 711. 1153 311-14. ημα 8ὅ. 1191 117-27. --- καὶ δεινό- 

Δ97-84. 30 τήτι πιστεύων ἀνέστην ρ80. 1486 584. ἡ δεινότης μάλιστα 
δειλός, ἀοῦ Ηβ2.1104.521. 7. 110194, γ9. 1115 .528.10. ἐν τῷ πλεονεκτεῖν ἐστὶν πιη4. 917 32. 

1115 584, 1116 ΝΡ. ηεβ8. 1221518. Ὑ1. 1228 481. ορρ δείνωσις. παθη, ἔλεος δείνωσις (πάϊρπαιῖο) ὀργή ῬΎ19. 1419 
θυμοειδής οαῦ. 1844 518. δειλὸς θηριωδὴ δειλίαν Ηη6. 1149 026. 16. 1417518. ἐν σχετμασμῷ ὼ δειναίσει (1 6 Θχαρᾷξο- 
Α8., δειλὸς ἀνήρ, εἰ ὅτως ἀνὸρεῖος ὥσπερ γυνὴ ἀνδρεία Πγά. ταϊϊο ΝᾺ ΒΠμοὲ 19) Ρβ21. 189539. --- ἄλλος τόπος τὸ ὃὲει- 

1 71022. δειλοὶ οἱ τὴν φύσιν κατεψυγμένοι, οἱ ἐν τοῖς 285 νώσει κατασκευάζειν ἢ ἀνασκευάζειν Ῥβ24. 1401 "8. 
θερμοὶς τόποις πιὸ 8. 909 018, 9. 10. 910 388,08. δειλθ ση- δεῖξις. ἐν τοῖς ἀτελέσι συλλογισμοῖς ἡ δεῖξις ἀκ ἐκ τῶν᾽ 

μεῖα φ8. 801}4-12. δειλὰ τὰ μεγάλας ἔχοντα τὰς καρ- εἰλημμένων προτάσεων ΑαἹῦ. 84 84. ἡ ἐκ τῶν σημείων δεῖξις 
εἴας, τὰ λίαν ὑδατωὸη. τὰ ἄναιμα Ζμγ4. 661 515. βά. ΡΎΤ. 1408 326. ὁ αὐτὸς τρόπος τῆς ὀείξεως Αα22. 40 δ. 
8650}27, 80. ζῷα φρόνιμα ἢ δειλά Ζια!. 488 "18. ἡ διὰ τὸ ἀδυνάτυ δεῖξις Αα29. 45 "88. 

δειμαλέων σημεῖα ᾧΦ 6. 810 528. 80 δειπνεῖν ΠΕΙῸ. 1811 "40. ἢ 5665. 1571 88. περίπατος τῶν ὃδὲ- 

δεῖν (θεῖ). τί δεῖ τῆς ἀρετὴς Πεϑ. 1809 Ὀ10. ϑδὲν δεῖ αὐτῶν δειπνηκότων τί ποιεὶ δ 224. 1518 Ρ48. 

ἯΙ10. 1110}27. δεήσει τῷ εὐδαίμονι φίλων, δεῖ τοῖς με- δεῖπνον, ἀϊδὲ ἄριστον Μη2. 1042 "20. δεῖπνον συμφορητέν, 

“ἰώλοις ὑπερεισμάτων μειζόνων 8] Ἠι9. 1110}18. Ζμβϑ. ΟρΡρ τὸ ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέν ΠΎ11. 1281.08. 

β55510, 22. ὧν πόλει δεῖ (Ευτὶρ 18) Πγά. 1271. 320. δεῖ δειπνοποιοί ἡμβ7. 1206 521. 

τῷ συμφῦναι (1 ᾳ πρὸς τὸ συμφῦναι) χρόνυ Ἠηδ. 1147 86 δειπνοφέρος ὁ πέλλος, ἡ φήνη Ζιι18. 616 584. 84. 619 "24. 
0, (πολλῆς ἐν δὲεὶ δικαιοσύνης τὸς ἄριστα δοκῶντας πράτ- δεισιδαίΐμονα εἶναι ἡ φροντίζειν τῶν θεῶν ΠΕῚ1. 1315 .51. 

τειν Πη15. 1884 3438, ἔοτῦ διὰ μετέχειν ροδὶ δεῖ). ἑνὸς δεν δέκα συμφραδμονες (Ήοπι Β 3712) ΠΎ΄6. 1287 "15. τα δέκα 

πεντήκοντα Ῥβ18. 1390 011. δυοῖν δέοντα εἴκοσι Πε12. 181 ὅ τέλειος ἀριθμός πιε8. 910 "82. διὰ τί πάντες ἄνθρωποι εἰς 
5836. τροφαλίδες μιῶς δεύσης εἴκοσιν Ζιγ20. ὅ22 381. μικρῶ τὰ δέκα καταριθμῦσι πιεϑ. 910 "24. --- δέκα ἡ τέτταρες 

οεῖν Φγβ8. 148 "18. παρὰ φύσιν ὑδενὸς δεήσει τῷ ἄγονον 450 (τάτα ἀρυὰ ΑΥ οΑταϊπα]απι δοπίαποίοταμπι ΠΟἸ]οΟ 8110) Ζιθ10. 

εἶναι Ζγββ8. 148 "18. --- τὸ δέον πολλαχῶς τι19. 177 824. 596 88. 
διχῶς τιά. 165 085. τὸ δέον, ὡς δεῖ, ἃ δεῖ, γὼ καλόν, κα- δεκαδράχμυ πωλωμένα τῷ σίτυ οβ1855 Ρ15. 
λῶς ἔχον, ὀρθῶς, ὡς ὁ λόγος τάττει, μέσως ἔχειν βἰπι Ηγ9. δεκάζειν τὰ δικαστήρια 871. 1540 518. 
11158312. 10. 1115512, 19, 111646.15.1119}16,11. 2. δεκάκλινος κρήνη 681. 884 "8. 

1120424, 235, 112151. ζ18. 1144511.α]. 1094524. ηεγί. 46 δεκάλιτρον 461. 1655 81, 8. 
1931}82. παρὰ τὴν ἀξίαν ἡ τὸ δέον Ηδ 4. 1122 »29, εθ. δεκάμηνοι κάπροι ἄρχονται ὀχεύειν Ζιε18. 545 ΒΩ. τόκος δὲ- 

1128 8220. ἔστω δέον ΑβΙ19. 66.388. ἐν τιῇ δέοντι προστι- καάμηνος, ἐνιαύσιος Ζγὸδ 10. 1717 "14. πιθδ. 898510. ἢ ἑπτά- 
θέναι ἄρθρα ρ26. 1488 8585,}12. --- δέον 500 Δ08 Γαΐ. 828 μήνα ὶ δεκάμηνα γεννῶνται τῶν ἀνθρώπων Ζγὸ 4. 112 "9. 
511, ὡς δέον Οα 11. 281311. Γα 8. 825 514. Ῥβ90. 1393  Ζιη4. ὅ84 388. 258. 1035 18. πι41. 895 528. 
υ7. 52. 915.580. ὥσπερ δέον Ογ7. 800 514. δέον ῥτο δέον δ0 Δεκαμνιχος ᾿Αρχελάῳ ἐπέθετο ΠΕΙῸ. 1811 580. 
ἐστί νοὶ δεῖ 80 ΑΥ' ἀβυγρατὶ Εδβϑον 1861 Ρ 6 (ἀθἔοπϑυγιβ δεκάς. τέλειον ἡ δεκάς ΜΑδ. 986 58. 198. 1518 841. μέχρι 

ἴθ46. Ἰδοίΐοπομι οοἀδὰ ἡμα 21. 119210) ςοἸ]Πρὶῦ ὁχ Ηβ7. τὴς δεκαδος ὁ ἀριθμὸς (εἰδητικός) Μμ 8. 1084 412. λ8. 

1101 482. η8. 1145 528, 804 16 ἔογῦ ἦν ροβὲ ληπτέον ὁ δορὰ 1078 420. 
ΚΡ, Νἷς ἢ διΐβ δέον οπιϊξὑδπάυπι Θϑῦ, ---- δεῖ ἄυπα βαρρίθη- δεκαταῖος νεοττός Ζιζϑ. 561 828. 

ἄσπι δχ δαϊοοιίίνο νϑγθδὶ ἴῃ τέον ἰογιηϊπαπίθ ρ80. 1487 6 δεκάτη. πρόσοδος ἀπὸ βοσκημάτων, ἐπικαρπία τε ᾧὶ δεκάτη 

43. δεῖ αἴτατη οἴηΐβδαπι 8ῃ 46 οοηϊθοῦαγα δἀδοπάυμι Πη17. καλυμένη" τὴν ἀπὸ τῆς γῆς πρόσοδον οἱ μὲν ἐκφόριον οἱ δὲ 

1386 848. ἰηθο τα οοηδίγιοίίο γογδὶ δεῖν: ἀκ οἴονται δεῖν δεκάτην προσαγορεύωσιν οβ1848 38, 1845 "88. 

αὐτοὶ φιλεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ φιλεῖσθαι ἡμβ11. 1210}4,17. --ο Δεκέλεια ξ870.1540511. 

ὀεῖσϑαί τινος μβ5. 862"28. ΠδῚ. 1288}89. 16. 1299316 δεκτικός, ἰ6 πεφυκὼς δέχεσθαι, ΝΣ Δὰ Ἐ'ὶ δ. 4 511. μόριον 

αἱ. τὰ λόγυ δεόμενα Ῥα2.1856.086. δεῖσθαί τινος πρὸς τι8ὺ δεκτικὸν τροφῆς, περιττώματος βἰπι Πδ 4. 1290 Ρ97,. Ζια. 
μο1. 3841δ. φανερὰ τὰ ζῷα ἐστιν, ὅταν ὀχευθῆναι δέη- 489 48, 7. Ζγα20. 138 "25. 21. 1729 "58, β4. 788 41,587. 



δελεάζειν 

δι. 166512, "28. μόριον δεκτικὸν ᾧ ἀγγειῶδες Ζμγϑ. ὅτι 
4238. πόροι δεκτικοὶ πυρός μὸϑ. 887 520. δεκτικὸν πνεύμα- 
τος Ζμὸ 10. 689 3480. δεκτικὸν γενέσεως ὁ φθορᾶς, τῶν 
ἐναντίων Γα4. 820 48, 4. Κ5. 4411. Μδ1ο. 1018328, 39, 
82. τοὶ ἐναντία ἐν τῷ αὐτιὺ δεκτικῷ υἹ. 458 Ρ28. δειτικὸν 
τῆς ἕξεως Κιο. 12. 480. δεκτικὸν τῷ εἶδυς Μὸ 28. 1028 "12. 
δεκτικὸν ἐπιστήμης τεά. 182 ᾿, 188 320. ὅ. 184 17 Αἱ. ̓  

ἐπιστήμη τε ἊἋ ὑγίεια εἶδος, ὼ ἐνέργεια τῷ ὁ}εκτικὃ, ἡ μὲν 
τῷ ἐ ἐπιστημονικᾷς, ἡ δὲ τῷ ὑγιαστικῷ Ψβ2. 414510. αἰσθη- 
τήριον δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν Ζμβι. θ64751,28. ἕξις δεκτική 
πκα]ά. 928 Ὀ26. δεκτικὸν αὶ τὸ τυχὸν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἕν ἡ ἑνὸς 
τὸ πρῶτον Φνά. 2492, 248 Ὁ21. -- τῆς τροφὴς δεκτικώ- 
τερα ὼ τῶν ἐκκχρίσεων προετικώτερα γίνεται πλζϑ8. 966812. 

δελεάζειν τινί τι Ζιδ 8. ὅ84 324,08. Ζμβ!171. 661 528. --- 
88 δελεάζεσθαί τινι ΖΙθ2. 690 "2. ὁ 8. 684516, 24. 

δέλεαρ πρόσφατον, νεαρόν. σαπρὸν Ζιδ8. 6584512, "5, 3. θη- 
ρεύειν τὺς νηρείτας εἰς τὸ δέλεαρ Ζιὲ 8. 588 320. ἁλίσκεσθαι 
δελέασεν Ζιθ2. 591 17. τὸ τῆς ἀμίας δέλεαρ Ζιὸ 8. 588 
438. προσκείμενον δελέατος χάριν Ζι81. 620 "16. τὼ ὁε- 
λέατα σικθῶ. 950 01. αἱ πορφύραι τῶν δελεάτων τὰ ὄστρακα 
διατρυπτῶσιν Ζιὸ 4. 528 0838 (7 Ε 285, 771. Καὶ 680, 8. Ηου- 

δίωρον ἐδ ρυγρυγα δηςαογαμι 1 2). 
δελεασμεοί Ζιὸ8. 585 51. 
δέλτος (Ξὰγ. Ι τ 121) Ργθ. 1401}84. 
ἐέλφαξ. τῶν ὑῶν τινὲς  ἐπαυξανόμεναι τὰ τέκνα ὦ τὰς 
δέλφακας χρηστὰς γεννῶσιν Ζιζ 18. 5713 "18. ((Ζα οπὶ, 

ϑ δ ζοσ ΡΟγΟΘ]]08 ὈοποΒ νογιϊῦ, βοα Καὶ 1778 οὐ ΑΖι: Μαυϊίον- 
ἴεν 6}.) 

Δελφίνιο ν, δικαστήριον ᾿Αθήνησι ὅ 419. 1541 "44. 
θελφινίσκος μικρός Ζιι48. 681 517. 
Δέλφιον ὄρος θ104. 8891. 
δελφίς. 1. γτοίδγιαν ἱπίος τὰ ἐν αὐτοῖς ζῳοτοκῶντα Ζγαϑ9. 
118081. β1. 182384,}26. Ζιβ18. 504 Ῥ21, ἀποὸα αν12. 
416516. Ζιγ1. 509 "10. ΖΎΒΙ. 182 "26, ἔνυδρα αν12.478 
"13. Ζια δ. 489 32. Ζμγθ. 669 38. Ζγαθ. 118}31, θαλαττια 
Ζμὸ2. 616}29. Ζγβι. 182.»84, κήτη, κητώδη Βδθρἰ 88ίτη8, 
μακρόβια Ζμωδ. 671 385. πύον ῥἰβοῖαπι Ὠοπιΐπβ Δρρϑ]δαῦ 
σαρκοφαΐγος 'ΖιθΩ. 691 59, 29. ἀοβον Ζιζ12. 5668. "8. θ2. 589 
481. 148. 681 38. Ζμδ18. 691515. --- α. (ἀπδίοπ,.) ἔχει 
ὀστὰ ἀλλ᾽ ἐκ ἄκανθαν Ζιγ7. 5816512. Ζμβ9. 655 51θ, 
τὸν αὐλὸν διὰ τῷ νυ τὰ Ζιαδ. 489 "4. αν12. 4710 "1δ, πλεύ- 
μονα κα ἀρτηρίαν ὼ ἀναπνεῖ Ζιδϑ. 5862. αν12. 471619. 
2Ζωγ8. 669 58. ἔχει τὴν γλῶτταν ἐκ ἀπολελυμένην ἀδὲ χείλη 
ὥστε ἄρθρον τι τὴς φωνὴς ποιεῖν Ζιὸϑ. 586 48. ὕπτιοι ἀνα- 
πίπτοντες λαμβανυσιν- κατω γὰρ τὸ στόμα ἔχυσιν Ζιθ2. 
591 926. Ζμὸ 18. 696 025 (ἴος δοΥγ οὙΕ 821, 117 οὗ ΑΖι 
Π1271, 34). ἐκ ἔχει χολήν ΖΙβ1 δ. 506 Ρὅ. Ζμὸ2. 616 29, 
611584 (εἶ ΚαΖμ 118,4. Ε 804, 10). πτέρυγας ἔχει Ζι 10. 
5872. ὄρχεις χε μένος ὑπὸ τὸ περὶ τὴν γαστέρα κύτος 

2γα13. 130 "84. οὗ 8. 7116}27. 12. 119 "9. αἰδοῖα ἐντὸς 
πρὸς τὴ γαστρί Ζιβι. 5001. γ1. 609 09, 5109. ἔχει μα- 
στὸς δύο, ὑκ ἄνω δ᾽ ἀλλὰ πλησίον τῶν ἄρθρων Ζιβ 18. 
804 ΒΩ2. γ20. 521}028. ἐκ ἐμφανεῖς θηλὰς ἀλλ᾽ οἷον ῥύακας 
δύο Ζιβι8. 504 "24. --- ὃ. (φΡΒγΒβ|0}) ὀχεύονται παραπίπτον- 
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582. ἀκχύξει “μέ, ὑκ ἔχει δ᾽ ὦτα Ζια11. 592 ."26, 29. τῆς 
ἀκοῆς ἢ τὴς ὀσφρήσεως ὑδὲν φανερὸν αἰσθητήριον, Ζιδ8. 588 
δ14, 684 "7, 9 (οὔ Οανίον 1511). - φθεὶρ περὶ τὸν δελ- 
φῖνα Ζιε81. δδ 480. --- ἡ τῶν δελφίνων "δὶ Ζι58. 8588 
510, 5884 "8. ---- ἐπὶ τῷ νύμμν ἐντετυπῶσθαι Ταῤραντα τὸν 
Ποσειδῶνος δελφῖνι ἐποχυίμενον ἢ 548. 1568}86. --- (Ὠο]ρδὶ- 
πὰ ἀοΙρμΐ8 οὗ 8. ϑοίοραθ βῃγ81 40, Π| 81. Κα Ζμ 179, 18, 
Ζι 21, 8. Καὶ 417. 88 85, 68. Μ 3289. ΑΖΎ 21. ΑΖΙ1 66,12. 
Ε 321, 122. Βιαδίυ δα ρθίμίθνθ 816. ) 

ῶ. ἐἰαμα, ὁτὲ μὲν μέσων νυκτῶν ὁ δελφὶς ἐπιτέλλει, ὁτὲ 
δ᾽ ἕωθεν, τὰ δὲ μόρια τῇ γάλακτος τὰ αὐτὰ μένει μα. 
845 022, ΟΥΙάΘΙΟΡΙ 417. 

Δελφοί Ρβ28. 1898}82. ἢὶ 6160. 1582 218. αἱ ἐν Δελφοὶς 
στάσεις Πεά4. 1808 "81. Δελφῶν πολιτεία ἢ 445. Δελφοὶ 
ἀνελῦντες Αἴσωπον ἢ 445. 1651 480. ἀνθρώπων ἀπαρχὴν εἰς 
Δελφὺς ἀποστέλλειν ἢ 448. 1550 Ρ89. ἀνὸριάντα, ἀναθήσειν 
ἐν Δελφοῖς 8771. 1640 "86. Δυκϑργος εἰς Δελφὺς πρὸς τὸν 

᾿Απόλλωνα συνεχὲς ἀπιών ἢ 492. 1658 380. Μάγνητες Δελ- 
φῶν ἄποικοι ἢ 888. 1578 Ῥ4δ. ὁ ἐν Δελφοῖς νεως ἢ 851. 

1583817. τὰ ἐν “Δελφοῖς πνευμάτων στόμια κα. 8395}29. 
-- Δελφικὶ μάχαιρα Πα2. 1252 "2. 

δελφύς. οογηιδ αὐθτὶ ΖΙΎ1. 810}138. 
δεξιός. 1. 4886 Ροτίπὰθ δὰ ὕοῦῦ δεξιός οὐ ἀριστερός Ρϑτίϊ- 

ποπῦν 8 ἀριστερός. πρότερον. τὸ ἄνω τὸ ὀεξιϑ κατὰ φύσιν 
ΟβΣ. 285 821. τὸ δεξιὸν τῷ πλάτυς ἀρχή Οβ2. 284}25. 
ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἥ κατὰ τόπον κίνησις Οβ2. 284 "28, 288 

228,16, 19. τὸ δεξιὸν ἢ ἄνω ἢ ἔμπροσθεν. ἀγαθὸν ἐκάλυν 
οἱ Πυθαγόρειοι ἔ 96. 1618 494. --- τὰ πνεύματα περιίσταται 
ἢ εἰς τἀναντία ἣ εἰς τὰ δεξια πκοϑ1. 948 029, 12. 9341 011. 
-- τοῖς δεξιοῖς πάντα πέφυκε τὰ ζῷα ὁρᾶν μᾶλλον Ζμὸ 8. 
.684521. οὗ γ9.671 580, 6712"24. τὰ δεξιὰ κινητικα,, ποιη- 
τικωτερα" τοὶς δεξιοῖς πονεῖν δυνάμεθα ποῦ. 8806 38. λα]. 

988 ῬΩ21, 18. 989 421. ε82. 884 517. τῶν μερῶν θερμότερα 
τὰ δεξιά Ζμγά. 6671. οἱ καρκίνοι τὴν δὲ αν ἔχυσι χήλην 
μείζω ὰ ἰ ἰσχυροτέραν Ζμδ9. 684 326. τὸ ὠὸν ἐν τοῖς θεξιοῖς 
Ζμδ5.680424. διὰ τί ὁ διαφέρυσιν αἱ αἰσθήσεις ἡ ἡ ἐν τοῖς 
δεξιοῖς τῶν ἀριττερῶν. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσι κρείττω τὰ 
δεξιά πλα12. 958 016. 18. 988 "28. αὶ δεξιὰ φύσει κρείττων 
Ηε10. 1184 084 (οἴ ἀμφιδέξιος). -- 2. πολλαὶ ἀνήρηκε ὁί- 
καια, οἷον ὄρκυς δεξιὰς πίστεις Ῥαϊ4. 1875.310. ἡ 

δέμας (Επαρ 868) ανῇ. 478019. 
δέν ρον. τῶν δένδρων πολυχρόνιος ἡ φύσις μκθ. 4671 010. τὰ 

ὁένδρα ἐκ ἐν ὕϑατι φύεται αν14. 4ΤΊ 27, πότε λέγεται 
σφακελίζ ιν καὶ Ἂ ἀστρόβλητα γνεσθαι τὰ ὀένόρα ζ6. 410 382. 
δένδρα πολυκαρπήσαντα ἐξαναίνεται ΖΎΥ 1. 100 322. ἕνια 
φυτὰ ἐν ἑτέροις ἐγγίνεται ὀένϑρεσιν Ζγα1. 115 080. τριπλῶς 
ἡ τῶν δένδρων εὐπορία ἀκοληθεῖ φτβι. 821 87. δένδρα ἀ! ἄγρια, 
κηπαῖα φταά. 81987, ἀριωματοφήρα φταθ. 820"}28, εὐωδὴ 
πιβϑ8. 906 486, χλωρά. αὖα πιβ8. 906 }8. τῶν φυτῶν τινά 
εἰσι μέσον δένδρων ἡᾧὶ βοτανῶν φταά. 819 "42. --- δένδρεα 
(Εμρ 1939, 286) μβ4' 1000.380. Ζγα 28. 181 δ. δένορα 
Ζιε80. δ56 522 4]. δένδρων Ζιε2 2. 858 Ρ28. ζΙ1. 559 86 4]. 
δένδρεσι Ζιε2 2. 554 "17. ζ1. 5659 518. 6171. 600 "18. ι9. 
614}"6. Ζγαϊ. 11 "80 48]. 

τες Ζγγδ. 1561. Ζιεδ. 540 022. χρονιωτέρα ἡ ἀπόλυσίς 56 δενὸρωδης. τὰ μὴ ἐπέτεια ἀλλὰ δενδρωδὴ μκθ. 4611. 
ἐστιν ΖΎγἝδ. 1756 "2. τίκτει ἕν, ἐνίοτε δυο Ζιζ 12. ὅ66 »γ, 
γάλα Ζιβ18. 504 924. γ20. 521 "28, θηλαζεται ὑπὸ τῶν 
τέκνων παρακολυθύντων Ζιβ18. 804 Ὀ2ὅ. καθεύδει ἡ ῥέγχει 
αν12. 476 Ρ20. Ζιδιο. 5811, 8. θηρεμει Ζιε81. δ51 582. 

Δεξαμεναί, μέρος τῆς ᾿Αμβρακίας" Δεξαμεναῖος 487. 
1580 421, 24. 

δεξαμενή. τὰ ἐν ταῖς δεξα μεναῖς κονιάματα χδ. 194 081. 
Δεξαμενός, ὃ ὁ Μετόλν παῖς [ 487. 1550 822. 

ἡ ὀξύτης ὶ δύναμις τῇ φαγεῖν δοκεὶ εἶναι θαυμαστή Ζιθ2. 60 δεξιότης. ἔ2. 1474 "8. 
591}59. ἀφίησι τριγμὸν ἢ μύζει ἐν τῷ ἀέρι Ζιὸϑ. δ8ὅ 
Υ. 

δεξιῦσθαι δωροις κΙ. 891 "8. 

Υ 



1τὸ δεζιτερές 

δεξιτερός, (Ποιαι Ε 8398) πο21. 1458 57. 
δέος οἰκετῶν πρὸς δεσπότην 118. 1607 Ρ22, 87. 
Δέρδας ᾿Αμύντᾳ ἐπέθετο ΠΕεΙΟ. 1311 "4, 
δέρκεσθαι. πρόσωπον μήτε δεδορκὸς μήτε σύννουν φϑ. 808 84. 
δέρμα. 1. τὸ δέρμα τί ἐστιν. τοβονίυν ἰηῖον τὰ ὁμοιομερὴ 

μὸ10. 888 417. Ζιγῶ. ὅ11}7. εἡ τῷ δέρματος φύσις Ζγα1 2. 
119 05. εἴ, 180 426, ὅλως ὑπόκειται γεώδης Ζγεϑ. 182528. 
οἴ Ζμὸ 18. 691 349. β9. 655 326. τὸ δέρμα καθ᾽ αὐτό Ζιγιι. 
511 81, 5188]. τὸ δέρμα ξηραινομένης τῆς σαρκὸς γίνεται, 

γίνεται ἐκ πιμελυΐδυς Ὑλμισχρότητος Ζγβό. 148 56, 14. οἴτὸ 
ΖΙγΎ11. δ11 028. τὸ δέρμα ἐ ἐστὶ φύσει ἔχον τάσιν πεῖ 4. 882 
419. ἐν τοῖς ζῴοις τὸ δέρμα, χώρας ἔχει δύνα μιν διὰ τὸ 

παχος Ζγεῦ. 18ὅ 018. τῆς αὐτῆς μορφῆς ἐστὶ ὸ ὀέρμα 

φλὲψ ὸ ὑμὴν ὸ πᾶν τὸ τοιῦτον γένος Ζγβ8. 1814. τὸ 
δέρμα ἐκ φλεβδς καὶ νεύρυ ἢ, ἀρτηρίας πνὸ. 488 δ1ὅ (Π’ρ- 16 
ΡΟΟΓΙ 203). ὑπὸ τὸ δέρμα Ἵ διὰ τὴς σαρκὸς φλέβες. τεί- 
νασι Ζιγ). 812 "8. ἀνθρώπῳ τὸ δέρμα καθάπερ πάθος σαρκός 
ἐστιν, τοῖς ὁ᾽ ἄλλοις ζῴοις μέρος τῆς σαρκός πιῶ. 898 ὑ29. 
τίνος ἕνεκεν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις Ζμβ9. θ5 5 816. τῷ ἀπτικῇ 

χάριν Ζμβϑ8. 65881. διὰ τῷ δέρματος καὶ τροφὴ εἰς τὴν 20 
ἐκτὸς περιοχὴν διηθεῖται χθ. 191 "22. - 2. δέρματος δια- 
φοραί. α. ὑἀπίνογβο. τὰ δέρματος ἡ λεπτότης Ζμγο. 6078 

47. πλεῖ. 964 081, ἡ παχύτης, τὸ παχος Ζμβι8. 051 "9. 
Ζιδ8. 588.311. 81. 502 514. Ζγεῦ. 18518, ἡ σκληρότης 
Ζγαι3. 1196. Ζπ171. 1Τ14.38. Ζμβ12. 657 318. 18. 607 15 
56. δ11. 691.514. --- τὸ δέρμα ἀναίσθητον, μάλιστα ἀναί- 
σθητον Ζιγ11. 811581, 83, ἄρρηκτον ΖΙβ10.50810, ἄσαρ- 
κὸν ΖιαΊ. 4912. Ζμβι8. 6814, ἔσχατον Ζιθ11. 6Θ00}16, 
ἰσχυρὸν Ζιι4δ. 680 "6. 317. 508 "88, ἰχθυνῶδες Ζγα!. 119 
θ8, κοῖλον Ζιβ17. 508 "28, κοιλότερον Ζιγ10. 8171}18, λε- 80 
πιδωτόν Ζμὸ 18. 091.584, λεπτόν Ζιγ13. 819581. πλὸ 6.964 
7, ΖγΕΙ. 1805. 8. 182335, 88. Ζμβ18. θ61584, πάμ- 
παν λεπτὸν Ζιδῖ. 582 08, λεπτότατον Ζγεδ. 185 "8. πλβι2. 
961 486. ΖΙγ11. δ17 "27, μαλακόν Ζιθι1. 600}20, μανόν, 
μανότερεν Ζγεϑ. 182 9, 84, μέγα Ζιβιτ. δὺ8 "28, νεῦ-- 85 
δαρτον πθ1. 889 Ρ10, ἐστρακῶδες Ζπι1. 104 58, μὴ ἰστρα- 
κῶδες Ζιθι1. 600}20, παχὺ, παχύτερον, παχύτατον Ζγεϑ. 

182 8325, 82, 88, 85. Ζιδ8. ὅ88 85. Ὑ10. 6171]. ζ 18. 
ὅτι 16, πέριξ Ζια 18. 498 "82. Ζγεϑ. 188 "84, πυκνόν, 
πυκνότερον Ζγεϑ. 182 325,1. Ζιγ18. 519 381. σκληρόν, 40 
σκληρότερον πι88. 894 νὰν Ζγα12. 119012. Ζμγϑ8. 068 82, 
8. β18. 661 Β12, τραχύ Ζμὸ 8. 69154, τριχωτόν Ζμγϑ8. 
66424, ὑγιές Ζιζα9. ὃ 19.511, ὑγρότερον Ζιγ10. 1118, 
φολιδωτὸν Ζιβιο. δ08510. Ζγα!2. 119 58. --- αὶ τῷ ϑέρ: 
ματος χροά Ζγβ6. 145522, 28. περὶ δέρματος χρωμάτων 45 
Ζγεθ. χθ. πάντα τοῖς ὀέρμασι ᾧ τῷ χρώματι συνακολυθεῖ" 
χϑ. 197112, 18. Ζιγϑ. 517518. διάλευκον πι88.. 894 "1, 
λευκόν Ζγεδ. 185 4. 6. 186838, 9. χθ. 7191 584, μέλαν, 
μελάντερον Ζιγϑ. Ὁ117.520. Ζγεῦ. 185 "4,11. χθ. 191 488. 
πιθθ. 898 "14, ποικίλον Ζγεβ. 186 424, πυρρέν, φαιόν. χϑ. 50 
191 84. -- τὰ δέρματα, τῶν ζῴων ἀθὲν μεταβάλλει 
κατὰ τὰ πνεύματα Ὄ τὸν ἥλιον Ζγεῦ. 18 Ὁ1δ. --- ὁ. δέρ- 
ματος" διαφοραὶ ἐν τοῖς τῶν ζώων γένεσιν. τὰ τῶν ἀνθρω- 
πων ᾧ τῶν ἄλλων ζῴων δέρματα Ζμβιτ. 661.52δ. τὰ 
δέρματα τῶν ἄλλων ζῴων σκληρά πι88. 894 "8. δέρματα δὅ 
πάντ᾽ ἔχει τὰ «ἔναιμα ζῷα ΖΙγΎ11. 818 58. ---- πηδηγπη Δ ἰπὶ : 

ἡ σπάλαξ ὑπὸ τὸ δέρμα ἔχυσα φαίνεται ὀφθαλμύς ΨΎ1. 
425511. εΓ Ζιαϑ. 491}81. δ8. 588 856. τὸ τῷ ἐχίνη δέρμα 
Ζγα 12. 119517. λύκων δέρματα Γ 886. 1588 328. τῶν 
δασυπόδων ἐπιπολῆς καὶ θρὶξ τῷ δέρματος Ζγεϑ. 188 59. τῇ 60 
ἐλέφαντος Ζγα 12. 119 ν17. Ηἱρροροίδιιν! τῇ δέρματος τὸ 

δέρμω 

παχος ὥστε δόρατα ποιεῖσθαι ἐξ αὐτῦ Ζιβ 1. 502 514. οἱ 
ὕες οἱ ἄγριοι θωρακίζοντες ἑαυτες ἢ ποιῶντες τὸ δέρμα ὦ ὡς 
παχύτατον ἐκ παρασκευῆς Ζιζι8. 5711 016. ἐὰν τις τὸ δέρμα 
τῶν βοῶν ἐντεμὼν ἐμφυσήση Ζιθ1. 595 "8. ἔνια τῶν ἐντό- 
μων τὰ δέρματα διατρυπῶσι τῶν τετραπόδων Ζιὸδ 4. 828 
081. τὰ κέρατα προσπέφυκε μᾶλλον τῷ δέρματι ἡ ἢ τῷ ὀστῷ 
Ζιγ9. 5171 328. τὸ τῶν κεράτων κοῖλον ἐκ τὸ δέρματος πέ- 
φυχε μᾶλλον Ζιβι. 500 48. τὸ τῶν περάτων κοῖλον πέφυ- 
κεν ἐκ τὰ δέρματος Ζμγ2. 8668 "17. τὸ δέρμα τῷ βενάσυ 
κατέχει εἰς ἑπτάκλινον ἀποταθέν Ζιι45. 680 822. ὁ βόνατες 
δέρμα ἔχει. πρὸς τὰς πληγὰς ἰ ἰσχυρόν Ζιι45. 680 06. τῷ δέρ- 
ματος ὑγιῶς ὄντος διακόπτεται τὸ τῶν ἐλάφων ἔντερον λε- 

πτὸν Ζιζ29. 519."11. τὰ κέρατα τῇ ἐλάφυ φύεται ὥσπερ 
ἐν δέρματι τὸ πρῶτον Ζιιδ. 611 18. τ-- ανϊαπι: τὸ τῶν 

ὀρνίθων δέρμα σκληρόν Ζ2γα13. 1191). Ζμβι2. 651518. 
τὴν κοιλίαν σαρκώδη οἱ πλεῖστοι ἔχυσι ἡ ἔσωθεν δέρμα ἰ ἰσχυ- 
ρὸν ἀφαιρύίμενον ἀπὸ τῷ ̓ σαρκώδυς ΖΙβ11. 508.0838. ἔστιν ὁ 9 

πρόλοβος δέρμα καῖλον ὰ μέγα Ζιβι1. 808 "28. πάντες οἱ 
βαρεῖς σκαρδαμύττυσιν ἐκ τῇ κανθδ δέρματι ἐ ἐπιόντι ΖΙβ1). 
ὅ04 "26. οἱ βαρεῖς τῶν πτερωτῶν τὴν τῶν πτερῶν αὔξησιν 
εἰς τὴν τῦ δέρματος παχύτ ἡτὰ τετραμμένην ἔχωσιν Ζμαβ!13. 

θ6571}9. ἀς σου}}8 ὉΠ Οσαπὶ ἷπ ονῸ Ζιζ 8. 561 481. -- 
ΩΝ τὰ τετράποδα τῶν ψοτόκων ἔχει. τὰ δέρματα 
σκληρότερα Ζμβ.8. θ51512. τὰ ῳοτόκα τῶν τετραπόδων 
διὰ τὴν σκληρότητα τῷ δέρματος τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ὅ στῶ 
μύυσιν Ζμβι1ι8. θ51 86, ἐκὸύνει τὸ γῆρας ὅσων τὸ δέρμα 

μαλακὸν (ὰ) μὴ ὀστρακῶδες Ζιθ11. 600 "20. οἱ κροκόῤδειλθι 

οἱ ποτάμιοι ἔχυσι δέρμα ἄρρηκτον φολιδωτόν Ζιβιο. δ08 
410. περιαιρεθέντος τὰ ἔξωθεν δέρματος τῶν ὀφθαλμῶν τῷ 
χαμαιλέοντος περιέχει τι διαλάμπον διὰ τύτων Ζιβιι. 508 
019. ὁ χαμαιλέων ἔχει ὀφθαλμεὶς δέρματι ὁ ὁμοίῳ τῷ λοιπῷ 
σιώματι περιεχομένους Ζιβ 11. ὅ08 388. ὁ γαλεώτης ᾿ἐκδύνει 
τὸ δέρμα θ66. 88ὅ 521. --- ρἰβοίαπι: τὸ γεῶδες εἰς τὸ 
δέρμα πᾶν ἀνήλωκεν ἡ τῶν σελαχῶν φύσις Ζμβ9. 855520. 
-- ἱπβθοίοσυα : το ἔντομα Λέρμα ἔχυσι. μέν. ποίμπαν ὁὲ 
τῦτο λεπτόν Ζιδ1. ὅ82 58. περιρραγέντος τὸ δέρματος ἐκπέ- 
τεται ὁ ψὴν Ζιε82. δὅ1 "21. περιρρήγνυται ταῖς ἀκρίσι τὸ 

δέρμα Ζιε28. δδῦ 029. --- τππο]]αβοογυτα: δέρμα ἔχυσι πάντα 
τὰ μαλάκια περὶ τὴν σάρκα Ζιδ. ὅ24 "8. τὸ τῶν τηθύων 
ὄστρακον ἐστι μεταξὺ δέρματος ὙΠ ττρκαν Ζιδ 6. 581 410. 
προσπέφυκε τὸ σαρκῶδες τὰ τηθύν κατὰ διΐο τόπος τῷ 
ὑμένι ὼ τῷ δέρματι ἐκ πλαγίν Ζιὸθ. ὅ81.420. --- α. δια- 
φοραὶ δέρματος ἐν τοῖς τῶν ζωων μορίοις. ἡ τῷ δέρματος 

σκέπη Ζγβ8. 14814. τῶν συνεχῶν τὸ δέρμα, ἐν ἅπατι 
τοῖς ζωοις Ζ.γ11. 818 38. --- τὸ ἐν τῇ κεφαλὴ δέρμα πλαῦ. 
957 028, μάλιστα ἀναίσθητον Ζιγ11. 6118. καὶ σκληρότης 
τῇ δέρματος τῷ περὶ τὴν κεφαλήν Ζμβι8. θ51 νᾳ. τὸ κρα- 
νίον ἀσάρκῳ δέρματι περιεχόμενον Ζιαῖ. 491 ΒΩ. τὸ πέριξ 

δέρμα τὸ ἐγκεφάλυ Ζγεϑ. 188 584. λεπτὸν ἐστι τὴ Ὑλωττη 
τὸ ϑέρμα πλὸθ. 964584,7. Ζγεθ. 186529. λεπτὸν (τὸ) δέρμα 
τὸ περὶ τὴν κόρην Ζμβι8. 6071 584. Ψψββ8. 420 414. πλαϊά. 
9ὅ8 081. Ζγεϊ. 180 326. τὸ τῇ ὄμματος δέρμα ῥυτιδῶται 
Ζγε1. 180 382. τῶν ὀφθαλμῶν τὸ ἐπιπολῆς δέρμα λεπτόν 
Ζγει. 18025. ὀφθαλμοὶ δέοματι ὁμοίῳ τῷ λοιπῷ σωματι 
περιεχόμενοι ΖΙβ11. 508 388,19. οὔζϑ. δ6 1.381. ΨΥγΙ. 430 
411. Ζιαϑ. 491 081. ὁ 8. 588 56. οἱ βαρεῖς σκαρδαμύττυσιν 
ἐκ τῇ κανθῦ δέρματι ἐπιόντι Ζιβ12. 504525. βλεφαοὶς δ 
ἀκροποσθία εἰσὶ δέρματα ἄνευ σαρκός, ἡ βλεφαρίς ἐ ἐστι δέρ- 
ματι περιειλημμένη ἄμβ18. 6514, 8. τὸ τῶν βλεφάρων 
δέρμα Ζμβιῦ. 608 ΒΩ21. Ἡνπλόξωξεν τὸ δέρμα τὸ περιτε- 
ταμένον περὶ τὰ ὦτα πλβ13. 961"86. τὸ δέρμα τὸ ἀπὸ 



δερματικός δεσποτικός 1171 

τῆς γνάθων ἐφελκόμενον Ζιζ 35. 518 38. λεπτότης τῷ δέρ- ὑμενῶδες Ζμδ8. 6118. 
ματος ταῖς μασχάλαις χ τοῖς ἐντὲς τῶν ποδῶν πλεῦ. 964 ὃ ερ μόπτερος. τὰ δερμόπτερα πεζευει (οἷον νυκτερίς) Ζιαὶϊ. 

1. τὸ περὶ τὴν βάλανον ἀνώνυμον δέρμα (φτγαθϑραυϊίαπι), 481 "28. τῶν πτηνῶν τὰ μὲν πτέρωτα, ἐστιν, τὰ ὁὲ πτι- 
τὲ πέριξ δέρμα. ὃ καλεῖται ὄσχεος Ζια 18. 498 528, 82. λωτά, τὰ δὲ δερμόπτερα, οἷον ἀλώπηξ ὼ νυκτερίς" δερμό- 
ἔστιν ὁ πρόλοβος δέρμα κοῖλον ἢ μ μέγα Ζιβιτ. 608 "28. οἱ : πτερά ἐστιν ὅσα ἔναιμα" ἔστι τὰ πτερωτὰ ἢ δερμόπτερα 
πλεῖστοι ὄρνιθες ἔχυτιν ἔσωθεν (ἐν τῇ κοιλίᾳ) δέρμα ἰ ἰσχυρὸν ὀίποδα πάντα ἢ ἄποδα Ζια 5. 490 7, 8, 10. αἱ νυκτερίδες 
ἀφαιρώμενον, ἀπὸ τὸ σαρκώδυς Ζιβ11. 508 "88. ἐν τοῖς κοι- εἰσὶ δερμόπτερθι Ζμὸ18. 69711. 
λοτέροις ὺ ὑγροτέροις δέρμασιν ΖΙγ10. 517 518. --- 8. τὸ δέσις τραγῳδίας, ρΡ λύσις ἀοῇ πο18. 1456 26. 
θέμα πῶς ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα. χρυῖς - δέρμα. δεσμεῖν. τὸ φυτὸν δεσμεῖται. ὑπὸ τῆς γῆς φτα2. 81721. 
ἐνίων ζῴων ὅ ὅ τε χρὼς ὼ τὰ δέρματα γίνεται μέλανα χθ. 10 δεσμεύυσι τὰς κύνας εἰς τας ἐρημίας, τῶν ἐλεφά νγτων τὰ 
191 5, ὑμήν-δέρμα. ἕτερα γένη Ζιγ18. 519 382. ὅμοιός ἐμπρόσθια σκέλη Ζιθ28. 607 86. 11.610.3281. 
ἐστιν ὁ ὑμὴν δέρματι πυχνῷ ᾿ λεπτῷ Ζιγ18. 519 481. δέσμη. δέσμας πάνυ πολλὰς δικανικῶν λόγων ᾿Ισοκρατείων 

προσπέφυκε: τὸ σαρκῶδες τῦ τηθύν κατὰ δύο τόπυς τῷ ἐὴ πὰ δα ὑπὸ τῶν βιβμοπωλῶν 184. 1801.54. 
ὑμένι καὶ τῷ ϑέρματι ἐκ πλαγίων Ζιὸδ 6. 681.520. δέρμα ὰ δεσμός, ᾿ἰραπιθπίαμι. συνήρτηται ἡ καρὸια τὴ ἀρτηρίᾳ πιμε- 
φλὶψ ὁ ὑμὴν ᾿ πᾶν τὸ τοιῦτον γένος Ζγβ8. 1814. τα τ5 λώδεσι ὼ χονὸρωώϑεσι ὦ ἰνωδεσι δεσμοῖς Ζια 18. 495 "18. 
᾿γρὰ ̓  τῷ σώματι, ἐν ἀγγείοις, ἐν ὑμενώδεσι, καὶ ἢ δέρμασι ὁ στόμαχος συνεχὴς ὧν πρός τε τὴν ῥάχιν ὺ τὴν ἀρτηρίαν 
κ᾿ κοιλίαις Ζιγ50. 5821 "8. --- μῆνιγξ - δέρμα. τὸ δέρμα ἢ ὑμενώδεσι δεσμοῖς Ζια16. 495 "21. περὶ τὰ ὀστᾶ αἱ σάρκες 
τὴν μήνιγγα ἀφεστάναι τῶν στερεῶν δῆλον πλβι8. 96184. περιπεφύκασι, προσειληα μέναι λεπτοῖς ἊΝ ἰνυδεσι δεσμοὶς 
-- σαάρξ-δέρμα. τοῖς μὲν ἄλλοις ζῴοις ἐ ἐστὶ τὸ δέρμα μέρος Ζμβϑ9. 864 "28. τινὲὶ μέρη τὸ δένδρυ εἰσὶν ἁπλᾶ, ὡς ὁ 
τῆς σαρκός. ἀνθρώπι» δὲ καθάπερ πάθος σαρκός πιδῖ. 898 30 χυμὸς ἡὶ οἱ δεσμοὶ ᾧ αἱ φλέβες" οἱ δεσμοὶ ὅμοιοι νεύροις 
129,88. τὸ δέρμα ξηραινομένης τῆς σαρκὸς γίνεται, καθάπερ ζῷν ᾧφταϑ. 8186, 11,30 (ΓΕ Μεγϑν Θϑβοῖ ἃ Βοὲ 1 161). 
ἐπὶ τοῖς ἑψήμασιν ἡ καλυμένη γραῦς Ζγ36. 1486. ὑπὸ -- δεσμῷ ἕν, ἀϊδὺ ἕν κόλλη, γόμφῳ Μη2. 1042171. --- 
τὸ δέρμα αὶ ὁιὰ τῆς σαρκὸς φλέβες τείνυσι ΖιγΎ 2. 512 "8. δεσμός, συνάλλαγμα ἀκιέσιον βίαιον Ηεδ. 1181 "8. λυθῆναι 
σαρξ μεταξὺ τὸ δέρματος ὼ τὸ ὀστῦ Ζιγ1θ. 519 "21. ἡ ἐκ τῶν ϑεσμῶν Ργά. 1406029. --- ΤΠ Δ Ρ ἢ ὃ ὕπνος οἷον 
πιμελὴ γίνεται μεταξὺ δέρματος κα ᾿ σαρκὸς Ζιγ11. 520.512. 25 δεσμὸς αὶ ἀκινησία υἹ. 454 Β10, 26. ὑκ ἔστι λύειν τὴν ἀπο- 
-- ὄστρακον- δέρμα. τὸ τῶν τηθώων ὄστρακόν ἐστι μεταξὺ ραν ἀγνοῦντας τὸν δεσμόν ΜΙ. 995 580. 
δέρματος ᾧ ὀστράκυ Ζιὸ 6. 581 210. τὸ ὀστρακῶδες τῷ δέρ- δεσμωτήριον Ρα!4. 1875 86. 
ματος Ζπ]ϊ. 104 58. --- θρίξ-ὀδέρμα. τρίχες ὦ τὰ τοιαῦτα δεσπόζειν τινός Πη2. 1824 "4, ἄρχειν ἡ ὁεσπόζειν Πη5. 
γίνονται ἐκ τῇ δέρματος Ζγββ. 145521. εϑ. 1832 .581. πιῶτ΄ 1324}25, δεσπόζον φύσει, παρὰ φύσιν Πα2. 1252 282. 8. 
894 84, 34. 8948. παχεῖαι. τρίχες ἐκ τῇ παχέος. λεπταὶ 1258 ΡΩ21, 22. η2. 1824 087. δεσπόζ εἰν τῶν. ἀξίων ὃδυλεύειν 
δὲ ἐκ τῷ λεπτὸ δέρματος Ὑίνονται Ζγεϑ8. 182 488. Ζιγ10. Πη14. 1838452. -- δεσποστός. δεσπόζειν πάντων, ἀλλὰ 
511}511. τὰ δέρματα ὶὶ τὰ τ χώματα κατ᾽ ἀρχὰς ἔχει τῶν δεσποστῶν Π1η2. 1324 089. δεσποστὸν φύσει, ἀϊδϑὺ βα- 
τροφήν χθ. 798 21, αἱ τῶν ζῴων τρίχες κατὰ τὰ δέρματα σιλευτόν, πολιτικόν Πγ1. 1287 588. 
μεταβάλλυσι, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων, ϑθὲν αἴτιον τὸ δέρμα δεσποτεία πῶς ἄρχει Πγθ. 1278 082, 81. αἰ πᾶσα ἀρχὴ 
Ζγεδ. 7185 58,6, 14, διαφέρυσι κατὰ τὸς τόπης, ὼ ὁποῖον 8 δεσποτεία Πη8. 1825 528. ἰδὲ οἰκονομία. πολιτική, βασι- 
ἂν ἧ τὸ δέρμα Ζιγιο. 517510. --- ὄνυχες - κέρατα - δέρμα. λική Παϑ8. 1258"18. 7. 1255 16. γ6. 1278018. ἡὶ ὀύλων 
τὰ τοιαῦτα γίνονται ἐκ τῇ δέρματος Ζγβθ. 140 421. πιθθ. δεσποτεία φύσει ἐστιν Πα. 1288 "18. 
898}"15. Ζιγϑ. 517 418,20. --- 4. δέρμα ὑγιές, νοσερῦν δεσπότης. μέρος οἰκίας, ορρ ὀῦλος, πῶς ἔχυσι πρὸς ἀλλήλως 
Ζι.ζ39. 519 417. ὶ ξηρότης σκληρύνει τὸ δέρμα πᾶν πλαὶ4. Παϑ8. 1258 "6, 4. 1254511, 12. 7. 1285 582. 18. 1260 Βά, 
968 580. τὸ δέρμα κάμνει πι84. 894 10. τὰ δέρματα τὰ σ Ὑγ4. 12177}17. 8. 1218 082. ηεηϑ. 1241 9844. 10..1349 
διὰ παθος λευκά Ζγεθ. 180 48. ἐν τῇ λεύκη τοῖς ἀνθρυΐποις τἠν Κι. 6029. 178. 1507 022. ἑ φύσει δεσπότης, ὉΡρΡ 
γίνεται διάλευκα τὰ δέρματα πιϑ88. 894 δ΄, ὅταν σι ὑπὸ ὁ φύσει δῆλος Πγ6. 1278.»84. δεσπότη ὦ ὀύλῳ ταὐτὸ 
τὸ δέρμα λυπῇ Ζιγ3. 512.531. δια τὴν ἀσθένειαν τὸ δέρμα συμφέρει Πα2. 1352 284. 6. 135 δ 018. γὸό. 1287 584. ἵππον 
ματαβάλλει αὐτὸ τὴν χρόαν Ζγεῦ. 185 "10: τοῖς γέρυσι ὸ πιαίνει μάλιστα ὁ τῷ δεσπότυ ὀφθαλμός. κόπρος ἀρίστη τὰ 
τὸ ἄλλο δέρμα ᾧ τὸ τὸ ὄμματος ῥυτιόϑταί τε ἢ παχύ- 4«Χ τῷ δεσπότυ ἴχνη οαθ. 1845 38, δ. ὀῦλος πρὸ δύλυ, δεσπότης 
τερον γίνεται Ζγε1. 180 432. --- τὸ ὁέρμα ἐχκδέρειν θ1. 880 πρὸ δεσπότυ Πα. 1955 "29. ἐγείρεσθαι χρὴ πρότερον δεσπό- 
416, ἐπιβάπτειν πιθ6. 898 "18. ἐπιφνόμενον τὸ δέρμα Ζιαϑ. τας οἰκετῶν οαβ. 1845 318. --- ὁ δεσπότνς κα λέγεται κατ᾽ 
491}84. δόρατα ποιεὶν ἐκ τῷ δέρματος Ζιβι. ὅ03 514. οἱ ἐπιστήμην͵ ἀλλὰ τῷ τοιόσδ᾽ εἶναι Πατ. 1255 "20. δεσπότης, 
λαμπτῆρες ὁ δύνανται φαίνειν, ἐὰν ὦσιν ἐκ τουΐτυ ῳ δια- ἀἴδῦ οἰκονόμος. πολιτικός, βασιλικός ΠΑῚ. 1252 8311. δϑλων 

νῃς) δέρματος Ζγε1. 780 386. ὅμοιον λαμπτῆρι μὴ ἔχοντι 50 ὼ δεσποτῶν πόλις πῶς γίνεται ΠῸ 11. 1295 "21. 
τὸ κύχλῳ δέρμα Ζι} 5. 581 85. δεσποτικός, ἀἶδβὲ πολιτικός. βασιλικές, οἰκονομικός Πα!:ι. 

δερωατικός. ὑμὴν δερματικός Ζια 16. 49558. Ζμδ6. 682 1252 38: δεσποτικὸν ὁὀΐκαιον. αἰδὶ οϑἰκονομικόν, πολιτικόν 
519, σκέπη ϑερματικὴ ἡὶ καλυμένη ὀσχέα Ζγα 15. 119 "δ. Ηε10. 118408. 15. 1188 07. ἐπιστήμη δεσποτικὴ ἡ χρη- 
φύσις δερματική (οπι εἱ ΑΥὉ) Ζγα 12. 119 "7. ἡ τῷ βλε- στικὴ δίλων Πα. 1258 ν238, 31, 88. βίος δεσποτικός, ΟΡΡ 

- 
φαάρω χρῆσις ταχεῖαν ὃ δερματικὴν ἔχει τὴν ἐργασίαν Ζμβ ἐς ὁ τῷ ἐλευθέρα Πη8. 1825524. ἀρχὴ ὀεσποτική Παδ. 1254 
15.657 588. κέλυφος δερματικόν Ζγβα. 140 382. ἐς, ὅ (ἀϊδὺ πολιτική, βασιλική). γ4. 1211 288, 80.14. 1285 

δερμάτινος. τῶν ὀρνίθων οἱ πόδες ὁρῶνται μεταξιῈὲ τῶν δα- 422. δ11. 1290 "21. η14..1888 86. (0ρρ ἡ τῶν ἐλευθέρων). 
χτύλων δερμάτινον ὑμένα ἔ ἔχοντες 816. 1581 "28, ἡ τυραννὶς μοναρχία δεσποτική ΠΎΒ. 121916. ἀρχαὶ τυ- 

ϑερμ τιον. τὸ δερμάτιον λεπτόν φ8. 807"18. ραννικαὶ αὶ δεσποτικαί ΠῚ 4.1285}8. ἡ βαρβαρικὴ βασιλεία 
δερματυΐδης φλέψ Ζιγ8. 518 "8. κάλυμμα δερματῶδες, ἀρχὴ δεσποτικὴ κατὰ νόμον ΠΎ14. 1285 "24. οἱ τύραννοι 

ἀϊει ἀκανθῶδες Ζιβ138. 505 31. γίνεταί τι δερματῶδες ἢ ὀρέγονται δεσποτικωτέρας ἀρχὴς ΠΕΙῸ. 18310}19. δεσποτικὸς 

Υ2 

» 



112 δεταὶ 

ὺ τυραννικὸς τρόπος τῆς πολιτείας Πη2. 1824 "2. ὀλιγαρχίαι 
ϑεσποτικαί, δεσποτικώτεραι Πεθ. 1806 58. ὃ8. 1290 328. 
δῆμος δεσποτικός Πὸ4. 1292Ἀ16, 19. --- ἡ δεσποτικὴ 
μέρος τῆς οἰκονομικῆς, δοιὶ ἡαμικὶ . Τεκνοποιητική Πα12. 
1259 381. 8. 1268 }9. αἴδὲ πολιτική Πη2. 1824 082. --- 5 
θεσποτικῶς ἄρχειν κατὰ τὴν αὑτῶν γνώμην πὸ 10.129 
416, ΟρΡ πολιτικῶς ἄρχειν, ἡ, τῶν ἐλευθέρων ἀρχή Πη3. 
1824 386. 14. 1833 ΡΩ27. τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ 
βαρβάροις δεσποτικῶς χοιύμενος ὅ 81. 1489 Ρ29. 

δεταὶ καιόμεναι (οι ΔΛ δδ4. Ρ 668) Ζιι44. 629 "22. 10 
δεύεται (Πομ ζ 44) κθ. 400 518. 
Δευκαλίων. ὁ καλεόμενος ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσωός 

Μαὶά4. 852 582. 
δεῦρο. 1. μας. φέρεσθαι. κινεῖσθαι, διήκειν δεῦρο Οα 8. 276 

580. βι8. 29θ6846. μβῦ. 862 ν8ὅ. ταλαντεύεσθαι 
κἀκεῖσε πολλάκις μβ1. 354.38. ὀεῦρ᾽ ἵτε πάντες λε, κή- 
ρυυΎμα Θησέως [846. 1886 Δ21. -- Ὡ. Ὠϊςδ. παρὰ τὰ σω- 

ματα τὰ δεῦρο ὼ περὶ ἡμὰς ἕτερον κεχωρισμένον Οα3. 269 

"16, οὔ ἐνταῦθα Ἀ31., 17. τὰ δεῦρο, ἴ 6 τὰ αἰσθητὰ (ορΡ 
αἱ ἰδέαι, τὰ εἴδη) ΜΑΘ. 991.80. β6. 1002 15. κὶ. 1059 30 
8. 11. 2. 1060 39 ΒΖ. 6. 1068511, 22. 

δευτερεῖον. τὸ δευτερεῖον τὴς νεώτης πιθ4. 921 588. οἴ 39. 

921 822. 

δεύτερος. ὃ ἐν μὲν. δεύτερον δὲ, λοιπὸν δὲ Πὸ15. 1800 418. 

ὁ τὴ θέσει δεύτερος τόπος μετὰ τῦτον, πρῶτος δὲ περὶ τὴν 25 
γὴν μαϑ9. 840 ν16. (ἀτήσειυς) κατὰ φύσιν γεωργικὴ προ- 

τέρα, ὼὶ δεύτεραι. ὅσαι ἀπὸ τὴς γῆς οα2. 1848 526. ἡ τυ- 
ραννὶς πλεῖστον ἀπέχει πολιτείας. δεύτερον ὸὲ ἡ ὀλιγαρχία 
Πὸ2. 1289 58. τῶν παρεκβάσευων τίς χειρίστη ἢ δευτέρα 
τίς Π52. 1289.339. -- ἡ φυσικὴ ὼ δευτέρα φιλοσοφία 580 

Μζ11. 1087515. δεύτεραι ϑσίαι τίνες Κὶ δ. 2 84. 1. 8. 816. 
δεύτερος πλὸς (εἴ παροιμίαι) ΠΎἃ18. 1284 519, Ηβ9. 1109 
484. -- ὀευτέρως λέγεσθαι. ορρ πρώτως, κυρίως Μὸ 18. 
1022 818. Ηθ9. 1158.}81-38. κῦ. 1176 829. 

δευτεροτόκος ἧς Ζιεῖ4. 846 412. 85 
ὀέχεσθαι. ἡ γὰ δέχεται ὕδωρ εἰπι μβά. 801517. 7. 805 "2. 

8. 8060 νι, Ζγαθ. 718 84. ὀέχεσθαι ὰ ἀφιέναι ἀέρα, ὕδωρ, 

ὑγρόν Ζιαὶϊ. 481 511, 20, 2δὅ, 21. 16. 495 17. δῚ1. ὅ24410. 
6. 81.514. 62. 589512, ν6. Ζμὸ 8. 684 420. ἀφιέναι ὼ 
δέχεσθαι τὴν τροφήν Ζιὸ 8. 581 .28. δέχεσθαι ἀποίχυς Πε8. 40 
1808 ΡΖ (εἴ εἰσδέχεσθαι. ὑποδέχεσθαι 488, 86). τὸ ̓ ὀεξό- 
μένον (τὴν ψυχὴν) σῶμα ψα8. 407}}21. τὸ μέλι τῷ λυ- 
κύτησα ὀεδέχθαι γλυκ») λέγεται ΚΒ. 9.388. ἀνάκλασιν ὀεχό- 
Μεένος ὁ ἀνρ μαῦ. 842 νθ, καὶ ὀυνάμενα ὀέχεσθαι τὴν ὑπερ- 

βολήν Ζγβ4. 188 51ὅ. δέχεσθαι. τὸ μᾶλλον ἡ ἧττον τζ 1. 45 
146 848. η1. 1526. ὁὀέχεσθαι τὴν ὀχείαν, τὸ πλῆσμα Ζιηά. 
585 "8. ζ28. ὅτ1580. Ζγβ8. 148 521. ἀσμένως ὀέχεται 
τὴν πρόκλησιν Πὸά4. 129) 329. ἄνθρωπον ἐν μοα 
ὃ δέχεται ἡ ψυχί ΡΎΙΤ. 1418018. 

δή, σύνδεσμός τις ἐστί πο20.1457184 (ΒΚ, 5εὰ δέ Α“ ΨᾺ]). ---- 
Ρδνιίοα δή τ τὶ βϑῖπηθ ΔῸ ΑΓ ἀβαγρααγ νἱ τθιαβρογα]!, γε] αῦί 
ὃ μὲν γὰρ λόγος ἢ Ω φαντασία ὅτι ὕβρις ἢ ὀλιγωρία ἐδή- 
λωσεν. ὁ ὁ᾽ ὥσπερ συλλογισαίμενος ὅτι δεῖ τῷ τοιύτῳ πολε- 
μεῖν χαλεπαίνει δὴ εὐθύς Ἠη1. 1149 584 (4ίοπι Ἰοδὰπη πη 
ἀοθοθαῦ ργορίογοι ὑθηΐατο σίβομα Ψ6η 1, Ζ 1885 Πρ 41 ὅ). 56 
-- δάπιοάιπι ἔγθαλθηβ ἀρυὰ ΑΓ αϑὰ8 ραγίίϊσαϊαθ δή νἱ ἀ6- 
ἰογπιϊηδύννα δὰ βιρηϊβοθηάδ 68 α86 σογίδ βἰηῦ οὔ πιδηϊθϑίδ. 

1. Ραγάοαϊα δή ἰπβογίδ δηυποίβεϊοηϊ, 4.86 ΡΓῸ ἑαπάδιηθηΐο 
Ροπίϊαγ ργοχίπιϑθ δυρυμηθηῦβθ οηἶβ, δάπὶ Υ6] 6χ Θοιητηιπὶ 
οἵηπίαμπη Ορ᾽πίοηθ γ8] 6χ ΔΡΡΌΠΙΘη ΙΒ 4101 8}18018 Αγπλδπὶ 60 
οἱ ον ἀθηύθπι 6886 βἰρηϊῇοδι. τὸ ἔμψυχον δὴ τὸ ἀψύχε 

δεῦρο 15 

ΜΠ 

δή 

δυοῖν μαλιστα διαφέρειν δοκεῖ ψα2. 4038 026. ἔστι δὴ τρία 

μόρια. τῶν πασῶν πολιτειῶν Πὸ14. 1297 Ρ87. νενεμημέώνων 
δὴ τῶν ἀγαθῶν τριχὴ Ηα8. 1098 "12. οὗ 18. 1102}}81. 
Ὑ]1. 1109 "80. ὅ. 111} "84. 9. 1115 322. 11. 1117146. 12. 

1111582. ὃ. 1120}27. 1. 1128 20. αβ4. 835984. ΠδῚ1. 
1295 "1. ε2. 1802 818. η1δ. 1384 "6 α]. φανερὸν δὴ, φαί- 
νεται δὴ, ἔοικε ὁν, δοκεῖ δὴ Πη1ὅ. 18383412. Ηα18. 1102 
028. γ4.1111}Ἐ7. δ. 111281. δ18. 1127 321. εἰ δὴ ἀεὶ 
ἡ μείζων κίνησις τὴν ἐλάττω ἐκκρϑει αἰ. 441 814, 21. εἴ 
Φζτ. 23831. Ηα11.1100 382, 1101 228. ἴῃ Ρτοροπθηάϊε 
ἀοβηϊοοπὶθυ8 ἰδιπαῦδαι, ΘΟΠΟΘΒΒΙΒ. 86 ΘΟΙΙΡΤΟΌΔΙΪδ: ἔστι δὴ 
συλλογισμὲ: λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν δὔν ΔΝ 100 426. 
Ρα18. 1378 "21. Ηθ15. 1162 ν2 δ νὶ]ὸ ᾿ ἡ). εἰ ὃὴ 
ἐστι γνώμη τὸ εἰρημένον Ῥβ21. 1394 "7. μὴ ̓Β. 517. ὅ. 
1882 029. 2. 18378,.88. ἔστω δὴ ῥητορικὴ δύναμις περὶ 
ἕκαστον τὰ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν Ῥαῷ. 188 5 ᾽Ὀὼω6 
Βρεὶ. 6. 1862 521. 7. 1868 "7, βῶ. 1878 481. 4. 1880 585. 
ὅ. 1882 821. 6. 1388 018. 7. Τ ΒΟ ΘΑ ΤΟ 8. 1885"18. ἴῃ δἷ- 

ἔεγθηὰϊβ θχθιῃρ}}8 ἔστιν δὴ, εἰλήφθω δὴ Φθ10. 266 415. -- 
ἢ. δή υβυγραῖαν υδὶ 68, ἀ088 ἐπέ τὰ Θχροβὶϊα βυηῖ, νοὶ 

ἰδογδηΐαν οὗ δοιμρτθμθηαυπίαν, (α), ν 6] δ)χυ!ὰ ΘΧ ἰϊ8 60}}}- 
εἰϊαν οὐ σοποϊυάϊξαν (δ). α. πῶς δὲ ὼ διοὶ τίνων ἔσται, τῶτο 
δὴ θεωρητέον Πη15. 1884 Ρδι Ρτοποιμίπί θυ οὐ δάνθγθ 8 
ἀθπποπδυγαιἐνί8 ὅτος, ὅ ὅτὼ 8}. Ρταθοῖραθ Ροβῦ ἰπιϑθείατα. Ρδ- 
τϑηΒ θβῖῃ δή αἀάϊιυν: τὸ γὰρ αὐτὸ ἄμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ 
ὑπαίρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ ἡ κατὰ τὸ αὐτό Οὐ ς ὅσα ἄλλα 
προσὸιορισαίμεθ᾽ ἂν ἔστω προσὸιωρισ μένα πρὸς τὰς λογικὰς 
δυσχερείας), αὕτη δὴ πασῶν ἐστὶ βεβαιοτάτη τῶν ἀρχῶν 
Μγϑ8. 1005 22. οὗ ΖιγΎΙ. 511836. ΜΑ 8. 988 25. Πα. 

1285 351. γη10. 1829Ὑ14. εἰ δὴ ΑὙΖ24. 86 329. --- ὃ. λεί- 
πεται δὴ Φεῦ. 229 327. ζ10. 240 028. Ηα7. 10988. ΠΎ1Ο. 
1281 081. Φανερὸν δὴ Μζ8. 1088}16 (οἵ φανερὸν ἄρα 20). 
η2. 1048 212. Φβϑ. 200 480. Ηηϑ. 1151 327. ἀναγκαῖον δὴ 
Ηδά. 112210. ἄτοπον δὴ Ἠα11. 1100 327. Ὑ2. 1111}8. 
ὕὅτω δὴ Ηβ1. 110818. ὅ. 1106 5. δὶ. 1120 48. εἰ δὴ 
Ηβδ. 1106.321,}8. Ὑ7. 1114 16. 1). 1117 7. ὃ 8. 1121] 
Δ8; οἵ ρῥγδθίδγοα, αὖ Ἀρραγθαῦ ἔγθαῦθῃβ ὑ8ὰ8 ρμαγίϊουμθ ἰῃ 
Θχογάϊθηϊβ 118 δηιποίαῦϊβ, ααϊθυ8 δ] αυἱὰ 6χ βιρογιοσϊ θυ 
ςοποϊυάιαν, Ηα11. 1100 018. 18. 1102528. β1. 1108}21. 
Ὑ1.1110514., 18,18, 1ὅ. 3. 1111 815. 7. 1114 828. 9. 

1116.582. 10. 1115 28, 1110 32. 1]. 1116 8, 38. 1117 
42. 1). 1117 Ἐ7. 18, 1118 828 4]. ραγῦοῦ υὉὲ ᾿ηῖτα οἷαβ- 
ἄθπι ϑηυποϊαῦὶ οἰγουϊαπη 6χ ῬτΘΘηι 888 δι “οῃο]υβῖο, δὰ 
εἰσι βολπάαμι φοπο]αβίοπί5 ον! ἀϑηϊδη ἴῃ ῥγϊμοῖρῖο δροάοείβ 
δὴ Ἰηβογίναν, ανάγκη δὴ ΟαἹ. 2716415. Ρβ11. 1888 486. 
πιεῦδ. 911324. ΟΥΓ Ηἰιϑ9. 117052. ΦεΙ. 224 4 (ΒΣ ἂσν δι 

1Π 80). ζ1. 288 57 (ΒΖ Π| 838). η6. 280 51 (ΒΖ 1 58). μαϑ. 
889 519 (ΒΖ 1Π 25). βά. 860 86 (ΒΣ Π 41). φανερὸν δὴ μβϑ8. 
851 082 (ΒΖΠ] 41). ὕὅτω δὴ ψβ10. 422.29. ἱπέδτάστη Ρτῖυ- 
αἰρίο δροάοβὶϑ μονα Ρτϑθιμιοϊταν Ῥτοϊαβίβ, 486 ρῥγϊοσὶ ῥγο- 
τϑ8ὶ δι) δοΐΆ 8:0, εἰ δὴ, εἰ μὲν δὴ Φὸ 2. 209 ΒῚ (ΒΖ 1 51). 
ηδ. 249 080 (ΒΖ1Ι 568). 610. 267 526 (ΒΖ11 565). πυοηίδπι 
ἴὰ Ἰοηρφίογίθυ8 Αὐὶβύουθ δ Ἀγ βαπιθηἐβυϊοηΐθαβ 8ΆΘΡ68 ἀυδιεϊατὶ 
Ροϊεοβῦ, υαὔγυπι πον δἀάδίυγ ργαθιἶββδ (δὲ) δὰ ἰμοὶρίαναν 
σομοϊ βίο (δὴ), Ῥγοοὶῖνὶβ ογαῦ ΘΥΓῸΓ δοηξαπ θη αὶ ᾿πῦθυ εξ 

Ῥδγθϊοι.]88. Β᾽ π}}}]}1π|88.; δἰίαιοῦ Ἰοοἰβ Θἰ υβιηοαϊ ΘΙΤΌΣΘΒ, ηυ08 
δαὶ δηϊ ααϊζαβ ὑθχύχμι ἰηνα 8886 Θρραγθῦ 001}1 5680] 8595 δ. 
ῬΓΟΌΒΟΣ τον διιθηδαγὶ ροϑβαπξ; νϑ] αὐ! δὴ ρχο δὲ νιἀδιαν σϑβιὶ- 
ἠαδπάϊπι 6886 Ηα]. 1094 514 (ΒΖ 46). 7. 1098 815 (ΒΖ 
1104). γὅ. 1112.321. 17. 1118 "6 (Άδββον). 13. 1117528. 

ὁ10. 1125 "20 (Μίμπβομον αυδοϑὺ ῃ 56). Φδ 12. 221 47 (ΒΣ 



δή 

1180). πο. 1448 51 (ΒΖ11 29). ΜΎ2. 1008 Ρδ 4]; σοπῦτϑ 
δὲ ρτὸ δὴ Η“1. 1094 518 (ΒΖ Π 48). γ8. 1118 226 (Μὕη- 
δ.Β6γ Ὁ 45). ι9. 1169 085 (ΒΖ11 68). Φθ10. 261 524 (Βε 
Η 54). -- δή ἴῃ Θηυποῖδῦϊβ ,τεἰδθιν!8, τὸ ὁὲ τί, ἄνθρωπος 
ἢ ὃν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιώτων, ἃ δὴ μάλιστα λέγομεν 
ὑσίας εἶναι ΜΖ 71. 1082.519. οἵ Ζιγ2. 511 }δ. Ζμα!]. 641 
δ26, δ10. 687.380. ψαὶϊ. 408 018. Ηθ7. 115810. ΠΎΘ. 
1218088. ὃ11. 1295 587. δὴ ἴῃ Θηυποίατ!β ἰη οσγοραῦνί, 
τίς δὴ, πῶς δὴ, νοϊαϊ!: διὰ τί δὴ τῦτο ἕν ἐστιν ἀλλ᾽ 
πολλά; Μζ12. 11871}18. β4. 1001 17. Ηα 4. 1096 "260. 
γΥ2.1111 84, ε8. 1188 822. ζϑ. 1142 17. 

8. Ραγυίου!α δή οσοῃϊαποίδ οὐπὶ 8}118. ραγυϊοα 18. ἢ δῷ δὴ: ὰ 
χαίρειν δ ταύτη φαίνεται. ΗΥ 18.1118 521. ὼ πλύτῳ δὴ 
χρήσεται Ἠὸ 3. 1120 346. αὶ τῷ πατρὶ δή Ηθ16. 1108 022. 
αὶ πάθη δὴ Ζμαῦ. 645 5, ὶ, τὸ τῶν δακτύλων δὴ  έγεθος 
Ζμδτο. 690 381. ἢ ὕτω «δή, ὼ τῶτον δὴ τὸν τρόπον 911 
Πι8. 1808 "16. δ11. 1290. Μζ2. 1028 Ρ24. κ8. 106 
418. 26. 1010 428. Ζμαι. 9689 "28, 6408. ἢ ὅλως δὴ, ὁ 
καθόλν δὴ, ἢ τἄλλα δὴ, ὼ ἀνάπαλιν δὴ ϑω Ρββ. 188652. 
Ὠρρλεξῶν, ̓14. Μη6. 1045 519. νθ. 1098 "18. 2. 1089 39, 

11. εἢ. 1026 "20. ζ10. 1088 Ρ20. λ4. 1070 586. Φβδ. 198 
18. Πα13. 1289 "82. ἕκαστος υἱὸν ἑαυτῦ φήσει τὸν αὐτὲν 

ὺ γυναῦεα θὴ τὴν αὐτήν, ἡὶ περὶ τὴς ὑσίας ὰ περὶ ἑκάστυ 
δὴ τῶν συμβαινόντων ὡσαύτως Πβ8. 1261 "28,34. ἡ δὴ 
(μου ἱπέθγροβιῖο 8110 γοοΔΡα]0) ἡμα11. 1187 ν84. 23.119] 
58, βιο. 1208 "82. ὺ δὴ καὶ μβ3. 851 028. πρὸς ἅπασαν 
δὲ δὰ πολιτείαν καὶ ᾿, δὴ αὶ τὰς μικρὰς πόλεις ΠὸῚ δ. 1299 338. 
ὄλλα τε πολλὰ ἄξιος ἐπαινεῖσθαι, ὼ δὴ ἢ ὅτι ποϑ4. 1460 
15, ἢ γὰρ δὴ ᾧ Φβ2. 194515. --- τε δὴ... ἡ Φαϑ.1868 
84, ὃ11. 220 3. εἴ. 225 380. Οαθ. 278 321. Μνά. 1091 

580. Πβ6. 1268 "7. ΡῬβ21. 1895}12. ϑδμ]βη Ροδὶ 1 89. -- 
δὲ... δὴ: ϑὸὲξ χαλκῦς ὀὴ κύκλος Μιϑ. 1058 "12. οἵ η4. 
1044 58. Ηθ4. 1156}»28. δὲ δὴ ΨΎ18. 4838521. ΗΪ10. 
1142}6 (γη ἀλλὰ μὴν δὲ Ρ2). «11. 1101 38. γ8. 1111 
580. 56.1112 084. 9. 1118 322. θ9. 1159 38. Ρα 4. 1859 35 
484. ἡμα]. 1188 38. ὅ. 1185 "12. 20. 1190}87,1191λ10, 
15,21. 22. 1191}10. 2ὅ. 1192 319. δὲ δὴ ἐδὲ ἡμα 20. 
1190 584. --- μὲν δὴ Φαϑ. 191 "27. ὃ 8. 216}11. γά. 204 
48. Ζμβ2. 648 ὑ12. Μι5. 1056516. Ηζ10. 1142 484. 111. 
11171524. μὲν γὰρ δὴ Ψγ8. 481 29 (Ευοκοη 
οἱι οἷ). μὲν ὧν δὴ Ηη1δ. 1154 Δ21 (Εποκοα 11 ὅν οἷ οἷ, 

δοη τθοίθ). ὁὲ δὴ ψαι. 408.}9. (μ(α4. 842 58. Πδο. 1292 
582. κθ. 397109. εἰ δὲ δὴ, ἐὰν δὲ δὴ Μμ8. 108855. ΗΎδ. 
1113 222. Πγ16. 1280 488. ὃ6. 1298521. (εἰ δὴ οὗ Βαργα.) 

41 γὰρ “0 

δηλῦν 113 

π΄ ἀ6 Ραγθοαϊαθ δή ἀβὰ Αὐἰ δυο! ἴοο οΥ Εμυοκθϑα Ρ 837-49. 
δῆγμα. τῶν μὲν διὰ πληγῆς ὴ βοήθεια. τῶν οὲ διὰ δήγμα- 

τος Ζμγ]. 661 "2ὅ. ἡ ἀλκὴ ἐν τοῖς δήγμασιν Ζμγ1. 662 
428. δήγματα χαλεπά, θανάσιμα Ζιθ34. 604 "21, 238. 29. 
807 3418, 21, 28. δῆγμα ἔχεως ἔμπυρον 8164. 846 "16. 

Δηϊόπης τόδε ,μμα (ϑρίβταμηπια) θ181. 848 08. 
Δηίπυλος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Δ. ἢ 596. 18716584. 
δηκτικο ς- τῶν ἰχϑύων οἱ δηκτικοὶ ἢ σαρκοφαΐγοι Ζμγι. 662 

481. τὰ δηκτικὰ φαλάγγια Ζιι89. 622 028. --- τὰ δηκτικὰ 
ὼ δριμέα καὶ ἢ στρυφνά πα49. 868 329. οἵ κ22. 92501. δηκτι- 
κωτατον πλα21. 959010. 

δηλη τήριον μὲν ἀνθρώποις. τροφὴ ὁὲ τοῖς ὄρτυξιν ὃ ῥοσκυύα- 

μος φταῦ. 8206. 
δηλητηριῶδες βελένιον φτατ. 821 482. 

ιὸ δηλονότι νβ δῆλος. 
δῆλο ς, αἰδῦ φανερός, σαφής ὙΥΖ δὰ 16 }17, οὗ φανερός. δῆλα 
ἢ σαφὴ τὰ συγκεχυμένα Φα!. 184 321. δῆλος (φαδιμάιδαι 
ρα φανερός) ἡμὶν ἅπας ὁ κύκλος μαβ. 846 422. δῆλα πρὸς 
τὴν αἴσθησιν μχὶ. 849 "21. ἀσπάλαξ ὑκ ἔχει εἰς τὸ φανε- 
ρὸν δήλως ὀφθαλμιείς Ζιαϑ. 491 }80. ὀῆλον ἐκ τῶν εἰρημέ- 
νων, ἐκ τῷ διαγράμματος" 4] μβ8. 85884. γὅ. 875 Ρ19. 

. δ. 818 Ρ20. δῆλον ἐπὶ τῶν ἔργων 4] μβ4. 861 08. δ12. 
889 "29. δῆλον περὶ τῶν ἄλλων μγά4. 8141. ἥκιστα, μᾶλ- 

λον, ἱκανῶς δῆλον μὸ 12. 889 Ρ29, 890 34. αθ. 844 84. δῆ- 
λον ποιεῖν ΠΎΒ. 1275 "8. αν. 4718 816. δῆλον ποιεῖν (βἶνα 
δηλδν) δι᾿ ἀποδείξεως. ἀϊδὲ ἀποδεικνύναι Αὐϑ8. 98.017. 9. 
98 "28. --- δῆλον δέ". . Ὑὰρ 6. 198.418, 799 8ὅ,09.1 
191 Δδ, ργὸ δῆλον (ἰπὶ ἐστιν) ὅτι Ἰαθδγάσιῃ Ἰορσίταν δῆλον 

ὡς ταῇ. 103 338. Γα 10. 8281. Πγ 18. 1288 Ρ16 (οῇ ὅτι 
}17). η4. 1826 28. μβδ. 862 582. [157. 1504 1 ὅ. ἔογτηυ- 
δῖα δῆλον ὅτι ἰηϊογάστπι ϑαἀνογιηϊὶ ἰμβῦαν 6886 γϑὶ δχ 60 }1ο- 
οϑδϊοηθ γ6] θχ σομῃβίγυοίίομθ ψϑυδογαια δρραγοῦ Ψαδ. 411 
422. Πη14. 1388 826. Μίνά. 1091 528. βά. 1001 "10. Οαϑβ. 
210 8. Ηη]1. 1145 824,11. 1171 12. κθ. 400 016. πγ6. 

871 088 4]. ΝᾺ] Ροοὺ [Ν᾽ 482; Βδο νἱ αδὶ ἀϑαγρδίαγ, ἰηϊογάσπι 
δρυά ΒΚ οουϊαποιίχτα βοτί ρίαν δηλονότι Ἔχ δούς Φα 8. 189 
10. Οα10. 219 "27. 12. 282 412. Γα2. 8169"11. Ζμὸδδ. 

.681 514. Πη2. 1825 51 (ϑῆλον ὅτι ΒΚ). --- δῆλον πὰπὶ 
Ροδβεῖδ ῥγοὸ δῆλον ὅτι ἀϑαγραΐιπι 6886 ἀυθίϊαϊυν ΠΕῚ1. 1818 
418 (οἴ ἰπίογργ.) 

Δῆλος ηεαϊ. 1214.41. ἐξ ἹὙπερβορέων εἰς Δῆλον Ζιζ85. 580 
418. Δῆλος, μία τῶν Κυκλαδων, ἀπά Δρρθοὶ]αίδ 81 446. 
1551 Ρδ, 8. θεωρίαι εἰς Δῆλον [88]. 1841}22. 408. 1845 

ς 
019. 404. 1545 088. ὁ ἐν Δήλῳ βωμὸς ὁ ὃ ᾿Απόλλωνος τῷ 

ἀλλὰ... οκὶαὶὶ μα18. 850 "27. ἀλλὰ δὴ Φὸ1. 214 3428. ζΊ. 46 γενέτορος 441. ,1551 "18. Γλαῦκος ὁ θαλάττιος δαίμων 
281 84. η4. 249 015. -- γὰρ δὴ Ψψβτ. 419 488. 8.420 
"82. Ηδ71. 1128 020. πῶς γὰρ δὴ Ψαϑ8. 401510. ὁ γὰρ 
ὀὴ ψαϑ. 401 5ὅ. ὅ. 411 "7. Ὑ1Ἱ. 425 "2. 8. 428 329. Ζμα!. 
ΠΈΡΙ Ηχ8. 1178 019. Πγ9.1280}24. 18. 1284 29. 

ἐν Δήλῳ κατοικήσας [ 448. 1551 "29. --- Δηλιακὸν ἐπί- 
γραμμα Ἠαϑ9. 1099 525. --- Δηλιοὶς ΝΙοοοΒαγίβ ροθιιδ 
πο. 1448 218. -- Δήλιοι. Δηλίων πολιτεία ἢ 446- 448. 
Δήλιον, χωρίον ἐν Νάξῳ 518. 1562 "41. 

πιδ2. 896 "12. ιε18. 918 56. ὼ γὰρ δὴ ἡ Φβ2. 194 518. 50 δηλῦν τι ἑτέρῳ ξθ. 980 18,219. δηλῶν τὰ παρόντα, οοηὶ 
ΠΎ18. 1288 580. --- ὡς δὴ ὁ Ραυιϊοὶρίο Ηθ15. 1168 43. 
ποῖθ. 1458 16 (εἰ ΨΑβ]θη). ---- ἥ δὴ ... ἢ Ργ7. 1408 
519. --- δὴ ἦν φ2. 800 519. --- δή ποτε ὀπὶ ρυοποταϊπί θυ8 
ἰωνοσγορδίῖνίβ ὀιὰ τίνα δή ποτ᾽ αἰτίαν βὶμι Πγ9. 1280}24. 
Φθ6. 260212. ψα(. 408 326. Μβά. 1000520. νδ. 1092}8. δδ 
τί ὄν δὴ τὸτ᾽ ἂν εἴη ποτέ Ἠαθ. 1091 084. 9η ποτε οὔϊῃ 
τοϊδνϊβ ὕστις δή ποτε Ηδ11. 1126 324, οοηἰαποίίμ ὁτιδή- 
ποτε βοτὶρίατῃι ὀχμϊδοίυς Μζϑ8. 1088 ὑδι Ηζ18. 1144 438. 
θ15. 1162582. ὁςδυύποτε. οἱοςὸήποτε, ὁπωςδήποτε ν Ὦ ν. 
-- δή πν μα14. 852528. ΠΎΙ΄. 1288 520 4], γϑ] οοη- δ0 
Ἰαποίτω δήπι Μγδ. 1010 "12. ἢ 40. 1481 08. 88. 1490340. 

ἀπαγγέλλειν τὰ προγεγενημένα, προλέγειν τὰ μέλλοντα ρ81. 
1488 85,20. δηλῶν τὴν περὶ ἕκαστον ἀλήθειαν, ὉΡΡ παρο- 
ρᾶν, καταλείπειν τι ΠΎγ8. 1279 "15. νόμοι οἱ δηλῶντες τὴν 

πολιτείαν ΠῈδ1. 1289 418, δηλῶσαι περί τινος φ2. 800 522. 

δηλωθήσεται περὶ τύτων ῬαὩ. 1806518. οὔ ᾧΦ 2. 806 526. 
δεόήλωται περὶ τῆς αἰτίας ἐν ἑτέροις Ζμγ10.678 380. ὁη- 
λωθέντων τύτων θεωρητέον μβ12. 890 Ρ18. δηλοῖ δ᾽ "Αλ- 
καιος ὅτι Πγ14. 1286 487. δηλῶν ς ἀαρ!ῖοο ὅτι οὺ ΩΣ 
οὐ οβυβαθ ὅτι ἡ χρεία συνέχει δηλοὶ ὅτι ὅταν μὴ ἐν χρεία 
ὥσιν ἐκ ἀλλάττονται Ηε8. 1133 ΡΥ. --- τὰ δηλάμενα ὑπὸ 
τῷ πλεοναχῶς λεγομένα τζ 2, 189 "28. μὴ δηλωσας, βγη 



114 δήλωσις δημοκρατία, 

μὴ διορίσας, τεῦ. 184 10. ὁ λόγος ὁ δηλῶν ὃ ἕκαστον Μὸ 25. Ῥα!. 1884 "28. 
1028 "28. ἑνὶ λόγῳ δηλύμενα ΜΎ 2. 1008 524. τὸ κατα- δημηγορικὸν γένος λέγων, ἀἶδι ὀικανικὸν ρΡ3. 1421 "7, δη- 
φάσει δηλώμενον ΦεΙ. 2258 81. ἡ ἡ στιγμὴ δηλῦται ὥσπερ ἡ μηγορικοὶ λόγοι ΗκΙ10. 1181 8. δημηγορυιὰ προοίμια, ἀϊδι 

στέρησις ΨΎΘ. 480}21, οἴΡ28. δηλῶν (ϑἶνο δῆλον ποιεῖν) ᾿ δικανικα ρ871. 1442 029. -- λέξις ὀημηγορική Ῥγ12. 1418 
ἀποδείξεως, ἀϊδι ἀποδεικνύναι . 498. 98 Ρ17. 9. 98 028, ὁ ς 4, 1414 57. εἰσὶν οἱ λόγοι ([ἈὈ]46) δημηγορικοί Ρβ20. 
ἐπάγων ὑκ ἀποδείκνυσιν, ἀλλ᾽ ὅμως δηλοῖ τι Αδϑ. 91 ν85. 1394 532. ἔστι τὰ παραδείγματα ὀημηγορικώτατα, τὰ ἐν- 
ἐκ τίνων μορίων συνέστηκεν ἕκαστον τῶν ζῴων, ἐν ταῖς θυμήματα δικανικώτερα ῬΎ 17. 1418 31. --- (ἐπὶ τῶν δὴη- 
ἱστορίαις δεδήλωται σαφέστερον Ζμβ1. 640 539. --- δηλοῖ ποι μηγορικῶν ρ80. 1480 489. δημηγοριῶν εἱ 5ρρ}.) 
ΤΆΥΟ ἰζδ αϑυγραῦαγ, αὖ ΟὈϊΘοίαι 6 οοηξοχῦα βθη θηθδγαιη 8δα- Δη μήτη β. γεγονέναι λέγεται ἐν Ἔννᾳ θ82. 886 "28. ἱερὸν ἐν 

ἀδηάμπι 81}, δηλοὶ (14 ἀδπιοπβίγδι) αὐτὸ τὸ ἔργον βίτι μα18. 10 Ελευσῖνι θ181. 848 "1. ᾿Ελευσίνια διὰ τὸν καρπὸν τῆς ,Δή- 
849 085. 14. 852 019. 11. 847 "21. Ζιθ15. 599 080. Ζμὅ. μήτρος ἢ ὅ94. 1514 "27. τὴν Δήμητρα (ὑπὲρ Κερκύρας) 
651 824. 7. θ62 329. 17. 660 328. γά. 665}80 (Ὁ ἔοτῦ ᾿πιγ). ὁὀεηθῆναι Ποσειδῶνος ἢ 469. 1855 389. -- τὴν Δήμητραν 
ΠΎ 14. 1288 510 αἱ. --- δηλοῖ ᾿ηύτ, τὸ ἡδὺ ταχυ δηλοῖ ηεη. οβ1849 515. 
1338 524. β10. 1226511. δηλοῖ ἰῃὺγ δῇ ρθῖβ, δηλοὶ δ᾽ δημινργεῖν. τὰ δημιαργάμενα  ε ορθτὰ ορίβοιι) Ηα!1. 
ἐκ τῶν ἔργων δι Μμ9. 1086 δ ΒΖ. ΠῸ11. 1296.520. μβ9. 15 1094 "14. --- τὸ κινῶν ὦ δημισργῶν, αἱ κινήσεις αἱ δημιυρ- 
369 09. Ζιθ2. 589 088. Ζμβ. 651 "22. 17. 680 325. δ11. γῦσαι εἰμι αιδ. 448 516. Ζγβι. 186 328. δ8. 108 516. 4. 
691517 (οὔ ποιεῖ φανερὸν β2. 649 517). χῦ. 196511. 6. 799 113 81. οὔπνϑ. 458 086. ἡ ὁὀυναμις ἡ δημισργῶσα, ὑπὸ 
δῷ, πιβ8. 906 028. οἴα18. 861 515, 17. --- ὁ ηλωτὸν ἄλλοις τίνων ἐδημιυργήθησαν δυνάμεων Ζμβι. 647 "6. αἹ. 641 38. 
Ἐδ. 979518. κϑ. 896}81. ἡ δημιυργήσασα τέχνη. τὸ ὑπὸ τῆς τέχνης 

δήλωσις. μιᾶς πράξευις δήλωσιν ποιεῖ σθαι πο28. 1459 328. Ὁ δημισργώμενα Ζμαδ5. 645 512. ΖΎΥ11. 162.516. α 18. 1234 
τὸ πράγματος ἐν κεφαλαίῳ μὴ εἰδόσι ὀήλωσις ρ80. 1486 484. ἡ φύσις δεδημιεργηκέ τι. καὶ φύσις ἐδὲν μάτην δη- 
484. δήλωσις, οοηΐ , ἀπαγγελία, πρόρρησις (οὗ δηλθν) 31. μιαργεὶ μα 5. 645539. β9. 654 "82. Ζγα 28. 181 424. β6. 
143811, 28. οἱ κόρακες ἔχυσιν αἴσθησιν τινα τῆς παρ᾽ ἀλ- 148 028. γά. Ἰῦ5519. Ζπ12. 111 518. ϑημιαργεῖν τὴν τρο- 
λήλων δηλώσεως Ζιι81. 61816. δέ ἡγματος ἰδέ ὄγλωσις φήν͵ αἰά. 443 "δ, τὴν σύνθεσιν Ζγα 18. 122 ». ἐν τῇ καρ- 
ρΡ12. 14801. --- ἄλλος τις τρόπος τὴς δηλώσεως, ἰδὲ 386 ὁίᾳ δημιυργεῖται τὸ αἷμα αν20. 419 51. μόριον τὸ τὴν τῆς 
ἀποδειξις, ἐπαγωγή (οἴ δηλῶν) ΜΕ. 1025 Ὀ16. οἵ φτβ2. τροφῆς εἴσοδον δημιαργᾶν Ζμὸτ10. 680512. τὸ δηαωιυργῶν, 
8238 518. ορρ ἡ ὕλη Γβ8. 38018. Ζγα18. 128 080. 22. 180 ΒΩ. βά. 

δηλωτικὰ τὸ αὐτῷ ᾧ4. 808 "80. 188 012, 21. δ]. 760 41δ. 4. 7711 "21. οὗ 3. 7607 419. δη- 
δημαγωγ εὶν Πεδ. 1806 3518, 81. 6. 1808 028. δημ. ταῖς μιαργεῖσθαι ἔκ τινος Ζκϑ." 702 51. δημιυργεῖσθαι ὑπό τινος 

ἐπιμε)ιείαις Πε 12. 1816 518, δημαγωγῶῆντες πρὸς τὰς κρί- ὃ μὸϑβ. 884 "26. τὰ σώματα τὰ δεδημισργημένα μὸδϊιο. 388 
σεις μεταβάλλεσι. τὴν πολιτείαν Μεθ. 1805 584, -- δημα- ΔΩ. τὸ φυτὸν ἐδημιυργήθη διὰ τὸ ζῷον φτα 2. 811. 85. 
γωγεὶν τινά, τὸν ὄχλον, τιὸς τριάκοντα 4] Πβ9. 1310 "14. β8. 828 826. 

εβ. 1805 Ρ26, 28. 10. 18312}12. 11]. 181564, δημινργία. πολυχρόνιοι δημιυργίαι ὼ θεωρίαι Πε10. 1810 
δημαγωγία διττή Πε6. 1805 523. 022, συνδῆσαι διά τινος ἀφανῶς δημιυργίας κα. 400 “1. 
ὸ ἡμαγωγός Ρβ20. 1898 024. δημαγωγοὶ φαῦλοι, πονηροί, 88 6155. 846 420. - τὰ μόρια τὰ πρὸς τὴν δημιυργίαν. ταύ- 

δημαγωγῶν ἀσέλγεια Πβ12. 1214 514. εὅ. 1804 "26,21. τὴν (1 6 πρὸς τὸ γεννᾶν) Ζια ὃ. 489518. θερμὰ ὁϊοὶ τὴν τῦ 
ὁ δημαγωγὸς τῷ δήμυ κόλαξ ΠΕῚῚ. 1818 540. δ4. 1292 ϑερμῶ δημιυργίαν μὸ11. 889 528. 
490. ο[421.1548 324. πόθεν ἐγγίνονται οἱ δημαγωγοί, τί δημιυργικός. τὸ δημιυργικόν Πὸ 4. 1291 484, 
ὀύνανται Πὸ 4. 1292 48. 16 844, 34,7. εδ. 1805 838. ἐγγί- δημιυργός. κομίζ εἰν τὴν ὕλην πρὸς τὸν δημισργόν Ζγα 22. 

νονται δημαγωγοὶ ἢ ἐν ὀλίγοις Πεθ. 1805 "24. 8. 1808 817. .5Ἑ 780 ν27. δημισργοὶ οἷον ὑφαντης ΕἼ ναυπηγός Πη4. 182 
μεταβολαὶ πολιτείας διὰ τὺς δημαγωνγώς Πεδ. 1804 Ὁ21, "41. ὁ μετεῖχον οἱ δημιυργοὶ ἀρχῶν Πγ4. ΤΊ, δημιπρ- 
260, 82, 86. βι2. 1214 510. δημαγωγοὶ ἐκ τῶν στρατηγόν- οί (᾿Αθήνησι), ἀϊδὲ εὐπατρίδαι, γεωμόροι. 846. 1586 481, 
τῶν, τύραννοι ἐκ δημαγωγῶν Πεῦ. 1806 47, 11, 28. 86. 8347. 1586 8347. ἰατρὸς ὅ τε δημισργὸς ὼ ὁ ἀρχιτεκτονι- 

Δημάδης περὶ τὴς Δημοσθένυς πολιτείας Ρβ 24.1401 082. κός ΠΎ11. 1282 48. -- ὁ δημιυργὸς τῆς περικαλλὺς ταύ- 
Δημάρατος Τιμαίν τὸ Δοκρϑ ἀκυστής 9118. 8411. 46 τῆς διακοσμήσεως ( 6 ὁ θεός) 18. 1410 429. --- δημιυρ- 

δημάρχυς Κλεισθένης κατέστησε τὴν αὐτὴν ἔχοντας ἐπιμέ- γὸς νόμων, πολιτείας, ἀρετῆς, χάριτος ΠβῚ12. 1218 518. 83. 

λειαν τοὶς πρότερον ναυκράροις 8359. 1588 ν85. η9. 1829.821, Ργϑ. 1406 326. Λαρισαίος εἶναι τεὶς ὑπὸ τῶν 
δημεύειν τὰ κτήματα τῶν πλυσίων. τὰς ἀσίας τῶν τελευ- δημιυργῶν πεποιημένος ΠΎΣ. 1210 Ρ29. 

τωντων Πεῦ. 1805 86, 1804 860. ,ζ 8. 1818 .3225. ρ8. 1424 δημογέροντες (Βοπι Γ149) Ηβ9. 1109 "9. 
482. τῶν ἰδιωτῶν μηδένα δημεύων ρ89. 1446 084. τὰς δ0 Δημοὸδόκυ τὸ εἰς Μιλησίως Ηη9. 1101.38. 
ἀπογραφὰς τῶν δημευομένων ἀναγινώσκυσιν Ε 394. 1548 δημοθοινίαι νόμιμοι ΡΝ πανηγύρεις ἐνιαύσιοι κθ. 400 "21. 

"15. 896. 1044 52}. τὰ δημευόμενα (δεδημευμένα) πιπρά- δημοκρατεῖσθαι μ888, δημοκρατῶνταί τινες Πγϑ. 1216 514. 
σκυσιν οἱ πωληταί 401. 1545 84, 19. δά. 1390 586. πόλεις δημοκρατέμεναι. κατὰ ὑόμον δὴήημο- 

δήμευσις Πδ14. 1298 "6. ζὅ. 1820 520. κρατύμεναι ΠΎἃ18. 1284.518. δ 4. 129358. --- ἃὉ] βυδίϑοίαπι 
δημηγορεῖν Πγ18. 1284516. Ῥβ28. 1899 421. ὃ. περί τινος 6 πο δάάϊταν, δημοκρατεῖσθαι ποι ταυϊύαη ἀϊασὶ 6 δημο- 

Ρβδ. 1384 588. οἱ ἰδίᾳ συμβυλεύοντες ὸ οἱ κοινῇ δημηγο- κρατίαν εἶναι Πβο. 1265}88, 40. ε1.1801}16. 
ρᾶντες Ῥαϑ8. 1858 510. περὶ ὧν βυλευσόμεθα, αὶ δημηγο- Δημοκράτως εἰκὼν εἰς "τὸς ῥήτορας Ργά. 14077. 
ρήσομεν ρ83. 1428 Α21. δημηγορῦντες ἐν τοῖς ὄχλοις κατα- δημοκρατία 1. δημοκρατίας ποῖϊο. ἔστι δημοκρατία ὅ᾽ ὅταν 
τρίβωσιν͵ ὅλην τὴν ̓ ἡμέραν ἐν τοῖς θαύμασι 12. 1488 52. οἱ ἐλεύθεροι ὸ ἄποροι πλείως ὄντες κύριοι τῆς ἀρχῆς ὦσι 

δημηγορία. ἐν ταῖς κοιναῖς δημηγορίαις, οΡΡ ἰδίαις ὁμιλίαις οο Πὸ4. 1290 ν17, 480. γ8. 1279 518, 81, 40. ἡ ὁ. ὥρισται 
ρ32. 1421] Ρ12, 19. ἧττον κακῶργον ἡ δημηγορία δικολογίας τῷ τὸ πλεῖον εἶναι κύριον ὼ τῆ ἐλευθερίᾳ Πε9. 1810 428. 



δημοκρατικός 

Ῥα8. 1866 .584. ἐν ταῖς ὁ. μετέχυσι πάνεξξ παντων Πη9. 

1828 082. δημοκρατία ἐν Η κλήρῳ διανέμονται ταὶς ἀρχάς 
Ρα8. 1808 581. δημοκρατία ἀδβογὶ ταν οἱ οπὶ διμί οἰ οῖα6 
δρθοῖὶθ ηυδάδιῃ μοιιρδγϑίυν Ηθ12. 18. ἡ δημοκρατία πα- 
βέχβασις πολιτείας ΠΎΤ. 1219 "6, 8. δ2. 1289 829. 8. 1290 δ 
418,18. 1297 Ρ2ὅ. δημοκρατία, ὉΡΡ ὀλιγαρχία Πὸ4. 1291 
98] (εἴ πολιτεία 4). μίξις ὀλιγαρχίας καὶ ᾿ὴ ὀημοκρατίας, οἡμο- 

κρατίας ἡ ἀρετῆς ΠΡ. 1298 "18, 8. 1298 "84. 30. 1206 
ν27. ἀποκλίνειν πρὸς τὴν ὁ. Πὸ 8. 1293 084. --- ἐν δημο- 
κρατιᾳ τίς πολίτης ΠΎ!. 1275 84,05. 6. 1278 328. --- 3. δη- 1ὸ 
μοκρατίας εἴδη. δημοκρατίαι πλείως, ὀημοκρατίας πλεῖν" εἰδὴ 
ΠΟῚ. 1289 58, 28. 2. 1289 Ρ21.1]. 1290}4. 12. 1296}26. 

ε13. 1816 »2δ. ζ1. 1817 822. ὃν)ο αἰτίαι ὅθεν πλείω» γίνεται 
εἴδη τὴς δημοκρατίας ΠζῚ. 1811 .322-38. εἴδη δημοκρατίας 
δουμογαηῖυν ΠΗ 4. 1291 516-129 "88. θ6.1292 022-1298 16 

41). δημοκρατίας εἴδη κατα τὰς τῶν δήμων διαφοραῖς (γευρ- 
γοιὸν κτλ) Πζέ. δημοκρατία ἀρίστη τίς ρ89. 1446 "20. καὶ 
πάτριος, πατρία δημοκρατία Πβ12. 1218 588. εὖ. 1806 424. 
ὀημοκρατία αὶ μάλιστ᾽ εἶναι ὀοκῦσα δημοκρατία, ἡ μάλιστ᾽ 
εἶναι δοκῶσα ὁημοκρατική Πὸ14. 1298 "14. ε9. 1810 326. 0 
Ἃ τελευταία δημοκρατία Πὸδ14. 1298 81: 82. τελευταῖον 
εἶδος τὴς ὀημοκρατίας Πδθ. 1298 484. ἡ ἐσχάτη ὃ. Πεῖο0. 
1312 086, 87. οἴ δ1δ. 1299 089. ἡ νεωτάτη ὃ. Πεδ. 1805 
424. ἡ νεανικωτατη ὁ. ΠῸ11. 1296 48. --- 8. ἀδπιοογαςίαθ 
φαιίκιανίο Πβ6. 126682. δ. 1289 Ρὅ, 8. Ηθ12. 1160}20. 325 
αἱ δημοκρατίαι ἀσφαλέστεραι τῶν ὀλιγαρχιῶν Πὸ 11.1296 
418. ε]. 1802 39. --- 4. τῷ τῆς δημοκρατίας ὃ ὅρῳ τί ἀκο- 
λυθεὶ Πζ 5. ἐν τὴ δημοκρατίᾳ πῶς τὸ ἴσον ἔξυσι Πζ 8. 
πὼς ὁεῖ τὰς νόμος ἔχειν ρ8. 1424812- 88. ἐκ τίνων αἱ ἀρχαί 
Πὸ 15. 1299 "26. ὁῪεῖ φείδεσθαι τῶν εὐπόρων Πε8β. 1809 830 
414. μισθὸν ὀᾶναι τοῖς ἀποροις Πὸ9. 1294 3839. 14. 1298 
"}8. ἀναιρεῖν τὸς ὑπερέχοντας ἄνδρας, Πγ18. 1284 385. --- 
5. μεταβολαὶ ἐν δημοκρατίαις πόθεν ίγνονται Πεδ. 3. 1808 
Β6. τὰς δημοκρατίας ἡ πολυανθρωπία σωζει Πζ6. 1321 51. 
εἰς τί μεταβάλλυσιν αἱ δημοκρατίαι Πεδ. 1308"11. ὅ. 1806 86 
424. 6. 1806 Ἐ17. γ15. 1286}17. τίσιν ἀναγκαία ἡ ὃ. Πδ2. 
1289}18. γ16. 1286 Ὀ22. ποιεῖν δημοκρατίαν Πὸ11. 1296 
481. καταστῆσαι τὴν πάτριον δημοκρατίαν Πβ᾽: 2. 1218 088. 

τὴν πολιτείαν εἰς τὴν νῦν ὁ. κατέστησαν, προήγαγεν αὔξων 
εἰς τὴν νῦν δ. Πβ12. 1214 37, 10. τὴν δημοκρατίαν ἰ ἰσχυ- 40 
ροτέραν ποιεῖν Πε4. 1804 8324. ἡ ὃ. διεφθάρη ΠΕε8. 1802 
580. 

ὁ πμοκρατικό, ς. οἱ δημοκρατικοί Ηεθ. 1181 327. πολιτεῖαι 

δημοκρατικαί Πγ6. 1278 012. 17. 1288 822). ὑπόθεσις τὴς 
ὀνμιοκρατικὴς πολιτείας, ἐλευθερία Πζ2. 1817540. αἱ δη- 45 
«κοκρατίαι αἱ μάλιστα εἶναι δοκᾶσαι δημοκρατικαί Πεϑ. 1810 
426. πολιτεῖαι δημοκρατικώτεραι Πζ 1. 181781. νόμος δη- 
μμιοκρατικός ΠΎΙΟ. 1281 387. δημοκρατικὸν κατασκεύασμα 

ΠΙ9. 1271 482. δημοκρατικὰὶ σοφίσματα πρὸς τὸς εὐπόρως 

Πὸ 13. 1291 586-88. ἦθος δημοκρατικόν Πθ1. 18387.516. ἡ 50 
ναυτικὴ δύναμις δημοκρατικὴ πάμπαν Πζτ. 1821514. ἡ 
τῶν προβύ ν ἀρχὴ δημοκρατική. Πὸ 15. 1299 081. δη- 
μοκρατικὸν τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχαῖς 4] Πὸ 9. 1294 "8. 
ε8. 1809 32. ᾿δημοκρατικά Πβ6. 1266 36. ὅ9. 1294 "20. 

Δημόκριτος ὁ ᾿Αβὸδηρίτης Ογ4. 808 4. μβ7. 868 518. αν2. 55 
4170}28. ΖγΎβ6. 142 "20. δῚ1. 164 86. ἑταῖρος Λευκίππυ 
ἈΦΑ 4. 985 96. οὕπι [,δυοῖὶρρο οοπίυποιίτα ΟΟΠλπηθιπ ΓΘ ἰΌΓ, 
ν Δεύκιππος. Ασϊβίοίθ!ῖβ ἀθ οοὸ ἱπάϊοϊ τι παρὰ τα ἐπιπολῆς 

περὶ ὑἐδενὸς ὑδεὶς ἐπέστησεν ἔξω Δημοκρίτυ Γα2. 81δ58ὅ. 
ἐδῶ μάλιστα διώρικε 1.8. 32581. φανείη ἂν οἰκείοις Ε 80 

φυσικοῖς λόγοις πεπεῖσθαι Γα 12. 810418. Δημόκριτος Ἂ 

Δημόκριτος 118 

γλαφυρωτέρως εἴρηκεν Δα. 408 348. τῷ ὁρίζεσθαι τῶν φυ- 
σικῶν ἐπὶ μικρὸν Δημόκριτος ἥψατο μόνον, τῷ εἴθος ᾿ὴ τὸ τί 

ἣν εἶναι ἥψατο Μμά. 1078 "20. Φβῶ. 194 520. Ζμαϊ. θ42 
426. οἵπὶ Επτηρθοάοοϊο οἱ Απαχαρόγα οοπἰαηρίοαν ν᾿ Ἐμπελδο- 
κλῆς, οὰπὶ ΕἸ] 66,018 ΘΟΠΙρΑΓΘΙΌΥ Γαβ. 828 528, -- Ἰδσὶ Ὁε- 
ποοῦῖεἴ σϑβριοὶ νἱάθπθιγ χροιὰν ὅ φησιν εἶναι. τροπῇ “γὰρ 
χρωματίζεσθαι Γα2. 81651 (ἔτ Ρῃγ8 81 Μα}}). ἦν ὁμὸ πάντ 
ὀυνάμει, ἐνεργείᾳ ἃ᾽ ὅ Μλ2.1069}22 (τ Ρἢγ8 1, βθὰ γοτθα 
δυν. ἐν. ὁ᾽ δ᾽ ὕοῃ 6886 Ῥϑαιοοῖεὶ, 86 Ατίβιουο!!8 “ΕΓ ΒΖ δὰ 

Ἀ )". εἰ γένοιτο κενὸν τὸ μεταξύ. ὁρᾶσθαι ἂν ἀκριβῶς καὶ εἰ 
μύρμηξ ἐν τῷ “ἐρανῷ εἴη Ψβι.. 419.518 (2). νοραθυϊα 6- 
πιοογιῦθδ ἑυσμος, διαθιγύ, τροπή Τα ἃ. 815085, 816 32. 9. 
821519. ΜΑΔ4. 985 510. ἡ). 1042 11. ῥυθμός ξ2. 918 028. 
πανσπερμία ᾧγ4. 208 321. Ογ4. 808516. ψα2. 4044. αι4. 
441 36, 18. σῶς Οδ6. 818 Ρῆ. --- ἀοοίγίμα Ποιμοοῦιθϊ αηϊ- 

γΘΥβ6 ΘΧροηϊθαγ οὔ ὀχ παν Γα8. Ογά. ΜΑ4. 985 Ρ5-30 
ΒΖ 202. ἀοούγιπαο Τ᾿ ϑαοίρροδθ οτῖρο Γαδ. 82ὅ 828. Πε- 
πιρογϊ [8 ροηΐξ στοιχεῖα τὸ πλῆρες ἡ τὸ κενίν ΜΑ 4. 98 
Β5, γὅ. 1009 327. Φαὅ. 188 422. Γαϑ8. 8325 427. Οαἴ. 271ὅ 

580. οἢ δ. 812 521 (τ68ρ). τὸ πλῆρες ἐχ ἕν, ἀλλὰ πλείω 
σώματα Γα1. 814312. 3. 815 "29. ἄπειρα τὸ πλῆθος Φα3. 
184 "21. Γα 1. 814 818. 2. 816 11. 8. 8256580. Ογέ. 803 

δή, γϑβρ ΟΥὙ 2. 800 8 ). ἄπειρα, τὸ πλῆθος ἢ τὰς μορφάς 
Γαϊ. 814 ΣΙ. ἀδιαίρετα εἶνο ἄτομα, ἀόρατα διὰ σμικρό- 

τητα τῶν ὄγκων Γαϑ. 335 Ρ6, 26,380, 320 839. Ογέ. 808 
86. διοὶ τί ἄτομα τεβρ Φαϑ. 187 38. (ποῆ ρο8868 6886 ἄτομα 
σώματα οὈϊϊοεῖς Ατ Ογ4. 808 8420.) Βογατα φοΥΡογυπ ἱπάϊνὶ- 
ἀαποτγαμ οδάθιῃ βυδίδηςιβ, φύσις; μία, γένος ἕν Οαἴ. 2τῦ 

082. Φα 3. 184 "21. ἀἰδτυπὶ σχήματι, θέσει, τάξει, 4ιδ6 
ἀἰβουϊπηῖπα πιοᾶο οἵηηΐα αὔτ ἂρ ΜΑ 4. 9856 Ρ]4- 19. η2. 
104211. Φαδ. 188 828 (πάρ οπιοπάδπαιβ νυἱάοίαν Ἰοοιιβ 
σοΙτυρίμε α2. 184 "21 ΒΖ ΑΥ Βὲ ΙΥ͂ 8380). Γα2.81651. τιοο 
απο σχῆμα Οατ. 215 "82. γ4. 803511. Γα8. 825 "18, 
.8286.318. 52. 915 028, πιοὰο δὐάϊε μέγεθος 8ῖνα ὑπεροχήν 
Φγ4. 208 388. Ογά4. 808 515. 1.8. 826 39. ΔρρΕ)]αῦ 6 οοτ- 
Ῥογϑ ἱπάϊνϊ ἀνα Ἂν ἄτομα μεγέθη Μζι 18. 1089 39. τϑερ Φαϑ. 
187 38 (Υ αἱ ἄτομοι ατϑ09 321), τὸ μικρα Οδό. 812 580 
(Γοβρ 3), τὸ ἐλάχιστον ΜΙ μ8. 1084 Ρ27 (τ68ρ Ὅ τὰ σχήματα 
ᾧγ4. 208 521. Ψψα 2. 404 32. αν4. 4712 34, τὼ εἴδη (οΥ )6- 
πιοογϊζοαπι νος ἰδέα) ατϑθ9 421 (γ68ρ). δἰοιμθηίογατμη ΘΟΥΩΙ 
486 Ἐπιρθάοοϊοβ βία τὸ πῦρ ἐποίησαν σφαῖραν Ογ8. 
806 582. 8. 807.516. Γαβ. 3204, ἀέρα καὶ ὕδωρ ΓΕ τἄλλα 
μεγέθει κα μικρότητι διεῖλον ΟὙ 4. 803 315, ὕδωρ ᾧ ἀέρα 

γὴν γίγνεσθαι ἐξ ἀλλήλων Ογέ. 808 528. (τοργϑμθμάϊε 
ἂσ ἀπο Ποπιοονῖθαβ βύδέαδι σχήματι ᾧὶ᾿ χρώματι ἕκαστον 
εἶναι τῶν τε ζῳων ὺ τῶν μορίων Ζμα!1. 640 080.) περὶ 
βαρέος καὶ ὼ κύφυ ὁδ2. 808 080 5864. 4.811 16, Γαϑ. 8326 49. 
τὰς χροιὰς ὼ τὸς χυμες εἰς τί ἀνάγει αι4. 442 δ10. ὅτε 

λευκὸν ὅτε μέλαν εἶναι ἄνευ ὄψεως, δὸὲ χυμὸν ἄνευ γεν- 
σεώξ. ΨΎΖ2. 426 420. ὅμοιον τὸ ποιῶν ἢ τὸ πάσχον, ποιεῖν 

ἢ πάσχειν ἧ τυγχάνωσιν, ἁπτόμενα, τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίυ ἐφίε- 
σθαι, γιγνώσκεσθαι τὸ ὅμοιον ὑπὸ τῷ ὁμοίν Γιατ. 828 "10. 
8. 828882,11. το8ρ ΗΘθ2. 1155 "7, ψαϑ. 408 δ1δ. τ ῦ γι- 
νεσθαι ἕτερον ἐξ ἑτέρυ. ἀ γίνεσθαι ἐκ πλειόνων ἕν δ᾽ ἐξ 
ἑνὸς πλείω Φγά. 208 488. Ογά. 808 66, ΜζΊ8. 1089 99. ὁ 
χρόνος ἀγένητος Φθ1. 251 Ὁ16. διακρίσει ὸ συγκρίσει γενε- 

σιν ὦ φθορὰν ποιῶσι, τάξει ὼ θέσει ἀλλοίωσιν 1.2. 31 
Β6, οὗ 9. 327 519. (λανθάνωσιν αὐτοὶ αὐτὲς δ γένεσιν ἐξ 
ἀλλήλων ποιῶντες ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν ΟΥΤ. 8051. 

6284.) -- διὰ τί κενόν Φὸθ. 218 94 βη4;, 484. αἱ γενέσεις 
αὶ αἱ διακρίσεις ΔΛευκίππω δια τε τῷ κενῇ ὼ ὁιὰ τῆς ἁφῆς 
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Γαβ8. 826 580. περὶ κινήσεως ῥᾳθύμως ἀφεῖσαν ΜΑΔ4. 98ὅ 

519. ἀεὶ εἶναί φασι κίνησιν. ἀλλὰ διὸ τί ὼ τίνα αὶ λέγυσιν 

Μλβθ. 1011 582, 1073 37. διὰ τὸ κενὸν κινεῖσθαί φασιν Φθ9. 
Ὡθ5 524 γτοϑρ (β6ὰ ἐν τῷ ἀπείρῳ κενῷ ἐκ εἶναι ἄνω ἐδὲ 

κάτω ὑὸὲν Οα7. 276 88 Ατ' ΟὈϊοἰῦ ; ργϑϑύθγοθ Πϑιηοογ ὕθδπὶ 

τῷ κενῷ ᾿γροιμοβίῃ ΑΥ' τϑδρ οὖ γϑβιίαὶ Φὃδ8. 214 "2 8). τίς 

ἡ κατὰ φύσιν κίνησις ΟὙ2. 800 "8. β18. 294 588. πυς γί- 

νεται ἡ ἄνω κίνησις Οδθ. 318 222. τὸ πῦρ τῇ ἐκθλίψει 

ἄνω φέρεσθαι Οα 8. 211 2 τΕ8ρ. τὴν ὃ ἕνεκα ἀφεὶς λέγειν 

πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκην Ζγεβδ. 189 "2. ανά. 412 38. τῷ 

ἀεὶ ἐκ ἀξιοῖ αἰτίαν. ζητεῖν Φθ1. 202 584. Ζγβ 6. 142}20. 

ἀπὲ ταὐτομάτω γίνεσθαι τὴν δίνην ὦ τὴν κίνησιν τοΒρ Φβά. 

1968 326. Ζμα!. 8408, ὁ παλαιὸς λόγος ὁ ἀναιρῶν τὴν 

τύχην τοῖρ Φβ4. 196 ."λλ24 οἴ 680} 3851 "24. --- ἀπειροι κὸ- 

σμοι τϑβρ Φθ!. 250 Ρ18 (8680) 424}44). Οαϑ. τὰ ἔχοντα 

πλατος ὁιὰ τί ἐπιμένει Οδ᾽ θ. 818 Ρ11. τὸ πλάτος αἴτιον τῷ 

μένειν τὴν γὴν Οβι8. 294 }14. περὶ γαλαξίν μα. 845 

495-81 [46]6Γ. περὶ κομητῶν μαθ. 842 "27, 848 Ρ28 (1ἀ6]6Γ 

{1171,.186). τὴν θάλατταν ἐλάττω γίγνεσθαι ἢ τέλος ὑπο- 

λείψειν μβ8. 866 "10. περὶ σεισμῶν μβ7τ. 865 518,}1, --- 

τὰ φυτὰ νῦν ἡ γνῶσιν ἔχειν φταϊ. 815 "16. --- τὰ ἀναιμα 

ζῷα σπλάγχνα ἔχειν Ζμγά. 666 481. οἱ ἀράχναι πῶς ἀφιᾶσι 

τὸ ἀράχνιον Ζιι89. 628 382. τὰ ἔξω πρῶτον διακρίνεσθαι 

τῶν ζῴων. ὕστερον δὲ τὰ ἐντός Ζγβ 4. 140 518. διὰ τί 

20 

᾿δῆξις 

εἰς πλῦτον ἢ ἀρετὴν ἡ δῆμον ΠὸΤ. 1298 "15. παῦσαι ὁυ- 
λεύοντα τὸν δῆμον Πβ12. 1213 588. ὁ δῆμος ἐφρονηματίσθη 
Πβ12. 1214 318. ἐκ ἐγγίνεται τῷ ὀήμῳ στάσις αὐτῷ πρὸς 
αὑτὸν ΠΕῚ. 1302 418. --- δήμνυ εἰδη πλείω (6χ αδεδία εὐ 
υἱεῖ) Πὸά. 1291 "1784ᾳ4. 3. 1989 582. εὖ. 1305 819. ζ 4. 
1818 59, 1831956, 20. δῆμοι διάφοροι, δῆμος ἕκαστος ΠζΙ. 
1811.424. δ12. 1296 027. --- δῆμος, Ορρ εὔποροι, οἱ τὰς 
ἀσίας ἔχοντες, πλύσιοι, γνώριμοι, ἐπιεικεῖς Πὸ12. 1291 
410, 183. 11]. 1296 .32ὅ, 28. 14.1298 ΒΩ1, 64. 1804}1. 9. 

1810 37. 10. 1810 99,13. οὔ γίνονται οἱ ἔφοροι ἐκ τῇ δήμν 
Πβ9. 1210 09. 6. 1266}89. αἱρῶνται ὁπλῖται ἥ ὁ δῆμος 
Πεθ. 1805}88. ὁ δῆμος, ορρ οἱ ἡγεμόνες (Ηοπι) ἢ 158. 

, 1508 945. --- τὸν δῆμον (ΑἸΒ68) συναγασιν οἱ πρυτάνεις 
894. 1548 09. 895. 1548 082. -- 8. δῆμος ἱ α δημοκρα- 
τία. τῶν πολιτειῶν δύο, ὁῆμος ᾧ ὀλιγαρχία Πὸ 8. 1290 316. 
8. 1294.518.11.1290520. ε1.1801540. 7. 1807810. ηεηϑ. 
1241 582. δήμν ὅρος ἐλευθερία Πὸ 8. 1294.511. 4. 1290 
ΒῚ, 11. ε1. 1801 828. δῆμος ἔσχατος Πγ 4. 1211 58. δ 11. 
1296.21 (ορρ ὀλιγαρχία ἄκρατος). καταστῆσαι τὸν δὴμον 
Πβ12. 1214 32. ἐκκλίνειν εἰς δῆμον Πβ11. 1218 85. ἀπο- 
τελευτᾶν εἰς ὁῆμον Πε6. 1805}11. καταλῦσαι τὸν δῆμον 
Πε4. 1804 8327. 5. 1804 81, 84. 7. 1801 Ρ24. 

δημός. ὀλίγαι ἐγχέλυς ὁημὸν ἔχυσιν Ζιθῷ. 592 512. 
Δημοσθένοως εἰκὼν εἰς τὸν δῆμον Ῥγά. 1401 57. Δ. πολιτεία 

μένει τὸ ζῷον ἐν ταῖς ὑστέραις Ζγβ4. 140.486. πῶς γίνε- 388 ΡΎ24. 1401 88. ἡ περὶ Δ. δίκη ἡὶ τῶν ἀποκτεινάντων Νι- 

ται ἡ διαφορὰ τῶ θήλεος ᾧὶ ἄρρενος ἀγδ 1. 164 46,.21,}14, 

185 486. 3. 169418. διὰ τί ἄγονον τὸ τῶν ἡμιόνων γένος 

Ζγβ8. 141 326, 21, 29. διὰ τί γίνεται τὰ τέρατα Ζγὸά. 

784 580. διὰ τί ἐκπίπτασιν οἱ ὀδόντες Ζγεϑ. 188 Ρ10. --- 

ἡὶ ψυχὴ ἐν ἅπαντι τῷ αἰσθανομένῳ συΐματι ψα δ. 409 Ὁ, 

8. ἡ ψυχὴ πῦρ, ἐκ σφαιρίων ψα2. 408 081, 40ὅ 58. 8. 406 

Β17, 20. 4. 409 812. δ. 409 382. Ζμβτ. 652 "7. τῷ ζὴν 

ὅρος ἡ ἀναπνοή ψαὩ. 404 59. περὶ ἀναπνοὴς ανά. 411 80 544. 

ἢ. 410 028. πνβ. 482 380. παντα τὰ αἰσθητὰ ἁπτὰ ποιῶσιν 

αι4. 442 329. περὶ τὴς ὄψεως Ψβ71. 419 816. αι. 488 "δ. 

περὶ ἐνυπνίων μτῶ. 464 5ὅ, 11. τἀληθὲς ᾧοντο ἐν τῇ, φαι- 

νεσθαι Γαῶ. 8315 09. ταὐτὸ φρόνησις ᾧ αἰσθησις ΜΎδ5. 1009 

υ18. τοὰρ Ψγ8. 421521. ταὐτὸ ψυχὴ ἢ νὺς ψα2. 402 521. 

ἀνά. 412 88. ἥτοι δὸὲν εἶναι ἀληθὲς ἢ ἡμῖν γ᾽ ἄδηλον Μγῦ. 

1009 Ρ2-11. Υ͂ Σ 

Δημόκριτος ὁ Χῶος ὃ ἔσκωψεν εἰς Μελανιππίδην (ἀθδγυπ- 

τὰν ἄπο Βοχϑιηθίτὶ μϑγοὶςὶ) Ργ9. 1409 ὕ26. οὗ Ὀῖορ ".. ὄ 1Χ, 

1, 49. δυϊὰα 8 ν χιάζειν. 

Δημόνησος ἡ Καρχηδονίων νῆσος θ58. 884 018. 

ὁῆμος. 1. κατὰ φύλας ὦ ὀήμες ἡ φρατριας Πὸ 15. 1800 

495. δήμυς οἱ ᾿Αθηναῖοι καλῶσι, κώμας οἱ Πελοποννήσιοι 

᾽ποϑ. 1448 331. κατὰ δήμες δικασταί ἢ 418. 1546 "85. τὸν 

δῆμον πέθεν ἐστίν ἢ 814. 1640 541. 376. 1840 Ὀ19. --- 
. Ρορυϊ]υϑ. τίνων κύριος ὁ ὀῆμος ἐν ταῖς δημοκρατίαις Πγθὀ. 

1218}12. δ4. 1292 321. 14. 1298 16. β10. 1212 382. 9. 
121018, 2ὅ. 8. 1268 812.011. 1282 328. ὃ9. 1294 080. 

(ὠνίαις πολιτείαις ἐκ ἔστι δῆμος δ᾽ ἐκκλησίαν νομίζυσιν Πγι. 

1215}7.) ἄρχων ὁ δῆμος. ἐχ ὁ ἐκκλησιαστής ΠΎ11. 1282 

488, 39. δ 4. 1291 081. τίνα ἰσότητα ζητεῖ ὁ δῆμος Πὸ 14. 

80 

48 

80 

1298"11. ἔστιν ὥσπερ ὀῆμος οἱ ὅμοιοι Πε8. 1808 816. ὁ 55 

ὀῆμος μόναρχος σύνθετος Πὸ 4. 1292"11, 1ὔξαᾳ. Ε11. 1818 

088. χαρίζεσθαι τῷ δήμῳ ὥσπερ τυράννῳ Πβ12. 1214 56. 

ἃ Πλάτωνος εἰς τὸν ὁᾷμον εἰκὼν ΡῬγά. 1406 "85. ὅσα προ- 

φάσευ;ς χάριν ἐν ταῖς πολιτείαις σοφίζονται πρὸς τὸν δῆμον 

Πὸ13. 1291 4158. δῆμος, ορρ ἀρχαί 

κάνορα Ῥβ28. 1397 "7 ϑρᾳὶ. 
δημοσιεύειν. τὰ δεδημοσιευμένα (γνῶμαι) οἷον τὸ γνῶθι 

σαυτὸν Ῥβ21. 1898 519. 
δημόσιος. 1. δημοσιώτατος (νυ]ραυϊββιπια8) τρόπος. τόπος 

τθι2. 162 335..1. 165 35. --- 2. ὁδοὶ δημέσιαι ο,31841 55. 
χώρα δημοσία, ἀἶδὲ ἱερά, ἴθιος Πβ8. 1367 "84 βη4. δημόσιαι 
τριήρεις, αἰδὺ ἱεραί ἢ 402. 1545 3856. θημόσια ὀϊκαστήρια, 
ἀἶδὺ ἰδια 818. 1541 39. σφραγὶς δημοσία 397. 1544 514. 
τὰ δημόσια Πβ10. 1212 318. Ῥχ18. 1814 35. ρ2. 1422}14. 
402. 1845 382 (ἀϊδῖ ἱερά). διανομὴ τῶν δημοσίων τὶ 8365. 
1539 Ρ25. μηδὲν εἶναι δημόσιον τῶν καταδρεαζομένων ἀλλ᾽ 
ἱερόν Πζῦ. 1820 51. ἀπογράφεσθαι τὰ χρέα εἰς τὸ δημόσιον 
οβ184186. οἱ ὀφείλοντες τῷ δημοσίῳ ἢ 400. 1544 584. 
401. 1545210. τροφὴ ἐκ δημοσίν, τροφαὶ δημόσιαι ΠβΒ. 
1968 .39. Ραδ. 1361 386. δίκαι δημόσιαι ΠΖ ὅ. 1820 512. 
-- δημόσιοι, βογνὶ ρυ ] οὶ Πβ7. 126715, 16. Ε 400. 1544 
"28 (Ὁ). 

δημόται ΗἨΘ11. 1160 518. 
δημοτικός. 1. (οἴ δημόσιος 1.) ἀρχαία ἢ δημοτικὴ ὑπόληψις 

ΜΑ 8. 989511. --- 2. ἐνίους μὴ αἱρεῖσθαι τῶν δημοτικῶν 
(1 6 τῶν ἐκ τὸ δήμν) Πβ 6. 1266 422. --- 8, δημοτικὸς 
ἴᾳ δημοκρατικός. οἱ δημοτικοί Πὸ14. 1298 Ρ18, 24. ε8. 
180811. ὅ. 1805 328. 8. 1308511. ζ8.1318.219. πολιτεία 
δημοτική, δημοτικὴ λίαν, δημοτικωτέρα Πβ7. 1266 Ρ82. ὃ 3. 
1290 328. ὅ. 1292 018, 16. δίκαιον δημοτικόν ΠΖ 2. 1311 
58, νόμοι δημοτικοί, νομοθετήματα δημοτικα 11ε9. 1810 217. 
8. 1308 814. καταστάσεις δημοτικαί ΠδῚ δ. 1800 482. δν- 
μοτικὸν τὸ πάντας ὼ περὶ πάντων 4], δηκμοτικαί, ἀϊϑὲ ὀλι- 
γαρχικά, ἀριστοκρατικά, πολιτικά Πὸ14.1298510. 15. 1399 
582, 37.106. 1801311. β12. 1318 Ρ41. ζ ὃ. 1817 "40. πο- 
λιτικώτερον ἢ ὀημοτικώτερον Πβ11. 1218 Ρ18. πολλὰ τῶν 
δοκύντων δημοτικῶν λύει τὰς δημοκρατίας 1Πε9. 1809 "20. 
-- δημοτικῶς πολιτεύεσθαι, παιδεύεσθαι, χρῆσθαι ἀλλή- 
λοις Πὸ 5. 1292 014. εϑ. 181017. 8. 1808 811. 

Πὸ4. 1292 328. οἱ 80 Δημωνίδης ὁ Οἴηθεν 366. 1589 Ρ2ὅ. 

προστάται τὰ δήμων Πεδ. 1805 521. ὅπω ἡ πολιτεία βλέπει δῆξις. φαλάγγια ἀσθενὴ ποιεὶ τὴν δῆξιν Ζιι89. 6238 51. -- 



δήπε διώγνωσις 11| 

τὸ ἔλαιον ποιεῖ δακρύειν, ἀσθενὴ ἔχον δῆξιν πκ33. 935 08 τὸς λόγον Οβ!ι8. 296.520. ὅτω δι᾽ ὠρετὴν ἂν εἴη. ἀλλ᾽ 
(εἴ δηκτικός). δι" ἐπιορκίαν (Ρογίαγι πχϑία, δὰ ον δηάυπι Ρθτίασίατα") τὸ 

θήπυνν δή Ρ178 360. μὴ ὀμόσαι Ῥα1δ. 1371718. --- διό δὴ δι᾽ ὅδ βογϊδοπάπηι 
δηρόν (Βοιι Β298) Ραδ. 1868 56. εἰ ΝΖ δὰ Αβδὅ. 5857. 
θῆτα. ὶ δῆτα ἴῃ τοβρομδίοηΐθυβ, ΤἈΘΟροιαρὶ σορὶθ ΠΕῚ1. 5 διαβαίνειν. 1. βαδίζον βραδέως ᾧ μεγάλα δια βαῖνον φῦ. 

18318588, ζϑοοηΐβ ουϊυβάδπι ΡΎ] 8. 1419 "84. 809 "82. θήλεια ἐλέφας ὀχεύεται συγκαθεῖσα ἢ διαβαίνυσα 
διά, 1. ὁ 5θῃ. α. νἱ ἰοοα]} δὲ ὑθιηρονγα!ῖ. διαὶ παντός (]004}1 νἱ) Ζιε2. 840 522. ἐκκλίνειν διαβεβηκέναι Ζπ9ϑ. 109 321. --- 
Οβ18. 298}81. 14. 298 35. Ζμὸϑ. 685 "21. ψα2. 404 56 ἢ. πόλεμος ξενικὸς δεβέδηαν εἰς τὴν νῆσον Πβ10. 1272 
αἰ. (ἐδπιρογβ!!) Ζιζ 8. 564 511 4]. δι᾿ ὅλυ συνεχής, στερεός 821. διαβῆναι ἐξ ἄλλι γένυς εἰς ἄλλο (οὗ μεταβαίνειν) Αγ28. 
αἱ μὸ 9. 881 028, 8385 "24. ΖΙβ1. 600 36. Ζμγ 2. 668 δ12. 10. 8417. 
εἵ διόλε. διὰ βιν Πγ14. 1288 415. β9. 1270 589. τὸ διὰ διαβάλλειν. τὸ διαβάλλειν ἀλλήλοις καὶ Ἂ συγκρύειν τυραννικόν 
βίν Πβι0. 1212 3481. (δι᾿ αἰῶνος κ2. 891 "19. δ. 3917 380. ΠΕῚ1. 1818 "16. -- διαβάλλοντες τὰς πλυσίος, ἵνα ἔχωδι 
"1. διὰ τέλως Ψβ2. 418 480. γ9. 482}21. διὰ ὶ χειρῶν ἔχειν δημεύειν τὰ κτήματα Πεδ. 1808 8. δὲ αβάλλειν, νϑΡΡ ἀπο- 
τὴν πολιτείαν Πε8. 1808 327. ὅταν μέλος τι διὰ στόματος λύεσθαι Ργ14. 1415 586. 15. 1416 58. πάντες ἢ διαβάλ- 
γένηται σφόδρα μνῶ. 458 3529. --- δὰ βιρηἰβοδηάυχτι ἱπῦθυ- 16 λυσιν ἢ Φφόβυς ἀπολύονται ἐν τοῖς προοιμίοις ῬΎ 14. 1418 
τ] ]απι, διὰ τρίτυ ἔτυς, ὁϊὼ τριετηρίδος, διὰ τρίτης (1πὶ ἡμέ- 518. ,τῷ διαβάλλοντι ἐν τῷ ἐπιλόγῳ διαβλητέον ἵνα μνη- 
ρας) Ζιε14. 546 "10. θ6. 894 "21. Πε8. 1808 δι, 7.1801 μονεύωσι Ργ14.1415 388. οἱ λέγοντες αὑτὸς ἥκιστα ὁια- 
7,821. 1582 528. τὰ διὰ χρένω ἡδέα ἐστίν Ῥα11. 1871 βαλᾶσιν ρ88. 144δ ν19. οἱ διαβεβλημένοι ρ80. 1486 580, 
428. διά τινων ὡρισμένων χρόνων. δ ἐλάττονος ἢν. 1215 81. διαβε ἐβλημένος. πρὸς τὸ δημόσιον ρ80. 1481 88. ἅ τῦτο, 
325. δ1δ. 1299.36. οαθ. 1845."22. ὅπω πολὺ τὸ διὰ μέσυ, ἢ ὃ διεβάλλετο, ποιῆσαι Ῥγ 15. 1416 418. -- διαβάλλοι ἄν 
ἥκιστα στάζσεις γίγνονται τῶν πολιτειῶν Πδ11. 1296 58. τις (6 Βορ ἰβιϊοθ Ἰαραρηδτο) τὰ πολλὰ τῶν ἰδίων τεά. 188 
δοκῦμεν αὐτῶν ἅπτεσθαι καὶ δὲν εἶναι διὰ μέσυ ψβ11. 482 Β21. --- ὡς πρὸς ἐπιβυλεύοντα διαβάλλονται (φῃΐπιο πιλ]6 
512. (δι᾿ ἴσα Ζικ!. 684 86. μχ320. 888 588. πε16. 882 8, αθθοῦῖ βυηῦ ϑάνογϑβιυβ ἰβ0ο8) Ργ2. 1404}21. 
ὅ,1.) διοὶ πασῶν, διὰ πέντε ᾧΦβ 8. 194 028, 198 581 δ] οἱ διάβασις. ἡ τῷ Ξέρξυ διάβασις ἢ 59. 1485}11. αἱ διαβά- 
πᾶς. --- ὁ. σὶ ἰηβυσυταθηΐα!: 86 τηοδ]!. ἐκπίπτειν, ἐκβαλ- 3: σεις τῶν ὀχετῶν διασπῶσι τὰς φάλαγγας Πε8. 1803 "12. 
λειν ὀιὰ μάχης Πε8. 1808 284, 86. τοῖς σαρκοφαΐγοις ἡ δια βεβαιῶσθαι. οἱ πρεσβύτεροι διαβεβαιῶνται ἐδὲν, ϑγα διι- 
τροφὴ διὰ μάχης Ζμβϑ9. 6565"18. τὰ γεγραμμένα διὰ τέ- σχυρίζεσθαι Ῥβ18. 1889 16. 12. 1889 Ρ6. ὁὀιαβεβαιῶσθαι 
χνης ΠΎ11. 1281}12. διὰ τῶν νόμων τέτακται, διὰ τῶν ς ἰῃῇ φται. 818 417. β1. 8217 529. 
νόμων φυλάττειν Πβ9. 1270."19, ε8, 1808 381. φαίνεται δια βλ ἔπειν πάμπαν, ΟΡΡ καθεύδειν ενϑ. 462 318, 11. 
ὀιά τε τῶν ἄλλων ζῴων ἐ ἐπισκοπϑσι ἢ διὰ τῶν ἐθνῶν ἡ ἡ τῷ 80 δια βολή. ἐκ τῆς ὁιαβολὴς ἡ λοιδορία, Ζγα 18. 134 529. αἱ 
γάλακτος τροφὴ μάλιστα οἰκεία Πη17..1886 86. δι’ ἄλλυ ἐπὶ τῶν ν δικαστηρίων διαβολαὶ πόσαι τὸ εἶδος, πῶς δεὶ αὐτὰς 
τρόπο (4110 ταοᾶο"), διὰ τριῶν Τρόπων 87. 1442 025, 82. λῦσαι ὶ ποιῆσαι Ῥγ1ὅ. 14. 1416 427, 82. ρ80. 1486 587- 
1488 14. --- ἡ πολιτεία δι᾿ ὀλίγων, δια τῶν πλυσίων ἐστί 1487 088. 81.1441 086-1442 "27. τὴν διαβολὴν ψευδῶς 
ΠγΎ13. 1288 "6. ε6. 1800.36. δι᾿ αὐτῶν τος ἀρχαὶς ἔχειν ἡμῶν κατήνεγκαν ρ30. 1487 .519. 

βύλονται δ 6. 1298 328. ε1. 1801512. --- ἴῃ υϊδυθάδπι 86 δι΄ βολος, οοπὶ σοφιστής, κλέπτης, φέναξ τὸ δ. 126 .3831,}9. 
ἴοσται δ ὁια ας σθῃ ρτορα δἀνθγθίδβοῖς, νϑίαν! δὲ᾽ ἀκριβείας, διαβρέχειν πολλάκις πα ὅδ. 866 310. 
εἴ ἀκρίβεια. διὰ ταχέων Ῥββ. 188651. Ζιζ!. 668 521. διὰ διάβροχος γὴ τιδ. 1617. πκγϑ4. 9835381, σάρξ πβϑ84. 
κενῆς ΜΑΘ. 992 328. --- δ. ᾿ἸΠΒΕΓΙΙΉΘΩ Ά]18 86 πιο 8]18 νἱβ 870.511. 

ΡΓΒΘΡ ὀιζ α ροπαῦ δοπίαποῖδθ ἰπίθγάσμη ῥγῸρθ δοοϑάϊ δὰ διαγγέλλειν θ84. 887 34. 
ΟδΌΒΑΙ θα Υἶτὰ ργαθρ διά ς 866, υὖ ἀθ ϑδάθτι τὸ αὔγατα- 4“ διάγειν, ΘγΥἢ. διαιτᾶσθαι ἡμβ8. 1199 088, 84. διάγειν ἐν τῷ 
4π6 ἀβαγροίαγ, νοϑὶαῦ! ἴῃ Β.]]ορίβιπο ἕτερόν τι συμβαίνει ὑγρῷ Ζιθ2. ὅ89 3481. ὃ. ἐν πότοις, ἐν τύτῳ ΗΥΪ. 1114 46. 
διὰ τῶν κειμένων τα]. 100 426. 1. 168 52, διὰ ταῦτα ΑαἹ. .12. 1172.48. ὃ. μετὰ τῶν φίλων ΗΙ11. 1171 427.12. 1172 
2420. Ῥαῶ. 1366 "156. δρᾶν τι διὰ συνηθείας ποὶ. 1447 48. μόνος γε διάξει μβ15. 121281, 1218 229, εὖ, 
420, διὰ συνήθειαν ῬαΊ. 1854 31. διὰ τέχνης πο]. 1441 βαρύτερον, ὅτω διάγειν Ζιι 40. 625 528. η4. ὅ84 815. ζ.29. 
420. διὰ τέχνην ποϑ. 1451 5324. Υ̓ΔΆΪΘη Ροοῦ ΠΙ. 804. οοηῖτα 45 679 38. διάγειν ἀκινδύνως, δυσριγοτέρως Πὸ11. 1295 "88. 
διά ς 866. σοπίυποίαπη Ἰαρὶταγ, υὉ] δϑιθθϊναπι δχϑρϑοῦθϑ πα2ϑ. 868 52. 

διὰ τὴν παιδείαν Πβδ. 1268 086 (οὔ διὰ τῆς παιδείας "88). διαγίγνεσθαι. σμῆνος ἂν διαμείνῃ ἔτη δέκα, εὖ δοκεῖ δια- 
νώριμον καὶ κίνησις διὰ τὸ κινήμενον Φὸ11. 219 Ρ29 (οἵ τῷ γεγενῆσθαι Ζιε2 2. 584 "8. οἱ τεχνῖται δύνανται διαγίγνεσθαι 
φερομένῳ μΩ 4). Ευοκοα Π 89. ἀπὸ τὴς τέχνης Πββ8. 1268.581. 

2. ὁιοδὶ α 866. τὸ ὁϊοὶ τί. ἴ 6 τὸ αἴτιον ΑὙΖ24. 85 "28. δ διαγιγνώσκειν. διαγνῶναι  ῥφίδιον τὴν θήλειαν καὶ Ὁ τὸν ἄρ- 
Φβ8. 194 "19. μὸ 12. 89017. Ρ 21. 1894 581, Μζιτ. ρενα περιστεράν Ζιι1. θ18.316. διαγινώσκοντες τὺς κύνας 
1041310. 4.1. 981 12 (ορρ τὸ ὅτι 429). αἴτιον ὼ ἀρχὴ τὰς νεωτέρας ἣὼ πρεσβυτέρυς ἐκ τῶν ὀδόντων Ζιβ2. 601 
τὸ διὰ τί πρῶτον ΜΑ 8. 988 8329 ΒΖ. ν᾽ αὐτό, ΒΥ καθ᾽ Β11, οὗ ζ25. 518 86. διαγινυύίσκειν τὰ δελέατα τῷ ὀσφραί- 
αὐτὸ ΑὙ4. 18 }10 ΥΥΖ. τΎΙ. 1416 229. διὰ ταῦτα, ἀϊδὺ ὧν νεσθαι Ζιὸ 8. 584 δ1ὅ. τὸν ἐν Ἰνδοῖς χαλκὸν μὴ διαγινωσκε- 
ἐκ ἄνευ Φβ9. 200 56, 8,9. ὅσα μὴ μόνον ἀγνοῦντες ἀλλὰ ες σθαι τὴ χροᾷ πρὸς τὸν χρυσὸν ἀλλὰ τῇ ὀσμὴ 248. 1524 
᾿ δι ἄγνοιαν ἁμαρτάνυσιν Ηδ 10. 1180 56. διὰ τάδε, ἀϊδι 411, 20. θ649. 88452. εἰ τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ῥῖνες ἀν 
μετὰ ταδὲ ποῖ0. 1452 21. διὰ τύχην ἡ, διὰ τὸ αὐτόμα- δια γνοῖεν αι. 448"24. φαίνονται οἱ νομοθέται. διεγνωκότες 
τον Φβ4. 195 582 (5 γα ἀπὸ τύχης οἵ ἀπό). αἱ ὀλιγαρχίαι ὅτι ΠβΊ. 1266 "16. οἷς διαγνωσόμεθα, πότερον. ὦν ἥ μὸ10. 389 
μεταβάλλωσι διὰ δυο τρόπυς ΠεΘ. 1805 387. ταῦτα͵ μὲν 45. ἀπιστῶντες ἡμῖν αὐτοῖς ὡς ὑχ ἱκανοῖς διαγνῶναι ΗΥ ὅ. 
ὑπάρχει διὰ τὸ ποιεῖν, ὑγρὸν δὲ ὺ ξηρὸν διὰ τὸ πάσχειν 60 1112δ11. 

μὸϑ. 384 528. κἂν ἐκινεῖτο ἡ γὴ διά γε τὸν τῆς ὁμοιότης διάγνωσις φωνῆς ἢ σιγὴς Οβϑ. 290 27. 

Υ. Ζ 



118 Διαγόρας 

Διαγόρας τὴν ἐν Ἐρετρίᾳ ὀλιγαρχίαν κατέλυσεν Πεθ. 1806 
486. --- Διαγόρας Ῥόδιος πύκτης ἔ 528. 1δ0ὅ 415. 

διάγραμ μα, ἤρατα δθοταθίσϊοδ. γράφειν τὰ διαγράμματα, 
ἡ τῶν διαγρα μάτων ποίησις Οα10. 219 "84, 280 κ8,1. 
θεωρεῖν ἐκ τῷ ὁὀιαγράμματος μγῦ. 815 "18 Ἰάδιοσ. ὁ τῷ 
διαγραμματος ἀριθμός ΠΕῚ2. 1816.37. -- διαγράμματα 

καλϑσιν οἱ γεωμέτραι αὐτὰ τὰ θεωρήματα 8680] 89 11. 
ζητεῖν ὼ ἀναλεύειν ὥσπερ διαγραμ; μα Ἠγύ. 1112 ΒΩ1, τι16. 

115 321. εὑρίσκεται. τὰ διαγράμματα ἐνεργείᾳ Μθϑ9. 1051 

822, στοιχεῖα τῶν διαγραμμάτων ΚΙ2. 14.389. Μβ8. 998 
425 ΒΖ. δ 8. 1014 386. ἐν τοῖς διαγράμμασιν Ααϑ4. 41 »14. 

διαγράφειν, δϑοτηθύτῖοο Αν1. 450 32. οἱ διαγράψαντες μετὰ 
σπυδὴς μιὰς σχῆμα πόλεως κὶ. 8391518. --- θεωρείσθω ἐκ 
τῶν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαγεγραμμένων Ζιζιι. 566 415. --- 

Ἰορίεθ διεγράψαμεν τὰς προτάζτεις Ααϑ80. 40 88. Ρβι. 1878 κ5 
828 (8γι διελεῖν 829). ἐν τῇ διαιρέσει τῶν ἐναντίων διεγρά- 
ψαμεν Μιβ8. 1064 380. διεγρώψαμεν ἢ ἀντεθήκαμεν͵ ηεγϑ. 
1281 "8. οΓ2. 1280 Β13, --- ΡΘεβογῖθθγθ ἀθθίδαμι, ὅσοι τὸ 
διαγραφὲν ἀργύριον ἐν πολέμῳ μὴ εἰσέφερον, ὑπέκειντο τοῖς 
πωληταῖς 401. 1848 812. 

διαγραφή (εἰ διαγράφειν). ληπτέον ἐκ τῆς διαγραφῆς Ηβ1. 
1101 888. θεωρείσθω ἐκ τὴς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαγραφὴῆς 

Ζιχ11. 491.582. δ 1. 625 349. διείλεμεν ἐν τὴ διαγραφὴ ἼΕΎ1. 
1228 828 (8γι ὑπογραφή β8. 1220 0817). τὰς διαγραφὰς 
ποιεῖσθαι τα! 4. 108 Ὀ18. 

διαγωγή 1. πρέσοδος ἀπὸ ἐμποριῶν ὼ διαγωγῶν οβ1840 
47, --- 2, διαγωγή (ς βίυ, οὗ διάγειν) απίνοτβο, τὴν τρο- 
φὴν ποιεῖσθαι χ, ὀια γυνγὴν ἐν ἀέρι Ἂ ὕδατι Ζιθ 2. 589 317. 
ποιεῖσθαι τὰς διαγωγὰς πρὸς τῷ ἐδάφει τῆς θαλάττης Ζιδϑ. 
884 411. διαγωγή ἐττι τῷ θεῷ οἵα ἡ ἀρίστη μικρὸν χρόνον 80 

ἡμῖν Μλ1. 1013 δχΆ4, κρείττων ἡ ἐν τῷ τεθνάναι διαγωγὴ 
τῆς ἐν τῷ ζὴν ἢ 40. 148117. ἐπισκεπτέον τὴν τῶν παί- 

δὼν διαγωγήν Πη171. 1886 340. ἱπιργίποϊβ νἱζδο φαϊδαβ, ΟΡ 
τἀναγκαῖα ΜΑΙ. 981 }18 ΒΖ, (οἴ ΖΕ]1ον Π, 2, δ71, δ) ὁοπὶ 
Βγἢ. ῥαστωνη, ἡδονή, εὐημερία, σχολή ΜΑ2. 982 "28. Πη1 5. 865 
1884811. 68. 1888 410, 22. ὅ. ὕῦυϑ, νὅ. οἴ8. 1888 827. ὅ. 

1889 "28. 29. τὰ καλὰ ὸ περιττὰ ἣ διωγωγὴν ἔχοντα 

ἡδεῖαν ἄνευ τῇ λυσιτελῶντος αρῦ. 1250 580. διαγωγὴ ἡδεῖα, 
μετὰ παιδιᾶς, ἐλευθέριος, τῶν ἐλευθέρων ἨΓΠ11. 1171 "18. 
κτ. 117Ὶ ΣΤ. δ14. 1121 84. Πθὅ. 1889 Ρῦ. 8. 1888 328. 
ἡ παρὰ τὸν οἶνον διαγωγή 90. 1492 328. χρῆσθαι τῇ μυ- 

σικὴ πρὸς διαγωγήν, ἀϊϑι παιδείας, καθάρσεως. ἕνεκεν Πθ1. 
1841 ν40. τὴν διαγωγὴν δεῖ μὴ μόνον ἔχειν. τὸ καλὸν ἀλλὰ 
αὶ τὴν ἡδονήν Πθδ. 1889 "17. --- διαγωγαὶ ἡ συνοσίαι Πθ5. 
1889 "28. αἱ τοιαῦται διαγωγαί Ηκθ. 1171612, 14, 1177 45 
49. διαγωγαὶ τὸ συζὴν Πγ9. 1280 Ρ87, 

δια δεῖν. ἂν τις τὰ χαλκεῖα ταινίᾳ διαδήση ακϑ02 840. 
διάδειν. ἔστι περιεργάζεσθαι τοῖς σημείοις αὶ ῥαψωὸδντα ἢ 

διάδοντα ποῦ. 1462 51. --- συνᾷδον ἢ διᾷδον (ΗθτΔο}}: ἔν 
458) κῦ. 396 092, 

διαδέχεσθαί τινα. τίνες ἔσονται οἱ τύτυς διαδεξόμενοι πάλιν 
Πὸ15. 1299 "4. τινί: διαδεχόμενα. τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσιν 
Ζιζ8. 5648. --- ϑῖπ οδίθοῖο. τῶν τελευτώντων διαδέχε- 
σθαι τὸς υἱεὶς Πδ6. 1298 529. ζέφυροι διαδεχόμενοι συν- 
εχεῖς ἀεὶ πνέσσιν μβ ὅ. 868 57. ἐχπίπτωσιν ὀδόντες, δεῖ ὃν 55 
ἑτέρως διαδέχεσθαι πρὸς τὸ ἔργον Ζγεϑ. 198810. διαδεχό- 
μενα τὰ μέρη ταῖς ἐργασίαις Ζγδι. 105582. 

διάδηλος. ὁ ὠγαθὸς ὁ κακὸς ἥκιστα διάδηλοι καθ᾽ ὕπνον 
Ἠα12. 1102 "5. ϑθὲν διάδηλος, ὁ πλόσιος καὶ ὁ πένης Πὸϑ. 
1294 "26. ψόφος διάδηλος πρὸς τὴν ἐναντίαν σιγήν Οβϑ. 60 
290}26. μὴ διαδήλως εἶναι τὰς διαφορὰς τῶν χρωμάτων 
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ψβϑ. 421 514. μὴ σφόδρα διαδήλως εἶναι τὰς ὀσμάς ψβϑ. 
421 481. μόνῳ τῷ ἀναπνεῖν ἡ τηθὴ διάδηλος ὅ ὅτι ζ 88. 
1481 48. μεγάλη φλέψ διάδηλος. πρῶτον διάδηλοι οἱ ὀφθαλ- 
μοί Ζιγ4. δ158 326. ζ18. δ61 "29, 6611. 566 86, 8. 8. 561 

320. Ζγε2. 181}4. ἐπὶ τὸ πῦρ τιθέμενον διάδηλον ποιεῖ (αι 
πότερον πιμελή ἐστιν ἣ κύημα) Ζιζ 17. 511 .381. ἐν τοῖς 

μείζοσι διαδηλότεραί ἐστιν ἕκαστα Ζ2μὸ δ. 619 "4. Ζγγ 2. 
184 318. τῶν πολυποόΐων ἡ φύσις ὅπω διώδηλος Ζιε18. 

850 46, --- ἔογπιδ ξδιιϊηἰπὶ διάδηλος, βοὰ διαδήλας εἶναι 
τὰς θηλείας τῶν στρυθίων Ζιιτ. 618 Β1 ἷπο υΥ]. 

διαδιδόναι. ἰτὰπβ τὸ θερμανθὲν ὑπὸ τῷ θερμᾶ τὸ πλησίον 
θερμαίνει ἡ τῶτο διαδίδωσιν ἕως τῆς ἀρχῆς ἐνῶ. 459 "8. οἵ 
ΨΎΙ3. 486 49. πζῦ. 886}20. σἔμα18. 850 029. αἴα 18.850 
549. ἔοικε τὄνομα παρὰ τῶν ἀρχαίων διαδεδόσθαι μέχρι ᾿ 
τὸ νῦν χρόνυ Οαϑ8ϑ. 270}"171. ὡς διαδεδομένων περὶ τὴν 
Ἡρακλέας γένεσιν μέμνηται Ε15δ1. 1604 21. τὰς φλέβας 
διαδεδόσθαι εἰς τὸ πᾶν σῶμα Ζμγῦ. 668 34. τρήματα διὰ 
παντὸς τῷ πλεύμονος, ἀεὶ ἐκ μειζάνων εἰς ἐλάττω διαδὶ- 
δόμενα Ζια16. 495 "12. --- ἀεὶ διαιρῶντες ἑκάστῳ πρὸς μέ- 
ρος διεδίδοσαν οβ1848 "82. κόψας χαλκὸν διεδίδι, τοῖς στρα- 
τιώταις οβ1880 524. τροφὴ (πνεῦμα) διαδίδοται εἰς τὰ μόρια, 
εἰς τὰς φλέβας 5Βἰια Ζμδά. 618 48, 18. . Ζγα 19. 126 511. 
βθ. τ45}1. πνϑ. 481 380. 8. 482 586. τὸ κατιὸν ὕδωρ δια- 
δίδοται πᾶν εἰς τὴν γὴν μβ΄. 8605. ὠὴρ ἐμπεριληφθεὶς 
πνεῦμα, καθάπερ πυκνωθεὶς ἢ διαδοθείς πως πνϑ. 488 "8. 
-τ- ἱπὶτ τὸ πνεῦμα διαδίδωσιν εἰς τὰ κοῖλα μέρη τῷ πλεύ- 
μόνος Ζιαι0. 495 "8. 

δια διὸραάσκειν. ἕως ἂν διαδράση τῶν νεοττῶν ἕκαστος Ζιιϑ. 
618 020. 

ὃ ιαδικάζε ει ὃ βασιλεὺς τοῖς ἱερεῦσι τὰς ἀμφισβητήσεις τὰς 
ὑπὲρ τῶν γερῶν ἢ 8385. 1542 3482. --- ὁιαδικαίζεσθαι ὑπὲρ 
σύλων οβ. 1841 028. 

διάδοσις τῆς τροφῆς Ζπ4. τ0ῦ 582, τῦ πνεύματος πνϑ. 48.252, 
διαδοχή. ἡ ἡ τῶν τέκνων δὲιαδοχή Πη16. 1884 089, 1885 382. 

--- ἡ λαμπὰς ἐκ διαδοχὴς φορὰ ἐχομένη: Φεά. 228 528. 
παραλαβόντες τὴν τέχνην παρὰ πολλῶν οἷον ἐκ διαδοχῆς 
τιϑ4. 188 "80. ἐπῳάζει ἐκ διαδοχῆς τὸ περιστεροειδὲς γένος 

Ε2τι. 1621 421. πρὸς τὴν πριύτην ἐργασίαν, ορρ πρὸς τὸ 
τέλος ἢ τὴν ἐκ διαδοχὴς γινομένην πκα 18. 928 5, κατὰ 
διαδοχαὶς πυρσεύειν ἀλλήλαις κ6. 398 .ν38. καταὶ διαδοχὴν 
φτβϑ. 8286. 

διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων μαϑ. 841 88. 1. 844 515,28, 8). 
4.842 51, οἵ διαθέοντες, διώττοντες ἀστέρες. 

διαῦνεσθαι, δια δύνειν. διαδύεσθαι δια τινος. διὰ παντός 
εν 2. 460. 319. αν1ὅ. 478 520. διαδύεσθαι εἰς τὴν σάρκα 
πληϊ. 9601 825. ἐκτέμνειν πρὸ τῷ τὸ φάρμακον διαδῦναι 
θ86. 837.317. ---. οἱ τοιῶτοι ῥυσμοὶ διαδύνωσι διὰ παντὸς 

Ψψα3. 4041. φῶς, ὕδωρ διωδῦνον χΙ. 191 326. πκγΎ33. 
984510. κεδ. 988 "21. 

διαζευγνύναι. ὅπως αἱ πρότερον συνήθειαι διαζ ευχθῶσιν Πζ4. 
1819 "26. διαζευχθέντες. διεζ υγμένοι (ἰ 6 αἰϊυον. δίαυβ 
ϑδηΐθα συνεζευγμένοι) ἄνδρες καὶ Χ γυναῖκες Ζιηθ. δ8ὅ Ὁ10, 13: 

Ζγὸ2. 101 325. ἐνδέχεται διαζευχθῆναι τὸν τόπον ἡ τὸς 
ἀνθρώπυς Π1γ8. 1216 321. τὰ μέρη τῷ ὕδατος διαζεύγνυνται 
τβ2. 824 322. 

διάζ ευξις τῶν γυναικῶν Πβιο. 1212 528. 
διάζω μα. 1. οἰποίαγα. μετὰ τὸν θώρακα ἐν τοῖς προσθιοις 

γαστήρ᾽ τῶν δ᾽ ὄπισθεν διάζωμα ἡ ὀσφύς Ζια18. 498 22. 
(ἐν τοῖς τηθύοις) διὸ μέσα λεπτὸν διάζωμα, ἐν ᾧ τὸ κύριον 
ὑπάρχειν εὔλογον τῆς ζωῆς Ζμδο. 681 385. --- 2. ἀϊΐαά- 
ΡἈγάρτωα οἵ ῬἈΠρρβοη Ρ 40,1. τὸ διάζωμα τὸ τῷ θωρα- 



δὶ αζωννύναι 

κος, αἱ καλιέμεναι φρένες Ζιαιτ. 491 328, δι. 815. 506 
46. ἄεδοῦ Ζμὸ10. 672} 10. τὸ διάζωμα πάντ᾽ ἔχει τὰ 
ἕναιμα τῶν ζῴων Ζωὸδι. 6716}11. ἀθ βἴδα, ὑπὸ τὸν πνεύ- 
μένα Ζιαι1. 497111. κεῖται ἡ κοιλία ὑπὸ τὸ διάζωμα, εὐθύς 
Ζιβιτ. 507 881. ὁ στόμαχος τελευτὰ διὰ τῷ διαζώματος 

εἰς τὴν κοιλίαν Ζια 16. 495 022. βιτ. 501 826,1, ὁ πρὸς 
τιῇ διαζώματι τόπος θερμός ἐστιν ΖΎΎΙ. 15014. πρῶτον 
τὰ ἄνω διαρθρῶται τῷ διαζώματος Ζγβ6. 141 028 (ἐ ΚΟΙ- 
᾿κὸγ Ἐπυνπο ΚΙ ρΈβΈβοΒὦ 580). --- ονίρατα ἔχεσιν ὄρχεις 

διαιρεῖν 119 

429. --- ἄγνοια κατὰ διαθεσιν,. ἀϊδὶ ἄγνοιχ κατ᾽ ἀπόφασιν 
ΑὙ18. 19 028 ΥΖ. 

διαθήκη. ψπηφίζονται τοῖς γένεσι μᾶλλον ἢ ταῖς διαθήκαις 
πκηϑ. 950 "6. 

5 διαϑιγγάνεσθαι Ζικ1. 684 49. 
διαθιγή (θοοογ) ἱ ᾳ τάξις ΜΑ 4. 985 "11 ΒΖ. η2. 1042 

ν14, Γαῶ. 81585. 9. 827 818. 
διαθραύεται ἡ τὴς ἀλκυόνος νεοττιαΐ Ζιι14. 616 527. 
διαθρῶσκον ἔξω (Επιρ 224, 229) αι2. 487 080, 488 8. 

πρὸς τῇ ὀσφύι κάτωθεν τῷ διαζυΐματος Ζιγ1. 809 Ρ25, ἃν68 10 διαίνειν μὸϑ. 887 28, 81. --- διαντός μὸϑ. 8385 10. 
πρὸς τῷ διαζώματι ἄνω τὰς ὑστέρας ΖΥΥ1. 151 85. τῶν 
οτόκων τετραπόδων τὸ υ)͵ὰ πρὸς τῷ διαζωΐματι συνί- 
σταται καθάπερ τὰ τῶν ὀρνίθων ΖΎγ2. τ58 42, τῶν σελαχῶν 

αἱ θήλειαι πρὸς τῷ διαζώματι τὰς ὑστέρας ἔχυσι ΖΎΥΤ. 
151 419. --- σα 'μακροβιώτερα τῶν ἐντόμων. τύτοις ὑπὸ τ6 

τὸ διάζωμα διέσχισται ανϑ. 415 32. οἱ καλυΐμενοι ἐχέται 
ὑπὸ τὸ διάζωμα διήρηνται Ζιδι. 58216. τῶν μελιττῶν οἱ 
ἡγεμόνες τὸ κάτω τῷ διαζώματος ἔχυσιν ἡμιόλιον μάλιστα 
τῷ μήκει ΖιεΣ1. 588 328. 

διαζωννύναι, ὁ ζῳοφῦρος καλιέμενος κύκλος ἐγκαρσιος διὼ 30 
τῶν τροπικῶν διέζωσται κῷ. 392.5"12. 

διαϑεῖν. οἱ διαθέοντες ὠστέρες διὰ τίνα αἰτίαν μα4. δ. 842 021. 
διαθερμαίνειν πὸ 82. 880 11. διαθερμᾶναι ὸ διακρῖναι 

πχς 88. 944519..12. διαθερμανθέντος τῷ συΐματος Ζμγδ. 
68 "5. ἰχθύες ὅταν ὑπὸ τῷ πυρὸς διαθερμανθῶσιν, Ἐγτ δια- 36 
καίεσθαι θ868. 885 320, 18. χειμῶνος καὶ διαθερμαίνεται ὁ ἀήρ 
πχεθ. 988 ὃ 9, 

διάθερμος ὁ νότος πκς 21. 948 "28. 2] διάθερμος αὶ διακε- 
καυμένη πιβ8. 906}12." τῆς μύτρας ἐναίμι ὅσης ἡ δια- 
θέρμυ [359. 1625 584. -- ἐν τοῖς θυμοὶς διαάθερμοι ᾿ θαρ- 30 
ραλέοι πχζ 8. 941 Ῥ24. οἱ νέοι ὑπὸ τῆς φύσεως διαθερμοί 
εἰσιν Ῥβ12. 1889 519, Ορρ καταψυξις, καταψύχεσθαι 
380, 832. 

διάθεσις. καὶ ἡ τῶν ἰδίων οἰκήσεων διάθεσις Πη11. 1838022. ὁ 
᾿Αττικὸς τρόπος τῆς διαθέσεως τῶν ἐπικαρπιοὴν οαθ. 1848 85 

418. -- διάθεσις, ΟΡΡ ὕλη: αὶ ταὐτὸν ἡ θ᾽ ὕλη τῶν ζῴων 
᾿ αἱ ἕξεις ὼ διαθέσεις αὐτῆς αν14. 417118. οἵ ἐκ ἂν ὁ 
κόσμος Ὑ Ὕνοιτο ὼ φθείροιτο, ἀλλ᾽ αἱ διαθέσεις αὐτῷ Οα!:0. 
280323. ποια τις γίνεται ἡ τὸ σώματος διάθεσις διὰ τὴν 
κρᾶσιν τὸ περιεστῶτος ἀέρος Ζγὸ 2. 161 380. ἡ ἐξ ἀρχῆς 40 

οιάθεσις ἐχ ὕπνος Ζγε1. 1718 084. οοπὶ πάθος. ἕξις τζ 6. 
148 434. ὁ. 121}88. Ζμα]. 639 λ22. Φβι. 198 25. 

πούτητος ἕν εἶδος ἕξεις καὶ ᾿ς διάθεσις λεγέσθωσαν, διαθέσεις λέ- 
γόνται ἄ ἐστιν εὐκίνητα ᾿ ταχὺ μεταβάλλοντα, αὐτο ἔγαπβ- 
ἰταβ οδὲ ἃ διαθέσει κὰ ἕξιν Κὶ8. 8 Ρ21, 28, 85 ὙΥ͂Ζ, 9 38. 46 
Μὸ20. 1022 10. διαθεςις ποσαχῶς λέγεται Μὸ 19 ΒΣ. 
διάθεσις εἰ ορροπίδαγ ἕξει. Κ8 ] . ἡ ἐπὶ τὰς στερητικὰς 
ὀιαθέσεις μεταβολή. ΟΡΡ ἡ ἐπὶ τὰς ἕξεις ἢ τὴν φύσιν ψβδ. 
411}15 (εἴ ἡ εἰρημένη διάθεσις Ῥα11. 1870 82, ἱ 6 ἡδονή, 
4860 ἀοβηϊζαγ κίνησίς τις τῆς ψυχῆς 1869 588) εὖ ΡΤῸ ΒΥ 50 

Ἀξαγραίατ, ταυτὶ ἀρετή, 4086 ἕξις ἀδβηΐζαν, θα άθπι διαίθεσις 
ἀρίστη, μέση Δρροϊ)αῖαν Ηβγ7. 1107 16, 80, 1108 "24. 8. 
110811. η:β1. 1218}88. γ1. 1228}8. 8. 1281}9. ἡ κατὰ 
γῦμον διάθεσις Φβι. 198516. ἡ διάθεσις ἡ ἀρίστη ἑκάστυ 
πράγματος Πηϊ. 1828 518, 15, 18. ἡ πόλις ἐκ πολλῶν μίαν 55 
' ὁμοίαν ἐξ ἀνομοίων ἀποτελεῖ διάθεσιν κδ. 896 "θ, --- ἔχει 
ταὰ διάθεσιν καὶ αἰτίαν ὼ ἀρχὴν τῷ τοιότυ πάθυς Μὸ 12. 
1019 "5. διαϑέσεις ὰὸ ἡλικίαι ποῖαι εὐκίνητοι πρὸς ὀργήν 
Ῥβ2. 1819 425. διάθεσις ὑβριστική, εὔπορος Ρββ. 1885 "81. 
412. 1372 3838. ποιεῖν σπυδαίαν διαθεσιν περὶ τὴν ψυχήν 60 

«ρ8. 1251 Ρ27. ποίᾳ διαθέσει ἕπεται ἕκαστον ἦθος ΦΊ. 80ὅ 

διαίρειν. ὀιαίρασι, τὸ πέλαγος ἄδοντες οἱ κύκνοι 268. 1526 

581, --α τηρᾷ ἡ φιλοσοφία μόνη διαρα μένη πρὸς τὴν τῶν 
ὅλων θέαν κὶ. 391 38. 

διαιρεῖν. ρᾶ88 διαιρεῖσθαι. 1, ἀἰγίτηθσα ἰῇ ραγίεβ σθ 86 ἴοςο 
βοίαποίαβ, ἀΐδὲ σχίζειν μὃϑ. 886}27. ὃ. ξύλον, λίθος μχ19. 

.858 "15. Φθ 8. 258 "16. ὃ. τὴν τροφήν, ἀϊδι λεαίνειν Φβϑ. 
198 025. Ζιθδ. ὅ9419. Ζγεϑ. 788 082. οἱ οἵστροι τὰ τῶν 
ζιΐων δέρματα διαιρῶσι Ζμβ171. 661 415. δίχα διαιρεῖν, διχι- 
ρεβῆναι, διηρῆσθαι Φζ9. 283919. Ηε7.1182 428. Πη10. 
1380.11. διελεῖν τὸ τμῆμα μβ6. 8308 .439. διελὼν χωρὶς 
δύο οἰκόπεδα Πβ6. 126ὅ "26. διελεῖ εἰν τί τισι Πζ8. 1818 112. 
τὸ σῶμα διαιρεθήσεται κατ᾽ ἐπίπεδον Μβ2. 1016 "8. ἡ εἰς 
ἐπίπεδα διαίρεσις τῶτον διαιρεῖται τὸν τρόπον Οβά. 286 "81. 
διηρῆσθαι κατὰ τὰς ἀφας Γαϑ. 8271.18. πῶς διελεῖς τὸ 
ἄπειρον Φγό. 206 580. διελεῖν. διαιρεθῆναι εἰς τὰ ἐλάχιστα, 
μέχρι τῶν ἀσυνθέτων αι8. 440 0, 10. Γα 10. 828 86 (εἴ 
διαιρετόν, καὶ ἡ μέντοι διαιρεθητόμενον ΟὙ6. 80ῦ 32). Πα1.1252 
419. διαιρεῖσθαι εἰς ὁμοιομερῆ, εἰς ἀνομοιομερὴ Ζιαὶ. 486 55. 
διηρημένον, ἀϊδὲ συνεχές, ἁπτόμενον Φὸ. 211.529. 610. 
261 324. Μβδ. 10023}8. Παδ. 1254 429. διήρηνται οἱ δας- 
κτυζοι, θέναρ διηρημένον ἄρθροις Ζιβι2. 804 86. α18. 4983 
038. τέττιγες διηρη μένοι τὸ ὑπόζωμα Ζιε80. 5586 218. οὔ 
ἀκ 801 81 (Ὁ). (οἴ ἀναλογία διῃρημένη, ἀϊβὲ συνεχής Ηεθ. 
1181 32). τὸ διηρῆσθαι λέγων ἀντὶ τὸ κενῷ ξ 6. 980 37. 
οἱ συγγενεῖς ταὐτὸ πως ἐν διηρημένοις βία Ηθ14.1161}38. 

7.1188 328. ηεηθ. 1240.214,.20, 21. οὗ μββ. 868 412. αἱ 
ἐπιμέλειαι διηρημέναι Πβδ. 1268.521. ζ8. 1822 510). ταὶ 
φυταί, τῶν ζῳων ἔνια. τὰ ἔντομα διαιρέμενα ζῇ ψαά. 409 
49. δ. 411}}19. β2. 418 "17. μκθ. 461 419. ζ ἢ. 468 497, 
80. αν11. 41958. Ζιδτ. 581 580. Ζπ71. Τ01 528, 28, "2. 

Μζ16. 104018, βεὰ ζῷα διαιρέμενα, διαιρεθέντα, διηρη- 
μένα οἰἶδηι υϑυγραύαν ἀθ βϑοϊϊΐοπο δηϊμδὶίαμ Ζια 17. 499 
811, "6. β9. 502 Ρ25. γ2. ὅ11}20. ε8. 5842 56. --- τὸ δι- 
ηρημένον συντιθέντα λέγειν ἢ τὸ συγκείμενον διαιοῦντα Ρβ24. 
1401 234. ἂν διαιρούμενος καὶ συντιθέμενος ἑ λόγος ἕτερον 
σημαίνη τι20. 171 384,8. διηρημένα, ΟΡΡ συναμφότερον 
συμπεπλεγμένον Μκδό. 1062 8. Ὕ8.1008.419, 21, 27. --- 
λέξις διηρημένη, ΟΡΡ ἀντικειμένη Ῥγϑ. 1409 082. λέξις 
διηρημένη ἣ εὐανάπνευστος Ῥγϑ. 1409 "14. --- τὐναντιον 
ἔστιν ὑπολαβεῖν τῷ διαιρεῖσθαι (ρογ αἰίαπι ὶ ἱπίογρυποίίοπθαι, 
βοϊ απ 8 γδγβίθι8). Ργϑ. 1409 "11. --- λύειν τὰς φαινομένης 
συλλογισμὲς ὁιαιρᾶῦντα (ἰ 6 ἀἰββοϊνθπάο 1 ἴῃ ΕἰΏρΊ]48, οχ αυἱ- 
Ῥὰβ οοπβίδῦ, ρϑγίββ), Ορρ ἀναιρῶντα τι18. 176 088 ΥγΣ, 
11184. ---ὀ : 2. ἀϊδείπραθγθ δοηυβ Α]!αυοὰ ἴῃ βρθϑεῖΐθβ. πό- 

τερον χρηστέον πᾶσι τοῖς ῥυθμοῖς ἢ διαιρετέον ΠΡ1. 1841 

ΜΩ1. διηρήσθωσαν αἱ ψνχικαὶ ὃ αἱ σωματικαὶ τῶν ἡδονῶν 
ΗΎγ18. 1111 28. διείλομεν ὀύο εἴδη, τὰ διηρημένα εἴδη βἰται 
Πὸ10. 129 58. 16. 1800839. γ6. 1278 081. 61. 1337ὅ. 
ρθ. 1421}80 (εἶ διωρισμένα 586). Ῥα 8. 1865 528, γὅ. 
1401 Ρ7 4]. γένει διελεῖν Ζγαιθ. 121 51 6. τὼ γένη διήρηται 
Ζιεϊ. 5894. αἱ κατηγορίαι διήρηνται, αἱ διαιρεθεῖσαι κατη- 

29 
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γορίαι Αα 81. 4958. Ψψα1. 402 826. 5. 410 315. διαιρεῖν σόμενον (διαλυθησόμενον) Ογ6. 806 52, δ. τὰ ζῷα ὥσπερ 
(διηρῆσϑαι) εἰς δύο, δίχα, εἰς τρία εἴδη, εἰς δύο μέρη, εἰς φυτά ἐστι διαιρετά Ζγα 28. 181 322. --- διάστημα διαι- 
τρὲϊς ἰδέας εἰτα ΜᾺ1. 1069 384. Ζμαϑ8. 648 217,24, 27. ρετόν, Ορρ ἄμεσον, ἀδιαίρετον ΑὙ22. 84 "85. τῷ εἶναι διαι- 
Ἴμβ11.1210.45, 24. Παδ. 12564}81. β6. 1264 81. Ρβ1. ρετόν͵ τόπῳ δὲ ἢ ἀριθμῷ ἀδιαίρετον ΨΎ3. 421 85. -- κα 
1818 328. ρΒ. 1428 385. περὶ ὅρκων τετραχῶς ἔστι ὁϊελεῖν 5 φίλος ὥσπερ διαιρετὸς αὐτός ἠεη12. 1245 385. αἱ ἔσχαται 
Ῥα15. 1371 38. διηρῆσθαι χωρὶς κατὰ γένη τὴν πόλιν Πη10. δημοκρατίαι διαιρεταὶ τυραννίδες εἰσίν ΠΕῚ10. 1812 581. --- 
1829 341. (ἢ ηεη7. 1241 84, ρ29. 1486 528. διαιρεῖν κατοὶ (διαιρεῖσθαι πο24. 1460 34, αἱρεῖσθαι εἱ ΒΣ. διέλωμεν ρϑ. 
τὸ πρᾶγμα. κατὰ τὸς ἀνθρώπυς Πὸ1ὅ. 1299 "18. ἠεηῖ. 1428 22, διέλθωμεν εἱ 5ρμ]). 
1241 24. τὰ κύρια διήρηται κατὰ τὰς πολιτείας, τὸ βυλευ- διαίρεσις. οἵ ὁϊταιρεῖν. 1. ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν, ἧ μὴ ἔχει, 
ὅμενον διήρηται πρὸς τὰς πολιτείας Ῥαϑ. 1865 "27. ΠῸ14. 10 ταύτη ἕν λέγεται Μδ6.1016}4. ὅταν ὑπερβάλλη καὶ τῇ βάρες 
1298 Ῥ11, ἐν τοῖς νέοις ἢ τοῖς γέροσι διήρηται ταῦτα" ὅσα ἰσχυὺς πρὸς τὴν διάσπασιν ὶ διαίρεσιν Οδ 6. 81820,. οἵ μὸϑ. 
διήρηται ἡ νεότης ἢ τὸ γῆρας Ῥβ1ά4. 1690}5,7. ἡ δόξα 886 029. ἡ εἰς μικρὰ διαίρεσις τῆς τροφῆς Ζμβ8. 650512.10. 
διαιρεῖται τῷ ψευδέι ἢ ἀληθεῖ Ηγ4. 1111 .}88. ταῦτα τε- Ὑ1. 662.412. μηδεμίαν ἔχειν αἰσθητὴν διαίρεσιν μ,γ8. 8121. 
λεωτάτην διαίρεσιν διήρηται φ6. 814 38. ---- μἷ8 ΔΆ 18 ἀβὰ 4, 818 328. ἡ τῶν οἰκοπέδων, τῶν πόλεων ὃ, Πβ6. 1265 "84. 
ν διαιρεῖν ἀθ βοἰπμηροπϊθ τηθιμθτὶβ αἰ] ϑιητηιδίβ, διελόντα εἰ- 16 8, 1267 "28. ὀιαίρεσις (εἶ τομὴ) ῥᾳων ἡ ἀπαθεστέρα πα85. 
πεῖν ε9. 19 29. αἰτεῖταί τις διελὼν τὸ πρόβλημα τϑ18. 868328. 84.86821. λαμβανειν πάσας διαιρέσεις, τὴν ὃ. εἰς 
168 348, οὐ ἀθ βϑοθγηθῃᾶίβ δἰιιβάθμη ψοοβρα}} ποϊϑθϊοπίθι, πλείω μέρη Οβ14. 291 26. ακ804 "7. ἡ διαίρεσις τῶν μα- 
διελεῖν ποσαχῶς ἕκαστον, διαιρεῖν πρὸς τὰ ἀμφίβολα εἰπι στῶν, τῶν σπονδύλων Ζια11. 496516. Ζμβϑ. 654 "16. δυο 
Αα29. 4520. ΜΑΞ9. 992}19. Οα11. 2804. β14.297}8. πόροι ἃ μία διαίρεσις Ζμὸ δ. 681 329 ΕἾ. --- αἱ γραμμαί, 
ΡΎ18. 1419 320 8]. διαιρεῖν οὐ τηρᾶ ὁϊαιρεῖσθαι Βγα τι 17. 392 αἱ ἐπιφάνειαι διαιρέσεις Μκ2. 1060 "14, 19. βδ. 1002 519, 
115584, 851. κρίνεις διαιρῶντα τῆς κρίσεως ἁπλῶς γεγραμ- 10. ἠ στιγμή, τὸ νῦν διαίρεσις ΨΎΘ. 480}20. Φθ8. 262 
μένης Πβ8. 1268 6. --- οΧ ἀϊδεϊηραθπαί δἰρηϊβοδύϊομθ διαι- 480. ἔστι ταὐτὸ ὦ κατὰ ταὐτὸ ἡ διαίρεσις ἢ ἡ ἕνωσις, τὸ 
ρεῖν δῖε ἴῃ ποϊίοποπι ἀϊθραϊαπάϊ, Θχρ]οσδπαϊ, θχρ]ϊοδηάϊ. δ᾽ εἶναι αὶ ταὐτό ᾧΦδ᾽13. 222 519. --- ἄπειρον κατὰ τὴν 
διελεῖν ἐν τίνι τῶν γενῶν ἐστί. ὀϊελεῖν τίνα ἔχει δύναμιν διαίρεσιν, τῇ διαιρέσει, τῷ μὴ ὑπολείπειν τὴν διαίρεσιν, ορΡ 
βω ψα 1. 4023 ν28. Πὸ1δ. 1299."12. 16. 1800}18. θ6.35 κατα πρόσθεσιν, τοῖς ἐσχάτοις Φγά. 204 571. 6. 206 Ῥά, 17. 
1839 15. 1. 1341081. διελεῖν περί τινος Φζ 9. 289}18. ζῶ. 288820, 26. δ. 286}15. 6. 287}Ρ8. Γα8. 318521. Μα3. 
διελεῖν περὶ ἕκαστον γένος Ζμαῦ. 6451. ἐκ τῶν περὶ τὰς 994 028 (Β2). θ6. 1048 016. κ10. 1066}1. ἔχειν ἀπείρυς 
ἀρετὰς διηρημένων Ῥβ1. 1878."18. διελεῖν τῦτο, πῶς δεῖ διαιρέσεις Φθ8. 268 521. ατϑθ8 54, --- φαινόμενοι συλλο- 
διελεῖν ΗΖῚ. 1188 Ρ40. Οδ 1. 808 36. Πβ2. 1261514. γ18. γισμοὶ παρὰ σύνθεσιν αὶ διαίρεσιν τι 20. 4. 166 488-88 ( 6 
128811. αὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα διηρήκαμεν ΖΎβΩ. 18.380 νϑτθοταπι δπαποίαι! οοπίαπουίομθ νϑὶ ἀϊβίαποϊίομιθ, οἱ δὲα- 
58. διελεῖν τὰς αἰτίας Ζμαξ. 64 "8. --- διαιρετέον πόσαι στίζειν). διαιρέσει λύειν προβλήματα ποῶδ. 1461 3428. τόπος 
διαφοραί Πδ 2. 1289 "13. διαιρετέον περί τινος Ηζ2..1189 ἐκ διαιρέσεως Ῥβ28. 18398529. 24. 1401 386. --- διαίρεσις 

δ. ηεγ2. 128108. η10.1248}1. διαιρετέον τὸ ἀπόρημα, συλλογισμῶν (εἶ διαιρεῖν), ἀϊδὲ ἀναίρεσις τιϑ8. 18 8 48 Βηη. 
τὰς αἰτίας Ται0. 821 582. 1. 814 32. ηεβ7. 1228 328. --- --- διαίρεσις λέξεως ῬΎΞϑ. 1409 "15. -- 2. καὶ διὸ τῶν γε- 
8. διαιρεῖν βαϊαροτο, ῥγβθάϊοαθαπι 8 βυδίθοῖο 'ἰπ ῥβγοροβὶ- 85 νῶν διαίρεσις Αα«81. αἱ κατὰ τὰς διαφορὰς διαιρέσεις ΑΙδ13. 

υἱοηϊδιθ ποραιϊνῖβ. εἰ τι συνάπτει ἢ διαιρεῖ ἡὶ διανοια Μεά. 9625. αἱ ἀπὸ τῷ γένος κατὰ τὴν διαίρεσιν διαφοραί Ζμαϑ. 

1021}88 ΒΖ. ἡ προστιθεμένυ ἢ διαιραμέναυ τῷ εἶναι ἡ μὴ θ48 584. διαίρεσις τῶν μελῶν (ἴηῦ ἠθικά, πρακτικα 41} 

εἶναι Αα1. 34}11 2. ἀληθεύει ὁ τὸ διηρημένον οἰόμενος Πθ1. 1841 82. περὶ τὸς βίυς ἡ; τὰς τῶν πραγμάτων διαι- 

διηρῆσθαὶ ᾧ τὸ συγκείμενον συγκεῖσθαι Μϑθ10. 1051 "8, --- ρέσεις Πη1 4. 1888 241. διηρῆσθαι τὴν τελεωτάτην διαίρεσιν 

ταδὰ διαιρεῖσθαι, ὀιελέσθαι θαπάθπι ἔδτο μαῦϑὶ ὑβὰ8 νατὶθ- Ὁ φθ. 814 38. κἡὶ εἰς δυο διαίρεσις Ζμα 2. 642 Ρ17. διαίρεσις, 
ἐδίθια. δίαυθ δοϊϊψυπι. διαιρεῖσθαι τὰ δημόσια βἶπι, ᾿πῦθν 88 ΒΥ διαφορά ᾧη4. 249 56, 4. Πὸ69. 1294484. τὰ κατὰ τὴν 

ἀϊβετίθαοτθ ρ2. 1422 15. Ρβ14. 1890}7. --- ἀϊδυϊηριθτθ πρώτην. τὰ κατὰ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν εἴδη τὸδι. 191 829. 

ζοποτὶθ βρθοῖθβ Αα81. 46.588, 7, 20..ὄ Μζ 12. 1088 39. 2. 122 825, 21. ἀκολυθᾶσιν οἱ βίοι κατὰ ταύτας τὰς διαι- 

Πϑ2. 1289526. Ρα2. 13568"85. 0β184512. διελόμενος ρέσεις ΖιθΩ. 590518. ὑπὸ τὴν αὐτὴν ὃ. πίπτειν τζ18. 151 

τὰς προτάσεις τθ1. 185 "18. ὡς διαιρῶνται οἱ εἰς δύο διαι- 456 416. ἐμπίπτειν εἰς πλείυς διαιρέσεις Ζμα 8. 648 Ρ]4. τατ- 

ρῶντες τὰ ζῷα Ζ2μαϑ8. θ48 5117. 2. 642 ὅ. --- διελόμενον τειν εἰς ἀμφοτέρας τοὶς διαιρέσεις Ζιθ2. 8589 Ρ12. ἐν τὴ 
ποσαχῶς ἕκαστον λέγεται, ὃ. πρὸς τὰ ἀμφίβολα Ζμα!1. αὐτῇ διαιρέσει ᾧδι4. 234.49. Ζμα. 64211. ἐν τῇ αὐτῇ 
889 328. ΜΎ2. 1004 328. ζΙ. 1028.510. 4. 1029 "1. τζ2. διαιρέσει, ὶ 6 ἴῃ οαάθπι οαἰθρογίδ τὸϊ. 120 86, 121 86. κἡὶ 
189 528 (οὔ διελών 024). 18. 150588. (17. 1715 .387,}84 διὰ τῶν διαιρέσεων ὁδός Αδδ. 9112. κατασκευαΐζ εἰν ὅρον 

(οὔ αδοὺ 587). ---- διελέσθαι τίνων ὀρεγόμενοι ἐγχειρῶσιν ἀδι- δὺ διὰ τῶν διαιρέσεων Αδ18. 91.328. οἱ κατὰ τοὶς ὄιαι ρέσεις 

κεῖν βἰπι Ῥα10. 1868 028. ΠΎΙ4. 1284 "41. δ᾽8. 1290 52. ὁρισμοί Μζ12. 1087 598. --- ἀπόδειξις καὶ διαίρεσις καὶ καί τις 

διελέσθαι περί τινος Ζμβ2. 648 321. ηεγ2. 1280 387. τυγ- ἄλλη μέθοδος ψα1. 402.320. ρ26. 1435)Ὀ18. καὶ διαίρεσις 

χάνομεν διηρημένοι ὅτι ἔθας δεῖ Πη15. 1384 }6. καθάπερ δηλοῖ ΜλΤ. 1012 2. ἐν τὴ διαιρέσει τῶν ἐναντίων Μι8. 

ἐν ἀρχὴ ὁδιειλόμην ρΊ. 1421}41. --- διαιρετός. τὸ ὃδιαι- 1054.430. ἡ περὶ τὸ ποιόν, περὶ τὰς ἀρχοὶς διαίρεσις Κ8. 
ρετὸν ἢ μέγεθος ἔσται ἢ πλῆθος Φγδ. 204311. Νίκ 10. δ 10.819. Πδ1δ. 1299 58. γηεβ4. 1221}84. Πλατων ἐν ταῖς 
1066 ά. ποσὸν τὸ διαιρετὸν εἰς ἐνυπάρχοντα ΜΟῚ 8. 1020 διαιρέσεσιν Γβ8. 8801 6. αἱ γεγραμμέναι διαιρέτεις Ζμα2. 
47. συνεχὲς τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά, σῶμα τὸ πάντη 642 "12. -- 8. περὶ σύνθεσιν ἢὶ διαίρεσίν ἐστι τὸ ἀληθὲς 
διαιρετόν Οα1. 368 56, 28. Φζ 1. 28116. 3. 382 "28. Ἵ ᾧ ψεῦδος ε1.16512 Ὗ:. Μεά. 1021}19 ΒΖ, 80. κΙ|1. 

σὰρξ διαιρετὴ πάντη Ζιγ16. 519 80. ἐν παντὶ συνεχεῖ "ὦ 1067 26. ΦεΙ. 225 521. --- (διαιρέσεων ΠΖ 8. 1818 516 
διαιρετῷ ΗἨβ6. 11068.326. χρόνος πᾶς, τὸ μεταβάλλον πᾶν 80 οοττ, αἱρέσεων 808ῃ). 
διαιρετόν ᾧζ 4. 2384512,}10. διαιρετόν, εὐ μέντοι διαιρεθη- διαιρετικός, ἀϊδὲ εὐδιαίρετος ΟδΘ. 8187. πᾶσα πληγὴ 
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διακνίζ εἰν. ἐν διακνιζομένοις καὶ ἢ διαιρυμένοις Ζιζ 16. 570 518. 
διακνισθέντος τὸ κυήματος Ζιη8. δὅ88 "16. 

διαίσθανεσθαι ( 6 αἰσθανόμενον διακρίνειν), οοαὶ διακρίνειν διακομίζυσιν εἰς Καρχηδόνα τὲς θύννος ταριχενίοντες θ186. 
πιεθ. 311»88, 81. διαισθάνεσθαι τὰς διαφορὰς τῶν ὁρωμέ- 844 381. οὗ Ζιζιό. 510 31. 
νων, τῶν ψόφων Ζγεϊ. 180 "17, 80. Ζμ1. 608 320. οΓ πγϑ8. δ διακονεῖν πολλὰ τῶν διακονικῶν ἔργων Πη14. 1883 38. 
8129. 19. 818 "87. ι83. 894 386. ὁ δυναΐμενος ταχιὶ διχι- διακονήματα ἐγκύκλια Πατ. 1258 "28. 
σθάνεσθαι ἢ συνορᾶν τὰ θα πε φορη μάνα ἢ διεστραμμένα διακονία. γένη τὴς διακονίας ΠαΊ. 1255 ΡΩ1. διακονίαι οἰκε- 
τῶν εἰδωλων μτ2. 464 18. τικαί, ἐγκύκλιοι Πβ8. 261 81. ὅ. 1268.520. 

διαιρετικὸν ἢ θλαστικόν πε81. 884 585. --- ὅροι διαιρετικοί, 
7 ἐκ διαιρέσεως Αδ5. 91 089, 85. 

δίαιτα τῶν ἐφόρων ἀνειμένη Πβϑ. 1210 "81. οἱ ἰατροὶ φαρ- διακονικός. ὀργανικαὶ ὰ διακονικαὶ ἀρεταί Πα18. 1259 "28. 
πράξεις διακονικαί, ἔργα διακονικα Πγ4. 1211 8386. η14. μάκοις ὰ διαίταις “χρῶνται φά. 808 "28. ποιεῖσθαι τὴν δίαι- 
1838.57. ταν ἐν ἀέρι. ἐν ὕδατι ζ. 41058. θ125. 842}"1. --- ἡ 

δίαιτα τἀγαθὸν ἐν τόπῳ Ἠ«4. 1096 527 (Ράγβρβγ: ἡ γὰρ 
δίαιτα τόπος ἐστιν, ἐν ᾧ εὖ διάγομεν). τὸ νηκτὲν εἰς τὴν 
ἑαυτῷ δίαιταν ἐκνήξεται, τὸ δὲ χερσαῖον εἰς τὰ σφέτερα 
ἤδη ὶ νομύς κθ. 898.}82. 

ὀίαιτα, ἀϊδὺ δίκη Ῥα18. 1814}20. 1β8. 12687. ἐπιτρέψαι 
ὀίαιταν, ἐπικληρῶνται αἱ δίαιται, ὁ μὴ διαιτήσας τὴν δίαιταν 
[414. 1δ47 28, 29, 81. 

διαιτᾶν. αὶ ἰατρικὴ ἐπιστήμη τὰ ΠΕΣ ποιῆσαι ἢ τῷ δὲιαι- 
τῆσαι τβ8. 110 519. --- διαιτᾶσθαι, εγῃ διάγειν ημβϑ. 1199 30 
84, 88. μὴ ἀκολάστως διαιτᾶσθαι πκη1. 949 525. --- ἡ 
περὶ τὲς καρπὸς γένεσις μήπω διητημένη (3, διηττημένη 
Ὑϑίπηπιοτ, ἴοτῦ διηθημένη οἵ διηθεῖν) Ζγα20. 128 528. 

διαιτᾶν. ὃ μὴ διαιτήσας τὴν ἐπικλιηρωθεῖσαν ὀΐαιταν ἔ 414. 
1847 828. διήτων ἐν ἱεροῖς 414. 1541 529. 

διαίτημα τὸ χαθ᾽ ἡμέραν παδθ. 8668. 
ὀιαιτητής, ἀϊδο δικαστής Ρα18. 18714}21. Πβ8. 1268 "6. 

πιστότατος ὁ ὃ.. ὃ. δ᾽ ὁ μέσος Πδ12. 1291". διαιτητῶ 
δεὶ Φγ6. 206 818. δεῖ διαιτητὰς ἀλλ᾽ ἀκ ἀντιδίκωες εἶναι 
Οα10. 279411. ταὐτὸν διαιτητὴς ὁ βωμός ΡΎ11. 1412 80 
418. --- οἱ ᾿Αθήνησι διαιτηταί Υὶ 414. 1541 385,14. 418. 
1546 "42, 1647 349. 887. 542 ν10. 

ὀιακάεσθαι (διακαίεσθαι). τὰ ξύλα διακάεται μὸϑ. 887 528. 
ἄνθρακες διακεκαυμένοι χ . 193 ."14. ὄρνεα ὅταν ὑπὸ τῷ διακόσ μησις, ἡ ἡ τῶν ὅλων ταξις τε 
πυρὸς διακαυθὴ θ68. 885 318. οἷον διακεκαῦσθαι τὸν τόπον 85 
τῦτον μα 8. 845311. γὴ διάθερμος αὶ διακεκαυμένη πιβ ὃ. 
906}18. οἴ ιδ8. 909 "12. 16. 91051. ἀὴρ ὑπὸ κινήσεως 
λαμπόμενος ἢ διακαιόμενος κῷ. 392 Ὁ7. ΧΙ. 19118. 

ὀιακαρτερῶντες μὴ λέγειν τἀληϑὴ Ρα15. 1871 84. 
διακεῖσθαι. Βγα διάθεσις ΚΒ. 8.587, 88. ἕξις λέγεται δια- 40 

ϑεσις καθ᾽ ἣν εὖ ἣ κακῶς διάκειται ὁ διακείμενος Μὸ 20. 
1022 1, μὴ ὁμοίως διακεῖσθαι τὴν ἕξιν Μκθ. 1068 δ, 
ἐὰν καὶ ἄνω κοιλία ξηρὰ ἧς τὴν κάτω ἐναντίως διακεῖσθαι 
μβ4. 860 24. κατὰ τὰς ἀρετὰς ὶ κινεῖσθαι λεγόμεθα. ἀλλὰ 
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διάκονος. παρακύειν καθάπερ τῶν διακόνων οἱ ταχεῖς ΗηΤ. 
1149 821. 

διακόπτειν. θηρεύουσι διακόπτοντες τὸν κρύσταλλον μα 12. 
848 086. τὸ ὕδωρ, προσπῖπτον διακόπτει τὰ ὦτα τοῖς κο- 

λυμβῶσιν, ΒΥ ῥήγνυσι πλβ2. 96014, 8.: σκληρὰ ὕτως 
ὥστε μόλις διακόπτεσθαι καὶ σιδήρῳ Ζγὸτ. 115 νυϑῦ. Ζιι4. 
616 120. δέρμα (νεῦρον, ὑμήν, κύστις) ἐὰν διακοπὴ ὦ συμ- 
φύεται Ζια 18. 498 828. γὅ. 515}19. 18. 519 ά, 1ὅ. 819 
θ16, τὸ ἔντερον διακόπτεται Ζιζ29. 519 511. ἡ βαρύτης τῷ 
ὙΡΈῈΣ ἡὶ διακόπτυσα τὴν κοιλίαν 211. 1610.341. αἱ πομ- 

φ4. νγες διακόπτοντος τῷ ἀέρος διαπίπτυσιν πκδθ. 986 Β5, 
-- τβοῖ τὴν περίοδον τὴ διανοίᾳ τετελειῶσθαι ἢὶ μὴ διακό- 
πτεσθαι Ῥγ9. 1409 59. 

3 διακοσμεῖν. τὴν τῶν ὅλων σύστασιν μία διεκόσμησεν ἀρ- 
μονία κῦ. 396}26. τὸ ὅλον σῶμα ϑτω διατίθεται καὶ ὁ δια- 
κεκόσμηται ( Οα!0. 280 820. οὔ μα!. 888 22 (146]6ΓὉ1 819). 
συγκρίσει ἢ διακρίσει ταῦτα διακοσμῦσιν (ἰπῦ οορίταπάο, 
τὴ θεωρίᾳ, οἵ κοσμοποιεῖν) 4θ9. . 266 082. οἵ ηεη1. 1286 
410. -- ., διακοσμεῖν τὸν βίον ταῖς ἰδέαις ρ39. 1445 "81. 
ταῦτα ὅτως ἂν τις διακοσμήσειεν Πη12. 188] 828. τὸ 

πρόσχημα εἰς σεμνέτητος ὕψος μεγαλοπρεπῶς διεκεκόσμητο 
κθ. 898 .318, 19: 

ὶ διακόσμησις κὮ. 391 
511, οὗ 18. 1410 .329. πρὸς τὴν ὯΦᾧ διακόσμησιν (εἴ κο- 
σμοποιία) ἐφήρμοττον ΜΑδ. 986.36. --- ἡ διακόσμησις τὸ 
σώματος γίνεται τοῖς ζῴοις .Ζγβά. 140 88. 

διάκοσμος σύμπας ὠρανϑ, πᾶς τῷ βίων κθ. 400 "82, 899 516. 
δια κύειν. διακῦσαι μόνον ἀποδιὸδασι τῷ δήμῳ τὰ δόξαντα 

τοῖς ἄρχυσιν ΠΡ 11. 1218 310. 
διακριβῦν τὸν ὃρον τιῖ. 169 15. διακ. τὸ λεχθέν, ΟΡΡ υς 

τύπῳ φραζοντος ἀποδέχεσθαι πιζ8. 916586. εἰ αὶ μὴ δια- 
κριβῶσιν, ἀλλ᾽ ἀἄπτονταί γε τὴς ἀληθείας ηεβ10. 1227 31. 
διακριβῶσαι μεῖζον τὸ προκειμένο ἐ ἐστίν Ἠκδ. 1118 328. -- 

διακεῖσθαί πως Ηβ4. 1106 36. οἱ διακείμενοι τὰ περὶ Τὴν 46 βρεχομένη ἡ γλῶττα ὁ δυναται διακριβὃν .πγ81. 875 "24 
Ψυχὴν κακῶς [89. 1492 Α12. κακιστα διακεῖσθαι διὰ νόσον 
Ζγαι1. 125 58. ἐχ ὑγιεινῶς διάκεινται πρὸς τὴν ἀλήθειαν 
Μγ4. 1008 580. φιλικῶς διακεῖσθαι πρός τινα Ἠι4. 1166 
026, ὁ εὖ διακείμενος, ΟΡΡ ὁ διαβεβλημένος ρ81.1441 081. 

(ῇ ἀκριβϑν). --- ὅσοις ἔμπροσθεν καὶ κατὰ τὴν ἀκοὴν αἴσθησις 
διακριβῦται πια 31. 902 319. διηκρίβωται Ηγὅ. 1112 "6. 
Ραβ. 1866.521. γραμμὴς μῆκος εὐθύτητι διηκριβωμένον 
μβ8. 867 11. πορφύρια μικρὰ ὅπω διηκριβωμένα τὴν μορ- 

- τὸ διακείμενον (υ]άδῦαν νογῦαμ ἰηὐγϑηβιθνατη βιρηϊῆσατθ) δ φήν Ζιε15. 546 588. --- διηκριβωμένως γραφῆναι ρ1. 
τιά. 166 14. 

διακελεύεσθαί τινι ς ἰπῦ ρ1. 14213156, ὅπως ἃ ἔα ρΙ1. 
1421 427. 

διάκενος. πολλά ἐστι τὰ διάκενα τὴς τέφρας πκεϑ. 98827, 
ε75}86. κγϑ8. 982 "12. 

διακινεῖν. ὁ ὠσθεὶς ἀὴρ μέχρι τινὸς φέρεται συνεχής; ἔπειτα 
κατὰ μικρὸν ἀεὶ διακινεῖται μᾶλλον ακ801 5258. 

ὀιακλύζειν. ἀγγεῖα ὅταν θερμῷ διακλυσθὴ Ζγβά. 189 "12. 
- πιορὰ διακλυύζονται καὶ αὶ ἐπιρροφῦσιν πκζϑ. 948 52. 

διακναίειν. οἱ ὑπερβάλλοντες ψόφοι διακναίνσι ἢ τῶν ἀψύ- 60 
χων σωμαίτων τὰς ὄγκυς Οβϑ9. 290}84, 291 322. 

1420 310. 

διακρίνειν, ΟΡΡ συγκρίνειν, συναγειν. ἡ φιλία, τὸ νεῖκος 
συγκοίνει, διακρίνει β'πι (Επιραἀ) ΜΑ 4. 980."24, 28. 8. 
984311. Φθ1. 252327. 9. 2605}21. ὁ νῶς διακρίνει (ἀβαχϑ) 

58 Φθ9. 265}22. πέφυκε τὸ μὲν θερμὸν διακρίνειν, τὸ δὲ ψυ- 
χρὸν συνιστάναι ΤΙβ9. 386 34. ὀϊακρίνειν ὼ ἐκπυρῶν τὸν 
ἀέρα, ὁιαθερμᾶναι ἡ διακρῖναι μαϑ. 841 417, 840 518, 841 
428 (ῇ 427). πκςϑὃ. 944 819. διακρίνειν, τὴ ϑερμότητι τὰς 
συστάσεις μαϑ8. .83410 880. 7. 844 "22. τῇ κινήσει τὸν ἀέρα 

μα. 845 "84, ὅταν ἐξ ὕδατος ἀὴρ γένηται διακριθέντος ἢ 
πὺρ ἐξ ἀέρος μα 8. 840 510. διακρίνειν τὰς ἀναθυμιάσεις 



182 διάκρισις 

μβὅ. 861 "17. διακρίνειν εἰς πνεῦμα πκς88. 944 518. δια- 
κρίνεσθαι εἰς τὸν ἄνω τόπον μβ9. 8671 "11. διακρίνεσθαι, 
8Υἢ διαιρεῖσθαι ΤΓαϑ. 821511, βγπ ὀιαλύεσθαι μαῖ. 844 "22. 
β8. 361 325. ΟΡΡ συνίστασθαι μα]. 8458 38. 8. 846 515. 
διακρίνυσι ἢ πέττυσι τὴν ὑγρότητα Ζμγ9. 612 520. τροφῆς 5 
διακρινομένης. ΟΡΡ πεπτομένης Φθ6. 259 "18. διακρινομένυ 
τῷ αἵματος ενϑ. 461 325. εἰς τὸ ὁϊακριθῆναι ἀναγκη ἅπασιν 
ἐλθεῖν Μλ10. 1015 528 (Ὁ ΒΖ). διακριθήσεσθαι ῷαά. 188 88. 
-- διακέκριται χωρὶς ἐξ ὃ τε ἡ ἀρχὴ γίνεται αὶ ἐξ ὶ τρέ- 
φεται Ζγγ1. 1751}8. τὰ ἔξω πρότερον διακρίνεσθαι τῶν τὸ 
ζῳων, ὕστερον δὲ τὼ ἐντός 2γβ4. 140 "14. οἵ δ6. 1710512. 
--ἰ διακρῖναι ποῖον ἀντὶ ποίων αἱρετέον ΗγΎ1. 1110 329. οὗ 14. 
1119 38. ἐπιψηφίζειν ὶ διακρίνειν ημβτ. 1306 "21. --- δια- 
κεκριμένως Ζιθ16. 600 518. ἢ 

διάκρισις. γίγνεσθαι ὦ ἀπόλλυσθαι συγκρίσει ᾧ διακρίσει 15 
91πι ΜΑΒ. 988.0838. Φα4. 187381. Γαθ. 822 ΡΥ, β6. 383 
"1.8 (Επιροά). ΜΑ 8. 984 516 (ἀπαχαρ). Φγά. 203 827 
(Απαχϑρ). πᾶσα κίνησις ἡ κατὰ τόπον σύγκρισις ἢ διακρι- 
σίς ἐστιν ᾧη. 243 029,11. διάκρισις πολλαπλασία μβ 8. 
868 Ρ28. διακρίσεις, συγκρίσεις μβ9. 809 "85. --- ἡ διαΐ- 30 
κρισις πέψις ἐστί Ζγὸ 8. 116 411. ἡ ἐν τοῖς ψοῖς διάκρισις 
ΖγΥ1. 1526. τὰ μόρια ἐν τοῖς ὡοῖς λαμβανει τὴν δια- 
κρισιν Ζγβ4. 140}2,18,λ86. μίαν ἀπόκρισιν ἀπὸ μιᾶς 
ἀναγκαῖον γίνεσθαι συνυσίας ἡ μιὰς διακρίσεως Ζγα1 8. 128 
514. τὰ φυτὰ πότερον δύναμιν ἔχει ἐπιθυμίας ὀδύνης τε καὶ 35 
ἐδονὴς ἡ διακρίσευςς (2) φτα!. 81 δ 41ὅ. --- ἰπίονάαπι διά- 
κρισις ῬτῸ Θοπογθῖο υβυγραίον ἡ καπνωδὴς ὁιάκρισις μα 4. 
841515. ἡ ἀτμὶς ὕδατος ὁιαάκρισίς ἐστιν μαϑ8. 840 "8. 

διακριτικὸν χρῶμα, ορρ συγκριτικόν ΜιΊ. 1051 "8, 10,19. 
ταῖδ. 1017 059, γὅ. 119380. ὁ 2. 123 λ2, η8. 158 388. 

διακυβερνᾶν μάλιστα δεῖ. ἐν ταῖς μεταβολαῖς (ἀ6 ουγαιίοπο 
του όσα) παϑ. 859 818. 

διακυλινδῶσιν οἱ ἄρρενες πέρδικες τὰ ὧακ Ζιιδ. 618.Ὀ28. 
διακωλύειν. ὁ δέονται φαύλων ἀλλ᾽ ὡς εἰπεῖν διακωλύσσιν 

Ηθ10. 1159 "8. διακωλύειν συμμαχίαν, μέλλοντα πόλεμον 85 
αἱ. ρ8. 1425 31 (0ρρΡ συναγορεύειν 1424 585), 28 (0ρρ πα- 
ρακαλεῖν 311). 25. 1485 31. , 

διακυίΐλυσις προαιρέσεων, λόγων, πράξεων ρ. 1421 22, 
1422 51. 

διακωλυτικὸν ἧττον τὸ πάθος (ἡ τῶν κατα μηνίων ἀνωμαλία) 40 

Ζικ1. 084 386. 

διακω μῳὸ εῖν τιναί, οοπὶ Ψέγειν, ἐπιτιμᾶν πο 22. 1458 "6. 

διαλαμβάνειν. εἰ ἴσον ἀργύριον εἰσήνεγκαν. ἴσον ἡ διαλαμ- 
βάνυσιν ἡεη10. 1242 Ὀ14. τὴν σύμπασαν ἀρχὴν διειλήφεσαν 

κατὰ ἔθνη σατράπαι κθ. 398 329. τὰ ὁμοιομερὴ κατὰ μέρος 46 
διείληφε τὰς δυνάμεις τὲς τοιαύτας Ζμβι. θ646 "20. --- δια - 
στημα, ὃ διαλαμβάνει τὸ πᾶν σῶμα ὡστ᾽ εἶναι μὴ συνεχές 
ὧδ. 213 338. πορθμὸς διαλαμβάνει Σικελίαν βίαι θ105. 
8402. 108. 839 328, 29. κϑ. 8984. διαλαμβάνειν τι. ορρ 
συνεχὲς ποιεῖν παδ1. 865 09. ΕἸ. 880 Ρ22. διέλαβεν ἡ φύσις, 50 
ραγμόν ποιήσασα τὰς φρένας, ἢ διεῖλε τό τε τιμιώτερον 

ἢ τὸ ἀτιμότερον Ζμγ10. 61219.. διειλῆφθαι τοῖς τόποις 
Ζμγ14. 614519. διείληπται ἔργιυ ὼ αὶ θέσει μόνον τὸ ἄνω 
ὼ κάτω ΖπΆ. 105 381. διελάμβανε γὰρ ἂν ἀπὸ τῆς ῥάχεως 
τὸν ἐγκέφαλον Ζ2μδ18. 691 326. ἑκάτερον χωρὶς ὑμένι δϊιεί- 56 
ληπται ἀπ᾿ ἀλλήλων Ζιζ 2. 560 327. κοιλία διειλημμένη 
Ζιβιτ. 5801}. τύτοις (τοῖς μέλασιν) ὥσπερ διειλημμένος 
ἐστὶν ὁ ἐχῖνος Ζιδ δ. 6580"15. τὰ τείχη διειλῆφθαι φυλακτη- 
ρίοις Πη13. 1881 320. τὸ ἱμάτιον ἑκατέρωθεν διείληπτο ζῳ- 
ὀίοις ἐνυφασμένοις θ96. 838 322. τὸ βάρος ἐπ᾽ ἀμφότερα 80 
διαλαμβάνει καὶ διάμετρος μχϑ. 861 Ρ29. κίνησις στάσει δια- 

διαλειμμα 

λαμβάνεται ᾧε4. 228 Ρθ. θ8. 264 320. μχΊ. 848 "22. οἵ 
πιχῶδ. 901 584, χϑ. 794 518. ἐπεισοδιοις ὀιαλαμβάνειν τὴν 
ποίησιν ποῶϑ. 1459 386. ψΔμίοη Ροοὺ 1Π| 8328. (ὀυναμις τὸν 
σύμπαντα κόσμον δημιυργήσασα καὶ μιᾶς διαλαβῶσα σφαί- 
ρας ἐπιφανείᾳ κ΄. 8596 581). --- διαλαβόντες τὰς ἀπόρως 
Πζό. 1820 "8. διαλαμβάνοντες τὸν δῆμον αὶ τὸς φίλυς () 
Πβ10. 121211. διαλαβεῖν εἰς δύο πάντας ΠῚ11. 1296 
11, ἡ οἰκυμένη διείληπται τοῖς ἔθνεσιν οα8. 1848 "27. πῶς 
δεῖ διαλαβεῖν αὐτῷ (τῷ αὐτὸ κινῶντος) τὸ κινῶν ἡ τὸ κινεί- 
μενον ὧθ4. 254 "29. διαλαβεῖν εἰς διαφοράς Ζμαϑ. 642}80. 
διαριθμήσασθαι αὶ διαλαβεῖν εἰς εἶδι Ῥα4. 1859 "8. ὀιαλα- 
βεῖν αὶ ἀποόῦναι ὅπυν ἕκαστον κεῖται ΚΘ. δ. 518. Δημόκριτος 
ἔοικεν ὦ καλῶς διαλαβεῖν περὶ τῶν σπλάγχνων Ζμγ4. 665 
481. διαληπτέον, βγῃ διορίσασθαι Πὸ4. 1290 "9, 7. ὀιαλα- 
βόντα χρὴ σκοπεῖν (ὙΒοοάθοῦ ἔν 2 Νοκ) Ρβ2. 1891 55. --- 
(διὰ τῶν ἔργων [διαλαμβάνειν τὴν πίστιν Πη1. 1828 440. 
λαμβάνειν ΒΙκ᾿). 

διαχλαάμπειν. τὸ διαλάμπον (ἐν τῷ ὀφθαλμῷ) ὥσπερ κρίκος 
χαλκῶς λεπτός ΖΙβ11. 508 Ρ20. τῶν σιαγόνων (τῶν ἰχθύων) 
διαλαμπυσῶν Ζιδϑ. 586.211. --- τιούλρῃ διαλάμπει τὸ κα- 
λόν Ηα11. 1100 580. θδεὶς ἂν αὐτῶν ὀιαλάμψειεν ὑπεράρας 
τὸ πλῆθος πιθ45. 922 386. 

διάλαμψις τῷ πυρός μβ9. 869 015, 870 524. 
διαλανθάνειν. διαλαθεῖν ἔστι μὴ ὄντα Ηδ18. 1121 019. τὸ 

μὴ ὁιαλανθάνειν, εἰ .. ἥ Ηκ10. 1181 822. δεῖ αὐ διαλελη- 
θέναι πῶς ἐπισκεπτέον Ζμαὶ. 639 "8. ὀιαλανθάνειν τεὶς ἐπι- 
θυμῆντας πγ19. 814 58. 

διαλέγειν ὕτω τας τε ἀνατομὰς αὶ τὰς ὁιαιρέσεις (ἐκλέγειν 
ΒΚ) ΑδΙ14. 9881 ΥΥΖ. --- πιδρὰ διαλέγεσθαι. τῶν ἐν τῷ 
διαλέγεσθαι λόγων τέτταρα γένη, ὀιδασκαλικοὶ διαλεκτικοὶ 
πειραστικοὶ ἐριστικοί τι. 165.ν88. οὗ διαλέγεσθαι, ἄϊϑὲ δὲ- 
δάσκειν τι10. 1711 Ὁ1. ὑκ ἔστιν αὐτὰ τὰ πράγματα διαλέ- 
γεσθαι φέροντας τι]. 165 36. διαλέγεσθαι ὄρυς Αδ' 7. 92 582. 
οἱ ἀναιρῶντες παντελὼς τὸ διαλέγεσθαι Μκ5. 1062 Ρ11. ἐὰν 
τῦτο ποιῆ, ὁ διαλέγεται ΜΎ4. 1007 320. --- διειλέχθαι τοῖς 
πολεμίοις, ἀλλ᾽ ὁ προδῦναι Ῥα18. 1874 36. τάλλα διαλε- 
χθείς Ῥβ20. 1898 "12. διαλέγεσθαι πρὸς ἀλλήλυς. πρὸς ἑαυ- 
τόν, πρὸς τὸν θυμὸν ΜΥγ4. 1006 "8. Πη7. 1828 84. διαλέ- 
γεσθαι πρός τι. 6. 688 4086 ρογιποηΐ δὰ αἰϊχυβϑτα σθαι 

Αα48. 50.812 ΥνΖ. τθ8. 159 85, 1. 11. 161 819. διαλέγεσθαι 
πρὸς τὔνομα τα18. 108 “85. διαλέγεσθαι πρές τι, ἃ 6 δοπέτα 
ΔΙΙχαδπη βθηϊθηϊίδηι τηῦ. 154 884..11. 1712 320. Φα 2. 180 
56. διαλέγεσθαι περί τινος ΜΑ8. 989 088 (δ. πραγματεύε- 
σθαι). μ4. 10188329. Φα2. 18.319. διαλεχθῆναι, διειλεγ μένοι 
ἐσόμεθα ὅτι ἐστί τις ἡδονὴ ἐκ ἀγαθὸν Βἰπι τα δ. 102 488, 
839,2. γ6. 120 417,19. Ηζ 18. 1144}88. 051. 975.86. 
ἐξ ὁρισμῷ διαλεκτέον ΜγΎ8. 10127. --- ὅσα γλῶτταν μὴ 
ἔχει ἀπολελυμένην, ὅτε φωνεῖ ὅτε διαλέγεται Ζιὸ᾽ 9. 585 Ρ2 
(οἴ διάλεκτος). διαλέγεσθαι μικρόν (Ἰοφυΐ βυθταΐδβα νοςθ) 
πια 85. 903 338. 62. 906.318. διαλέγεσθαι φωναῖς ὀξείαις 
Φ6. 818 186. ὁιαλέγεσθαι ἐκ τῶν μυκτήρων πλΎ14. 962 
585. τὸ μόριον, ᾧ διαλέγονται πια 21. 902 15. τὼ παιδία 
ὶ δύναται διαλέγεσθαι σαφῶς ακ801}6. τὸ ζῷα ὁιαλέ- 
γονται θὸὲν γράμμα ἢ ὀλίγα πιαδῖ 905ν82. --- διαλέγε- 
σθαι κάλλιστα (6 ἔοτιμα τῆς λέξεως) ΡΎΙ. 1404 457. -- 
διαλέξεται τιι 1. 112.320. διαλεχθῆναι τβ8. 110 ΡΩ. θ10. 161 
411. 11. 161319 δὸ 8ᾶθρα. ὀϊαλεγῆναι τηδ. 154 484. 93. 
189 δ. διειλέχθαι δοίϊνο βοῆϑὰ τθδ. 169 "19. 11. 161 "8. 
88 4]. διειλέχθαι, διείλεκται, ὁιειλεγμένος ραδϑῖνα 1611. 161 
818. Αα48. 50 Ἀ12. 

διάλειμμα. πέντε ὄντων τῶν διαλειμμάτων (ἃ 6 ονατίοταια 



διαλείπειν 

ἰαίεγει 4.) ἀναγκη πενταχὴ διηρῆσθαι Ζμδ5. 680 584. --- 
διάλειαμα,. ἰμίογνα!]απι βοποσὰπι, τὸ δὶς ὀια πασῶν δια- 
λεμμα πιθ41. 92110. 

διαλείπειν. ἴταπβ ὕπως μὴ διαλιπὴ τὸν ἐπῳασμὸν Ζιζ 9. 
564 09, ἄν οιαλείπη τὴν ὀχείαν ΖγΎΎΊ. 151 ῬΑ. συνεχῶς 
χεῖται τὸ μηὸὲν διαλεῖπον τῷ πράγματος ᾧεϑ. 220 "28. 
τὰ μιχρομερὴ κα ὀιαλείπει χωραν πκα26. 929 "86. ὀϊαλείπειν 
ἕν ἔτος, ὀλίγας ἡμέρας βἰπι ΖιΙΎ2Ι1Ι. 528 38. ε14. 540 86, 
Πὸ15. 1299 ν81. 031849 328. --- ρ488 διαλέλειπται ωικρὰ 
τὴ ὄψει χώρα ὁι᾽ ἧς ὁρᾷ Ζιβι1. 508 584. εἰ μὴ ὀιαλείπεται 
ὁ χρόνος Φε4. 228 "8. --- ἰηῖν τὸ ὀέρμα ταύτη διαλείπει, 
ὉΡΡ συνεχές Ζιγ11. 51858. ὀστῶν συνεχές, μὴ ὀιαλεῖπον 
Ζμβ9. 8546. ἀὶ τῷ ὀϊαλείπειν τὸ ἧττον ἢ τὸ μᾶλλον ἐστι 
Φὸ9. 2178. τὸ ἐφεξῆς γινόμενον ὥστε μὴ διαλείπειν Γβ11. 
3311. Φθ6. 258510. 611. 220 38. πυρετοὶ διαλείποντες 
παδ5. 866 328. οΓ0β1858 Ρά. διαλείποντες πνέσσιν οἱ ἄνεμοι 
ιβ5. 862 "28. τὰ μακραύχενα τῶν ὀρνέων διαλείποντα πίνει 
Ζιὸ 6. 595."β11. διαλείπει τὸ ἀναγκαῖον (ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ γιγνομένοις) Αα18. 82 "6. εἴ τι πν διέλειπε, ορρ συν- 
εἰρομένην εἶναι πᾶσαν τὴν πραγματείαν ΜΑδ. 986 57. δὶῖα- 
λείπειν, ΟΡΡ πλήρη ἀστέρων εἶναι μαϑ. 846 386. --- τὸ δια- 
λεῖπον, ἴ 6 ὁ μεταξὺ χρόνος ᾧΦεά. 228 "4. 

διάλειψις. τὴς ἀκοῆς ἰ δυναμένης συναισθάνεσθαι τὰς δια- 
᾿ λείψεις μία ἡ συνεχὴς ἡ φωνὴ φαίνεται ακ808 587. 
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διαλεκτικοῖς. ἡ διαλεκτική, ἀοῇ μέθοδος, ἀφ᾽ ἧς δυνησόμεθα 35 
συλλογίζεσθαι περὶ παντὸς τῇ προτεθέντος προβλήματος ἐξ 
ἐνδόξων τα 1. 100 518. ι2. 166 58. 84. 188 439. Μβ1. 995 
ν28 ΒΖ. οὔ Αα80. 46.580. ΥΥΖ1ΠΡ 485. ἡ διαλεκτικὴ συλλο- 
γζεται ἐκ τῶν λόγυ δεομένων Ῥαῶ. 1856 "86. καὶ διαλεκτικὴ 
πειραστυκὴ περὶ ὧν καὶ φιλοσοφία γνωριστική Μγ2. 1004 "2. 
ἡ ὀιαλεκτικὴ ἐρωτητική τι 1.112 518. ὁ τέχνη συλλογιστικὴ 
πειραστικὸς ὁὀιαλεκτικός ἐστι τι11. 172 386. (οἵ οἱ διαλε- 

ΣΆ κσικοῖ, ΟΡΡ οἱ πολλοί τθ2. 88.4.18). ὁ διαλεκτικὸς προτα- 
ο»τικὸς ἡ ἐνστατικός τθὶ4. Ἐθ4}8. τί ἐστι τῷ διαλεκτικῇ 

τιϑ. 1710 »8. ἡ διαλεκτικὴ ἐκ ἔστιν ὡρισμένων ἐδὲ γένυς 
τινὸς ἑνός ΑὙΙ1. 17 329, 81. τι11. 172 312 844. Ρα]. 1884 
2, 1858 Ρ9. 2. 1856 188. περὶ συλλογισμᾶᾷ ἅπαντος τῆς 
διαλεκτικῆς ἔστιν ἰδεῖν Ῥα1. 18 δ 39. καὶ διαλεκτικὴ τἀναντία 
συλλογίζεται Ῥα!ϊ. 1855 584. τὰ διαλεκτικαί, βγη κατὰ 
οὔξαν. Ορρ ἀπόδειξις, κατ᾽ ἀλήθειαν Αβ16. 66 386. φαι- 
νόμενος συλλογισμὸς ἐν τοῖς ὁιαλεκτικοῖς Ρβ24. 1402 84. 
αὶ ὀιαλεκτικὴ χρήσιμος πρὸς γυμνασίαν, πρὸς τὰς ἐντεύξεις, 
πρὸς τὰς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστήμας, πρὸς τὰ πρῶτα τῶν 
περὶ ἑκάστην ἐπιστήμην ἀρχῶν τα. 101 321, 36. οἱ πρό- 
τεροι (Δα ϑοογδύθιῃ οὖ Ρ]δίοπθη) διαλεκτικῆς αὶ μετεῖχον 45 
ΜΑΘ. 987 582. μά. 1018 25 ΒΖ. Ζήνων εὑρετὴς τῆς ὁϊα- 
μεχτικὴς δ 54. 1484 29, 831, 87. --- διαλεκτικὸς συλλογι- 
σμὸς ὁ ἐξ ἐνδόξων συλλογιζόμενος Αα80. 4639. β28. 68 
10. τα. 100 822,29.611. 161 486, 162516 (6γη ἐπιχεί- 

80 

διαλογή 188 

διαλεκτικὸς ἕκαστον ψα]. 408 329. ἡ διαλεκτικὴ διαφέρει 
τῆς σοφιστικῆς τὰ βία τὴ προαιρέσει ΜΎ2. 1004 Ρ28. Ρα1. 
1805 Ρ20. οΥΓ ΜΎ2. 1004 "17 ΒΖ. κϑ 1061 08. ὁ κατὰ τὸ 
πρᾶγμα θεωρῶν τὸ κοινὰ διαλεκτικός, ὁ ὁὲ τῶτο φαινομέ- 
νως ποιῶν σοφιστικὸς τι11. 171 Ρ7, ΜΎ2. 1004 Ρ25. ἡ ῥη- 
τορικὴ ἀντίστροφος τὴ διαλεκτικῇ Ραϊ. 1854 831, οὔδ84, "9. 
2. 1856510, 26, 88, 1858 310. -- διαλεκτικως, Βγῃ 

ΝΥ ΝῚ " ΕΣ ΕΣ ᾿͵ . 

πρὸς (κατα) δοξαν. ορρ κατ᾽ ἀλήθειαν τα! 4. 105 081. ἀϊδὲ 
ἐριστικῶς τθ11. 161 88. διαλεκτικῶς εἴρηνται ἢ κενῶς δρι- 

͵ . " 

σμοὶ τινες ψα]. 408 32 Ὑτά!ρς,. ὃ. ὀυλλογίζεσθαι ΑὙΎ19. 81 
018 544. ὃ. πεῖραν λαβεῖν τιϑ4. 188 "8. 

διάλεκτος, εἶδος φωνὴς πια 1. 898 080. ἀΐδὲ ψόφος, φωνή, 
ἀοῦ διάλεκτος ἡ τῆς φωνῆς τῇ γλωττη διαάρθρωσις Ζιὸδ 9. 
588 328, 80 (οὔ ἡ ἐν ἄρθροις φωνή, ἦν ἂν τις ὥσπερ διί- 
λεκτον εἴπειεν Ζιὸ 9, 586 Ρ12, 9, 18). ΔΒΙΘη Ροοὺ ΠῚ 222. 
τῶν φωνηέντων ζῴων τὰ μὲν διάλεκτον ἔχει, τὰ δὲ ἀγράμ- 
ματα Ζια!. 488 588. πι39. 895 510. μάλιστα ἔχει διοίλεκτον 
ὅσοις ὑπάρχει μετρίως ἡ γλῶττα πλατεῖα Ζιὸ 9. 5868 821. 
οΥΖμβιτ. 660 322, 29. ἡ διάλεκτος ἴδιος ἀνθρώπι" ὅσα μὲν 
γὰρ ὀΐϊιάλεκτον ἔχει, ἡ φωνήν ἔχει, ὅσα δὲ φωνήν, ὁ πάντα 
διάλεκτον Ζιὸ 9. 586 "1. καταχρῆται ἡ φύσις τῇ γλωττη 
ἐπί τε τὴν γεῦσιν ἡὶ τὴν διάλεκτον Ψββ. 420 "18. ὀδόντες 
τοιῦτοι πρὸς τὴν διάλεκτον ΖμγΎ1. 661 "14. ἡ διὰ τῶν ῥινῶν 
διάλεκτος γινομένη πλγ14. 968 31. ἐπὶ τῆς διαλέκτυ τί ἀσα- 
φειαν ἀπεργάζεται ἀκ801 11. διάλεκτος βραδεῖα ᾧ8. 801 
084, τῇΈ ἀνθρώπυ μία φωνή . ἀλλὰ διάλεκτοι πολλαί πιβ88. 
895 36. τὸ ἀόρατον αὶ στοιχεῖον τῆς διαλέκτυ Φγδ. 204 
4160. Μκ10. 1066}10. ὅσα τῶν ἀψύχων ἀπότασιν ἔχει ὼ 

Ν ,- 

μέλος αὶ διάλεκτον ψΨβ8. 420 08 ΟὙΤΑΙΡρ). --- ἡ εἰωθυὶα 
διάλεκτος ΡῬγ2. 1404 024. ὅσα τῶν ὀνομάτων παρὰ τὴν 
διάλεκτόν ἐστιν Ῥγ1. 1404 "88. ἃ ὑδεὶς ἂν εἴποι ἐν τὴ δια- 
λέκτῳ πο22. 1488 582, πλεῖστα ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ 
διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλυς ποάᾷ. 1449 526. ποιεῖν ξένην τὴν 
διάλεκτον Ρ 2. 1404 11 (θγπ ξενικὴν ποιεῖν τὴν λέξιν 8. 
1400 516). ἐπιτιμῶντες τῷ τοιάτῳ τρόπῳ τῆς διαλέκτυ 
πο. 1468 "6. 

διαλελυμένως Υ διαλύειν ῥ 184 388. 
διάλευκα τὰ δέρματα αἱ τρίχες πι88. 894 589. αἱ λίμναι 

διαλευκότεραι τῆς θαλάτζης πκγθ. 982 529. 
ω διάληψις αἱματικὴ ἡ φύσις πάντων τῶν σπλάγχνων διὰ τὸ 

τὴν θέσιν ἔχειν ἐπὶ πόροις φλεβικοῖς ἢ διαλήψετιν, (ἰ 6 τὰ- 
ταϊβοαιο) Ζμβ1. 6472, ἡ ῥάχις τῶν ἄκανθαν ἐχόντων 
δεῖται συνδέσμω διὰ τας διαλήψεις, ([οταχαῖηα) Ζαωβθ6. 652 
411. ἀμερὲς ἐὸὲν ὅτω κινηθῆναι δυνατόν" καὶ γὰρ ἔχει τὴν τὸ 
πεισομένα ὶ τῷ ποιήσοντος ἐν αὐτῷ ὀιάληψιν (ἱ ὁ ἀϊϑεϊποιίο) 
Ζπ8. 108 325. εἴ 4. 106 "26. --- τῇ διαλήψει ὀύο νῆται ἐν 
τὴ ὑπάτη γίνονται (Ὁ) πιθ1 2. 918 Ρ]. 

διάλλαξίς τε μιγέντων (Επιρεά 100) 1.1. 8148. Μὸ 4. 
1015 32. ξ2. 915 "7. 

φημα). Ῥα2. 1858510. διαλεκτικὸς συλλογισμὸς ἀντιφα- δ διαλλάττειν τὸν τόπον πις 4. 918 17. διαλλάττειν τιὸς λό-- 
σεως, ΞΥπ αἀπόρημα τθι1. 162 318. ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος 
τῶν συλλογισμῶν Ῥαῶ. 1858 34, διαλεκτικαὶ προτάσεις 
Αακὶ. 343422, 25 2, "10, 14. γ2. 7259. τα!ο. 1048, 8 8η4 

92.158.316. διαλεκτικὸν πρόβλημα ταῦ 1. διαλεκτικὴ ἐρω- 
τησις εἰἴ. 20 "22 ὟΖ, 80. οιαλεκτικοὰ ἐρωτήματα τθῶ. 158 δδ 
417. διαλεκτικοὶ λόγοι τιῶ. 165 389 844. διαλεκτικαὶ ὀϊατρι- 
βαί, σύνοδοι. ἀϊδὶ ἀγωνιστικαί τθ11. 161 824. δ. 159 382. 
ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς Ρα2. 1856 486. β24. 1401 82. οΓ ᾽Αρι- 
στοτέλης ναὶ 102544. --- ἡ διαλεκτικὴ διαφέρει τῆς φιλο- 

γϑς, διαλλάττειν κατὰ πάντας τις τρόπυς ρ28. 1484 388. 
84.1489"8. τῶν ζῳων διελέσθαι, ὁποῖα αὐτῶν προτήκει 
διαλλαΐττειν πρὸς τὸ εἶναι ἀνδρεῖα αὶ δειλχ Φδ. 809 5217. --- 
Ρ888 διαλλαττομένων ᾧ διακρινομένων φθείρεσθαι, ορρ μισγο- 
μένων ἡ συντιθεμένων γίγνεσθαι ξ3. 97518. --- πιϑὰ μὴ 
διαλλαττόμενοι ἄνευ τιμωρίας Ηδ11. 1126 528. --- ἰπίγϑῃβ 
ἴσοι, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον ὁιαλλττυσι ταῖς ἡλικίαις Η912. 1161 
Δ, αἱ ἡδοναὶ ἃ μικρὸν διαλλάττυσιν Ηκδ. 1116.310. --- 
πολὺ διαλλάττειν τῇ ἀρετὴ Ἧι 8. 1165 "24. 

σιφίας τῷ τρόπῳ τὴς δυνάμεως ΜΎ2. 1004 Ρ28, 26, 17 60 διαλογή. ὁ τρόπος τῆς διαλογὴς τῶν ψήφων Πβ8.12685171. 
Βα. εἴτθι. 155}8. διαφερόντως ἂν ὁρίσαιντο φυτικός τε ἢ ε 

εἴληπται ἡ διαλογὴ τῶν ἕξεων καθ᾽ ἕκαστα τὰ πάθη ηεβδ. 



184 διαλογίζεσθαι 

1222 "5. 
διαλογίζεσθαι, ἀοῦρ21. 1488 084-88. διαλογισαμενοι (διε- 

λόμενοι εἱ ΒΡΕ]) ρ86. 1440 028, 
δισχογος. τὰ ἐν τοῖς διαλόγοις, ορρ τὸ ἐν τοῖς μαθήμασιν 

ΑὙ12. 1812. ᾿Αλεξαμένν τῷ Τηΐν οἱ πρότεροι γραφέντες δ 
τῶν ἸΞωκρατικῶν διαλόγων 61. 1486 312, 

διαλύειν. ἅπαντα ἐξ ὃ ἐστί, ἢ διαλύεται εἰς τῶτο Φγδ. 
204 038. ΜκΊ0. 1066 087. Ηκ 2. 1118 56. ἐξ ὧν πρώτων 
σύγκειται ἢ εἰς ἃ ἔσχατα διαλύεται Τα. 825 Ρ19 (οἴ δια- 
λύεσθαι, βγη φθείρεσθαι τὸ 4. 124 528. η8. 168 081). δια- τὸ 
λύεσθαι ῥᾳϑίως Γαϑ. 826 321. διαλύεσθαι, ορρ συντίθεσθαι 
ΟὙ6. 804 580. συντιθέντες ἡ διαλυοντες εἰς ἐπίπεδα ὶ ἐξ 
ἐπιπέδων ΟὝΪ. 298 "84. Ταῦ. 815 82. ὅρος εἰς ὃν διαλυεται 
ἡ πρότασις ΑαἹ. 34 016. βγη διαιρεῖν Ογό. 806 835, 3. βγη 

ι , - νιν ᾽ὕ ν»» Ν»νΝ “, 
ὀιακρίνειν: πνεῦμα τὸ διαλύον τὸν ἀέρα νὰ διακρίνον μϑ8. 867 15 
424. α1.34428. 5γη χιυριζειν Ζγα 28. 181 528. ὁρρ συμ- 
πεφυκέναι: τὴ μὲν συμπέφυκε, τὴ δὲ ὁιαλέλυται Ζιὸ 4. 
528 816. Ορρ συμπλέκεσθαι Ζγα 21. 1729 580. ΟΡ» συνι- 
στάναι: ἐναλλὰξ συνιστάναι ἢ διαλύειν, συνεστῶτα διαλυ- 
θήσεται ᾧ ὀιαλελυμένα συνέστη ἔμπροσθεν Οα10. 280 312, 20 
419 028. ἅπαντος ὀιαλνομένυ αὶ συνιστα μένω πάλιν εἰς ὕδιυρ 
μβ2. 8355581. διαλύειν τὴν σύστασιν μα 8. 846 518. 10. 
841 385. γ8. 313 "28. 6. 8171}081. διαλυομένων τῶν κομη- 
τῶν μαθ. 848 026, 25. ὅσα εἰς τέφραν διαλύεται μὸϑ. 887 
014. τὸ θερμὸν διαλύει τὼ σώματα πιαδθ. 905529 (οὔ συν- 25 
ἕστηκεν 328). κὃ 8. 9836"25. τὸ σιῦμα διαλύεται ᾧ πνεὺ- 
ματῶται ΖγΎβ8. 181511. ἐκθερμαινόμενοι οἱ περὶ τὴν κοι- 
λίαν τόποι διαλύονται πκζ 10. 949 41. ὀιαλύειν τὰ ὑπωώπια 
πθιο. 890 20 (εἴ παύειν 9. 890 7). διαλ εται ἀκαριαῖος 
χυμὸς εἰς τὴν θάλατταν ἐκχυϑείς αι6. 4468 .38. πολλὰ βυ- 30 
λευθέντα καλῶς διελύθη δι᾿ ἄλλας κυριωτέρας ἀρχαΐς μτῶ. 
468 021. κινήσεις διαλύονται μν2. 458 "8. ενϑ. 461 310. 
μτῶ. 464518. ΖγΕΙ. 181.310. διαλελυμένως κινεῖν πνεῦμα, 
ΟΡΡ σφοὸρῶς πια 18. 900 "24. ὅταν ἡ φωνὴ ἡδὴ διαλελυ- 
μένη προσπίπτῃ πρὸς τὴν ἀκοήν ακ801 487. διαλυθέντα τὰ 85 
μέτρα (τὴς ποιήσεως) ἐχ ὅμοια φαίνεται Ργ4. 1400 581, 

- διαλιλειν τὴν κοινωνίαν οαἹ. 1848 812. διαλύειν τὴν φι- 

λίαν. ἡ φιλία διαλύεται Ηθ6. 1157}10,18. 16. 1108 326. 
ι3.1185326. θᾶττον οἱ ἄτεκνοι διαλύονται, οἱ χρήσιμοι ἐκ 

εὐθὺς δ4ιαλυίονται βἰπι Ηθ14. 1162 "28. 1ὅ. 1162 ΡῬ2ῦ, 88 40 
(ορρ συναλλάττειν). ι8. 1165 "δ, 21. γεη10.. 1348 8ὅ. δια- 
λυϑῆναι πρὸς τινα ἨΙ1. 1164 "14. ἀρ’ εὐθὺς διαλυτέον ἢ ὑ 
πᾶσιν Ηι8. 1165 "17, 18. 615. 1168 δ6. --- ἀποπίαπι ἡ ἀπο- 
ρία δεσμῷ οοπιραταίαν (λύειν ὑκ ἔστιν ἀγνοῦντας τὸν ὁε- 

σμόν Μβ1. 995.»80), ἀϊοϊξαγ διαλνειν τὴν ἀπορίαν Μκθ. 45 

1062}81, 1068 "8, 18. 8. 1061}15. διαλῦσαι τὸν λόγον 
τι16. 1715.380. (0ΡΡ συνεῖραι, δγῃ λῦσαι 321). Γα2. 818 
592. δὰ δδπάοτι ἱπιδρίπθμι νἱ θέαν στϑίογεὶ ὀίαλύειν τὰ συμ- 

βόλαια Πγ8. 12716511,}18. διαλῦσαι τὸν μισθὸν οβιϑ47 
2, --- οἱ διαλελυμένοι διὰ νόσον ἢ πόνον ακ808 Ρ21 (οΓδ0 
σύντονος). διαλύονται ἢ ἀὸυνατῶσιν Ζιηδ. 8ὅ85"88. αἱ σῷο- 
ὁφαὶ ἡδοναὶ ὦ ἰσχυραὶ διαλύυσιν 169. 16068.589. οἱ ἐκ 
τῶν γυμνασίων ὁὀιαλυόμενοι πε. 880 080. ὁϊαληζονται οἱ 
πολὺ πεπωκότες πγ3. 811 10. δδάθῃν ἱππδρὸ 84 ογαίίο- 
ΠΘῖὰ ὑγΑΠΒ σαν διαλύειν 
1438 381. διαλύει τὸ σαφὲς τῷ ἐπισκοτεῖν ΡῬγ8. 1406 38. 
ὁ ὧν τὰ πάθη ἐγγίγνεται ἢ διαλύεται Ρβ11. 1888 "29. 
οιαλύειν ἔδοτε ἰ ᾳ ἐλέγχειν Ῥβά. 1882 "18. α18.13871752. δια- 
λῦσαι τὸν τετραγυνισμὸν Φα 3. 180 "17. --- διαλύειν τὰς 
στάσεις, τὰς διαφοράς Πε4.1803}21. 8. 180880. ρ8. 1424 50 
57. διαλύεσθαι τὶς πολέμυς ΡῬΎΙΟ. 1411}18. ρ8. 1425 012. 

διάμετρος 

ὁ πόλεμος διελύθη οβ1851 56. οἱ ξένοι ἐπὶ μικρῷ διαλύον- 
ται (ςοποὶ απ) ᾧ ῥᾳθίως καταπαύονται Ῥα12. 1873849. 
οὔ πιη2. 916 25. 

διαλυμαίνεσθαι. σῦς διαλυμαινόμενος τὴν χώραν ἢ 680. 
1500 528. 

διάλυσις (οῇ διαλύειν), ορρ σύνϑεσις ΟὙ 6. 804 "29. τζ! 4. 
151 328. ἡ τῶν ἐπιπέοων (ἱ α εἰς τὰ ἐπίπεδα. ) ὁὀιάλυσις 
ΟΥ̓. 806 31. βγη φθορα τὸ 4. 124 324. τῆς διαλύσεως ἃ 
τῆς φθορὰς Γαδ. 825 "8. --- διάλυσις τῆς φιλίας ΗΙ1. 1164 
49, 8. 1165 086. --- ἔστι δ᾽ ἡ νομικὴ φιλία ὀιάλυσις πρὸς 
νόμισμα ἡξη10. 1248 1] (οἵ διαλύειν τὰ συμβόλαια, οἱ 
δῆλον ἐν ταύτη τὴ φιλία τὸ ὀφείλημα Ηθ15. 1162 "28). 
- ἡ ἀδυναμία ἢ καὶ ὀιάλυσις υἹ. 4547. Ζικ 6. 681 026. 
-- ἀδικημάτων κατηγορηθέντων ἢ καθυποπτευθέντων δια- 
λυσις ρὅ. 1420 028. --- - βυλεύεσθαι περὶ διαλύσεως, δοπὶ 
πολέμα, εἰρήνης ΠὸῈ 14. 1298 48. 

διαλυτικός, εἐγῃ φθαρτικός τηϑ. 158 588. --- διαλυτικῶς 
τηϑ. 188 082. 

διαμαρτάνειν ς ρθη τῶν χρησίμων, τῆς ὀρθοτάτης πολι- 
τείας, τὴς θεραπείας βἰπι ΠΟῚ. 1288 587. 8. 1298 ΡΩ28. η18. 
1881}82. ΜΑΙ. 981 328. οβ1849 529. --- δια μαρταΐειν 
δυβοϊαΐϊα ΑὙδ. 74 54 (βγη ἀπατᾶσθαι 56). ΚΊ. 6 Ρ88. τὸδ. 
125 20, 120}84. Ογ8. 807 84. ανΊ. 474 318. Μῖν8. 1090 

082. Πδ12. 1297 57. ἡμβ1. 1304 23. διαμαρτάνειν, ὃ1ιη- 
μαρτυκυὺς τῷ λόγῳ, τῷ λογισμῷ ημβθ. 1201 519, 24, 27, 
80. διαμαρτάνειν ἔν τινι Ηὁ 8. 1121 38. θ1δ. 1168 58. δια- 
μαρτάνειν τοῖς ὅλοις, ορρ τὰ πλεῖστα κατορθθν ΗἨαϑ. 1098 
528, πολλὰ ὀιαμαρτήσεται περὶ τὴν πραγματείαν οβ1 845 
10. διαμαρτανυσι λαμβάνοντες ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων μὸά. 
8715 321. --- εἴονται, ὑπολαμβάνυσι ὀιαμαρτάνοντες ακδ08 
810, 804 Ρ28. χθ. 798 18. 

διαμάρτημα τὸ πρόβλημα εἰκός ἐστιν ()) ποῦ δ. 1461 δ8 (δι᾿ 
ἁμάρτημα τοοῖθ εἱ Μαάϊιβ, οὐ Ψδβίθα Ροοὲ ΙΔ 424). 

διαμασᾶσθαι. ταρὰ διαμασῶνται τὰ ξύλα Ζιι6. 612 41. 
διαμασησάμενος τῆς ἁλμυριζύτης γὴς Ζιι1. 618 33. --- 
ΡΆ88 ὁ κύαμος διαμασυίμενος πθ6. 890 525. 

διαμάχονται ἐσχάτως αἱ περιστεραὶ Ζιι1. 618 411. --- πιο- 
(ΔΡᾺ τύτῳ τῷ γένει ἢ διεμάχετο Πλάτων ΜΑΘ. 993."20. 

διαμέμφεται ὁ Αἰσώπυ Μῶμος τὸν ταῦρον, ὅτι Ζμγ2. 
668 385. 

διαμένειν ἐν τῷ αὐτῷ ΦΆ6. 260."18. διαμεῖναι ἡ μὴ κατα- 
μαρανθῆναι ματ. 844 529. οὔ πι28. 894 37. ὅτε γίγνεσθαι 
δτ᾽ ἀπόλλυσθαι, ἀλλὰ δια μένειν ἀϊδια ΜΑ8. 984 416. ὁια- 
μένειν ἀκίνητα Κ΄ 5. 4 585. εἰ ἀλλοιοῖτο ἡ μεὴ ὁὶϊα μένοι τὸ 
αὐτό Οβ 6. 288.281. ἡ μορφὴ ὁμοία διαμένει ζγὸ 8. 168 
581. διέμειναν ἄδιψοι 99. 1494510. οἱ νόμοι ὁϊα μένυσιν 
οἱ προΐπαρχοντες Πὸ 5. 1292 "20. αἱ διαμεένεσαι λίμναι 
Ζιζι 6. 510.310. διαλύεσθαι πρὸς τὰς μὴ δια μένοντας (φί- 
λ»ς) Βι8. 1165]. --- δια μένειν α ρατίϊς δια εένεσιν ὅμοιοι 
ὄντες Αἱ Ηθ10. 1159 "8. μβ2. 355811. 8. 3671 ΡΩ7. -- 
διαμένειν ὅλην τὴν ἡμέραν, ἀεί Αβ2. 865 "271. 8. 358 080. 

διαμερίζειν τὺς πόνος εἰς ἅπαν τὸ σῶμα πεάο0. 885 518. 
δια μερισθέντων τῶν κατὰ μῆνα δαπανωμένων οα6.1845519. 

διαάίμεστος εἰς τὸ ἥμισυ πίθος πιθδ0. 922 086. 
ὺ ἀσθενὴ ποιεῖν τὰ ἐπίδοξα ρ19. δδ διαμεστῶν σφόὸρα πκεβδ. 989 54. 

δια μετρεῖν. διαμεμετρημένη ἡμέρα ἀεῇ 428. 1548 489. 
διάμετρος. ἀϊαιιοίον οἰτου! Οα 4. 2711 312. (18. 298 Ρ25. 

μβ8.868.584, "6, 9844. κῷ. 391 206 (ἄξων ὀιϊάμετρος τὸ 
κόσμυ). Ζκϑ. 699529. μχ!Ι. 849524, 87. 8. 8561 Ρ97, 852 
418. --- Ἰἴπθ8 ἀϊδροπδ!ῖβ, ἡ ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν ἀχθεῖσα 
γραμμή πιεῖ. 910}11. 3. 910}19, 30. οὗ τς 4. 91811. 



διαμισεῖν 

μΧχ!.848512, τὸ ῥόμβυ διάμετρος ἐλάττων, μείζων μχ8. 

διάνοια 188 

διανίστασθαι νιίκτωρ οαθ. 1845 516. 
854}20, 865 86. κατὰ τὴν διάμετρον φέρεται τὰ δύο φορὼς διανοεῖσθαι (οὔ ὁιάνοια). ἀΐδὲ αἰσθάνεσθαι: περὶ ΄ αἰσθανό- 
φερόμενα μαΆ. 842 326. αχὶ. 848 "28. αἱ κινήσεις τῶν 
ζῴων τῶν τετραπόδων ἢ πολυπόδων κατὰ διάμετρόν εἰσιν 
Ζιβι. 498 "6. α5. 4904. Ζμὸ δ. 680 "18. Ζπ!4. 11252ὅ, κ 
Ν,.δ, 8, 12, 14. ρτγαθοῖρυθ διαίμετρος βἰρηϊβοαὺ Πἰπϑατὰ ἀϊδ- 
ξοηδίθπι αυδάγαϊ!. ἡ ὀϊαμετρος τῇ πλευρᾷ ἀσύμμετρος, 
ἀριποηδίγαϊαν Αα 38. 41 536 ὙΥΖ, βδαρίββίπηβ ὑγῸ δχθπρὶο 
Αἤοτίυγ σους Αα81. 4629. 44. 50 337. β1717. 65 "18. γ2. 
7126. 38. 89 380. ταΙδ. 100 3838. 618. 168 812. ι9. 170 10 

425. 17. 176 20. Φὸ12. 221 024, 222 85. Οα1]1. 281 87. 
ψγθ. 4850581 ΤΡά]ῦρ. Ζγβθ. 7142 }}21. ΜΑ2. 988 δ16 ΒΖ. 
γ8.1012 8488. ὃ 1. 1011 385. 12. 1019 924. 29. 1024 Ρ19. 

β4. 1041 56. 10. 1051 Β21. 11. 1058 3117 (ἡ διαίμετρος δυσὶ 
μετρεῖται, οὗ ΒΖ). Ρβ19. 1892.18. Ηγδ. 1112 322. ηεβ10. 15 
192638. --- 80 υἱγδῆ6 5, ρῃϊβοδύίϊομθ τϑρϑῦϊ αν ἐογιηα]α 
κατά διάμετρον ἀντικεῖσθαι. ἡ κύκλῳ ἔχει πιυς ἀντικείμενα 
τὰ κατὰ διάμετρον Οαβ. 211 324. πλεῖστον ἀπέχει τὰ κεί- 
μένα καταὶ διάμετρον μβᾶ. 868 "84. Φθ8. 264 "15. αἱ κατὰ 
διάμετρον ἀντιφάσεις Ε10. 19.085. ἡ κατὰ διάμετρον σύ- 20 
ζευξις Ηε8. 1188 86. ηεη10. 1242 16. 

διαμισεῖν. διαμισήτας τὸν ἔρωτα τὸν τῆς. μητρός Πβ12. 
1214 884. 

ἐιαμονὴ τῷ ἐμφύτυ πνεύματος πν1.48151, τῷ ὕδατος φτβθ. 
826 19, τῶν φυτῶν. τῶν καρπῶν φταϑ. 818340. 7. 82251. 35 

διαμπερές (οπι Ν᾿ 541) Ζιγϑ8. 518 "28, (ΕὩῺρ 18, 846) 
401. 261 42. ανῖ. 418 012. 

διαμφισβητεῖν περί τινος ΚΒ. 10 582. ἡεα]. 1214 Ὁ]. διαμ- 
φισβητεῖται περὶ φιλίας ὑκ ὀλίγα Ηθ 2. 1155 382. οἱ 
ὀιαμφισβητῶντες περὶ τῶν πολιτικῶν τιμῶν ΠΎ 18. 1288 30 
δ)4. ἃ οἱ διαμφισβητῶντες πρὸς τὴν βασιλείαν λέγουσιν 
ΠΎ16. 1281.}88. διαμφισβητεῖν πρὸς αὑτῆς, πρὸς ἀλλήλυς 
Μχθ. 1062}84. ημβ11. 1211 514, διαμφισβητῦσι τρόπον 
τοὶ δικαίως ΠΎ18. 1288 .380. διαμφισβητῦσι ποῖα θερμὼ 
τῶν ζῴων ἐστίν Ζμβ 2. 648 524. 86 

διαμφισβήτησιν ἔχει, πότερον ΠΙα8. 1286 414. 
ιαναγκαζ εἰν. τὰ χλωρὰ διαναγκάζει τὴν ὄψιν πρὸς τύτοις 
εἶναι πλα19. 959."86. 

διανακλᾶται αὶ ὄψις πχΎ 28. 984 522. 
διαναπαύειν ἐν ταῖς ἡδοναῖς Πθδ. 1339 "80. --- οἱ γυμνα- 40 

ζόμενοι ἐὰν διαναπαυσάμενοι παλαίωσιν πβ71. 861 88. 

ἱανάπαυσις. τὴν νυκτερίδα μὴ δεῖσθαι διαναπαύσεωις πνϑ. 
485 820. 

διανέμειν. ἐχ οἷόν τε πολλοῖς συζὴν ἡ διανέμειν αὐτόν ἨΙ10. 

μεθα. πολλάκις ὼ διανούμεθά τι ενῚ. 458 "17. ἡ αἴσθησις 
τῶν ἰδίων ἀεὶ ἀληθὴς ᾧ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις. διανο- 
εἴσθαι δ᾽ ἐνδέχεται ἢ ψευδῶς ᾧ ὑϑδενὶ ὑπάρχει ᾧ μι ἢ 
λόγος Ψγϑ8. 42118. --- ἅμα ὁιανουμένοις ἂν ἀφανισθείη 
πᾶν μβ2. 8558 29. ἐπίστασθαι ἐνδέχεται πολλά, διανοεῖσθαι 
δ᾽ ὅ τβιο. 114 }84. --- λέγω νῦν ᾧ διανοεῖται ἢ ὑπολαμ- 
βάνει ἡ ψυχή Ψγ4. 429 528 ΤΓΑΙΡ6. ἡ ἄτοπον τὸ διανο- 
εἴσθαι περὶ ἐνίων Μλϑ. 1014 Ρ25. --- ἀϊδὲ νοεῖν ΤἈΘιδὲ 84 
ψα4. τιΡ. ΑἸοχ δὰ ΜΎ7. 1012 32. τὸ νοεῖν αὶ τὸ θεωρεῖν 
μαραίνεται ἄλλυ τινὸς ἔσω (ἐν ᾧ οἱ Β2) φθειρομένυ. αὐτὸ 
ὁὲ ἀπαθές ἐστιν" τὸ ὁὲ διανοεῖσθαι ἢ φιλεῖν ἢ μισεῖν ὑκ 
ἔστιν ἐκείνν πάθη, ἀλλὰ τυδὶ τῷ ἔχοντος, ἢ ἐκεῖνο ἔχει" διὸ 
ἢ τύτυ φθειρομένυ ὅτε μνημονεύει ὅτε φιλεὶ ψαά4. 408 "28. 
-- τῷ ἑκυσίν ὄντος ἐν τῷ ὀιανοηθῆναι ἡμα1 6. 1188 581. -- 
διανοητός. πᾶν τὸ διανοητὸν ὶ νοητὸν ἡ διάνοια ἢ κατα- 
σιν ἢ ἀπέφησιν ΜΎΤ. 1012 32 ΒΖ. τὸ ἐπιστητὸν ὦ τὸ 

Ἰανοητόν Μδ1δ. 1021"80. κινεῖ πρῶτον τὸ ὀρεκτὸν ὦ τὸ 
ὀιανοητόν Ζκθ. 100 "24. 

διανόησις. τὰς αὐτῶν ἕνεκεν θεωρίας ἢ διανοήσεις Πη8. 
1825080. 

διανοητικός, δυνάμεις (ψυχῆς) εἴπομεν θρεπτικόν, ὀρεκτικόν, 
᾿ ν , 

αἰσθητικὸν, κινητικὸν κατὰ τόπον. διανοητικόν Ψβ8. 4148). 
3. 41812. Ηι4. 1166517. ἑτέροις τῶν ζῴων ὑπάρχει καὶ 
τὸ διανοητικόν τε ἢ νῶς, οἷον ἀνθρώποις Ψβ 8. 414 "18. τὸ 
διανοητικὸν μέρος τὴς ψυχὴς ᾧηϑ. 341 328. τὸ διανοητικὸν 
μόριον τὴς ψυχῆς, βγπ λογιστικόν ἡμαὶ. 1182 818, 20. τῇ 
διανοητικὴ ψυχὴ τὰ φαντάσματα οἷον αἰσθήματα ὑπάρχει 
ΨΎΤ. 431 414. “- διανοητικοί, ὁρρ ὀϊανοίας ἐνδεέστεροι, ἀϊεὶ 
ἔνϑυμοι, θυμοειδεῖς ἸΠη1. 182181, 24, 86. --- τραγῳδίας 
μέρη διανοητικαά, ἀϊδὲ ἡθικά πο24. 1460 4. (οὔ ὁϊάνοια 
Ρ 186521 οἱ ΨᾺΙ Ῥοοϑὺ 1Π1298). --- μάθησις διανοητική ΑὙΙ. 
1121 (πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς αἰσθητικῆς γνώσεως 86} 196 
58). ἐπιστήμη διανοητικὴ ἢ μετέχυσα τι διανοίας Με1. 1025 
06 ΒΖ. πρὸς μὲν ταὶς χρήσεις ὁιαφέρει ὁθέν, ἔχει δέ τιν᾽ 
ἄλλην διανοητικὴν πραγματείαν Π61 δ. 1299 480. --- τὸ 
ἀληθὲς ὦ ψεῦδος παντὸς διανοητικῷ ἔργον, τῷ δὲ διανοητικῦ 
ἢ πρακτικῶ ἡ ἀλήθεια ὁμολόγως ἔχωσα τῇ ὀρέξει τὴ ὀρθὴ 
Ἡζ2. 1189 329. ἡ προαίρετις ὄρεξις διανοητική Ηζ2..1189 
55, ἀρεταὶ διανοητικαί, ἀϊθὲ ἡθικαί Ηα 18. 1108 45, 6. βι. 
1108.314. ηεβ1. 1220 3δ. 4. 1221 029. (Εγη τῆς διανοίας 
Ηζ2. 118951, τῷ λόγον ἔχοντος Πα 18. 1260 36, λογικαί 
Ηβ1. 1108 09) εῇ ἀρετή 92 5171, 93 564, 

1111.48. --- διανέμειν τὸς διαφοράς, αἱ διαφοραὶ διανέ- ες διάνοια. ορρ σῶμα: ἔστιν ὥσπερ ἢ σώματος, ἢ διανοίας 
μόνται Ογβ. 806}81. Γβ8. 380}6. Φη2. 248 511. τυύτυς 
πῶς χρὴ διανεῖμαι περὶ τῇ τίς πρῶτος ΜΑ4. 984 "81. δια- 
νέμειν τὸς ἀρχὰς κατ᾽ ἀξίαν ΠΎ1Τ. 1288 514. η4. 1826 
λ15. πιρὰ διανέμεσθαι τὰς ἀρχάς, τὰ δημόσια Πὸ 8. 1290 
48,4. 1290 }4. γὙ10. 1281 31ὅ, 18. ρ2. 1422 "14, τηθὰ δὴ δ0 
ρ855 ὁπότε οἱ μὲν βύλοιντο διανέμεσθαι τὰ κοινά 888. 
1541 86. ρ888 διανεμόμενον τὸ πάθος γίνεται ἀσθενέστερον 
πε2. 888 317. ὅταν ἡ τροφὴ πεφθὴ ὼ διανεμηθὴ πκ36. 
926 87, 

διανέμησις. Νέμεσις ἀπὸ τῆς ἑκάστῳ διανεμήσευς κΊ.401}18. κὸ 
διανεμητής. δατητής, παρὰ ᾿Αττικοῖς ὁ διανεμητής 888. 

1542 84. 

ἐιανεμητικὸς ὁ δίκαιος Ηεϑ. 1184 38. ἡ δικαιοσύνη διανε- 
μπτικὴ τῷ ἴσυ τί ὅ. 148.516. 7. 145}86, τῷ κατ᾽ ἀξίαν 
αρῶ. 1250 412. τὸ διανεμητικὸν δίκαιον. ἀϊδὺ τὸ διορθωτικόν 50 
Με]. 1181 Β21. 8. 1182 24. 
Υ, 

γῆρας Π9. 1270 "40. τῇ διανοίᾳ προορᾶν. τῷ σωΐματι πονεῖν 
Πα. 1252382. ἅμα τὴ τε διανοίᾳ ἢ τῷ σώματι διαπονεῖν 
ἐ δεῖ Πθ4. 1839 347. βάναυσοι τέχναι, ὅσαι ἄχρηστον ἀπερ- 
γαάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἣ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν δια- 
νοιαν Πθ2. 138711. εἰ ὁ μὲν δια μένοι τὴν διανοιαν παῖς. 

"ὁ δ᾽ ἀνὴρ εἴη οἷος κράτιστος Ηιϑ8. 1165 "26. (ὥσπερ περὶ 
χ᾽ κν τῶν “ Ν ἢ ν᾿ ν νὸν , 

τὸ σῶμα) ὕὑτω κι περὶ τὰ ἤθη "ὁ τὴν διάνοιαν ΠΎ11. 1281 

ΒΝ, αἱ διανοιαι ἕπονται τοῖς σώμασιν" ἐδὲν ζῷον γεγένηται, 
ὰ ν" ᾿ ὮΝ ε ΄ ᾿ ΑΝ, “ 
ὃ τὸ μὲν εἶδος ἔχει ἑτέρυ ζων τὴν δὲ διάνοιαν ἄλλν ΦῚ. 
805 31, 12. αἱ νωθραὶ κινήσεις σημαίνασι μαλακὴν διάνοιαν 

Φ2. 806 }2ὅ. πρὸς ἐνίας ἁρμονίας μαλαχωτέρως ἔχειν τὴν 
διάνοιαν Πθῦ. 1840 "2. φιλεῖν κατὰ τὴν διάνοιαν, ορρ κατὰ 

ε Ν », Ρ . Ἂ, ἂν 
τὴν σωματικὴν ἐνέργειαν τα]δὅ. 100 ΡΖ, --- ἀϊδῦ τὸ ηθος. 

πέφυκεν αἴτια δύο τῶν πράξεων εἶναι, διάνοιαν (διάνοια ΒΚ) 
ὼ ἦθος ποθ. 1450 52. πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλ.- 
λον ἧ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος Πθ2. 1387.488. οΓ Ὑ11. 

Α8 



186 διάνοια. 

1281 7. ἔθνη τινὰ θυμῷ πλήρη, διανοίας δὲ ἐνδεέστερα ὼ 
τέχνης Πη1. 1827 594. --- διανοια ςορίϊβηα! νϑυίααθ ἴῃνθ- 
πἰοπαϊ ἔβουϊα8 νδὶ] δοῖϊο. (ἀϊϑυϊησαΐμααβ αὐϊάθπι 608 Ἰοοοβ, 

αὉἱ ὁὀτανοια ἐδου!αῦοια οορίίαπαϊ δἰ σηϊβοαῦ, ΔῸ 18, χαὶ δὰ 
ἰρβαῖὰ Ἄσορὶϊαπαάϊ δούϊοηθμι ρογθϊηθηῦ, 86 ἀἰβογιπηθα δάθο οὖ δ 
δχίρασμ οὖ Ἰαδγίοαιη δῦ, αὖ β86ρ6 ἀυδίαπι 810, δὰ αὐγὰπι 
ἔα Ἰοουβ ᾿ἈΠ16υ]8 ἀρύϊυ8 τϑέδγαϊασ.) οορ ἰβπά! δου 88 : 
ἐλάχιστα τῶν ζῴων λογισμὸν Κ᾽ διάνοιαν ἔχυσιν Ψβϑ. 418 
48. οἱ σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν ψβ9. 421 325. ἡ 
διάνοια τῶν τυχόντων αὶ φροντιστικὴ ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔρημος δ τὸ 
κενὴ πάντων Ατ2. 464522. τὸ βάρος τῇ σώματος ϑυσκί- 
νητὸν ποιεῖ τὴν διάνοιαν Ζμὸ 10. 686 481. συμβαίνει ἔνια ἢ 
γλαφυρωτέραν ἔχειν. τὴν διάνοιαν Ζμβ.. 680 ν19. μᾶλλον 
ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων ἢ μειζόνων (ζῴων) ἴδοι τις ἄν τὴν τῆς 
διανοίας ἀκρίβειαν Ζιιτ. 612 520. αἰγωλιός ἐστι τὰν διάνοιαν 16 
Ιιωτικὸς ὰ εὐμήχανος Ζμ1τ. 616 "27, δηλοὶ τὴν εὐκρασίαν 
ἡ διανοια " φρονιμώτατον “γάρ ἐστι τῶν ζῴων ἄνθρωπος 
Ζγηβ6. 144.480. ταχίστη ἡ τῆς διανοίας κίνησις ατϑ68 "28, 
9691. καὶ αἴσθησις ἡ ἡ διάνοιαι τῷ ρει εἰν τὴν ψυχὴν 
ἐνεργεῖ πλ14. 9δ6 089. ἀταράχυ ὅσης τῆς διανοίας μᾶλλον 20 
ἐφιστάναι δύνανται αὐτήν πλιά. 95156. τὴν ἑτέραν πρό- 
τάσιν τὴν δήλην ὑδ᾽ καὶ λιάνοια ἐφιστᾶσα σὶ ἐφεστῶσα) 

σκοπεῖ ἰὸδέν Ζκτ. 101 426. παραλογίζεται ἡ διάνοια ὑπ᾿ 

αὐτῶν Πε8. 1807 080. πᾶν τὸ διανοητὸν ὰ νοητὸν ἡ διάνοια 
καταάφησιν ἥ ἀπόφησιν Μγῖ. 1012 82. τῶν περὶ τὴν δια- 35 

νοιαν ἕξεων, αἷς ἀληθεύομεν, αἱ μὲν ἀεὶ ἀληθεῖς εἰσιν. αἱ 
δ᾽ ,ἐπιδέχονται. τὸ ψεῦδος, οἷον δόξα ὼ λογισμός, ἀληϑὴ δ᾽ 
ἀεὶ ἐπιστήμη ὼ νὸς 4.29. 100 "6. Η γ88. 89 "τ. -- ὁορῖ- 
804] δοῖϊο: ἐπιστήμη διανοητικὴ ἣ Μμετέχυσαί τι διανοίας 
Μεῖ. 1025 "6. συζῆν ᾿ὸ κοινωνεῖν λόγων ἡ διανοίας Ηι9. 30 
1170 δ19, τὰ ἐν τὴ φωνὴ ἀκολυθεὶ τοῖς ἐν τὴ διανοίᾳ, 5. 
τοῖς ἐν τῇ ψυχὴ ε14. 28 482, 34 δῷ, εἰκός ἔστιν " λεγο- 
μένυ παραδείγματα ἐν ταῖς διανοίαις ἔχυσιν οἱ ἀκθόντες 98. 

1428.526. τῦτο πολιτικὴς διανοίας “ἢ θεωρίας ἔργον Πη1. 
1824 320. ἀπὸ διανοῖ ἴας εἰρηκέναι τὸν (περὶ ΓΑτλαντος) μῦ- 85 
θον Ζκ8. 699..28. ἀεὶ ἄλλυ ἡ ἐπιστήμη ἢ ἡ αἴσθησις ἢ ἡ 
ὀόξα ὼ ἡ διάνοια, αὐτῆς δ᾽ ἐν παρέργῳ Μλ9. 1014 586. 
ἡ τῆς διανοίας ἀπορία" ἀπορεῖ ἡ διάνοια Μβι. 998 480. ὴ 

διάνοια ἀορίστως ἔχει Οα 11. 280 58, ἵνα μὴ͵ κρέμηται ἡ 
διάνοια Ῥγ14. 1415 .518. περὶ ὁρισμῶν ἐπιστήσας πρῶτος 40 

τὴν διάνοιαν ΜΑΘ. 981 "4, ἵστησιν ὁ λέγων τὴν διάνοιαν ε8. 
1620. τῷ ἠρεμῆσαι ὼ στῆναι τὴν διάνοιαν ἐπίστασθαι καὶ 

φρονεῖν λέγομεν Φη8. ΦΑΊ111, ἀτενίζων τὴν διανοιαν πρὸς 

τι ῷαϑ. 192.8316. ὁρίσαι τι τὴ διανοίᾳ Μγά4. 1009 84. ὑπο- 
λαβεῖν τι τῇ διανοίᾳ ΜλϑΒ. 1018 512. τὴ διανοίᾳ προλαβεῖν 46 
τὸ συμβησόμενον 96. 1498533. διάνοια ἀκριβὴς καὶ Ἂ περιττή, 
εὖ διακείμενος τὴν ὁιανοιαν τζά. 14118, 142 310. διανοίαι 

ὑκ ἄστοχος Ζιη10. ὅ81 39. ἀδηλον ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ Φβ4. 
196 }6. ποῖαι ἐργασίαι ἄσχολον ποιῶσι τὴν διάνοιαν Ε τα- 
πεινήν Πθ2.1331}"14. διανοίας ἀλυποτέρας ἐστὶ τὸ μὴ θαυ- τὸ 
ὐύϊει Οβι8. ,3294518. εὐτέλεια τῆς διανοίας ΜΑ 8. 984 
τῇ ΒΖ. ἀρρωστία τις διανοίας Φθ8. 258 484. -- οορίταμάϊ 
δοιῖο, 4υδ6 διάνοια νορδίιγ, ργϑθοῖραθ οοτηϊθαγ π᾿ ποῖῦϊο- 
πἰθυ8 σοὶ φοπίαηροηἀϊ8 γϑὶ ἀἰτίπιθπαϊβ: τὸ ψεῦδος ὼ τὸ 

διανομὴ χώρας Πη10. 1829 Ρ41. Διανομαὶ τιμῆς, 
Ηεδ. 1180 581. γίγνεται διανομή Ηεῖ. 1181 Ρ80 

διαπάσσειν 

οἱ ΡΘγβιιαβίοῃ, δὰ υδια. ϑορίταυᾶο, Ρεγνθηΐνατ: ἡ διάνοια 
ὑπω φάσις" ἡ δόξα ὦ ζήτησις ἀλλὰ φάσις τις ἤδη ΗζΊ0. 
1142 012 (οΥ διανοεῖσθαι. ἀϊδὺ ὑπολα μβανειν Ττάὶος ἀθ δὰ 
Ρ 409. νὴΣ δὰ ΑὙ1. ΤΙ 51), 86 βδθρθ διάνοιαι ΘΌπι δοίΐομο 
ΤΟ ΤΗΙ οβδούαπῃ (τὴν δόξαν, τὴν ὑπόληψιν) Θοπαργθβθπάϊι, 
ἔλαβον ταύτην τὴν διάνοιαν (1 6 ταύτην τὴν ὁόξαν) κατὰ 
τῆς θαλάττης μβ8. 856 081, “ὟΜΑδ. 986 09, Πβ11.12138 
182. ἀποβλέπειν, πρὸς τὴν ἑτέρα διάνοιαν (ϑοηιθῃ δια) τῇδ. 
169 Ρ29. ἀπὸ τῆς αὐτῆς διανοίας ἀμφότεροι οἱ λόγοι Νγ5. 
1009 416 (βγη ἀπὸ τῆς αὐτῆς δόξης 46). τῆς αὐτῆς δια- 

νοίας ἐστίν Οα 8. 2710 326. Μεὶ. 1026 "17. ἔοικε τὸ παρὰ 
τῶν Πυθαγορείων λεγόμενον τὴν αὐτὴν ἔχειν διαΐνοιαν ψαϑ, 
404 411. τὴν αὐτῷ διάνοιαν ἐμφανίζειν κατὰ τῶν πραγμά- 

τῶν ριὅ. 1481 59, τὴν διάνοιαν φανερὰν τίθεσθαι, ΟΡΡ κρυ- 
βδην τὴν ψῆφον φέρειν Ρ19.1488 328. ἡ διάνοια (νὶδ 8 
βρη βοαιίο γΟΘΔΡᾺΠ1), ΟΡΡ τὸ ὄνομα τι10. 110 812-20. τὴν 
ὀιανοιαν φέρειν ἐπὶ ταὐτόν, ἰδὲ ὄνομα, ταὐτόν. τα 18. 108 
428. λαιβανειν πρὸς τὸν διανοιὰν ἢ μὴ πρὸς ἃ ψελλίζεται 
λέγων ΜΑ4. 988 34. διάνοια τῦ λεγομέυν, ἀϊδὲ λέξις, λόγος 
ΡΎΙΟ. 1410}27. 1. 1404519. β26. 1408 286, "2. α18. 
1874 18. διανοια, μέρος τραγῳδίας, ἀἰδὺ λέξις, ἤθη ποθ. 
1480 50, ά- 12. 19. 1486 480 -8. ,ἴ ΨᾺ] Ἐδηρίοῖρο 110. 
ῥήσεις ἠθικαὶ αὶ λέξεις καὶ διάνοιαι εὖ πεποιημέναι ποῦ. 1480 
486. οἵ ΨΆΏΠ11162. --ο πᾶσα διάνοια ἡ πρακτικὴ ἢ ποιὴ- 
τικὴ ἢ θεωρητική Μειϊ. 1028 "2ὅ. Ηζῷ. 1189 321,28. δια- 
νοια αὐτὴ πθὲν κινεῖ. ἀλλ᾽ ἣ ἕνεκα τὰ ἢ πρακτική Ἐζ5. 
1189 86. διάνοιαι πρακτικαί" οἱ ταῖς διανοίαις αἰ ἀρχιτέκτονες 

Πη8. 1828 Ὁ18, 238. διάνοια ἀρχιτεκτονικὴ ἣ πρακτική ηεαθ. 
1217 30. τὰ κινῶντα τὸ ζῷον δτανοια ἢ φαντασία ὼ προ- 
αίρεσις ὺ βύλησις καὶ Ὁ ἐπιθυμία Ζκθ. 1700}11. δύο τὸ κινῦντα, 
ὄρεξις Ὰ διάνοια πρακτική ΨΎ10. 488 218. ταύτην εἰκότως 

τὴν διάνοιαν εἶχον ρῚ. 1420 312. διάνοια, σοὶ ὄρεξις, 465. 
258 17. γε. 1241 518, 20. τὰ ἀπὸ διανοίας γινόμενα, 

ορΡ τὰ φύσει γινόμενα. συνιστάμενα Αδ 11. 95 48, 9488. 
Φβα6. 1984. δ. 196 }22. Μκβ. 1005 527. θ1. 1049 55. 

λ4.1010}81. (ἐκ διανοίας, ἀϊδὲ μετὰ διανοίας μα 16. 
1188 "26, 81, 88. 11. 1189 382, 80.) ἥ τε φύσις ἀρχὴ ὼ 
τὸ , στοιχεῖον ὶὶ ἡ διάνοια δ ἡ προαίρεσις Μὸι. 1018 520. 

ὅτ᾽ ἄνευ νῷ κα λπνες ὅτ᾽ ἄνευ κἡθικῆς ἐστὶν ἕξεως ̓  προαί- 
ρέσις Ηζξ. 1189 388. ἡ διάνοια συγκαταθήσεται ὅτι αἷρε- 

τωτερὸν ἐστιν τγὶ. 116411. ἡ ἀνδρία, τόλμα μετὰ διανοίας 

ὀρθὴς τζ 18. 151 48. παρὰ τὴν προαίρεσιν ὸ τὴν διαΐνοιαν 

Ηη0. 1148 49. τὰ προαιρετὰ ὼ ἀπὸ διανοίας Φβ5. 1915} 
-86ὰ διανοια οὐ προαίρεσις ΟρΡΡ: μὴ υὑς ἀπὸ διανοίας χάχειν. 
ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ προαιρέσεως ῬΎΙΘ. 1417 328. οΓ ΝᾺ] Βδηρ- 
ἔοϊ 8 118. 

διανοίγειν. διανοιχθέν τι τῶν τετραπόδων ὠφϑη ἔχον τὸν 
σπλῆνα ἐν τοῖς δεξιοὶς Ζιβι1. 801 521. --- ὃ ᾿Ωκεανὸς τὸν 
Ἰνδικὸν διανοίξας κόλπον κϑ. 8398 8, πέλαγος ἐν τῷ πρὸς 
δύσιν στενοπόρῳ διανεῳγὸς στόματι κ8. 898 418. 

ἢ των 

ρον ἐν τῇ 
διανομῇ. ἐν ταῖς διανομαὶς ὀίκαιον Ἠε1.1181 810. 81. 6. 

1181 428. 
ἀληθὲς ὑκ ἐν τοὺς πράγμασιν, ἀλλ᾽ ἐν διανοίᾳ, περὶ ὁὲ τὼ 55 διαντικὴ ἔκκρισις μδϑ. 887 226. 
ἁπλᾶ ὼ τὰ τί ἐστιν ἀὸ᾽ ἐν τῇ διανοίᾳ" ἡ συμπλοκή ἐστι 
ὼ ἡ διαίρεσις ἐν διανοίᾳ ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τοῖς πράγμασιν" εἴ τι 
συνάπτει ἣ διαιρεῖ ἡ ὁιάνοια Με4. 1027 Β21, 28, 80, 88. 
κϑ. 1065 822. ἐν διανοίᾳ καταφασις ὸ ἀπόφασις Ηζ3. 1189 

διανύειν. τὸ θᾶττον ἐν ἴσῳ χρόνῳ πλεῖον διανύει ατϑ68 525. 
δια ὕειν. τὰ περὶ τὸ πρόσωπον διεξυσμένα φ8. 808 5418. 9 

τὰ ῥινία ἄνωθεν διεξυσμένοι ᾧΦ8. 808 385. 
διαπάλλει (Αδβοινὶ ἔτ 291) Ζιι49 Β. 6383 822. 

421. ἀφελεῖν τι τῇ διανοίᾳ Μζ1:ι. 1086 08. --- ἡ διανοια, 60 δια παΐσ σειν. ὑπόλευκον χρῶμα, μέλανι διαπέπαισ μένον ζωὸ 3. 
1ρ88 ϑοῦϊο οορίϊαπαϊ, ἀἰδείαραΐτυν αὐυϊάοπι Ὁ δὲ βοηὐθηϊία 520812. πυρρὰ διαπεπασμένα Ζιδ 8. 521 »80. 
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ῥιαπατᾶν. οἱ νομίζοντες εἶναι κενὸν τὸν πλεύμονα διηπάτηνται διαπο ρεῖν ἰπογάσηι ἴα. ἀϑυγρδίαγ, αἱ ΟὈ] δ γαῖ Ῥγϑθροϑβὶ- 
2411. 4965. τὸ διηπατημένον τζ9. 148 571 ὙΥ͂Ζ, ἴα ἄγνοια (ἱοηῖβ Υἱ ἃ βαρ] σα ἀπορεῖν ποη ἀϊβουτο νἱάθαίυν ΜΑ 9. 

κατὰ διάθεσιν ΑὙΪ6. 79 028. 991 39. γ5. 1009 322. μδ. 1019 12, 21. 9. 1085 420. 

διάπαυσις πι81. 894 826. γεαὅδ. 1216.11. 12. 1246 5217, 28. 82. 1490 86 (εἴ 35). 

διαπέμπειν. διαπέμποντες ὼὰ δεχόμενοι ἐμπόρων πλῆθος Πη6. 5 διαπορήσειεν ἄν τις Αδ19. 99 28. Ζγβ 4. 140 510. Ηε1]. 
132116. δέχεσθαι τὴν τροφὴν ὼ πάλιν διαπέμπειν τὴν 1186 828, ζ18. 1148 "τὰ 108. 1887 528. διαπορεῖν καὶ ὼ ζ.- 
ὑπολειπομένην ἰκμάδα Ζμὸδ. 681 380. --- ὁ ἀνρωπος τὴν τεῖν ΠΎ16. 1281 520. ἡ διερωτᾶν ἡεαῦ. 1216.311. δια- 
φωνὴν εἰς τὸ πρόσω διαπέμπει Ζμγι. 662 922. δέχονται τὸ πορεῖται. περὶ αὐτῶν ιν 681 νῷ, ὃ. αὶ λύειν Πγ1. 1578 
πνεῦμα ὦ διαπέμπωυσι τὴ καρδίᾳ Ζια11. 496 "82. αἱ φωναὶ Δ21. τῶν ἀμφισβητυμένων καὶ ὼ διαπορα μένων ἡεαά4. 1215 52]. 
διαπέμπονται: πρὸς τὴν ἀκοήν. ἡ ὀσμὴ διαπέμπεται πρὸς τὴν ᾿ὸ τὸ διαπορεῖσθαι περὶ τὸς κεκμηκότας Ηα1]. 110188. --- 
αἴσθησιν ἡμῶν ἀκ803 511. πιβδὅ. 907 56. --- ὀιαπέμπεται (ἢ) 864 ῥγορτίθ διαπορεῖν εϑὲ ὀϊέρχεσθαι τὰς ἀπορίας ΦδΙ1Ο. 

"- 

πνὶ. 481 820. 211 080. ΟδῚ. 808 836. ψαῶ. 4038 Ῥ20 (ορρ εὐπορεῖν). μαϑ. 
διαπερᾶν. εἰς ᾿Ιταλίαν ὀιαπερᾶσαι (διαπερᾶσαι Βο86) ἢ 448. 840 519. ΜβΙ1. 998 "δ. κΙ. 1059 15. ΠγΎ4.1276}86. η17. 
155042. 1386}26. 8ὅ. 1490 "82. πριῦτον διαπορήσαντες Αδ 8. 90 

διαπεταννύναι. πολύπως ὅταν διαπετάση τὰς πλεκτάνας ᾿ι6 881 ὙΥ͂Ζ. Οα9. 211 029. Φθ10. 26627. μαθ. 842 528. 
Ζιεδ. 541 5. ΜΙ. 464 22, Ηη]. 11454. Ἴεβιο. 1335 "18 (οὔ προαπο- 

διαπέττειν τὴν ἐσχάτην τροφήν Ζ2γδι. 168 518. ᾿ς βήσαντες μα 18. 849 218). διαπορῆσαί τινα ἀπορίαν Φθ10. 
διαπηγνύναι. στέαρ διαπεπηγὸς διὰ τὸν χειμῶνα 9861. 36621. διαπορῆσαι τιῦ λόγῳ Μβ1. 9965171. Πθό. 1889 

885580. 411. ηεβ10. 1226 "18, ᾿διαπορῆσαι πρός τι, πρὸς ἀμφότερα 
διαπιδᾶν. οἱ ὑψηλοὶ τόποι διαπιδῶσι ἢ συλλείβυσι τὸ ὕδωρ 30 μαθ. 842 Β26. ταῦ. 101 3588. ΜκΙ. 1059519. ἐπισκέψασθαι 

μα18. 860 58 [ἀθ]ογ. ὼ διαπορῆσαι Ἠαά. 1096511. --- ἔστι τοῖς εὐπορῆσαι βυ- 
διαπιδύωσα ἡ τροφὴ διὰ τῶν πόρων Ζγβθ. τ48 59. λομένοις προῦργυ τὸ διαπορῆσαι καλῶς ΜβιΙ1. 99 528 ΒΖ, 
διαπίνειν. ὁ ἄκρατος καὶ χ ὁ κυκεὼν μεταξυ ὀιαπινόμενοι πγ12. 8δ. μκ].4.64 "22. -- τὸ λιαπορηθέν Γαϊ0. 827 10. Ηα11. 

812}21. 1100}13. ΠΎῚ1Ὶ. 1282 "8. θ5. 1889}18. τὰ διαπορηθέντα 
διαπίπτειν. τὰ στενὰ διαπίπτειν, ορρ τὰ πλατέα ἀνακω- 35 πρότερον Ζγβι. 18.428. -- τὸ διηπορηκέναι Κ͵. 8 528. 
χεύεσθαι Οδθ. 8318Ὁ1. --- τὴν γὴν διαπίπτειν ὑπερυγραι- διηπόρηται Γαδ. 821}11. ΜκΊ1. 1059519. ἔστω διηπορη- 
νημένην, τελέως ξηραινομένην μβ1.865}»"12. Γβ8. 888 48. μένα Φδ8. 210 }81. 10. 318 .380. διηπορήσθω Αδά. 91.512. 
ἡ ἀὴ διαπίπτει, αἱ πομφόλυγες διαπίπτυσιν πια58. 905 Ρ2. τὰ διηπορημένα ᾧ διωρισμένα, διηπόρηται ἢ διώρισται Μμ9. 
κό6. 986 Ῥ6. τὰ ἱμάτια ὑπὸ νίτρυ διαπίπτει θ58. 884 488. 108619. Γαϑ. 817 518. --- αἰϊᾳιοῦῖθβ οαπὶ διαπορεῖν Ρϑτ 

διαπιστεῖν. τὸ διαπιστεῖν ἀλλήλοις στοχάζεται ὴὶ τυραννίς 80 Ρατὶ ὅτι ἰὰ οοπίυποίατα Ἰαρίξαγ, ἀυοὰ 6Χ φαβοβυϊοπο ἴῃ 
ΠΕῚ1. 1814 417. τὸ δὲ μηδεμίαν αἰτίαν εὔλογον ὁ ὁρᾶν, τῦῶτο υὐγϑιηηι Ρϑτίθαι ἰπύϊξαία Θχρ ογδαίαπι οδὲ, τῶτο ὅτι ἐκ 

διαπιστεῖν (βοτὸ ὁ δὲ ἀπιστεῖν, δηὴ ἀπιστεῖν) ποιεῖ μτὶ. 462 "20. ἐνδέχεται διηπόρηται πρότερον, διηπορήσαμεν βῖπὶ Μά, 
ἐδιαπιστεύειν. ὅ ὅτω διεπίστευσαν Ζμγι0. 618511. 1085 084, β4. 999582. Ζκ 8. 699 526. πια 6. 899 9. 
διαπκάττεται τὰ μόρια τῷ ἐμβρύν Ζγβά. 140586. ὁπότε διαποροίη τὸ στρατόπεδον οβι858 428. 
διαπνεῖν. ἴχϑπθ ὁ ἀὴρ διαπνεῖ τὸ σῶμα πληδ. 961 58... τὸ δὲ διαπορεύεσθαι γραμμήν, ΒΥ̓́α διεξιέναι Ηκϑ8. 1114 ΡΙ, 884, 
πνεῦμα διαπνέον ΜΎ1.810 56. διαπνεῖ πρὸς πᾶν πνϑ. 482 διαπορεύεσθαι διὰ τῆς χώρας οβ1848 418. τὸ πνεῦμα δια- 
δ], διαπνείωσιν ἀ ἀῆται (οι δ᾽ 6617) πκς81. 948 528. --- πὸ πορεύεται διὰ τῶν γλωττῶν τῶν αὐλῶν 5'πι ἀκ 802 520. 
διαπνέοντος τὸ ὑγρῶ Ζμγϑ. 6711 420. ὀϊαπέπνευκεν ὁ ἀήρ, Ζμα!. 640"15. πβιο. 8617 524. 
τὸ θερμόν 4] μὸϊ. 384}28. αν117. 419511. 20. 419}88. διαπόρημα. ἐν τοῖς διαπορήμασιν εἴρηται, εἴπομεν, ἐπήλθομεν 
πχαθ. 927 Ρ12. κβϑ. 980 084. κε21. 989}87. -- Ρδ88 τρι- Ὁ Μμ2. 107169}1. 10. 1086}1δ. 2. 1058 Ρ10 (οὔ μῶ. 1017 
χῶν διαπνεομένων Ζιγ11. 518 816. τὸ νοτερὸν ἐκπιεζόμενον ΑἹ, ν]Ἱ ῥγὸ ἀπορήμασι). Αδ'8. 98.520. 
τό τε πυρῶδες διαπνεόμενον κῦ. 891 .528. --- ἐξελθύσης τῆς διαπράττειν. πολλὰ ὧν διαπράττεται τὰ ζῷα φ4. 808 080. 
ψυχῆς διαπνεῖται ὼ σήπεται τὸ σῶμα ψαῦδ. 411}9. οἱ ἀνήκεστα διαπεπραγμένοι Ρβ:8. 1399 Ρά. 

διαπνοὴν μὴ διδόναι τῷ πνεύματι, ἀλλ᾽ ἀντιφράττειν μβ8. ὃ ιαπτύττειν. τὰ μαλάκια συμπλέκεται ἀντερείδοντα αὶ δια- 
868 49. 46 πτύττοντα τὰς πλεκτάνας Ζγα15. 12017. 

διαποικίλλ εἰν. ὠχρὰ χροιὰ μέλανι διαπεποικιλμένη ΖΙβ11. διαπτυχαί (ΕυΓ 1 121) Ργθ. 1407 "85. 
508 6. ὄρος διαπεποικιλμένον ἄνθεσιν θ118. 841 511. διαπύλιον ἐπώλει δραχμὴν τῷ σώματος οβ13848 428. 

διαποίκιλα ῥάβδοις Ζιδ1. 626 512. ἀκαάνθῳ εἶδος διαποίκιλον διάπυροι μύϑροι κα. 395 928, λίθοι πλ1. 9δὅ4 818. 
τὴν χρόαν 288. 1524 41], Διάρυς υἱός Ψβθ. 418 521. 

θιαπονεῖν. ἔγϑηβ διαπονεῖν τὰ πρὸς τὸς ἀγῶνας τὲςς τεχνικες 50 δια ρθρῶν. διηρθρῶσθαι τὴν ὑστέραν καὶ Ὄ φαίνεσθαι δ δικρόαν Ζγγϑ. 
συντείνοντα δῖα Πθ6. 184111. ὅ. 1839 339. οὗ 7. 1841 108 81. συγκεχυμένον καὶ αὶ διηρθρωμένον τὸ γράμμα Ζγαι1. 
Ν22. τῷ ἀγαθν τἀγαθὸν διαπονεῖν Ηι4. 1166.316. --- ἱπὶγ 121584, οἵ Ζπά.105}21,24. ἔχειν πόρυς διηρθρωμένης Ζγὸθ. 
ἄμα τῇ διανοίᾳ τῷ σώματι διαπονεῖν ἃ δεὶ Πθ4. 1389 1152. Ζιβι1. 508 382. δακτυλοι διηρθρω μένοι καὶ Ὁ χωριστοῖ 
48, λαΐβοι τις ἂν τς διαπονεῖν ἱκανῶς Ζμαδ. 644 081. Ζιβι2. 804 31. γ9. δ11 382. πόδες διηρθρω μένοι κὶ, νευρυδεις 
τὴ λέξει δεῖ διαπονεῖν ἐν τοῖς ἀργοῖς μέρεσι ποϑά. 1460}8. 65 φΦ6.810416. βράγχια διηρθρωμένα Ζιβι8. ὅ04584. μυκτῆρες 
δ᾽ πολιτικὸς ,μμάλλον διαπονεῖ περὶ τὸ σῶμα Ηκβ. 1118 26. φανερῶς διηρθρω μένοι Ζμβιο. 659 08, τὸ στῆθος ζῴοις τισὶ 
τῶν γεωργύντων αὐτῶν αὑτοῖς διαπονύντων Πβδὅ. 1268 510. μᾶλλον διήρθρωται ζ3.468511. ῥὴς τῷ μετωώπυ (δοτὶ ἀπὸ τὸ 
-- πιεὰ διαπονεῖσθαι περὶ τὰ τέκνα ΖΎΥΙΟ. 186 Ῥ10,1 μετώπυ οὗ 584) διηρθρω μένη φ6. 811486. διαρθρυ μένω καὶ δὴ 
(εἴ πραγματεύεσθαι περὶ τὰ τέκνα "1). --- πρὸς τὰ ὑγρὰ αὐξανομένυ τῷ κυήματος, Ζιαδ. 489 "9. πρὶν ὅλον διηρθρῶ- 
ἀτενίζοντες ὦ διαπονῶμεν (ἱ 6 πονῶῦμεν, πόνον ἔχομεν) πλα19. 80 σθαι (ϑιαρθρωθῆναι) τὸ σῶμα Ζιγ19. 521 "10. η7. 588 419. 
959.334. μὴ τελέως τῶν φθόγγων διηρθρωμένων ακ 801 08, 14. ἐν 

ΑΔ 



188 διάρθρωσις 

μέθη καὶ Ὑλῶττα δύναται τὴν λέξιν διαρθρῶν πγ81. 816 
ν᾽ (ϑγα διακριβῶν 024, ἀκριβἂν 021). η14. 888 "14. --- 
ἐν τοῖς φυτοῖς ̓  τὸ ἕνεκά τὰ ἧττον διήρθρωται Φββ. 199 510. 
τὰ πλεῖστα τῶν ἀρχαίων πολιτειῶν ἧττον διήρθρωται, τῶν 
νεωτέρων Πβ10. 1271 "24. τοῖς φρονιμωτέροις ζῴοις ἡ ἡ κοι- 
νωνία διήρθρωται μᾶλλον οα 8. 1348 "16. --- ὀιαρθρῶν τὸν 
συλλογισμὸν (ΒΥ]]ορίϑιπαπι φοπμροβίδαπι ἴῃ Ραγίϑβ 888 ἀ18- 
ΘΘΓΠ6Γ6) τθ]. 186519, 30. μὴ διαρθρῶν ἢ μὴ διαιρεῖν τιθ. 
169 57. προαγαγεῖν ἢ διαρθρῶσαι, ΟΡΡ ὑποτυπῦν. περιγρά- 
φειν Ηατ. 1098 522. σαφῶς διήρθρωται, ἀὶ καλῶς διαρ- 
θρῶσιν οἱ λέγοντες εἰπι ΜΑ δ. 986 ΡΒ ΒΖ. 8. 989."82, β6. 
1002 Β27. ζ17. 1041 "2. διαρθρωτέον περὶ τὴς ἀρετῆς ἡξὴ 
15. 1248 "10. 

διάρθρωσις. ὥσπερ ἡὶ χρῆσις τῆς τῶν ἰχθύων γλώττης βρα- 
χεῖα, ὅτω βραχεῖαν ἔχυσιν αὐτὴς ἡ τὴν διάρθρωσιν" ὦ σαφὴ 
ἔχυσι τὴν ὁιαρθρωσιν τὴς γλιύττης Ζμβιτ. 660 "20, 6601 88. 
ἔχυσι διάρθρωσιν σ. Ι διαίρεσιν) τινα αἱ χαρϑίαι παραπλησίαν 
ταῖς ῥαφαῖς- ὑκ εἰσὶ δὲ συναφεῖς ὡς τινος ἐκ πλειόνων 
συνθέτυ, ἀλλὰ μᾶλλον ὀιαρθρώσει (ἀρθρωδεις εἰ ὙΒατοί) 
Ζμγ 4. 6671 346-9 (ἰ 6 βυ]ου8 Ἰομρί τα Δπα}18. ΘΌ ΟἸΓΟΌΪΑΓΙΒ 5 20 
φογΌ ΙΔ 18 οὗ Ηγτῖ] μϑῃγὺ ἃ Ἀπδὶ 641). «τὸ θῆλυ ἔμβρυον 
τρίμηνον ἀδιάρθρωτον φαίνεται" ὅ τι ὁ᾽ ἂν ἐπιλάβη τὸ τε- 
τάρτυ μηνός, γίνεται ἐσχισμένον ἢ διὰ ταχέων λαμβάνει 
τὴν ἄλλην διάρθρωσιν Ζιη8. ὅ88 "28. οἱ ὀφθαλμοὶ τελευ- 

διασπὰν 

404 " 8]. διασαφητέον ἐστὶν ὕστερον (ορρ τύπῳ εἴρηται, 
νῦν ἐπὶ τοσῶτον εἰρήσθω) Ψβ4. 4168 "80. 8. 414 Ῥ14, ὑια- 
σαφησον. ορρ ἀσαφές ἡμα85. 1196 "10. ὀιασαφῆσαι τζϑ. 
140 "6. 14. 151 11. μᾶλλον διασαφῆσαι πειρατέον Ηαδ. 
1097 325. εἰ κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην διασαφηθείη Βα]. 
1094 012. ὑπάρχει. μὲν ὼ ἐν τύτοις τὸ λεχθέν. αὶ μὴν δια- 
σεσάφηται Ύ ὁμοίως Ζπ4.. 710ὃ "29 (βγη διήρθρωται, ΒΩ], 
234). τὰ κοινὰ τῶν σημείων δὲν ἂν διασαφηθείη τῷ φυ- 
σιογνωμονᾶντι φι. 8056 "21, 

10ὸ δια σα φηνίζω. ᾿Ξενοφάνης ὑδὲν διεσαφήνισεν (ν 1 διεσάφησεν) 
ΜΔ. 986 523. 

διασείειν. ἐαν τις τὰ ἱμάτια διασείση βρέξας μβϑ8. 8359 52). 
διασίζων ὰ τοὶν χεροῖν διασείων Ργι6. 1417 Ὁ, -- ἕως 
ἰσχυροτέρα. τις ἀνάγκη ὀιασείση ὼ χωρὶς αὐτὰς (τὰς ἐσίας 
Ἰϑμιοου) ὀιασπείρη Γ 202. 1514.082.Ψ 

διχσεύεσθαι. διέσσυτο (Ποπι Ο 542) ΡΎΙ1. 1412». 
διασημαίνειν. τὸ πάθος ὀιασημαίνει τὴς ὑστέρας τὴν ἕξιν 

κινυ μένην Ζικ1. 684 581. -- ἐπισκέψασθαι ὁεῖ ἢ διαση- 
μῆναι καθαρῶς τὲς συλλογισμῦς Δα 44. 80 540. - πιοὰ 
ὀιασημαίνονται τὸς τόπυς οἱ ἁλιεῖς τοιύτοις σημείοις Ζιε171. 
ὅ49 "11. 

διασίζων αὶ τοῖν χεροῖν διασείων Ῥγ16. 1411}1. 
δια σκάλλειν. ὠτίδες προσπελάζυσαι πρὸς ἵππως ἢ διασκαλ- 

λυσαι τὸν ὄνθον ἢ 218. 161 Β20, 
ταίαν λαμβανυσι τὴν διάρθρωσιν Ζγβθ6. 144011. ἐν τῷ ῷ, 25. διασκεδαννυ μένη ἡ θερμότης πρὸς τὸν ἄνω τόπον μαϑ9. 
ἐν τὴ μήτρᾳ λαμβάνειν τὴν διάρθρωσιν Ζγβ. 142 48: 8. - 
διάλεκτος ὴ τῆς φωνῆς ἐστὶ τὴ γλωττη διάρθρωσις, Ζιδ9. 
585 381. ἡ τῶν γραμμάτων ὁιάρθρωσις Ζμβιτ. 660 422. 
οὔ ΨᾺΙ Ροοὺ ΠῚ 238. διοθά Ζ 11, 106 4. τὰ ἕναιμα καὶ ζωο- 

846027. 

διασκέπτεσθαι. διασκέψασθαι περί τινος εἰ... ἢ Πβιο. 
1212 320. πρὸς τὺς ἀαφισβητῶντας διασκεπτέον ὕστερον 
Πη1. 1824 28. 

τόκα τῶν τετραποόων βραχεῖαν τῆς φωνῆς ἔχει διάρθρωσιν 80 διασκευ ἷζ εἰν, ὅπλῖται ὀιεσκευασμένοι ρ8. 1424 85. ἀνὸρεῖοι 
Ζμβι1. 600.ν82. 

διαριθμεῖν. ὑπολείποι ἂν ὁ αἰων διαριθμᾶντα Ρα18. 1874 
438. πιο καθ᾽ ἕκαστον ἀκριβῶς διαριθμήσασθαι  διαλα- 
βεῖν εἰς εἴδη Ῥα 4. 1859 "2. εἴπωμεν ὴ διαριθμησωμεθα 

ὅταν διασκευασθῶτιν πκζ 8. 948 58. -- (Εὐριπίδης) τὸ δρᾶμα 
δοκεῖ ὑποβαλέσθαι παρὰ Νεόφρονος διασκευάσας ἔ 592. 1874 
424, 

διασκιὸν σιν (ἔαρ 228) αἱ. 487 29, 
ῬΡγ10. 1410 89. --- Ρ888 τύτων ἡμῖν ὅτω διηριθμημένων 86 δια σκοπεῖν περί τινος Πγ9. 1280 "δ. ἡξαϑ. 1217 Ὁ16. 

Φὸ4. 22} 580. 
διαρκεῖν ἐπὶ πολυὺν χρόνον ὺ μὴ προαναλίσκεσθαι μα14. 802 

»ᾳ͵ 18. 849511. διαρκεῖν ἐν ταῖς φωλεαῖς θ718. 885 021. 
διαρκὴς τροφή Ζιιά0. 9626 82, 

διαρπάζειν. ἐρύκων τὰ ἰχθύδια μὴ διαρπάσωσι τὸν γόνον 40 
Ζιιϑ87. 021 82. διαρπάζειν τὰ κτήματα ΠΎΙΟ. 1281 828. 

διαρραίνεσθαι τὸ πῦρ τὴ κινήσει μαϑ8. 841 380. 
διαρρεῖν. ποταμοὶ ΠῚ διαβρέοντες εἰς τὴν θάλατταν Ζιζ τ. 

569 320. ὁ κεκραμένος ϑ λεπτός, ὥστε διαρρεῖν ταχύ πγ18. 
818 580. --- φαρμακὸν τι πίπτειν ποιεὶ ὼ διαρρεῖν τὰ μέλη 45 

τὰ συύματος θτ8. 8860 32. 
διαρρηγνύναι. τὰ τέκνα τὴν γαστέρα τῆς μητρὸς διαρρή- 

γνυσι θ16δ. 846 21, θύννοι ὑπὸ τὴς πιμελῆς, ἰχθύες, βε- 
᾿ λόναι ὑπὸ τῶν ὠῶν διαρρήγνυνται Ζιζιτ. δ11 31, 8.18. ὅ67 
"28. Ζγγά. τῦ5 582. θρὶξ αὶ διαρραγήσεται Οβι8. 295 582. ε0 
ἀροχνιον διερρωνγός Ζιι39. 628 318. -- κνῆμαι περίπλεοι, οἷον 
ὀλίγυ διαρρηγνιήμεναι φ6. 810 388. 

διαρρινεῖν. ἔχει ὁ χαλκὸς ἀμφορεὺς διερρινημένον ἐπίθημα 
[426.1548 "84. 

διαρριπτ εἶν. συγκαλλύνειν τὸ διαρριπτιίμενον πκὸ 9. 986}27. δδ 
διάρροια γίνεται ἐν ταῖς χοιλίαις Ζγα 20. 128 322. ἁλίσκε- 

σθαι διαρροίᾳ Ζιθ2. ὁ06 321. αἱ διαρροιαι Ζιγ21. 822 010. 
αἱ σφοὸραὶ διάρροιαι πΎ11. 818 "8. 

διασαλευειν. ὁ λέων ζῷον ὀιασαλεῦον ἐν τοῖς ὦμοις, ὅταν 
πορεύηται φῦ. 809 "82. 80 

διασαφεῖν τι Ηαῦ. 1097 326. πνϑ. 482 "82, περί τινος ψα2. 

διασπᾶν. ταῦτα μάλιστα. διασπᾶται. ἃ εἰς τείναντίον τε ὶὰ 

ἰσχυρῶς ἕλκεται καὶ κινεῖται πεϑ8ϑ. 888 38. ὐχ ὅλον ἀλλα 
διεσπασμένον Οβιϑ. 296 48. μὴ διασπᾶσθαι τὸν ἐρανὸν ὅτι 
δέδεικται συνεχὲς ὃν τὸ ἔλον Οββ. 290.56. τὸ ἔλαττον ἐν 
ἑκάστῳ γένει εὐδιαιρετώτερον ὶ διασπᾶται ῥᾷον Οὐ 6. 8138 
11. αἱ διαβάσεις διασπῶσι τὰς φάλαγγας ΠΕε8. 1808 "13. 
οἱ πλείυς ἡγεμόνες διασπῶσι τὰ σμήνη Ζιε 2. 558 019. 

ι42. 029 217. 40. 6 θ25 518. ὅπως τὸὼ ξύλα ἧττον ὀιασπᾶται 
Μχϑό. 850 80. διασπωμένη ἀσθενὴς γίνεται ἡ φύσις τὰ 

γεωδὼς Ζμὸ 12. 694.528. νεῦρα διεσπασμένα Ζιγδ. 818 4. 
ὁ ἀὴρ ὀιασπωΐμενος ψαῦ. 411.520. ἐὰν μὴ διασπασθὴ ἡ 
σύστασις ἀλλ᾽ ἐαθὴ τὴν αὑτὴς φύσιν ἀπολαμβάνειν μγὰ. 
87221. σβώνυται πῦρ διασπώμενον ανϑ. 4714 016. οἔ Οα7. 
214518. ἡ ὄψις διασπᾶται μγθ. 818 58. πλαϑ. 9581. 15. 
958 088. τὸ πνεῦμα, καὶ φυνή, ὁ ψόφος, ὁ ἦχος διασπᾶται 
μβϑ8. 8671529. ακ 801 "18, 802 385, "26. πία 87. 908 Ὀ15. 
αἱ κινήσεις αὶ ὀιασπῶνται ἀλλ᾽ εὐθυπορῶσιν Ζγεξ. 181 011. 
διέσπασται μελέων φύσις (Βμρ 826) Ζγαιϊ 8. 722}12. ὁ1. 
104 017, 18. διέσπασται τὰ ἄνω ἊΣ κάτω Ζγαι8. 122 "28, 
8. -- στασιάζει αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἡ τὸ μὲν δεῦρο τὸ δ᾽ 
ἐκεῖσε ἕλκει ὥσπερ διασπῶντα Ηι4. 1166 ὑ2 1. τὸ διεσπά- 

σθαι ἀπὸ τῶν φίλων ἐλεεινόν ῬΆΒ. 1386 510. ἃ φύσει βύ- 
λεται εἶναι φίλα ὁ, διασπάσαι ἀδύνατον ἡεη6. 1240 580. --- 
διεσπασθη κατὰ τὸ οἰκεῖα ἤθη ἡ ποίησις πος. 1448 524. 

προσήκει μὴ διασπᾶν ἕκαστον θῆρα ὕὅτω ὁὀιαιρῶντας ἃ ἀναγ- 
καῖον χωρίζειν ἡ διασπᾶν Ζμα 2. θ42910, 17. 18. ἄτοπον 



διάσπασις 

διασπᾶν τὸ ὀρεκτικόν Ψγ9. 4829. 
διάσπασις. ἐὰν ὑπερβάλλῃ ἡ ἰσχὺς ἡ τῷ βάρυς τῆς ἐν τῷ 
συνεχεῖ πρὸς τὸν διάσπαδιν ὼ διαίρεσιν Οὐδ 6. 818 520. αἱ 
θιασπάσεις τῆς συστάσεως σημεῖον πνεύματος Μμγϑ. 812"19. 

διασπείρειν. ἡ ἐκκρινομένη θερμότης εἰς τὸν ἄνω διασπείρεται 
τόπον μβ9. 869 825. οὔ 222. 1518 081. διασπείρειν ψα- 
κάδας κ4. 3894 380. φτβῖ. 821 .519. ὅταν τὰ μέρη (μήκη 
ΒΙ) τῆς ἀναθυμιάσεως κατὰ μικρά τε ὼ πολλαχὴ διεσπαρ- 
μένα ἦ ἢ μαά. 841 088. μέλαν’ ἅττα διεσπαρμένα χυύδην 
Ζ2μὸδ. 680 514. διεσπάρθαι εἰς πολλα Ζμγ9. 671 ."80. 
φτ:βι. 822 "1 1. ἕως ἰσχυροτέρα ἀνάγκη διασείση ὼ χωρὶς 
αὐτὰς (τὰς βσίας ϑπμοοτ) διασπείρη Γ202. 1514 582. τῷ 
συνῆχθαι τὰ διεσπαρμένα χωρὶς (τὸ κάλλυς μέρη) εἰς ᾧ 
ΠΎ11. 128] 518. τες γεωργᾶντας διεσπάρθαι κατὰ ἣν 
χωραν Πζ4. 1819.381. τὰ ὅμοια τῶν ὀνομάτων ᾧἢ παρά) 
ληλα τιθέναι ἢ διασπείρειν ρ24. 1484 "89. 

διαστασιαίζι ω- ὀιεστασίασαν πάντας Πεά. 1808 "26. διεστα- 
σίασεν αὐτὸς πρὸς τὸς εὐπόρυς Πε6. 1806θ83. 

διάστασις. φάραγγες ὼ διαστάσεις τῆς γῆς μαιὃ. 880 586. 

ἡ ἀλγηδὼν διάστασις τῶν συμφύτων μερῶν μετὰ βίας τζθ. 
1452, 18. ἡ ὀιαστασις τῷ πλεύμονος Ζια 16. 495 384. ἡ 
τὸ στόμαιτος διάστασις ὀιφνὴς σα Ζμγ1. 669 "19. λαμ- 
βάνειν διαΐστασιν εἰσιώσης τὴς τροφῆς Ζωὸ δ. 681 "24. ἔχυσι 
διάστασιν αἱ ὑστέραι Ζγβ4. 188 081. πονῦσι τὴ τὸ «συνεχς 

οιαστάσει πε2θ. 888 19. ἰπορρήγνυνται αἱ φωναὶ ὅταν ὁ 

περὶ τὸν πνεύμονα τόπος ὑπὸ τὴς ὀιαστάσεως ἐκλυθὴ ακϑ04 

"18. εἴ πιθ8. 911081. --- πλείστη τῷ μέσῳ ὀιάστασις πρὸς 

τὰ πέρατα τῷ κόσμν ΚΟ. 6 416. ἤδη ἂν γεγόνει διάστασις 

τῶν ἄστρων Οβϑ. 288}510. ἡ διάστασις μία τῶν διεστης- 
κότων ἐνθένὸοε ἐκεῖσε κἀκεῖθεν δεῦρο ΦῪ 8.202 "17, διωστά- 80 
σεις (Βγ8 τόπα διαφοραὶ ἡ εἴδη) ἕξ, ἄνω κάτω ἔμπροσθεν 
ὄπισθεν ὁεϊξιὸν ἀριστερόν Φγό. 205 }82, 206 36. δ1. 208 "14. 
ΖαΣ. 104 "19. σῶμα τὸ πάσας ἔχον διαστάσεις, τὸ πάντη 
ἔχον διάστασιν, τὸ ἔχον τρεῖς διαστάσεις Φγδ. 304 Ρ20. 
Μχ10. 1066082. ΟαἹΙ. 268 "6. 7. 214 020. 82. 284 "28. 26 

τζϑ. 142 Ὀ25 844. τὸ ἀμερὲς ἐκ ἔχει διάστασιν ατϑ11 "2. 
-- ᾿ταπϑέθγίαν δὰ αι ϊεδύθμω. πᾶσα ; διαφορὰ ποιεῖ διαστα- 
σιν, μεγίστη ἴσως διάστασις ἀρετὴ ὼ μοχθηρία Πεδ. 1808 
ν)4, ἥνπερ εἴληφε διάστασιν (ἧπερ διεστᾶσιν οἱ ΒΟΓΏΑΥΒ 
θΐδ] υ 16. 159) Πη1. 1828 "15. ἐν μεγαλὴ διασταίσει μά- 4“ 
λιστα δῆλον γίνεται Ηι8. 1165 "25. κατὰ τὰς διαφορὰς δι᾿ 
ἧς ταῦτα χωρίζυσι αὶ ἄλλα φανεῖται μόρια. ψυχῆς μείζω 
οἰάστασιν ἔχοντα ψυϑ. 482 428. ἔστιν ἐν πᾶσι τοῖς γένεσιν 

αὕτη ἡ διάστασις (εἴϑυς ὼ ὕλης) Οὁ 4. 812.318. ὀιαστά- 
σεις, Β08 στάσεις, κινήσεις πολιτειῶν ΠΟ 11. 1296 88. 16. 45 

1800587. ζ1. 1821 819. 
ὀιαστέλλειν, 8θῆβι ταϑίογῖβ]}, ΟΡΡ συνθλίβειν ανά. 412 825. 

ὀιστέλλειν τὸν ἀέρα ταῖς πτέρυξιν Ζπ15. 118 512. ἐαν τις 

ὀιαστείλας θεωρήση τὴν κόμην εἴσω Ζιε18. 580 "18. ΟΓ17. 
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τῶν ̓ Ὑραμμῶν τί Οαϑ. 211 580. ἐκ διαστήματός τινος ΡᾺ 

αὐτῆς στιγμῆς Μμ9. 108ὅ 080. τὸ τῶν ἄστρων διάστημα 

πρὸς τὴν γῆν μαβ. 845 08. τὰ διαστήματα τῶν ἄνω πλήρη 

σώματος μαϑ8. 840 387,1. ἐκ πολλὺ διαστήματος αχ 800 

486, "5. κινεῖσθαι ἐν τῷ αὐτῷ διαστήματι, ὑκ ἄλλως ἔχειν 
τοὶς διαστήμασιν μα. 845 517, γὅ. 370 "8. Οβό. 2881). 
τὸ μεταξὺ ὀιάστημα. τὰ ἀνὰ μέσον διαστήματα Ζγγ4- 
11185. θι104. 889 ῦ. ἀγγεῖον ἔχον διάστημα μέγα Ζγεῖ. 
181 94, --- ὧν πολὺ τὸ διάστημα γίγνηται ἀρετῆς Ηθ9. 
1158 088. --- ἰῃ τ τηυβῖοα διάστημα τονιαῖον, ἐπίτριτον 
πιθ41. 922 "6. 28. 919011. -- Ἰορίοθ διάστημα οοπἰαρσαιίο 
Ρτϑθαϊοαθὶ οὰῃ βαδίθοῖο, βγη πρότασις Ααά4. 26 "21. 1ὅ. 
85 812, 81. 18. 88 54. β2. δ8 520 8], ἀἶδὶ πρότασις Ααϑὅ. 
42 "10 γνΖ. διάστημα κατηγορικόν, ἄμεσον, ἀδιαίρετον, ὁιαι- 
ρετόν ΑὙΖ21. 8271. 22. 84 385. 28. 8414. διαστημάτων 
οἱ ὄρων πυπηθγαΒ ἴῃ ΒΥ] ΟΡ ΊΒηι8 Θομιραγαῖυῦ Αα 25. 42 
}1-26. 

διαστίζειν. καὶ ῥᾷδιον διαστίξαι τὸ Ἡρακλείτυ Ργδ. 1407 
518, 14,18. 

διαστίλβειν τὰ κέρατα ὡσανεὶ λελεπισμένα θ1. 880 315. 
διαστολὴ ἢ συναγωγὴ τῆς αὐτῆς ὕλης Φό9. 211 815. δια- 

στολὴ τῷ πνεύμονος ἐπὶ πολὺν τόπον, ΟΡΡ συνάγειν ακ800 
88. 

διαστο μϑν. στόμα ὑστέρας μὴ διεστομω μένον φανερώς, ὀϊε- 
στομω μένον σφόδρα͵ Ζικῶ. 688 349, 15, οἵ ἀνεστομω μένον 412. 

διαστρέφ ειν. τὰ ξύλα διαστρέφεται, τὰ διεστραμμένα τῶν 
ξύλων ὀρθῶν πιὸ 4. 909 428. Ηβϑ9. 11096. ὁ κέραμος δια- 
στρέφεται ἐν ταῖς καμίνοις μὸ 6. 888 42. πρὸς τὸ μὴ ὃια- 
στρέφεσθαι τὰ μέλη Πη171. 1886 510. οἱ ὄνυχες, τῷ ἀετῷ 

ὁὀιαστρέφονται Ζιζ 6. 568 524. διαστρέψαι τὰς ὀφθαλμύς 
ἼΕη18. 1246 529. πλαῖ. 951086. οἱ ἱ ἄνθρωποι διαστρέφονται 
τὰ ὄμματα, διαστρέφονται (ἰιῦ τὰ ὄμματα), διεστραμμένοι 
πλαξτ. 960 318. 26. 90049. 1.95820.2.9571 Η7. ι80. 896 

"5. τὰ ὀϊαπεφορημένα ὼ διεστραμμένα τῶν εἰδὶ λων μτῷ. 
4604 014. ενϑ. 461 316. ὁὀϊέστραπται αὐτῶν ἡ φύσις Ζιθ2. 
589 "29. Ζπιτ. 114 38. διαστραφῆναι ἐν τῇ γενέσει Ζγεθ. 
185 080. πρόσωπον αἰσχρὸν τι ὼ διεστραμμένον 1 ποῦ. 1449 
486. -- διαστρέφειν τὸ ,ἐφεξὴς ποϑ. 1452 51. τὸ ἡδὺ ὁια- 
φθείρει αὶ ὰ ὀιαστρέφει τὴν ὑπόληψιν Ηζϑ. 114014. ἡ μο- 
χθηρία ἀαστρέξει ὸ διαψεύδεσθαι ποιεὶ Ηζ 18. 1144484. 
διαστρέφειν τὸν δικαστήν Ῥαὶ. 1854 524. ὁ θυμὸς ὁϊαστρέ- 
φει ὰ τὰς ἀρίστυς ἀνὸρας ΠγΎ16. 1281 881. 

διαστροφὴ ὀμμάτων πλαῖ. 958 30. 6[27. 960 320. --- δια- 
στροφή, Βγῃ παρὰ φύσιν ηεβ10. 1221 321, 80 (διαστροφῇ 
βου θθπάσμη ὁ ΕἾ, διαστροφήν ΒΚ). ἀϊδὺ, φθόρος πὸ 26. 871ὸ 
"26. 

διασύρειν τὸς ἐνδεχομένας ἀντιλογίας ρ84. 1489 4, διασυρ- 
τέον ταπεινωτέον ρ81. 1448 49. διασεσύρθαι ρ19. 1488 "6. 

ἜΣ το δ ξύλον μΧχ19.858}17. οἵ πια42. 904 38. διέσχι- 

849525. διαστέλλεσθαι, ΟΡΡ πιέζεσθαι ἀκδ00 ΡΩ. διαστα- 50 σται τὸ φλέβιον πλγϑ. 961 "84. --- ὀϊέσχισται ἀπαροτβ 4 
λέντα τὰ ὑγρά πθ14. 891 52. --- Ἰορίαα ὀιαστείλας, ΒΥᾺ 
οιορίσας τεῦ. 184 "22, 10. διαστειλάμενος. ΕΣῚ διορισαάίμενος 

τεϑ. 181 17,15. μικρὰ περὶ αὐτῷ διαστείλασθαι βέλτιον 
Πβ8. 1268 .82. 

διάστημά τι τὸ μεταξὺ τῶν ἐσχάτων Φὸ4. 211 07, 25: τὸ δὲ 

τῶν ἐσχάτων διάστημα μέγιστον Μιά4. 1066 39. ὧν ἔστι 
μεταξύ τι ὁ, διάστημά τι Μιδ. 1066 .486. τὸ αὐτὸ δια- 
στήμα ἕν πρὸς ὀύο ἢ δυο πρὸς ἕν ἢ τὸ ἄναντες αὶ τὸ κα- 
ταντες ΦΎΒ. 202"18. Μκϑ. 1066 582 ὁ τόπος ἔχει διαστή- 
ματα τρία. μῆκος ἢ πλάτος καὶ 
στασις). οἱ ὄγκοι ἡ τὰ διαστήματα ατϑ09 326. διάστημα 

ἔστι διάσχισις, διάστασις: ὅσα μακροβιώτερα τῶν ἐντόμων, 
τύτοις ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα διέσχισται ανϑ. 4715 82. 

διασωζ εἰν. τὴ τῷ περιττώματος προέσει διασώζεται ἕτερα 
Ζμγ 2. 668 16. πες διασώζειν τὸς παλαιὲς κλήρυς Πβ1. 
1266}21, εἴ τι ἐκ κηρθ συστήσειεν ἡ φύσις, ἐκ ἂν ἐν 

θερμῷ θεῖσα ὁϊιέσωσεν αν]ά4. 477 Ὁ19. διασωζομένης τῆς 
πρώτης ὕλης Μὸ 4. 1014}81. --- εἰ μέλλει διασωσειν ἀμ- 
ΣΤῈΣ τὸς λόγυς Φαό. 189 Ὁ]. 

ὃδὶι ταξις. ταύτην ὃ κόσμος ἔχει τὴν διάταξιν ΟὙ2. 800 ν2ὅ. 
βαθος Φὸ 1. 209 84 (εἴ διά- 60 διαταράττειν. ἔνια ἀνώγκη παντὶ φαίνεσθαι φοβερὰ καὶ δὶια- 

ταράττειν ἡεγ1. 1229 "18. 



190 διάτασις 

διάτασις τῶν μερῶν, ὃ ποιεῖ ὁ γυμναζόμενος πο. 885 028. 

ὴἡ διάτασις (τῶν θεόντων) Ζπ8. 105 318. σπάσμα ὑστέρας 

γίνεται ὑπὸ τῆς ὀιατάσεως Ζικ4. 686 482. ἡ εὔνοια ὅπ ἔχει 

οιάτασιν ἰδ' ὄρεξιν Ηιδ. 1166.}88. --- αἱ διατασεις τῶν 
παίδων ἢ κλαυθμοι Πη11. 1886 484. --- ὁ οἰσοφάγος νευ- 
ρυίδης. ὅπως ἔχη διάτασιν (1 6 δύναμιν τὰ ἐμεὶ μτμιτα 
εἰσιόσης τῆς τροφῆς Ζμγϑ. θθ4 388. οὔ Ζικ8. 635 "9. 

διατάσσειν. ἔστι τις ὁ διατάσσων τὴν τοιαύτην (τῶν ὅρα- 
νίων) τάξιν 18. 1470 419. τίνας εἶναι χρεὼν τῶν ἐπιστη- 
μῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ἡ πολιτικὴ διατάσσει Ἠα1. 1094 "1. 10 
πᾶς ὁ τῷ βὼ διάκοσμος ὑπὸ τῆς ψυχῆς ὁϊατέτακται κθ. 
899}16. διατάττειν οἷς βύλονται ῬΎ16. 1417 517. ---- ὑπὲρ 
αὐτῷ διατάττεσθαι πκθά. 950}19. 

διατείνειν. ὕχαμβ ὑφαίνει ἀραχνιον πρῶτον διατεῖναν πρὸς τὰ 

διάττειν 

ταῦτα διαθεῖναι προσήκει τὸν οἰκονέμον Πα!ιο. 1258 524. 
ἄρχων διατίθησι Διονύσια, ἀγῶνας ἢ 8381.1541}6. 381. 1543 
ὑθ, ἡ φύσις τὴν τὸ σπέρματος γένεσιν διέθηκε μετ᾽ ἀλλυ- 
"λων ΩΣ ἄρρενος ὺ, θήλεοῦ) Ζγα28. 181 328. --- τες κριτὰς 
πρὸς ἡμᾶς εὖ, κακῶς διαθεῖναι ρ8 1. 1444 028. (ἀρεταί τινες) 
περὶ τὰ μικρὰ ὁιατιθέα σιν ἡμᾶς ὡς δεὶ Ηδ10. 1135 "5. 
ὅτω διατίθενται οἱ ἐν τοῖς πάθεσιν ὄντες Ηηὅ. 1141 814. 
οἴ Πε2. 1802585. τὺς τελυμένυς καὶ μαθεῖν τι δεῖ ἀλλὰ 
παθεῖν ἢ διατεθῆναι [ 45. 1488 "21. ἐν τι πάσχοντι καὶ ὀια- 
τιθεμένῳ ἡ ἡ τῶν ποιητικῶν ὑπάρχει ἐνέργεια Ψβ2. 414511. 
τὸ σῶμα τἀ πβεῖα, αὶ διακεκόσμηται Οα 10. 280.321. -- 
ταϑὰ διατίθεσθαι, ἂθ σϑῦυβ νϑπδιῖθυβ οβ1845 "25. --- ἄν 
ἀποθαΐνη μὲὴ διαθέμενος Πβ9. 1270 528. --- ταῦτα τὴ λέξει 
διαθέσθαι Ῥγ1. 1403 Ρ20. 

πέρατα Ζιι89. 6289. πλῆθος ὕδατος εἰς πλάτος ὀιαταθέν 156 διατμίζειν. ὕγδῃβ διατμιζομένυ ὼ πνευματωμένα τῷ ὑγρὰ 
μβ2. 8δδ5 6. ὑστέρα διατεινομένη Ζικά. 686 380. . ὑμὴν δια- 
τέταται Ζιδ1. 5824.319. φλέβες διχτεταμέναι πρὸς τὸ ἰσχίον 
Ζιγά. 5152. ΖγΎββθ. 148 31. τὸ ἐπιστητὸν, μετ᾽ ἀποδείξεως 
ὼ λόγυ διατεινόμενον (Ὁ) ἡμα8δ. 1197 81. --- ἰηῖν νεφέλιον 
διατεῖνον ἢ μακρόν μβ8. 867}10. φλέβες διατείνυσι συνε- 30 
χεὶς Γαϑ. 3286085. οἴ πιδά. 897 ΝΤ, 485. φλέβες διατείνυσι 
διὰ τῶν σπλάγχνων, καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα, ἐπὶ τις δακτύ- 
λυς Ζμγ4. 660 82. ΖΙβ11. 608 "21. Ὑ2. 512 41,18. φλὲψ 
διατείνει τὴν χεῖρα, Ζιε1ὅ. 8471519. φωνὴ διατείνει πόρρω, 

πάντη, ἐπὶ πολὺν τόπον ακ800 515, 9, 580. διατείνει ἐ ἐπὶ πολὺ 15 
ὶ πολυειὸές ἐστιν Ἠὸ 8. 1121 Ρ16. ἐφ᾽ ὅτον διατείνει ἡ 
θεωρία Ηκϑ. 1118 Ρ29. διατείνειν περὶ πάσας τὰς πράξεις 

Ηὸ 4. 1122 3320, διὰ παντὸς τὸ βίῳ Ηκι. 1113 828. -- 
τιοᾶ διατείνεσθαι. ὁ σφόδρα περὶ μικρὰ διατεινόμενος ἡεγά4. 
1282 "14. διατείνονται τὰ κάλλιστα πράττειν Ηι8. 1169 89 
49, πνεύματος καάθεξις συμβαίνει τοῖς παιδίοις δὲ ἐτεινομένοις 
Πη171. 1886 .ν89. οἵ πιϑ1δ. 918 Ρ1δ. -- διατεταμένως 
ἐνεργεῖν περί τι Ἧκά. 1115 57, φευκτέον τὴν μοχθηρίαν Ἠι4. 
1160628. 

ΟΥΤ. 908 θχ1ά4, --- την ἴῃ ναροόγθαι οοηνογί, τὸ διατμίζον 

ὗγρον. τὸ διατμίσαν μα. 844 028. β1. 8568 "Β. 8. 851311. 
διατρέχειν. ἐξ ρίας διαὸραμεῖν ἈΧΤΊ. 851 "6, -- ταθίϑρὶι 

προθέμενοι τὴν ἀνὸρείαν ἢ τὴν αὐξησιν ταύτης διαδρα μόντες 
ρ86. 1441}7 (οἵ διέρχεσθαι 588, ὀϊεξέρχεσθαι͵ 09, διεξιέναι 
1 θ). : 

διατρίβειν. διατρίβειν περὶ ταῖς θύραις, περὶ θυρας. ἐν Ἴδη, 
περὶ τὴν θάλατταν Ρβιθ6. 1391512. 34. 1401 022. Πε1Ϊ. 
1818 57. Ζιὸδ. 584 51. τὸ ̓ Αθήνησι διατρίβειν ἐργῶδες ἢ 611. 
1682 322, 80. διατρί εἰν ἐπιτηρῶντα ὀίκην Ῥα 12. 1818 57. 
διατρίβειν περὶ τὸ ἐρώμενον Ῥβι1θ. 1391 35. ὁ ἄρρην ἔλαφος 
[ πρὸς μιᾷ διατρίβει Ζιζ 29. 618.11. --- ὁιατρίβειν πρὸς 
τοῖς ἔργοις Πεϑ. 1809 58. ζ4. 1818}18. --- διατρίβειν περὶ 
ὠνὴν καὶ πρᾶσιν Πὸ 4. 1291 "20, 36. διατρίβειν ἐν τῷ τιμω- 
ρεῖσθαι τῇ διανοίᾳ Ῥβ2. 181858. διατρίβειν περὶ τὰς θεο- 
λογίας, περὶ τὸ μὴ ὃν μβ1. 888 385. Μκϑ. 1064 80. περὶ 
τὸ ὁμολογώμενον [ διατριπτέον ῬΡγ16. 1417.510. πανταχῦ 
διατρίβειν ἡ ἐν τῷ πράγματι Ῥγ 14. 1415 Ρ28. διατρίβειν 
ἀκριβολογέμενον ἤη12. 1318 57. 

διατελεῖν ὁ ρατες διατελῶσιν ἐφεδρευοντες, ἰδιωτεύοντες Πβ9. 86 διατριβή. περὶ τὸν ἥλιον ὶ γίνεται διατριβὴ τοιαύτης συστά- 
1269.»39. 12. 1273 029 4] --- διατελεῖν ὁ δὐϊδοιῖνο τὸ 
ὠχρὸν μαλακὸν διατελεῖ, τα ἔθνη ὁιατελεὶ ἐλεύθερα εἷτι 
Ζιζ2. 560 Ἔ25: ιδ0. 082 Ἂ1, θα] 3 .2388580. Πη7. 183279Ρ25, 

81. ἐκ ἀεὶ τὰ μὲν γἣ τὰ δὲ θάλαττα ὁιατελεῖ μαϊά. 851 

528. -- διατελεῖν Ὁ ῬΓΔΘΡΟΒ οἵ ποιιῖπο ὀιατελεῖν ἐν ὕπνῳ, 4 

ἐν ὑγρῷ. πρὸς τοῖς αὐτοῖς δὶπν ΖΎΕ1. 1719 824. Ζμγθ. 669 
411. Ψγ8. 421}. ζ8. 469 "9. Φ6.812}20. πχγΎ1 4.988 814. 
διατελεῖν μετ᾽ εὐχροίας Ζιη4. ὅ84 314. συνανίσχοντες δύο 
παρήλιοι διετέλεσαν μέχρι ἡλίν δυσμῶν μγ2. 812 516. 
τῶτο μέχρι πόρρω διατελεῖ Ζιζ3. 501 820. --- διατελεῖ ἴπν- 46 
Ρθτϑ ἤδη τισὶ συμβέβηκεν ὥστε μυδὲν ἐνύπνιον ἑωρακέναι" 
τὺ τοῖς μὲν ὅλως διετέλεσεν εν8. 4621. 

διατέμνειν τὸ ἐν τὴ κεφαλῇ δέρμα πλαδ. 95121. --- οἱ 
σπογγεὶς διατέμνονται τὸς μυκτῆρας πλβδ. 960 "21. πολλαὶ 

σεως μγά. 8314 812. -- ποιεῖσθαι τὴν τροφὴν ὸ τὴν δια- 

τριβὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, δγῃ τὸν βιον αὶ τὴν τροφὴν ποιεῖσθαι 
Ζιαὶϊ. 481 420, 16. ποιεῖσθαι τὴν διατριβὴν ἐν ὕδατι, ἐν τὴ 
γὴ» ἐπὶ τῶν πετρῶν Ζιθ 8. 698 821..19. 617 417. ανϑ. 414 
526. --- ἡὶ ἐν φιλοσοφίᾳ διατριβή Πθ1. 1842 382. ἥ ὃὲια- 
τριβὴ ἐ ἐπὶ ταὶς τῶν πέλας ἁ ἁμαρτίαις Ῥβθ. 1384 "9. ἡ πλείστη 
ὃ. περὶ τὸς ὁρισμὲς γίνεται ταῦ. 102 "8. ἑτέρας διατριβῆς 

ὼ λογικωτέρας ηξαϑ. 1217 17. ὅπως ἀπὸ τύτων ὀὶϊατριβὴν 
ἐλαττω ἐχόντων ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ λόγος σχολάζη μᾶλλον 
Ζμδδ5. 682 488. εἰς βελτὼς διατριβὰς ὠγόμενος ὼ λόγες 
ΚΙοΟ. 18 134. ἀγωνιστικάς, διαλεκτικας ποιεῖσθαι τὰς δια- 
τριβάς τθ11. 161 324. --- (ὁ ὀημηγορῶν) ἐκ ἔχει πολλᾶς 
διατριβάς (γθ8, ἴὰ ααΐδιβ οοπιπιοτθίαν γαῖ) ΡΎ“ 7. 1418 
827. 

τῶν ἐντόμων διατεμνόμενα ζῇ ανὰ. 411 21. (τὸ τῶν ἀπλυ- 50 διατρυπᾶν τὰ ὄστρακα Ζιὸ 4. 528 588. Ζμβι7. 661 422. 
σιῶν γένος) διατμηθὲν πυκνότερόν ἐστι τῷ σπόγγυ Ζιε168. 
849 56. 

διατήκεσθαι ὑπὸ ὑγρῶ μὸ 8. 885 828. 
διατηρεῖν. διατηρῶντες τὸ πρέπον ἑκάστῳ Ηκϑ8. 1178 318. 

ταῦτα δεῖ διατηρεῖν τὸν ποιητήν πο15. 1454}15. διατηρεῖν δδ 

τὰ κογχηλια Ζιειδ. 5417, τὰ δέρματα Ζιὸ 4. 528 582, 
τὰς καλάμυς Ζιεϑ0. 6568 58. εἰς τὴν ἄμμον καταδύεται τῷ 
ῥύγχει διατρυπήσας Ζιι81. 621 δὅ. 

διατρώγειν τὰς τρίχας ἡμβθ. 1202 421. διατραγόντες Ὁ) 

τὰς νευράς Ρβ24. 1401}16. ἐάν τις βαλάνες διατραγη 
πχβι1. 981 88. 

δια ττᾶν. διηττημένη Ζγκ20. 1728 828 (Αυὐ ὁ ςοἁ Ζ, ὀιητη- 
τὸ συμβαῖνον ΜΙΑ 8. 9901. --- βὺς ἐννέα ἔτη διατηρᾶσιν 
ἀνοχεύτυς Ζιθι. 598 "18. διατηρεῖσθαι τὴν φωνὴν ὁμοίαν 
ὑπὸ τὰ περιέχοντος ὀργάνυ ακ 801 481. -- χελιδὼν διατη- μένη ΒΚ, ἔοτι διηθημένη οἵ διηθεῖν). 
ρᾶσά τινι συνηθείᾳ, τὸ προειληφὸς τέκνον, ὅπως μὴ δὶς λάβη διάττειν. ἀστέρες διώττοντες μαά. 841 ν8δ. πκς 28. 948 Ὀ16. 
Ζιιτ. 612 Ρ28. 8δ0ὺ διάττοντες (Ἰἰηὶ ἀστέρες) κά. 395 382. σέλα ὁιάττει κῷ. 

διατιθέναι. διατιθέντες οἶνον εἰς ὀστραίκια Ζιθά. 594 511. --- 8928. διώττοντος τῷ θερμῶ πβ81. 869 16. 



διατυπῦν 

διατυπὸν. τὰς τῶν δακτυλίων σφραγῖδας ἀδύνατον εἶναι σα- 
φεῖς, ὅταν μὴ διατυπωθῶσιν ἀκριβῶς ακ 801 "5, 12. -- 
τοὶ παρα θυ Ῥέα τὴν κρᾶσιν τῷ ἄρρενος τῶν φυτῶν Ὰ 
τὸ θήλεος φταῶ. 811 529. 

διατύπωσις. ὅταν ἐκ σκωλήκων εἰς τὴν διατύπωσιν ἔλθωσι, 
καλῦνται νύμφαι Ζιει9. 8512. 

ὀιαυγὲς ὕδωρ θ112. 840 084. 
διανλοδρομεῖ ἡ φύσις ὼ ἀνελίττεται ἐπὶ τὴν ἀρχνν Ζγβδ. 

141}21. 
διανλωνίζ εἰν δοκεῖ ἡ θάλαττα ὑπὸ τὴν γὴν μβδ. 8366 521. 

διαυλωνίζ ει τὸ ὕδωρ διὰ τῶν βραγχίων αν10. 47 8012. 
ῥιαφαίνειν. πνεῦμα. ὃ τὸν τε ὄγκον ποιεῖ ὸ τὴν λευκότητα 

διαφαίνει Ζβ 2. 185 020. --- ρ888 διὰ πυκνοτέρυν διαφαινό- 
μενον ἔλαττον φῶς μα ὅ. 842 "6. τὸ τῆς βαφὴς διαφαινό- 
μενον χϑ. 198 Ῥῶ. μέλαν τὸ μὴ διαφαινόμενον Ζγε1. 180 
84, εἴ διαφανής. τὸ ὀιαφαινόμενον λευκόν, τὸ “μὴ διαφαι- 
γόμενον μέλαν πκη41. 986.38. θδ. 890 314. τὴν θάλασσαν 
πολλάκις πορφυριζυσαν διαφαίνεσθαι θ180. 848 326. 

ὀιαφανής. ἂν τις μέλιττα ἐξερπύση, φαίνεται διαφανής, ὼ 

ὑδὲν ἐν τὴ κοιλίᾳ ἐνὸν ὀῆλον Ζιθ14. 699 326. --- τὸ δια- 30 
φανές αυδτα Βαθδϑαῦ πδίσγαπι οὖ νὰ ἴῃ βθπδὰ νἱἀθπαϊ ψβι. 
δι Ε ἈΓΌΘΩ] Ρ 94.148. διαφανὲς λέγω ὃ ἔστι μὲν ὁρα- 
τὸν, δ καθ᾽ αὐτὸ δὲ ὁρατὸν ἀλλὰ ὁι᾿ ἀλλότριον χρῶμα ΨβΊ. 
4184. (λέγσσί τινες μᾶλλον ἔχειν πόρυς τὰ διαφανὴ μᾶλ- 

δ 

10 

16 

λον Γα 8. 824 082) φως ἐστὶν ἡ ἐνέργεια. τῷ ϑιαφανῦς 3 

διαφανές ψβ1. 418010, 419."11. ἄχρυν ἐστὶ τὸ διαφανές 
ψβΊ. 418 028. πᾶν χοῶμα κινητικόν ἐστι τῷ κατ᾽ ἐνέργειαν 
διαφανῶς ψβι. 418 1. ἐστὶ χρῶμα τῷ διαφανῶς κατὰ 
συμβεβηκός" τὸ διαφανὲς καθ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἐν τοῖς σώμασι 
ματος ποιεὶ 

εἰναι διαφανές Ζγεϊ. 780 484. τὸ διαφανὲς λευκὸν φαίνεται 

πκγ28. 984 218. τὸ διαφανὲς ὑκ ἔστιν ἴδιον ἀέρος ἢ ὕϑατος 
ἀλλά τις κοινὴ φύσις ἢ δύναμις αι8. 489."21. ΨΎ1. 425 
ἡ", Τα 4. 819 }28. τὸ διαφανὲς τῷ ὄμματος ὴ καλυμένη 
χϑρὴ α(3. 488 ν16. αὶ συμβαίνει τὸ ὁρᾶν (τὸ ὄμμα) 
ἀλλ᾽ ἢ Η διαφανές αι. 488 "14. τὰ γλαυκὰ κινεῖται μᾶλλον 
ὑπὸ τὸ φωτὸς ἡ τῶν ὁρατῶν, Η ὑγρὸν ἡ ἢ διαφανές Ζγεὶ. 
180 88. 

διαφέρειν. 1. ὕγϑπβ εἶτ᾿ ἐκεῖνον μὲν διήνεγκεν, ἕτερος δὲ ἀὴρ 
ἐπιρρεὶ πχς 48. 945}524, --ρα88 τὸ ἤλεκτρον διαφέρεται 
εἰς τὸς Ἕλληνας 8681. 8836}"6. --- συνάψειας συμφερόμενον 

ὼ διαφερόμενον (Βογδοὶ ἔν 46) κδ. 396 "2 1. μετατιθεμένυ 
τινὸς μέρυς ἢ ἀφαιρυμένυ διαφέρεται ἣὼ κινεῖται τὸ ὅλον 

ποϑ. 1451 484. --- πιρίϑρᾷᾳ ϑια φέρεσθαι, διενεχθῆναι 46 ἀϊΐδ8- 

μετέχειν αι ὃ. 489519, δ9, τὸ “μέλαν μὴ 80 

Σ ὕδωρ 8ὅ 

40 

διαφθείρειν 191 

φας Ζιβι. 491 016. διαφέρειν γένει, εἴδει, κατοὸ γένος, κατ᾽ 
εἶδος Μι8. 1054 "27. 4. 1058 326. δ]10. 1018 326. Ηχ ὅ. 
1118.326. Πδ8. 1290 86. Ψα1. 402 "8. τοὶ πλεῖστον ὁϊα- 
φέροντα τῶν. ἐν ταὐτῷ γίνει ϑχ Μὸ10. 1018 827-29. "4. 
1058 328. διαφέρειν ταῖς ἀντικειμέναις διαφοραῖς, ἐνάντιως 
Μδὸ6. 1016 428. (7. 1061 811. ἧ ἄνθρωπος, δὸὲν ὁιοίσυσιν 
Βαᾳ. 1096 2. ἄλλα παρ᾽ ἄλλα “τιθέμενα ἀμύθητον διαφέρει 
μγά. 816 524. διαφέρειν καθ᾽ ὑπεροχὴν ἢ ἔλλειψιν Ζια 1. 
488 422, τὸ πῶς δὲν αὐτοῖς διαφέρει Ηδ8. 1121}8. τὸ 
ἐπίσταται ἣ ἔττιν ἐπισταίμενος ἐδὲν , διαφέρει Δαάδ. 81 "14 
γν2. τζ9. 141 028 τὸ ὅτως ἥ ἐκείνως ἔχειν ὅ τι μικρὸν 

ἀλλ᾽ ὅλον διαφέρε: ᾧὶ πᾶν πρὸς τὴν θεωρίαν Οα ὅ. 211 ΡΒ, 
οἵ Πδ1δ. 1299 "28. Γαῶ. 815 Ρ28. Βϑυὰ ΤΑτῸ διαφέρει 1 ἰπὰ- 
ΡΘγΒ ἀϑαγραίατ, ὰ δ βο αἴθ, δὲν διαφέρει, ὠὸὲν διαφέρει 
πρὸς τὸν λόγον, πρὸς τὸ νῦν ΗΕ10. 1184 319. γ1ὅ. 1119 
"2. ηδ. 1146 }25.θ2. 1185 Ρ26. Οα11. 280 8. ψαι. 402 
"26, ἤδη ἐν τῷ πῶς διαφέρει Γα2. 81 δ δ, πρὲς τὰς ἐνερ- 
γείας πολὺ διοίσει, Ἀκβ. 1178 328, κατὰ τονε τὸς τρόπως 

διοίσει ἀμήχανον ὅσον Ἠη4. 1141 38, τί διοίσει περὶ τῶν 
ἠπορημένων ΠΎ1Ο. 1281 481, κὰ βάάϊοα θπαποίαιΐοπα Ρεγ 
ἰηβηϊάναπι ὁὀιαφέρει δὲ ἴσως ὦ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει 
τὸ ἄριστον ὑπολαμβάνειν 5ῖπι Ηα8. 1098 "81. 11. 1101 381. 

βι. 1108 424. Ῥα10. 1869 380. γ}: 1404 89. ποῖ0. 1402 

8420. ΨᾺ] Ροοὶ ΠῚ 816. δὲν διοίσει αὐτὲς ἔχειν ἢ ἢ ἀλλοις 

ἔχωσι πείθεσθαι οἷν ΗΪ 138. 1148 080 (οἴε10. 1184 Ρ21). 
δ14. 1128 22. μα 18. 85010. β8. 856 }26. γ4. 3714 22. 
Αα28. 48 314. β14. 63.087. γ8. 72 81. ἢ ὅ. 9122. . 8.98 
482. τζ 6. 148 035 (άυο ἱηβπηϊεῖνι ΡΘγ ὸ ποῖ ρ6. ἥ δοη- 

ἰαποῦ Αἰβά. 51 388. Ὑ11. Τ7 814; ργίαϑ ἢ οιαἰςἐθπάσμι νἱ- 

ἀοίαν τζϑ. 141515; γε 15. 1244 "82 νἱά δία ξογγαρίο 8 

ἰῃ6886), διαφέρει τι πρὸς τὸ τὴν πόλιν εἶναι σπυδαίαν ὼ 

τὰς παῖδας εἶναι σπυδαίας Πα18. 126017., Θηυποϊαίϊοπα 

Ἰηδοστορδίϊννα, οοηαϊίομδ!! Πη3. 1824 8582. μαϑ. 840 318. 

γ8ὅ..8715 584. --- διαφέρειν ΘχοΟ]]Θγα Ζιζϑ6. 580 "δ. Πγ1 2. 
128241. βὅ. 1268 324. διαφέρειν. κατ᾽ ἀρετήν Πηγτ. 1219 
439.ε1. 1801 840. --- μέγα διαφέρει, δγπ πρὸ ἔργα ἐστί 
τθιά. 168 "25, 28. --- τὸ διαφέρον. ἀληϑεύειν ἐν τῷ 
διαφέροντι αρδ. 1250}18. --- ὀιαφερόντως. α. τὰ ὧο- 
τοκῦντα οτοκεῖ διαφερόντως (ἰ 8 αἱϊὰ Ἀ}1061) Ζγ58. 118 
"6. διαφερόντως ἂν ὁρίσαιτο φυσικός τε ὼ ὃ: ἰαλεκτικὸς ἔκα- 
στον ψαὶ. 408 329. Ο[Πα18. 1260 Α11. τέκτων ἢ γεωμέ- 
τρης διαφερόντως. ἐπιζητῦσι τὴν ὀρθήν Ηατ. 1098 "29. οὔ 
δ12. 1120 086. ἐδὸν διαφερόντως ἔχειν ἀλλ᾽ ὡσαύτως Οα 8. 
211 6 --- ὃ. ρῥτγαθοῖραθ. διαφερόντως ἀκριβδν, τιμᾶσθαι 

βϑῦβα, πρὸς ἀλλήλυς, περί τινος, ἔν τινι, τὶ ΟὙ1. 298 "14. 46 ψβ9. 421 322, ΡβΙ1ο. 1887}80. διαφερόντως μὲν... ὁ 
ψα2. 404 80, 405 82. ΠΕῚ. 1801 986.η1. 1828 8. 8. 
1820 517. θ2. 18818. οἰ Ζμὸ2. 671 09. φύσει διηνέχθησαν 
τά τε νοήματα αὶ τὰ αἰσθήματα ἢ 10. 1488 528. ἀ6 ἀϊ8- 
οογάϊα ΗΙ1. 116418.ηεη6.1240}86. 10. 1248}21. ἡμβιι. 

μὴν ἀλλὰ ὼ Ζιβιι. 508 25. 
διὰ εὐγειν. διαφεύγειν τὸς ἀνθρώπυς, ἀπὸ τῶν ἄλλων ἰχ- 

θνων Ζιι80. 618 "2, 87. 621 327. πολλάκις ἐληλυθότες εἰς 
τὼ δεινὰ καὶ διαπεφευγότες Ρβὅ. 1888 328, 8. 1885 "25. δια- 

1211 338. Πβυ. 1268 Ρ24. διαφέρεσθαι ὃ ἑαυτοῖς, διενεχθῆναι 50 φυγεῖν τὸ νόσημα, χαλεπόν Ζιθ21. 608 "11. --- διαφεύγειν 
τοῖς συμμάχοις ρ8. 1425 "14. ὁϊενεχθῆναι περί τινος Πεά4. 
1808 84, --- 2. ἀμὸν διαφέρειν τινὸς τινι Πε΄. 1801512. 
ὑδὲν δια φέρειν τινός ε14. 2458. Ηηά. 1146 29, 84. δια- 
φέρειν πρός τι 2ιβ18. δ00 521. γ19. 521 422. θι. 588 425. 
οιαφέρει ὑδὲν ὁ πόρος τὸ ἄρρενος ἢ τῆς θηλείας Ζιδ. 521 
411. διαφέρυσι ταύτην πρὸς ἀλλήλως διαφοράν μκι. 4θὅ 
1, διαφέρειν ταῖς εἰρημέναις διαφοραῖς, τῷ μᾶλλον ὼ 
ἧττον αἱ Φὸ 14. 324 38. μὸ 12. 390 "6. 8. 88 419. α4. 841 
ν5. 11. 841 16. βι. 858}26 αἱ. ἔστι δ᾽ ὅπυ συμφέρυσιν αἱ 
αὐταὶ ἀρχαὶ 
φέρειν κατὰ τὴν θέσιν μαά. 841 Ρ24. ὁιαφέρειν τὰς μορ- 

τὸ ἀμφίβολον, τὴν ἀπιστίαν ρ26. 1480 "88. 12. 1480 ν0. 
διαφυγεῖν τὸ ἐλέγχεσθαι τι11. 115 16. τῦτο μὲν διαφευ- 
γύσιν, ἄλλα δ᾽ ἄλογα συμβαίνει Ογόὅ. 804 88. --- τί ἔσται 
ὅπερ τὴν διαίρεσιν διαφεύγει Γα 2. 816816. τὰ λεγόμενα 
αἴτια διαφεύγειν φαίνεται τὸν λόγον μβ8. 851 0422, --- τίς 

ἐστιν ἀσία διαφεύγει Μζ 83. 1029.311. τὰ ἀδύνατα εἰνχι 
ταύτη διαφεύγει, ἑτωσὶ σκοπουμένοις διαφεύγει Μθά4. 1047 
ὑδ. νὸ, 1093}10. διαφειήγει σκοπυμένος ἡεαδ.121659, 

διαφθαρτικόν, βγη θανατηφόρον πα 41. 866 58. 
ὅπι διαφέρωσιν Ὁ) Πὸ15. 1299 029. δια- 80 διαφθείρειν. ἐλάφυ διαφθείροντος τὴν νομήν Ρβϑ20. 1898 

θ14. ὅπως μὴ διαφθαρὴ ἢ τὸ ῥεῦμα τῷ ποταμῶ μα14. 852 μ ΡΊ ῥεῦμ μα μ 



192 διαφθορά διαφροντίζειν 

μ49, πόρρω τῶν διαφϑερύντων, τῶν διαφθειρόντων Πβ10. ποιῶσι διαφοράν Μιϑ. 1058 "6, 2, ἸαθίοτΘ., διθθῃ βϑῆβα ὁὀια- 
19212Ὁ1. ε8. 1308 326. ὁιαφθείρειν τιὺς ἰατρὸς διὰ κέρδος οραὶ πολλαὶ ὑπάρχησι τοῖς αὐτοῖς τῷ εἴδει, ἀλλ᾽ ὦ κατ᾽ 
ΠΎ 16. 1287.439. ὁϊιεφθάρθαι τὴν κρίσιν ΠΎ15. 1286 584. ὕσιαν ἐὸδὲ καθ' αὐτά Αδ18. 91.312. ὅσα τῶν ζιμων τῶν 
ὀιαφϑείρονται αἱ ἐν πολυχρονίοις ἀρχαῖς Πε8. 1808 "14. δια- σημείων διαισθάνεται τὸς διαφοραῖς Ζιι1. 608 320. --- νοτθα 
φθείρεσθαι εἰς τὸ θῆλυ πιϑθ. 894 "19. τὰ διεφθαρμένα, ορρ 5 οὔπι διαφορὰ οοπίαποία: προσαπτειν τὰς δια φορὼς τιῷ γένει 
τὰ κατὰ φύσιν Παὅ.125481. ὀφθαλμοὶ ἀσπαλάκυ διεφθαρ- τζί. 189.329. μετὰ τῷ γένυς αἱ συλλαμβανόμεναι διαφοραί 
μένοι Ζιὸ 8. 588 31. διεφθαρμένος δι᾿ ἡδονήν Ηζὅ. 1140 "17. ΜζΙ12. 10871}82. ἐμπίπτειν εἰς διαφοράς τινας Ζμαϑ. 648 
αὶ φατέον ἡδονὰς εἶναι πλὴν τοῖς ὀιεφθαρμένοις Ἠκ δ. 1116 411. δεῖ τὸ αὐτὸ αὶ ἄτομον εἰς ἑτέραν ᾧὶ ἑτέραν ἰέναι διαφοράν 
154. διεφθαρμένον, οοπὶ κακόν, ἁμάρτημα Μθ9. 1051 521. Ζμα 8. 648 514. ὁιεστηκέναι διαφορᾷ τινί πο. 1448 316. 
ζιο διεφθαρμένη ἢ μοχθηρά Ηιϑ. 1110328. --- τὸ διαφθεῖραι ᾿ιὸ ὀὁϊαφέρειν διαφοραῖς τισί μὸ 10. 888 .410. 12. 8907. Ζια]. 
τῷ ποιῆσαι ῥᾷον τηδ. 154 080. διαφθείρειν ἑαυτόν, πολεμίως 488 512. Μδ6.1016325. Φδτά4. 224 47. διαφέρειν ταύτην 
( 68 οοοἴάθγθ) ΗΕ] δ. 1188 318 6011 310. Πη2. 1824 "20. νέαι πρὸς ἀλλήλωυς διαφορον μκὶ. 4605 .312. ἔχειν ὀιαφοραν πρός 
ἐν τοῖς τόκοις διαφθείρονται πολλαί Πη16. 1885 518, 20. τι Αα18. 82.516. ἔχειν ὀιαφοράν τινα, μεγάλην. πολλήν. 
Ζγὸᾳ. 118 .ν19. διαφθείρειν τὸ ἔμβρυον. τὴν ὀχείαν Ζιζ22. ἴδιον, ἔχειν διαφορὰς πλείυς, εὐμεγέθεις αἱ ταῦ. 108 316. 

δ11514. ΖΎβΊ. 148.384. ἡ δημοκρατία, ἡ χεὶρ ὀιεφϑάρη τς μαϑ. 840 09. β4. 860 14. ΖΙΎΙ. 509 428, 81. δ 1. 534520. 
Πεβ8. 1802 580. αἢ. 1208 8322. ὀϊαφθείρειν τὴν τῶν ἐναντίων Πβ8. 1269 "271. δ4. 1290}84. Ηζ9. 1141 584. ρθ. 1427 
σπυδὴν γέλωτι ΡΎ18. 1419 Ρά. 588. μὴ ἔχειν διαφοραν. ϑγῃὰ μὴ ἔχειν εἴδη Φη4. 249 534. 

δια φθορα. καὶ διαφθορὰ κακόν Μθ9. 1051 321. καλῦνται ἐκρύ- ἐγγὺς ἔχειν τὰς ὀιαφοραῖς ηεηϑ. 1241 "17, εἰσὶν αἱ τοιαίδε 
σεις αἱ μέχρι τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν οὀιαφθοραί Ζιηϑ. 588511. διαφοραὶ κατὰ τὺς βίυς Ζια!. 481.311,}88. ἔστι περὶ τὲς 

οῇ 4. 58511. --- διαφθοραὶ κριτῶν Ῥα12. 1812 8584. 80. ὀδόντας πολλὴ διαφορά ΖΙβ1. 601 88. εἰσὶν αἱ διαφοραὶ ἐν 
διαφιλονεικεῖν, οἱ ἐν τοῖς λόγοις ἀγωνιζόμενοι ἢ ὀϊαφιλο- τρισὶν ὅροις ΠῸ 15. 1810 10. εὑρεῖν τὰς ὀιαφοραάς τα ]θ. 

γεικῶντες τιϑ. 165 }18. 18.108 224. 18.108 388-}6, κατὰ μικρὰν διαφοράν ΖΙιθ1. 

διαφορά, 1. βθηδὲ Ἰορίοο ( οἵ διαφέρειν) ἸαιτίαΒ ἀυδι δια- 588521. --- ἴῃ 60 ἀδὰ ν διαφορά, ηυἱ τὰ Ἰορίόφαια εἰρηί- 

φορὰ ραίοῖ ἑτερότης Μι8. 1054 "28. Ὑ. 1004 421 ΒΖ, πᾶπὶ βορίϊοπθαι γϑίθγθπαυβ δῦ, αἰΐᾳυϑ δθγηϊτασ νατθῖδβ. ἧς 
πρὸς τὰ ἔξω τὸ γένυς ἐκ ἔστι διαφορά Μιά. 1058 321. 38 μᾶλλον αἱ διαφοραὶ τόδε τι σημαίνυτι, μᾶλλον ὑσία. ἧς 
τῶν ἑτερογενιῦν ἕτεραι τῷ εἴδει ὁ αἱ διαφοραί Κὶ 8.1 Ρ11 ὁὲ στέρησιν. μὴ ὄν Γαϑ. 8318"15. ἔνθα μὲν ὧν ἡὶ διαφορὰ 
γγ2. -- ἐκ τῷ γένος ἢ τῶν διαφορῶν τὰ εἴϑη ΜιΤ. 1067 ( 6 πδρϑῦϊο) πρόσεστι παρὰ τὸ ἐν τὴ ἀποφάσει ΜΎΣ. 1004 
57. διαφοραί, ἀϊδὲ λόγος ἑνοποιός Μηδ. 1045 17. δεῖ διαι- 414. τὴν ὀιαφοράν, δι ἣν ὑκ ὧν εἴη τὸ λεχθέν. ἐκ ἔστιν 

ρεῖσθαι τὴν τῆς διαφορᾶς διαφοραν Μζ12. 1038 39. 4086 εἰπεῖν Φὸ 6. 218 "8. ἄνεμοί τε ἢ πνευμάτων διαφοραί (ἔοτα 

Ἰαϊογοθάδην ἰορίοδα γαθίοπαβ ἰηίος διαφοράν. γένος, εἶδος 8ὺ ἰᾳ εἴδη, οἵ 5 εἶδος) κα. 394 37. οἵἩ πκα18. 928 6. ὥσπερ 

ν 8 γένος εἰ εἶδος. θδεμία διαφορὰ τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἐλέχθη πρότερον ἐν τὴ διαφορᾷ τὴ τῶν μορίων (ἰ 6 ἴῃ 6χ- 

ὑπαρχόντων τζ 6. 144 324. διαφορά, ἀϊδὲ πάθος τζ 6. 148 Ῥοποϑηάίβ αἰ δγθη 118) Ζιεδ. 541 86. πλῶτος ε"γγένεια ἀρετὴ 
438-12. (διαφοραῖς τισὶ αὶ πάθεσι χωρίζεσθαι ΓαῚ. 815 38. παιδεία ὼᾧ τὰ τώτοις λεγόμενα κατὰ τὴν αὐτὴν διαφοράν 

παθήμασι καὶ διαφοραῖς μὸ 10. 888 310.) ἡ διαφορὰ τῶν μὴ (ἔδγθ ἱ 4 συστοιχίαν) Πθ4. 1291 080. ἡ ὄψις μαλιστα 

ἐν ὑποκειμένῳ ἐστίν ΚΟ. 8.532. πάντα συνωνύμως ἀπὸ τῶν 8ε᾽ πολλὰς ὀηλοῖ ὀιαφοράς ΜΑ 1. 980 217. αἱ 1. 487 49, ὅ. 

διαφορῶν λέγεται Κα. 8.388. τὴν διαφορὰν ὡς ὅσαν γενι- ταύτης τὴς διαφορᾶς (υδὶ νοσδθαῖϊο διαφοραὶ αἰταπιαμθ ορ- 
κὴν ὁμῦ τῷ γένει τακτέον τα 4. 101 "18. ἔχειν διαφορὰν Ροβίυἱοπὶβ πιθπιθγαπι ΑΥ' δοπιρ]οοίίει.) θατέρῳ μορίω ἔστω 

κατὰ τὸ γένος Ζια!. 488.ν24. ἡ διαφορὰ ποιότητα τῷ γένης ἡ ἐνέργεια ἀφωρισμένη, θατέρῳ δὲ τὸ δυνατόν Ἅθ6. 1048) 4 

σημαίνει τὸθ. 128 526. ζ9. 144518-22. Μὸ14. 1020 588 ΒΖ. -- 2. διαφορά ἀἰββθηβίο (εἶ διαφέρεσθαι). ποιεῖν στασεις 

ΒΖ, 8ὅ,"2, 18, 18. Φε2. 226 528. κατὰ τὴν τὸ τί ἐστιν 40 πρὸς ἀλλήλυς αὶ διαφοράς Πη1 6. 1884 088. οὗ ε4. 1803 588. 

ἀπόδοσιν μᾶλλον ἁρμόττει τὸ γένος ἢ τὴν ὀιαφορὰν εἰπεῖν (εἴ ἔοικε πᾶσα διαφορὰ --- ἰ 6 ἀἰθετοπίια ---- ποιεῖν δὶα΄- 

τὸ. 128.224. ὑδεμία ὀιαφοραὰ σημαίνει τί ἐστιν τὸ. 122 στασιν Πε8. 1803 14.) διαλυίειν τὰς διαφορὰς τῶν πολιτῶν 

ν»168. ἡ ἐσία αὶ διαφορά τζθ. 148 383, διίαηοι ἡ τελευταία ρ8. 1424 06. ἐν ταῖς φιλίαις αἱ ὀϊαφοραὶ πως γίνονται 

διαφορὰ ἡ ὁσία τῷ πράγματος Μζ12. 10385"519, ἡ τελευ- Ἡμβ11. 1210 326, 85,1. τὰ καλὰ τοσαύτην ἔχει διαφορὰν 
ταία διαφορὰ τὸ εἰὸος Ζμαϑ. 644 32, 648 519. οἵ Ὑτόπα] 6; ἐς. (ἀϊεβθηϑαπι) ἢ πλάνην Ηα1. 1094 "15. 
Καῖερ Ρ ὅ8 844, 98. ΖΘΙ]ον Π, 2, 148,1. ἴδιαι τῷ πράγματος δια φορεῖν. συνορὰν τὰ ἐιαπεφορημένα ἢ διεστραμμένα τῶν 
διαφοραί τζθ. 148 381. δὀιαφοραι ἀντιδιηρημέναι, ἀντικείμεναι, εἰδώλων μτῶ. 464 18. 
διαφορὰ εἰδοποιός ν 8 Ἀν. ἡ μεγίστη βῖνα τελεία διαφορὰ διάφορος ἀοῇ, ἀϊδὲ ἕτερος, ἐναντίος Μι8. 1054 Ρ23-81. ὁ 9. 
ἐναντιότης, ἐναντίωσις Μιά. 1058 "4, 18. 8. 1058 412. γ2. 1018512 ΒΖ. τὸ 4. 126 52. ὀιάφορα ἀλλήλοις τἀντικείμενα 
1004 321. διαφοραὶ ἐναντίαι ἢ αἱ αὐταὶ τῶν ἐναντίων κατη- δ᾽ Ζμαϑ. 648 481. ὀιάφορα γένει, εἴδει (κατ᾽ εἶδος) Μι8. 1054 
γορῶνται τηϑ. 158 5117. αἱ πρῶται ἐναντιώσεις ὼ διαφοραί 027-80. τεά. 182 "25, 26. Φε4. 228 80. Ζγα!8. 728 "4. 
Μκϑ8. 1061}14. Γβῶ. 8329 "11. τὰ γένη τῶν διαφορῶν Μη2. Ηκ 8. 1118 088. ἀρχαὶ διάφοροι τῷ γένει. ορρ συγγενεῖς 
10424582. αἱ ἀπὸ τὸ γένυς κατὰ τὴν διαίρεσιν διαφοραί ΑὙΒ82. 88 Ῥ27. ἡ φύσει φορὰ ὀιάφορος Φὸδ᾽ ἃ. 215 412. ὁιά- 
Ζμαϑ8. 648 084. - ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν λόγος τῷ εἴδυς . ᾧοροι μονάδες (1 ἀσύμβλητοι) Μμτ. 1081 588, 86, 1083 
ἐστίν, ὁ ἐκ τῶν ἐνυπαρχόντων τῆς ὕλης μᾶλλον Μη2. 1048 86 Ρδ5, οὐ ΒΖ δὰ Μμθ. --- χαλκώματα διώφορα (ρταδδίαπίίΑ) 
419. ἔστιν ἡ διαφορὰ τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλη Ζμα 8. 648 524. θ62. 885318. [ 248. 1624 581. --- τὸ ὀιαίφορον. ἱ 6 οαυβα 
διαφοραί, ορρ ὕλη ΜΑΞ9. 9928. Φαδ. 181 "19. Ζμβι. 646 οοηὐθηίίοηΐβ οβ1852 2, οὔαρδ. 1250}27. 7.1951384.}10. 
417. διαφοραὶ τρεῖς Ὀϑιποοτῖε ΜΑ 4. 986 "18. η2. 1042 νχ2, διάφραγμα. μέρος τὸ μυκτῆρος τὸ μὲν ὀιάφραγμα χόνόρος, 
-- 4υ88 δοάϑπι εἴδει ὠτόμῳ σοπιίποηΐαγ,, ὀία φοροίν ἴπθον τὸ δ᾽ ὀχέτευμα κενόν (σΑΥΠΑρο βαρὺ πασίατα) Ζια!]. 

86 ποὴ Βδροηΐῖ, ὡς ὕλη γὰρ ὁ ἄνθρωπος, ἡ ποιεὶ ὁὲ δια- 80 492 016. 

φορὰν ἡ ὕλη. βορὰ ὅσαι ἐν τῷ λόγῳ εἰσὶν ἐναντιότητες, εἴδει διαφροντίζ ειν τὴν οἰκειότητα Πβ4. 1282 Ρ20. 



διαφυλάττειν διδάσκειν 198 

διάχυλος καὶ ᾧ ὑγρὰ λίαν σαρξ Ζιθ21. 603 Ρ20. διαφυλάττειν φίλυς τὸς αὐτύς, τὼ καθεστῶτα ρ39. 1445 
διάχυσις, ΟΡ πῆξις μδδ. 882 380. οὗ διαχεῖν. "39. 8. 1428 481, τας ὁμολογίας αρδ. 1250 Ὀ19, τὴν θέσιν 

Η.8. 1096 32. ΟΥ7. 806418. διαφυλάττειν ἀνεγκλήτος τὺς διαχωρεῖν. λεπτὴ διηθυμένη τροφὴ διεχωίρει Ζγδά. 118 521. 
πολίτας Ῥα4. 1860 816. διαφυλάττειν τὸς λόγος ὅπως μὴ ἄπεπτα διαχωρεῖ Ζμαγιά. 618 820. 
διαφθαρήσονται Ρ1. 1421 385. --- σαφῶς δηλώσομεν ταῦτα δ διαχύρησις. ταχείας γινομένης τῆς διαχωρήσεως ταχεῖα γί- 
διαφυλάττοντες (οὈβογναπίθβ) ρ81. 1488.387. --- διαφυ- νεται ἡ ἐπιθυμία Ζμγιά. 615 322. 
λακτέον ρ8. 1428 481. (ὀιαφυλάττοντα, ϑρεὶ οἱ δεῖ φυλάτ- διαχωρητικυΐ υΐπερον τὸ ἄλευρον ἑψόμενον πκα1 2. 928 218. 
τειν ρ86. 1441 415.) διαχωρίζεσθαι, ὉΡΡ᾽ συνέχεσθαι Μ)Ὲ28. 1028 328. ἅμα 

διαφῦναι. λεπτὸν ὑμένα ἔχυσι διαπεφυκότα Γ 816. 1581}22. ἐλθόντα εἰς τὸς ὑστέρας ἐκεὶ διεχωρίζετο Ζγα 20. 129 38. 
διαφύντος (Εωρ Τ1) Φθι. 2560081. 190 ἀνάγκη τὰ βλέφαρα διαχωρίζεσθαι Ζγβ6. 1441. 

διαφυσή σεις Ἢ περιττώσεις. δυσώδεις πιγά. 908 317. διαχώρισις Ζγα18. 128 "16. 
διάφυσις. τὰ κοῖλα μέρη τῇ πκχεύμονος ἔχει διαφύζσεις χον- διαψεύδεσθαι Ρβι. 1378 39. Ψγϑ. 428 Ὀ20 (οἴ ψεύδεσθαι 

ὃρώϑεις εἰς ὀξὺ συνηκώσας" ἐκ δὲ τῶν διαφύσεων τρήματα, 
(οατε]α ρίπθοβ ΩΝ ται} 08 ΒΔ πῇ) Ζια16. 495 "9. τὰ 
δίόυμα τῶν ῳῶν ὃυ᾽ ἔχει λεκίθυς, ὧν τὰ μὲν διείργει τῷ τὸ 
λευχῦ λεπτὴ ιαφυσις, τὰ δ᾽ ὑκ ἔχει ταύτην τὴν διάφυσιν 
(θαυ δ᾽ θυμιὶηὶβ ἀἰθδορ[πιθαΐαπι) Ζιζ3. 5862 426. “ βελόνη 

εἰ διαφυσίν τινα (δυύαγθπι) ὑπὸ τὴν γαστέρα αὶ μ᾿ τὸ ἦτρον" 
ὅταν δ᾽ ἐκτέχη, συμῷῴνεται ταῦτα πάλιν Ζιζ 18. 561 "25. 

ε5Π 481. 
διαφωνεῖν. ορρ συμφωνεῖν, συνάδειν, ἐφαρμόττειν Ηα 8. 

1098 12. ε8. 1182 "28, 28. κϑ. 1179 822, 21.016. Πη18ὃ. 

1381 580. διαφωνεῖν (ἰ 6 ἕτερον εἶναι) ς ἀκ ἰπβέγαχαοηδὶ 
τῷ εἴοει, τῷ ὀνόματι ταὶδ. 106 312, 23. εἴ τι διαφωνεῖ 

021). ἡ μοχθηρία διαστρέφει αὶ διαψεύδεσθαι ποιεῖ περὶ τὰς 
ἀρχαῖς Ηζ!8. 1144 485. ἡὶ ὄψις διαψεύϑεται πγ9. 812 324. 
ὑπολήψει ὰ δόξη ἐνδέχεται διαψεύδεσθαι Ἠζϑ8. 1139 "17. 
Ἡρόδοτος διέψευσται γράψας Ζιγ 23. 523 .511. διαψεύδε- 
σθαι, διαψευσθῆναι, διεψεῦσθαι, ορρ ἀληθεύειν Μκό. 1061 
584, γ8. 1005 12, 4. 1008 "8. 5. 1009 814, 11 (εἴ κθ. 
1062.}86). Ηζ 6. 1141.48. οὗ ι8. 1166 8. μνϑ, 452 26. 
δ ἀπάτη Αα84. 41 540, 48 324. ἐκ συλλογισμᾷ διαψευ- 
δόμενοι, εὐηθικῶς ἢ λίαν διεψευτμένοι Ζγγθ. 156}18, 151 
"2. αἴτιον τῷ διεψεῦσθαι εν. 460 528. διαψεύϑεσθαι διὰ 
τὰς ἕξεις ἡεγ1. 1229 "22. ὁ τῷ λόγῳ διεψευσμένος ἡμβθ. 
1202 411. διεψευσμένος τὰ περὶ τὴν διάνοιαν Πη1. 1828488. 

τῦτ. 146 485. 9. 1417.321. η1. 163 486. εἴ πὸ διαφωνεῖ Βἰπι 385 διαψηφίζεσθαι. ἀρχαὶ κρυπτὴ ψήφῳ διαψηφισταί ρ8. 
(πιρογβοπδῦον ἀβαγραγὶ νἱάθίιυ) τβά. 111 24. 10.114 
582, ὃ 2. 122 41, 84,510. ζ6. 14521 (εἴτ. 146 485 οἱ 
ΤΥ]. 9.141 .521). η]. 152 "26 (6[386). σκοπεῖν ἐπὶ τῷ δια- 

γῦντος τεῦ. 180 87. --- οἱ πρῶτοι διαφωνῶσι, περὶ τῶν 

ἀριθμῶν Μωϑ. 1085 586. --- διαφωνεῖ ὦ δεῖ πράττειν ᾧ ἃ 80 
πράττει, διαφωνεῖ ταῦτα βἰπι ΗΙ8. 1169 51 δ. θ2. 1155 "22. 

ἠεη15. 1249511. Ρβ28. 1897}2. ἵνα μὴ ̓διαφωνῶσιν͵ αἱ 
δυνάμεις Πη16. 1884 585. διαφωνεῖ ἐπὶ τῆς ἰδέας ὁ ὁ ὅρος 
τζ10. 148 519. --- ϑιαφωνεῖν τινί, ναι διαφωνεῖ τῷ ψευϑᾶ 

1424}2. 

διαψύχειν αν15. 418 320. --- ρ688 διαψύχεσθαι πληϑ. 968 
588. χϑ. 194 584. 

διγονία. τὰ διγονίαν ποιύώμενα ζῷα Ζγαι1. 119524. οὔ διτ- 
τογονεῖν. 

Διδάλης Πέρσης οβι850 δ16. 
δίδαξις, ἐνέργεια, τῷ διδασκαλυκῶ, ὴ ποίησις ὼ ̓  πάθησις, ἡ 

δίδαξις ἢ ἡ μαθησις ταὐτό, τὸ δ᾽ εἶναι ὦ ταὐτό Φγ8. 202 
482,2, 1. 

τάληθές, τοῖς λόγοις τὰ ἔργα βὶπι Ηα 4. 1097 34. 8. 1098 86 διδασκαλεῖον. ἐν τοῖς διδασκαλείοις Πδ11. 1295}17. 
Ρ1η2. ι8. 1168]. χὶ. 1112 486. Πη18. 1381 080. διαφωνεῖ 
ὁ νῆς (οοδὰ ὁ παῖς) πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν ἡεηθ. 1240 ν84. 

διαχαλὰ ν- τὸ πὴρ διαχαλᾷ τὸ πεπηγός πζϑ8. 886 . 

διαχεῖν. ὁ ἥλιος (ἡ θερμότης) διαχεῖ τὸν ἀέρα, τὸ ὑγρόν μγῦ. 

διδασκαλία τῆς μυσικῆς Πθ5. 18340}14. ἐκ διδασκαλίας, 
ΟΡΡ ἐξ ἔθως Ηβ!1. 1108 215. ἔνια τῶν ζῳων κοινωνεῖ τινὸς 
μαθήσεως ὸ διδασκαλίας Ζι1. 608 418. διδασκαλίας χάριν 
εἰρηκέναι, ΟΡΡ ὡς γενόμενον εἰρηκέναι Οα 10. 2380 31. φαί- 

816 528. πβ28. 869516. καϑὅ. 944 82. τὸ θερμὸν πνευ- 40 νεσθαι ἄνευ διδασκαλίας. ορρ τῷ λόγῳ παρασκευάζεσθαι 
ματοποιεὶ τὰ ὑγρὰ διαχέον πκὸ10. 987 46. τ μᾷ88 δια- 
χεῖσθαι, ΟΡΡ πήγνυσθαι πθ9. 890}17. τὸ ὑγρὸν διαχεῖται 
ὑπὸ τῦ πυρός πκαϑῦ. 929 088. κεδ. 988 514, ὅταν τὰ φαρ- 
μακα εἰς τὴν κοιλίαν εἰσέλθωσι καὶ “διαχυθῶσι πα 42. 864 
481. 48. 864 "17, 20. μιγνύμενον τῷ πόματι ὼ διαχεόμενον 4 

πχβδ. 9808. ὁ ἀὴρ (τὸ πνεῦμα, ἡ ἀτμίς) ὀιαχεῖται, βγπ 
σκεδαννυται, ΟΡΡ ὑπομένει Ψβ8. 419 21. μΎ1. 870 "δ 
(πνεῦμα σποράδην διαχεόμενον). ἀκ800 511, 028, 856. πκε18. 
939. δι7. κοά9. 940 41, διαχεῖται τὸ αἷμα ἐκ τῆς καρδίας 

εἰς ἅπαντα τὰ μέρη τῷ σώματος, ΟΡΡ συντρέχει εἰς τὴν 50 
καρδίαν ἢ 288. 1520512. τὸ ψυχρὸν ὀιαχυθέν πα29. 862 
)29. σπέρμα ἄγονον ὁϊαχεῖται, γόνιμον ἐν ὕδατι κάτω χωρεῖ 
Ζιγ23. 528 "26 (οἴ διαχεῖσθαι καὶ ὶ ἀφανίζεσθαι η8. 588 δ1 ὅ). 
Ζγβ1. 1414. ὠὸν διαχεῖται εἰς πολλαί Ζιγ1. 610 ν21. τὰ 
λεπυριυίδη διαχεῖται Ζιει5. ὅ46 80. --- πιοῖδρῃ οἱ μαλα- δ6 
κὸν χὸ διακεχυ μένον βλέποντες φ6. 818.326. 

διαχειρίζειν. αἱ ἀρχαὶ διαχειρίζυσι πολλὰ τῶν κοινῶν Πζ8. 
1522 908. 

διαχρῶνται ἑαυτείς πλὶ. 9δδ 412. 

διαχρίυ σιν αἱ ἀέλιτται τὸ ἔδαφος τῷ κολλωδεστάτῳ Ζιι40. 80 
628 Ρ80. 

Υ. 

ποῖϑ.145655. τὸ τῆς λέξεως ἀναγκαῖον ἐν πάση διδασκαλίᾳ 
Ῥγ1.140489. διδασκαλία, Θοηὶ μάθησις διανοητική ΑὙΤ. ΤΊΣΙ. 
τζ4.141 480. ορρ γυμνασία πεῖρα τθ11. 161 425. ἄτε- 
χνος διδασκαλία τι84. 1841. --- διδασκαλίας ἐστὶν ὁ κατὰ 
τὴν ἐπιστήμην λόγος Ῥα1. 1855 438. πᾶσα διδασκαλία ἐκ 
προγιγνωσχομένων. δι’ ἐπαγωγὴς ἢ συλλογισμῷ, διὰ προ- 
τέρων ἢ γνωριμωτέρων τζ4. 141 280. 

διδασκαλικός ἡξη14. 1241 026. ὁϊδασκαλικὴ , ἐπιστήμη ἡ 
τῶν αἰτιῶν θεωρητική ΜΑ2. 982 28. ἔχειν τὴν διδασκαλι- 
κὴν τῶν ἔργων Π|.18. 126094. ἑκάστη τέχνη περὶ τὸ αὐτῇ 

ὑποκείμενόν ἐστι διδασκαλικὴ ἢ πειστική Ῥα 3. 1855 Ρ29,. 
λόγοι διδασκαλικοί, ϑγῃ ἀποδεικτικοί, ἀἰδὲ διαλεκτικοί, πει- 
ραστικοί, ἐριστικοί τιῶ. 1658.489,}9. Ηη9. 1151 418. τὸ δὲ- 
δασκαλικόν, ἡ δίδαξις ἐνέργεια τῷ ὀιδασκαλικῦ γ8. 202 
Βγ, --- οἱ σοφώτεροι διδασκαλικώτεροι τῶν αἰτίων ΜΑ 2. 
982818. 

διδάσκειν, ορρ διαλέγεσθαι τι10. 1τ1}1. διδάσκειν αθησιν 
ἰδίαν ΠΡ]. 1387526. ὀιδασκεσθαι τις υἱεῖς τὰς κύφας ἐρ- 
γασίας πζτ. 1821 324. --- δεδιδαχως ᾿Ιφιγένειαν, ἐδιδά.- 
χθησαν αἱ Νεφέλαι εἶπι δ 618. 1618 510. 679. 1578 515. 
584. 1518 Ὑ11. δ8ὅ. 1578 "20. --- διδακτὴ πᾶσα ἐπι- 

ΒΡ 



194 διδαχή διέρχεσθαι 

στήμη δοκεῖ εἶναι Ηζϑ. 1189 ΡΩ2δ. διειπάμενος οβ1851 δ. ἄν μὴ διείπωνται 4» Ἐπίαβοβο, 
διδαχή. διδαχῇ. οΡΡ φύσει Ηκ10. 1179 Β21, ὁ λόγος ὸ ἡ διέπωνται ΒΚ) ηεη10. 1248.381. αὶ διείποντο υὑς ἠθικῶς 

διδαχή] ΗχΙ0. 1119 028. μνήμης ἡ διδαχῆς πολλὰ τῶν ζῴων γξη10. 1248 "7. 
κοινωνεῖ Ζια]. 488 "25. διείργειν. συνεχεῖς ὦ μεθ διείργει μηδὲν Ζγδά. 110 518. 

διδόναι. αἱ μητέρες διδόασι τὰ αὑτῶν τρέφεσθαι Ηθ9.1189 5 οἴ Γαβ. 826 56. ἸΡΝΣ διείργει τὰ ψὰ τῷ μὴ εἰς ἄλληλα 
429, μισθός τις δοτέος ἨεΕ10. 1184 Ρ7. οἶνον πρὸς σῖτον δὶ- συγκεχύσθαι τὰ ὠχρά Ζιζϑ. 562 525. «ἢ δ6. 581520. ὑμὴν 
δόναι λαμβάνειν Παϑ9. 1251 321. δῦναι. ἀἰδὶ ἀποὸῶναι, διείργει Ψβ11. 428 "10. ὁδός, ποταμὸς διείργει Ζιθ28. 606 
ἀνταπο, δῦναι Ηι2. 1164 26, 838. Ρβτ1. 1885 "8. διδόναι, ορΡ᾿ ῬΩ8, 29. 
ὠνεῖσθαι ᾧ πωλεῖν Πβϑ9. 1210 421. , ὅϑναι, ἀϊδὲ ἀποδόσθαι διεκθεῖν. τὸ ἀστράψαν ἄχρι τῆς γῆς διεκθέον κά. 8395522. 
511.1562 Ρ20. πρὸς χάριν ἀκροώμενοι διδόασι τοῖς ἀμ- 10 διεκπίπτειν. τὸ ἐντὸς θερμὸν ἔξω ὁϊεκπίπτει πιδ1 4. 910 4171. 
φισβητῦσιν. ἀλλ᾽ ἰ κρίνυσιν Ῥα1. 1854 584. ὅταν ὁ δαίμων 16.910". 
εὖ διδῷ (Ευγ ΟΥ 667) Ηι9. 1169 "8. -- δῦναι ἢ λαβεῖν διεκπνεῖν. ὅσοι ἄνεμοι δϊεκπνέωσι πρόσω κατ᾽ εὐθεῖαν κά. 
λόγον τι. 1654271. δεδωκέναι λόγον ἣ δώσειν Ργ1δ. 1416 894 585. 
488. διδόναι ἡ λαμβάνειν ὄρκυς Ῥα15. 1871 38. δῶναι ὃί- διελέγχειν τι ἐκ συλλογισμᾷ 85. 1490 "88. 
κην. δίκας Πεϑ. 1802 Ῥ22. 810. 1212 09. ΡῬβ28.13898}271. 16 διεξάττοντες ἄνεμοι κά. 394 Ρ1δ. ὅ. 397 3481. 
διδόναι τὼς εὐθύνας Πβ9. 1271 38. γΥ11. 1282 82. ΡγΥ10. διεξέρπειν, ὙΠΈΡ ΚΥ ΤῊΣ κθ. 899.524, 898 088. 
141186, 8,020. ἔ 889. 1542 "38. 406. 1646 ν48. ψα 4. διεξέρχεσθαι. διεξελθεῖν ἴσον τόπον μχὶ. 848 Ὀ7. τὰ ἄπειρα 
401 Ῥ29 (Βογθαγβ Ὀΐ4] Ρ 15. 142). οἱ πεῖραν μὴ δεδωκότες ἀδύνατον διεξελθεῖν Φθ8. 268 46, ῬΡά. γῦ. 204 "9 (ϑγαὰ ὁϊελ- 
ρ80. 1486 581. --- ἐκ τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν συνίσταται θεῖν 4. 204 58). Μα2. 994 581. διεξελθεῖν τὸὶ ἄπειρα νοῦντα 
τρίγωνον ατϑτο "8. ἐπεὶ τὰ σημεῖα δέδοται, καὶ ἡ κη δεδο- ἢ ΑὙΖ22. 88 "6. --- ὕδωρ ἐ δυνάμενον διεξελθεῖν, 5. διελθεῖν 
μένη ἂν εἴη δεδομένης τῆς περιφερείας μγῦ. 810 54, δ. θεω- μβϑ8. 8866, 4. οὗ πι48. 895 58, -- ὀιεξεληλύθα μεν τὰς 
ρεῖν τὴν δοθεῖσαν πολιτείαν, ΒΥ τὴν ἐξ ὑποθέσεως Πὸι. πάσας πίστεις, διεξελθεῖν πάντα τὰ ῥηθέντα δτα ρ1 8. 1482 
1288 "28. ἡ ῥητορικὴ περὶ τῷ δοθέντος ὡς εἰπεῖν δύναται "δ. 86. 1441}9. 81. 1488 37. Φ1. 806 12. ὁιεξελθοντες 
θεωρεῖν τὸ πιθανόν, ορρ περί τι γένος ἴδιον ἀφωρισμένον τὰς τῶν ἄλλων ὑπολήψεις. Οα10. 219 "δ. 
Ῥαῶ. 18δδ}88. -- διδόναι, δοποθάδγθ, ρδγι θυ. θιδόναι 36 διεξιέναι τὴν γραμμήν, τὸ πεπερασμένον, ποσόν τι Ἠχ8. 
δίοδον ὑγρῷ, διαπνοὴν τῷ πνεύματι μὸτ. 88410. β8. 868 1114484. Φθ10. 266}18. γ6. 206 09, 11 ώψχα διιέναι 4. 
59. διδόναι ἐξυσίαν Πβ9.᾿ 1270.321. ε8. 1802 ΡΒ. μβ8. 859 204 "4). ζτ. 288 228 (βγῃ ὁμέναι 486). ὃ ̓ ἀργὴς φθανει 
427. ὁ νόμος δίδωσιν ἐπανορθᾶσθαι ΠγΎ16. 1281 421. ἂν ἡ διεξιον πρὶν ἐκπυρῶσαι ΜμΎ1. 371 422. ὑπὸ τὸ ψυχρᾶ διεξι- 
πολιτεία διδῷ τὴν ὑπεροχήν ΠεΊ. 18017.219. δίδομεν ταῦτα ὄντος τῷ θερμὰ μδιο. 888}28. -- ὁ λέγων τὸν αὐτὸν 
τοῖς ποιηταῖς ποῦ. 1460 ν18. -- οοποθάθσθ Δ)᾽υ!ὰ ἴῃ 80 διέξεισι λόγον Μζι4. 1089 529. -- διεξιέναι τὰ παρεληλυ- 
ἀϊδραϊαπάο. εἴτε δῴη τις αὐτοῖς εἴτε δειχθείη τῦτο ΜΑ 8. θότα, “οὶ δηλῶν τὰ παρόντα, προλέγειν. τὰ μέλλοντα ρ81. 
990 12. ἄν τις τῶτο διδῷ, βγῃ συγχωρεῖν Μγά. 1006 "24, 1488520. οὗ 2. 1422 Ν22. διεξιτέον τὰς μεταβολάς ρ8. 
21. οὗ Φζϑ. 289 "29. αἢ. 1858411. 8. 186 39. πιηϑ8. 911}7. 1425. διεξιέναι περί τινος κεφαλαιωδῶς ρ88. 1445 485. 
διδόναι, ορρ ἀνανεύειν τθ11. 161 "18. δοτέον ἁπλῶς ἢ ἀρ- διεξοδικός. τῷ διεξοδικῶ τὸ μὲν οἷον ἐφέδρανον λωτός, τὸ 
νητέον τθ1. 160 325. ἐκ ἄρα δοτέον ἐν παντί ῷθ8. 268 }20. 8. δὲ κοτυληδων Ζια18. 498 328 (Δη08). 
(δοτέον Ῥτο ποιητέον ΨΎΣ. 425 Ρ1Ὶ οἱ Τογϑῦγ, οὗ ποιεῖν) τῇἮΉ διέξοδος. ἄπειρον τὸ διέξοδον ἔχον ἀτελεύτητον Φγ4. 2045. 
δοθῆναι. τὸ καθόλυ τθι. 1560 "22. εἴ τις ὀίδωσι Αβ21. 1051 Μκ10. 1066 486. ἡ διέξοδος τῷ περιττώματος (βμ8) Ζμδϑ. 
(ϑγὰ ὑπόκειται 16). ἀναιρεῖν τῶν δεδομένων τι Οα 12. 684 26. (Ζγα4. 717 }6 Αὐν, ἔξοδος ΒΚ.) --- ,διὰ ἁπλῆς 
288 86. τῷ ὑρανῇ περιαγωνγὴς ἀλλοῖαι παντων , διέξοδοι γίνονται κα. 

δίδραχμος “β 1868 517. 44 899 .48. --- ἐκ τῶν περὶ ἑκάστυ οἰκείων ἡ διέξοδος τῷ προ- 
δίδυμος. τὸ ἀριστερὸν ἢ δεξιὸν δίδυμα, διδύμην ἔχει τὴν κειμένυ ῥᾷον γένοιτ᾽ ἄν ταθ. 108 41 (οὔ διεξιέναι). ἀσαφὴς 

φύσιν Ζμγ1. 610 .36. --- τὰ δίδυμα τῶν ῳῶν Ζιζ 8. 562 ἡ τοιαύτη διέξοδος φ2. 806 485. 
424. Ζγα20. 128 836. πι61. 898 211. τίκτειν δίδυμα Ζγδά. διέπειν. ὁ τὸ σύμπαν διέπων θεός κθ. 899 518. 
110 .518. Ζιηά. δ85 518. γίνεται δίδυμα θῆλυ καὶ ὸ ἄρρεν ὦμα "διεργάζ εσθαι. ὁιεργασθὲν (τοῖς στρυφνοὶς) μᾶλλον δέχεται 
Ζγὸϊ. 164 438. ἤδη ἐγένετο δίδυμα ἐκ ἐοικότα ἀλλήλοις 45 τὴν βαφήν πχβι1. 981 814. 
Ζιηθ. 586 48. ἐν ἀνθρωποις ἂν ἧ τὰ δίδυμα ἄρρεν καὶ θῆλυ, διερεθίζεσθαι πρὸς ἀλλήλυς 690. 881171. 
ὀλίγα σώζεται Ζιηά. 588 ΓᾺ 584 037, πι28. 894 48. ἤδη διερεῖν, Βυιηροῖδγο πχεῖ1. 989 328 (Ββπὶ 6 οοᾶ Ὑ οἱ νϑῖϑσα 
δίδυμα κύνσά τις ἐπεκύησε τρίτον Ζιηά. 6855171. --- οἱ ἱπίογρυ Ἰδῦ, διαιρεῖν ΒΚ). 
δίδυμοι δἰάυ8. ἐν τοῖς διὸύμοις μαθ. 848 }81. διερευνήσωμεν τῶτο Φτα. 816 028. 

διδυ μοτοκεῖν Ζιζ19. 518 580. θ128. 842 028. ἐν ἀνθρώποις 60 διερὸν τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν ὑγρότητα ἐπιπολῆς, βεβρεγμένον δὲ 
τὰ διδυμοτοκώμενα θὴλν ὼ ἄρρεν ἧττον σώζεται Ζγδᾷα. τὸ εἰς βαθος Τβ2. 3801, 19. οἴ παϑ. 860 421. ΧΕΙ]. 
115.3238. 989 546. (δίυργος 317). 12. 989. 380. τὸ διερὸν ὅκ ἔστιν 

διδυ μοτοκία Ζγλ4. 712}014, ξ ἄνευ σώματος" λανθάνει μᾶλλον ἡ ἡμᾶς, εἰ διερὸν διερῶ ὦ ἅπτε- 
διδυμοτόκος Ζιζ 19. 518 082. ται ψβ11. 428 526,}1 Ὑταϊθε. 
διεγείρεσθαι πι81. 894 528. διεγερθῆναι πηγϑά. 810 322. --- δ διέρχεσθαι ἄνισυς γραμμάς πιςὃ. 918 "5, διελθεῖν τὴν ἄπει- 

τα ϑῖϑρ ἢ ἐν ἔργον ἐπιλόγυ τὸ τὰ πάθη διεγεῖραι 1258. 1499 ρον, τὸ ἄπειρον. τὰ ἄπειρα ἀϑύνατον ᾧγ4. 204 48. θ8. 2683 

510. 57,9. 266 419, Οα. 212 48. 29. ΑγὙ8.12 511. 22. 8289 

διεδρεῖαι, ΟΡΡ συνεδρεῖαι γε. 1286}10. 4]. εἰ ἅμα διέρχεται ὸ διελήλυθεν ᾧζι. 282 δ4, ἐκ ἔστιν 
διεδρία. ὅθεν τὰς διεδρίας ὼ τὰς συνεδρίας οἱ μάντεις λαμ- ὅπυ τὸ Φερόμενον ἠρεμήσει υἐς διεληλυθός ὧθ9. 265 Ρ6. --- 

βανυσιν Ζι1. 608 δ27. 80 τὸ πνεῦμα ἔφθασε διελθόν, τὸ πῦρ κατεμαράνθη διελθόν 
ὀίεδρος, δίεδρα τὰ πολέμια τιθέντες οἱ μάντεις Ζιι1. 608 28. ΜΎΙ. 811 521. α7. 844 .480. -- διὰ πάντων διελήλυθε τὸ 



διερωτᾶν 

ἦρχεν ἢ τὸ ἄρχεσθαι Πβ11. 1218 17. δ14. 1298 517. 
15." 1800 826. --- διέρ εσθαι περί τινος, περὶ εὐδαιμονίας 
τύπῳ διελθεῖν, περὶ φιλίας ἕποιτ᾽ ἂν διελθεῖν εἰπι τα2.101 
3. Μθ6. 1048 380. μα!. 8339 55. Ηκθ. 1176581. 9ι. 1155 
18. δά. 1122519. πλὶ. 954 511 8]. διέλθωμεν τὼς ἐνδεχο- δ 
μένας ἀπορίας ΜΑΤ. 9881. ὅτω διελθόντες Οδ 2. 808 "1. 
διελθεῖν τίς πολιτεία τίσι συμφέρει ΠῸῊ12. 1296"14. 

διερωτᾶν. παρὰ τῶν δι᾿ ἀποδείξεως λεγόντων δεῖ πυνθάνεσθαι 
διρωτῶντας Μβ4.1000320. οὔ 40.1481}8. 88.1490528. 

διεσθίειν. τὰ ἐχίδια ἔσωθεν διαφαγόντα ἐξέρχεται Ζιε 84. 10 
8558 580. 

δίεσις. 1. δίεσις τῆς πλεκτάνης διὰ τῷ αὐλῷ Ζγα1ὅ. 120 
586. ---- 2. πιβῖοθ πιθά. 911 586 (Βοΐοβθῃ ῥ 67 854). ἡ δίεσις 
τὸ ἁπλῶν ἐν μέλει Αγ28. 84 089, Μὸ6. 1016921. 11.1058 
412,58. ν]. 1087 "85. ὁ ἐν τῇ διέσει φθόγγος λανθάνει 16 
αιθ. 446 52. αἱ δϊιέσεις δύο Μι1. 1058 215 ΒΖ. 

διετὴς ἵππος Ζιε14. 54811. ἔλαφος ἀποβάλλει τὰ κέρατα 
κατ᾿ ἔτος, ἀρξάμενος ἀπὸ διετῶς Ζιβι. 500 411. κύησις 
ὀιετήῆς Ζγὸ1ο0. 711}15. σπέρμα διετὲς λαχάνων πκῖῖ. 
924 ΡΩ8. 

διετίζ εν. τίνα ζῷα διετίζει, τίνα καὶ διετίζει Ζιε1 8. 550 Ρ14. 
33. 558 816. θ14. 599 522. 87. 622 31. 41. 627 }29. 
[{317. 1582 81. 

διενλα βεῖσθαι. ἄν μὴ διευλαβηθῶσιν αἱ παῖδες ἀρχομένων 
τῶν καταμηνίων Ζιη1. 581 514. 36 

διευριπίζει ὁ ἀήρ πκε2 2. 940 48. 
διευρύν εἰν. ἀφιστάναι τὸ ἔντερον ᾿, διευρύνειν Ζιθ11. 600 

"12. --- ραθ8 διευρυνομένων τῶν πόρων Ψβϑ. 422 48. λι- 
μνίον διευρύνεται 9112. 841 48. 

δίεφθος. ὅ τι ἂν λάβη ὁ ἀστήρ, παραχρῆμα δίεφθον Ζιειὅ. 30 
548 88. 

διέχειν, ἰπὺρ 1. ἶνες διέχωσιν ἀπὸ τῶν νεύρων πρὸς τὰς φλέ- 
βῆτη Ζιγθ. 515 "28. βιτ. 509315. αΙ7. 496081. 

Ζμβα. 65188. γά. 665}82. ὁ ἥλιος διὰ τῶν τετραπλεύ- 
βὼν διέχων πιεθ. 911 08. --- 2. διέχειν ἱ ᾳ διαφέρειν. τὸ 85 
δον ἐν πο)ιὺ διέχυσι θεωρεῖν ΡΎ11.1412.512, 17. δὲν 

διέχοι φαγεῖν ἢ μὴ φαγεῖν Μκθ. 1068 481. 
διηγεῖσθαι. ἔργον ῥήτορος προοιμιάσασθαι πρὸς εὔνοιαν, διη- 

γήσασθαι πρὸς πιθανότητα Γ128. 1499 421, 82. 
διήγημα τικὴ μίμησις ποῦ4. 1459 088. ἡ δἰηγημάξοὶὴ ἡ ἐν 40 

μέτρῳ μιμητική πο. 1489 417. με μιμεῖσθαι ἀπαγγέλ- 

λοντα ποϑ. 1448.421, ὁρρ ἡ ἐν τῷ πράττειν μίμησις, μι- 
μεῖσθαι πράττοντας ποῦϑ. 1489 51. 8. 1448 521. 

διήγησις. Ἡρόδοτος ἐν τῇ διηγήσει τὴ περὶ τὴν πολιορκίαν 
Ζιθι8. 601 "2. --- διήγητις, σχῆμα τῆς λέξεως, ἀἰδὲ ἐντολή, 46 
εὐχή 4]. πο019. 1456}11. --- ΡδΓ8 ογβεϊοπίβ, ἀϊβὲ προοίμιον 
4] Ρα1. 1884 Ν18. ΚΙ2. 1408. διήγησις τὸ δικανικῶ μόνω 
λόγω ἐστίν ῬΎ18. 1414 386. τὰς διηγήσεις ποίας δεὶ εἶναι 
Ργ16. ρ81. 82. διήγησις ταχεῖα Ργ16.1416}29. διηγή- 

διιέναι 105 

διήκειν. ὁ ἄνεμος. διήκει δεῦρο. πόρρω μβό. 862 585, 868 
218, δ. ἰσθμὸς εἰς τὸν πόντον, ὠκεανὸς κατὰ στενὸν ἡ ἐπι- 
μήκη αὐχένα διήκει κ 8. 898 "25, ὅ. ὁ στόμαχος ἀπὸ τῷ 
στόματος ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ κάτω “διήκει Ζιβι1. 501 486. 
τὸ αὐτὸ πάθος ἐπὶ πλείω διήκει χώραν͵ μβά. 8360518. ἀπ᾽ 
αὐτῷ τὰ φιλικὰ ὸ πρὸς τὸς ἄλλυς διήκει Ηι8. 1168 Ρ6. ᾿ 

θαι ̓  τὸ ὀίΐκαιον, ἐπ᾽ ἴσον διήκοντα Ηθ11. 1160 88. 
Ἰὰ πάντων διήκυσα δύναμις κῦ. 896}29. 6. 398 ν8. οὗ ἣ 
89411. 6. 898 35. ὁ θεὸς διήκων ἐξ αἰῶνος ἀτέρμονος εἰς 

᾿ ἕτερον αἰῶνα κτ. 401.516. 
διημερεύει τὸ μὲν ὀχεῦον τὸ δ᾽ ὀχευόμενον Ζιε2. ὅ40 516. 

-- ροτβ ἂν ἕωθεν πνεῖν ἄρξηται, διημερεύει μᾶλλον πκς 59. 
947 "2 58. 

διηνεκὴς ὼ ὁλοτελὴς ὁ κόσμος φτα 3. 817189. φυτὰ διη- 
νεκῆ, ΟΡ ἀπὸ ἔτυς μετὰ ἔτος ᾧταά. 819 521. 

δίθαλλος ὁ αἰγωλιός: Ζιι11. 616 "27. 
διθυρα μβικός. ἡ τῶν διθυραμβικῶν ποίησις ποῖ. 1441026. 
διθυραμβοποιητική. ἡ ὃ. μίμησις ποῖ. 1441 314. 
διθυραμβοποιὸς Ργ12. 1418 "14. χρησιμωτάτη ἡ διπλὴ 

30. λέξις τοῖς διθυραμβοποιοῖς, ὃ ὅτοι γὰρ ψοφώϑεις Ργϑ. 1406}1. 
διθύραμβος. περὶ τὸς διθυράμβυς ὼ περὶ τὺς νόμυς πο. 

1448 514. οἱ ὃ., ἐπειδὴ μιμητικοὶ ἐγένοντο, ἐκέτι ἔχυσιν 
ἀντιστρόφυς πιθ 15.918 18. ὃ ὃ. ὁμολογυμένως Φρυγιον 
ΠθΡθ1. 1342»"7. τὰ τῶν ΓᾺ προοίμια ὅμοια τοῖς ἐπιδεικτικοῖς 
Ργ14. 1415510. αἱ ἂν τοῖς ὃ. ἀναβολαί Ργ9. 1409 52ὅ. 
τοῖς διθυράμβοις ἁρμόττει τὰ διπλᾶ ὁ ὀνόματα πο22. 1469 99 
(εἴ Ργϑ. 1406 }1). ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν ὀϊθύραμβον 
ἐγένετο ἡ τραγῳδία ποά. 1449 310. 

δίθυρος. 1. ῥ]απίαγατη οοὐγ!θάοπαβ.. δίθυρα πάντα τὰ σπέρ- 
ματα ξ8. 468 Ὁ20. Η συνῆπται τὸ δίθυρον τῶν κνάμων ἢ 
τῶν τοιύότων σπερμάτων, ταύτη προσπέφυκεν ΖΎΥΖΣ. 152522. 
οΓ Μογον Οθβοὰ ἀ Βοὲ 1117 141. - 2. Ὀίναϊνθα. λέγω 
ὀίθυρα. τὰ δυσὶν ὀστραίκοις περιεχόμενα Ζιδ4. 528 812. γέ- 
νος τῶν ὀστρακοδέρμων Ζμδδῦ. 619 Ρ16, 688 δ11. Ζιὸ 4. 
5628511, 629 525. τῶν διθύρων τὰ μέν εἰσιν ἀναπτυκτά, 
οἷον κτένες ὰ μύες, τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἄμφω συμπέφυκεν, οἷον τὸ 

τῶν σωλήνων. γένος Ζμδ. 68814. Ζιδ4. 528 514. --- τὸ 
σαρκῶδες τοῖς διθύροις προσπέφυκε τοῖς ὀστράκοις Ζιδα. 
528 "4. τὸ ῳὸν καλιίμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς. ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ 
θάτερα καὶ ἔξοδος τῷ περιττώματος τοῖς διθύροις Ζμὸ δ. 680 
526. ἔστιν ἡ καλυμένη μήκων τοῖς διθύροις πρὸς τὴ συναφῇ, 
ἐν τῷ γιγγλυμώδει Ζμδδ. 680.328. Ζιδά. 529 481. - ἐν 
τῷ Πόντῳ αὶ γίνονται δ᾽ ἐν τοῖς ποταμοὶς ἀλλ᾽ ἢ ὀλίγα 
τῶν ὀιθύρων Ζιθ20. 608 5421. -- ἰὼν ὑκνὐΝ 8118 ξθθοτα 

τῶν ὀστρακοδέρμων θασα διθύροις. τὰ μονόθυρα γίνεται ἀλ- 
λοτρίῳ φράγματι τρόπον τινὰ δίθυρον Ζμὸ δ. 619 "25. τρό- 
πὸν τινὰ τὰ στρομβώδη διθύροις ἔοικεν Ζμὸδ. 619 518, 21. 
Ζιὸ4. 580 .522. --- τὸ ὄστρεον παχύστομον δίθυρον δὲ ὼ 
λειόστρακον Ε281.1528 Ὁ14. 

σεως εἴδη: ἀπαγγελία, δήλωσις, πρόρρησις ρ81. 1488"10. δὺ διιέναι (δίειμι), 576 διέρχεσθαι, διεξιέναι ΦζῚ. 23242, ὃ, "19. 
82. 148828. 81. 1488 177-21. 

διηγητικός. 57 φιλόμυθος, ἀδολέσχης Ηγ18. 1117 84. 
διηθεῖν τὸ ὑγρόν, τὸ ὕδωρ αι4. 441518. πκγϑ87. 98 Ρὅ. --- 

Ρ888 διηθύμενον ὕδωρ (ὑγρόν) διά τινος μβ2. 854 "171. 8. 
259 Ὀ7. αι4. 441 "5. Ζιθ2. 590 320. Ζμγ9. 6711 "20. πι44. δδ 

89514. κγΎ19. 988}19. 30. 998}26. χῦ. 195518. τροφὴ 
διηϑα μένη Ζγὸά. 118 521. ,“Ζμδϑ. θ11 25. χθ. 191}28. ἡ 
8ηλή, δι ἧς τοῖς θήλεσι τὸ γάλα διηθεῖται Ζιαι2. 498 514. 
ὁ ἀὴρ ῥᾳδίως διηθεῖται μββ. 868 322. διὰ μανότητα ἔφθασε 

1.388 486,28. ἐπὶ πλεῖστον πέφυκε διιέναι τὸ διὰ παντὸς 
ἰέναι μάλιστα δυνάμενον μβϑ8. 806 584. οὁμέναι τὸν αὐτῷ 

κύκλον ΟβΙ0. 291 "ά. διό τὸ ἄπειρον Φγά. 204 34, ζ1. 
238.86. διέναι διὰ τῶν πόρων Ογϑ8. 801 "18. Γαβ. 826 
Ῥ22, 12. πκγ28. 984816. κβΙ1. 981518. ὁ ἀὴρ βραδύ- 
τερον διιών πιαϑά,. 908 86. πορρωτέρω διόντων πιβά. 907 
4. κεραυνὸς ἔφθασε διιων μγ1. 8711 324. τῷ ψύφυ διιόντος 
πρὸς τὲ φερόμενον μέγεθος Οβϑ. 291 32. κωλύει τὴν ἐνῆσαν 
ἐν τοῖς ζῴοις διιέναι ψυχὴν ἀνά. 4712 810. 

τὸ πνεῦμα ὀιηθηθὲν αὶ διελθόν μΎ1. 811 827. ---- ΡχῸ διη- 60 διιέναι (διημὺ. διῶσι τὸ ὕδωρ αν21. 480 "16. Ζιγ11. 518 
τημένη Ζγαϑ0. 128 528 ἕοτί βοτδοπάσπι ὀϊηθημένη. 59. 16. 619 "18. Θηβαίυς διεῖναι Φίλιππον εἰς τὴν ᾿Αττικήν 
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196 διικνεῖσθαι 

Ρβ28. 1897181. --- ρδ88 τὸς ἰχθῶς διίεσθαι (βαὈῖτ 6) εἰς 
τὴν ὕλην θ18. 885 "20. --- διιέναι ἀΐαθτο. ἀλείφυσι λιβα- 
νωτῷ διέντες ἐλαίῳ Ζιη8. 588 324. 

διικνεῖσθαι. ἡ κίνησις, ἡ ὄψις, ἡ αἴσθησις διικνεῖται πρός τι 
Ψψβι:1. 4285. μγθ6. 8786. Ζγβτ. 1418, 20. πιεθ. 911 δ 
518, ἡ διικνεῖται ἡ ψύξις εἰς βαθος πι21. 898 414. --- εἴ 
πη κατὰ μικρὸν δικνῶνταί τινες τῶν κινήσεων (ἐν ὕπνῳ) 
Ηα18. 1102 59. εἰ διικνεῖται πρὸς αὐτὸς (τὲς ἀποθανόντας) 
ὁτιῶν Ηα11. 1101 "1, Βγπ συνικνεῖσθαι 1100 3280, 1101525ὅ. 

διίπτασθαι τὴν λίμνην θ102. 839 328. 
διιστάναι. ὁ σφὴν μεγάλα διίστησιν, ὁ μετὰ βροντῆς ἀὴρ 

διίστησι τὸ ξύλον δἷπι μχ19. 858 Ῥ28. μΎ1. 311}12. Οβϑ. 
290}85. ΨβΙ12. 424}12. τῷ σφηνὶ μεγάλα βάρη διίστα- 
ται μχιῖ. 858.519. μὸϑ. 886516. διίσταται τὸ βλέφαρον 
Ζγβ6. 1429. ὀστὰ γηρασκόντων διστάμενα ΖιΎ11. 518 16 
59, εὐρυνομένων ἢ διισταμένων τῶν ἀγγείων πνϑ. 842 54. 
οὗ πια 4. 899 17. διὰ τί τοῖς διιστα μένοις (ἀϊδιγδοῦϊβ οσὰ- 

118) δύο φαίνεται πλα 11. 958 11. ὠμοπλάται πλατεῖαι ἢ 
διεστηκυῖαι Φ8. 807 384. τὰ τῶν πρεσβυτέρων σώματα 
διεστῶσαν ἔχει τὴν σύνθεσιν τῶν μορίων πιά. 891 380. διί- 20 
σταται τὸ πᾶν εἰς τὰ στοιχεῖα, διέστηκε τὰ στοιχεῖα ὑπὸ 
τῷ νείκυς δὶ) ΜΑ 4. 985 3256. Οβ18. 295 280. γ2. 801 
Α1ὅ. δῶ. 809 "28. ὁ φίλοι ἑαυτοῖς εἰσὶν ἀλλὰ διίστανται 
ἡηεηῦ. 1239}15, ὅταν διαστῶσιν ἀγωνίζονται χεῖρον Πζ΄ 1. 
182115. διαστάντων χωρὶς τύτων τῶν λόγων Παβ. 1255 2: 
419. --- ἡ διάστασις μία τῶν διεστηκότων ἡ τὸ διίστασθαι 
ἐνθένδε ἐκεῖσε κἀκεῖθεν δεῦρο ταὐτό Φγ8. 202 18, μαχονται 

Ω - ; Ν ᾽ Ν᾿ 
οἱ ταῦροι διιστάμενοι πρὸς ἀλλήλως Ζιζ 18. 511 028. ἄπειρον 
σῶμα τὸ ἀπειράντως διεστηκός ᾧγό. 204 Ρ21. ΜκΙο. 1066 
023, πεπερασμένος τόπος ὁϊεστηκέναι ἀλλήλων μα 3. 8389 80 
327, διισταμένων τῶν τόπων τῶν δεκτικῶν Ζγα30. 728 Ρ26. 
ὅσα πρός τι ἕν ὡρισμένον διέστηκε κατὰ τὸν λόγον Μὸ11. 
1018 27. --- ἃ ἰοθο δὰ αυδ!λίαῦθπι ὑγαηβέδγίαγ, ἡἠ φύσις 

διέστησε τὸ ἦθος τῶν θηλειῶν πρὸς τὸ τῶν ἀρρένων Ζιι1. 
808. 322. τοσῶτον διεστῶσιν ὅσον ψυχὴ σώματος βὶπι Παδ. 85 
1254}16. η8. 1325 "28. ἡ τραγῳδία πρὸς τὴν κωμῳδίαν 
διέστηκε δἰπι πο. 144817. Ηη8. 1150}16. τὸν αὐτὸν 
λόγον ὅνπερ διέστηκεν ἀὴρ πρὸς ὕδωρ Φὸ 8. 215 "7. οἴ Ζμαδ. 
645}529. ΖΎΥΙΙ. 161 521. διεστᾶσι πρὸς ἄλληλα Πα. 
1258.329. ἡ ἀριστοκρατία διέστηκεν ἀπὸ ταύτης πολὺ τῆς 40 
πολιτείας Πὸ 2. 128908. διέστηκε τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι 
τὰ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἄρχειν Παδ. 1254 328. τὰ πλεῖστον ἀλλήλων 
διεστηκότα ἐναντία ὁρίζονται ΚΘ. 6.317. πολὺ διεστῶτα ( 6 
μεγάλην ἔχοντα διαφοράν) τΎἸ. 116 535. πολιὴ διεστᾶσιν 
Ηκῇ. 1175 16. πολυ διεστῶτα (διεστηκότα) γένη τα 16. 45 
1088. 17. 108.212. τὰ γένει ἕτερα πλεῖον διέστηκεν ἢ τὰ 
εἴδει Μι10. 1059 314. --- διέστηκε ὑγαηῃβίεϊνο, δὶ σϑγὰ δβὺ 
Ἰϑοῖῖο, σ978.318. 7288. 102] 811, 

διισχυρίζεσθαι. οἱ νέοι εἰδέναι πάντα οἴονται ἢ διισχυρί- 
ζονται Ῥβ13. 1889 "6. διισχυρίζονται ς ἰπῇ Ζιζ21. 51 δ 326. δ0 

διιτικώτερον ἅπαν τὸ μανότερον πια58. 90 "18. 
δικάζειν. οοπὶ βυλεύειν. ἐκκλησιαζειν, ἄρχειν ΠγΎ1[1.1382.80. 

15.1280326. δ0.12939. 1294 538. 18. 1297322,25, 87. 

14. 1298}18. εθ. 1806}8 8]. μὴ πάντα δικάζειν τὲς ᾿Αρεο- 
παγίτας 866. 153981. ᾿Αθηναῖοι ἀπὸ συμβόλων ἐδίκαζον 55 
τοῖς ὑπηκόοις 380. 1541954. ὁ βασιλεὺς τοῖς γένεσιν αὐτὸς 
δικάζει ἢ 8385. 1542 321. δικαζ εἰν μέχρι δραχμῶν δέκα 
Ρ418. 1546}42. πότε δεὶ δικάζειν τὰ ὁικαστήρια ἴ 378. 
1540}48. τὸ δικαάζον Πδ14. 1298 "8. ἐπιορκεῖ ἢ ταῦτα ἢ 
ταῦτα δικάζων Πβ8. 1268 36. --- μα58 τὰς δίκας ὑπὸ τῶν 60 
ἀρχείων δικάζεσθαι πάσας Πβ11. 1218 519. --- πηθα οβ1 848 
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δίκαιος 

δι2, ρϑ7. 1444Ὁ2, ὁ δικαζόμενος, ορρ ὁ δικαστής Πβ8. 
1268 }12. "ὦ δίκην ὑπέχειν ὼ δικαζεσθαι ΠΎ1. 1218 39, 
ἐδεμίαν δεδικασμένος ὀΐκην Ῥβ28. 1400 419. 

Δικαίΐα ἵππος ἐν Φαρσάλῳ Πβ3. 1262 "24. Ζιηβ. 586 418. 
(Ποσιδικαία οἱ ϑ6]πηα8 Ἔχϑσς Ρ]ΐῃ 288.) 

Δικαιογένωυς Κύπριοι πο16. 1458 31 (Νῦοκ ἔν ἐσ ρ 601). 
δικαιολογία. πρὸς πίστιν ᾧ δικαιολογίαν, βεβαιῶσαι ταῖς 

πίστεσι ἢ ταῖς δικαιολογίαις ρ871. 1448 "13, 34. 81. 1488 
"25. --- δ!τθον δικαιολογίαι (ξϑπὰδ ἰυαίοἶα}6), ΟρΡΡῥ ὀημηγο- 
ρίαι ρ2. 1421}18. 19. 1482 Ρ88 (ϑρρὶ ρΡ. 102 εἱ ὀικολογιαι). 

δικαιοπραγεῖν, υπίνοτθο (οὔ ὀίκαιον 1) ηεβ7. 1228 Ρ11, 14, 
ΤῊ 2. 118.38. --- δικαιοπραγεῖ ὅταν ἕκων τις τὰ δίκαια 
πράττῃ ΗΕ10. 1185516,"}δ, 11868.319. 1. 1129 38. ὁ ὃὶ- 
καιοπραγῶν, ἀΐδὲ ὁ δίκαιος ΗΕ10. 1186 34. οὗ α9. 1099 
419. χϑ. 1118 381. δικαιοπραγεῖν πρὸς ἕνα, πρὸς τὸ κοινόν 

Ρα18. 1878 Ρ22. δικαιοπραγεῖν, οοπὶ σωφρονεῖν Ηκῷ. 1112 
"24, 1178 321. Ν 

δικαιοπράγημα, ἀϊδὲ δίκαιον ἡμα 84. 1195 312 (οΓ Ηε10. 
118539, 12). ἀἰδὶ δικαίωμα ΗΕ10.1185512. δικαιοπράγημα 
ὥρισται τῷ ἑκυσίῳ ΗΕ10. 1185 320. 

δικαιοπρα γία μέσον τὸ ἀδικεῖν ἡ τὸ ἀδικεῖσθαι Ηεϑ. 1138 
80. 

δίκαιος, τὸ δίκαιον. κάλλιστον τὸ δικαιότατον ἠεα]. 121455. 
καλῶς γίνεσθαι ἢ δικαίως Πὸ 4. 1291 541. --- 1. τὸ δίκαιον 
πλεοναχῶς λέγεται τα!δ5. 106 080. τὸ δίκαιον διττόν, τό τε 
νόμιμον ἢ τὸ ἴσον Ἠε2. 1129 388. ὀίκαιον τὸ κατα νό 
εἰρημένον, προστάττον τὰ κατὰ πάσας τὰς ἀρετὰς ὄντα 
ἡμαϑά4. 1198 022-16. ἨεΙὅ. 1188 85. οὗ Μκ8. 1061 824. 

2. 1421 85. 81. 1444 51. 89. 1441}1. εἶχον ἐπιμέλειαν, 
ὅπως δίκαια εἴη τὰ μέτρα τῶν πωλέντων ἢ 412. 1546 Ρ12, 
82. --- 2. τὸ δίκαιον τὸ πρὸς ἕτερον ἐστι τὸ ἴσον ἡμαϑΆ. 
1198 19. Ηε2. 1129 384. 6. 1181518. ΠγΎΘ9. 1280 411. 

12. 1282}}17. τὸ δίκαιον ἀναλογόν τι Ἠεδ. 1181 529.,}12. 
ΠΕῚ. 1801327. γΥ16. 1287 518. ἐν τέτταρσι γίνεται ἐλα- 
χίστοις Ἠεθ. 1181 319,4. ημαϑ4. 1198 587. οὗ ΠγΎ.1280 
416. 12. 1282 Ῥ20. --- οἰυβ εἴδη δύο, τὸ διανεμητικόν, τὸ 
διορθωτικόν Ἠεδ. 1180 Ρ81 8ηᾳ. --- α. τὸ διανεμητικέν, τὸ ἐν 
ταῖς διανομαῖς δίκαιον Ἠεδ. 1180 }81. 7. 1181 ΡΩ7. 8.113 
»φά, κατὰ τὴν γεωμετρικὴν ἀναλογίαν ΗεΤ. 1181 Ρ13. 
ἡμα84. 1198 }81-1194 328. --- ὁ. τὸ διορθωτικόν, τὸ ἐπα- 
νορθωτικὸν δίκαιον Ηεδ. 1181"1-9. 7. 1182318. μέσον ζη- 
μίας ἢ κέρδυς ἨεΤ. 1182.319. ἠεβ8. 1221 84, κατὰ τὴν 
ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν ΗΕε1. 1182 52, 80. οὔγτηο! ὅτι δίχα 
ἐστὶν ΗΕ. 1182.381 (οὔ ὀΐχαιος). εΡ τὸ ἹΡαδαμανϑυος 
δίκαιον, τὸ ἀντιπεπονθός Ἠεβ. 1182 25. ἡμαϑά. 1194 828- 
58, --- 8. ἐν τίσι τὸ δίκαιον ἨΕ18. 1187 326. ὀῥίκαιον πο- 
λιτικόν, ἀἶδὲ ἁπλῶς δίκαιον ΗΞ10. 1184 825 οὔ 8 4. δίκαιον 
πολιτικὸν τὸ κοινὴ συμφέρον ΗΘ11. 1160318. ΠῪ 6. 1279 
419. 10. 1281 320. 18. 1284 }16. ε8. 1808 81 2. οἱ δικαίων 
μετέχοντες πότερον ἤδη πολῖται ΠΎΙ. 1275 838. ἀἰεὲ ὁίκαιόν 
τι καθ᾽ ὁμοιότητα, δεσποτικόν (οἴ Παϑ8. 1258 ΡΩ2}., πατρι- 
κόν, οἰκονομικόν Ηε10. 1184 329, 8- 1188 8ὅ. ἡμαϑ8ϑ4.1194 
88αᾳ, 20, 28. τὸ πολιτικῦ δικαίν εἰδη κατοὶ ταὺς πολιτείας, 
ὀλιγαρχικὸν, δημοτικὸν 4] Πε9. 1809 386. 7. 1807 87. γ9. 

[1280 .38, 1281 39, ζ2. 1817 08. ὅσα δικαία εἴθνη, τοσαῦτα 
φιλίας ημβ11. 1211 386-18. Η911-18 (11.1159 Ρ26, 1160 
Α7). η8η9. 1. 1284 521. 10. 1248 810. --- 4, τῷ πολιτικῷ 

δικαίν τὸ μὲν φυσικόν ἐστι τὸ ὁὲ νομικοόν ἨΕ10. 1134 
18 844. φυσικόν, θγπ φύσει, φύσει κοινόν, παντὶ ἀνθρώπῳ, 
ἁπλῶς, κυρίως, πρῶτον, ἀγραφον Ἠε12. 1186 "82 - 84 (εἴ 
10. 1184 018). 10. 1184 4258. 618. 1161 Ρ7. 15. 1162 



δικαιοσύνη 

Ἰ238ηη. ημαϑ4. 1194}80., β1. 1198 "27, 81. ΠΎΞΘ. 1280 
49, Ρα18. 1313"7. 14. 1875 516. νομικόν, Βγη κατὰ νό- 
μον, νόμῳ ἨΘ15.1162}23. ἡμβι. 1198}27, 81. αϑά. 1194 
80. (τὸ ἐπανόρθωμα νομίμυ δικαίν Ἠε14. 1187514 (οτὶ 
δε δθηάυπι νομικ.) ὁ νόμος δίκαιόν τι Παθ. 1255 828. --- 

δ. δίκαιον, ἀϊδὺ ἐπιεικές ΗΕῚ 4. οἵ 8 ἐπιεικής. ---- 6. δίκαιον, 
ἀϊεὶ δικαίωμα, δικαιοπράγημα Ηε10. 1188 39, 12. ἡμαϑά. 
1198 812. δικαιοπραγεῖ ὅταν ἕκων τις τὰ δια πράττῃ 

Ηε10. 1185 16. δίκαιος ὅταν προελόμενος δικαιοπραγὴ Ηε 
10.1186 48. ζ18. 1144514. --- 7. (νδτῖα.}) τὸ δίκαιον 10 
ἐἶναι κα ῥᾷϑιον Ἡε18. 1181.36. δίκαιον ἔμψυχον ὁ δικαστής 
Βε1. 1182 422. --- πόθεν δεῖ πολλαχῶς λαμβανειν τὸ δί- 
χαιον ῥΖ. 1422 321 - δῚ. τς πολλὰ ἀνήρηκε ὀίκαια ἢ ἢ ὑπερ- 
βέβηκεν, οἷον ὄὅρκως πίστεις Ῥα14. 1875 39. ἐξισῶσθαι τοῖς 
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τὰ δικαστήρια 8718. 1841 39, 1540 548. δοκιμάζεσθαι ὑπὸ 
τῷ δικαστηρίν ἢ 815. 1540}17. κρίνεσθαι ἐννόμῳ δικαστηρίῳ 
ἢ 889. 1842 5839. καθίσαι δικαστήριον οβ1 848 11, δεκάζειν 
τὰ δικαστήρια ἢ 811. 1840 519. δικαστηρίων διαφορὰ ἐν 
τρισὶν ὅροις, ἐξ ὧν τε ὃ περὶ ὧν ἡ πῶς ΠδῚ6. 1800 16. 
εἰδὴ δικαστηρίων ὀκτώ Πὸ16. 1800 519. δικαστήρια δημο- 
τικά, ὀλυγαρχικά, ἀριστοκρατικα, πολιτικαί Πδ16. 1801 11 
οἵ βι:. 1218 41. ποιεῖν τὰ δικαστήρια ἐ ἐκ πολλῶν, ἐκ παν- 
των, ἐκ τῷ πολιτεύματος, καταστῆσαι τὰ ὃ. μισθοφόρα 
ΠγΎ11. 1282 489. 12. 1274.58, 9. εδ. 1805 "24. δικαστής 
ριον εἰς ὃ ἀνάγεσθαι δεῖ τὰς μὴ καλῶς κεκρίσθαι δοκέσας 
δίκας Πβ8. 1201.589. τὸ ἐν Φρεαττὸ ὃ. Πὸ 16. 1800 ν29. 
κρίσις δικαστηρίῳ Πεθ. 1800 387. τὸ δικαστήριον χα γίγνε- 

ται Πζϑ. 1818 340. 
θικαίοις πκθι8. 951 336. πλεονεξία τις τῶν πολιτικῶν δικαίων ιὸ ὃ ἱκαττὴς πειρᾶται ἰσάζειν τὸ ἄνισον, οἷον δίκαιον ἔμψυχον 

τοῖς ὑπερέχυσιν ΠγῪ12. 1282 "29. --- τὸ δικαίως πάσχειν 

ὦ καλὸν Ῥαϑ9. 1866 0832. --- δίκαιος ἄρχειν Πγ 16. 1281 
"12. ζ8. 1818.24. - δικαίως κρῖναι ἀοΓ ται. 106 "82. ἡ 
τὸ δικαίως πάσχειν ὃ καλὸν Ῥαϑ9. 1866 "82. ἐπεμελεῖτο 

ΗεΊ. 118281,21. μέσος, μεσίδιος, πόθεν ὠνόμασται Ηετ. 
1183.522, 28, 82. οἱ δικασταὶ ζημίας τιμῶσιν, ὑχ ὑπὲρ 
τὸ νγόμυ δικάζυσιν ρὅ. 1421 "8. 87. 1448 516. δικαστὴς 
περὶ τῶν γεγενημένων, ἐκκλησιαστὴς περὶ τῶν μελλόντων 

ὅπως ὁ σῖτος δικαίως πραθήσεται ἢ 411. 1646 "12 (εἴ ὁί- 2 Ῥαϑ. 1358}. ὁ δικαστὴς ὸ ὁ ἐκκλησιαστὴς ἀ ἀρχαὶ ἀόριστοι 
καιος 1). 

δικαιοσύνη (οἵ δίκαιος). περὶ δικαιοσύνης Ἠε. μα 84. πκθ. 
[14.15. --- καὶ δικαιοσύνη πλεοναχῶς λέγεται Ἠε2. 1129 
426. ἀθῇ αρ!. 1249 "28. 2. 1280512. ὅ. 1260 Ρ16-34. υπὶ- 

ΠῚ. 1216 "26,80,16. 11. 1282 "84. ἐμπίπτειν εἰς δικα- 
στῶν πλῆθος ἠδ 16. 1800 588. ἐν τοῖς αὐτοὶς δικασταῖς 
Πὸ16. 1800 525. τις δικαστὰς μὴ κοινολογεῖσθαι πρὸς ἀ).- 
λήλυς Πβ8. 126810. --- ἀϊδβὲ διαιτητής Ρα!8. 187421. 

τεῖβα τελεία μάλιστα ἀρετή, πρὸς ἕτερον δύναται χρῆσθαι "5 Πβ8. 1268}}6. [414.1541515, 86. κατὰ δήμος δικασταί 
τὴ ἀρετὴ Ἠε8. 1129 Ῥ808αᾳ. Πγ18. 1288 389. σωστικὴ 

τῶν νόμων τζι2. 149 5982. ἀλλότριον ἀγαθόν Ηε8. 1180 38. 
10. 1184 Β5, ἡ ἐν μέρει ἀρετῆς δικαιοσύνη Ηε4. 1180 514. 
καθ᾿ ἣν ὁ ὀΐκαιος λέγεται πρακτικὸς κατὰ προαίρεσιν τὸ δικαίν 

418. 1646 "8ὅ. κληρᾶν δικαστάς 814. 1540}6. 
δικαστικός. δικαιοσύνη δικαστική Πὸ 4. 1291 321. ἡ δικα- 

στική, μέρος τῆς πολιτικῆς Ηζ 8. 1141 "88. - τὸ δικα- 

στικόν (1 6 τὸ δικαίζον), ἐκ τίνων, περὶ τίνων, πῶς Πὸ 10. 
Βεϑ. 118451. δι᾿ ἥν τὰ αὐτῶν ἕκαστοι ἔχυσι ὶ ὡς ὁ νόμος 80. --- λαμβάνειν δικαστικον (1 6 μισθὸν δικαστικόν) Πζδ. 1820 - 
Ραϑ9. 1866 9. διανεμητικὴ τὸ ἴσυ τζϑ. 148 416. 1. 145 0860. 4260. 

μεσότης ἐστὶν τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς πρότερον ἀρεταῖς, δίκερων μώνυχον ἀθὲν ἡ εἦμῖν ὦπται Ζιβι. 499 518. 

ἀλλ᾽ ὅτι μιέσυ ἐστίν Ἠε9. 1188 582, ἀριθμὸς ἰσάκις ἴσος δικέφαλος ὄφις ἤδη ὦπται Ζγδ4. ττὸ "24. Ζιε4. 540 "8. 
(Ργ) γμα 1. 1182.314. --- ,ἦ δικαιοσύνη πολιτικόν Πα 2. δίκη. ὴ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν Μω2. 1258 481. 
1258. 5817. δικαιοσύνη ἀρχική, δικαστική Πγά. 1211 Ὁ17. 85 νόμος αὶ δίκη Πα. 1258 3388. ἡ δίκη κρίσις τὸ δικαίν ἢ 
δ4. 1291 5427. δικαιοσύνης διαφοραὶ κατὰ τὰς πολιτείας ἀδίκυ ΗΕ10. 1184 481. Πα2. 1258 388. ΡβΙ. 1877 "22. 
Πεϑ. 1809 487. δικαιοσύνη φιλική, ταὐτὸν ἢ ἐγγύς τι ἡ δίκη ἰθεῖα (Βω ἔν 211 6016) Ηε8. 1182 021. --- δίκης τὸ 
δικαιοσύνη ἢ ἡ φιλία ἡεη10. 1248 388.1. 1284 81. εἶδος μὲν κατηγορία τὸ δ᾽ ἀπολογία Ῥαϑ8. 1858 "10. ἀϊδι δίαιτα 
δικαιοσύνης ἡ εὐσέβεια αρδ. 125022, 20. --- δικαιοσυίναι Ῥα18. 13714}20. περὶ ὧν αἱ δίκαι γίνονται τρία ἐστιν Πβ8. 
πλείως (ἱ 6 πλείω εἴδη δικαιοσύνης) Ηε5. 1180 58. ηεη10.42 1267188. ὑπέχειν δίκην, φεύγειν δίκην τινὸς Πγ1. 1218 
1242 580. 49. 016. 1482 51. 81. 1442 384. διὰ τὰς ἐπιφερομένας δίκας 

ὀικαιῦσθαι, ορρ ἀδικεῖσθαι ἨΕ11. 1186 318,20, 22. Πεϑ. 1802 "24. ὅ. 1804}80. ὁΐκας κρίνειν, δικαζ ιν, κατα- 
δικαίωμα, ἀΐδὺ δίκαιον Ἠε10. 1188 39. ἀϊδὺ δικαιοπράγημα δικαζ εἰν Πγ14. 1285 11. 1. 1275 08. β8. 1268 38. τὰς τῶν 
Βε10. 1185512. ΟΡΡ ἀδίκημα Ῥα8. 1889 "25.18. 1878 ἀψνχων δΐκας δικάζει ὁ ασιλεύς 885. 1542 326. χρῶν- 
.ἢ δικαιωματων εἴδη Ῥα18. ---- προακηκοέναι τὰ τῶν ἀμ- 45 ται οἰχθυδίῳ τινὶ πρὸς δίκας ὼ φίλτρα Ζιβ 14. 606 19. 
φισβητύντων λόγων δικαιυύματα Οα10. 219 "9. --- τὰ γε- εἰσαγειν τὰς δίκας (φονε, ἐμπορικάς, τὰς ἀπὸ συμβόλων 
γραμμένα αὐτῷ (Αριστοτέλει) δικαιώματα “Ἑλληνίδων πό- 41) 318. 16416, 10. 381. 1541}24. 387. 1642}11. 888. 
λεων ἢ 569. 1511 582, 34. 1642 Β17, 22. 414. 1641.580. λαγχάνονται δίκαι (φόνυ, 

λικανικός. λόγοι δικανικοί ΗΚ10. 118134. ρ81.1444 4. 184. κακώσεως, ἴδιαι, μετοίκων 41) πρός τινα ἢ 881. 1541 ΡΥ. 
1501 35. γένος δικανικὸν, ἀϊδὲ συμβυλευτικόν, ἐπιδεικτικόν 882. 1541}80.888.1541}44. 385. 164218, 21, 84. 8387. 
Ρα8. 1858 7, αἰδὲ δημηγορικόν ρῶ. 1421 "8. λέξις δικανική, 1642 8. 418. 104751. ἀνάγειν τὰς μὴ καλῶς κεκρίσθαι 
ἀϊες ϑημηγγορική Ργ12. 1418 πῇ. προοίμια δικανικαΐ, δημη- δοκύσας ὀϊκας Πβ8. 1261 "41. τέλος εἶχεν ἡ δίκη [414. 
γορικά ,581.1442 528. τὰ ἐνθυμήματα δικανικώτερα, τὰ 1541 420. δίκαι ἔκκλητοι τίνες 416. 1841 521. δίωσις 
παραδείγματα δημηγορικώτατα Ργ171. 1418 52. --- ὴ δικα- δίκης Ῥα12. 1812 488. δίκαι δημόσιαι Ππζὅ. 1820.312. οἱ 
νικὴ πραγματεία ρὅ. 1426 "28. ἡ δικανικὴ ὴὸ ἡ ἐριστική 55 πρὸς ταὶς δίκαις Υὶ 894. 1648 ΡΙ6. --- ἡ ὀΐκη ὼ κόλασις 
Ρα11. 137157. τὰ δικανικα, ἀϊδὲ τὰ δημηγορικώ Ρα1. 1884 ἴασις Ῥα14. 1814 088. δῦναι δίκας, δίκην Πβιο. 1212}}9. 
528. 31. ε8. 1302 "22. ἔχοντες δίκην παύονται τὴς ὀργῆς Ρβ8. 1880 

ὀικαστήριον, ἀϊδὶ δικαστής Πγ11. 1282 486. ἄγειν εἰς τὰ 414. --- δίκην. φέρεσθαι χειμάρρυ δίκην θ104. 846 310. 
ὀικαστήρια. ῬΎ1 5. 1416 382. εἰσάγειν δίκην εἰς τὸ δικαστή- κθ. 400 384. 4. 895 "22. 
μον ἢ 8381. 1541 "24. 882. 1841 581. ἐπικληρὸν τὰ δικα- 80 δικολογεῖν Ρα!. 1855 820. ᾿Ισοκράτης ἀσυνήθης τῷ δικολο- 
στήρια τὰ ἴδια ὦ τὰ δημόσια, προγράφειν πότε δεῖ δικάζειν γεῖν Ῥαϑ9. 1868 321. 



198 δικολογία 

δικ ολογίας ἥττον κακῦῶργον ἡ δημηγορία Ῥα1. 1854 "29. οὗ 
δικαιολογία. 

δικόνδυλοι δάκτυλοι Ζια1ὅ. 498 080. 
δικό ρυφοι γίνονταί τινες τὴ τῶν τριχῶν λισσώσει ΖιαΊ. 491}7. 

δικότυλος. βοθταΐμυβ ογάο δοϑίδθυϊοτιμι. τὰ ἄλλα πολύποδα δ 
δικότυλα ἐστιν, γένος δέ τι πολυπόδων μονοκότυλον Ζμὸ 9. 
688ὅ ὑ1, πόδας ὀκτὼ ἔχει πάντα ὺ τύτυς δικοτύλυς πάντα, 

πλὴν ἑνὸς γένυς πολυπόδων Ζιδ1. 5238 "28. τὰ ἄλλα πάντα 
δικότυλα ἐστιν Ζιδ1. 528 3419. αἱ σηπίαι ἢ αἱ τευτίδες καὶ 
οἱ τεῦθοι ἔχυσι δύο προβοσκίδας, τραχύτητα ἐχύσας δικό- τὸ 
τυλοὸν Ζιδι. 525 581. οΥ Α 8ι6014 314, 388. Μ 270. Κα 
Ζμ150.Ε 219. 

δίκρυς. (οὕ Μοῦ ῬΆτγη 288.) ὀΐκρον φύυσι κέρας τῷ τῤίτῳ 
ἔτει οἱ ἔλαφοι Ζιιδ. 611 3484. δικρόαν τὴν γλῶτταν ἔχυσι 

διοίκησις 

δίνη τῷ πνεύ; ατὸς πῶς γίγνεται ΜΎΪΙ. 8710 523 εηᾳ. δίνη ἐ εν 

ὑγροῖς, περὶ τὸν ἀέρα ΟβΙ18. 295 418. αἱ τῶν συνεχῶν δῖναι, 
οἷον τῶν ὑγρῶν ΦὸΊ. 214 482. αἱ ἐν τοῖς ποταμοῖς, ἐν τὴ 

θαλάττῃ δῖναι ενϑ. 461 38. Ζγδά. 172 519. κ᾿. 396 228. 
θ180. 648 480. πχγῦ. 982 814. --- ἀπὸ ταὐτομάτυ γίγνε- 
σθαι τὴν δίνην (θϑιθοοῦ) ΦβΆ. 196.526. τὴν γῆν ὑπὸ τῆς 
δίνης ἠρεμεῖν (ἔπρθὰ) ΟὙ 2. 800 58. 

δίνησις, εἶδος φορᾶς, σύγκειται ἐξ ἔλξεως ὦ ὥσεως Φη). 
248 411, 25, 17, 244 52, 16. τῷ σφαιροειδῶς δύο λινήσεις 

εἰσὶ καθ᾽ αὑτό, κύλισις Ἂ δίνησις Οββ. 290 510. ἡ γὴ ἐπὶ 
τὸ μέσον φερομένη διὰ τὴν δίνησιν Οβ18. 295 810. σωζε- 
σθαι διὰ τὴν δίνησιν 9βι. 284 524. 

δῖνος. οὗ δίνη. ἄδοι τῷ πνεύματος πῶς γίγνονται μγΎ1. 810 
028, δῖνοι ἐν θαλάττη πκγό. 982 85, οὗ δίνη 814. 

σαῦροι ὄφεις φῶκαι Ζμδ11. 691 56, 8. β17. 660 ν8, 8.16 διό μα]ά. 852 581. ὃ 8. 8380}10. αι8. 439480. ΠΕῚ.1801039 
Ζιβιτ. 508 3256. ἀ6 Ῥθάϊθυβ ὙῬΒογδοοβέγδοογυτα: τὴν τρο- 
φὴν ὁ κάραβος προσάγεται πρὸς τὸ στόμα τὴ δικρόᾳ χήλη 
καθάπερ οἱ καρκίνοι Ζιθ2. 590 "26. τῆς τῶν καραβων 9η- 
λείας ὁ πρῶτος πὲς ὀίκρος ἐστί, τὸ δ᾽ ἄρρενος μώνυξ Ζιδῶ. 
20 ΑΙ, τῶν ὀκτὼ ποδῶν τῷ ἀστακῦ οἱ μὲν τέτταρες ἐξ 30 

ἀκρὰ δικροοί εἰσιν, οἱ δὲ τέτταρες ὦ Ζιὸ2. 528}1. τὸ κα- 

λώμενον καρκίνιον (ὁ ἢ ν) ἄχει δύο πόδας δικρόυς, οἷς προσ- 
ἄγεται Ζιὸ 4. 539 581. τὸ τῶν νηρειτῶν γένος τῶν δικρόων 
ποδῶν τὸ μὲν δεξιὸν ἔχει μικρόν Ζιὸ 4. 680 48 --- τοῖς καρ- 
κίνοις ἡ κοιλία δικρόα Ζιὸ 3. δ21 524. --- πηθαύιβ ΕθηϊδαταΘ 36 
Ὀὲνὶ!, οἱ πόροι. τῶν ἀρρένων γαλεῶν εἰσὶ δίκοροι,, ἀπὸ τὸ 
ὑποζωματος ᾧ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἔχοντες τὴν ἀρχήν 
Ζιζ 11. 56θ "4. ἀδ αἴογο, τπδῦτοθ, ΟνΑτΙο, τῶν ἰχθύων τὰ 

ῴοτοκῦντα τὰς ὑστέρας ἔχει δικρόας καὶ ᾿ κάτω, τὰ ὃ σελάχη 
ὀδρνιθωδεστέρας Ζιζ: 10. 564 20. 18. 567 817. ἐνίοις γαλεω- 80 
ϑεσι δικρόα ὴ ὑστέρα. Ζιξ το. 5605 517. οἱ καλέμενοι λεῖοι 
τὼ ὠὰ ἴσχυσι μεταξὺ τῶν ὑστερῶν. περιστάντα εἰς ἑκατέ- 
ραν τὴν διερόαν τῆς ὑστέρας καταβαίνει Ζιζ το. 866 "4. 
δικρόαι αἱ ὑστέραι τῶν ἐντόμων, τῶν καράβων. τῶν μαλα- 
κοστράκων, τῶν μαλακίων Ζγα8. 111 38. γ8. 108 10. αϑ. 88 

711 "8. ταῖς σηπίαις ὦ ταὶς τευθίσι διηρθρωμένη ἡ ὑστέρα 
ἐστὶν αὶ φαίνεται διιροα ΖΎΥ8. 188 "1 ΟΓΑ Βιϑθιὰ 896. -- 
τῶν πολυπόδων καὶ ἐσχάτη πλεκτάνη ὀξυτάτη ὼὸ ἐξ ἄκρου 
ὀικρόα Ζιδ 1. 5346 ο8 1 884. Α διον0]ὰ 390, 398. Ττο- 
8086] Ατομὶν 1856, 38156. 

δίκταμνον, δίκτα μον. ἐν Κρήτη τὰς αἶγας, ὅταν τοξευ- 
θῶσι, ζητεῖν τὸ δίκταμνον Ζιι6. 612 34. τὸ ὀΐκταμον θ4. 
880 Ῥ21. (Οτίββπυτι Ὠϊοίβταπυβ 1.) 

δίκτυον. καθιᾶσι, ἀναιρῶῦνται, περικαθαίρυσι τὰ δίκτυα Ζιδ8. 
58819. 919. 602 "8. 18. 698 "14. ψέφον ποιεῖν δικτύων 45 
Ζιδ 8. 533 "16. λαμβάνεσθαι ἐν τοῖς δικτύοις, τοῖς δικτύοις 
Ζιθ2. 589 58. αν12. 416 "21. --- ὁμοίως γίγνεσθαι τὸ ζῷον 
τῇ τῷ δικτύν πλοκὴ ΖΎΒΙ. 184 520. 

δι μερής, ΒΥ διφυής Ζια 15. 49454. 498526. διμερὴ τὰ σώματα 

τῶν ἐναίμων Ζμγδ. 661 082. ὁ ἐγκέφαλος διμερής ΖμΎΤ. 50 
669 022. 815. 1531 4. αἰδοῖον τῷ ἄρρενος διμερές Ζια18. 
498526. ὑστέρα διμερής Ζγαδ. 110 582. φλὲψ εἰς διμερῆ 
ὄντα τὸν πλεύμονα διχὴ σχίζεται Ζιγϑ. 518 17. ἡ τῆς 
ἀκοῆς αἴσϑησις διμερής Ζμβ10. 651 38 (Βγῃ διφυής 54). 
οἵ δἰ} Ζια1 5. 494 34. Ζμγϑ. 664 5328. --- δι μερῶν {180 δδ 
ΧΙ θοαΓ Ἐξ. 97106.419, ΒΖ ΑΓ 8178. 

δίμηνος. εἰς δίμηνον σιτηρεσιάσαι οβ1858 322. καταμήνια 
διαλείποντα δίμηνον Ζιζι8. 518.512. 

διμναῖον τιμήσασθαι τὸ σῶμα οβ1841.328. 
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4]. -- διό ἴ ᾳ ὅτι (4υῖ4) φτβ4. 825 19. 
Διογένης ὁ ὃ ᾿Απολλωνιάτης Ζιγ3. 511 580. εἰ μὴ ἐξ ἑνὸς ἦν 

ἅπαντα, ἀἐκ ἂν ἣν τὸ ποιεῖν ὼὸ πάσχειν ὑπ᾿ ἀλλήλων Γαθ. 
822}18. Διογένης ἀέρα ἀρχὴν τίθησι ΜΑ 8. 984 45. ἀέρα 
ὑπέλαβεν εἶναι τὴν ψυχήν. τῶτον οἰηθεὶς πάντων λεπτομερέ- 
στατον ὼ ἀρχήν ψα 2. 405 321. πάντα τὰ ζῷα ἀναπνεῖν 
ανῶ. 470 081, 471 82. 8. 4711 "δ. περὶ τῶν φλεβὼν Ζ1γ3. 
511 Ρ80. 8. 512 }12. περὶ ἀναθυμιάσεως. περὶ θαλάττης, 
τὸν ἥλιον τρέφεσθαι τῷ ὑγρῷ (τα8ρ νἱάδῖυν Ὠϊορ) μβ2. 
854 038, 855 522. 1. 868 "6. οὕ ΑἸοχ. 

Διόγνητος 1518. 1662 587. 
διοδεύ εἰν. ὁ βασιλεὺς ὅ ὅτε διοδεύοι τρεῖς ἡμέρας θ21. 882 528. 
δίοδος. ἡ θρήθρα, δίοδος τῷ τὸ ἄρρενος σπέρματι Ζια 14. 

498 "δ. ταχεῖα ἡ ὁίοδος εἰς τὴν κοιλίαν Ζμβιτ. 660 520. 
διὰ τῶν πόρων ἐλασσόνων τι μὲν αἵματι ὀίοδος ἐκ ἔστι, 
τῷ δὲ ἱδρῶτι Ζμγ δ. 668 υ8. βίαιος γίνεται τῷ θερμῦ ἡ δος 
δὸς πη19. 889 418. ὑκ ἔχωσιν. αἱ ὑστέραι λείψανα περὶ τὴν 
δίοδον Ζικ 3. 685 525. διόδῳ ἢ θίξει γίνεται ἡ πέψις πν2. 
481 "26. ὥγρῷ διδόναι δίοδον μὸ 1. 884 ὑ10. -- πληρόμενοι 
οἱ τόποι ἢ ἀκ ἔχοντες ἔκρυσιν αὐτοὶ εὑρίσρεονται τὴν ὁϊοὸον 
εἰς βάθος μα18. 851 86. --- αἰθέρι δ᾽ εὐπορίην διόδοισι τε- 
τμῆσθαι (ξπιροὰ 847) αν. 418 518. 

διοίγειν, διοιγνύναι. τοῖς νεοττοῖς διοιγνὺς τὸ στόμα Ζωιϊ. 
618 44. --- διοίγειν τὸν πόρον, τὸ ἀράχνιον, ΡΡ συνάγειν 

Ζ,βι5. 504 "5. ε16. 648."29, 81. τὸ κάτω τῷ θώρακος διοι- 
γόμενον ὠχρὸν ἔνδοθεν Ζιὸ 4. 580 31. 

διοικεῖν τὴν ἄλλην οἰκίαν Πη10. 1880 37. μέλιτται συμπλάτ- 
τασαι διοικῦσαι τὰ ἕνδον Ζιι41. 628 384. κα τὰς πόλεις 
. τὰς ἰδίως οἴκυς ὁϊοικεῖν ρ8. 1428 Ρ21. διοικεῖν τὴν βὰς 
τὰ περὶ τὴν πόλιν Πγ18. 128812. οβι848 4. καθ᾽ 
τρόπον διοικῦσι τὴν ἀρχήν ΠΕῚ1. 1818 386. γὙ15. 1386 651. 
τὰ ἄλλα αἱ ἀρχαὶ διοικῶσιν Πὸ 14. 1298 527. διοικεῖν τι 
τῶν δημοσίων, τὰς πατρίυς θυσίας, τὰς πενταετηρίδας Ε 405. 
154548. 8858. 1842 818. 404. 1545 588. κατάστασις ἐν 

ἢ ψηφίσμασι πάντα διοικεῖται Πὸ 4. 129 2 386. πολλὰ διῳ- 
ἢ ἄτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν Πβ9. 1269 "82. ὃν τρόπον ἡ τε- 

λευταία δημοκρατία διοικεῖται ΠΡ14. 1298 881. τας εὐθύ- 
νας τῶν διῳκημένων λογίζονται 406. 1646 886. ---- διοικεὶν 
ομιΐθθο οδἰθοίο. βασιλεία φθείρεται τυραννικυΐτερον πειρω- 
μένων διοικεῖν ΠΕ1Ο. 1818 82. ὁϊοικεῖ ἕ ἑκάστη πολιτεία κατὰ 

τὸν εἰρημένον διορισμόν Πὸ14. 1298 "12. ἐπεγράφοντο ὅ τε 

ἄρχων ὃ ἐπώνυμος ὸ, ὁ τῷ προτέρῳ ἔτει δεδιωκηκως ἢ 429. 
1549 219. -- ὅταν ἀπ᾽ ἀμφοῖν ἀποκριθᾷ. δὲ ἾΝἔ αὐὸ 
διοικεῖν τὸ “γενόμενον Ζγβ34. 140 46. 

δινεῖν. τὰ φερόμενα ἐν τῷ δινυμένῳ ὕδατι μχϑ8ὅ. 858 Ρά. 60 διοίκησις. εἰς τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν πολλὰ δαπανᾶν Ρ21. 
πάντα ὑφ᾽ ἕνα σημάντορα ὁϊνεῖται κθ. 399 "9. 1484 414. ποιεῖν ἕνα κύριον τῆς διοικήσεως ΠῪ 16. 1287 
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46, περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας, περὶ τὴν ἄλλην διοίκησιν ρ8. 1424 
420, περὶ γραφὰς δικῶν ᾧ τὴν ἄλλην τὴν τοιαύτην διοίκησιν 
Πγ12. 1881}}9. --- διοίκησιν εὐγενεστέραν τῆς ἡμετέρας 
διοικήσεως ἔχει ὁ ὠρανός, ἡ διοίκησις τῷ φυτῶ, τῆς ψυχῆς 
δὶπλ φτα]. 816 382, 8. 2. 816}82, 817 "2. 

διοικίζειν, οοπΐ ἐκ τῷ ἄστεος ἀπελαύνειν ΠΕ10. 1811 514. 
ὀιοικονομεῖται ὁ σύμπας διάκοσμος ἀρανῶῦ ἢ γῆς κα. 400 

"82, 

Διοκλῆς ὁ νικήσας ᾿Ολυμπίασιν Πβ12. 1214 488, 40. 
ὀιϑλν. ἡ Οδύσσεια πεπλεγμένον" ἀναγνώρισις γὰρ διολν ἢ 

ἡδιιή πο3 4. 145916. οὗ δι᾿ ὅλυι 8ιν ὅλος, ΝΣ δὰ εΥ. 17 
489. 

ὀΐομβρος γενομένη σάρξ πβάϊ. 810 "25. 
Διομέδων ὁ τελώνης Ῥβ28. 1891 .526. 
Διομηδεία νῆσος ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ θ19. 886 57. 
Διομήδης Ῥβ22. 1896 15. --- αἰἴοτιαπίαν νϑγβὰβ Ηοπι Ζ 286 
ΒΕε11.1186)}10. ΟΙ4854. ΗὙΥΙ1. 1116 522. 24. ΓΕΒρ Αἰᾶχ 
Τβοοάοοιβ Ρβ28. 1899 028. γ1δ. 1416 "12. ἐπίγραμμα 
ἐπὶ Διομήδυς ἢ 696. 1515 »8ὅ. --- Βοπιοαϊβ ἰπ ΓΑΙ ΄δτι 
δινθηΐαβ, ἔδηυμι ἴῃ Πἰοιηθάθα ἰηβαὶα 679. 886 38, 15, 16. 30 
109. 840 Ρ8. 110. 840 "20. 

διομολογεῖσθαι. διομολογησάμενος ὑπὲρ ἑκάστυ οβ1852 
414. --- ρ888 ὀιωμολογημένον τι2θ. 181 57. 

διθμολογία γίνεται τῆς ὑπυργίας ΗΙ1. 1164 584. 
διονομάζειν. τὰ ἔξω μόρια διωνόμασταί τε μάλιστα ἢ γνώ- 25 
μιμά ἐστιν Ζια16. 494 "20. οἱ μέγιστοι τῶν διωνομασμένων 
ποταμῶν μα18. 850}12. ἡ διωνομασμένη ἐν ἐκείνοις τοῖς 
τόποις χαλκὴ ἔλιξ θ110. 840 "19. 

Διονύσια ἄγειν οβ1841526, 1851 "81. ὁ ἄρχων διατίθησι 
τὰ Διονύσια, χορηγὸς καθίστησιν εἰς Διονύσια ὅ 381. 1541 80 
0,31. ἔδοξε σύνδυο χορηγεῖν τὼ Διονύσια τοῖς τραγῳδοῖς 
ὴ κωμῳδοῖς ἢ 581. 1518 088. τοῖς Διονυσίοις 6128. 842 
426. μετὰ τὰ Δ. Θαργήλια Μὸ24. 1028 10. 

Διονυσιακοὶ ἀγῶνες Πζ 8. 1828 82. αἱ ἐκ τῦ Διονυσιακϑ΄. 
ἐγῶνος κρίσεις Ῥγ15. 1416 382. οἱ Διονυσιακοὶ τεχνῖται 85 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πονηροί πλ10. 956 "11. 

Διονύσιος ᾿ΓῸ ΘΧΘΠΙΡ]Ο ροδίξυ8 τῷ κακὰ ποιεῖν ημβθ. 1208 
22. χλέπτης Δ. Ρβ24. 1401 18. ἀκόλαστος πκη]ϊ. 949 
225. ---- Διονύσιος ὁ πρεσβύτερος θ96. 888 3519. ἐπεβύλευς 
τυραννίδι ῬΡα 2. 1851}81. πῶς κατέστη τύραννος Πγ1ὅ. 1286 40 
589. εδ. 1805 320. 6. 1806 31. 10. 1810 080. Λοκρῶν πρὸς 
αὐτὸν κηδεία ΠεΊ. 1801 489. ᾿Αντιφῶντα τὸν ποιητὴν ἀπε- 
τυμπάνισε Ῥβθ. 13856410. παντα αὐτὸς ἐφορᾷ οαθ. 1844 
285. οἰυβ τεχνήματα οἰκονομικά 1411. 1258 828. Ε11. 1318 
"21. 0β 1849 514, 1858 Ρ20. οἱ ἀπ᾿ αὐτῷ ἐξέστησαν εἰς 46 
μανριώτερα, ἤθη Ῥβιδ. 1890 "29. --- Διονυσίῳ τῷ ὑστέρῳ 
Δίων ἐπέθετο ΠΕ1Ο. 1812 84, 8δ, Ρ11, 16. ρ9. 142917. 
Διονύσιος ὁ νεώτερος ἔσθ᾽ ὅτε ἐπὶ ἡμέρας ἐνενήκοντα, ἐμέ- 
θυεν [δ46. 1568}20. 

Διινύσιος μἱοϊοτ, οοτὴρ οὐπὶ ΡΟΪΥρποίο δ Ῥαυβοῃβ πὸ 2. 50 
1448 46. 

Διονύσιος ὁ χαλκῶς (οἵ ἔν 1 Βφ.) Ργ2. 1408 482. 
Δινύσιος ὃ σοφιστής φ8. 808 216. ὁ Διονυσίν τὴς ζωῆς 
ὅρος τζ10. 148 327. 
ἐγυσοκόλακ ες, ἰ8 τεχνῖται Διονυσιακοί Ῥγϑ. 1405 528. δ6 
Διένυσος 0β1347 529. Διονύσυ ἱερὸν ἐν Κραστωνίᾳ 8132. 

842 3418. ἡ φιάλη ὠσπὶς Διονύσν Ῥγ4. 1401 3418. π021. 
1451}20, 22. Διόνυσος ὁ Αφροδίτη μετ᾽ ἀλλήλων πλὶ. 
958 "81. 

Διοπείθης ΡῬβϑ8. 1885514. 
ὀιόπερ φααρτορίεον μαθ. 848 81. 8. 846 518. Ηδ 8. 1121 "8. 
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8.112 38. Πε4. 1808 Ρ26. πΎ9. 812 8526 4]. ---- δῆς οὉ 
οϑυβθδαὶ αυοὰ ΗΙ10. 1171 311 (Ὁ ΕἾ). 

διορᾶὰν, 6 ὁρᾶν διά τινος μεταξὺ ὄντος Τὰ 8. 826}11. χϑ. 
194 38. πια88. 905 "40, "8, 6, 7. --- τηθίϑρῃ πότε ὑπάῤχει 
ἢ πότε ὦ, ὦ ῥῴδιον διορὰν μὸ12. 390 520. 

διορϑῶν. ἔχωσι πτέρυγας ὅπως νέωσι ᾧ πρὸς τὸ διορθῶν" διορ- 
θέσθαι τοῖς ποσὶν ἱκανῶς Ζμὸϑ. 685 "22, 25. -- τηθίΒρἢ 
διορθὰν τὴν πολιτείαν, τὺς νόμως ΠΎ 13. 1284 "20. Ρβ 28. 
1400311.01. 1420 328. τὴν πόλιν τοῖς ἔθεσι. τοῖς νόμοις 
Πβδ5. 1208 "89. βελτίως γίνονται διορθᾶντες ἀλλήλους ΗΙ12. 
111212. ὁιορθῶν τὴν μοχθηρίαν τῆς προτάσεως τι1 71. 117 
812. ποη δαάϊίο οδίβοίο, διορθωτέον προστιθέντα τὴ ἐρωτήσει 
Δ] τι19. 1171 325. 17. 1715.386. -- πιοὰ διορθόνται᾽ τὸν Ὅ μη- 
βὸν τιά. 1606 θά. ποη τἀάϊδο οδίθοίο, ὡς ὀιορθῶνταί τινες 
τι} 1.118 018. 

διορθωματί τινι διορθῶν τὴν πολιτείαν ΠΎ1.8. 1284 "20. 
διόρθωσις. ὁδῶν σωτηρία ᾧ διόρθωσις Πζ 8. 1821 21. αἱ 

διορθώσεις τὴς πολιτείας ΠζῚ. 1817 385. οἴ β9. 1270 340 (Ὁ). 
δεῖσθαι διορθώσεως, ἔχειν διόρθωσιν ΠΎ1. 121521,}18. ὁ 
θεὸς νόμος ὀδεμίαν ἐπιδεχόμενος διόρθωσιν ἢ μετάθεσιν κθ. 
400 029. διόρθωσις τῶν ἐρωτημάτων, τῶν λόγων τι18. 1768 
084. 24. 179012. 

διορθωτικὸν εἶδος δικαιοσύνης, ἀϊδὺ διανεμητικόν Ἠεδ. 1181 
41, 7. 1181 525. 

διορίζειν. τὸ κενὸν διορίζει τὰς φύσεις Φὸ 6. 218 "24, 21. 
διορίζεται τὰ μέρη τῶν ζῴων πνεύματι Ζγβθ. 141 581. 
διωρίσθαι τοῖς τόποις μαϑ. 8839 15. τις κακὲς ὦ τόπῳ διο- 
ρίζει, ἀλλ᾽ ἐναλλὰξ μεταξὺ ἀνδρείν τὸν ἀσθενέστερον ἢ 141. 
1508 226. ἐν ὅσοις τῶν γενῶν διώρισται τὸ θῆλυ ἡ τὸ ἄρρεν 
Ζγα20. 129.51.18. 124 "11. δ1. 768 528. ὅσοις τὸ ἄνω αὶ 
τὸ κάτω διώρισται Ζγβ6. 141 080. οΓ Ζια1 δ. 494 521. διώ- 
ρισται τό τε λευκὸν ἡ τὸ ὠχρὸν χωρίς ΖΎΥΣ. 158}12. οὗ 
δ4. 110216. τὸ πεττόμενον νὰ διοριζόμενον, ορρ τὸ πέττον 
Ν “ ν δ᾽ “ ᾽ - Ν -“ ΄ 
δὴ κινῶν Ζγὸ 8. 168 Ρ27. τὸ θῆλυ δεῖται ἀρχῆς ἢ τῷ κινή- 
σοντος νὼ διοριῶντος Ζγα21. 180.380. ἅπαντα ταῖς περιγρα- 
φαῖς διορίζεται πρότερον, ὕστερον δὲ λαμβάνει τὰ χρώματα 
Ζγβθ. 148 "20. ἕως ἂν διορισθὴ ἢ γένηται τέλειον μόν ΖΎΥΞ. 
158.585. τὸ νῦν φαίνεται διορίζειν τὸ παρελθὸν ἢ τὸ μέλ- 
λον ΦδΙΟ. 2189. ζ8. 284 514. καλῶς διώρισται τοῖς 
χρόνοις ἡ γένεσις ἡ τῶν ζῴων Ζγὸδβ. 171 321. πότερον 
διώρισται, ἢ τῷ λόγῳ δύο ἐστὶν ἀχώριστα πεφυκότα 
Ηα18. 1102 329. ὑπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων ὑφ᾽ ὧνπερ ἢ 
τὸ ποιὸν διορίζεται ΖγΎβ6. 143.518. --- ἡ αὐτή φύσις 
ἢ χωρίς, ὥσπερ διώρισται ἢὶ τοὺς ὀνόμασιν Τα]. 81.436. --- 
ἀἰϑεϊμριθτθ οὺ ἀϊνιάθγθ ποίϊομθιι ἷπ 8088 βρθοῖββ. διαφέ- 
ρει ὰ δεῖ διορίζειν Ταθ. 828 416. οὗ τγθ. 120 320. ὀιω- 
ρισται τὸ ἄδικον τό τε παράνομον ἢ τὸ ἄνισον Ἠεῦ. 1180 
ν8. ὁμοίως τὸ τοιῶτον διωρίσθω ἐπὶ τῷ ὅ ἕνεκα Ηε10. 1185 
480. διορίζεται ἡ ἀρετὴ κατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην Ἠα18. 
1108 58. τέτταρα ὁιώρισται αἴτια τῶν στοιχείων “51. 318 
510. α2. 8839511. τὸ διορίζειν ἐκ ἔστι τῶν πολλῶν ΗκΙ. 
1112 58. διορίσαντας εἰπεῖν ἡεγδ. 1282}16. διορίζειν τὰ 
καλὰ ἢὶ τὰ αἰσχρά ρ2. 1421 "81. διορίζει τις τὸ θῆλυ πρὸς 
τὸ ἄρρεν θερμότητι Ζγὸδϊ. 165 39. τὰ πνεύματα διωρισται 
τῷ ψυχρῷ καὶ ϑερμῷ μβθ6. 864."22. ὅτω τῶν εἰδῶν διω- 
ρισμένων, 5γτι διαιρεῖσθαι ρθ. 1421 588, 8. διοριστέον πρὸς 
τὸς τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιῶντας τι80. 181587. διο- 
ρίζοντες πρὸς τὰ νῦν εἰρημένα μα8. 840 Ρὅ. --- διορίσαι, 
διορίσασθαι, δγῃ ὁδιαστείλασθαι, προσθεῖναι, προσσημαίνειν, 
ἱ ὁ δάάογθ ποίβπι ἀδιδγιηϊηδηΐθηι, αυἃ ποῦϊο δΔῸ 8]14 ἀϊϑιϊῃ- 
ξΞυδίαγ τεϑ8. 181 "6, 10, 14, 1ὅ (6}17). ὅ. 184 "7 (οΥΡδ, 
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18). 2. 180 24. διωρικέναι κατὰ τὰς διαφορας τζ 8. 146 
540. ἀδυναμία διορισθεῖσα Μιά. 1058 "8 ΒΖ. ἱπὰδ οτρμῖπο 
ἀϊδοοσπθηᾶο ἀδβηΐγθ, ἀθβηῖγθ. διορίζειν ἀπό τινος, βγὰ χω- 
ρίζειν ἀπό τινος τε]. 128 »87, 85. διορίζειν ἐπὶ πλεῖον (ἀθ 
αἰπιίατα ᾿ἰαῖο πούϊοῃϊβ απιδίτα) τγθ. 1230 827. εἴτε τῷ ἀλη- 
θεῖ ὁδιορισθέντος τῷ δυνατῷ εἴτε τῷ ῥαδίως 5:π| Οα11. 280 
017. ηεη8.1241}9. διορίσαι κατὰ τήν ὀνομασίαν τβ2. 109 
489, τὰ κατὰ τὴν ἐπιστήμην διορισθέντα ΑὙ 12. ΤΊ 59. Π 
ῥᾷδιον διορίσαι ἄλλως τὴν κίνησιν ΦΎΖ. 301}17. ἡ σοφία 
διωρίσθη τῶν πρώτων αἰτίων εἶναι Μβ2. 996 .}14. τὸ δίκαιον τὸ 
φανερὸν ὡς διοριστέον τι Ἠεδ. 1180 "22. Φβδό. 1960}82. 
καθ᾽ ὃν τρόπον διορίζομεν τὸ ἐνδέχεσθαι Αα8. 25 "15. διο- 
ρίζειν μᾶλλον τὸ εἶδος ἢ τὴν ὕλην Ζμα1. θ40}24. διορι- 
σασθαι τὰ περὶ τὰς ἀρχάς ᾧα!. 184518. ὅσα μὴ δύναται 

διορίζειν ὁ νόμος Πγ18. 1281 334. περὶ τῶν τέκνων αἱ γυ- 
ναῖκες διορίζυσι τἀληθές Ῥβ28. 1898 588. διώρισαν ὀνομά- 
ζειν αἰθέρα μα 8. 8389 Ρ26. διορίσαι, διορίσασθαι 864. δπυη- 

εἰαδθίομα ἱποτγοραίνα, νϑὶατὶ, διοριστέον πότε δυνατὸν ὼ 

πότε ὄὅπω" διορίσασθαι τίς αἱρετώτατος βίος" διοριστέον πο- 
σαχῶς λέγεται 4] Φγά4. 204"2. ΟΥΙ. 298 Ῥά. Ψψα!. 402 30 
511. Ζγβϑ8. 186321. ΜδΤ. 1017 09. θ71. 1048 "871. ΠΡ 1ὅ. 
1299 515. η1. 1828 81ὅ. 6. 1827 339. 0[18.1882 Ρ9, διο- 

ρίσωμεν τί λέγομεν τὸ καθόλυν Αδ 4. 18 "25. διορίσαι, διο- 
ρίσασθαι περί τινος, νοϊαιὶ διορισάμενοι περὶ κινήσεως. περὶ 

διπλασιόπλευρος 

τεϑ8. 181 10. --- ποίίο δο ἀοβηίθίο: κατὰ τὸν εἰρημένον 
διορισμὸν τῷ ἐνδέχεσθαι, κατὰ τὸν διορισμὸν τὰ ἀδικεῖν, ὁ 
τῷ πολίτυ διορισμός ἃ] Αα14. 88 Ρ28. 18. 88 Ρ28, 80, 84 
Β27. τιθ.168520. ΗΕ12.1186}28. ΠΎΙ. 1275 "18. 8.1279 
520. Γα 6. 828 322. βι. 829 3514. μα8. 889 384. Ζγεῖ. 181 

48. κατ᾽ ἐδένα τῶν διορισμῶν Φὸ 8.210 09 (οὔ πολλαχῶς 
ἄλλο ἐν ἄλλῳ λέγεται 314). τὰ ἐν τῷ διορισμῷ προσόντα 
Μθ 5. 1048 320, 2. τὰ μέρη τῶ διορισμῶ τιθ. 168 328. --- 
διορισμός ἴ.6 ὃ διώρισται περί τινος. κἡὶ ἀρχὴ ἔχει τὸν εἰρη- 
μένον διορισμόν" ἀνάγκη γὰρ ὁντινῶν κτλ Μγ8. 1006 "28. 
ὁ αὐτὸς διορισμὸς ((ἄοτα βίδιαθηάυπι οδῦ ἀθ, θϑδάθπι τγϑίϊο 
650) ἐλέγχυ ὦ συλλογισμῷ Αβ20. 6617. οὔα 82. 417. 
ἡμα20. 1191811. ΗΕΙ0. 1184}88. 11. 1186}8. 15. 1188 

Α27. ἐπιθῶμεν τέλος τῷ περὶ τῷ ἑκυσίω ἡ ἀκυσίν διορισμῷ 
(φαδοβέϊοπὶ, ἀϊδρυξαίϊοη!) ηεβ8. 1224 39. περὶ τύτων ἐν 
τοῖς περὶ γένεσιν οἰκειότερός ἐστιν ὁ διορισμός Ζμγ14. 614 
Ἀ21, Ι 

διορῶν, διορρῶν. τὸ αἷμα γίνεται ἰχωροειδὲς ὦ διορρᾶται 
(ΥἹ διορῶται) ΖιΎ 19. 521 518. ὑπὸ τῷΈ ψυχρῶ ὦ πήγνυται 
τὸ γάλα, ἀλλὰ διορρᾶται (ν 1] διορῶται) μᾶλλον Ζιγ20. 521 
584. ἢ μήπω πεπέφθαι ἣ διωρρῶσθαι (ν 1 διορῶσθαι) Ζιγ19. 
521 08. τὰ ῳὰ θερμαινόμενα μᾶλλον διορῶται (ν 1 δὲιυρεῖται) 
ἃ γίνεται ὥρια Ζγγ 2. 158 "7. οὗ ἂθ διορρῶν οἱ διορίζειν 
51 408, Π 535. 

τύχης διορίσαι, διοριστέον περὶ τύώτων ὕστερον αἱ Φβά. 196 25 διορύττειν τὴν κατὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν χωραν ἐπειράθη 
410. Ὑ1. 200 15. δ᾽5. 218 84. θ10. 266.511. Οὐ 2. 808 Ὀ1 
(διωρίσθαι νἱάθίαν τηθὰ 6886), 29, 809."88. Γα 2. 815 52, 
αιά. 442 38. Ζμαὶ. 639 .216. Μζ 8. 1029 .31. 11. 1081 314. 
μ9. 1086.528. Πλ) 4. 1291589. Ρα2.1856}26. ὅ 18362514. 

τις μαϊ4. 8532, 29. διοριίΐξας τὸν ἴΑθω (βοῦν 4, 89) Ργϑ9. 
1410 811. 

Διοσκέρυς ἐπικαλέσασθαι ἡεη12. 1245 088. 
διόστεος. σκέλυς τὸ διόστεον κνήμη Ζια 15. 494 55. 

Ἠεβ. 1130 028 οὐ ββθρθ. λόγοι ἐν οἷς διωρισται περὶ τῶν 30 διότι, οὐτ, περὶ τῆς ἅλω εἴπωμεν διότι κύκλος γίνεται μγ8. 
ἠθικῶν ΠΎ12. 1282 "20. διορίσαι (διορίσασθαι, διώρισται, 
διορισθήσεται) σαφῶς, ἀκριβῶς. ἀκριβέστερον, δι᾿ ἀκριβείας, 
μᾶλλον Τα 8. 822 09. Ηι2. 1164 Ῥ28. β7. 110716. Φα9. 
192 386. 8. 191 29. Πη17. 1886 2ὅ (ορρ ἐν παραὸδρομῇ 
πεποιήμεθα, τὸν λόγον). ἡΕΎ1. 1229.588 (ορρ ἁπλῶς εἰρής 36 
καμεν). ἐν αὐτῷ διορίσασθαι μήτε προπετῶς μήτε ῥᾳθύμως 
ηεα2. 1214}12. ὡς ἂν ἐνδέχηται διοριστέον Ηι2. 1165 "58ὅ. 
ὡς ἁπλῶς διορίσαντας εἰπεῖν ποῖ. 1451511. --- ΔΌΒΟΙ αἴ 
δίχαα αὐδεβίίομθ ὑγδηβιίαβ δὰ δ]ίαπι βαγαῦαγ ἈΪΒ ἐοτταυ }}8 
διωρισμένων δὲ (δὴ) τύτων. διώρισται ἱκανῶς, ἱκανὰ τὰ διω- 40 ρισμ. Ρ Ω 
ρισμένα, διωρίσθω τὸν τρόπον τῶτον βἴπη ε12. 21 "84. Ααά. 
425 Ῥ28, 26 28. 18. 32 "ά. 1ὅ. 84384. τα! 2.105510. μαά. 
841}1.β1. 8358 }80. δ12. 389 "28. Ζμα!]. 640 38. ὅ. 646 
514. Πὸ 8. 1293 082. Οὐ 2. 808}12. 4.811 316. 6. 818}22. 
Μεά. 1021}18. μ9. 1086.319. Ηε1ῦ. 1138 "14. ζ 8. 1189 45 
086. ηξη8. 1241 Ὁ11 8]. οΥ ἐκ τῶν περὶ τῆς ψυχῆς διωρι- 
σμένων Ζγβ8. 186 581. ὃδ8. 168.}24. ἐκ τῶν πάλαι διωρι- 
σμένων Μβ2. 9988. υἧς ἐν ἀρχὴ διωρίσαμεν Αα17. 81 527. 
- διωρισμένος. τίμημα ὀιωρισμένον ὑπὸ τῶν νόμων 
Πὸ6. 1292 "80. βάρος διωρισμένον ΟὙ2. 801 "17. διάστημα 50 
ν ἢ ν) διωρισμένον, ορρ ἀδιόριστον Αα4. 26 Ρ28. ἐναντιότητες 
διωρισμέναι, ορρ αἱ τυχῶῦσαι ΜΑ ὅ. 986 381. ποσὸν διωρι- 
σμένον, ορρ συνεχές ΚΘ. 4580, 22. --- διωρισμένως ἢ 
χωρίς Ζιγ19. 521 "515. ἷ 

8712}18. οὕ Οα8.270}1, 26. Π6 11.126 322. ὙΥ͂Ζ δὰ Αβῦ. 
58 "7. --- οἱ ἔμπειροι τὸ ὅτι ἴσασι, διότι δ᾽ ἐκ ἴσασι ΜΑΙ. 
981 329. τὸ διότι ἐπίστασθαί ἐστι διὰ τῷ αἰτία ἐπίστασθαι 
ΑὙΘ. 15.385. κυριώτατον τῷ εἰδέναι τὸ διότι θεωρεῖν ΑὙἹ4. 
19.524. ἀρχὴ τὸ ὅτι, ἢ εἰ τῦτο φαίνοιτο ἀρκώντως ἐδὲν 
προσδεήσει τῇ διότι Ἠα. 1095}"7. τὸ διότι, ορρ τὸ ὅτι 
Αβ2. 5859. γ9.16412. 18.718 .222 βηᾳ, ἢ88 Βη4. 27. 871 "82. 
88. 8916 (τὸ διότι- τῦτο δὲ τὸ μέσον). δ᾽ 1 (ἀϊδι ὅτι, εἰ, 
τί). 8. 98 517864. --- διότι ποῦ ΓΆΓΟ υϑατραῦαγ ῥγὸ Υ' ὅτι, 
νϑιυθὶ τβ8. 1102 ὙΥΖ, ε4. 188 586. δ. 184 10, 13. θ2. 
151510, 17. Γβ6. 8388 028. 10. 838371515. μα 18. 850 028. 
γ8. 812 028. ψα2. 404419. Μκὅ. 1062 86 ΒΖ. Ἠζϑ9.1142 
11. Πγ9. 1280 820 (ᾳφυδιπαύδτῃ 1Ὁἱ οδβαΊθτα νἱτι ΒΑΌΘΓΘ 
Ῥοΐοβῦ). η9. 182986. ΡΎΙΟ. 1411 381. ρ8.1425 3839 (εἴ 

887). 9. 1429 "1. ακδ08 318. 0β1849 "18. ἱπέογάμτι [{16- 
τΆΒ δὶ ἴπ ν διότι ἰπὰθ νἱάθυὶ ογίδβ ο8β6. αὐυοᾶ ρῥσγβϑθοϑάϊι 
γοσδα πὶ ὑογταϊ πδῺ8 ἴῃ αἰ, ργϑθοῖραθ καί, ΨϑΏ]Θα ταοποὶ 
ἈΒοὺ ῥ ὅ8; ρτγαθοθάθηξθ οἰυβιιοαϊ νοοαθα]ο Ἰορσίζαν διότι 
ἰάθιι βισηϊβοδηβ αἴας ὅτι τὸ 2. 122 8328. 61. 128 082. θ6. 
160427. Οαϑ8. 270 26. Ηζϑ9. 1142512. ρ15. 1481 383 

(οἴ 429), 42 (6340). 17..1482 3416 (6314). 80. 1486 "98 
(οἴ 521), 1481519. 

διοτρεφέων βασιλήων (Ηοιι Β 196) Ρβῶ. 1879 84. 
Διόφαντος ΠβῚ1. 12671"18. 

διόρισις ἢ χωρισμὸς τῶν ἐφεξῆς τὸ κενόν ΦδΘ, 218 "26. 
διορισμός, Ἰοοα}} βϑηβα, τῷ διορισμὃ χάριν τὸ διάζωμα Ζμγ10. 

61214. τὰ κινύόμενα ἐκ ἔχει διορισμὸν καθ᾽ ὃν ἐφ᾽ ἑκα... 

δ5 δίπηχυς Φγῦ. 206 34. μχϑὅ. 866 Ῥά. σηπίαι διπήχεις Ζιδ1. 
624 521. 

διπλασιάζειν. ἀριθμὸς ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενος πῶς γιί- 
΄ , , Ν ν»κ»"κν Α ἊΝ 

τερα τύτων (τὸ πρόσθεν αὶ τὸ ὀπισθεν) μεταβολὴν ποιεῖται 
Ζπ68. 108 580. --- Ἰορίοο: ἀϊπθϊποῦο, ἔστω δὴ διορισμῶ 

νεται (Ρ]41) Μμ8. 1084 36 Βσ.νϑ. 1091 512. τέτταρες ἢ 
ἄλλο τι πλῆθος τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζομένων Ζμαϑ8. 643523. 

χάριν (ἀἰδεϊποιϊοιίΒ οα088) ΠΎΙ. 1215 .381. οἵ δ14. 1298 60 διπλασιόπλευρος. τὰς κλίνας ποιῶσι διπλασιοπλεύρες μχϑ5. 
"18. ημα84. 11955271. ποίϑ ἀἰδεϊηριθῃε: προσδεῖται διορισμϑ 856 389. 



διπλάσιος 

διπλάσιος. διπλάσιον, ἀϊδὲ ὀυας ΜΑδ. 981 .326. ἀοῦ ὡς δύο 
πρὸς ἕν, τὸ ἴσῳ ὑπερέχον τεῦ. 1856 "26. ζ9. 141.480. πρός 
τι λέγεται ὡς διπλάσιον πρὸς ἥμισυ Μὸϊδ. 1020 "26, 84 ΒΖ. 

διπλασίων. συμφωνεῖ ὁ διπλασίων ἀσκὸς πρὸς τὸν ἥμισυν 
πιθδ0 928 .38. ἐν διπλασίονι χρόνῳ κθ. 399 349. 

διπλοῦν. εἰ μὴ ὅτω τις λήψεται διπλωώσας (ἃ 6 πἰδὶ ἴῃ αἰσχϑαὰθ 
Ῥτοίδϑὶ δὰἀάϊἀογὶὶ τὸ τί ἐστ) Αδά. 91.321. 

διπλῦς. διπλὴ ἀναθυμίασις Αἰ 6 δύο εἴδη ἀναθυμιάσεως), ἡ 
μὲν ὑγρὰ ἡ δὲ ξηρά μβϑ8. 851 024 (οὔ δύο ἐν ἐμρε νξς 
ΗΥΊ. 818 518). διπλὴ κίνησις, ἔκκρισις μα. 889 514. Ὑ7. 
818317. ---- διπλῶν ὄνομα (ἰ 6 συνθετὸν ἐκ δυοῖν), ΟρΡ 
ἁπλῶν ποϑο. 1451 312. 21. 1467 482. ε4.16}82. διπλὴ 

λέξις Ῥγ8. 1406}1. διττῶν ὀνομάτων αὶ 80 υϑὰ8 ῬΡῪ 2. 
1404}029. 8.1405585, 14060380,86,}1. 7.1408}10. πο23. 
14599. μῦθος διπλῦς, ΟΡΡ ἁπλῶς ποῖ8. 1458 413. τὴν 
σύστασιν διπλὴν ἔχειν πο18. 1458581. --- τὸ διπλῶν ἴα 
διμδίσαστα, τι10. 171 484. 19. 177 521 (Βγη διττόν 319). 

διφυΐα 201 

ἐμπίς Ζμδδ. 682012. Ζιαδ. 490320. δή. ὅ82 820. οὗ 
Μ206, 210, 218-220. , 

διπτυχὲς νεῦρον Ζιγδ. 51 "8. 
δίπυροι ἄρτοι. πκαι3. 928511. ἷ 

ὁ δίραβδο ς. τὰ μὲν δίραβὸα ὥσπερ σεσερῖνος, τὰ ὁὲ πολύ- 
ραβδα ὡς σάλπη 218. 1528 48. 

δίς, μα. 848 081. βδ. 866 }18. μὴ τὸν αὐτὸν δὶς ἃ ἄρχειν ἀλλ᾽ 
ἅπαξ μόνον πὸ 1ὅ. 1299.510. ὑχ ἅπαξ ἠδὲ δὶς ἐδ᾽ ὁλι- 
γάκις τὰς αὐτὰς δόξας ἀνακυκλεῖν μαϑ8. 889 Ρ28. 

1 τς κυλιάμενοι, ἃ ἄν δίσκον δέη μιμεῖσθαι ποθ. 1461 081. 
᾽Ολυμπίασι δίσκος, ἐν ᾧ τὄνομα τὸ Δυκύργυ διασώζεται 

καταγεγβαμιμένον 8.490. 1558 511. 
δισσαχὴ. δυὸ κύκλες δισσαχὴ συνημμένυς ψαϑ. 406 "82. 
διστάζειν περί τι Ηγδ. 1115 08. διστάζειν, πότερον, εἰ δἷπι 

Μνϑ8. 1091 814. Ηγ5. 1112 ῬΩ, ,Μ"- 45] 8ὅ. πεβιο. 1225 

Ρ19. δισταάζειν αὐϑοϊαία, ἡρεμαία ὑπόληψις ὥσπερ ἐν τοῖς 
διστάζυσι Ηη8. 1146 21. οὔ Πβ8. 1262 85. ὁ νδιστάζυσιν, 

δίπλωμα τοῦ γαλαξίν μα. 846 524. 
δίπλωσις ὀνομάτων ποιητικόν Ρηϑ. 1406 56. οἵ διπλῶς. 
διποδία ἀνθρώπυ ἄλλη ἢ ἢ ὄρνιθος Ζμαϑ. 648 58. 

ἀλλ᾽ οἴονται ἀκριβῶς εἰδέναι Ἠη5. 1140 026. ὅπερ ἀξιοπί- 
στως ὦ συνῶπται, ποιεῖ δὲ διστάζειν Ζγβὅ. 141 585. 

30 δίστοιχοι ὀδόντες Ζιβ1. 501 424. ἢ 484. 1551 424. διστοιχά 
δίπυς. πᾶν γένος ταῖς ἀντιδιηρημέναις διαφοραῖς διαιρεῖται, 

καθάπερ τὸ ζῷον τῷ πεζῷ ἢ τῷ πτηνῷ ἢ τῷ ἐνύδρῳ ἢ 
τῷ διποδὶι τζ 8. 1431. ο᾽ Κϑ. 1518, 20. Ζμα2. 642 "8. 
8. 648 586. οὗ ΜΊ9. δίπυν ἄθβογ τζα. 144}12-80. Ζπόὅ. 
106 326 -»16. οἷς μὲν τὸ ἄνω ἀ τὸ ἔμπροσθεν διώρισται, 
ταῦτα μὲν δίποδα, ὅ ὅσα δ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ πρόσθεν ἔχει ὦ 
τὸ ἄνω, τετράποδα ὼ πολυποδα ν ἄπτερα. Ζπ5. το 827, 
τριῶν ὄντων͵ τῶν τόπων, τῷ ἄνω αὶ μέσυ καὶ κάτω, τὰ μὲν 
δίποδα τὸ ἄνω πρὸς τὸ τὸ ὅλυ ἄνω ἔχει, τὰ δὲ πολύποδα 
ἣ ἅπτερα πρὸς τὸ μέσον, τὰ δὲ φυτὰ πρὸς τὸ κάτω Ζπ8. 
100}4. τῶν ζῴων τὰ μὲν ἄποδα τὰ δὲ δίποδα τὰ δὲ τες. 
τράποδα τὰ δὲ ̓ πολύποδα Ζπ1ι. 104518, τὰ μὲν δίποδα τὰ 
ἣ πολύποδα τὰ δ᾽ ἄποδα Ζμδιο. 681.52. --- ἔστι τὸ δ μὲν 
ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ Ε ἐν τοὶς πεζοῖς ὁ, ἐν τοῖς δίποσι ὼ τε- 
τράποσι ὼ πᾶσιν ὅσα ἐκ συνδυασμθ, τίκτει Ζιδ 11. 581}21. 
ζῳρτόκον ἄνθρωπος τῶν διπόδων μόνον Ζιει. 539 "15. τὰ 
ἔναιμα ἢ ἄποδα ἢ δίποδα ἢ ἢ τετράποδα ἡ: 489 "82. ΖΎβι1. 
182 Β16. Ζιηϑ8. 586 "1. ὅσα φοτοκεῖ ἢ δίποδα δ τετρά- 
ποὸα Ζιγι. 509 Ῥ24. ὅσα ζῳοτόκα καὶ ἣ διποδα ἢ ἥ τετράποδα 
Ζιγι. 5810"18, 28. Ζπ18. 1712 39. τ πάντα, τὰ δίποδα τὰ 
ἔμπροσθεν ἔχει δασύτερα, τῶν τετραπόδων τὰ ὄπισθεν ἀσθε- 
νέστερα πιδ8. 890 581. τὸ μέλλον ζῷον ὀρθὸν βαδιεῖσθαι 
ὀίπυν ἀναγκαῖον εἶναι Ζπ11. 110 6. ὁ ἄνθρωπος μάλιστα 
κατὰ φύσιν ἐστὶ δίπυς Ζπι. 104516, 11. δ. Τ06 227, δ10. 
ὁ πίθηκος ([πὰυρ ϑοβυάαιι8) ὡς μὲν δίχυξ ὧν ὀράν, ὡς δὲ 
τετράπως ἰσχία ἕκ ἔχε) Ζμδιο. 689 ν84. Ζιβ8. 502 "22. 
τὰ πτερωτὰ ἢ δερμόπτερα δίποδα παντα ἢ ἄποδα Ζια ὅ. 
490 310. ὄρνις ὀΐπυν Ζμβι6. 659 51. δ12. 698 Ἐδ, 14, 695 
43, 18. Ζπ1. 1704 416, 18. 6. 7006 327. 11. 1710}18, 21, 2ὅ. 

Ζιβι. 498 529. στεγανόποδες δίποδες Ζπ11. 114 510. ὃ 
στρυθὸς ὃ Λιβυκὸς δίπους μέν ἐστιν ὡς ὄρνις, διχαλὸς δ᾽ ὡς 
τετράπες Ζμὸ14. 697 021. 

δίπτερος. τῶν πτηνῶν ἐντόμων τὰ μὲν τετράώπτερα, ὅσα δὲ 
μιιρὰὶ τῶν , τοιέτων, δίπτερα Ζμδ6. 68211. Ζιδι. 682 320. 
τῶν πτηνῶν ἀναίμων τὰ μὲν κολεόπτερα, τὰ δ᾽ ἀνέλυτρα, 
ἢ τύτων τὰ μὲν δίπτερα τὰ δὲ τετράπτερα Ζιαῦ. 490."16. 
δίπτερα --- πολύπτερα Ζμδθ. 688 418,18. δίπτερα ὅσα ἣ 
μέγεθος μὴ ἔχει ἢ ἣ ἐμπροσθόκεντρά ἐ ἐστιν Ζιαδ. 490 318, 19. 
δίπτερον ἐθέν ἐστιν ὀπισθόκεντρον -2μὸ 8. 688518. Ζιδτ. 
583 .Δ22. ὁϊὰ τὸ ἀσθενὴ ὺ μαιρὰ εἶναι δίπτερά ἐ ἐστιν Ζμδθ. οὸ 
6088 814. δίπτερα" τὸ τῶν «υιῶν γένος. μύωψ, οἶστρος, 

Υ. 

βράγχια Ζιβ18. δὅ05.5"16. 
δισχιδης. ποδότης ἡ μὲν πολυσχιδής, ἡ δὲ δισχιδής, οἷον τὰ 

διχαλα, ἡ δ᾽ ἀσχιδὴς αὶ ἀδιαίρετος, οἷον τὸ μώνυχα Ζμαϑ. 
θ42529. τὰ μὲν πολυσχιδῆ, τὰ δὲ ὀισχιδῆ τὰ οὲ ἀσχιδῇ 

46 ΖΙβ1. 499}9 (ϑγη ὀιχαλά "12. 7. 5803 ."10). 
διτοκεῖν Ζιζ1. δ88 "28. ἀϊδὺ μονοτοκεῖν, πολυτοκεὶῖν Ζγὸθ. 

114 024, τὰ μονοτόκα πότε ὁϊτοκεῖ Ζγὸ 4. 1712 385. ΟΓΎ1. 
750 817. 

διτόκος. τὼ διχηλὰ μονοτόκα ἢ διτόκα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ζγὸ 
6.114}9. 

διττογονεὶν ῖ 6 ἢ ᾧοτοκεῖν ἢ ζῳοτοκεῖν Ζγα11. 119 514. 
διττά ς- τῆς ἀναθυμιάσεως διττὴς ὅσης μβά. 8600 349. διττὸν 

τὸ ὃν, δυνάμει ἐ ἐνεργείᾳ Μλ2. 1069 Ὀ1δ. ὴ ὑπερβολὴ δισσή, 
τῷ ποιῷ, τῷ ποσῷ Ζμγὅ. 668 Βχ4, ὁ θεατὴς διττός, ὁ μὲν 
ἐλεύθερος ὁ δὲ φορτικός Πθ71. 1842 419. μάρτυρες διττοί, 
παλαιοὶ πρόσφατοι Ῥαϊδ. 1875 26. τὸ ἴσον διττόν, ἡ ὁη- 
μαγωγία. ἡ ἀπάτη θιττή ΠΕῚ. 1801 529. 4. 1804 10. 6. 
1805 "28. ποιεῖν διττόν. αἰβοῦίπαθη ἴδοθσγθ, τι15. 114 24... 

διττὸν σημαίνειν Μζ 6. 1081 28. τὸ διττόν, διαδίρυϊταδ 
(εἴ πολλαχῶς λέγεσθαι), Πβ 8. 1261 29. ΑὙ12. Τ7 "24, 
28. 119. 111412. 14, 1δ, 19.. ἔλεγχοι, παραλογισμοί͵ δἷπα 

παρὰ τὸ διττόν τιθ. 168 524. 20. 1717 "8. ἀπάντησις πρὸς 

τὸ διττόν τιῖ1. 110 .528. τῷ διττῷ λύειν τὸς συλλογισμοίς 
τι34. 119 "88 (οὗ πολλαχὼς λέγεσθαι 1801). --- διτ- 
τῶς. καθ᾿ αὐτὸ διττῶς ΑὙ22. 84 512. διττῶς λέγεσθαι 
Ηα4. 1096}"18. 7. 1098 δ. οὕ 2. 1095 52. --- ἰ 4 δι ῖσαθ 
τι24. 180 318. 

δίνγρος πηά. 881 25. ὁ ἀὴρ αὶ γίνεται δίυγρος πκε10. 989 
417. 

80 δίφρος. ἀνὴρ ἐφέρετο κατὰ κλίμακος δίφρον () τι88. 182 "17. 
διφυής. διφυῶς ὄντος τῷ αἵματος Ζμγά. 666 Β29 ΕΥ. -- 

διφυές, ΠῚ διμερές Ζια15. 498 ΡΩ6, 494". ἡ τῶν μυκτή- 
ρων δύναμις διφυής Ζμβιο. 651 34. τὸ διφυὲς τὸ στόματος 
παρίσθμιον, τὸ δὲ πολυφυὲς ὅλον Ζια 11. 492 584. στῆθος 
διφυὲς μαστοῖς Ζια12. 498 512. ὄφρυες διφυεῖς Ζιαϑ. 491 
"14. διφυὴς ὁ ἐγκέφαλος Ζια16. 494}81. τῶν σπλάγχνων 
τὰ μὲν μονοφνὴ τὰ δὲ διφυῆ Ζμγ7. 669 "14, 670 42. οἵ 
Β' 1} Ζια18. 498 318. 15. 498 Ρ26, 494 510. Ζμγῖ. 669 

019. --- ποῖι ραν πϑυῦγ διφυᾶ (Υ] διφυῆ, 4886 ἔογιιδ 8] 1δὶ 
Ἔχ ἰ θοῖατ) ΖμΥΤ. 669 "18. 

διφυΐα τῶν κώλων Ζμγδὅ. 668 "22. 

σε 

4“ 



202 δίχα 

δίχα διαιρεῖν Φζ9. 289}19. Ηεΐ. 1182 528 (1 6 'π ἀπ88 ρᾶτ- 
[68 ρᾶγ68). Πη10. 18380.311. διήρηται τῶν ποδῶν τὰ μὲν 
τρίχα, τὰ δὲ δίχα Ζιβ11. 503 528. δίχα διηρῆσθαι, Βγῃ εἰς 
ὃνο τζ 4. 142}12 -19. δίχα γίγνεται τὸ δικαστήριον Πζϑ8. 
1818.340. --- Ἰορίοα δίχα διαιρωμένως ἀδύνατον ὁτιῶν λα- 5 
βεῖν τῶν καθ’ ἕκαστον Ζμαϑ. 644 511. 

δίχαιον. διὰ τῶτο ὀνομάζεται, ὅτι δίχα ἐστίν, ὥσπερ ἂν εἴ 
τις εἴποι δίχαιον ἨεΤ. 1182 582. 

διχαλόές, διχηλός, δίχηλος. οΟΥἼ,ΟΌ ΡΆτγπ 689, [ἀ6]6ν Με- 
ἴθου 1 645, ἴῃ δἂ Ὠιὰ ᾿υὐ Αὐἰϑὺ 5101 ΒθιρΟΓ οοηδίδγοί᾽ (ν0] ΠῚ 10 
Ρτϑϑὲ 1) υδίᾳαθ Ἔχ δἰ ζαπι 6δὺ διχαλός, οἰίδιι ἰην 8 οοἀὰ. 
διχηλός ἰπ ἰοχία Ζγδά. 111 "28, 8, 9. 6. 774 "6, 8,18. 
Ζμὸτο0. θ68617, 688 Ρ24, 690 8ὅ, 21, 27. 12. 695 818, ἴῃ 

Υ] Ζιβι. 499 52,514. 45. 680}4. Ζμα8. 642 529. γ2. 
66285, 668 37. 11. 678 082. δ14. 691}21; διίχηλος ἴῃ 16 
ταχύ 5.221. 1518 Ρ17, ἴῃ ν] Ζιβ 1. 499 528. Ζμαϑ. 642 

529. --- ἡ σχίσις ἡ τὸ διχαλὸν κατ᾽ ἔλλειψιν τῆς φύσεως 
ἐστιν Ζμγ 3. 668.381. οὔ ΖΙβ1. 499 "14. ποδότης ἡ μὲν 
πολυσχιδής. ἡ ὁὲ δισχιδὴς οἷον τὼ ὀϊιχαλά, ἡ δὲ ἀσχιδὴς 
οἷον τὼ μωνυχα Ζμαϑ. 042 029. οἱ πόδες τοῖς τετράποσι ἢ Ὁ 
ἐναίμοις ὦ ζῳοτόκοις διαφέρασιν: τὰ μὲν μωνυχα, τὰ δ 
διχηλά, τὰ δὲ πολυσχιδὴ Ζμδ10. 690 δ, οὔ 6884. Ζγὸ 4. 
111.530-24, 08, 7. 6. 7714 6, 18, 28. ΖΜμΎ 2. 662 588. 12. 
618 382. ἀἰδῦ πολυδάκτυλα, διχαλά, μωνυχα Ζμβ186. 659 

δόγμα 

δίχροος, δίχρως. ιὐὸν δίχρων, ἀἰδὺ μονόχρων Ζιζ 10. 564 
Ῥ24, ὠὰ ὀΐχροα Ζια δ. 489 "14, ε88. δὅ8 55. ΖΎΥΙ. 149 
418. 2. 152.39, 1758 32. ὁϊὰ τί τὰ μὲν τῶν ὀρνίθων ὠὰ ὁΐ- 
χροα, τὰ δὲ τῶν ἰχθύων μονόχροα Ζγγ1. 151 380- 152 48. 

διχῶς λέγεσθαι Πα 6. 1255 34. Αα18. 32.581 4]. διχῶς ἐν- 
δέχεσθαι, γίνεσθαι Πὸ 8. 1294 31. ε1. 1801 56. ἡ ᾧύσις 
διχῶς Φβ2. 194.312. (διχῶς ἀπορήσειεν ἄν τις Φβ2. 194 
415, ἴσως οἱ ΒΖ Ατ 511 16). 

δίψα, ἀεῦ ἐπιθυμία ψυχρῶ ᾧ ὑγρῷ Ψββ8. 414}12, ἐπιθυμία 
ποτῷ αὶ τροφῆς πκηδ. 949 η80. πίνειν δίψης χαίριν πκβθ. 
98018, αὐτοῖς δίψας τινὰς παρασκευαζ εἰν Ἠη1 ὅ. 1154 "8. 

διψῆν. ὁ πεινῶν ἡὶ διψῶν σφόὸόρα μὲν ὁμοίως δὲ ὶ τῶν ἐδω- 
δίμων ἢ ποτιῶν ἴσον ἀπέχων Οβ 18. 295 "82. ὁ ὀιψιὸν ἐν- 
δεὴς τροφῆς τε ὼ καταψύξεως πκηθ. 949 084. ἥττον ἀνέ- 
χονται διψῶντες ἢ πεινιῦντες πκηδ. 949 526. 6. 949 8). 
διψῶσιν οἱ μέλλοντες κολάζεσθαι πκζ3. 941}15. --- διψῆν 
φιλοσοφίας ΟβΙ12. 291 27. 

διψηρός. ὑστέραι ξηραὶ ᾧ διψηραί Ζικῶ. 685 425. 
διψητικός. τίνα τῶν ζῴων διψητικὰ μάλιστα Ζμγ8. 671 52. 

οἱ παῖδες ὦ διψητικοί πΎΤ. 812 81. διψητικοὶ τὼ ἀνδρεῖοι οἱ 
αὐτοί πκζά. 948 321. --- ὁ φόβος διψητικόν πκζ8. 941 039. 

δίψος πκβ2. 980.519. 
διωβολία τὸ πρῶτον ἱκανὸν ἦν ΠΤ. 1267 }2. 
διωθεῖσθαι ἐπικυρίαν Ηθ16. 1168 Ρ25. οὔ (11. 1171 Β26. 

826. 714. 614527. δ10. 68617, 690.310, 31, 34. --- τὰ 38. διωθεῖσθαι τὸς φυλάττοντας 18. 1488 514. 
διχαλὰ δύο ἔχει σχίσεις ὄπισθεν Ζιβ1. 49914, κέρατα 
Ζμγ 3. 662 085, οὗ 668318. 12. 618.382. ΖΙΒΙ. 499 82, 

518, ἀστράγαλον Ζιβ1. 499 "22. 7. 502 312. 221. 1518 
517. Ζμδιο. 690510, 27, ἐστὶν ὀλιγοτόκα Ζγδ4. 11120- 
34,08, 1. 6 6. 1714 06. διχαλά εἰσι καίμηλος Ζιβ1. 499 "28. 80 
Ζμδιο. 688 584. Ζγδ7ά. 1711 59, ἔλαφος αἷξ βὺς Ζιβ1. 499 
ν16. 7. 603 310, βόνασος ΖιβΙ1. 499 581. ι45. 6804, ὕς 
Ζγδ8(θ. 11418, 38. Ζμγιά. 614 521. 2. 668 57. οὗ ΕΥ 
281,8, ὁ ἵππος ὁ ποτάμιος Ζιβτ. 502 310, ὁ ἱππέλαφος ἢ 
τὸ καλέμενον πάρδιον Ζιβ1. 499 52, ὁ ὄρυξ Δμγ2. 668 524. 35 
Ζιβι. 499}}19, ὁ στρυθὸς ὁ Λιβυκός Ζμὸ12. 696 517. 14. 
6917}21. --- οἱ ἐλέφαντες τῶν πολυδακτύλων εἰσί, ἢ ὅτε 
διχαλὸς ἔχωσιν ὅτε μώνυχας τὺς πόδας Ζμβ16. 6698 26. 
- διχαλά ἴᾳ δισχιδὴ Ζιβ1. 499}9 οΓ 12. 7. 502 210. 
οἵ Μ 82084. --- ῥγὸ δίθαλλος (ὀύσθυμος εἰ Ρίς) Ζιι117. 616 40 
27 νογβίο Τβοίωδθ μαθϑὶ ἀϊναυίοδία; ἰΐδψιο διχαλός νἱὶ- 
ρίαν βογρίαμι ἰ6ρ 886, Ο 5.1 481. 

Ν - 
διώκειν, 46 πιοῖα Θογρογαμι, τὸ διῶκον, ορρ τὸ φεῦγον Φζϑ. 

289016. --- ναῦς ϑθρίῳ διωκομένη πνεύματι "18. 1476 528. 
πτ- ὁ διώκων τὸν φόνον Πβ8. 1269 λ2. --- διώκειν, βγη 
ἐφίεσθαι, αἱρεῖσθαι, ἀγαπᾶν, ορρ φεύγειν Ηα 1. 1094 516 
(6011 32). 4. 1096 "10. η10. 1181}}1. ηεβ4. 1221 588. τὰ 
αὐτὰ ὁ λόγος φησὶν ἡ δὲ ὄρεξις διώκει Ἠζ2. 1139 526. οἵ 
ΨΎΤ. 4819. ταῦτα εὔχονται ᾧ διώκυσι Ηε2. 1129 Νά. 
διώκειν τὸ ἠδι,, τὴν ἡδονήν, τὸ ὠφέλιμον, τἀληθές, τὴν ἰσό- 
τήτα, τὰς ἀρχάς ΨγΎ1. 4319. Ηη14. 1158 25. θ3.1158 
δῦ, 21. Γαδ. 818 26. ΠΎ18. 1284 419. θ6.1279516. πλῖ. 

956 .527. διώκειν ἀνέδην ἡδονας Ἠη9. 1151 328. ἰχθύες τὴν 
ἀλέαν διωίκοντες Ζιθ12. 591 "16. τὰ πετόμενα διωκειν Μγ5. 
1009 Ρ28. κατα παθος ζὴν ὦ διώκειν ἕκαστα Ηα1. 1098 

48. --- διωκτόν, βγη αἱρετόν, ορρ φευκτόν Αβ22. 68.328. 
τε. 138 526. Ηαδ. 1097181. ΨΥΤ. 481 58. 9. 482 538, 
Ζκϑ. Τ01 084. 

Δίων ΠΕεΙ0. 1812 Δ4. 84.016. οαθ. 1344 588. ρ9. 1429 55, 

διχαάμετρος (δῦγπι ν διώμετρος) πιεῶ. 910 "20. Κάλλιππος ἐποίει τὰ περὶ Δίωνα Ῥα12. 1873 420. 
διχαστής (θίγιι ν δικαστής) ΗΕεΤ΄. 1182 532. δίωξις Ἕκτορος πο34. 1460 318. 25. 1460}28. --- ὅπερ ἐν 
διχῆ. τῶν ποδῶν ἕκαστος διχῆ διήρηται, φλέψ διχῇ σχίζεται 46 διανοίᾳ κατάφασις ἡ ἀπόφασις, τῦτ᾽ ἐν ὀρέξει δίωξις ᾧ 

Ζιβιι. 508 328. γ8. 518 17. 
διχηλεῖν Ζμδ12. 695.518 οοά πι, διχηλός ΒΚ. 
διχηλός, δίχηλος, ν διχαλός. 
διχοτομεῖν, βγη διαιρεῖν ὀΐχα, τὸ ἥμισυ ᾧζϑ. 2839019, 12. 

διχοτομεῖσθαι πις 4. 918}81, 28. --- Ἰορίοα στερήσει διαι- 50 

ρᾶσιν οἱ διχοτομῶντες Ζμαϑ. 642 "22. τὸ διχοτομεὶν τὴ μὲν 
ἀδύνατον τῇ δὲ κενόν Ζμα4. 644 "19. τὸ διχοτομεῖν ἀαθτα 
Βαδοαῦ νἱπὶ 8ὰ δορποξοθπάμσμ) Ζμα 2. 8. 

διχοτομία. ἄπειροι αἱ διχοτομίαι τῇ μεγέθως ΦΎΤ. 301 Β1Ὶ, 
14. οὔ αϑ. 181 38. καὶ διχοτομία, 8γη διαιρεῖν δίχα, τὸ ἥμισυ 55 
ᾧζϑ. 239}22, 19, 12. διχοτομίαι τῆς σελήνης Ζγδ10. 7771 
545, --- Ἰορίοβ εἶναι ὑπὸ μίαν διχοτομίαν Ζμα 8. 644 39. 
κατὰ τὴν διχοτομίαν, ἐν τὴ διχοτομίᾳ ὅμαϑ. 648}18, 2ὅ. 

διχότομος σελήνη Οβ11. 291 021. 12. 292 84, πιεῖ. 911 
886, 912515. μυκτήρ Ζια11. 492}17. 

δίχροια τῶν ῳῶν ΖΎΥΙ. 151 382,31. 
θ0 

φυγή Ηζῶ. 1189 522. 
Δίωρος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Διωρε ἢ ὅ96. 1516 7. 
διῶρυξ. ὑπονόμοις ἃ διώρυξι συναγειν μα1.3. 850 81. 
δίωσις. ἡ μὲν δίωσις ἀπωσις, ἡ δὲ σύνωσις ἕλξις Φη. 343 

Βᾳ, τὸ μὲν ἐμπνεῦσαι διωσίς τίς ἐστι. τὸ ὃὲ ἐκπνεῦσαι 
συναγωγὴ τόπο πλὸϑ. 964. 422. --- δίωσις δίκης, ἐκτίσεως, 
ἀϊϑὲ ὠναβολὴ χρόνυ Ῥα12. 1812 388, 85. 

δνοφόεις ὄμβρος (Επιρ 134) ΓαΙ. 814 "22. 
δόγμα. κοινὸν δόγμα τῶν περὶ φύσεως, ΒΥ δόξα Μκο. 

1062 586, 22. οἵ μ1. 1076514. Ε1. 914512, δόγμα γεω- 
μετρικον ΜΑΘ. 992 391. ἐκ τῶν οἰκείων δογματων ὁμιλεῖν 
πρός τινα, 5γὼ. ὅσξα ταῦ. 101 382, 81. μένειν ἐπὶ τοῖς τύ- 
τῶν δόγμασιν Πβ 8. 1269 38. γνώμη ἐστὶ καθ᾽ ὅλων τῶν 
πραγμάτων. δόγματος ἰδία δήλωσις ρ132. 1480 1. μὴ χρὴ- 
σθαι δόγμασι πονηροὶς ἢ παρανόμοις ρ81. 1443 525. -- τὰ 
λεγόμενα ἄγραφα δόγματα ΡΙαϊοηΐβ Φὸ2. 209 Ρ15. 



δοθιήν 

δοϑιήν. οἱ νεφροὶ πολλάκις φαίνονται λίθων μεστοὶ ἢ φυμά- 
τῶν καὶ δοθιήηνων (ν 1] ὁὀοθίνων, ὀοήνων οὐ ν] ἂρ αα]θῃ ΧΥ͂Ι, 
461 δοθηίνας) Ζμγά. 661 Ρδ. (βιγαπου]αβ.) 

δοκεῖν. ἐξεῖναι ποιεῖν ὅ τι ἂν δόξη (δγα ὅ τι ἂν ἐθέλεη τις Ῥ40) 
Πζ4.1818.}89. ὅ τι ἀν δόξη, τὰ δόξαντα τοῖς πλείοσιν, 5 
τοῖς γέρυτιν Πδ 8. 1294312, 18. 4. 1291 086. βΙ10. 1272 
411. -τ- αυομίδηι τὸ ὀοκεῖν ΔῸ ΒοΙΙηΪ8. 8] οαΐαβ ορὶ πίοπθ 
Ρεπάθι, ποὺ ὃχ ρϑα σοὶ παίυγα, δοκεῖν ρου πάθ δὸ φαί- 
νεσθαι ορροπίϊαν νουίταιϊ σοὶ, σϑιαἱ τὸ δοκῶν ἑκάστῳ ὠγα- 
βόν Ηγ6. 1118.321 (βγῃ τὸ φαινόμενον 320, 24, ορρ τὸ ὄν). 10 
εἰ τὰ δοκῶντα πάντα ἐστὶν ἀληθὴ ἢ τὰ φαινόμενα ΜΎ ὅ. 
100958. κθ. 1063 014, 19. οἱ δοκῶντες ἀστέρες διάττειν 
μα4.841 084. ὥστε φλόγα δοκεῖν κάεσθαι μα. 842 "8. 
εἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοί, οἱ δ᾽ ἀκ ὄντες δοκῶσι τι]. 184 
424. (Ἔγῃ οἱ δὲ φαίνονται 326). οὗ τι]. 165 820-22. β10. 15 
114}28. 4. 111}18 84]. --- ἀἰθίογὶ ταπιθ δοκεῖν οἱ φαί- 
γεσθαι ἴΐα αὖ νοὶ 1Πυὰ δἰν “ραϊατί᾽, Βοος “νϊἀοτὶ᾽, φαίνεται 
μὲν ὧν πάντως, δοκεῖ δ᾽ ὦ πάντως τὸ φαινόμενον εν 8. 461 
"5, 462 31, 2, 4. τοῖς μὲν γὰρ ὁοκεῖ, τοῖς δὲ φαίνεται 
κἂν μὴ δοκῇ" ὁ γὰρ ἐν ταὐτῷ τῆς ψυχῆς ἡ φαντασία 30 
αὶ ἡ δόξα ηεη2. 1285 27, ναὶ Π1υἀ “ρυϊατί᾽, Βοο “δρρᾶ- 
τΕΓΘ, δϑιἀθῃβ αββθ᾽, ὅταν Ὑε χρόνος δοκὴ γεγονέναι τις, 
ἅμα ἢ κίνησίς τις φαίνεται γεγονέναι ΦΟ 11. 219 57. --- 
πθηὰθ υδῖνῖ8 τὸ ὀοκεὶν τῷ εἶναι ορροβίζαπι 680, δόξειε δ᾽ 
ἄν τῶτο (8666 ορίηϊο δομποῖρὶ, δοπῆγμιδυὶ ροὐθβῦ) ἢ ἐκ τῶ 326 
μὴ ἐνδέχεσθαι Ἠκϑ8. 1114 "8; 804 ρου ὃ πᾶσι δοκεῖ, τῦτ᾽ 
ἔἶναι φαμεν Ηκ2. 1178"1. ἰηάθ δοκεῖ, δοκᾶῆντα υϑαγραίυν 
ἂς 118 ορ᾿πἰομῖθαβ, αυδθ ΘΟΙητη 1 ΒΟΠλ Π1ἢ) ΘΟΏΒΘΏΒιι ΘΟΠῚ- 
ῥγοδδπίαν, τοὶ δοκῶντα (βγη τὰ ἔνδοξα, τὰ φαινόμενα) τιβ8. 
18288. Ηη2. 1145 "8, 60]] 1. 1145 08, 5. δοκῦσα θέσις 30 
ταὶ4. 105}11 (Θγῃ ἔνδοξος Ρ2). ὃ ἀνάγκη εἶναι δι’ αὐτὸ 
ἀὶ δοκεῖν ΑὙὧΟ. 716 524: πόρρω λίαν τῶν δοκύντων ᾧ δυνα- 
τῶν Μν1. 1088 318. ὑπόκειται ἡμῖν ἢ δοκεῖ ηεβ1.1228 
ν80. ὥσπερ δοκεῖ ᾧὶ λέγεται ἡμβ11. 1208 "9. καυστὰ δοκεῖ 
ἐναι ὅσα μὸϑ. 881518. πολλὰ τῶν δοκώντων δημοτικῶν 85 
λύει τὼς δημοκρατίας Πε9. 1809 Ρ20. οἵ ε12. 21 12. ΗΕΙ. 
1129.818. 6. 1181518. πκγϑά. 98 3271 8]. --- (δοκεῖν οοτ- 
ταρίατα νἱάἀοίυν εχ ἰδεῖν Ρβ6. 1884 6. οὗ ΒΖ ΑΥ 5.198.) 

δοκιμάζ εἰν, Ἔχρίογατθ. οἱ τὸς οἶνως δοκιμάζοντες ΗΎ18.1118 
428, τὰ νομίσματα πρὸς τὸ αὑτοῖς ἕκαστοι γνωριμώτατον 40 
δοκιμάζυσιν Ζιαθ. 491"21. δοκιμάζειν ἔκ τινος ΦῚ. 805 
425. δοκιμάζεσθαι, δοκιμασθῆναι ὑπὸ τῆς βυλῆς, ἐν δικα- 
στηρίῳ ξ875.154017. 389. 1542 "82. 37. 421. 1549 52. 

430. 1549 340. --- ργόθαγθ. τὸ ἐν πολλῷ χρόνῳ ὑπ᾽ αὐ- 
τῶν δεδοκιμασμένον Ἠθὅ. 1151522. δέχεσθαι δεὶ κἂν τινα ς 
ἄλλην ἁρμονίαν δοκιμάζωσιν οἱ φιλόσοφοι ΠΘθ1. 1842 381. 

δοχιμασία ἡ κατὰ τὸν χρόνον βεβαιοτάτη Ηθ14. 1162 514. 
οἱ θεσμοθέται εἰσάγυσι δοκιμασίαν ταῖς ἀρχαῖς ᾿ὶ 818. 
1541 858. 

δόκιμος. πολίτυ δοκίμε τίς ἡ ἀρετή Π͵γά. 1271 326. ἀνὸρες 50 
οἱ πρῶτοι ᾧ δοκιμώτατοι κθ. 898 .819. 

δοκίον. ζῷα ἐν θαλάττη ὅμοια δοκίοις Ζιδτ. 582 Ὀ21. 
δοκίς. δοκίδες, φάντασμα ἐν ἀρανῷ κῶ. 8392 "4. 4. 395 "12. 
δοκός. ὁ τὴν δοκὸν φέρων Ῥγ12. 1418 "28. 
δολερός, οοπὶ μικρὸς τὴν ψυχήν, ἐπίκλοπος ᾧΦὅ. 81038. δ6 
ὁδλιος. ἀνδρὸς πίστει χρησάμενος δολίυ ἢ 624. 1588 329. 
δολιχαίωνες θεοί (Ετωρ 181) Μβ4. 1000 582. 
δολοπλόκω κυπρογενῶὼς Ηη1. 1149 "16 (τᾷ ᾿γγ δάθβρ 188). 
ἐολοφονηθέντος Διομήδες θ19. 836 .516. 
δολοφονία Ηεδ. 1181 47. 80 
Δόλων (ἔοπι Καὶ 816) ποξδ. 1461 312. Δόλων᾽ Εὐμήδεος υἱόν 
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597. 1571 028. 

δόναξ. καθιζάνειν ἐπὶ τῶν δονάκων Ζιθ 8. 698 Ρ10. 16. 616 
815 (θοπαχ δτγτυπάϊπδοοα ἢ 8). 

δόμος. ᾿Αἰδαο ὁόμως ἦλθον Υ 625. 1088 "19. 
δόξα. 1. ἀεὶ ἄλλυ ἡ ἐπιστήμη ὶ ἡ αἴσθησις ᾧ ἡ δόξα ἢ ἡ 

διάνοια, αὐτῆς δ᾽ ἐν παρέργῳ Μλϑ. 10714}88. δόξα, ὁοηὶ 
φαντασία Φθ8. 264.529. Μκ6. 1062 "88. 6 φαντασίᾳ 60 
ἀϊδυϊηρυϊίατ δόξα, αυοὰ πάση δέΉξη ἀκολυϑεὶ πίστις, πίστει 
δὲ τὸ πεπεῖσθαι, πειθοῖ δὲ λόγος ΨΎ. 428 320, 22, οἴ ηεη2. 
1285 "29, ἃ διανοίᾳ 60, αυοὰ ἡ δόξα ὦ ζήτησις ἀλλὰ φά- 
σις τις ἤδη ΗζΖ10. 1142}18. δεῖ προσέχειν τῶν ἐμπείρων 
ταῖς ἀναποδείκτοις φάσεσι ἢ δόξαις Ηζ12. 1143 "18. δόξα, 
8γπ ὑπόληψις, ὑπολαμβάνειν (ν ἃ ν) ΜΎδ. 1010 410, 1009 
428, 80. 8. 1005 Ρ29. Ηζ 3. 1189 Ὁ17. Ἰδαιθ οἱ Εἰδοῖία 

ῬΒΠοβορβογαμι δὖ νυ]ραίδθ Ποιηΐπυμη ἀθ δ]ίααθ τὰ ορϊπῖο- 
π68 δόξαι ραγίπάθ δἴψιθ ὑπολήψεις ἀϊοιηξαν, καὶ τῶν φυσιο- 
λόγων δόξα, δγῃ ὁόγμα Μκθ. 1062 Ρ22; 25. ἡ κοινὴ δόξα 
τῶν φυσικῶν Φαά. 187 528. ἡ τῷ ἰατρῶ δόξα Μγδ. 1010 
12, αἱ Ἡρακλείτειοι δόξαι ΜΑ 6. 981 388. οἵ μαβ. 848 
ν2δ. ἡ περὶ τῶν ἰδεῶν δόξα, αἱ περὶ τῶν ἰδεῶν δόξαι ΜΑΞ9. 
990 "22, 28. μά. 1018 }18, 1079 3518, 2ὅ. ἡ κατὰ τὴν ἰδέαν 
ὁόξα Μμ4. 1018 "10. αἱ περὶ τῆς ἀνακλασεως δόξαι μβϑ9. 
870 517. δόξα παλαια,, ἀρχαία, τῶν πρότερον, πάτριος Φαθ. 
189}12. ΜΑ 8. 984 32. λ8. 1074}18. Ψψα 2. 408 "22. 4. 
401 27. παιδικὴ δόξα μα 8. 839 084. ποιεῖν ἰδίας τινὰς 
δόξας Μνϑ8. 1090 "29. ἡ δόξα τῷ λέγοντος, πίστις ἐπίθετος 
ρ1ὅ. 1481 09-19. αἱ κοιναὶ περί τινος ὄόξαι Φὸθ. 218 522. 
ταῖς δόξαις ( 6 ταῖς κοιναῖς δόξαις) ἐναντίον Ἠα11. 1101 
824. ἐκ ὀλιγάκις τὰς αὐτὰς ἀνακυκλεῖν δόξας μαϑ8. 8389 
27 [ἄθ]θγ. Οα 8. 270}20. αὕτη κἡὶ ὀδξα βίπι ΜΎ δ. 1010 
41, 1009 586. μϑ. 1088 Ρά. ν2. 1088 588. Οβ!Ι. 288 580. 
Ζγαι1. 121 028. ἐστὶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς δόξης ὁ Πρωταγόρῳ 
λόγος, Βγπ ἀπὸ τῆς αὐτῆς διανοίας Μγδὅ. 1009 36, 18. ποῖαι 
δόξαι ἢ προτάσεις χρήσιμοι πρὸς τὰς πίστεις Ῥβ1. 1817 
018. 6[18.1891 24. κατα δόξαν τὴν ἑαυτῷ κρίνειν τιϑδ. 
180}24, 88. κύριοι τῆς τῇ δήμυ δόξης (1 6 τῷ δεδογμένυ 
τῷ δήμω) Πὸ4. 1292 521. -- ὐχ ἡ καθόλυν δόξα κινεῖ τὸ 
ζῷον, ἀλλ᾽ ἡὶ καθ᾽ ἕκαστον ΨΎ11. 4834 516-21 Ὑτάϊορ. 
δόξα, ἀϊδβὲ προαίρεσις Ηγ4. 1111 }80- 1112 818. αἰἶδὶ σύνε- 
σις, εὐβυλία ΗἨζ11..1148 842..10. 1142}17. δόξα βυλευτική 
ηεβ10. 1326 "9. --- ἡ δόξα περὶ τὸ ἀληθὲς μὲν ἢ ψεῦδος, 
ἐνδεχόμενον δὲ ᾧ ἄλλως ἔχειν ΑὙ 88. 8932. Μζ 15. 1039 
"84. θ10. 1051}14. Ηζὅ. 1140}27. ἡ δόξα ἀβέβαιον, 
ἐπιδέχεται τὸ ψεῦδος Αγ88. 89 δ. δ19. 100 "7. Ψγϑ8. 428 
419. Ηζϑ8. 1189}17. Μκθ. 1063 588. ἡ δόξα δεκτικὸν τῶν 
ἐναντίων Κ΄. 4 5328. δόξα, ἀϊδὶ ἐπιστήμη ΑὙ88. Μζ 16. 
1089."82. 610. 1051 "14. κατὸ δόξαν, ορρ κατ᾽ ἀλήθειαν, 
ΒΥ διαλεκτικῶς Αα80. 46.310. β16. 65.481. γ19. 81 018- 
22. τθ18. 162}82. Γα8. 818 27. ΗδΙ1δ. 1128 "24 (οὔ 
κατὰ συμβεβηκός Αα21. 48 389 ΥΥΖ, 84). τὴ δύξη, ορρ τῇ 
᾽ ᾿ ᾿ς δὰ ) ΄ . . . . 

ἀληθείᾳ ἡεγ2. 1280 "24. δόξα ἀληθής, ἀϊδὶ φρόνησις Πγά΄. 
1271 028. οὗ οοπὶ δόξα ἢ φρόνησις μν1. 450 316. 868 14- 
Ἕἴίοτθ βθηβὰ ἡ δόξα ὁοκεῖ περὶ πάντα εἶναι, καὶ ὑδὲν ἧττον 
περὶ τὰ ἀΐδια Ἠγά. 1111 "81, 86 βπθ ποία τῷ ἐνδεχομένν 
ψεύδος ἀχίοτιαια ἀϊοαπίαγ κοιναὶ ὀόξαι Μβ 2. 998 558 ΒΖ, 
991521, 22. γ8. 1006}5383. ἐσχάτη, βεβαιοτάτη δόξα Μγ6. 
1010}18. 4. 1008 4168. --- ἀ6 ὀσξη αυϊὰ ϑἰαναθγιπς Ργίμπα- 
δοτοὶ ΜΑΒ. 990 320, ΡΙαῖο ψα. 404 "23. --- δόξα ἀλη- 
θής, ψευδής ε14. 28.338. δόξαι φανεραί, ἀφανεῖς, ἀποκε- 
κρυμμέναι τι12. 112 Ῥ86864. δόξα πιθανωτάτη ρ13. 1480 
587. σφοδρά ἡμβ8. 1201 "δ. ἐναντία ΟἽ 1. 298 26, αἰϑὲ 

σοῶ 
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τῷ ἐναντίν ε14. 28.338, 86, 8844. ἐλήλυθεν ἡ δόξα Μγ8. δυλαπατία Ἠεθδ. 1181 51. 
1009 328 (οὔ ὑπολαμβάνειν 480). λαβεῖν, παρειληφέναι δόξαν 
ᾧαϑ. 191 284. Μα1. 998 "18. κοινώσασθαι ταῖς δόξαις τι- 
νῶν Μα!. 998 "12. εἰπεῖν δόξαν τινά Ρβ26. 1403 432. 
ποιεῖν ἰδίας τινὰς δόξας Μνϑ. 1090 "29. παρέχειν, ποιεῖν, 
ἐργάζεσθαι δόξαν Φθ6. 2598. Ζγγθ. 101 52. ρ18. 1480 
587. ἐμποιεῖν δόξαν ΑὙ24. 86 382, 2. ΠΕῚ1. 1814 "22. 
πάντα ἀναγειν πρός τινας δόξας ΟΥὙΤ. 806 38. πολλὰ ἀδύ- 
νατα συναγωγεῖν πρός τινα δόξαν ΜΑ 9. 991.319. ἔχεσθαί 
τινος δόξης (1 6 πιθανότητος Α]οχ δὰ Ἀ 1) Μν1. 1087 581. --- 
2. ἴλτιδ. αἰσχύνεσθαι τὰ πρὸς δόξαν, ορρ τὰ πρὸς ἀλήθειαν 
Ρβ4.138381}21. πρὸς δόξαν, ορρ κατὰ δ᾽ ἀλήθειαν ἢ 82. 
1490518. ὅρος τῷ πρὸς δόξαν ὃ λανθάνειν μέλλων ἐκ ἂν 
ἕλοιτο Ῥατ. 1865}1. τὸ διὼ δόξαν (πρὸς δόξαν) αἱρετόν 

δ 
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τγϑ. 118 520, 21. δόξα τῷ ἀληθεύειν Ῥβθ. 1884 "28. δόξα 16 
εὐεργετική Ῥαδ. 1861 528. ὀόξης ἀκηράτυ τυγχάνειν ρῚ1. 
1421 481. λαβεῖν δόξαν Ζιιθ. 612 59. δόξαν ἐπὶ ποιητικῇ δύλη. κοινωνία ὀέλης ἢ 
κεκτημένος 66. 1487 518. 

δοξάζειν, εγὰ ὑπολαμβάνειν ΑΒβ21. 61.}22, 20, νὴ αἀ 66 

δυλεία πότερον πᾶσα παρὰ φύσιν ἐστίν Παδ. 6. ἡ κατὰ πό- 
λεμὸν δυλεία Παθ. 1255 328. φεύγειν δυλείας πκθ18. 951 
2, --- ραν οοἸ]θοῦίνο αἱ ὀνλεῖαι ὦ εἱλωτεῖαι πλήρεις φρο- 
νημάτων Πβῦ. 1264 486. --- τιρΐρ δυλεία (86 ἐστίν) εἰ 
μὴ ἀντιποιήσει Ἠεδ. 1188 51. 

δυλεύειν, ορρ δεσπόζειν Πα 6. 1255 "7. διχῶς λέγεται τὸ 
δυλεύειν ἢ ὁ ὀῦλος Πα 6. 1255 "4. πότερον βέλτιον καὶ δί- 
καιόν τινι ὄυλεύειν Παδ. 1254 518,86, 125553. τὸν ἀνάξιον 
δουλεύειν ϑδαμῶς ἂν φαίη τις ὁῶλον εἶναι Πα 6. 1255 325. 
Σόλων ἔπαυσε δυλεύοντα τὸν ὀῆμον Πβ12. 1218 "81. --- 
πιϑίαρῃ ὄργανον ἕκαστον ἑνὶ ἔργῳ ὄνλεύει Πα 2. 1252 "5. 
ἀυλεύειν τοῖς νόμοις, τῷ κέρδει, τὴ ἀσθενείᾳ ΠΕῚ2..1815 
516. ΡῬβ18. 1890.516. ατϑ69 Νά. δυλεύειν τοῖς ἐπιῶσιν Πὸ 4. 
1291 38. --- (δυλεύοντος ΒΚ᾽, δύλν. ὄντος Βκ' Πζῶ. 1811 
ν18.) 

δύλυν Πα 2. 1252}7. οἱ ἐκ ὄϑλης 
Πγδ. 1278 488. - 

δυλικός. δυλικὸν τὸ πρὸς ἄλλον ζὴν Ηδ 8. 1125 81. θητικὸν 
δ19. φταὶ. 815 521,15. περὶ θεῶν ἃ δεῖ δοξαζειν [ 614. 0  ὁυλικὸν πράττειν Πθ2. 1837 }21. δυλικώταται τῶν ἐργα- 
1581521. ἀϊδῖ ἐπίστασθαι ΜΎ4. 1008 Ρ28. πῶς ἔστι τὸ 
αὐτὸ δοξάσαι καὶ ἐπίστασθαι Α,γ838.89511--»6. ψευδῶς δοξα- 
ζειν Κῦ. 4521. δοξάζειν ὑκ ἐφ᾽ ἡμῖν Ψγ8. 421 Ῥ20 (ἀϊδὶ 
φαντασία). δοξαζειν τὠγαθα, ἀϊδὲ προαιρεῖσθαι τὠγαθά 

σιῶν, οοπὶ βαναυσόταται, ὠγεννέσταται Πα 11. 1258 "88. 
δυλικαὶ ἐπιστῆμαι Πα 1. 1255 Ρ28, 80. ἄρχεσθαι δυλικὴν 
ἀρχήν Πδ11. 1295»20. τίνες δυλικώτεροι τὰ ἤθη φύσει 
Πγ14. 1386 320. 

Ηγ4. 1112 48. --- ἡ δόξα ἡ δοξαζυσα ὅτι ε14. 24 ἴδ. δοξά- 5 Δυλίχιον, 596. 1516 329. 
δυλοπρεπὴς βίος αρΊ. 1251 18. δυλοπρεπές φΦ6. 818 51. 

Γαβ. 8325319. Πη2. 1834 .339. --- ρ688 τὸ δοξαζόμενον δῦλος, ορρ δεσπότης ΚΤ. 6 "29, 7.384. Πγά. 1271 "7. δὲ- 
ζειν ταὐτά Μγδ. 1009"11, 18. δοξάζειν ὕὅτως, ἐξ ἐναντίας 

ΜΎΒ. 101110. --- δοξαστόν, βγπ ὑποληπτόν Αα89. 49 
ΡΒ, ἀϊδὲὶ ἐπιστητόν ΑὙ 88. 88 Ῥ808ηη. τὸ μὴ ὃν δοξαστόν 
Αα88. 49.524. τὸ. 121329. τὸ μὴ ὃν δοξαστὸν ὅτι ἐκ 80 
ἔστιν (Δὰ τοδιϊαπάσπι Ρ]αύρηθια) Ε11. 21 382. τιδ. 1678]. 
δοξαστὸν αὶ ἐλπιστόν μν1. 449}11. 

Δόξανδρος ἦρξε τῆς ἐν Μιτυλήνη στάσεως Πεά4. 1804 59. 
δοξαστικός. αἰσθητικῷ εἶναι ἢ δοξαστικῷ ἕτερον Ψψβ2. 418 

580. δοξαστικὸν μέρος τῆς ψυχῆς Ηζ ὅ. 1140 526, ορρ 86 
ἠθικόν ἨζΖ18. 1144 14. --- δοξαστικῶς, ορρ κατ᾽ ἀλή- 
θειαν Αα21. 48 "8. 

δοξόσοφος. φθονεροὶ οἱ ὃ. Ῥβ1ο. 1881.82. 
δορὰ ἵππων 215. 1621 "21. 
δορκαΐς. τὰ τῶν ἱππελάφων κέρατα παραπλήσια τοῖς τῆς δορ- 40 

καδος Ζιβι. 499 39. ἐλαχιστον τῶν γνωριζομένων Ζμγ 2. 
8668 Ῥ21. προστέθεικεν ἡ φύσις ταῖς δορκάσι τάχος Ζμγ2. 
668 411. ((ὐογνὰϑ σαργθοὶὰβ ὅὰ 68, 50. ΑΠΌΠ]Ορ6 ἀογοδβ 
ὙΝΙΘρτωδηη ΟΌΒ Ζ00] 26; Καὶ 465; ΚαΖιδ7, Ζμ.14 οἱ 171; 
Ἑ 288,8; ΑΖΙ1[61,18. Οαρτὰ αδζαθ, 400 ποιηῖηα νοῦ 48 

ΔΕΛΠΟρδῖα ἀοϑίρμαγθ 80] δηΐ.) 
δόρυ εἰς τὸ υ τελευτᾷ πο21. 1458516. οἴεταί τις τὸ λελογ- 

χωμένον δόρυ ἐσφαιρῶσθαι ἨΎ2. 1111.318. δόρατα ἐκ δέρ- 
ματος τῇ ἵππὸ τῇ ποταμίυ Ζιβτ. 502 314. 

Δορύλαιον Φρυγίας 388. 1521 "87. ' 
δορυφόροι κα. 398.520. Περίανδρος πρῶτος δορυφόρυς ἔσχε 

418. 1556810. 

δόσις, ἀϊδὲ δωρεάώ τὸ 4. 125 316844. χρημάτων δόσις αὶ, λῆψις 
Ηβ1. 11071}8. δ1. 1119 2δ. 2. 1120}88. 8. 1121511. 

δ0 

10. 1125 946. ὁόσις παρακαταθήκης, δανείν πκθ2. 950 487. δ 
λέγω ἀπαλλοτρίωσιν δόσιν ἡ πρᾶσιν Ῥα δ. 1861 322. κλη- 
ρονομίαι κατὰ δόσιν, κατὰ γένος Πεβ. 1809 524. --- κατὰ 
θεὸν γενομένης τὴς δόσεως (τῆς φιάλης) ἢ 508. 1661 "8. 

δόσκον (ἤοπι ρ 4230. τ 70) Ηδ4. 1122 221. 
δοτικός, ὁ ἰλοχρήματος Ἠδ 8. 1121 "16. δοτικὸς ἡ ἐλευΐ- 60 ΡΡ χρημ Ἃ 

θερος φῦ. 809 "84. 

σπότης πρὸς ὀῶλον πῶς ἔχει ἡεηϑ. 1241 Ρ19844. ὁ δεσπότης 
τὸ δόλυ δεσπότης, ὁ ὁὲ δῶλος ὦ μόνον δεσπότω δῶλος, 
ἀλλὰ αὶ ὅλως ἐκείνν Παά4. 1254511. --- κτῆσις ἐκ δεσπότυ 
ὺ δύλυ Πγ 4. 121158. ὁ δῦλος κτήσεως μέρος τι, κτῆμα 
μψυχον, μέρος τι τῷ δεσπότυ. ὄργανον ἔμψυχον ἀφαιρε- 

τόν͵ ὑπηρέτης τῶν πρὸς τὴν πρᾶξιν Πα8. 1256 82. 8. 1258 
Βθ, 4.12538 582, 1254 38. 6. 1255}"11. Ηθ18. 1161 "4. 
ἡξη9. 1241 028, δῦλοι, οοπὶ ἥμερα ζῷα Πα ὅδ. 1254 "28. 
οὗ 2. 12562}12. δεσπότη ὦ δύλῳ ταὐτὸ συμφέρει Τ1|α« 2. 
1252ν84. γ8. 1278 "88. οΓ αθ.1255}18. --- πότερόν τις 
φύσει δῶλος Παδ. θΘ. ἀεῦ ὁ μὴ αὐτῷ φύσει ἀλλ᾽ ἄλλυ, 
ἄνθρωπος δέ, ὅτος φύσει ὀῶλός ἐστι Πα4. 1254 511, ΠΓ}21. 
ἢ. 1252.588. ζ2. 1811}18. Ορρ ἐλεύθερος 118. 1258 ῬΑ, 
21. ὅ. 1254 }28, 1258 51. 6. 1265 Βδ. “ὄθλοι τὼ ἐκ δώλων, 
ΟΡΡ εὐγενέστατοι Παθ. 1255 521. καὶ σχολή ὀύλοις (οἴ πα- 
βθιμία) Πη15. 18845321. δᾶλον ἡ βάρβαρον ταὐτὸ φύσει 
Πα2. 1252 09. 6. 1258 329. ἐν τοῖς βαρβάροις θῆλυ τὴ δῶλον 
τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν Πα 2. 1252 "δ, 1. γυνή ἐστι χρηστὴ 
ὼ δϑλος ποιὅ. 1484521. ὄϑλος νόμῳ, κατὸ νόμον Παϑ8. 
1258 "21. 6. 1258 δ, 27. --- πῶς χρηστέον δύλοις. ἐπι- 
στήμη χρηστικὴ ὀύλων οαῦ. Παδ. 1254}24. 7. 1255 581. 
δύλν εἴδη πλείω, δῶλοι χερνῆτες Πγ4. 1277 8537, 88. οαδ. 
1844 225. ἀϊδὺ βαναυσοι, θῆτες Πγὅ. 1218 812, 6. --- πό- 
τερόν ἐστιν ἀρετή τις δύλυ παρὰ τὰς διακονικαίς Πα 13. 
1259 Ὀ21, 1260512, 38, 85,08. Κρῆτες τοῖς δϑλοις ἀπει- 
ρήκασι τὰ γυμνάσια ἢ τὴν τῶν ὅπλων κτῆσιν Πβδ5. 1284 
421. ἐὰν δῦλος κακῶς ἀγορεύη τὸν ἐλεύθερον. εἰσαΐγωσιν οἱ 
θεσμοθέται 818. 1541 41. οἱ 'ξάμιοι ἐπέγραψαν τοῖς δύλοις 
ἐκ πέντε στατήρων τὴν ἰσοπολιτείαν ἔ 581. 1567 828, ὁ δῦ- 
λος κοινωνὸς ζωῆς Πα18. 1260 340. πῇ φιλία ἐστὶ πρὲς 
ὁῶῦλον Ηθ18. 1161 5. ὀϑλος πρὸ ὀύλυ, δεσπότης πρὸ δὲ- 

σπότυ (οἵ παροιμία) ΠαΊ. 1255}»29. --- δυύύλων ἐκ ἔστι 
πόλις Πγ9. 1280382. οὗ ὁ 11. 1295 021. ὀῶλοι, ξένοι, μέ- 
τοικοι, ΟΡΡ πολῖται ΠΎῚ. 1275 38. 2. 1275 587. - - δῆλος 



ποίαρῃ, δῦλος χρημάτωιφ τύχης (Εν Ηδο 866) Ρβ21.1894 δραχμιαῖα συναλλάγματα Πδ16. 1800 "88. 
νᾷ, ὀῦλοι τῶν ἐπιόντων Πη1ὅ. 1884 522. --- δῆλος, ἡη,ον Δρεπάνη. ἀντὶ Δρεπάνης ἸΣχερίαν ὀνομασθῆναι τὴν Κερκύραν 
οἀϊεοῖ τὸ φύσει ὀῶλον, ορρ τὸ ἐλεύθερον Παθ. 1255 580, ἢ 469. 1855 542. 
40,10. η8. 1825 480. δῦλον ᾧ ἀρχόμενον τὸ βιασϑέν Παθ. δρεπανίς Ζια]. 481 "21 (ΟΥ̓ΡΒΘΙαδ πιεῖρα Πρ οἴ ϑα 181, 94. 
1255 310. ἦν ὀῦλον τὸ βαναυσον ἢ ξενικόν Πγῦ. 1218"1. 6 ΚαΖι12, 41. 6 24-27. [.πὰ 87. Ηἰϊγαπάὰο δρὰβ δι. Ηἰγαπάο 
πόλιν ἐκ ἄξιον καλεῖν τὴν φύσει δύλην Πὸ 4. 1291 39. πολ- τἱραγία Καὶ 410, ΑΖΙεΙ, 111, 116. [πὰ 117.) 
λαχῆ ἡ φύσις δύλη τῶν ἀνθρώπων ΜΑ 2. 982 Ρ29. ἐπιστὴ- δρέπανον Ζμη1. 610 328. τγϑ. 118 "14. 
μαι δᾶλαι. ορρ ἀρχικωτάτη Μβ2. 996011. δρέπεσθαι. δρεπόμενοι ῥάβδον λευκόφυλλον θ158. 8468 529. 

ὀνλῶσθαι, μδ88 ὁ ἡττηθεὶς ἐλέφας δυλῦται ἰσχυρῶς Ζι1. δριμὺς χυμός ψβ10. 422 "18 (Ττά]Ὸ 5; Ρ 404). αι4. 442519. 
610 316. ---- τηοὰ κολαάζυσι ᾧ ὀυλῶνται τὸς ἐλέφαντας Ζιζ ᾿ὸ ἐδέσματα δριμέα Ζγα20. 128 38. τὰ δριμέα ἐκ ἔστι τρό- 
18.572 84, φιμα πκβϑ8. 980."80, 2ὅ. δριμύ, ορρ λεῖον πγῦ. 8711 515. 

δώρειος ἵππος θ108. 840 380. - ὀσμαὶ δριμεῖαι ψβ9. 421580. αιδ. 448 "9. ὀσμὴ ὃρι- 
Δρακοντίδης, εἷς τῶν τριάκοντα Υ 818. 1840 480. μυτέρα ᾧ βαρυτέρα Ζικ!. 684 "21. δριμύτερον ὄζει πιβ. 
δράκων. 1. ρίβοϊβ. τϑβδσξαν ἱπίθν τὸ πρόσγεια Ζιθ18. 598 901418. 11. 907 38. --- δριμὺ μένος (ἤομῃ ὦ 819) 1011. 

411. (Βοάϊογηΐβ δρακαινα, τράχινα, ϑοπηίη! 1274, Ε 87.1.5 1118 28. λόγος δριμύς, δριμύτερος, δριμύτατος τι88. 182 
Τυδοβίπιβ ἄγαοο 1. Καὶ 884, 11.) -- 2. δράκων ὁ ὄφις (οἵ 082-188.418. ὁριμεῖς ἐν τιῷ ἀποκρίνεσθαι τθ1. 156 5871. 
[οὐ Ῥαῖὰ Π 864). οἱ γλάνεις ὑπὸ δράκοντος τὸ ὄφεως ἀπόλ- δρομαίᾳ τὴς ψυχῆς ὁρμὴ (ὁχ ΑἸοϊάδια) Ῥγϑ8. 1400 523. 
λυνται πολλοί Ζιθ20. 602 025. (Κ 906, 6: οἶπθ γήαθβου-ὀ δρομάδες. ἕν γένος τῶν πλωτῶν, ὃς καλῶσι δρομάδας, θύννοι, 
βομίδησθ. οὗ Ε 17, ΑΖΙ1 118, 4.) --- 8. ἔστιν ἀετὸς πηλαμύδες, ὦμιαι Ζια1. 488 36. χρύσοφρυς ᾧ λάβραξ ὼὸ 
δράκων πολέμια τροφὴν γὰρ ποιεῖται τὺς ὄφεις ὁ ἀετός 39 μόρμυρος ὅλως οἱ καλείμενοι δρομάδες Ζιζ1 71. 510 "21. 
Ζμ1. 609 54. ὁ δράκων ὅταν ὀπωρίζη, τὸν ὀπὸν τῆς πικρίδος δρόμημα λέοντος συνεχῶς κατατεταμένον Ζιιά4. 629 "19. 
ἐκροφεῖ, ἡ τῶθ᾽ ἑωραται ποιῶν Ζιι 6. 612 380. (ρτῸ οπιθὶ δρομικός ΚΒ. 9519, 1084. Ηα12. 1101}16. ἀδῇ Ρα δ. 
βοσρθηῖθα αἰεὶ οὐβογνδῦ βοδ)ῖρον. 8 Π 4. Καὶ 948, 1; 959, 4. 1861 524. 
80.184, 16. Μ 809. 1,ονΥβοθη ΖΟΟΪ ἀθ8 Ταἰια 240.) --ὀὀ δρόμος, οοπὶ πάλη Ηβδὅ. 1106}5. ΟβΙ12. 292 326. οοῃὶ 
Δράκοντα τὸν νομοθέτην, ὅτι ἐκ ἀνθρώπα οἱ νόμοι ἀλλὰ 25 περίπατος πεϑ. 881 59, σῶμα χρήσιμον πρὸς δρόμον αὶ πρὸς 
δράκοντος Ῥβ28. 1400 "22. βίαν Ῥαῦ. 1861 09. ἐν τῷ δευτέρῳ δρόμῳ ᾧ τρίτῳ Ζιζ29. 

Δράκων πολιτείᾳ ὑπαρχώση νόμως ἔθηκε Πβ12. 1274 "16. 519 88. --- θεασάμενοι ἥλιον τὺς ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι δύ- 
ἐκ ἀνθρωύπυ οἱ νόμοι ἀλλὰ δράκοντος Ῥβ28. 1400}21. σεως δρόμως σταδιεύοντα ἔ 18. 1476 528. 

δρᾶμα. 1. ὅταν ὦσιν ὀλίγα δράματα (ἰ ὁ πράγματα, πράξει) δροσίζειν. ἰπῦν δροσίζει ἀφιέμενον τὸ ὑγρόν πκε21. 989}88. 
,82. 1488 015. -- 2. τὸ δρᾶμα πόθεν καλεῖσθαί φασιν ποϑ. 88 ---- ὕγδπβ ὁ ἀὴρ δροσίζει τὸν τόπον φτβϑ. 824 "9. 
1448.228. ἐν τοῖς ὀράμασι τὰ ἐπεισόδια σύντομα πο11. δροσοπάχνη, ἡμιπαγὴς δρόσος κά. 894 526. οὗ Ἐρίουτνὶ ρΒγ8 
1455515. μὴ ἐν τῷ δράματι, δγὰ ἔξω τῷ μυθεύματος οὖ πιθίθοῦ δὰ ϑοβποία 124. 
ποϑ4. 1460.381. τῶν δραμάτων οἱ πρόλογοι Ῥγ14. 141δ49. δρόσος, ἀεῇ κά. 894 328, 26. περὶ δρόσυ μαῖ0. 11. 847 

δραματικαὶ μιμήσεις ποά. 1448 "85. τὸς μύθους συνιστάναι Ὀ17. γ1.8318.581. δρόσος ἢ πάχνη πκεῦ. 988 .584.21. 989 
δραματιυκεὶς ἢ (δχρ!!οαλῖν6) περὶ μίαν πρᾶξιν ὅλην ἢ τελείαν 8 586, 940 31. δρόσος ἡ ἐπὶ τοῖς φύλλοις πίπτυσα Ζιε19. 
ποῦϑ. 1459 519. ὙΔΆΪΘη Ῥοοὶ ΠῚ 826. ὅ51 31. τέττιξ δρόσῳ τρέφεται μόνον Ζιδ1. 582 018. ε80. 

δραματοποιήσας τὸ γελοῖον ποά. 1448 "81. ὅ5016. 
ὁρᾶν. ἡ τροιγῳδία μίμησις πράξεως σπυδαίας, δρώντων ἡ ὁ δρυΐδαι. παρὰ Κελτοῖς ᾧ Γαλάταις τὸὺς καλυμένυς δρυῖδας 

δι’ ἀπαγγελίας ποθ. 144926. τὸ ὁρᾶῶμα κέκληται, ὅτι ἢ σεμνοθέως γεγενῆσθαι 30. 1419 582. 
πράττοντας μιμεῖται ἢ δρῶντας ποϑ. 1448 328, 29. τὸ ΟΔρυμὸὲν ἕν ᾿Αττικὸν͵ ᾧ ἕτερον Βοιώτιον 569. 1511 588. 
ποιεῖν οἱ Πελοποννήσιοι δρᾶν, οἱ ᾿Αθηναῖοι πράττειν προσαγο- ὄδρυ μός. βαθυξύλοις δρυμοῖς κβ8. 8392}18. ὁρυμῶν θ81.887 
βεύυσιν ποϑ. 144851. --- δρᾶν ρτδδοῖραθ ἀπίνθγβα!ὶ αυοάδπη 424. 10ὅ. 839 "10. 
βεῦδὰ ἀΒΌΓΡΒίαῦ αὐ γ6] βἀάϊίο ῥσοῦ πϑαῖσ τῦτο, αὐτό πος δρυοχολάπτης (οἴ Ποῦ ῬΆγγῃ 619). ἄθβοῦ Ζιιϑ. 614 584- 
ἤἄοποιι ϑούϊομϊβ δηΐθα βρη βοαῖδθ γϑηοναῖ, νϑὶ δάάϊο δά- Β17, 8618. 881 "5-10. ἕν γένος ῬίουΒ ναγίαβ Καὶ 968, 8. ΡίουΒ 
ψουθῖο δούϊοπίβ χυδὶ ἐδέθη βίραϊῆοοι, εἰ ᾿ δυνατός τις εἴη 45 ταΐποῦ δὰ 127, 86. ἕτερον γένος Ῥίουϑ νἱτι 18 Κι, ΡΊουΒ πιδίου 

τῶτο δρᾶν. αὶ ποιητέον Πβ2. 1261 322. αἱ παρεκβεβηκυῖαι 80 (οὔ Ζιθ8. 598 35). τρίτον γένος Ρίοιβ τητιΐυ8 Καὶ 8ὰ. τι- 
πρὸς τὸ ἴδιον ἀποσκοπῶσαι τῶτο δρῶσιν ΠΎἃ1.8. 1284 "5, 15. θασσευόμενος ἰάοπι ν6} ϑι16 Καὶ ϑὰ. οἵ [πὰ 42 84, ΑΖΙΙ 
τῶτο, αὐτὸ τῶτο, αὐτό, ἕτερον δρᾶν μβ8. 859516. Ζιζθ. 90, 28. 
56810. 9. 564 "4. 19. 513 "21. (40. 624 3425. ΖΎΥΖ. 158 δρυοκόπος. τοῖς δρυοκόποις ἰσχυρὸν ἢ σκληρόν ἐστι τὸ ῥύγ- 
420, Ηδ8. 1124}8. ε10. 1185 8]. η9. 1151 39. κό.117ὅ 560 χος ΖΜμΎΙ. 662 "7. ἰᾳ δρυοκολάπτης. 
ν18. Πεδ. 1805 322. ἑκυΐν, ὀρθῶς, δι᾿ αὐτό, ἀὶ πάνυ τῶτο Δρυοπίς. Κύθνος νῆσος πρὸς τὴ Δρνυοπίδι τῶν Κυκλάδων, 
ὁρᾷ, τὰ δίκαια δρῶν βἰπι ἨΕ15. 1188510. κ5. 1176 "10. ἐκαλεῖτο ἢ Δρυοπίς ἢ 419. 1558 524, 26. 
10.1180.328. θ15. 1168 "δ. ιδ. 1167.315. εὖ δρᾶν ἀλλή- Δρυῶσσα ἐκλήθη πρότερον ἡ ἸΣάμος ἢ 529. 166651. 
λυς, ὁ χαρίεις ἀμύνεται εὖ δρῶν Ηθ15. 1162 "7,11. ὃς εὖ Δρυύοψ ὁ ᾿Αρκὰς κατῴκισεν ἐν ᾿Ασίνη" ᾿Ασίνη Δρυόπων οἰκη- 
ποιήσασιν" βύλονται γὰρ εὖ δρᾶν ΗἨΙ11. 1171 524. ὑθὲν δὲ δδ τήριον 5441. 1550 Ὁ1, 347. ΄ 
ποιήσας ἄξιον τῶν ὑπηργμένων δέδρακεν (ὁ υἱὸς) Ηθ16. δρῦς. ὁ δρυοκολάπτης κόπτει τὰς δρῦς Ζιιϑ. 614 585. τίκτειν 
1168 21. ὁ ὁράσας, ορρ ὁ παθὼν Ηθ 15. 1168 411. (7. ἐν ταῖς ὃρυσίν Ζιι41. 621 Ῥ26. δρυῶν εἴδη τινὰ καρπὸν 
1161}18, 1168511. (δρᾶν, πάσχειν ἀθ τϑθυβ νϑπογοῖβ πὸ2θ. ποιῶσιν ᾧταά. 819 "81. (Θάθτουβ 8ρ οὗὨ ΕἾΔ88 ΚΎΠΟρΒ 250.) 
819 082.) ἡ τῷ δράσαντος προαίρεσις Ηθ1δὅ. 1168 422. Δρῦς. Πριηνέων πολλὲς ὑπὸ Μιλησίων ἀναιρεθῆναι περὶ τὴν 

δραπέτης. δραπέται. οοπὶ μοιχοί, ἀνδραποδισταί 504. 1560 8ὃ0ό καλυμένην Δρῦν" ὀμνύναι τὸ περὶ Δρῦν σκότος ἢ 684. 1566 
84, δραπέτης ὦ δυσάλωτος ὁ τροχίλος Ζιι11. 61 318. "44, 48. 
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δυας. 1. ἐλαίχιστος ἀριθμὸς ὁ ὁ μὲν ἁπλῶς ἔστιν. καὶ ὁυάς Φὸ 12. 
320 2217. καὶ ταὐτὸν ἴσως ἐστὶ τὸ εἶναι ἀππλάσιυ ὀυάδι 

ΜΑ 5. 987.336. --- 2. ἴῃ ἀχροποπᾶά ΡΙαἑοπίοα ἀοούτίπα 
ἀγ48. 1468}18 ποιμϊπαίαῦ νοὶ καὶ ὀυὰς ἡ πρώτη, ὁυὰς πρωτὴ 
Μμθ. 1080 "30. τ. 1081 21, 38, 08 8βη4 οὐ 1082, 1088 

ΒΆ606, ΥὙΕ] καὶ δυὰς αὐτή, αὐτὰ ἡ ΠΕΡ Μμθ. 1080 328. 7. 

1081 838. "27, 1082 Β12, 32 αἱ ; αὐτυμηαθ ποηθῃ δϑάθιῃ νἱ 
οοπίαποϊαϊῃ Ἰορίταν ἀδύνατον ἐἶνάὶ πρώτην δυάδα, εἶτ᾽ αὐὖ- 
τὴν τριάδα Μμ71. 1081 5830. --- Ἰηθηϊΐδμι Ὠδί ΓΑΙ; 4088 

εϑῇ ταδίο 8}18 ὀδυβα, ΡΙΑῖο ἀγδάθπι 6888 ροηΐξ, ἀντὶ τῷ 
ἀπείρυ υς ἑνὸς ὁυάϑα ποιῆσαι ἴδιον Πλάτωνι ΜΑ.5.987}26, 
838. Φαϑ. 19111. οὐ ὨαΠΙΘΓΟΒ αυΐάοιι Ρ]δῖο Ρτοριρίν 6χ 
ἀγδάθ τηϑραΐ οὖ Ῥατνΐ, γεννῶνται γὰρ οἱ ἀριθμοὶ ἐκ τῆς τῇ 
ἀνίσυ δυαόος τῷ μεγάλα ὸ μικρᾶ Μνι!. 1081 07 ΒΖ, 10. ἡ 
ἀπορία βοηθεῖ τοῖς φάσκυσι τὸ ἄνισον δυάδα, εἶναι ΜΜι5.1056 
810. 68 ἀγα ἡ ἀόριστος δυοῖς ἈΡρϑ)]δῦαγ: ὁ ἀριθμός ἐ ἐστιν 

ἐκ τῷ ἑνὸς ἢ τῆς ὁυάὸος τὴς ἀορίστα ΜΜμΊ1. 1081 315.,}21, 
83, 1082."80.9. ,.1085 "7. νϑ. 1088}28, 1089588. 8.1091 
δὅ, ἀρχαί εἰσι τό ἐ͵Ὲ ἂν "ἃ ὴ ἀόριστος δυάς" ἀρχὴ ὼ αὐτῶν 

τῶν ἰδεῶν τὸ τε ἕν ὶ ἡ ἡ ἀόριστος ὀυάς 38. 1418.521, 24, 

80. ἡ ἀόριστος δυὰς τῷ ληφθέντος ὁ δυοποιὸς Μμ1. 1082 418, 

1ὅ. 8.1088 586. οὗ ΖΕ]]ον 686} " 1. 41ὺ δι, --'ἰ ᾿Ἰηὐογάστα 
δυάς 5ἰ περ! εἶδον ἀϑατραΐατ, οὐ αδὶ ἀόριστος προ ροπάθ οϑῦ, 
νοοῖ Μμ7. 108118, οὐ υδὶ αὐτὴ ἡ ὁυας ΜμΊ. 1081 
Ρῶ0. νϑ. 1090 82 ΒΖ. 

δύειν. δύετο (Εὰρ 359) Γβύ. 884 85. ἄστρα νεται, ΟΡΡ 
ἀνατέλλει Οβ14. 290}6. μαῦ. 84210. ἀστὴρ εὐθὺς ἔδυ 
μαθ. 848 "22. πλοῖα δέδυκε πκγϑ. 9531 "12, ἔνιοι τῶν σχι- 
ζοπόδων διὰ τῶν δυομένων (2) τρέφενται Ζιθ8. 598 829 Αυδ. 

Δύμη. περὶ Δύμην ὼ Ἦλιν ὼ τὸν Καύκωνα μάματα ἱδρυ- 80 
ἕνοι οἱ Καύκωνες 451. 1552 8330. 

δύναμις. περὶ δυνάμεως Μθ. δύναμις ποσαχῶς λέγεται Μὸ 12. 
ἀυδ8 ρο ἰβϑίπιαπι ἀἰδυϊηραοη δα 6586. δυνάμεως ποίϊοι!θ8 ἃρ- 
Ραγοῦ οχ Μθι. 1048 "3. 6. 1048 328 (ΒΖ ρῥ 379), αὐδπ)- 
χαδαι 68 ἀἰϊδάποι!ο ΠΟῚ ΟὈΪΥΙΒ ΒΟνΟΓῈ Τθποίαγ. 

1. ἡ κατὰ κίνησιν λεγομένη δύναμις Μθθ6. 1048 "26, 
Ροιοητία. ἀοῦ ἀρχὴ μεταβολὴ ἧς ( μεταβλητικὴ) ἐν ἄλλῳ ἢ ἢ 
ἧ ἄλλο Μθ1. 1046510. ὁ 12. 1020 3ὅ. φύσις μέν ἐστιν ἡ 
ἐν αὐτῷ ὑπάρχησα κινήσεως ἀρχή, δύναμις δ᾽ ἡὶ ἐν ἄλλῳ 

20 

ἧ ἄλλο ΟὙΣ. 801 518. (οὔ φύσις 2). ὃ ἐν ἄλλῳ γίγνεται ἣώ 
ὑπὸ φύσεως ἢ δυνάμεως Μζ8. 1088 "8. ἔστι μὲν ὡς μία 
δύναμις, τὸ ποιεῖν ὦ πάσχειν, ἔστι δ᾽ υὑς ἄλλη ΜθΙ. 1046 
419. δύναμις ποιητικῇ, παθητική Μὲὲ!ιδ.1 1031 415. ὅσαι 
ἕξεις καθ᾽ ἃς ἀπαθὴ ὅλως ἢ ἀμετάβλητα ἢ ἢ μὴ ῥαδίως ἐπὶ 
τὸ χεῖρον εὐμετακίνητα., δυνάμεις λέγονται Μὸ123. 
498. (δύναμις, αἶδι ἕξις τὸ ὅ. 12521.) ποιότητες ὅσαι κατὰ 
δύναμιν φυσικὴν ἢ ἀδυναμίαν λέγονται ΚΒ. 9510. δυνάμει, 

διὰ δύναμιν, ορρ ἀδυναμίᾳ, δι᾿ ἀδυναμίαν Ζγαϊ 8. 1726 38, 
11. δι. Τ65 89, 100 "82. οἵ ε7. 151.529. πᾶν σῶμα αἰ- 
σθητὸν ἔχει δύναμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ ἥ ἄμφω Οαΐ. 50 
“Ἴ5 5. ὁ ἀὴρ τὴς παθητικῆς ὧν δυνάμεως ἢ παντοδαπῶς 
ἀλλοιώμενος κ᾿. 392 09, αἱ ποιητικαὶ δυνάμεις Ζια4. 489 
527. ἡ ποιῆσα δύναμις Ζγβ4. τ40 08 δ. ἔχυσι δύναμιν ὥστε 
τὸ μὲν τοὸὶ ποιεῖν Ζγ86. τΑϑ λϑῖ. πάντα δυνάμει τινί ἐστιν 

ἥ τὸ ποιεῖν ἢ τὸ πάσχειν μὸ 18 

ὥρισται ὶ τῇ ἢ δυνάμει Πα. 1353.328. Ζγαϑ. 110438. ἅμα 
ἡ φύσις τήν τε δύναμιν ἀποὸίδωσιν ἑκάστῳ ᾧὶ τὸ ὄργανον 
Ζγδι. 1600 38, 16ὅ υδρ. ἰϊδαὰθ δύναμις οοὨΐ Θαπὶ ἀρχή δῶ 
ΡΓῸ 501 υδυγραῦυτ, ὅτως ἂν ἔχοι τινὰ δύνα μιν ἐρχῆς τὸ ἄνω 
ΟβΖ2. 288 ΑϑΆ, 8γπ ἀρχή, ἐν αὑτοὶς ἔχοντα δύναμιν ὼ ἀρ- 60 
χήν τοιαύτην Ψβ2. 418.326. Οβ2. 285 529, 60}} 10, 12, 

1019 48 

..390.818. παντα τῷ ἔργῳ 55 

δύναμις 

20. τὸ ὮΝ ὅτως αἴτιον ὡς ὅθε ἡ τῆς κινήσεως ἀρχή, τὶν 
τῶν ἀεὶ κινω μένων αἰτιατέον δύναμιν μα2. 389 88}. ἡ διὰ 
πάντων διήκσσα δύναμις τὸν σύμπαντα κόσμον δημιυργή- 
σασα κῦ. 390029. ἡ ἐν τῷ σπέρματι (ἐν τῇ γονῇ) ἐνυ- 
πάρχυσα δύναμις Ζγα21. 129 "Ὁ, 1830 52, 14. 19. ΤΤΡΙ6, 
β3. 186 321. 4. 189 “ἹΊ: ὁ δ. 161 028, 85. 4. 1772 48. 

γάλην ἔχει. δύναμιν τὸ σπέρμα Ζγα 19. 172011., ἡ ἐν τῷ 
ζῴῳ αὐτῷ ὑγρότης ὼ δύναμις Ζγα 21. 129 ΩΑ ἐν τοῖς 
φυτοῖς μεμιγμέναι αἱ δυνάμεις εἰσὶ τὸ θήλεος καὶ ΡῊ ἄρρενος 
Ζγα33. 18151. 6.20. 129 327. ταύτας τὰς δυνάμεις (ὸ 
ἄρρεν ἢ τὸ θῆλυ) ἀρχὰς εἶναί φαμεν πάντων ὼ ζῳων καὶ χ 
φυτῶν Ζγὸ1. 168 "28. - ἡαυοπίδπι Ρθγ 1ὰ, ᾳυοὰ Δἰΐαδ 
ΓΟΒ πέφυκε ποιεῖν ἢ πάσχειν, ἰρ88 παύυγα οὖ αυδ)ιῖδβ τοὶ 

Ββιρεϊβοδίαν, δύναμις Δίθηϊβ δῦ οὖ οοαὶ δαῃι πουϊοηΐ δι 
εἶδος. μορφή, λόγος, Φύσις. τῦτο δὲ τὸ εἶδος ἄνευ ὕλης 
οἷον ἄυλος ὁ δύνα μίς τις ἐν ὕλη ἐ ἐστίν Γαδ. 822 328. ἡ αἴσθησις 
λόγος τις ἊΝ δύναμις ἐκείνα (τῷ αἰσθητῦ) ψβι12. 424 421. 
ἀνὸρία ὁὲ πόλεως τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν ὺ “μορφήν Π]. 
1828 584, τίς καὶ δύναμις αὶ ὁ λόγος τῆς ὁσίας τῷ θήλεος 
ἢ τῷ ἄρρενος Ζγβι. 181 519, οἴ 4. 188 028. ὃ δ δὲ λέγομεν 
διαφανές, ἐστὶ κοινὴ φύσις ἢ δύναμις, ἣ ἡ χωριστὴ μὲν "2 
ἔστιν, ἐν τύτοις δ᾽ ἐστίν αιϑ. 439 "28. τίς ἡ φύσις τῇ δέν 
αὶ τίς αὶ δύνα μις Παά. 1264 514. ἄμφω (δοποσα δικαιοσύ- 
νης) ἐν τῷ πρὸς ἕτερον ἔχυσι τὴν δύνα μιν Ηεά4. 1130 "3. 

ὁποτέρυ (γῆς ἢ ὕδατος) πλεῖον, κατὰ τὴν δύναμιν τύτυ 
κάστον φαίνεται μὸά. 882 45. τὰ κάτω ὡς αὶ τὴ θέσει 

διαφέροντα μόνον ἀλλὰ ὰ τὴ δυνάμει Φὸ1. 208 "22. (τὰς 
ἄλλας δυνάμεις αὶ φύσεις Μμ3. 107160}2 δὰ 1άθαβ νἱάοιυγ 

τοίογοπάσμι πιύαὶ -- ᾽π46 ὀχρ οαῦαν, ᾳαοὰ δύναμις τάθιῃ 
ἔογο οϑῦ 86. ποίϊο, Υἶβ, ψΑ]οτ. ὕβρις, κέρδος, πολιτεία, τὰ 
τῆς ποιητικὴς εἴδη, τίνα ἔχει δύναμιν Πεδ. 1803 "6. ὁ 8, 
1298 ν82. πο]. 1441 49, 25. ἀντίθετον τὸ ἐναντίαν τὴν ὄνο- 

μασίαν ἅμα ὺ τὴν δύναμιν ἔχον 21. 1485) 21. τῷ ἀπείρῳ 
ὅκ ἄλλην ὑπάρχειν δύναμιν πλὴν ὡς ἀρχήν Φγ 4. 208 "6. 
ἡ χρυσαλλὶς δύναμιν ᾧϑ' ἔχει Ζγβι. 1838 15. τὸ λίαν 
λεπτὸν τὴν αὐτὴν ἔχει. δύναμιν, τῷ ὀλίγῳ Ζγεῖϊ. 180 "9. αἱ 
γὰρ πολλαὶ μνῆμαι μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελῶσιν ΜΑῚ. 
981 31. --- 804 οἰϊδηι 68 Χθ8, ουἱ Δ]Ίαὰὰ8 δου ῦΆ8. ̓ ποβὶ, 
δύναμις πομπιϊπαΐαγ, αὐ ἱπίογάαπι δύναμις ΡΤΟΡΟ δὰ ρϑγᾶ- 
Ρ ιγαϑίπ νἹ ἀογὶ Ροϑϑῖῦ. ἀο]ύθβοογα, οὗ φύσις 2, σύνθεσις 
πρώτη ἐκ τῶν στοιχείων, ἔτι δὲ βέλτιον ἴ ἴσως ἐκ τῶν ὁυ- 
νάμεων λέγειν Ζμβι. 646514. ἡ τὸ θερμῇ δύναμις Ζμβ3. 
θ580 3ὅ. σπέρμα πὰ βοίυμι ἔχειν δύναμιν ἀϊοϊταν (ν ΒΆΡΓΔ), 
80 οἰϊδι 6886 δύναμις Ζγα 18. 125 14. Ὑ11.101 825, 

δά. 113.510. 8. 110 529. σπερματικὴ δύναμις ΖμβΒ8. 651 
521, καὶ τῶν εἰρημένων ὀργάνων δύναμις αν 11. 416 ."}5 
(οἴ "24 ἡ τῶν βραγχίων φύσις). ἡ τῷ στόματος, τῶν 
μυκτήρων, τῶν ὀστῶν, τῷ περιττώματος δύναμις εἰμι ζ 8. 
4098. μκῦ. 406 "6. Ζμβϑ. 650 36,513. 10. 651 54. δ. 
θ81311. ἡ τῷ πυρός, τῷ πνεύματος, τῷ θερμῶ, τῷ θείν 
(ϑ ρ νατί8) ὁ.,) ἡ νιτρωδὴς δύναμις μβ8. 859}10. 8.866 "16, 
801 Β5, αἱά. 441 121. ὅ. 444 0838. πκγά40. 986 82. (ἐξ τὰ 

σώματα τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων πγΊ14. 878 512.) αὗται; 

τοιαῦται δυνάμεις μβϑ8. 851 08, 858524, 859»18. αι. 444 
41. Ζμβι1. 646 "14. Ζγα18. 128 "14. πᾶσα τῷ κόσμυ ἡ 
δύναμις πόθεν κυβερνᾶται μα. 889 528. ---- οοπβθαιθῃβ δϑὶ 
6Χχ ἴδὸ ποίίομπθ ν δυναμίς, ᾳυοὰ οβὲ ἀρχὴ μεταβλητική, 
αὖ ἀβυτροῦαν ἃὉϊ ππθηβυγα γοὶ πηαρηϊθαο ἔδου δ15 δἰϊαυϊὰ 
τον θητ 8. νοὶ οἰβοϊθηῦ 8 βιξαϊβοαιπὰα ο8ῖ. 8 ἀδ τἰγίδυι 
Ρβιγϑῖοθ οι τρθομβηΐο τιον Θη 8 ἡ ἴση δύναμις (ἡ αὐτὴ 
δύναμις) τὸ ἥμισυ τὴν διπλασίαν κινήσει Φηδ. 2502, 4 [ΟΣ 
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ἰσχύς 38, 8, 10). ἡ ἰσχὺς ἀφ᾽ ἧς αὕτη ἡ δύναμις Ζκ4. 
699 "16. ἔστι τι πλῆθος ἰ ἰσχύος ὸ δυνάμεως καθ’ ἣν μένει 
τὸ μένον Ζκϑ8. 699 "84. ἡ πλείων δύναμις τὸ ἴσον ἐν ἐλατ- 
τον! χρόνῳ ποιεῖ Φθ10. 266 526. τὸ μεῖζον ὑπὸ πλείονος 
χινεῖται ϑυνάμεως Ζγβι. 182.319. ἰσότης τῆς δυνάμεως 
μα 8. 840 516. ἡ τῷ κινῦντος δύναμις μχϑ1. 858 56. διὰ 
τί κινῦσι μεγάλα βάρη μικραὶ δυνάμεις τῷ μοχλῷ μχϑ. 
880.380. δύναμις ἠρεμαία μχδὅ. 800 580. δεῖ ὁρίζεσθαι πρὸς 
τὸ τέλος ὴ τήν ὑπεροχὴν τὴν δύναμιν Οα11. 281 311. ὑκχ 
ἐνοέχεται ἐν πεπερασμένῳ ἄπειρον εἶναι δύναμιν ὧθ10. 266 10 

"25, "25. Οαΐ. 21 "22. βι2. 298811, « πκαὶά. 92951. 

εἶτα ὴ δύναμις ἀτονεῖ πκς 42. 945 317. τὸ ὀξὺ δυνάμεως 
υᾶλλόν ἐστι αἰτία ἰηϊδηϊοπθα) γοααΐγὶῦ) πιθῖ. 918.818. 
ἡ ἀρτηρία μικρὰν παρέχεται δύναμιν ακ 808 817. ἀφεψη- 

θέντος τῷ οἷνα ἡ δύναμις ἀσθενεστέρα γίνεται δ 102. 1494 15 
"12. --- 1τἄάθπι αἱ τοίογίυν δὰ σϑϑ οἵ δοίϊομθ8 Ἰμαηθῃ8 8, 

γυϊραίαπι Βδθοϑιμὰϑ νος δύναμις αϑύτη. κράτιστον δυνάμει, 

μαρέτατον μεγέθει ἀρχὴ παντός τιϑ4. 188 "24. εἰς δύναμιν 

(6 ΡῖῸ νἱτγίδι9) Ηθ16. 1168 "18. μηδὲ ν παραλιπόντες εἰς 
ὀνναμιν Ζμα ὅ. 6845 46. θυσίαι κατὰ δύνα μιν γεη10. 1248 20 
"12. ὅτα κατὰ τὴν παρῦταν δύναμιν εἴχομεν Οβιϑ. 2951. 

ὀεῖ προθυμεῖσθαι κατὰ δύναμιν λαβεῖν ὸ καθ᾿ ὅσον ἐνδέ- 
χεται Ζγβ8. 186}7. ἡ μὲν δύναμις ἐ ἐν νεωτέροις, ἡ δὲ φρόνησις 
ἐν πρεσβυτέροις Πη9. 1829 818. ὁ νόμος ἀναγκαστικὴν ἔχει 
ὀύνα μιν Ηκιο. 1180 421 (εἰ ἰσχύς 418). ἥ τῆς ϑσίας ἐμα- 365 

λότης ἔχει τινὰ δύναμιν εἰς τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν Πβ1. 
1266}18. ἀναγκαῖον ὑπάρχειν τῷ βασιλεῖ δύναμιν Πγι1ὅ. 
1286}28, 88 (6γη ἰσχύς "29, 85). δύναμις πολιτική, τυραν- 
κακή, ἡ τῆς βυλῆς δύναμις, ἡ τῆς ἀρχῆς ὃι, ἐν τοῖς ἵπποις 
αὶ ὃ., ἀριστοκρατία μετὰ δυνάμεως ἃ χωρὶς δυνάμεως 58ϊπι 80 
ΠΎ18. 1284 57,10. 14. 128518. 16. 1286 }6, δ8. 1289 
λ21.15. 1299 589, 1800}. εϑ. 1802 "16. 4. 1804 584 8]. 
'λρετᾶς ἀγρεύοντες δύναμιν ἢ 625. 1588 "18. Ἰόλων τὴν 
ἀναγκαιοταίτ᾽ν ἀπέδωκε τῷ δήμῳ δύναμιν Πβ12. 1214516. 
δίναμις ναυτική, πεζική 'Ρβ22. 18396.39. ἡ κατὰ θάλατταν 35 
ὃ. Πε4. 1804 524. ἡ τῶν Λακεδαιμονίων δ. ρ9. 1429 16. 
τῆς δυνάμεως ποῖα ἅττα τὰ ἤθη Ρβιτ. 1391 .220-80. --- 
δόπετα δυνάμεως Ῥτδθοῖρυβ ἀἰδυϊηρσαυηίαν. δυνάμεις ἄλογοι, 
μετὰ λόγυ (κατὰ λόγον) ε18. 22 588. Μθ2. 1046 1. αἱ 
ὥργοι δυναΐίμιεις μία ἑνός, αἱ μετὰ λόγω τῶν ἐναντίων αἱ 40 
αὐταί Μθ2. 104654-24. 8. 1060081. ἨΕῚΙ. 1129 312. ἔν- 

ἐστιν ἐν τῇ δυνάμει ἡ ἡ ἀδυναμία ηξη18. 1240 582. (ρτορίοτγθα 
υδὶ ἀθ τῇ μετὰ λόγε δυνάμει ἀρίτας πᾶσα δύναμις τῶν 
αἱρετῶν τὸ 5. 126.387,}"δ. 6110. 1490387. ) χυΐθυβ οοη- 
ἀϊπιοηῖθυ5 αἰ υθγαΐγϑθ δυνάμεις ὑγδηβθδηῦ δὰ ἐνέργειαν Μθδ. 45 
1048 51-24. δυνάμεις τῆς ψυχῆς ψβ8. 4145329. τῆς ψυχῆς 
ἡ μόρια, ἢ δυνάμεις ὁποτέρως. ποτὲ δεῖ καλεῖν ζ1. 461 "1 1. 
ὀυνάμεις εἴπομεν θρεπτικόν, ὀρεκτικόν, αἰσθητικόν, κινητικὸν 
χατὰ τόπον. διανοητικόν ψβ8. 414481. ἡἡὶ θρεπτικὴ ψυχὴ 
πρώτη ὼ κοινοτάτη δύναμίς ἐστι ψυχῆς ψβΆ. 415.5325. αὶ 50 
ὑματαη δύναμις τῆς ψυχῆς Ζγβτ. τ45 025. γ1. 151 ν16. 
ὶἡὶ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς ,ϑύναμις Ζγβ4. 140}29. πάσης 
ψυχῆς δύνα μις ἑτέρα σώματος ἔοικε κεκοινωνηκέναι ΖΎβϑ. 
136 580. δύναμις τῷ φθέγγεσθαι Ζγε1. 18620. δύναμις 
τὸ φαγεὶν θαυμαστή Ζιθ2. 591}29. ἡ τῆς ὄψεως, τῆς 55 
ἐτμῆς ὃ. αι1. 483151. ὅ. 444324, δύναμις σύμφυτος κριτική 

4619. 99 "85. δύναμις προνοητική, φυλακτική ΗΧΊ. 1141 
428. ηΕΎ1. 1280 832ὅ. δυναμίς τις φυσικὴ περὶ ἕκαστον τῶν 
τῆς ψυχῆς παθημάτων Ζιι1. .808514. εἴ ηεβ2. 1280}8,16. 
τῶν δυνάμεων σῶν τῶν μὲν συγγενῶν, τῶν δὲ ἔθει, τῶν 60 ἡ 
ἐὲ μαθήσει Μθ5. 1041 081. --- αἰδυϊπρσυίναν δύναμις, ῥτουΐ 
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ἔγγυτέρω . “πορρωτέρω ἐστὶ τῆς ἐνεργείας ψβδ. 17 "20, 
580. ἔστι δὲ δυνάμει ἄλλως ὁ μανθάνων ἐπιστήμων ἢ ὁ 
ἔχων ἤδη ὁ μὴ θεωρῶν 94. 255588. Ψγά. 429 "δ. αι4. 
441 028, Μθθ. 1048 484. ΖγβΙ. 18559. --- αἱ μετὰ λόγυ 
δυνάμεις ἰάριμ ἔδυ ϑιιης ἃς τέχναι εἱ ἐπιστῆμαι, ἰδαὰ6 
886ρ6 δύναμις το] οοπίπηρίδαν σαμπι νν ̓  τέχνη, ἐ ἐπιστήμη γε] ΡΓῸ 
ΒΥΏ υβαχρϑίατ. πᾶσαι αἱ τέχναι ἢ αἱ ποιητικαὶ [] ἐπι- 
στῆμαι δυνάμεις εἰσίν" ἀρχαὶ γὰρ μεταβλητικαί εἰσιν ἐν 
ἄλλῳ ζ ἄλλο Μθ2. 1040 "8. τέχναι ἢ δυνάμεις, ὃ. ̓ " 
τέχναι Ῥα2. 1808 "1. Πβ8. 1208 086. θ1. 1881319. ἰα- 
τρική, ῥητορικὴ ὃ. 5ῖωι, ὃ. ἀγωνιστική, ὃι τῷ λέγειν, τῶν 
λόγων ταϑ. 101 6. Γβϑ9. 885 "48, 6011 "21. Μὸ12. 1019 
Α17. Ἠα]. 1094 310,"2. Ρα!. 1855}8. 5. 186018. 6. 1582 

022. οαὖ. 1344 10. οοπὶ ἐπιστήμη: ἐπὶ τῆς πολιτικῆς ὦ 
τῶν λοιπῶν ἐπιστημῶν τε ἢ δυνάμεων Ηκ10. 1180 "82. 
αἹ. 1094. 426. εἰ. 1129512. ΠΎ12. 1282 081. πάσης ἐπι- 

στήμης ἃ δυνάμεως ἐστί τι τέλος μα 1. 1182 388, 84, 
22, 28, 1188 38,21, 38, 8ὅ. τῶτο ἄλλης δυνάμευΐς ἐστι 
θεωρῆσαι μα]. 1182 "24, ἡ πολιτικὴ βελτίστη δύναμις 
μα]. 1182}"1. οὗ Πγ12. 128216. ε9. 1809 385. 864 

ἀϊδὺ δύναμις οὐ ἐπιστήμη Ῥα4. 1859 "18. -- δύναμις, 
ἀϊδὲ προαίρεσις: ὐκ ἐν τὴ δυνάμει ἐστὶν ὁ ἀλαζὼν (ἡ 
σοφιστική), ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει Ἠὸ 18. 1127 "14, Ῥα!. 
1858 "19, 21. οὗ τὸδ. 120 881 566. τὸ ἐν δυνάμει ἢ βυ- 
λήσει ὃν ὅδ τα ΡβΙι9. 1898 82. ἀἰδὺ ἕξις, πάθη τὸ δ. 125 
ν20. Η84.1105}}20. ΕἸ. 1129 812. ἡμαῖ (οὔ ημαϑ. 1183 
"19- .81). 

ὥ. δύναμις, τὸ δυνάμει ὄν, τὸ κατὰ δύναμιν δ ὃν, Ροββὶ- 
ὈΠ1048 (ΔΙ ρ ΠΟ Κοιο.. εἰ γάρ τι νεται, δῆλον ὡς ἔσται 
δυνάμει τις ἐσία, ἐντελεχείᾳ, ὁ’ ὅ, ἐξ ἧς ἡὶ γένεσις ἔσται 
ἃ εἰς ἣν ἀνάγκη μεταβάλλειν τὸ φθειρόμενον Γαϑ8. 8311.028. 
τὸ κατὰ δύναμιν (μὴ ὄν), ἐκ τύτυ ἡ γένεσίς ἐστιν Μν2. 
1089 "28. Φαϑ. 191 "28. τὸ γὰρ δυνάμει ὃ ὃν ἐντελεχείᾳ δὲ 
μὴ ὃν προῦπάρχειν λεγόμενον ἀμφοτέρως (ἰ 8 τρόπον τινὰ 
ὅν, τρόπον δὲ ἄλλον μὴ ὄν) Γα8. 811 δ16, πότερον δυνάμει 
ἐστὶ τὰ στοιχεῖα . ἤ τιν’ ἕτερον τρόπον Μβϑε. 1002 5838. ἔστι 
δὲ δυνατὸν τῶτο, ᾧ ἐὰν ὑπάρξη ἡ ἐνέργεια, δ λέγεται ἔχειν 
τὴν δύναμιν, θθὲν ἔ ἔσται ἀδύνατὸν Μθ3. 1047 225. ἐνδέχεται 
τὸ δυνάμει ὃ ὃν μὴ εἶναι, μὴ ἐνεργεῖν, πᾶσα δύναμις τῆς ἀν- 
τιφάσεώς ἐστιν, καὶ αὐτὴ τῶν ἐναντίων ἡ ἐναντία ΜΧΘ. 1011 

019, 18. θ8. 1050 "8. Οα12. 288 54, '“Ψγ2. 4216. Ρβι9. 
1892.311. ε9. 19.317. τὸ δυνάμει ὅ ὃν Θ886 πορϑηῦ ΔΙορατίοὶ 
Μθ8. --- μδο ποίίοπα τὸ δυνάμει ὰ τὸ ἐνεργεία ὃν τοοθη- 
ΒΟΌΣ ἰμίοῦ αὐδῦμοῦ ΡΓΠΠΔΥΪΔ8. Τὸ ὄντος 81 σΠΙΒοδΌΪΟ 68 

Μὸ7. 1071 ὃ]. ε2. 1020 1. νῷ. 1089 228. οὗ θ10. 
1051 Αϑὅ. 1. 1045 88. ψαι. 402 326. τὸ δυνάμει δ ον ὼ 

μὴ ἐντελεχείᾳ τὸ ἀοριστόν ἐστιν Μγ4. 1007 528. Μ10. 
1081.216. τὸ δυνάμει ὃ ὃν ἴα ἡ ὕλη, οὗ ὕλη 8 (Β: δὰ 
Μθ1. 1048 581). το δύναμις, ὉΡΡ ἡ ἐνέργεια βἶνθ ἡ ἐντε- 

λέχεια. φανερὸν ὅτι δύναμις ἢ ἐνέργεια ἕτερόν ἐστιν Μθ8. 
1047518, Ζμα1. 64231, ἀἰδογίτπθη. ἀοβονι δῖαν Μθο. ἰπά8 
88 Θρἰ 88ἴπι|8 ἔστι τὰ μὲν δυνάμει, τὰ δ᾽ ἐνεργείᾳ, τὸ δυνάμει 
ὄν, ἐντελεχεία δὲ μὴ ὅν βἰπι Φαβ. 191 "28. Γαϑ. 817016, 
28. 9. 826}81. 10. 8271 028. Ψα1. 402 320. 1. 419 49. 
2.414 3160.. Ὑγ2. 427 δ0ὺ (ορρ ἐνεργεῖσθαι). Ζμβϑ8. 64918, 
158. Ζγα19. 1726 018. βι. 184 022, 88. ὅ. 186 9, 181517. 

4.140 }20. δ8. 1609 Ρῶ (κατὰ διίνα μιν ὑπαίρχειν, ορρ ἐνερ- 
γεία). ΜΎ4. 1007 528. ὃ) 7. 1017 1, η1.. 1042 8328. λῦ. 
1071510. μ10. 108715160 4]. ἡ θρεπτικὴ ψυχὴ ἐνεργείᾳ 
μὲν μία, δυνάμει δὲ πλείως ζ3. 468 58. αν11. 419 "2, 
Ζμὸδ. 682 "1. ἕν τινι ὑπάρχειν ὀυνάμει μα 8. 889 "1. ἐν 
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δυνάμει ( ὁ 'π βίαια δυνάμεως) εἶναι Οβ14. 2971 3171. ζῷον 
δυνάμει πορευτικόν Ζγβά4. 140 321. ὁὀυνάμει ζῷον, ἀτελὲς 
ὁέ Ζγβ4. 140524. τὸ περίττωμα τὸ τῷ θύλεος δυνάμει 
τοιῶτόν ἐστιν, οἷον φύσει τὸ ζῷον Ζγβά. 140}19. πρότερον 
χρόνῳ ἐν τῷ ἑνὶ δύναμις ἐνεργείας ε18. 28 325. Ψγδ. 480 δ 
421, 1.481 82. ΦθΙ. 251 815. ὧα 12. 288 320. γ2. 80287. 

Γαϑ. 3115168 (οἴ Μλθ. 1071 Ρ24). ὕστερον γενέσει ἡ ἐνέρ- 
γεια ἡ κατ᾽ ἀριθμόν Μθ9. 105182. ὑδεμωία δύναμις τῷ γεγο- 
νέναι ἐστίν, ἀλλὰ τῷ εἶναι ἢ ἔσεσθαι Οα12. 288 "18. πρό- 
τερον τὴ ὑσίᾳ (κατὰ τὸν λόγον) ἐνέργεια δυνάμεως ε18. 10 
28 8258. ΜθΒ. 1056058. λ6. 1012 39. ψβ4. 415519."14. 
Ηι9. 1110217. τέλος ἡ ἐνέργεια ἡὶ τύτυ χαίριν ἡ δύναμις 
λαμβάνεται ΝΜίθ8. 1050 59. βελτίων ὶ τιμιωτέρα τῆς σπυ- 
δαίας δυνάμεως ἡ ἐνέργεια Μθ9. 1051 55. (οἴ κατὰ δύναμιν 

δυνατός 

λεχθὲν ὑποθήκην δύναται, ὡδὶ δ᾽ ἔπαινον Ῥαϑ. 1868 45. ἐν 
οἷς ἡὶ θεωρία κάθαρσιν μᾶλλον δύναται ἣ μαθησιν ΠΡ6. 1841 
428, οἴ δ. 1889 }18. --- 8. δύνασθαι ταδιμοπιδίίοθ. ἡ ὑπὸ- 
τείνυσα δυναμένη τὸ μένον μέγεθος (ἴοτί μῆκος) ᾧὶ τὴν 
μεταξύ Ζπϑ. 1709 51. εἰ δὲ μὴ ὅτω κατὰ τὸ ποσὸν συμ- 
βλητά ὡς ποσὸν ἐκ ποσῶ, ἀλλ᾽ ὅσον δύναται Γββ. 388 434. 

δυναστεία. ἀρχαὶ ὸ δυναστεῖαι ἢ βασιλεῖαι ΜδῚ. 1018 412. 
κεκτημένοι ἀρχαῖς χ, δυναστείας, οἱ ἐν δυναστείαις Ἠθ1. 1155 
46. κθ. 1116}10. --- δυναστεία, ἀϊδὲ πολιτεία, ὀλιγαρχία, 
μοναρχία ΠΟ. 1212 "10. ὁδ. 1292 Ὀ10. 6. 1298 281. ε8. 
1808 58,318. 8. 1802 "18. δ. 1306 524. 1. 1801 Ὀ18. 

δυναστεύειν. ἐκ ἐν τῷ δυναστεύειν ἡ ἀρετή Ἡκβ. 1176}18. 
οἱ δυναστεύοντες ἢ οἱ πλυτῶντες Ηδδ. 1124 522. --- ἄνεμοι 
δυναστεύοντες χειμῶνος, θέρυς κά. 398 52. 

πρότερα, ορρ κατ᾽ ἐντελέχειαν πρότερα Μὸ11. 1019.51.})ὄ 16 δυνα στευτικὴ ὀλιγαρχία Πὸ14. 1298 382, αἵρεσις Πεδ. 1806 
ἀεὶ ἐκ τὸ δυνάμει ὄντος γίγνεται τὸ ἐνεργείᾳ ὃν ὑπὸ ἐνερ- 
γείᾳ ὄντος Μθ8. 1049 "24. ΦΎΣ. 202312. ΖΎβΙ. 184"22, 
480. μεταβάλλειν εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ὃν Μλ2. 1069 "15. ἔρχε- 
σθαι, βαὸίζειν εἰς ἐντελέχειαν Οὐ 8. 8114. Φθδ. 251 "1. 
δγἢ ἔρχεσθαι εἰς τὸ εἶδος Μθ8. 1050515. πότε ὀυνάμει 30 

418, ἰατρεία, ορρ πομτική Πβ10. 1212 "8. 
δυνάστης, ορρ ἰδιώτης Ηκϑ. 1179 517. οἱ μέγιστοι δυνάσται 

ἐπιτίθενται τυραννίδι Πεβ. 1808 228. 
δυναστικωτάτη ἢ τυραννικωτάτη τῶν ὀλιγαρχιῶν Πζθ. 

182081. 

ἐστὶν ἕκαστον ΜθΊ. ἐγγυτέρω. πορρωτέρω δυνάμει εἶναι δυνατός. τὸ δυνατὸν ἐχ ἁπλῶς λέγεται ε1 8. 38 51 βΒη4. Μό12. 
Ζγβι. 135510. οὔβιρτα ρ 201.361. τὸ δυνάμει ᾧ τὸ ἐνερ- 
γείᾳ ἕν πώς ἐστιν Μηθ. 1045}21 (οἴ ἡ ὕλη ἢ ἡ μορφὴ 
ταὐτό Μηβθ. 1045}18 οἱ ν ὕλη 5). κατὰ μίαν δύναμιν ἢ 
ἄτομον χρόνον μίαν ἀνάγκη εἶναι τὴν ἐνέργειαν αι7. 441. 518. 35 
-- τὰ μὲν ἄνευ ὀυναμεέεως ἐνέργειαί εἰσιν, οἷον αἱ πρῶται 
ὑσίαι, τὰ ὁὲ μετὰ δυνάμεως, ἃ τὴ μὲν φύσει πρότερα τῷ 
ὁὲ χρόνῳ ὕστερα, τὰ ὁὲ ὑδέποτε ἐνέργειαι εἰσιν ἀλλὰ ὁυ- 
νάμεις μόνον ε18. 28 328. ὑθὲν τῶν ἀφθάρτων ἁπλῶς 
ὀυνάμει ἐστὶν ὃν ἁπλῶς Μθ8. 105017, 8. (οἴ εἰ μὴ νδησίς 80 
ἐστιν ἀλλὰ δύναμις. εὔλογον ἐπίπονον εἶναι τὸ συνεχὲς αὐτῷ 
τῆς νοήσεως Μλϑ9. 1014 28). τὸ ἄπειρον δυνάμει μόνον 
ἐστίν Φγθ. 2068.518,}18. 8. 208 56. 

8. δύναμις βθπδὰ φϑοπιούγίςο. κατὰ μεταφορὰν ἡ ἐν τὴ 
γεωμετρίᾳ λέγεται δύναμις Μὸ 12. 1019 "84. θ1. 1048 38. 86 
αἴ τε μήκει σύμμετροι καὶ αἱ δυνάμει ατ 9710 32. --- αἸϊο 
βϑιδὰ ὀυνάμεις ὁμώνυμοι ε18. 28 81 ὙΥΖ. 

δύνασθαι. 1. τὸ δυνάμενον εἶναι ἡ μὴ εἶναι, τὸ δυνάμενον 
ταὐτὸ ἄμφω τἀναντία (εἴ δύναμις 2) Οα12. 282 39,5. Μθ9. 
105117. λῶ. 1069}14. --- ἡ φύσις βύλεται μὲν τῶτο 40 
ποιεῖν, ὦ μέντοι δύναται (οἴ ὀύναμις 1) Παθ. 1255 "8. οἵ 
ἀἶδε δύνασθαι, βύλεσθαι ΠΤ. 1361 "8. ε8. 1809 56. οἱ ὀυνα.- 
μενοι λέγειν. δγπι οἱ δεινοὶ λέγειν Πεδ. 1805 318. οἱ δυνα- 
μένοι ἄρχειν βἰπι Πδ4. 1291 387. εἴ. 1801 38. ὀυνήσονται 
κοινωνεῖν, λύειν ΠδῚ. 1289 52. 14. 1298 082. ὁ δυνάμενος 45 
ἄλλ» εἶναι Πα δ. 1264}21. βαρὺ καὶ κῦφον λέγομεν τῷ 
δύνασθαι κινεῖσθαι φυσικῶς Οἱ. 801 081. ἱπβηϊιίναθ, ααΐ 
ΒΒΡΘΏΒΙΒ 81 8 γϑῦῦο δύνασθαι. ποῦ τΆΓΟ 6Χχ βυρδγίουίρυβ 
τϑρδίθπαιβ ϑϑὲ, οὐ ΕἸ] ρβίβ. ---- δύνασθαι 8πθ ἱπῇ, δύνασθαι 

Ἂν . Ἂς « Ἂ; Φ. τῷ ἢ Ν “- 

μεῖζον τγ. 111 326. ὀῆλεν ᾧ ἡ τιμὴ τί ὀύναται ᾧ πιῶς 50 
αἰτία στάσεως Πεβ8. 1802}11. ὁ ἐλλείπων πρὸς ἃ οἱ πολλοὶ 
ἀντιτείνασι ὦ δύνανται, ὅτος μαλακός Ηη8. 1150 Ῥῶ. πρὸς 
τὸ σωζεσθαι τὴν φύσιν τὰ μὲν φυτὰ ὀύναται, ταῦτα δ᾽ 
ὦ δύναται ζῶ. 468 "6. οἱ δυναίμενοι ἱ 6 ροϊθηΐο8, ΠΟΡ]68 
Πεά. 1803 "28. ζά. 1818 582. --- 2, δύνασθαι, νΑ]θΓδ, οἷ δ 
δύναμις 1. τὸ νόμισμα ἐκ ἀεὶ ἴσον δύναται Ηε8. 1138 
514. ἐξέδωκε τὴν δραχ μὴν δύο ὀυναμένην δραχμάς, ἡ λίτρα 
δύναται ὀβολὸν Αἰγιναῖον βἰπι ἢ 486. 1580 312. 461. 1588 
22. οβ1849}81. δύνανται αἱ ἀπορίαι αἱ τοιαῦται πᾶσαι τὰ 
αὐτό Μγ6. 1011 37. ταὐτὸ δύναται τό τε ἄδικον ἢ τὸ 60 
ψεῦδος ΠΎ2. 1216 81. οἴ ε18.22}5, Αα89. 49 "8. ὅτω μὲν 

θ6. 1048 328. ἀἰδογίπιθῃ ροὐθηίίαθ 86 ροββι :}ϊταϊῖβ., αυοὰ 
ἴῃ ποιηῖπο δύναμις ΑΓ βἰρηϊβοαῖ (οΓ ἢ ν), οὐΐδιι δὰ δυνατός 
Ρογιϊποι. --- 1. (οΥ ὀύναμις 1) λέγομεν ὁὀυνατὸν ὃ πέ- 
φυκε κινεῖν ἄλλο ἢ κινεῖσθαι ὑπ᾿ ἀἄλλυν Μθ6. 1048 528. 
ὁὀυνατὸν τὸ ἔχον κινήσεως ἀρχὴν ἢ μεταβολῆς ἐν ἑτέρῳ ἡ ἧ 
ἕτερον Μδ12. 1019 588. (ἡ ὀυνατὴ οἰκεῖσθαι χώρα μβῦ. 
862.588, 6. οἱ δυνατοί ἱ 6 νἱγὶ ρούθῃξθβ ἱπ οἰν!ἑαίο Πβ10. 
1212 58.) τὸ πρώτως δυνατόν Μθ8. 104918 ΒΖ (εἴ ἡ κυ- 
ρίως ὀύναμις 1. 1045 "86). ὅσα κατὰ τὸ δύνασθαι λέγεται, 
ταὐτόν ἐστι δυνατὸν τἀναντία Μθ9. 1051 86. ὅσα ὁυνατὰ 

Ἂ Ν ,ἷ Ω ,ὔ ΓΕ ΕῚ » 3 «τὰ 
ποιεῖν ᾧ πάσχειν, ὦ πάντως δυνατὰ ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡδὶ ἔχοντα 
ᾧὶ πλησιάζοντα ἀλλήλοις Φθ1. 2511. ἀνάγκη τὸ δυνατὸν 
καθ᾽ ὑπεροχὴν τοσαὸὶ αὶ τὰ ἐντὸς δύνασθαι Οα11. 281 "13. 
τὸ ὑπερέχον τὴ ὁὀυνάμει ὦ τὸ δυνατώτερον Μδ11. 1018 
528. πλεοναχῶς λέγεται τὸ ὁυνατὸν ὦ τὸ ἀδύνατον Ζγὸὶ. 
16652. τὰ κατὰ λόγον δυνατώ, ορρ τὰ ἄνευ λόγω δυνατά " 
Μθ2. 1046}28. ὅ.1048518 (οἴ δυνάμεις μετιηὶ λόγα, ἄλογοι 
8 δύναμις Ρ 201 488). τὰ μὴ κατὰ λόγον δυνατά ε18. 2) 
588. ἑκάτερος τύτων ᾧ τὸν αὐτὸν τρόπον δυνατός, ἀλλ᾽ ὁ 
μὲν ὅτι τὸ γένος τοιῶτον καὶ ἡ ὕλη. ὁ δ᾽ ὅτι βυληθεὶς δυ- 
νατὸς θεωρεῖν ψβὅ. 411 426. --- 2. (ὁ δυΐναμις 2) ὁυ- 
νατόν ἐστι τῶτο, ᾧ ἐὰν ὑπάρξη καὶ ἐνέργεια, ὃ λέγεται ἔχειν 
τὴν δύναμιν, ἐθὲν ἔσται ἀδύνατον Μθ8. 1047 κ24 ΒΖ. Φθ5. 
256Ρ11 (οὔ ἐνδέχεσθαι). πῶς λέγομεν τὸ δυνατὸν  ἀδύυ- 
νατον Οα11. 281 Ρ2-27. δυνατὸν ἐξ ὑποθέσεως, ἁπλῶς Οα123. 
281 54, περὶ δυνατῷ καὶ ἀδυνάτα Ῥβ19. 1892 348-"14. δὺ- 
νατά ἐστιν ἃ ὁι᾽ ἡμῶν γένοιτ᾽ ἂν Ηγὅ. 1112 ΡΩ7. πολιτεία 
ὀυνατή, ἀἰδὲ πολιτεία ἀρίστη Πὸ1. 1288}88. δυνατὰ διχῶς 
ἐστί, τά τε γενόμενα ἂν ἡ τὰ ῥᾳδίως γιγνόμενα Ῥαδ. 
1868 421. οἵ Οα11. 280}17. δυνατόν, ἀϊδὲ ἀναγκαῖον μβ4. 
860217. ἀνάγειν εἰς τὸ δυνατόν μαῖ. 844 46. πόρρω τῶν 
ὀοκόντων ᾧ δυνατῶν ΜνΙ. 10885186. τοὶ δυνατὰ κατὰ τὸ 

ἃ. αὶ “ ναῶν ἢ " Ν ΒΥ ᾽ “ Ν , 
εἰκὸς ἡ τὸ ἀναγκαῖον ποϑ. 145] 488. Ὁ); τὸ ἀναγκαῖον κι τὸ 

μὴ ἀναγκαῖον ᾧ τὸ δυνατὸν ἐνδέχεσθαι λέγομεν Αα8. 25 
181 γ2. τὰ δυνατὰ μὴ εἶναι ἐνδέχεται μὴ εἶναι 168. 1050 
518, ρ2. 1422 8219. τὸ δυνατὸν ἐνδέχεται ἢ, ἐνεργεῖν μὲ 
Μνῶ. 108819. ὀμνατόν, οοπὶ βγη ἐνδεχομενον ΑὙδ. 14 
588. α11. 31 "8. τὸ δυνατὸν εἶναι (1 6 τῶτο ὃ εἶναι δυνατόν 
ἐστι Μθ4. 1047 "5 ΒΖ), αυἱὰ οἱ γα] ορροβέξζυχω 8ϊ τϑὶ οοῦ- 
ἰαποίαπι ε12. 18. τὸ δυνατὰ ὶ εἶναι ὦ μή ε9. 19 59 54ηη. 
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13..31 "14. Οα 12. 2381329. ὡς ὕλη τοῖς γενητοὶς ἐστὶν 1126.220. 
αἴτιον τὸ δυνατὸν εἶναι αὶ μὴ εἶναι 119. 885.88. Μζ7. δυσδιαχωρητοτέρα καὶ μᾶζα ὅσῳ ἂν μᾶλλον τριφθὴ πκαϑ. 
1032320. δυνατόν, πῶς δυνατόν (8ς ἐστιν) ὁ ἱπῦ Πγ 15. 9271}21. 
1286 224. μα. 845 528, 88. 851 519 ἱ. ἀἰθὲν δυνατόν (8ς δυσέκπληκτος ὑπὸ ,φύβων αρ2. 1250 57. 4. 1280 344. 
ἐστιν) ς ἴῃ μβὅ. 862 584. --- εἰς τὸ δυνατόν Μλ8. 1014 δ δύσελπίς τις ὃ δειλός ΗΎ10. 1116.82. δυσέλπιδες διὰ τὴν 
δ11. τὸ δυνατόν ἔογε δάνθγοὶ! ἰδίαν ἀβυτραύαν Μμϑ8.1078 ἐμπειρίαν οἱ πρεσβιτεροι ῬβΙ18. 1890 34. πλὶ. 955 δ4. δύσ- 
428. -- συλλογισμὸς δυνατός, ὶ 6 ἀτελής Αα24. 41 "88 ΥΥΖ. ἐλπι μᾶλλον τὸ θῆλυ Ζιι1. 608 912. 

δύνειν. ὁ ἥλιος (ἀστὴρ) δύνων, ορρ ἀνατέλλων, ἐπιτέλλων, δυσελπιστία ἀκολυθεῖ τὴ μικροψυχίᾳ αρΊ. 1251 "26. 
ἀνίσχων Οββ. 290 315. 18. 2941. μβὅ. 361}81. γ4.8178 δυσέμβολος τοῖς πολεμίοις χώρα ΠΠηδ. 1826 "41. 
518. πιεϑ. 912.584. 1ὸ δυσεντερία, ἀοῦ πα19. 861 16. δυσεντερίας γενο ἕνης Ζικῖ. 

δύο. σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω (Βοπι Κ 234) Πγ18. 128714. θ688"16. ΖγδΊ. 115 082. δυσεντερίαι διὰ τί γίνονται παϑ. 
τὰ δύο ἄμφω λέγομεν" ὼ τὰς δύο ἀμφοτέρυς Οα1. 268 860 3481. 
416, δια τί δύο φαίνεται τὸ ἕν Μγ1. 1011 388 ΒΖ. πλαῖ. δυσεξαάγωγον, ΓΙ ἔργον μεταστῆσαι πβ22. 868}11. λζ2. 
958225. 11. 968Ὑ11, 14. 17. 959 810, 18. λε10. 9656586. 965 084, ὁ κεκραμένος οἶνος δυσεξαγωγότερος πγϑ. 871 
130. 874 810. 80. 875 "18. οἱ δημαγωγοὶ δύο ποιῶσι τὴν δ 419. 22. 814 480. 
πολιτεαν Πε9. 1810 84. εἰς δύο λέγειν. ἑρμηνεύειν ρ32ὅ. δυσεξε ρεύνητος τοῖς ἐπιτιθεμένοις ἡ ΠῚ κατὰ τὸν ἀρχαῖον τρόπον 

143555, 4. --- δυο ΡτῸὸ ἀϊδϑεγιθυΐῦνο “δἰπα᾽ πι26. 8983 085. οἴκησις Πη11. 1330 "26. 

-- ἴοπππαθ ρϑηθίϊνὶ οὖ ἀδέϊνὶ. σϑὰ δύο οἱ δἀάϊίο σοπθϑῦϊνο δυσεξεύρετος. ἐν τόποις χαλεποῖς ὼ δυσεξευρέτοις Ζιιδ. 
ποη 8, δύο γενῶν, δυο αἰτιῶν ἅϊ, οἵ ποῦ δἀάϊίο ἐκ δύο ἕν 611 826. 
8] Αγ8. 18.510. δ18. 96 082. τβ10. 1156 56,11. γΥ1. 116 δυσέξοδος ἡ κατὰ τὸν ἀρχαῖον τρόπον οἴκησις τοῖς ξενικοῖς 
Ῥ46. ζ6. 14414. 7. 146 518. 18. 150 84. η8. 15489. μαὃ. Πη11. 1380}26. 

840245. ΜΑ4. 98521. βά. 1000 534. ζ18. 1039510. Ηεῖ. δυσεπιχείρητος θέσις, δυσεπιχείρητον πρόβλημα τθ8. 158 
11823582. 8. 11838817. Πη10. 1880815. Ῥαθ. 1862 17. 55. 16, 189 88. δυσεπιχει ρητότερον πρόβλημα. ὉΡρ εὐεπι- 

γ14.1415}27. ρα δυοῖν τβ10. 115 .38, 11. Ὑ1. 116}Ρ28. χείρητον Αα 26. 42 81. δυσεπιχειρητότατοι τῶν ὅρων τθ 8. 
3.118 8320 εἴ β86ρα. ΜΑ4. 985811. ὅδ. 9871]. 6. 9ϑ8859.25 [18 58. 

Ἠεδ. 1181518. ζδ. 1140}525, Ῥαῖ. 1864512, 18, 14,156, δυσερις ᾧ δύσκολος, δυσέριδες ᾧὶ δύσκολοι Ηβτ. 1108 080. 
1365284.,"}18. Ὑ19. 1419}16. αἱι7. 441 09. πνϑ. 4862. δι3. ΑἸ2Τ11, 1126}16. τς, βύπ Φιλόνεικοι, ἐλεγ- 
ἔοι δυεῖν τΎΙ. 11058. Φ2. 8071 814 οὐ ουτὰ ν] δυοῖν αι. κτικοί, ορρ εὔκολοι ῬβΆ. 1381 582. 
441 18. Ὁ6,20. --- ἀδὶ δύο, δἀάϊνο ἀδίϊνο ποπιϊπῖβ ὄυο δυσηχὴς ἰσθμὸς (ἔπρ 361) αν. 418 21. 
ὀρθαῖς, δύο ἡόνεσιν Αἱ Αβ21. 6117, 25. γά. 13 082, 87, 80 δυσθεωώρητος. αἴτιον τὴς ἀγνοίας τὸ δυσθεώρητον αὐτῶν 
88. 5. 14 528. τζο. 144 512,15, 19 8], ποὴ αάδίιο κέχρη: Ζιγ2. 51118. 
ται τῷ ἑνὶ σημείῳ ὡς δύο ᾧθ8. 263 "25 (864 ὡς δυσίν δυσθήρατος ἢ πανᾷργος ὁ κίγκλος Ζιι12. 615 .322. οἴ 915. 
268 424). ἄδε δυοῖν, βέλτιον ἰδεῖν δυοῖν ὄμμασι ἢ δυσὶν 88117. 80. 882 Ρ10. 
ἀκοαῖς κρίνων ΠΎ1Θ. 1287 Ρ27. ἀαὺ δυσί ΑὙΙ. Τ1 519. 28. δυσθησαύριστος καρπός κθ. 401 85. 
8484, 7. τβ10. 115511, 232. Φδ11. 220512, 18. εθ.229 86 δυσθυμίαι ἄλογοι πλι. 954 "85. 
529.θ8. 968 394. Οβι2. 292.382,"6. μὸδ δ. 882381. Ζμαϑ. δυσθυ μικοί. οοπὶ ὀδύρται φό. 818 "88. 
648 16. ΜΑΔ4. 985 538. δ9. 1018 39. Ηδ 8. 1121 811.}17. δύσθυμος. ζῷα πρᾶα ᾿ δύσθυμα αὶ ὑκ ἐνστατικαί Ζιαϊ. 

ἃ εθ. 1181515, 88. 7. 1182588, ζ 5. 1140}15. η1. 1148 488}18. ὀύσθυμον, μᾶλλον τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος Ζμ1. 608 
ΤΟ 10. 117115156. ΠόΒ. 1294521. ρ1. 1431}1. 11. δυσθυμότεροι. οἱ γέροντες πλ1. 955 311. 

δυοποιὸς καὶ ἀόριστος δυας Μμ8. 1088 0836. 7. 1082216.Ὀ 40 δυσίατος. διὸ τί τὰ στρογγύλα τῶν ἑλκῶν δυσίατα ἢ 229. 
ἐνεόλωτος ὼ δραπέτης ὁ τροχίλος Ζιι11. 615817. δυσά- 15191. --- δυσίατοι ὼ ἀνίατοι διὰ κολασσεως ἡεγ2. 1280 

λωτοι ἰχθὺς Ζιθ1δ. 599 "28. 58, δυσιατότερα τὰ φυσικὰ τῶν ἐξ ἔθυς ἡμβθ. 1308 "80, 
ὀνσανάπνευστα, ξοπὶ δυτκατάποτα αἰδ. 448 "12. 1204 82. 

δυσάνιος Φ6. 812 "25. ορΡ, εὔθυμος φ1. 806 Ρ6. οοηΐ ἀνιω- δύσις τῷ ἄστρω, ΟΡ ἀνατολή, μγὅ- 8Τὅ "26. βὅ. 861}82. 
μενος, ὀργίλος, μικρὸς τὸ ἦθος φθ. 812 88. 2. 801 "8. 4“. ὁ αἱ δύσεις τῶν ἄστρων, τῶτο ἀριστερόν Οβ2. 28519. 

δυταπαλ. λακτος. ἐκστάσεις δυσαπάλλακτοι αὶ ὅλως ὠ ὠκίνητοι ποιεῖσθαι διυῖσιν Οβ14. 2986. ἄνευ δύσεως ἀφανισθῆναι 
ΚΒ.10 54. ἀρρώστημα δυσαπαάλλακτον Ζμγϑ.6τὶ 9. -- μαβθ. 8348 "18. περὶ δύσιν, ορρ ἕωθεν μγΎ2. 871 Ρ26. δύσεις 
γυναῖκες ωσαπαλλακτότεραι τῶν ἐμβρύων Ζιη10. 5871. καθαραί, τεταραγμέναι πχςϑ8. 941 31. --- οοοϊὶ τορῖο πρὸς 

δυσαποτρίπτοις ὀνείδεσι περιπεπτωκέναι ἔ 445. 1551 829. δύσιν, ἀπὸ δύσεως ,.8. 898.818. 4. 894 021. δύσις θερινή, 
δυσαρεστεῖν. ἐὰν ὄρνις πονήση ἢ δυσαρεστήση Ζιζ 2. 660 50 ἰσημερινή, χειμερινή κ4. 894 "26. 

ν2 4, δυσκατάποτος, οοπὶ δυσανάπνευστος αιδ. 443 "12. 
ἐνσαυξής. κέρατα δυσαυξὴ τὴν φύσιν, ορρ ταχέως ἐκδε- δυσκινησία Ζμὸϑ9. 685 88. Ζγε!ι. 180 "2ὅ. πιβο. 907511. 

δραμηκότα ακ802 825,21. δυσκίνητον τὸ ἐν πολλῷ χρόνῳ μόλις κινύμενον ἥ- τὸ βρα- 
δυσαφαίρετον, οοηὶ οἰκεῖον Ηα8. 1095 Ρ96. φθεῖρες δυσα- δέως ἀρχόμενον ῷε2. 226 νι. ᾿δυσκίνητον ἐν τὴ νυκτὶ τὸ 

ᾧαίρετοι ἀπὸ χρωτός Ζιε81. 557 86. 856 ὑγρόν Ζγε1. 1806. καμπὴ δυσκινητοτέρα Ζμδ]10. 690 
ἐδυσβατωώτατοι τόποι Ζιζ. 28. 518 326. 410. σκώληκες δυσκίνητοι Ζιε19. 852 59. φωναὶ δυσκινητό- 
δυσγενής Ηα9. 1099 νᾳ͵ δὃΡΡ εὐγενής Παθ. 1255 Ρ1. τεραι ακ802 581, οἵ πιαθ2. 900 5ὅ (Ὁ). τὸ δυσκίνητον τῆς 
ὀἐνσγνωστα τὰ ὅτω λεγόμενα ρ26. 1485 388. κράσεως Φθ. 813 022. πρὸς τὺς ἀνέμυς δυσκινήτως ἔχειν 
ὀυσόδιαίρετον τὸ γλίσχρον πκα12. 928 329. Οβ18. 294 17, -- ἕξις διαφέρει διαθέσεως τῷ πολυχρο- 
δυσδιάλυτος. δυσδιαλυτώτερα (τὰ σφόδρα συνεστηκότα.) 80 νιωτέρα, καὶ δυσκινητοτέρα, (πεφυσιω μένη. ἀνίατος) εἶναι ΚΒ. 
.πβ43. 8570}81. --- πιοίδρῃ δυσδιάλυτοι οἱ πικροί Ἠδ11. 9810, δ, 8. παθη ὁὀυσκίνητα ἢ παραμόνιμα ΚΒ. 920. ἡ 

ν. δὰ 
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ἐπιστήμη τῶν παρα μονίμων ἐστὶ ὸ δυσκινήτων ΚΒ. 8 "80. 
τὸ βάρος δυσκίνητον ποιεῖ τὴν διάνοιαν Ζμδ]το. 686 480. 
ὀυσκίνητοι ὑπὸ ὀργὴς αρῶ. 120 58. 

δυσκολαίνειν ἴῃ ἀϊδραΐαπάο, ἀρ τθ8. 160 "8, 4, 6, 11. οἶ 
11.161 328,9. 17. 1158 585. βὅ. 113 512. 

δυσκολία, Ββυδίοοιῖνο ἡ ἐν τοῖς λόγοις δυσκολία τῇδ. 160}11. 
οἴ δυσκολαίνειν. --α οδἱοοιίνο ἴᾳ ἀπορία. ἔχειν δυσκολίαν, 
δυσκολίας τινάς, παρέχειν δυσκολίας ΠΎ1Ο. 1281 3414. Μβ2. 
9975. λ9. 1074 817. Φζϑ. 239 11. δά. 2311810. 

δύσκολος ἢ δύσερις ΗβΊ1. 1108 380. δ12. 1126 516, 1121 τὸ 
8411. ρ19. 1482 Β17. ὅσῳ δυσκολώτεροι εἰσι δ ἧττον ταῖς 
ὁμιλίαις χαίρεσιν Ηθ1. 1158 48.. -- δύσκολον. ἱ 4 ἄπορον, 
ἀμ Ήο116 οχρ]ίοαῖα, τι 26. 180 δ, Μβι. 10011. 

δύσκωφος. γίνονται: ὸ, ἀπὸ τῶν μεγάλων ψόφων δύσκωφοι 
" ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν ὀσμῶν ὀύσοσμοι. ενῶ. 459 021. 

δύσλυτος. μοι ὀύσλυτοι συνεσπασμένοι Φ0. 811 34. 
δυσμενῶς ἔχειν, ορρ εὐνοικῶς ρ80. 148618. 
δυσμή. πρὸς δυσμάς, Βγῃ παταφερομένυ ἡλίν μγ. 812 814, 

10. περὶ δυσμὰς ἡλίν ἢ ἀνατολας Ζιθ19. 602 "ΤΥ. πκεά. 
988 329. Ἀς δά. 940 386. --- οοοἰάοπβ, ταρὶο ΘΕ]: ἀπ᾽ 320 
ἀνατολῆς ἐπὶ ὁνσμάς ΨβΤ. 418"26. φέρεσθαι ἐπὶ δυσμὰς 
ὼ ἀνατολάς μβά4. 861 .39. δυσμὴ ἰσημερινή, θερινή, χειμε- 
ρινή μα 18. 8001. βθ. 808 584, 5, 0. δυσμαὶ ἰ ἰσημεριναί 
μαθ. 848 58. --- τηϑῖβρ} τὸ γῆρας δυσμαὶ βία (οἴ Ἐμπε- 
δοκλῆς) πο21. 1461 θ2ὅ, 

δυσμνημόνευτον τὸ δεικνύναι ὅτως Ργ1606. 1416 22. 

δυσνόητον (4 4 ἄλογον, ἄτοπον) φται. 816 18. 
δυσόργητοι οἱ τὴν ἕνα ἄκραν ὀξεῖαν ἔχοντες φ6. 811 881. 

δυ σόριστος. τὸ εὐόριστον ΟΣ δυσόριστον τῷ πάσχειν τι λέ- 
γεται" τὸ ξηρὸν δυσόριστον μὴ]. 8178 0924 Ιάοἶθν. 4. 881 80 
Ρ29, 1β2. 829 082, 

δύσοσμος. τίνων δυσοσμοτέρα ἢ βαρυτέρα ἐστὶν ἡ ὀσμὴ τῷ 
πνεύματος πιγ10. 908 ΡΩ9, --- γίνονται ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν 
ὀσμῶν δύσοσμοι (ἰ ὁ ἀδύνατοι ὀσφραίνεσθαι) εν 2. 459 Ρ22. 

δυσαυρία. τὸν Ἱέρωνα δυσυρία δυστυχῆσαι ἢ 444. 1551 522. 85 
545. 1508 διτ. 

δυσπαραπι στότε ροι φό. 809 385 ((οτῇ δυσπαραπειστότεροι). 
δύσπειστος, ΟΡΡ εὐμεταπειστος Ηη10. 1151 "6. 

δύσπεπτος. δύσπεπτα τὰ μὴ εὐδιαί ετα, Ορρ εὔπεπτα πκαϑ. 
927 080. «471. 808 514. ἰκμὰς δύσπεπτος Ζγὸῖ. 110 512. 40 
τὸ πλεῖον περίττωμα δυσπεπτότερον Ζγὸξ. 166}86. ὁυσ- 
πεπτότερος, δυσπεπτότατος πγ]ά. 8718 .810, 11. 

δυσπερίληπτος τοῖς ἐναντίοις πόλις ΠΉ11. 1380 08. 
δύσπνοια. τὰς σπογγέας πονεῖν ἐν τῇ ὁὀυσπνοίᾳ τῷ μὲ δὺυ- 

νασθαι προΐεσθαι θύραζε πλβδ5. 960 24, 
δυσπραξίαι, ΟΡΡ εὐπραξίαι Ησ11. 1101}7. 
,δυσπρόσοδος τοῖς ἐναντιοις πόλις, εὐέξοδος αὐτοῖς Πη11. 

13808. . 

δύσριγος. ζῷα δύσριγα, δυσριγότερα Ζιθ25. 605520. ι8.610 
088. 46. 680 026. Ζμὸ δ. 680 588. Ζγβϑ8. 148 3524. πκς 1. δ0 
9411. ὁ ἐν τῇ κεφαλῆ τόπος δύσριγος Ζμγά. 666 "80. 
πῶς ἔχοντες οἱ ἄνθρωποι δυσριγοί εἰσι, δυσριγοτέρως διαγυσι 
πα29. 868 82. γ1. 871 32. 6.871 82. η4. 887 "22, 10.888 

426. 17. 888 087. 
δυσ ταμίεντος. τὲ βίᾳ φερόμενον πνεῦμα δυσταμίευτον ἐστι 85 

ὼὶ οὐ ῥᾳδίως. ὑπηρετεῖ ακ 80236, 800 031. 
δυστοκεῖν. πῶς ἔχεσαι αἱ γυναῖκες δυστοκῦσιν Ζγαι1. 119 

420. Ζιηϑ. 5814. 10. 5887 384. τὸς ἐλέφαντας ἐ ἐν τὴ ἐκτέξει 

δυστοκεῖν θ111. 8416. 
ὀνστοκία διὰ τὸ μῆκος τῆς φορᾶς Ζγα11. 119 218. τὰς 60 

μαίας περὶ τὰς ὀυστοκίας τῶν γυναικῶν τὴ εὐχερείᾳ δεῖ 

25 

46 

18 

δύσχυμος. ἁλμυρὸν ὼ ὀύσχυμον Ζγὸϑβ. 1716 580. 

δύσχυμος 

βοηθεῖν Ζιη10. 8871.310. 
δυστράπελος. ἀοῇ ΛΕΎΤ. 1284 88. 
δυστυχεῖν. ἕλεος περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστι δυστυχᾶντα πο18. 

1458 84. τὸν Ἱέρωνα δυσυρίᾳ δυστυχῆσαι ἔ 444. 1551 522. 
54. 1568 17. 

δυστύχημα. ἐκτὸς ὧν κακῶν ᾧ δυστυχημάτων Ἠκα1)1, 
1100 Ν 1. 

ὃυ στυχή ς. δυστυχεῖς εἶναι παντας τὲς περιττύς ΜΑ2.98881. 

δυστυχία, ὉΡΡ εὐτυχία, ἀεῇ Φβδ. 191.321. Μκϑ. 1066 δι 
εὐπραξίαι ὺ δυστυχίαι ΗαΧ11.1 100 Δ21, μεταβάλλειν εἰς 
εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας, ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν ποῖ. 
1461 518. 18. 1482 85 (βγη ἀτυχία 581), 1463 52, 9, 
14, 35 8]. 

δυσφορεῖν πραγματί τινι τγῶ. 118 324, 2ὅ. ὀδύρεσθαι ἐπὶ 
πᾶσι δυσφορεῖν αρῖ. 1251}21. - τῶν γυναικῶν αἱ πολλαὶ 
δυσφορῦσι περὶ τὴν κύησιν Ζγὸθ. 115.380. 

δύσφορος. τὴν σύμφυσιν ἔχειν πυκνὴν αὶ σκληρὰν ἢ δύσφορον 
ακ 802 826. 

δυσφυής. ἀφύαι καλῶνται υς ἂν ἀφνεῖς ὅσαι τυτέστι δυσφνεῖς 
818. 1581 829. 

δυσχείμερος. δυσχείμερα τ ταῦτα, Σ κυθικὴ καὶ αὶ Κελτική Ζιθ38. 
606 }ὅ. --- δυσχείμεροι αἱ ὅλαι εδἶες Ζιθιο. 8965. 

ὃν σχεραίνειν 6 866, να] αὶ τὸν εὖ ποιῶντα, τὸν θανατον, τὸ 
αἰσχρόν, τὸ ποτὸν ἃ] Ηθ15. 1162 10. γ9.1115 58. κΙ0. 
1179}81. ΠγῚ4. 1386 322, Ρβ24. 1403 326. πο17. 1455 
428, Μῖν2. 1088 080. αιδ. 444 029, Ζιθ8. 5695 25. δεῖ μὴ 
δυσχεραίνειν παιδικῶς τὴν περὶ τῶν ἀτιμοτέρων ζῴων. ἐπί- 
σχεψιν Ζμαῦ. θ4ὅ 51ὅ. ὁ ἀαῦ, ἑαυτοῖς, τοῖς γελοῖον λέγυσι, 
ταῖς ἀπὸ κακίας πράξεσι. ταῖς ὀσμαῖς ΜΑ8. 984 8329. 

Ηδ14. 112838,}8. ι3.117039. Ζιι4ά0. 020 826. ἡμβ1. 1204 

422, ἐπί τινι, ἐπὶ τὴ πραξει (γα. μεταμέλεσθαι) ἨΗΎγ2. 
1110}}20, 19. τῦτ᾽ ἰδίᾳ μὴ καθ᾽ ἡμῶν δυσχεραίνωμεν ΜΜμ1. 
1070 815. ς ἰηῇ δυσχεραίνων εἰς ἡμιόνυς ποιεῖν ῬΎΣ. 1405 
θ25. ΔΌΘΟΪ 6 ὁ δυσχεραίνων καὶ ὼ ἀπαθής, ορρ ὁ εὔελπις Ρβι. 
181856. οἱ ἐν τὴ πολιτείᾳ δυσχεράναντες Πεθ6. 1806 ΡΆ4. --- 

Ρ888 τὸ μέλλον ὃ υσχεραίνεσθαι τοὶς ἀκύσσιν ρ19. 1432 Ρ19. 
ἐαν νέος παντελῶς  ϑημηγορῆ δυσχεραίνεται. ρ80. 1481 488. 

δυσχέρεια. ὁ ἐρανὸς ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας Οβ!1. 
284 814. αἱρετώτερον ᾧ ἀϑεμία δυσχέρεις ἀκολυθεῖ τΎ2. 
111.081. - ἰᾳ ἀπορία, ἀτοπία. συμβαίνει πολλὴ δυσχέρεια 
Μνά. 1091}28, ΟὗΡΙ. μϑ. 1080}12. ἔχει δυσχερείας, πολλὰς 
ἀπορίας ἢ δυσχερείας Μμ8. 1088 "9. 9. 1085 Ρ17. αν. 414 
824. Ψαῦ. 410 327. Ζγβ4. 140}15. ἐνέχεσθαι δυσχερείαις 
ΟΣ. 809 529. αἱ ἐνῶσαι δυσχέρειαι Μν2. 1090 48. τεθεω- 
ρηκέναι πάσας τὰς δυσχερείας Μβι. 998 5"88 ΒΣ. πρὸς τὰς 
λογικὰς δυσχερείας Μγ8. 1005 Ρ2 2. ν]. 1087 Ὁ20. εὐλαβύ- 
μένοι ἀληθινὴν δυσχέρειαν Μνά. 1091 3871. καὶ περὶ τὰ εἴδη 
δυσχέρεια, ὸ πλάσις Μμ9. 1086 84. ὑπεξαιρεῖν τὰς ἐπιφε- 

ρομένας δυσχερείας 19. 1482 Β18, 24. δεικτέον μικρὰς ὺ 

ταπεινὰς ὅσας τὰς δυσχερείας ρ8. 1425 380. 

δυσχερής. ἀπολύεσθαι ὑπόληψιν ὀυσχερὴ ΡΎ1Β. 1416 86. 
ἀναμιμνήσκονται πολλῶν ἢ δυσχεριῶν Ηιδ. 116615. --- 
Ιορίοθ τὰ δυσχερῆ: ταὐτὰ συμβαίνει ὀυσχερὴ δἴτωη Φεϊ. 
22Ὅ 380. ΜκΚ11. 1067 "85. Μ1.1081 087,9. 1085 "»6.1086 
ὑγ, Ογὅ. 804 822. πολλὰ τῶν συναχθέντων ἄν δυσχερῶν 
Μκχθ. 1068 "82. τοσαῦτα ἀφήρηται τῶν δυσχερῶν ΜνΣ. 
1088}81. ἐὰν λύηται τὰ δυσχερῆ ὸ καταλείπηται τὰ ἕν- 
δοξα Ἢη1. 1145 "6. 

δύσχρηστος. μέθοϑος ἀσαφὴς ὼ δύσχρηστος πρὸς τὴν προ- 
κειμένην πραγματείαν ταθ. 103 587. 
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δωδεκαταῖος. περὶ δωδεκαταῖα ὄντα τὰ τέκνα Ζιζῶ. 561 35. 
Δωδωνη μα14. 362 5856 οἢ Ουνίοι ἀϊϑοουγβ 81 γόνοϊαὶ ἀὰ 

ὀνσωδης. σφόδρα δυσωδὴς ἡεηῶ. 128156. τὰ δυσώδη, ορρ δῖορθ Ραγὶβ 1860 ρ. 118 δάη. 
εὐυΐδη ἡεγῶ. 1281 55. δυσωδὴ καθ᾽ αὑτα, κατὰ συμβεβηκός Δωδωνίς Ρβ238. 1898 "8. 
αιδ. 444 029. ἡ τῷ ὀσφραντῷ αἴσθησις ἃὶ δυσωώδυς ἡ εὐυίδυς ς δωρεά, δόσις ἀναπόδοτος τὸ 4. 125 518, περὶ δωρεὰς καὶ ἀντι- 
ὄσφρησίς ἐστιν ψβ9. 42122. ἔχειν τὰς ὀσμὰς δυσώδεις, δωρθαῖς Ηδδ. 1128 88. δαπανᾶν δωρείς ΠΕῚ1. 1814 "1. 
δυσωδεστέρας αιδ. 445"8. Ζιι40. 626 327. πὸ. 8171 024, δωρεῖσθαι ὡς φίλῳ, ορρ ἐπὶ ῥητοῖς Ηθ15. 1163}81. --- 
ὅσα περὶ τὰ δυσωδὴ πιγ. τὰ δυσωδὴ ἄπεπτα πα41. 86 δωρητοί (οι 1 526) Ργϑ. 1410 329. 
“4. 812. 9071}10. κ16. 924 24. τὸ πήγανον δυσωδεις τὸς διυΐρημα θεῶν ἀνθρώποις Ἠα10. 1099 "11. 
ἱδρῶτας ποιεῖ πβ18.867}8. κ88.926}10. δυσώδης ὑπόστασις τὸ Δωριεῖς ἀντιποιῦνται τῆς τραγῳδίας αὶ τῆς κωμῳδίας πο8. 
τῇ ἱδρῶτος πὸ. 81187. τὰ κρέα γίνεται φαῦλα 1448 380. ὺ 
δυσώδη Ζιζ29. 19.510. ὁρμᾶν πρὸς τὰ δυσώδη, δελεά. Δωριεὺς στεφανίτην ἀγῶνα νενίκηκεν Ῥαῶ. 1857519. 
ζεσθαι τοῖς δυσώδεσι Ζιε19. 552 Ῥά. δ8. 584516. δυσω- Δώριος ἁρμονία Πγ8. 1216 }9, Δωρια μέλη, συντάγματα 
ὀέστατον τῶν σπλαΐγχνων ΖμΎ9. 611 Ρ28. ὁ νότος δυσώδης ΠΡθ1. 1842016. δϑ. 1290 322, 
πχςῖ1. 942516. ι6 δωριστί, τῶν ἁρμονιῶν εἴδη δύο, ἡ δωριστὶ ἢ ἡ φρυγιστί 

δυσωδία. ορρ εὐωδία ηεγ2. 1280.29. δυσωδία αὐτὴ καθ᾽ Πὸ8. 1290 321. ἡ δωριστὶ στασιμωτάτη ἢ μάλιστ᾽ ἦθος 
αὐτήν αιδ. 4456 52. Ευριπίδυ δυσωδία τῷ στόματος ΠΕΙῸ. ἔχυσα ἀνδρεῖον, μέσως καὶ καθεστηκότως διατίθησι Πθ1. 1842 
1311}84. δυσωδία τῶν σμηνῶν, νόσημά τι Ζιι40. 626 020. Β12, 480. ὅ. 1840 "4. 

ὀυσωνεῖν. ὅτε καταβάντες ἐκ τῆς πόλεως δυσωνοεῖντό τι τῶν δωροδοκεῖν. ὥμνυον οἱ θεσμοθέται μὴ δωροδοκήσειν ἔ 814. 
πωλυμένων [ δ17. 1562 018. 0 15640}2. ᾿ 

δυσωπεῖσθαι. πρὸς τὴν ζήτησιν περὶ ἑκάστυ τῶν ζύων δωροδόκος Ηθ18.1168"11. 
προσιέναι δεῖ μὴ δυσωπίμενον ὡς ἐν ἅπασιν ὄντος τινὸς δῶρον ἀεῖ Ῥαδ. 1861 3817-}2. τὰ δῶρα τοῖς ἀναθύμασιν ἔχει 
φυσικῷ ἡ καλϑ Ζμαδ. 645 "22. τι ὅμοιον Ἠδὅ. 1138 5δ., δῶρον παιδικόν Ηδ δ. 1193 215. 

δυτικάς. ζῷα δυτικα ἢ 454. 1652 Ρ28. οΓ ΗεἰῖΖ 809. γραφὴ δυίρων 878. 1541 58. 879. 1541 541. 
δῶ. ἀφαιρίμενον οἷον τὸ κρῖ ἢὶ τὸ δῶ πο21. 1458 88. 35 δωροξενία. γραφὴ ὀωροξενίας [ 318. 15418. 879. 1841 595, 
δυδεκα Πὸ1δ. 1300 880. 80, 86, 40, 48. 
ὁωδεκαάεδρον, εοπὶ τὸ ὀκταεὸρον ΟὙΒ. 807 516. 

δυσχωρία. ἐν ταῖς δυσχωρίαις μάλιστα ὃ σεισμός μββ. 
368 35. 

Ε 

ἐάν, ἄν, ἔοττιβ ἥν ποι νἱάδίας δχμίσογὶ δρυὰ Ατ, οὗ Εποκθη 
166 (ἣν μὴ ἁρμόττη πο20. 1451 48, β8ὰ ἦν μὴ ἁρμόττει 
ΨῊΙ Ροοὶ ΠΙ 806 6 ἐοὰ Α5). --- ἐάν περ Φδ᾽10. 218 84. 80 

ρειν ἐῶσιν Φβ8. 198 "15. ρ488 ἐᾶται τὴν φύσιν ἀπολαμ- 
βανειν αὑτὴς 5'υ) μγϑ8. 372 021, α10, 8471 10. πιδῶ. 909 
418. ἐωμένης τῆς γενέσεως ὼ μὲ πηρωθείστς ἡεβ 8. 1294 

Μζι2. 10838.518. ΡΎ1θ. 1417518, ἂν περ Φδϑ8. 215 32. 
Μβ6. 1008.316. ΠΕΙ0. 181884. -- ἐάν τε --- ἐάν τε, 
ἄν τε ---- ἄν τε, ἂν τε ---- ἐαν τε δὰπὶ οοπἰυποῖϊνο ΠΎΙ1. 
1282}58., δ12. 1296086. 85. 1491 39. 4], 6ἰ]Πρύϊσθ. βίῃθ 

τοσῦο ΑΒ 2. 584518. ΠγΎΒ. 128081. δ16. 1800 "24. --- 
ἐὰν μὴ δἰ! ρεῖοο ἱ 4 ῥγδϑίδσαυβμι ἠεβ1. 1219 "2 ὅ. --- ἐάν, 
ἄν υδὶ ἴῃ Ατίβίοίο! οῖβ ΕΠ οτῖβ σαπὶ ἱηἀϊοαῖϊνο οοπίαποίαπι 
Ἰερίταν, 11 Ὀγασίοτγιιπι ΘΥΤΌσ ἐδοΐατῃ νἱἀθίαγ, ἂν ὕὅτως ἐλυθη 
Ρβ25. 1402 5980 (εἰ ϑρεὶ ΒΚ᾽, λυθὴ εἰ ΒΖ), ἂν τὸ πρὸς 
αὐτὴν τὴν τέχνην ἀδύνατα πεποίηται ποϑῦ. 1460 "22 (ΒΚ, 
εοὰ ἂν οἵ οοὰ Α“, οὗ Ὑ8Β]6η Ροοὶ ΙΥ͂ 418): ἴῃ ἶδτο 
μϑϑυδορίστδρμο περὶ φυτῶν ᾿δἱ ἐάν οἱ 4186 οοπίᾳποίίοῃο8 

580, 88. --- 2, ἐάσαντας ἐπὶ τῆς νῦν μεθόδῳ δια σκεπτέον 
ὕστερον Πη]. 182453. τὰς τοιαύτας διαιρέσεις ἐατέον, σκε- 
πτέον δὲ Ῥα10. 1869 524. οὗ Ηα18. 1102 "12. 

ἔαρ. περὶ τὸ ἔαρ Ζιζϑ. 564 381. ἔαρος ἢ μετοπυίρω Ζιεϑ. 543 
48,10. 848524. μα 13. 847 587. τῷ ἔαρος Ζιε28. 558 38. 
ἔαρος ἀρχομένυ 6168. 846 "8. ἔαρ ὄψιον Ζιε 25. 558 "90. 
ἔαρ νοσῶδες, οαὐχμηρόν, βόρειον πα 1. 862 511. 9. 860 513. 
-- μία χεμδὼν ἔαρ ποιεῖ (οΥ παροιμία) Ἠαβ. 1098 518. 
τοῖς ἀνθρώποις κατὰ τὴν ἡλικίαν γίνεται χειμὼν καὶ θέρος ᾿ 
ἔαρ ᾧ μετόπωρον Ζγεϑ. 184.519. τὴν νεότητα ἠφανίσθαι ἐκ 
τῆς πόλεως ὥσπερ εἴ τις τὸ ἔαρ ἐκ τῶ ἐνιαυτῇ ἐξέλοι (εἴ 
Περικλῆς) ῬΎΙΟ. 1411 58. αἴ. 1865 382. 

ουπι ἄν σοπιροβῖθαθ Β86ρ6 ορίδιίναπι, 8] αποὔϊ68 ἱπαϊοαύ να ἐαρινός. ἰσημερία ἐαρινή μβ68. 3641. Ζιθ12. 5911. ὥρα 
8. 86 Βυθρδηβῦπι μβαρθηῦ, ἐάν ὁ ορίαιϊνο τα]. 818 528, 24. 
58. 821 514. β8. 826 84 (ς οοπϊιποῦ οὐ ορίδὲ αὖ. 821 580, 
81), ὁπόταν, ὅταν αορί φταῶ. 8181. β7. 821 218, ἔστ᾽ 
ἂν ες ορῦ φτβ!. 822 320. 8. 828 328, οοηΐ οἱ ορῦ β10. 
829 Ἐ7, ἐὰν ς ἱπαϊοαίίνο φτβ2. 828 38, ὁπόταν ς ἱπὰ φτβῖ. 
821 380. ἐὰν εἴ τι τρέφεται τα]. 815}11. --- κἀν ἢ 
ἔχωσι, κἂν ἢ ἐκ ὦσι φταβ. 816}26, 21. 

ἐᾶν. 1. ἐάσασα τὰ υἱὰ ἡμέρας τριάκοντα Ζιι88. 558 39. χι- 
γήσαντας τὸν νόμον ἐάσειν τὴν ἀλλὴν πολιτείαν Πεῖ. 1807 
ν16. οὗ Ὑ18. 1284 08. ἐάσαντας γενέσθαι ἰᾶσθαι ὕστερον 
Πε8. 1302 590. οὔ 8. 1808.586. εἰ τὸν Ἵλιον παύσει τις 
(οι οορίξαηάο) τῆς φορᾶς. εἰ δ᾽ ἐάσει (ἰπὸ οορίίαμάο, οἵ κ5 
ποιεῖν) εἶναι τὴν φοράν μβ8. 850 }28. ἐατέον ἐνίας ἀμαρ- 
τίας εἴτι Πβ8. 1269 "16. 1. 1267}18. ὅσον ἁψάμενοι χαι- 

ἐαρινή Ζιζ1. 558 "25. 3. 560 27, ἄνεμοι ἐαρινοί κά. 39534. 
“ἑαυτῷ, αὐτῇ ((ογπια ἀΐβυ]αρα Ἰοηρσθ ἔγθαιθηϊίαθ δρυὰ Αγ 

Χμ δοίατ). κατὰ τὴν ἑαυτῷ (αὐτῷ) βόλησιν ΠΎ16. 1987 
410, 1.15. 1286 082. κατὰ τὴν αὐτῶν γνώμην Πδ10. 1295 
417. πολιτεῖαι λύονται ἐξ αὐτῶν, ἔξωθεν ΠεΤ. 1807 590. 
τὰ ἐν αὐτοῖς κινώμενα Φζ9. 240 480. αὐτῷ δὴ αὐτῷ 8ῖτη 
βου ϑηάστα δῖ πὴ γαγο ἀπ ἰταίαν, οὗ ΥΥΖ 84 Αβ2. δ5 214, 
82. ΠυΠΙΘΓῸ ΒΓΑ ργϑθίο ἑαυτῶν οδὲ υϑυγρδῖαν σφὼν 
αὐτῶν Πὸ8. 1290 "7. ε8. 1809 528, σφίσιν αὐτοῖς Πγ9. 
1280}26. ε2. 1802 840, σφᾶς αὐτύς Πγ9. 1280}19, 80. 
ἑαυτύς ΡΙῸ τοῆδχίνο ῥυῖπιδθ βθύβοηδθ, θεωρεῖν μᾶλλον τὸς 
πέλας δυνάμεθα ἢ ἑαυτύς Ηιϑ. 1169 584. β9. 1109 "5. ἐν 
ἑαυτοῖς πλδ. 955 "24. αὑτόν ὕτο βϑουπάβ Ρδβοῦδ, αὐτὸν 
ἀπόφαινε συνηγορῶντα ρ81. 1444 340, --- αὐτὸ καθ᾽ αὐτο 

)ὰ2 



212 ἑβδομαῖος 

᾿ς 6. βΒοϊυπι, ποῃ δαϊαναπεῖθυβ 8118 μχ 8. 853 νά, πεβ.881 
"8. βθὰ ρ]θγαπιαιθ αὐτὸ καθ᾽ αὑτό (Κ6. 5016. Φθ6. 2δ1 
480), καθ᾽ αὐτό υϑαγραίας Βθηϑὰ ἰορίοο, οἵ κατα, ΥνΖ 
δὰ 5.016. καθ᾿ αὐτὸ ὑπάρχειν (λέγεσθαι) ποσαχῶς λέγεται 

ἔγερσις 

415. 154718, 

ἐγγύη, συνάλλαγμα ἑ ἑκόσιον Ηεδ. 1181 "4. λαμβάνειν ἐ ἐγ- 
γύας παρά τινος θ51. 884 010. --- ἐγγύα πάρα δ᾽ ἄτα 
(οἴ παροιμία) 6. 1415 825. 

ΑὙ4. 18 .384-"24. 22. 84 81258η44ᾳ. Μδ18. 1022 825-86. 11. δ ἐγγνητὴς ἀλλήλοις τῶν δικαίων ὁ νόμος Πγ9. 1280}11. τὸ 
1052 818. ζά. 1029 516, 29. δ. 1030}22. Ψβ71. 418 380. 
ΟΡΡ κατὰ συμβεβηκός τ Ἰοοοβ θοβάθι οἱ Κὶ 6. 5 "8. Φβι. 
192 022. Πγδ. 1218 089, 1279 δ2 86 88 606. ἐδὲν κατὰ 
συμβεβηκός ἐστι πρότερον τῶν καθ᾿ αὐτὸ Φβ6. 198 38. 
Μκϑ8. 1065 "2. ορρ κατ᾽ ἄλλο, καθ᾽ ἕτερον Φὸ 2. 209 381. 10 
ζϑ. ,3288 588, ΑὙ34. 86 524 81. 5. ἢ κυρίως Καὶ θ. 5. "8. βγη 
πρώτῳ, πρυΐττως, πρῶτον ὑπάρχειν Αβϑ1. 66 022, 20. Φβι. 
192 ν22, ζ8. 2838.088. βγη κατα φύσιν Φβι. 192 586. Βγὴ 
δι αὑτό ΑγΆ. 18 δ 510 544. Βγῃ κατ᾽ ὑσίαν Αδ18. 91.518. 
τὸ καθ᾽ αὐτὸ ὶ ᾿ αὐτὸ ταὐτόν Αγά. 18 "28. (ὸ τρίγωνον 

καθ᾽ αὑτὸ ἔχει δύο ὀρθάς Ααϑῦ. 48 185.) τὰ καθ᾽ αὐτὰ 
ὑπάρχοντα ἀναγκαῖα τοὶς πράγμασιν ΑὙΎΘ. 14}"β6, 78 329. 

τὰ καθόλυ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχει Μ5Ρ9. 101188. 
ἑβδομαῖος. μετὰ τὸν τόκον ἑβὸομαία συγγενομένη Ζιηβ. 

5806 10. 

ἑβδομάς. ἑβδομάσι μετρεῖν τὴν ἡλικίαν, διαιρεῖν τὰς ἡλικίας 
Πη16. 1838584. 17. 1886 "40. χρόνοι κυήσεως διαιρέμενοι 

εἰς τὸν τῶν ἑβδομάδων ἀριθμόν Ζιζιτ. 510581. 
ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριθωὸς ἔσχατος τῆς γεννήσεως ἀνὸροίσιν 

Πη18. 138 39. 
ἕβδομος Πὸ4. 1291 388. ἐν ἴΑργει τῶν ἐν τῇ ἑβδόμη (μι! 
βδόμη) ἀπολομένων Πε 8. 1808 86 οἔ ἱπίογρυ δὰ ἃ 1. διὸ 
τί τὴ ἑβδόμη τὰ ὀνόματα τίθενται Ζιη12. 588 88. 

ἔβενος ἐκ ἐπιπλεῖ ἐπὶ τῷ ὕδατι μὸτ. 884 511,18. φτβ2. 
828 321. μέλας φτβϑ. 828 534. (Ὀ οβρυτοβ Ἐθοπυπο Ἐθι2). 

Ἕβρος μα18. 850 17. 
ἐγγίζειν. ἐγγίση θ144. 845 320. 
ἐγγίνεσθαι. μηδένα ἰχθὺν ἐγγϑ ἵνεσθαι ἐν τὴ ἐν “Παλαιστίνῃ 

λίμνη μβ8. 859"21. ζῷα ἐγγίνεται τοῖς σηπομένοις, ἐν τοῖς 

16 

20 

80 

σαπροὶς 5'πὶ μδὸ)ι. 8319}86. 8. 38110. 11. 889 Ρὅ, ἐν τοῖς 85 
νέφεσιν ἐ ἐγγίνεται πῦρ μβϑ9. 8369 θ12, 8710 324, 6. 8. 359"10. 
ἡ αἴσθησις ἐγγίγνεται ἐν τοὶς ὁμοιομερέσιν, Ζμβι. 647 8. 
τῷ σώματι πολλαὶ ἐγγίνονται κινήσεις ὑπὸ τὸ περιέχοντος 
ᾧ92. 258 516. καὶ ἡ ψυχὴ ἕτερόν τι ὅσα ἐγγίγνεται τοῖς μέ- 
λεσιν ψαά. ΔῊ 421. ἡ μορφὴ ἐγγίνεται, ἐν τῇ ὕλη δἷ πὶ 40 
Ζγα25. 180Ὁ}14. β8. 136}16, 17, 20. τὸ ἐγγινόμενὸν πε- 
ρίττωμα. Ζγβα4. 189516. γό. Τῦ6 028. διὰ τῷ τὸ πνεῦμα 
κατασχεῖν ἡ ἰσχὺς ἐγγίνεται Ζγβά. 1881. ἐν τοῖς ὁμοίοις 

ἐγγίγνονται δημαγωγοί βἰπ Πε8. 1808 417. 6. 1808 94, 
δ. 1804 "26. ταὶς ὀλυγαρχίαις ἐγγίγνονται στάζεις ΠΕῚ. 4Ὁ 

1802810, 18. ἐδεμία ἠθικὴ ἀρετὴ ἡμῖν φύσει ἐγγίνεται 
ΗβΙ1. 1108 .5»19. εἰσὶν ἀρεταὶ ὶὶ φύσει ἐν ἑκάστοις ἐγγινό- 

μεναι ἡμα 8δ. 1197 088. --- ἐγγινόμενα τὰ ἄρθρα. σαφὴ 
ποιεῖ τὴν λέξιν Ρ26. 1488 "18. 

ἔγγονος. ἀτελὴ τὰ τῶν νέων ἔγγονα (τι ἔκγονα 00]} 580). δ0 

Πη18. 18835318. τῶν ἀετῶν θάτερον τῶν ἐγγόνων ἁλιαίετος 

θ69. 884 "86. 
ἐγγράφειν. ὁ νομοθέτης μείζυς αὐτοῖς ζημίας ἐνέγραψεν 

πκθι4. 952 27. -- μ888 παῖδες οἱ μήπω ὃὶι᾿ ἡλικίαν ἐγγε- 
γραμμένοι ΠΎ 1. 1215 "16. οἱ ἔφγβοι ἐγγραφόμενοι δόκι- 56 
μαζονται, πρότερον εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα ἐνεγρά.- 
φοντο [4217.1549 32. 429. 1649 816. 17. ἐγγραφεσθαι εἰς 

τὸς λελειτηργηκότας., οβ 1847514. 
ἐΎγΎ ραφή. πραξεις τῶν καταδικασθέντων ἢ τῶν προτιθεμένων 

κατὰ τὰς ἐγγραφάς Πζϑ. 1822 81. 
ἔγγραφος. αἱ μαρτυρίαι ἔγγραφοι ἐνεβάλλοντο εἰς ἐχῖνον 

80 
ἔγερσις θυμᾷ καὶ 

νόμισμα οἷον ἐγγυητὴς ὑπὲρ τῆς μελλύσης ἀλλαγῆς Ηεβ. 
1188 "12. 

ἐγγύθεν, ορρ πόρρωθεν, αἰσθάνεσθαι, πνεῖν ψβιι. 428 "6. 
μβϑ. 8ρ4 7, ἡ ἐγγύθεν ἀνάκλασις Μμγ4. 814 52. -- τοιαῦτα 
οἷα τοῖς ἄποθεν φαίνεται ἢ τοῖς ἐγγνθεν Ἀγ. 1010 06. τὸ 
πνεῦμα ἐγγύθεν ,βερμόν, πόρρωθεν ψυχρόν μββ8. 3612. 

ἔγγνος. τὸς ἐγγύυς τῶν εἴκοσι ταλάντων οβι8ὅ0 819. 

ἐγγύς. ἂς Ἰοοο, ἐγγύς, πόρρω εἶναι τῶν διαφθειρόντων Πεβ. 
1808 426. οἱ ἐγγύτερον τῆς προσχυύσεως. τόποι μα14. 8523 
Δ4, τὸ κινῶν ἐγγύτερον, πορρωτερόν ἐστι τῷ ἀλλοιυμένυ ῷθι. 

260 "δ. κατα τὸ ἔγγιον αὶ πορρωτέρω 9 θεᾷ εἶναι κ6. 891 

"84, τοῖς ἐγγὺς τῶν θεῶν σι πρὸς τὺς ἄποθεν 166. 1808 
088, --- ἐγγὺς εἶναι τόπῳ, χρόνῳ, ἡλικίᾳ. δόξῃ, οἰκειότητι 
Ρβιο. .188856. 8. 1886 "17. --- κληρονό οι οἱ ἐγγυτάτω 
γένυς ὄντες ρ2. 1422 08, -- αἴτια ἐγγύτερα (ἐγγύτερον) 
ἄλλα ἄλλων, δεῖ τὰ ἐγγύτατα αἴτια λέγειν Φβ8. 1952. 
5. 191824. Μδ2. 1014 58. η4. 1044 δι, τὸ ἔγγιον τῷ τέ- 
λυς ΤΎΙ. 118 028. τὸ ἐγγύτερον τάγαθ ΤῊΣ. 117 510. τὸ 
ἐγγύτερον τῆς αἰσθήσεως ΑὙΖ. 12 32. τὸ ἐγγυτέρω, ἐγγυ- 

τάτω τῆς ἀρχῆς, τῆς αἰσθήσεως ΑὙ34. 86.516. 2. 12 54. 
το ἐγγυτάτω γένος, ὉΡΡ τὸ ἐπάνω τζδ. 148 219 564. τὸ 

ἐγγύτατα γένος Αδ14. 98 86. τὸ εἶδος ἔγγιον, τῆς πρώτης 
ὑσίας Κῦ. 258. περιγράφοντες ὅτι πλεῖστα ὼ ἐγγύτατα τῷ 

πράγματος Ρβ22. 1896 59. ὅσῳ ἐγγύτερον, τοσότῳ οἰκειό- 
τερα ὴ ἧττον κοιναί Ῥβ22. 1896Ὁ11. δόβαι ἤδη ἐγγυτέρωι 
ὼ οἴκειαι τῶν φαινομένων ἡεη1. 1285 380. --- ἴπᾶς ἐγγύς 

811}}}Ππάη 6 πὶ βρη ϊβοδῦ, οὕ ἰῃθογάμσχῃ «υϊάοπὶ δαϊθοῦνὶ ᾿ηϑίαγ 
υἱἀοίατ αϑαγρδτῖ. κατὰ μὲν λόγον ἐγγὺς εἶναι, διαφέρειν δὲ 
κατὰ τὴν προαίρεσιν Ἠη11. 1182 318. ἔγγιον ΟἹ ἐγγὺς 
ὃν) ἢ μηδὲν διαφέρον Πε8. 1808 "324. εἰσὶν ὅτοι «ἐγγὺς ὼ 
ὅμοιοι Ρβιο. 1888 218. τῷ ἐγγύτερον εἶναι νὰ ὁ μοιότερον 
Ηβϑ8. 1109 86. αὐτὸς ἐγγύτερος σπυδαῖος ὧν ἣ μὶ παΐππε σπὺ- 

δαίν τετ' τυχηκως  8ὅ. 1490 "85. κακίας ᾿ τῆς τελείας ὶ 
ἁπλῶς ἢ ἢ ἐγγύς Ἠε1δ. 1188 438. ὄπω μὲν ὅσης ὕδωρ ἐ ἐγ- 
γὺς δ᾽ ὕδατος μγθ. 811 ν20. πολιτεία, ἐγγὺς μοναρχίας, 
ἐγγυτέρω τῷ δήμωυ, ἐγγύτατα ταύτης Πδ6. 1298 481. εἰ. 

1802514. δ11. 1296 "8. ἀὴρ πυρὸς ἐγγυτάτω (ἐγγύτατα 
οοὰ Ε' 14616.) μα. 889519. ὅτι ἐγγύτατα τώτυ (ΥἹ τύτοις) 
Ζμα1. 840 "85. --- οοπὰ ἐγγύτερον, ἐγγυτέρω. ἔγγιον, 
Βα ρον] ἐγγύτατα, ἐγγυτάτω Ὑ ΒΌρΓΆ. 

ἐγείρεσθαι χρὴ πρότερον δεσπότας οἰκετῶν οα ὃ. 1848 418. 

ἐγεὶ ονται ἢ κινῦσιν ἑαυτύς Φθ6. 259 Ρ18. πότε τὰ ζῷα 
ἐγείρεται πάλιν Φθ2. 258 320. ἐγειρόμενος εν 8. 462 510, 
12. τὰ ζῴα ἐγειρόμενα ᾧ ἐν τῇ μήτρᾳ Ζγειῖ. 1779 51, 118 
046. ὅταν ἐγερθῶσιν ᾧΦδ11. 218 Ρ25. --- ἐγρηγορέναι (εἴ 
ἐγρήγορσις), [Ο] λελύσθαι τὴν αἴσθησιν ν1. 4.54.5»82, 4. τῇ 
ἐγρηγορὸς πρὸς τὸ καθεῦδον ὡς ἐνέργεια πρὸς δύνα μιν Μθο. 
1048 Ὁ] ΒΖ. τῷ ἐγρηγορέναι τὸ ζῆν μάλισθ᾽ ὑπάρχει διὰ 
τὴν αἴσθησιν Ζγει. 118 081. πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς ἐνδέχεται 
καθεύδειν νυἱ. 454 08. τίνα ζῷα καθεύδει ὦ ἐγρήγορεν Ζιὸ 10. 
ἐγρηγορέναι πη. ἁπλῶς εν8. 462 220. φωλεῖ μέν. κινεῖται 
δὲ ἡ ἐγείρεται Ζιθι1. 600 "ὅ. τὸ ἐγρηγορέναι τῷ ζῆν αἴτιον 
πιη1.916518. τὰ ζῷα ἐλάττω ὄνον καθεύδει ἢ ἢ ἐγρήγο- 
ρὲν πι81. 894 321. ἐγρηγορότα τὰ παιδία καὶ γελᾷ Ζγει. 
719511. -- ἐγερτὸς πᾶς ὕπνος υἹ. 454 Ρ14. 

ὁρμή ΗΎ11.1116.}80. 



ἐγκαθεύδειν 

ἐγκαθεύδειν ψυχρότεραι ὄϊες αἰγῶν Ζιιϑ. 610 }81 (συγκα- 
θεύδειν εἰ 56 Βη). 

ἐγκαθιδρύειν. κορυφὴ τῷ ὑρανῶ ἐγκαθιδρυμένος κθ. 3979271. 
ἐγκαλεῖν τῷ φίλῳ Ηθ15. 1152 "12. ταῖς ἀρχαῖς Πὸ 4. 1292 

428. Εὐριπίδη πο18. 1468 "24. -- βἷῃθ οδίβοῦο ἡεη8.1288 ὅδ 
ν84, ἐὰν οἱ ἐγκαλέσαντες μὲ ἐπεξίωσιν ρ80. 1481511. --- 
ΡΔΕ8 ἱπηρ ΓΒ ἐγκαλεῖται τὴ τύχη Ηδ2. 1120}11. -- ἔγ- 
χλητος. αἱ ἔγκλητοι τῶν δικῶν 0β13848 "14. 

ἐγκαλύπτεσθαι φοβωμένυς εν8. 462 "14. οἵ Ρβ6. 1885 
Ἵ1, 12. 10 

ἐγκάρσιος. τὸ Σικελικὸν πέλαγος ἐγκάρσιον κὃ. 898 528. 

ὃ ζῳοφορος κύκλος ἐγκάρσιος διὰ τῶν τροπικῶν διέζωσται 

χ2. 392812. 

ἐγκατακεῖσθαι. τὰ ἐπίπεδα κοπιαρώτερα ἐγκατακεῖσθαι τῶν 
χοίλων ἐστίν πει1. 881 528. 1δ 

ἐγκατακλείειν. τὸ ψυχρὸν ἐγκατακλείει τὸ θερμὸν καὶ δὴ κωλύει 
ἐξιέναι πκὸ18. 981 529. --- 488 ἐγκατακλείεται τὸ ἐνυ- 
πάρχον ὑγρόν, ἐγκατακλειομένης τῆς ὑγρότητος μὸ8. 881 

ὑΣ, Ζμγϑ. 612 "8. πνεῦμα ἐγκατακλειὸ μενον Ζμγϑ. 612 
482. ΖΎβ 3. 18528. ὁ ἀτμιδώδης ἀὴρ ἐγκατακλειόμενος 30 
Ζγεθ. 186518. ἀναθυμίασις ἐγκατακλειομένη ,»ΜΥΤ. 818 
429. 15. ὃ 8. 384 084, ἐγκατακλειόμενον θερμόν, ψυχρόν 
450. 834 39. πΎ20. 875 "10. (γ10. 908 "88. κ29. 926522. 
χὸϑ. 936 15. λη8. 966 589. 248. 1524 3426. ὑγρὸν πνευ- 
ματῶδες ἐγκατακεκλεισμένον παρὰ φύσιν πὸ 18. 8718 8, 26 

ἐγκατακλίνεσθαι. τὰ ἐνδιδόντα ἀκοπωτεραί ἐστι ἡ ἔγκα- 
τακλιθῆναι ἡ ἐνέζεσθαι πε11. 881 ᾿86. 

ἐγχαταλα δ; ἄνειν. ἐξίεσθαι (Ββια, ἔξωθεν ΒΚ) τὸ ἐγκατα- 
λαμβανόμενον πνεῦμα πκ84. 926}81. 

ἐγκατάλειμμα. παλαιᾶς φιλοσοφίας ἐγκαταλείμματα περι- 80 
σωθέντα Γ 3. 1414 ἡτ. 

ἐγκαταλείπειν. τὸ δέρμα ἐγκαταλιπὼν ὁ Ψὴν ἐκπέτεται 
Ζιε82. 851 Ῥ27. ἐγκαταλείπειν (ἐγκαταλιπεῖν, ,ἔγκαταλελοι- 
πότες) τὸν παραστάτην, τὰ τέκνα, τὰς συμμάχυς εἰπι Ηε4. 
1180480. Ῥβά. 1381}27. ὅ. 1882 "7. Ὑ16. 1417 34. ρ21. 86 
1433 .}86. 839. 1447 "ὅ. -- ἐγκαταλείπεταί τι πῦρ. ἐγκα- 
ταλελειφθαί τι ἐν αὐτοὶς θερμόν Ζμγϑ. 672.50. β2. 649 

421. ἐγκαταλείπεσθαι ἐν ταῖς δυσχωρίαις μββ8. 868 84. ἐγ- 
καταλείπεται ἀποσπασθέν πὸϑ. 871 388. 

ἐγκαταλιμπάνειν τὸς συγκινδυνεύοντας Ῥα10. 1808}19. 4 

ἰγχαταμίγνυται πνεῦμα Ζγβ2. 1858 }19. ἐγκαταμίγνυται 

(τὸ δημιυργϑν) πνϑ. 480 88. 
ἐγκαταριθμι εἶν. Ρ888 ἐγκαταριθμεῖσθαι ἐν τοῖς ἀναγκαίοις 
ἐρωτήμασιν τι. 1601}24. 

ἐγκατειλεῖν- τὸ πνεῦμα πολὺ γενόμενον ἐγκατειλήθη τοῖς 45 

τῆς γῆς κοιλώμασι κά. 396 588. 
ἐγκατοικοδομεῖν. ὁ ἀὴρ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδόμηται 
ψβ8. 420 349. 

ἐγκαυλᾶῶντα σκόροδα, ὉΡΡ νέα ὄντα πκϑ0. 926 326. 

ἐγκεῖσθαι. μετὰ τὴν κοιλίαν ἡ τῶν ἐντέρων ἔγκειται φύσις 50 
πᾶσι τοῖς ζῴοις Ζμγ14. 615.81. --- ὁ νότος τοῖς. πρὸς 
μεσημβρίαν οἰκῶσιν ἔγκειται πκς4δ. 940 8485. 

ἐγκελένειν. ὁ διατάσσων τὴν τάξιν ὼ ἐγκελευόμενος τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτὸν κοσμ"͵ ἕνοις στρατιώταις 18. 1410 8519. 

ἐγκεντρίζ εἰν. δϑόρα ἐγκεντριζόμενα φταθ. 820 084, δδ 
ἐγκεντρί ς- περιθέμενον (ὑποδυσάμενον) τὰς ἐγκεντρίδας ἀνα- 
ὁραμεῖν εἰς τὸς τοίχυς 18. 1488. 816, 29. 

ἰγκεντρισμὸς ὁμοίων δένδρων εἰς ὅμοια φταθ. 820 "85. 
ἰγκεντροι σφῆκες, ορΡ ἄκεντροι Ζιιάι. 621 Ῥ21, 628 .ῊΝ 
ἐγχκεραννύναι. ζωγραφία λευκῶν ἢ μελά ἄνων. χρωμάτων 60 

ἐγκερασαμένη φύσεις κῦ. 396 14. τῶν στοιχείων ἐγκεχρα- 

ἐγκέφαλος 218 

μένων ἀλλήλοις κά. 396 528. 
ἐγκέφαλος. ἀδθογ Ζμβῖ. 653 324-658 ΡΒ. 10. 656814-586. 9 μι 

Ζγβθ. 148029- 7144 "δ. ε8. 188 028-184 34. Ζια16. 494 
026-496 39. --- 1. ἐγκεφαλυ τόπος. στέγει περιέχει τὰ 
ἐν τῇ κεφαλῇ ὀστὰ τὸν ἐγκέφαλον πντ. 484 θ15δ. ὑπὸ τὸ 
βρέγμα ΖιαῚ. 491"84. κεῖται ἀνώτερον μὲν ὀλίγῳ τῶν 
ὀφθαλ μῶν, συνεχὴς ὃὲ τύτοις Ζιβιι. 808 }17. ἔστιν ἡ κε- 
φαλὴ μάλιστα τὸ ἐγκεφαλυ “χάριν Ζμδιο. 686 Δδ. --- 
ἢ. ὃ ἐγκέφαλος τί ἐστιν. κύριός, ἐστιν ὁ τόπος ὁ περὶ τὸν 
ἐγκέφαλον υ8. 451 928. ἀρχὴ ὁ ῥαχίτης ὶ ὁ ἐγκέφαλος 
πνῖ. 484 21, βύλεται διμερὴς εἶναι πᾶσι Ζμγῖ. 669 "22 
(οἴ Μ 418, 1μϑνγαβ 824). αὐτὸς ἄναιμος πάντων ἐστί, ὼ ὅτε 
μικρὸν ὅτε μέγα. φλέβιον τελευτᾷ εἰς αὐτόν Ζιγ8. 514 818. 
ἀσθενὴς ὁ ΠΝ εὐπνοῶν πι48. 896 482. - 8. ὁ ἐγκέφαλος πῶς 
ἔχει πρὸς τὼ ἄλλα μόρια. ἀνάγκη τὸν ἐγκέφαλον ἔχειν τοῖς 
ἐναίμοις ἡ ἐν τῷ ἀντικειμένῳ τόπῳ τῆς καρδίας Ζμδ]1το. 
686 6. αἰῶ. 489 48. Μδι. 1018 56. ζ10. 1085 }26. κοι- 
νωνῶσιν οἱ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τόποι τῷ πνεύμονι. πλγ]. 
961 δ18. τὼ ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς κενὰ ὑγρότητός ἐστι διὰ 
τὸ μὴ ἔχειν ἐγκέφαλον Ζγεά. 185 51. τὸ αἷμα, τὸ ἀνερχό- 

μενον εἰς τὸν ἐγκέφαλον φτβ8. 824 Ὁ] 9. τὸ αἷμα τὸ περὶ 
τὸν ἐγκέφαλον ἐν τοῖς φλεβίοις λεπτὸν ὰ καθαρὸν αι5. 444 
41 1. δέω )αραϊανὶθ Θχίθτηϑ οἱ ἰμύογμα ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον 
τείνει ὼ (ζεται εἰς πολλὰ ὸ λεπτὰ φλέβια εἰς τὴν κα- 

λυμένην μήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον Ζιγϑ8. ὅ14 316. 
ἡ λεπτότης ὸ, ὶὴ στενότης τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλεβῶν 
υϑ8. 488 38. αἱ περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλέβες Ζμβιο. 656}17. 
Ρἰίὰ οἵ ἄυτα ἸΒΙΘΣ Ζιγ18. 519 }2. μέγιστοι ὼ ἰσχυρότατοι 
τῶν ὑμένων εἰσὶν οἵ τε περὶ τὴν καρδίαν ὸ περὶ τὸν ἐγκέ- 
φαλον Ζμγ!0. 618 "9. --- 4. πῶς ἔχει πρὸς τὰ αἰσθητήρια. 
αἰσθάνεσθαι τῷ ἐγκεφάλῳ Ζμβιο. 656 518. οἱ ὀφθαλμοὶ 
περαίνυσιν εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Ζια11. 492821. ἡ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν συναγωγὴ θλίβει τὰ ἀπὸ τὸ ἐγκεφαλιυ ὑγρά πὸ. 
816}10. ἡ γένεσις τῶν ὀμμάτων ἀπὸ τῷ ἐγκεφάλυ, συνέ- 

στηκεν αι. 488 Ρ28. -- ἐκ τῷ ἐγκεφαάλν φλὲψ τείνει εἰς 
τὸ ὃς Ζια11. 492 320. τὸ ἧς εἰς τὸν ἐγκέφαλον ὅκ ἔχει 

πόρον Ζια11. 492 519. --- τῷ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τόπῳ τὸ 
τῆς ὀσφρήσεως αἰσθητήριον ἐστιν ἴδιον αι. 438 Ρ2θ. πρὸς 

ἐγκέφαλον περαίνωσα, ἡ ὀσμὴ αἴσθησιν ποιεῖ πιγῦ. 908 8327. 
-- ὅδ. ἐγκεφάλυ ψύξις, γυχρότης, ὑγρότης, ἀλέα, θερμό- 
τῆς. ἡ ψύξις ἡ περὶ τὸν ἐγκέφαλον" ψυχρόν, “ψυχρότατον 
αιδ. Τὰ 49,10. υϑ. 457 080. ἡ ὑγρότης τῷ ἐγκεφάλυν 
Ζμβι4. 6588. παὶθ. 861 514. βι1. 861}88. λς 3. 966 
"8. Ξγεῖϊ. 180 "7. τὰ ἄλλα ζῷα ὀλίγον ἔχεσι ὶ ἧττον 
ὑγρόν" ὑγρότερος ὁ τῶν νεωτέρων Ζγε]. 180 410, 22. ὑγρὸς 
ὼ ψυχρός Ζγε8. 182171. ὑγρότατος ὼ Ψυχρότατος αι. 
488 Ρ29. --- ἡ τῦ ἐγκεφαλν ἀλέα ὥμδιο. 686510. τῷ 
θερμῷ συμβαίνοντος ἀπὸ θερμασίας καὶ Ὄ, τῷ ἐγκεφάλυ πλγι1. 
963 56, ἐν τὴ ἀναφορᾷ τῷ θερμῶ τὴ πρὸς τὸν ἐγκέφαλον 
ἡ περιττωματικὴ ἀναθυμίασις εἰς φλέγμα συνέρχεται υϑ8. 

458 52 (μδῃὸ ΗἸΡΡΟΟΣ βϑηξθηϊίαιη γοῦιϊδὺ νσαη Ηθ]ιηοηΐ, 
σδίδυτ ἢ ἀθ} γα πιθπῦβ, ΟΡΡ ΟΠΠΪΆ 1066 Ρ 211). οὗ φτϑὃ. 
824 820. πιδ4. 8917 "4 -Ἰ. -- 6. τὰ τῇ ἐγκεφάλιν περιτ- 
τώματα πιῶ. 891318. ἡ γονή ἐστιν ἀπὸ τὸ ἐγκεφάλυ χω- 
ρῆσα διὰ τῆς ῥάχεως πιδῖ. 897 026. οὗ ἡ τῆς γονῆς φύσις 
ὁμοίως ἔχει τῇ τῶ ἐγκεφαάλν ΖγΎβΤ. 141 511. -- 1. ,βθτο- 
Ῥγαπι Βοχαϊπΐβ. ἄνθρωπος πλεῖστον ἐγκέφαλον ᾧ ὑγρότατον 
ἔχει αιὅ. 444 480. Ζμβ 4. θ58 ν8, πι1. 891811. 2. 891 

414. οἱ εὐνῦχοι πολὺν ἔχωσι τὸν ἐγκέφαλον πιδ1. 891 ν84. 
-- 8. σογθογυπι ϑῃϊπη] ἴασαι, οἱ ἐγκέφαλοι τῶν μὲν πιμε- 
λωδῶν λιπαροὶ, τῶν δὲ στεατωδῶν αὐχμηροί Ζιγ11. 820 



214 ἔγκλημα 

4)71. ἀσπάλαξ ἔχει ἀπὸ τῷ ἐγκεφάλω ὁνο πόρες νευρωϑεις 
ἢ ἰσχυρώς Ζιὸ 8. 538 ."132. οἱ ἵπποι λεπτότατον τὸ ὀστῶν 
ἔχουσι περὶ τὸν ἐγκέφαλον τῶν ἄλλων Ζγεδ. 185 "18. οἱ 

ἔγκυος 

Ζιζ τ. 5609 Ρ27. οὗ Γ᾿ 288. 1528 242. 299. 1529 45. 10, 

(Εμογδα! αζαο, Επστγϑα 8 ὁπογαβίοοὶβ 1.,) Καὶ 159, 6. ΑΖι 
127,14.) 

ἰχϑύίες τῆς ἀκοὴς ᾧ τῆς ὀσφρήσεως ὐὸὲν ἔχυσι φανερν ἐγκράτεια. περὶ ἐγκρατείας Ἠη1-11. ἡμβά-6. πκηϑ49 524- 
αἰσθητήριον" ὑὸδὲν γὰρ περαίνει πρὸς τὸν ἐγκέφαλον Ζιὸ 8. 5 
5838 08. ὁ τῶν βραγχίων αὐλὸς κεῖται τοῖς ἰχθύσι πρὸ τῷ 
ἐγκεφάλν Ζμὸ 18. 691526. αν12. 416 029. ὁ ὄνος μόνος 
» ͵ ) -» " ΝΜ , , “ "» 

ἰχθύων ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἔχει λίθους ἐμφερεῖς μύλαις 807. 
1580426. μικρὸς τῶν πολυπόδων Ζιδ1. 524 "4, 83, (Α 
Βιοθ!ὰ ΧΥ͂Ι 8386, 389. ὁ πολύπυς ἐγκέφαλον ἔχει διμερὴ το 
[315δ. 1581 }4. --τ 9. Δ] Ἰογαμι βοηϊθηςίδθ. δοκεῖ τισὶν αἰ- 
σβάνεσθαι τὰ ζῷα διὰ τὸν ἐγκέφαλον ζ8. 409 892. πάντες 

, « « Ἐ. ᾿ ΕῚ - “ἢΣ Ν -Ψ᾿,» " 

τὴν τῶν φλεβῶν ἀρχὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς ᾧ τῷ ἐγκεφαλυ 
ποιῶσι, λέγοντες ᾧ καλῶς Ζιγϑ. 518 511. --- οὗ Οοδε!ρ πὶ 

950 .319. αρδ. 1250}12-15. ἀπορίαι περὶ ἐγκρατείας Ηη8. 
ἐγκράτεια ἀοῇ αρὶ. 1349 "28. 3. 1250 39, ΒγΏ κρατεῖν τῶν 
ἡδονῶν Ηη8. 1150 584. ἐγράτεια ἁπλῶς, ἀϊΐδὲ περί τι Ηη8. 
ἀἰϊδὺ σωφροσύνη Ἠη11. 1151 "88. ἀϊδὲ καρτερία ἡμβδ. 1302 
529. ΗηΙ. 1145 "86. ἐγκράτεια αἱρετώτερον καρτερίας Ἠηβ. 
1180 586. ἡ ἐγκράτεια ἐπαινετόν, σπυδαῖον Ἠη 2. 1145 "8. 
11. 1151 28, ἡ ἐγκράτεια ἐκ ἔστιν ἀρετή, ἀλλά τις μικτή 
Ηδ15. 1128 584. η1. 1148.318,"2. --- ρ]ιγ ἐ ζητῶμεν τὰς 
τοιαύτας ἀκρασίας ἐδ᾽ ἐγκρατείας ἡμββ8. 1202 8328. 

ἐγκρατεύεσθαι ἀοῦ ἡεβῖ1. 1228 "18. 
Ῥοτίραὺ ψυδοϑὺ (1571) Ὁ Ψ,, 8 οὐ ὁ ; Ὑδῦγθ! ΑἸρ68 οβθ886 16 ἐγκρατής. ἐγκρατῶς. παιδία διαλέκτυ ὑκ ἐγκρατὴ ἐστίν 
(1650) ν 926; Βαγὶεβ νϑγβυομβ οἷποῦ ὕθβοβ ἀ Ηἴγὰ- ἃ 
Νουνθηίθαγθ πὶ ΑἸ (1801) ρΡ 80; εὶς Ηἰρρ ἀ6 πιοτὺ 
880 154; ϑβοβυθογῦ 680} ἀ ὅ8ϑῖο 1, 211: ἈΠ ρρβοα ὕλη 
θ; [Ιμονγ68 812. 

ἔγκλημα. ἐγκλήματα ᾧ μέμψεις ἐν ταῖς φιλίαις πῶς γί- 30 
νονται Ηθ15. 16. ηεη10. 1242 0871 - 1248 0838. ημβ3171. 11. 
1210 δ288η4. 16. 1218 11. φέρειν μετρίως ἐγκλήματα ἡ 
ὀλιγωρίας αρ4. 1350 540. ἐντεῦθεν αἱ μάχαι αὶ τὰ ἐγκλή- 
ματα Ἠεθ. 1181.328. ἐν ἐγκλήμασι γίνεσθαι, εἶναι ΗΙ1. 
1164 329, 33. --- ὁ ἁπλώς πολίτης ὼ μηδὲν ἔχων τοιῶτον 35 

ἔγκλημα διορθώσεως δεόμενον ΠΎ1. 1275 820. --- μηκέτι 
εἶναι ὑπὲρ τῶν προτέρων ἐγκλημάτων κρίσεις οβ8 1348 "18. 
τὸ ἔγκλημα γέγραπται δικαίως Πβ8. 1268}19. ἐγκλήματα, 
οοηΐ μαρτυρίαι, προκλήσεις ἴ 414. 1547 520. 

15. 1162 16. περὶ τὴν οἰκονομίαν ἐγκληματικὸν τὸ πάρεγ- 
γυς Πη16. 1885 54. 

᾿ ᾽ , , ἥν τὰ 
ἐγκλίνειν. ἔγδὴβ πιςθ. 914321. ἐγκλίναντι σφόδρα τὸ χεῖλος 

Ζιβιο. 508 54. πρὸς τὸ ἀναστῆναι ἀνάγκη͵ ἐγκλῖναι τὴν 
κνήμην ᾧ ποιεῖν τὰς πόδας ὑπὸ τὴν κεφαλήν μχ 80. 851 85 
586. --- ἐφ᾽ ᾧ αὐτοῖς τὰ πράγματα ἐγκλῖναι οβ 1848 "8. 
-- ἱπὶς μυκτὴρ ἐγκλίνει, αὶ κάμπτεται δέ Ζιβι. 491)}80. 
καρδία μικρὸν ἐγκλίνυσα εἰς τὸν ἀριστερὸν μαστὸν Ζια 17. 
496 418. --- ἐφ᾽ ὁπότερον ἂν ἐγκλίνη ἡ πολιτεία ΠΕΊ. 1807 
421. ἡ τῶν Λακεδαιμονίων πολιτεία μᾶλλον ἐγκλίνειν βυί- 40 
λεται πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν Πβ6. 1266 7. --- πιδὰ οἱ ἐγ- 
κλινόμενοι εἰς τὰ δεξιὰ ἐν τῷ πορεύεσθαι φθ. 818 517. 

Ζιδϑ. 6586}6. ἡ ὄψις ἐγκρατὴς ὅσα ἀφικνεῖται πρὸς τὸς 
πλάνητας Οβ8. 290 320. ἔχειν ἀκρωτήρια μεγάλα ὶ ἔγ- 
κρατὴ Φ2. 800 "24. 8. 808 322). ἐπεὶ ἐγκρατῶς ἔσχον τὴν 
ἀρχήν ΠΎ18. 1284 840. --- ἐγκρατής, οοπύίποηῃϑ, ἀοῇ Ηη10. 
ἢ. 1145) 911, ι8. 1168 "84. α18. 1102 14. Ψγ9. 4381. 
τὸδ. 125 28. ὁ ἐγκρατὴς τίνων μέσος Ἠη11. 1151 "25. 
ἀϊδὲ σώφρων Ἠη2. 1145 "15. 8. 11465310. 11.1151}84 Βα. 
ἡμβθ6. 1208 12. ορρ ἀκρατής, ἀϊδὲ καρτερικός Ἠηβ. 1150 
488, 14. 6. 1147 "22. ἡμβθ. 1202 088. ἀϊθὲ ἰσχυρογνώμων 
Ηη10. 1151 Ρ7 846. 

ἐγκρύπτειν. ἐγκρύψαι τὸ ῳὸν ἐν δέρματι λαγωϑ Ζιι88. 619 
515. τὸ ἐγχρυπτόμενον πῦρ διαμένει πλείω χρόνον ἵ 5. 410 
8416. 

ἔγκρυψις. ἡ ἔγκρυψις σώζει τὸ πῦρ ζ5. 410 512. 
ἐγκληματικός. ἡ διὰ τὸ χρήσιμον φιλία ἐγκληματική Ηθ 90 ἐ γκύκλημα. πρόσοδος ἀπὸ γῆς. ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐγκυκλη- 

μάτων οβι840 518 (εἴ ἐγκυκλίων 48). 
ἐγκύκλιος κίνησις, φορά Οβ12. 298.511. 14. 296 485. μαά. 

841}14. 7. 844 29. ἡ τῶν ἐγκυκλίως φερομένων σωμά- 
των φύσις μαῶ. 889 212. σώματα ἐγκύκλια Οβϑ8. 286 511, 
56, 8.290.52. περὶ τυφωώνων ᾧ πρηστήρων ὺὴ τῶν ἄλλων 
τῶν ἐγκυκλίων μα]. 8389 84 Ιά6]6Γ. --- ἐγκύκλια διακονή- 
ματα, ἐγκύκλιοι διακονίαι Πα1. 1255 25. β 5. 1268 521]. 
χρήσιμος πρὸς ὠδὲν τῶν ἐγκυκλίων ἀλλ᾽ εἴπερ πρὸς τὸν πό- 
λεμον Πβ9. 1269 "85. πρόσοδος ἀπὸ τῶν ἐγκυκλίων οβ1846 
48. --- ἱκανῶς ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις εἴρηται Ἠα 8. 1096 "8. 
καθάπερ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι πολλάκις προφαί- 
νεται τοῖς λέγοις Οαϑ.219 380. οΥ̓᾿Αριστοτέλης Ρ 105 527. 

ἔγκλισις. ἐγκλίσεις τῆς κεφαλῆς εἰς τὰ δεξιά φ8. 808518. ἐγκύκλυ ( εὐκύκλυ) σφαίρας (Ράται 103) ξ2. 9786 58. ᾿ ῳ Α ] Ἂς ᾽ «ς , Η 4 ΩΝ ᾽ 

σεισμοὶ ἀναπάλλοντες κ, ταῖς εἰς ἑκατερον ἐγκλίισεσι τὸ ἀνα- 
“ ν ᾿ 

πάλσεσι ὁδιορθῶντες κά. 396 39. ὁταν τα κύματα μετεωρι- 46 
ἐγκυλίειν. ἕλκειν τὸν κύλινδρον ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ἢ ἐγκυλίειν 

αὐτό ( αὐτῷ, Ββπι εἰ αὐτόν) πιςδ. 914 322. 
ζόμενα κατὰ τὴν ἔγκλισιν σχιασθὴ χ. 193.522. 8. 179818. 
τς αἱ πρὸς ἕω τὴν ἔγκλισιν ἔχυσαι πόλεις ὑγιεινότεραι Πη11. 
138089. ἀπείρως ἐγκλίσεις ἐγχωρεῖ αὐτὸν (τὸν ἥλιον, τὸν 
κικλον) κλιθῆναι πιεῖ. 912 525. --- τῇ προσιέναι ἡ) ἀπιέναι 

ἐγκυμόνησις. τὸ σπέρμα τῷ φυτῷ ὅμοιόν ἐστιν ἐγκυμο- 
νήσει ζῳν φταξ. 8171581. 

ἐγκύμων. ὃν ἂν ἐγκύμονα ποιήση ἐλέφας Ζιεῖ4. δ46 Ρ10. 
κόρην γενομένην ὑπό τινος δαίμονος ἐγκύμονα Γ᾽ 66. 14886}42. 

αὶ ἔγκλισις αἰτία Τβιο. 830 νά (οὔ ἡ κατὰ τὸν λοξὸν κύκλον 80 ἔγκυος. 1. ἀ6 ρτανίαΐ8 ται] ονίθαβ, ὁ γίνεται γαλα, πρὶν ἢ 
φορά 58. Μλδ. 1071 .216 Βξ. 6. 1073 511). 6 0 

ἔγχοιλος. ῥὶς ἔγκοιλος φ6. 811 588. ὀφθαλμοὶ ἔγκοιλοι, 
ἐγκοιλότεροι φ5. 809 "19, 810 51, 6. 811 Ρ26. --- τὸ ἔγκοι- 
λον. κάτωθεν τῶν μυκτήρων (τοῖς ἵπποις νοσῶσιν) ἔγκοιλον 
γίνεται ἢ ῥυτιδῶδες Ζιθ24. 604 328. 

ἐγκχοιμᾶσθαι. ἐγκοιμηθῆναι ἐν σπηλαίῳ θ101. 889 48. 
ἐγκολπίαι ἄνεμοι οἱ ἐκ κόλπων διεξαάττοντες κά. 894 "1 δ. 
ἐγκολπῶσθαι. λέγεται ὁ ᾿Ωκεανὸς ἐγκεκολπῶσθαι κΞϑ8. 893 

8428. 
ἐγκράζειν. ὅσοι φωνθσιν ὀξὺ ᾧ ἐγκεκραγός Φθ. 818 Ῥδ. 580 
ἐγκρασ ίχολος. ἐκ μιὰς ἀφύης οἱ ἐγκρασίχολοι καλύμενοι 

ἔγκυον γένηται. ὠδενὶ τῶν ζῳων" ὅταν δ᾽ ἔγκυον ἧ, γίνεται 
μέν, ἄχρηστον δὲ τὸ πρῶτον. μὴ ἐγκύοις δ᾽ ὥσαις ὀλίγον 
μὲν ἀπ᾽ ἐδεσμάτων τινῶν προῆλθε Ζιγ20. 522 2, ταῖς μελ- 
λυύίσαις ἐγκύοις ἔσεσθαι ὁὀεὶ τὸ στόμα εἰς ὀρθὸν εἶναι Ζικῶ. 
685 56. πῶς χρὴ τὰς ἐγκύες ἐπιμελεῖσθαι τῶν σωμάτων 
Πη6.1885}12. τ᾿ 3: 46 δηϊμιβιθυβ. ὃ δ᾽ ἂν ὀχεύση δὴ 
ἔγκυον ποιήση, τὔτυ πάλιν ὑχ ἅπτεται (ὃ ἐλέφας) Ζιι46. 
68022. ὕς ἔγκυος Ζιε! 4. 846 518. πέρδικες ἔγκυοι Ζιεῦ. 
541221. φάτται τρυγόνες Ζιζ4. 862 ΡΩ9. φασὶ δέ τινες 
ὅτι ἂν ἅλα οἱ μύες λείχωσιν, ἄνευ ὀχείας γίνεσθαι ἐγκύνς 
Ζιζ 81. 5811. ἀκρίδες ἐγένοντο αὐτόματοι ἔγκυοι Ζιωκθ. 



ἐγκύπτειν ἔδεσμα 21ὅ 

881}18, --- ὃ. ἀ6 ρἰβηιί. ἡ κραστις ὅταν ἔγκυος ἢ ἤν» ὉΡΡ 162}22, 28. ἀθβον Ζιθ2. 591 580- 593 327. Ζμδ.18. 696 
ὅταν ἀθέρας ἔχῃ σκληρός, βρίοατὶ Ζιθδ. 695 "271. Ὀ22 84. Ζπῖ. 708 54 84. τϑίογίαν ἱπίθν τὰ ἔνυδρα ΖπΊ. 101 

ἐγκύπτειν. οἱ τοῖς ὦμοις ἐπενσαλεύοντες ἐγκεκυφότες μεγα- "28, τοὶ λεῖα Ζιζ18. 561 820, προμήκη ὴ λεῖα Ζιαῦ. 489 
λόφρονες φθ. 818 418. "27, βι8. 804 580, 805 "21, τὰ προμηκέστερα τὴν μορφήν 

ἔγκυρτος ἢ κυφότερος πιῦ 10. 908 29. μικρὸν ἔγκυρτος ὁ 5 Ζπϑ. 709 "12, τὰ μακρὰ ᾧὶ πάχος ἔχοντα Ζιβιδ. ὅ06 9. 
ἀναιδής φ8. 807 "80. ΎὙ10. δ171}8. ᾿2μὸ 13. 696 34. χει ὀλίγαιμον τὴν φύσιν 

ἐγχωμιαστικὸν εἶδος τῶν λόγων, ορρ Ψεκτικόν ρ4. 86. 2. ΖΥΎ11. 162 524, δύο πτερυνγια μόνον Ζιαῦ. 489 "21. βι8. 
1421 09, ἀοῇ ρ4. 142ὅ 586. 5804 080. ΖπΊ. 708 84. 9. 1709 11, ἐν τοῖς ὑπτίοις ὅκ ἔχει 

ἐγκώμιον. ἔπαινοι ὼ ἐγκώμια Ῥβ11. 1888 "21. ἐγκώμια, Ζμὸ 18. 696 54. ,βράγχια μικρά, ἐλάττω ᾧὶ ἧττον ἐγκρατῆ, 
οΡΡ κακολογίαι, ψόγοι ρ81. 1444 Ὁ27. 4. 1426 818. ἐγκώ- 0 τέτταρα ἐφ᾽ ἑκάτερα ἁπλὰ Ζιθ2. 592.86. , Ζμὸ 18. 696 Ρ23, 
μιὸν ἀοῦ οἵ ἀΐδι ἔπαινος: τὸ ἐγκώμιον τῶν ἔργων ἐστίν, ὁ Ζιβ18. 8ὅ05 815. ἔχει στόμαχον μικρόν, κοιλίαν μικραν 

" 

ἔπαινος τῆς ἀρετῆς Ραϑ9. 4861 28, 27. Ηα1]. 1101 "88, Ζιβι1. 5071511. θ2. 892 12, ὀλίγον στέαρ περὶ τὸ ἐπίπλοον 
31. εβ1. 1219 515. εἰς ὃν (οἷον εἱ ΝᾺ] ΒΒ6ι 118) πρῶτον Ζιγ11. 520524. -- ὄτ᾽ ωὠὸν ὅτε θορὸν ἔχει Ζιζ14. 5869 56. 
ἐγκώμιον ἐποιήθη ῬΡαϑ. 1868 517. Ζγβ5. 1411. οἴ ΖιγΙ0. 517 58. ζ18. δ67320. ἀ6 δθθΘΓΘ, 

ἐγρηγορεῖν. ἐγρηγορῶσι (ἀδὲ ΡΙὰγ ραγιῖο) πὸδ. 877 39. 16 οΥο, ρῥϑγίι.ι, ρεπογαύίζηθ (οὐ Ζοιύβοιν 0([ ροβαπιηῦ ΝαΪΟΓ 
ἐγρηγορικαὶ πράξεις, κινήσεις υ3. 456 428. μΤῚ. 468 39. ΧΥῚ. 28 34 ΧΙΧ. 221 84) Ζιδ11]. ὅ88 838-18. ζ16. 8710 
καθεύδοντες ποιῶσι πολλὰ ἐγρηγορικα υ2. 4566 428. 48 -24. οἴονταί τινες γίνεσθαι. ἐγχέλυς ἐκ τῶν ἑλμινθίων 

ἐγρήγορσις Διατὶ. 8128, 41. . περὶ ὑπνυ δ ἐγρηγόρσεως Ζιζιθ. ὅ10 514. 6Η11{181, ἐκ τῶν γῆς ἐντέρων ΖΎΥΙΙ. 
ν1-. ἐγρήγορσις, ἀοῇ λύσις ἢ ἄνεσις τῆς αἰσθήσεως υἹ. 162 027. --- τίνι τρέφονται Ζιθῶ. 591 580. αυοπιοὰο νοπαπίυῦ 
454 021. οἵ πλγ1ὅ. 903 426. ἀνάλογον ἡ ἐγρήγορσις τῷ Ὁ Ζιδβ. ὅ84520. θ2. 592 38. [294. 1529 324-835. ἐκ τῶν 
θεωρεῖν ψβι. 4128525. ἡ ἐγρήγορσις ἐντελέχεια ΨβῚ1. 413 ποταμῶν καταβαίνυσιν εἰς τὴν θάλατταν Ζιζ14. 569 58. 
)28. αὶ ἡ ἐγρήγορσις χρῆσις τὸ ζὴν ηεβ1..1219 424. ,ἐγρή- (Ληραῖα Βανί ΔΕ} Ο. Κ 418. Κα 28, 6. ΑΖΙΙ 121, 18.) ---- 
γορσις αἴσθησις νόησις ἥδιστον Μλ1. 107 2017. ᾿ ἐγρήγορσις διαφορὰ τῷ γένυς" ἡ μὲν τὴν κεφαλὴν ἔχει μείζω ἢ μακρο- 
τέλος υ3. 458 "22. --- ὕπνος ὼ ἐγρήγορσις. τίσι τῶν ζων- τέραν. ἡ δὲ μικρὰν ᾧὶ σιμοτέραν Ζιδ11. 588 .311. 680. 608 
των ὑπάρχει υἹ. 4δά 16, οἵ 029. πότερον ἐγρήγορσις πρό- 6 δ, (ξογῦ βυθβρθοῖθβ ἰαυϊγοβῦγιβ οὖ δου γοβίγιβ Βἴββο οὔ Η 
τερον τοὶς ζῴοις ὑπαίρχει ἣ ὕπνος Ζγεὶϊ. 7118 "24. διὰ τί κα- Π| 180, Ὑανγο] ὈγΙΙΒἢ ἤβμιε8 "}! 284 οὐ 298.) 
ϑεύδει κα, ἐγρήγορε ὸ διὰ ποίαν τιν᾽ αἴσθησιν ἢ ἢ ποίας υ3. ἐγχελυών. μεταβαλλόμενοι εἰς τος ἐγχελυῶνας (βεὰ ν] 
45584-"18. περὶ τῶν αἰτιῶν ὕπνυ δ ἐγρηγόρσεως υϑ. 458 ἐγχελεῶνας, εἴ ἐγχελεῶνας 84) ἐκ τῶν λιμνῶν Ζιθῶ. 592 316. 

:8- 8. 458."82. περὶ ὕπνυ ̓ ἐγρηγόρσεως τῶν ζῴων Ζιδ10. ἔγχεα (Βοιι Κ 182) ποῦ. 1461 52. 
εἰ τὰ φυτὰ ἐγείρονται ταῖς ἐγρηγόρσεσι φται. 815 8260. 80 ἔγχριστα εἰς τὲς ὀφθαλμὸς χρώματα ΖγΎβΤΊ1. 1119. 

ἐγχεῖν. μόλυβδον τῆς φάλαγγος εἰς θάτερον μέρος ἐγχέοντες ἐγχρονίζειν. θυγατέρες πρὸς τὸν γάμον ἐγχρονίζωσαι Ῥυϊ0. 
Ιχ!. 849 087. ἔγχέαντες τὴν ὑγρασίαν χὅ. 195}18. ἀγαθὺ 1411. 419. ---- 888 ὅταν λάβηται τὸ σπέρμα τῆς ὑστίρας 
σαίμονος κελεύσας ἐγχέαι οβι858 "22. --- ρ888 τὸ εἰς τὴν ὼ ἐγχρονισθὴ Ζιη1. 586 518. 
τέφραν. ἐγχεόμενον ὕδωρ Φὸϊ. 214}4. ἐγχρωννύναι, ἐν ἅπασι τοῖς μέρεσιν ἐγκέχρωσται ἡ λευκότης 

ἐγχειρεῖν. ἐγχειρῶσιν (ἐνεχείρησεν, ἐγκεχειρήκασι) λέγειν, εἰ- 8 ξά4. 978511. --- ἀποτρίψασθαι πάθος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ 
πεῖν, πράττειν ἃ] Γαῶ. 8164. Μβ4. 1000 "82. γὙ 8. 100ὅ Ηβ2. 110858. 
480. Ηγ5. 1112}}26. Πβ8. 1261 νΩ9, δὃ9. 1294}20.ε6. ἔγχυμος ξηρότης αιδ. 448 81,"Ά4, τὸ ἔγχυμον ὑγρόν αι. 
1806 36. ΡΎΙ. 1404518 αἱ. αἱ μέλιτται ἐγχειρῶσι τὴ ἐρ- 442 29. τὰ ξύλα, ὀσμώδη, ἔγχυμα γαρ αἱ 448 516. 
ασίᾳ Ζι40.- θ2ὅ "24. ἐγχωρεῖν. ἐγχωρεῖ ἱπιρεῖβ, 5γπ ἐνθέχεται Αα8. 2510, 11, 

ἐγχειρίζειν τιὶ τὰς ἀρχάς, τὴν φυλακήν Πεδ. 1806516.4Ὁ0 9.10. 80 16. 18. 82.387, 86,80. 15. 84 "6, ὅ. 17. 87 ὟΝ 
8.1806 327. 8. 1308 026, 1809381. ἐγχειρίζειν τινὶ ομηῖδδο 28. 44 028, 4639, 18. Οαθ. 218 "1ὅ, γ8. 806 0294, 1.84. 
οδίεειο Πεδ. 1806 322. 88180. πιεῖ. 912 326 86 ΒΔ6ρ6. Βγῃ ϑὸὲν κωλύει Αβ2. 

ἐγχελεών. κονιῶνται τὺς ἐγχελεῶνας Ζιθ2. ὅ92 34. 84 528, 58 329 αἱ]. ἐκ ἐγχωρεῖ Ααδ. 21 020. αἰσθητικὸν τὸ 
τγχελυοτρό ῷοι Ζιθ2. 8ὅ92.52. [294. 1629 525. φυτὸν μὴ εἶναι μὴ ἐγχωρεῖν ὁ δεῖ Ὁ Φται. 81 582. 
ἔγχελυς. ἀδολιπαίϊοηθβ σοι βοθηζ" οὖ δοσθηΐαβ. ἔγχελυς “5 ἐγχώ ριος. κρίσιν ἐποιήσαντο περί τινος τῶν ἐγχωρίων Ζμγὶ 0. 

Ζιαδ. 489 Ρ271. ὁ 8. 584 320. ἐγχέλυς Ζιβ18. 605 815. 15. 618 518. --- πυροί ἐγχώριοι, ορρ ἐπείσακτοι 682. 8860 δ2). 
8069. 17. δ07811. Ὑ10. 517 08. δ11. 5388, Ζμδ18., ἔγχωσις μα14. 80284. 
6964, Ρ22 οὖ ἕοττωδ Ὀοθοῦϊο ἔγχελις 294. 15293871. ἐδαφίζειν, ἐδαφίζεσθαι. γαῖ στερραὶ ὥσπερ ἠδαφισμέναι 
κοὰ ἐγχέλεως Ζιζ 18. 8671 821 Ὠ. 14, ὅ69 3608, ἐγχέλυος πχΎ29. 9834 0160, 20, 10. 
2211. 588 δ11. ζ13. 5671 3521. 14. 669 86. ραν ποτὶ δ ἔδα φος τῆς θαλάττης Ζιδδ. 584511. Ργϑ. 1400 55. ἡὶ τῆς 
ἐγχέλυς Ζιβι8. 504 580. Ὑ17. 820 524. ζ16. 670 38, 16. σκίλλης ῥίζα γεννῶται ἐκ τὸ ἐδάφυς φταῦ. 820 32ὅ. ὁ 
45. 5923 410, 28. ἐγχέλνες ΖΙβ18. 508 827. ζ14. 569 3843. ἀετὸς καταβαίνει ἐκ εὐθὺς εἰς τὸ ἔδαφος Ζιι82. 619 "2. 
Ζωδ18. 696 ΡῬ22Ρ. Ζπ1. 108 5481). ἐγχέλεις Ζιζ14. 569 ἔδαφος λεῖον ὀρχήστρας πια 3. 901 582. τὸ ἔδαφος τῇ 
ΒΡ, 16. 6570 88 Ρ)5. θ2. 592510}0)3, 28 08. 294. 1529 βαλανείαν φτββ8. 824 027. τὰ ὑπὸ τὸς σταλαγμὸς ἐὸζφη 
"26. Ζμδ13. 690 4 ΡΥ. Ζπτ. 101 "28. Τ0854. ΖΎβ6.141 δ᾽ χῦ. 796 .311. θ68. 884 "88. ἔδαφος, ἀἴδυ τοῖχος 68. 881 417. 
"ιν, ἐγχελίδες Ζιθ2. 592."28}. βοὴ ἐγχελνων Ζιζ1 6.510518, ἀποστερεῦσθαι τὴν ἐπιφάνειαν ὡσανεὶ ἔδαφος 689. 837 }14. 
43. θ2. 591 580. Ζπ. Τ08 ὅ1ᾧὁΡ. 9. 109 Ῥ12ὁΡ. ΖΎΥΙΙ!. 162 ἔδαφος τῇ σμήνας Ζιι40. 628 080, 624 87. 

2390, 28 ΡΥ. ἐγχελίων Ζιζ1 6. 8710 518 Ρ. ἐγχέλεων Ζιζ16. ἔδεσμα. ἐδεσμάτων διαφοραί Ζιγ20. 6822 84. 21. 622 514. 
510413 08. θ2.591}80 8. ΖπΊ. 1087. 9.709}12. ΖΎΥΙ1. Ζγα20. 128 36. 100. 1494 428. ἔνια τῶν δριμέων Ζγαϑ0. 
162 28, 28. ἀδὶ ἐγχέλυσι Ζιθ80. 608 δ. ἐγχέλεσι ὯΔ. 60 728 58. μβ8. 86916. τῶν ἐδεσμάτων τῶν προσφερομένων 

τὸ τῶν ἐγχέλεων γένος Ζπ7. 108 31. 9. 709 Ρ12. ΖΎΥΙἹ. τὸ ἔμβρυον περίπλεων φαίνεται πολλάκις Ζιη4. δ85 525. 



216 ἐδεστός 

ἐδεσμάτων Υὶ Ζμδ11. 690 "80, ἐδεστῶν ΒΚ. ἘΞ ὅμοιοι οἱ 
ἄνθρωποι τοῖς οἴνοις ὦ ἐδέσμασιν. ἐκείνων γὰρ τὸ μὲν ἡδυὺ 
ταχὺ δηλοῖ, πλείω ὁὲ χρόνον γινόμενον ἀηδές ἠεη2. 1988 528. 
ὑχ ἡδύσματι ἀλλ᾽ ὡς ἐδέσματι χρῆται τοῖς ἐπιθέτοις Ῥγϑ. 
1400 319. 5 

ἐδεττός. ζῷον ἐδεστόν, θηρευτόν Πη2. 1834 011. κρίνειν τὴν 
ἐν τοῖς ἐδεστοῖς ἡδονήν Ζμδό. 618 09. τῶν ἐδεστῶν ἐν τῇ 
καθόδῳ ἡ ἡδονὴ ποιεῖ τὴν αἴσθησιν Ζμδ11. 690 080, 88. 

ἔδος θεῶν (Ηοιι ζ42) κθ. 400.311. πάντων ἔδος (Η68 6117) 
ξι. 915512. ιο 

ἔδρα. 1. 86ά68. τὴν ἀνωτάτω ἢ πρώτην ἕδραν ὁ θεὸς ἔλαχεν 
κθ. 391}25. ὁ Καύκασος πολλὰς ἔχει ἕδρας ἐν αἷς ἔθνη τε 
κατοικεῖ πολλὰ ᾧ λίμνας εἶναί φασι μεγάλας μα18. 850 
484, 85. -- τῶν ἄστρων τὰ ἀπλανὴ τὰς αὐτὰς ἔχοντα 
ἕδρας κῶ. 393."11. (τὸ τῇ Ταρτάρυ ὕδωρ) ἐκ ἔχειν ἕδραν, τὲ ἐθελοντής. χορὸν κωμῳδῶν ὀψὲ ὁ 
ἀλλ᾽ ἀεὶ περὶ τὸ μέσον εἱλεισθαι μβ2. 856 54. --- παρ᾽ 

ἔθος 

Ἑδωλός, λόχος Λακεδαιμονίων 498. 1659 322, 21. 
ἐέργειν. ἔεργε (Ηοπι μ219) Ηβ9. 1109 382. ἐεργμένον 

(Επιρβὰ 226) αιῶ. 437 "82. 
ἐθέλειν. ἐξυσία τῷ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλη τις, θγπ ὃ τι ἂν 

δόξῃ ΠζΑ. 1318 »40, 839. ἐθέλωσιν οἱ πένητες ᾧ μὴ μετέ. 
χοντες ταῖν τιμῶν ἡσυχίαν ἄγειν πδ18. 12917. --- ἐθέλειν 
ἰάθιη ἔθγθ δς πεφυκέναι. τῦτ᾽ ἐνδελεχὲς ἐθέλει γίγνεσθαι 
κατά γε τὴν τάξιν μαϑ9. 8471 5ὅ. τὸ ὃ ἕνεκα βέλτιστον καὶ 
τέλος τῶν ἄλλων ἐθέλει εἶναι Φβϑ8. 19 325. Μὸ 2. 1018 "21. 
τὸ ὕδωρ ἐκ ἐθέλει ἄμικτον ὃν τρέφειν αιδ. 445 821. τὸ δ᾽ 
εἰς ἀδιαίρετα (εἶναι ἀδιαίρετον") πρὸς τὴν αἴσθησιν ἐθέλει 
Μι!. 1088 328 ΒΖ. οἱ πολῖται τοιῦτοί τινες (ἰ 6 ἐν ἰσότητι) 
ἐθέλει ῥᾳδίως ἐν τοῖς ἐργασίμοις γίνεσθαι χωρίοις πκ13. 
9241, 21. 

ἄρχων ἔδωκεν, ἀλλ᾽ ἐθε- 

λονταὶ ἦσαν ποῦ. 1449 "ῶ. 
αὐτὰς τὰς ἕδρας τῶν ὀφθαλμῶν Ζιδ 8. ὅ88 "14. --- ἐθίζειν. τραφῆναι καλῶς ἢ ἐθισθῆναι Ἠκ10. 1180 515. εἶθι- 

Ν 

Ὡ. δι, 8668, τὸ ἔντερον τὸ ἀπὸ τῆς κάτω κοιλίας πρὸς 
᾿ » »ν ΄ “ 

τὴν ἔδραν Ζια!6. 495 Ῥ28. μεταξυ αὐτῶν ᾿ μήτρα τῆς 
ἔϑρας ὼ τῆς κύστεως πι20. 892 088. αἱμορροῖς ἥ τε ἐν ταῖς 30 
ῥισὶ ὼ ἡ περὶ τὴν ἔδραν, ἄπονος ΖιγΎ19. 5821 320. Ζμγδὅ. 
866818. δεῖ τὰς τῶν ἀρρένων πόρως μὴ πλανᾶσθαι ἀλλ 
ἑδραίνς εἶναι, τοιῶῦτος δ᾽ ὁ ὄπισθεν τόπος (ἰ ᾳ ἔδρα) Ζγαι8. 
130.329. οἱ ὀφθαλμοὶ ἢ τὰ περὶ τὴν ἕδραν συμπεινεὶ πὸ 2. 
8716 56, 7, 8. τοῖς εὐνύχοις ἢ εὐνυχίαις ἡ γονὴ εἰς τὴν ἔόραν 25 

Μὰ ὦ Ὁ ὡς , συρρεῖ" ὼ γὰρ διεξέρχεται ταύτη" σημεῖον δ᾽ ἐν τὴ συνασίᾳ 
ἡ συναγωγὴ τῶ τοιύτυ τόπυ να ἡ σύντηξις τῶν περὶ τὴν 
ἕδραν πὸ 26. 819 "8-11, 80. οἱ ἄνθρωποι ἡὶ τὰ τετράποδα 
ἔχασιν ἀπὸ τὴς ἕδρας τὸ ἰσχίον ἡ τὸ σκέλος εὐθὺς ἐχόμενον 
Ζμδι2. 895 35. τοῖς τετράποσι τὸ ἄνω ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς 50 
ἕδρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν κύτος Ζμδ10. 686 "14. πρὸς τῇ 
ἕδρᾳ οἱ ὕες ἔχυσι τὰς ὄρχεις Ζγαϑ. 118 580. ἡ κέρκος ἐστὶ 
φυλακὴ ᾧ σκέπη τὴς ξὸρας Ζμδῖιο0. 690 58, τοῖς ἰχθύσι 
ἡ τοῖς ὄρνισιν ἡ ὑπόστασις ὑγρὰ ταχιὶ διεξέρχεται κατὰ 
τὴν ἕδραν πι43. 895 Ρ4. Ζπ11. 1710 324. --- 8. ἀτοργρίαπι. 85 
ἔνια τῶν ὀρνιθίων ποιῶνται περὶ τὴν ἕδραν κίνησιν ἰσχυρὰν 
ἅμα τὴ φωνὴ (ἀποψοφεῖν) Ζιι.49 Β. 688 "8. 

«ε , ἰ « Η “ , .«» “ -. 
ἑδραζειν. ἡ ῥίζα ἐν τοῖς μέρεσιν ἑδραζεται τῆς γῆς φτβά. 

825 "6. 
ἑδραῖος. τὸ ϑῆλυ ἑδραῖον πρὸς τὴν ἐργασίαν οα8. 1844 40 

δᾳ, ἑδραῖαι τέχναι ἡεξα 4. 1215 580. γυναῖκες ἑδραῖαι, ἀϊδὲ 
εἰωθυῖαι πονεῖν Ζγὸ 6. 115 3588, 82. Ζιηϑ. 5817: 38. τιῶν ἐντό- 
μὼν τὰ τοῖς βίοις ἑδραῖα Ζμδθ. 682 "18,16. τὸς ἐχίνυς 
νέμεσθαι ἢ μὴ ἑδραίσς μένειν Ζμδῦ. 681 57. --- (τες πόρυς) 
δεῖ μὴ πλανᾶσθαι ἀλλ᾽ ἑδραίυς εἶναι Ζγα 18. 120 329. τὸ 45 
μέσον ἀκίνητόν τε ὃν ἢ ἑδραῖον κῷ. 391 018. 

σμένοι ὃ πεπαιδευμένοι δημοτικῶς, ὀλιγαρχικῶς Πε9. 1800 
416. ἂν ἐθίσωμεν ἡμᾶς αὐτὲς ἢ γυμνάσωμεν ἀναλαμβάνειν 
ρΡ329. 148654. --- Οἐθισθῆναι πρός τι ΗΎ15. 1119 528. 
ἐθισθῆναί τι Ηδ8. 1121 328. κΙ0. 1180 53. ἐθίζειν, ἐθίζεσθαι, 
ἐθισθῆναι, εἰθισμένος ς ἰῃῇ Ηβ1. 1108 321, 28. Πβ8. 1269 
415,18. Ρα1ὅ. 1875}28. β2. 1819 νά. οβ 1841 525. ρ29. 
1480 824. κϑ. 898 87. [499. 1559 385. 500. 1659 "18. -- 

τίνα ἐθίζεται, τίνα ὥ Ἠβ1. 1108 220-38. ηεβ2. 1220}1. 
ἐκ προσαγωγὴῆς ἐθίζειν ἸΠη17..1886.518. ἐθίζυσι τῶν βοῶν 
τὺς τομίας Ζιζ21. 5150}1. ἡ ἔλαφος ἐθίζωσα τὰ τέκνα 
Ζιιδ. 611 3520. ἡ ἔλαφος εἰθισται τὶς νέβρεις ἄγειν ἐπὶ τὲς 
σταθμύς Ζιζ.29. 518 020. λίαν 9ἰθισμένος ἐκ τῆς ἐμπειρίας 
ρ80. 14871}11. τὸ εἰθισμένον ὥσπερ πεφυκὸς ἤδη γίγνεται 
Ῥα11. 1870 36. χρόνος ἐκ ἔστι ταῖς μελίτταις εἰθισμένος 
ἀφ᾽ ὅτυ ἄρχονται ἐργάζεσθαι Ζιι40. 625 Ρ22. βίαια ταῦτα, 
ἐὰν μὴ ἐθισθῶσιν Ῥα11. 1810.318. πολλὰ τῶν φύσει μὴ 
ἡδέων ὅταν ἐθισθῶσιν ἡδέως ποιῶσιν Ῥα10. 1869 518, οΓ 1]. 
187157. --- τὰ κατὰ φύσιν εἰθισμένα τοῖς ἀνθρώποις γίνεσθαι, 
τὸ εἰθισμένον γίνεσθαι πρὸ τῷ πράγματος βἷτι ρ8. 1428}68. 18. 
1480}81. 88.1488}88 (οἴ τὼ τῶν πραγμάτων ἔθη "88, 31). 
ὁ νότος εἴθισται εἰς τὼ ἐναντία μεταβάλλειν πκς 1 2. 941 06.--- 
ἐθιστός. ἡ ἀρετὴ πότερον ἐθιστὸν ἢ μαθητόν ἨαῚ10. 1099 49. 
ἀρετὴ ἐθιστή, ορρ φυσική Ηη9.1151519. τὸ συνηθὲς ᾧ τὸ 
ἐθιστὸν ἀδύ Ῥα10. 1869 Ὀ16. 

ἐθισμὸς τῷ λυπεῖσθαι ἢὶ χαίρειν Πθδ. 1840 328. οἱ ἐθισμοὶ 
ἀκίνδυνοι ἨγΎ1δ. 1119 521. ἀρχαί τινες θεωρῶνται ἐθισμῷ 
τινί Ἠατ7. 1098 "4. οἱ δι᾽ ἐθισμῶ ἀκρατεῖς Ἠ11. 1152 329. 
πολλὰ παρὰ τὲς ἐθισμὲς ἢ τὴν φύσιν πράττυσι Πη18. 
1881 "6. 

ἐδωδή. ὁ ἐλέφας ἐσθίει μεδίμνως ἐννέα ἐπὶ μιᾶς ἐδωδὴς ἔθνος. ἔθνη μα18. 85084. 14. 851511. Πβ5. 1263 55. πᾶσαν 
Ζιθθ. 596."4. χαίροντες ἐν τὴ γεύσει ἢ ἐδωδὴ τοῖς δελέασιν 
Ζιδ 8. 838 5834. ὀδόντας ἔχει τὰ μὲν ἐδωδὴς χάριν Ζμδθ. 
688 84. ὑχ οἱ αὐτοὶ περὶ τὰ πόματα ὼ τὰς χυμὲς ἀκρατεῖς 50 
εἰσὶ ἡᾧ τὰ ὄψα ᾧ τὴν ἐδωδήν Ζμδ11. 6918. τὴ ἐδωδὴ 

« , , « ,ὔ ἂ Ζ ἍΡ ἐδ δ' ν 
τὸ βοὸς χαίρει ὁ λέων Ἠγ18. 111820. ψειν πρὸς ἐδωδήν, 
πρὸς ῥόφησιν μὸϑ. 381 32. ὁ ἄνθρωπος πρὸς ἀφροδίσια ὸ 

ἐδωδὴν χείριστον Πα. 1253 3817. --- ἐκβάλλει αὐξανομένων 
τὸν ἕτερον τῶν νεοττῶν (ὁ ἀετὸς) ἀχθόμενος τὴ ἐδωδὴ (ἰ 6 56 
ταοάϊο παϊγιοπάϊ) Ζιζθ. 568 822. 

ἐδώδιμος. ὅσων οἱ χυμοὶ μὴ εὐθὺς ἐδώδιμοι πκά. 928 518. 
ΝΣ ὅν Ὶ Χ ἐδὶ 7) Ν αἱ Οβ18 

τὰ ἐδωδιμα Ῥα12. 1318. 380. τα ἐδώδιμα κχὶ ποτὶ : 
295 538. ἐχῖνοι ἐδώδιμοι, ὠὰ ἐδωδὶμα βἰπι Ζιδ 6. 580."16, 
ἢ. Ζμδὅ. 619 18. ΟρΡ ἄβρωτος Ζιι28. 618 48,1. 60 

ἑδωώλιον ἱστῷ μχθ. 851 340. "δ. 

τὴν οἰκυμένην ὡς διείληπται τοῖς ἔθνεσιν Ἰ1η7. 1827»}8. 
τῶν ἐθνῶν διαφοραί, τῶν τῶν Ἑλλήνων ἐθνῶν πρὸς ἄλληλα 
ΠῚ1. 1821 28, 8ὅ. μκὶ. 4659. τὸς τῶν ἐθνῶν νόμυς ἐκ 
τῶν τῆς γῆς περιόδων λαβεῖν ἔστιν Ῥαᾳ. 1860 185. τὰ 
ἔθνη, ορρ οἱ Ἕλληνες Πα2. 1252 "19. η2. 1324 510. ἔθνος, 
ΟΠ] πόλις ΗαῚ. 1094}10. Πγ18. 1284488. Ραδ. 1860}81. 
βιι. 1888}8, ἀϊδὶ πόλις Πβ2. 1261 8328. γ8. 1276 399. 
πόλις συνεστηκυῖα ἐκ τῶν ἐναντίων ἐθνῶν κ5. 396 52. -- 
τὸ τῶν ἱερέων ἔθνος ΜΑΙ. 981 Ρ25 ΒΖ. ---- ἡ φυλὴ διήρηται 

εἰς τρία μέρη, τριττῦς ᾧ ἔθνη ᾧ φρατρίας ἢ 847. 1536. 
ἔθος, ἀοῦ ἔθει ἐστίν, ὅσα διὰ τὸ πολλάκις πεποιηκέναι ποιῶσιν 

ῬαΊο. 1869 "6. πκα!4. 928 24. (πράττειν δι᾽ ἔθος, ἀϊεὶ 
δι’ ὄρεξιν Ῥα10. 1869 31.) ἔθος, ὃ κατὰ συνήθειαν ἕκαστοι 
ποιῶμεν ρ8. 1428 08. τὰ τῶν πραγμάτων ἔθη, δγι ταῦθ᾽ 



εἰ εἶδος 911 

ἕτως εἴθισται γενέσθαι ρ88. 1488 588, 387, 88. ἀϊδὺ φύσις 844.48. ἐδ’ ἂν κατ᾽ ἀρετὴν ἀμείνων ἦ, εἰ μὴ τρόπον τινά 

Βη11.1153 380. ημβ6. 1203 "80. ΜΑΙ. 981 "6. θ56. 1047 δια ΠΎ1΄. 1288 25. β7. 1261511. -΄- εἴτε -- εἴτε μβ2. 

582. ἐθὲν τῶν φύσει ἔθει ἄλλως γίνεται ἡμαθ. 1180 54. 8354 26. δδ. 38211. Ζμαϊ. 689814. Μὸό12. 1019 Ρ2. 

Ηβ1. 1108 320. δι᾿ ἔθος, ἀἰδὲ ἐκ γενετὴς Ἠη1δ. 1184 588. ῬβΩ28. 1397117. τε εἰ -- εἴτε Ζμβϑ. 6541, 8. εἴτε... ἥ 

ἡμοιίόν τι τὸ ἔθος τὴ φύσει" ἡ μὲν φύσις τῷ ἀεί, τὸ δὲδ6 τγῶ. 111 "6 ΨΖ. ΖΙη1. 586 522. εἴτε ---- ἥ --- ἤ Ῥα1 3. 1812 

ἔθος τῷ πολλάκις Ῥα11. 187107. Ηη11. 1152 581. μνῶ. 47. εἴτε --- εἴτε ---ἥ Ηθ11. 1160 817. γὅ. 1112 324. ΨᾺ] 

45) 428, "2. πὸ. 879 Ρ86. κη1. 949 328. (αἱ μὲν στερήσεις Ῥοθε] 44. εἰ μὲν --- εἴτε Γαῶ. 815 Ρ22. εἴτε --- εἰ δὲ μή 

τῶν κατὰ φύσιν λέγονται, αἱ ὁὲ τῶν ἐν ἔθει 119. 120. ρ8. 1428 88. Ζικ!. 684 26. εἶτε ---- εἰ δὲ ἡεξη1. 1241 "δ. 8 

1498»85.) ἔθος (8ς ἐστί) ς ἴπῇ 154. 1504 "12. ἔθη, οοπὶ (το εἴτε βοσίδοπάυπι εἴ τε Γαῖ. 828 "21 ΒΖ Αὐ 81 1Υ͂ 89 δ). 

ἅγια νόμιμα Ῥαβ. 1365 034, 1366517. ἔθος ἄγραφον ρῷ. τὸ εἰδέναι. μέχρι τῶν ἀοικήτων' ἴσμεν τὴν οἰκυμένην μβδ. 862 

1421586. τὰ πάτρια ἔθη παραβαίνειν ἄσικον ρβ8. 1428 3584. ῬΩ6. ὑκ ἔστιν εἰδῆσαι ἀλλήλως, πρὶν τὸς λεγομένας ἅλας 

ἔθος, ἀϊδὲ νόμος Πβ8. 1269521. ὅ. 1268 "40. η2. 1824 "22. συναναλῶσαι Ηβά. 1158 "27. --- τὸ εἰδέναι, ορρ ἡ χρῆσις. 

νόμοι κατὰ γράμματα, κατὰ τὰ ἔθη ΠΎ1Θ. 1281 "6. δὰ ἡ πρᾶξις: πάντες ἄνθρωποι τῷ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει ΜΑῚ1. 

παιδείαν ροτιίμθης φυΐσις, ἔθος, λόγος (βἰνα φιλοσοφία) 980521, οὗ χωρὶς τὴς χρείας 322. ὁιὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπί- 

Πη18. 1382540. 16. 1384}9-171. 68.1888"4. ΟὙ18.1288 15 στασθαι ἐδίωκον ᾧ ἀ χρήσεως τινος ἕνεκεν ΜΑ2. 982 521 

ν). β5. 1268 Ῥ40. αἱ ἀκροάσεις κατὰ τὰ ἔθη συμβαίνυσιν ΒΖ. εἰδέναι τι ὡρισμένως, ἀφωρισμένως ΚΊ. 8.586, 81, Βά, 

Μα8.994582. τὸ ἦθος ἀπὸ τῷ ἔθυς ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν, 15, 11. περὶ ὧν ἴσμεν ὴὶ κεκρίκαμεν Ρβ18. 1891 "9. εἰδῆσαι 

ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται Ηβ1. 1108 317. ἡμαῦ. τὸ ἀκριβές πιθ42. 911 Ῥ26. εἰδέναι, ορρ οἴεσθαι ρ18. 1480 

118631. ἔθη ᾧ ἀγωγή, Βγπ ἦϑος ὁ ἀγωγή Πὸδ. 1292 586. 15. 148141. ἔργον τῷ εἰδότος ἀψευδεῖν περὶ ὧν οἷοε 

"6,14. --- ἔδος δὰ ἦθος βογίδοπάυπι 5ἰῃ διηδί ρίδαν ρ11. 20 τι!. 165 326. εἰδέναι Θϑάδτη νἱ ἀβαγραίαν δίᾳιθ ἐπίστασθαι. 

14830229. 38. 1445}}2. --- ἴῃ ἴἶδτο φτβ ἔθος ἔστι ἔδτθ ἰΐα αυϊάθπι αὐ νἱἀδαίαγ εἰδέναι τα ρὶβ γθοθρίυμι οχ νψυϊραγὶ 

ἐδάθια νἱ υϑαγραίας δὸ φύσις ἐστί. πέφυκε. ναι ἔθος ΒΟΓΙΔΟΏΘ, ἐπίστασθαι ᾿ρϑθπι αγιΐϊβ νοοδθυϊαπι 6886. εἰδέναι. 

ἐστὶ τὸ ὑγρᾷ συνάπτεσθαι εἰπι φτβ2. 828 388, 8ὅ, 19 (οὗ ΟΡΡ ὑπολαβεῖν, οἴεσθαι, ϑγπι ἐπίστασθαι Αβ21. 66 "29. 6. 

φύσις Ρ2}). δ. 820 8271. 1581 5. ὁοῃὶ βγη ἐπίστασθαι ᾧα]. 184 510. ΜΑ2. 982 580. 

εἰ. εἰ ἔστι. αἰδὲ τί ἐστι ΑὙ1. 89 Ρ24. 8. 98 34. ΜΕ]. 1025518.25 αἢ. 994}21. β2. 9961. τὸ εἰδέναι ροτίπάθ δίημο ἐπί- 

-- ἃ ρασί εἰ βυβρθηβα ἄο τπθηῖῦγα, δἰθθγατη ΡΘΓ ἰηάϊοα- στασϑαι ἀοβιηϊταν τῷ γνῶναι τί ἐστι, διὰ τί ἐστι Φα!ϊ. 184 

ἔναχῃ, δ᾽ ἔδγατα ρῸῦ ορίδίϊναχα, ἄτοπον ἂν εἴη, εἰ τὰς μὲν 410. β8. 194}18. ΜΑΒ. 988 526. α2. 994929. β2. 996 

εἰκόνας ϑεωρῦντες χαίρομεν. αὐτῶν δὲ μὴ ἀγαπῷμεν τὴν νΩ0. ζι1. 1028 386. μὸ 12. 390017. τὸ εἰδέναι ἐστὶν εἰ ἐκ 

θεωρίαν Ζμαδ. θ45511-1ὅ. --- εἰ τὰ σώματα συνέστηκεν τῶν ἐκαάστυ ἀρχῶν εἰδῶμεν ΑὙΞϑ. 16 328. 24. 85 Ρ28, 86 32. 

ἐκ πυρός, πάλαι φρῶδον ἂν ἦν ἕκαστον τῶν ἄλλων στοιχείων 8ὺ εἰδέναι τὸ σύνθετον. ὅταν εἰδῶμεν ἐκ τίνων ἐστίν Φα4. 181 

μα8. 8405". --- αἰϊᾳυοίίοΒ δρυὰ Ατ' εἰ Θχβίθϑῦαγ οὐπι 511, σημεῖον τῇ εἰδότος τὸ δύνασθαι διδάσκειν ΜΑ 1. 981 

οοηϊαποῖϊνο, εἰ τεθῇ δβἰπι (ἐγθάθοϊπι οπμπῖπο ἰοοῖβ, 80 βθρύθιι "7, τὸ εἰδέναι ᾧ τὸ ἐπαΐειν τὴ τέχνη τῆς ἐμπειρίας ὑπάρχει 

φαϊάοτη Ἰοοΐδ ἱπ ἴοσταυ!δ κἄν εἰ οὐ ἄν, βθχ Ἰοοίβ ὀχύγαᾷ μᾶλλον ΜΑΙ. 981 524. εἰδέναι ἁπλῶς ΑὙΙ. 11 526 ΥΥΖ. ὃ. 

δδπὶ ἐοστη Ϊδτη) ; Θδτὰ ΘΟΠΒΟΓ ΟΌΪΟΠ 6 πὶ ΠΟ 6886 Αὐἰβίουθ οϑ τα 12 080. δ. 14.582. εἰδέναι δι’ ἀποδείξεως ΑὙ 2. ΤΙ "11. 

οπιμοβαθθ ἰοσοθ, υὐὶ οἰϊδιιπαης Θχβ θέαν θὲ ΘΟΥΤΆΡΓΟΒ 86 εἰδέναι καθ᾽ αὐτο, κατ᾽ ἄλλο ΑὙ24. 85 324. εἰδέναι μᾶλλον, 

δβ866. οἱ ᾿ϑηϊβδίταα ταθᾶθὶα ϑηθηδσὶ ροββο ἰἰᾳφυϊάο ἀδιιοι- μάμστα ΑὙ9.710521. Ηδ18. 1127215. βέλτιον ἔχειν πρὸς 

δἰταυῖς ν ϑαίθα Αὐ Ροοῦ 85 844; φαίνεται Ββογ θηάμπι οδὺ τι τὸ εἰδέναι ΑὙΖ22. 88 "85, 84 35. 2. 172 384, --- τὸ εἰδέναι 

Ρῖὸ φαίνηται τεθ. 186 .521, 27, τυγχώνοσι ῥτὸ τυγχάνωσι διττόν, ἔχειν ---- χρῆσθαι ἡεβ9. 1225 "11. οἵ ἐπίστασθαι. --- 

Πβι. 1260}81. πο]. 144754, συμβαίνει γτο συμβαίνη εἰδέναι ς ἱπῦ προσέχειν παρακαλεῖν ἐκ τύτων ἂν εἰδείημεν 

Πγ8. 1219 "22 (20}} ζ8. 1828 82), τεθείη ρτὸ τεθὴ Αα10.40 ρ80. 1486}. -- εἰδώς, ἀἰδὲ πεπαιδευμένος ΠΎ11. 1282 

8074 ((0}} ΑαἹ4. 88.518. 19. 88 326.18. 40.839 28, 47. ορρ ἰδιώτης ΠΎ11. 1282 212. οἵ. 316. ἔνιοι ἐκ εἰδότες 

38, 38 4}}). εἴη ργὸ ἦ Αβ20. 6659, ρατίτογ ορίδεϊνιιβ γϑϑιϊ- ἑτέρων εἰδότων πρακτικώτεροι Ἠζ8. 1141 Ὀ17. --- εἰδότως. 

μιθπάυβ δϑὲ ρ1. 1421514. 80. 1486}26. 87. 1448 "29. ἐκ εἰδότως μὲν λέγεται, ὀρθῶς δέ ᾧα(. 188 3ὅ. --- ἴοτ- 

γεβ8. 122 5."14. (Ζικδ. 686 Ρ29 Ὁ), εἰ ροϑὺ κἂν οταϊ οπάσπι ἸΛΓΌΤΩ ὑ808: οἷδας ΑὙ1. 11 281, ΒΆ, δ. τι20. 117 512. 24. 

δὶ τιϑ4. 119 022 (0011 28. 180 Ρ24). μαθ. 848 "24, ρτο4δ 179 "88. οἴδαμεν Α 8. 98 525 (ἴσμεν 5526, 86,58). ημβ8. 

εἰ ἦ ἄνθρωπος βοτϊαπάσπι ἣ ἄνθρωπος ηεβ1. 1219 Ῥά40. --- 1199.382, 85. οἰδασι ἡμα20. 1190 24. 6119. 842 2. ἔαῦ 

ἀοίπθηϑ ξογιοαὶα οἰΠἰρεΐοα εἰ δ᾽ ὅτως Ἠα1. 1094"24. 4.- εἴσεται ΚΤ. 8.381. Αβ21. 66 529. ΗΙΒ. 1168 "8. εἰδήσομεν 
1096 ΒΩ. 68. 1098 312, 15. 9. 1099 321. 11. 1101 80, 19. τα ϑ. 108 828. ρ86. 1441}29. ἡμα!]. 1182 84. εἰδήσω, 

Υ7. 1114. 439 αἱ. εἰ ὁὲ τῶτο Ῥα11. 1870.380. --- εἰ ἄρα. εἰδήσει ἡμβιο. 1208 326. «1. 1188 216, 17. δον εἰδῆσαι 

εἰ μὴ ἄρα ἴῃ δπυποῖδίο ρἴθμο (140. 1860] 548), ἀλλ᾽ εἰ το ημα]. 1182 "δ, 8. 7. 1186.510. β10. 1208 58. πιθ42. 921 

ἄρα οἸρεῖοθ βίθθ γογῦο τ 8 ἄρα. --- εἴ γε Ηη8. 1146 Β26 (ν] δὰ ψα]. 402 Ρ"22). εἰδήσας ἡμβ10. 1208 "81. 

588 αἱ. --- εἴπερ, εἴπερ ᾧ, εἴπερ μὴ, εἴπερ δὴ, εἴπερ ἄρα εἴδησις. τῶν καλῶν ἢ τιμίων τὴν εἴδησιν ὑπολαμβάνοντες 

ἴω ρίθπο δηυποίδῖο τζ. 146 56. μβ8. 8561. Φθ6. 259 36, ΨαΙ. 402 81. 

"42. ΜνΙ. 1081528. Ηἰ8. 1165514. Πδ 2. 1289}138. Ῥβ28. εἰδητικὸς ἀριθμός. ἀϊδὺ μαθηματικός, αἰσθητός Μμ9. 1088 

1400 14 εἱ, εἴπερ γε Μλδ. 1071 ΡΩ2, 6} ρ6ϊ68 βἰπθ γϑγῦο δδ δ. ν2. 1088 "84. 8. 1090 "8. 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα Οαἱ. 268 "22, ἀλλ᾽ εἴπερ ΜΑΞ9. 992 "22. εἰδοποιός διαφοραί τζθ. 148 Β1. τὸ πόθεν ποὶ εἰδοποιὸν τὴς 

η8.1044 5311. 14. 1055"10. λ8. 1070817. ΗαΙ1. 1101812. κινήσεως Ηκϑ8. 1114 "5. . 

Ε12.11836}25. θ2. 1155 580. (7. 1168 312. κϑ. 1114428. εἶδος. 1. Θχίθγηθ ἄριγα 80 Βρβοῖθϑ, ὁ χαίρων τῷ εἴδει, 5γα 

10. 1180 527. ΠΕῚ1. 1816 .39. Ρα11. 1871 517, εἴπερ Γαδ. ὁ προησθεὶς τῇ ἰδέῳ Ἠιδ. 1161 35. γλαφυροὶ τὰ εἴδη ἰπι 
821 511 (τὸ ὕδωρ ἐκ ηὔξηται, τὸ σῶμα δέ, εἴπερ, ηὔξηται). 80 φ8. 808 "8, 88, Ορρ διάνοια Φ1. 805 312. παραπλήσιαι τὸ 

- εἰ μὴ διὰ πλειόνων, ἀλλὰ διὰ τύτων ἱκανῶς δῦλον μαθ. εἶδος, τὸ δέ μέγεθος μικρῷ ἐλάττυς Ζιβι4. 506 518. 12. 

Υ. Ε 9 



218 εἶδος 

804 418. διὰ τὸ εἶναι τὸ εἶδος τὴς ὕλης ὦ τὸ πλῆθος 
εὐ νάλρεῳ ,“Ζμγά. 665 "8. 

. Ἰορίοθ εἶδος Βροοίθηι βίριϊβοαι, 1 6 ϑᾶπι ρϑγίθπι τῷ 
τε, 4088 ἔογιηδθ 86 ποίη β ἀπ᾿τδίο οομϑ ποίαν. ἀθβοθη- 
αἴας ἃ γένει δὰ εἶδος, νϑϊυν αἱ πίστεις δύο τῷ γένει, δ 
παραδειγμα ἢ ἐνθύμημα, παραδειγμάτων δ᾽ εἴδη δύο Ῥβ20. 
1898 524, 87. υοπιοάο γένος οἱ εἶδος οὐ ἀἰδυίησαδπίαγ ἀ8ὰ 

αὖ δοπβιπάδηϊιν ν 8 γένος ἡ 151 551-182 6; ρου ἶΑΥὶΒ 

τῦ γένος νἷϑ ἴῃ 6δὸ δογηίδιτ, αὐ ροϑϑὶῦ διαιρεῖσθαι εἰς εἴδη. 
τῷ εἴδους. αὖ ἤογπιαθ δα ποίϊοηἑβ ἀπίξαία πια!ευαο Ἰπάοβηϊζδ 10 

οοπυϊπϑαίαγ, οἵ τῶν ἐβόϑορίν, τῷ ὑγρῷ ὺ ξηρϑ, λεκτέον 

τὰ εἴδη μὸ 4. 881 024. ἴη ἀναθυμιάσεως, ὕδατος, ηῆς, 
τῶν ἐν τῇ γὴ ἐὐαϑ μὴ εἴδη ὅσα αἱ εἰρημέναι δυνάμεις 
ἐργαζονται ἃἱ μβά. 8359 028, 8600318. δδ. 882 11, 18. 
10. 888 520, 2, 2. 879}10. Ὑ7. 818 420. τὸ ἀνομοιομερὸς 15 
ἥτοι ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν ἐστὶν ἣ ἐξ ἀπείρων Οα. 214 

182, ἡ ἐν ἀγώνι ἀδικία εἶδός τι ἔχει ἢ ἔσται ἀδικομαχία 
τις τι! 1. 1711 22. καθ' ἕκαστον εἰδος πολιτείας Πεὅ. 1804 

019, --- ἐκ τῦ γένυς ὸ τῶν διαφορῶν τὰ εἴδη ΜριΊ. 1051 
57 καἱ (τὸ εἶδος γίγνεται ἐκ τῆς τῷ εἴδως ὕλης, ΜῈ234. 1028 20 

2 ΒΖ, οἵ ὕλη 6). ἀδ Ἰορίοἷβ πύον γένος οὐ εἶδος ταὐϊοπῖθυθ 
οΡ 8 γένος 11. τιθέναι τὸ γένος εἰς τὸ εἶδος τὸΣ. 122 625. --- 
εἶδος οὐ διαφορά ἀϊδυϊπρυασηΐαν, ἡ διαφορὰ πρότερον ὼ γνωρι- 
μώτερον τῷ εἰδυς τζά. 141 027,,6. 144 510. ΜΙΤ. 1067 59, 
ἡ διαφορὰ ἐπ᾿ ἴσης ἢ ἐπὶ πλεῖον τῷ εἴϑδυς λέγεται, ἡ διαφορὰ 35 

ἐπὶ πλέον τὰ εἴδυς λέγεται τὸ. 122 089. ζ6. 1446. αἱ 
διαφοραὶ τῷ εἴδυς κατηγορῦνται τζθ. 1446, 8604 φοπίαῃ- 
δαηίαν οὔἶδπὶ το βδγῃ εἴϑη οἱ διαφοραί, νοϊυνῖ τὸπι εἴδη 
Ἂ διαφοραὶ τἄνω ὦ κάτω κτλ Φγδ. 205 82; πϑιιαῖο ἡ 
τελευταία διαφορὰ τὸ εἶδος Μζ12. 1088 8426. διαιρεῖσθαι 80 
κατ᾽ εἶδος, αἶδὲ κατὸ συμβεβηκός ΟὙΙ. 299 320. μέρος 
οὐ εἶδος ἀἰει Πα. 1256 514. Οβά. 288 "82. μαὶ. 889 38, 
ων βγη ΦΟῚ. 208 018. Μν!Ι. 1088 326. --- τὰ κατὰ τὴν 
πρώτην διαίρεσιν εἴδη τὸ]. 121 329. 2. 122 327. εἴδη μὴ 
ὑπ᾽ ἄλληλα ΑΒβ2. 54.382. 8. ὅ6 "19. --- ἕτερα τῷ εἴδει 86 
τίνα Μιδ. ἕτερα, διάφορα εἶναι, διαφέρειν εἴδει βἰνα κατ᾽ 
εἴδος, ἀϊδῦ γένει βἰνγα κατὰ γένος, ἀριβμῷᾷ Πα4. 1254 85. 
δ. 1289518. 8. 129086. Οβ4. 28582. μβ4. 860 818. 
Ψψαι. 402508. Ηκῷ. 1118}28, 858,1174210. Μλ5. 1071527 
(μκ1. 465 36 διαφέρειν κατ᾽ εἶϑος ἄνθρωπον πρὸς ἄνθρωπον 40 
πο νἱἀθίαγ σοποίμο γα ολπη τοϊίαιο, δι Αὐήβιου 6 ]100). ἄλλο 
εἶδος ἔχειν Βεῖ. 1181 27. τὰ κατ᾽ εἶδος μόρια 0α2. 268 
"18. ἐν ἐναντίοις εἴδεσιν Φθ6. 26039. --- ταὐτόν, ἕν τῷ 
εἴδει βῖνα κατο τὸ εἶδος, ἀοῇ Μιδ. 1058 318. οἔΖια!. 486 

416,19. 8..491"4. Ζμαϑ. 6481. Ζγεά. 184 021. (ἔστιν 46 
ἕτερον ζῷον θῆλυ καὶ Ὄ ἕτερον ὦ ἄρρεν, τῷ δὲ εἴδει ταύτον Ζγα22. 
180 585), ἄϊθε τῷ γένει, τῷ ἀριθμῷ ψαδ. 4{1}21. Φατ. 
190810. ε4. 227 νη, 12, 228 12. η1. 242 9. βι. 198826. 

Μὸθ. 1016582. 9. 1018 318. ι8. 1084 584, 86, Β5, κῷ. 
1060 Μ29, ταῖ. 108 410. ἔχειν τὸ κοινὸν κατ᾽ ἀναλογίαν, 50 
κατὰ γένος, κατ᾽ εἶδος Ζμαῦ. 645 δ38. ἀνακάμπτειν εἴδει, 

ἀριθμῷ Γβιι. 838018, 17. ἄλλο ὼ ἄλλο γίνεται τύτων 
ἕκαστον, τὸ δ᾽ εἶδος τῷ πλίθυς ἑκάστυ μένει μβ8. 851 81. 
πᾶν κατ᾽ ἀριθμόν, κατ᾽ εἶδος (6 ἀπΊν ΘΥβΔΠΠ088 ΘχΧ ἷπ- 

ἀποιίοπο, 6Χ πούϊομο) Δγδ. 14.381. ὑχ ἑνὶ εἴθει λέγεται ὁ 55 
οἶνος μδιο. 8388 "3. τῶν γαμψωνύχων οἱ διαφέροντες τῷ 
εἴδει μίγνυνται πρὸς ἀλλήλης ΖγβΤ7. 146 8. ἕτερα εἴδει 
Ζβι. 497 010, 12. ΖΎβΒΤ. 14188. διαφέρειν τοῖς εἴδεσι 
τῶν μορίων Ζιβ15. 508 "85. ἀδιάφορον εἴδει, κατ᾽ εἶδος 
τὸι. 121 1, 22. Φθ8. 262 52. ἀδιάφορα εἴϑει Ζγβ1. 148 60 
41, ἀϑιαίρετον τῷ εἴδει τί ΜιΙ1. 1053 382. --- τελευταῖον 

εἶδος 

τῷ γένυς εἶδος ΜΟ610. 1018 "5. (κ8. 1061 824). ἄτομον 
εἶδος Μζϑ8. 1034 "8. Φεά. 221 07, ψβϑ. 414 Ῥ27 (τὸ οἰκεῖον 
ὼ ἄτομον εἶδος). ἄτομα τῷ εἴϑει Αδ18. 96 510, ΜιβΒ. 1088 
417 Βς. κΙ. 1059 586. ὁσία τὸ τῷ εἴδει ἄτομον Ζμα. θ44 
429. --- τῷ εἴδει ἰπάἀεβηίξα, ἱπαϊνίἀογαπι ππα]εἰταΔο οἴγουτα- 
βου ὈἰζΓ εἶδος Φ.. ΟΡ τὰ ἄπειρα τβ2. 109 Ρ14. πάντες οἱ 
τοιοίδε κατ᾽ εἶδος ἕν ἀφορισθέντες ΜΑΙ. 981 810. τὰ εἴη 
τοῖς οἰκείοις ἀτόμοις ὀνόματα τιθέασιν φταὶ. 816514. εἶδος, 

οοηὶ 3) καθόλυ ΜζΙιι. 1086 829. μ8. 1084 δῦ, μ58. 381 
"4. τὰ μαθήματα περὶ εἴδη ἐστίν" αὶ γὰρ καθ᾽ ὑποκειμένα 
τινός ΑὙ18.797. --- διὰ τί πεπέρανται τὰ εἴδη τῶν αἰσθητῶν 
αἰθ. 44521. τὰ αἴτια τῶν ὄντων ὑκ ἄπειρα κατ᾽ εἴσος 

Μα2. 994 32. --- 6χ Ἰορῖοι τὸ εἰθὺς δἰσηϊβοδιίουθ Δα] ϊὰ 
8αηΐ δΧρ!σαπάα: τῇ εἶδος α ψοποῖϊνο οχρ!οαῦϊνο, τὸ τῆς 
δευτέρας ὀλιγαρχίας εἶδος εἰπι Π56. 1298 22, 8. 129415. 
ἔστι πάντα ταῦτα περιειλημμένα τρισὶν εἴδεσιν Πε11. 1814 
415. τὸ περὶ τῆς τοιαύτης στρατηγίας σκοπεῖν νόμων ἔχει 

μᾶλλον εἶδος ἢ ἢ πολιτείας ΠγΎ1δ. 1286 38. ἙΓΡΙ22. 1395 
"21. ἐν ὀργάνυ εἴδει ΠΙαά4. 1258 530. ἐν μορίων εἴδει Οα!. 
468 3δ. ἐν ὕλης εἴϑει λέγεσθαι, τίθεσθαι, τάττεσθαι ΜΑ3. 
9887 Βπ, 984318. 4. 98582. 5.986}0, 9877. Γαϑ.818 
49. μαϑ. 839 529. σχεδὸν ἡμῖν περὶ ἑκάστων (ύοτὶ ἕκαστον) 
τῶν εἰδῶν τῶν χρησίμων ὺ ἀναγκαίων ἔχονται οἱ τόποι 
Ῥβ22. 1390 29. τῶν κοινῶν εἰδῶν ἅπασι τοῖς λόγοις ἡ 
μὲν αὔξησις, ἐπιτηδειοτάτη τοῖς ἐπιδεικτικοῖς Ῥαϑ. 1868 
29: ὅταν ἐπὶ τελευτὴ τὸ μέρους τέτυ γενώμεθα, ΌΝ πάντα 

τὰ εἴδη διεξεληλυθότες ὦμεν ρ86. 1441 }9. ὥστε ἢ παρὰ 
μέρος ἢ παρὰ εἶδος τῇ παλιλλογίᾳ χρηστέον ρΡ81. 1444 33. 

8. ΡΙδίο τὺς ὁρισμὸς ἐχώρισε ᾧ τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων 
ἰδέας προσηγόρευσεν Μω4. 1078 581; δαθάθῃην ποίϊοποε, 

4186 βιιϑίδηςίαθ υἱπὶ 8. : ἀϊρηϊτδύθπι Βαθοηι, ἀϊσαμίυν εἴδη, 
182. 1509 544. εἴδη εἶναι ἢ ἕν τι παρὰ τὰ πολλὰ (ἄϊει 
κατὰ πολλῶν 511) εκ ἀνάγκη ΑὙΤῚ. 11 85. οἱ τὰ εἴδη 
τιθέντες ΜΑΊ. 988 Ὁ1. οἱ λέγοντες τὰ εἰδὴ Μβ2. 9971 "2, 
Αϑ. 990519. μ4. 1019 218. τὰ εἴδη λέγυσί τινες ἐσίας 
εἶναι Μηϊ. 1042511. τοὶς τὰ εἴδη (ας ποιῶσι. τιθεῖσι) 
Μλ10.1075 "18. διὰ τὸ φίλυς ἄνόρας εἰσαγαγεῖν τὰ εἴη 
Ηκ4. 1096.518. (οἵ τὸ τῷ ἀγαθὴ εἶδος ηεαϑ8ϑ. 1218 437.) 
τὰ εἴδη χαιρέτω ΑὙ22. 88 8338. τὰ εἴδη, Ορρ τοὶ μετέχοντα 
πλϑ. 956}7. 46 Ρ]δίοηϊοβ ἰάθαγιπι ἀοοῦσιθα αηὐϊὰ ΑΥ 
τοίογαῦ δο ἰυάϊοοῦ οἱ Πλατων. 

4. Ατίβϑύοῦθ 68. ἀασπι αυδῦπον ἀἰδπραϊ ᾿γϊποϊρίογαπι οἱ 
ΒΩ ΠΊΔΓΠϊ ΟΔΆΒΑΓΙΠΙ ΡΌΠΟΓΆ.), ἔΟΥΠΙΔ]Θὴ σαδθη) δὲ δ. 18 
ποταϊ εἰ δυ8 βἰσηϊβοαῦ (ν αἰτιον, ἀρχή) εὖ εἶδος ἀρρεὶ!αΐ, 
νεϊατὶ Φβϑ8. 194}20. Μδ2. 1018 28. ὙὟΖ δὰ ΑδΙ1!1. 94 
820. οὐ ἄυο αϊάοπι ξϑηθτα, ΘΒ ΒΑΓΈΠΙ, βπ8118 δὰ τιουϑιϑ, 

(γιγνόμενόν ἐστιν ἐκ κινήσαντος ὼ τὸ εἶδως . Ζγαξι. 7129 
"20. τὸ ἄρρεν παρέχεται τό τε εἶδος ὼ τὴν ἀρχὴν τῆς 
κινήσεως Ζγαϑο. 129 510) δὰ ἐοστοδίθτι σϑέθσιαπιων (εῖδος, 
οοπὶ βγη τέλος, τὸ ΕΙ ἕνεκεν Μλ4. 1015 Δ10, 4. Γατ. 8324 
Β17. β9. 3856. τὸ κινῶν ἐν τοῖς ἀπὸ ὁτανοίας τὸ εἶδος 
Μλ4. 1010}81. ἡ τέχνη τὸ εἶδος Μζϑ9. 1084 424,51. λβ8. 
1010514. Ζγα22. 1801 ὅ οἴ αἰτία Ρ.22}46); Ἰξααμα ργδθοῖ- 
Ῥὰδ 80 ὈΥΪΠΟΙρ 8118 ἀἰδυϊποῦϊο οϑῦ οαυβαθ ἔογτη 118 οῦ τοδί γὶδ] ε. 
ΟΡΡοπυηίαῦ δαΐθιῃ ἰπίθῦ 86 ψ8] ὑγίδ εἶδος, στέρησις. ὕλη 

Μλ2. 1069 084. 4. 107011. 18. οἵ στέρησις, νεῖ αυοὰ 
εϑὺ ἤγθααθης βϑίπιαπι, εἶδος οἵ ὕλη (ᾳααθ οὰνγ ποῦ 86 
ἀϊρεϊπριαπίατ, ΑΥ “ἈΡοτεϊββῖπο «'ἰξαϊβοας Φακα 7. 190 520) 

βῖγα εἶδος οἱ ὑποκείμενον, ἐξ ὃ γίνεταί τι ἐνυπάρχοντος, 
γοϊαῦ Φα 4. 187 320. 7. 190}28. βΙ. 198 481,51. 3.194 
Β20. Ὑ7. 2071, δ1. 209 321. 2. 209 28. Οαϑ. 2171 038. 



εἰδότως 

δ8.810}15. 4. 812812., 15. Γαῖ. 824 17. β8. 8335 816, 
21.9. 385 956. ΨαΙ. 4082. β1. 4128, 10. 2. 414514, 11. 
Ζγβι. 132 35. «21. 129 Ὁ11. Μβ2. 9968. δ). 1018."28. 
4.1015.310. ζ8. 1038 918. 9. 1034 018. η2. 1048 8320. 4. 
1044436. θ1. 1049 .8ὅ. 8. 1080 15. ι8. 1084 480. λϑ8. 

1009Ἁ ν8 5, 1010 1. μ2. 1071 482. 8. 1084 "10. νδ. 1092 

"94, τὰ ἐν ὕλη εἶδος ἔχοντα, εἶδος ἐν τῇ ὕλη Γαδ. 821 
521. Φὸ 8.210 421. Οαϑ. 278 39. τὸ εἶδος περιέχει. ὴ ὕλη 
περιέχεται ΦΎΤ. 201 "1. Οδά. 8312312. εἰδος μετὼ τῆς 
ὕλης Μηδ. 1044 510. εἶδος ὕλη μεμιγμένον Οαϑ. 218 814. 

δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης ψβι5. 424 818. 
ἄλλῳ εἴδει ἄλλη ὕλη Φβ2. 194. 09. εἶδος, οοπὶ δγὰ μορφή 
4βι. 1983.331. 2. 209 "8. γ2. 246 "18. Οαϑ. 2718 814, 15. 
Γβϑ. 8385}96. ΨΒΙ. 4128. Μὸ4. 1018 55. 8. 1017 520. 
ζ8.1088 "δ. ηδ. 1044 Ῥ22. 11. 1062 328. 4.ὄ 10δὅ 018. κῷ. 
1060 322, 526. Ράτῖίος οὰπὶ ν εἶδος. υδὶ ορροβίζαμη οδὺ 
ὕλη, ςομὶ ΒΥἢ παράδειγμα, διαφοραί Φβ8. 194 526. Μ52. 
1018826. Φαά. 187 320. ἔστι ὁ ἡ διαφορὰ τὸ εἶδος ἐν 

εἱλεῖσθαι 919 

εἰδώλοις μτῶ. 4649, 11. διὰ τί ὁ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ μόνον, 
τῶν δ᾽ ἄλλων δὲν ἐν οἷς ἐμφαίνεται τὰ εἴδωλα αι. 4838 
412, Δημόκριτος εἴδωλα ὸ ἀπορροὰς αἰτιώμενος τῶ. 464 
86, τὰ φαινόμενα εἴδωλα καθευόοντι εν. 462511. ὦ πάμπαν 
ὁιαβλέπυσι φαίνεται εἴδωλα πολλὰ κινύμενα ενβϑ. 462 514, 
117. εἴϑωλον ἐδόκει προηγεῖσθαι βαδίζοντι μγά. 818 θδι 

εἰδωλοποιεῖν. οἱ ἐν τοῖς μνημονικοῖς τιθέμενοι καὶ ἢ εἰδωλοποι- 
ὄντες Ψγ8. 4217 ν20. 

εἰκ ἀζειν. ἐνδέχεται εἶναι ὅμοιον ὼ μὴ εἰκαζόμενον πρὸς ἐκεῖνο 
ΜΑ9. 991 824. μὅ. 1019 028, ὡς εἰκάσαι πρὸς μικρὸν μεῖ- 
ζον, μικρὸν μεγάλῳ μββ. 866 }29. Ζιαδ. 490 55. εἰκάζειν 
τινα τινι Ζγὴδ. 169}19. Ργά. 1406}80, 1401 57, 10. 
Πολύγνωτος κρείττυς, Διονύσιος ὁμοίως εἴκαζεν ποϑ. 1448 

δθ, εἰκάσαι, ἴθ εἰκόνα ποιῆσαι ΡΎΙ!. 1418.ν8, ὅ, 8. δεῖ 
εἰκαάζοντα ταὶς πράξεις αὔξειν ρ86. 1441 382. --- εἰκάζειν, 
φοπίθοΐαγδ, αἰνίπδηὰο ἈΒΒ6αΕΣ, μὴ γνωρίζ εἰν μηδ᾽ εἰκάσαι 
αι. 4081. ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον Πβ5. 1106 580. 

εἴκειν, μηδαμῆ͵ μηδὲν εἶξαι φῦ. 809 81. 
εἰκὴ λέγωσιν, ὅταν μηδὲν ἔχωσι προκείμενον τι12. 112}14, 

15. οἵ Ργϑ8. 1406 517. ΟΡΡ' μετὰ λόγυ γα θ. 1211.51. 
τὴ ὕλῃ Ζμα 3. 648 524. εἶδος, ΟΡΡ στέρησις. ΘΟὨΪ ΒΥΠ 

κατηγορία, ἕξις Γαδ. 81817. Μηδ. 1044 088. (4. 1065 30 
813. δ. 1071 49. 8. 1010 412, υδιπαθδμ ἥ στέρησις εἶδος 
παῖς ἐστι ΦβΙ1. 198 "19. εἶδος, ΒΥ ποιόν, ΟΡΡ ποσὸν Μγδὅ. 

101023-25. τῷ εἴδει ἡ τῷ ποσῷ μεταβάλλειν μβϑ. 
8351 }9Ω28. εἶδος, ἴδε θέσις 53 9714 20, --- αυοπίαπι ἡ 

8. 1215 81. νήφων ἐφάνη παρ᾽ εἰκὴ ἀῤοεντάς τὸς πρότερον 

ΜΑΒ8. 984 "17. εἰκῇ γράφεσθαι ὁ δίκας Ηζό. 1820518. εἰκῇ 
ὁρᾶν, βγη ἀπὸ ταὐτομάτω, ἀϊει ἀπὸ ὃ ἕξεως Ῥαϊ. 1854 
8ρ,10. 

ὕλη δύναμις (οἵ ὕλη 8), τὸ εἶδος ἐνέργεια βἰνα ἐντελέχεια 25 εἰκονογράφας ποιὅ. 1454 9, 
οι Μύδ. 1060 "2, 516 (ΒΖ δὰ Μη2. 1048 818). ΨβΙ. 412 
810. 23. 414 3171. «ΓΜη2. 1048.3220. 8. 1048 388,1. λὅ. 

1011 49. εἶδος τι ἡ ψυχή ἴ42. 1482}87. τελειὸν τὸ εἶδος 
Ηκ8. 1114 410, 18. π᾿ 8886 αυΐάθαι ἀϊοϊταν ὅσία ἥ τε 
ὕλη ὸ τὸ εἶδος ὼ τὸ ἐκ τύτων ΜζΊ0. 1085 32, δΒορἃ αυΐδ 80 

τὸ εἷσος αἴτιον οϑῦ τῆς ὕλης ᾧ τί ἐστιν ΜζΙΤ. 1041 "8, 
τὸ εἶδος ἐσία δόξειεν ἃ ἄν εἶναι μᾶλλον τῆς ὕλης Μζϑ8. 1029 
229, 6, 117, οὔ ἴῃ ἀοβπιοπάδ ποϊίομο λεκτέον τὸ εἶδος καὶ ἧ 
εἶδος ἔχει ἕκαστον Μζιο. 1085 88, τὴν τῶν ὄντων λαβεῖν 

ὑπετέην τὸ τῶν εἰδῶν λαβεῖν καθ᾽ ἃ λέγονται Μβϑ3. 998 85 
. ζ11. 10836}28, κατὰ τὸ εἶδος ἅπαντα γιγνώσκομεν 

Νὴ. 1010"25, τὰ μαθήματα (ἀοοιτῖπα πραΒ Θπηα 68) 
περὶ εἴδη ἐστίν, καθ᾽ ὑποκειμένυ, τινὸς ΑὙ18. 19 87, ἐν 

τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ νοητά ἐστιν ΨΎΒ. 482 35. ὁ 
νὸς εἶδος εἰδῶν ᾧ ἡ αἴσθησις εἶδος. αἰσθητῶν ΨΎ8. 482 52. 40 
ἰδὴ6 τὸ εἰδος γϑὶ οϑ86 ἀϊοϊϊζυγ σία νοὶ] οοηὶ ΒΥ ὅσια 

Μζι). 10831.529. 12. 1088 526. δ. 1033 "171. θ8. 1056 8ὅ. 

ὁ4.1015.510. μὸ2. 8319 26, ὅσια τὰ ἔσχατα εἴϑη,. ταῦτα 
δὲ κατὰ τὸ εἶδος ἀδίαφορα Ζμα4. 644 324. ὅσια ἡ κατὰ 
τὸν λόγον ΜζΊ1Ο. 1080 "18. 48. 1084 010, πρώτη ἀσία 45 
Μζτ. 1082 Β1 (οὗ ἡ κατὰ τὸ εἶδος ὡσία Μη8. 1044 510), 
τόδε τι, ΕΝ εἶδος Γαβ. 818 582. Μθ1. 1049 385, εἶδος λέγυ" 
τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάστυ ΜζΊ. 1032 1. 10. 1088 η82, 16. 
8.108 Ὀ5. η4. 1044 386. ὁ 2. 1018 Ρ28. Φβ2. 194 521, ὁ 
λόγος ὁ τὰ τί ἦν εἶναι 4β8. 194 Ῥ417. Μὸ3. 1018 327, τὸ 50 
εἶδος ὁ λόγος, εἶδος ἢ λόγος Μβ2. 996 "8. ζ10. 1085 521. 
11.1036 "5. η4. 1044}12. λ2. 1069 "84. Φὸ. 209 Δ21, 
ψαι. 403 Ρ2. β2. 414 "14, 
Φβι. 193.ν81,}1. --- τὸ εἶδος ὁ γίγνεται Μζ8. 1088 Ρ17, 
8.9.1084 "8, 18. η8. 1048 "17. δ. 1044 2. λ8. 1069 "85, δὅ 
10710518, ἀκίνητον ᾧε!. 224 "δ, 11, Μκ11. 1061}9. τὸ 
εἶοος Κ ἡ ὕλη χωρίζεται τῷ πράγματος Φὸδ2. 209 "28. 
εἰς εἶδός τι μεταβάλλειν μὸ 8. 880 082. πῶς ἐν τὴ μίξει 
λύεται τὸ εἶδος Τα 10. 8328 328. 

τὸ εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον 

εἰκ ὀνοποιό ς. ζωγράφος ἤ ἡ τις ἄλλος εἰκονοποιός ποῦ. 1460 "9. 

εἰκός, ἴ6 εἰκός ἐστιν. ναϊυυ ταύτην εἰκὸς ὑπολαβεῖν αἰτίαν 

5 μα 8. 846 580. 14. 851 ν19, 852 δ2ν αὶ τὸ εἰκός, ἀοῖ 
ὃ ἐπὶ τὸ πολιὶ ἴσασιν ὅτω γινόμενον, τῶτ᾽ ἐστὶν εἰκός Αβ2ῖ. 
ΤῸ 5ὅ8η4. Ῥα2. 188571584. β2δ. 1408 31, 1402 "16. κατὰ 
τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον πο9. 1481 488, Ὗ 10. 1452 8420. 

11. 1453 524. 16. 1464 584. εἰκὸς ὼ πιθανόν Ρβ23. 1400 
88,12. τὰ παρὰ τὸ εἰκὸς γεγενημένα πράγματα, Ὅ}8 παραὶ 

λόγον ρ9. 1429 07,329. εἰκὸς ᾧ παρα τὸ εἰκὸς γίνεσθαι 
ποϑῦ. 1461 1ὅ (οὔ Αξαὐβουῖβ νθγβὰβ ἔν 9, Ρβ34. 1402 
810). προαιρεῖσθαι ὀεῖ ἀδύνατα εἰκότα μᾶλλον κα ἢ δυνατὰ 
ἀπίθανα ποϑά. 1460 321. λαβεῖν τὸ εἰκός μβ2. 855 51. 
μαντευόμενοι τὸ συμβησόμενον ἐκ τῶν εἰκότων Ζγὸ!. 105 

421. τὸ εἰκός, ΒΡ66168 φυδοάδῃ πίστεως ἐξ αὐτῷ τὰ πράγμα- 

τος ρ8. 1428 "2δ- 1429 420. τὰ τέτταρα, ἐξ ὧν τὰ ἐνθυ- 

μήματα, ταῦτ᾽ ἐστὶν εἰκὸς παράδειγμα τεκμήριον σημεῖον 
ΡῬβ2ὅ. 1402314, 16. α8. 1859 58. εἰκός, ἀϊδὲ σημεῖον Αβ 
21.10.31. ἀϊβὺ παράδειγμα ρ15. 1481 824-20. --- εἰκότος 
μγ8. 812 022. ρ1. 1402 312. εἰκότως ἴῃ βμὸ δαυποῖαί Ρο- 
δἰῦαπι Φὸ 8. 214 "28. Ργὶ 1.1418 322. εἰκότως τῦτο δρῶν- 
τες Μγ3. 1005 8482. ὴ εἰκότως πκβι1. 981 86. 

εἰκών, ἀοῦ ὅἶ καὶ γένεσις διὰ μιμήσεως τζ ἃ. 140 514. ΟΡΡ 
παράδειγμα Μμδ. 1019}85. Αϑ. 9911. [184.1510 330. 
ζωγραφία τὰς εἰκόνας τοῖς προηγουμένοις ἀπετέλεσε συμ- 

υἵνας Ἀ 5. 390914. λευκογραφήσας εἰκόνα ποθ. 1450 "8. 

ϑὸὲ πρίων ξύλινος (ἐστίν) ἀλλ᾽ ῇ ὡς εἰκών μὸ12. 890.518. 
ἃ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν, τύτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα 
ἡἠκριβωμένας χαίρομεν θεωρᾶντες ποά. 144811. αἱ τῶν θεῶν 
εἰκόνες Παξ. 1284 085. (θεῶν εἰκόνας ἐν δακτυλίοις μὴ φο- 
ρεῖν αυϊὰ βἰσυϊβοοῦ ΡΥ Βαρογθίβ ἢ 192. 1612 "1 4.) μέρη τι- 
μῆς εἰκόνες Ῥαῦ. 1801 586. οἔ β28. 1397}39. ΠΕ12. 1816 
519. ---- τβοϊοτίςθ αἱ τῶν ποιητῶν εἰκόνες τί ποιῶσι (οὔ με- 

ταφορα) ῬΎ1Ο. 1410}16. εἰκὼν τί ἐστι ἢ τί διαφέρει 
μεταφορᾶς Ῥγά4 (ρταθοίριθ 1407 410-14). 10. 1410 δ17. 
11. 1412}82. εἰδότως ν εἰδέναι. 

εἴδωλον. παραπλήσια τὰ φαντάσματα τοῖς ἐν τοὶς ὕδασιν εἱλεῖσθαι. ἐκ ἔχειν ξόραν, ἀλλ᾽ ἀεὶ περὶ τὸ μέσον εἰλεῖσθαι 

Ε69 



Εἱλενία, 

μβ2. 85655. πνεῦμα εἱλύώμενον κάτωθεν ἄνω, εἱληθὲν ἐν 
νέφει κά. 395 38,11. εἱλεῖσθαι ἐν τῷ τόπῳ, μὴ δυνάμενον 
ἐκπλεῦσαι θ108. 840 388. 

Εἱλενία ᾿Αθηνὰ (δοπὶ Ηδιβίογῃ; Ἑλληνία ΒΚ) θ108. 840 
8428, 84. οὗὁἩ Αὐθπρ ρ68. ΑΌΒ 1 8329. δ 

εἰχεὸς λαμβάνει τὸς τροφίας ἵππυς Ζιθ24. 604 480 Αὐδ. 
εἴλησις, ϑοβίαδ, Φβο. 191.828. 
εἱλιγμός, οἵ ἑλιγμός. 
εἰλικρίνεια. τὸ φοινικιῶν ὰ τὸ λευκὸν κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα 

μίξιν ἢ εἰλυκρίνειαν πολλὰς ἔχει διαφοράς χϑ. 198510. ιὸ 
εἰλικρινεῖσθαι. περιπνεομένη αὔραις ἡ γὴ εἰλικρινεῖται κὅ. 

8971 388. 

εἰλικρινής. τὸ λευκὸν μέλι ἐκ ἐκ θύμυ εἰλικρινῶς Ζιά0. 621 
38. 5γὴ καθαρός μα 8. 340 "8. ὀσμὴ καθαρωτέρα ὴ εἶλι- 
κρινὴς πιβ11. 301 νι, ἄκρα 
880 588. τὰ στοιχεῖα τὰ εἰλικρινὴ ἀδιάφορα πλα 29. 960 
481. ὅσα εἰλικρινὴ γῆς (( 6 486 εἰλικρινῆ φοπδϑίδηῦ 6 [6ΓΓΆ) 
μὸτο. 88816. ἡδέα, ὅταν εἰλικρινῆ ἢ ἀμιγὴ ἄγηται εἰς 
τὸν λόγον ΨΎ2. 4264. --- ἄγευστοι ἡδονῆς εἰλικρινῶς ὼ 
ἐλευϑερίαν Ηκθ. 1116 520. --- εἰλικρινῶς ὅλον λευκόν Φαά. 90 
1817 ΒΑ, (46 βοτίρίυτα εἱλικρινής οὗ Ιά6]6᾽ 824 Μοὶ 1 844.) 

εἵλω ς. οἱ εἵλωτες γεωργᾶσι τοῖς Λάκωσιν, ἐφεδρεύωσι τοῖς 
ἀτυχήμασι Πβ10. 1211} 41, 1212}19. 9.1209588. οἱ ἔφο- 
ροι τοῖς εἴλωτι καταγγέλλεσι τὸν πόλεμον, ὅ ὅπως εὐαγὲς 
τὸ ἀνελεῖν 495. 1558 "81. εἴλωτες, δοῃΐ πενέσται. ϑ ὦ ΒΞ 
ρῶται [δ44. 1668 Ῥῳ, 

εἷλωτεία. οἷς τῶτο (τὸ ἐπιβυλεύεσθαι) συμβαίνει περὶ τὴν 
εἱλωτείαν Πβϑ9. 1269}123. αἱ παρ᾽ ἐνίοις εἷλωτεῖαι καὶ πενε- 
στεῖαι ὼ δυλεῖαι Πβ5. 12645"88. 

εἱμαρμένος. εἱμαρμένη πόθεν ὠνόμασται κΊ. 401 "9. γενέ- 30 

σεις βίαιοι ὺ ὁχ εἱμαρμέναι Φεθ. 280 582. συνελογίσαντο 
τὴν εἱμαρμένην. ὅτι ἐν τύτῳ εἵμαρτο ἀποθανεῖν αὐτοῖς πο16. 
1455511. 

εἶναι, τὸ ὄν. 1. ἔογαιδο δ δοπβίγαουϊομθδ Βτϑτμτηδ 686. ἐσ- 
σεῖται (Βοιι Β 893) Πγ14. 128518. εἶμεν 
412 (Υἱ ἦμεν ὙταΙῸρ). ἤστην Ζιζ8. 562 “4. -- ἔστω τι!τ. 
176.324. ἔστω φασις, ἀντίφασις εὖ. 11.818. 6. 11388. ἔστω 
δεδειγμένον. κείμενον β'πι Αα 27. 18.337. β8. 5911. 14. 
68.871 δ]. δαΐϊασαα ἔσεσθαι βᾶ6ρα οὰπὶ ραγίϊεϊρίο ρδγίδοιι 
δομϊαπούαπι ἰορίθαγ, νους ἐσόμεθα ἀνηρηκότες, δεϑειχότες. 40 
διειλεγμένοι τα δ. 102 514, 89, "2, 6. 102. 588. 18,108 "8, 
11. βι. 109 4, 6. 2. 109 "34 8]. ἔσται ἀνηρημένον. ἀποδε. 
σομένον, δεδειγμένον τΎΒ. 120 524, 81. ε2. 180}7. βά.111 
"21 4]. ἔσται κείμενον τε8. 181 7,016, 82. 9.189 317. --- 
τῶτο ἦν (ἰ 6 Βοο βἰρῃίβοδθαῦ) Αα14. 88 54. 11. 81.59,}10. 45 
19. 38 38ὅ. 28. 41.580. --- ἴογιηδα νοὶ εἶναι ἰμβοϊϑηζίυβ 
ομαΐββδθ, οὗ ΕἸ Ρβῖβ. - βεδβθιηᾶ Ρίπάδγίδαπι: ἔστι δὲ ὼ ̓  
μεγαλοψυχία αὶ ἡ μεγαλοπρέπεια ἢ ἡ ἐλευθεριότης μεσο- 
τητες ἠεγά. 1281 ὈΩ 7, ἜΓΨΆΙ Ῥοοὺ ΠΙ 820. --- εἶναι ὁ βϑῃοῦ 
Ροβξεββῖνο ἄλλυ ἐστὶν ἄνθρωπος, ὃς ἂν κτῆμα ἢ ἄνθρωπος 50 
ὧν Παά. 1284 81. ς δ6ῃ τηδύοσίδο, ὅσα ἐστὶν ὕδατος. οἱ 

ἄλες γῆς εἰσὶ μᾶλλον 5ἰπι μὸ 8. 888 86. 1. 888 Ρ20, 88481. 
8. 3852, 4. οἴ (οποῦναϑ . 149 841. εἶναι α ἀδῦ, εἰς ἐνίας 

τῶν πολιτειῶν τῷ κρατεῖν ὅσας Πγϑ. 12710.318. τὸ ἤλεκτρον 

ψύξει ἐστὶ μὸ10. 888 519. εἶναι δυνάμει ΜΥΊ. 818 "88 ἐδ 
οἵ Ρ3221 480). --- εἶναι ς ῬΥΘΘροϑ οἱ θυ8. εἶναι πρὸς τοῖς 

ἰδίοις, ΒΥῃ διατρίβειν πρὸς τοὶς ἔργοις Πεδ. 1809 56,8. οἱ 
ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὄντες Πεθ. 1806 "28. οἱ ἐν ὑπεροχαῖς τῶν 
εὐτυχημάτων ὄντες, οἱ ἐν παθει ὄντες «Πδι1. 1295"14. 

Ὑ16. 1287}8. εἶναι ἐν ἐναντίοις τόποις ἢ εἴδεσιν Φθ6. 260 60 
49. ἐν θατέρῳ τύτων (τῷ ἀπείρῳ ἢ τῷ πεπερασμένῳ) εἶναι 

ὶ εἰλικρινέστατα πῦρ ἢ γὴ Γβ8. τ5 

Ψβι10. 422 5 

εν 
εἰναι 

Φγ4. 202 584. οἰκία μὲν ἐκ πόλεως, ἄνθρωπος ᾿ἐξ οἰκίας 
ἔσται Πβ2. 1261 319. δ᾽ ὁ βορέας εἰς τὴν ἐνταῦθα εἰκυ- 
μένην πᾶσαν ἐστιν μβ 6. 868 51. -- εἶναι ς δανογῦ Κ' ὅτως 
ἡ ἀλλαγὴ ἢ ἣν πρὶν τὸ νόμισμα εἶναι Ηεδ. 1188 026. τὸ αἷ- 
τιον τῷ καλιὺς εἶναι ρ1. 1421 514. ὅσυς ἐνδέχεται τρόπους 

εἶναι τὰ δικαστήρια Πὸ16. 1801511. --- ἔστι ς ᾿πβη, νϑ- 
Ἰυῦὶ ἔστιν ἰδεῖν βτηι μα 14. 858 38. Πγ1δ. 1286 5γ. δ13. 
1291 }8. ε2. 1302 828. 8. 1808 "88, 1809 84. ἔστιν ὥστ᾽ 

ἔχειν εἰπι ΠΕϑ. 1809 "82. πλα 11. 969 318. --- ἔστι μὲν 
ὡς, ἔστι δ᾽ ὡς αὶ ΑὙΙ. 11}68 2. 88. 89 829. Φθ4. )5ὅ 
525. μὸρ. 388516. ΜΜ10. 1081 514, Ηε13. 1186 580, 
Πε2. 1802.386. ἔστιν ὅπυ Πὸ 15. 1299 Ρ28. εἰσὶ δέ τινες, 
οἱ Πεῖ. 1801 "2. 

ἢ. τὸ εἶναι τὴν παράτασιν τὴς ὑπάρξεως τ οἷον τὴν ἐνέρ- 
γειαν τῇ ὄντος δηλοὶ δίπηρ!. δὰ ΡΆγΒ ῇ 114). τῷ μετρεῖσθαι 
τῷ χρόνῳ ὸ τὴν τὴν κίνησιν ὼ τὸ εἶναι αὐτῆς Φὸ 12. 
231 "6, 8, 9, θ12, 28, 81 (εῇ ἀσία. 2). εἰ ἔστι. ἀϊει ἧτι, 
διότι, τί Αδι. δεῖ τὸ ὅτι ΕΚ τὸ εἶναι ὑπάρχειν. δῆλα δι ὄντα 
ΜζΙι1 . 1041 815. τῶν ἐσιῶν ἑκάστην τῷ τῷδε ὸ τῷ ναστῷ 

ὼ τῷ ὄντι προσαγορεύει Δημόκριτος 202. 1514 518. ΠῚ 
ἶΝ τὸν βυλόμενον εἶναι ὸ ζὴν τὸν φίλον αὐτῷ χάριν Ηι4. 

1166 “4,19. 11. 1. 1168 36. 9. 1110}7.8. ηεηθ6.1240386. 

βέλτιον τὸ εἶναι τῷ μὴ εἶναι Γβιο. 886 "28. ἀϊδι γίγνεσθαι, 
φθείρεσθαι τεῖ. 1317 2156η. δυνάμει τὸ αὐτὸ τἀναντία, τῷ 
δ᾽ εἶναι φΦ ΨΎΣ. 421 51. ἐπί τινων ἐνδεχόμενον ὥστ᾽ εἶναι 
ποτε ὦ μὴ εἶναι ἄνευ γενέσεως ὼὸ φθορᾶς Φθ6. 258 011. 
ἐνδέχεσθαι ἢ ἅ; εἶναι ἀδὲν διαφέρει ἐν τοῖς ἀιδίοις ,Φγ4. 208 
580. τὸ ἀεὶ ὃν Οα12. 281 "2. μέσον τῷ ἀεὶ ὄντος καὶ τὸ 
ἀεὶ μὴ ὄντος τὸ δυναΐμενον εἶναι ὼ μὴ εἶναι 0.12. 282 88. 

τὸ εἶναι, αἰθὺ τὸ εὖ εἶναι 89. 1481 314. εἶναι. ΟΡΡ φαί- 

νεσθαι μβϑ. 810211. ὧν ἔλεγχος, ορρ φαινόμενος τιϑ. 110 
9, ὄντες ὁρισμοί, ΟΡΡ δυοκῦντες τβα. 111 δ 8. 6710.114 
28, τῷ ὄντι ( 4 ἁπλῶς), ἀἰδὺ πρὸς τὸν ἠρωτημένον τιϑ82. 
182 524. --- τὸ ἐσόμενον Ῥα!5. 1871681. β19. 1892 "83- 
1898 ."8. ἀἰδὺ τὸ μέλλον Τβι. 8871 }4. μτ2. 468}29. -- 
πνεύματος ἤδη μὲν ὄντος, ὅπω δὲ παρόντος μΎ8. 812 
027. 

8. τὸ εἶναι λέγεται πολλαχῶς, τὸ ὃν λέγεται πολλαχιὺς 
Μὸ1 ΒΖ. 11. 1019 34. Α9. 99219. αἹ. 998 081. ζ1.1028 

410. 4. 1080 821. η2.1042}25. κϑ. 1060 Ρ82. 8. 10θ4 

Β1δ, μ2. 1071 17. νϑ. 1089 57. ῷα 2. 186 421. γ8. 306 
421. Ψαῦ. 410318. β1..412 "8, τὸ ὃν λέγεται μὲν πολ- 
λαχώς, ἀλλὰ πρὸς ἕν ἡ μίαν τινὰ φύσιν, πρὸς μίαν ἀρχήν. 
καθ᾽ ἕν τι αὶ κοινόν, ἐχ ὁμωνύμως ΜΎ2. 1088 "88 Β;, δύ. 
κϑ. 106111.}11. λέγεται ἰσαχῶς τὸ ὃν ἡ τὸ ἕν Μι2. 
1058 28. ζι. 1080 ὅτ 16. 1040 διθ. δ)Ι1Ο. 1018 588. 
ταὐτὸ σημαίνει πως τὸ ἐν ἡ τὸ ὃν τῷ παρακολωυθεὶν ἰσα- 
χῶς ταῖς κατηγορίαις, ἀντιστρέφει Μι2. 1054 814. κβ. 1081 
511. γ2. 1008 "28 ΒΖ. τὸ ὃν καὶ τὸ ἕν ἔστι καθόλι μάλιστα 
πάντων Μβ4. 1001 821. ..3.1058 020. κ. 1060 Ρ8. τὸ 1. 
121 ἅ10. 8. 121 57 8η4. ὅσαπερ τῷ Σ ἑνὸς εἴδη, τοσαῦτα, ὼ τὸ 

ὄντος ἐστίν ,ΟΜΎ2. 1008 "84. εὔχ, οἷόν τε τῶν ὄντων εὖτε τὸ 

ἕν ὅτε τὸ ὃν εἶναι γένος, ὑὸ᾽ ὡσίαν τῶν πραγμάτων Μβ3. 
998 "22 ΒΖ. 4. 1001 85, 27. 1. 996.36. ζ16. 1040 Ρ18. ηδ. 
1046 }8, 7. 12. 1058 Ῥ28. κΙ. 1069}21-88. Αδ7. 92}18. 
τδι. 121 416. --- απίνογβα]οπὶ τὸ ὄντος ποῦ οπθσω βισοϊδοδλι 
τὸ ὃν ἵ ὃν Μγ2. 1008 821,1, 1004 Ῥδ, 15, 1008 48, 18, 
24, 26. ΒΥ ὃν ἁπλῶς Μει. 1026 59 (864 οὗ ᾿πῆτα 40). ὃν 
καθόλυ Μκ8. 1060 ν8). ορρ ὃν τὶ (ἕν τι ΒΚ) Μεῖ. 1028 
ν4- 8 (110 5θῆβὰ ὄν οὐ τὶ ὄν ορρ Αα88. 49 581 544), μέρος 
τῷ ὄντος Μγ1. 1008 8324, κατὰ μέρος Μκ8. 1060 "82. ---- 



- 
εἰναι 

ἕναι ἁπλῶς, ἀϊδὶ εἶναι τὶ τι δ. 1671 32. ΑὙΙΟ. 16 6. α88. 
49 381] βη4ᾳ. 

4. 0Ὁὲ Ρ]Θὴ6 ΒΒΌΙΘΘΤΑΨΕΣ. ποσαχῶς λέγεται τὸ ὃν, αυ- 

ἴπογ ἀἰϊθιμπρυυηξατ ταρΐ, τὸ ὃν κατὰ συμβεβηκός. τὸ ὡς 
ἀληθὲς ὄ ἦν, τὸ ὃν κατὰ τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν, τὸ ὃν δυ- 5 
νάμει ἢ ἐνεργείᾳ ΜὸΤ. ε2. 1026.5"82- ΡΣ. θ10. 1051 384- 
"3, ν2. 1089 226. --- α. τὸ ὃν κατὰ συμβεβηκός Μὸτ. 
1011 471-22 ΒΖ. --- ὃ. τὸ ὡς ἀληθὲς ὃν ΜὸΤ. 1011.581. 
ε4. 610 Βα. κΒ. 1066 ."21-260. τὸ ὅτως ὡς ἀληθὲς) ὃ ὃν ἕτερον 
τῶν κυρίως Μεά. 1027 551. τὸ κἂν ιώτατα ὃν ἀληθὲς ἢ τὸ 
ψεῦδος Μθ10. 1051 δι, τὸ μὲν εἶναι ἐστι τὸ ὁ συγκεῖσθαι ᾧ 
ἕν εἶναι, τὸ ὁὲ μὴ εἶναι τὸ μὴ συγκεῖσθαι ἀλλὰ πλείω εἶναι 
Μὸ10. 1051 "12 (ν: δὰ 16 412). τὸ εἶναι ψιλὸν σημαίνει 
πρᾶγμα. ἐκ ἐσία ἐδενί ε8. 16 022 νΥ͂Ζ. Αδ 7. 9218. τὸ 

εἰπεῖν 221 

β. τὸ μὴ ὃν πολλαχῶς, ἐπειδὴ καὶ .Σ τὸ ὄν Μν2. 1089516. 
11. 1061 Ῥ26. ΦεΙ. 226 420. τριχῶς τὸ μὴ ὃν Μλ2. 1069 
ὑ2τ᾽ ΒΖ. τὸ κατὰ τὰς πτωσεις μὴ ὃν ἰσαχῶς ταῖς κατη- 

γορίαις λέγεται Μν2. 1089 32 1. “μὴ ὃν τι, ἀϊδῦ μὲ ὃν ἁπλῶς 
ᾧχϑβ. 186 "9, 187 δδ, τῷ μὴ ὄντος ἐδεμία, διαφο « Φὸ 8. 
215.310. ὅτε τὶ {5 ποιὸν ὅτε ποσὸν ὅτε πῶ τὸ μὴ ὃν Ταϑ. 

818816. τὸ μὴ ὃν εἶναι μὴ ὃν φαμεν ΜΎ2. 1008 Β10. 
λι. 1069 428. τὸ μὴ ὃν εἶναι τι 5. 180 "88. τὸ μὴ ὃν δεῖξαι 

ὅτι ἔστιν (ΡΙαὉ) Μν2. 1089 36. τὸ μὴ ὃν δοξαστὸν ὅτι ἐκ 
ἔστιν Ε11. 21 "82. οἴ τὸ]. 121 822. ιδ. 167 δι. τ μηδὲν 
γίγνεσθαι ἐκ μὴ ὄντος Μκ6. 1062 "24, κατὰ συμβεβηκὸς 
ἐνδέχεται γίγνεσθαι ἐκ μὴ ὄντος Μλ2. 1069 "19. ἀδύνατον 
τὸ μὴ ὃν κινεῖσθαι Φεϊ. 228 826. Μκ11. 1067 580. 

εἵνεκα τύτων ρ3.1422}21. οὗ ἕνεκα. 
εἶναι προσσημαίνει συνθεσίν τινα ε8. 16 24. ἀφελεῖν, μὴ τ εἰπεῖν. ὡς εἰπεῖν (ΛΖ δὰ 82.516, ΒΖ Δα ΜΑ1. 980 325) 
προσαπτειν τὸ ἔστι Φα2. 185 27, 80. εἶναι μὴ λευκόν, ἀϊδὺ 
μὴ εἶναι λευκόν Αα 46. 51 9, 28. εἶναί τινι) 6. ὑπάρχειν 
τιν Ααϑ. 2512. --- ς. τὸ ὃν κατα τὰ γένη τῶν κατηγο- 
ριῶν Μὸ1. 1011 322. ζ1. 1028 210, 14, 18. 4. 1080 321. 
θ1.1045}88. 10. 1051 "84-Ρ2. ν. 1089"1. Φα 3. 185 30 
421, ψα δ. 41018. οἵ κατηγορία. ᾿ πᾶν τὸ ὃν ἐν τόπῳ 

Φὸ δ. 212 029. ἢ ἢ αἰσθητὰ τὰ ὄντα ἢ νοητά (ψγϑ. 481 628. 
τὸ πρώτως ὃν ᾿ ὁ τὶ ὃν ἀλλ᾽ ὃν ἁπλῶς ἡ ἐσία ἂν εἴη 
Μζι. 1028.380. θ1. 1046 Ὁ27, ἡ ὕσία, ὴ ὅσα τόδε τι ση- 
μαίνει ἐχ ἕτερόν τι ὄντα ἐστὶν ὅπερ ἐστίν ΑὙ4. 18 08. οὔ 35 
«21. 48 526- 48. σία καὶ τὸ τόδε τι Ὁ τὸ ὄν Φατ. 191812. 
μὴ τόδε μηδ᾽ ἂν Γαϑ. “811 "28, τὸ ὃν τὸ τί ἐστι Μν2. 
1089 "84. τὸ ὃν τὸ κατὰ τὰς ὀσίας λεγόμενον Μνῶ. 1089 

482. αἱ ὕσίαι “ἢ ὅσα ἄλλα ἁπλῶς ὄντα Φατ. 1902. --- 
«. τὸ ὃν ὀυναάμει ἥ ἐνεργείᾳ Μγ5. 1009 382-86. δῖ. 1017 80 
285. λ3. 1069}1δ. μ8. 1018.480. οὗ Φγθ. 206 "21 Βᾳῃ. 
τὸ εἶναι ἐπεὶ πλεοναχῶς λέγεται, τὸ κυρίως ἡ ἐντελέχεια 

ἐστιν ψβι. 412 08. 
5. εἶναι ὁ ἀφίϊνο Ῥτδϑάϊοβιι (ΒΖ ἂν 8. Ιν 811) ΠΟΡΙΟΏΘΙ. 

ϑ θη Ὁ 3] 6 1ὰ βἰξτῆςαι, τὸ ἀγαθῷ εἶναι, τὸ μεγέθει εἶναι 86 
εἰ ἄλλο ἐστὶ τὸ μέγεθος ἢ τὸ ᾿μεγέθει εἶναι ΨΎγ 4. 429 
"10844ᾳ Ὑτάϊρρ. Αβὲι. 61 }»1 νυ. δ18. 96 Β11, 14. Μγά. 
1007 ΧΑ δ]. ἐπὶ τῶν πρώτων Ἂ καθ᾿ αὐτὰ λεγόμονῶν τὸ 

ἑκάστῳ εἶναι ΚΗ ἕκαστον τὸ αὐτὸ ἊΣ ἕν ἐστι Νζϑ. 1032860. 

ἐγω λόγος Φῷα2. 186 82 (εἴ ὅπερ ὃν Φα 8. 180 488 -"8ὅ, 40 
1817 48). - τὸ εἶναι συνήθως ὑπὸ τῷ περιπάτα λεγόμενον 

ὺ τὸ εἶδος σημαῖνον βίπιρὶ δὰ ῬΆγβ 1748 οὗ ἐσία 8, τὸ 
ὧν τοῖς ζῶσι. τὸ εἶναί ἐστιν ψβ4. 415 "18, μία μεσότης" 
τὸ δ᾽ εἶναι αὐτὴ πλείω Ψυτ. 481.λ19. ᾧ τὸ εἶναι ἕτερον 
Μζϑ8. 1029 522 Β:. τὸ εἶναι αὖν ᾧ (τῷ ἀπείρῳ) στέρησις 45 
Φγτ. 208 8]. κατὰ μὲν τὸ εἶναι ὅτι ἕτερον δῆλον" ἄλλος 
γὰρ ὁ λόγος Φὸ 8. 210 16. τὸ τὸ εἶναι δηλῶν ἐκ ἴδιον ἀλλ᾽ 
ϑρος τε 5. 188 Δ11. ἡ ἐσία ἑτέρα αὶ τὸ εἶναι 498. 268 "9. 

κατὰ μόνην τὴν φορὰν ὀδὲν μεταβάλλει τὸ εἶναι ΦθΊ. 261 
422. τὸ ὁ᾽ εἶναι ἕτερον, ἡ ταὐτό, ἄλλο (ορρ ταὐτὸν ἀριθμῷ) τὸ 
τε4. 188 84. ΦδῚ11. 219 27. 18. 222 8520. ε5. 229 329. 

Οὐ 4. 312.319. 20. ὅ. 812 338. Γα8. 8194. δ. 822 826. 

ψβιι. 424 525. γ2. 426516. 1. 481514, 29. Μλ1Ο. 1016 

"5 ΒΖ. Ηε8. 1180518. τὸ δ᾽ εἶναι αὐτῷ (αὐτοῖς) ὶ ταὐτό, 
ἕτερον ΦαΊ. 19181. δ6. 218 419. 11. 219 8391, Β11, εὖ. δ 

229318. ΨΎΖ. 425 "271. Μν1. 4580 22, υ2. 45δῦ 321. εν]. 

459516. Ηζϑ. 1141 Ρ24. βγη λόγος Φγᾶ. 202 320, 59,12, 
16. δ11. 219}11, 20. αι7. 449.516. τῷ εἶναι ἕτερον, διαι- 
ρετόν, κεχωρισμένον ῷαϑ. 186581. ὃ8. 210}5. 9.217 524 
(ἴοτιὶ τὸ). ΨΎΖ. 421.58, 5. 9. 4821. υἹ. 454 319. ϑγῃ τῷ 60 
λόγω αι7. 449518, 20. 

ΑὙ14. 19.520. Γα 2. 8156 4, μα ὃ. 8406. 18. 850 "28. 
αιδ. 444 319, 82. Ζιαθ. 490 0838. 18. 4985827. ζ1. 558}12. 
18. 567 380. 14. 568 "8, 27. 16. 569 "2, θ1. 5881. 8. ὅ98 
424. 12. 5971 84. .18. 6156 "20. 88. 622 Ρ22. Ζμα!ῖ. 639 39. 
β1. θ52521. Ζγγ11. 161 5"25δ. ε4. 184 014. 8. 188 518. 
ΗΘθ10. 1159 "6. ι4. 1166 329. 6. 1161}6. Πβδ. 126886, 
ῬΑ, 7. 1267 3838, 1268 328. ε2. 1802 319. Ῥαῶ. 1855 588, 

18606518. βδ. 1382}28. ΜΑῚ1. 980 325. Ὑ δ. 1010 380. 
πιβϑ8. 906 481. λγ1 5. 908 86. (ὡς εἰπεῖν ΕῚ ποῦ. 1450 818). 
ὡς ἔπος εἰπεῖν Μγδ. 1009 016. οἷς τύπῳ εἰπεῖν ΚΑ4.1}28. 
ὡς ἐν κεφαλαίῳ (ἐν κεφαλαίοις) εἰπεῖν Φὸ 8. 218.38. ΠΕΙῸ. 

1812 584. ὡς εἰπεῖν συγκεφαλαιωσαμένυς Πζβ. 1822 580. 
συλλαβόντι εἰπεῖν Ῥα 10. 1869 "18. υὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν 
Ζμδιο. 690 410. Ζγα18. 125 0117. 30. 1728 38. ὡς ἐπὶ τὸ 

πλῆθος εἰπεῖν Ζγεθ. 186 385. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν 
Ζιε1ϊὅ. 847 418. Π218. 1291 588. η10. 1388 88. ὡς ἐπὶ τὸ 

πᾶν (ἐπὶ τὸ πολι) βλέψαντας: εἰπεῖν ΖΎβΙ. 182 521. ΖμΎΣ. 
θ68ὃ 081. ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν Ζιζ 18. 518 328. υὑς ἐπίπαν 

εἰπεῖν μβ8. 858 Ρ16. Ζιβι5.. 580657. Ζμγθ. 669 08. ὃ. 
611 528. υὑἰς κατὰ παντὸς εἰπεὶν Ζγαι. 118 220. ὡς τὸ πᾶν 

εἰπεῖν κά. 8960 428. 1. 401 32δ. τὸ σύμπαν εἰπεῖν κ2. 892 
484, ὡς εἰπεῖν ὅλοις Ζιθ19. 601 Ρ26. καθόλυ εἰπεῖν, αἷς κα- 
θόλυ εἰπεῖν Κ1Ο. 12.327. ταὶ. 101519. ὁ 1. 12146. Ζμὸ14. 
691}2δ. Ρβιά. 1890}7. ρ80. 1480.588. ὡς ἁπλὼς εἰπεῖν 
Ζιὸ 4. 529 "25. θ18. 601}Ὁ}1. Πγ 14. 128δ31. ὁ 8. 1298 
84, Ῥβ9. 1881 814. ὡς ἁπλῶς διορίσαντας εἰπεῖν ποῖ. 
1461512. ἡ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀπόδειξις ΑὙΒ. 15 Ρ28. ὡς ἀξίως 
εἰπεῖν ὅμβθ. 651 086. --- δὰ 66 αιλ8 δηίθα ἀϊθραϊεία βυῦ 
Ἰηζογάστῃ τοϑρίοἶναγ ῬΘΓ Ρϑγῦϊο ΔῸΣ ΡΆΒ6, αἱ ῥηθεῖσαι αἰτίαι 
ΠῪ 8. 1219 588. δ8. 1298 524, ὁ νῦν ῥηθεὶς τρόπος Κιὸδ. 
16 29, ρ]οτυσιαιθ Ρϑγ ρματί ρϑυγῇ ρββ8 Πα. 1284 520. 
πο1θ. 1484 "δ. οὗ ὃ ὸ πρότερον εἰρημένον ἐστί ΠΎ16. 
128711. τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα μα. 848 518. --- 
ΔΌΒοΪυὔϑιι 6886. 8114 δὰ ἀϊβραϊδιϊοπίβ ΡΑτίθῃι τη 040 Ρϑγ πὰ 
Ροτῇ ΡΑ88 βἰρηϊβοαίασ, ναι τί μὲν ὧν τὸ ἄδικον εἴρηται 
βἰτλ Ηε9. 1138 Ρ29. βά. 1106 312. 9. 1109.524. ζ1.1148 
"17. Ἴ11. 1162 384. κθ. 1170 380, περιπέτεια, κ᾿ ἀναγνώ- 
ῥισις εἴρηται πο11. 1452}11. ἐν τῷ συζὴν οἱ μὲν πρὸς ἡδὸο- 
γὴν ὼ λύπην ὁμιλῶντες εἴρηνται δῖ τὰ Ηὸ 11.11275818. Αα80. 

46510. ε10.19 ὑγ, ΨᾺ] Ῥοοὺ 1 10, 88 6068 ΡῈΓ ἱπαρον ΡΘΡ 
ΡΆΒ8, γοϊαιὶ περὶ τύτων εἰρήσθω, ἐπὶ τοσῶτον εἰρήσθω, ἱκα- 
νῶς εἰρήσθω βὶπι Ηαδ. 1091314. β2. 1105 516. γὅ. 1118 
418. 12. 1111 020. 15. 1119}18. δ8. 1122 816. 11. 1126 
810. ε9. 1184 815. ηὅ. 114717. 616. 116827. .(12.1172 
414, κ2. 1174 812. 8. 1178 828 «]. ἰἰϑάφθην ἔοσται}β ᾿θοῦοῦ 
γϑιοψαῖυν δὰ ἀϊδβρυϊαυοηθιη ἀθ δδάθῃ γθ δ᾽ Ὁ] δ βοϊαὔϑαι, 
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εἰπερ 

οἵ ἱκανῶς. --- ἴῃ ῥγίμοϊρίο δἱϊουλιβ ἀϊδραϊαιίοη 8 εἴπωμεν 
ν ᾽ Ζγγ9. 158 329. Αα18. 82582. ΜΎΙ. 870}8 4]. -- τὸν αὐτὸν 

λόγον ἐρῶμεν ἢ περὶ τῶν ἄλλων Πγ 6. 1218 514. φανερὸν 
ἐκ τῶν ὕστερον βηθησομένων Πβ6..1266 5324. ---- ἔογιπδ 6 δογίδϊ 

; 
εἰς 

εἰρωνεύεσθαι πρὸς σπυδαάζοντας Ῥβ2. 1879 081. ἐν ταῖς 
κακολογίαις ρ86. 1441 "24, εἰρωνευόμενοι περί τι Ηδ18. 
1127}81. Γοργίας ἔφη, τὰ μὲν ἴσως ἀπορῶν τὰ ὁ᾽ εἰρω- 
νευόμενος ΠΎΖΣ. 1275 ΡΩ 7. 

Ρτίπιὶ ϑοῦῖνι : βαθρθ θχβίθϑιιγ εἴπειεν ΑὙΘ. 78 324. τθδ. 5 εἰς. οὔ Εμοκθη ΠῚ 831-86. 1. ἀθ Ιοοο. α. φορὰ (φέρεσθαι εἰμι) 
109 85. ι82. 182 820". Γα2. 815 "2, μα18. 8349 3165". 
Οβι8. 295 480". Πβ9. 1270}88". 10.1272 385". θδ.1389 
Δ14", Ψγ2. 4261". Ραῶ. 1857111, 1ὅ. 18. 1ὅ. 13779"11. 
β28. 1898.210". Ὑ71. 1408 315, 82". ΗζΙ. 1188 081". η6. 
1148 "82". ηεη12. 1245 "82" (0Ὁἱ δϑίογίβουβ" δαάϊθιβ οβῦ, 10 
ἴῃ φυϊθυϑᾶλμι οοἀὰ Θχμίθαῦαν εἴποιεν νοὶ εἴποι ἄν νεὶ εἴποι. 
οὗ εἴποιεν ΗΪΤ. 1141 84. εἴποι Ῥατ. 1864 "16). ρατὺ εἴπας 
τβὩ. 109 08". δ6. 128 425", 28", ε. 129 Ρ20, 180 08,20, 

29. 80. 8.181 34, 11,17. ζδ. 148530, 27 ἃ]. οβ1858"}98 
( νῚ εἰπων, οὔ εἰπὼν τζδ. 142 584. 11. 149 510 86 886ρ6). 15 
εἴπαμεν τζ 4. 142318. ΦγΙ. 200 25, 2. 202 82. ΨβΙ1. 
4238. πο12. 1452 Ῥ20 (οῇ εἴπομεν Ὁ15). Ηα11. 1100 "9. 
12. 1101 21 (υδίᾳαο ν 1 εἴπομεν, Ηα11. 1100 Ρ9. 12.1101 
521 ΒΚ’ οχμῖθοι εἴπομεν, οἵ εἴπομεν Ηα 11. 1100 "84). 
εἶπαν τί 12. 149 "6 (Υ 1] εἶπον). 

εἴπερ νΒ εἰ..  ῇῃΨ{Ά ΕΣ 
εἴργειν. εἰρχθέντα (τὸ ἀπὸ τὸ ἡλίν ἢ λύχνυ φῶς) ὑπὸ τῆς 

χειρὸς τὴν ὄψιν ὁ πημαίνει πλα38. 960 425. --- ἡὶ γῆ εἰργ- 
μένη ἀπὸ τὸ μέσυ ΦΎΒ. 305}11. εἰργόμενοι τῆς χώρας 
διὰ πόλεμον Πη11. 18380}7. εἰργόμενοι τῷ ἄρχειν, εἴργεσθαι 35 
πάσης ὕβρεως Πεβ. 1808 "84. 11. 1815 514. εἴργεσθαι τῶν 
νομίμων τὰς ἐν αἰτίᾳ ἢ 885. 1642.489. --- πρόθυρα συχνοῖς 
εἰργόμενα σταδίοις ἀπ᾿ ἀλλήλων κο. 898.517. 

εἴρειν. λέξις εἰρομένη ἀοῇ ῬΎϑ. 1409 329, ορρ κατεστραμ- 
μένη Ῥγ9. 1409 328-25. περὶ λέξεως εἰρομένης ῬΎϑ. 1409 80 
424-84. 

εἰρεσία τῶν τριήρων μβ9. 869 »10. αἱ εἰρεσίαι τῶν τριήρων. 
Ζιὸ 8. 538 "6. ΜΌΝ ΤΩΣ 

εἰρηνεῖν. σύνεδρα ζῷα τὰ εἰρηνῦντα πρὸς ἀλληλα Ζιι1. 608 
ΡφΩ9, 88 

εἰρηνεύειν. ὅπως πρὸς τὲς κρείττυς (ἡ πόλις") εἰρηνεύηται 
Ῥαά. 1889 89. ἘΈΚΟΙ ᾿ ᾿ 

εἰρήνη. πόλεμος εἰρήνης χάριν, ἀσχολία. σχολὴς Πη14. 1888 
185. 15. 13834515. ἐν πολέμῳ, ἐν εἰρήνη Πε6. 1800 320. 
τὸ βυλευόμενον περὶ πολέμυ αὶ εἰρήνης Πὸ 14. 1398 84, περὶ 40 
πολέμε ἢ εἰρήνης πῶς δεῖ συμβυλεύειν Ραά. 1859 }88- 
1860536. ρ8. 142558-"}18. --- Εἰρήνη, οοιποοάϊα, Ατἱεῖο- 
ῬΒδῃΐβ 519. 1618 216, 25. ΜΝ. Κα , 

Εἰρήνην τὴν Καλαυρίαν τὸ παλαιὸν ὠνόμαζον ἀπὸ γυναικὸς 
Εἰρήνης 558. 1669}41, 42. 

εἰρηνικὴ χρεία, ορΡ πολεμική Παδ. 1254 "82. 
εἱρμός πιζϑ8. 916.381. Ἵ " ͵ 
εἴροψ. εἴροπα Ζιζι. 5694 (εἴροπα ΒΚ, ν] ἀέροπα, μέροπα) 

οἵ μέροψ. 
εἴρων, “ἀεῇ Ηβ71. 1108 "28. ὁ 18. 1127 822. Ῥ22, ηεβϑ.1221 0 

225. γὙ7].12841. ἡμα8ὃ. 1198 881. εἴρων πρὸς τὸς πολ- 

λὺς Ηδ8. 1124 "80. φοβεροὶ τῶν ἠδικημένων οἱ εἴρωνες ὺ 
πανῶργοι, ΟΡΡ οἱ παρρησιαστικοί Ρβδ. 1882 521. --- μωκὲ 
ἢ εἴρωνος σημεῖον Ζια 9. 491 "17. εἴρωνος σημεῖα ᾧ8. 808 
427-29. 

εἰρωνεία, ἀ6βΊ. 1108 322. ηεβ8. 1221 36. ημα88. 1198 
428. ρ22. 1484517. περι εἰρωνείας Ηδ18. ἡμα88ὃ. ρ22. 

ἀληθευτικός, πλὴν ὅσα μὴ ὃὶ εἰρωνείαν Ηδ 8. 1124 "80. 
λέγεσθαι ἐξ εἰρωνείας, ορΡ καταντικρύ ῬΎ19. 1420 51, 
141986. ἡ εἰρωνεία καταφρονητικόν, ἐλευθεριώτερον τῆς 80 
βωμολοχίας Ῥβ2. 1819 582. Ὑ18. 1419 "7. 
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86 Ρβ6. 1388 "14, 1884 817. 

εἰς εὐθύ ᾷδ᾽ 9. 211 320. Οα7. 215}18. Γβ΄11. 388 5 εἷ, 
εἰς τὸ εὐθύ μὸϑ. 886 48, 6. ἄνεμοι πνέυσιν εἰς ὀρθόν μβ4. 
861 328. εἰς τὸ ὀρθόν γίνεται ἡ αὔξησις τῶν κεράτων Ζμ5. 
6117. τὰ ῥήγματα γῆς τὰ εἰς ὀρθόν Ζιι41. 628 580. εἰς 
ὀρθὸν βλέπωσιν αἱ ὑστέραι, ἐστὶ τὸ στόμα Ζικ 2. 684 039, 
21, 688 46, εἰς εὐθυωρίαν (ο΄ αὶ ν) Μαϑ. 994 52, εἰς ἀπειρον 
ἰέναι ν ἄπειρος Ρ 14 "42. εἰς πλάτος ἡ εἰς βάθος τὸ ἐπί- 
πεὸδον μεθίσταται μὸ 9. 886 520 (8θὰ εἰς βαθος ἱ ᾳ ἐν βάθει: 
τὸ ἐπιπολῆς ὕδωρ ἁλμυρώτερον τῷ εἰς βάθος πκΎ 80. 984 
525). πόροι εἰς πολύ μὸϑ. 886 516 (οὔ πόροι ιν’ ὅλυ 885 
524). θηρεύειν εἰς δέλεαρ Ζιὸβ. 585 320. καταστῆναι εἰς 
φανερόν Ζιι44. 629 "16, 18. --- ὃ. οὰπι Βοα ἸΟΟΔ]Σ ἀϑιι ρτϑορ 
εἰς ὑλ]ὰ μοββιμς οοηξογυῖ: μεταβάλλειν, ἀναλ.οειν εἴς τι οἵ 
Β ν. μεταφέρειν τὰ ἐκ τῶν γεωργῶν τέκνα εἰς τὲς φύλακας. 
τὰ δ᾽ ἐκ τύτων εἰς ἐκείνας Πβ 4. 1262 »20, 27. ἀπειράκις 
τὰς αὐτὰς ὁδξας ἀφικνεῖσθαι εἰς ἡμᾶς Οα8. 270 "20. εἰς 
ἑαυτὸν περιστῆσαι τὴν πολιτείαν Πε4. 1804 488. εἰς ἐλάττυς 
ἄγειν ὁι᾿ αἰσχροκέρδειαν ΠΎ1δ. 1286 "18. εἰς ὀλίγυς αἱ 
ὄσιαι ἔρχονται Πεῖ. 1801.336. συνάγειν εἰς ὀλίγης πολλὰς 
ἀρχάς Πὸδ. 1299 "2. συνῆχθαι, συνήκειν εἰς ὀξύ Ζια 171. 
496819.16. 495 10. συστέλλειν εἰς μικρόν Ζιθ4. 594 519. 
συνάγειν, συνῆχθαι εἰς ἕν Ζμγ1. 662 528. ΠΎΙΟ. 1281}18. 
συνελθεῖν εἰς ἕν ΟΒῚ 6. 288 316. μβδ8. 868 516. ἔρχεται τὰ 
τρία εἰς [τὸ] ἕν πολλάκις Φβ7. 198 225. ΒΖ Αὐ 8.1 4). --- 
ἢ. ἀα ἰθιιροτθ. α. εἰς αὔριον ε9.18 Ρ22. ταὶ εἰς ἔτος γε- 
νόμενα μυριοστόν Φδ᾽ 10. 218 528. οὗ ε9. 18 88, 39. εἴ τις 
τὸν εἰς δέκατον ἔτος κίνδυνον μὴ φοβεῖται, ἄπω ἀνδρεῖος 
ἡμα21. 1191 388. εἰς νέωτα οβ1847 829. εἰς ὕστερον Ἠιῖ. 
1161}88. κϑ., 11145318 (οῇ εἰσαῦθις). ἀπὸ τῷ ἐν ἀρχὴ 
ἡμαρτημένα ἀπαντᾶν εἰς τὸ τέλος κακόν τι ΠΕΙ. 1802 86. 
εἰς ἕω ΗΙ1. 116410. --- ὁ. πᾶν τὸ ῥέον ὕδωρ εἰς τὸν 
ἐνιαυτόν (ρ6Γ ἰοΐαπι βῃπὰπι}) μα18. 849 19. ἡ πάμπαν 
ἀγοραία φιλία ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρα, ἡ δὲ ἐλευθεριωτέρα εἰς 
χρόνον Ἠθ1δ. 1162 027. --- 8, εἰς οὰπὰ πυμθγα!θαδ. α, τί- 
κτύσι πολ})} πλῆθος ψῶν' ἢὶ γὰρ εἰς ἑκατὸν τίκτωσιν Γ 
Ζιε88. 58.514. ζῶσιν αἱ μὲν πολλαὶ τῶν καμήλων περὶ 
ἔτη τριάκοντα, ἔνιαι ὁὲ πολλῷ πλείω" ἢ γὰρ εἰς ἔτη ἑκατὸν 
ζώσιν Ζιθθ. 596.510. --- ὃ. εἰς ἱ ᾳ οἰτοίϊαν. τῶν μαθημα- 
τικῶν ὅσοι τὸ μέγεθος ἀναλογίζεσθαι πειρῶνται τὴς περι- 

46. φερείας, εἰς τετταράκοντα λέγυσιν εἶναι μυριάδας σταὸίωιν 
Οβ14. 298517. --- ς. εἰς δύο ἑρμηνεύειν χυϊὰ βἰροίβοοι 
χριἰοδίυν ρ25.148554, δ, 29. 26.1485}28. --- 4. εἰς ἀδυτ- 
Ρϑίυγ δὰ βἰβηϊβολπάσπι ἀὰο δἰαυϊὰ βρθεῦοῦ. ἃ. εἰς δ, ὁ. π 
τέλος Μλ8. 1070 32. προτάσεις λαμβανόμεναι εἰς ὄγκον, εἰς 
κρύψιν, ΒΥπ πρὸς κρύψιν τθ1. 155 322, 28, 151 58. λαμ- 
βαάνειν τι εἰς τὸ δεῖξαι Αδθ. 92.335. ταί τε εἰς τροφὴν 
ὕδατα αὶ τὰ πρὸς τὴν ἄλλην χρείαν Πη11. 1880 16. τὲ 
συμφέρον εἰς εὐδοξίαν ρϑ. 1425 515. εἰς μοχθηρίαν φέρον τι 
ρθ.1421}19. τὰ εἰς ἀδοξίαν, ἀτιμίαν φαινόμενα φέρειν 

στ ὁ. 9. ὑδὰ8 ᾿σϑθρ εἰς 58]1- 
ἀυδηίο ἰαἰίυ8. ραίοί. εὐποιητικὸς (ὠφελεῖσθαι) εἰς χρήματα 
Ῥβά. 1881520. Ηθ16.1168}18 Ετ. τὸς μὲν φιλοτίμως μὴ 
ἀδικεῖν εἰς ἀτιμίαν ἢ τιὺς πολλὲς εἰς κέρδος ἸΠεΒ. 1308 29. 
εὐπορεῖν εἰς λόγυς ρὩ. 1421 085. κατηγορεῖν εἰς πονηρίαν 
ρὅ. 1426}80. ἐπαινεῖσθαι εἰς ἐλευθεριότηται, εἰς ὁυκαιοσύννν 
Ηδ1.1120520. εὐπορεῖν εἰς λόγυς ρΩ. 1421 "85. κατηγορεῖν 
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εἰς πονηρίαν ρδ. 1426 080. ὠμφισβητεῖν περὶ τὸ ἤθυς εἰς 
φαυλότητα Ῥα!δ. 1310 328. ἀδικεῖν ἀδικήματα εἰς κακυρ- 
γίαν, εἰς ὕβριν, εἰς αἰκίαν Ῥβ 12. 1889 "7. 18. 1890 518. 
16. 1391 419. ζηαωιθν, αἱ ζημίαι γίγνονται εἰς ἀργύριον, εἰς 
οόξαν εἷπι ρ16. 1481}81. Ρα12. 1872 "δ. ἀργυρίω ἢ ὅσα 
εἰς ἀργύριον Ηδ18. 1121}18. ὅσα εἰς τὴν πολιτείαν φέρει 
(486 ρογίπεηὶ δ) Πὴ16. 1800 }20. γαστριμαργα εἰς 
πλῆθος, εἰς τάχος Ζμγ14. 615 Ρ28. ἔνια τῶν δριμέων ἐπί- 
δηλον ποιεὶ εἰς πλῆθος τὴν ἀπόκρισιν Ζγα20. 728 38. εἰς τι, 
ἷπ ῥυϊμοὶρῖο δπυποίδυϊοηῖβ δΌβοϊαῦθ ροβίζατη, ᾿αιοα αὐἰποῦ 
δὰ, εἰς δὲ τὸ ἦθος ῬΎΙ΄. 1418 024. --- δ. ἴῃ ηυϊδυβάδτι 
[οτταυ θ εἰς οὰπὶ πομιῖηθ σοηϊπποῦιπι ΡΥῸΡΘ πάνθγθὶν ἰοθο 
ἀϑυτραίαν, εἰς ὑπερβολήν Πη1. 1838 "8. ἡμα23. 1191018. 
β8.1200 814, 18. εἰς ἀκρίβειαν Πη11. 1881 52. εἰς δύνα μιν 
Ζμαῦ. 645.36. Ηθ16. 1168 17. κ10. 1181 14. εἰς τὸ δυ- 
νατὸν μαθ. 84456. Μλ8. 1014 10. εἰς τὸ ἐνδεχόμενον 
ηωβ8. 1200 528. --- 6. εἰς ἱ ᾳ ἐν. τὰ δένδρα εἰς τῶτο τὸ 
γένος περιέχονται φτα 4. 819 Ρ28. --- οτιπδπι ἐς Θχμὶ οτὶ 
δἰἱᾳυοίί68. ἴα Εἰ δτῖ8 ῥρβθυδθρίρταρῖβ, πυβαυδαι ἴῃ Πἰ τῖ8 Ατὶ- 
δἰοῖο οἰ ΟὈδογνανὺ Εποκοη Π 86. 

εἷς. μία, ἕν. 1. τὸ ἣν πολλαχιῦς λέγεται Μὸθ ΒΖ. ι1 ΒΖ. 
δ10. 1018 3385. Φα2. 185 }6. ε2. 221 58. ΨΒΙ. 412 "8. ἕν 
κατὰ συμιβεβηκός Μδ6. 101516-86. τῷ καθ᾽ αὐτό, μὴ 
κατὰ συμβεβηκὸς (Μι1. 1052 418) ἑνὸς Ατίϑῦ Μι1. 1052 
415-37 αὐδίυον ἀϊδυϊηραϊν ραπογα τὸ συνεχές, τὸ ὅλον, τὸ 
κα ἕκαστον, τὸ καθ᾽ ὅλυ, οὔ τὰ πρώτως λεγόμενα ἕν, ὧν 
ἡὶ ἐσία μία, ἢ συνεχείᾳ, ἢ εἴδει ἥ λόγῳ Μὸ 6. 10108. --- 
4. τὸ συνεχές Μὸθ. 10156}886, 101654. κιὶ. 1069 58. 
ῷεϑ. 221 415. α2. 1856. οὔ μα!4. 852 081. τὰ μὲν ἀφῆ 
ἐστὶν ἕν, τὰ δὲ μίξει. τὰ δὲ θέσει Μμ1. 1082 320. --" 
». τὸ ὅλον Μδ6.1016}11. 26. 1028 Η80. --- ο. τὸ καθ᾽ 
ἕκαστον. τὸ ἀριθμῷ ἕν ἢ τὸ καθ᾽’ ἕκαστον λέγειν διαφέρει 
ὐθέν Μβ4. 99938. τὰ ἄτομα ἡ ἕν ἀριθαιὺ ΚΩ. 1 "6 ΥγΖ. 
5.312. ἕν αὶ ταὐτὸν τῷ ἀριθμῷ, ταὐτὸν καὶ ἕν ἀριθμῷ 
ΜζΙ4. 1039."28. Κα. 4511. αἱ7. 449 214. μηδὲν ἐνδέχε- 
σθαι τῶν φθαρτῶν ταὐτὸ καὶ ἕν ἀριθμῷ διαμένειν ψβ4. 415 
». ἕν ἀριθμῷ ἢ τόδε τι Μμ10. 1086 26. δ18. 1020 88. 
ἀλκὶ ὃν εἴδει Φα7. 190216. ψβ4. 4157. αἱ7. 4417 024. 
Μζβ. 1038:.}81. ἀϊδὺ ἕν τῷ λόγῳ Γαδ. 8320 914. αἰ7.. 449 
417,30. Μι8. 1064 384. Φθ8. 262 321, 268 518. γ8. 202 
420. Μ,Ικϑ.- 10608.588. ἀΐδὲ τῷ εἶναι ἕν ζ 1. 4671 526, αἰδὲ 
ἐν δυναΐμει ῷαϑ. 192"2. Γαδ. 8266. τὸ ἕν ἀριθαῷ πλεον- 
αχῶς ἀποδίδοται ταῖ. 108 524, 25. --- ἃ. τὸ καϑ᾽ ὄλνυ. λέ- 
γεται ἕν ὧν τὸ γένος ἕν Μὸθ. 1016 224. ἕν τῷ εἴδει οἔ ο. 
ἐν λέγεται ὧν ὁ λόγος ὁ αὐτὸς καὶ εἷς ὁ τὸ τί ἦν εἶναι Φα3.1 858. 
Μὸδ. 1016 382. γ4. 1000 Ρ26. ---- βογίθση αη ταῦ ΑΥ' Θπὰ- 
ποτοῦ ἕν κατ᾽ ἀριθμόν, κατ᾽ εἶδος, κατὰ γένος, κατ᾽ ἀνα- 
λογίαν Μδ6. 1016}81, 38, ἕν τῷ ἀνάλογον ΨΎΤ. 481 322. 
Μν6. 1093 "18. --- μΒἷβ δἀάίτιν ἄλλον τρόπον ἕν λέγεται 
τῷ τὸ ὑποκείμενον τῷ εἴδει εἶναι ἀδιάφορον Μὸ 6. 1016 517. 
-ἰ ἕν δυνάμει, ἐντελεχείᾳ εἶνο ἐνεργείᾳ ᾧα 3. 186 58. 
ψβ2. 413 518. ζ2. 46808. --- 2. (ποῖῖο τῷ ἑνός.) τὸ ἕν 
κὶ τὸ ἁπλῶν ἡ τὸ αὐτό ΜλΊ. 1012 "82. τὸ ἑνὶ εἶναι τὸ 
ἀδιαιρέτῳ ἐστὶν εἶναι ΜΙ1. 1062 "16,86, 1068 "7. δ 6.1016 
"ς,43. ζ17.1041319. β8. 9992. ΦγΤ. 201 56. πιζ1. 
4161. τὸ ἕν σημαίνει μέτρον ΜΙ1. 1052 "18 -1088 "8. 
δ1δ. 1021 312. λῖ. 1012 3838. ν]. 1087 588. τὸ ἐν ἀριθμὃ 
ἀρχὴ ἢ ἀριθωός Μι1. 1052 28. δΊ1δ. 1021 212. 6. 1016 
Ν18 Βέ. ἐκ ἔστι τὸ ὃν ἀριθμός Μν!. 1088."6. (ὁ ἀριθμός, 
ἐ ὁρισμὸς τίνι εἷς Μη4. 1044 52.) ὁ ἀριθμός ἐστιν ἕνα πλείω 
ἃ πόσ᾽ ἅττα ΦΎΤ. 2071}17. ἀντίκειται τὸ ἐν ἡ ἀριθμὸς ὑχ 
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υἐς ἐναντία, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται τῶν πρός τι ἔνια Μιθ. 1057 
54, πρότερον τὴ φύσει ἐν ἑκάστῳ γένει τὸ ἐν τῶν πολλῶν 
Οβᾳ. 286 171. ἕν ἢ πλῆθος ἐναντία Μιϑ. 1054 520-29. γ2. 
1004 510,17. ἕν ἡ πολλὰ πῶς ἀντίκειται Μιθ. δ'6. 1017 
44. τὸ ἕν ἢ τὰ πολλὰ τὰ πρῶτα ᾧ τὰ γένη τῶν ἐναντίων" 
τὼ γὰρ ἄλλα εἰς ταῦτα ἀνάγεται Μιά. 1058 Ρ28. γ2.1004 
419. --- 8. (Ἰορίςαθ τϑύϊοηββ.) ἑνός τινος ὄντος ἐδὲν ἐνδέ- 
χεται ἐξ ἀναγκης συμβαίνειν Αβ2. 58 517. γ8. 18 38. εἷς 
ἐστὶ λόγος ἢ ὁ ἕν σημαίνων ἢ ὁ ἐκ πλειόνων συνδέσμῳ 
πο20. 1451 318. εδ. 117 38, 9, 16. ἕν σημαίνειν, ἀἰδὺ καθ᾽ 
ἑνός ΜΎ4. 1006 013-84 ΒΖ (ο ἕν ἅπαντα ἔσται Ρ11. ζ11. 
1086 Ρ20). Ε11. 20 15 ὙΖ. ἕν κατὰ πολλῶν βῖνα ἐπὶ πολ- 
λῶν, ἀΐδβὲ παρὰ τὰ πολλα ΑὙ11. 171 35, 6, 9. τὸ ὃν ἐπὶ 
πολλῶν (46 ἰἀ 68 Ρ]αἰοπὶςοἰ8) ΜΑ9. 990 "7, 18, 991 832. μ4. 
1079.59, 832. ζ 16. 1040 "29. οὗ μ7. 1082 "26. λέγεσθαι 
καθ᾿ ἑνός, καθ᾽ ἕν, πρὸς ἕν ΜΎ2. 1033 383-15 ΒΖ. ζά. 
1080 08. κά. 106111. τῷ ἀφ᾽ ἑνὸς εἶναι, πρὸς ἕν συντε- 
λεῖν, κατ᾽ ἀναλογίαν Ηα 4. 1096 "27. --- 4. (αιβοδέίομιοβ 
ταθϑρῃγβῖ686.) λέγεται ἰσαχῶς τὸ ὃν ἡ τὸ ἕν Μι2. 1058 
Ῥ25, ζᾷ. 1080"10. ὁ10. 1018 38ὅ. ΨΒΙ. 412 "8. οὗ τιῖ. 
109 8224. τὸ ὃν ὸ τὸ ἕν ταὐτὸν ὼ μία φύσις τῷ ἀκολυθεῖν 
ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ἐχ ὡς ἑνὶ λόγῳ ὀηλύμενα ΜΎ2. 1003 "28 
ΒΖ. ι2. 1054518. τὸ! 121 "7. τὸ ἕν καὶ τὸ ὃν κατὰ πάντων 
μάλιστα λέγεται τῶν ὄντων Μβ 8. 998 "21. 4. 1001 490. 
ι2. 1068 "20. κΙ]. 1069 Ρ28. 3. 1060 "δ. τὸ 6. 127327. πό- 
τερον τὸ ὃν ᾧ τὸ ἕν ὠσίαι τῶν ὄντων εἰσὶ Μβ 4. 1001 56, 
21. 8. 998}20. τὸ ἕν ὥσπερ ᾧ τὸ ὃν ὑκ ἔστι γένος. ὑκ 
ἔστιν ὠσία, ἀλλ᾽ ὑπόκειται αὐτῷ σία, ἐκ ἔστιν ἀρχή Μι2. 
β8. 998 Ρ22 Βχ. ζ16. 1040}18. η0. 1046 08, 6. κΙ. 1059 
"971-88. ὥσπερ ἐὸὲ τὸ εἶναι παρὰ τὸ τί ἢ ποιὸν ἣ ποσόν, 
ἢ τὸ ἑνὶ εἶναι τὸ ἑκάστῳ εἶναι Μι2. 10δ4 418. οὔ τιῖ. 169 
480. ὅσα πὲρ τῷ ἑνὸς εἴδη, τοσαῦτα ἡὶ τῷ ὄντος ἐστίν ΜΎ2. 
1008 088. --- ἕν μᾶλλον "ἢ πολλὰ δεῖ νομίζειν τὰ κινῦντα 
ἀκίνητα ὄντα Φθ6. 259 58, οὔ ἀρχή 8. -- αἰίοταπι ρἈΙ]οβο- 
ΡΒογαπι ἀθ απἰίαῖο ρ]δοίία. ὅσοι ἕν τὸ πᾶν τιθέασιν ΜΑΒ. 
988 022 ΒΖ. τὸ ἕν ΕἸοδίαταπι ΜΑ δ. 986 420, 987 818, 27. 
β4. 1001 588. ν1. 1089 32, Απαχαροταθ Μλ 2. 1069 551, 
Ῥγυιπαβογθοσυὰ) ΜᾺ ὅ. 980 820, 987 .318, 27. 6. 987 ΡΩ2. 
βι.99056. [194.1518.39,18. τιθέντες ἐν τῇ τῶν ἀγαθῶν 
συστοιχίᾳ τὸ ἕν Ηα 4. 1096 Ρ6, ΡΙαἰοπίβ Μμ.ν. Α.6. 987 
21, 7. 988 "0. 9. 992 8. βι. 9960. μ6. 1080 νθ, ν]. 

1081 δ. ὅ. 10921. ψα2. 404 "20. --- δ. (ρταπιπιδίῖοθ 
ἱ 4 παπηθτι8 βίη ρα ϊατγί8.) τὸ ἑλληνίζειν ἐστὶν ἐν τῷ τὼ πολλὰ 
αὶ ὀλίγα ᾧ ἕν ὀρθῶς ὀνομάζειν Ῥγδ. 1407 510. --- 8. (τος 
αϑιι8 γΑτίι8.) μὴ γὰρ ἕν τῶν ἀδυνάτων ἢ Πὸ4. 1291 58. 
ἀνίσως ἕν τι (ϑγι ὁτιῶν 829) ὄντας ὅλως εἶναι ἀνίσυς ὑπο- 
λαμβανυσιν ΠΕΙ. 1801 381. υἱς ἕν πρὸς ἕν εἰπεῖν τι]. 165 
424 2. ἕν μὲν .. ἕν δὲ Πγ1ὅ. 1288 588. ὃν μὲν... δεύ- 
τερον δὲ .. λοιπὸν δὲ ΠὸῈ1δ. 1800 312. --- τὸ ὅμοιον εἰς ἕν 
ἄγει ἡ συνίστησιν Ζγβά. 189 028. --- ὡς καθ᾽ ἕν (1 6 καθ᾽ 
ἕκαστον) εἰπεὶν Ῥαθ. 1862 "9. εἷς ἢ μόνος Οαϑ. 211 080, 
219 410. ὁ αὐτὸς ἢ εἷς, ἕν ἡ ταὐτό Πγ9. 1280 586. μαϑ. 
8891. ὁ εἷς, ορρ οἱ πλείως, ἡὶ μία πόλις ΠΎῚ ὃ. 128889. 
171. 1288 819. β1. 1260}41. 3. 1261321. λίαν ἕν ποιεῖν, 
ἧττον ἕν Πβδ. 1268 "7. 3. 1261 "14. ἧττον μία μίμησις ἡ 
τῶν ἐποποιῶν πο26. 1462 58. --- ρ] τα! 8 ἕνα: ὁ ἀριθμός 
ἐστιν ἕνα πλείω ΦΎΤ. 2077. Μι6. 1066 021, τῶν ἑνῶν 
Μμ8. 1088."256; 808 τὰ ἄτομα ᾧ ἕν ἀριθμῷ Κ2.1}6 
(φυοά οχρ!ϊοαύαν ς0}} τὰ μὲν κατ᾽ ἀριθμὸν ἐστιν ἕν Μδ6. 
1016}81 Αἱ, τὰ καθ᾿ ἑαυτὰ ἕν λεγόμενα ΜὸΟ. 1015 
586). 



224 εἰσαγγελία εἰσφέρειν 

εἰσαγγελία. εἰσαγγέλλειν εἰσαγγελίας ἔ 818. 1540}44. 894. 
184814. ποιεῖσθαι εἰσαγγελίας [39ὅ. 1548 086. 

εἰσαγγέλλειν. αἱ αἰσθήσεις πολλὰς εἰσαγγέλλυσι διαφοράς 
αι1. 4873. 6. ἡ ἀφὴ δύο κινήσεις εἰσαγγέλλει ενϑ. 461 Ρ8. 
--- εἰταγγέλλειν εἰσαγγελίας ἢ 8718. 154044. 394. 1548 5 
"15. 

εἰσάγειν. περὶ εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομένων πῶς δεῖ συμβυ- 
λεύειν Ῥαά. 1860 412-17. τῶ. 1257 382 (ορΡ ἐκπέμπειν). 5ἴτα ρ80. 14836}86, 1487 νΩ1. 8. 1428 85. περὶ πόρων 

εἰσάγεσθαι τὸ πνεῦμα καὶ ἐκπέμπεσθαι Ζμγ 8. 664 ν᾿ 8. εἰσηγώμενοι ρ8. 143 "28. 
ἧπερ ἂν εἰσαχθῶσιν Ζιθ28. 606 "4. -- εἰσεγειν τινὰ εἰς τὸ εἰσιέναι (εἴσειμι). εἴσεισι τὸ ὕδωρ εἰς τὴν κλεψυδραν πιςϑ. 
τὴν πολιτείαν Πε8. 1808 8. εἰσάγειν δίκην εἰς τὸ δικαστήριον 914}14. εἰσιόντος τῷ θερμῶ λυίεται, ΟΡΡ ἐξιέναι, ἀπιέναι 
[381.1641 Ῥ2ῦ. 882. 1641 581, 386. 1542 322. εἰσάγειν μὸθ. 888 528, 21, 9. πολλὰ τῶν εἰσιόντων, οἷον τροφή Φθο. 
δίκας ἀποστασίν, κλήρων, ἐπικλήρων αἱ, προβολας 381. 2589 "12. 2γὸ 5. 161481. ἐν τῷ οἴκῳ σύμμετρα δεῖ εἶναι 
1842 11. 888. 1642 817, 22. 878. 1540 45. εἰσάγωσι τὰ εἰσιόντα τοῖς ἐξιῶσιν ἢ 1718. 1501 038. --- ὅταν παὶς ἀντὶ 
δοκιμασίαν ταῖς ἀρχαῖς [878.1541 34. ὑδεμία δίκη πρὶν ἐπὶ 15 βατρὶὲ εἰσίη “(αι εἰς τὴν βυλήν) Πὸδ. 1292 θ5. 14.19398 
διαιτητὰς ἐλθεῖν εἰσήγετο ἢ 414. 1541 380. --- εἰσαγειν τὴν 4, --- τῷ εἰσιόντος ([οτί Ρτοχἰ ποῖ) μηνός οβ 1858 "4, 
πολεμικὴν ἕξιν Πη17. 1886 56. -- εὐθὺς εἰσάγαγε: σεαυτὸν εἴσοδος. τοῖς δικαστηρίοις χρῶμα ἐπιγέγραπται ἐπὶ σφηκίσκῳ 
ποιόν τινα ῬΎΙΘ. 1411 07. ὅταν μέλλη εἰσάξειν αὑτὸν ὁ ἀπο- τῆς εἰσόὸυ. δ 420. 1548 16. πέτρα περιρραγεῖσα μίαν ἔχυσα 
λογϑύμενος Ργιά. 1415581. --- εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη Ηα4. εἴσοδον Ζιζ29. 518 "22. ἡ εἴσοδος τῆς νεοττιᾶς, τῷ σμήνας 
10906218. τύλαχιστον εἰσαγαγυν τὰ μέγιστ᾽ ἂν κινήσειε 30 Ζιι1. 618 41. 40. 628 "8. ὅτε τὸ ὕϑωρ εἰσόδως ἔχει ὅτε τὸ 

εἰσέρχεσθαι. εἰσελθύσης τῆς τροφῆς μβ2. 8551. τὸ τὸ 
αἰδοιν μέρος ὸ ἐξέρχεται. ὸ εἰσέρχεται Ζια18. 498 481. 
σημεῖον τῆς ἐκλείψεως τὸ τὸν ἀστέρα εἰσελθεῖν Ω) μτι. 
462}80. ἐν τῷ οἴκῳ ἴσα δεῖ εἶναι τὸ εἰσερχόμενα τοῖς 
ἐξερχομένοις Ει15. 1507 "28. 

εἰσηγεῖσθαι νόμων λύσιν, τοιαύτην τάξιν Πββ8. 1268 580. 
δῚ1. 1289 51. νομίζων τῷ κοινῷ τὸ συμφέρον εἰσηγήσασθαι 

τῶν μαθηματικῶν Οαᾳ. 211 11. --- τηρὰ εἰσάγεσθαι ἰατρὲς 
ἐφ᾽ ἑαυτύώς ΠΎ16. 1287 541. εἰσάγεσθαι δήμν πλῆθος 
Πζό. 1820 Ρ26. εἰσάγεσθαι παιδιᾶς Πθ3. 188740. 

εἰσαγωγεύς. οἱ διαιτηταὶ παρεδίδοσαν τοῖς εἰσαγωγεῦσι τῶν 
ὀικὼν 414. 1547 528. 

εἰσαγωγή, ορρ ἐξαγωγή Ῥα4. 1860514.--- εἰσαγωγαὶ δικῶν 

Πζβ. 1321 81. --- ἡ τῶν εἰδῶν εἰσαγωγή (οὔ εἰσάγειν) 
ΜΑΘ.981}81. 

πὺρ μδΊ. 8384 }21. τὸ μόριον τὸ τὴν τῆς τροφῆς εἴσοδον 
δημισοργῶν Ζμδ]1ο. 686 412, 18. ἡὶ τῆς τροφῆς εἴσοδος 
Ζμβιτ. 860 081. ὃ δ. 681 ν27. ἡ πρώτη Ζμγιά. 815529. 
τὸ ἀέρος ἡ εἴσοδος ὼ ἡ ἡ ἔξοδος Ζμαι. θ42 Ὁ. πνϑ. 483 
418, 20. καλεῖται ἡ μὲν εἴσοδος τῷ ἀέρος ἀναπνοή. ἡ ὁ᾽ 
ἕξοδος ἐκπνοή αν21. 480 ν9. τὸ πνεύματος Ζμγϑ. 664 521. 
ὁ πλεύμων ποιῶν εὐρυχωρίαν τῇ εἰσοοῳ τῷ πνεύματος Ζμγθ. 
669 516. εἴσοδος τῷ θερμῶ, τὸ πνεύματος ανδ. 412 580-88. 

εἰσοικίζεσθαι τιὶὶς πλησίον ξηραινομένων τῶν ἑλῶν μα!4. 
8181. 

εἰσόκε (Ερ 856, 862) αν. 418 22, 4714 81. 

εἰσπέτασθαι. ζως ἂν εἰς τὸ σμῆνος εἰσπετασθὴ Ζιι40. 

εἰσαγώ γιμος τροφή. ΟΡΡ ἡ αὐτὸ γιγνομένη Ῥὰᾳ. 1860512. 
τὼ εἰσαγώγιμα, ορΡ τὰ ἐξαγωγιμα ΠγΎΞ9. 1280 389. οβ 50 

1845 021, 234-26. 
εἰσακϑειν. ῥα88 ἔξωθεν εἰς τὰς οἰκίας εἰσακύεται πια 87. 

908 ν18.. . 6246. 

εἰσάπαξ. ὅσα εἰσάπαξ γίνεται, οἷον γάμος Ηδδ. 1128 51. εἰσπέτεσθαι. τροχίλοι ἰσπετόμενοι Ζι6. 612 421. 
μιᾶς ἐνεργείας εἰσάπαξ μία χίνησις αι. 441 519. -- ὃ ες εἰσπίπτει φλὸξ εἰς τὰς οἰκίας ΜΎΙ. 8711 7. ἡ τῷ πνεύματος 

σεισμὸς ὅκ εὐθὺς ἐδ᾽ εἰσάπαξ παυεται σείσας μβ 8. 8567 

082. ὴ εἰσάπαξ πρόεσις Ζγβ4. 139 ."»9. εἰσάπαξ ἔπιεν ἐλέφας 
ιἀ΄ μετρητάς Ζιθ9. 596 48. 

εἰσαῦθις ἐπισκεπτέον Ηαῦδ. 109714. διασαφῆσαι καιρὸς 

γένοιτ᾽ ἂν ὸ εἰσαῦθις Ψβδ. 41129. ἡδονὴς ἕνεκα τῆς 4“ 
εἰσαῦθις μεγάλης Ηδ12. 1121 86. 

εἰσαφικνεῖσθαι οβ 1835012. 
εἰσβάλλει ποταμός μαι8. 851 510. β2. 8068311. ποταμὸς 

εἰς ὃν εἰσβαλλει κα ἡ κρήνη μβϑ8. 8359 "19. 
εἰσβλέπειν κατ᾽ εὐθυωρίαν ΜμΎ4. 3111. 
εἰσδέχεσθαι τὸς φυγάδας Πε8. 1808 88. ὃ καλιμενος 

βάτραχος δ᾽ ὕστερον εἰσδέχεται τὰς νεοττύς. δ᾽ ἐ ἀρχῆς 
ζῳοτοκεῖ Ζγγ8. 184 229. οἔΖιζιο. 565 29. ὁ δελφὶς ὁ ἡ εἰσπτύει τοῖς γεοττοῖς ὁ ἄρρην διοιγνὺς τὸ στόμα Ζιιϊ. 818 
φώκαινα εἰσδέχονται τὰ τέκνα Ζιζ12. 566 Β17 Αὐδ. "4. οἵ ἐμπτύέειν. 

εἰσόϑεσθαι, εἰσδύνειν. ἀκαλῆφαι εἰς τὰς πέτρας εἰσδύονται ξ0 εἰσρεῖν. ποταμοὶ εἰσρέυσιν μβ2. 858.516. πνεῦμα, ἀὴρ εἰσρεῖ, 
Ζιδο. 581}16. εἰσδύεσθαι ὧν ἐν ὀστράκῳ Ζιδά. 519. ὁρρ ἐκρεῖ Ζμγθ. 669.517. αἹ. 642 386. πν2. 842 88. 
528. ὅταν εἰσδύση (βοῦ εἰσδύη, 601} νυ] οἵ ἐκδύη Ζι40. εἴσραες. τὸν εἴσραν εἰς τὴν ἔσω θάλατταν ποιεῖται κβ. 3938 .319. 
626 525) εἰς ὄστρακον Ζιειδ. 548.319. ὑχ ὁ μοίως εἰσδύεται εἰστιθέναι. σῶμα εἰστεθὲν εἰς τὸ κενόν (ν 1 ἐνταθέν, εἴ ἐντι- 
ὴ κηλὶς ἀλλ᾽ ἐπιπολαιότερον ενῶ. 460 422. εἰσόύεσθαι εἰς θέναι 021) Φὸ8. 214 019. 
τὸς πόρους ϑῖτα πγϑ. 871 318. 14. 818 39. εθ. 881 86. κδ8. 56 εἰστρέπεσθαι, τηϑὰ, Ὁρρ ἐκτρέπεσθαι Ζιι89. 621 58. 
988.224. ληῖ. 961527. ὀφθαλμοὶ ὑκ εἰσδυόμενοι. ὐδὲ κατα- εἰσφέρειν τὸν ἀέρα τὸν θύραθεν αν21. 480 829. τιρὰ εἰσφέ- 
κλινόμενοι ἀλλ᾽ ὀρθοί Ζιδ4. 529 528. --- ἰχθύες ἐκ ἐθέλωσιν ρεσθαι πλεῖστον ὕδωρ Ζγ)2. 1601 .582. εἰσφέρεσθαι, ὉΡΡ μὴ 
εἰσδύνειν εἰς τὸν κύρτον Ζιδ 8. 584 "4. ἔλαιον εἰσδύνει διὰ ἀναπνεῖν υϑ. 450 511. --- ἐν τὴ παρόδῳ πορφύραν εἰσφέρων 
τῶν πόρων πλαξ]1. 959 518, Ηδ6. 1128 328. --- εἰσφέρειν ἀργύριον, εἰσενέγκαι μίαν 

εἴσϑδυσις νεοττιᾶς, σμήνας Ζιι18. 616836. 14. 616328. 40.960 μνᾶν, τὰ εἰσενεχθέντα Ἴ6η10. 1242 "18. Πγ9. 1280 529. 
834 214. εἴσδυσις τῷ ὑπονόμυ ἀλώπεκος 699. 888 "8. ἨΕΤ. 1181581. τὸ διαγραφὲν ἀργύριον ἐκ εἰσέφερον 401. 

ἔκκρισις πρὸς τὴν πυκνότητα τῶν “νεφῶν εἰσπίπτυσα μβϑ. 
869 436. ὁ οἶνος εἰσπίπτει εἰς τὺς πόρυς. ΒΥΩ εἰσόυεται 

πγ]4. 8718 27, 9. 8. 571 418. 

εἰσπλεῖν. εἰς τὴν λίμνην μα 18. 3850 481. πηλαμύδες εἰσ- 
πλέυσιν εἰς τὸν Πόντον Ζιζ11. 511519. θ18. 598 480,11. 

εἴσπλυς. ποιεῖσθαι τὸν εἴσπλαν, ὉΡρΡ ἔκπλουν θ105. 889 "14. 
εἰσ πνεῖν. ἀναγκαῖον εἰσπνεύσαντας ἀναπνεῖν ἀγᾶς 412 58. τὸ 

εἰσπνεόμενον ψυχρόν ἐστιν ὅ. 41288δ. τὰ ζῷα εἰσπνεῖ 
Ζμγ8. θ64 518 (τ, εἰσπνεῖ οὐχ ΒΚ). 

4 εἴσπνευσις. οΡΡ ἔκπνευσις ᾧν2. 243 Ὁ26. 
εἰσπνοή. ἐν Λιπάρᾳ τὴ νήσῳ λένοιν εἶναί τινα εἰσπνοήν θ84. 

832 580. σὺ ἐκπνοή. 



εἰσφορὰ 

1645 1. εἰσφέρειν, κατὰ κεφαλὴν τὸ τεταγμένον, εἰσενη- 
νυχέναι τὴν ὠσίαν ἅπασαν, ὅσον εἰσοίσει ἕκαστος Πβ10. 
1212814. 9.12711}18. Ε11. 1818 Ρ27. η10. 1380 87. οβ 

134838. --- Ἐμπεδοκλῆς πρῶτος ταύτην τὴν αἰτίαν εἰσ- 
ἡνεγκεν ΜΑ4. 986.480. Πβ1. 1366 439. εἰσφέρειν. ΕΥΏ 5 
προσάγειν πρὸς τὸν δῆμον ΓΠβ11. 1213 39,7. ἀντειπεῖν τοῖς 
εἰσφερομένοις ΠΒῚ1. 1218 312. δ14. 1298 "88. --- (εἰσφέ- 
ρεσθαι: ἤοτι οοὺν πκχθ]4. 952 382). 

εἰσφορὰ τῶν τελῶν ΠΕ11. 1818 026. εἰσφορὰ ὼ δήμευσις 
Πζό. 1820 320. ποιήσασθαι τὰς εἰσφορὰς ἀπὸ τιμημάτων 10 
εἶμι ρβϑ. 1426 "26. Πβ9. 1271 "16. Ε11. 1814 14. -- ἡ 
αὐτὴ ἀρχὴ πολλάκις ἔχει τὸ τέλος κἡὶ τὴν εἰσφοραν Πζ8. 
1333 14. 

εἰσφρεῖν. εἰσφρῆσαι, ΟΡΡ ἐξεμεὶν θ14. 88111. 

εἴἶσφυσιν ἔχει ἄνωθεν Ζικϑ. 6087 218 (φύσιν οἱ Ρίς, εν 1). 15 
εἴσω. ὁτὲ μὲν ἔξω ῥεῖ, ὁτὲ δ᾽ εἴσω μβ8. 865 028, καμδψις 

εἰσ Ζια1 5. 498}81. 31. 499 28. εἴσω σπᾶν ΖγβΑ. 189 
᾿,, 18. --- ἱ ᾳ ἔνδον Κ Πο0 ῬΒγγη, 128. τὰ σφυρὰ τὰ 
εἴσω 2.γ8. 512 528. τὸ θερμὸν εἴσω ὃν πη20. 889 320, 11. 
τὰ εἴσω» πιὸ 8. 909 824 («τὰ ἔσω 526). τὲς μὲν εἴσω ἔχειν 20 

τὸς δ᾽ ἔξω τῶν ὅρων. οὔ ἐμβάλλειν ὅ ὄρυς ΑγὙ83. 88 485, "δ. 
εἶτα, 46 ὕϑμιροτθ, πρῶτον, εἶτα μαϊ4. 858311. Ζμαῖ. 689 

λ28, 640}8. ψα!. 4028. Π59.12394285. Ρα1ὅ. 1375518. 
ποῶτον, εἶθ᾽ ὅτω Ζμα1.640516. θ14. 831}12. Ρ21. 1895 
δ. πρῶτον, εἶθ᾽ ὕστερον 11ε4.180411. Ζμα!ϊ. 689 "4. 35 
πρότερον μὲν, εἶτα Πβ10. 1272 49. --- ἴῃ ΘὨΙΠΙΘΓΔΏΟ ΙΒ 
ΔΙσυΘ 18, πρῶτον μὲν, εἶτα μαθ. 848 525. ὅμα!. 640 

428, Πη14. 188219. ρ8. 1428 "28. παϑΊ. 808 08 -- δὰ 

ἀϊδιιησια οπᾶοβ ρσγαάμβ, μάλιστα μὲν, εἶτα μβθ. 868 52. 
Ρβι. 18171}96. Πεβδ. 1808 Ρ1δ. --- εἶτα δοιπρ]δοὐϊταν αὰ86 80 
δηΐθα δχροβίϊα βυηΐ Οβῶ. 285 58. ΠΕῚΙ. 1801 488 --- εἶτα 
δἀνεγβαῦϊνυῃ ρ19. 1482 589, ροδῦ ρατγοἱρίατη ΗΙ1. 1164 
428, ἴῃ ἰηϊοττοραίίοπο Ρβ38. 1398 87. 

εἴτε ν εἰ. 
εἰωώθα μεν λέγειν, εἰώθασι προφέρειν εἰπι ταῦ. 108 38. ΠγΎϑ. 85 

1216 487. 7. 1219 8238. 17. 1288 220. ὃ8. 1293 "84. 18. 

1297 Ρ10. ἐν οἷς μὴ εἰωθασιν ἔχειν τρίχας Ζιηά. 5884 525. 
τῦτο γίγνεσθαι, συωβαίνειν εἴωθεν 8ἰπι Πεβ8. 1802 "17. δ15. 
1300 82. η4. 1820384. 61. 183715. μβ8. 8561 }8. Ζιζ387. 
580515. η4. 584 217. εἴωθε τῦτο ἀπούῖδοσθαι πλεοναχῶς 40 
ταί. 108 385. --- ὀκνῶσι κινεῖν τὸ εἰωθὸς (ἰ 6, τὸ , ἔνδοξον) 
τϑι. 156 21. --- ἀσαφὲς τὸ μὴ εἰωθός, 5. τὰ μὴ κείμενα 
ὀνόματα τζ2. 140 55, 8. μιγνύναι τὸ εἰωθὸς ὦ ξενικόν ῬΎ1.2. 
1414426. ἐκλέγειν ἐκ τὴς εἰωθυίας διαλέκτυ ῬΎΖ2. 1404 ὑρ4. 

ἐκ, ἐξ. οὐ Εμοκϑα Π 110-14. ἔκ τινος ποσαχῶς λέγεται Μὸ 34 46 
ΒΖ. «2. 994522. Α9. 991520. η4. τού δ Αϑάι νῦ. 1092 828, 

29. Ζγα 18. 124520. --- 1. ἀδ Ιοοο. οἱ ἵπποι θέυσιν ἐκ 
τῶν ἄλλων ἴ ἵππων Ζιζ 18. 672. 816. ζῷον τὸ μέγεθος ἔλαττον, 
εὐρύτερον ὁ᾽ ἐκ τῷ νώτυ ΖιζιΣ. δὅ66 Ὀ11. ἐκ τῶν ἐναντίων 
Ρβι8. 1389 014. ἐξ ἐναντίας οἵ ἐναντίος. ἐκ πλαγίων μγθ. 50 

8717 ῬΩ9, 84. ἐκ πλαγίων Ζι.β18. 505 52, 6. ὸ 4. 529 "9 4]. 
ἐκ πλαγίας μγ2. 312"11. 6. 818.39. ἐξ ἄκρυ Ζιδ1. 534 
16. 2. 526.314, 17. ἐκ πολλῇ! Ζιδϑ8. 584 "20 4]. ἐκ πάνυ 
πολλᾷ Ζιὸ8. 588 029. -- 23. 46 ὕθιῆρογθ. ὴ αἴσθησις α 
δύναται αἰσθάνεσθαι ἐκ τὸ σφοόρα αἰσθητϑ, οἷον ψέφον ἐκ 86 
τῶν μεγάλων ψόφων ψγά. 429 1, ἐκ τῶν Παναθηναίων ὁ 
πλῶὼς Ζγαι8. 124 δ, ἔαρ ἀρχόμενον εὐθὺς ἐκ τροπῶν Ζιεϑ. 
842 }20. ὥσπερ ἐξ ὕπνο ὄντα Ζιδιο. 681518. -- ἐξ 
ἀρχὴς αυλπι Βαθθαῖ υδὰβ νατἰϑίϑύθτι οἵ ἀρχή Ρ111 484, 
855-027, 88. ἐξ ὑπαρχὴς ν ὑπαρχή. ἐκ παίδων ποά. 1448 60 
56. ἐκ νέυν ΜΑΘ. 981 332. Ηχ10. 1179 081. ἐκ νηπίν Ηβ2. 
ὟΥ, 

ἕκαστος ὡϑῦ 

1105 52, ἐκ πολλῇ χρόνυ, ΟρΡ ἐξ ὑπογυΐν Ραὶ. 1854 "2 
β22. 1396}6. ἐκ παλαιῶ, ἐκ προσπαίν ΗκΙ0. 1179 Ν17, 
ιδ. 1166 8. ἐκ πρώτης πβ82. 869 "834. ἐκ προτέρυ γεβ10. 
τηδ! 418. ἐξ ὑστέρυ πκθ18. 951 "24. ἐξ ὅτυ ρΡ21. 1484 
4. ἐξ ἐνιαυτὸ (φιοιαπηί53} οβ 18417.27. --- 8. 4 

πιδίοτία. τὸ ἐξ ὅ, 16 ἡ ὕλη Φαϑ. 186 "19 ἃς 858606. τὸ 
ἐξ ἀμφοῖν ψαϊ. 408 "8. β2. 414517. τὸ ἐκ τύτων (ὕλης 
ὼ εἴδυς) Ψψβ1. 412.49. ἡ πολιτεία ἐστὶν ἐκ τῶν ὁπλιτευόντων 
βϑίπι Πὸ18. 1297}18, 15, 11. εδ. 18056511. 8.180981. --- 

ΡΓᾶΔΘΡ ἐκ ῥῖῸ ρομβδῦνο ραγθνο ἀβυγραῦιν φτα!. 816 889. 

β9. 828, Ὁ27.. δὰπι μος αϑα ογῦ δοη[ογτὶ Ῥοίοβδυ τῦτο ἐκ 
τὴς ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς ἐμψύχοις, Πα. 124 

481. --- 4, ἀ6 ον βίῃο εἰ οϑιιθᾶ. α. τὸ ἐκ τὺς γῆς συγκατα- 

μιγνύμενον τῷ ὕδατι, ̓  ἐκ τῆς τέφρας θερμότης μβ8. 851 
Ρρ, δ11. 389 8, ἀρχὴ ἐκ γένως Πγ14. 1285 "24. γίγνονται 
αἱ στάσεις καὶ περὶ μικρῶν, ἀλλ᾽ ἐκ μικρῶν Πε4. 1808 "18. 
πολιτεῖαι λύονται, κινῦνται, διαφθείρονται ἔκ τινος β'πι Πεά. 
1808 "21. 6. 1805 Ρ22, 1806 510. 7. 1807588. Ρ20, δεῖπνα 
ἐκ μιᾶς ὁαπανης χορηγηθέντα ΠῪἃ1. 1281 08, πεν ἐκ 
συνδυασμᾷ Ζιὸ 11. 581 028. τυφλὸς φύσει ἥ ἐκ νόσῳ ἢ ἐκ 
πληγῆς ΗΥὙΤ. 1114526. τὰ ἐκ θυμῇ. ἐκ προνοίας, ἐκ 
προαιρέσεως Η510. 1185 Ὀ25, 26. Πὸ16. 1800 526. προ- 
ελέσθαι ἐκ λογισμθ ἢ ἢ λόγυ ΗΎΤ1. 1117 521. ἐξ ἀνάγκης 
ν ἀνάγκη. ἐκ φύτεως Μζτ. 1032516. Ηη6. 1149 39. τὸ 
μὲν ἄτεχνον, τὸ δ᾽ ἐκ τῆς τέχνης ῬΥδ. 14160619. οἱ ἐκ 

φιλοσοφίας ΠΡ1. 1841 098. δεικνύναι ἔκ τινος ΑὙΤΟ. 18 
514, 28. ἐξ ἀλλήλων δείκνυσθαι Αβδ. 51}18, 38 (οἴ ὁ 
ἀλλήλων ΑΒΤ. 59.582). φανερὸν ἐκ τύτων Ἠηϑ. 1151 37 
4]. ἔδοξεν ἐκ ταύτης τὴς ἀπορίας μβ2. 854 "15. θεωρεῖν ἔκ 
τινος, σκοπεῖν ἔκ τινος, οὗ θεωρεῖν 30, σκοπεῖν 8. θεᾶτθαί τι 
ἐκ πονηρὰ Ηιτ. 1167 "26. --- ἀεὶ καὶ φύσις ἐκ τῶν ἐνὸε- 

χομένων αἰτία τῷ βελτίονος ἐστιν Ζμβ14. 6058 .528. δ)]10. 
687 816. ἐκ τῶν ὑπαρχόντων. ἐκ τῶν ὑποκειμένων ΠΟΙ. 

1288 588, 96. η1. 1328 818. Ηα11. 1101 842. --- ἐξ ὑπο- 

θέσεως, ἐξ ἀφαιρέσεως, ἐκ προσθέσεως, ν ὑπόθεσις, ἀφα΄- 
βεσις. ---- ὑ. ἰιτογάμπι οδι188}18 : ϑ[ τ Ποῖ ΡΓΆΘΡ ἐκ ΡΓορ6 
δορά δὰ τποάλ θη. ἐκ παντὸς τρόπυ ταϑ. 101 08, ἐκ τῷ 
προειρημένυ τρόπν Αα38. 45 87. ἐκ τίνος τρόπν ΜΑΒ. 990 

48. ἐκ προσαγωγῆς Πεβ. 1808 δ16. μα1ά. 851 9 4]. ἐξ 
ἀναγωγὴς Ζιε18. ὅ80}11. ἐξ ὑπαγωγὴῆς Ζιζ29. 517, 
ἐκ διαδοχὴς τα 84. 188 80. ᾧΦε4. 228 328. ἐκ περιυσίας 
ΤΊ 3. 118.86, 8,12, 14. ἐκ παρόδυ θεωρεῖν τι Ζγγθ. 151 
411. Ογϑ8. 8060 27. α:. 444 328. ἐξ ἐπιπολῆς μβ8. 868 
4217 (ἐξ οιι οοά Ε). πα48. 864 "25. θ9. 890}18. ἐξ ἑτοίμων 
ρ839. 1445}26. ἐκ σπυὸδῆς 686. 887 515. λέγεσθαι ἐξ ἔρω- 
τήσεως, ἐξ εἰρωνείας. ἐκ παραβολῆς, ἐξ ἀντιπαραβολὴς τῶν 
ἐναντίων Ργ19. 141984, 1420 81, 8, 4. 

Ἑκάβη Εὐριπίὸν Ρβ28. 1400 028. 
ἕκαστος. τῶν πολιτειῶν ἑ ἑκάστη Πεῖϊ. 1801524. παρ᾽ ἑκάστην 

τὴν σύριγγα Ζια 11. 496 58. καθ᾽ ἑκάστην πολιτείαν. ΟΡΡ 
κοινῇ Πγ18. 128481. τὰ καθ’ ἕκαστα καὶ τὰ κοινὴ συμ- 
βαίνοντα περὶ αὐτῶν Ζιεϊ. ὅ89 015. ἕκαστον, ΟΡΡ πάντα 

Πεδ. 18071}86. ὡς ἕκαστος, ΟΡΡ πάντες Πβ5. 1261 926, 
21,84. δ4. 1292.313, ἐν πολλῷ πλήθει ὕδατος, ΟΡΡ ἐν 
ἑκάστῳ μβϑ8. 8571 421, ποιῆσαι ἐκ τῶν ἑκάστῳ ἀγαθῶν τὰ 

ὅλως ἀγαθὰ ἑκάστῳ ἀγαθκ Μζά4. 1029 "6. ὑχ υὺς καθ᾽ 
ἕκαστον ἀλλ᾽ ὡς ἀβρόυς ΠγΎ1.8. 1283 084. ὡς ἁπλιῶς μὲν 

εἰπεῖν, ΟΡΡ ὡς ὸὲ καθ᾽ ἕκαστον ΠΕῚ1. 183138.319. ὀΐλον ἔκ 

τε τῷ ϑιωρίσθαι ἢ ἐκ τῆς καθ᾽ ἕκαστα θεωρίας ΟὝ!. 998 
Β5, τὰ καθ᾽ ἕκαστα (βἰπρυ)α βίρῃα, 6Χ αΐδυθ, διηϊοἰ τα 
ξορποϑοῖναγ) ἡ. |β11. 1211 41.19.32, 38. --- τὸ ἀριθμῷ 

ΕΥ̓ 



9096 ἑκάστοτε 

ἕν καὶ τὸ καθ᾽ ἕκαστον λέγειν διαφέρει 5θέν Μβ4. 999 088. 
καθ᾽ ἕκαστον λέγω ὃ μὴ πέφυκεν ἐ ἐπὶ πλειόνων κατηγορεῖσθαι, 
ὉΡΡ καθόλιυ εἼ. 11.340. ὅσω ἤδη τῶν καθ᾽ ἕκαστα τυγχάνει 
ὄντα ὼ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένα τινός ΑὙΪ. ΓΟ 428, ΟΡΡ τὰ 

καθόλυ τϑι. 16615. τὸ μὲν καθόλυ κατὰ τὸν λόγον γνώ- 
ριμον, τὸ δὲ καθ᾽ ἕκαστον κατὰ τὴν αἴσθησιν Φαδ. 189 36. 
Μὸ11. 1018 088. Ηζϑ. 1142 514. ἐκ τῶν καθ᾽ ἕκαστα τὸ 

΄ 

ἐκδιώκυσι 

1840 "7 4]. ἐκβάλλει τις νεοττὸς ὁ κόραξ Ζιζο. 8608 "Ὁ. --- 
ἸΔύΒ ον ἰ 4 ἀσδογθ, ργοϊοηγαγα, αἱ ἀπὸ τὸ μέσυ ἐκβαλλόμεναι 
Οαὅ. 2171 529. ἐκβαλλόμενον τῶτο κάτω καθετος ἔσται 
μχϑ. 850511. ἐᾶν ἡ αβ, τὸ ἐπίπεδον ἐκβληθῇ ατ 971 "6. 
μγη5. 8101. ἐκβεβλήσθωσαν αἱ διάμετροι, τὸ ἐπίπεδον 
ἐκβεβλήσθω, ἔστω ἐκβεβλημένη ἡὶ ζη παρὰ τὴν αβ ΜᾺ. 
849 328. μγὅ. 875 081. μχϑ8. 864 28. --- εἰ ἦσαν ἐκ- 

καθόλνυ Ηζ 12. 1148 "4. τὰ καθ᾿ ἕκαστα ἐγγυτάτω τῆς βεβλημέναι Ω), ΟΡ συνάγεσθαι μχϑ2. 884 νι. 2. -- ἴῃ- 

αἰσθήσεως Αγ. 12 285. τὸ καθ᾿ ἕκαστον ᾧ αἰσθητόν, τὰ γᾶῃβ ἡ θάλαττα ὅταν κυμαίνυσα ἐκβάλλῃ μβ8. 867118, 
αἰσθητὰ αὶ τὰ καθ᾽ ἕκαστα Αα97. 48 321. Μμ2. 1071 86. 10 ἔκβασις Οα!. 208 08, μεταβασις εἰς ἀλλο γένος Β1. 
τὰ καθ᾿ ἕκαστον ἢ ἄτομα τῷ εἴδει Ζμα4. θ644580, ο΄ Ἐκβάτανα κβ. 398.314, 84. 
Ζιβιδ. ὅ05 081. τὰ ἐνεργᾶντα ὼ τὰ καθ᾽ ἕκαστον Μὲ. ἐκβήσσειν. ἕως ἂν ἐκβήξη τὸ κατελθὸν Ζιατ6. 495 019. 
1014.321. τὸ καθ’ ἕκαστον ἄπειρον ὰ ἀκ ἐπιστητόν. ορρ ὁ ἐκβιάζ εσθαι πιοὰ ρτοίΐϊοθγθ. ἐκβιαζεσθαι αὶ δύναται πόρρω 
τοιόσδε, οἱ τοιοίδε Ῥα2. 1866 581. τῶν ϑσιῶν τῶν αἰσθητῶν τὸ πληγέν ακ 800}12, οὗ βάλλειν 513. 
τῶν καθ᾽ ἕκαστα ὅθ᾽ ὁρισμὸς ἀτ᾽ ἀπόδειξίς ἐστιν Μζ1δ5. 16 ἐκβλητικὸν τῶν τοξευμάτων τὸ δίκταμον Ζιιθ. 612 88. 
1039 28, 86 ἡ σία τῶν ὄντων ἐν τῷ καθ᾽ ἕκαστον ἐκβοήθειαι Πηδ. 1827 86. 
Ζγβι. 181 "84. τὸ καθ᾽ ἕκαστον, τῶτο γὰρ ἡ ἐσία Ζγὸ. ἐκβολή. αἱ ἐκβολαὶ τῶν ποταμῶν ΖΎΥ11. 1617. ἡ ἐκβολὴ 
161 088. ἡ ὀσία ἢ τὸ καθ᾽ ἕκαστον Μζι. 1028 521. ἅμα τῶν ὀδόντων Ζγεϑ. 189 516. ἐκβολὴ πνεύματος ακ 80411. 
καθόλν ὡς ὁσίας ποιῶσι τὰς ἰδέας ὼ πάλιν ὡς χωριστὰς ὺ πιθά. 8917529. --- αἱ ἐκβολαὶ αἱ ἐν τοῖς χειμῶσι πῶς 
τῶν καθ᾽ ἕκαστον Μμ9. 1086 "84. -- αἱ πράξεις περὶ τῶν οὸ ἑκύσιοι ΗΎἃΙ. 1110 49. -- μετὰ τὴν τῶν τυράννων ἐκβολήν 
καθ᾽ ἕκαστόν εἰσιν, πρακτὰ τὰ καθ᾽ ἕκαστον Πββ8. 1269 ΠΎΣ. 1215 586. 
“12. Ηζβ. 1141 δ16. 12.1148.582. κυριώτερα͵ πρὸς τὴν ἐκβόλιμος. τὸ ἐκβόλιμον τί ἐστιν Ζιζ2ι. ὅτ5528. τὰ ἐκβό- 
χρείαν τῶν καθόλε τὸ καθ’ ἕκαστα τῶν πραγμάτων Ρβι:9. λιμα τῶν ἐμβρύων, τῶν μικρῶν ῶν Ζμγ4. 668 "1. ΖγΎΥγ2. 
1398.318. --- τὸ καθ᾽ ἕκαστον, ἱ 6 εἶδος ἀδιάφορον Αδ18. 1524. 
91 028,31 ὙγΖ. --- καθ᾽ ἕκαστον ἴζὰ ἡπαδὶ ἴπ ἀπαμι νοοα- 36 ἐκβράσσει ποταμὸς χρυσίον περὶ τὰ χείλη θ46. 888 "16. 
θυϊαπι σοϑ]αϊῦ, οὖ Θοἰΐδηι 886 αγίϊοαϊο ϑαϊοοῦνὶ ἰμβίδυ 248. 1628 Ρ44, 

οοπβύγαδθαν (εἴ Κυώρον δὺ Οὐ 60, 8, 4), μᾶλλον ὁ ἴ ἴσως ἔκβρωμα. Ζιι40. 620 39, οἴ ΑΖι ΠΠ| 290, 178 “Θἷπ δυβρο- 
τὴν τῆδε ὑγίειαν σκοπεῖ" καθ᾽ ἡχαστον κα 6 δἰ: ρι]08) γὰρ ἔροββθπθθ δύοκ᾽, 

ἰατρεύει Ηα4. 1097 418. ἀξιῶντες πρότερον ἀριθμεῖν καθ᾽ ἐκγελᾶν ἄν τις κνήση πλεδ. 65.524. 
ἕκαστον γιγνόμενον τὸ ἥμισυ ΦθΒ. 268 88. οἴ Ζιαθ. 490 "82. 80 ἔκ γονος. φύσει «ἀρχικὸν πρόγονοι: ἐκγόνων ΗΘ 18. 1161 819. 

ἑκώστοτε μαι8. 849.524. Ζγβ4. 188 .534. μεταβολαὶ περὶ τὺς ἐκγόνος. τὰ τῶν ἐκγόνων Ἠκ11.1100 
Ἕκατε (εχ Ἀγπῖπὸ Ροθύδθ ἱποθγῃ) Ργ8. 1409 81. 424,80. -- τὰ τῶν πρεσβυτέρων ἔκγονα ἀτελὴ Πη 16. 
ἑκάτερος. περὶ ἄλω ὺ ἴριδος τί ἑκάτερον μγ2. 371 018. 1885 580. τὰ ἔκγονα. τῶν ἀρρένων Ζιει4. 545 526. ἐκ τῶν 

ἑκατέρα τῶν πόλειωων βίτω Πὸ4. 1290}12. 9. 1294 384. γ2. ἀγόνων φῶν δὲν γϑεται ἔκγονον Ζιξ 3. 562 528. ὅμοια 
1289 888. ἐξ ἑκατέρας ἑκάτερον λαβεῖν Πὸ9. 1294 11. 56 γίγνεσθαι τὰ ἔκγονα τοῖς γεννήσασιν εὔλογον Ζγα 19. 120 

ἑκάτεροι παρ᾽ ἑκατέροις Πὸ 4. 1292 521. γ9. 12801. "18. 17. 121 082. πι10. 891 "82. ἔκγονα ἐλαττω. ἀσθενι- 
ἑκατέρωθεν θ96. 838 322. Ζια!5. 4938 "14. ἑκατέρωθεν ἐκ κώτερα, βέλτιστα Ζιε14. ὅ44 "16, 546 "12, 546 86. 18. 544 

τριγονίας ἢ 874. 1840 540. δ10, ζ22. 515 "28. ἔκγονα λευκά, μέλανα Ζιζι9. 514 55. 
ἑκατέρωθι Ζιδ2. 521 488. - ἔκγονον (ἐβοοάροι ἔν 8) Παθ. 1288 381. 
Ἕκαάατης μυστήρια θ118. 847 50. 4 ἐκδανείζ εἰν. ἐκδανεῖσαι χρήματα οβ1850 414. 
ἑκατηβό). ος. ἀγνὲ θεῶν πρέσβισθ᾽ ἑκατηβόλε Γ 621. 158838. ἐκδέχεσθαι. ἀεὶ ἐκδέχεται κινῶνται, ἀέρα, κινῶν πιαθ. 899 431. 
Ἕκατομβαιών. περὶ τὸν Ἑκατομβαιῶνα Ζιε!1. 548 "12. οὗ Φθ1ο. 2671}12. --- ὅτω τὴν ἀσωτίαν ἐκδεχόμεθα δι. 

11. 8549 810. ζιτ. ὅ71518. 1120 48. 

ἑκατόν ΠεῚ. 1802 52 4]. --- ἡ τῶν ἑκατὸν ἢ τεττάρων ἀρχὴ ἔκδηλος ὁπηλικηῦν ἁφὴ τῷ χαλκῦ ενῶ. 4600 81 τ. 
παρα τοῖς Καρχηδονίοις Πβ11. 1212 084, 36, δδάδιῃ τῶν 46 ἐκδημεῖν. ἡ ψυχὴ ὃ διὰ φιλοσοφίας ἐπεραιωθη ὼ ἐξεδήμησεν 
ἑκατὸν αἰεί 1278.314 (εἴ Ουμίως Ρ 185). Χ]. 891.312. 

ἐκβαίνειν τῆς λεκτικῆς ἁρμονίας ποά. 1449 "21. ἐκβαίνεν ἐκδιδάσκεσθαι, τιρὰ, τὸς παῖδας σοφύές (Εὰτ Μοὰ 295) 
τὸ μέσον Πδ11. 1296.320. --- ἄπειροι τῶν ἐκϑησομένων Ρβ2ι. 1894 580. 

(θογαμ), 4088 ονοηίατα Βα) ἡμα30. 1190 "84. ἐκὸδιὸσ ναι. ἐξέδωκεν αὐτὸν μαστιγῶσαι Εὐριπίδη ΠΕεΙΟ. 1811 

ἐκβάλλειν. τὰ μὲν εἰς αὐτὴν (αὐτὴν ἢ ἄγει ἡ φύσις, τὸ δ᾽ δ᾽ 582. οἱ βασανιζόμενοι τοῖς ἐκδιόθσι (ἴαι πρὸς βασανισμιον) 
ἐκβάλλει μὸϑ. 880.326. ἐκβάλλειν ὀσμήν Ζιθ)4. θ04 "29. πολέμιοι γίνονται ρ17. 1482321. ὁ υἱὸς τὴν μητέρα ἐχοι- 
ἐκβάλλειν ὀδόντας Ζιζ 22. 5168 518. ἐκβάλλειν τὰς ὑστέρας, δόναι μέλλων ποῖά. 1404 58. --- ἐπικόψας χαρακτῆρα ἐξέ- 
τὰς κοιλίας Ζιζϑ81. 519 02. θ2). 591 "6. ἐκβάλλειν, 1 ᾳ ἐκτι- δωκε τὴν δραχμὴν δύο δύνα μένην δραχμάς οβ1849 581, οἵ 
τρώσκειν, ἀϊδὺ τίκτειν Ζιη 4. ὅ85 528. θ21. 6041. ΖΎΎΣ. 1841510. εἴρηται ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λόγοις ἱκανῶς ποῖδ. 
152 "5. ἐκβάλλειν τοξεύματα θ4. 880 "22. αἴρειν Ε ἐκ- δδ 1454 18 (Βογπδγβ 1)14] Ρ 5844). οὗ 612. 1681 8548. --- 
βάλλειν φύματα πὸ18. 818 516. περὶ τὰ φυκία κἀν τι ἦ ἰμν ἡ λίμνη ἐκδίδωσιν ὑ ὑπὸ γὴν μα18. 851 8411. τῶν ἄλλων 
τοιῦτον ἐκβεβλημένον Ζιει8. 55058. τὰ ἐκβαλλόμενα ἐκ ζῴων τὰ μὲν εἰς ὀδόντας ἐκδίδωσι καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς τρο- 
τῶν μετάλλων ἀποσύρματα ἢ 248. 1028 "22. ἐκβάλλειν φῆς, τὰ δὲ εἰς κέρατα, τὰ δὲ εἰς τρίχας πιθ 2. 898 522. 
τὴν ἐπιστήμην, Β.ἢ ἀποβάλλειν ημβ8. 1201 22, 8. -- ἐκδιηγεῖσθαι τὰς προφάσεις ρ58. 1484}4. 
ἐκβάλλειν τινὰ ἐκ τῆς πόλεως Πβ10. 1272 "8. γ18. 1284 δ ἐκδιωκυσι τὸς ἑαυτῶν νεοττὰς ἐκ τῇΈ τόπε Ζαιβ1. 618 
Ρ29 (ὁοοῃηὶ μεθισταναι). εϑ. 1808 280, 85. 5. 1804 586. οβ 012. 



ἔκδοσις ἐκκλησία ΟἽ 

ἐκθλίβεσθαι ῥιπτεῖται μα 4. 843.5»9. ἐκθλίβειν τὰ σχήματα, 
ἐκθλίβεσθαι τὴν ψυχὴν αἱ (Πδῃιοοῦ) ψα 2. 404 411. ανά. 
411081. Οὐ 2. 810 310. ἐκ πολλῷ διαστήματος καὶ δύναται 
συνάγων ἑαυτὸν ἐκθλίβειν βίᾳ τὸ πνεῦμα ἀκ 800 "1, ὅ. οἴ 
πκεϑ. 988}18. τὸ πνεῦμα τὸ ἐκθλιβόμενον: ἐὰν ἐν αὐτιῦ 
τῷ νέφει ἐκθλιβὴ πνεῦμα μβ9. 8369 Ρδ. γ1. 8171 518. ὑπὸ 
τὸ ψυχρῦ ἐκκρύξεται ἡ ἐκθλίβεται τὸ θερμόν μα. 842 51. 

515. ε17. 549 525. οὔ 8. 841 85. δ 6. 388 18. 8. 885525. Ζμβ4.65158. Ζγεϑ. 
ἔκδυσις. γωλεὸς ἔκδυσιν ἔχων ἐκ τῷ ποταμῷ Ζιθ20. 6036. 188.316. 

-- ποιεῖσθαι τὴν ἔκδυσιν, δγὼ ἐκθύνειν τὸ γῆρας Ζιθ11. ᾽0 ἔκθλιψις. φέρεσθαι τὴ ἐκθλίψει, οοπὶ βίᾳ Οαϑ. 271 02. εἰς 
801 415, 16. τὐναντίον γίγνεσθαι ἔκθλιψιν μβ9. 869 322. ἔκκρισις ὑπὸ 

ἐκεῖ. ορρ ἐνταῦθα Οα8. 216.528. μα 11. 847080. 18. 849 τὴς ἐκθλίψεως μα4. 842515. ἡ τῷ περιέχοντος ἔκθλιψις 
430. 212. 3890}14. Μμ4. 1079 381. ἀἰϊδὲ κάτω, ἔξω μα8. (θοϑιιοοσ) ανά4. 472 516. οὔ Οα8. 277 "2. 
841388. β8. 3687. ἐκθνήσκειν. αἵματος ἀφιεμένε πλείονος ἐκθνήσκωσιν, πολλῇ 

ἐκεῖθεν, ορρ ἐντεῦθεν Οα8. 216 328. ορρ ἐνταῦθα Ζγβ8. 155 δ᾽ ἄγαν ἀποθνήσκυσιν ΖΙΎ 19. ὅ21 511. τιὺὶς ἐκθνήσκοντα: 
186}19. Ὑ]Ἱ. 150.38. ἐκεῖθεν τὴν ἀρχὴν ἔχειν, τὸ αἴτιον 5β'1η κινῶσι πταρμικιῦ πλγϑ. 962 "ά4. 
μβ2. 858.588. 4. 861 3588. αἢ. 889 828. --- πνέων ἀπὸ τῶη ἐκθυμιᾶσθκαι, ἀϊδὺ καάεσθαι μὸϑ. 888 538. 
ἐκεῖθεν τόπων μβῦ. 868 312. ἐκκαγχάζυσιν ἀθρόον Ἠηβ. 11560}11. 

ἐκείνινος ΜζΊ. 1038 471. θ1. 1049 319, 21. ἐκκαθαίρειν. αἱ χρησταὶ μέλιτται ἐκκαθαίρυσι τὰ λυμαινό- 
ἐκεῖνος. ορρ ὅτος Πὸ2. 1289 519. εθ. 18060}21 4]. ὅτος μενα θηρία Ζιι40. 626 584. τὸ ψῦχος πυκνῶν τὴν σάρκα 

ἐκεῖνος ποά. 1448 Ὁ17. ---- 564 ἀδυγραῦαγ οὐΐδι ἐκεῖνος αδὶ ἐκκαθαίρει τὸ ὑγρόν πε81. 884 "26. 
ὑῃ8 πιοᾶο οϑὺ οὐ ργοχίπιδ γϑϑ, 8 αυδπὶ γϑίδγαναν, νϑιαῦ ἐκκαίειν, ἐκκάειν. ταχυὺ αὶ ἐπὶ πολιὸ ἐκκάειν, ορρ ἀποσβε- 
ὑπὸ τὸν ἥλιον ᾧὶ τὴν ἐκείνν φοράν μβ6. 864 "10. ὁ 4. 882 σθῆναι ταχύ μαῖ. 844 "18, πνεῦμα πολὺ περὶ τὰ νεῦρα 
416. Πε6. 130011. --- ἐκείνως Γα10. 828 32. β7. 884 ἐκκαίεται, ορρ ἐκψύχεται πεῖ 5. 882 386. ἡ θερμότης ἡ ἐκ- 
485. ορρ ὕτως ΓΤ. 384}20. μγθ. 811 518. ὃ9.887}080. 326 καίυσα τὸν ἀέρα φταῦ. 820 Ρ22. ἡὶ ἀναθυμίασις ἐκκαιοιμένη 
Μβ4.100134. ΗΕ11. 118617. Πβ9. 1210522. δ 18. μα4. 841 "806, οἴ 106,20. τὸ πῦρ ἐκκαῖον τὸ γεῶδες πιβ11. 
12918441. 15. 1800 527, 29. ε8. 1808 "9. 901 339. κἡὶ γῆ. τὸ πικρὴν ἐκκέκαυται πκγϑ8. 983511. 40. 

ἐκεῖσε, ορρ δεῦρο Ηἰι4. 1166}21. --- ἐκεῖσε (ἐκεῖ) ρ 85. 983632. ἐκκαυθέντος τῷ τὴν βαφὴν πεποιηκότος ὑγρῷ χι. 
1440 424. ἐκεῖσε ἴα ἐκεῖ ᾧταά. 820 δ4. 1910, ὁ ὄρρος ὑπὸ τῷ πυρὸς ἐκκάεται ἑψόμενος μὸτ. 

ἱκεχειρία. Δυκῦργον Ἰφίτῳ συνδιαθεῖναι τὴν ᾿Ολυμπιακὴν 8. 884 .320, 23. τὸς πόρως συμμένειν ποιεῖ ἐκκαίων ὁ ὕλιος 
ἐκεχειρίαν 490. 1558516. πβ9. 861 320. --- ἔογωαο ἐκκαίειν οὐ ἐκκάξειν ρτοπιίβοιι8 Ἔχ- 

ἐχζ εἶν (46. πιοσθο), οοπὶ ὑπερζεῖν τῷ πάθει πα 19. 861 10. Αἰ θοπύαγ, νϑὶαυ ἐκκάεσθαι, ἐκκαομένης μα4. 841 021, 842 
ἐχζέσεις ἑλκῶν πλ1. 984 52ὅ. 417 (ν] αἱ), ἐκκαίεται, καιομένη 841 Ρ28, 26. 
ἐκϑεῖν. πρὶν ἀκῦσαι πὰν τὸ λεγόμενον ἐκθέυσιν Ἠη1. 1149528. ἐκκαλεῖσθαι, υιθά, πιϑίαρῃ τὸ πὰν ὕδωρ ἐκκαλεῖται τὸ πρησ- 
ἐχθερμαίνει. ἡ ἀλώπηξ τὴ γλωώττη λείχησα τὰ τέκνα ἐκ- 86 ιὸν (ἐν τῷ συΐματι ὕδωρ) πζϑ8. 880 "2. 

ϑερμαίνει ᾧ συμπέττει Ζιζ84. 58039. πρὶν ἡ τρῖψις ἐκθερ. ἐκκαυλεῖ θᾶττον τὰ λάχανα ἐκ παλαιοτέρυ σπέρματος πκ11. 
μάνη τὴν γονήν πὸ 14. 818.λ38. ἡ κίνησις ἐκθερμαίνει τὴν 924 521, 84. 
κεφαλήν πεϑ. 881 14. εἴ κζ 2. 947}19. --- Ρ888 αὐτὰ ἕκκαυσις μαά. 842 532, 1ὅ. 
ἐκθερμαίνεται διὰ τὸ φέρεσθαι ΟβΊ. 289521. ἐκθερμαίνε- ἐκκεῖσθαι. ὅταν ἐκκειμένυ ἀνθρώπυ φὴ τὸ ἐκκείμενον εἶναι 
σθαι τὴν τροφήν πνῶ. 481 "15. ἐκθερμαίνεται (ἐξεθερμανθη) 40 ἀνθρωπον (βγῃ κεῖσθαι) τα 9. 108 029-84. ἐνίοτε ὁ σκοπὸς 

ἴκδοσις. τὰς ἐκδόσεις (ἴπι πρὸς γάμον) ποιεῖσθαι πρεσβυτέ- 
ραις Πη18. 1385 322. ͵ 

ἐχόνεσθαι, ἐκδύνειν. ἀκρίδες, ἐγχέλυες ἐκδύνωσιν ἐκ τῆς 
ηἧς. ἐκ τῷ πηλῶ Ζιε28. 6555 "28, 550 38. ζ 16. 5710 818. 
εὐθὺς νέα ὦσα ἡὶ μέλιττα, ἔταν ἐκδύη Ζιι40. 620 "25. --- δ 
ἐκόύεσθαι τὸ γῆρας Ζιθ11. 600 026. ἐκδύσηται τὴ ὀέρμα 
θ66. 885 521. ἐκὸύνυσι τὸ γῆρας, τὸ κέλυφος Ζιθ11. 600 

τὸ σῶμα. ὁ περὶ τὴν κοιλίαν τόπος αἱ πκζ 8. 941 087. 10. 

948 0389. ΎὙ11]. 872 516. 38. 8170 "40. α89. 868 "27. ,438. 

885 84. τὰ κατὼ τὸ σῶμα ὑπὸ κινήσεως ἐκθεομαινόμενα 

ἔκκειται καλῶς Πη18. 1381}81. --- ἔκκεινται (οχροβῖο 
ϑα Ὁ) οἱ τόποι πρότερον ΡΎ19. 1419 Ρ28. τὸ μὴ καλώς ἐκ- 
κεῖσθαι τὰς ὅρως κατὰ τὴν λέξιν, εγὰ μὴ καλῶς ἐκτίθεσθαι 
Ααϑά. 4838, 1. --- ἐκκείσθω τις γραμμή (ἰ ὁ κείσθω ἐκτὸς 
τῷ διαγράμματος) μγῦ. 316 .410, οὗ ἸΙάοἴδοτ Πρ 809. 

ἐκκεντεῖν, ἐάν τις ἐκκεντήση τὰ ὄμματα Ζιβ11. 508 Β0. ζὅ. 
568 215. Ζγὸθ. 114 082. 

ἐκκλείεσθαι τῷ καλόν τι πράττειν ἡμαϑῦ. 1198 "16. 
ἐκκλησία. ἐνίαις ἐκ ἔστι δῆμος ὑδ᾽ ἐκκλησίαν νομίζυσιν ἀλλὰ 

συγκλήτος ΠΎῚ. 1215 »7. ἡ ἐκκλησία τίνων κυρία, τίνες 
αὐτῆς μετέχυσιν Πβ10. 1272 510. Ὑ11. 1282 828 (αἰϊυὰ 
οϑὺ κοινωνεῖν ἐκκλησίας Πὸ 6. 1293 39). ὅσα σοφίζονται περὶ 
τὰς ἐκκλησίας Πὸ18. 1291515, 17. 14.1298}19. --- ἐκ- 
κλησίαν ποιῆσαι, βγη συναγαγεῖν οβ1849 515, 26. ἐκκλη- 
σιάζυσι τὰς ἀναγκαίας ἐκκλησίας Πὸ 6. 1292 Ρ29. ἐὰν ὀΐχα 
ἡ ἐκκλησία γένηται ἣ τὸ δικαστήριον Πζ8. 1818 840. συμ- 
βυλεύειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ρ8.1428814. κακῶς ἀκϑέειν ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις ΠΎΙ 4. 1280 511. --- Αὐμθηΐβ ἐκκλησίαι τέττα- 
ρες καθ᾽ ἑκάστην πρυτανείαν περὶ τίνος χρηματίζυσιν ἢ 394. 
1548 12. 896. 1543 "42. οἱ πρυτάνεις προγράφυσιν ἐκ- 
κλησίαν ἢ 8395. 1548 "84. - 

ἐρυθραίνεται φ6. 812 522. τὸς ἐν τοῖς ψυχροῖς ἐκτεθερ- 

μανθαι τὴν φύσιν, τὸς ἐν τοῖς θερμοῖς κατεψῦχθαι πιὸ 8. 45 
909 Ῥ14. 16.9100. 

ἴχθεσις. τὰ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ἄλογα τὰ περὶ τὴν ἔκθεσιν (βς ἐκ 
τὸ πλοίεε οἴ Οἀ ν 116844) πο24.1460586. ἐξέρχεται ἐκ τῆς 

ὑγρότητος ἡ καρπὸς ἢ φύλλα μιᾷ ἐκθέσει φτβ7. 821 428.-- 
ἔκθεσις οἵ ἐκτιθέναι. ἀποδεῖξαι ἐκθέσει Ααθ. 28}14. κατὰ τὴν 50 

(ἴτε τὸ) ἔκθεσιν (1 6 χωρισμὸν) ἑκάστυ παρὰ τὰ πολλὰ 
λαμβάνειν Μνϑ.1090517 ΒΖ. οἵ Αϑι 992}10 ΒΖ. ζ6.1081 
521] ΒΖ. ᾺΪ] Ῥοοι 1 88. --- ἔκθεσις τῶν ὁρων Αα 84. 48 
425. 89. 49 "6. βά. ὅ1 58ὅ. 

ἐχθηλαζ εἰν. τριχιῶσιν, ἕως ἂν μετὰ τῷ γάλακτος ἐκθηλασθὴ δε 
ἡ θρίξ Ζιη11. 081 "27. 

ἐχθηρεύειν τὰς σκορπίως θ21. 882 529. 
ἐκθλίβειν. ἐκθλίβυσι τὸς ὄρχεις οἱ νέοι τῶν ὑῶν Ζιζ.28. 518 

νᾳ, ἐὰν ὁ πληγεὶς ὑπὸ μελίττης ἐκθλίψη τὸ κέντρον Ζιι40. 

626 320. ἄλευρον ἐκθλίβεται πκατ. 921 ὅ19. γάλα, σπέρμα 80 
ἐκθλίβεται Ζιγ30. 5220. Ζγγό. 705 15. ἔνια διὰ τὸ 

ΕΓ2 



228 ἐκκλησιάζειν 

ἐκκλησιάζειν φέρειν ἄρχοντα ἥ τι ποιεῖν ἄλλο τῶν πολι- 
τικῶν Πβο. ΕΠ 410. ἐκκλησιάζυσι τὰς ἀναγκαίας ἐκκλη- 
σίας Πὸ6. 1292 "28. Ἰπβεϊδαζοσθχα περὶ τὸ ἐκκλησιάζειν 
ναγιοίδβ: ἐκκλησιάζειν ἀπὸ τιμήματος. πᾶσιν ἐξεῖναι ἐκκλη- 
σιάζειν, ἐπάναγκες ἐκκλησιαζειν, μισθὸς τοῖς ἀἐκληθιάζυσὶ, 
ζημία τοῖς μή ΠῈ9. 1294 "8. 18. 1291 417, 20, 87. 15. 
180028. β6. 1266510. προὔπαρχει τινὶ πρὸς τὰς ἐκκλη- 
σιάζοντας χάρις ρ85. 1439 "17. 

ἐκκλησιαστής κθ. 400}17. ὁ ἐκκλησιαστὴς ἢ ὁ δικαστὴς 
ἄρχων ἀόριστος ΠΎΙ. 1215 820,81, 814, 11. 1282 884, 87. 
ὃ ἐχκκλησιαστὶς ΚΙ ὁ δικαστὴς κρίνυσι περὶ ἀφωρισ μένων ἴορρ 
ὁ νομοθέτης περὶ τῷ καθόλε), ὁ ἐκκλησιαστὴς περὶ τῶν μελ- 
λόντων, ὁ ὀικαστὴς περὶ τῶν γεγενημένων Ῥα1. 1384 ΡΊ. 8. 
1858 "4, 

ἔκκλητοι δίκαι τίνες, ἐκαλῆῦντο [416. 1541721. 15 
ἐκκλίνειν. τὰ μὲν εἰς δῆμον ἐκκλίνει μᾶλλον τὰ δ᾽ εἰς ὀλι- 

γαρχίαν ΠβΙ1. 1318 85. εἰς ἐριστικὸν ἐκκλίνειν λόγον ατ969 
"14, φυτά τινα ἐκκλινασιν εἰς μελανίαν Φταῦ. 820 020. 

ἐκκλινής. ἄνωθεν τὸ μετῶπε κατὰ τὴν ῥῖνα ἔχει. τρίχας ἐκ- 
κλινεῖς φΦ δ. 809 Ρ28. ὁ ἥλιος ἐκκλινέστερον ἡμῖν ποιεῖ τὸν 90 
κύκλον πιεῖ. 912 412, 

ἔκκλισις, ἡ εἰς ἀλέαν πα89. 868 Ρ24. 
ἐκκλυζειν. τὸ πολὺ λίαν ἤδωρ ἐκκλυύζει πιβ8. 9060 ."28. 

ἅπασαν ἐξ αὐτὴς τὴν ὑγρασίαν ἐχκλύσαντες χϑ. 195 518. 

ἰχῶρες ἐκ τῶν ἐπιδὲσ μων υ δυνάμενοι ἐκκ)λιύζεσθαι Ζιι44. 35 
680 537. ἐκκλυζεται ὑπὸ τῶν καθάρσεων ὁ ὃ γόνος ἢ 2ὅ9. 1828 
580. --- ναυτίλος ὑπὸ τῶν κυμάτων ἐκκλύζεται εἰς τὸ ξη- 

ρόν Ζιδ1. 525 328. 
ἐκκολάπτειν τὰ ᾧά, οοηὶ ἐπῳάζειν θ8. 880 "18. Ζιι29. 618 

818. ἐκκεκολαμμένυ τῇ ὧδ ὀεκαταίν Ζιζϑ8. 502 514. 
ἐκκόλαψις τῶν ὠῶν Ζιζ3. 561 9029. 
ἐκκόπτειν. ἐκκόψαι (τὸ ἐπὶ τὴς στήλης ὄνομα) ἐπὶ τῶν τριά- 

κοντα Ῥβ28. 1400 3838. ἐκκόπτειν ὀφθαλμόν ἡμαϑ8ϑ4.1194 

487. ἐὰν τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐ ἐκκοπὴ ἡ ὕς Ζιζ18. 818 "14. 
-- ἡ κίνησις ἐκκόπτει τὴν εὐθυονειρίαν, τὴν αἰσθητικὴν ἐνέρ-- 35 
γειαν μτ2. 464 "16. Ζμβιο. 66695. 

ἐκχρεμάννυνται περὶ τὴν θαλάίμην το ὠὰ τῷ πολύποδος 
Ζιε18. 549 584. 

ἐκκρίνειν. Π συννέμονται ἀλλ᾽ ἐκκρίνονται ὸ χωρὶς βόσκονται 
τὰ ἄρρενα, τῶν θηλειῶν Ζιζ18. 512 0822. ἐκκρίνυσιν ἐκ τῶν 4 
καμήλων ἐνιαύσιον τὸ ἔκγονον Ζιζ 28. 6ὅ18.511. ὅταν τις ἣ 
ἐκκριθῇὴ ἢ ̓ προσδεχθὴ εἴς τι τῶν ἀθλημάτιυν πλ11. 956"Ρ25. 
ἐκκεκριμένει ἐκ παίδων Ππζτ. 1821525. --- εἱ ὸ᾽ (σοϊατί 
Επὴρ Απαχαρ)ὴ ἐκ τῷ ἑνὸς ἐνύσας τὰς ἐναντιότητας ἐκκρί- 

ἐκλαμβάνειν 

τὸ περίττωμα καθαρόν Ζγδι. 166 "8 5.» τὸ ἄχρηστον μετα 

τῇ περιττώματος τῷ ἐκ τὴς κύστεως ἐκκρίνεται Ζγββ. 148 
025. πέττεσθαι ἢ ἐκκρίνεσθαι Ζμγ8. 6711 36. --- ἔκχριτα 
ἄνω. κάτω πα18. 861582. 

5 ἔκκρισις οἷ δουϊομθτα τῷ ἐκκρίνειν βἰσηίβοας δῦ ᾿ἰρβῦπι τὸ ἐκ- 

κεκριμένον. ἐκ ἔστι τὴ ἐκκρίσει ἡ εἰς ἄλληλα μετάβασις 
ΟΥΤ. 805 27, 28. εἰ στήσεται ἡ ἔκκρισις, ὔχ ἅπαν ἐν παντὶ 

ἐνέσται Φα 4. 181081. τυτων ἡὶ γένεσις ὑχ ἔκκαυσις ἀλλ᾽ 

ἔκκρισις ὑπὸ τῆς ἐκϑλίψεις ἐστιν μαΆ. 843 518. ὅσα ἔργα 
συμβαίνει παρέχεσθαι τὴν ἔκκρισιν ἐν τοῖς τόποις τοῖς ὑπὲρ 
τῆς γῆς μΎΒ. 818512. --- ὅταν μὴ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γέ: 
νηται ἡ τοιαύτη ἔκκρισις μαϑ. 84631. οὔ 1. 844 521. ὁ ἥλιος 
τὴν γὴν φθάνει ξηραίνων πρὶν γενέσθαι ἔκκρισιν ἀθρήαν μβϑ. 
861 ν18, -- ἀποκαάθαρμα, ἔκκρισις. σῆψις πδιϑ. 818 58, 
19. ἡ ἔκκρισις τῶν καταμηνίων, τῆς γονὴς ὼ τῶν ὁμοίων 

Ζμδ10. 689 16. -- ὑπερβολὴ περιττώματος ἐκκοίσεως 
ΖΥΎ1. 150.380. ἡ τῷ ὑγρῶ περιττιώματος. ἔκκρισις Ζμγϑ9. 
611 νῷ, Ζγα 18. 720 41. -- ὁρμὴ τὴς τῷ ,“πέρματος εχ- 

κρίσεως ΖΎΥΙ. 150 "21. οἵ πὸϑι. 819 58. ὴ Ὑγονικὴ ἔκκρισις 
πὸῶβ. 819 028. -- ἡ τῶν ὑστερῶν ἔκκρισις. ὑγρὰ ἀπό- 

κρισις, ὑγρασία ἴδιος Ζγαϑ0. 128 41, 7, 84. μετὰ τὴς ἐκκρί- 

σεως εἴωθε γίγνεσθαι ὺ τοῖς ἄρρεσιν ἡ ἡδονὴ ἢ ταῖς γυ- 
ναιξίν Ζγβ΄. 139 .388. ἡ τῶν καταμηνίων ἔκκρισις περίττωμα 

ἐστιν Ζγα 19. 1272, 11. ἡ τῶν κατα μηνίων ἔκκρισις ὼ 

συνάθροισις Ζγβ4." 189}10. ταῖς εὐσάρκοις γυναιξὶν πορενίεται 
εἰς τὴν τροφὴν τὸ σώματος τὸ πολὺ τὴς «ἐκκρίσεως Ζιη 2. 

ὅ88 310. ἐνίοις τῶν ὀρνέων γίνεται ταχὺ ἡ ἔκκρισις ΖΎΥΙ. 

181."22. ἡ ἔκκρισις ἰᾳ τὰ ὅρα Ζιη. 588 52. (ἔκκρισις Υ] 
ΡΙῸ ἄποκρισις, Ζμὸ ὅ. 681 585.) 

30 ἐκκριτικαὶ κινήσεις, ορΡ ληπτικαί ,Ῥη. 248 δ14, 27. 

ἐκκρόειν. ἡ μείζων κίνησις τὴν ἐλάττω ἐ ἐκκρϑει αι. 441 315. 

32. ΖΎΕΙ. 1808. Ῥγ17. 1418 514. πκβ12. 981 418. ᾿ 
ἀσθενεστάτη φορὰ ῥᾳθία ἐκκρύειν μχῦὅ. 851 410. τὸ κινό- 
μένον, ἡ κίνησις ἐκκρύεται ὑπό τινος Φθ8. 264 Δ10. εν 8. 

460 582. μτῷῶ. 4045. πια29. 902 Ὀ16. (η1.916 "8. 7. 917 
Δ94, ἐκκρύεσθαι πλεῖον, ἔλαττον, εἰς τὔμπροσθεν Αχ!. 849 
41,9. πις 4. 918 019. ἐκκρίεται ὶ ἐκθλίβεται τὸ θερμόν 
μας: 84251. ἐκκρώεται ἡ πέττυσα ϑερμότης μὸ 8. 381 516. 
-- ἐχκρώει ὴ ἑτέρα. ἐνέργεια τὴν ἑτέραν ΗἩκδ. 1175 08. ἐκ- 
κρόσει τὸ παθος τὸ ἐνθύμημα Ῥγ17. 1418 818. ἐκκρύέειν 
τὸν λογισμόν. τὴν λύπην ΗγΎ1ὅ. 1119 10. η15. 1184 491. 
τὸ ἔθος ἄλλῳ ἔθει ἐκκρϑεται αβθ. 1204 58, 4. 

ἔκκρυσις. δια τὸ γίνεσθαι μείζονα τὴν ἔκκρυσιν ὼ ἀποσπὰ- 
σϑαι μᾶλλον μχ!. 849 381. 

νεσθαί φασιν ᾧῷαᾳ4. 181 420, 28. ἐκκρίνεσθαι. αἰδὲ γίγνεσθαι: 45 ἐκκρυστικὸ ν τῷ ἐλέν τὸ δεινόν Ρββ. 1880422. 
ὅμοιον κἂν εἴ τις οἴοιτο τὸ ὕδωρ ἢ τὴν χιόνα ὶ τὴν χάλαζαν 
ἐνυπάρχοντα πρότερον ὕστερον ἐκκρίνεσθαι καὶ μὴ γίνεσθαι 
μβϑ9. 869582. οἵ Ογ8. 802 "38, 34. ψα 3. 404 14. ἦθυ- 
μόνων ἀεὶ μάλιστα ὑφίσταται τὸ παχύτατον ἢ βαρύτατον, 
ἐκκρίνεται δὲ τὸ κῦφον ὺ καθαρὸν πκγδῦς 988 27. --- συν- 50 

ὄντος τῷ σωματιύδες ἐκκρίνεται τὸ ὑγρόν Ζγβ 4. 139 026. 

τὸ αἷμα ἐκκρίνεται διὰ λεπτοτάτων φλεβῶν εἰς τὰς ὑστέ- 
ρας Ζγβ4. 138"14. ὅταν τὸ αἷωαα ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἐκκριθὴ 
Ζιη11. 581 08ὅ. -- χ ἅμα τοὶς πολλοὶς ἄρχεταί τε τὸ 
σπέομα ἐκκρίνεσθαι ὴὶ γεννᾶν ὀύναται, ἀλλ᾽ ὕστερον Ζιειά. δ6 
δ4414. ἐν τῇ ἡλικία ἤδη δύνανται τὸ σπέρμα ἐκκρίνειν 
Ζγεῖ. 181 580. κατὰ τὰ αἰδοῖα ἐκκρίνεται τὸ περίττωμα, 
τὸ ὑγρόν, τὸ σπέρμα ΚῚ τὸ κύημα Ζγα 18. 119 082. τὸ 

ἄρρεν δύναται πέττειν ὦ συνιστάναι τε ἢ ἐκκρίνειν σπέρμα, 
τὸ θὴλυ ἀδυνατεῖ συνιστάναι, ἢ ἐκκρίνειν Ζγὸ1. 165 Ρ10, 80 
15. --- ἐκκρίνεται τὰ περιττώματα Ζγβ4. 188 "1. ἐκκρίναι 

ἐκκυλίειν. κύκλοι ἄνισοι ἴσην ἐκκυλίονται γραμμήν, δ, ἐξέ- 
λίττονται μχϑά. 855 380, 84, 39, 2, 4, 0011 829, 7, ἐκχὺ- 
λισθείς πις δ. 914 515. 

ἐκλαμβάνειν. ι. ἐκλαμβάνει τι μέρος τῆς μυτρός Ζγγ). 
1588 084. τίνα παρὰ τῶν σατραπῶν ἐκλαβόντι λυσιτελήσει 
οβ1 845}25. --- πιβι8. 901 "17 (Ὁ). --- 3. ἐκλαμβάνειν τὰς 
προταΐσεις. βγη ἐκλέγειν Λα Ξ 1. 48 1, θ (ἐκληπτέον), 11, 
16. 83. 47.510. ἐκλαμβάνειν τὸ κοινόν Αδ΄ά4ά. 98 815. περὶ 
πολέμυ τὰς μεγίστας ἰδέας ἐκλάβωμεν ρ8. 1425 810. οἴ 
11.1480.380. 15. 1481582. --- 8. ἐχλαμβανειν. ποπιθα νοὶ 
ἀϊούαπι δ]αυοὰ δοοίρθγθ 'ἴπ δἑαυδπὶ βϑηϊθητίδτα τῇβα. 112 
1488. διχῶς ἔστιν ἐκλαβεῖν Αα18. 8226. τζ 4. 141 "4. 
ἐκλαμβάνειν ἐ ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἐπὶ τὸ βέλτιον Ργ15. 1416}11. 
ἢ δέχεσθαι τὸ ἐκλαμβανόμενον ὑπὸ τὸ ἐρωτῶντος, ἣ αὐτὸν 
δκει ἐταῖι τί ποτε τυγχάνει τὸ δηλεέμενον ὑπὸ τῷ λόγω 
τζιά4. 161 10. ρβ0}10 δἰτον ἐκλαμιβάνειν φτα 1. 81 5.320. -- 



ἐκλάμπει 

4. ἐπιχειρητέον ἐνίοτε πρὸς ἄλλα τῷ εἰρημένε, ἐκεῖνο ἐκλα- 
βόντας (ἢ, ἕοτι δχοθρίο, ον δῖο 1}1ο, ἀθ φὰο ἀρϑηάμμι 6ϑ) 
τ! δ. 114}81. 

ἐχλάμπει πὺρ ἐκ λίθων Ζιγτ. 516}11. θλιβομένυ τῷ ὀφθαλμῶ 
φαίνεται πῦρ ἐκλάμπειν αι. .481."24. 

ἐχλέγειν, ταρὰ ἐκλέγεσθαι. τὰ μέγιστα τῶν μερῶν ἐκλέγων 
(ἐχλέγοντα ἢ) περὶ τότων ποιεῖσθαι τὸς λόγυς ρ28. 1484}18. 
ἐκλέξασθαι τὺς ἀρίστας νόμυς Ηχ10. 1181 517. ἐκλέγειν 
τὰ ἑπόμενα Αα271. 4811,16, 24 (οἴ ἐκλαμβανειν). ἐκλέ- 
γειν προτάσεις ταλά. 106 484 ϑγχῃ λαβεῖν προτάσεις 18.10ὅ 

423), πρὸς τὸ ἔχειν τὰ προβλήματα ἐκλέγειν (Δέγειν ὙΥ2) 
δεὶ τάς τε ἀνατομὰς ὼ τὰς διαιρέσεις, ὕτω δὲ ἐκλέγειν 
(διαλέγειν 2) Αδ14. 9881, 3. ᾿βᾶτιον ἐκλέγεσθαι τὰς 
πριτάσεις Ῥα2. 1858 328. προτάσεις ἐξειλεγμέναι περὶ ἕκα- 
στο Ῥβ 52. 1896 "80. περὶ ἕκαστον ἔχειν ἐξειλεγμένα 
Ρβ22. 1896 }δ. ἐκλέγεσθαι σημεῖα (φυσιογνωμονικα.) ΦῚ. 
806 85. 

ἐχλείπειν. ἴτγϑῃβ ἐθέλειν ἐκλιπεῖν ἤδη τὸν ᾿Αταρνέα Πβ1. 
1267 485. οἱ μαράνσει τὸν βίον ἐκλείποντες πγὅ. 871 518. 

229 
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ἐν τὴ ἐκλογὴ τῶν ἐναντίων Μγ2. 1004 52. οὗ ᾿Αριστοτέλης 
Ρ 104 422. 

ἐχλογίζονται οἱ λογισταὶ τὰς εὐθύνας τῶν διῳκημένων ἢ 406. 
1546 86. 

5 ἐκλύειν. τὰ τῶν πλοίων ἐκλελυμένα, ορρ τὰ πρὸς ναυτιλίαν 

18 

-- ὁ Ἑρομϑ ἀστὴρ πολλὰς ἐκλείπει φάσεις, ὥστε διὰ χρόνυ 2 

φαίνεται: πολλϑ ,μαθ. 842 .84. --- ἱπίγ ἧ τὸ συνεχὲς ἐχ- 
λείπει τῆς πυκνότητος μβϑ9. 869 8. γόνος μελιττῶν ἐχλείπει 
περὶ μ΄ ἡμέρας Ζιι40. 625 Ρ28. ἧ τὸ θερμὸν ἐκλείπει μβ9. 

369 417. δ 8. 884 28. πγῦ. 871 516. οἱ κτένες ἐξέλιπον ἐν 

εὐρίπῳ Ζιθ20. 608 522. ἴατ. 571.39. ἂν ἐπὶ θάτερα γένηται 
ἡ ἀπόκρισις, ἀναγκαῖον ἐπὶ θάτερα ἐκλείπειν Ζγὸϑ. 1771 418. 
ὴ ἀρχὴ τὴς ζωῆς ἐκλείπει αν17. 419 58. ἐκλέλοιπεν αἴσθησις, 
ἐπιστήμη ΑὙΎ18.81 288, 89 (φβϑυλὶο Αἰτοτ: ἀναγκη. εἴπερ 

ἔκλυσις 

καλῶς ἔχοντα Πζο. 1820 87, 84. --- χτηϑίδρῃ τὸ ἄγαν 
πολὺ ἐκλύει τῆς δυνάμεως πὸ28. 880 419. ἐκλύειν, ΟΡΡ 
ἐπιτείνειν πγ16. 818 381, 80, 8δ. οὗ λι. 958 "δ. τύπτυσιν, 
ἕως ἂν “ἐκλύσωσιν Ζιι1. 610327. ἐκλύονται, βγη ἀσθενέ- 

στεροι γίνονται Ζικὅ. 686 "28. πὸ21. 879 84. κι 6. 871516. 
Ὑ16. 8718 382, τῆς τάσεως ἀνιεμένης ἡ [ ἀρχὴ ἡ ἡ κινῶῦσα τὴν 

φωνὴν ἐκλύεται Ζγεῖ. 188 56. σῶμα ἐκλελυ μένον πρὸς τὺς 
πονας παδὅ. 8602 "8. ἐκλελυ μένοι τοῖς συΐμασιν ἐν τοῖς τὴς 

νεότητος χρόνοις 112. 1506 524. ἐπὶ τοῖς χα μπτῆρσιν ἐκ- 

πνέωσι καὶ ἐκλύονται ῬΡγϑ. 1409 388. ὅταν ὁ περὶ τὸν πνεύ- 

μονα τόπος ὑπὸ τῆς διαστάσεως ἐκλυθὴ ακ804 "14, 158. --- 
ἐπὶ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν παρασκευάζειν δεῖ ἐκλύοντα 
παδὅ. 866 324. --- (ρτο ἐκλύειν πγδ. 871 511 βου δοηάυτα 
ἐχλείπειν ο0}} "16. ΒΖ ἂν 80 1 408). --- ἔκλυτος. φοραὶ 
χειρῶν ὕπτιαι ὦ ἔκλυτοι φ8. 808 14. 

ἢ ἀδυναμία ἐκ τῶν ἀφροδισιασμῶν, ἐν τῇ βυλιμίᾳ 
Ζγαιϑ. 125 }18, 6. πηϑ. 888 54, τὴ ἀκολασία᾽ ἀκολυθεῖ 
ἔκλυσις αρθ. 1261 "28. 

ἐκλυτικός. ἡ τῷ ὑγιεινῷ αἵματος ἀποχιώρησις ἐκλυτικόν Ζγα 
19. 126}18. 

ἐκμαγεῖον. ἐκ τῆς δυαδος γεννᾶσθαι τὶς ἀριθμοὲς ὥσπερ ἔκ 
τινος ἐχμαγείν ΜΑΘ. 988 51 ΒΖ. 

ἐκμανθάνειν. λόγυς ἐδίδοσαν ἐκμανθάνειν τιϑά. 188 "89. 
ἐχλείπει τις αἴσθησις, ὰ αἰσθητήριον τι ἡμῖν ἐκλείπειν  ψγι. ἔκμαξις καὶ "ὦ ἀνάπλυσις ενῶ. 460 816. 
4245260, 1 6 ἀ6ε886). δκ ἔσται ἀρετὴ ἐχλείποντος τὸ λόγυ 80 ἐκμάττειν. αἱ μέλιτται τις ἔμπροσθεν πόδας ἐ ἐκμάττυσιν εἰς 
γιβ71. 1206 Ὀ16. ἐάν τι τυγχάνῃ τύτων (πὶ ὧν δεῖται πᾶσα τὸς μέσυς Ζιι40. 6241. ὁ ῥάδιον ἐκμάξαι τὴν τοιαύτην 
πόλις) ἐκλεῖπον, ἀδύνατον αὐτάρκη τὴν κοινωνίαν εἶναι Πη8. κηλῖδα ἐνῶ. 459 081. 
1328 "1 8. περὶ ὧν ἐκλείπει (6 ἐνδεής ἐστι διὰ τὸ καθόλν ἔκ μηνος βίος σαύρας Ζιε88. δ58 517. ἔκμηνος ὄχενει ὸ 

εἶναι) ὁ νόμος Πγ16. 1280 3871. ἑκάστυ (μορίαν τῷ ἀληθινῇ ὀχεύεται Ζιζα. 66227. 
συλλογισ μ᾽) γὰρ, ἐκλείποντος (1 6 ἐνδεῶς ὄντος, οἵ ἐνδεές 85 ἐκ μισθὸν τὰ ἐλαιώργια Πα11. 1259 51ὅ. ὁ ἄρχων τὲς οἴκυς 
169 585) Φανείη ἂν ἔλεγχος τι8. 1710.51. ἐκλείπει ἡ σελήνη, ἐκμισθοῖ τῶν ὀρφανῶν 8881. 1541 }12. 
ὁ ὅλιος Αὁ 2. 90 38. Ὑ81. 8851. μτὶ. 462 "29, 208. 1515 ἐκμυζᾶν. ὁ ἥμος τὰς τῆς σκίλλης παραφυάδας ἐκωαυζὰ 
428. -- (Ρτὸ ἐκλειπόμενον πιθ86. 920 014 ἐκλείπει μόνον φταῦ. 820 529. 
εἰ Βοΐεβεῃ. ΡῖῸ ἐκλείπει ξ4. 911 081 ἐλλείπει οἱ ΒογρΚ.) ἐκνεοττεῦσαι θ120. 84211. 

ἔχλειψις τῷ θερμῶ παντελής ΑΘ 12. 9618. αν11. 418}82. 4“0 ἐκνεφίας, ἀοῦ κα. 894 "18. περὶ ἐκνεφιῶν μγ1. 8710 Ρ17, 8 
ἔκλειψις αἰσϑήσεως ΑὙ81. 88 313. ἐκλείψεις ἡλίυ, σελήνης δῦ οἴμηΐῃο μγι. οἵ β8. 8366 088. πκςθ. 940 080. 14. 941 
τὸ] ομιἑβϑὶβ σζθη ΘΟ υΊ8 ἐκλείψεις Οβ18. 298 "28. 14. 2971}24, 586. ἀϊδῦ τυφων ΜΎ]: 871 48. οἱ ἐκνεφίαι καάτω φέρονται 

28. μτ1. 462 580. πιει1. 912511. ἐκλείψεις μηνοειὸ εἰς μβ9. 869.319. ἐκχνεφίαι εἰ γίγνονται βορείοις μΎ1. 311 84, 
οΟβι:. 291 22. τί ἔχλειψις σελήνης, 8οἴθῃπηθ δχϑιιρίαμῃ 46- γίνονται μάλιστα μετοπώρυ 86. 868 1, 8. 

ΒΗΙΏΟΙΒ., 41:86 σϑύβδηι οοηθποαὶ Μη4. 1044 "10, 14 ΒΖ. 46 ἐκνήχ εσβαι. τὸ νηκτὸν εἰς τὴν ἑαυτῷ οἵαιταν ἐκνήξεται χθ. 

Αδϑ. 90 81ὅ. 8. 98.328, 80, 837. 12. 95218. 10.98587. γ8. 8398.}82. : 

18 584 βαᾳ. 31. 8851. ἐκλείψεις μεσονύκτιοι μβ8. 367195206. ἔκνοια, δοαπὶ πνιγμός, λιποψυχία υ8. 456 10. γίνονται ἢ 
σεισμὸς περὶ τὰς ἐκλείψεις, ἄνεμοι πρὸ τῶν ἐκλείψεων μββ. ἔκνοιαί τινες τοιαῦται (ἰπὺ ἀδυναμίᾳ αἰσθήσεων) νυ. 458556. 
867}20, 26. πχς 18. 942 522. ἐπιπεσὸν τὸ θερμὸν ἔκνοιαν ποιεῖ υ8. 4571 δ26. 

ἐχλέπειν. ἐκλέψαι τὰ ᾧα Ζιε20. 568 38. 38. 558 210. ζῶ. δ ἑκοντί ρ16. 1481 "20 (ἑκόντος 8ρ6)). 
5600 81. ι8. 618 "12. ἐξέλεψε δίδυμα Ζιζ 8. 562 480. ἑκύσιος. περὶ ἑκυσίν Ηγ1-8. ηεβῖ-9. ἡμα12-16. τὸ ἑκύσιον 
ἐχλέπεται τὰ ὧά ,2.ε88. δ08 5, 18. ζ2. 859 029. 8. ὅ61 τί Ηγϑ8. 1111 322. Ε10.1185.528. Ρα18. 1818 λ82. ἐχ 
41}. ἐχπέττεται ἢ ἐκλέπεται τὸ ὧόν Ζιζά. 562 "19. ἑκύσιον. ἀἴδι ἀκύσιον ,Βγ2. 1110}18. ἁπλῶς ἀκύσια,, νῦν 

ἔχλευκος ὁ κόττυφος Ζι 19. 617 412. ὀφθαλμοὶ μικροί, δὲ ᾿ ἀντὶ τῶνδε ἑκύσια ΗΥ1. 1110 38- Ὁγ, κἰχ ὁμοίως αἱ 
ἔχλευκοι Φδὅ- 81051. τὸ ἀφρῶδες ἢ ἔκλευκον κά. 8394 585. δδ πράξεις ἑκώσιοί, εἰσι ᾧ αἱ ἕξεις Ηγ8. 1114 580- 1118 48. 
γὺψ μικρὸς ἢ ἐκλευκότερος Ζιθβ8. 592 ΡΊ. τῶν ἑκυσίων τὰ μὲν προελόμενοι πράττομεν, τὰ ὁ προ- 

ἐχλιπές Ἐ6. 980 46. ελόμενοι Ηεὶ 0. 1185 89. γ4. 1111 08. τὰ ζῷα κινεῖται τὰς 
ἐκλογὴ τῶν ἀρίστων νόμων ἯΚΙΟ. 1181 418. ἐκλογὴ τῦ ἀν- ἑκυσίας κινήσεις Ζχ11. 708 8. ---- ἑκύσια συναλλάγματα. 

θρώπυ (ἃ . τῶν ἑπομένων τῷ ἀνθρώπῳ, εἴ ἐκλέγειν) Αα27. ἀδικήματα Ηεῦ. 1181 58. Πβϑ9. 1211 511. μοναρχίαι. ἑκύ- 
45.082, τὴν ἐκλογὴν τῶν σημείων (φυσιογνω μονικὼν) ποιεῖ- 60 σιαί τε ὼ πάτριαι ΠγΎ14. 1285 "5. --- ἑκυσίως πράττειν 

σθαι ᾧφι. 805."88, 28,}11. 6. 810514. --- τεθεωρήσθιυ ἡμῖν ΗΎγ8. 1111 320-28. , 



280 ἐκπαφλαζειν ἐκπορεύεσθαι 

ἐκπαφλάζειν πκὸ 9. 983622, 17, 1455 328. ΡΎΙ1. 1418311. 
ἐκπαφλασμός. τὸ θερμὸν ποιεὶ τὸν ἐκπαφλασμὸν πκὸϑ. ἐκπλεῖν, οἱ ἰχθύες ἐκπλιόυσιν Ζιθι8. 598 08, 11. 

988 θ29, ἐκπλεονάζυσα τροφή πεῖ4. 882 525. 
ἐκπέμπειν. ἐξέπεμπον ᾿συμπρεσβευτὰς τὸς ἐχθρύς Πβ9. ἐκπληκτικὸν ἡ ἀναγνώρισις πο14. 1484 54. ἐκπληκτικωώτερον 

1271 8524. ---- ἀεί τι τὰ δήων μέρος ἐκπέμποντες (ἰἀπιαιδπι 5 ποϑό. 1460 "28. 

ἴῃ οἰ οπίδ8) ἐπὶ τὰς πόλεις Πβι11. 1218 "9. --- εἰσάγεσθαι ἔκπληξις, ἀοῇ ̓ ὑπερβάλλυσα θαυμασιότης τὸ δ. 126 14. 11. 
ὧν ἐνδεεῖς ὸ ἐκπέμπειν ὧν ἐπλεόναζον Πα 9. 1251 8388. οὗ ἔκπληξις ἐν ἀναγνωρίσει ποῖθ. 14δ8 817. 

ἐξάγειν. ἐξωγωγή. ταϑὰ ἐκπέμψασθα: τὰ πλεονάζοντα τῶν ἐκ πληρῦσι πολλὰς τριήρεις ΠΠη6. 1821 514. 

γιγνομένων Πη0. 1827 327. --- ἐκπέμπειν πνεῦμα, τροφήν, ἐκ πλήττειν. τὰς ἀπολογυμένυς εθηρυβῶντα ἐκπλήττειν ρ19. 

ὑγρόν Ζμγϑ. θ04 818. 14. . 814 415. Ζιθ2. 889 518. τῶν 10 1488 512 (εἴ καταπλήττυσι τὰς ἀκροατὰς θορυβῶντες ΡΥ]. 
ζῴων τὰ μὲν τελεσιαργεῖ ὼ ἐκπέμπει θύραζε ὅμοιον ἑαυτῷ 1408 525). ---- ρ885 ἐκπλήττεσθαι Ζια171. 496 Ρ27. τὰ τυ- 
Ζγβι. 182 325. 4. 13117. ὁ πέρδιξ ἐκλέψας (τὰ ᾧὰ ἐκ- χοόντα ἐκπεπληγμένοι κΙ1. 391 528. οἱ ἐκπεπληγμένοι, Βγῃ 
πέμπει (τὰς νεοττύς) Ζιζ 8. 864 32) (ἐκτρέφει Υ] 5. Ὀϊὰ φοβύμενοι σφόδρα, Ρββ. 1888 "88. οὗ αρϑ. 1250 419. 
ῬΙο6). κπλυς. ποιεῖσθαι τὸν ἔκπλωυν, ορρ τὸν εἴσπλουν θ106. 889 "14. 

ἐκπέτασθαι. σχάδων ὑμένα περιρρήξας ἐκπέταται Ζιε 22. 16 ἐκ πλύνω. ὅταν τὸ ἔριον ἐκπλυθὴ Ζιγ30. 522 08, πολλάκι: 
5541. οἱ κηφῆνες ἐὰν ἐκπετασθῶσιν Ζιι40. 624 328. αὐτῶν (ἰ 6 τυῦν χροῶν) ἐκπλύνεται (ἰαῖ τὼ βαπτόμενα) χέ. 

ἐκπέτεσθαι. ζῷα πτερωτὰ ἐκπέτεται εἰμι Ζιε19. 551 328. 794 "28 (βεἀ ἔογῦ βυδίοοιϊ Ἰοοο δὰ ν ἐκπλύνεται οορσιίδηάιαι 
θι6. 800517. 140. 636511. εϑῇ τὰ χρυΐματα). 

ἐκπέττειν. ἐκπέττεται ἡ τροφή χθ. 1799311. ὅταν μὴ ἐκ- ἐκπνεῖν. ἀνάγκη, τὰ ἀναπνέοντα ἐκπνεῖν ὼ εἰσπνεῖν αν ἢ. 471 

πεφθὴ (τὸ γαλα) Ζιη11. 081 "28, ἐκπέττεται τὰ ψά ΖγΥΎ2. 30 318. ἀναπνεῖ ἡ ἐκπνεῖ ῥινί Ζια 11. 492 "6, 10. ἀναπνέοντα 
152 081, 158 4ρ, Ζιζ 2. 559.ν80, "5. ἐκπέττεται ὼ ἐκλέ- ᾿ὴ ἐκπνέοντα Ζμγ8. 604 419. ἅμα ἀναπνεῖν ὸ ἐκπνεῖν ἀδύ- 
πεται τὰ υά Ζιζα. 562 018. ἐκπέψαι ὺ ξηρᾶναι τὸ κέρας νατὸν ἄν). 471 817. ἀδύνατον πταρεῖν μὴ, ἐκπνέοντα, πλγ. 
Ζιι5. 611 υ15. ἐκ τῆς γῆς σκυΐληκες ἐκπέττονται Ζιε 28. 961 "20. συνιζάνοντες ὼ καταπνίγοντες, ὥσπερ τὰς φύσας. 

δ5δ5 "2. ταχέως ἐκπέττεται τὰ ἄνθη χϑ. 19151. ἐκπνέυσιν αν. 414 815. ἐν τῷ ἀναπνεῖν ὸ ἐκπνεῖν ἐστι τὸ 

ἐκπηδᾶν. ὅ ὅταν τακεὶς ὁ μόλιβδος εἰς ὕδωρ καταχυθὴ ψυχρόν, Ἃς ζὴν καὶ τὸ ἀποθνήσκειν ανά. 412511. τελευτῶντες ἐκπνέωσιν 
ἐκπηδᾶν ἐκ τῷ ὕδατός φασιν 248. 1524 481. ανδ. 412 028. τὸ ἐκπνεό μενον θερμόν ἐστιν ανδ. 4172 084. 

ἐκπηνίζειν, τηρα οἱ ἀράχναι φερόμενοι ὑπὸ τῷ πνεύματος πν]. 481 Β1 2, ἔνια ἐκπνεῖ διὰ τῶν βραγχίων αν. 411 349. 
πολι) ἐκπηνίζονται πκςθὶ. 947 02, ἐπὶ τοὶς κα μπτῆρσιν ἐκπνέησι καὶ ὰ ἐκλύονται ΡΎ9. 1409 482. 

ἐκπιέζειν. τὸ νοτερὸν ἐκπιεζόμενον τό τε πυρῶδες διαπνεό.-. ὁ χασμώμενοι ἢ ἐκπνέοντες ἧττον ἀκύυσιν ἣ εἰσπνέοντες 
μένον κῦ. 8391 .328. --- ἐκπιεστὰ ξύλα πις8. 91ὅ 39. 30 Ζγε2. 181 481. μὴ δύνασθαι φωνεῖν ἀναπνέοντα μηδ᾽ ἐχ- 

ἐκπιεσμὸς νέφυς ,πεπαχυσμένα κά. 894 528. πνέοντα, ἀλλὰ κατέχοντα ΨβΒ. 421 320,16. - οἱ ἐκνεφίαι 
ἔκ πικρον ὑποχωρεῖ πὸ29. 880 824. γίνονται μάλιστα ὅταν ἄλλων, ἐκπνεόντων ἐμπίπτωσιν ἕτεροι 
ἐκπικρὃν. τὸ περίττωμα ἐκπικρῦται πὸ9. 880 829. μβ6. 866 84, βορέας τὰς νύκτας ἐκπνεῖ, τὰς δ᾽ ἡμέρας 
ἐκπιμπράναι. ἡ ἐκπιμπρα μένη φλόξ μαϑ8. 834612. ὅταν ἧττον πκςθ0. 947481. ὅταν ἄνεμοι ἀθρόοι ἐκπνεύσωσιν 

κοπτόμενον ἐκπρησθὴ (τὸ πνεῦμα) μβϑ8. 867 410. 86 πκχς2θ. 942 "24. 
ἐκ πίνειν. ὁ ἀράχνης ἐκπίνει ἐάν τι ἐνὴ ὑγρόν Ζιε82. ὅδ᾽ νᾳ, ἐκπνευματῶν. τὸ θερμὸν ἐκπνευματοῖ, ΟΡΡ τὸ ψυχρὸν συν- 

οἱ κυνοραϊσταὶ ἐκπιῶνται τὸ αἷμα Ῥβ2ο. 1898 081. ὁ ὀχε- ἴστησι παῦ8. 860 58. --- ρ688 ἐχπνευματῦται τὸ ὕγρον, ὁ 

τὸς ἐκπίνει τὸ ὀλίγον ὕδωρ παδδ. 806 .Ἀ14. ἐκπίνεται ἡ οἰκεία, ἀήρ πιδ4. 897 δ᾽. λγῪ 16. 908318. εΕ11. 882 14, κς 88. 
τῆς τριχὸς ὑγρότης 226. 1519 814. 9448214. τὸ ἐκπνευματύμενον διὰ τὴν ἐναπόλοηψιιν ποιε. 

ἐκπίπτειν. φοβύμενοι νεοττοὶ ἐκπίπτυσιν Ζι1. 609 384. ἄστρα 40 σῴφυγμον πνά. 482 081. 
ἐκπίπτοντα μαϑ. 845 814. λίθος ὑπὶ πνεύματος ἀρθεὶς ἐξέ- ἔκπνευσις. ἡ ἀνάπνευσις ὼ ἔκπνευσις. ΟἹ ἔμπνευσις) γίνεται 

πεσε μεθ ἡμέραν μαῖ. 844 088. πνεῦμα ἐκπῖπτον ακ801 εἰς τὸ στῆθος Ζια11. 4929. ἐν τῷ πταρμειῦ ἡ ἀντικατά- 

11, 808 "19. αν. “413 "18. ἐκ χασμάτων δαλοὶ ἐκπίπτυσιν σχέσις γενομένη τῷ πνεύματος τῶτο ποιεῖ, ΚᾺ οἰκείως κᾧὶ ἔκ- 
μαῦ. 842 Ὁ160. ἰχθύδια ἐκπίπτει παραφερόμενα, ΟΡΡ ὑποὸδε- πνευσις γίνεται πλγ1. 961 24. ΟΡΡ εἰσπνευσις Φη 2. 243 
δυκέναι ὑπὸ ταῖς πέτραις Ζιδ8. 58438. οἵ ζιτ. 510}4. 45 Ρ2θ. 
ἰχθύες ὑπὸ ψύχος καταπήγνυνται ἢ ἐκπίπτυσιν Θ ταν ἐκπνοή. ἀναπνοὴς τὸ μὲν ἐκπνοή ἐστι τὸ δ᾽ εἰσπνοή ανῶ. 411 
οἰϊοϊαπίυν) Ζιθ19. 601 082. οἵ 3. 598 518. ἦ ἐκπίπτει τὸ 48, ἀναγκαῖον εἶναι τὴν ἀρχὴν εεἰσπνοήν ανδ. 412 Β4, 21. 
θερμόν ΜΎΙ. 81151. ἤλεκτρον, ὕδωρ, κῦμα, τὸ ὑγρὸν ἐκ τῷ στύήθυς ἐστὶν ἡ ἀναπνοὴ ὼ ἐκπνοὴ κατα τὸν γαργα- 

ἐκπίπτει θ81. 8868. 102. 889 522. πχΎΙ2. 938 86, βι9. ρεῶνα Ζια11. 49211. ὁ πλεύμων ἀποτελεῖ τὶν ἀναπνοὴν κ. 
868 214. 36. 870 8324. ὀδόντες ἐχπίπτυσιν, πτερὰ ἐκπίπτει 50 ἐκπνοήν Ζμγϑ8. 6604.329. ἡ μὲν εἰσπνοὶ ἕλξις, ἡ δ᾽ ἐκπνοὶ 
Ζγβθ. 148 "0, 14. ε8. 188 "8. Ζ.γ12. 519."26. ἐξέπεσε τὰ ὦσις Φη2. 248 012. καλεῖται ἥ ἔξοδος τὸ ρος ἐκπνού αν21. 

ἐπικυηθέντα Ζιηά. 585511. ἡ ὁρμὴ τῷ δρυ ἐκπίπτυσα πρὶν 480 ν10. εὐθὺς μετὰ τὴν εἰσπνοὴν ἡ ἐκπνοή πνὶ. 481 00. 
διεγερθῆναι πγϑά. 8760 521. φάρμακα ἐκπίπτει φέροντα τὰ πρὸς ἐκπνοὴν ἡ τῶν βραγχίων φύσις Ζμὸ 1ὃ. 696 59. --- 

ἐμπόδια αὐτοῖς πα 42. 864 238. αἱ ὄψεις δια τινων πόρων αὔρας καλῦμεν τὰς ἐξ ὑγρῶ φερομένας ἐ ἐκπνοαῖς κά. 394 018. 
ἐκπίπτυσιν πλα]. 909 Ρ10. --- γραμμαὶ κατὰ κῶνον ἐκ- 56 ἐκποιεῖν. ἐὰν ὁ μὲν ταχὺ ἐκποιήση (σπέρμαλν, ἡ δὲ μέλι: 

πίπτυσαι μγδὅ. 375 522. --- ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐξέ- Ζικῦ.686 ΒΤ. 

πεσεν εἰς τὴν φρυγιστὶ ἁρμονίαν παλιν ΠΗ1. 184211. --- ἐκπονεῖν τὴν τροφήν πὸθ. 811 518. --- πιλοὰ ἐκπονεῖσθαι περὶ 
λέγοντές φασιν ἐκπεσεῖν αὐτύς (αὐτοῖς) ΗΎγ2. 1111 39. --- τὰς τροφὰς τῶν τέκνων Ζιθι. 588 082. ι7. 612 21, 
ἐκπεσεῖν. οἰϊοὶ 8 οἰνίιδίθ, θ81. 886}10. Πεβδ. 1808 438, ἐκπορευ εσθαι. κορακῖνος ἐπὶ τῶν φυκίων ἐκπορευόμεν:: 

84, ,36,}8 8]. οἱ ἐκπίπτοντες Πεδ. 1804 588. --- τραγῳδία 80 Ζιζ 11. 510 "25. διακωλύει τὸ θερμὸν ἐκπορεύεσθαι πθ12. 
ἐκπίπτει, ποιηταὶ ἐκπίπτυσιν πο24. 1459 081. 18. 1450218. 890 087. 



ἐκπρεπής 

ἐχπρεπέστερα ζῷα φδὅ. 810 48. 
ἴχπρισμα τὰ σώματος Τα2. 816 484. 
ἔκπτωσις. ὅταν πάλιν ψύχεται τὸ ὕδωρ πηγνύμενον, ὀδεμίαν 

συμβαίνει γνεσθαι τοιαύτην (ϑ ̓θερμ8) ἔκπτωσιν μβ9.810 
"δ. τῇ ζέσει ἡ ἔκπτωσις διὰ τῶν ὁριζόντων αν20. 480 51. 
ἀπὸ τὰ καυλῷ γίνεται ἔκπτωσις (τῷ γυναικείν σπέρματος) 
Ζιιδ. 681 .526. ἡ ἔκπτωσις τῇ πνεύματος πχς 48. 948 Ὁ18, 

εἴ ἀφιέναι πνεῦμα "18. ἡ τῶν ὄψεων ἔκπτωσις κὠνός ἐστιν 
πιεθ. 911 "δ. 

ἐχπυρηνίζ εἰν τὰ ἐνόντα Φὸτ7. 214 388. 
ἐκπυρᾶν. πέφυκεν ἡ κίνησις ἐκπυρὸν ξύλα. ΟβΊ. 289.521, 24. 

τὰ μᾶλλον κινείμενα, ὼ μᾶλλον ἐκπυρῦται μα8. 841 384. 
φθάνει διεξιὼν. ὁ κε αυνὸς πρὶν ἐχπυρῶσαι μγ1. 811 28. 

διακρίνειν τὸν ἀέρα. δὴ ἐκπυρῶν μα8. 841518. ὅ. 842 νῳ, ἡὶ 
ξνρὰ ἀναθυμίασις ἐκπυρῶῦσα ποιεῖ τὰ ὀρυκτά ΜΎΤ. 8518521. 16 

πνεῦμα ἐχπυρῶται μβϑ9. 8609 "δ. Ὑ1. 811515. τὰ ἐκπυρύ- 
μενα αὶ κινόμενα φάσματα μαι. 838828. ὅ. 842 "22. θερ- 
μὲς ἢ ἐκπεπυρωμένος μα8. 841 582. οἵ 840}18. πε21. 
888 86. 

ἐχπύρωσις μαδ. 8422, οἵ Ιἀοἴον Μοῖθον ἰμάθχ. 
ἔχπωμα. σπονδὰς ποιεῖσθαι κατὰ τὸ ἧς τῶν ἐκπωμάτων 
γ192. 1512 818. 

ἐκρεῖν. ἀφ᾽ ὅπερ οἱ ποταμοὶ ἐκρέυσιν μβ5. 850516. ἀὴρ 
εἰσρέων ἢ ἐκρέων πνῶ. 842 55. αἷμα ἐξερρυηκός, ἐκρυέν 
ζμη10. 587.321, 160. -- τρίχες ἐκρέσσιν Ζιγ11. 5818 382. 326 

πὸ18. 8718 υ82. 
ἐκρηγνύνα ι. ὕγϑῃβ “ὑπὸ τὸ πνεύματος ἐκρήγνυσθαι τὴν γὴν 
μβϑ. 8368 Βδι ἐκρήγνυνται αἱ φλύκταιναι Ζιθ24. 604 "21. --- 
ἴδον ὁ ἄνεμος ἐκρήξας ὥσπερ ἐκνεφίας μβϑ. 866 "82. 

ἔχρηξις τϑ νέφυς κα. 8395 81. 

ἐκριπίζειν μα. 846..9. 
ἐπριπτεῖν. ἂν εἰς ἄπειρον ἡ δύναμις ἐ ἐκριπτὴῇ Οβ14.296}25. 
ἐκβοή. μὲ ἔχειν ἐκροὰς εἰς θάλατταν μα18. 801 δά, ποταμῶν 
ἐχροαί κ6. 399.327. μβ2. 8560510. --- ὁ τόπος ὁ κάτω ἢ 
περὶ τὰς ἐκροάς ( 8 τὸν ἀρχόν) Ζμδιο. 6088 "28. 

ἔχρυς. λίμνη ὐκ ἔχυσα ἔχρυν φανερόν μα18. 851 310. 
ἐκροφ εἴν τὸν ὁπὸν Ζιθ. 612.381. 
ἰχρυσις. τόποι πληρόμενοι ὺ ἐκ ἔχοντες ἔκρυσιν μα18. 851 

25 (εἴ ἐκροήή, ἔκρυ). μετρία ὑδάτων ἔ ἔκχρυσις χϑ. 190512. 

δ 

10 

20 

-- αἱ καλείμεναι ἐκρύσεις. καλῦνται ἐκρύσεις αἱ μέχρι τῶν 40 
ἑπτὰ ἡμερῶν διαφθοραί Ζιηϑ. 588 325,11. οὔ [ε} Ἠατνοὶ 
Ἐχεγοῖδαὶ ἂς δεὴ ΒΆΪΠΙΑῚ 1062 Ρ 850. μετὰ τὸ σύστημα 
τὸ ἐξ ἀρχῆς ᾧοειδὲς γίνεται" περιέχεται τὸ ὑγρὸν ὑμένι 
λεπτῷ διὸ "ὃ καλῦῶσι τὰς τότε γιγνομένας τῶν κυημάτων 
φθοροὶς ἐκρύσεις ΖΥγΎγ9. 188 "6. 

ἐκσπᾶν. τρίχες ἀλύπως ἐκσπῶνται πι23. 8938. 320. ἀπὸ ῥιζῶν 

ἐκσπῶνται τὰ δένδρα φταθ. 820 580. 
ἔχστασις. μέρη τιμῆς τὰ βαρβαρικὰ οἷον προσκυνήσεις ὼ 
ἐχστασεις Ραδ. 1861 487. -- πᾶσα κίνησις ἔκστασίς ἐστι 
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ἐκστατικοὶ ὑπὸ ὀργῆς φο.͵ 812 486. ἐκστατικὸν ὁ θυμός 

ἩΕΎ1. 1229 825. ζῷα θυμωδὴ τὸ ἦθος ἢ ἐκστατικὰ διὰ τὸν 
θυμόν Ζμβά. 650 "84, 651 38. οἷς μέτωπον πλατύ, ἐκστα- 
τικοί Ζιαϑ. 491 018. ὁ Αἴας ἐκστατικός πλ1. 958 222. τῶν 
ἐκστατικῶν ἔνιοι προορῶσιν μτῶ. 464 528. 

ἐκστρατεύειν β 1850}88. 
ἐκστρέφειν. οἱ τοῖς ποσὶν ἔξεστρα μμένοις πορευόμενοι φθ. 

818.814. --  ἐξεστραμμένως πεϑ2. 884 8419. 
ἐκσχίζω. ὁ τῇ πυρὸς ποταμὸς ἐξεσχίσθη κθ. 400 Ρά. 6154. 

846 814. 

ἔκτασις σκέλους, κώλων Ζπ12. 111 480. Ζμδ]10. 688 516. 
ὉΡΡ κάμψις Ζμβ9. 054}22. Ζπ10. 709 "26. συνιέναι 
δύναται τὸ ὄργανον ἢ ἔκτασιν ἔχει Ζμϑιο0. 689 380. ἔχει 
ἐπὶ μῆκος ἔκτασιν χίβιϑ. 804 515. προμήκης ἔκτασις κά. 
89ὅ . 

ἐκτείνειν. ἐπικαίμπτειν τὸν δάκτυλον καὶ ΩᾺ ἐκτείνειν πάλιν Ζιε80. 
556518. ὡς ἡ κχεκλασμένη ἔχει πρὸς αὐτὴν ὅταν ἐκταθὴ 
Ψγ4. 429 018. ἐκτεινόμενον, ΟΡΡ συγκαμπτόμενον, ἐκτα- 

θείσης τῆς καμπῆς Ζπ9. 109 Ῥῦ, 1. πὰ τετράποδα ἐχκτετα- 
μένα ὁ ἐν τῇ ὑστέρᾳ Ζιηϑ. δ86 288. οἱ ἀγωνιῶντες ἐκτείνονται 
αὶ ἐξαλλονται πβϑι. 8069 "12. ἀὴρ συστελλόμενος ὶ ἐκτει- 
ἩΤΩΝ ακ 800 85. ἐκτείνεσθαι ἐπὶ πολύ, ΘΡΡ͵ συνιέναι μὸ 9. 
881 314. οὔ φτβι. 8221, --- τὸ ποσὸν ἐκτείνεται, ἐὰν μή 
τι κωλυύη Φθά4. 255 "28. ἡ ὄψις ἐκτεινομένη ἀσθενεστέρα 
γίνεται ᾿ιγά4. 814 δ11. ἡ φορὰ ἐχτείνεται πκςῦϑ. 9417 526. 
ἐκτείνει τὸν βίον πρὸς τὰ πεντήκοντα Ζιζ22. 516.528. ἐχ- 

τείνειν (συλλαβήν, ἱ 6 Ρτοάιρθτο) ἐφ᾽ ὁπόσον βέλεται πο. 
145858. --- ἐκτείνειν τὰ ᾧἕα Ζμθ8. 684 528 (Ὁ ἐκτίκτειν 
οἱ βοη). 

80 ἐκτελέθυσιν (ἔπιρ 11) 491. 2560}81. 
ἐκτέμνειν. τοιῦτον σχῆμα τὴς γῆς ἐκτέμνυσιν αἱ ἐκ τῷ 

κέντρυ ἀγόμεναι γραμμαί μβὅ. 8362 585. --- ἔνια βλαστάνει 
ἐκ ἐν τὴ γὴ ὄντα ἀλλ᾽ ἐκτετμημένα πκ2θ. 9201. ὡστ᾽ 
ἐκτμηθῆναι τὸς πόρυς τὸ ὄμματος αι. 488518. -- δια- 
φθείρυσι τος ὄρχεις ἐκτέμνοντες ΖΙΎΙ. 510 2, ᾿ἐκτέμνεται 

τῶν ζῴων ὃ, ὁσα ἔχει ὄ᾽ ὄρχεις Ζιι50. 631 Ὁ21, 25. ταῦρος ἐκτμη- 
θείς Ζιγι. 610 }8. ζῷα ἐ ἐκτεμνόμενα τὸν ἕτερον ὄρχιν Ζγὸ1. 
165 895. τὰ ἐκτεμνόμενα ζῴα πῶς μεταβάλλει Ζιε14. 

5485 320. γϑ. 8ὅ178260. ιὅ0. 681}21, 682582. ζ21. 515582. 

Ζγα2. 110}. 4. Τ11 "2. εἾ. 181 19, 188 51. οἱ ἐκτετμη- 
μένοι δ γίνονται φαλακροί Ζιγ11. 818 481. ὑβρισμένος. διὰ 
τὸ ἐκτμηθῆναι παῖς ὧν Πε10. 1811}22. οἱ εὐνῶχοι ἐν 
τοῖς ἄλλοις ζῴοις τὰ ἐκτεμνόμενα πιϑθ. 894 "22. 

ἐκτενῶς ποιεῖν, ορρ' ἐλλείπειν ἡμβ11. 1210 427. 
45 ἔκτεξις. δυστοκεῖν ἐν τὴ ἐκτ' ἕξει θ111. 8416. 

ἐκτύκειν. τὸ γλυκὺ διὰ λεπτότητα τῷ θαλαττίν μᾶλλον 
ἐκτήκει τὰς κηλῖδας 3209. 1510220. 

ἑκτήμοροι. θὴῆτες οἱ αὐτοὶ "ὃ ἑκτήμοροι, ἐπειδὴ ἕκτῳ μέρει 
τῶν καρπῶν εἰργάζοντο τὴν γὴν 851. 1581 906. 

τῷ χινε μένει ἧ κινεῖται ψαϑ. 406 "18. ἔκστασίς τίς ἐστιν δ0 ἐκτιθέναι. τὸ θὴλν ἐκτίθησι τὸν νεοσσόν φταῶ. 811 385. -- 
ἐν τῇ γενέσει" τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν Οβϑ. 286 519. 
αὶ ἔκστασις εἰς τἀντικείμενα Ζγδ8. 108.4217, 26. αἱ ἀρεταὶ 
Ἰλῆ κπς αἱ δὲ κακίαι ἐκστάσεις Φηϑ. 2418,.20, 246 
417. 2. Κὰ ζ10. 2412. ἐκστάσεις μὴ φυσικαί ΚΒ. 10 348. 

ἡ μα 
φι. 808 584. τὰς μετ᾽ αδῆς εὐθυμίας ἢ ἐκστάσεις πλ.. 
954 52 5., 

στατικός. μεταβολὴ πᾶσα φύσει ἐκστατικόν Φδ 18. 222 
Ὑ16 (εἴ ἔκστασις). -- ἐκστατικὸς τῇ λογισμϑ, τῆς δόξης, 

ΟΡ ἐμμενετικός Ηη2. 1145 δι. 9.1161 820, 1. 8. 1140 60 

18, 17. ἐκστατικὸς παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον Ἠηϑ. 1151 320. 

νρεὴ ἔκστασις Κϑ. 1051. ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἔκστασις δδ 

τπιϑὰ ἐκτίθεσθαι, ἰΐ8 ὀχοίρογ εἴ 4υδδὶ ΘΧΒΟΓΟΓΘ δ] αυὰ 6 
του τυ ἀίμθ, αὐ θθογβίπι δομβί ἀθγαυὶ ἀθροδὺ (ὟΣ δὰ 26 νη, 
28 428,}18, 179 38) τι23. 179 "8) Ὁ. Φζά. 286 328. ἀπο- 
δεῖξαι τῷ ἐκθέσθαι Ααθ. 28 528. ἐκθέσθαι ὃ ὁρυς Λα. 80 39. 
τὸ ἐκτεθέν Αα8. 80.511) 12. ΡΙαιοαηίοὶ ἐκθεῖναι νοὶ ἐκθέσθαι 
τὰ καθόλε δοάθπι βεπδὰ δὲ χωρίζειν ἀϊοιπίατ, ταύτας τὰς 
καθόλυ λεγομένας (σίας) ἐξέθεσαν Μμ.9. 1086510. ἐκ- 
θέσθαι τὸ κοινὴ κατηγορίμενον Μβ6. 1008 510 (ΒΖ 134, 
1710. ΑἸοχ δὰ Μοὶ Α9.992}10 ; ΠΟῃ ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΟ ρο᾽ ἐκθέσθαι 
θα σβύθῃτί θοαὶ πα αΓΗπὶ τῶν ἐκτεθώτων Ῥοπὶ Ἀρρδγϑὺ οχ 
τι. 119 348, δ). τες λόγυς δεῖ (τὸν ποιητὴν) ἐκτίθεσθαι 
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καθόλυη (1 6 ἀφελόντα τὰ συμβεβηκότα ἐκλαβεῖν τὸ ἐν 
τοῖς λόγοις καθόλυ ἡ κοινόν, οὗ ΥῊΙ Ῥοοῦ Π 88) πο17. 145 
1. τ ργὸ δχθιηρῖο ροπθῦβ, ἐκθέσθαι ὅρως Αα10. 80 "81. 
41. 49 088, 501. --- ΘΧρόπογθ, θχριϊοαγο, τὸ μὴ καλῶς 
» ͵ " Ὶ ᾿ ΄, ᾽ ΩΣ " “ γι 

ἐχτίθεσθαι τὸς κατὰ τὴν πρότασιν ὁρυς" ὁ δεῖ τὺς ὄρος ἀεὶ 5 
ζητεῖν ὀνόματι ἐκτίθεσθαι Αα 84. 4831, 29. τὴν πρόθεσιν 
εὐθέως ἐκθήσομεν ρ80. 1481 585. ἐκτεθείκαμεν αἰτίας φτβξ. 
822 082. 

ἑκτικός. οἱ ἑκτικοὶ ὀξύφωνοι πιθ81. 920 027. 

ἐκτρέφειν 

1314 "9, ἐκτοπίζειν. δύ μεταβάλλειν τὸς τόπος Ζι.33. 
8617}14. ὄρνιθες, ἰχθύες ἐκτοπίζοντες διὰ τὴν τροφήν δἴμι 
Ζι 8. ὅ84 "2. ζ29. 618 529. 612. 596 "80, 597210. Ζμδ. 
682 08. 275. 153271}16. εἰς τὸν Πόντον ἐκτοπίζειν Ζιθ19. 
601 17. ἡδαμῷ ποιεῖ αὐτὸν φανερὸν ἀλλ᾽ ἐκτοπίζει Ζιιϑ. 
8611 4234. ζ84. 5808. ἐκ ἐχτοπίζυσιν ἀλλα κρύπτουσιν 
ἑαυτώς Ζιθ16. 600 214. ---- πιοίαρῃ, ἀϊρτοὰϊ δὴ ἦρϑο οτᾶ- 
(ἰομΐβ ἀγραπιθηῦο, ἐαὶν ἐκτοπίση, ἀρμόττει μὴ ὅλον τὸν λόγον 
ὁμοειδ εἶναι ῬΎΙ 4. 1414 Ρ28. 

3 , Ν - ᾿ ΄ “ΚΑ; ΟΣ , θυ, Η , νι, -“ - ΄ Ἂχ: 
ἐκτικτειν. τὰ ζῷα τὰ μὲν τελεσιυργεὶ κὶ ἐκπέμπει ὕραζε 10 ἐκτοπισμός. περὶ ἐκτοπισῇ τιν ζιύων Ζιθ12. 18. ποιῶνται 

ὅμοιον ἑαυτῷ, τὼ δὲ ἀδιάρθρωτον ἐκτίκτει Ζγβ1. 182 321. 
ἰδδαμθ καθρίββίτηθ ΑΓ ἀθ ονἱραγίβ. ---- 1. α. γϑρε]α. τὰ τε- 
τράποδα ἢ ωὠοτόκα εἰς τὴν γῆν ἐκτίκτει ΖγΎΥΣ. 152 "82. -- 

τὰς ἐκτοπισμιὶς τῶτον τὸν τρῦπον Ζιθ18. 599 84. 

ἐκτοπιστικὸς βίος Ζιω512. 694 85. ζῷα ἐκτοπιστικα,, ἀἰδι 
ἐπιδημητικα Ζια!. 488 514. 286.1528 "6. 

ὁ. φἶβοθβ ἐκτίκτυσιν Ζγγδ. 156 518, πρὸς τῇ γὴ Ζιζι8. ἔκτοπος. μελαγχολικοὶ μέν. φρονιμώτεροι δὲ αὶ ἧττον ἔκτοποι 
567}11. ὅταν ἡ θήλεια ἐκτέκη. ὁ ἀρρὴν ἐπιρραίνει" (τῶν ιδ 

᾿ ὰ 
ῳῶν) ὅσα ἂν ἐκτέκωσιν εἰς τὰς τόπυς εἰς ὅς ἐκτίκτυσι, 
ταῦτα συίζεται Ζιζ18. 561 "ά, 1. ἐν κινήσει διατελῶσιν ὄντες 
ἔνιοι, ἕως ἂν ἐκτέκωσιν Ζιζ 11. 510}, 8. ἀκμαζυσιν οἱ 
ὠοφόροι τᾶ ἔαρος, μέχρι ὅ΄ ὧν ἐκτέκωσιν Ζιι81. 621 580. 
τὰ σελάχη ἐκτίκτει πρὸς τὴν γὴν Ζιζ11. 506 428 εὖ τῦ 20 
ἔαρος εἰσπλέσσι διακεκριμένα, μέχρι ὃ ἂν ἐκτέκωσιν Ζιιϑ1. 
621 271. ἡ βελόνη ἐκτίκτει πρὸς αὐτῇ Ζιζ11. 511 Δδ. --- 
ὁ. ἰπϑδοῖα, ἡ τενθρηδυὶνν ἐκτίκτει κατὰ γῆς ὥσπερ οἱ σφῆκες 
Ζι48. 629 “8ὅ. --- ἀ. οτυβίλοοθ. τῶν καρκίνων ἡ θήλεια 
εἰς τὸ ἐπικάλυμμα ἐκτίκτει Ζιεῖ. 541}382. πρὶν ἐκτεκεῖν τῷ 35 
ἔαρος ἀρισταί εἰσιν αἱ καλεέμεναι ἄρκτοι, ὅταν δ᾽ ἐκτέχωσι, 
χείρισται Ζιε11. δ49 534. --- 6. ἙΘρβαϊοροία. ἡ σηπία πρὸς 
τὴν γὴν ἐκτίκτει" ὁ πολύπος ἢ ἡ σηπία καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα 
ἐκτεκόντα Ζιε18. ὅ50}»1, 9, 3. ὅταν ἐχτέκη ἡ θήλεια τῶν 

πλι. 954 02. οἱ Πυθαγόρειοι τοῖς στοιχείοις ἐκτοπωτέροις 
χρῶνται τῶν φυσιολόγων ΜΑ8. 989 Ρ80 ΒΖ. --- ἐκτόπως. 
πυρυῦδες ᾿ θερμὸν ἐκτόπως 8631. 833 514. 

ἐκτός. ΟΡΡ ἐνυπάρχον ΜδΊ. 1018 530. λά. 1070 528, τὰ 
ἐκτὸς κὶ τὰ ἐντὸς ὁμαλῶς θερμαίνειν μὖ8. 381 481. μηδενὸς 
ἐμπούϊζοντος τῶν ἐκτός ΠῈῚ. 1288 24. ἀκίνητον πάσης 
τῆς ἐκτὸς μεταβολῆς Φθ6. 258 514. βίαια ἦν ἡ αἰτία ἐν 
τοῖς ἐκτός, αἰτιᾶσθαι τὰ ἐκτός ἨΎΙ. 1110 Ἐῶ, 18. τὰ ἐκτὸς 

᾿ἀγαθά Ἠα8. 1098 "18. γεβ1. 1218 "82. μα 8. 1184 583. 
Ῥαδ. 1860 }25. Πη]. 1838 425, 27. κἡὶ ἐκτὸς εὐετυρία Ἠαϑ. 
1098 "26. --- ἐκτὸς τῶν τροπικῶν μαΒ.846414. ἐκτὸς τῆς 
πολιτείας Πε4. 1304 817. ἐκτὸς τῶν εὐλόγων πίπτειν Μκ3. 

1060 318. --- οἱ ἐκτὸς (1 6 ἐκτὸς τῷ νῦν) χρόνοι ε10. 19 
818, οἴ 6. 11.529 οὖ πέριξ. 

ἔκτος. ἔκτω μηνί Ζιε14. 545 "10. 

σηπιῶν Ζιζ18. 5618. ὅταν οἱ πολύποδες τὰ υἱὲ ἐκτέκωσιν 30 ἐκτρέπειν. πιοᾶ ἐκτρέπεσθαι τὰ ἐντὸς ἐκτός Ζιι817. 6.21 47. --- 
Ζιιδ1. 622 525. ἐκκρεμαννυνται περὶ τὴν θαλάμην τὰ ὡά, 
ὅταν ἐκτέκη ὁ πολύπως Ζιε18. 54984. --- 2. ροπογαίίηι. 
τὰ θήλεα χαλεπώτατα. ὅταν ἐκτέκωσι πρῶτον Ζιζ18. 571 
Β11, δ ἀ8 τπϑιηπια! ρα, ἡ ἀλώπηξ, ὅταν ἐχτέκη, τῇ γλώττη 

Ρδ48 ἐξετράπησαν τὴς ὁὸβ Φαϑ. 191 582. ἐξετράπησαν οἷον 
ὁδὸν τινα ἄλλην ἀπωσθέντες ὑπὸ ἀπειρίας ᾧαϑ. 191 596. 
ἃ δεῖ εἰς ἄλλα ἐκτρέπεσθαι (ΔΌοττατ6) τὴν ἔνστασιν Αβ29. 
69 "80. ὺ 

λείχυσα ἐκθερμαίνει Ζιζ 84. 580 49. --- τὰ ̓  ἐκτικτόμενα 86 ἐκτρέφειν. 1. ἴα ἐκφέρειν. ἐκτρέφειν τὸ κυήματα Ζγὸϑ. 
ᾧά, κυήματα Ζγγϑ. 164 08. δ. 1756 527. 4. 154580. --- ἐκ- 
τίκτειν ἱ ᾳ κηριάζειν. (αἱ πορφύραι) ἐὰν πρὶν ἐκτεκεῖν ἁλῶσιν, 
ἐνίοτε ἐν ταῖς φορμίσιν ἐχ ὁπυ ἔτυχον ἐχτίκτυσιν Ζιε1 δ. 
5411, οἴ δ46 29 εὖ 547 318. 

ἐκτίλλειν τρίχας. τρίχες ἐκτιλλόμεναι, ἐκτιλθεῖσαι Ζιθ21. 
8608 22. Ὑ11. 518 515, 14. πτερὸν ἐκτιλθέν Ζιγι 3. 61997. 
ζῶ. 560 "28. ἐκτῖλαι τὴν ὀρίγανον, κρόμμνα 811. 881 380. 
Ζιιθ. 612 827. πκ18. 924 8382. 

ἐκτιμᾶν. ἐκτετιμημένα οβ 1852 "5, οἵ ὑπερτίμια Ὁ1. 
ἐκτίνειν. ὅπως λαβη ἀργύριον ἀδίκως, ὑχ ὅπως μὴ ἐκτίση 46 

ρ81.1444Ρ2. ᾿ 
ἔκτισις. δίωσις τῆς ἐκτίσεως ἢ ἀναβολὴ χρόνιος Ῥα1 2. 1872 

485. ἐπιτηρεῖν δίκην ἢ ἔκτισιν Ῥα12. 1878 38. ἐκ ὅσης 
αὐτοῖς ἐκτίσεως οβ 1847 52. 

ἐκτιτθεῦσαι παιδίον Ζιγ20. 522 86. 
ἐκτιτρώσκει ἡ ὕις, ἐὰν τύχη κύσσα Ζι8. 610 ."85. ἐκτι- 

τρυΐσκυσαί τινες γυναῖκες συνέλαβον ἅμα Ζιη4. 585 "22. 
ἔκτμημα. τῆς γῆς ἐκτμήματα ποιῶσιν μβδ. 862 "δ. τὸ 

ἕτερον ἔκτμημα τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν οἰκέμενον μβθ. 868 529. 
ἔκτμησις. μεταβάλλυσι τὴν ᾧυύσιν ἐν τῇ ἐκτμήσει εἰς τὼ 55 

ἄγονα πιβ81. 8951. ᾿ 
ἐκτομή. ταῦρος μετὰ τὴν ἐκτομὴν εὐθέως ὀχεύσας Ζγαά. 

1118. 

ἐκτομίαι βόες πιδ1. 891 "21. 
ἐκτοπίζειν. ὕτδιβ κόρακες ἑαυτὰς ἐκτοπίζυσιν 6126. 842 60 

512. --- ἰαῖν τύραννοι ἐκτοπίζοντες ἀπὸ τὴς οἰκείας ΠΕΙ1. 

80 

118 384, 114 515,18, 25. 6. 774 011, 12), ἃ ἂν γεννήσωσιν 
Ζιζ.22. ὅ10 "25, ὀλίγα Ζγὸθ. 1714 09, τὸ ἐπικυηθέν Ζγὸ 5. 
118 09. ἔνια προτερεῖ τὴς τελειογενίας ὀιοὲ τὴν ἀδυνααίαν 
τῷ ἐκτρέφειν Ζγδθ. 714 085. --- α. τιλιμμλα}ῖα. ὁ ἄνθρωπος 
φύσει μὲν πολυτόκον. περίεστι δέ τι τῷ μεγέθει τῆς ὑστέρας 
ἡ τῷ περιττώματος, μὴ μέντοι τοσῦτον ὥστε ἐκτρέφειν 
ἕτερον Ζγδ5. 118 024. ὄνος, βὺς, ἤδη ἢ ἐνιαυσία. ἐκύητεν 
ὥστε κᾧὶ ἐκτραφῆναι Ζιεῖ1. 545 28,234. ζ28. 517 359, καὶ 
μόνον συλλαβεῖν δῪεῖ τὴν ἡμίονον ἀλλὰ ἢ ἐκθρέψαι Ζγβϑ. 

᾿348.528. αἱ ὕες γεννῶσι αὶ ἐκτρέφυσιν ἑξαΐμηνοι Ζιε1 4. 510 
8, --- ὃ. ονραγβ. εκ ἐκτρέφονται ἐν τὴ μητρὶ ταὶ υἱοτο- 
κύμενα ΖΎΥΣ. Τῦ8 88. τὰ σελάχη ἐκτρέφυσιν ἐν αὐτὸς 
Ζιζιο. 564 17. --- 2. ἐκτρέφειν εἰς τέλος Ζιεῖ 4. 545 "9. 
Ζγβδβ. 141 926. συλλαβεῖν μὲν ἐνδέχεται τὴν ἡμίονον, ἐκ- 
θρέψαι δὲ ὶ ἐξενεγκεῖν εἰς τέλος ἀδινατον Ζγβϑδ. 748 880. 
-- 3. ἐκτρέφειν ἴα τὴν τῶν τέκνων αἴσθησιν ἐπιμελητικὴν 
παρασκευάζειν. οάυοανα ΖγγΩ. 158 310, 14. α. ταβτλπΑ] ίΑ. 
πλειόνων δεῖ μαστῶν τοῖς πλείω, μέλλωσιν ἐκ τρέφειν Ζμὸδιθ. 
688}17. ἀνὰ πέντε ἔτεκε γυνή τις ᾿ τὰ πολλὰ αὐτῶν 
ἐξετράφη Ζιηά. 584 586. περὶ τὸν Αἴγυπτον ζὴ τὰ ὀκτάμηνα 
Ὁ ἐκτρέφεται Ζιηά. 8ὅ84510. ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις, κἂν 
τὰ δίδυμα ἄρρεν ὁ θῆλυ, ὑϑὲν ἧττον ἐκτρ ι 
Ζιη4. 584 581. αἱ νύμφαι ἐκθρέψασαι τὸν ᾽ 
1585 518. ὅταν ἐκθρέψη τρίτῳ μηνὶ το ἕμα 
ἡ ἄρκτος ἤδη τῷ ἔαρος Ζιζ 80. 519 228. 
κτύσι τὼ πλεῖστα εἴκοσιν" ὶ δύνανται ἐκτρ 

γ 

έφεται γενόμενα 
Αρισταῖον ἢ 468. 
βρυα. ἐκφαίνεται 
ἐσ ᾿᾿ ᾿ 

Ὰ αι ἡ βεροι νες τι- 

έφειν πάντα Ζιζι8. 



ἐκτρέχειν 

818 482. -- δ. ἀνοθ. ἡ φήνη ἐκτρέφει τὰ τέκνα ὼ αὐτῆς 
ὶὶ τὰ τῷ ἀετῦ Ζιδ4. 619 524. ζ6. 568.321. ὁ μελανάίετος 
ἐχτρέφει μόνος τὰ τέκνα ἐξαγει Ζιι82. 618 "29. τὰ 
ἀ ὄρνεα τῷ θέρυς ἀφικνύμενα νεοττεύει ἐνταῦθα ἢ ἐκ- 
τρέφει τὰ πλεῖστα Ζιθ8. 598 328. ἡ ὑπολαῖς ἐκπέττει ὺ δ 
ἐκτρέφει τὰ ῳὰ τῷ κόκκυγος Ζιξ 1. 5864 848. ἀπολομένης τῆς 
θηλείας ἐνίοτε οἱ ἀλεκτρυόνες ὠφθησαν περιαγοντές τε 
ἐχτρέφοντες τὰς νεοττς Ζιι49. 631 Ρ15. --- 6. δια ρ ἰδ 

τίκτει ὦ ἐκτρέφει ἐν τῷ ξηρῷ Ζιθ2. ὅ89580. --- 4. ἐκ- 
τρέφειν εἰς τέλος διὰ τὴν τὰ σώματος εὐβοσίαν Ζγδθ. τὸ 
114024. --- ὅ. ἐκτρέφειν ἀθ ,3(408. τὸ πόγιμον τὸ 

γλυκύτερον ὕδωρ ἐκτρέφει τὰ κυήματα τῶν δελέθυν Ζιδ 18. 
898 "5. 

ἐχτρέχειν. ὁ ψιλὸς εἰς τὴν ἰδίαν ἐκτρέχει χώραν κθ. 899 "8. 
᾿Αγκαῖος ἐπὶ σῦν ἐκδρα μῶν ἔ 580. 15δ66.528. -- δεῖ τὸ τὸ 
κέρας τὴν φύσιν ἔχειν τὴς αὐξήσεως ἐμόλαν ̓ ὴ μὴ ταχέως 

ἐκόεδρα μιηκυῖαν ακ 802 21. 

ἐχτροπή. ἡ ἐπὶ ταύτας τὼς αἰτίας ἐκτροπῇ [αἱ ἘΠΕ ΕΠ θΕῺ 
Μνῶ. 1089 81 ΒΖ. 

ἐχτροφὴ τῶν τέκνων Ζιγ30. 522 428. εὃ - ΖΥΎ 2. 30 
158511. αἱ ἐκτροφαὶ τῶν τέκνων Ζιθ1. δϑ8 ἐκρρρν 
ὑκ ἐν τῇ “μητρὶ ἐστιν ΖγΎΎ2. 154 88. ἐπηνλρίᾳ ων 
ὺ ἀκμαὶ αὶ φθίσεις κθ. 399 828. 

ἔχτρωμα Ν Ιὸν Ῥδγγῃ 209. τὰ κἀλϑαένα ἐκτρώματα 
Ζγὃ5. 118 "18. (ἕοτε οἱ ἈΒθουϑιβ οἱ Ἀθογῖαβ.) 

ἔχτρωσις. ταῖς κυύσαις ὁ τόκος ὃ ἐαρινὸς εἰς ἐκτρυΐσεις 
γίνεται παϑ. 860 418. 

ἐχτρωσμός. Δθοτβαβ. ἐκτρωσμοὶ αἱ μέχρι τῶν τετταράκοντα 
ἡμερῶν διαφθοραί Ζιηϑ. 688 "12. οὗ ΒργΘΏρ6} Βοεν Ζ 6808 
ἀογ Μεάϊζίηῃ 1, 8, 190 δάπ. ὸ0 ῬΒγγη 309. 

ἝἜχτωρ Ρβ22. 1896"17. 28. 1897 }22. 12. 1410 32. 596. 

159151 5,09. 597. 157171588. ἡ τῷ Ἕκτορος δίῳξις, ορίθο οδγ- 
ἸΏΪΩῚ δρῖδ, Ποῦ ἀγϑδιιδίϊοο πο4.1460815. 25. 1460526. νοτ- 

808 Ηουλθυῖοὶ δἰδγαπίυν ΗΎ11.1116522 (Χ100), 25(91 48), 
88 (889 1). η1. 1145 220 (Ω258). ἡμα30..1191 λ8 (Χ100). 
Ρβϑ8. 1880 "81 (Ώ 54). ψα 2. 404 480 οἱ Νγῦ. 1009 Ρ29 
Ἔκχτωρ κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων, ποῦ Ἰορίίαν ἰὴ ποδίτο ἰδχύα 
Ηοπιοσῖοο οἴ Τταὺρς ρΡ 218, 

ἐκφαίνειν. ὅταν ἐκθρέψη τρίτῳ μηνί (ἡ ἄρκτος τὰ τέκνα), 
ἐκφαίνυσιν ἤδη τῷ ἔαρος 2.380. 519 328. -- Ρ888 φλὲψ 40 
ἐκφείνεται παχεῖα Ζιγῶ. 512 14. 

ἐκφανής. φωνὴ μὴ λίαν ἔχυσα τὸ λαμπρὸν ἐκφανές ακ 802 
15. --- ἔστι τῦῶτο ἐν τῇ πέψει τῶν μετάλλων ἐκφανές 

(( 4ᾳ δῆλον) φτβ!. 822 528. 
᾿Εχφαντίδης Πθ6. 1841 3836. 

ἐχφέρειν. προφάσεις τὸ ἐκφέρειν πόλεμον πρές τινας ρ8. 142 
410. -- διὰ τί ὑδεὶς ὅ ὅρον ἐκφέρει ἰδέας Μζ 15. 1040 "2. 
ἂν ἰατριεόν τι διὸ μέτρων ἐκφέρωσιν ποι. 1441 11. --- 
ἐκφέρειν 1 6 φέρειν μέχρι τέλυς τὸ κύημα. ἐκθρέψαι ὼ 
ἐξενεγκεῖν εἰς τέλος ΖΎβϑ. 148 580. ἐξενεγκεῖν δια τέλες 50 
Ζιζ24. 511028. ὁρΡ συλλαμβάνειν Ζιζ22. δ)ΊΤΔΑ, η4. 885 
413. 6. 585}20, 21. μίσγεσθαι δοκεῖ τὰ μὴ ἐμόφυλα καὶ Σ ἐκ- 
φέρειν Ζιθ28. 606 "22. ὅ τι ἂν ἔμπροσθεν ἐξενεχθὴ τῶν εἰρη- 
μένων χρόνων ἐκβόλιμόν ἐστιν Ζιζ21. 515 321. ὅτε τὰ φυτὰ 
σπέρμα ἐξενέγκειεν Ζγα28. 181 422. --- Δημόκριτος ἥψατο 85 

[Ἱ ὁρίσασθαι). ὡς ὅκ ἀναγκαιν τῇ φυσικὴ θεωρίᾳ. ἀλλ᾽ 
ἐχφερόμιενος ὑπ᾿ αὐτῷ τῷ πράγματος Ζμαϊ. 642327. 

ἐχφεύγειν τὴν κακοπάθειαν, τὴν τιμωρίαν Ρ11. 1482.520, 

28. εἶναι ὅτω μικρὰς τὰς ὑσίας (Ῥϑπιοοῦ) ὥστε ἐκφυγεῖν 
τὰς ἡμετέρας αἰσθήσεις Ε 202. 1514 Ὁ14. --- βἰηθ οδίθοῖο 60 

ἄριστα ἐκφεύγυσι τῷ πλυτεῖν Πβ11. 1218 518, --- τοῖς 

Υ. 

. 

80 
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τὰς ἰδέας τιθεμένοις τῶτο μὲν ἐκφεύγει Μν8. 1090 21. 
ἐκφλογῶν. πῦρ αὶ φανερὸν ἐπειδὰν ἔλαιον ἐπιχυδὴ ἐκφλογῦται 

θ86. 838 39. 
ἐκφοινίσσονται τὸς ὀφθαλμός φθ. 812 "87. 
ἐκφόριον ἢ δεκάτην προσαγορεύσσι τὴν πρόσοδον οβ 1845 }88. 
ἔκφοροι γυναῖκες (ἱ 6 ἐκφέρυσαι, ἐκτρέφυσα) Υ͂ 258. 1525489. 

ἐκφύέειν. τὰ φυτὰ ἔκ τινος μορίν γίνεται ὴὸ τὸ μὲν ἀρχὴ τὸ 
δὲ τροφὴ γίνεται ἡ πρώτη τοῖς ἐχφυομένοις Ζγγιι. 162 

θ20. ἐντεῦθεν δ᾽ ὅ τε καυλὸς ἐκφύξεται ὺ ἡ ῥίζα τῶν φυομένων 
ζ8. 46821. ὃ ἂν ἐκφύση, τὸ πρῶτον εὐιῦδες ὄζει πιβϑ. 
900»18. ξηραινόμενος μὲν ὁ πυρὸς ὅχως κενῶται, νοτιῶν ὁὲ 
ἐκφύεται πκα12. 928 314. τὰ ἐκφυόμενα τὰς λίθυς διαιρεῖν 
408. 258 Ρ1δ. οἵ πια28. 902 Ῥ2. ἡ γῆ ἐκφύυσα πάντα κῦ.. 
891 26 (οὗ φερέσβιος 2. 391018). --- τῶν βοῶν ἐκπε- 
φυκέναι τὰ κέρατα 821. 1682 389. οἱ ἔλαφοι νέμονται 
τὸν χρόνον τῶτον νύκτωρ, μέχριπερ ἂν ἐκφύσωσι τὼ κέρατα 
Ζιιδ. 61118. τὸ ἐντὸς ἐκπεφυκὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀστὸν 
Ζιγϑ. 5171522 (1ᾳ ἡ ἔκφυσις, ϑδεϊίγηζαρίδα, 80 ΤΆΘΟΡΆΓ 
ἔγδϑτα ΧΠῚ οὰ 5.1881,17} 180). -- ἐκφύειν ἱπίν, διὰ 
τί ἐνίοις, ὅταν πονήσωσιν. ἕλκη ἐκφύυσιν πεῖ. 888 "26 (εἴ 

τὴν ΠΗ ρρθαραα ρα 8; ὅδ, 84: ἕλκεα ἐκφύυσιν, ἂν ἀκαθαρτος ἐὼν 

πονήτη). 
ἐκφυ σἂν. φλόγες ἐκ γῆς ἀναβλύσασαι ὼ ἐκφυσήσασαι κα. 

400 482.. 

ἔ κφυσις. ὅπ ὑγρὸν ἢ ἃ θερμὸν πλεῖστον, ἐνταῦθ᾽ ἀναγκαῖον 
πλείστην εἶναι τὴν ἐπτῖς Ζ.βι4. 658 85. δένδρων ἐκφύσεις 
κά. 396 328. 6. 399 827. απὸ τῆς γὴς ἐστὶν ἡ ἔκφυσις τῆς φ 

βοτάνης φτβ!. 822 514. ἐν τῇ ὥρᾳ τὴς ἐκφύσεως (τῇ 
φυτῶ) φταϑ. 811428. ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως, ἐν Οἴτη 
τῶν ἑλκῶν ἔκφυσις γενομένη πλι. 958 518. --- ἡ τῶν τριχῶν 
ἔκφυσις πβο. 8616. ἡ ἀσθένεια αὐτῶν τε τῶν πτερῶν κ᾿ 
αὶ τῆς ἐκφύσεως Ζπι10. Τ10"21. τῶν βοῶν τῶν ἐν Νευροὶς 
ἐκπεφυκέναι τὰ κέρατα ᾧ τὰ ὦτα ἔκφυσιν τὴν αὐτὴν καὶ 
εἶναι συνυφασμιένα 821. 1582841. 

ἐκφυτεύειν πήγανον εἰς συκὴν πκ18. 924 586. 
ἐκχεῖν εἰς τὴν γὴν τὸ σπέρμα Ζικθ. 681}87. εἰς Σικελίαν 

τὴν πόλιν ἐξέχεαν (Αἰσίων ἔφη) Ργ10. 1411 3260. --- Ρ888 
ἐκ φλεβῶν ἐκχεῖται αἷωα ἀθοόύον Ζιγ2. 511 ν16. ἐχχεῖται 
ὃ περιττειίει τῆς θρεπτικῆς ὕλης φτβι. 822519. ὅταν ἐκχυϑὴ 
τὸ πλύμα τῶν ἰχθύων Ζιὸδ8. 584 "27. ἀντλίας ἐκχυθείσης 
Ζιὸ 8. 884 428. ἀκαριαῖος χυμὸς εἰς τὴν θάλασσαν ἐκχυϑθείς 
αιθ. 446.39. ἐκκέχυται (Επιρ 289) Οβ18. 294 521. ξ2. 
9710 3287. 

ἐκχυλίζ εἰν τὴ γλωττη πάντοθεν Ζιθ11. 596 12. ἐξεχύλισεν 
Ζιι89. 628 “16. 

ἐκχυμίζ εἰν, τὸ τῶν ἀστέρων γένος προσπῖπτον ἐκχυμίζει 
πολλὰ τῶν ὀστρέων Ζμὸξ. 681 "9. δἷπα οδίοοίο Ζμβ17. 
660}21. Ζιθ4. 594 516. 

ἔκχυσις (ὕδατος) μβι. 854526. 8. 868 282. πχς 14. 941 
586. ἡ ἔκχυσις τὸ σπέρματος πλι. 953 089. 

ἐκχωρεῖν. τὲς Θετταλεὶς ἐκχωρῆσαι ἄν θ23. 832 518. 
ἐκχωρίζ εἰν. περιττώματα ἐκκεχωρισμένα Ζιε19. 551 87. 

ἐκψύχειν. ἔνιοι τὸς ἀπαγχομένυς ὁρῶντες ἐκψύχυσιν πζϑ. 
886514. τὸ πνεῦμα πολυ ἐκκαίεται, ὃ ἐχ ἅμα ἐκψύχεται 
πεῖ. 882 3586. 

ἑκὼν τίς Ἠεϊὅ. 1188 349. η11. 1152 815. Ῥα10. 1808 09. όχ, 

ἕκων, ἀΐθὲ ἄκων ΗΎ2. 1110 "28,21. τίνα ποιῶσιν ἑκόντες 
Ῥατο. 1869 22. ἀδικεῖ ἥ δικαιοπραγεῖ, ὅταν ἑκων τις αὐτὰ 
πράττη Ηδ1ο. 1185δ517. πότερόν τις ἑκων ἀδικεῖται ἨΕ11. 
1186 416. βδὲ ἄνθρωπος ἑκων ξευτὸν χείρω ποιεῖ [ 15. 1476 

586. ὃ ἑκὼν ἁμαρτάνων ἐν μὲν τέχνη αἰρετώτερος, περὶ δὲ 

ας 



284 ἐλαία 

φρόνητιν ἧττον Ηζὅ. 1140 528. ὀδεὶς ἑκὼν πονηρὸς ἐδ' ἄκων 
μάκαρ Ηγ1. 1118 "15. --- ἢ ἑκόντες ἢ ἄκοντες ἐὸὲν λέγυσιν 
ΗΠη14. 1158 "21. -- ἄρχειν, μοναρχεῖν ἑκόντων, βγπ πεί- 

“σαντες, πεισθέντων Πεά. 130416. δΙ10. 1295316. --- 
ἑκόντα ΡΑϑβῖγθ ΡῬββ6. 1884 220. 

ἐλαία (ἐλάα). 1. ΟΙοα δατοραθα 1. δένδρεα ἐλαίας (Επιρ 
286) Ζγα28. 1381 55. ἐλαῖαι (Άοπι η116) κθ. 401 32. ἐλαία 
(Υ 1 ἐλαία) καρποφόρος, ἄκαρπος Ζγγῦ. 108 11. ἄνθος 
ἐλαίας Ζιεδι. 558 .521. κηρὰ ἀνάληψις ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν 
Ζιι40. 624 010. αἱ ἐλαῖαι ὁ παλίνσκιοι Ζιε80. 506 228. τῆς 10 
ἐλαίας καρποί, φιτροὶ ἐκ τῆς οἰκείας ῥίζης, χυλοί, κλάδοι, 
λλα φταϑ. 818 582. 4. 819", ὅ. 820 332. 7. 821 516. 

ὃν. 828 02. ἐλαία καλλιστέφανος 651. 884 51 2. ὁ ἱερὸς 
τῆς ἐλαίας θαλλός θ158. 846 86. --- 2. ἰ4 καρπὸς ἐλαίας. 
ἐλαιῶν φορὰν ἐσομένην Πα11. 12569510. τῆς ἐλαίας ἀ ἀμόργης 

χὅ. 1963271. ἐλαῖαι παλαιά μεναι πικραὶ γίνονται πκ 35. 

925 086. 

᾿Ἐλαιατικὸς κόλπος τῆς Μυσίας σ 913 310, οἵ Ἐλαϊτικος. 
ἔλαιον γλισχρόν μδὅ. 382 16. αἱ4. φῇ 528. λεπτομερέ- 

στατον πλαξ]ϊ. 959 νη, ἡ τῷ ᾿λαίμξσδι ποία μδῖ. 888 30 

021-884 82. 15. 8. 386 θά. 9. δϑτθξζα:. 10. ,38882,}10. 
8. 381 38. Ζμβ2. 649.528. τὸ ἔναιον πῶς πήγνυται Ζμβ2. 
648082, 88, πῶς παχύνεται ΖΥ82. 185 18, 22,38, 81, 
18065817. ταχέως λαμβάνει. τὰς τῶν πλησίον ὀσμαῖς ενῶ. 

460 328. εὐωδέστερον ἐν τοῖς ἀποκενυμένοις ἀγγείοις δ 215. 36 

1811 528. τρίβεσθαι ἐλαίῳ, πίνεν ἔλαιον Ζιθ26. 605 481, 
"2. ἄλειψις ὕδατος Ε᾽ ἐλαίν μιγνυμένων Ζγεδ. 185 380. 
τὸ ἔλαιον ποιεῖ δακρύειν, ἀσθενὴ ἔχον ΚΟΞΑ πκϑ2. 925 08. 
Μάγνητες παρέχυσι τοῖς ἐπιδημῦσι στέγην ἄλας ἔλαιον ὄξος 
ἢ 588. 1814 81, ἐργασία τῷ ἐλαίν ὼ μέλιτος 468. 1856 80 

419. τινα φυτὰ ποιῶσιν ἔλαιον φτας. 819 082. δεῖται τὰ 
στέμφυλα ἐλαίν Ρβ 28. 1400 818. ἔλαιον κέδρινον Ζιηϑ. 
588 528. ἔλαιον ἀπὸ σελαχῶν ([μϑθουιγαη) Ζιγιτ. 520 
418, τὸ ἐξικμαζόμενον ἐκ τῶν ἁλῶν ἔλαιον αἰδ. 448 814. 

πχΎ 15. 988 220. 832. 9858. 9. 93219. --- ἔλαιον ἱ ᾳ 86 
ἐλαία 1 ΟΣ) [845. 1686 .519. 

ἐλαιό πρωρα ἀμπελογενὴ ,388. 199 "12. 
ἐλαιῶν. τὰ ἔντομα ἀποθνήτκει ἐλαιίμενα Ζιθ21. 605 "20. 
ἐλαιόργιον. ἀρραβῶνας διαδϑναι τῶν ἐλαιυργίων (ν 1 ἐλαιωρ- 

γιῶν) ΠΑῚ1. 1259 518. 

᾿Ἐλαϊτικὸς κόλπος τὴς Μυσίας (ν] ᾿Ελαιατικός) Υ 238. 

1831». 
ἐλαιωώδης λιπαρότης Ζιγ20. 532 322. τὰ ἐλαιωδη μ89. 888 

δῇ, βοτάναι ἐλαιώδεις φταῖ. 821 588. 
ἐλᾶν. ἀγέλας ἐλάων (6χ Θρὶ ρταπιπιαῦο ἀηξίηυο) 9188. .848 28, 45 
ἐλατήριον κινεῖ τὴν κοιλίαν πα 41. 864 85. ὑγιεινόν ἡμβ8. 

1199 882. 

ἐλαττοναΐίκις, τοΐπιβ Β86ρ6, τατίαθ, μβ8. 808 Ρ2ὅ. γ2. 871 
"25. ανϑ. 475 18. πε22. 888 .519. ΟΡΡ πλεονάκις ΖΙΕΙ1. 
δ48 "80. 

ἐλαττονεῖν. ἐλαττονεῖται ἡ γῇ φτβ8. 825 488. 

ἐλαττϑν. θορὸς ἐλαττύμενος Ζγγὅ. Τῦ0 326. τὰ τὰ χορῦ 

ἡλάττωσεν Αἰσχύλος πο4. 1449 511. --- τῷ περὶ χρήματα 
ἐλαττυμένῳ τιμὴν ἀπονέμυσιν Η916. 1163 "10 (ορρ ὠφε- 
λεῖσθαι 018). τῶν φύσει δικαίων ὕκ ἐλαττῶται ὁ ἐπιεικής 55 
ἡμβι. 1198 082. ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς, μηδὲν ἐλαττυμένυ 
τὸ πλήθυς Πζά4. 1819 38. ζῶον ἡλαττω μένον, ορΡ τέλειον" 
κόσμος ἡλαττωμένος, ΟΡΡ τέλειος φται. 81 θ584. 2.8117}586. 

ἐλάττων. ἀα παρρηϊτα ἀπο, ἢ εἴτε πλείων εἴτε ἐλάττων μβϑ8. 
835114, γῆς ὄγκος ἐλάττων ἄστρων ἐνίων μαϑ. 8389 59. 60 
ἐλάττω μεγέθει πλοῖα μαὶ4. 803 58. καὶ ὄψις καὶ τ ἐλάττονος 

- δ 

40 

80 

ἔλαφος 

ὑπερέχει Οα11. 281 326. τὸ τὸ ἐλάττονος ἔλαττον καὶ ᾿, αὐτὸ 
ἔλαττον Φζ2. 23218. ἁμέραι ἐλάττυς, ΟΡΡ μακρότεραι 
ΜΎδ. 8177511,18. ἀρχαὶ ἑξάμηνοι, ἐλάττυς Πὸ1δ. 1299. 
τίμημα ἔλαττον, ΟΡΡ πλεῖον Πεῖ.1801528. ἄνεμοι ἐλάττυς 
τὸ μέγεθος μβδ. 866811. φῶς ἔλαττον, ορρ πυκνότερον μαδ. 
8342}6. θερμότης ἐλάττων, πλείων μδ1]1. 83895Ὑ4.8.381519. 
ἀνάκλασις ἐλάττων μγ4. 810 θῳ, ἐλάττω ἀποκάθαρσιν ἔχειν 
μ26. 888 Ρ4. ὅσοι ἐλάττους (αοίαῦθ ταΐπογθβ ὅ) ὁ δύνανται βα- 
δίζειν πια80. 902 "18. --- ἔλαττον ἀξίωμα ατϑ09 518. --- 
ἔλαττον ἄκρον ΒΥ ]ορ βταὶ Αα4.26 518, 22 Δἱ. --- ἐπ᾽ ἔλαττον 
ὴὶ διαφορὰ τῦ γένυς λέγεται, ὉΡΡ ἐπὶ πλεῖον τὸ 1. 121}18, 
12 4]. ἐπ᾿ ἔλαττον, ΟΡΡ εἰς ἐπὶ τὸ πολύ τββ. 112 "10. -- 
ἀθ παπιθτο, ἐλάττυς (ἐλάττονες Πὸ 6. 1293 324), ΟρΡ πλείυς, 
πάντες Πὸ3.1290 δ. 6. 1298 821. 20. γ18. 1288 "40. ἐΞΞ- 

ἐλάχιστος, ἀθ ταβ θη ὑιἀ πθ, ἐν ἑκάστῳ μέτρον τὸ ἐλά- 
χιστον Οβ4. 281 52ὅ. εἴ τις ἐλάχιστον εἶναι τι φαίη μέγεθος 

Οαδ. 211 "10. διαιρεθῆναι εἰς τάλαχιστα Γα10. 828". 
αιϑ. 440 5, 10. χρόνος ἐλάχιστος Ὁβϑ. 288 588. οἱ ἄνεμοι 
ὅθεν πνέσυσιν ἐλαχιστοί εἰσι, προϊόντες δὲ λαμπροὶ πνέυσιν 
μβά. 361. 84. --- ἀ6 ἈΤΛΘΓΟ, 1.8. 1258 "5. ἐλάχιστοι τὸν 
ἀριθμὸν ΠΕΙῸ. 1812.380. ἐν ἐλαχίστοις δυσί, τέτταρσιν 
Ηε6. 1181 "18, 19, 82,94, 

ἐλάττωσις. ἡ ἐπιείκεια ἐλάττωσις τῶν συμφερόντων ὸ δι- 
καίων τῷ 8.141516. -- συμπαραληπτέον καὶ χ τὰς ἐλαττιύσεις 

εἴ πα τῶν ἀντιδίκων καταδεεστέρως ἔχει ρ81. 1442.516. οἵ 
80. 1486 "84 (ὅρθηρδὶ ρ. 201, 245). ὀλιγωρήσεις αὶ ἐλατ- 
τωσεις αρϑ. 1251 835. 

ἐλαττωτικός, ΟΡΡ ἀκριβοδίκαιος Ηε14. 118851. ὁ ἐπιεικὴς 
ἐλαττωτικός ἐστι τῶν δικαίων τῶν κατα νόμον ΗΕΙ12. 1186 

Β21, ἡμβι. 1198 "26. 
ἐλαύνειν. πνεῦμα σφοδρῶς ἐλαυνόμενον κά. 895414. τῷ ἐλαυ- 

νομένυ μένοντος τὰ μόρια μεταβάλλει κατὰ τόπον Γαδ. 820 
21. ἱπῦν, μόνῳ ἀκράτῳ χρωμενοί τινες πρὸς ἀποπληχτικὰς 

νόσυς ἥλασαν πγ36. 814 080. -- ἐλατός. τὸ ἐλατόν, ἀϊει 
θλαστόν, πιεστόν μὸϑ. 886 }»22, 94. ὅσα μεταλλεύεται δὴ 
ἔστιν ἢ χυτὰ ἢ ἐλατά μγθ. 878 527. περὶ ἐλατὰ ωδϑ. 
885516. 9. 38510, 86819---2ὅ. 

ἐλάφειος. ἐλαφείν κέρατος. θυμιωμένν τὰ ἔντομα φεύγει 
Ζιδ8, ὅ84 528. 

Ἐλαφηβολιών. περὶ τὸν ᾿Ελαφηβολιῶνα Ζιζ 11. 5171 412. 
τὸ μηνὸς τῷ ᾿Ελαφηβολιῶνος Ζιζ80. 519 52. 

ἔλαφος. εἶδος τῷ γένυς τῇ τῶν τετραπόδων ζῴων ἡ ζῳοτόκων 
Ζιαθ. 490}88. ἡ ἔλαφος ἰᾳ τὸ τῶν ἐλάφων εἶδος Ζιιϑ. 
611 Ἀ27, 21, 26. 50. 982 νά. Ζμηϑ. 660849. δῶ. 677 3482 

8]. ὁ ἄρρην ἔλαφος, ἡ θήλεια Ζιεϑ. 540 85. 14. 5455]. 
ζ29. ὅ18 08. ιδ. θΌ 2, "28. Ζμγ1. θ6281. 2. 664 46, 7. 

τοβοσίαν ἱπίο τοὶ “μέγεθος ἔχοντα Ζιεξ. ὅ40 84, τὰ δισχιδὴ 
Ζιβι. 499 10, τὰ κερατοφόρα Ζμγ2. 664 “ὅ. 14. 674 "8. 
ἄρβον Ζιζ 29. 618 Ρό -ὅ79 517. ι5. 611 51ὅ - 581. μέγεθος 
τῷ ἱππελάφῳ προσεμφερές Ζιβι. 499 88. ἔχει τὸ πρόσωπον 
σαρκῶδες, τὴν ῥῖνα σιμήν, τὸν , τράχηλον λεπτὸν μακρόν φθ. 
Β11 "7, 8,316, ἐν τοῖς μηροῖς τοὺς μαστώς ὥμδιο. 688 
ν24. χηλάς Ζιβι. 499510, τὴν κέρκον μικραν ΖΙβΙ. 498 
ν]4, τὸ τῶν ἀρρένων αἰδοῖον νευρῶδες Ζιβι. 500 "28, τὸ 

ἔντερον πικρόν Ζιβι5. 506 382, μεγάλην τὴν καρδίαν Ζμγ4. 
667.520, πλείως κοιλίας Ζμγ14.614 "8, ἴδαυθα. μηρυκαζει 
Ζιιδο0. 682 "4, χολὴν ἐκ ἔχει Ζιβ1ὅ. 806522, 81. Ζμὸ. 
616 26. 2. 677 482. ἐν τι αἵματι ὑκ ἔνεισιν ἵνες Ζιγὸ. 
515 584. Ζμβ΄. 6501 οΓ Ε2Τ9, 12; ΚαΖρι 88, 3. τὸ 
αἷμα καὶ πήγνυται Ζιγιϑ. 520 94. μὸτ. 384 821 οΥἼΔ ον 68 
289. πῆξις τὰ αἵματος ὁ στιφρά Ζιγθ. 516 52. ἔχυσι κέρατα 



ἐλαφρίζειν 

Ζιβι. 499}11. ἰδ. 611 225 84. ΖΜμΎΙ. 6621, πλὴν τῆς 
ἐλάφι θηλείας Ζιδ11. 538 }18. οἵ ποῦ. 1460081. καὶ τῶν 
κεράτων ἐξοχή, τὸ μέγεθος αὐτῶν ἡ τὸ πολυσχιδὲς βλάπτει 
Ζμγ2. 668.38, 66457. ἀποβάλλυσι κατ᾽ ἔτος Ζιβι. 500 
410. γ9. 517 225. ι5. 611 327. κατορύττυσι θ15. 885 Β27 
(οἴ ὙΒθορᾷ 1Υ̓͂ 816). 331. 1688 586 (οἵ Βοβ86 ΑΥ ΡΒ 854). 
κρύπτυσι φταϑ. 818 Ρ28. ἐνίοτε ὠκέτι φύυσι κέρατα, ἔνιοτε 
ἐκ ἀποβαάλλησι Ζιιδ0. 682311. ἀ6 οΟΙογα οθγνογαμι χθ. 
198 226 (οἴ Τποορὴτν ΙΚ 872; Ὁ ργδοῦ ΧΙΥ͂ δὰ ῥ 062, 54; 
Ῥγϑῃῦ ἀθ οο]ογίθυβ 179, 26). ---- ἀ6 νοῦϑ Ζιε14. 548 81. 

ζἴ29. 519"1 (ϑίυγζ ἀ6 νοοίδυβ δαϊπιαὶ 1 15), ὀξύφωνος 
Φ,. 801 220. ἀδ οοἰδῃ Ζιεζ. 840 ὅ. ἔλαφοι ἐκτμηθέντες 
Ζ,γ9. 511 526. ιδ0. 632 210. --- κατὰ τὸ ζθος" λαγνός 
φ6. 811}2 (οἵ Βοβα Αγ 8 705, 6, Αῃδοδοίδ 1 69 84), 
δειλός Φ2. 800 "8. 6. 811 510, "7, φρόνιμος καὶ δειλός Ζια1. 
488 15 ΟΓΗΕ7. 1141 3217. --- ἔλαφοι τιθασσοί Ζιεῶ. 540 
48. --- αἀἰδθυτ σοορτ, ἐν Ἠπείρῳ θ15. 885 Ρ27 (ὙΒΘΟΡῊΓ 
ΙΨ 816). ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἔλαφωεντι καλυμένῳ αἱ ἔλαφοι 
πᾶσαι τὸ ἧς ἐσχισμέναι εἰσὶν Ζιζ 29. 518 928. τῶν Κελτῶν 
οἱ κυνηγῶντες ἔλαφον τοξεύυσιν 686. 881515. ἐν Λιβύη 
παση ὑκχ εἰσίν Ζιθ28. 606 41 (Βοβε 8381. Ηἴρροον 46 που 
ΔΔοῦ 185 80 68). --- πάρδαλις λαμβάνει τὸς ἐλάφυς Ζιιθ. 
612815, λέων ΗΎ18. 1118 322. ἄρκτος ἐπιτίθεται αὐτοῖς 
Ζιθ5. δ94010. ὑπὸ φαλαγγιν ὁδηχθεῖσαι τὸς καρκίνυς 
ἐσθίωσιν Ζιιδ. 611}21. σκώληκας ἔχει ἐν τῇ κεφαλὴ 
(Ρασγηροιωγία ρἱοῖβ, Οδρβοποιηγὶα νυ β θα 8) Ζιβιδ. 506 
427. - ἔλαφος ἐνιαύσιος, ὀιετής, γέρων, πατταλίας Ζιιδ. 
811 331, 82, 84,08, 18, νεβρός εἴ ἢ ν. ἔλαφος ἀχαΐνης 
(ΟἹ ἀχανής, ἀχάννης, ἀχαίτης, δομαίπαΒ γθγβ ὙΒοπιδθ, 

ἐλεήμων 28ῦ 

Ἐλεάτης. Ξενοφάνης ᾿Ελεάταις συνεβύλευεν Ῥβ28. 1400}6. 
-- ΡμΠοβορμῖα ΕἸθδυϊοδ απίνουβθ τοϑρ Φαϑ. 184 "22, 25. 
δ. 188 219. 8. 191582. Οχ11. 280 Ὀ7. γ1. 298Ρ᾽Λ14. ΜΑΒ. 
984 481 -"8., 56. 986 010. λ10. 1075 Ρ15. 

ἐλεγεῖον. διὰ τριμέτρων ἢ ἐλεγείων ποῖ. 144712. ἐλεγεῖα 
Σόλωνος, Διονυσίν Ῥα15. 1875 Ρ82. γ2. 1406 438. ἐλεγεῖα 
Αὐιβίοίθ! 5 622. 1888 38. 628. 1588 810. 

ἐλ . » , Ν ͵ ᾿ “. 
ελεγειοποιθς ὀνομάζυσι συνάπτῳτες τῳ μετρῳ τὸ ποιειν 

ποὶϊ. 1447014. 

ἐλεγῖνος (1,οὉ ῬΓῸΪ 207) τϑίδογίαν ἰηΐοσ ὠγελαῖα Ζιι2. 610 
06, (ῥοτῦ ϑοίδθηδ εἷρτα γ8ὶ Οουνίπα ὠῖρτα Ὁ Καὶ 960, 11 οὗ 
ΑΖΙΓ1271, 16.) 5 

2 , « Ν ᾿ - 

ἐλεγκτικος, οἱ μὴ ἐλεγκτικοὶ τῶν ἁμαρτανομένων αὶ μὴ φι- 
λόνεικοι μηδὲ δυσέριδες Ῥβά4. 1381 481,8. --- ἐλεγκτικὶ 
ἐνθυμήματα, ορρ δεικτικαί Ρβ22. 1896 Ρ2δ. 28. 1400 "27. 
Ὑ17. 1418 "2. --- ἐν τοῖς ἐλεγκτικοῖς καθάπερ αὶ ἐν τοῖς 
ῥητορικοῖς τιιὅ. 114019, --- ἐλεγκτικῶς ἀποδεῖξαι, ἀϊϑι 
ἀποδεῖξαι Μγ4. 1006 415. 

ἐλεγχείην ἀναθήσει (ΠΠοπι Χ 100) ΗΎ11. 1110 328. ἡεΎ 1. 
1280 520. 

ἐλέγχειν οἱ τοϑβαίαμαϊ οὖ ργοθαπάϊ νἱ υβαγρβίαγ, βθὰ υαδίνίβ 
18, αὖ ποῦ ἀθ τῷ ἰρβ8 ἀβθπηοηϑίγαμα δρϑίυγ, βδθὰ ἀ6 δἀϊ- 
6 π40 δὖ οοηνίηοθηὰο δἀνογβατίο. ὅσα ἔστιν ἀποδεῖξαι, ἔστι 

ὁ ἐλέγξαι τὸν θέμενον τὴν ἀντίφασιν τῇ ἀληθῶς τιϑ. 110 
824, τῷ ἐλέγχειν τρόποι ὄύο, παρὰ τὴν λέξιν. ἔξω τῆς λέξεως 
τιά. 165 Ρ28. ἐλέγχοιτο ἂν ὑπ᾽ ἀλλήλων ταῦτα ξ1. 91 43. 
δοκεῖ ἐληλέγχθαι, ἀδηλον εἰ ἐλύλεγκται τι 15. 1148. 17. 
116 0, 29. ἐλεγχθῆναι τι17. 178 440. --- διὰ τὸ παρα- 
δοξα βύλεσθϑαι ἐλέγχειν Ἠη8. 1146 828. 

ἀχαίμαα ΠῸ 1108) Ζιιδ. 611 18 «ἢ ϑαϊπιαβ θχϑγοῖρ Ρ]ΐη 80 ἐλεγχοειδές τι1δ. 114"18, ἐλεγχοειδὲς φαίνεται τὸ συμ- 
150 04, Νίοῖα8 δρ Αὐὶβὺ τηΐγ δυ8ὸ δὰ Βϑοκι 20, 8 11 8ὅ 84. 
αἱ ᾿Αχαῖναι (ν 1 ἀχαειναὶ) καλύμεναι δοκῆσιν ἔχειν ἐν τῇ 
κέρκῳ χολήν Ζιβ1δ. 506 .524. (δῖος οὐτοῦ δοθᾳυογαμα ἴῃ 
᾿θτίθ ἀϊὰ ργτδββαῖαβ οϑὲ οὗ 1 Ο Ηορρθ Ψαράϊυδῦ 11881 
153, [μουΎϑοθη ΖΟΟ] ἀ68 Ταϊπιυὰ 112. ἀθ ογρϑῆο ρίδη- 86 
ἀπ]οβο ἴῃ μδς δογρουΐβ ρϑαγίβ ΝΥ ν Εδρρ δ οἱπ οἱ ρϑηιίπι! 
ἀγϑοιμη ΟΥὔραῃ ἀβ Η γβομβθ8 ἰὰ 7 ΜΏΠον Αγοδῖν αὶ Αμδὶ 
1839, 864. Κ482, ΚαΖι88, 16.) ἐν ᾿Αχαῖᾳ θὅ. 880 δ28 
(Ρϑύνοῦθα θβῃοῦ μἰβὺ υδάγυρ 855). --- (ἈΒΌ]ΟΒ8 δῦ ταγῦ80}. 
δ ποάογα ἴῃ οογηϊδυθ νυἱγίάδηϊο Ζιιδ. 611}18. 65. 881 40 
42 (8 11 88 οἱ δὰ ὙΒοορλὴν ΙΥ͂ 188, Κ ϑδὅ, δ. ἱπογοάϊ- 

1114. οτοάϊαϊς Βαβοη μἷβὲ ταὶ 1Π, 2, 50). χαλκῆ ἕλιξ περὶ 
τὸν ἐλάφι τράχηλον θ110. 840 021 (οἵ Βοοκπι 246 οἱ ἀθ 
εἱδὲ πα νοῦν 172). -- ὅ αἱ ἔλαφοι τὸ κέρατα ἀποβάλλεσιν 
Ζιιδ. 611 221 οἵ παροιμία. ---- ((δγνὰβ οἰδρμυβ ὦν οἵ Απεὶς 46 
Οδγγεὶ οὰ Βϑοκιῃ ἱπάϊοθπι 8. ἢ ν, ΚαΖι17, 170, ὅὰ 6ὅ 84, 
ΑΖΙ167. 14.) ᾿ 

ἐλαφρίζειν, ἰαῦν, ὡς ἐλαφρίζον γόνυ ἔχοιεν 64. 1486 "21. 
ἐλαφρός. προβολὴ ἐλαφρά Ζμγ11. 618 6 (ὁγη κῦφος Ρ7). 

, Ν 

πέρασμα τι11. 118 340. 
ἔλεγχος (οὔ ἐλέγχειν), ἀοῇ ὁ ἔλεγχος ἀντιφάσεως συλλογισμός 

Αβ20. 66}11, 8. τιϑ. 171051. 10. 171 82, 4. ὁ ἔλεγχος ἀν- 
τίφασις τῷ αὐτῷ ἢ ἑνός, ἀντίφασις μὴ ὁμώνυμος τιδ. 161 
428. 11. 115 380. ἔλεγχος συλλογισμὸς μετ᾽ ἀντιφάσεως 
τῷ συμπεράσματος τι!. 168 32. ὁ ἔλεγχος συναγωγὴ τῶν 
ἀντικειμένων ἐστὶν Ργ9. 1410422. ἀλλυ αἰτίν ὄντος ἔλεγχος 
ἄν εἴη τ ὐκ ἀπόδειξις ΜγΎ4. 1000 318. διαφέρει ἔλεγχος τὸ 
συλλογισμός Ρβ22. 1396}26. ἔλεγχος ἡ ἐπεξέλεγχος Ῥγ1 8. 
141414. --- ἔλεγχός ἐστιν ὃ μὴ δυνατὸν ἄλλως ἔχειν, 
ἀλλ᾽ ὕτως υἷἱς ἡμεῖς λέγομεν ρ14. 1481 46. ἀϊδὶ σημεῖον 
ρ1ὅ.14812, --- ἔλεγχος ἀληθινός, ὧν, ορρ φαινόμενος 
τιδ. 1688 312. 8.169 588, 9. 170 »9, 17. 175 ν2, ἔλεγχοι 
σοφιστικοί τι]. 164 820. 8. 169 "20. 9. 1710 0}9. Μθ8. 1049 
088. οἱ σοφιστικοὶ ἔλεγχοι πρὸς τὴν θέσιν ταύτην τὴ αὐτῇ 
λύονται λύσει: Μζθ. 1082 21. ᾿ ᾿ 

ἑλεδώνη, ἄθδβον Ζιδ1. 828 317 (ν 1 ἑλεαυίνη, ἑλετόνη), τοίου- 
ἴαν ἐπίον τὰ μαλάκια 288. 1528 21. (ἀϊβοογάθ8 παΐαγαθ 
Βογαὐδίογυτη βθηύθηῦ 88 οοἷΪ 5 1185. Ε]οάοπα τηοβομαία νοὶ 

ἐχ ἅπαν τὸ ἐλαφρότερον ἡ εὐδιοπτότερον πχγϑ88. 985 21. 0 ΑἸάτονδπάϊ Α ΒΙοθ]ὰ ΧΙ 381, ΑΖΙΙ 149,2.) 
- δεῖ τὸν ἡγύμενον πόδα ἔχειν ἐλαφρόν ἢ θά. 1480 δ24. 
ἀτυχήματα ἐλαφρότερα, ορρ βρῖθός τι ἔχοντα Ἠα11. 110] 
430. παθη ἐλαφρότερα πζό. 880 5}81. ἐλαφρὸν τὸ ἄνω βαλ- 
λειν (Δϑοθηάογο οδηΐβπαο) πιθά. 9171 "81. 

Ἐλαφώεις ὅρος τὴς ᾿Ασίας ἐν τῇ ̓ Αργινύσῃ Ζιζ29. 618 027. δ 
ἐλέα. καὶ δ᾽ ἐλέα, ὥσπερ (εἴπερ 5 1112, Ρ 848, 1) ἄλλος τις 

τῶν ὀρνίθων κτὰ Ζι16. 616}12 (Υ] ἐλαία ΑΔ 05, οὖ γϑυβ: 

τοὶα Θασϑο, 686 ϑοοί!, 6 Κα ΑἸθδγι). -- (ἔοσ ἔπαθ6- 

σα διαηάϊηδοοα νοὶ Τυγάυβ δγυπάϊηδοουβ δι δὰ ἢ 1, Επι- 

Ὀοτῖζα βοβοθηίοϊυβ 1, Καὶ 3878, 7, πὰ ὅθ. Οδ]διιοάγίδθ ΒΡ 60 

80 1183, 50 οΓΑΖΙ19Ι, 29.) 

ἐλεεῖν. συνάχθεσθαι ᾧὶ ἐλεεῖν Ῥβ9. 1886 "14. φρίττειν ὼ 
ἐλεεῖν ποι4. 1458 "6. τίνας ἐλεῦμεν Ρββ. ρ85. 1489 027. 

ἐλεεινός, ἀεῖ, ἀϊδι δεινός, φοβερός Ρββ. 5. 1882 Ρ27. εὐπο- 
ρήρομεν ἐλεεινὰ ποιεῖν ἅπερ ἂν ἐθέλωμεν ρ85. 1439 "26. 
ἐλεεινὰ ἃ φοβερὰ ποῖα μάλιστα γίνεται ποϑ. 1452 532-11, 
618. 1452 »6θ, 1458 51. ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὄψεως, ἐξ αὐτῆς 
τῆς συστάσεως τῶν πραγμάτων ποϊ4. 1458 "1. 

ἐλεήμων, φοπὶ φιλόπολις Φιλέταιρος ρ81. 1442211. τες 
ἐλεήμονας ὸ τὸς φοβητικὺς ἢ τὰς ὅλως παθητικύώς Πθ1. 
1842 512. γυνὴ ἀνὸρὸς ἐλεημονέστερον Ζμ1. 608 "8. ἐλεή- 
μόνος σημέϊα ᾧ8. 808 583 -"2, : 

ας 



286 ἐλεητικός 

ἐλεητικοὶ οἱ νέοι, οἱ γέροντες διὰ τί Ρβι2. 1889 "8. 18. 
1390519. ἀκολυθεὶ τὴ ἐλευθεριότητι τὸ εἶναι ἐλεητικὸν αρδ. 
1250 "88. 

ἐλειός. φωλεῖ ὁ ἐλειὸς αὶ ἐλιὸς, λεῖος) ἐν αὐτοῖς τοῖς δέν- 
ὄρεσι, τὰ γίνεται τότε παχύτατος ΖΙθ11. 600 12. 5.1 688, δ 
Π 410; ϑ8υ 52, 26; Καὶ 896, 6; ΑΖΙ1 67, 1δ; ίοες οὰ 
ὄἜργθηρ Π 681; ΟΥῖθδβ δὰ Ρδὺ Ϊ 607. (Μγοχυβ ὨΜ18.) 

ἕλειος. ζῷα ἕλεια Ζμγ14. 614 }81. βίος ἔλειος Ζμδ.12. 698 
415, 6094 918. 

Ἑλένη Ῥαβ. 1808 518. β24. 1401 586. Ηβϑ9. 1109 9 (τ6Βρ 10 
οι Γ 154). 172. 1506 "28. --- Ἑλένη Θεοδέκτα, νϑγϑὰβ 
ἴῃάθ αὔδγυπίας (ὅν 8) Πα 6. 1255δ586. Ἑλένη Ἰσοκρατυς, 
Ρτοοδινΐαμ αὔουίυν ΡΎ14. 1414 Ρ20. 58. 189951. 

ἔλεος, ἀοῦ Ῥββ. 1886 518. πάθος μετὰ σώματος Ψψαὶ. 408 
817. ἐπὶ τοῖς ὠκυσίοις συγγνώμη. ἔλεος Ηγ1. 1109 "82. 1ιδ 

ἔλεος περὶ τίνα, αἰεὶ φόβος πο18. 1458 55. ἡ ,Τραγῳδια ὁ οι 
ἐλέν ᾧ φόβυ περαίνει τὴν τῶν τοιύτων παθημάτων καθαρσιν 
ποθ. 1449 0271. πῶς δεῖ ἐμποιεῖν ἔλεον ρ85. 1489 325-86. 
-- Θρασύμαχος ἐν τοῖς ἐλέοις Ῥηι. 1404 416. 

ἐλεός. ὁ ἐλεὸς μείζων ἀλεκτρυόνος θηρεύει τὰς κίττας Ζιθϑ. 30 
592}11. πολέμιος κρὲξ ἐλεῶ Ζιι1. 609 Ῥ9. (Δ]υοο αδΖαθ 
οὗ (ϑβπον 94. αἱυϊα ἔβας Βαοῃ οὐπιὶ 8.118 ΘΔ! γαπι ἔγθ- 
ΒΆΥ͂Θ 6886 Θαηδιϊῃ. δ. 1 687. διγίχ αἰυθοὸ Καὶ 865. δύγὶχ Ὀγα- 
οἰγοῖαβ δι: 97. δυγῖχ δίυασο νδὶ ἤδιωπιθι ΑΖι 191, 80 86ἀ 
οΥΙμπὰ 82 οὖν ἃ ΜΊΒΙ6 28.) 25 

ἐλευθερία, οοπὶ ἰσότης Πὸ 4. 1291 084. ἀϊδὺ πλῦτος, ἀρετή, 
παιδεία Πὸ12. 12396»18. 8. 1294511, 20. γ8.1280 50. 
μετέχειν ἐλευθερίας Πγϑ8. 1280 85. ὑπόθεσις τὴς ῥημοκρα- 
τικὴς πολιτείας ἐλενθερία Πζ 2. 1817340. εἴ Ηεθ6. 1181 
428. ἡ ἐν τὴ δημοκρατίᾳ ἐλευθερία τί δύναται Πζ2. 1817 30 
Β2-17. 

ἐλευθεριάζων, οοηΐ ἀντισεμνυνόμένος ΠΕῚ1. 1814 38. 
ἐλευθέριος ΗἨδ1-8. ηεγά, ημα. 324. 25. ἀοῇ Ηδ1. 1120 38, 

2. 1120 8, 10, 1121 34. ἀϊδ μεγαλοπρεπής Ηβ7. 1101 
18. δα. 112210. βγη ,Μεταδοτικός Αβ2τ.10 580. ΒΥ 86 
ἐπιεικής. Ὁρρ ἀνδραποὐώθης Ηδ14. 1128 330, ὁ ἄσωτος 

ὅμοιόν τι ἔχει τιῷ ἐλευθερίῳ Ηη10. 1161 Ρ7. ἐλευθεριώτερος 
Ηδ2. 112010, 1. οαδ. 1844 180. ζῷα ἐλευθέρια ἢ ἀν- 
δρεῖα καὶ εὐγενὴ Ζια1. 488 516. --- τὸ ἐλευθέριον Ἠὸ 2. 1120 
"8, θ7. 1158521. --- πρᾶξις ἐλευθέριος Πβό. 1268 Ρ1}. 40 
τὰς τῶν ἐλευθερίων (ἔτι ἐλευθέρων) πράξεις Πη 18. 1885 
ν11. τὰ ἐλευθέρια τῶν ἔργων οαὖ. 1844 328. κτήματα 

ἐλευθέρια τὰ πρὸς ἀπο). αυσιν, αἶρε χρήσιμα Ῥαδ. 1801 517. 
αἱ ἐλευθεριώταται τῶν οιἰὰ τὴς ἀφης ἡδονῶν ΗγΎ 18. 1118 
"δ. κινήσεις ἐλευϑεριώτεραι. ΟΡΡ φορτικώτεραι Πθ. 1840 45 
510. διαγωγὴ ἐλευθέριος Πθῦ. 1889 Ρῦ. ἐπιστὴ μαι ἐλευθέριοι 
Πθ2. 1887 815. παιδεία ἐλευθέριος, ἜΣἢ καλή, ορρ χρησίμη. 
ἀναγκαία Πθ3. 1338.082. --- σωτὴρ ἡ ἐλευθέριος (ἰ ε ἐλ, εὖ- 
θερῶν) ἐτύμως ὁ θεός κῖ. 401434. -- ἐλευθερίως καὶ 
σωφρόνως ζῆν, χρῆσθαι τὴ ὑσίᾳ Πηδ. 1832681. β6. 1260 50 
488, 87. 

ἐλευθεριό τῆς. περὶ ἐλευθεριότητος Ηδ1- 8. ἡεγά. ἡμα34.55. 
αρῦ. 1280 "24 -84. ἐλευθεριότης μεσότης ἀσωτίας ᾧ ἀνε- 
λευθερίας, περὶ χοχωαάτων ὁόσιν καὶ λῆψιν ΗβΤ. 1101 }8, 
21. δ1. 1119 Ρ2258ηη. ηεβ8. 1231 55. γΆ. 128 1080. μα 24. δ5 
119] 0839. οὗ ἀρ]. 1249 099. 2, 1250318. περὶ χρήματα 
εὖ ποιητική Ρα9. 186018. Πβδ. 1263.}11-14. ἀπὲ μεγα- 
λοπρέπεια Ηδ10. 1126 "8. Ἶ 

ἐλεύθερος ἄνϑρωπος ὁ αὐτῷ ἕνεκα ὸ μὴ ἄλλυ. ὧν ΜΑ 2. 
982 520. ὧρρ μὴ ἐλεύθεροι, ἀνδράποδα Πὸ 4. 1290 Ρ10. δ0 
Μλ10. 1075 519. φύσει. νόμῳ ἐλεύθεροι, ορρ ὀϑλοι" φύσει 

ἐλέφας 

ἐλεύθερον, Ὧρρ δῦλον Παδ. 1256 "1. ὃ. 1258 521. η8. 1825 
429. ἀρετὴ Ε κακίᾳ διορίζωσι τὸ δϑλον ἢ ἐλεύθερον Παρ. 
1258 440. ὃ ἐλεύθερος [] λέγεται κατ᾽ ἐπιστήμην ἀλλὰ τῷ 
τοιόσδ᾽ εἶναι Πα1. 1258 Ρ22. τὸ μὴ ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν 
ἐλεύθερον Πδά. 1291 27. ἐὰν δῶλος κακῶς ὠγορεύη τὸν 
ἐλεύθερον, εἰσάγυσιν οἱ ϑεσμοθέται Γ 8718. 1541 88.΄-- ἡ 
πόλις κοινωνία, τῶν ἐλευθέρων ἐστίν ΠΎΘ6. 1279 421. οἵ δθ. 
1292 089, ἡ πολιτικὴ ἐλευθέρων ἀρχή Παῖ. 125518,20. 
ἀρχὴ ἐλευθέρων, ορρ δεσποτική Πγά. 1277 "8, 1ὅ. 11.1288 
411. η14..1388 86,028. --- ἐλεύθεροι αὶ ἴσοι Παΐῖ. 1260 
Β20. ε1. 1801 380. Ηε10. 1184 518. ἐλεύθεροι, ἀϊεὶ οἱ τῶν 
ἔργων ἀφειμένοι τῶν ἀναγκαίων Πγ ὅ. 1218 810. ἀϊΐϑὲ πο- 
λετικός, ὀεσποτικὸς Πη8. 182ὅ 819, 24. ἀἰδῖ πλύσιοι, εὐγε- 

νεῖς, πεπαιδευμένοι Πὸ 4. 12901, 8. 1ὅ. 1299 "27. Ὑ12. 

1288510. αθ. 1255 38ὅ. ὃ ἐλεύθερος καὶ Ὄ πεπαιδευμένος θεα- 
τής, ΟΡΡ φορτικός ΠΡ7. 1842 519. οἱ μεγαλόψυχοι καὶ αὶ οἱ 
ἐλεύθεροι Πό3. 1838 08. -- ἔργον ἐλεύθερον. ΟΡ ἀνελεύ- 
θερον, βάναυσον ΠΡ2. 1381 "6. ἀγορὰ ἐλευθέρα Πη123. 188] 
182. τὰ τοιαῦτα τὴν μὲν θεωρίαν ἐλεύθερον ἔ ἔχει. τὴν ο᾽ 
ἐμπειρίαν ἀναγκαίαν ΠΑ11. 1258 11. φρόνημα ἐλεύθερον 
ἔχειν ΠΕ11. 1814 48. ἐλευθέρα ἐπιστήμη ΜΑΞ. 982 21. 

ἐλευθέρωσιν δούλων ποιεῖσθαι ΠΕ1Ὶ1. 1815 587. 
᾿Ἐλευσίνια, δογῦπα οτῖβο. 594. 1514 "20, 44. 
Ἔλευσίς θ181. 848 "2. ἡ Ἐλευσῖνι πεντετηρίς 404. 1545 

589. 
ἐλεφάντινος. εἶχον ἐλεφαντίνες κωπας 410. 1858 520, οἵ 

ἐλεφαντινοκώποις 58. 

ἐλεφαντιστής Ζιβι. 491 028. 11. 610 ὅ21. 
ἐλέφας. 1. ΕἸδρῖιδβ ἱπάϊδιιβ 7. ὁ ἄρρην ὼ ἡ θήλεια. ὁ θῆλυς 

ἐλέφας ἴῃ Ἰοθο βρυτίο Ζιβ1. 500518. ἄοβον ΖΙβ1. 491 
"22- 80, 49851-12. Ζμβι6. 668}38 -6ὅ9586. τοίοσίαν ἰηΐον 
τὰ μέγιστα τῶν ζῴων Ζγὸ 4. 171 519, παχύδερμα Ζγεϑ. 
182 50, πολυδαχτυλα Ζμβιθ. 65952ὅ, μακροβιώτατα μκά. 
4060.312. --- α. ἄθβογ ξογρογί8. μέγιστον τῶν ζῴων Ζγὸ 4. 
1τι "9. Ζμβιθ. θ659321. γ2. 608 84, θρίξ Ζγεϑ. 182 5, 
ἥκιστα δασὺς τῶν τετραπόδων Ζιβι. 4999. πῶς καμπτει 

τὰ σκέλη Ζιβι. 4989. Ζπϑ. 1709 310. 18. 719. 411 (οῇ ΒΓ 
1804. 1388, Βοβα ᾿ἰδτ οτὰ 208. 212). πολυσχιὸδές Ζγὸ 4. 
111}9. πενταδακτυλον. τὰ περὶ τὸς δακτύλυς ἀδιαρθρωτότερα, 

σακτύλυς ἀσχίστυς καὶ ἠρέμα διηρθρωμένας ἔχει Ζιβι. 491 
028, 28. γ9.511 .8}. ὄνυχας ὅλυὶς ὕκ (ὄνυχας κολοβὲς 
εἱ Ρίς) ἔχει Ζιγϑ. δ11 482. τὸ τῶν ὀσμιὼν αἰσθητύ- 

ριον, προβοσκίς, μυκτήρ Ζμὸθ. 682 036. β16. 659 515. 
Ζιαι1. 49217. βι. 491 0268. 9. ὅ86 Ρ21. ι46. 680 
528, Ζμβι6. 658 588, θὅ9 312, 80. 17. 661 427. δ12. 692 

ν16. τὸ ἄκρον τῷ μυκτῆρος, Ἀρροπάϊχ ὀχέγθιιλει Ῥτγοθοϑβοϊάϊε 

Ζιβι. 491580. ὀδόντες Ζιβδ. 501 080. ὀδόντες μεγάλοι 
Ζι1. 610 16. 22. γλῶττα μικρά Ζιβ6. 802 848. ἔχει συο 
μαστὲς μικρὰς ὼ ὀυο θηλὰς πρὸς τιῷ στήθει, περὶ τὰς μα- 
σχαάλας, ὑπὸ ταῖς μασχάλαις τῶν ἐμπροσθίων σκελῶν ν Ζιβι. 
49851, ὅ00517,.19. Ζμδιο. 688 "8, 15. τὸ αἰδοῖον τὸ 
ἄρρενος, τῆς θηλείας Ζιβι. 500 07, 10-14. 58. ὄρχεις Ζιβι. 
ὅ00 "8. Ὑ1. ὅ09 Ῥ10. Ζγα1}). 719 51. --- ἔντερον “ 
φύσεις ἔχον ὥστε φαίνεσθαι τέτταρας κοιλίας ἔχειν ῳῷ Ι 112 

Κ 489. ΚαΖι 89, 108), σπλάγχνα παραπλήσια τοὶς ϑείοις 
Ζιβιτ. 501 58ὅ. 87. νεφροί, σπλήν, ἧπαρ ἄχολον Ζιβι. 800 
09. 17. 808 32. 156. 600 "1. --- ὁ. ἀ6 ροῃμϑγαϊίομθ. ὀχεία 
Ζιβι. 500 "9 84. ε2. 540 "20. 14. δ46 7, 27. 518 511-34. 
ι46. 6802}. κύησις θ177. 841 "δ. Ζιε1 4. 548 Ρ11 (οἵ 
Γυγβομπ Ζοοὶ ἀ68 Ταϊμιμὰ 10 ἱ 149). πολυχρόνιος ὁ τόκος 
Ζγὸ 10. 1711 016. μονοτόκον Ζμ910. 68807. Ζγδ4. 111519. 



᾿Ελεφήνωρ 

τὸ ἔμβρυον ἡλίκον μόσχος ἐστίν Ζγδδ. 118 Βδ. σκύμνος 
221. 618.322. πῶλος Ζι1. 610 388. --- 6. περὶ τῶ 
βυ καὶ τὸ ἤθυς. νἱῖα Ζιθ9. 596511. ι46. 680 28. Ζγὸ 
10. 117 4. πώς καθεύδει Ζ2ιβι. 498511. νἱοῖαβ δὲ ροῦιβ 
Ζι39. 896 358-12. παραποτάμιον, δ ποτάμιον Ζιι4θ. 650Ρ}26 
(Γ Ροῖς ἀ6 νοὺθ οἱθρβϑδηὶ ἴῃ Ηοθέεν Ζοιιβοιν ἢ ὙΝ188 ἀθτ 
ὄἜργδβοβε 1 1846 ρ 58). ζῷον ἑλῶδες. διατριβὴ ἐν τῷ ὑγρῷ 
Ζμβιδ. 659.52, 82. «φωνή Ζιὸ 9. 586 520. ι1. 610317. νο- 
πδίο Ζι1. 610 324. ἐξαγριείμενοι Ζιζι8. δ11 081. 11.610 
431. ἡμερῶσθαι δύνανται ταχύ, τιθασσευτικοί, τιθασσοί, 
πραεῖς Ζια]. 488 329, 22. ι1. 610 428, 80. ---- ΙΏΟΥ68, ἀο- 
εἰ 86 Ζιι46. 680 ."18-80. φιλίαι αὶ πόλεμοι Ζιι1. 610 416, 
84. οἱ Ἴνδοι χρῶνται πολεμιστηρίοις" ἀνὸρία, ἀνὸρεῖος, αἱ θ6: 
λειαι ἀψυχότεραι πολύ Ζιι1. 610.518-26. --- ἀ. ποτὶ οἵ 
οαγϑίῖο. ἴῃ Ἰο00 βϑαδρθοῖο Ζιθ22. 604 811. 26. 608 528-"ὅ. 16 
λορτοιία ῥίζαν ἑψήσαντες ἐν ἐλαίῳ διδόασιν (εἴ ν] οὐ 5.1 
611) Ζιθ26. 605 Ρὅ (οἴ Ιμαβϑβθῃ ϊοὰ ΑΙΒΒΚυπάο 1246. ωθης 
Βοΐ ἀογ τοι ἃ Βὔμῃ 229). ἐλέφας πιὼν οἶνον μεθύσκεται 
[ 102. 149421. --- ε βϑηϊοηϊίδα δ᾽ίογσαμα. ψευδές ἐστι καὶ 
ὃ Κτησίας γεγραφε περὶ τῆς γονὴς τῶν ἐλεφάντων Ζιγ22. Ὦ 

823326. Ζγβ2. 186.58. οἵ ΦοΒπ Οαβοῖὶ ἀβ ϑυφεῖμβ 142; 
Βορα δν ογὰ 208: Βτγδῃαὶβ 1299 ; ϑοπηθηθυγςς 22. [μάο. 
πὰ Ζιζ1 8. δ11082, 512 52. 21. 818 518. ὁ παλαιὸς λόγος 
περὶ τῆς κινήσεως τῶν σκελῶν ὑκ ἀληθής Ζπ9. 109510. 
εἴ ΒΓ 1804. ὁ ἐλέφας ὐχ ὡς ἔλεγον τινες. ἀλλὰ συγκα- 35 
θζει ᾧ κακπτει τὰ σκέλη Ζιβ1. 498 8 ΑΒ. ὡς φασιν 
ΜῊΝ 60412. 26. 605 4.46. 680}28. 6117. 8475. --- 
(Εἰορβδθ ᾿πάϊουβ δ ϑοϊος; ρῃγβ 1 19-28, Π17584ᾳ; Οανὶοῦ 
ἀμδοοῦγε 80 ἰθ8 γόνοϊυϊ ἀὰ ρὶοῦθ 18560, 45. ὙΜΙΘρτηδηῃ 
584; Βιῖζογ Εγάκυηάδ ΙΥ͂,. 1, 908 θα. Ηοδβο ᾿ἰδν οτὰ 212 ; 80 
Βγ 1804, 5648; ΚαΖι1δ, 62; ὅ80 81, 64. ΑΖΎ21.) 

). ΕἸθρβδβ Ἰμάϊουϑ οἱ δἰμοβπθ. οἱ ὑπολαμβάνοντες, συν- 

ἅπτειν τὸν περὶ τὸς Ἡρακλείας στήλας τόπον τῷ περὶ τὴν 
Ἰνδικὴν λέγυσι ,Τεκμαιρόμενοι Σ τοὶς ἐλέφασιν, ὃ οτι περὶ ἀμ- 
φοτέρες τιὺς τόπος τὰς ἐσχατεύοντας τὸ γένος αὐτῶν ἐστίν 86 
Οβ14. 298.512. (Ὀδγγὰβ δρ Φοδῃ Αὐρυτγοργίυπι. οὔ Ηυμ- 
Ὀοϊάλ Κκτὶς [0ηἴοτ8 1 648ᾳ; ΕΒΔ θβομ ἀβ ΒΘ ΔΒ ΓΘΓΒ 
Βεβδίπι 70, 88; Βαγὰ 50 Ηϊδῖτα τγϑῖτό ἀὰ οἶδ] 219. 

8. Θθαγ. οἶκος χρυσῷ ἢ ἡλέκτρῳ ᾧ ἐλέφαντι ἀστράπτων 
χθ. 398 816. 

Ἐλεφήνωρ. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿Ελεφήνορος ἢ 696. 1816 018. 
ἱλιγμός, εἷλιγμός, οὗ [κοῦ ῬΒγγη 80. ὀλίγοις ἐντόμοις τὸ 

ἵντερον. ἑλυγμὸν ἔχει Ζιδ1. 8327. οἱ ἄρρενες τῶν καρί ων 
ἀπὸ τὰ περὶ τὼ στήθη κηρυκωίδυς (ὑθθῦθα) ἔχυσιν ἄλλον 
ἱλεγμόν Ζιδ2. 521 529. ἐπ᾿ ἄκρων αἱ ὑστέραι τῶν καλυ- 45 
μένων κερατίων εἱλιγμὸν (Υ] εἴλιγμα, εἴλιγμα) ἔχυσιν αἱ 
τῶν πλείστων (86 ἘΔΠ]ορ 1) Ζιγ1. 510 519. 

ἐλ: ἰχης 1. ἐντόμοις τῇ στόματος ἔντερον εὐθὺ καὶ ἢ ἁπλῶν" ἐνίοις 
σὲ τῦτο ἑλίκην ἔχει (νοϊαῦ Μϑ]ο]οπῖμα γα] ρα ΙΒ ̓  Ζμδ5. 
682 4158. ἔχυσιν ὅτω (αὐ νϑ8 ἀθίβγθηβ) τὸ ῳὸν αἱ καρίδες δ0 
ἀὶ τὰς ἱλίκας σι ἔλικας) Ζιδ2. 521.20. --- 2. φΟΩἈ θα. 
α. ταχ ἰπχη. τῶν στρομβωδῶν τὰ ἔχοντα τὴν ἑλίκην Ζμ69. 
ὅδ4 21. αἱ ἑλίκαι Ζγγιιϊ. 168 422. τὰ στρομβώδη ὁ ὅκ ἐπὶ 
τὴν ἑλίκην κινεῖται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ καταντικρὺ πάντα προέρ- 
χεται 2πά. 100 514. Ζιδά. δ28 59, ἴδιον πᾶσι τοῖς στρομ- δ5 
βωδεσι τὸ ἑλίκην ἔχειν τὸ ὄστρακον τὸ ἔσχατον ἀπὸ ,τῆς 
κεφαλῆς Ζιδ4. 628 "6. ἐν τῇ ἑλίκη σι ἕλικι) ὴ “μήκων 
ἀμδ5. 680 322. ἡ ἀρχὴ τὸ ἐντέρυ περὶ τὴν ἑλίχην τῆς μή- 
χωνὸς Ζιὸ 4. ὅ29 510. --- ὁ. τῶν κηρύκων. ἡ ἐν τοῖς κή- 
ρυξιν ἑλίκη (ν 1 ἕλικι) Ζιδ1. 524 12, κήρυκες ἑλύκην ἔ ἔχυσι 50 
Ζμδ1. 688 18. (κοιλία, στόμαχος, μήκων) ταῦτα δῆλα ἢ 

δ 

Ιο 

40 

ἕλκος 281 

ἐπὶ τῶν πορφυρῶν ὶ τῶν κηρύκων ἐστὶν ἐν τὴ ἑλίκη (ΟἹ 
ἔλικι, ἔλικ) τὸ ὀστράκυ Ζιδ4. 529 51. 

Ἑλίκη. σεισμός κά. 898.321. οἱ ἐν Ἑλίκη κόκχυγες 63. 880 
1.1. 

ἑλικίαι λέγονται οἱ γραμμοειδῶς φερόμενοι κεραυνοί κ4. 89 δ 
427 (ἐν ἡλικίᾳ οἱ Ἡδίπθ, οὔ κοχχυξ). 

Ἐλιμείας βασιλεύς Πε10. 1811}18. 
ἕλιξ. κύκλος ἐὰν ῥιφθὴ τὸ μὲν πρῶτον εὐθεῖαν γράφει, παυ- 

ὅμενος. δὲ ἕλικα πιςἸ1. 915 8488. ἡ τῆς κεκλασμένης κίνησις 

δ κ ἡ τῆς ἕλικος Φεά. 228 "24. αἱ κινήσεις ὼ ἕλικες τῷ θρανῇ 
Μβ2. 998 56. φέρεται ἐπὶ γὴς ἡ [ συγκατάγυσα τὸ νέ- 
φος μΎ1. 871.512. --- αἱ ἕλικες τῷ ὦτός ψββ8. 420518. --- 
τὰ τῶν ζῴων σωφρονέστερα εὐρυχωρίας μὲν ὑκ ἔχει ἔα 
γάλας κατὰ τὴν κατω κοιλίαν, ἕλικας ὁ᾽ ἔχει πλείως καὶ 
εὐθυέντερα ἐστιν Ζμγ14. 615 "24. οἵ 81 112. οἱ τύτων 
πόροι ἕλικας ἔχυσι Ζγα 4. 111.328. τὸ περίττωμα ἐκ τὸ 
κωλυ ὸ τῆς εὐρυχωρίας ἐν τὴ κάτω κοιλίᾳ πάλιν εἰς στε- 
νότερον, ἔρχεται δὴ εἰς τὴν ἕλικα (θο]οπ) Ζμγι4. 618 520. --- 
φανεραὶ ἐστιν ἡ αὔξησις τῆς. πορφύρας τοῖς διαστήμασι τοὶς 

ἐν τῷ ὀστράκῳ τῆς ἕλικος Ζιειδ. 541011. 0611 660. --- 
χαλκῆ ἕλιξ (ἀᾳ ἑλικτήρ) θ110. 840 520. 

ἑλίσσειν. οἱ κάραβοι τὰς χηλὰς ἐπὶ τὸ περιφερὲς κάμπτυσι 
ὼ ἑλίσσυσιν Ζμὸ8. 688 085. --- ἡ ὄψις ἀποτεινομένη μα- 
κρὰν ἑλίσσεται διὰ τὴν ἀσϑένειαν Οβ 8. 290 317. οὗ πκγδϑ. 
982516. πόροι φλεβικοὶ ἑλισσόμενοι Ζιζ8. 561 318. ποτα- 
μοὶ ἀνὰ γὴν ἑλιττόμενοι κ8. 392 016. ἔντερον εἱλιγμένον 
Ζια16. 495 "26. Ζμγιά. 616 58. δδ. 682 316. --- ἑλι- 
κτός. ἔντομα ἑλυιτα, μὴ ἑλιιταά Ζμὸ 6. 682 524. 11.692 52. 

ἕλκειν, ἑλκύειν. ἕλκειν, ἀοΓ ΦηΣ. 24458, 14. μὸϑ. 886}12. 
ορῃ ὠθεῖν Ῥαδ. 1861 θ16. ΟρΡ ἀνιέναι Ζμγ4. 666 "15. τὸ 
ἐπιπέδα ἑλκομένυ ὸ κυλιομένυ τῷ κυλίνδρυ πις 5. 914 824. 

τὸ ἔγγιστα τὸ ἀπείρυ εἵλκετο καὶ ὃ, ἐπεραίνετο ὑπὸ τῷ πέρατος 
Νν8. 1091 417. -- ἕλκειν τὸ ἱμάτιον, ΟΡΡ αἴρειν Ηη8. 1150 

58. ὁ ὅλιος ἕλκει τὸ ὕγρον, ἕλκειν (ἑλκύειν) ὑγρότητα, ὑγρόν 
βἰπιὶ μβά. 860 87. αθ. 848 28,9. β8. 869 36. δ1. 8719 525. 
8. 880 24 (βγη ἀνασπᾶν Β22), ΖμΎ10. 612 529. οΓ 816. 
1681 Ρ20. ἕλκειν ὦ ἰκμάδα Ζμγ11. 678 "7. οὗ γι. 518 
θ14. ἕλκειν ἐκ τῷ ὕδατος αἱ4. 441 218. ἑλκόντων (ς τὸ 
δίκτυον) Ζιζ 15. 569}7. ἕλκων ἐφ᾽ αὑτὸν ὥστε καικίας νέφος 
(εἴ παροιμία) μαβ6. 864}18. τὸ πότιμον ὑπὸ τὴς θερμό- 

τητος ἑλκυσθέν μβ2. 85510. ἕλκειν ἀέρα, πνεῦμα αν. 
41151, 4. 8. 4711 320, 26 (ἀγῃ ἀναπνεῖν). Ζμβι6. 659 510. 
ἕλκειν τροφήν Ψβ1. 412 "4. αἱά. 442 56. ΖγΎβϑ. 186 11. 
τα. 816 ν11. ἕλκειν αἷμα Ρβ20. 1898 080. ἡ ὑστέρα 
λκει τὸ σπέρμα Ζικ 3. 684 028. ἄνω ἑλκύσαι τὸν κάδον 

μχ 28. 851 488. -- ἕλκειν μεῖζον βάρος. πλεῖον ἑλκύσαι, ἡ 
ἕλκυσα ἰσχύς Οδ 4. 811 "9. Πβ2. 1261 527. μΧχ20. 854 58. 
18. 858 387. Ζιθ6. 895 Βῳ, 20. 603 .419. --- ὁ ἑλκόμενος 

ὑπὸ τῷ υἱὸς ἑλκύσαι τὸν πατέρα Ἠη1. 1149 811, 12. ἕι- 
κοντες τὸν κορυφαῖον ποῦθ. 1461 81. τὰ στοιχεῖα βοᾷ ὡς 

ἑλκόμενα Μνϑ8. 1091 510. --- ἔνιοι εἰς ἐλάττυς ἕλκυσι τὴν 
ὀλιγαρχίαν Πεθ. 1805 587. ἕλκειν εἰς τὴν ὑπερβολήν Πεϑ. 
1809 "22. ηδ. 1826}87. τὸ μὲν δεῦρο τὸ δ ἐκεῖσε ἕλκει 
ὥσπερ διασπῶντα, Ημ. 1166 ν21. εἰς τὐναντίον ἡ ὥρα ἕλ- 
κυσασα καθίστησιν εἰς τὴν εὐκρασίαν πα!ῖϊ. 860 Β11, -- 

ἐνταῦθα ἄν τις ἕλκοι (ἄπο τϑβδγαὶ φαϊδρίαπι) ὴ ἐραστὴν νὴ 
ἐρώμενον ἨΘθ10. 1159 "14. -- ἑλκτόν. περὶ ἑλκτῦ μὸ 8. 
88516. 9. 385}}10, 38611-18. τὸ νεῦρον ξηρὸν ἢ ἑλκτόν 
Ζγηβθ. 148 05. 

ἑλκεσιπέπλυς ὼ βαθυκόλπυς θ109. 840 16. 
ἕλκος. τίνα ἕλκη βραδύτερον ὑγιάζεται ΑὙ18. 19."15. πα1 8. 
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861 388. ἰδ. 909 3856. Γ229. 1519 "1. ἕλκη μὴ καθαρα, λείπειν τῶν ἔργων ὁι᾿ ἀκολασίαν Πα18. 1260 4860, 89. ἐλ- 
φαῦλα πα49. 865 336. ἕλκη κυνόδηκτα Ζιι44. 680 38. κνή- λείπειν τῆς ἐργασίας Ζμγ14. 614 59. ρϑ0}10 αἰϊτον ὧν ἐλ- 
θεσθαι εἰς τὰς ἀκάνθας τὰ ἕλχη. κολάπτειν τὰ ἕλκη Ζ41. λείπειν οἴονται Ῥα 6. 1868 529. --- ς ἰπῇ ἐνέλειπεν ἂν καὶ 
609 3438, 8ὅ. ἰχώρες ἐκ τῶν ἑλκῶν Ζιι44. 680 86. φύσις τῶν ἐνδεχομένων αὐτὴ τι ποιεῖν Ζγεϑ. 188 025. --- 

ἑλκῶν ἢ τραχύνειν τὴν ἀρτηρίαν πια 22. 901}14. ἑλκῶσαι 5 2. ἀ66888. τὸ ἐλλεῖπον ἐν τῷ ὁρισμῷ, ορρ τὸ προσκείμενον 
ὄνυξιν Ζιι44. 680 86. ἑλκωθείς Ζικά. 686 386. 6. 612 388. περιέργως τζ 14.151 21. πρὸς τὸ ἐλλεῖπον τὴς πράξεως 

ἕλχκυσις τῆς τροφῆς φταὶ. 816}18. βοηθεῖ ΗΘθ1. 1155 518 (ροϊεδὺ δὰ 1 τϑίδγγὶ). ἵνα μὴ λαν- 
ἑλκώδεις κνῆμαι ἡ σαπραί πι42. 89 381. θάνη τὸ σωζέμενον ἢ τὸ ἐλλεῖπον οα 6. 1848 324. οἷς᾽ μι- 
ἕλκωσις περὶ τὴν μήτραν 260. 1525 "39. κρὸν ἐλλείπει τῇ μὴ πάντα ὑπάρχὲιν (ϑρεὶ, μικρῶ - τὸ ΒΚ) 
ἔλλαμψις. ἡὶ αἴσθησις αἰτία ἐστὶν ἐλλάμψεως τὴς ζωῆς ι᾿ὸ Ῥβιο. 1387527. -- αἱρῶνται αὐτοὶ τὲς ἐλλείποντας (ςοορίδηὶ 

φταὶ. 818 088. 608 τιϑρίϑίγαῖαβ αυἱ ἀδβαηῦ) Πὸ 5. 1292 "2. 
ἑλλανοδίκης. τὸ πρῶτον ἕνα κατέστησαν ἑλλανοδίκην 460. ἔλλειψις. δὰ ἔλλειψιν οἱ ὑπεροχὴν 686 τοίδγιιμίαν ἐναντιό- 

1552 88. τήτες, ὁΧχ αυἱδυθ ΡἈγβιοἱορὶ γογατα παΐαγατμι τοροίαμι Φαά. 
'Ἑλλανοκράτης ὁ Λαρισταῖος Πεῖ0. 131117. 187.417. θ. 189}11. ΜΑΦΘ. 992 "7. η2. 1042 Β25, 85. ἔλ- 
Ἕλλας μα18. 851 37. 14. 852.329. ΠῸ11.12965388. 0β1848 15 λειψις ὑπεροχὴ ἰδια τῷ ἀριθμῷ ἣ ἀριθμὸς πάθη ΜΎ2. 1004 

438. 622. 88211, Ζιθ28. 6060 322. ἢ 258. 1525 Ρ14. 409. δι2, καθ᾽ ὑπεροχὴν ἢ ἔλλειψιν ᾿ἀσύμμετρον, ορρ κατὰ λό- 
1558 58. θ2ὅ. 1588 511. οἱ περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποι Ζιηά. γον αι8. 489 080. διαφέρειν καθ᾽ ὑπεροχὴν ΝᾺ ἔλλειψιν, ὑπερ- 
58411. -- Ἑλλὰς ἡ ἀρχαία ἡ περὶ Δωδωνὴν μα] 4. 852 οχὴ ἢ ἐλλείψει Ζια!. 486 322, 58, ἐγῃ τῷ μᾶλλον κα ἧττον 
484, --- μάρτυρες πρὸς Ἑλλαδα Ρβ28. 1399 Ρ21 (6χ Δη- Ζγβ8. 181}06. Ζια1. 486 17, κατὰ τὴν ἔλλειψιν Οα!. 
τἰρμοηιίβ Μοίθαρτο ἔγ 3). ἄξιον κείρασθαι τὴν Ἑλλάδα 2 2684. τὴν ἔλλειψιν πρὸς τὲς ἄρρενας ἔχει φανεράν 2γα19. 
Ῥγ10.141188 (6χ Πγεῖδο οὐ 2, 60). Ἑλλὰς ἑτερόφθαλμος 121 824. δι’ ἔλλειψιν ὀυνάμεως, ποιεῖ τὴν ἔλλειψιν Ζγὸ 8. 
Ργ10. 1411 λδ (Πϑρϊπῖ8 ἀϊοῦαμ). ἡ Ἑλλας ἐβόησε Ργ10. 16826, 7671 "28. ἔλλειψις οἱ ὑπεροχή 8ῖνα ὑπερβολὴ τὰ 
1411 321 (Λδβίοιὶβ Αϊοῦαιη). ἄκρα, αυαοτυπ μεσότης υἰγῦαϑ οϑῦ Ηβ5. 1100 329. 7. 1101 

ἐλλέβορος, φάρμακον Ηε18. 118715156. ἡμβ8. 1199"82. “ "10, 19, 2884 βαθρίβδίπιθ (8γπ ἔνδεια 8. 1109 54, 8). ε9. 
ἑλλέβορος ἀνθρυίποις δηλητήριον φταδ. 820 δ. κινεῖ τὴν ἄνω 385. 1184 39. ηεβ8. 1220 22. γηωβ11. 1210 328, 81, 88. ἐλ- 
κοιλίαν πα 41. 804 34. γεραμενος τὸν ἐκείνε ἐλλέβορον (Ὁ) λείψεως ἐκ ἔστι μεσότης Ηβ6. 1107 326. --- τόπος παρὰ 
ποῦ. 1458 "10 ΥῊ] Ρορὶ ΠΠ 821. (ἐλλέβορος Ἰορὶτυν πα 41. τὴν ἔλλειψιν, παραλογισμοὶ παρὰ τὴν ἔλλειψιν τῷ λόγι Ῥβ 
8θ64834. φταῦ. 8206, ἐλέβορος Υ] Ηε18.1187531. πο22. 234.1401}2, 84. τι. 107 822. 
1458Ὁ10.) (ΠΘ]]Θ ογοβ οὐ θηνδ 8 1,881.) Ἕλλη, Ῥοθῖδθ ἱποοῦθ ἰγαροράϊη πο14. 1454 88. οἵ Νοὶς {τ 

ἔλλειμμα τῷ γεγραμμένυ νόμυ Ῥα18. 1874 326. 80 ἰγρθ8Ι!Ι. 
ἐλλείπειν. ὕταηβ, ἐλλέλειπται τοῖς νόμοις, τὰ ἐλλελειμμένα Ἕλλην. λέγονται Ἕλληνες τὸ γένος ἀπὸ Ἕλληνος Μὸ 28. 

ὑπὸ τῷ νομοθέτου Πβ80. 1260 δ18. ηἡμβ2. 1198 "8ὅ, 87, 88. 1024338. 
ἐπανορθῶν τὸ ἐλλειφθέν Ἠε4. 1187 522. --- ἰπίτ, 1. ἀ6Ά- Ἕλλην 686. 881.49. Ἕλληνες Μὸ 28. 1024 3838. Ρβ22.1398 
ξογδ, ἰμβδυίογθμι 6886. βορέας ἐνταῦθα ἐλλείπει ἢ ὶ δύναται 418. 38. 18971}26. 34. 1401 310. γ14. 1414}82. ρ1.1430 
πόρρω ὁὀιήκειν μβῦ. 8308 54. οἵ αἹ. 841029. ἐλλείπειν δι᾿ 8 Ρ15, 27. πΠᾺ11. 9560 "28. θ19. 886311. 81. 886 "6. 108. 
ἀσθένειαν τὴς φύσεως. δι᾿ ἀδυναμίαν, ορρ ἐκτενῶς ποιεῖν 889 »24, 109. 8405. 111. 840 27, 128. 842 828. 13}. 
ἡμβ16. 1213 09,10. 11. 1210 327. ἀεὶ ὀϊαμένειν ὄντα τὰ 84811. 150. 845 515. [18. 1476 215. 100. 1494. 429. οἱ 
γένη ὼ μηδὲν ἐλλείπειν ΖΎΥΙΟ. 7601. πτερύγιον κύκλῳ, καλύμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ᾽ Ἕλληνες μαὶ4. 852 58. 
ὉΡΡ ἐλλεῖπον Ζιδ1. 824382. τραχὺ τῷ τὸ μὲν ὑπερέχειν Ἑ. ἱδρυμένοι περὶ τὴν θάλασσαν πάντες ΠΙβ 10. 1271 84. 
τὸ δὲ ἐλλείπειν ΚΒ. 10.328. ὑπερέχειν ἢ μικρῷ ἐλλείπειν. Ἑλλήνων παίαγα οὐ ἱπρουίαπι Πα6. 1255 388, 85. Ὑ14. 
Ρβιο. 1888."5. τῦτο ἡ καταμετρήσει τὸ αβ ἡ ἐλλείψει ἢ 1288 321. η7. 1827 022, 29, 84, τιοτεβ Πβ 8. 1268 "40. 
ὑπερβαλεῖ Φζ2. 283 58. οἵ μα18. 849 "18. τὸ ἐλλεῖπον μι- ἰπδυϊταϊα ρα ]οα Πδ 10. 1295."18. 18. 1297}016. η14.1338 
κρόν, ὑπερέχον τὸ μέγα Ῥαῖ. 1868 "11. τὰ τιμήματα ἐλ- δ, Ἕλληνες. ΟΡρ βάρβαροι ἢ 81. 1489 Ρ29, 86, 837. Ἔλ- 
λείπει, ορρ ὑπερβάλλει Πεβδ. 1808 Ρὅ. ἐλλείπειν κατ᾽ εὐ- λήνες ᾧ βάρβαροι τὸν ἀνωτάτω τῷ θείῳ τόπον ἀποδιδόασι 
γένειαν, Ορρ ὑπερέχειν Πγἃ1.2. 1282 581. οΓ Ζγβθ. 148529..5 Οαϑ. 2107. Ἑ. κ. β. εἰς δέκα καταριθμῶσι πιε8. 910 
ὃ 8. 116.518. ἐλλείπειν ἐν τοῖς περὶ τὴν ἔξω κτῆσιν. ἀϊδὲ ν)8. --- Ἕλληνες ἄξαντες (Ευγ 1 4 80) ΡΎ11. 1411 580. 
μετριάζειν Πη1. 1823 Β6. ἐπανόρθωμα τῷ νόμν ἢ ἐλλείπει περιεστάναι κύκλῳ τὰς Ἕλληνας Ῥβθ. 1884 584 (Ογάϊας 
διὰ τὸ καθόλυ ἨΕῚ 4. 1187 527. τέλειοι, ὅταν κατα τὸ εἶδος ἀϊοῦαχι). --- Ἑλληνικός, περὶ τὸν Ἑλληνικὸν τόπον μα] ἃ. 
τῆς οἰκείας ἀρετῆς μηθὲν ἐλλείπωσιν Μὸ16. 1021 "17. Οα!. 8501. 14. 352 388. Κύπρος πέφυκε καλῶς πρὸς τὴν ἀρ- 

2684. μέσον πρὸς ἡμᾶς ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει ο χὴν τὴν Ἑλληνικήν Πβ10. 1211}88. “Ἑλληνικὸς τρόπος θ100. 
Ηβϑ5. 1106 482. οἵ Ζγγ2. 188 329. αἱ μέσαι ἕξεις πρὸς 838}18. Ἑλληνικὸς λόγος πιθ20. 919 528. 
μὲν τὰς ἐλλείψεις ὑπερβάλλυσι, πρὸς δὲ τὰς ὑπερβολὰς Ἑλληνία ᾿Αϑηνὰ θ108. 840 428, 84. οὗ Εἰἱλενία. 
ἐλλείπουσι Ἠββ8. 1108 518. ἐλλείπειν τῷ θαρρεῖν, πρὸς ἄπα- ἑλληνίζειν, ρᾶγο οἱ διποπάδίο Ἰοηαὶ. τὸ ἑλληνίζ εἰν ἐν τίσιν 
σαν δαπάνην 8ϊπι, ΟΡρ ὑπερβάλλειν ηεγΥ1. 1228 Ρ2, β8. ἐστίν Ῥγύ. οἴ 12. 1418 "6. τι 82. 182 8214. - καχκ ὧν ἐλ- 
1221 217, 84. θερμὸν λίαν, ορρ πολὺ ἐλλεῖπον Ζγὸ2. 161 δ ληνίζοι (1 6 ποι ρτδθοθ ἀϊοίιπι 6886.) ὕὅτως τὸ ἐρώτημα 
418. εἰς τὴν πιμελὴν ἀνηλωμένης τῆς περιττώσεως ἐλλείπει λεχθέν τι82. 184 384. ᾿ 
τὰ περὶ τὴν γονήν Ζγα19. 1211. τὸ συμπέρασμα ἐλλείπει ἑἐλληνοταμίαι διεχείριζον τὰ χρήματα Ε 862. 1539 "7. 
κατὰ τὴν ἀντιστροφήν (Όϊ ργῸ υπίνογβα!! οοποϊαβίοπα ρο- Ἑλλήσποντος κβϑ. 3981. θ. 898 327. σθ78 828. σπόγγει. 
αἰΐαγ ρατυϊου!αγῖβ ἰπ οοηνθγίθηο) Αββ8. 59 "40 ΥΥΣ. -- ἀστακοί, φῦκος ἐν τῷ Ἑλ. Ζιε16. 5648 ΒΩ4. 17. 549 515. 
ς βθη ἐλλείπειν τῆς μεσότητος, τῶ πρέποντος, παντὸς ὡρι- 8. ζ18. 608 86. σεισμοί μβ8. 866 336. νοῃϊοχάτη {Π16 πδίαγϑ 
σμένυ μδά. 882.340. ηεβ 8. 1221 3856. Φθ10. 266 "8. ἐλ- πκς ὅ6.946}88, 89. ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον Ῥγϑ9. 1410 



ἐλλιμένιον 

411 (α Ιβοοσ 4, 89). -- Ἑλλησποντίας νϑηΐυβ, πο- 
ποὺ τὸ καικίν ᾿μβ6. 864 519. τῶ ἀπηλιωώτν σ 918 521 
(611). 7288. 1521 14, 17. οἷχβ παίυγβ πκςὅθ. 940 "88, 
9472. 

ἐλλιμένιον. πωλυμένυ τῷ ἐλλιμενίν οβ1350.516. 
ἐλλιπής. ἐπιπλεῖν τὰ ἐλλιπὴ Ῥα11. 1871 "4, 26. 
ΒΙΠρ818 δρυὰ Ατἤοη ζϑηθγοΎ 6] γϑῦϊοηθ 8118 ϑϑὺ δίαυθ ἃρυά 4]108 
5ογρύογθϑ δτάθοοβ, 864 ποίδπάυπι νἱάθίυγ 5 4088 ἐ ἀυτίοτα 
ΐ οοάοτα ἔθθθτα Ατ ϑάταϊ εν, 6] ρ818 νϑγοὶ εἶναι. τῶν ζιῥων 

ἐλπίς 289 

κατὰ ταῦτα λέγεσθαι πάντα (ἰπὶ ἔφη). οἵ Πβ6. 1264 "88 οἱ 
4086 ΝΥ͂Σ αἰία] Ὁ δὰ Αβ15. 64 Ρ26. βθὰ οὔ υϊῦαν οὐϊδτη νου- 
Ὀυχα, αυοά, ουτ ποθὴ βιιρροάϊοθίαγ 6χ δηξθοθἀθπυῖθυβ, ἴδοι δ 
ἰδτηθῃ ΘΧ ἰρ88 τοὶ παύαγα βαρρίθαίαγ. εἰ Πάτροκλον Ἕκτωρ, 
ἢ ̓ Αχιλλέα ᾿Αλέξανδρος Ρβ28. 1391 22. ὁ φθόνος λύπη 
τις ἐπι εὐπραγίᾳ φαινομένη τῶν εἰρημένων ἀγαθῶν, μὴ ἵνα 
τι αὐτῷ, ἀλλα δι’ ἐκείνως Ρβιο. 1381"28. ο7.1385519. 
ἂν μὲν ἦν ἐχθρὸς ἐχθρὸν (ἀποκτείνη 8 οἱ δἀάϊίατμι 680) π01 4. 
1458 "11 ΨᾺ] Ροοὶ ΠΠ 183. 

τὰ μὲν ἔ ἔχει πέδας τὰ δ᾽ ἄποδα Ζιαῦ. 489 019. οἴ 68.593 10 ἐλλέγοε (ὥστ 6χ Επάοχο), ορρ ἄλογος Ηκῶ. 1172 "10. 
ν10. ὁ ἄνθος χρόαν ἔχει καλὴν . εὐβίοτος Ζιι1. 609 "19. 
τὰ γένει διαφέροντα ἀπέχει πλέον ἡ ἀσύμβλητα Μι4. 105 
27, ὅτος ἥτοι ἐξέστηκεν ἥ ,»βρασύς ἩΕΎΙ. 1229 48. εἰ πλείως 

ἐδελφο Πεδ. 1305 "15. ὅταν δὲ μὴ αὐτὴ (ἔοτι δὰ “ὦ ἡ 
ὥρα Ζιζ αι. 566 58. τῷ εἰσάγεσθαι ὧν ἐνδεεῖς (ἰπὶ ἦσαν) 
ὶ ἐκπέμπειν ὧν ἐπλεόναζον Παϑ9. 1251 482. ἱπβηϊῖναβ εἶναι 

ΩΝ ᾿δὲῖ οἰπίϑβαδ, τὸ προσδιαιρεῖσθαι τὴν λέξιν. ὅτι ἡδεῖαν 
δεῖ ὰ μεγαλοπρεπῆ. περίεργον, Ργ12. 1414.519. δεῖ γὰρ 
αὐτὸν μὲν ἔχειν ἰσχύν, εἶναι δὲ τοσαύτην τὴν ἰσχὺν ὥστε 
ἑκάστυ μὲν ὸ ἑνὸς ὁ συμπλειόνων κρείττω, τῷ ὁὲ πλήθυς 
ἥττω ΠΎ15. 1286}86. ΨΔΒ θα Ῥοοὶ ΠΙ 880. ροβὲ συμ- 
βέβηκεν Ρ8.1428 06. ροϑῦ ὥστε πο15. 1454 388. --- γοῦ- 
ναπι ἔχειν οπιΐδϑυπι ἃρυὰ δανογθία ὀρθῶς 5'π οὗ ἔχειν 2 
ΟΣ ΙΓ. --- 61} "ρ815 δι δι θοῦ, αυοά, Ἰϊςοῖ ἀϊνθγβιιπη 510 8 Ῥτοχίπιο, 

᾿ΔΏΘη [Δς116 βυρρ θδίαγ, ἐὰν γὰρ ἐνστὴ (πε ὁ ἐρωτώμε- 35 
ν"). κεκρατῆσθαι δοκεῖ (πὶ δ ἐρωτῶν) ΡΎ18. 1419.511. ὸ 
ἐνιαυτία ὄνος ἐκύησεν ὥστε καὶ μ᾿ ἐκτραφῆναι (πὲ τὸ ἔμβρυον) 

Ζιε14. 545 "28,24. ζ23. ὅ11 522. --- οἰΠρβὶ8 ἀοιποηβίγα- 
εἰνί δῃΐθ τοϊδίνυμι. αἱ ἀκαλῆφαι τρέφονται ὅ τι ἂν περι- 
πέση ἰχθύδιον Ζιθ2. 590 521. καθ᾽ ὧν γὰρ λέγεται, τὰ συμ- 30 
βεβηκότα. (πε τοσαῦτά ἐστιν ὙΥ2) ὅσα ἐν τῇ ἐσίᾳ ἑκάστυ 
ΑὙΖ2. 88 "26. τὰ συμβλητὰ δεῖ μὴ ἔχειν διαφοράν, μήτε 
ἢ “μήτε ἐν ιᾧ Φη4. 3493. ὁτὲ μὲν γὰρ ἕλκει τ ἔφτιν, ὁτὲ 
δὲ δ ἦν Φη2. 244 514. --- ΕἸ] 0518. ἴῃ ΘΟΙΩΡΘΓΑ ΙΟὨ 8. τὸ 
μέγεθος τώτυ τῷ ζῳν ἐλάφῳ προσφερές Ζιβι. 499 58, 23. 85 
δὶ» φοπίοστι: Ροίεϑι τίς ὅν ὁ φυσικος τύτων: πότερον ὁ περὶ 
τὴν ὕλην, τὸν ὁὲ λόγον ἀγνοῶν. δ ὁ περὶ τὸν λόγον μόνον; 
ἥ μᾶλλον ὁ ἐξ ἀυφοὶν: ( ὁ ὃ περὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν) Ψα1. 
403 57. --- 6} ρ518. ποιηΐηΐβ ὕπτη Ἰοσαμ) Βαρδῖ, δὶ νϑὶ οχ 
δαϊεσοἀθποδυθ γ6ὶ 6χ ἰρβϑα τοὶ πδίαγϑ Ἀς116 ποῦῖο ΒΌΡΡε- 40 
ἀϊιδίαγ. τῆς ὕβρεως ὅσης πολυμερὺς, ἕκαστον αὐτῶν (ιὲ 

μέρος) αἴτιον γίγνεται τῆς ὀργῆς Πεῖ0. 1811 588. ὡρίσθαι 
τὸν τεκνοποιίαιν. στε ἀριθωΐ τινὸς μὴ πλείονα γεννᾶν Πβ6. 
126 ν7., ὁ τῷ μάττοντι ἐρομένῳ πότερον σκληρὰν δ μα- 
λακὺὴν (ἴπὲ μᾶζαν) μάξη Ῥγ1θ. 1416}81. ἀδυνατόν ἐστι 45 
πεπερασμένην (κι κίνησιν) κινεῖσθαι Φζ1. 3317 055. ἐπίστα- 
σθαι τι (εἰδέναι) τῇ καθόλν (πὸ ἐπιστήαη) ΑΒβ21. 6682, 
87.819. 27,}Ά. ὃ ἐδείκνυτο τῇ εἰς τὸ ἀδύνατον (μὲ δείξει) 
Αβιτ. 651, υδὶ Υ̓́Ζ Ρίαγα, Ἐχθταρία οοηρΘβϑὶδ. ἡ ἐν ἡ ἡμι- 
χυχλίῳ (μι γωνία ὀρθή. αἱ ἔξω τέτταρσιν ἴσαι, τὸ τρί- 

γωνον ὄζο ὀρθαῖς Αδ11. 94.528. 17. 99.519. Ὑ24. 86 δ2ῦ 
4]. -- Πρ 515 νοὶ [6116 δαπιλοϊζαγ, αἱ οχ ἀπίοοθάθῃ- 
δυε τ ὶ ἔρβύπὶ νου απι, νοὶ βἰ πῆ], νοὶ (ἰπἰογοράθηϊθ Ρᾶτ- 
ἴσαϊα δάνογβαῦνα) βοπύγασίαπι δα ρροδαϊταῦαν. ὸ οἱ πονηρὸν 
τὸ πρᾶγμα ἔχοντες ἢ δοκῶντες (πὶ ἔχειν) ῬΎῚ 4.141 }22. 5δ 
ἴὰ κὰ μέλλειν οἱ δύνασθαι ἴΔο!]6 Βαρρ! βίαν ἱπβηϊοῖναυβ νοτθὶ 
τηϊοοοάοπεῖϊβ Ρα 12. 1878 82. β2. 183781. Ἀ8. 1150 "2, 

ΥὮ] Ῥοεὶ 1Π| 74. οὗ ἀδυνατεῖν ΡΙΟΡΙ6. τὴν σοφίαν τοῖς 

ἐχριβεστάτοις ἀποδίδομεν, οἷον Φειδίαν λιθυργὸν σοφόν (αι 
λέγομεν) Ηζτ. 1141510. ὅτως μὲν ὄν τὰ τοιαῦτα τῶν 80 
ἕντων ἰδέας προσηγόρευσε, τὰ δ᾽ αἰσθητὰ παρὰ ταῦτα ὦ 

ἐλπίζειν. ἀναμιμνήσκονται πολλῶν ἢ ϑυσχερῶν, 

ἔλλοψ, Ρἰβεἶβ. ἔλλοψ (υ 1 ἔλωψ, ἕλοψ) ἔχει τέτταρα βράγχια 
Η 
ἐφ᾽ ἑκάτερα ἁπλᾶ, τὴν χολὴν ἐγγύτερον πρὸς τοῖς ἐντέροις 
Ζιβι8. 805 516. 1ὅ. 606 Ρ10 (]ο0608 Ω0}} ὶ 411, Η Οτεῆ᾽ ἴῃ 
Βυϊ]οιίη ἀ6 ᾿᾿Αοδα Ροίογβρουτρ Τ 1 1868, οὐ ἀπ σοηεἰθίτηθ 
Καζμ 11. 11. ἀεβηίτὶ μὸπ ρούεδὺ ΟΥΓ ΑΖΙ1121,171.) 

ἐλμινϑιᾶν. αἱ κύνες ὅταν ἑλμινθιῶσιν, ἐσθίωσι τῷ σίτυ τὸ 
λήιον Ζι6. 612 381. ((Ὁτὶ Ταθηΐδ βογγαΐα Θοοῖζο ναὶ δυσὰ- 

᾿Π χπρογίηα ΒΊΟΟΒ, οὗ ΒυΔΟΙρΡΒὶ Επίοζοι Υ ΠΤ, 170. Κϑ59,1.) 
ἑλ μίνθιον. ἐν ΕΡΟΤΆ τῶν ἐγχελύων ἑλμίνθια ἐγγίνεται (Η Π 

181) Ζιζι6. 510 514. (Βπΐίοσοδ ἡπδθάβπι,) 
ἑλμινθώδης. τριχώδη ἢ ἑλμινθώδη Ζιδ11. 5838 55 ()). 
ἕλμινς, ἑλμίς, ὁ ἡ. 46 μιοιοτοο ἰδῖδο ταϊϊοπθ οὗ Τοῦ Ῥαγδὶ 

161. 1. Ἠεἰπιΐπῦμα Βιιστη. ἐν τῇ κάτω κοιλίᾳ αἵ τε λεγό- 
μεναι τερηδόνες ὸ οἱ ἔλμινθες ΓἾ81. 1519}19. ζῷον ἐν τὴ 
κάτω κοιλίᾳ μὸϑ. 881}11, ἐξ ἐνίων περιττωμάτων ἐν τῷ 
σώματι ζῷα γίνεται πχ 12. 924.518 οἵ Ε' Μογον Θθβοα ὰ 
ΒοΟΡΤ 124. τὰ τρία γένη τῶν καλυμένων ἑλμίνθων αὐτό- 
ματα γίνεται ἐν τοῖς περιττυίμασιν ἔτι ὦ σιν ἐν τοῖς ζῴοις 
Ζιε1ῖ9. 551 38. --- α. Οοϑιοἰ θα Ε. ἡ ὀνομαζομένη πλα- 
τεῖα, προσπέφυκέ τε μόνη τῷ ἐντέρῳ ἢ ἀποτίκτει οἷον σικύν 
σπέρμα Ζιε19. 551 59 (Ταρπίδο καὶ 80). ἐν τῷ βαλλιρῷ 
τίλωνι ἑλμίς (Υ1 ἑλμὶνς, ἔλμισσα) Ζιθ20. 602 026 ([οτῖ 
Ι͂Ἄρα]ὰ 1, οὔ Βυάοὶρῆι 1 117 Καὶ 9060, 8; πι4]6 δῦ: Οηΐϊδβουβ 
Ρβογϑ). --- ὃ. Ναπιαίοϊάθα ΒΕ. αἱ σἰρογγύχαι Ζιε19. 551 
49, ((ογῦ διγοηρσγίαα ΗΒ οὐἩ Εγιλουὶη8 ΗΙΡΡΟΟΙ δου 
τοῖα 1137). αἱ ἀσκαρίδες (ν 1 ἀκαρίδες) Ζιεϑ. 551 310 
(Αβεδγίβ ἀθ μἷβ. οῃπίθυβ οὐ Ο ΤΙ 8830; Βυδοὶρμὶ Επίοζοι 
111,41. Π.1170. 160: 51Π| 408 8ᾳ; [ἀο]6ν Μοῖϑον "᾿| 446- 

449: Μ201, 281-288, 841; ΕΥ̓ΠΙΟΓΙΠ8 ἃπδοῆ τηϑάϊοα ρτϑθοα 
1841, 179; ΠΙΘοῦζ βο μοὶ .ὰ Ηΐρροοῦ οἵ 64] Π 876 8.4). -- 
ἢ. ἴοτί Απαϊαῖα 1,8πὶ. ὁ σπόγγος τρέφει ἐν ἑαυτῷ ζῷα, 
ἔλμινθας τε ὶ ἕτερ᾽ ἀττα Ζιε16. 548}15 ΑὐὉ. Μ 288, 
Κ 608, 8. ζῷά τινα ὼ ἐξαιρέτως ἕλμινθες γεννῶνται ἐν τὴ 

χιόνι φτβ8. 82 82 (νογβ ἰδΐ οὐ ΝΊοοὶ Πδιμαβο οὰ Εὶ ΜϑσοΣ 
32. 28: Ἰυπη 1019). 

ἔχεις, εἶδος φορᾶς Φη. 248 517, 2δ. ἕλξις καὶ ἀπ ̓ ἄλλυν πρὸς 
αὐτὸ ἢ πρὸς ἄλλο κίνησις ᾧγ2. 344 48, 248 "28. ΟΡΡ ὥσις 
ΨΎ10. 488 25 Ὑτάϊορ. Ζπ2. 1704 28. αἱ μὲν ἕλξεις εἰσίν, 
αἱ δ᾽ ἀπωώσεις Φη2. 243 "14. διαφέρειν τάσει ἔλξει θραύσει 
σκληρότητι μαλακότητι μδι2. 8907. 

ἕλος. ποταμοὶ ῥέυσιν ἐξ ἑλῶν, λιμναζυσιν εἰς ἕλη, ἔλη λι- 
μνάζονται μα18. 850 "20. πκεῶ. 988 34. τῶν ἑλῶν Ἐηραι-, 
νομένων μαϊ4. 851 581. προσοικεῖν ἕλη Πα8. 1256.81. τὰ 
ἕλη τὰ ἄνω τῆς Αἰγύπτυ Ζιθι2. 8915. --- τὸ ἕλος πρία- 
σθαι ὼ τὸς ἅλας Ρβ28. 1899 82ὅ, οΓ παροιμία. 

ἃ τοιαῦθ᾽ 
ἕτερα ἐλπίζυσιν ΗΙ4.1166}16. --- ἐλπιστός. τὸ μέλλον 
δοξαστὸν ὴ ἐλπιστόν Μν1. 4491]. 

ἐλπίς. τὸ μὲν παρόντος αἴσθησις. τῷ δὲ μέλλοντος ἐλπίς μν1. 
449 27, 11. ἡ κατ᾽ ἐλπίδα ἀνδρεία ἡεγ1. 1229 318. τὴ 
τὐὴῚ ἀκολυθεῖ ἐλπὶς ἀγαθή αρϑ. 1251 584. 



240 ἐλπιστικός 

ἐλπιστικὴ ἐπιστήμη ἡ μαντική μν]. 44912. 
ἔλυτρον. 1. ἰδρταθα. τὰ μὲν ἔχει φράγμα ὺ ὥσπερ ἔλυτρον 

τὰ βλέφαρα ψβϑ. 42129. ἐν τοῖς ἐμβρυοις εἰσὶν ὑμένες 
ᾧ περὶ τύτυς ὁ ὀμφαλὸς οἷον ἔλυτρον Ζιηϑ. 888 "28. --- 
ῷ. οἰγῖγα ΕἸθυϊμοταίόγαπι. τὰ μὲν ἔχει τῶν πτηνῶν ἔλυτρον δ 

τοῖς πτεροῖς, ὥσπερ ἡ μηλολόνθη, τὰ δ᾽ ἀνέλυτρα εἶσιν, 
ὥσπερ ἡ μέλιττα Ζιδτ. 582 328. Ζμδθ. 682 "14. τὰ κολε- 

ὄπτερα ἐν ἐλύτρῳ ἔχει τὰ πτερά, οἷον αἱ μηλολόνθαι τ οἱ 
κανθαροι Ζιαῦ. 490 "14. 

ἑλώδης. τόποι ἑλώδεις (ν 1 ὑλυΐδεις) ᾧ πόαν ἔχοντες Ζιζϑ. τὸ 
564 412. χωρία ἑλώδη Ζιθ10. 6596 }8. τὰ ἑλώδη πα 18. 
681 338. ιδ0. 909 3835. 12. 91084. χκςὅ8. 947 817. τὰ 

ἑλωϑη, οοπὶ ἔνυδρα, ἔνυγρα μαϊά. 881}24. πκ82. 926}54,7. 
ζῷον ὦμα ἑλῶδες τὴν φύσιν ἢὶ πεζόν (ὁ ἐλέφας) Ζμβ16. 
659 52. --- ἐν προσηνέμοις ὦ ἑλωδεσι (θοτν, ὅθε 15 

Βυιββθιη), ορρ ἐν κοίλοις ᾧ ἐφυδροις πκϑ. 988 "2 185. 
ἐμβαίνειν. δὶς τῷ αὐτῷ ποταμῷ ἐμβῆναι ( 

Μγδ. 1010 514. : . ΑΕ ΝΣ 
ἐμβάλλειν. ὕτδῃβ, ἐμβάλλειν ἄνθρωπον εἰς λίμνην μβ8. 889 

418. οἵ Πεά. 1804 48. τὼ ἐμβαλλόμενα, τὸ ἐμβληθὲν Ὑλυκν 20 

ἐν. 460.280. Ψβ10. 432 12. θηρεύοντες ἢ τὰς ὕς ἐμβαλ- 

λοντες (ἐπὶ τὰς μῦς) Ζιζ81. 580 "24. --- ἐμβάλλειν ὥσπερ 

κρόκας (ἐπὶ τῷ στήμονι) Ζιι89. 628 Α11. ἀσαφὴ, ἀν μὴ 

προθεὶς εἴπης, μέλλων πολλὰ μεταξὺ ἐμβάλλειν Ῥγδ. 1407 
ν22. ἐμβαλλειν ὅρον, μέσον ΑὙ22. 84.330. 256. 86 "18. 82. 2» 

8855 (οὔ εἴσω ἔχειν ὅρυς 3585). ἐμβλητέον τό τε δίκαιον 
᾿ὶ τὸ νόμιμον ρ81. 1443.518. συλλαβὴ ἐμβεβλημένη πο21. 
1458.52. --- πιδίμοιιαῖίοα ἴσαι εὐθεῖαι ἐπ᾽ ἀνίσως κυύκλως 

ἐμβληθεῖσαι πρὸς ὀρθὰς τὴ διαμέτρῳ μχ!. 849."86. -- 
τηῦν, ποταμός. ὕδωρ ἐμβαλλει εἴς τι μβ8. 856."81. πκδ΄1 6. 80 
9318, 11.937}15. πηλαμύδες εἰς τὸν Πόντον ἐμβαλ- 

λυσιν Ζιθ18. 598 324, 21. ᾿ " : 

ἔμβασις. ἐλθεῖν εἰς θερμὸν ὕδωρ. ορρ ἐπανελθεῖν ἀπὸ τῶν 

ἐμβάσεων [221.1519 "81. ᾿ ἍΝ 
ἐμβλέπειν. ὶ διάνοια διατετα μένως περὶ αὐτὰ ἐνεργεῖ, ὥσπερ 85 

κατὰ τὴν ὄψιν οἱ ἐμβλέποντες Ηκά. 1178 39. --- ἐμβλέψαι 

εἰς τὸ κάτοπτρον ενῶ. 459 Ρ29. ἡμβ15. 1218 321. 
ἐμβολάς. ᾿Αριστοτέλης ἐμβολάδας ἀπίως λέγει τὸς ἐγκεκεν- 

τρισμένας 251. 1524 082. 
ἐμβολή, ἡ Θηβαίων Πβϑ9. 1269 081. 

,ἷ Μν, Η Ν᾿ ΄ Ν᾽ ᾽ ’ - 

ἐμβόλιμον. ᾧϑυσιν ἐμβόμμα, πρωτὰ ἀρξαντος Αγαθωνος τῷ 
τουΐτα πο18. 1450 529. 

ἐμβριθεστέραν ποιεῖν τὴν πληγήν Ζμδιο. 690."19. ᾿ 

ἔμβρνον. 1. ἐοθύμβ. α. ἀπίνογβθ, οὔ ΡμΠίρρβοα ὕλη 68. τὸ 

ἔμβρυον αὐξανόμενον, τελευΐίμενον, τελεωθέν, ἔλαττον, μεῖζον 45 

Ζγβ1. 14651,1. ὃ 8. 111851. τὰ ἔμβρνα, ορρ τὰ τέλεια 

Ηχ18. 11021. τὰ πάμπαν ἔμβρυα αἰῶ. 488.5»19. τὸ ἀδρυ- 

νόμενον Ζιηδ. 586 "86. τὸ γεγενημένον ΖΎβθ. 144 520. τὸ 

τῶλος ἔχον Ζγὸδ. 116385. τὰ πλείω τῶν ἐμβρύων τὸν 
αὐτὸν ἔχει τρόπον τῷ ἑνί Ζγβ1. 146 518. ἡ πλάσις τῷ 50 
ἐμβρύν Ζγδβ. 116584, ἡ αὔξησις Ζγα!2. 119 "26. βΊ. 
145 28. ὃ6. 715}15. Ζμβϑ. 66554. ἡ εἰς τὸ ἔμβρυον 

τροφή Ζγδθ. 115 "84. αἷμα τροφὴ τοῖς ἐμβρύοις Ζμβθ. 

851 "28. προεκτίθεται τοῖς ἐμβρύοις ἡ φύσις τὴν αἱματικὴν 

τροφὴν τὴς ὑστέρας, διὰ τῆς τῷ ὀμφαλῦ προσφύσεως ΖγβΊ1. τ 

146.48, 145 028. τὸ μεῖζον ἔμβρυον πλείω λαμβάνει τρο- 
φήν Ζγὸδ. Τ71151. πρὸς τὴν τῶν ἐμβρύων σωτηρίαν ἢ 
αὔξησιν συμφέρει μηθὲν ἐπεῖναι βάρος ἐπὶ ταῖς ὑστέραις 
Ζηγα 12. 119}26. βάρος ἔχει Ζγα 11. 119"15. ἠρεμεῖ ἐν 
ταῖς μήτραις τὰ ἔμβρυα τὸ πρῶτον υ8. 451 321. κίνησιν 60 
ἔχει Ζγα11. 119."16. στρέφεται Ζιζ 22. 516 522. κυλιν- 

τπ 
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εἐμεὶν 

δεῖται ἐνίοτε περὶ τὸ αἰδοῖον Ζιη8. 686 Ῥ25. φαίνεται τὸ 
΄ ν,» “ ΄, , ΄ “- ΄ « 
ὕδωρ ἢ ἐν τοῖς πάμπαν ἐμβρύοις τὴ ψυχρότητι ὑπερβάλλον 
ἡ τῇ λαμπρότητι αι2. 488 519. -- ἀπδθηδτι οἷαβ ρδτίοι 
Ρτίπιδθ δοηβρίουδα βἰπξ. ἐν τοῖς ἐμβρύοις εὐθέως ἡ καρδία 
φαίνεται κινουμένη Ζμγά. 666 320. πάμμικρα καρδία τε καὶ 
ἧπαρ ἐν τοῖς ἐκβολίμοις τῶν ἐμβρύων Ζμγ4. 665". τὰ 
περὶ τὴν κεφαλὴν αὶ τὰ ὄμματα μέγιστα κατ᾽ ἀρχὰς φαί- 
νεται τοῖς ἐμβρύοις Ζγβθ. 142 "16. λαμβάνει τὸ ἔμβρυον 
τὴν ἀπόκρισιν Ζγδδ. 116 029. προῖεσθαι τὸ ἔμβρυον Ζικῖ. 
9688 09, ἡ τῶν ἐμβρύων ἐξάρτησις Ζιγ1. 611 3588. δεῖ τὸ 
ἔμβρυον ἐν τὴ ὑστέρᾳ εἶναι ᾧ πρὸς τὴ μητρί ΖγΎΎ2. 1584 54. 
μεταξὺ τῆς ὑστέρας ἡ τῷ ἐμβρύων τὸ χόριον καὶ οἱ ὑμένες 
εἰσίν ΖΎβΊ. 145 νυϑὅ, 140 318. Ζιη11. 601.31. ---- ὃ. [οθῖα 
ἴπ δἰ πρα 18 Θπἰταδ] ατα ογάϊπίθυβ, περὶ ἅπαντα τὰ ἔμβρυα καὶ 
τὰ πλωτὰ ᾧὶ τὰ τῶν πεζῶν ὁμοίως λεπτοὶ περιέχυσιν ὑ μένε: 
Ζγβ1. 146.528. τὰ ζῳοτοκέμενα ἔμβρυα ΖΎΒΊ. 145 "23. 
γῶ. 158 082. τοῖς ζῳοτόκοις διὰ τὰ ἔμβρυα ἐν τοῖς προ- 
σθίοις αἱ ὑστέραι Ζγα 18. 120 515. ἱποτοιαθηῦιτη, δβιζαβ, 
Ραγίαϑ ἐοϑίαυπι Ζιηϑ. 686 381-Ρ26. 9. 587 56 84. ἐλάττυς 
γίνονται αἱ κοτυληδόνες αὐξανομένν τῷ ἐμβρών Ζιηδ. 586 
512. --- χα ]ϊογῖβ ἐοθίαβ, ἄθβοῦ τὸ ἔωβρυον τετταρακοσταῖον 
Ζιηϑ. 588 "17. φασὶ τὸ ἔμβρυον ἀπαρτίζεσθαι πρὸς ἀκρι- 
βειαν μηνὶ τῷ ἕκτῳ 2571. 1528 326. τὸ ἔμβρυον γόνιμον 
προκαταβαίνει τῷ ὀγδόῳ μήνι Ζιν4. 588}81. τ τὴν κεφαλὴν 
στρέφειν τὸ ἔμβρυον φαίνεται υὐδῖνος ἀρχ γίνεσθαι Ζιν4. 
584 3438. ἤδη γεγενημένων θύραζε τῶν ἐμβρύων μαλακό: 
ἐστι τὸ βρέγμα τῶν παιδίων Ζγβ6. 144 326. διοὶ τί διαφϑεῖ- 
ρεται ἐνίοτε τὰ ἔμβρυα Ζικϑ. 685"12. --- χαβάταρθάαυπι 
(οοίαβ Ζιζ10. δ65 "6, ὁ περιττώματα ἔχει Ζιηϑ. 586 "8, 
ὑμένας ἰδίας ἢ χόριον Ζιζ10. 565"11. πλαΐγια προέρχεται 
τὰ τότων ἔμβρυα Ζιζ 22. 5ὅ16524. τῶν μέγάλων «ἡ τὰ 
ἔμβρνα μεγάλα κατὰ λόγον Ζγὸ 5. 118 "4. τῶν πολυτόκων 
τὰ ἔμβρυα ἐφεξῆς κείμενα φαίνεται Ζγδά. 1τι 581. τὰ 
ἔμβρυα τῶν ἀμφωδόντων, τῶν κερατοφόρων καὶ μὴ ἀμφω- 
δόντων Ζιγ!. 511.480. τὰ ἔμβρυα τὴς γαλὴς ΖΎγΎΘ. 1589 
584, τῆς ἄρκτυ Ζιζ80. 519 321. τῆς Περσικῆς ἕν τινι τόπῳ 
ἀνασχιζομένης τὴς θηλείας μυὸς τῶν ἐμβρύων τὰ θήλει 

κύοντα ᾧαίνεται Ζιζ81. 580 80 (οΥ Ἡαγνοὶ ϑχογοῖϊαι ἀδ 
Βθιαθγαὶ βδπίπιαὶ 18ὅ. 81 525). τῶν ἐλεφάντων τὸ ἔμβρυον 
γίνεται ὅσον μόσχος δίμηνος ἢ τρίμηνος Ζιει4. 54612. 

Ζγδδ. 118 "δ. τῶν ἐλάφων ἐν τῷ ὄρει τῷ ᾿Ἐλαφωέεντι καλυ- 
μέῳ τὰ ἔμβρυα ἐν τὴ γαστρὶ ὄντα εὐθιὴς ἔχει τὸ ὅ: 
ἐσχισμένον Ζιζ 29. 61880. τοῖς τῶν βοῶν ἐμβρύοις τέτταρε: 
αἱ φλέβες Ζιη8. ὅ8116 (οὔ βϑρτοηρεὶ αθβο ἃ Ατχωρί- 
Καπὰθ 1 519). τὸ τῶν ἵππων ἔμβρυον ἀνασχιζόμενον ἔχει 
ἄλλα νεφροειδὴ περὶ τὰς νεφρνς Ζιζῶ 2. 511 85. οἱ ἸΣκύθα. 
ἱππεύωυσι ταῖς κυώσαις ἵππαις, ὅταν θᾶττον στραφὴ τὶ 
ἔμβρυον Ζιζ.22. 516 321. ἐνίοτε διαφθείρει τὸ τῶν ἵππων 
ἔμβρυον τὲ ἐνυπάρχον Ζιζ22. ὅ11514. φασὶ τὰς ἵππους τὸ 
ἐπιφυόμενον τοῖς ἐμβρύοις ἱππομανὲς ὠπεσθίειν 331. 1588 
584. --- ανίαπι ἐοθίυβ Ζιηδ8. 6586 "17. τὸ ὄστρακον τῇ ὡς 
περί τε τὸ ἔμβρυον ἢ περὶ τὴν μητέρα ὅλην ΖΎΎΖΣ. 154 "3. 
ὑμένες περὶ αὐτὸ ἤδη τὸ ἔμβουον Ζιζ8. 5861 528, 26. 10. 
ὅ65 31. --- ρἰβοίαπι ἔοοῦυβ Ζιζ10. ὅ65 847. Ρ6. τα ἔμβρυα 
τῶν γαλειῶν λείων Ζιζ10. 565 8984 (οῦ Μο 171, Μαϊοι 
αἰαῖ Ηδὶ 10, Η11 48). ---ὀ 2. ἔμβρυον  ᾳ παιδίον, υἱ 

ΒΒΘΡΙ8 δρυα 8]108. ἐνίοτε πήγνυται ἐν τῇ κοιλία τὸ γάλα 
τοῖς ἐμβρύοις Ζμγιδ5. 616 5168. “ ὃ 

ἐμεῖν. μέλιττα μέλι ἐμεὶ εἰς τὸν κύτταρον ΖιεΣ ἢ. 554 511 
προστάττυσιν ἐμεῖν πεῖ. 881 512. ἐμεῖταί τι τελευταῖο 
πκβι. 980 39. 



ἐμετιᾶν 

ἐμετιᾶν. πγ18. 818 524, 
ἐμετικός. 1. τὼ εὐρυστήθη (ζῷῴω) ,ἐμετικὰ μᾶλλον Ζιιδ0. 

682911. -- 2. φαρμακον ἐμετικὸν πγ18. 818 580. 
ἔμετος. ναυτίαι ἢ ἔμετοι λαμβανυσι τὰς κυύσας Ζιη4. δ84 

"1. εἴ 2μγϑ. 664 818. οἱ κύνες ποιῶνται ἔμετον Ζιιθ. 612 
46. παχεῖαι αἱ φωναὶ μετὰ τὸς ἐμέτυς ακ 804 818. χρῆσθαι 

ἐμέτοις παά. 859 32ὅ. περὶ ἐμέτων πβ22. 868 "6. ε7. 881 
412. λζξ2. 965 080. 

ἐμμανής. ἐλέφαντες. ἐμμανεῖς περὶ τὴν ὀχείαν Ζιζ18. 511 

084, --- οἱ ἐμμανεῖς ἐχόμενα τῷ ὁμοίν λέγωσι ἢ ὁιανοῦν- 
ται (Ὁ τῶ. 4θ4 Ὁ, 

ἐμμελὴς ἁρμονία κα. 399 511, ὁμιλία Ηδ14. 1128.51. πόλις 
τῷ μεγέθει ὃ ἑτέρων ἐμμελεστέρα Πη6. 1821 δ15. ἐμμελέ- 
στερὸν φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχθεῖς τὰς ὑπερβολὰς εἶναι Ἠδ 18. 
1121 58. ὅτως ὑπολαβεῖν ἐμμελέστερον οΟβι. 284 03. --- 
ἐμμελῶς. ἡγεμένυ τῷ θεῦ ἀεικινήτως Ὰ ἐμμελῶς κθ. 
400}81. --- ἐμμελῶς φέρειν τὰς τύχας, τὰ εὐτυχήματα 
ΗΑ11. 1100}21. ὁ 8. 1124 381. δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμε- 
λῶς Ηο4. 1122585. ἐμμελῶς λέγειν ΗΙ10. 11710}21. ἡεγ2. 
1281511. ἐμμελῶς, λέγεται ἢ μυσικὼς Οβϑ. 290 580. 30 
ἐμμελῶς παίζειν, σκώπτειν Ηδ 14. 1128 39. ΡῬβ4. 188186. 
ἡμα81. 1198 518, 

ἐμμένειν. ἐὰν ἑπτὰ ἡμέρας ἐμμένη τὸ σπέρμα, φανερὲν ὅτι 
εἴληπται Ζιηδ. 88 824. κίνησις ἐμμένει, ΟΡΡ διαλύεται μν2. 

458 28. πὸς ἐμμένων, ΟΡΡ πὲς ὑἡγύμενος ἴ 64. 1486 ν24. 3: 
ἰκμὰς ἐμμένει ἐν τῇ ἴριὸι μγὸ. 816 528. οἱ ἐμμεμενηχότες 
ἐν τοῖς νομίμοις Ῥαᾶ. 186 ν8ὅ. ἐμμένειν δοξη, λόγῳ, τοῖς 

ἡνωσθεῖσιν. τοὶς δόξασιν, τοῖς νόμοις. τῷ φιλεῖν βὶπ Ηη10. 
1151 Ρ8 (ορρ ἐξίστασθαι), 11,.19,λ80, 51. Ὑ1. 1110.381. 

0 "- 

ημα84. 1193 09. ηεη4. 1239}1. Π6 8. 129486. Ρα15. 1875 80 
58, ρ89. 1445 089. 

ἐμμενετικὸς ὁ Ἐη, λογισμῷ, ορρ ἐκστατικὸς Ἠη8. 1146 

417, 18. 2. 114511. 9. 1151 326. 10. 1151 Ρῦ. 

ἔμμετρος. διαφέρειν τῷ ἔωμετρα ἢ ἤ ἄμετρα λέγειν ποϑ. 
1451 1. ϑδὲ ἐμμέτρας τὸς καλυμένες ΣΣωφρονος μίμυς 
61. 1486 5.3: ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων, ΟΡΡ ἐπὶ τῶν λόγων ποθ. 
1450 514. τὸ σχῆμα τῆς λέξεως δεῖ μήτε ἔμμετρον εἶναι 
μήτε ἄρρυθμον Ργ8. 1408 21. -- οἱ κολοιοὶ ἐκ τῶν νήσων 
πετόμενοι τοῖς γεωργοῖς σημεῖον αὐχμῶ αὶ ἀφορίας εἰσίν" 
ἐὰν ὁὲ ἔμμετροι (Ὁ) χωρῶσιν, εὐκαρπίαν δηλῆσιν 340. 40 
1522 827. 

ἐμμιγνύναι. μικρῷ ἐμμιγνυμενα Τα. 818 18. ἡ γὴ ἐμ- 
ἱαγνυ μένη μβ8. 851 8416. 

ἐμός. ἐὰν παντες ἅμα λέγωσι τὸ ἐμὸν ὶ τὸ μὴ ἐμόν (ΡΙαι 

τορ Υ 462 0) .Πβ3. 1201 "18. 
ἐμπαθής. ὅσῳ ἂν ἐμπαθέστερος ἢ ἢ εν. 460 ΒΥ (ὁγ ἐν τοὶς 

πάθεσιν ὄντες 84). 
ἔμπαλιν ἢ ἢ πρίν (ἔπιρ 862) ανῖ. 4714 81. τοῖς 

δοκεῖ ψβα. 410.881. 
ἔμπεδος αἰὼν (ἔπρ 72) Φθ!Ι. 251 81. 
Ἀμπεδοκλῆς ὁ ᾿Ακραγαντῖνος Οα10. 2719 16. οἰὰ8 δαοῦδβ 
φπη ΑΠΑΧΑΡΌΓ ΘΟμπραγαίασο. ΜΑδ. 984 11 ΒΣ, ἀοβαϊίυῦ 
60. ᾿Εμπεδοκλῆς ἐλεύθερος αὶ πάσης ἀρχῆς ἀλλότριος ἢ 85. 
1484 Ρ40. μελαγχολικός πλι. 958 321. ψελλίζεται ΜΑ4. 
985 85. εἶἴαβ ἀϊοῦῖο διμδίσυδ τϑργθμθπάϊναν Ργό. 1401 888. 
μὲν κοινὸν Ὁμήρῳ ὺ ̓ Εμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον ποῖ. 
1447 18. δεινὸς περὶ τὴν φρασιν, μεταφορικος ἢ 59. 1485 
"8, λέγειν ἔπη ᾿Ἐμπεξοκλέως Βη5. 1141820,}12. Ἔμπε- 
δοκλῆὴς πρῶτον ῥητορικὴν εὗρε 54. 1484 028, 82, 84. --- 
Ἐμωρθάοο]ῖα κω ἀθ παΐασα ΓΘΓΌ μὰ δἰ αἰ βοαίαγ Ἐ. ἐν 
τὸ κοσμοποιᾳ ᾧΦβ4. 190 322, ἐν τοῖς φυτικοῖς μὸ 4. 381 Φ 
Υ. 

ἐ τὸ ἤμπαλιν 

4ὅ 

80 

65 

60 

Ἐμπεδοκλῆς 241 

82 (πὰ6 πκα22. 929 "16 ὑγὸ Περσικοῖς βου δϑῃμάμπι φυσι- 
κοῖς). ΘΧ ΡἈΥΒΙοἾΒ γθυβὰβ Ὠ] αθδυυαπίαγ: ν 170-74 ΦΘ]. 
280 080. ν 88 Γβθ. 888 319. νά ξ2. 976 "10 (δοάθῃι ἔοτὶ 
Ῥογίπου 52. 976 Ρ2δ). νϑ8, 100 101 Μὸ 4. 1014 587. νϑ98, 
100 ΓαΙ. 814 "7, ν 100, 101 ξ2. 916 Β7. ν 100 Γ6. 388 
Β14 (ἰβιάθπι 15 γτϑϑρίοἱ υἱάοῖαγ ν 101). ν 102-104 ξ2. 
91Ὅὅ 389.ν 122, 124 ΓαΙ. 314 020, οἴ 815 310. ν 128-181 
Μβ4. 1000.3Ν29. ν 128-180 κθ. 899 "20. Υ162 Μβά. 1000 
2, ν 166 ξ2. 976 ΡΩ7. ν177-1719 Μβ4. 1000}14. ν 181 
Γαβ. 825 Ρ22 ()). ν 198 τὸ δ. 127 318, ν 202 ποῦ. 1461 
424. ν 211-218 Ψαδ. 4108. ν 21 τεβρ Ζγὸά. 1771 Ρ28. 
ν 216, 211 μ59. 887 }4, ν 220-229 αι2. 487 "28. ν281- 
239 Οβ!8. 294 526. ξ2. 976.388. ν 258 μβ2. 861 5868 (2). 
γν 259 Γβ6. 3845. ν 260 Γβ0. 838428. Φβά. 196523. ν214 
Γβδ6. 3381. ν 27ὅ μὸ 4. 881 Ρ82. πκα22. 929 "16. ν 286 
Ζγα28. 18134. νϑ017 Ψγθ. 480528. Ζγα18. 722}19. ΟὙ2. 
800}80. Υν814 Φβδβ. 198 82. ν 821 Φββ. 199 09. ν 826, 
821 Ζμα18. 172208, 12. Ζγδι. 1604}11. ν829,380 Ζγα18. 
128 524.ν 885 ατ9ϑ72 "29 (3). ν886 Ζγὸβ. 711 38. ν848- 
867 αν. 418 Β9. ν 871 πο21. 1458 δὅ. ν 875-811 Ψγϑ. 
421 522. Μγδ. 1009 Ρ18, 20. ν 878-880 Ψα2. 404511. 
Μβᾷ4. 1000 "6. εχ οδγῃλΐῃθ τῶν καθαρμῶν αἰοταπιαν ν 488, 
489 Ῥα18ὃ. 1378 "] 4, 6χ ἰποδγίο δαγταὶπθ Ἐμπ. τὸ γῆρας 
εἶπε δυσμὰς βίω ποϑ 1. 1457}24. Δρορβιβοβτοα Ἐπαρϑάοο! 8 
περὶ τὴς κυνὸς καθευλύσης ἐπὶ τὴς αὐτὴς κεραμῖδος ἡμβιι. 
1208 512. ηεη1. 1285 211, --- Επιρθάοο 8 ἀοοίγίμα 886- 
ΡΟἰβδιῃχθ δομιροη ταν οὰπὶ Δμδχάροτγα, Πϑιιοοτῖζο (1 θιοὶρρο), 
γϑὶυῦ Φαά. 187 322, 188 318. 6. 189 515. β2. 194 820. 8. 
198 "16. γά. 203 18. Ογϑ8. 302 828, 7. 805 8284,}1, ὁ 2. 
809.320. 1.1. 814811, 16, 2δὅ. 8. 8256 "δ. πνϑ. 482 529. 
Ζγδϑ8. 169517. ΜΑΘθ. 988 216. γδ. 1009 "15. λῶ. 1069 
Ὁ21. 6. 1072 80. νά. 1091 Β11, σὰῃ) Ἠδογδοὶϊο Οα10. 2719 
Β16. Επὼρ ἀοοίτϊμα ὑἀπίνογβα δχροπίζυσ οὖ ἰυὰϊοδίαν Φαά. 
ὙΤβο. 1. ψαῦ. 409 528-410}26. ΟὙΤ. Ετωαρθάοο!θβ γένεσιν 
6880 πορϑὺ ΓΑ]. 814 "17. ξ3. 975 389, τὴν γένεσιν ἀλλοίιωσίν 
φησι ΓΑΙ. 814.511. βυϊδαμι Ρουὶῦ Θ᾽ θηγδιΐογαι Παμηθγ ΩΣ 
ᾧΦα(. 188 818. 0. 189 315. ΓαΙ. 814 "26. Ογϑ8. 802 428. 

4. 802 "28. ἀδαῦαοῦ Ροηίῃ οἰθαιθηΐα, τὰ τέτταρα. πρὸς τοῖς 

εἰρημένοις γὴν προστιθεὶς τέταρτον, ταῦτα γὰρ ἀεὶ διαμένειν 
ὺ 5 γίγνεσθαι ἀλλ᾽ ἢ πλήθει ὁ ὀλιγότητι συγκρινόμενα Ἂ 
διακρινόμενα ΜΑϑ. 98438. 7. 988 327. 8. 989 390. β8. 
998 3280. ΓΑΙ. 81416. τα]ά4. 106 Β16'᾽ (οἴ ημ312. 1919 
415, 17), ΘΔ406 ρτίμιυβ ΜΙ. 8. 9848. ΓβΙῚ. 8298, ὦ θαρτω 
Μβ4. 1000 520. Γαδ. 826 19, ἀμεταάβλητα εἰς ἄλληλα 
Τα. 81 53. βι. 829 δι. 6. 388.318, ἶσα πάντα Γβθ. 888 
419, διαιρετὰ ἐκ εἰς ἄτομα ΟὙδ6. 808 38, βορὰ θέμενος τέτ- 
ταρα χρῆται υἰς δυσὶ μόνοις ΜΑ 4. 988 488. 88. 380.020. 
ἀθ δἰθηλθηξζογαπὶ αυσ]ϊραῖο, ἥλιος λευκὸς ὴ θερμὸς 1.κ1. 

814520, 815610, περὶ κόφν ἢ βαρέος ϑδὲν διώρισε Οὐ 2. 
809 320. Ατὐβίοίϑὶῖ Ἐπαρθάοοϊ!οβ ἰ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιεῖ 
ἀλλα φαινομένην γένεσιν ΟὙΤ. 805 "1, "δά, ᾿ μῖξιν ἀλλὰ 
σύνθεσιν Γβο. 884818, 37. α8. 825 »16, τὴν αὔξησιν πρόσ- 
θεσιν τῷ ὁμοίν Τβθ. 838 385,1. 6Η1862. 1155}1. ἼΜΒ11. 
130812. ,ΜΕη1. 1285511. μίγνυσθαι (παρ ἀϊοῖ) ὅσων 
οἱ πόροι σύμμετροι Ταϑ. 834 588, 825 1, δ, 826 86. -- 
τιούγιοθϑ σϑυβαβ Εωρ Ρτίπιυβ ἀ68 ἀἰδείησαίε, φιλίαν οἱ 
νεῖκος. 111 συγκρίνει, Βος διακρίνει ΜΑΆ4. 980 829. Γ680 

ῷαδ. 188 0834. β8. 198 16. γ4. 208 18, θ69. 265 }21. 
Ζμαιϊ. θ40"7. ΜΎ2. 1004 588. μᾶ8β οδιι888. τιούγίοοϑ. ἊΣ 
Θὔϊδπὶ στοιχεῖα ΔρρΘΙΙαῦ ΓΑ]. 814.416. Μνά. 1091"11 (ὗ 
φιλία ὡς ὕλη μόριον τὸ μίγματος ΜΧ10. 1015.}3} οἱ 

ΗΒ 



242 ἐμπειρία 

ὑποκείμενον Μβ1. 996 38. φιλίαν φησὶν (Εϊρ) εἶναι τὸ οἷν 
Μι2. 1088 Β16. οὔ βά. 1001 512. ἐπὶ τῆς φιλότητος, ἱ 6 ὅτε 
ἐνεργεῖ ἡ φιλότης Ογ2. 800 "80, 801 51ὅ. οχ Αὐἰβιοίθ!!β 
ταυϊοοϊπδιίομθ οἱ φιλία διακρίνει οἱ νεῖκος συγκρίνει ΜΑ4. 
985 821. βι. 1000 526, 28, 010, οὖ Ἐπιρθάοροϊοβ τὴν ἐνέρ- δ 
Ὑειαν πρότερον ποιέϊ τῆς δυνάμεως Μλθ. 1072 56. φιλίαν 
οὖ νεῖκος Αὖν' χοξογῦ δὰ τὸ ἀγαθόν οὐ τὸ κακόν, ἡ φιλία 
αἰτία τῶν ἀγαθῶν. τὸ νεῖκος τῶν κακῶν ΜΑΜ4. 988 "5, 8. 

86. 988 516. λ1ο. 1075}"2. --- ἀγόμενος ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 
ἀληθείας τὴν ὁσίαν ἀναγκάζεται φάναι τὸν “λόγον εἶναι, οἷον τὸ 
ὀστῶν ἀποδιδὲς τί ἐστιν Ζμα1. 642 511. τὸ ὀστῶν τῷ λόγῳ 
ἐστίν ψαῦδ. 41038. ΜΑ 10. 998 17. πνϑ. 480 588. ἐπὶ 
μικρόν τι μέρος Ἐμπεδοκλῆς τῷ εἴδυς ἢ τῇ τί ἦν εἶνα: ἥψατο 
Φβ2. 194.220. ΜΑ1Ο0. 99817. -- Αὐίβίοίο]! Ἐπιρθϑάοοϊθϑ 
τῆς μεταβολῆς αἴτιον ἀθὲν λέγει ἀλλ᾽ κ᾿ ὅτι ὅτως πέφυκεν, 1δ 
αἰτίαν τῆς ἀναγκης ἐδεμίαν λέγει, δἄδο υὐ δὰ τύχην οἵη δ 
τϑίδσβηϊυς Μβά. 1000}12. Φβ4. 196.218, 20. ΟὙγ2. 800 
"29. Γβδο. 8338 08, 1 3848. εἔΖμαϊ. θ40519. - Εωρεο- 

ἄοο]68 ἐναλλὰξ συνίστησι ἡ διαλύει τὸν κόσμον. ποιεῖ 

ἐμπίπτειν 

ποιεῖ τὴν ἐμπειρίαν Ηζϑ. 1142 516. ἐμπειρίαν λαβεῖν ὶ ἐν 
συνηθείᾳ, γενέσθαι ΗΡ1. 1188 514. δοκεῖ ἐπιστήμη ὼ τέχνη 
ὅμοιον εἶναι ἡ ἐμπειρία, περὶ τὸ πράττειν ἐμπειρία τέχνης 
ἐδὲν δοκεῖ διαφέρειν ΜΑῚ. 981 52, 16. οἵ αρά. 1250 "85. 
αἱ ἄλλαι ἐμπειρίαι ἢ τέχναι Πγ11. 1283 “1 ἐμπειρία, .γα 
ἐπιστήμη Πε9. 1809 "δ, 8. παρέχεταί τι πίστιν ὡς ἐξ ἐμ- 
πειρίας λεγόμενον μτι. 462 516. ἐμπειρία, ΟΡΡ θεωρία Παβ. 

1258 1, - αἱ περὶ τάτων ἐμπειρίαι Πὸ18. 1291 "20. 
ἐμπειρίαν ἔχειν περί τινος ρ1ὅ. 148118. ἡ ἐμπειρία ἡ περὶ 

ἕκαστα δοκεῖ ἀνδρεία τις εἶναι γι. 11168-22. 
ἐμπειρικοὶ ἁλιεῖς Ζιὸ 7. 582 "20. --- ἐμπειρικῶς ἔχειν τῶν 

συμβαινόντων Ζγβθ. 142. 511. 
ἔμπειρος. οἱ ἔμπειροι τὸ ὅτι μὲν ἴ ἴσασι. διότι δ᾽ ὑκ ἴσασιν 

ΜΑ1. 981 29. ὁ ἔμπειρος τῶν ὁποιανὸν ἔχόντων αἴσθησιν 
σοφώτερος, ὁ δὲ τεχνίτης τῶν ἐμπείρων ΜΑΙ, 981 080. οἱ 

ἔμπειροι πρακτικώτεροι ἨἩζ8. 1141 "18. πρὸς ἃ εὐφυεῖς εἰσὶ 
ὰ ἔμπειροι Ραθ. 1868 .435. ἔμπειρος. νεώς ἢ 18. 1418 522. 
νέος ἔμπειρος ὐκ ἔστιν Ἠζ 9. 1143515. --- ἐμπείρως, 
ΟΡΡ ἀπείρως τβϑ. 114 11. 

περίοδον, κρατεῖν ὼ κινεῖν ἐν μέρει τὴν φιλίαν ὺ τὸ νεῖκος 30 ἐμπεριέχειν. τὸ ἐμπεριέχον τὸ μέσον ἡμαϑ. 1187 38. τὰ ἐμ- 

Οα 10. 280 Ἢ, 219 16. Φθ1. 252 31,20, 250}26 (βοὰ 

παραλείπει τὴν ᾿ξπὶ τῆς φιλότητος γώξσιν ΟΎΖ. 801 815). 
σφαῖρον ἘπΩρΡΘάοο118, ἰμ απο δοηϊιηοία. ϑβιηὺ δἰ οπιθηία 
Οπιπίϑ, ΑΓ ρρθιϊαὶ τὸ μῖγμα ΜΆ. 1069 21. 10. 107ὅ 
νά, νδ. 1092 "6. Φα4. 187 598, τὸ ἕν Φα4. 187 21. ΓαῚ. 25 

818 86,20. ΜΑΔ4. 988 398. β4. 1000 828,11, τὸν θεόν 
Μβ4. 1000 529,4. ἡ γῆ σωζεται ἡγεμόνα, διὰ τὴν δινησιν 
θάττονος τυγχανυσα φορὰς τῆς οἰκείας ῥοπὴς ΟΒβΙ. 284 3426. 
18. 295 817, 29. γ2. 8002), Ἐπιροάοο!β βϑηθηϊία ἀθ 
παύατα αΪπιϊη8 μβϑ. 869 132, ἀ6 παίιγα πιλτὶβ μβ1. 88 30 
11 ΤἸάθ!6τ. 8. 861 26, ἀ6 οτίσίπα βαχογιιῆι πκὸ1]. 987 
51ὅ. --- τὼ φυτὰ ἔχεσι γένεσιν ἐν κόσμῳ ἡλαττωμένῳ καὶ 
Π τελείῳ κατὰ τὴν »συμπλήρωσιν αὐτῷ φτα2. 817 "88. μ 

αὔξησις πῶς συμβαίνει τοῖς φυτοῖς ψβε. 415 "28. ταὐτὰ 
τρίχες ὸ φύλλα μδ9. 3814, ἐν τοῖς φυτοῖς ᾿ κεχώρισται 85 

τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενος Ζγα28. 181 54, 3. φται. 816.320. 2. 
811781, 10, 86. ἐπιϑυμίᾳ κινεῖσθαι τὰ φυτὰ αὶ ἔχειν νῦν ὼ 
γνῶσιν φτα!. 815816, ὑ16. -- τῶν ζῴων ἀπώλετο ὅσα 
συνέστη ἐχ ὅτως ὥσπερ ἂν εἰ ἕνεκά τὺ ἐγίνετο Φβ8. 198 
082, 29. ψγθ. 480 .528. διὰ τὴν θερμότητα τῆς φύσεως τα 40 
μὲν ἔνυδρα τὰ δὲ πεζὰ τῶν ζῴων αν14. 418 88, 471 3482, 
"18. τὸ θῆλυ. θερμότερον τῇ ἄρρενος “Ζμβ2. θ48581. ἐν 
τῷ θήλει αὶ ἄρρενι οἷον σύμβολον ἐνεῖναι Ζγα 18. 122 8, 
οὔδι. 164 5. διὰ τί τὰ μὲν ἄρρενα Ἅψεται τὰ δὲ θήλεα 
Ζγ)1. 104.52,12, 165 56,9. 8. 169317. διὰ τί ἄγονον τὸ 45 
τῶν ἡμιόνων. γένος ΖγΎββδ. 141 5260, 84. Επιροάοο}}8 ρῥ] δαῖτα 
περὶ ἀναπνοῆς ανῖ. πνϑ. 482 829, περὶ χυμῶν αιά4. 441 86, 

10, περὶ ὀφθαλμᾷ ἢ ὄψεως αι. 487 011, 25. 6. 446 526. 
ψβι. 418 020. Ὑ15. 480 "δ. τὰ μέλανα ὄμματα πλεῖον 
ὕσατος ἔχειν ἢ πυρὸς Ζγεῖ. 119 010. πιὸ14. 910 81. ἀπορ- 50 
ροίας. εἶναι τὰς χροίας, τοϑρ ἔπιρ αι. 440 51. ἐκ νεύρυ 

τὸν ὄνυχα εἶναι τὴ πήξει πνθ. 484 388. -- ἡ ψυχὴ ἐκ 

τῶν στοιχείων πάντων ψα2. 40411, 406 "9. ὅ. 409 "28- 
410 "27. πότερον λόγος ἡ ψυχή ψαά. 408 819. τοῖς σωμα- 
τικοὶς στοιχείοις ἔκαστα γνωρίζεται Ψψαῦ. 410 428. ἷπά6 66 

Αι δομοϊαάῖε Ἐπιρθάοοὶ! 6886. ταὐτὸν φρόνησιν ὼ αἴσθησιν 
ψυϑ. 421 322. Μγὅ. 1009 "12-20, οὐ ἀφρονέστατον εἶναι 
τὸν θεόν ψαῦ. 4104. Μβ4. 1000 08, 

ἐμπειρία πῶς γίγνεται ἐκ μνήμης αὶ ἐξ ἐμπειρίας πῶς 
γίγνεται τέχνη ὦ ἐπιστήμη Αδ19. 100 85 8ηη ΝΖ. α80. 40 60 

Α18Ξ4η. ΜΑΙ. 9811 ΒΖ, 10. Φηϑ. 247 020. πλῆθος χρόνυν 

περιεχόμενα ἄστρα χ2. 892.39. 
ἐμπεριλαμβάνειν. ἐμπεριειλημμένα φαίνεται ζῷα ἐν τῷ 

ἡλέκτρῳ μὲδιο. 888.21., τὸ ὠχρὸν ἐμπεριλαμβανεται ἐν 
τῷ νεοττῷ Ζιζ8. 562514. ἐμπεριλαμβανομένη τροφὴ ἐν τοῖς 

ὀστοῖς Ζ.β6. ,852 45, 28. τὸ κενὸν ἐμπεριλα μβανόμενον κα- 

ίζει τὰ σώματα Ὁδ. 809 48. ἐμπεριλαμβάνεται ξηρὰ 
ἀναθυμίασις, ἀήρ αἱ μβϑ8. 858 328. 3. 869}18. Φτβ2. 823 
δῷ, 5. 826.391. τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν τῷ σπέρματι 
πνεῦμα Ζγβ3. 186 586. οὗ γ11. 162 522. ὅσοις σώμασιν 
ἐμπεριλαμβάνεται τὸ θεῖον Ζγβ 8. 1819. --- ἑνὶ ὀνόματι 
ἐμπεριλαβόντες ὃ ἕν γένος Ζμαά. θ44 512. ἐμπεριείληπται (πὶ 
τῷ ἐγκλήματι) ὁ διαβάλλων Ργ158. 1416520, 22. 

ἐμπερίληψις τῷ πυρός μβϑ9. 869}19. 
ἐμπηγνύναι τὸς ὄνυχας Ζιι9. 614}6. Ζμδ12. 694 519. εἰς 

τὴν γῆν ἐμπήξας κάρφος πη21. 889 "1. ἀμυγδαλαὶ ἥλων 
ἐμπηγνυ μένων αὐταῖς βελτιᾶνται φταῖ. 821 388. ἐμπύγνυ- 

σθαι ἐν τοῖς παγοις Ζιθ20. 608 ΔΩ 7, 
ἐμπίνειν. οἱ σφόδρα ἐμπεπωκότες φ6. 81115. 
ἐμπίπλημι. ἀγγεῖον ἐμπίπλαται Ζιε1 8. 550 32. --- ἐνέπλησε 

υἱἀοίυν ἰαῦτ ἀϑατρϑίαπι 6886 πη18. 888 58. 
ἐμπίπρημι. ὕλη ἐμπεπρησμένη πιβ8. 906 "9. 
ἐ ΑἹ πίπτειν. ἐμπεσόντος τῷ ὀργάνυ (πελέκυος) ἐγένετο τι, ἀϊπὶ 

ὅτι ἐποιήσατο τὴν πληγὴν αὶ Ὁ τίνος ἕνεκα Ζμαι.641 “1 1. κατα- 
βαινόντων ἐ ἐμπίπτει τὸ σῶμα κάτω ὺ προωθεῖ, ἐμπίπτει ὼ σα- 
λεύει πε 4. 888 ΝΗ 838. αἰθὴρ ἐ ἐμπίπτων εἰς ταὶ κάτω τῆς γὴς 

μβι. 805 .320, Ρ6. ὅταν ἄλλων ἐκπνεόντων ἐ ἐμπίπτωσιν ἕτεραι 
ἄνεμοι, ὅτοι δὲ μάλιστα ἐ ἐμπίπτυσι τοῖς ἄλλοις πνέωσιν μβθ. 
868 85. τῆς δυάδος ἐμπιπτύσης ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενος 
ἀριθμὸς γίγνεται Μμδ. 1084 50. πολλάκις ἐ ἐμπίπτυσιν ἄνθρωποι 

σφόδρα πένητες εἰς τὸ ἀρχεῖον Πβ9. 127059 .--- αἱ ἀριστοκρατίαι 

ἥττον ἐμπίπτοσιν εἰς δυναστείας Πε8. 1808 418. ἐμπίπτειν 

ἐπ᾽ εἰρρωστίαν 4. 1426.811. νόσημα ἐμπίπτει εἰς τὲς ἰχθὺς, 

ἐνίοις τῶν ἰχθύων Ζιθ19. 602 12. 20. βΟΣ ῬΏ1. οἷς τρόμοι 
ἧττον ἐνέπιπτον πΎ28. 814 580, ἐμπιπτυσιν αἱ διαθέσεις 
μετὰ αἰσθήσεως φται. 815 "18. τοὶ πλεισταΐχις ἐμπίπτοντα 
τῶν προβλημάτων, εἰς ἃ πλειστάκις ἐμπίπτυς σιν οἱ λόγοι 

τθι4. 168 17, 32. -- τὸν τόπον φαάσκυσιν εἶναί τι παρὰ 
τὰ σώματα τὰ ἐμπίπτοντα Φὸτ. 214 328, μεταξὺ ὄνο 

ὅρων ἄπειροι ἂν ἐμπίπτοιειν ΑὙ28. 8412. λα ΡΥ ἑτη 8 ἐμ- 

πίπτειν 68 ἀϊουπίαν, 4089 δια ιΐα Βθμοσῖβ ΔΙ 1σα 5 σοπιὶ- 

προηζΌΓ. ἐμπίπτειν εἰς τὰς εἰρημένας αἰτίας Β'χ ΜΑΡ. 986 



᾿ ΄, 
εμτπις 

4156. Φ84..196}9. οβ184518. στοιχεῖον ὦ τόπος ἐστίν, 
ἐς ὃ πολλὰ ἐνθυμήματα ἐμπίπτει Ῥβ26. 1408 519. εἰς τὴν 
Ἄλειψιν ἐμπίπτει Ῥβ24. 1401 "29. ἐμπίπτει εἰς ἄλλο πρό- 
βλημα Πββ8. 1268 "25. ἐμπίπτειν εἰς ἀντίθεσιν, εἰς λύσιν 
τινα, εἰς ὅρον, διαφοράν, διαίρεσιν βἷχι Μιδ. 1056 52. τι80. 5 
181}19. 41. 101811. Αὁ18. 96.088, 9782, 15, 20. γ2. 
8634. Ζμαϑ. 648.512, 14. Ηΐ8 οὗ ἡ περὶ τύτων κρίσις ἐκ 
ἐμπίπτει εἰς δικαστῶν πλῆθος Πὸ 16. 1800 "86. 

ἐμπίς. 1. ΤΙρυϊατία Μ. τὸ γένος τῶν ἐμπίδων 2γα15. 121 
410. τοξδσίυσ ἱπίον τοὶ ἔντομα Ζιθ11. 601 38 οἱ τὰ δίπτερα 10 
ἐμπροσθόκεντρα Ζιαδ. 490 521 (εἶ ΟΚΘη [6]81821 111181).Ψ 
ἀπάθ ογἱδίυτ Ζιε19. 5561 Ρ27- 552 88 (δὺ οὐ Καὶ 682,1: Ου- 
ἰεχ ρἰρίϑιβ). αἱ ἐμπίδες τὸ μὲν πρῶτον ζῶσιν ἐν τῷ ὑγρῷ, 
ἔπειτα μεταβάλλεσιν εἰς ἄλλην μορφὴν ἡ ζῶσιν ἔξω Ζια!. 
48105 (Ὁ 807 815: Τίραυϊα 1, Καὶ 408: Ουἱοχ, ΚαΖιϑ, 21 16 
[οτῦ Ομ τοποιηυδ). --- 2. ἔοσὶ ΟΒσοθοιηὶ ἰασνᾶ. ὥσπερ τὰ 
φυκία μικρὰ σφόδρα ἢ ἐρυθρά Ζιε19. 5852 32. --- 8. ἔοτῦ 
Ἐρβοιποσίηδ. καὶ ἐμπὶς μετὰ τὴν γένησιν τὸ γῆρας ἐκόνεται 
Ζι311. 601 δ4 (ϑυδίπιαρσο νοσαῖαν οὗ ΡΟΘῚ] 60; δι: Ου]οχ, 

ἔμπροσθεν 248 

ποδων (1 6 τὰ παρ᾽ ἡμῖν) Γαβ. 8328 521. 
ἐμποιεῖν. κίνησιν ἐνεποίησεν ὁ νῶς ᾧὶ διέκρινεν Φθ1. 250 Ρ26. 

ἐμποιεῖν ἀρχήν τινα Πεβ. 1808 "20. ἐμποιεῖν τὴν αἰσθητικὴν 
ψυχήν Ζγβδ. 141}6. ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ἑτέραν ὀλιγαρχίαν 
ἐμποιεῖν Πεδ. 1806.318. τῶτο (1 6 τὴν ἀπὸ ἐλέν ᾧ φύβυ 
ἡδονήν) ἐν τοῖς πράγμασιν ἐμποιητέον πο14. 1458 "14. ἐμ- 
ποιεῖν πάθος τι κατὰ τὴν γεῦσιν ΚΒ. 908. ἐμποιεῖν ὑγρότητα 
παὶθ. 861.318. ἐμποιεῖν (ἐμποιεῖν τινί) αἴσθησιν, πόνους, 
φαντασίαν, οἴησιν, δόξαν, ὀργήν, μανίαν, ἔχθραν, ἕξιν 58ϊπὶ 
τιά. 1605 025. αἱἴὶ 44156, Γβϑ9. 885 21. μΎγ2. 8572 ΡΒ. 
Ζιθ22. 60455. Ζμβ2. 648}14. γ8. 6644. Ζγγ2. 1589, 
Μὸ 29. 1024 Β24, 1025 35. Ηδ11. 1126.522. ΠΕΙ1. 1814 

Ῥ22, η12. 18381841. θά. 1388 Ὀ10. Ρβ!Ι. 1878 8327. 2.1878 
9, γ8. 1406 538. ρ3.1424 8325. 15. 1481 840. 85. 1440 

829, 82, 89. 87. 1443 "17. οαὖ. 1844 01. [154. 1504 417. 

ἐμποιεῖν τὸ καθόλυ Αδ19. 1005. δεῖ ἐμποιεῖν, ὡς περὶ 
τώτων ὁ λόγος ΡΎ1 4. 1415 Ρ2. --- πιοᾶ πότε δεῖ ἐμποιεῖσθαι 
τὴν ἀμβλωσιν Πη16. 1885 25. 

ἐμποιητικὸς ἄλλοις τῶν τοιύτων λόγων Μὸ29. 1025 84. 
Ταθδῦυβ, ΡΆγγρδηθα. Καὶ 898, 4: Ουθχ). αἱ ἐμπίδες (Υ 130 ἐμπορεῖον. πλοῖα ἀπέστειλαν εἰς τὰ ἐμπορεῖα (ν] ἐμπόρια) 
ἔμπιδες) ὄἄτ᾽ ἐκ ζῴων γίνονται ὅτε συνδυάζονται Ζγα 15. 
1219 ([νε8 845). ο.Μ219. ΑΖγϑ6. δὺυ 225, 40. ΑΖι 
[168,12.Ψ . 

ἐμπλάττυσι τὸν κηρὸν εἰς τὴν ὑπάτην ἄκραν πιθ28. 919 9. 
ἐμπλέκειν τὴν ἡδονὴν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν Ἠη14. 1158 "1 ὅ. 25 

0β1848}}21. οὗ ἐμπόριον. 
ἐμπορία, ἀϊδὺ καπηλεία Πδ4. 1291 86. ἐμπορίας μέρη ναυ- 

κληρία φορτηγία παράστασις Πα11. 1258}22, πρόσοδοι ἀπὸ 
τῶν ἐμποριῶν οβ1846 "1,1 (πᾶ οοττίροπάμπι 1845 Ρ80). 
ἐμπορίᾳ χρῆσθαι ἴ 508. 1561 388. 

ἴωπληκτος. τῆς αὐτὴς ἡμέρας ἕτερος ἢ ἔμπληκτος ηεηθ. ἐμπορικός. πόλις ἐμπορικὴ αὐτῆ, ὦ τοῖς ἄλλοις Πη6. 1837 
1240}17. 

ἐμποδίζειν. α δες ΖΙη1. 5821, Ζγδθ. 17715}16. ε1.71805324. 
Πὸ6. 1298 "1. τὸ κοινὸν ἔργον τθ11. 161 387. ἐμποὸίζυσα 

828. --- δίκαι ἐμπορικαὶ ὦ μεταλλικαί 818. 1541 41. τὸ 
ἐμπορικὸν οοἸ! οἰίνα, (οὗ τὸ πολεμικόν, τὸ χερνητικόν) Πὸ 4. 
1291 Ρ24. 

αὐτὸν περὶ τὴν ὑποδοχὴν τὴς τροφῆς Ζμγϑ8. 6648. τις 80 ἐμπόριον κεκτῆσθαι Πη6. 1827.381. ἀφικέσθαι ἐκ τῶν ἐμ- 
διπρθρυνμένως τῶν φθόγγων ακ801 Ρ14. ὁ λόγος αὐτὸς αὑτὸν 
ἐμποδίζει Φὸτ. 214 54. ἡὶ τὸν εἰδότα ἐμποὸίζυσι τύτοις τοῖς 
λόγοις τιβ. 169 Ρ29. --- ς ἀαὶ ἐμποδίζειν πολλαὶς ἐνεργείαις. 
φρονήσει, ἀλλήλαις ΗασΙ1. 1100 029. η18. 1158 320. Πδ15. 

πορίων ΤΠΙα11. 1259 525. ἐμπορία ἐπιμελητὰς δέκα κληρῶσιν 
410. 1640}. τὸ τῆς Αἰγύπτυ ἐμπόριον (161. 1508 814. 
καταγαγων ὅν (ἐπὶ Βομηοίάον) τὰ ἐμπόρια (ν 1 ἐμπορεῖα) 
ἀπέδοτο εβ1851 522. οἔ ἐμπορεῖον. 

1299 8. --- ἐμποδίζειν πρὸς τὰς ὕστερον πράξεις Πθ6. 86 ἔμπορος, ἀΐδὲ κάπηλος Πὸ 4. 1291.516. ὡς ἀφίκοντο ἐκ τῶν 
1841 36. μηθενὸς ἐμποδίζοντος πρὸς τὸ χρῆσθαι τοῖς νόμοις 
Πη14. 13338}24. ἐμποδίζειν πρὸς τὴν αἴσθησιν, πρὸς τὸ λα- 
βὲν τροφήν αἱ Ζ2μβδ. 6511. 16. 668 "24. 160. 659 817. 
Ζικ4. 686 486. --- τὸ παρὰ τὴν ὁρμὴν ἐμποὸίζον τὼ κωλυ- 
τικόν ΜΙὸ 5. 1018 321. μηδενὸς ἐμποδίζοντος τῶν ἐκτός ΠῚ. 40 

1288 Ρ24. ἄν μή τι ἐμποδίζη, ἐμποδίση, κωλύη καὶ ἐμποδίζη 
ΦβΒ. 199 311,18, 26. δδ..215.521. θά. 2551. --- ἐνέρ- 
γεια ἐμποδιζομένη Ηη14. 1158 Ρ16. ὅπως μ ἐμποὸίζηται 
ταῦτα Ἠη14. 115818. , 

ἐμπόδιος. ς ἀδι, αἱ ἀφ᾽ ἑτέρων ἡδοναὶ ἐμπόδιοι ταῖς ἐνερ- 45 
γείαις ἃ] Ηκδ. 1115 8. γ14. 1119517. η12. 115218.Ψ 
Πη2. 1824 3488. πα42. 864 338. Ζμγ 2. 6638 Ῥὅ. ἐμπόδιον 
τινι πρός τι κθ. 89912. ἐμπόδιος πρός τι: ἐμπόδιοι πρὸς 
τὴν ἀρχήν. πρὸς τὸ καλῶς ζῆν, ἐδὲν πρὸς τὸν λόγον ἐμ- 
πόδιον αἱ ΠΕΙῸ. 1311518. θ4. 1888 42. ΗΙ10. 1170 Ρ27. 50 
Οα5. 2127. Ζπ12. 111 Ῥ28. Δ08ο} ἡ εὐτυχία ὑπερβαλ- 
λεσα ἐμπόδιος Ἠη14. 1158 "28. 

ἐμποδισ μοὶ τῶν συμπερασμάτων τθ10. 161 516. ἐμποδὶσ- 
μὸς ταῖς βυλήσεσιν Ῥβῶ2. 1818 "18, 

ἐμποδιστικός τγϑ. 118 084. ἐμποδιστική Ἠη14. 1158 ΡΏ. 65 
ἧττον ἐμποδιστικόν Φδϑ. 215011. 

ἐμποδὼν δὲν (ἰ 6 ὁδὲν κωλυει) Ρβ19. 1892 "20. --- περὶ 
τὰ μὴ λίαν ἐμποδυὶν. ᾧ φανερά Ἠδ18. 112180. Χαρίτων 
ἱερὸν ἐμποδὼν ποιῶνται (ἐν ἑκάστη τῶν πόλεων ἵδρυται Ῥα- 
τδρδγ) Ηε8. 1188 38. ἡ ἐμποδὼν παιδεία (ἰ 6 υδίταϊα ἰπβέῖ- 60 
τατο) Πθ2. 1387.389. κινεῖ κινόμενα σχεδὸν πάντα τὰ ἐμ- 

ἐμπορίων οἱ ἔμποροι Πα 11. 1259 "26. (πρόσοδοι ἀπὸ τῶν 
ἐμπόρων. βοτὶ δαπάσπι ἐμποριῶν οβ 1845 "80, 90]] 1848 1, 
1. οἵ ϑοβποίάθγ.) 

ἔμπροσθεν (ἔμπροσθε αἰΐδχαθ βγπιμοίβ νοὺ πρόσθε Β)κ πυβαιιδαι 
ἴῃ ὕαχῦα Θχβίθαϊ οὗ Ζιι40. 624 "1. Ζμβ10. 656 25. δ10. 
688 520, 687580). 1. τόπι εἴθη ἡ διαφοραί... ᾧ ἔμπροσθεν 
ᾧ ὄπισθεν Φγδ. 200 582. τι88. 182 "18 8δ6 ΒΕ6ρθ. ἔμπρο- 
σθεν λέγεται ἐφ᾽ ὅ ἐστιν ἡμῖν ἡ αἴσθησις, ὄπισθεν δὲ τὸ 
ἀντικείμενον ζ1. 4671.080. Οβ2. 284 029. τὸ δεξιὸν ἢ ἄνω 
αὶ ἔμπροσθεν ἀγαθὸν ἐκάλυν Υὶ 195. 1518 824. τὸ, τὰ ἔμ- 
πρόσθεν, Ορρ τὸ ὄπισθεν κύτος Ζμβ1ο. 666 "22, 28, 2δ. 
φ0. 810}81. πβιά. 867118,12, 18. ι58. 896}29. τὸ ἔμ- 
προσθεν τῆς κεφαλῆς Ζμβ10. 666 "7. Ζιη8. 588 10. γϑ. 
512 082. αἱ ἔμπροσθεν τρίχες τῆς κεφαλῆς ΖΙγ11. 518 826. 
τὰ ἔμπροσθεν σκέλη, οἱ ἔμπροσθεν πόδες Ζμδιο. 688 Ρ20, 
687}81. Ζιιά0. 6241. --- βαδίζειν εἰς τώμπροσθεν, ορρ 
φεύγειν ἀνάπαλιν Ζιθ2. 590 26. οΓ 817. 1681 Ρ42, Φεδ, 
229 09. ὁ καρκίνος μόνος αὶ κινεῖται ἐπὶ τὸ πρόσθεν τῶν 
ζῴων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πλάγιον - ὀφθαλμοὶ κινῦνται εἰς τὸ πλά- 
γιον αὐτοῖς, ὥστε τρόπον τινὰ ἢ τις καρκίνυς κινεῖσθαι διὰ 
τῶτ᾽ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν Ζπ14. 112}}18, 20. οἵ 16. 1718 }18. 
- τὸ καλώμενον ἔμπροσθεν Ζμγϑ8. 665 318. δ9. 684}14. 
-- 3. τθιιροῦα]θ. ἔμπροσθεν ἀναγκαῖον ἐλθεῖν Φζί9. 239}16. 
τὰς ἔμπροσθεν ἡμέρας Ζιθῶ4. 604 "2. συνεστῶτα διαλυθή- 
σεται ἢ διαλελυμένα συνέστη ἔμπροσθεν Οα 10. 219 Ρ28. 
ἀποτελειῶται τὼ τῶν ἵππων θήλεα τὴν ἀρρένων ἔμπροσθεν 

Η}2 



944. ἐυπρόσθιος 

Ζιζ22. 516 08. - 8. 46 φαα! θοῦ Β6ΙΪΘ, ἱπαρτίπν!8 .Ο »ογάϊπθ 
ἀϊβεογθηάὶ, ἀεὶ ὃ ἔμπροσθεν (ὁρισμὸς) μᾶλλον, ὁ ὁ᾽ ὕστερος 
ἐκ ἔστιν Μαϑ. 994 "18. ὃ μαθημιατικὸς (ἀριθμὸς) ἀριθμεῖται 
μετὰ τὸ ἕν δύο, πρὸς τῷ ἔμπροσθεν ὃ ἑνὶ ἄλλο ἕν Μμθ. 1080 
481, -- διὰ τὴν εἰρημένην ἔμπροσθεν αἰτίαν Ζμδιο. 688 6 
585, ἡ αἰτία εἴρηται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμ- 

προσθεν ἐλέγομεν βἰπι αι7. 448 18. Μμ9. 1086 2. Οδ΄ 2. 
8106. ανθ. 418 88. Ρβῶι. 1839481. ξΑ. 978016. 

ἐμπρόσθιος. σκέλη ἐμπρόσθια Ζμδ10. 688.312, "6, 690516. 
12. 695 87,9. 

ἐμπρόσθιοι πόδες Υ 221. 1518 "20. οἱ ἐμπρόσθιοι ὀδόντες, 
ἀΐδὲ οἱ γόμφιοι Φβδ8. 198 825. 

ἐμπροσθόκεντρος. τὰ ἐμπροσθόκεντρα, 18 ὅσα ἔμπροσθεν 
ἔχει τὰ κέντρα Ζια ὅ. 490 320 (οῇ τὰ τὴν ἐξῶσαν ἐπιβο- 
σχίδα τῇ στόματος ἔχοντα Ζμὸδϑ. 6718}18.) δίπτερα ὅσα κ5 
ἥ μέγεθος μὴ ἔχει ἢ ἐμπροσθόκεντρά ἐστιν Ζιαδ. 490 518. 
ΟΡΡ ὅσα μὴ ἐμπροσθόκεντρα 14 ὀπισθόκεντρα Ζμὸ ὅ. 678 

16, 682 812. 6. 688 Ἂς ΟΥ51.280, Μ΄.209 οὐ 218. 

ἐμπροσθωρητικός. τὰ ἐμπροσθυρητικαί, ορρ ὀπισθαρητικά 
Ζιγι. 509 ὕΣ. 6} Μ818, Ε 8171. 

ἐμπτύειν. γενομένων τῶν νεοττῶν (τῶν περιστερῶν) ὃ ἄρρην 

ἐαπτύει αὐτοῖς ὡς μὴ βασκανθεῆσιν 211. 1521 528. 
ἐμπύημα. μίτυς, φάρμακον τυμωάτων ᾧὶ τῶν τούτων ἐμ- 

πυημάτων Ζιι40. θ24 317. οὗ ἀδθηὶ ορρ ΧΥ͂ΠΙ, 1,149. 
ἔμπυοι ἵ; ἵπποι Ζι024. 6046. ἔωπυον παϑ1. 868 38,9. 
ἐμπυρεύειν. ἡ τῶν καταμηνίων ἔκκρισις, ἐμπυρένει θερμό- 

τητα Ζγβά. 189 "10. τὸ ἐμπεπυρε μένον θερμόν Ζμβ 8. 
θ8457. 2. 649 3526, ἐν τιὴ φυσικὴ πυρὶ ἡ φύσις ἐμπεπύ- 

ρευκε τὴν θρεπτικὴν ψυχήν ανϑ. 414018., τῆς ψυχῆς ὥσπερ 
ἐμπεπυρευ μένης ἐν τοῖς μορίοις, τύτοις ζά4. 469 "16. 

ἐμπύρευ μα τι καταλείπεται τοῖς καυθεῖσιν [216. 1517 }84, 

40. 217.1518.810. 

ἔμπυρον δῆγμα θ164. 84016. 
ἔμπυρρος. τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμπύρρων ἡ τὰ τριχώματα 

γίνεται λευκόπυρρα χβϑ. 19118. 
ἐμπύρωσις τῆς ψυχὴς ἐν τὴ καρδίᾳ αν10. 478 880. 

ἑαύς, ἡ (ὁ Ζιθιτ. 600 Ρ22). 46 ἱποοπϑίαπεϊ νοοαθ}} βογίρέαγα 
οὗ Γμδηρκανοὶ Αγ ἀθ ρει δὴ Ρ ΧΧΙΧ, --- 1. Εωγάδθ 
(ἔμαγβ Ἰαϊατία 1, Ε τἰνα!αία γάαϊθας, Εὶ οαδρίοϑ Αποίον οὔ 
Β' 11). ἡ χελώνη ὼ τὸ τῶν ἑμύδων γένος ὁμοίως ἔχειν 40 

δοκεῖ τοὶς μαλιακοστρακοις ἢ τοῖς ὀστρακοδέρμοις, ἕτερον ὃν 
γένος τώτων Ζμβ8. 8548. αν10. 475 Ρ28. τοίογίαν ἰηΐοῦ 
τὰ ὠοτόκα ἡ τετράποδα Ζιβιδ. 506 "19. Ζπ1δ. 118.516, 
τὰ φολιϑωτά Ζιθι1. ΘΟΟΡΣῚ, τρινγλοδυτικά Ζπι5.118516. 

τὸ ἐμπρόσθια κῶλα Ζμδτο. 681 528. οἱ τὸ 

ἐμφύεσθαι 

φθ. 8121. ἡ σηπία, τὸν θολὸν ἀφίησι ὸ ἐν αὐτῷ κρύπτεται 

ἐμφννασα φεύγειν εἰς τὔμπροσθεν [811]. 1581 "42. -- ἐμ- 
φαίνεσθαι κατὰ τὴν ὄψων Ζγα 28. 181 518. ἐμφαίνεται ἐ ἐν 
ἐνόπτροις χρώματα, σχήματα μαϑ8. 845526. ὙΣ. 8172 488, 
4. 818}18, 6. 87121. Αδ 15. 98 327. ἐν οἷς ἐμφαίνεται 
τὰ εἴδωλα αι2. 488 412. ἐμφαίνεται ὼ ἡ μικρὰ ποικιλία 

πλὸθ. 9644. περὶ ἐμφαινομένουιν ὸ ἀνακλάσεως αιϑ. 438 
49, --- τὰ ἤθη τὰ ἐπὶ τῷ προσυΐπν ἐμφαινοόμενα φ2. 800 

480 (εἴ ἐπιφαίνεσθαι φι. 805 529, 9), --- ἐμφαίνεσθαι ἱ 9 
φαίνεσθαι ἐνυπάρχον. τὸ καθ' ἕκαστον ὅπερ ἐμφαίνεται ἐν 
τὴ κατηγορία τὴ τοιαύτη ΜζΙ1. 1028 828 (οὔ λ8ὅ Β2). οἵἁ 
νά. 1091 236. ΦγΙ. 200Ρ11. Ψβ2. 418 315 (ἐνυπάρχειν καὶ 
ἐμφαίνεσθαι). Πα 5. 1254.580 (ὁ ἐνυπάρχειν 481). Βα4. 
1090 }23. Ρβ21. 1394 020. τι81. 181 528. ἐν τῷ μέσῳ 
ἐμφαίνεται ἑκάτερον τῶν ἄκρων Πὸ9. 1294 018. --- ὑκ ἐμ- 
φαίνεται ὁ τὴς ἀντιφυΐνυ φθόγγος πιθι1. 918 088. 

ἐμφανής. ποιεῖν ,ἐμφανὴ τὰ ἀποκεκρυμμένα οβ1849 "22. εἰς 
ἐμφανῶν καταστασιν, ὄνομα δίκης Γ 882. 1541 ΡΝ271. ἐν τοῖς 
φυτοῖς κεκρυμμένη ὸ ὑκ ἐμφανὴς ἡ ζωΐ φται. 815.512. 

ἐμφανέστατον (τὸ αἱματῶδες) κατὰ τὴν πρυΐτην σύστασιν 

Ζμδ4. 665}8. ζῳοτοκεῖν, ὠοτοκεῖν εἰς τὠμφανές Ζιγι. 510 
520, 511 528, Ζγα!. Τ11 41. β1. 182 526. --- τὸ ἀξίωμα 
ποιεῖ ἐμφανεστέρως Ῥβι1. 1891 "21. - ἐμφανέστατον τὸ 

λεχθέν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀνθριύπων, ἐπὶ τῶν θεῶν Ζμγά. 666 
ν21}. Ηθ9. 1168.}8ὅ. 

ἐμφανίζειν τὰς ἀποδείξεις, τὸ ψεῦδος, τὸν ψευδόμενον Αα80. 
40.524. τιδ. 109 586. 1.165526. ἐμφανίζειν μέγεθος ἀρε- 
τῆς, τὸ δίκαιον, τὸ συμφέρον. τὴν αὐτῷ διάνοιαν. τὴν αὐτῷ 
κακίαν Ραϑ. 1821 "27. 18. 18749. ρΡ2. 1422 029, 15. 1481 

" 0. 1.1420 "6. ἐμφανίζειν ς ρϑιῦ ργδοάϊοαὶ ἐμεφανίζειν ὑκ 
ἦσαν ἀγαθὸν τὴν ἡδονήν βἰπι Ηκ2. 1173 .}81]. ρ8. 1424 086. 
ἐμφανίζειν ποσαχῶς λέγεται τα! 8. 108 320, 24. ἐμφανίζειν 
ὅτι νοὶ υἱς ρ80. 1437 322,}5. --- ἐμφανιστέον τι29. 181 
488, ρ80. 1481 822, 5, 

85 ἐμφάνισις ψΨευδῦς συλλογισμῦ, ἁ ἁμαρτίας τιῖ8.176}29. 24. 
179 028 (ϑγὴ δύλωσις Ρ25), 18. ἐμφανισις λόγων ἐναντιν- 
μένων ρ6. 142714. 

ἔμφασις χρώματος, σχήματος ἐν ἐνόπτροις, μαϑ. 845 015, 

18, 24. γ4. 3718 24. 6. 8177 Ὑ17. ποιεῖν μὴ ὁ μοίαν ἔμφασιν 
χ 2. 1925. ἔμφασις διὰ τὴν ἀνάκλασιν Μγ4. 818 581. 
ἔμφασις σαφεστέρα πχγϑ. 982 "24, ὴ ἔμφασις ἢ τὰ εἴς 
δωλα μτῷῶ. 464011. τὸ ὁρᾶν πότερον [ ἔμφασις αἰῶ. 438 
"δ. - τῶν ἐν ἀέρι φαντασμάτων τὰ μὲν κατ᾽ ἔμφασιν. 

τὰ δὲ καθ᾽ ὑπόστασιν κά. ,395.529, ο[84838., 86. 

πολοὺὴν χρόνον μένει ἐν τοῖς ὑγροῖς αν]. 4170}18. 10.415}271. 45 ἐμ φ ερής. τροφὴ ἐμφερὴς τῷ κηρῷ Ζιιά0. 828 86. τω τιθέ- 
αὶ δύναται ζῆν χωριζομένη τῆς τῷ ὕδατος φύσεως Ζιθ2. 

589 3524. ἐλάττων τῆς θαλαττίας χελώνης 429. --- 2. ΡΓ86- 
εἶραθ Ἐπιγε ἰαἴϊατία 1. ὁ πλεύμων σομφὸς ὀλίγην ἔχει θερ- 
μοτητα αν]. 470 17,19. ἔχει τὸν σπλῆνα μικρὸν πάμπαν 

μένος πρὸς τὴν ὄψιν ὁ κύκλος κωνυ τομῇ ἐμφερὴς ἐγένετο 
πιεῖ. 912 518. λίθοι ἐμφερεῖς μύλαις 807. 1580 527. ὃ 
ναυτίλος πολύπους μὲν ὑκ ἔστιν, ἐμφερὴς δὲ κατὰ τὰς πλε- 
κτάνας 816. 1581 "17. 

Ζιβι5. 506 .519. ονοταπι ραγίυβ Ζιε88. ὅ 568 3854. ο8 Να- 5ὸ ἔμ φραξις τῷ φάραγγος πια18. 9011. 11. 900 815. μηλὲ- 
ἴατο ἀν Βομ ] ἀΚν 18, ῬΒΘΟρἊγ Ι͂ 801. -- ὅ. Ὑτίοπγχ 
ΔορΥρυϊδουβ ΘοοΙ. ἡ ἑαωὺς ὅτε κυστιν ὅτε νεφρὲς ἔχει" ὁιαὶ 
τὴν μαλακότητα γὰρ τῷ χελωνίε εὐδιαάπνον γίνεται τὸ ὑγρόν 

(813894,11410; ΚΒὶ 446) Ζωαγϑ. 6711 581, 88. (ἀϊβραῦδνο- 

μίαν ἔμφραξιν (τῶν πόρων) γίνεσθαι πβ41. 810 019. 
ἐμφραττειν τοὺς πόρος πγ18. 812 085. ιδ4. 897 5838. ληβ. 

9614, ἐμφράττονται οἱ πόροι πα 52. 865 28. ε84. 884 
886. λζϑ8. 900524.ς 

τυαηῦ ἀθ δος απίπια! 5 Ναΐατρ ἀντ ΘΟΒΠάΝν 78, 75, 122, 56 ἔμφρων. εἰ ποιήσει περὶ ἐδὲν γένος ἔμφρονα ῬΡαῶ. 1858 522. 

128. 80: Ταβίαἀο οοτίδοοα; Ε' 297, 157 ἰὰ νοὶ ϑρβδγρὶβ 
πιθγουνα δ; Καὶ 482 Επηγβ Ἰυϊατία; ΚαΖμ 99, 2 ϑρΒδγρὶβ 
οοτίατα Μοτγ τὸ] ροΐϊϊυ8 ὙτίοηΥχ ϑδερυρθδουβ ἀϑοῖ οἴ 
ΚαΖι 82, 9. δι. 1715. 8 ἔτηγβ θυγορβϑθα νοὶ Ἰυΐατια. οὗ Μ 
811. ΑΖΙ111δ6, δ.) 

ἐμφαίνειν φαντασίαν μήκυς κά. 35 "6. ἐμφαίνειν αὐθάδειαν 

ὁ ἀληθὴς ἔμφρων γεγΎ1. 1284 584. ληγύσης κινήσεως ἐμ- 
φρονέστεροι γίνονται πλ14. 951 35. --- ῥᾳστώνη ἔμφρων 
Οβι. 284 582. τέχνη ἐμφρονεστέρα αὶ μᾶλλον ἀληθινή Ῥα4. 
1859 06. 

δ ἐμφύεσθαι ἐν ἔνλῳ., ἐν ἐρίοις Ζιιδ. 611 ῬΩ0. ε82. 567 "3. 
15. 547 Ρ25. ἐμπεφύασι (Ηοῃι Θ 84) Ζγεδ. 185 416. 



ἐμφυλλισμός 

ἐμφυλλισμός φταθ. 820 589. 
ἐμφυσᾶν. τὸν πλεύμονα δίστασθαι ἐ ἐν τῷ ἐμφυσᾶσθαι Ζαγθ. 

669528. αν!. 470 540. τὸ ἐφ ρ τ; (τὸ αἰδοίν) ὑκ ἐμ- 
φυσᾶται, τὸ δὲ χονδρῶδες ἔχει αὔξησιν Ζιβι. 500 }82. τὸ 
μὲν τῆς τροφὴς ἐαφυσᾷ, τὸ δὲ σαρκοῖ Ζιθ21. 608 580. 
ἐμφυσὰν τὰς φλέβας πεϑ. 881 14. β20. 868517. χάμαι- 
λέων ἐμφυσώμενος Ζιβιι. 8088. τὰ ὦτα ἐμφυσᾶται 
πλβἢ.960518. ὀφθαλμοὶ ἐμπεφυσημένοι, κεφαλὴ ὥσπερ 
ἐμπεφυσημένη Ζιζ8. 561519. δῚ1. 624517. 

ἐωφυτεῖαι τῶν φυτῶν πῶς γίγνονται ζ8. 468 28-28. 
ἔμφντος θερμότης μβ2. 855 "9. πβ21. 869511 (ἔμφυτος καὶ 
προῦπαρχυσα). ἔμφυτον πνεῦμα πν]. 48151. ἔμφυτος ὁ ὁρμή, 
ὄρεξις Φβι. 19219. ηεη12. 1344 "28. ἐθίζεται ὑπ᾿ ἀγω- 
γῆς τὸ μὴ ἔμφυτον Ἴβ2. 12202. --- ὁ πηλὸς ὁ ἔμφυτος 
ὀξέως προάγει φυτὰ πίονα φτβά. 826 "17. 3. 828 θ26, 41. 

ἔωψυχος. ὅσα περὶ ἔμψυχα πιζ. --- τὸ ζῷον σῶμα ἔμ- 
ψύυχον, ὕσία ἔμψυχός ἐστιν Ζγβά. 13819. τεῦ. 186 517. 
τὸ ἔμψυχον τῷ ἀψύχυ δυοῖν μάλιστα διαφέρειν δοκεῖ, κι- 
νήσει. τε τῷ αἰσθανεσθαι ψα2. 408 525. τὸ αὐτὰ ὑφ᾽ 

ιο. 
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αὐτῶν κινεῖσθαι ζωτικὸν ὃ, τῶν ἐμψύχων ἰδιον Φθ4. 3557. 30 
6. 269 "2. 9. 265 084. ὁ ὑρανὸς ἔμψυχος Οβ2. ,3288 529. 
εἴ αἴ. 2715 Ρ26 (γοϊκιθδηῆμ Αὐ Ῥβύ ἢ Ρ 10). ὅτ᾽ ἂν ἔμ- 
ψυχον ὅτε βίαιον φέροιτο φορὰν ὑδὲν αὐτιῶν Οβϑ9. 291 828. 
τῷ ὑρανῷ οἱ ἀρχαῖοι ὑπέστησαν μυθικῶς ἀνάγκην ἔμψυχον 
οβι. 284 8328. διώρισται τὸ ἔμψυχον τῷ ἀψύχυ τῷ ζῆν 
Ψψβ2. 418 321. ἔμψυχα εἶναι. Κι Ψυχήν. ζωὴν ἔχειν Ζγα 
18. 122}18, 22. ἡὶ ΨυχᾺὶ ὑσία τῇ ἐμψύχυ Μζ1ο. 108ὅ 
"15. μόριον ἔμψυχον Ζγβι. 184 515, "24, 32. μὴ ἔαψυχος 
ἡ χεὶρ αὶ μέρος Μζ11. 1088 "82. ποῖα ὠὰ γίγνεται ἔμψυχα 
Ζγβ8. 181.582. δ. 141 521. τὸ πνεῦμα, ἔμψυχος τε ὼ γό- 80 
νιμος σία κα. 394 "11.--- τὸ ἔωψυχον τὸ ἀψύχυ τιμιώ- 
τερον Ζγβι. 181}29. Ηη71. 1160 54. αἱ ἐν τοὶς ἐμψύχοις 
ὶ ἐν ψυχὴ δυνάμεις, αἱ μετὰ λόγυ ὀυνάμεις ἐν ἐμψύχῳ 
εἰσὶν ΜΙΟΣ. 1046 437. δ. 1048 44. --- τὸ ἔαψυχον σῶμα 
πᾶν ἁπτικόν ἐστιν ΨΎ18. 48ὅ 514. πᾶν ἔμψυχον ἔ ἔχει θερ-- 85 
μότητα, ψβ4. 416}29. ἀναρμοστία τὸ ἐμψυύχν σώματος 

νόσος ὴ ἀσθένεια ὼ αἶσχος 41. 1482 38. πορρωτάτω τῷ 
ἐωψύχα τὸ ξηρόν ΖΎβΙ11. 188.511. --- ὁ δικαστὴς βύλεται 
ἐἶναι οἷον δίκαιον ἔμψυχον ΗΕΊ. 1182 322. ὁ ὄϑλος ὄργανον 

ἔμψυχον, κτῆμα ἔμψυχον Ηθ18. 1161 4. Πα4. 1258}82, 
38. τῆς κτήσεως μέρη ἔμψυχα. ἄψυχα 1η8. 1828 588. 
ια6. 1845 829, --- Ἐμπεδοκλὴς λέγει περὶ τὸ μὴ κτείνειν 
τὸ ἔμψυχον Ῥα18. 1831314. -- κέχρηται Ὅμηρος πολ- 
λαχ τῷ τὰ ἄψυχα ἔμψυχα λέγειν διὰ τῆς μεταφορᾶς 
ΡΎ11. 141152. λέξεις ἔμψυχοι 7139. 1600 .522. 

ἐν. ἐν τινι εἶναι ποσαχῶς λέγεται Μδ28. 1023 824 ΒΖ. Φὸ 8. 
ἄρα αὐτό τι ἐν ἑαυτῷ ἐνδέχεται εἶναι Φὸ 8. 210 328 -Ῥ22, 

- ἀδ ἀδὰ Ρτδθρ ἐν οἢ Ἐποκθα Ι121-28. -- 1. ἐν ἀδ Ἰοθο. 
α. κάλαμοι ἐν οἷς ἱστᾶσι τὰς ἀμπέλως Ζιε80. 5568 38. τὰ 

ἐν τοῖς ζώοις μόρια ( ᾳ τὰ τῶν ζῴων μόρια) Ζγαϊ. 115 

1. γίνεται {τῦτο τὸ γένος) ἐκ τὴς θαλάττης ἐν πολλαῖς 

ὀργυιαῖς Ζιδδ. 580}9. --- ἐν ὀφθαλμοῖς μᾶλλον εἶναι, ορ᾿ 
παρορᾶσθαι Ππζά. 181919. οἵ Οα4. 287 "17. Ῥβα. 1384 
δι, τὸ λίαν ἐν φανερῷ Ὰ ἐν ὀφθαλμοῖς Ῥα 12. 1372 324. 
β6. 1384 335. ἐν φανερῷ Ρβθ. 188ὅ 58. ἐν τιῷ φανεριῦ 
Ζιγ1. 510 49. δ8. 588 54. πο11. 1462 51}, ἐν παραβιίστῳ 
τι. 157154.-- ὃ. εἶναι ἐν ὁποκειμένιῳ ΚΆ.1521, οΓ ὑπο- 
χείμενον. ἧἥ ὕλη ὡς τὸ ἐν ᾧ (ον δορίταπάστ ἐνυπάρχει ἤ 

στέρησις τῆς μορφῆς) φθείρεται Φαϑ. 192 420. τὰ ἐν τόπῳ. 
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τὰ ἐν χρόνῳ ὄντα ᾧδ12. 221 329,28. τὸ ἐν ἀρχὴ ν ἀρχή 50 
Ρ111352, Ῥ15, 38. Ἰορίςθ εἶναι, τιθέναι ἔ ἔν τινι, ἐν ὅλῳ τινί 

᾿ἐν 240 

Αβι. 58.421, 32,20. 66 16, ἐνιότε τὴν καθόλυ προτείναν- 
τες τὴν ἐν ταύτη [ λαμβάνυσιν Ααϑ82. 41 515, δΒρα Δ] 16 Ὁ 
ὑπάρχειν ἔν τινι, ἐνυπάρχειν ἔν τινι. ἰδτααύδτα ποίδπι ἴῃ ἀ6- 
βηϊθίοπα πούϊουϊβ Μδ18. 1022 828. ΑὙΎ4. 18 λ8ὅ, 86, 38. 

22. 84514, 25 ΒΖ Αν Β01Υ͂ 861. --- τιθέναι ἐν τος ἀγα- 
θεῖς, ἐν ἐπαίνῳ Ῥαϊ0. 1869 "2. 8. 1889 Δ1, εἰ ἐν τοῖς διαὶ 
τύχην γινομένοις τὸ καλῶς ζῆν ἐστίν ηεα 8. 1318 .512. τις 
θέναι ἐν τέρατος λόγῳ Ζιζ 3. δ59 "20 (χα ὰ κρίνυσιν ἐν 
τέρασιν Ζιζ 22. 518 32). ἐν ἀγαθὰ λόγῳ, ἐν μορίαν λόγῳ 
Ηεῖ.1 181}20.  Φγό. 20175327. τὰ ἐν ἀρετῆς τάξει ὄντα ἡμαϑά. 
1198 827. ὡς ἐν αἰσχριὴ φιλαύτυς ἀποκαλῦσιν Ηι8.1168.80. 
- ς. ἐν τοῖς δικασταῖς κρίνεσθαι, ὁ ἐν τοῖς δικασταῖς κίνδυνος 
δ ΠῈ16. 1800 "58. Ραῦ. 1817 514. ρ80. 1487 316. 
81.1442.ν20. ὧν αἱ ἀρχαὶ ἐν ἡμῖνς ὼ αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμὶν ὼ 
ἑκύσια Ἠγ7. 1118 "21. ὁ ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ πράττοντι ΗΥ2. 

11104,816, 17. 3.1111523. 5. 1112}28 8]. Άρββον 1862 

Ρ15. --- ἀ. ἃ Ἰοσδὶι βι βαἸβοδιίοπθ ΡΥΔΘΡ ἐν 60 ἀεἤεοῦι, 
υἱ ἕξιν οὖ διάθεσιν Βἰραίβοοι, ἴῃ 48 «υϊὰ γογβαῖαγ. οἱ ἐν 
ταῖς πράξεσιν ὄντες (ἀϊδὲ οἱ πεπραχότες) ΜτΊ1. 4608 524. 

εἶναι ἐν τιμαῖς, ἐν ἀρχαῖς. ἐν ὑπεροχαῖς εὐτυχημάτων, ἐν 
τοῖς πράγμασιν, ἐν ὀλιγαρχίᾳ Πὸ 4. 1290 12. 11.1295}14. 
158. 1299 8. εθ. 1805 58, 4, 28. 1. 1807 "9, 8. 1808 ὅ, 

1809 38, οὔ ἀρχή Ρ 118 9. εἶναι ἐν χρείᾳ τινός Παϑ9. 1258 
415. Ἠεβ. 1188 Β7. εἶναι ἐν πάθει, ἐν τῇ ἀντιφάσει ὴὸ ἀγνοίᾳ 

ΠΎ16. 1281}8. Φβθ4. 2554. ἐστὶ τὸ ἥδεσθαι ἐν τιὸ αἰσθά.. 
νεσθαί τινος πάθως Ῥα11. 1870 327. οἵ ὅ. 1361 280. Παΐ. 
1285 082. η1. 18281. 11. 1880 9. --- 6. ἱπᾶθ ῥγϑβρ ἐν 
τοοάδ]θτα βρη βοδίϊοποηι ἐπ αϊῦ, αὐ ἀκαγρθϑύισ, Ὁ ν6] 51η}- 
ΡΙΐοοπι ἀδεϊναπι πηοάδ]θπι ν 6] ρυϑθροβιοηθοι οδυβαί θαι θχ- 
βρθοίβϑ, οὖ ἰηύθγάιπι ργορθ δὰ δάνθγοὶ! νἱμὰ δοοοάδι, ταὶ 
ἀπὸ τύχης υἷς ἐν προαιρέσει (ἱ 6 υς ἐκ προαιρέσεως γενό- 
Μενα) ληπτέον Ῥαϑ. 1807 25. ἐν ὑπεροχῇ (ἰ ᾳ δι’ ὑπερο- 
χὴν) τῶν ἴσων μορίων βαρύτερον ἕκαστόν ἐστιν Οὐ 2. 808 
ὅν. ὡς ἐν τύπυ: εἰρῆσθαι, δγπ ὡς τύπῳ εἰρῆσθαι, ν τύπος. 
ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν ν κεφάλαιον. ἐν παρέργῳ αν. 418 

824. 9. 1074 586. ἐν παραδρομὴ Πη17. 13836}»24, ὡς 
ἐν γένει λαβεῖν Αβ 16. 64 029. ὡς ἐν παραβολὴ προτείνειν 
τθλ. 158 025. ἐν ποίοις ὀργάνοις. τὴν μάθησιν (τῆς ἀνσικῆς) 
ποιητέον Πθ6. 1841 582. ἐν αὐτῇ (ἔοτὶ ταύτη) τῇ διαφορᾷ 
ὴ τραγῳδία πρὸς" τὴν κωμῳδίαν. διέστηκεν ποῦ. 1448.216. 
ἐν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοροὶς ἢ μιμησίς ἐστιν ποϑ. 1448 
424, μιμεῖσθαι ἔν τινι. ἐν τοῖς αὐτοῖς (κὰ εἰρηϊβοδηάαπι 
μιμήσεως ὕλην ΝᾺ] ΡοοΙ]Ι 81) ποῖ. 14417}29 (ὔ 8] 1). 
2.1448."20. 8. 1448 25. 6. 1449 "88. ποιεῖσθαι τὴν μί- 
μήσιν ἐν ῥυθμῷ. λόγῳ. ἁρμονίᾳ, ἐν τῷ πράττειν ποὶ. 1441 

Δ22. 22. 1459 315. κινεῖσθαι ἕν τινι (δὰ βἰ σαι βοιηάα8. κινή- 
σέως οδῖθροΥΓΪΔ8, υὐγιιπὶ τόπηρς δὴ ποσόν 8ῃ. ποιόν φιυϊοῦυγ) 

ᾧῷει!. 224 09, 8. 226 080. 4. 2217 25. ζ4. 285 014,16. 82. 
252 11. 6. 260 38, 8. 262 82, 4. ἐν οἷς σκωπτονται Ρβ2. 

1879 δ, εἰκαζειν ἐν τῷ ἀνάλογον ΡῬγ4. 140681. ἐν οἷς 
τρόποις ἐνδέχεται περὶ τύότων λόγῳ χρήσασθαι ρ8.1428528, 
οἱ ἐν τύτεις τοῖς σχήμασι συλλογισμοί Αα 28. 4017. » 
μύθυ σχήματι Μλ8. 1074}1. ἐν ὕλης εἴδει. ἐν ὀργανυ 

ἔδει ΜΑΞΒ. 988 "7 Βε, 984 517. 4. 985 482. μα. 839528. 

Πα8. 1258 580. τὰ ἐν μεγέθει ἱ 6 τα μεγάλα Ηιύ. 1107 
429. οἵ δ4. 1122 328. τὸ ὄξος ἐν φαρμαχῳ (ῥτο τηθάϊοα- 
τΑθῃ 0) τῇ ἄλλη σαρκί πλα 1. 959 "14. ἐν τοῖς ἐναντίοις 
ὀνόμασι τὰ πράγματα προσαγορεύειν εἰρωνεία ἐστίν ρ22. 
1484518. (6γὰ τοῖς ἐναντίοις ὀνόμασι προσαγορενήειν 826). 
αἱ τοιαῦται πράξεις ἐν τι σπανίῳ γεγόνασιν ρϑ. 1429 082. 

ἐν προχείρῳ μβ3. 856 "19. ἐν τοῖς πρώτοις, ἐν τοῖς πλεί- 
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στοις (ορΡ ἐνιαχϑῦ) Ζιζ 11. 510}17, 18. ἐν τοῖς μάλιστα 
ρΡ2.1421}19. ημβ8. 1200 526. --- δὰ Βυπὸ ἰαθίογθι υϑαπι 
ῬΓΒΘΡ ἐν τϑίθυθμἀδθ νἱάθηῦαν αυδοάδπι ἕοσιαϊαθ. ἡ ἐν ὅλῳ 
πρότασις. οΡΡ ἡ ἐν μέρει Αβθ. 58 "28. α82. 41.318. τὸ 
ἐν ὅλῳ εἶναι ἡ τὸ κατὰ παντ' ὃς ὁμοίως ἀποδώσομεν Ααϑ. ὃ 
8042. 1. 34 027. ἐν μέρει ν μέρος. προτάσεις, θέσεις ἐν τῷ 
ὑπάρχειν Αα2. 25 85 (βγπ πρότασις τῷ ὑπάρχειν 24 581). 
τβι. 109 "9. μῖξις, συμφωνία γίνεται ἐν ἀριθμῷ, ἐν ἀριθ- 
μοῖς, ορρ ἀορίστως Μνθ. 1092 "27 ΒΖ. αι8. 489 82, 440 
82. 20, 4. 442 16. -- 2. ἐν ἀθ Τδιῦρογθ. ἐν ἡμέρᾳ Ζ Ζιη10. 10 
587.»329. ἐν νυκτὶ ἢ ἡμέρᾳ Ζιθ2. 590 226. --- κᾶν ἴ 9 ὼ 
ἐν ποὶ. 1447 821. Ζμγά. (51 426, --- (ργοὸ ἐν ᾧ μΎγ5. 818 
081, 82 βου δθπάσπι ἐφ᾽ ᾧ οἱ Εποκοι Π 34.) 

ἐναγίζ εἰν τινί, ΒΥἃ θυσίαν ᾿ἐπιτελεῖν θ108. 840 56. τοῖς περὶ 
“Αρμόδιον ἐναγίζει ὁ πολέμαρχος 8 8387. 1842 "8. 

ἔναγχος Ῥα15. 1816}81. 
ἐναγώνιοι νῖκαι αρῦ. 1250 "87. 
ἐνάδειν ἐναρμόνια μέλη πιθι δ. 918 "22. 
ἔναιμος. ἔναιμος ὃ πλεύμων Ζμγθ. 669 325. 1. 610 "11,84. 

8. 671 "11, 84. Ζγβι. 182.088, 85. αν1δ.41818. τὸ ὁ ζῷον Ὁ 
αἰσϑήσει ὥρισται, αἰσϑητικὸν δὲ πρῶτον τὸ πρῶτον ἔναιμον, 
τοιῦτον ἡ καρδία 2μγ4. 666.585,}1. οὗ Ζγβ4. 140 .518, 
58. δ. 14116. 6, 742 "860. υ3. 450 54. τὸ ἔναιμον μέρος 
Ζγαδ. 118 Α12. ἐναιμότερα καταμήνια Ζικ1. θ84 818. ἐναι- 
μότατον μόριον αν] ὅ. 418 418. τίς ἐναίμυ, ἀρετή πα88. 868 35 
418. --- πιοῦδρἢ χλωρὰ ὼ ἔναιμα τὰ πράγματα, (Θοτρίδ8) 
Ρηϑ8. 1406 9. -- τὰ ἔναιμα 1 ᾳ Οβίθοζο. γένη μέγιστα τῶν 
ζῴων, εἰς ἃ διήρηται τἄλλα ζῷα, ταδ᾽ ἐστίν, ἕν μὲν ὀρ- 
νίθων, ἕν δ᾽ ἰχθύων, ἄλλο δὲ κήτυς. ταῦτα πάντα ἔναιμά 
ἐστιν Ζιαθ. 490 ἡ. ἄλλαι (διαιρέσεις) εἰσὶν ἀνώνυμοι οἷον 50 
τὸ ἔναιμον καὶ ἢ τὸ ἄναιμον Ζμαϑ. 642}16. τὰ τέλεια ᾧ ἔναιμα 
ζῷα, ὅσα ναιμα τὴν φύσιν Ζμδδ. 682384. Ζγα!τ. 121 
481, τὰ ἔναιμα, ὁρρ τὰ μὴ ἔναιμα Ζμγθ. 669 31, οὔ ἀἄναι- 
μος Ρ 44 "61- 48.528. πάντα τὰ ἔναιμα Ζγα 2. 116 484, 
"14. πᾶν τὸ ἔναιμον νανῶδες Ζμὸδιο. 686 ῬΩ2. τὰ ἔναιμα 85 
κινεῖται τέτταρσι σημείοις ̓  μόνον Ζιαῦ. 490321. Ζμδ12.698 

57. τὰ ἔναιμα μείζω τῶν ἀναίμων Ζγβι. 182521. Ζιαῦ. 
490521. συμβέβηκε τῶν ἐναίμων τὰ ἐντὸς μόρια ὀνόματα 
ἔχειν Ζιὸ 8. 5211. τὰ ἔναιμα πάντα δίνεται ἀπὸ σπέρ- 
ματος Ζγβι. 188 "18. -- τὰ ἔναιμα" ᾧὶ πορευτικά Ζμγδ. 40 
661 582. τὰ πεζὰ ὼ ἔναιμα Ζιδτο. 586 025. μκΆ. 466 
410. πάντα τὰ ζῳοτοκᾶντα ἢ ῇ ψοτοκῦντα ἔναιμά ἐστιν. ἢ 
τὰ ἔναιμα ἢ ἣ ζῳοτοκεῖ ἢ ἥ ὠοτοκεῖ Ζγβι. 182 08. ὙΥ1. 1560 6. 
τὰ ᾧοτοκῦντα τῶν ἐναίμων ΖΎΥΙ. 149 412, ἔστι τῶν ἐναί- 

μὼν πολυαιμότερα τὰ ἢ ἐν αὑτοῖς ὦ ἔξω ζῳοτόκα τῶν 46 
ἐναίμων μὲν φοτοκόντων δέ Ζιγ19. 520 "217. τῶν ἐναίμων 
ὅσα μὴ ζωτικὰ λίαν εἰσί αῳ!1. 41954. 

ἐνάλειμμα. ἡ τῶν γονίμων γυναικῶν τοῖς ἐναλείμ μασι πεῖρα 
πὸ. 816}18. 

ἐναλείφ εἰν. ὅταν ὠποπέση τὸ ἐναλειφθὲν τὸ κονιώματος Ζγα 50 
19. 1726 ΡΩ7. οἱ γραφεῖς ὑπογραψαντες ταῖς γραμμαις ὅτως 

ἐναλείφυσι τοῖς χρώμασι τὸ ζῷον Ζγβο. 148 "24. εἴ τις 
ἐναλείψειε τοῖς καλλίστοις φαρμάκοις χύδην, ορρ λευκο- 
γραφῆσαι εἰκόνα ποθ. 14501. 

ἐνάλιαι νῆσοι κϑ. 3921. ζῷα ἐνάλια κῦ. 397 517. 
ἐναλίγκιος (Ρδσπὶ 108) 82. 9106 .38. 4. 978 "9. 
ἐναλλάξ. οἱ χρήσιμοι πρὸς ς ἀλκὴν ὀδόντες ἐναλλὰξ ἐμπίπτυσιν, 

ὅπως μὴ ἀμβλύνωνται τριβόμενοι πρὸς ἀλλήλυς ΖμΎ1. 661 
421 οἵ ἐπαλλαττειν. τὸς κακὲς αὶ τόπῳ διορίζει, ἀλλ᾽ ἐναλ- 
λὰξ μεταξὺ ἀνδρείν τὸν ἀσθενέστερον Ἐ1471. 1508 426. --- 80 
φλέβες φέρυσιν ἐναλλάξ Ζιγά. δ15511 (εἴ πλέκεσθαι Ζμγό. 
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668 24). ἐναλλάξ ἱ 4 δἰδθγηΐβ. γέρανοι καθεύδυσιν ἐπὶ ἑνὸς 
ποδὸς ἐναλλάξ Ζιι10. 614 "26. οὔ Ζπϑ. 1708 Ρ17. 18.119 
818. Αα15. 8616. 25. 4211. β20. 66 "6. τι!ά4. 118 ν87. 
158. 114 328 ΥΥΖ2. θ1. 156 "24. ἐναλλὰξ συνιστάναι ὺ δια- 

λύειν, ἐναλλαὶξ γίνεσθαι τὸ ἀναπνεῦσαι ἢ τὸ διαλῦσαι 5ἴμι 
Οα10. 280 11. 319 ΡῬ14, 6. 289 25, πκὸϑ. 9604 228. -- 

διὰ τί τὸ περιαγόμενον ἐναλλαξ τοῖς δακτύλοις δύο φαίνεται 

(εἴ ἐπάλλαξις) πλεῖ. 965 586. --- τὸ ἀναλογον ἐναλλαξ 
(486. οοηνθγβίομθ ργορογοηϊβ) ΑὙὅ. 74.818. ὁ 17. 99 38. 
Ηεθ6. 1181. 

ἐν ἄλλαξις. διὰ τῆς τῶν φλεβῶν ἐγαλλάξεως συνδεῖται τῶν 
σωμάτων τὰ πρόσθια τοῖς ὄπισθεν Ζμγδ. 668 Ρ26 (οὔ πλέ- 
κεσθαι 024). 

ἐναλλάττειν 1. ὕγϑῃβ τὸ φυτὰ ἐναλλαάττονται τῇ διαφορᾷ 
τῶν τόπων φταά. 8208. --- 2. ἱπὶγ διεστῶσαι ἄνωθεν 
ἥ τε μεγάλη φλὲψ καὶ αὶ ἀορτή, κάτω δ᾽ ἐναλλάσσυσαι συνέ- 
σσι τὸ σῶμα Ζμγδ. 668 521 (εἴ πλέκεσθαι Ὁ24). 

ἐνάμιλλον πρός τι Πγ12. 1288 8. 
ἐναντιολογία. αἴτιον τῆς ἐναντιολογίας (1 6 τῷ ἐναντία ἀλλύ- 

λοις λέγειν) Γατ. 828 "171. 
ἐναντίος ἃρυὰ ΑΥ διὰ γᾶγο δδάθη, βἰηϊβοδίϊοπθ ἰθρίζαγ, 

δίαιθ ἴῃ γα] ρατὶ ΒΟΓΙΙΟΏΘ, γε]ατὶ ἀ6 δάγογβασία οἰνιδιϊε 
ἔδοϊϊοπο κρατῆσαι τῶν ἐναντίων, τἀναντία εἶναι ὁδοκῶντα 
(ἀλλήλοις) μέρη τῆς πόλεως Πδ11. 1296 .329. 4. 1291 "10. 
ε4. 1804 389, ἀθ δάνογβδυβ ἴῃ ἰυάϊοῖο, ἴῃ οοποίοπθ ρὅ. 
1426 581, 142758,21. 9. 1429}30. 19. 1488.437, 40 (γα 
ἀνταγωνισταί 83). 81.1442 Ῥ22, 6 86 886ρ6 ἴῃ ῥ. ψηφι- 
ζεσθαι μηδὲν ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένοις. θέσθαι ἐναντίαν 

τῷ νόμῳ ψῆφον Πὸ14. 1298 082. ρδ7. 1448 524. κέρδος 
ὺ τιμὴ ἥ τἀναντία τύτοις ζημία καὶ ἢ ἀτιμία Πε2. 1802 5482. -- 

ἐναντίον ἴᾳ δογϑιι, ἐναντίον τῆς βυλῆς ἢ 400. 1544 ὑ2τ. 

402. 1540 32ὅ. --- 864 Θὰπι αϑὰπι νυϊραίαμι νος ἐναντίος 
Αγ, αὖ Βεθογοῦ ΡΒ]Οβορμίσαι δγϊβ γορα λαμ, , οοπτὶς 
οἰγουπιβογιρϑιῦ βηΐθυ8. ἐναντίον οϑῦ ἀηδ βΡΘ 6168 τῶν ἀντικει- 
μένων, 8. 408 ἀἰδοϊπρυσπίυν ὕγ68 αἰΐδε ἀντίφασις, στέρησις 
ὰὺ ἕξις, τὰ πρός τι, γ 8 ἀντικεῖσθαι οἱ ΟαἹ 2. 28} 86. Φει. 

51: "12. ΜκΙ1. 1067.}20. διὸ. 1018 3487. οἵ ἐν ὅσοις 

γένεσιν ἡ ἀπόφασις τὸ ἐναντίον ἐπιφέρει Μγ71. 1015 59. 

(υὐϊπιι8 δοορυγαΐο ἐναντίον ἀδιιγραῖαν, αδὶ ἱπιο! σῖτα, τὸ πρός 
τι Μιθ. 1066}86 ὙτΑῸς Καὶ 128, νοὶ τὸ κατ᾽ ἀντίφασιν 
Μδὸ12. 1019}28.υ]1. 4541). ἈΠΟΒΟρ ΐοα ν ἐναντίος ποῖϊο 
τορϑεϊθατ ΘΧ οἶα ΥἹ ἸΟΟΔΙ:, ἐοίκασι ἢ τῶν ἄλλων ἐναντίων 
ὁρισμὸν ἀπὸ τύτων (τῶν κατὰ τόπον ποσῶν) ἐπιφέρειν ΚΟ. 

θ Δ16; οϑῦ δυΐοπι ἐναντίον κατὰ τόπον τὸ κατ᾽ ἀνεὸ 

ἀπέχον πλεῖστον Μκ13. 1068 80. Φεϑ. 226 532. 5. 33 
57.-9. θ8. 284 Ρ15 (κίνησις ἐναντία, ἀντικειμένη Ἐ14). ἀβδ, 
8368 380. (μυς τοίδγοπάυπι νἱἀοίαγ αἱ ἐναντίαι φάσεις. ἱ ἐ 
4086 ἴῃ ὑδυΐα 6 τϑρβίομθ Ροβὲίαθ ϑιηΐ ε18. 22 2539.) ἱπάθ 
ἐναντία λέγεται τά τε μὴ δυνατὰ «μα τῷ αὐτῷ παρεῖναι 
τῶν διαφερόντων κατὰ γένος. ᾧὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα 
τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει, ὼ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ἐν 
ταὐτῷ δεκτικῷ (ΐ υ]. 458 "2 1) ὰ τὰ πλεῖστον διαφέροντα 
τῶν ὑπὸ τὴν αὐτὴν δύναμιν, ὺ ὧν ἡ διαφορὰ μεγίστη ἢ 
ἁπλῶς ἣ κατὰ γένος ἣ κατ᾽ εἶδος Μὸὲ1ο. 1018.525. ΒΖ. 
ἀνάγκη πάντα τὰ ἐναντία ἥ ἐν τῷ «αὐτῷ γένει εἶναι ἢ ἐν 
τοὶς ἐναντίοις γένεσιν ἢ ΠῚ αὐτὰ γένη εἶναι ΚΙ 1. 14 819. τὸ 8. 

128}1-12489. η8. 1585385-}24. οἴ Καὶ. 10.1 1.}82- ἼΣΡΣΟ, 
Ὑ» 2 δὰ 11 584. (πολιτεῖαι ἐναντίαι, ΟΡΡ αἱ ἐν τῷ αὐτῷ 

γένει, αἱ σύνεγγυς Πεδ. 180619. 7. 1807 520. 12. 1818 
419.) βοὰ 4110] Αὐ τὰ ἐναντία οἰαβάθη ϑῃοσγῖβ διυιθῖτα ἰ18 
οἰγοιμιβογί δῦ, αὖ 18. νἱἀθαίαν κύριος ὁρισμκός γοσαθα]! δάβο, 
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τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διαφέροντα τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει τὸ ; μέσυν ἐστίν Ηθ10. 1189 19 β44. ἡξηδ. 1289 580-86.) --- 
ἐναντία ἐρίζονται Κ 8. 6.318. 11. 14 51. Μι8. 1054 Ὁ82- τῶν ἐναντίων τἀναντία αἴτια, ποιητικά Τβ10. 8336 .481.}9. 
4.1065816 ΒΖ (οὖ οπιπῖπο Μι 4. ὅ. 7 ΒΖ). Αγ 4. 18 521. μδθ. 8388 .38,}16. 7. 8384 "2. Πε8. 1801 529. --- δὲν χω- 
[αΊ.332452. αἰθ. 448 421-34. οε]4. 28 "22. Ηββ8. 1108 λύει τῶν ἐναντίων εἶναι μεταξὺ ᾧ ἣν ᾧ πλείω Οδ δ. 812 
.84. ΖΘΙ]ον. ῬῺΪ Π, 2. 152, 8. ἀπορίαι περὶ τὸ ὅρα τῷ 5 488. ῴεβ. 22759. ὅ. 229}16. ΜΙ. 1057518, 88, κ1 2. 1069 
ἐναντίν 115. 149171-16. 116. 14971}82. 117. 1491 ΔΑ, οὔαιῖ. 448 36. ἐναντίων τὸ μηδέτερον μέσον. Οα12. 282 
ΝΜ 4. ἰηάθ δοπβϑααϊζας ὃν ἑνὶ ἐναντίον, ἐκ ἐνδέχεται ἑνὶ 418 οἵ συναπόφασις. -- ἐναντίος ς ἀδὲ ἕν ἑνὶ ἐναντίον, 
πλείω ἐναντία εἶναι Μιά. 1055 320 Β:. ὅ. 1065 580. Οαξ. εὐ τδε ἐδὲν ταῖς ἀσίαις 5ἰπι Μιδ. 1065}80. Κδ. 8}24 δ]. 
369514 (τὸ αὐτὸ πλείοσιν ἐναντίον πῶς Φθ1. 261}16. ῬΓΒΘΡ πὶ ὅς: ἐναντία λέγειν πρὸς τὰ φαινόμενα, κίνησις 
1β1.118.514). τῶν ἐναντίων ἡ ἑτέρα συστοιχία στέρησις τὸ ἐδλδὶ πρὸς ἄλλην Τα]. 815 38. Οαά4. 271 38. τὸ ἐναντίον 
Μγ2. 1004 Ρ27. 6. 1011 518. θ2. 1046 Ὀ1δ. Αγά. 18 21. οὐ ὁ ἀδὺ οὖ ὁ βθῃ οοηἰαπρίτατ Ῥαθ. 1862 580- 8δ. τὸ 8. 
τζϑ. 1494, 6. τῶν ἐναντίων τρόπον τινὰ τὸ αὐτὸ εἶδος 128 "10. ὙΥΖ δὰ ΚΘ. 3514. τὰ ἐναντία ἢ ἐφ᾽ οἷς αἰσχύνονται 
Μζ1. 1082 Ρ2. τῶν ἐναντίων μία (ἡ αὐτὴ) ἐπιστήμη Ῥαϑ. 186750. ἐναντίως οἱ ταῦροι ὼ οἱ κριοὶ τὰ κέρατα ἔχυσιν 

Α«1. 24521. 86. 486. τα 4. 105 δ, 28. β8. 110 20. πι86. 894 "21. --- ἐναντιώτερος ε14. 28 Ρ28. τὰ ἀπέ- 
81.155}81, 156}11. 18. 162 δῶ, 18. (10. 17] 386. 15.165 χοντα πλεῖον τῷ μέσα ἐναντιώτερα Ηββ8. 1109 311, 18 (Βγπ 
1140871. Μβ2. 996 520 ΒΖ. κϑ. 1061 .519. Φθι. 251 ."80. μᾶλλον ἐναντία 514. 9. 1109 581). μαϑ. 1186 528. ηεβ5. 
ψγ8. 421 05. δύναμις ἡὶ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων ἡ αὐτή δ 428. γ7. 1284 484, Ὁ10. -- ἐξ ἐναντίας, 46 ἴοοο, 
Ηε1. 1129 518, 11 (δῖβ δοπίογθμάπβ τόπος τῶν δεικτικῶν ὁὸᾷ ἐντεῦθεν μὲν αὕτη ἀρχή, ἐξ ἐναντίας δ᾽ ἑτέρα Μὸ!1. 
ἐκ τῶν ἐναντίων Ῥβ 28. 13911-19. παρ᾿ ἄλληλα τὰ 1018 21. ἐξ ἐναντίας βλέπειν, κινεῖσθαι, κεῖσθαι 4] μγ4. 
ἐναντία μάλιστα φαίνεται, γνωρίζεται ῬΎ3. 1406 812.30 3786, 8715581, 2. 8722. 8. 818 32. 6. 3817 084. Φζϑ. 
9.1410320. 17. 1418 Ὀ4). --- Ἰορίοθ. ἐναντίος ὑβαγραίανῦ 289 584. πειϑ. 882 811. 87. 884 81. --- ἰᾳ ἐναντίως 
ἀδ ορροδιίίομθ αυ8θ6 οδβὺ ἱπίθγ. ργοροβιθίομθβ θογαηάθι ΗΑΙΙ. 1100 525. θ2. 1155 385, Ῥθ, κΙ. 1172 3428. πο18. 
τεγπιϊὸποτιαπα Ῥογ ἀἴνθγββιη 4αβ) αύεπι οὖ φυδηυ αύθιι, ἐναν- 1458 382. γεΎΪ. 1228 1]. ς ἀδὺ ἐξ ἐναντίας τύτοις δὶπι 
τιαι προτάσεις τίνες (8 πρότασις) εἼ. 11 ῬΑ, 20. Αβιδ. Ζιαϊ4. 498 08. Ηδ12. 1126}14. θ12. 1160} 7. ΠΕΙῚ1. 1314 
88 28 (οΥ ὅλη ψευδής Αβ2. δ4 54 8.4), ἱπάθ᾽ ἐναντία 386 481. ὁ ρθη τύτων ὥσπερ ἐξ ἐναντίας ἕτεροι τυγχάνυσι 
ἀπόφασις ε10. 2016, 80. 14. 24 "8, 5βρα πιΐπυβ δοσυχαῦθ δοξάζοντες Πη2. 1824539. --- τάναντία Πεϑ. 1809 ΡΥ, 
Αβϑ. ὅ910, δ αδὶ ἰάθπι ϑβὺ δίαιθ ἀντιφατικῶς ἀντι- τὐναντίον ρ8.1424"025. φι. 80 85, Ρ7 ργῸΡ6 δάνογθι! ἴη- 
κείμενον Αβ20. 66"10. 21. 6158. πότερον ἐναντία ἐστὶν ἡ ΒΔΓ πβυγραύατ,, Ξ- ἐναντίως Οαό. 21446, Βγη14. 1184518 
κατάφασις τῇ ἀποφάσει ἣ ἡ κατάφασις τὴ καταφάσει ε14. 8]. ἡ γλῶττα ἐναντίως ἂν ἔχοι πρὸς τὴν τῆς τροφῆς ἐ ἐργασίαν 

ἐναντία δόξα, ἀϊοι δόξα τῷ ἐναντίαν ε14. 28 488. ἐναντία 80 Ζμβιτ. 660 580. ἐναντίως, ΟΡΡ ὅτως Αα18. 82 "18, 18. 
ἀπάτη τὴ ἐπιστήμη ΑὙΣ. 1208. --ς βασι 6. ΡΘΟΙ ΔΓΘπὶ ἐναντίως ἣ ΑΥΙ 1. 80 80. ΟβΖ. 285 28. ἐναντίως τοὶς 
Ἰοσῦπι ποῖϊο τῷ ἐναντίν Βαρδὶ ἴῃ ,οχρ Ιοαπάα τα Ὁ] 0018 πολλοῖς ζῴοις κάμπτειν Ζιβι. 498 521, 24. ἐναντίως δοξώ- 
ὨΔίΌΓΑ οὐ σδυβδ. πάντες τἀναντία ἀρχὰς ποιῦσιν Φαδ. 188 ζειν, ἀϊδβὺ ἐναντία δοξάζειν ε14. 28 ΒΊ. ἐναντίως τὸ ἀδύνατον 

419,29. ΜΑ΄. 986 52. γ2. 1004 "80. λ10. 1070 528 (τὰ τῷ ἀναγκαίῳ ἀποδίδοται ε18. 221. ἐναντίως ἀντικεῖσθαι 
ἐναντία ἀσύνθετα ἐξ ἀλλήλων, ὥστ᾽ ἀρχαί Μιῖ. το 7 822). 56 εἴ. 1120. τὰ ἐναντίως διαφέροντα ΜΙΙ. 1051 511. ἐναν- 
ἐκ ἐνδέχεται τἀναντία ἅμα ὑπάρχειν τὴ αὐτῷ (ἅμα ἀλη- τίως τιθέναι τὰς προτάσεις (6 γῃ ὅλη ψευδής) Αβϑ8. 5512. 
ϑεὐεσθαι) ΜΎΒ. 1011 017. κθ. 1068 Β)7, 26. αἱ. 448 832. ἐναντίως ἀντιστρέφειν Α8-10. ἐναντίως ἀνελεῖν Αβϑ9. 60 
Γβ8. 380 .481. ἀναιρεῖται Τάναντία ὑπ᾽ ἀλλήλων μκϑ. 466 416. ἐναντίως ἀπατᾶσθαι ΑΒ21. 67.429,"10,11. 
"5, (ἴδε ἐναντίαι αἱ κινήσεις, αἱ ἱστᾶσι ἡ, παύυσιν ἀλλήλας ἐναντιότης. ὉΡΡ ταυτότης ΜβιΙ. 990 μΩ2. ἀϊδὲ ἀντίφασις, 
Φύ8. 262 46. ΨΎΣ. 420 580.) γίγνεται πάντα ἐξ ἐναντίων 40 στέρησις. πρός τι Μιῦ. 1055 Ρ1. πᾶσαν ἐναντιότητα λέγεσθαι 
ἢ εἰς ἐναντία. πάντα μεταβάλλει ἐξ ἐναντίν εἰς ἐναντίον κατὰ στέρησιν Μκθ. 1068 "17. ἡ ἐναντιότης διαφορά τις, 
Φαῦ. γ5. 205 36. ε1]. 224 Ρ29. ΜΙχ!11. ΔΟΘΤ 518. οΟδϑ. 810 διαφορὰ τέλειος (τελεία) ΜΎ2. 1004 321. ι4, 1085 516- 1 ὅ. 
425. Ζγδ1. 166.518, 14. (ἡ τροφὴ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ 8. 1058511. πλείων ἐναντιότης τοῖς ἄκροις πρὸς ἄλληλα ἢ Ε 
ὑβε. 416 428.) δεῖ ὑποκεῖσθαί τι τοῖς ἐναντίοις, πάντα πρὸς τὸ μέσον 8βϑ8. 1108 27. ἐν ὅσαις κατηγορίαις (φτβο- 
γώνεται ἐξ ἐναντίων ὡς ὑποκειμένυ τινός (οὔ ὕλη 1) ΦΤ. “5 ἀἰοδεῖ8) ἐναντιότης μὴ ἔνεστιν Ε11. 21 5939. ὅσαι ἐν τῷ 
19185. Μν!. 1081.3836. 1. ΚΙΟ. 18 818. ,9β3. 286 528. λόγῳ εἰσὶν ἐναντιότητες, εἴδει ποιῶσι διαφοράν Μιϑ. 1058 

τ 

Γαι. 314 ΡὈ26.- “Ζγα18. 124 "8, Δ2Τ. (ἔναντίον τῷ πρώτῳ 1. 'μάλιστα ἡ ἐναντιότης τῦ ποσὰ περὶ τὸν τόπον δοκεῖ 
δέν Μλ10. 1015 Ρ22. πάντα ἂν τἀναντία γνοιτο, ἐξ ὑπάρχειν ΚΟ. 6412. τόπυ ἐναντιότητες τὸ ἄνω ὸ κάτω ὼ 

ἀλλήλων Μηδ. 1044 025.) ἡ σία δεκτικὴ τῶν ἐναντίων, τὸ πρόσθεν ὼ ὄπισθεν κτλ Οαά. 271 526 (δγῃ ἐναντίωσις 
ἐκ ἔστιν ἐσία ὕσίᾳ ἐναντίον Κδ. 4811, 8 "24. 6. 611. Φαῦ. 80 "28). ἐναντιότης κατὰ τὸ ποιόν ΚΒ. 1012. τὸ ποιεῖν ὼ 

189.529, 88. ἰπάθ Θχρ]!οαῖαν αυοὰ οἱ ἀϊοαπῦαν τὰ ἐναντία πάσχειν ἐπιδέχεται ἐναντιότητα Κϑ. 111. --- 8 βἰ ξῃϊβοαιίοπθ 
ποιεῖν ἡ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων, παθητικὰ ὶ ποιητικὰ εἶναι δθδίσβοία δὰ σομπογθίϑτῃ γεγρὶν ἀπαλλαγή, λῆψις τῆς ἐναν- 
ἀλλήλων. φϑαρτικὰ εἶναι ἀλλήλων Οββ. 2860 438. Γαΐ. 824 τιότητος Φεῦ. 229 524, ἐκ τὸ ἑνὸς ἐνύσας τὰς ἐναντιότητας 
33, 8. β1. 838420. Φῷαϑ. 192."22. Μνά. 1092 "8. μκϑ. ἐκκρίνεσθαι Φαά. 187.520. 
4659. ηεβ8. 1220 80, 81. πγϑ. 8712 512, εἰ ἀπαθὴ ὑπ᾽ 85 ἐναντιῶσθαι. ὁραήσαντες ἐναντιῦσθαι συνεπείσϑησαν Πετ. 
ἀλλήλων τὰ ἐναντία Μλ10. 1075 280. Φατ. 190 088, ὶ γὰρ 18079514. ἐκ ἀκολυθεῖ τὰ πάθη, ἀλλ᾽ ἐναντιῶται ἡμβ1. 
τὰ ἐναντία μεταβάλλει (πὶ ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον εἰς τὰ 1206 Ρ27. ἐναντιῶσθαι καὶ ἀντιβαίνειν τῷ λόγῳ. Ηα18. 1102 
ἐναντία) Μλ:. 1069 Β7, --- σὲ ἐναντίον ἴπ διηϊοϊ εἰϊ8. ἐξ ν24, γ1ὅ. 1119 Ὁ12. ἐναντιωθῆναι ταὶς ἀρχαῖς ΜΑϑ. 990 
ἐναντίων μάλιστα ἡ διὰ τὰ χρήσιμον γίγνεται φιλία, Ηθ10. 022. μΆ. 1019 "18. ὁ ἐναντυήμενος λόγος τἀναντία ἐρεὶ Μνϑ. 
1159 "12. ηεηῦ. 1289 023-1240 "ὃ. ἐκ ἐφίεται τὸ ἐναντίονϑυ 1090}. ὅσα ὁ λόγος αὐτὸς ἑαυτιῷ ἐναντιᾶται Ρ10. 1480 
τῇ ἐναντία καθ᾿ αὐτό, ἀλλὰ κατὰ τυμβεβηκός, ἡ δ᾽ ὄρεξις 415. τὸ τεκμήριον λύε φράζων παρ᾽ ἃς αἰτίας ἐναντιωθῆναι 



248 ἐναντίωμα ἔνδεια 

συνέβη ρ81. 1448 "41, --- ἐναντιῶσθαι ἱ α ἐναντίον εἶναι: ληψιν ποιεῖ σφυγμόν πνά. 482 081. 
τὸ λευκὸν τῷ μέλανι ἐναντιῶται Ε121. 1498 088. ἐναποπλύνοντες ἐν τῷ ὑγρῷ τὰ χρώματα ὼ τὸς χυμύς 

ἐναντίωμα. ὁ στρῦθος τίνα ἔχει ἐναντιυύματα πρὸς τὸ τῶν αι4. 4411. 
ὀρνίθων. γένος Ζ2μὸδ12. 695518. τὰ ἐναντιώματα πρὸς τὰ ἐναποσβεννύναι. ἐναπέσβεσε τὴν θερμοτητα πκὸ171. 931 
ὑφ᾽ αὐτὸ λεγόμενα, τι1ὅ. 114 520. το συμβαίνοντα περὶ 5 "18. νπυρὸς ἐναποσβεννυ μένα ψόφος βροντή μβϑ9. 869 "16. 
τὸν λόγον ἣ τὴν πρᾶξιν ἐναντιώματα Ρ10. 148017. ἐναργής. τὰ ἐναργῆ ὃ φανερά Ηα 2. 1095 322. τὰ ἐναργέ- 

ἐναντίωσις. 1. δύ ΓΑ τα 80 πούϊοπθπι μεαθϑὺ ΟΡ 8 νογὈ 818. στατα τῶν περὶ τὴν αἴσθησιν (θερμόν, ψυχρόν) Ζμβ:. θ48 

τὸ κῦμα ὮΝ ἐναντίωσιν ἐγίγνετο πνευμάτων μα. 844 086. Δϑῦ. ἡ ὄψις ἐναργεστάτη αἴσθησις πζ ὅ. 886 085. χρόαν 

ἐὰν ἡ ἐναντίωσις. μικρὰν λύπην φέρη Ἠδ12. 1126 084. ἐναργεστέραν ἐπαλείφειν αιϑ. 440 39. ἰσχυρὰ ὸ ἐναργὴ πα- 
πολλὰς ὑπομένει ὃ λογος ἐναντιώσεις Μνϑ8. 1090 52. αὕτη το θήματα γψαι. 408 3419. --- συλλογισμὸς ἐναργέστερος ἥμιν, 
πασῶν ἀρχὴ τῶν ἐναντιώσεων. τοῖς ἀποφηνα μένοις Οαδ. 271 ΟΡΡ πρότερος ὺ γνωριμωτερος φύσει (εἴ φανερός) ἈΠ2}. 

Ρ6. νειν τὸς ἀπορίας αὶ τὰς ἐναντιώσεις ηεηδ. 1385 Ρ15. 68 080. ἐναργέστερον ἔτι λεχθῆναι Ηαθ. 1091}28. 
οἵ βό. 1222 534. ἂν πολύχως ἢ ἢ ἡ ἐναντίωσις ΡγΙ 1. 1418 ἐναργῶς. μὴ ἐναργὼς αἰσθάνεσθαι, ὁΡΡ ἀκριβῶς. ἐνεργεῖν 
Ρ9, --- 2. ἐναντίωσις ϑϑάθηι δὲ ἀθυγρατὶ δἴαιθ ἐναντιότης περὶ τὸ αἰσθητόν ψγϑ8. 428 814. ἐναργέστατα ὁρῶν ποιῖ. 

ϑρρδγϑὶ 6Χ τα] δὰ Ἰοοῖβ: ἡ μὲν ἐναντίωσις στέρησις ἄν τις 16 1455 524. τὰ φαινόμενα ἐναργῶς Ἠη8. 1148 "28. ἐξακύ- 

εἴη πᾶσα, ἡ δὲ στέρησις ἴσως ὃ πᾶσα ἐναντιότης Μι4. εσθαι τυμπάνων ἦχον ἐναργῶς θ101. 889 82. ἐναργῶς φαΐαι 
1055 "14 αἱ (εἴ ἐναντιότης). ἐναντίωσις, ἀἰδὺ ἀντίφασις, Ηκ2. 1118 3419. κατέθειξεν ἐναργῶς 628. 1888 515. 
στέρησις Μι4. 1058 383-029 (ΒΖ δὰ .8. 4). ἡ ἐναντίωσις δια- ἐναριθμεῖν. Ρϑ88 τὴν ἡδονὴν ἐναριθμεῖσθαι τοῖς ἀγαθοῖς ἡμβι. 
φορὰ τέλειος Μι8. 1064 "82. 4. 10δ8 38-88. ἕτερα τῷ εἴδει 1204."28. μὴ ἐναριθμυμένω τὸ ἐν ἀρχὴ τιϑ. 170 28 ὙΥΣ, 
λέγεται ὅσα ἐν τῷ λόγῳ (ἐν τὴ ἐσίᾳ) ἔχει ἐ ἐναντίωσιν Μδ10. 30 οὗ μὴ συναριθμυμένα τῷ ἐν ἀρχὴ ὅδ. 167 428. 
1018 58. ι9. 1058 436, 15. τίνες συμπλοκαὶ ποιῶσιν ἐναν-- ἐνάριθμος. τὰ ἐνάριθμα Α 6 το ἐν τῷ ἀριθμῷ, αἱ μονάδες), 

τίωσιν τβῖ. 112 028, 1182, 9. ἡ ἐναντίωσις μεταξύ ΟΡΡ αὐτοὶ οἱ οριθμοί ΜΑ 9. 991 "99 ΒΖ. -- ἐνάριθμα ξ5. 
Μιδ. 1056 Δ12. θάτερον «μέρος τῆς ἐναντιωσεως, ψαῦ. 411 916 380, ἕν ἀριθμῷ, Μαυ]]δ οι. 
44. --- ἡ ὕλη ὦ χωριστὴ ἀλλ᾽ ἀεὶ μετ᾽ ἐναντιυΐσεως Γβι. ΝΕ ΝΒ ἐναρμόττειν. εἰς σῶμα ἐνήρμοζον. τὴν ψυχὴν 
829826. Φὸ 9. 217 528. ἡ στέρησις ὸ, ἡ ἐναντίωσις συμ- 35 ΨΒδ2. 414538. περιθεῖναι ὺ ἐναρμόσαι ὁποτερονὸν ὁποτέρι 
βεβηκὸς τὴ ὕλη ᾧατ. 190 "27. ἐναντιώσεις ποιεῖν ἐν ταῖς μχϑά. 886 320, 858 "18. ἐναρμόττυσι τὸν μυκτῆρα εἰς τὸν 

ἀρχαὶς ψά:. 408 "28. αἱ ἐναντιώσεις. τδιλα δα δεύτερον μυκτῆρα Ζιεθ. 841 Ὀ14. ἐνήρμοσται ἐν τῷ δέρματι Ζμγ2. 

Ῥομυαπύαν πίον τὴν ὕλην οὐ τὰ στοιχεῖα ΓΙ. 829 384,26. 668 ν17. ἀμύγδαλον ἐναρμοσθὲν εἰς ῥωγμήν Ζωϑ. 61410. 
τὰ αἰσθητὰ πάντα ἔχει ἐναντίωσιν αι4. 442 018. Τβι. 829 ἐναρμόνιος ἡ φωνὴ τῶν φερομένων ἄστρων Οβϑ9.3 290 522. 
410. θερμὸν τ ψυχρὸν καὶ αἱ ἄλλαι φυσικαί ἐναντιώσεις 80 ἐναρμονια μέλη ἐνῆδον, ἀἰδὺ μεταβάλλειν πολλὰς μεταβολα: 
Φὸϑ. 211538. Μκϑ, 1061 822. τῶν ἁπτῶν ποῖαι πρῶται πιθ18. 918 "22 Βοΐθδθα. 
διαφοραὶ αὶ ἐναντιώσεις Τβ 2. 829 }18. ἐναντιώσεις τῶν ἔναυλον εἶναι τὴν δύναμιν ἢ μὴ ταχὺ ἐκλιπεῖν (Βδια, ἐκλίπη 
παθημάτων Ζιαϊ. 486 "δ. οἔΖγεῖ. 181 328. ἀνάγεσθαι εἰς ᾿ ΒΚ) τὴν αἰσθησὶν πκα18. 928 "7, 
τὸς πρώτας διαφορὰς ὼ ἐναντιώσεις τῷ ὄντος Μκ8. 1061 ἐναύξεται (ἔπρ 8718) Μγδὅ. 1009 "19. 

812, "δ, 18. οἴ6. 1068 "28. Αὖ. 9801. αἱ ἐναντιυΐσεις Π 85 ἐναφάπτειν. ὥσπερ ἐναφάψασα (ἡ δύναμις) παραδίδωσιν 
μεταβάλλυσιν Ρβι. 829 "2. μεταβάλλειν εἰς τὴν ἐναντίωσιν, ἑκατέρῳ ΟὙ2. 801 "26. 
εἰς ἐναντιώσεις τὰς καθ᾽ ἕκαστον Μλι. 1009 6, 2. 1069 ἐναφιέναι. ἐναφιᾶσι γόνον Ζιε22. 588 "24, 28. 554529. ἐνα- 

"18. οὔ Φεῦ. 329 328. πέφυκε πάσχειν ὴ ποιεῖν ὅσα ἐναν- φιᾶσι τὰ κάτωθεν εἰς τὰ ἄνω Ζγα 18. 1728 Ρ28. ἐναφίγσι 
τίωσιν ἔχει Τα. 8328 }81. 10. 828 "82. ἡ μῖξις κατ᾽ ἐναν- τὸν πόρον τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν Ζιε8. 842) 41, Ζγα22. 180 
τίωσίιν ἐστιν 184. 1809 δι. ἐν ἑνὶ γένει μία ἐναντίωσις 40 25. Ομιἶβ80 ΟὈϊθοίο ἐναφιήσιν ὁ ἄρρην εἰς τὴν θήλειαν Ζιε 
ᾧαθ. 189 "20,818. ἐν ἑκάστῳ ἐστὶ τύτων (πὶ τῷ ποιῶ, 80. δδ6 427. 
τῷ ποσῶ, τὸ πὸ) ἐναντίωσις ῷε. 220 520. Μκχ12. 1068 ἐνδεὴς τοιαύτης δυνάμεως, τῦ δεξομένε τὴν τροφήν, τῶν 
518. αἱ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἀναγκαίων μὸι. 8719.519. ζ2. 408 "7. ρΑ. 1426 312. ἐπι- 

ἐναντιυύσεις Οαᾳ. 271 328 (δγῃ ἐναντισότὴς 520). τόπα ἐναν- θυμεῖ ὃ ὃ ἐνδεὴς τροφῆς ΗΎ18. 1118 Ὁ10. ἀνὸρες ἐνδεεῖς τῶν 
τιώσεις τίνες Φεῦ. 280 "1 1. θ8. 201 586. ἐν τοῖς σπέρμασιν 45 ὑστερογενῶν τριχῶν Ζιγ11. 518 52. ἄνευ ἐπιθυμίας, τῆς 

εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν Οὐ ἄρρενος ὼ θήλεος) 2γδι. φύσεως. ὅκ ἐνδεῦς ὅσης Ηη18. 1168 81. τὸ θεῖον ὑκ ἐνὸεες 
168 080. -- λαμβάνειν πρὸς τὰ ἔνδοξα τὰς ἐν τῷ τᾶ ἐστι τῶν αὐτῷ καλῶν ἀδενός 18. 1410}88. καὶ μεσότης 

ἐξεταζομένυ βίῳ ἐναντιωσεις ρθ. 1421 "28. τῆς ὑπερβολῆς, ἐνδεέστερον. τῆς δ᾽ ἐνδείας ὑπερβάλλον ἡμαϑ. 
ἐναπολαμβάνειν. Βγῃ ἀπολαμβάνειν ἐντός πβ2ά. 868 "26, 118618. ἐνδεής, ὁρΡ᾽ ὑπερέχων ΗΘθ16. 1168 58. --- ἐν- 

44. κεὶ. 981 081, 84. ἐναπολαμβανειν τὸν ἀέρα ἐν ταῖς 50 δεεῖς διχῶς, ὡς ἀναγκαίων, ὡς ὑπερβολὴς Ῥα12. 1873 030. 

κλεψυόραις Φὺθ. 218 Ῥ27. πιςϑ. 914 ὑι1. μῦς ἐναπολη- ἐπαρκεῖν τοῖς ἐνδεέσιν 916. 1168 384. --- προσαναπληρὸν 
φθεῖσα ἐν ἀγγείῳ Ζιζ8τ7. 580 11: τὸ ἄρτιον ἐναπολαμβα- τὸν ἐνδεέστατον βίον, ἧ ἡ τυγχάνει ἐλλείπων πρὸς τὸ αὐτα;- 

νόμενον κ᾽ ὑπὸ τὸ περιττῷ περαινόμενον (Ργιβμδρ) Φγά. 208 κῆς εἶναι Πα. 1256 58. ---  προσερωτὰν τὸ ἐνδεές (ἰὰ φιοὰ 

411. ἀὴρ (ἀναθυμίασις, πνεῦ μα) ἐναπολαμβάνεται Οβ!8. ἀθοϑῦ) τι. 1469 585. δεῖ ἀεὶ πρὸς τὸ ἐνδεὲς ἐπιχειρεῖν τζβ. 
494 21. μββ. 86616, 10. πια44. 904 "17. τὸ ἐναπολαμ- 55 146}82. αἱ ἐπιστῆμαι ἐπιζητῶσαι τὸ ἐνδεές Ηχά. 1097. 
βανόμενον θερμόν μΎϑ8. 3512 580. τὸ ἐναπολαμβανόμενον ἐν - ἐνδεῶς, ἐνδεεστέρως ἔχειν περί τι ἅμβια. 6581. γ14. 
τῷ πνεύματι τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς ΖΥγΥ11. 162016. 675 319. ρῥτὸ ἡδέως πγΎ19. 8748 οἱ ἡδέως ΒΖΑΥΒΘΕΙΥ͂ 409. 

ἐναπολείπειν, τὸ ἐναπολειφθὲν καὶ λιμνάσαν ὕδωρ μα14. 8532 ἔνδεια, βγῃ ἔλλειψις Ηββ. 1109 54, 8. ορρ ὑπερβολή τὸ 8. 
585. φτβό. 820 424. 128 28. β1. 1186. Ηβ 8. 1109 84.. ηεη 15. 1249}19. 

ἐναπὸ ληψις μβ9. 8101 (οἵ θερμότης ἀπολαμβανομένη ἐν 80 ημαῦ. 1186 818 844 80 580ρ6. ΟρΡ ἀναπλήρωνσις Ηκ2.11138 
τοῖς νέφεσιν 8609 Ρ26). τὸ ἐκπνεὺυματυΐμενον διὰ τὴν ἐναπό- "7, ἀναπλήι νηρωσις τῆς ἐνδείας ἐστὶν ἡ φυσικὴ ἐπιθυμία Ηγ18. 



ἐνδεικνύναι 

1118}18. πῶσα ἔνδεια πονηρόν Ῥβ2δ. 1402 "2. ἡ ἔνδεια 
ἡ ὑπερβολὴ φθείρει Ἠβ 2. 1104.512. ἡμα δ. 1185 "18. --- 
πάσχειν τι δι᾿ ἔνδειαν φυσικῶ θερμῶ εἷται μὸ1. 8719.319. 2. 
8380568. 8. 380.382, 381 514, 16, 18. χβ. 197 585. βεβα- 
ρύνθαι διὰ τὰς τῶν σιτίων πληρώσεις ἢ ἐνδείας Φ θ. 810 
548. περὶ τῆς ἐνδείας τῶν μερῶν (νοῦ! τϑ ἔχειν ἕνα δα- 
κτυλὸον μόνον) Ζγὸ 4. 110 "29. ψελλίζονται, τῶτο δ᾽ ἐστὶν 
ἔνδεια τῶν γραμμάτων Ζμβι11. 660 326. ἀναπληρὲν τὴν 
ἔνδειαν, εἰ τι φιλοτιμίας ἔχυσιν Πζ 4. 1318 022. οἱ καθ᾽ 
ὑπερβολὴν ἐν ἐνδείᾳ τῶν εὐτυχημάτων. ὄντες ΠῸ11. 129 τὸ 
518. --- εἰ κατ᾽ ἔνδειαν ζητεῖται φίλος ηεη12. 1244 "4. 

ἐνδεικνύναι αὐτὰ τοῖς δικαίοις ἐναντιέμενα ρ88. 14458. --- 
τύπῳ τἀληθὲς ἐνδείκνυσθαι Ἠα1. 1094 "20. 

ἐνὸ εῖν. ἄστρα ἐνδεδεμένα τοῖς κύκλοις, ἐν ταῖς σφαίραις, ταῖς 

φοραῖς Οβ8. 289 088. 1. 289.382. 9.29111. 12. 298 37. 15 
οὗ μχϑά4. 856528. ἄστρα ἐνδεδεμένα, ορρ πλανώμενα, 
πλάνητες μα. 846 "2. Οββ. 290 519. 

ἕνδεκα. οἱ ἕνδεκα καλέμενοι ᾿Αθήνησι Πζ8. 1822 320. 
ἑνδεκάμηνος. ἢ ἑνδεκάμηνον δοκεῖ γεννᾶσθαι ἢ δεκαμηνον 

258. 1528 "18. 20 

ἑνδεκας Μμϑ8. 1084526. 

ἐνὸελεχής. τῶτ᾽ ἐνδελεχὲς ἐθέλει γίγνεσθαι κατά γε τὴν 

τάξιν μαϑ. 8417 5ὅ. συνεπλιήρωσεν ὁ θεὸς ἐνδελεχὴ (ἰϊὰ βοτῖ- 

Ῥοπάμπι 6 οοδὰ Ε' Η οὐ ΡΒΪορ, 9011 816, ἐντελεχῆ ΒΟ) 

ποιήσας τὴν γένεσιν Τβ10. 833682. --- ἐνδελεχῶς, ἡ 35 

φορὰ ποιήσει τὴν γένεσιν ἐνδελεχῶς, βγὰ συνεχῶς Γβ10. 

336.417, 16. κινεῖσθαι ἐνδελεχυςς, τὸν ἅπαντα ἐνδελεχῶς 

αἰῶνα κῷ. 391 "20. 6. 399 383. ξ2. 976 "24. 
ἔνδεσις εἰς ἑκάτερον μέρος κθ. 399 081. 
ἐνδέχεσθαι. 1. (αοῖῖο.) τὸ ἐνδέχεσθαι πολλαχῶς λέγεται, 80 

γὰρ τὸ ἀναγκαῖον ᾧ τὸ μὴ ἀναγκαῖον αὶ τὸ δυνατὸν ἐνδέ- 

χεσθαι λέγομεν Αα8. 25581 ΥΥΖ, δά4,14. τὸ ἀναγκαῖον ὁμω- 

νύμως ἐνδέχεσθαι λέγομεν Αα18. 82 520 (οὗ ἐνὸέχεται μέν, 

ὁ μὴν ἀναγκαῖον Πγ1. 1216 "6). τὸ ἐνδέχεσθαι τῷ εἶναι 

ὁμοίως τάττεται Αα18. 82 ΡΩ. ἐνδέχεσθαι ἢ εἶναι ἐδὲν δια- 86 
φέρει ἐν τοῖς ἀιδίοις Φγ 4. 208 580. ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν, 

ἀϊει ὑπάρχειν, ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν Αα 8. 29 "80 4]. ἐνδε- 

χόμενον ἀοῖ: ὅ΄ μὴ ὄντος, τεθέντος δ᾽ ὑπάρχειν, ὑδὲν ἔσται 

διὰ τῶτ᾽ ἀδύνατον Αα18. 832518 ΟὟΖ δὰ 26 3831). τῷ ἐν- 
δεχομένη τεθέντος δὲν ἄτοπον ἔδει συμβαίνειν ῷη1. 2481, 40 

442 028, τὰ ἐνδεχόμενα ᾧ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, τὰ ἐνδεχόμενα 
ἢὶ ἄλλως ἔχειν Ζγβ1. 181 25. δά. 1710}18. 8. 1777 320. 
ει. 1184081. ζῶ. 1189 38, 14. (τὸ ἐνδεχόμενον, ἱ 6 τὸ 
ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν Ἠζ 12. 1148 "8). τὰ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ συμβαίνοντα ἢ ἐνδεχόμενα Ῥαῶ. 1351 528. τὸ ἐνδέ- ἐς 
χεσθαι ὑπάρχειν ἀντιστρέφει τῷ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν 

Δα18. 82 Ἀ3388ηη. δύο τρόποι τῷ ἐνδέχεσθαι, τὸ πεφυκός οὐ 
τὸ τυχόν Αα18. 824-22. 15. 88 Ῥ28 846 ΥΖ. τὸ μὴ ἐνδέ- 
χεσϑαι μηδενὶ διχῶς λέγεται Αα11. 871 515. 610. 80 "26. 
14. 3858. ἐνδεχόμενον, 5γπ ὀυνατόν ΑὙΘ. 74 088. ε9. 19 50 
49, 10. δυνατὸν τὸ ἐνδεχόμενον ἀληθές εἶναι ΝΙδ12. 1019 

υ82. δυνατὰ πάντα τὰ ἐνδεχόμενα γενέσθαι ρ2. 1422 519. 
τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι ἐνδέχεται μὴ εἶναι Μθ8. 1050 18. 
ἀδύνατον γίνεσθαι ὃ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι Οα1. 214 "14. 
φυϊὰ ἀϊδεταιι δυνατόν οἱ ἐνδέχεται ΒΖ δὰ Μθά4. 1047 526. 55 
τὸ ἐνδεχόμενον εἶναι, τὸ δυνατὸν εἶναι οὐ 4868 να] ορροβί(δ 
εἰηΐ γϑὶ οοπίιμοία ε12, 18. προτάσεις τῇ ἐνδέχεσθαι ὑπάρ- 

χειν εἶν προτάσεις ἐνδεχόμεναι Ααϑ. 18-22. προτάσεις ἐν- 

δεχόμεναι διχῶς λέγονται Αα18. 82 Ρ28-27. --- 2. (υβυ8.) 

ἐνδέχεται ἱπηραγβ, οοπὶ οαπὶ 806 οὗ ἰηῇ, γϑὶαυ! ἐνδέχεται τὸν 80 
μάλιστ᾽ εὐθηνῶντα συμφοραῖς περιπεσεῖν αἱ Ἠα10. 1100 36. 

Υ. 

ἐνδιδόναι 949 

9. 1098 088. 11.1100 328,27. β8. 1105 822. ε10. 1184 
584, 1186 338. 11. 1186 225, 38,1. 16. 1138 54, μαϑ. 
88910. 12. 848512. δ12. 890 "8 4], ὁ ἀδίϊνο οὐ ἰῃῇ ὑκ 
ἐνδέχεται αὐτῷ κινηθῆναι Οαϑ. 269 "81, 210510 (Υ] αὐτό). 
ἐνδέχεται 864 ὥστε ΑὙ20. 82 526. Φθ6. 258 517. 566 80.801 
ὥσπερ ἐνδέχομενον Ζγδ1. 165 Ρ28. σθὴ 8080] ἐνδεχομένε 
Ζμδθ. 688.320. ὡς ἐνδέχεται μβ8. 858 326. ΜΑ2. 988 49. 
ὅσον, ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται μαθ. 848 "21. Με2. 1028 Ρ25. --- 
ἐνδέχεσθαι ρότβου ὅσων αἱ ἀρχαὶ μὴ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν 
Ηζ2. 1189 51. εἰ ἐνδέχεται τὸ πρότερον λεχθέν ἨΕ12. 1188 
17, ἐνδεχομένν μὴ κρατεῖν ποτὲ τῷ ἄρρενος Ζγὸϑ. 1601 
510. χαλεπὴ μὲν ἰδεῖν, ἐνδεχομένη δ᾽ εἶναι ΦΎ 2. 202 32. 
Μκ9. 1066526. πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι συνδυασμοί Πὸ 4. 
1290 88. ὅταν ποιησώμεθα συντόμως τὴν ἐνδεχομένην 
μνείαν Πδ2. 1289 "28. διέλθωμεν τὲς ἐνδεχομένας ἀπορίας 
ΜΑΒ. 988}21. ζω ἡ ἐνδεχομένη ἀρίστη Πηβ8. 1328 388. 
πολιτεία ἡ ἐνδεχομένη ἐκ τῶν ὑπαρχόντων Πὸ1. 1288"82. 
θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν Ῥαῶ. 1855 521. οἱ μάλιστα 
τὸ ἐνδεχόμενον ἀληθὲς ἑωρακότες Μγ5. 1009 584. μεθέξωσι 
τὴς ἐνδεχομένης αὐτοῖς εὐδαιμονίας Πη2. 1825 310. οἱ ἄρι- 
στοι τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς νόμων, ἀϊδὲ οἱ ἁπλῶς ἄριστοι 
Πὸ8. 1294 38. ἱκανὸν πρὸς θεὺς τὸ ἐνδεχόμενον ΗΙ1.1164. 
υ6, ἡ φύσις ἐδὲν ἐλλείπει τῶν ἐνδεχομένων περὶ ἕκαστον 
Ζγεϑ. 188 "22. ἐκ τῶν ἐνδεχομένων Πη11.1880488. Ζγὸ!. 
105 "6. ταϑ. 101 Ἐ7 (ορρ ἐκ παντὸς τρόπι). κατὰ τὸν ἐν- 
δεχόμενον τρόπον Ζμβ16. θ656881. μέχρι τῷ ἐνδεχομένυ 
αὐτοῖς ΖΎΥΤ. 15115. --- (ἐνδέχεσθαι πο24. 1460 ν8ὅ, 
χυοᾶ νεὶ ἰάθηι βἰρείβοαγθ δίαυθ ἀποδέχεσθαι ἰηϊογργοίδιϊ 
βαμξ γ8] ἀθ οοπίθοίατα ἴθ ἀποδέχεσθαι τγαϊαταπι, ἀοίοηαϊε 
οὖ οχρ ἰοδὺ ΝᾺ] Ροοὺ ΠῚ 842.) 

ἔνδηλος. ἐν ἱματίῳ καθαρῷ ᾧ αἱ μικραὶ κηλῖδες ἔνδηλοι γί- 
νονται ΖΎΕΙ. 180 082. συνισταμένων εὐθέως ἔνδηλα γίνεται 
καρδία ὰ ἧπαρ Ζμγ4. 665 .584.. τὰ μείζω μέρη ἐνδηλό- 
τέρα" τὰ ἤθη τῶν μακροβιωτέρων ζῴων ἐνδηλότερα Ζιὸά. 
528 Ρ19. 11. 608312, 18. --- τί τὸ ὑποκείμενον, ἐκ ἔστιν 
ἔνδηλον Ψβ11. 422 084. 

ἔνδημος. τὰ ἔνδημα, ορρ τὰ ὑπερόρια Πγ14. 1285"14. ἕν- 
δήμοι πράξεις, ορρ ὑπερόριος πόλεμος κβ. 399 018. 

ἐνδιαλλάττειν. τὰ παθήματα ἐγγινόμενα τὴ ψυχῇ μηδέν τι 
ἐνδιαλλάττει τὰ σημεῖα τὰ ἐν τῷ σώματι᾿ φι. 806 518. 

ἐνδιασπείρειν. τῇ θαλάττη τὸ τραχὺ καὶ γεῶδες ἐνδιέσπαρται 
209. 1510 51. ᾿ 

ἐνδιατρίβειν. Ψψακαδες ἐνδιατρίψασαι ἐπὶ τῷ ἀέρος μα12. 
848 38. --- ἐνδιατρίβειν (ἐν τῷ διελεῖν τὰ σιτία.) χρονί- 
ζοντας ΖμγΎ 14. 61656, -- ἐνδιατρίβειν φαύλοις, σπυδαι- 
οτέροις, ἅπερ ἂν προέλωνται πιηθ. 917 38. μᾶλλον ἄν τις 
ἐνδιατρίψειε περὶ αὐτῶν ΜΑΒ. 989 Ρ27. περὶ τύτων πλείω 
τῆς ἀξίας ἐνοιατέτριφεν ὁ λόγος μβ8. 851 84. οὔ Ζκτ. 101 
421. ᾧται. 816581. κατὰ μέρος ἀκριβολογεῖσθαι χρήσιμον 
μὲν πρὸς τὰς ἐργασίας, φορτικὸν δὲ τὸ ἐνδιατρίβειν Πα11. 
1258 "88. 

ἐνδιδόναι. ὁ ἀὴρ ἐνὸΐδωσι τοῖς ἔξωθεν πιέζυσι τὸν ἀσκόν 
πκεῖ. 98184. ἡ θάλαττα στέγει τὰ βάρη, τῷ γλυκέος ἐν- 
διδόντος διὰ κυφότητα 209. 1516 317. ὁ οἰσοφάγος σαρ- 
κωδης ὅπως μαλακὸς ἦ ᾧ ἐνδιδῷ Ζμγϑ8. 664 "84. τὰ ἐν- 
διδόντα τῶν μὴ ἐνδιδόντων ἀκοπώτερα ἐγκατακλιθῆναι πε11. 
8818. οἵ 40. 885 8. τοῖς χρωμένοις πλείοσιν ἀφροδισίοις 
ἐνδιδόασι τὰ ὄμματα Ζγβτ. 141316. τὰ ὄμματα ὼ τὰ 
ἰσχία ἐνδίδωσι (οοποϊάμπη!) πὸ 2. 8716 481. ---- ἐνδόντες τῷ 
λόγῳ σύμφασιν ἀληθὲς εἶναι ΜΎ17. 1012 819. Φαϑ. 187 1, 
ἐνδιδόναι τῇ ἡδονῆ, πρὸς ἡδονήν, δΒγη καταμαλακίζεσθαι, 

1 . 



250 ἔνδοθεν 

ἐξασθενεῖν ἡμβ6. 1208 96,10. --- (δεῖ) ὅτι ἂν βύληται 
εὐθὺ εἰπόντα ἐνδῦναι (δχοταϊτί, οὗ ἐνδόσιμον) ἢ συνάψαι 
Ῥγ14. 1414 "26. ἐνέδοσαν τοῖς ἵπποις τὸ ὀρχηστικὸν μέλος 
[5841.1507}81. 

ἔνδοθεν Ζιγϑ8. 512 020. πΎ1. 871 51. διοιγόμενον ὠχρὸν ἕν- κ 
δοθεν Ζιδά. 580 31. τὸ ἔνδοθεν μόριον Ζιγϑ. 512 Ῥ22. 

ἔνδον. πορίζειν τὰ ἔξωθεν, σώζειν τὰ ἔνδον οα8. 1844 38. με- 
λιττῶν ἡγεμόνες ἔνδον μένασι Ζιι41. 628 525. 

ἔνδοξος, πΟΌΙΠ8, σοῦ, ταὶ. 100 28, 101518. Ραϑ.1868 
421, 24 (οἴ σπυδαῖοι 322). ὀλίγοι ᾧ ἔνδοξοι ἀνὸρες Ἠὰα 9. τὸ 
1098 "28. οἱ εὐγενεῖς ἢ οἱ ἔνδοξοι Ηδ δ. 1122 082. ὁ ἀλα- 
ζων προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων Ἠδ18. 1121 521. --- ἔνδοξα 
τὼ δοκῶῦντα πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις ἢ τοῖς σοφοῖς ταὶ. 100 
21. ἔνδοξον ἐστι τα 18. 108 }18. γθ. 119.388. Αβ11. 62 
410. βγπ φαινόμενον, γνώριμον, Ορρ ἄδοξον Αα1. 24 Ὀ12. 15 
τθδ. Ἠη1. 1145 5,7, 8. βγη πιθανόν, πιστόν Ῥαῶ. 1852 
082, 21. ἀναιρεῖν πολλὰ τῶν ἐνδόξων ἢ τῶν φαινομένων 
κατὰ τὴν αἴσθησιν Ογά. 808 322. δεόμενα συλλογισμῷ διὰ 
τὸ μὴ εἶναι ἔνδοξα Ῥα 2. 1851 510, 18. οἱ διαλεκτικοὶ ἐκ 
τῶν ἐνδόξων ποιῶνται τὴν σκέψιν Μβ1. 995}524 ΒΖ. οἵ ΑὙΎ19. 30 
8120. πρὸς τὰ ἔνδοξα, ἀἶδι πρὸς τὴν ἀλήθειαν ῬαῚ. 18 δ5 
Α11. ἔνδοξος πρότασις, ἐρώτησις, ἐπαγωγή, ἀξίωμα Αβϑ31. 
1084, 8,05. γ6. 14 022, 24, 2δ. τα. 1048. βὅ. 1125. 
ΑΒβΙ11. 62.518 ὙΥ2. ἔνδοξοι συλλογισμοί τιϑ. 110 34. ἔνδοξος 
τρόπος τῶν γνωμῶν, Οορρ παράδοξος ρ12. 1480 "2. --- ἔν- 35 
δόξως συλλογίζεσθαι, λύειν, ορρ ἀληθῶς, κατὰ τἀληθές 
τι. 115381, 38. 

ἐνδόσιμον. οἱ αὐληταὶ ὅ τι ἂν εὖ ἔχωσιν αὐλῆσαι προαυλή- 
σαντες συνῆψαν τῷ ἐνδοσίμῳ ῬΎ14. 1414 0824. --- δεῖ ἢ 

ἧς “κ Ἂν 5 ἄν ,᾿Σ ,ὔ »“ὝΆ Ψ' , 
ξένα ἢ οἰκεῖα εἶναι τὰ ἐνδόσιμα τῷ λόγῳ, βγη προοίμια 80 
Ῥγ14. 1415 31) 4. ἵνα ὥσπερ ἐνδόσιμον γένηται τοῖς λόγοις 
Πθ5..1839518. κατὰ τὸ ἄνωθεν ἐνδόσιμον ὑπὸ τὸ φερω- 
νύμως ἂν κορυφαίν προσαγορευθέντος κινεῖται τὰ ἄστρα κθ. 
899 319. 

ἔνδοσις. τῆς πρώτης οἷον ἐνδόσεως εἰς κίνησιν μίαν (μιὰς οἱ 85 
ΒΖ Αγ Β01Ψ 419) γενομένης κθ. 398 "26. 

ἐνδότερος. ἐν τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς φτβ4. 826 020. 6. 826 
818. --- ἐνδοτέρω. ἐν τοῖς ἐνδοτέρω τῷ ὕδατος φτβ4. 
825582. 

ἐνδύεσθαι, ἐνδύνειν. ἐνδύεται θώρακα κθ. 8399 Νά. -- κω- 40 
λωτὴς εἰς τὺς μυκτῆρας ἐνδυόμενος Ζιι1. 609 "21. τὴν ψυ- 
χὴν εἰς τὸ τυχὸν ἐνόζεσθαι σῶμα ψαϑ8. 401 "28, 26. ἐν- 
ὄνεται τὸ γλυκὺ διὰ λεπτότητα 209. 1516 319. τὸ θερμὸν 
ὕδωρ ὀλισθαίνει ἢὶ ἧττον ἐνδύνει πκὸ1. 986 215. 

Ἐνδυμίων, καθεύδειν ὥσπερ Ἔ. Ηκβ. 1118 Ρ20. Εὐρυπύλη 45 
αὶ Ἐνδυμίωνος ᾿᾿ 59ὅ. 1515 515. 

ἐνεδρεύειν. πρὸς ἀσφάλειαν τὸ μὴ ἐνεδρεύεσθαι Ζιι88.6194. 
ἐνέζεσθαι. τὰ ἐνδιδόντα ἀκοπώτερά ἐστι αὶ ἐγκλιθῆναι ἢ 

ἐνέζεσθαι πε1ῖ1. 881 "86. 
ἐνειλύμενον ἐν τὴ γὴ πνεῦμα κά. 396 .514. 
ἐνεῖναι. ἔνεστιν ἀήρ, γὴς πλῆθος δἰτι μαϑ8. 840 481. 11.847 

526. β8. 8585. δ8. 880 522. ὅπως μὴ ἐνέσονται (ἐν τὴ 
πολιτείᾳ) τοσῶτον ὑπερέχοντες Πεϑ. 1802 ἢ19. --- ἐν ᾧ μὴ 
ἐνέσται λόγῳ αὐτό Μζά. 1029 "20 ΒΣ. ἐν τῷ λόγῳ ἔνεστιν 
ἐναντίωσις Μιϑ. 1058 "15. ὁ ε11. 21.529. ἂν τύτων τι ἐνῇ 56 
ρ85. 1439 "25, 82. περὶ τυραννίδος λοιπὸν εἰπεῖν ἐχ ὡς ἐνύ- 
σης πολυλογίας περὶ αὐτήν 110. 12951. τὰς ἀπορίας 
ἐπιδραμεῖν τὸς ἐνύσας Πγ1δ. 1266 37. λέγειν δύνασθαι τὰ 
ἐνόντα ὦ ἁρμόττοντα ποθ. 1450 "δ. -- ἱπιροτβ ἐνὴν ἂν λέ- 
γειν Ζγβ8. 141021. ᾿ 

ἐνείρειν. τὸ ἀπὸ τῆς ἐνειρμένης ἐξωτερικὰ ἀμφιβολίας φτα!. 

δ0 

60 

». , 
ἐνεος 

816 .424. 

ἕνεκα, ἕνεκεν. οὗ τέλος 8. τὸ ὅ ἕνεκα τέλος, τοιῶτον δὲ ἃ 
μὴ ἄλλιυ ἕνεκα, ἀλλὰ τἄλλα ἐκείνν Μαϑ. 994 "9. ἕνεκα, 
οομΐ δύ τέλος Φβ2. 194 521,28. 8. 194 082. 1, 1988. 
9.200}22, 84. Μὸ2. 1018 538. η4. 1044 438. Πα9. 1252 
084 4]. πρώτη αἰτία, ἣν λέγομεν ἕνεκα τινος Ζμα!. 689 "14 
(ἕνεκα τίνος οἱ Εποκθα Π 19, 60}1 Πη14. 1888 47,11). ὅ 
ἕνεκα, ἐγῃ πέρας Ζκθ. 100}16. ὅ ἕνεκα, Βγῃ ἐφ᾽ ὅ, ορρ 
ἀφ᾽ ὃ ΜὸῈ11. 1022 88. ἕνεκα, οοπὶ εγπ δια! ὡς μὲν ἕνεκά 
τὰ διὰ τὸ ἔργον Ζγβ6. 145 321. καὶ δεῖν τύτω ἕνεκεν ἐδὲ 
διὰ τῶθ᾽ αἱρεῖσθαι πάντα ᾧὶ πράττειν Ἠζ 5. 1140 "18. --- 
τὸ ὅ ἕνεκα ἀπα ϑϑὲ 6 αυβίιοσ βυζηπιΐβ οδυθίβ ΜΑ 8. 982 
082 ΒΖ 8] (οὔ ἀρχή Ρ. 113 »88, αἰτία ῥ 22 ΡΩ9); οδυβδθ 
168, ΆΠΑ}18. ἔΟσΤΑΔ]18 τηονθη8, 886 06 δα ἀπαπι γϑάθαπὶ Φβ. 
198.24, Ζγα!1. Τ1ὅ Ὁ 4]. οἵ αἰτία » 2246 (βοὰ τὸ ὅ 
ἕνεκα ὦ ποιητικόν Γαΐ. 824 Ρ14), τὸ ἕξ ἕνεκα ἰάθτι δὸ τὸ 
εἶδος (ὁ λόγος, ἡ ὑσία 41) Φβδ. 199 582. 9. 200 414. Γβϑ9. 
885}6, ΨαΙ. 4086. Ζμα!. 689}14. Μδὸ1. 1018 521. 
ρα]. 1848 518. ὁορρ ἡ ὕλη Φβϑ. 200 14. μὸ 12. 3908. --- 
ἡ φύσις τέλος αὶ ὁ ἕνεκα Φβ2. 194 528. 7. 198 Βά, ὥσπερ ὃ 
νὸς ἕνεκά τὺ ποιεὶ, τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ ἡ φύσις ψβά. 415}18. 
μᾶλλόν ἐστι τὸ ὃ ἕνεκα ἡὶ τὸ καλὸν ἐν τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις 
ἢ ἐν τοῖς τῆς τέχνης μαι. 689 819. καὶ δεὶ ζητεῖν πάντα ἕνεκα 
τίνος Ζμὸ2. 611 411. ὅσα μὴ τῆς φύσεως ἔργα κοινὴ μηδ᾽ 
ἴδια τῷ γένυς ἑκάστυ ἀθὲν ἕνεκα τὸ τοιῦτον γίγνεται Ζγεῖ. 118 
481. ὁ τύτυ ἕνεκα γενέσθαι, ἀλλὰ συμπεσεῖν Φβ1. 198 Ρ21. 
εἰσὶ δύο αἰτίαι, τό θ᾽ ὅ΄ ἕνεκα ἢ τὸ ἐξ ἀνάγκης Ζμα!ι. 642 
82, 88. 710. 672 22. Ζγβά. 1739 "28. 6. 148 "1, 17, 381. 
ε8. 189 "8, 19. ανά. 412 82, ΦβΤ1. 19817. 9. 200 48. ἐν 

- 7. . » ἣν ΝΥ ᾽ -“ , τὴ ὑλὴ τὸ ἀναγκαῖον, τὸ δ᾽ ὁ ἕνεκα ἐν τῷ λόγῳ Φβϑ9. 
300 414. τὸ ἕ ἕνεκα ἥκιστα ἐνταῦθα δῆλον, ὅποι πλεῖστον 
τῆς ὕλης μδι2. 890 88, τὸ ἕνεκά τὰ, ΟΡΡ τὸ τέρας,, τὸ 
ἀπὸ τύχης, τὸ αὐτόματον Ζγῥῥ. 161}»18. Φβδ. 196}19, 
21. Μ,κ8. 1065 826. --- τὸ κ΄ ἕνεκα πράξεως τινός ἐστι 
τέλος Μβ2. 996.326. --- τὸ ὃ ἕνεκα, οοπὶ Βγῃ τὸ ἀγαθόν, 
τὸ ἄριστον, τὸ βέλτιστον, τὸ καλόν ΜΑ8. 983 481. δ. 
1018 26. Πα2. 1252 "84. ἡεα 8. 1218 010. Ζμα 1. 689 
519. 6. 648 516. Ὑ10. 672}22, τὸ ἦ ἕνεκα ἀρχὴ καὶ τῆς 
πὶ ἀξεως ἀλλὰ τῶ λογισμῷ Φβϑ9. 200 428. ἐν ταῖς πράξεσι 
τὸ ὁ ἕνεκα ἀρχή, ὥσπερ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς αἱ ὑποθέσεις 
Ηη9. 1161516. --- ὅὗ΄ ἕνεκα ἡ τὸ τύτυ ἕνεκα δια φέρει 
Ζγβθ. 142520. Πη14.1888511, -- ἶ διττῶς τὸ ὃ ἕνεκα, 
τό τε ὃ ἡ τὸ ᾧ ψβ4. 415,20. Φβ2. 194 588. ΜλΊ. 
1012 "2. οὗ Βογηδυβ [14] ρῥ 169. --- ἀ6 ἔογηνα ἕνεκα οἱ 
ἕνεκεν ἘθοΚοη Π 18-20 οὈϑεγνανῖῦ, ἐγϑαποηῦϊαβ οὐπηΐπο ἕνεκα 
ὀχ δοσί ἀαδπὶ ἕνεκεν, δὲ ἴπ αυϊδυβάδαι ξοΥταα 18 ἔδσθ ἤοῃ 
ἀβαγραγὶ πἰϑὶ ἕνεκα, νϑ]υϊὶ τὸ ὃ ἕνεκα (τὸ δ ἕνεκεν που 6χ- 
Αἰδογὶ πἰδὶ Φη. 248 38. Γβ9. 885) 08 υδὶ ν] ἕνεκα. ΜκΙ. 
1089 385). ἕνεκα οἱ ἕνεκεν ἱπίδγάμπι ρ]αγῖθιιβ ψοοδα}18 ἴπ- 
ΚογΡοβίθὶ8 8 βϑηθίϊνο βι0 βϑραγϑῃΐαγ, νϑὶαὐἱλ τῷ γοὶρ ἄνω τὰ 
κάτω ἕνεκεν Ζμβθ. 143 "16. οἵ ΡῬβ4. 1881 5886. ἀυοδυϑ 
ΒΒ Δα νἷ8β ἰπίοσ 88 οοπίμηοῦί8 ἕνεκα ροβιροδίξζατα ἱπνβαὶ- 
τατ, γυμνασίας αὶ πείρας ἕνεκα τθδι 159 32 5. οὗ ἠεη4. 1289 
840. ἕνεκα οἱ ἕνεκεν ϑυθβίϑῃεϊνο οἱ δάϊδοϊῖνο ἰηϑθγροβιξαπι, 
χρήσεως ἕνεκεν μὴ ἐφημέρα Πα2. 125216. οὗ Ζμγῖ. 610 
028. Ζιιδ. 618 Ὁ11. 

ἐνενήκοντα Πεβθ. 1806 818. 
ἐνεός. περὶ ἐνεῶν πιαὶ. 898 "82. 2. 8995. 40. 895518. λβο. 

960 087. διὰ τί ὥμα ἐνεοὶ ᾧὶ κωφοί πλγ!. 961 "14. ὅσοι 
κωφοὶ ἐκ γενετῆς, πάντες αὶ ἐνεοί Ζιὸ 9. 586 ΡΆ, φρονιμώτεροι 
οἱ τυφλοὶ τῶν ἐνεῶν ἢ κωφῶν αἰ1. 487 816. 



᾿ ἐνεότης ἔνθεος 951 

ἐνεότης πι40. 895 216. ἄριστον ἡξη8. 1241 240,7, ἡ ἐνέργεια βελτίων καὶ κ᾿ τιμιωτέρα 
ἐνέ ργεια. περὶ ἐνεργείας Μθ6-9 ΒΖ. ἀϊευϊποῖίο ἱπύῦον ἐνέργειαν τῆς σπυδαίας, δυνάμεως Μθ9. 1051 δ4844. ἡὶ εὐδαιμονία 

δὲ δύνα μιν (ν ἢ ν) ἱπβεϊθαϊα. 680 δῸ Ἂτ δὰ ὀχρ!!οδπάδιι τηῦ- ἐνέργεια, ἀρετῆς Πη8. 1828 388. 18. 1882 49, κατ᾽ ,ἀρετὴν 
τδιϊοποῃ ᾧαϑ. 191 Ὀ28, ποίϊο ἐνεργείας 8 δυνάμει Ὧοη ἀθ- ἐνέργεια Ἡκ7. 11171.312. ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετήν Ηαθ. 

βηϊίοηθ, 86 ρδὺ δηδίορίδῃι οἱ δάμη 1018 ΘΧΘΠΙΡ 8 ἀϊβύϊη- 5 1098 516. ἐνέργεια εὐδαιμονικωτέρα Ηχθ. 1171 86. 8. 117 8 
δυϊταν Μθο. 1048 480- 88 ΒΣ, οἔ 8. 1047 518. ὅσα φύσει ν28. -- 80ὰ αυδιπαύδπη ἰπίθν 86 δομβδογθηῦ ἐνεργείας οἵ 
γίγνεται ἣ τέχνη, ὑπ᾽ ἐνεργείᾳ ὄντος γίνεται ἐκ τῷ δυνάμει κινήσεως. πουίομεβ, ὑδιῆθη ἀϊδεϊπρυυηθαν Μθ6. 1048 518-86 

τοότυ Ζγβι. 8421. ὅ. 141 14. 6. 142312, 1438 528, ΒΖ. ἡ κίνησις ἐνέργεια μέν τις εἶναι δοκεῖ, ἀτελὴς δέ ἐ Φγ2. 
1441. Μλ2. 1069 016. πρότερον δυνάμεως ἐνέργεια λόγῳ 201 581. Μκ9. 1006 420. ψβδ. 411516. ἡ κίνησις τῷ ἀτε- 
χρόνι» ἀσίᾳ ᾧὶ κυριώτερον Μθ8. λ6. 1012 38. ΟὙ3. 80238.10 λϑς ἐνέργεια ἦν, ἡ δ᾽ ἁπλῶς ἐνέργεια ἑτέρα ἡ τῶ τετελε- 
Ψψβ4. 416 419. ε18. 28 321-26 (8110 βοπϑὰ πρότερον ἡ δύ- σμένα ΨΥ. 481.56. τέλος ἡ ἐνέργεια. Μθ8. 1050 349. τὴν 
ναμις ὑπάρχει τῆς ἐνεργείας Οα12. 288 320). ἐνέργεια υὐ ἐνέργειαν γένεσιν οἴονται εἶναι, ἔστι δ᾽ ἕτερον Ἠη18. 1188 
δδὲ ορροδίία δυνάμει Μθθ-9. η2. 1048 412. λὅ. 1011 8ρ. 416, ὶ μόνον κινήσεως ἐστιν ἐνέργεια, ἀλλὰ ὴ ἀκινησίας 

8. 1011 "28 4] (ηυβτιαύδτα τὸ δυνάμει κα αὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἕν πως Ηη1ὅ. 1154 21. τὸ σπέρμα ἔχει κίνησιν ἐνεργείᾳ Ζγα32. 
ἐστίν Μη6. 1045 21, οἵ Ρ18 οὐ 8 ὕλη ὅ), Ῥογίμάθ ΟΡρο- ᾿δ 780921. --- ὃ. τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα μὴ. ὅτως ὥσπερ 
ὨΣῸΓ τῇ ὕλη, οὗ ὅλη 4, δ ΡΓῸ ΒΥΠΟΠΥ͂ΤΩΟ οοπἰπηρί τα ουμι λέγομεν δυνάμει Μθθ. 1048 481. Βυὸ ΡΙ ατἱταὶ 6Χ 118 Ἰοοΐβ 
118 ποι πῖθιιδ 4089 ἔογπιδτα βὶ σηϊβοδηῦ, εἶδος. μορφή, λόγος, Τοίδγθηαὶ βϑυαηῦ, αυϊθυβ ἐνέργειαν ΟΡΡΟΙὶ δυνάμει οὐ ὕλῃ, 

τὸ τί ἦν εἶναι, ὠσία, ὅπερ τι Μη2. 1042}}10, 1048 36,12, φοπιροπΐ Ἢ οὐχ εἴδει ΒΡ ΣΆ 5ἰ σαι βοδύαπι οδὺ; οὗ Ρτϑθύθγθβ ἰ8}16 : 
20 ΒΖ, 28, 25, 28. 8. 1048 380. 82, 35,1. ἢ8. 1050516, ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν δυνάμει τὰ δ᾽ ἐνεργείᾳ τῶν ὄντων, 
νῷ, 10. 1051 81. λδ. 1071 38. 7. 1072 325. νοσβΌΌ] πὶ 30 ἐνδέχεται τὰ μιχθέντα εἶναί πως ὶὶ μὴ εἶναι Γαι. 821 8. 
ἵἴρδυπὶ ἐνέργεια Θχρ] σαῖς Μθ8. 1050 522. --- αυοπίδμι ρο- ἡ θρεπτοιὴ ψυχὴ ἐνεργείᾳ μὲν ἐν τοῖς ἔχυσι μία. δυνάμει 
τοητῖδο νοὶ ὁρροῃϊθαν ἰ8 τηοῖι8 οὖ δοῦμβ, 410 στθθ δὰ ρϑῦ- ἢ πλείυς ζῶ. 468.58, οὐ οτιπῖπο ορροβὶϊβ ἰπῦθν 88 δυνάμει 
ἐδουύϊοπθιω πϑῖυγδθ 8086 Ρογάιοίδατ, το ἰ ἴρβ8 118 Ῥαγίεοεῖο, οὐ ἐνεργείᾳ Ζγα 19. 1726517. β8. 181518, 4. 140 "20. ὅ. 
ἐνεργείᾳ λέγεται, τὰ μὲν ὡς κίνησις πρὸς ϑύναμιν, τὰ δ᾽ ὡς 741311. δὃ8. 168 ΔΙΣ 4]. 
ὑσία πρός τινα ὕλην Μθ6. 1048 Ρ8, φυοὰ ἀϊδογίπηθῃ υδπι- 36 ἐνεργεῖν. λέγω πρὸ ὀμμάτων ταῦτα ποιεῖν, ὅσα ἐνεργῶντα 
σδβαι ποη ροΐοβῦ υδίᾳι6 δοσυγαῦθ ΟὈΒβογνδῦὶ, ἰσυυ νον δὰ ἱ Ῥθγ- σημαίνει ΡΎΙ. 1411 26, 1412 38. κατὰ τὰς ἄλλας με- 
Ἰαϑιγαπάδιῃ γαγὶ δἰδύθτι κῶν δρύσπῃ οϑῦ. -- α. ἡ ὡς κίνησις χθηρίας ὁ ἐνεργῶν ἀδικεῖ Ἠε4. 11830817. τἀνθρωπεια, ἀδυ- 

ἐνέργεια. ἐλήλυθεν ἡ ἤ ἐνέργεια, τύνομα, ἐκ τῶν κινήσεων μα- νατεὶ συνεχιὺς ἐνεργεῖν Ηκά. 1175 85. ι9. 1170 80. υἱ. 454 

λιστα, δοκεῖ ἡ ἐνέργεια μάλιστα ἡ κίνησις εἶναι Μθ8.1047 "9, δε εἶναί τι ἀεὶ ἐνεργῶν ΜλΘ. 1072 511, 18. ἐνεργεῖ τῷ 
480, 82. ἡ ἐνέργεια κίνησις ΡΎΙΙ. 1412 39 (ἰη46 τἈθύοσίοθ 80 πνεύματι ἀνατετμημένος Ζιβι1. 808 528. ἐνεργεῖν τὴ ἐπι- 

ἐνέργεια Δρρο]]αῦαν τὸ ποιεῖν ἐνεργᾶῶντα φαίνεσθαι τὰ ἄψυχα στήμη; ἀϊδὲ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην ἡμβ6. 1201 518 84 (οἴ 
ΡΎΙ1. 141] ΒΩ5, 28, 29, 80, 388, 1412 83 504). μεταβάλ- ἐνέργεια, ἀϊδι ἕξις). ἀκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτοῖς ̓  ἐπιστήμη ἡμββ. 
λειν εἰς ἐνέργειαν ἐ ἀργίας ψβ4. 416 νΩ. μεταβάλλειν εἰς 1201 19. πότερον τὸ ἐνεργεῖν τέλος ἢ ε τὸ ἐνηργηκέναι τζ8. 
ἐνέργειαν πυρός Ζμ . 649 328. διὰ κινήσεως τῶν ὀργάνων, 140514, 18. 888 ἡ ὑγρότης, εἰς ἣν ἐκ ἐνηργήθη πέψις 
αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τῆς τέχνης Ζγβ5. 140 "28. ἐνέρ- 85 φτβΊ. 821 488. ἴτε οἱ Μεγαρικοί φασιν ὅταν ἐνεργὴ μνον 

γεια, οοηὶ κίνησις Ζγβθ6. 148 528. πιθ29. 960 86, βαρὺ ὸ ἐηρδνοΣ ὅταν δὲ μὲ ἀνεργὴ ἐ δύνασθαι Μθ8. 1046 Β29. 
κῶφον τῷ δύνασθαι κινεῖσθαι λέγομεν, ταὶς δὲ ἐνεργείαις ὲν ἐνεργᾶντα ἢ τὰ καθ’ ἕκαστον ἅμα ἔστι καὶ ἐκ ἔστι 
ὀνόματ᾽ αὐτῶν " κεῖται Οδι. 801 082. ὅτε γὰρ ὴ ἐνέργεια ἐὰ ὧν αἴτια, τὰ ὸξ κατὰ δύναμιν ἐκ ἀεί Φβ3. 19ὅ "1 1. 
ἄνεν τῆς καθ’ αὐτὴν ἔσται δυνάμεως, ὅτ᾽ ἄνευ ᾿ ταύτης ἔσται Μὲὸ2. 1014521. τὰς μὲν δυνάμεις τῶν δυνατῶν αἴτια εἶναι, 
αἴσθησις αιἴ. 4491. μία ἐστὶν ἐνέργεια ἡ τῶ αἰσθητοοῦ ἢ 40 τὰ δ᾽ ἐνεργᾶντα πρὸς τὰ ἐνεργόμενα Φβ 8.195 ν28. δυ- 
ἡ τὸ αἰσθητῦ, τὸ δ᾽ εἶναι ἕτερον ΨΎ2. 426"16, οἴδ5. τὸ νάμει τὸ αὐτὸ διαιρετὸν ὼ ἀδιαίρετον, τῷ δ᾽ εἶναι ὅ, ἀλλὰ 
αὐτό ἐστιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ ,»πράγματι. ΨΥ. τῷ ἐνεργεῖσθαι διαιρετόν (διαιρεῖται οἱ Τογαινῖκ) ΨΎΣ. 4217. 
481 ᾿ς κατὰ μίαν δύναμιν ὼ ἄτομον χρόνον μίαν ἀνάγκη ἐνεργή ς. ὃ συλλογισμὸς βιαστικώτερον καὶ . πρὸς τὰς ἀντιλο- 

εἶναι τὴν ἐνέργειαν αι. 441 818. οὗ Φε4. 228 314. ἡ ἑτέρα γικὸς ἐνεργέστερον ταὶ. 105 319. 

ἐνέργεια, τὴν οἑτέραν ἐκκρύει Ἣκϑ. 1115}8. ἐκκόπτει ἡ ἐν 46 ἐνε ργητικὸς. (τὸ κινητικον) ἐστιν ἑνεργητικὸν τῇ κινητῇ Φγϑ8. 

τῷ αἵματι κίνησις τὴν αἰσθητικὴν ἐνέργειαν Ζμβιο. 6566. 202517. Μκϑ. 10660481. τῷ πολλάκις κινεῖσθαι ἤδη ὅτω 
ὅσων ἐστὶν ἀρχῶν ἢ ἐνέργεια, σωματική { Ζγβ8. 180 022, 29. τὸ ἐνεργητικόν γεβ2. 1220 58. 
ζῷα ταχύτερα πρὸς τὴν ἐνέργειαν τῶν συνδυασμῶν Ζγα4. ἐνεργός. τόπος κοινὸς ὼ ἐνεργός, τόποι ἐνεργότατοι ΤῊ. 154 
111 526. ἐνέργεια, ἀϊδὲ ἕξις, διάθεσις τὸ δ. 12515- 19. 892,16. ἡ γεωργία πέττει ὰὶ ἐνεργὸν ποιεῖ τὴν τροφήν 
Ηαϑ. 1098 083 864. β1. 1108 Ρ21. 86. 1167}6. ἼΕβ1. 1219 80 πκ12. 924517. 
431. ἡμβ10. 1208 384-"2, οοηΐ βγη πρᾶξις, χρῆσις ψβ4ά. Ἑνετοί, οἱ ἐκεῖ κολοιοί θ119. 841 28,81, 842 82. 
415.519. Πη8. 1328 589. Μθ8. 10560585δ,80. ημα85.1197 ἐνέχεσθαι ἐν ταῖς αὐταῖς δυσχερείαις Οδῶ. 809 3429. 
410. β10. 1208 384-82 (Δὰ δδηάθπι βἰ ριι!βοδύϊοπθπι ρετιῖ-ὀ ἔνθα ἀδιπομβὺγ ἔνθα μὲν ... ἔνθα δὲ μβο. 862}26. Πὸ 15. 
πρηὶ ΗΙ9. 1169 029, 1170 87,18. 7. 1168 86). ἐνέργειαι 1299 Ῥ29. ε8. 1808 "7. τὸ μὲν ἔνθα τὸ δ᾽ ἔνθα κβ. 400 
σπυδαῖαι, φαῦλαι Ηκδ. 1116 519, 1171 86. ὅ. 1115 927, 28.866 ΡάΆ4, -- τοῖδὶ μα14. 8561 524. κθ. 898 56. 
τὰ τέλη, τὰ μέν εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτὰς ἔργα ἔνθεν ὼ τὴν σωφροσύνην τότῳ προσαγορευτέον τῷ ὀνόματι 

τιν Ηαὶ. 1094 84,6. Μθ8. 1050 385, 80,22. οὗ ημβ12. Ηζδ. 1140}11. --- ἔνθεν ἢ 'ἕνθεν Ζιγϑ8. 512 16. Ζγαὶ4. 
1211 521-88. Η518. 115810. τελειοὶ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή 12015. ἔνθεν ἢ ἔνθεν τῆς καρδίας, τῆς ἀκάνθης αν1 6. 418 
Ηκά4. 1114}28-1175 217. ἡδονὴ ἡ ἐνέργεια ΜᾺΤ. 1072 "16 Ρ10. Ζιγι. 511419. οἴ πις11. 915.389.,}1. 
ΙΞἘΖ. ἐνέργεια ἀνεμπόδιστος, τέλειος, ἍΡΡ ἐμποὸιζομένη Ηη18. 60 ἔνθεος. ἔνθεον ἡ ἡ ποίησις ῬγΤ. 1408 "19. Σίβυλλαι ᾧ Βακιδες 
1153.315. 14, 1168 Ρ10, 11. ἡ ἐνέργεια αἱρετώτερον, τὸ ἢ οἱ ἔνθεοι πάντες πλ1. 954 481. 
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202 ἔνθερμος 

ἔνθερμος. ὅσων τὸ αἷμα ἔνθερμον πιθ0. 898 36. --- διάνοια 
ἔνθερμος φ2. 806 26. εὐφυεῖς ᾧ ἔνθερμοι φ8. 808 "87. 

ἐνθλίβειν. τὸ μαλακὸν ἐνθλίβεται, τὸ καπυρὸν περιθραύεται 
πκαϑ8. 921 325. πτερύγια ἐντεθλιμμένα (ὁιὰ τὸ κρύψαι ἑαυ- 
τὰς ἐν βορβόρῳ) Ζιθ1δ. 599 520. 

ἐνθυσιάζειν. ποιεῖ τὸς ἀκροατὰς ἐνθυσιάσαι ῬΎΊ. 1408 "14. 
φθέγγονται τὰ τοιαῦτα ἐνθυσιάζοντες ῬΎΤ. 1408 Ρ17. ἐπι- 
πνοίᾳ δαιμονίν ὥσπερ ἐνθυσιάζοντες ἡεα]. 1214 324. οἱ ἐν- 
θυσιάζοντες διὰ πάθος ἀνὸρεῖοι, ἄνευ λόγυ ὁρμὴν ἔχυσι 
ἡμα20. 1190}86. β8. 1207}4. 

ἐνθυσιὰν ποιεῖ τὸς ἐμπελαζοντας κά. 395 Ρ27. 
ἐνθυσιασμές, τῷ περὶ τὴν ψυχὴν ἤθυς πάθος ἐστί Πθδ. 1840 

411. διαφέρει τῷ μᾶλλον ἢ ἧττον ΠῚ. 1842 51. διὰ τὲς 
ἐν τοῖς ὕπνοις γινομένος τῆς ψυχῆς ἐνθυσιασμες ᾧ τὰς μαν- 
τείας 12. 141541. 

ἐνθυσιαστικός. καὶ φρυγιστὶ ἁρμονία ποιεῖ ἐνθυσιαστικεῖς Πθ5. 
184054. τὰ ᾿Ολύμπυ μέλη ποιεῖ τὰς ψυχὰς ἐνθυσιαστι- 
κας Πθ5. 184011. μέλη ἐνθυσιαστικα,, ἀϊδὲ ἡθικαί, πρα- 
κτικα Πθ1. 184184. ἁρμονία ἐνθυσιαστικὴ ᾧ βακχική 
πιθ48. 922 522. νοσήματα μανικαὰ ἡ ἐνθυσιαστικαῖ πλ1. 30 
9δ4 386. 

ἐνθύμημα, ἃοῦ συλλογισμὸς ἐξ εἰκότων ἢ σημείων Αβϑ1. 
1010 ΟΖ δὰ 70 48). Ρα 2. 1857 382. αἱ κοιναὶ πίστεις 
δύο τῷ γένει, παράδειγμα ᾧ ἐνθύμημα Ῥβ20. 1898 524. 
τὸ ἐνθύμημα ἐστι κυριώτατον τῶν πίστεων, ἀπόδειξις ῥη- 
τορική, συλλογισμὸς ῥητορικός Ῥαὶ. 1855 56, 1, 8. 2. 1856 
08, 4,17. β21. 1894 326. 22. 1396 "22. ΑὙΙ. 71 510. 
τθι4. 1646. ἐνθύμημα, ἀϊδὲ γνώμη Ρβ21. 1894 527. 
μεταβάλλειν τὰ ἐνθυμήματα ἢ γνώμας ποιεῖν ΡΎ11. 1418 
588. αἰτοῦ ἐνθύμημα ἀοβπίίαν, ἐνθυμήματά ἐστιν αὶ μόνον 80 
τὰ τῷ λόγῳ ἢ τῇ πράξει ἐναντιώμενα, ἀλλὰ ᾧ τοῖς ἀλ- 
λοις ἅπασιν ρ11. 1480 328 (οὔ βρθηροὶ ῥ 162). ἀϊδὺ γνῶ- 
μαι ρ15. 148185. -- τὰ ἐνθυμήματα δικανικώτερα, τὰ 
παραδείγματα δημηγορικώτερα Ῥγ 17. 1418 31. αϑ.1868 
481. οὗ πιηδ. 916 47, 80. --- ἐνθυμημάτων εἴδη οἱ τόποι 85 
ἀϊεῦ Ραϑ. 1888 329-82. ὙΥ1. 1408 Ρ14. ἐνθυμήματα ἐλεγ- 

10 

16 

2 κ 

ενοιχειν 

τέλεια Ζιι1δ. 841 "25. κατ᾽ ἐνιαυτόν Πεα 1808 340. β2. 
1261 388. αἱ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὧραι μα14. 853 380. τὸ δεχό- 
μένον πᾶν τὸ ῥέον ὕδωρ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν μα 18. 849 019. 
τίκτυσι τὰ ἐνιαυτῷ περιιόντος Ζιζ14. 568 218. 

ἐνιαχϑ Ζμβ9. 66538. Πδ18. 12917324. ε8. 1802 "18. θ, 
1805 58. Η͂ΙΙ. 116418., πκι2. 924 88. . 

ἐνιέναι (ἐνίγμ). ἄν τις πλαγίαν ἐνὴ τὴν κλεψύδραν εἰς τὸ 
ὕδωρ πις8. 914 "18. --- (θᾶττον ἐνιέναι βλαστόν πκ14. 924 
510, 8βθὰ ἀνιέναι ῥγουὈ ον οἱ Βυ]0 6). 

ἑνίζ εἰν. Ξενοφάνης πρῶτος τύτων ἑνίσας ΜΑδ. 986 21. 
ἔνικμος γῆ Ζιζ16. ὅ10 317. 
νι. ς βθῃ ἔνιαι τῶν πολιτειῶν, ἔνια τῶν ἐδεσμάτων Πεβ. 
1809 316. {189 859 016 4]. οἶνοι ἔνιοι μγ10. 889 510. --- 
βἰρΌΪΑΣΙβ ἔνιος : περὶ ψυχῆς ἐνίας θεωρῆσαι τῷ φυσικῶ Μεὶ. 
1020 88. 

ἐνίοτε μγ1. 811380. Πδ15. 1299 Ρά 4]. ἐνίοτε μὲν ... ὁτὲ 
δὲ" ἐνίοτε ... ὁτὲ δὲ μβά. 860 Ὁ"2, 8, 1δ, 17. 

ἐνισταναι. ἰτδηβ, ἐνστήσασθαι τὸ πρᾶγμα πκθ18. 951 328. 
-- ἰμῦγ 1. εἴρηται κατὰ τὸν ἐνεστῶτα καιρὸν ἱκανῶς Ῥαϑ. 
1866 28. ὁ χρόνος ἐγγὺς τῷ ἐνεστῶτος νῦν ᾧΦδ᾽ 18. 222 
Ρ14, πόλεμος ἐνεστώς, ορρ γίγνεσθαι μέλλων ρ8. 1428 586. 
περὶ ὃ νῦν ὁ λόγος ἐνέστηκε ΨΎγ9. 482 "8. τὰ τοιαῦτα ὡς 
φαῦλα ἀποτρεπόμενοι τῷ ὑγιεῖ ἐνστῶμεν λόγῳ φταῖ. 815 
018. τῶν ἐνεστώτων (Ὁ) Πζ 8. 1822 312, Οδυθπηρ Ρ 422. 
-- 2. οὗ ἔνστασις. ἐνίστασθαι πρός τι ΑὙΙΟ. 76 Ρ26. ἐνί- 
στασθαί τινι τθ2. 151 58. ἐνίστασθαι, ἐνστῆναι 080] ΚΒ. 
4.522. τθ2. 1511, 9. ΡΎ18. 1419 817. λύει ὁ ἐνιστάμε- 
γος, ἐνστὰς λύει Ῥβ25. 1402 24. Οδ6. 831.3 "8, 4. ἔνιοι 
τοιαῦτα ἐνίστανται τθ10. 161 311. Μκδ. 1062 Ρ10 ΒΖ. ἔστιν 
ἐνστῆναι εἰ ἀληθὴ λέγυσι Ζικτ. 688 κὅ. ἐνίστασθαι ὅτι Αβ268. 
69 "6, 11. ἐνίστασθαι ὡς Ηκ3. 1172 085. Οα1]1. 281 
820. 

ἐνισχύειν ἧττον τὸν ἥλιον πόρρω ὄντα μβδ. 862 325. ἡ τὸ 
θερμὰ φύσις ἐνισχύσσα ποιεῖ τὴν αὔξησιν" τὸ πνεῦμα πλεῖον 
ἐν ταῖς φλεψὶ ᾧ ἐνισχύει μᾶλλον Ζμβ1. 658 381. γά. 661 
429. --- ἐνισχύει ἐν ταὶς πόλεσι τὸ νόμιμα ἨἩκ10. 118094. 

κτικα, ορρ δεικτικά εἶνε ἀποδεικτικα ῬΡβ22. 1896 }24. 28. Ἔννα ἐν Σικελίᾳ θ82. 886 018. 
1400}2ὅ, 21. Ὑ11.1418}2. ἐνθυμήματα φαινόμενα Ῥβ24. 
140181. τὰ ἐπιπόλαια τῶν ἐνθυμημάτων Ργ10. 1410 Ρ22. 
- στοιχεῖον λέγω ἢ τόπον ἐνθυμήματος τὸ αὐτό Ῥβ22. 40 

..18906}22. τόποι τῶν ἐνθυμημάτων Ρβ22-24. ἐξ ὧν δεῖ 
φέρειν τὰ ἐνθυμήματα τόπων Ῥβ22. 1896}}81. τὰ ἐνθυ- 
μήματα λέγεται ἐκ τεττάρων Ῥβ2ὅ. 1402 "18. Ἵ 

ἐνθυμηματικός. πόθεν ἄν τις γένοιτο ἐνθυμηματικός Ῥα1. 
1854 022, 1855511. ῥητορεῖαι ἐνθυμηματικαί, ῥήτορες ἐν- «5 
θυμηματικοί, ορρ παραδειγματώδεις ΡῬα2. 1850 021, 22. 
αἱ μετ᾽ ἐπιλόγυ γνῶμαι ἐνθυμηματικαὶ μέν, ὑκ ἐνθυμή- 
μᾶτος δὲ μέρος Ῥβ21. 1394}18. --- ἐνθυμηματικῶς 
Ργ17. 1418588. 

ἐνθυμηματώδεις ἢ γνωμολογικὰς τὰς τελευτὰς ποιεῖσθαι κ0 
δεῖ ρ838. 1489 8. 

ἔνθυμος, ορρ ἄθυμος, 6γἢι θυμοειδής Πη7. 1821 580,28,87. 
ἔνι, 1 ᾳ ἔνεστιν. τίνι ἡ εὐγένεια ἔνι ποτέ 88. 1490 389. ὡς 

ἔνι γε εἰπεῖν κθ. 898 38. ἔνι ἡμᾶς θεωρεῖν πιεά. 911 38. 
ἐνιαυσιαῖος. πρᾶξις ἐνιαυσιαία ΚΘ. ὃ "5. : 
ἐνιαύσιος. ἀρχαὶ ἐνιαύσιαι Πὸ 15. 1299 37. τοκετὸς ἐνιαύ- 

σιος ΖΎβϑδ. 148 21. ἐνιαύσιοι ἢ δεκαμηνοι (γενέσεις ὃ) πιθδ. ἔννομος. δημοκρατίαι 
΄ 

89810. ὕς ἐνιαυσία Ζιε14. 545 529, 81. --- πανηγύρεις 
ἐνιαύσιοι κθ. 400 Ρ21. 

ἐνιαυτός, τὸ ἔαρ ἐκ τῷ ἐνιαυτῦ ἐξελεῖν ῬΎ1Ο. 1411 38. ἔνι- 60 
αυτοὶ ξηροί, πνευματωδεις μαΊ. 844 "28. ἐν ἐνιαυτῷ γίνεται 

ἐννεαμηνος γίνεται ὁ ἄνθρωπος Ζιη4. 584 386. 
ἐννεώροιο βοός (Ποια κ 19) Ζιζ21. δ15 6. 
ἐννοεῖν. σφσδρα τι ἐννοῆντες αἰ. 441 516. παρὰ τὰ Φαντά- 

σματα ἐνίοτε ἄλλα ἐννοῦμεν εν!1. 468 Ρ18, 15. θεωρῶν ἢ 
ἐννοῶν μν]1. 449 "117. οὔ Ψγθ. 48010. ἐννοῆσαι ᾧ ἀναμνη- 
σθῆναι ὅτι ἠκύσαμέν τι πρότερον μν]. 451 86. ---΄ ἐκ ἔστιν 
ὁμονοεῖν τὸ αὐτὸ ἑκατερον ἐννοεὶν ὁδήποτε ΗΙΘ. 1167 584. 

ἐννόημα. ἐκ πολλῶν τῆς ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία καθόλε 
γίγνεται ὑπόληψις ΜΑΙ. 981 86. 

ἐννοητικός φΦθ. 818 529. 
ἔννοια. τῷ καλὰ ὑδ᾽ ἔννοιαν ἔχυσιν Ηκ10. 1179 Ρ15. ἔννοιαν 

λαβόντες δαιμονίαν 899. 888 ΡΥ. ἂν πρός τινι ἐννοίᾳ σφόδρα 
γένηται ἡ ψυχή Φ6. 818.380. --- ἡ ἔννοια τῶ συναλγεῖν 
τὸς φίλος ἐλάττω τὴν λύπην ποιεῖ ΗΙ11. 1171 482. “14. 
-- ἐννοίας χάριν λέγωμεν, ὅπως ἦ τι τῇ διανοίᾳ πλῆθος 
ὡρισμένον ὑπολαβεῖν Μλ 8. 1018 "12. ἡ φθαρέντων τύτων 
μένει ἡ αὐτὴ ἔννοια 182. 1509 342. ἦλθέ τις εἰς ἔννοιαν 
τινος, ἡλθέ τι εἰς ἔννοιαν ἢ 18. 1410 418. 24. 1478 Ρ18. --- 
αἱ φαντασίαι ᾧὶ᾿ αἱ αἰσθήσεις ἡ αἱ ἔννοιαι Ζκῖ. 1701 Β11. 

ἡ ὀλιγαρχίαι ἔννομοι 11ε 6. 1806 590. 
ἐννόμῳ δικαστηρίω κρίνεται ὁ γραμματεύς ἔ 889. 1542}39. 
ἔννομον τὸ πεπραγμένον ρδ. 1421 326, ἐννομιυύτερα ᾧ δικαι- 
ὅτερα τὰ ἡμέτερα ρ81. 1444 56. 

ἐνοικεῖν. φροντίζειν περὶ ὑγιείας τῶν ἐνοικύντων Πη11.1880 



ε . 
ἐνοποιειν 

ν8, --- προῖδρῃ ὅσοι ἐνῳωκήκασι μᾶλλον ἐν τοῖς φυσικοῖς 
Γα2. 816 "6. 

ἱνοποιεῖν. τί ἐστι τὸ ἑνοποιὃν τὰ στοιχεῖα ψαῦ. 410 11. 

ἑνοποιός. δυνάμεως ἡ ἐντελεχείας ζητῆσι λύγν ἑνοποιὸν ὼ 
δια φοράν Μη6. 1046 Β17. 

ἔνοπτον φαίνεται παδὶ. 86ὅ Ὁ17. 
ἔνοπτρον. εἰ τό τε ὁρῶν ἠρεμοίη ἢ τὸ ἔνοπτρον ὺ τὸ ὁρω- 

Μένον ἅπαν μα. 845 018. τῶν ἐνόπτρων ἐν ἔνιοις μὲν ὼ 

τὰ σχήματα ἐμφαίνεται, ἐν ἐνίοις δὲ τὰ χρώματα μόνον 

ἐντελέχεια 208 

τββ. 114 520. 11. 115 14. γὙ2. 117 818, "4. 18.128 17, 
21, 84. δά. 124 082, 125 δι. 6. 1286. αἱ τύτων ἐνστάσεις 
τιϑ. 1710 Ῥ5, ἔνστασις πρὸς τὸν χρόνον τθ10. 161 510. 
ἀπαιτεῖν ἔνστασιν τθ2. 151 485, 81,28. φέρειν ἔνστασιν 
Αβϑ6. 69 Ὁ1, 80. γ4. 78.388. 6. 7419. 12. 177 84, 88. 

τθ!. 166 518. ποιεῖσθαι ἔνστασιν τθιο. 1600 "88. . διαλέγεσθαι 
πρὸς τὴν ἔνστασιν τι! 1. 172 321. ὀχνῶσι κινεῖν τὸ Εν 

μὴ ἔχοντες ἔνστασιν βῖτα τθι. 166 "21,586. 8.160 Νά. 
ἔχει ἔνστασιν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ρβ55. 1402 29. 

ΜΎ3. 812.588. 4. 818 "18, 22. 6. 871 "8, 171. αὖ. 842 Ὀ12. τὸ ἐνστατικός. πρᾶα ὴ, δύσθυμα ἢ ὑκ ἐνστατικὰ ζῷα, ὉΡΡ 
παδ1. 865 Ρ10. ἔνοπτρον ἐγίνετο ὁ πλησίον ἀήρ ΜΎ4. 

318 58, ἐν ὕδατι ὼ τοῖς τοιίτοις ἐνόπτροις μαϑ. 845 "26. 
ἀπὸ μικρῷ ἐνόπτρυ πόρρω ἀνατεινομένη ἡ ὄψις ἀσθενὴς 
γίνεται πιεῖ. 912 888. ἔνοπτρον, Βγῃ κάτοπτρον εν2. 4ὅ9 

Ρ25, 28, 80, 60}1 Ρ29, 81, 460 “10, 11. 

ἐνορᾶν. τὸ ἐκ τῆς Γοργόνος γιγνόμενον τοῖς ἐνορῶσι πάθος 
καταπληχτικόν, [148.1508 148. ἐν τῷ πολλῷ ὑγρῷ τὰ 
σχήματα ἐνορᾶται; ἐν ἐν τῷ ὀλίγῳ τὰ χρώματα παδὶ. 865"12. 

ἔνορκος. ἐκ ἔνορκος ὧν ἐστράτευσεν ᾿Αχιλλεύς Ῥβ22. 1396 

019. 

ἐνόρχης. οἱ ἐνόρχαι τῶν βοῶν Ζιιδ0. 682 220. 
ἑνό τῆς ᾧδ138. 222 819. ἡ ταυτότης ἑνότης τίς ἐστι πλειόνων 

εἶτι Μὸϑ. 1018 57. 26. 1038 "88. ι8. 1064 58. διὰ τὴν τὸ 
αἵματος ἑνότητα Ζμγὅ. 667 80. 

ἑνῶν λίαν τὴν πόλιν .1β5. 1261}10. 
ἡνωμέναι ἕ ἕν τινι τῶν φυτῶν φτα. 817 418. 

ἐνυρεῖν πγϑ4. 816515 (ἀοῇ λανθάνει ἡ ὁρμὴ τῶ ὄρυ ἐκπί- 
πτύσα πρὶν ἐγερθῆναι 421). 

ἐνοχλεῖν. πνεῖ ὁ Καυνίας ἐνοχλῶν τὸν λιμένα βὶπὶ σ'ϑ78 84, 

ἀρρενότης ἢ θηλύτης 35 

θυμωδὴη ᾿ ἐνστατικαί Ζιαι. 488.18, 14. --- διαλεκτικὸς ὁ ὃ 
προτατικὸς ὸ ἐνστατικός τθι4. 1684 58, ἐνστατικὸν εἶναι διὰ 
τῶν οἰκείων ἐνστάσεων τῷ γένει Οβ18. 29411. 

ἐνσχολάζειν ΠΉ12. 1881 12. 
16 ἐνταρ ἄσσειν. οἱ ὠχρόμματοι ἐντεταραγμένως ἔχοντες τὲς 

ὀφθαλμές φ6. 812 8. 
ἐνταῦθα. ὃ ὅπυ ὑπερέχει, ἐνταῦθα πέφυκεν Πδ12.1296}26,82. 

ΟΡΡ ἐκεῖ, Υ 8 ἐκεῖ. ορρ ἐν τοῖς ἐναντίοις μβϑ8. 888 νι. ΒΥ 
παρ᾽ ἡμῖν μα. 841 526, 25. τὸ ἐνταῦθα, ΟΡΡ τὸ πορρώ- 

τερον μγά. 876 "88. τὰ ἐνταῦθα, ορρ ἡ θειοτέρα (τῇ ὅρανϑ) 
σία Οα 2. 269 381, Ρ16. οἴ8. 276 5271. ἐνταῦθα (1 6 ἴῃ 

ΤΘΌυΒ ΒΘηΒΙ Β1110 68), τἀνταῦθα, ορρ ἐκεῖ (1 6 ἴῃ τωυπάο 
Ιᾶθϑιὶ:, Ρ] δὶ), τάκεϊ ΜΑϑ. 990 084 ΒΖ, 991}18. βο. 1002 
Β17. μᾷ. 1079 381. --- ἐνταῦθα :λᾳ ἐνταυθοῖ. ἡ φορὰ ἡ 
ἐνταῦθα ΟὙ2. 800381. ἐνταῦθα ἂν τις ἕλκοι Ηθ10. 1158 
"14. 

ἐνταυθοῖ. τὴ ἐνταυθοῖ μονὴ ἡὶ ἐκ τύτυ κίνησις ἐναντία ῷεβ. 
429 "28. μένει ἐνταυθοῖ (ν 1 ἐνταῦθα) κατὰ φύσιν Οβ18. 
29528. 

10,16, 22. [288.1521 287,8, 9, 15. ἐὰν ἄλλο τι ἐν, ἘΝ τὰ σπαρτία (τὴν κλίνην) κατὰ διάμετρον" ἐὰν κατὰ 
τις ὕὥτως ἔχοντα, ὀργίζεται Ῥβ2. 1819 "14. ἡμᾶς τοι 
πρότερον ἠνωχλησαν ρ38.1445}"2. μάχιμον ἡ περιστερὰ ἣ 
ἐνοχλῦσιν ἀλλήλας Ζιι1. 618.38. αἱ οἰκεῖαι κινήσεις ὑκ 
ἐνοχλῶσι (τὺς ἐκστατικύς) μτῶ. 464 326. ο ἐνοχλεῖσθαι 

διάμετρον ἐνταθὴ μχϑδ. 856 Ῥδ, 38. ἡ νεάτη μάμστα ἐ ἐν- 
τεταμένη πιθ42. 921 "27. πτερώματα ἐντεινόμενα πρὸς τὸ 
φῶς χϑ. 192 325. οἱ ἀφροδισιάζοντες ἐντείνυσιν (86 τὸ 
αἰδοῖον) πὸ 22. 871911. 

μνῶ. 458 .523. ὁ οἶνος ἧττον ἐνοχλεῖ πΎ18. 8712 "84. ἐνο- 85 ἐντελέχεια. ἐλήλυθεν ἡ ἐνέργεια Τόνομα, ἡ πρὸς τὴν ἐντε- 
χλεῖσθαι ὑπὸ τροφῆς, ὑπὸ φυσῶν Ζμγϑ. θ64 Ὁ21. Ζιθ22. 
604 512. ἐνοχλεῖσθαι ὑπὸ ὠδίνων, αγα τόκοι ἐπίπονοι Ζιηϑ. 
ὅ87181,2, 586"8ὅ. ἐνοχλεῖσθαι ὑ ὑπὸ ἐπιθυμιῶν τγ2.111584. 

ἐνοχλήσεις σοφιστικαί εθ. 17.387. 
ἔνοχος. τοιαύταις δόξαις γεγένηνται ἔνοχοι Μγὅ. 1009 Ρ17. 40 

τοῖς αὐτοῖς νόμοις ἔνοχος θ28. 882 317. τὸ προσεδρεύειν λίαν 
ταῖς τέχναις ἔνοχον ἐστι ταῖς εἰρημέναις βλάβαις Πθ2. 1887 
517. ἔνοχοι τοῖς αὐτοῖς, ὀθενί ΜΜ1. 1016 314. νϑ. 1090."81. 
ἔνοχος τὴ αἰτίᾳ Ῥβ24. 1402 518, 19,21. ἔνοχοι τύτοις ἐφ᾽ 
εἷς ὀργίζονται Ῥβῶ. 1380.8, τῷ φόνῳ Πβ8..1269.»8, τῇ (ὁ 
διαβολῇ Ργιῦ. 1416 ."22, τῇ παροιμίᾳ Ἠη8. 1146 384. τὸς 
μὴ περὶ ταὐτὰ ,ἐνόχυς Ρβα. 1884}2, ἔνοχός ἐ ἐστι κατὰ τὸν 
γεγραμμένον νόμον ἢ ἀδικεῖ Ῥα 18. 1874 486. --- ἔνοχος 
ἱεροσυλίας οβ 1849 419. 

ἐνση μαίνειν. τὴν αἴσθησιν εὐθέως ἁψάμενος (ὁ ὑμὴν) ἐνση- δὺ 
μαίνει ψβιι. 428.54. --- ταρὰ ἡ κίνησις ἐνσημαίνεται οἷον 
τύπον τινὰ τῷ αἰσθήματος ν1]. 4δ0 481. 

ἐνσκήπτειν. ἐν οἷς ἂν ἐνσκήψη ἡ ἶρις πιβϑ. 906"24. 
ἔνστασις, ἀεῦ᾽ πρότασις προτάσει ἐναντία ΑΒβ20. 69587. ἡ 

ἔνστασις ἔσται ἐπιχείρημα πρὸς τὴν θέσιν τβ2. 110 511. δ6 
περὶ ἐνστάσεως Αβ26. τόποι ἐνστάσεων 155. ἔστι λύειν 
ἢ ἀντισυλλογισάμενον ἢ ἔνστασιν ,ἐνεγκόντα Ρβ25. 1402 
481. 28. 260. 1408 326. οἱ ἐνστάσεις φέρονται τετραχῶς 
Ρβ25. 1402485. --- ἐνστατικὸν εἶναι διὰ τῶν οἰκείων ἐν- 
στάσεων τῷ γένει Οβι8. 294}12. 
ἐνστάσεις 463. 2582. ἔνστασις, ἔνστασις τύτυ, ἱπὶ ἐστίν 

ε 
αι περὶ τῶν ἀρχῶν 0 

λέχειαν συντιθεμένη, ὦ ἐπὶ τὰ ἄλλα ἐκ τῶν κινήσεων μά- 
λιστα Μθ8. 1041 480 Βς. τὄνομα ἐνέργεια λέγεται κατὰ 
τὸ ἔργον, ᾧ συντείνει πρὸς τὴν ἐντελέχειαν Μθ8. 1050 528. 
ἱπᾶθ ἰΐα νἱἀοίυν Αν ἐντελέχειαν ΔΌ ἐνεργείᾳ ἀϊδίϊπρπογα, 
αὖ ἐνέργεια δοϊϊοπθμι, χὰ ααϊὰ δχ ροββί ὉΠ 8ῖ6 84 ρ]θῆδϑαι 
οὖ ρεογίβοίδπι ρογάποῖδαῦ Θββθηίΐδτα, ἐντελέχεια ᾿ρβδτι Βδπο 
Ρθγβεουίοποπι βιρηϊβοοῖ, τὴν ἐντελέχειαν δ᾽ Ἀριστοτέλης ἐπὶ 

τὴς τελειότητος ἀκόει Β680] 858 419, Τράρρ. ἄθ δὴ ῃ 297, 
Βονορίον Μοῦ ΙΝ ᾿ 221 δα. τὸ δυνάμει εἰς ἐντελέχειαν 
βαδίζει Φθδ. 2511. τὸ δυνάμει ἂν εἰς ἐντελέχειαν ἰόν Οὐ 8. 
811 84, πο ὑθηθγὶ ἰϑίῆθῃ μοὺ αἰβογίπμλθη,, 86 Ῥγοχηϊβοιι8 
ΓΙ] ΠΟΙΊΘΗ ΒΌΓΡΑΥΙ 6Χχ οοηβίϑην Αὐϊβίοθ!β αδὰ 
᾿π0θ Πρ θατ οὐ ἔογίββϑθ ὃχ 'ρ88 πούϊοπίὶβ τῆς ἐνεργείας (ν ἢ ν) 
Δι σαἰϊαῦθ ΧΡ] οατὶ ρούοβῦ. ἴῃ δοάθιῃ βθηϊθηθίδθ οοῃὐοχῦα 
ΔῸ δἰΐοσο σὑόσδῦυϊο δὰ δ]ύδθγαπι ὑγΑπδίθασ,, γον ΨΥ]. 
4811, 8. Ζγβι. 184 "21,380, 86. ἡ ψυχὴ ἀοβηϊταν ἐν- 
τελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικῷ ὀργανικῶ ψβι. 412 
Δ21, δ, βορὰ ϑδάθια σία ἡ ἐνέργεια, σώματός τινος Μη8. 
1048 48ὅ. καὶ κίνησις ἀϊοϊζαν ἐντελέχεια τῷ κινητῇ Ε κινητὸν 
θι. 2519. Υ]. 201 311 8464, ἐντελέχεια κινητὸ ἀτελής 
4θ5. 251}8, βοᾶ δδάδιι ἐνέργεια Μθ8. 1047580, 82. ΡΎΙ1. 
1412.39, ἐνέργεια ἀτελής ΦΎ 2. 201}}81. ψβ5. 411816 
(ο ἐνέργεια). δαάθτα οἱ ορροπϊα οἱ ΟΛΥ̓ΘΟΏΥπιΒ, ἐντελέχεια 
μαθϑὺ δίαμθ ἐνέργεια. ΟΡΡ δύναμις: ὁ ἐντελεχείᾳ ἄνθρωπος 
ποιεῖ ἐκ τὸ δυνάμει ὅ ὄντος ἀνθρώπυ ἄνθρωπον Φγ2. 202 811. 
ὑπὸ τὸ ἐντελεχείᾳ ὄντος τὸ δυνάμει δὶ ὃν γίνεται ΖγβΙ1. 184 



204 ἐντελεχής 

480,85. ἔστιν ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ γιγνόμενα 
ΨΎΤ. 48158. ἕκαστον τότε λέγεται ὅταν ἐντελεχείᾳ ἢ 
μᾶλλον ἢ ὅταν δυνάμει Φβ!1. 198 7. ἐντελεχείᾳ, κατ᾽ ἐν- 
τελέχειαν εἶναι, ορρ δυνάμει, κατὰ δύναμιν εἶναι Φγ!. 
200 26, 201 310, 20, 28. θ5. 258 "2. Γαϑ. 816}21. 8. δ 
9115171. 9. 8268}81. Μὸ11. 10198. 7. 1017141. 61. 1045 
558. ψα!. 402 326. Ζμα!. 642 31 4]. οἵ μὸ 4. 381 Ῥ27. ΟρΡ 
ὕλη Μζι8. 10886. μ8. 1018 380. οἵ Φὸ δ. 218 7. Βγἢ 
εἶδος, σία, φύσις, λόγος, τὸ τί ἦν εἶναι Ψβ1. 413.310, 21, 
22. 3.414 817, 27. 4. 415 01δ. Μη8. 1044 39. λδ. 1074 10 

186. τὸ εἶναι ἐπεὶ πλεοναχῶς λέγεται. τὸ. κυρίως ἡ ἐντε- 
λέχειά ἐστιν Ψβ1. 412 59. -- ἀπελθόντα (ἀπελθόντας ΒΚ) 
ἐκ τῆς ἐντελεχείας ΜζΊΟ. 1086 36. ἡ ἐντελέχεια χωρίζει 
Μζι8. 1039 5ὅ-7 ΒΖ. --- ἐντελέχεια ἡ πρωτὴ ΨΒΙ. 412 
427,5 αυἱά Βἰρηϊβοοῦ ἐπι] ρίταν ὁχ ΨΒΙ. 412.810, 22, 16 
26. δ. 411 321 864; πἰπιΐγαπι ᾿ρβῖαβ ἐντελεχείας ἀἰδεϊ ραν 
ἕξις δῸ ἐνεργείᾳ, ἀυδγαπι Θϑάθπι οϑὲ γαιίο δίηυμβ τῆς ἐπι- 
στήμης δὰ τὸ θεωρεῖν; ἴάτα 116 ὡς ἐπιστήμη ἐντελέχεια 
οϑὲ ἡ ἐντελέχεια ἡ πρώτη, ὙτΑΙῸρ δ 11], Ψοϊκιθδηπ ΑΥ 
Ῥβγοῆ ἢ θ. ᾿ ΟΝ Ν ᾿ 

ἐντελεχής. συνεπλήρωσε τὸ ὅλον ὁ θεός, ἐντελεχὴ ποιήσας 
τὴν κίνησιν Γβ10. 8860}82, βορὰ Βοτίδοπάυπι ἐνδελεχῆ 6χ 
οοἀὰά Ε Η ΡΆΪορΡ, (0}1] 886 317. 

ἐντελής. προσεὸρεύειν λίαν πρὸς τὸ ἐντελὲς (τῶν τεχνῶν) 
ἀνελεύθερον Π|θ2. 1881 511. --- ἐντελῶς, ορρ ἐνδεῶς ρ28. 35 
1486812. ἣν ᾿ 

ἐντέλλεσθαι. ἐντειλαμένν αὐτῷ τῦ βασιλέως οἰκίσαι πόλιν 
οβ 1852 529. 

ἐντερικαὶ ἀποφυάδες Ζμγ14. θ67ὕ 517. 
“Σ ,, 

ἐντεριώνη. ἡ φύσις τῶν φυτῶν φαίνεται ἐν τῇ ἐντεριωνὴ 80 
φτββ. 821 "88. , 

ἐντεροειδὴς πάμπαν κοιλία Ζιβ11. 508 511. 
ἔντερον. ἄθβο᾽ ἤρυγα ἱπίοϑιϊπογαμῃ Ζμὸϑ. 684 "26. ἡ τῶν 

ἐντέρων φύσις Ζιβι1. 501 »21-808 511. ζ8. 561 }8, 66257. 
Ζμδι. 61611. γ14. 615.481-6760 35. --- τῶν ἐντέρων τὸ 85 
πλῆθος Ζμδ8. 611 520, ἡ θέσις Ζια1 6. 498 ."1, ἡ παράτασις 
Ζμὸδ4. 611 081, ἡ σύμφυσις Ζμδ12. 698 025, ἢἡ ἀνα- 
δίπλωσις Ζιβ11. 508 "12, τὸ μέγεθος Ζιβ11. 508 12. --- 
πᾶν, ἅπαν, ὅλον τὸ ἔντερον Ζιγά. 514 018. δ4. 5298. Ζμὸ2. 
816520. --- 1. ἐντέρων διαφοραί. ἁπλῶν, ἁπλῶν μέχρι τῆς 40 
ἐξόὸν Ζιδ. 521 41, 8. 8. 521 Ν25, 4. 5297. 1. 88329"7, 10. 
β11. 5095168. Ζμὸδ. 618 "27, 6719 "1, 682 514. ἔντερον 
ἁπλὴν τὴν ἀρχὴν ἔχον Ζμδδ. 619 11. λεπτόν Ζιδ1. 524 
518. 8. 527}25. β17. 508 529, 509 816. ζ29. 579 515. 
μικρόν Ζιδ11. 588.17. ἀσθενές Ζιζ 239. 519 516. μακρὸν 46 
ἃ μέχρι τὸ τέλυς ἕν Ζιβ11. 508 329. --- ἐπιεικῶς πλατύ, 
εὖρος ἔχον Ζια16. 495 "21. --- παχύτερον (πλατύτερον ΡΙ6) 
Ζιδι. 5234 "14. ἰσοπαχὲς δι᾿ ὅλν πρὸς τὴν ἔξοδον Ζιδ 2. 521 
47, εὐθύ Ζμδ5. 682 314. Ζιδτ. 582 "5. εὐθὺ κατ᾽ εὐθυω- 
ρίαν Ζιδ 2. 626 "21, ἐπικάμψαν Ζιδά. 529 12. εἱλιγμένον 50 
Ζια18. 495 ν26. ὃδ7. 582 10. Ζμδδ. 682 810. ἑλίκην, 
ἑλιγμὸν ἔχον Ζμὸδ 5. 682 518. Ζιδτ. 582 07. πικρὸν Ζιβ15. 
5806582. τῷ ἐντέρυ ἡ τελευτή Ζιβ1717. 509 "19. δά. 529 
418, τὸ ἔσχατον Ζιηϑ. 586 Ὁ9. --- 2. ᾿πύθδιϊογαπι δι α8 
δὲ βἰγυσίαγα, οπιθαΐαμη ραδίγοοοϊίουπι, τὸ ἐπίπλοον ἐπέχει 86 
τὸ τῶν ἐντέρων πλῆθος Ζμὸ 8. 611 Ρ20. ὑπὲρ δὲ (ὑπέρεισμα 
οἱ ΡΙ6) τῶν ἐντέρων τὸ μεσεντέριον Ζια16. 495 "82. τῦτο 
διατείνει συνεχὲς ἀπὸ τῆς τῶν ἐντέρων παρατάσεως εἰς τὴν 
φλέβα τὴν μεγάλην ᾧ τὴν ἀορτήν Ζμὸ 4. 611 081. ἡ τῆς 
ὑστέρας θέσις ἐστὶν ἐπὶ τοῖς ἐντέροις Ζια1 1. 491 588. φλέβες 50 
πολλαὶ ἢ πυκναὶ κατατείνυσι πρὸς τὴν τῶν ἐντέρων θέσιν 

ἔντερον 

Ζια16. 4961. εἰς τὸ ἔντερον ᾧ εἰς τὴν κοιλίαν αἵ τε 
φλέβες αὶ αἱ ἀρτηρίαι συνάπτυσιν πνά. 488 "24. -- 8. 4ηδ- 
ἴοπι οὖ ῬἈΥϑίοϊορ δοπιραγαῖα. ἡ τῶν ἐντέρων φύσις πᾶσι 
τοῖς ζῴοις Ζμγά4. 615581. κοινὸν τοῖς ἐναίμοις ὰ τοῖς 
ἀναίμοις κοιλία ἡ στόμαχος καὶ ἔντερον Ζιὸ 8. 621 νά. τὸ 
τῶν ἐναίμων ἕντερον, ἀυοίαβ ἱπύοδιίπα! 8 ΖΙβ17. 501 481. 
τὰ περὶ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν ἔχει πάντα τὰ ἔναιμα τῶν ζῴων 
Ζμὸδι. 616}11 οὕ 2. 6716}17. ---- α. ταθτηπια}ῖα. ἡ τῷ ἀνθρώπυ 
κοιλία ὁὶ πολλῷ τῦ ἐντέρωυ μείζων, ἀλλ᾽ ἐοικυῖα οἱονεὶ ἐντέρῳ 
εὖρος ἔχοντι" εἶτα ἔντερον ἁπλῶν εἱλιγμένον, εἶτα ἔντερον 
ἐπιεικῶς πλατύ Ζια16. 495 "2 Ὁ 84. οΥ 5. Π| 296. κύων λέων 
ἄνθρωπος ἔχυσι κοιλίαν ὦ πολλῷ μείζω τὸ ἐντέρα Ζιβιτ. 
607 "21. ἐν τίνι χρόνῳ τῆς ἄρκτυ κενὰ φαίνεται ἥ τε κοιλία 

τὰ ἔντερα ΖΙθ11. 600 09. τὰ τῶν τετραπόδων ἔμβρυα 
ἢ σφυραδας ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῷ ἐντέρα ἔχει Ζιη8. 586 "9. 
τὰ ἀμφώδοντα ἔχει μετὰ τὴν κοιλίαν τὸ ἔντερον Ζιβ11. 
507}18. ἀπὸ τῷ ἡνύστρυ τὸ ἔντερον ἤδη τοῖς κερατοφόροις 
Ν νΣ) 4 ΝΥ ἢ μὴ ἀμφωδυσι Ζιβ11. 5071}12. ἔλαφος τὸ ἔντερον ἔχει 
λεπτὸν ἡ ἀσθενὲς Ζιζ29. 519 315. τὸ τῶν ἐλάφων ἔντερέν 
ἐστιν πικρὸν ὕτως ὥστε μηδὲ τὲς κύνας ἐθέλειν ἐσθίειν 
Ζιβιδ. 506 .382. --- ὃ. 1. ονίραγβ. τοῖς ψοτόκοις οἱ πόροι 
(ἀιοῦαβ. δβϑπιΐπ8}68) ὑποκάτω τῆς κοιλίας ᾧ τῶν ἐντέρων 
Ζιγ1. 509 "88. --- ὃ, 2. ἀνε8. εἰς τὸ ἔντερον ἡ σύμφυσις 
γίνεται Ζμδι2. 698 Ρ25. οΓ 8 1ΠΠ| 818. Κα Ζμ 170. Ε 818, 
96. τῶν ὀρνίθων οἱ πλεῖστοι ἔχυσι λεπτὸν τὸ ἔντερον 
ἁπλῶν ἀναλυόμενον, ἢ ἀποφυάδας κάτωθεν κατὰ τὴν τὸ 
ἐντέρω τελευτήν Ζιβ11. ὅ09 316, 19. τῶν ὀρνίθων ἔνιοι χολὴν 
πρὸς τοῖς ἐντέροις ἔχυσιν Ζιβ15. 506 "20. 34. ἱπ ονο ἀϊδ 
ἀθοίπιο ᾧ τὸ σπλάγχνα ἤδη φανερὰ καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν 
ὼ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν, ἱπύθδεϊπαμ ὕθπαθ ουαβθαστα οοθοιπι 

Ζιζϑ8. 6618, ἀΐθ νἱοθβίπιο δ62 341-17. --- δ. 1. ονἶρδτα 
νἱνίρατα ἔχει τὴν ὑστέραν ἐπάνω τῶν ἐντέρων Ζιγι. δ11 
422-271, ἀθ τοῖα μδς βθοίϊοπβ βυβρθοία 5 Π 819 βᾳ. -- 
6. 3. τορι 8, τὸ τῶν ὄφεων ἔντερον μακρὸν λεπτὸν ἢ 
μέχρι τῷ τέλυς ἕν Ζιβ11. 508 329. τῶν ὄφεων οἱ πλεῖστοι 
τὴν χολὴν ἔχυσι πρὸς τοῖς ἐντέροις ΖΙιβ11. 508 ΡΩ. Ζμὸ3. 
616}21. --- ἀ. ρίβοο8. τοῖς ἰχθύσιν οἱ πόροι (ἀποῖαβ βοιηϊ- 
8168) ὑποκάτω τῆς κοιλίας ἡ τῶν ἐντέρων Ζιγι. 509 "88. 
τὸ τῷ ἐντέρα μέγεθος ἁπλῶν ὶ ἀναδίπλωσιν ἔχει ὃ ἀναλ"- 
εται εἰς ἕν Ζιβι1. 808 }12. τῶν ἰχθύων οἱ πολλοὶ (ἔνιοι) 
ἔχωσι χολὴν πρὲς τοῖς ἐντέροις Ζιβ1 5. 6806 Ρ12, 15. Ζμὸ. 
616 080, ἕνιοι παρ᾽ ὅλον τὸ ἔντερον παρυφασ μένην οἷον καὶ 
ἅμια Ζμδ,. 618 }20. οἴ ΚαΖμ 118. ἡ ἀμία χολὴν παρὰ 
τὸ ἔντερον παρατεταμένην ἰσομήκη ἔχει Ζιβ15. 506 "18. 
[291.1628 84. οὗ ἤοβθ Αγ ΡΒ 802. ἐπιτραγίαι ἐκ ἔχυτιν 
ὅτε ᾧον ὅτε θορὸν ὠδέποτε, ἀλλ᾽ ἔντερον μικρόν Ζιὸ11. 
588517. --- 6. ἱπϑθοία. τῶν ἐντόμων τὸ μὲν ἔντερον εὐθὺ 
Ν « - , - 2ῳ " ,. 4 ΄- ε 

ἢ ἁπλῶν μέχρι τῆς ἐξοδν ἔχει (ἐνίοις ὁὲ τῶτο ἑλίκην ἔχει), 
τὰ δὲ ἀπὸ τὴς κοιλίας τὸ ἔντερον εἱλιγμένον Ζμὸ 5. 682 514. 
εὐθὺς μετὰ τὸ στόμα ἔντερον τοῖς μὲν πλείστοις εὐθὺ καὶ 
ἁπλῶν μέχρι τῆς ἐξόδα ἐστίν. ὀλίγοις δ᾽ ἑλιγμὸν ἔχει" ἔνια 
δ᾽ ἔχει καὶ κοιλίαν ᾧ ἀπὸ ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον ἢ ἀπλὸν 
ἢ εἱλιγμένον Ζιὸ 7. 582 "6-10. τῶν ἐντόμων τοῖς θήλεσι τὸ 
ταῖς ὑστέραις ἀνάλογον μόριον ἐσχισμένον ἐστὶ παρὰ τὸ 
ἔντερον Ζγα16. 121 522. αἱ μέλιτται τύπτυσαι ἀπόλλυνται 
διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ κέντρον ἄνευ τῷ ἐντέρῳ ἐξαιρεῖσθαι 
Ζι40. 626518. αἱ ἄκριδες τὸ ἔντερον ἔχωσιν εἱλιγμένον 
Ζιδτ. 58210. --- Λ' ογυδβίδεοα. τῶν μαλακοστράκων αἱ 
θήλειαι ἔχυσιν ὑστέρας ὑμενώδεις παρὰ τὸ ἔντερον Ζγαὶ 4. 
120}14, τοῖς καράβοις τὸ ἔντερον πρὸς τῷ κυρτῷ Ζιη}. 
521515, ἐκ μέσης τῆς κοιλίας ὁπλῦν ᾧὶ λεπτόν" τελευτὰ 



ἐντεῦθεν 

ὑπὸ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ ἔξω Ζιδ2. 521."1. ὃ. 621 "25. οἱ 
κάραβοι αὶ ἔνιοι τῶν καρκίνων ἔχυσιν ἔντερον ἁπλᾶν Ζμδδ. 
6191. τῶν καρκίνων τὰ θήλεα παρὰ τὸ ἔντερον τὴν τῶν 
ψῶν χώραν ἔχυσιν Ζιδ2. 526 081. τοῖς μὲν καραβοειδέσι 
ᾧὶ καρίσι τὸ ἔντερον εὐθὺ κατ᾽ εὐθυωρίαν πρὸς τὴν ράν, 
τοῖς ὁὲ καρκίνοις, ἡ τὸ ἐπίπτυγμα ἔχυσι Ζιδ 2. 526 "21. 
εἴ Κὶ 511, 8. τοῖς τῶν καρίδων ἄρρεσι δύο ἅττα ψαθυρά 
ἐττι προσηρτημένα τῷ ἐντέρῳ θορικα Ζιδ2. 821."80. --- 
4. το! ἰαβο8. ἐπὶ τῆς τῶν ὀστρακοδέρμων μυύτιδος τὸ ἔντερον 
ἔξωθεν, ᾧ ὁ ϑολὸς πρὸς τῷ ἐντέρῳ Ζμὸ δ. 681 "26. οἵ Εοβθ 10 
ΑΓ ΡΒ 817. ΚαΖμ 188,1. 1. οϑρβδιοροάα. τοῖς μαλακίοις 
ἔντερον ἁπλῶν Ζμδδ. 618 "21. ἀπὸ τῆς κοιλίας ἄνω πάλιν 
φέρει πρὸς τὸ στόμα ἕντερον λεπτόν. παχύτερόν (πλατύτερόν 
ΡΙο) ἐστι τῷ στόματος τὸ ἔντερον Ζιδ1. 524}1 8. οΥ Α 516014 
11, 386. ἦ τὸ ἔντερον ἀνατείνει, κάτωθεν ὁ θολός, ἢ τῷ τ 
αὐτῷ ὑμένι περιεχόμενον ἔχει τὸν πόρον τῷ ἐντέρῳ (τϑοίλαβ 
τὸν θολὸν 51182, Ὁ ρῥτδοῦ ΠῚ, Ρίο) Ζιδ1. 624 "19. --- 
. 2. αδίθτοροάδ. οἱ κόχλοι ἔχυσιν ἔντερον ἁπλῆν τὴν ἀρχὴν 
ἔχον Ζμὸ 5. 619}11. οἵ Ζιδ'4. 529 571-15. --- 4. ὑπόστασις, 
σφυράδες ἐν τοῖς ἐντέροις Ζιηϑ. 586 "9. Ζμδῶ. 617 "15. --- 30 
ὅδ. τῶν καλυμένων ἑλιμίνθων ἡ πλατεῖα (ἰΔ6ηΐ4) προσπέφυκε 
μόνη τῷ ἐντέρῳ Ζιε19. ὅ51λ11. --- ἔντερα γῆς: τὰ 
καλιίμενα γῆς ἔντερα αὐτόματα συνίσταται ἐν τῷ πηλῷ 
ἢ ἐν τὴ γὴ τὴ ἐνίκμῳ Ζιζ1 6. 510 316 84, ἄποδα, ἰλυσπάσει 
χρώμενα “2πΆ. 105 528. 9. 1709 328, σκώληκος ἔχει φύσιν, 36 
ἐν οἷς ἐγγίνεται τὸ σῶμα τὸ τῶν ἐγχέλεων ΖΎΎ11. 162 
026. Ζιζ16. 510.316. (μιθτίουβ.) 

ἐντεῦθεν ἐκεῖ φέρεσθαι Οα8. 216 328 4]. --- ἐντεῦθεν αἱ 
μάχαι, τὰ ἐγκλήματα δ] Ηεθ. 1181 328. ηεη10. 1243 520. 
ΠΎ1δ. 1286}15. φαίνεται θεωρῶῦσιν ἐντεῦθεν, ἀρξαμένοις 80 
ἐντεῦθεν μαϑ. 889 "86, 840}14. τὐντεῦθεν ἂν κατίδοι τις 
ΠΎγΎ4. 1271 582. ἡἠεβ7. 1228 32. 

ἔντευξις. σεμνότης ἐστὶ περὶ τὰς ἐντεύξεις ἡμα29. 1192 081. 
κατ᾽ ἀξίαν ἑκάστῳ ἀποδιδόναι τὴν ἔντευξιν ἡμβ8. 1199 518, 
14. --- ἡ διαλεκτικὴ χρήσιμος πρὸς τὰς ἐντεύξεις ταῦ. 85 
101 521, 830 ΝΥΖ. ἡ πρὸς τὺς πολλεὶς ἔντευξις Ῥαὶ. 1855 
429. ὑχ ὁ αὐτὸς τρόπος πρὸς ἅπαντας τῆς ἐντεύξεως Μγδ. 
1009 511 ΒΖ (οἴ ἀπαντησις 520). 

ἔντεχνος μέθοδος Ῥα1. 1858 "4. ἔντεχνοι πίστεις, ΟΡΡ ἄτεχνοι 
Ραῶ. 1855 88. 1. 1354 021. ἐποίησεν ἔντεχνον τὸ παγ- 40 
κράτιον ἴ 485. 1550 36. --- ἐντέχνως ἐλέγχειν, ορρ ἀτέ- 
χνως τι11. 172 38. ἐντέχνως ἀπαντᾶν, λέγειν ρΒ1. 1444 Ὁ1. 
39. 144521. 

ἐντιθέναι. τὸ ἐντιθέμενον, ἐντεθὲν ἐν κενῷ Φὸ 8. 216 388, 214 
541 οἵ εἰστιθέναι. ---- ἐντιθεμένων τῶν (κυρίων) ὀνομάτων 46 
εἰς τὸ μέτρον πο22. 1458 "16 ΨᾺ] Ῥοοί ΠΙ 828. 

ἐντίκτειν. οἱ καάνθαροι ἣν κολίνσι κόπρον, ἐν ταύτη ἐντίκτυσι 
σκωλήκια Ζιε19. δ52318. οἱ σφῆκες οἱ ἰχνεύμονες φαλάγγια 
ἀποκτείναντες φέρασι πρὸς τειχίον ἢ πηλῷ προσκαταλείψαντες 
ἐντίκτυσιν ἐνταῦθα Ζιε20. 552 "29. ἔνιοι τῶν κολεοπτέρων δὺ 
τρώγλας ποιῶνται ἡ ἐνταῦθα τὰ σκωλήκια ἐντίκτυσιν Ζιε20. 
858 "2. ὁ κόκκυξ ἐν τὴ τῶν ἐλαττόνων ὀρνίθων νεοττιᾷ ἐν- 
τίκτει ΖιζΊ. 568 581. οἵ θ8. 880}18. 

ἔντιμοι ἄνδρες Ῥβ11. 1888)4. ορρ ἄτιμοι Ηγ11.1116521. 
εἰ κόλακες ἔντιμοι Πὸ4. 1292 817. ἐντιμότεροι ὦ μᾶλλον 565 
ἀγαπώμενοι Κ12. 14 "6. ἀτιμάζεσθαι ὑπὸ τῶν ἐντιμοτέρων 
Πεῖ. 1806.088. αἱ ἐντιμόταται τῶν δυνάμεων ΗαῚ1. 1094 
ῷ, ἐντιμότερα σχήματα (ποιήσεως) ποά. 1449 56. ἐντιμό- 
τερα ἔργα, ορρ ἀναγκαιότερα Παΐ. 1285 "28. ποιεῖν τὸν 
πλῶτον ἔντιμον Π11. 1218 "87. γ1ὅ. 128615. ἔντιμα 60 
ἀγαθά Ρβι1. 188881,}10. ηεγδ. 1282}8ὅ. ΟΓ Ηὁ 8. 1124 

ἔντομα 20ῦ 

428. τὰ ἔντιμα Ηδ9. 1125529. 8. 1124 "28. ἐντιμότερα 
ἢ εὐαλαζόνευτα Ῥβ1δ. 1890}21. ἐντιμοτέρα ἦν ἡ χώρα 
(φγορῦδσ ἔθει ὐθῦθι) μα] 4. 852 312. ἐντιμότατα δαπανή- 
ματα Ηδῦ. 1122 "88. 

ἐντιμότης τις προγόνων Ῥβ1ὅ. 1890 "19. 
ἐντολή, σχῆμα τῆς λέξεως, ἀἰδῦ εὐχή ἐρώτησις πο19.1456}11. 
ἔντομα δτίβτοζοα βθὰ δγιουϊδία οὗ ΡΟ Π 8. γένος τι τῶν 

ἀναίμων Ζμδδ. 618 580. Ζιαθ. 490 14. δ1. 628 Ρ12. 8. 
5841. εἸ. ὅ8911. Ζγα!4. 720}6. β1. 188 526. ανϑ. 
4151. τὰ ἔντομα τοῖς μαλακίοις τ᾿ ἐναντίως ἔχει τοῖς 
ἐναίμοις Ζμβϑ. 664 521. τὰ ἔντομα ᾧ τὰ μαλάκια τοῖς 
μαλακοστράκοις ἢ τοῖς ὀστρακοδέρμοις ἡ ταῖς χελωναις ὼ 
τῷ τῶν ἑμύδων γένει ἐναντίως ᾧὶ αὐτοῖς ἀντικειμένως συνὲ.. 
στηκεν Ζμββ. θ54510. τὸ 'τῶν ἐντόμων γένος Ζιαθ. 490 
518. δ1. 528}12. 1. 581}20-582}117. Ζγα].115}2. Ζμδθ. 
682 385-688 "8. ζ2. 468 "2. πολλὰ ᾧὶ ἀνόμοια περιείληφε 
εἴδη ζῴων Ζιδὸ 1. 628 12, 1. 681}21. ἀοβηϊίο, καλῶ ἔντομα 
ὅσα ἔχει κατὰ τὸ σῶμα ἐντομάς, καὶ ἐν τοῖς ὑπτίοις ἢ ἐν 
τύτοις τε ὦ τοῖς πρανέσιν Ζιαὶ. 481 388 οἴ ΚαΖιδ, 20. 
ἔντομα ὅσα κατὰ τὔνομα ἐστὶν ἐντομὰς ἔχοντα ἢ ἐν τοῖς 
ὑπτίοις ἢ ἐν τοῖς πρανέσιν ἢ ἐν ἀμφοῖν Ζιδ1. 528 18. τῶν 
ἐντόμων τι γένος, ὃ ἑνὶ ὀνόματι ἀνωνυμόν ἐστιν Ζι40. 628 
"δ, οὔ δή. 581}22 866. --- 1. ἀδδουίρίϊο ραγίίαμα. α. βοοϊϑίοῃ 
οχίοτίαβ Ζιδὶ. ὅ28 Ρ1δ. 1. 682 Ρ2, Ζμβϑβ. 654 "10. --- 
ὃ. οατὸ Ζιδτ. 882 581. Ζμββ. 664 826 8ᾳ. --- 6. Βορτηθηΐα 
Ζμὸδῦ. 882 54. ὁ πολυμερὴ τὸν ἀριθμόν Ζμὸ 8. 682 ν8δ. 
τρία. μέρη τὸ σώματος Ζιὸ 1.581 "86. --- ἀ. δαραῦ οὐ 
βθηδυβ, τοῖς ἐντόμμοις καθάπερ τοῖς ὄφεσιν ἡ κεφαλὴ ἑλικτόν 
ἐστι τὸ κύριον τῆς αἰσϑήσεως Ζμδ 5. 682 52. ἔχει πάσας 
τὰς αἰσθήσεις, ὄψιν (ὀξεῖαν οἱ ῬΙο) ὄσφρησιν γεῦσιν Ζιδ 8. 
ὅ84 017, ὅ851. ἄλλο αἰσθητήριον ἐδὲν φανερὸν πλὴν ὀφθαλ- 
μῶν Ζιδη. 5825. διὰ τῷ ὑποζώματος αἰσθάνονται τῶν 
ὀσμῶν Ζμβ168. 6θ69}16 Ιμδηρκ. τὸ τῶν ἐντόμων γένος 
πᾶν ἀκριβῶς ἡ πόρρωθεν αἰσθάνεται αιδ. 4449. τὴ ἁφὴ 
αἰσθάνεται Ζιδ8. 888 34. ὄμματα, ὀφθαλμοί Ζμβι8. 657 
580, 87. Ζιδῖ. 682 δ. --- 6. ογϑπβ οἰδατία. τὸ γλωττοει- 
δές Ζιδτ. 582}11. Ζμβ!τῖ1. 661315-80. γλῶττα Ζιδτ. 
582}6. 611. 596}11. Ζμδ12. 692 17. ὀδόντες Ζιδτ. 582 
412. θ11. 696}10. Ζμδῦ. 618}17-21. 6. 688 834. κέντρον 
Ζμδδ. 682 311. 8. 682 588. --- Κὶ τοθρίγαϊίο υϑ. 458 512. 
ἀναπνεῖ ανϑ. 4171 020. ἐκ ἀναπνεῖ ανϑ. 415 529. ὑδὲν ἀνα- 
πνεὶ Ζιδϑ. ὅ85 "δ. --- ο. ρατίθβ ἱπίθσῃβθ, τοῖς ἐντόμοις 
ἡ εὐθυωρία τῶν ἐντοσθιδίων Ζμὸ 9. 684 "82. κοιλία, ἔντερον 
Ζιδ1. 5828, 9. Ζμὸδ. 682 318. σπλάγχνον ἐδὲν ἔχει ἐδὲ 
πιμελήν Ζιδ1. 8821. τὸ ἀνάλογον μόριον τῆς ὑστέρας 
Ζγβ4. 139.ν»19. δικρόαι ὑστέραι Ζγαϑ. 111 38. --- ἃ. ρθπο- 
τϑίϊο. πότερον τὰ ἔντομα προΐεται σπέρμα ἢ ὦ, ἄδηλον 
Ζγαι1. 121 382. ἔνια ὄτ᾽ ἄρρεν ὅτε θῆλυ Ζιδι1. 588 52. 
οοἰΐαβ Ζιεϑ. 541 "84. Ζγα18. 128 Ρ20 8. 21. 1729 Ρ95-88, 
1808. 28. 181 17. γ8. 1758 δὅ, ἡ τῷ χειμῶνος Ζιεϑ. 
842 28. ψοπογδίϊο Ζιε19. 550 "26 - ὅ58 Δ11. 21-82. δ58 

Α17-δδ1 081. ΖΎΑΙ. 715 07. 16. 121 82-28. β1. 182 "10, 
188 328,18. 6. 741 081, 742 32. γ9-10. 758327-101811. 

11.108 37. ροπογαῦο δϑαυίνοοα Ζιεὶ. 8839 824. 19. 551 
81,81. 850527- 551 382. Ζγαὶ. 115 27. 16. 721 87. βι. 

7182012. γ9. 168 .580,}7. --- ἰ, τηοΐυϑ. τὰ ἔντομα κατὰ τὰς 
ὑπηρεσίας τὰς ἔξωθεν κινητικὰς διαφέρει τῶν ἐναίμων Ζμὸϑ. 
684 088 Γδηρκ. οἱ πόδες κάμπτονται εἰς τὸ πλάγιον Ζιδ2. 
825 28. τῷ συμφύτῳ πνεύματι ὥσπερ κινεῖται Ζμβι16. 
659 517. ἀνορροπύγιος ἡ πτῆσις αὐτῶν Ζιδτ. 582 424. --- 
ζ. βοῃηθοῖδ. ἔνια ἐκὸυνει τὸ γῆρας Ζιθ17. 601 532-10. --- 
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ἰ. βιγορίτυθ. βομβεῖ, ἄδειν λέγεται, ψοφεῖ τῷ ἔσω πνεύματι, 
ὅτε φωνεῖ ὅτε ὁϊαλέγεται Ζιὸ9. 585 94, 6. παυϊτγὶπιθηΐαπι. 
τὸ ὑγρὸν προσφέρεται καὶ ποτῶ χάριν ἀλλὰ τροφῆς Ζμγϑ. 
.811210. φωλεία Ζιεϑ. 542 529. θ14. 599 "20-80. ὕπνος 
Ζιδ10. 5816. κοιμώμενα, βραχύυπνα υἹ. 454 "19. ἐρ- δ 
γασίαι Ζιι88. 622 19. 40-48. 628.318- 629 Βδ6. χηοτδὶ, 
πιο Ζιε20. 568812. διαιρώμενα, διατεμνόμενα, δύναται 
ζὴν Ζιδτ. 5831.80. Ζπτ. ΤΟΊ 528,2. Ζμὸ δ. 682 35. μκθ. 
Δ81519. ζῶ. 468525, "2, ανβϑ. 4711 521. 17. 4719 ."8. Ψψαδ. 
411 580. β2. 418 Ῥ20. διὰ τί τὸ ἔλαιον τῶν ἐντόμων ζῴων 10 
ἀναιρετικὸν ἐστι 214. 1511 17. ---- 2. ἱπβθούίογαπι βΘΠΘΓΆ. 
ἕνια πτηναί Ζιαβ. 490}18ὅ. Ζμδθ. 6827. τῶν πτηνῶν τὰ 
μὲν ἔλυτρον ἔχει (μηλολόνθαι), τὰ δ᾽ ἀνέλυτρα (μέμττα) 
ΖιδΊ. 532 .528. τῶν πτηνῶν τὰ μὲν δίπτερα (μυῖα!) τὰ δὲ 
τετράπτερα (μέλιτται) ΖιδΊ. 582 520. ἅπτερα (ὥλος σκο- 16 

λόπενδρα), πτερωτά (μέλιττα μηλολόνθη σφηξ). πτερωτὸν ἐν 

ἅπτερον (μύρμηκες ᾧ αἱ καλώμεναι πυγολαμπίδες) Ζιδ1. 
528 11. πτερωτά (μέμτταλ), ἅπτερα, (χνῖπες) Ζιδ 8. 584 

019. πτιλωτά Ζιαῦ. 490 39. ἔνια τῶν κολεοπτέρων ὼ μικρῶν 

ἔνυδρος 

14) Ζγαϑο. 128 59. ---- ἐντός ἀ6 ἰηίογηΐβ οογρουὶβ δηΐ- 
πιδ]ΐαπι ραγίϊθυβ. ἐντὸς τῷ στόματος, τῶν ὀδόντων Ζμὸ δ. 
682 510, 18. ΟρΡΡ ἐκτός Ζμβι1. 661518, 1ὅ. ὁ 9. 684 "6, 
18. 10. 688 516. 18. 697 310. ορρ ἔξω Ζγβά. 140 515. 
γ8. 154 58. ορρ πρόσθεν, θύραζε, θύραθεν. ἡ ἄφεσις ὑκ 
ἐντὸς γίγνεται ἀλλ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν Ζγβά. 189 588. ἡ περίτ- 
τωσις ἢ θύραζε προελθῦσα ἢ ἐντὸς ὅσα Ζ2γβά. 189 528. 
τὸ ἐντὸς θερμῷ ἀντικόπτοντος ἐν τὴ ψύξει τῷ θύραθεν ἀέρος 
ἡ εἴσοδος ᾧ ἡ ἔξοδος Ζμαϊ. 6421. ἀνασπῶνται οἱ πόροι 
ἐντός Ζγαά. 111}1. ἡ ἐντὸς θερμότης, ὁ ἐντὸς ὑμήν. τὰ 
ἐντὸς μόρια Ζγβ2. 185 838. 6. 148 317. γ2. 152 9. Ζιδ8. 
5211. ἔχεται τῷ ἐντὸς θιγγαάνοντος παντὸς Ζμὸ 9. 685 "9. 
γίνεται τὰ ἐντὸς πρότερον τῶν ἐκτός Ζγββ. 141 "25. τὰ 
ἐντὸς ὠοτοκῶντα, ὅσα ζῳοτοκεῖται μὴ μόνον ἐκτὸς ἀλλὰ ὶ 
ἐντός Ζγγά. 165 ."12. β1. 1833 080. 
τοσθίδιος, οὐ 1,οὉ ῬΆγγη ὅ56. Ρτοὶορ 856. ἡ εὐθυωρία 
τῶν ἐντοσθιδίων Ζμὸδ 9. 684 ν82, 685 38 (Υ], ἐντοσθίων ΒΚ). 

ἐντόσθιος. ὅτος κειμένων νῦν τῶν ἐντοσθίων Ζμὸ 9. 688 58, 
684 "82 (Υ], ἐντοσδιδίων ΒΚ). 

ὼ ἀνωνύμων ζῴων Ζιε19. 5652 "80. ὁλόπτερα (σφῆκες Ὁ ἐντρέφειν. ἐντραφέντες ἐν τοῖς μαθήμασιν ΜΑδ. 985 Ρ25. 
μέλισσαι) υὩ. 456514. δίπτερα Ζμδθ. 68211, 688 318. 
τετράπτερα Ζμὸθ. 682 "8. πολύπτερα Ζμδ. 682 018,18. 
-- τὸ κέντρον τὰ μὲν ἔχει ἐν αὐτοῖς (μέλιτται σφῆκες), 

ἐντρίβειν. οἱ τοῖς σώμασι περικλώμενοι ἢ ἐντριβόμενοι ()) 
κόλακες Φθ. 818516. 

ἔντροφος ᾿Αταρνέος 62. 1588 "20. 

τὰ δ᾽ ἐκτός (σκορπίος) Ζιδτ. ὅ83."15. ἐμπροσθόκεντρα, ἐντυγχάνειν. Τηλέμαχον μὴ ἐντυχεῖν ᾿[καρίῳ πο3.1461}5. 
ὀπισθόκεντρα, μακρόκεντρα Ζμὸδ. 61818, 16. Ζιδ 1. 582 35 

411, 11. --- τὰ μὲν ἐκ ζῴων τῶν συγγενῶν (φαλάγγια 

ἀράχνια ἀττέλαβοι ἀκρίδες τέττιγες), τὰ δ᾽ αὐτόματα (εἶ 

Β ν) Ζιε19. 650 080. --- τὰ μὲν παμφάγα τὰ δὲ μόνον 
τοῖς ὑγροῖς τρέφεται αὶ τέτων τὰ μὲν παμφάγα (ἀυϊαὴ, 
τὰ δὲ αἱμοβόρα (μύωψ οἴστρος), τὰ δὲ φυτῶν ἢὶ καρπῶν 89 
ζὴ χυλοῖς ΖΙθ11. 596}11. τῶν ἐντόμων ὅσα σαρκοφάγα 
μὲν μή ἐστι, ζὴ δὲ χυμοῖς σαρκὸς ζωσης (φθεῖρες ψύλλαι ; : 
κόρεις οὐ ΑἸῖα ΘρίΖο4) Ζιε81. 650 321. --- ὅσα ἐλάττονας 

, 

ἔχει πόδας Ζμὸ 8. 682 "δ. πηδητικά (ἀκρίδες, τὸ τῶν ψυλ- 

βυλόμενοι ἐντυχεῖν Ηρακλείτῳ βἰπι Ζμαδ. 645 318. ἢ 19. 
148928. 143. 1502 387, αὐτόπτη ὕπω ἐντετυχήκαμεν 
Ζιι41. 6288. φοβεῖσθαι τὶς ἐντυγχάνοντας, ἄλυποι τοῖς; 
ἐντυγχάνυσιν ϑἰπι ΠΕῚ1. 181419. Ηδ12. 1128 "14. ημβ8. 
1199 816. βγη ὁμιλεῖν ἡμα 29. 1193 "82, 85. --- ἐν ἔτεσι 
πεντήκοντα οἷς ἐνετύχομεν μόνον (86 ἰριὸι γενομένη ἐν τὴ 
πανσελήνῳ) μΎ2. 812 529. οἱ διατρίβοντες περὶ τὴν θάλατ- 
ταν ἐντυγχάνυσι τύτοις πολλοῖς Ζιδϑ. 584 "1. ἐὰν ἀδυνάτῳ 
ἐντύχωσιν, ἀφίστανται ΗῪ ὅ. 1112 »24. ἐὰν (ἡ ῥητορικὴ) 
ἐντύχη ἀρχαῖς, ἀκέτι ῥητορικὴ ἔσται Ῥαῶ. 1858 325. 

λῶν γένος) Ζμὸδ. 683588,}2. Ζιδῖ. 582"21. ἑξαάποδα 86 ἐντυπῶῦσθαι. τῷ νομίσμωτι ἐνετύπωσεν ἀπήνην, ἐπὶ τῷ νύμμε 

Ζμδδ. 6888. πολύποδα Ζμδθ. 682 386. Ζιαθ. 490 "15. 
μακρὰ καὶ πολύποδα (σκολόπενδρα) Ζιδ1. 581 29, 58281. 
-- τὰ μῆκος ἔχοντα Ζμδδ. 682 "22. προμήκη Ζπ1. ΤΟΊ 
481. μικρά Ζμὸθ. 682}11. τὰ βραχέα Ζμδθ. 682 "12. 
πάνυ μικρά (μυῖαι μέλιτται) Ζιεδ. 542 58. ανϑ. 4716 380. 40 

ἐντετυπῶσθαι Ταραντα 521. 1565 310. 548. 1568 586. --- 
ταϑὰ Φειδίαν ἐντυπώσασθαι τὸ ἑαυτῶ πρόσωπον κα. 899 585. 
θ155. 846 519. 

Ἐνυαλίος ξυνός Ῥβ21. 1895515 (ἤσῃι Σὲ 809). θύειν τῷ 
Ἐνυαλίῳ 887. 1542 56. 

τὰ πλεῖστα μιιρὰ λίαν Ζγα18. 121 326. -- - τὰ μὴ ἑλικτά, ἔνυγρος τέπος, ορρ ξηρός μα14. 851 519. ἑλωδη πεδία. ὄντα 

Ζμὸθ. 6824. --- ἔνια κεραίας ἔχει (ψυχαὶ κάραβοι) 
Ζιδτ. 582 "286. --- νομαδικώ, ἑὸραῖα Ζμδθ. 682 ΡΤ, 18, 16. 
ἄοικα πολλα Ζιαϊ. 488 322. τῶν ἐντόμων τι γένος, ὃ ἑνὶ 

ἔνυγρα πκϑ2. 926 "5. ἔτος ἔνυγρον Ζιζ1δ. 569 "21. --- τὰ 
νυγρα, ἷ 6 Δαχδί! 8. τοῖς ἐνύγροις τίς ἡ τροφὴ ἢ αὔξησις 
τὸ συμφύτυ πν. 482 821, 25. 

-. δ . ΕῪ 

μὲν ὀνόματι ἀνωνυμόν ἐστιν: ἔστι ταῦτα ὅσα κηριοποιά 46 ἐνυδρίς, ΟΥ̓ ὸὉ Ῥτοὶ 458. Γρίδγυ ἱπίοῦ τὰ τετράποδα χὰ 

(μέλιττα ᾧ τὰ παραπλήσια)" τύτων γένη ἐννέα Ζιι40. 628 

ν5-8. --- ᾿μακροβιώτερα ανϑ. 4151. ἐπέτεια τὰ πολλὰ 

μκά. 46652. οΓ 6. 461 312, ἐφήμερα Ζμδδ. 683 5326. 

ὲ ΄. ἔ ἡ τὸ σῶμα ἐντομας Ζια!. 4871 "38 ἐντομή. ἕντομα ἔχει κατὰ τὸ σῶμα ἐντομαῖς Ζιαι. 88. 

δ1. 528 14. πόρος ἔχει ἐντομὰς ὠσπερ τὸ ἐν τῷ καράβῳ 50 
Ά Μ 

ὠόν Ζιδά. 529318. ὅσα μακρὰ ᾧ πολύποδα, σχεῤὸν ἴσα 
ΨΚ “ , ΄ ν Ρ δι ΝΣ ᾿ 

ταῖς ἐντομαῖς ἔχει τὰ μεταξύ ΖιδΊ. 581 }80. διὰ τὸ ἀρχὸς 

ἔχειν πλείονας τὰ ἔντομα αἵ τ᾽ ἐντομαί εἰσι ὁ πολύποδα 

κατὰ ταῦτ᾽ ἐστίν Ζμὸδθ. 682 "4. 

ἔντορνος κατ᾽ ἀκρίβειαν ω κόσμος Οβά. 287115. 

ἐντός. ἐντὸς ἐμβαλλεῖιν ὅρον (οἵ εἴσω) ΑὙ 22. 84 886. -- 
- Ὶ ΕἾ » -- »»ν , ΠῚ ν.}) ν 

τά μεν ἔξω το αἰτιον. τὸ δ᾽ ἐντὸς Φβο. 1917087. ἔχε ἐκτὸς 

ὶὶ τὰ ἐντὸς ὁμαλῶς θερμαίνειν μὸ8. 881.ν81. τὰ ἐντὸς, 

ὁρρ ἡ ὑπεροχή Οα11. 281510, 18. --- νῆσοι φανεραὶ ἡμῖν 
Ω .“. κι αὐ - 

αὶ ἐντὸς (1 8 ἴπ πιγὶ ἱπύῦθσῃο) ὅσαι κ8. 398 512. --- τῶν 60 

τετραπόδων ὅσα κάμπτει τὰ ὀπίσθια σκέλη ἐντός (ἐκτὸς 

ἄγρια ζῷα Ζιθδ. 894 "28. τὴν τροφὴν ποιεῖται ὶ τὴν δια- 
τριβὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, ἀ μέντοι ὀέχεται τὸ ὕδωρ ἀλλὰ τὸν 
ἀέρα, ὶ ἔξω γεννᾷ" πεζόν ἐστιν Ζια1. 481 822. ποιεῖται τὲν 
τροφὴν περὶ λίμνας ᾧ ποταμές" ἡ λάταξ ἐστὶ πλατυτέρα 
τῆς ἐνυδρίδος Ζιθ ὅδ. 594 "29, 82. ἡ ἐνυδρὶς δακνει τὺς ἀν- 
θρώπυς ἢ ἐκ ἀφίησιν, ὡς λέγυσι, μέχρι ἂν ὀστῷ ψόφον 
ἀκύση Ζιθῦ. 595 38. (μυϊτίβΒ ΟᾶΖαο, ἀπάτὶβ δηδάσχὶζ ΑἸθογίο. 
1μαϊτα νυϊρατὶβ ἢ. 51 608; Καὶ 407; ΚαΖι 6, 8; 88 49, 28. 
ΑΖΙΙ 68,11.) 

86 ἔνυδρος. τόποι ἔνυδροι, ορὈ χερσεύοντες μαὶι4. 853 522, 8358] 
484, 85. Ζιθ2. 589519. τα ἔνυδρα, οοπὶ ἑλωδη μα14. 351 
25, πκϑ82. 9267. κατὰ τὰ ποτάμια ἡ ἔνυδρα χωρία θ13. 
836 171. ---- τὸ ἔνυδρα (8 ζῷα) ἄοβον Ζια1. 487 .814-Ὁ17. 
θ2. 589.510- 590 "1ὅ. τζ6. 1482, 144 "88 -145 82. ορρ 
τὰ φυτά, τὰ πεζὰ ν6] τὰ χερσαῖα. τὰ μὲν φυτὰ θείη τι: 
ἄν γῆς, ὕδατος δὲ τὰ ἔνυδρα, τὰ δὲ πεζὰ ἀέρος ΖΎΥΙἹ. 
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161}18 (οἵ Ζο]ϊοτ Π, 2, 425, 6. Βτδῃηάϊβ 1208. 1881. τί ἐστι, βγπ ὑπάρχειν ἐν τῷ τί ἐστι ΑὙ22. 84 32ὅ, 14. 
Μ414). τὰ μὲν ἐκ γῆς πλείονος γέγονεν, οἷον τὸ τῶν » φυ- ἐνυπάρχειν ἔν τινι; ἀϊδὲ ὑπάρχειν τινί ΑὙ22. 84 515, 20 ΒΖ 
τῶν γένος, τὰ δ᾽ ἐξ ὕδατος οἷον τὸ τῶν ἐνύδρων. τῶν δὲ ἂν ΒΟΙΥ͂ 861. ἐνυπάρχειν ἐν τῷ λόγῳ, ἐνυπάρχειν τοῖς ὅροις, 
πτηνῶν ἡ πεζῶν τὰ κὲν ἐξ ἀέρος, τὼ δ᾽ ἐκ πυρὸς αν18. τοῖς κατηγορυμένοις Ε11. 21 416-26. Ααδ. 28 58. »4.18 
411.329. πᾶν γένος ταῖς ̓  ἀντιδιηρημέναις διαφοραῖς, διαιρεῖ- 5. 487864, διγ, Ζμδδ. 61884. ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχει τὸ 
ται, καθάπερ το ζῷον τῷ πεζῷ ὃ τῷ πτηνῷ ἜΣ τῷ ἐνύόρῳ ζῷον βίῃ ΜδΊ8. 1022 329. Φζ 4. 258 "8, Ψβ2. 418 8δ. 

τζο. 1481 γν:. τῶν ζῴων τά μὲν ̓ νυὸρα, τὰ ὁ᾽ ἐν τὴ ημβι1. 1210 928. ἐνυπάρχεσθαι ΑὙ4.7 78.518 ΥὙΥΖ. 
γὴ ποιεῖται τὴν διατριβήν ανϑ. 414 "25. τῶν ζῴων τὰ μὲν ἐνυπνιάζ εἰν. τῷ αἰσθητικὰ μέν ἐότι τὸ ἐνυπνιαζειν, τύτυ ὁ 
ἐστιν ἔνυόρα, τὰ ὁ ἐν τῷ ἀέρι ποιεῖται τὴν δίαιταν ζο. ἡ φανταστικόν ἐν1. 459 521, 9, 14. πότερον συμβαίνει ἀεὶ 
4102. τὰ μὲν φυτὰ υὑσπερανεὶ ὄστρεα χερσαῖα, τὰ ὁὲ 10 ὑν καθεύδυσιν ἐνυπνιάζειν, ἀλλ᾽ καὶ Μνημονεύασιν υἱ. 488 
ὄστρεα ὡσπερανεὶ ἐς ἔνυδρα, ΖΎΥΙ1. 161 381. ΟΜ 190. 519. ἐνυπνιάζει τῶν ζῴων μάλιστα ἄνθρωπος Ζιδ1ο0. 587 
εἴ τις ὁμῶ ζῷον ἔνυδρόν τε ᾧὶ χερσαῖον αὶ πτηνὸν ἐν τοῖς δ18, 21. πεῖ. 892 " 1. ἐδὲν κωλύει αἴσθησιν ἀφικνεῖσθαι 
κόλποις ἔχων ἐκβάλοι κ 8.898 580. -- τὰ ἔνυδρα, δαυδ- πρὸς τὰς ψυχὰς τὰς ἐνυπνιαζήσας μτῶ. 464 210. (συμ- 
1116, ἐκ τίνων γενῶν τῶν ζῳων σύγκειται. τὰ ἔνυὸρα, οἷον βαίνει καθ᾽ ὕπνον) αὶ πολλὰ πράττειν ἄνευ τῷ ἐνυπνιαΐζ εἰν 
οἴ τε ἰχθύες .Ἃ τὰ μαλάκια ὰ τὰ μαλακόστρακα καραβοί 15 Ζγει. 119515. ---- τηρὰ ἐνυπνιαζόμενον τὸ παιδίον δῆλον 
τε ὼ τὰ τοιαῦτα Ζιδ1ο. 586 82. «18. 80418. Ζμα2. γίνεται Ζιη10. 587 Ρ10. οἱ ἐν τῷ καθεύδειν ἐνωπνιαζόμενοι 
643 518. τῶν ἐνύδρων γένη ἅττα ὼς τῶν πτηνῶν ποιεῖται πλιά. 951 Δ7, 

τὴν ὄχε: 'αν ἢ τὸν τόκον ὺ μετοπιρυ ὼ χειμῶνος Ζιεϑ. ὅ42 ἐνύπνιον. τὸ ἐνύπνιον ἐστιν αἴσθημα τρόπον τινα υϑ. 456526. 
"25. ζῳοτόκα τῶν ἐνύδρων τὰ κητωδη Ζιαδ. 4891. τὰ τίνι τῶν τὴς ψυχῆς φαίνεται: ἐνύπνιον εν]. τί ἐστι ὸ πῶς 

ὀστρακόοερμα τῶν ἐνύδρων ὑπόποδα διὰ βάρος πνϑ.485521. 20 γίνεται ἐνύπνιον ἐν;. 8. τὸ φάντασμα τὸ ἀπὸ τῆς κινήσεως 
τὰ ἔνυδρα λαμβανει ἐκ τῷ ὑγρὰ τὴν τροφήν Ζμδ18. 691 τὼν αἰσθημάτων, ὅταν ἐν τῷ καθεύδειν ἦ ἡ. ἢ ἣ καθεύδει, ἐστὶν 
δι, αν]. 4117 "9. τὰ θερμότατα ἢ πῦρ ἔχοντα πλεῖστον ἐνύπνιον εν. 462 81 (οὔ κινήσεις φανταστικαί 48). πλ.4. 
τῶν ζῳων ἔ ἔνυὸρά ἐστιν (Εμρϑάοο!β ϑθηϊθητία) αν]4. 471 951 322. ἡὶ τῶν ἐνυπνίων Φαντασία πλιά. 951 529. ὅσα 
δ], μικρὸν χρόνον ἐστὶν ἡ αἴσθησις τοὶς ἐνυόροις τῶν χυμῶν πέφυκε φαίνεσθαι ἃ μή ἐστιν, οἷον ἡ σκιαγραφία . τὰ 
Ζμ8171. 660}18. φαίνεται ἔχειν αἴσθησιν ὀσμὴς Ψβτ. 419 2. ἐνύπνια Μὸ29. 1024 "28. παρὰ τὸ ἐνύπνιον ἐννοθ μεν ἄλλο 
488. 9. 421 10 Τογβῦγ. --- βδθρίῃβ 'π θοάθπι βόπεγα βηϊ- τι εν1. 458 "18. 8. 462 56. συμβαίνυσι τοῖς καθευδσσιν αἰ- 
το ἰατ ΟΡ ἔνυδρα οἱ χερσαῖα Ζμδ11. 609022. ΖΙιβ14. σθήσεις, ϑ μόνον τὰ καλέμενα ἐ ἐνύπνια, Ζγεϊ. 119 514. μετὰ 
801 Ῥ7. ι48. 6831 522. Ορρ πεζά εἱ ἔνυδρα Ζιζ12. 560}81. τὴν τροφὴν ἢ πάμπαν νέοις ὦσιν, οἷον τοῖς παιδίοις, κα γί- 
μχά. 466511. δ. 466 "26, 88. Ζμα 3. θ42 019. β52. θ48 νεται ἐνύπνια ενϑ. 461 518. Ζιδιο. 58115 (βορὰ οὗ η10. 
1256. δϑ. 611 "21. 18. 697 "2, 4. ἐν τοῖς ἐνύδροις ἢ τοῖς 80 5687 Ὁ10). πλιά. 9671.420. ἐνύπνια ἐρρωμένα, ορρ τετα- 
ὄρνισιν Ζγὸθ. Τ1δ "11. ἕνυδρα, ἀΐδε τετράποδα Ζιθ20. 608 ραγμένα, τερατυΐδη ἐνδ. 461 527,21, 22. συμβέβηκέ τισιν 
429. ---- τὰ ἔνυδρα ἴα πδέμπιϊδ Ζμγθ. 6691. δ18. 697 ὥστε μηδὲν ἐνύπνιον ἑωρακέναι κατὰ τὸν βίον ενϑ. 462 582. 
48094. Ζγαϑ. 1718 }81. τὰ ἔνυδρα ἱ ᾳ ἅνε8 δηυδίϊοδε Ζιζ2. (!. 468.}20.) Ζιὸ 10. 8717. --- τὰ ἐνύπνια ἢ αἴτια ἢ 
889 321. ἴᾳ ρίβοο8 Ζπ15δ. 718310, 11. Ζμβ6. 652 54. σημεῖα τῶν γιγνομένων ἢ »συμπτώματα ΜτΊ. 462 "27, 4608 
αν16. 418 "20. χθ. 199 }1τ. 865 480. πῶς ἐνύπνια τινα αἴτια ὼ σημεῖα τῶν περὶ τὸ ,»μσῶμα 

ἔνυλοι λόγοι τὰ πάθη εἰσίν αι. 408 526. συμβαινόντων μτὶ. 468.58-"11. πολλὰ τῶν ἐνυπνίων ὕκ 
ἐνυπαρχειν. διαφθείρειν τὸ ἔμβρυον τὸ ἐνυπάρχον Ζιζ2 22. ἀποβαίνει Μμτὶι. 408 59, θεόπεμπτα μὲν ἐκ ἄν εἴη τὰ ἐνύπνια, 

511 514. τὸ ἐνυπάρχον ὑπερέχεται Ῥατ. 1868 "20, 9. ὅσα δαιμόνια “μέντοι μτ2. 468 518, διὰ τί τοῖς φθινοπωρινοῖς 
ἐν φερομένῳ ἐνδέδεται ὁ ἐνυπάρχει Οβϑ. 291511. ποσὸν ἐνυπνίοις ἥκιστα πιστεύομεν 282. 1519 029. 

λέγεται τὸ ,ιαιρετὸν εἰς ἐνυπάρχοντα Μὸ 18. 1020 57. πό- 40 ἐνυ φαίνειν. ζῳὸία ἐνυφασμένα θ96. 888 822, 

τερον ἀρχαὶ τὰ γένη ἢ εἰς ἃ διαιρεῖται ἐ ἐνυπάρχοντα ἕκαστον ἕνωσις, ΟΡ διαίρεσις ὧδ.18. 222 380. ἡ. μίξις τῶν μικτῶν 
Μβι. 998 "28. 8. 998522. ἐξ ὅ γίνεται τι ἐνυπάρχοντος, ἀλλοιωθέντων ἕνωσις Τα 10. 828 Ρ22. ἡ ἕνωσις τῆς συμ- 
τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, ϑγι ὕλη, στοιχεῖον Φβ3. 194 "24. 1. πήξεως τῶν φυτῶν φτβ!. 822 "18. 
198.310. ΜΑ 5. 9865"7. ὁ 8.1014326.,515. 4. 1014 "18. ἔνωχρος. οἱ φοβηθέντες ἔνωχροι γίνονται Φ6. 812 "10,517. 
ζ11. 1040082. η2. 1048521. κ.. 1089 ὑ)ά, Ζγα 18.440 τὰ ἡπατα ἕνωχρα Ζμγ!2. 618 029. 
134 525. 21. 129 08. (οὗ ὕλη 8, οἵ ὑπάρχειν ἔν τινι Κ2.1 ἐξ, ν ἐκ. ἐκ ἐκ τεστάρων ὀστῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ἕξ Ζιγτ. 516 521. 
424. δ. 8.382.) γεῶδες ἐστι τὸ ἐνυπάρχον μβ8. 859 "24, ΟΥΟῦ Ῥαχα 1 12. 
851 38. Ὑ]. 370}15. δ 8. 380 "14 αἱ. ἐνυπάρχειν, βγη ἐκ- ἐξαγγέλλειν. ταῦτα ἐξαγγέλλεται λέξει (ἢ κυρίοις ὀνό- 
κρίνεσθαι, ἄϊδὶ γίνεσθαι Ογ8. 802 312, 24. μβ9. 869 582, μασιν) ἡ γλώτταις πο. 1460 δ11, ἐὰν προαπολιπόντες 
810 424. ὁ 8. 881}2. ἐκ τῶ σπέρματος γίνεται ἅπαντα 80 τὴν πρᾶξιν, περὶ ἧς ἂν ἐγχειρήσωμεν λέγειν. πάλιν ἑτέραν 

οἱονεὶ ἐνυπάρχοντα πκο. 928 088. Θοὰ Ρἐβθῦον ὕλην οὔατα ἐξαγγείλωμεν ρ31. 1488 582. τῷ ἡλίῳ ἦι ἦν "τὸ ἐξαγγεῖλαν ἡ 
εἶδος οδβὶ αἴτιον ἐνυπάρχον, ΟΡΡ τὰ ἐκτὸς οἷον τὸ κινῶν Μλ4. Δαμπετία ὥσπερ τῷ ἀνθρυΐπῳ ἡ ὄψις 144. 1502 98. --- 

1010}22. δ1. 1018.219.) δὰ Βπο ὑϑὰπιν ἐνυπάρχειν, αἱ ἐξαγγέλλυσιν αἱ γυναῖκες κατὰ τῶν ἀνδρῶν ΠεῚ11. 1818 
ὕλην δἰβαϊβεοῦ, τοίδγθηἀα ἔδσγθ βυμῦ [8]18: ἐν ἅπαντι χρόνῳ 584. ὑδὲν δια φέρει μὴ δοκεῖν (ἰδεῖν οἱ ΒΖ ΑΥ 81 198) ἢ μὴ 
τὸ νῦν ἐνυπάρχει Φζ8. 288 085. πᾶσιν ἐνυπάρχει τὰ μόρια 86 ἐξαγγέλλειν Ῥβδ6. 1884 ν6. 
τῆς ψυχῆς Πα13. 1260511. ὅ. 1254581. φύσει ἐνυπάρχει ἐξάγγελσις ἁμαρτημάτων ὼ ἀδικημάτων ρ5. 1426 Ῥ2ρ, 
φιλία πρὸς τὸ γεγεννημένον τῷ γεννήσαντι Ηθ1. 11856316. ἐξαγγελτικός. αἰσχύνονται τὰς ἐξαγγελτικὸς πολλοῖς Ρβο. 
ἐνυπάρχει ἡ χρῆσις ἡ τῷ ἑπομένα ἐν τὴ θατέρα Ῥαθ. 1368 1884 θ5, 7. 11. --- νυκτὸς ἐξαγγελτικὸς μᾶλλον ὁ ὁ τῆς ἀκοῆς 

529, --- ἰορίοθ τὸ γένος ἐνυπάρχειν τοῖς εἴδεσιν ἀϊοϊδαν (οὗ πέρος πιαδ. 908 824. 

ὕλη 6). ἐν τοὶς λόγοις τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, ὃ λέγεται ἐν 80 ἐξ ἀγ εἰν. περὶ εἰσαγομένων ἡ, ἐξαγομένων Ῥαά. 1860 .812-17. 

τῷ τί ἐστι, τῶτο γένος Μὸ 28. 10244. ἐνυπάρχειν ἐν τῷ ἐξάγειν τὸς νεοττύς, τὲς σκύμνους Ζει8. 618 Ρ12. θ171.600}1. 
νυ. ΚΚ 



208 ἐξαγριαίνεσθαι ἑξάμηνος 

δύο (ὦ μόνα δύναται ἐπῳάζυσα ἐξάγειν (1 4 ἐκτίκτειν) τῶτο ἐξαίρειν ὅλον ἀναγκαῖον μβ5. 886 420. ἡ ὀρίγανος 
Ζιζϑ. ὅθ4 58, 6. 568 381. 4. 662 10, γλῶττα ἐξαγομένη ἐξαίρει (ἐξαιρεῖ) δ ὧν ἡ αὐστηρότης γίνεται πκ 85. 920 
μέχρι πόρρω Ζιθ12. 591 021. ὑπὸ τῷ θερμᾷ τὸ ὑγρὸν ἐξά- 584, ἡ ψελλότης ἐξαίρει (ἐξαιρεῖ) τι ἢ γράμμα ἣ συλλα- 
γοντος μδα. 888516. ἐξαγειν ἱδρῶτα, τὸ ὀξύ πβ1. 8067 βήν πια80. 902 "24. ἐξαρθῆναι πὸβ. ΒΤ 539. 
810. α88. 868 "14. δ ἐξαιρέσιμοι ἡμέραι 5β1851 "15. 

ἐξαγριαίνονται οἱ ἐλέφαντες περὶ τὴν ὀχείαν Ζιζ18. 5811 ἐξαίρεσις. χρῶνται τῇ ὀδοντάγρᾳ πρὸς τὴν ἐξαίρετιν μχϑ1. 
581. 854 8525. 

ἐξαγριάμενοι ἐλέφαντες Ζι1. 610 581. ἐξαίσιοι χειμῶνες. ἔμβροι κδ. 891 822. 6. 400 326. ἢ 11. 
ἐξαγωγεύς. ἐν τοῖς καιροῖς αἱ μέλιτται δια φϑείρυσι τὰ τῶν 1471 516. ,πνεῦμα ἐξαίσιον πκς86. 944 "20. 

βασιλέων: ὡς ἐξα γωγέων ὄντων (αὐροῦα αυστῃ 5βἰπῦ διιούογθϑ 10 ἐξαίφνης τί σημαίνει Φὸ 18. 222 "1 ὅ, 10. ΦΡΡ ἐκ προσαγω- 

ομαϊ στα!) Ζιι40. 62 522. γῆς μββ. 868 86. τὰ νεκρῶν σώματα, ἃ ἐξαίφνης τέφρα 

ἐξα γωγή. ορρ εἰσαγωγή Ῥα 4. 1860 518. ἐξαγωγὴ σίτα γίνεται μὸ12. 890 .522. οἱ γῦπες ἐξαίφνης ἀκολυθῶσι τοῖς 
Ηεβ8. 1188 59, οβ1852 418, 20, 134931. --- πρὸς τὴν δια- στρατεύμασι. Ζιζό. 568.510. --- τὸ ἐξαίφνης ὶ κατα προ- 
κρισιν ὸ ἐξαγωγήν πβ82. 869 98. αίρεσιν. κατὰ τὴν ἕξιν Ηγ4. 1111 Ρ29. 11. 1117 322. ηεββ. 

ἐξαγώγιμα, ορρ, εἰσαγωώγιμα οβ1845}21, 524-26. ι5 123448. 
ἑξιζγωνος. τὸ ἑξαάγωνον σχῆμα συμπληροῖ τὸν τόπον ΟὙ8. ἑξάκις τίκτειν Ζιζτά. ὅ68."17. 

806}7. τὰ κηρία ἑξαγωνα Ζιε28. δ54 "28. ἐξακοντίζ εἰν. ὁ καρκίνος ὅταν φοβηθῇ φεύγει ἀνάπαλιν καὶ 
ἑξαδράχμυ πωλεῖν οβιϑατ 484, 1858 318. μακρὰν ἐξακοντιζει Ζι02. 890 "28. 
ἐξαδυνατεῖν. περὶ ὅσων ἐξαδυνατῶσιν οἱ νόμοι λέγειν ἐκρι- ἐξακοντισμός, πυρὸς γένεσις ἐκ παρατρίψεως κά. 8395 "5. 

βῶς ΠΎῚῚ. 1282 "4, μβι. 1198 27, 88. εὐλαβητέον τὸ 0 ἑξακόσιοι Πεδ. 180512. 
τοιῦτον, ἐὰν μή τις ἄλλως ἐξαδυνατὴ διαλέγεσθαι τα] 8. ἐξακύειν. ὴ βαρυτέρα φωνὴ ἐγγύθεν μᾶλλον ἐξακϑεται, πόρ- 
108.386. ὥστε μὴ ἐξαδυνατεῖν τὸ θεῤμὸν πρὸς τὴν πέψιν ρωθεν ὁὲ ἧττον πια19. 901 "τ. 
Ζγεδ. 188 510. ἐξαδυνατεῖ ἡμῶν ἡ φύσις ἀσθενὴς ὗ ὅσα πρὸς ἐξακριβὃν. ἱπὶγ αἱ καθαρσεις ἐκ ἐξακριβὸσι πάσαις ὁμοίως 
τὸ ἐπὶ πολὺ ,ἀφιχνεῖσθαι ἡμ816. 1918 "6, τὸ ψυχρὸν ποιεῖ Ζιηδ8. 588 3580. --- ἔγὰπ8 ἐξακριβὸν τι, ἕκαστα ΗχΙ2.1101 
τὸ κατὰ φύσιν θερμὸν ἐξαδυνατεῖν ὦ ὑποχωρεῖν υ 8. 451 35 584. κῦ. 1175.381. τζά4. 142.512. ἡ οἰκεία ἡδονὴ ἐξακριβοῖ 
Β17. οἔθι. 880517. 82. 886 818. φθ. 81159. πλα9. 969 τὰς ἐνεργεῖ ας Ηκδ. 1115 ΡῬ14. ἐξακριβὺν ἐπὶ πλεῖον Ηα13. 
8429, ὅταν ἐξαὸ: υνατήση ((αὺ ὀχεύειν) διὰ τὴν λαγνείαν ὁ 1102 Δ) 5. ὑπέρ τινος χά. 1096 580. ἐξακριβῦσθαι ὁόδξειεν 
ταῦρος Ζιζ21. 515521. ἂν μᾶλλον τὸ καθ᾽ ἕκαστον Ἀκιο. 1180 Β11. 

ἐξαερῦν. ἡ τέφρα ἐξαεροὶ τὸ ὕδωρ πκεϑ. 988 "84. ἐξαερυ- ἐξαλλα γή. αἱ ἐπεχτάσεις ἢ ἀποκοπαὶ ἡ ἐξαλλαγαὶ τῶν ὀνο- 
μένα τῷ ὕδατος πκγ168. 988 387. κς 80. 948 "18. λγ 15. 80 μάτων πο. 1458 ΡΩ2 οὗ ἐξαλλάττειν τοῦ. 
908 314 (βγη ἐκπνευματῦσθαι 418). ἐξαλλάττειν. ἰηῦν οὕ ὕγϑῃ8. ἡ τραγῳδία πειρᾶται ὑπὸ μίαν 

ἐξαιματὃ ται ἡ τροφὴ μεταβάλλυσα, υϑ8. 4564, περίοδον ἡλίν εἶναι ἡ μικρὸν ἐξαλλάττειν ποῦ. 1449 518. αἱ 
ἔξαι μος. τὸ παιδίον υἱ ὠσπερ ἔξαιμον γενόμενον Ζιη10. 587 428. διάνοιαι πολ") ἐξαλλάττυσιν Ὁ ὑπὸ τῶν τῷ σώματος παθημά- 

ἐξαιρεῖν. ἐξαιρεῖν τὰ κηρία Ζιι40. 628519. θεωρεῖν τιὸς ἐξηρη- των 'φι. 805 δά, ὁ μαθὼν ὃ δ τι μάθημα ἐδὲν ἐξήλλαξε τῶν 
μένυς πλεύμονας ἐκ τῶν ᾿διαιρυ μένων ζῳων Ζια!1. 496 "δ. 88 σημείων οἷς χρῆται ἢ φυσιογνώμων φΙ. 806 818. οἱ εὐνῦχοι 

οἱ ἰατροὶ ῥᾷον ἐξαιρῶσι τὸς ὀδόντας ΜΧΣΙ. 854 816. ἐ αἱρεῖν ἐξαλλαττυσι τῆς ἀρχαίας μορφῆς Ζγδ1ι. 166 826. --- τδο- 

τὰ σιτία πεῖ. 881 588. ἐξαιρῶντες διὰ τὴν ἀναισθησίαν τὸ ἴογῖςθ γθοθάοτ ἃ νυϊσαῖο ὑ8ὰ νϑὶ ἴῃ οἰϊσϑηϊβ νοσϑθα 8 
μεταξύ Φ᾽)11. 2318 026. συγκρῖνον τὸ ὁμόφυλον ἐξαιρεῖ τὸ γ6] ἴῃ ὁΟΥμι [ὈΥΠῚΪ5᾽ ᾿βογηανο Μὰυς ΒῺῈ 8, ὅ90. ΨᾺΙ Ῥοοῖ 

ἀλλότριον ΟὙγ8. 807154. ἐξαιρῶσι τὰ ὀχεῖα ἐκ τῶν θηλειῶν ΠΙ 817. ἐξαλλαττει τὸ εἰωθὸς ᾿ ξενικὴν ποιεῖ τὴν λέξν 
ἵππων Ζιζτ8. 512 814. τὺς ἐπιλόγυς ἐκ τῶν ἀνὰ μέσον “20 Ργϑ. 1406518. σεμνὴ ἢ ἐξαλλάττυσα τὸ ἰδιωτικὸν ἡ τοῖς 
μερῶν μήτε παντελῶς ἐξαιρεῖν. αὐτε πᾶσι τοῖς μέρεσιν ἐπι- ξενικοῖς κεχρημένη λέξις πο22. 1458 521. τὸ ἐξαλ. λαξαι ποιεὶ 

φέρειν ρ28. 1484 528. ἃ (6 τὴν ἐσιαν) ἐξαιρᾶντες τὴν ὕλην φαίνεσθαι σεμνοτέραν τὴν λέξιν" ἐπὶ τὸ μεῖζον ἐξαλλάττει 

λέγυσιν Μη8. 1048 "12. εἰ ἐξαιρεθείη ἐξ αὐτῆς τὸ ὑγρόν τῷ πρέποντος Ῥγ3. 1404 "8, 81. ἐξηλλαγμένον ὄνομα ἀοῖ 
ΤΓββ. 888 532. οἵ Ζμγῦ. 668 585. εἰ τὸ ἔαρ ἐκ τῷ ἐνιαυτῦ πο21. 1458 85. 
ἐξαιρεθείη Ῥατ. 1865588. ἐξαιρεθεισῶν τῶν ἰνῶν ὁ πήγνυται 4ὁἐξάλλεται ὁ Ἑιφίας ἐνίοτε ἐκ ἔλαττον τῷ δελφῖνος Ζιλ 19. 
τὸ αἴἷωα μὸτ. 884 329. Ζιγθ. 510 "81. γίνεται ἐλάττων καὶ 602 380. οἱ κτένες ἐξάλλονται, ἐκ τῷ ὀργαΐνε ᾧ ΚΡ ἜΕ το, 
φωνὴ ἐξαιρυμένων (Ὁ) πιαῦ9. 906 "24, 27. --- οἱ λόγοι ἐξαι- Ζιὸᾳ4. 528 482. --- ἱϑρῦσι  ἐκτείνονται ΡᾺ ἐξάλλ ονται ὼ 
ρθσι κίνησιν, γένεσιν βῖπι Μθ8. 1041514. αΣ. 994012. 189. ἐδέποτε ἡρεαῦσιν Οἱ ἀγωνιῶντες) πβ81. 5869 Βχ2. 
8385 086. εἰ ὅλως ἐξαιρετέον αὶ ϑὸέν ἐστιν ἀπὸ τύχης ἡεη14. ἐξαμαρτάνειν ὸ περὶ τὰς πράξεις ἀτυχεῖν ρδ. 1427 581, 
1241 "4, --- πιρὰ Θχοίρογθ. ἐξελέσθαι τὸ μέλλον ἔσεσθαι δῦ 10. 8. 1428.588. ᾧ οἱ ἔμπειροι πολλάκις ἐξα μαρτανυσι: 
ἀγένητον ἐκ τῶν ἐναντίων Οαϑ. 270 321. ἐξαιρεῖσθαι τὸν Ρ15.1481 "15. --- ΡΆ88 πολιτεῖαι ἐξημαρτημκέναι, ἀννὶ παρ- 
ἐναντίον λόγον ΜΎΒ. 1012 518. --- ἐξαιρετὸν τοῖς θεοῖς ἐκβάσεις Πὸ2. 1289 "9. 
ρ8. 142521. --- ἐξαίρετος. τὰς νήσυς ἐξαιρέτυς ποιῶσιν, ἐξα μβλῶν. ὅ ὅταν ἵππος ὁ ὀχεύση ὄνον ἢ ὄνος ἵππτον πολὺ μᾶλλον 
ΟΡΡ προσνέμασι ταῖς γείτοσιν ἠπείροις κϑ. 894 38, --- ἐξαι- ἐξαμβλοὶ ἢ ἡ ὅταν τὰ ὁμογενῆ ἀλλήλοις μιχθὴ Ζιζ28. 57750. 

ρέτως φταϑ. 818 3489. β8. 820 52. δ ἐξα μελεῖν. ἐπὶ τῶν γυναικῶν ἐξημέληκεν Πβ9. 1969 "92, 

ἐξαίρειν. ἐξαίρειν τὴν γλῶτταν Ζιει 5. 547 "5. ἱσταμένυ ὶ κοινῇ ἐξα μελυ μένων τῶν παίδων Ηκ10. 1180 480. ἐξημέ- 
ἐξαίροντος, ὉΡΡ καμπτοντος Ζπ9. 1709 57. τὰ ὑπώπια ἢ ὁ ληται περὶ τότων ΗκΙ0. 1180.527. 

χαλκὸς ἐξαίρει πθ6. 890 828. ὀφθαλμοὶ ἐξαιρόμενοι Ζιζ8. ἑξάμετρον. οἱ τὰ ἑξαάμετρα ποιῶντες ποίᾳ χρῶνται τὴ λέξει 
561 380: τὰ περιττώματα ἐξαίρεται ὰ ἐξελκοῖ πεῖ. 888 ΡΎΙ. 1404 484. ἑξαμετρα ὀλιγάκις λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ 
581. ἡὁ τῆς γλυττης σὰρξ βρεχομένη ὁ ὐκ ἐξαίρεται πγΎ81. 580 τῇ πρὸς ἀλλήλυς ποά. 1449 527. 
8718 528. τὸ ἀέριον ζῷον ἐξαρθὲν ἐκ γὴς κθ. 898}84. -- ἑξάμηνος. ἀρχαὶ ἑξάμηνοι, ἑξαμήνυς ποιεῖν τὰς ἀρχαῖς Πδ15. 

. 



ἐξανακολυμβᾶν ἐξέρπειν 959 

129936. ε8. 1308"15. ὕες ἑξαμηνοι Ζιε14. 545 Ῥ2. --- ἐξασθενεῖν, εγπὰ ἐνδιδόναι, καταμαλακίζεσθαι ἡημβθ.1208}11. 

καταμήνια διαλείπει ἑξάμηνον ΕΝ 818 "18. ἐξατμίζειν. 1. ὕταμβ τῷ πυρὸς ἐξατμίσαντος ἐκ τῆς γῆς τὸ 

ἐξανακολυμβῶςσιν οἱ κέφαλοι Ζιθ2. 591 "21. ὑγρόν βἰχη μα 11. 841 27. β2. 855.518. δ]10. 888 "24. 

ἐξαναλισκομένυ τῷ περιττώματος ΖΎΥΙ. 750 384. πκαά. 931582. β82. 869 "80. ἐξατμίζεται, ἐξατμισθὲν τὸ 

ἐξανα φέρειν. μᾶλλον ἡ βάλασσα τύς τε νηχομένυς ἐξανα- ς ὑγρόν μὸ10. 888 823,}1. Ζμβ. 058 528. Ζγεϑ. 188584. 

φέρει ᾧ στέγει τὰ βάρη, τῷ γλυκέος ἐνδιδόντος Γ 209. 1616 --- 2. ἱπίν. ἐξατμίζοντος τὸ ὑγρὃ 5'νι μϑ 6. 888 310. 7. 888 
ἈΠ. μΩ9, 884 314.9. 887 524, Ζγεβϑ. 182529,}18. δ 4. 772515. 

ἐξανδραποὸίσασθαι τὴν πόλιν σπυδάσαντες ρ21. 148439. ἐξατονεῖν. ὁ βόνασος φεύγων ὅταν ἐξατονὴ ὑπομένει Ζιι4 δ. 

ΡΔ85. ἐξανδροποδισθεῖεν ἂν οβ1849 "19. 680 "8, σαν: 

ἐξανεμῶῆνται αἱ ἵπποι Ζιζ 18. 512 "18. γυναῖκές τινες πά- ιοἐξαάττυσιν ἐν τοῖς ὕπνοις οἱ μελαγχολικοί πλ14. 951 382. 

σχησί τι τοιῶτον ὃ καλῶσιν ἐξανεμῶσθαι Ζικϑ. 686 39, 12. ἐξαυαίνειν. τὰ φυτὰ ἐξαυαίνεται ζ6. 470 328. ΖΎΥΙ. 180 

ἐξανθεῖν. ἐξανθεῖ ἡ τὴς ὕβης τρίχωσις Ζγα20. 1728 Ἐ21. --- 422, πχῖ. 928 384. 

ἄν ἐξανθήση λεύκη χβθ. 1971. οὗ ἐξανθημα. ---- ὅταν εἰς ἐξα φιέναι. ἐξαφιᾶσι θορόν, νεοττείς Ζιζ 14. 868514. 10. ὅ6ὅ 

θχλασσαν ἔμπέση κεραυνός, ἅλες ἐξανθῦσιν [210.1516525. 524, 

πιθίϑρ ἐκ ταύτης τῆς ὑπολήψεως ἐξήνθησεν ἡ ἀκροτάτη ι56 ἔξα ψις πυρὸς ἀθρόν ἐν ἀέρι κά. 8395 "8. 

ὀέξα ΜΎδ. 1010 310. ἔξεδρος. πνεῦμα ἔξεδρον γενόμενον ἐκ τῶν οἰκείων τόπων κά. 

ἐξανθηωα. ὃ καλεῖται λεύκη Ζιγ11. 518.313. οἷον ἐξανθημα 8395 082, --- ἔξεορος ἡ τὴς μοχθηοίας ὑπερβολή Ῥγϑ. 1406 

ἢ φλεγμασία ΖΎβΤ. 146."δ. ὃ ἴονθος ὥσπερ ἐξανθημα 481. 

ὑγρότητος ἀπέπτη πὰς 8. 965 "11. --- ὅμοιον ἐξανθήματι ἑξείης (Ησοιιν ι8) Πθ8. 1888."80. 
πκγ217. 9841. 30 ἐξεῖναι. τὸ ἐξεῖναι πᾶσιν ἄρχειν Πεδ. 1809 52. ἔξεστιν ὁρᾶν, 

ἐξ ανιέναι. ἐξανίησι (ἰμῦγϑῃβ}) θ438. 888 2. ποιεῖν αβ8. 858 "8. γά. 8714 δ. Πε΄. 1807 586 4]. ἐξὸν 

ἐξανίστασθαι ἐκ τῷ ὕπνυ Ζικϑ8. 6838 "88. , λέγειν βὶπι Ογά4. 8303818. Ηθ18.116251 4]. Γ1δ4.150487. 

ἐξ ανοιὸ εἶν. ἐξανῴδει τι τῆς γῆς ἢ ἀνήει οἷον λοφυΐδης ὄγκος ἐξειπεῖν. εἰ ἢ μηδεὶς ἐξεῖπεν, ὑποψία τις ἐγένετο 168. 

μβ8. 861.58... 1800581. 

ἐξαντλεῖν. τῷ υϑατος παντὸς ἐξαντληθέντος Ζιζ 16. ὅ70 38. 35 ἐξειίργεσθαί τινος τι11. 110 586. --- εἰς τὴν ἐναντίαν ἕξιν 

ἐξαπατῶν. ποι 8646 110 οὈΐοοῖο, ΡΎ11. 1415 585. Πε4. 1804 ἀποκαθιστησιν ἐὸν μὴ χρόνῳ ἐξείργηται ΚΙΊΟ0. 18.381. 

ν10. ὡς ἐξαπατῶντας ἢ προσποιυμένως ἡξη1. 1285 "10. τὰ ἐξεκκλησιάσας τοῖς Μυλασσεῶσιν ἔλεγεν ο81848511. 

εἰκότα ὑκ ἐξαπατᾷ ἐπὶ ἀργυρίῳ Ῥα1δ. 1876 519. οῇ μν]. ἐξελαύνειν. ἐξελαύνυσι τὰ πρόβατα ὀψὲ τῆς ἡμέρας Ζιγιτ. 

449510. --- οἱ νέοι εὔπιστοι διὰ τὸ μήπω πολλὰ ἐξηπα-. 520}1, --- ἐξελαύνει ἡδονὴ λύπην Ἠη15. 1184}18. πᾶν 

τῆσθαι Ρβ12. 188918. ταὐτὸ ἐν ταῖς σύριγξιν ἐξαπα- 80 ἐξελαύνει τὸ ἐνεργείᾳ ἐναντίον μκ8. 465}19. ὑπὸ θυμ 

τῶνται πιθι4. 918 "12. ἐξελιαύνεσθαι πρός τι ἨΥ11. 1116 084, 1117 88. ' 

ἐξα πίνης ἐπιπεσόντος πληρώματος Ζικά. 686 581. ἐξελέγχειν τι Φδ᾽ 0. 218 828. ὅσοι ὑδατωϑέτστεροι οἶνοι, τύτυς 

ἑξαπλασίων. ἐν ἑξαπλασίονι χρόνῳ κθ. 899510. ἐξελέγχει ἡ κίνησις ῥιπίζυσα δὴ θᾶττον ἀναγκαζε. πάσχειν 

ἐξαπλῶν. συκαῖ ἄγριαι εἰς τὴν γῆν ἐξαπλωθεῖσαι ᾧταθ. 821 212. 1617581. -- ἐξηλέγχοντο στρατεύσαντες ρ21. 1488 

824. 8.5 586. ὡς ἄξιοι ὄντες ἐπιχειρῶσιν, εἶτα ἐξελέγχονται Ηδ9. 

ἐξάπυς. ἑξάποδα τὰ τοιαῦτα (δβα! αὐοτῖα) πάντ᾽ ἐστὶ σὺν τοῖς 1125529. ἐξελέγχεται ὑπὸ τῶν ἔργωυν Πεβ. 1808 81. ἢ 

ἁλτικοῖς μορίοις Ζμὸ 6. 688 ΙΝ κατὰ τὸν λόγον ἐστὶν εὐέλεγκτα ὸ τοῖς ἔργοις ἐξελήλεγκται 

ἐξάπτειν. 1. χορδὴν σύντονον ποιῆσαι τι ἐξάψαι τι βάρος Πη14. 1888 015. 

"Ζγεῖ. 181528. ἐξάπτεσθε (Ηοπι Θ 20) Ζκά. Τ00 53. -- ἐξελίττεσθαι. τὰ στρογγύλα εἰς τἀναντίον τῆς ἀπώσεως 

3. πῦρ ἐξάπτεται ἐκ λίθων Ζμβϑ. 655 516. ἔταν ἡὶ τῇ θερμδ κ᾽ ἐξελίττεται πιτ4. 918 "160. κύκλοι ἐξελιττόμενοι πιςθ. 914 

ὀύνα αἱἰς πλησιάζη, ἐξάπτει () πκςϑῦ. 944 588. 480, 38. πότε ὁ μείζων κύκλος τῷ ἐλαττονι κύκλῳ ἰσὴν 

ἐξαργεῖν. καθεύδων καὶ ἄλλως πω;ς ἐξηργηκώς Ηκ9. 1099 32. ἐξελίττεται γραμμήν μχϑ4. 8858 329,15, 17 (οἵ Ῥοβεῖσοσ, 

τὴν ὀύναμιν ἐξηργηκέναι ΠΕΙῸ. 1812 518. ' Βουῖ Ακαὰ 1829 Ρ 11). 

ἐξαρθρῶν. ἐπωμίδες ἐξηρθρωμέναι φθ. 810 088. ἐξέλκειν τι, τοῖς ῥύγχεσιν θ1. 881 318. 

ἐξαριθμ εἴν. οἱ ἐξαριθμῶντες τὰς ἀρετάς Πα18. 1260 527. 46 ἐξ ελκᾶν. ἐξαίρεται οιὰ τῆς σαρκὸς ἢ ἐξελκοῖ (8ο τὴν σάρκα) 

πάλιν ἐξαριθμήσωμεν ρθ. 1421 "81. οἱ τόποι σχεδὸν ἐξηρίθ- διὰ πικρότητα πεῖ. 888 081. 

μῆνται 5ἰπι τηῦ. 158 388. ΡΎϑ. 1410 2, ἐξελκύειν. παρὰ τῆς γυναικὸς ἐξελκυσθεῖς ΠΕ. 1811 080. 

ἔξαρνος. ἂν ἔξαρνος ἧς μὴ πεποιηκέναι ρ8. 1429 38. ἐξεμεῖν, ορρ καταπίνειν Ζει10. 614 "29, 238. κοπῶδες ὅταν 

ἐξαρτᾶν. ἐξηρτῆσθαι ἔκ τινος Ζια 16. 49 088. ἐξηρτῆσθαί συμβὴ μὴ καλῶς ἐξεμέσαι πεῖ. 881 381. 

τινος Ζια1 71. 491538. ἐξηρτῆσθαι τινι Ζια1 1. 496 526. ὁταν δ0 ἐξεπιπολὴς (Βδ5πι, ἐξ ἐπιπολῆς ΒΚ) πθ9. 890}18. 

σφοὸρα ἐξηρτημένον Η τι. εὐκίνητόν ἐστιν πκη8. 95018.--- ἐξεπίστασθαί τι ἀπὸ στόματος τθ14. 168 Ρ28, 6{}18,582. 

ταθί ἢ ὅθεν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήρτηται τὸ εἶναι αὶ ζὴν Οαϑ. ἐξεπίτηδες οβ1858 "2. 

219 329. ἐξερᾶν. ὅταν ὥσπερ ἐξεράσωσι τὸν ἀέρα πλβὅ. 960 Ὀ26. 

ἐξάρτησις. ἡ τῶν ἐμβρύων ἐξάρτησις Ζιγι. 511 388. ἡ τῶν ἐξεργάζεσθαι. μαβ8 νῆμα ἀτράκτα (Ραγοδγατα) τὸ μὲν ἐξ- 

ἐρχέων ἐξάρτησις ἡ πρὸς τὴν κοιλίαν Ζιγ1. 809 011. τὴν δ εἰργασμένον τὸ δὲ μέλλον κί. 401 "11. ᾿ 

ἐξάρτησιν ἔχειν ἔκ τινος Ζιγ14. 519 υ9, τὴν ἐξάρτησιν ἔχεν ἐξερεύγεσθαι. ὁ ποταμὸς ἐξερεύγεται Ζιθ20. 608 814. --- 

τιν. Ζια11. 491 8319. ἐὰν πλείω ἀφιῶσι (τὰ καταμήνια) διὰ τὸ δεῦρο ἐξερεύγε- 

᾽ ᾿ς εον 7 ν , ᾿ ,ὔ ν ἌΝ 

ἐξάρχειν, οἱ ἐξάρχοντες τὸν διθύραμβον, τὰ. φαλλικα ποά. σθαι το σῶμα Ζικ1. 684 510. 

1449811. ὶ ἐξέρπειν, ἐξερπύειν. ἐξέρπει φαλάγγια πολλαὶ τὸ πλῆθος 

ἑξᾶς. οἱ Σικελιῶται τὸς ὁύο χαλκῆς ἑξᾶντα καλῦσιν ἔ4671.60. Ζιε!8. 580 55. --- αἱ μέλιτται φωλϑσιν" κἂν τις ἐξερπύση, 

1554548, 1588 50. φαίνεται διαφανής Ζιθ14. 599 "26. ' ἣ 

ΚΚ2 



260 ἐξέρυθρος 

ἐξέρυθροι τὸ πρόσωπον γίνονται οἱ αἰσχυνόμενοι πβ21. 869 
48, ια82. 908 38. ὅ8. 905 518. 

ἐξέρχεσθαι. ὅταν ἐξέλθη τὴν χώραν Πγ4. 1285 35. τὴν σε- 
᾿λήνην ἑωράκαμεν ὑπελθᾶσαν τὸν ἀστέρα τὸν ἔΑρεος, ἐξελ- 
θβόντα δὲ κατὰ τὸ φανόν ΟβΙ123. 292 "6. --- ἐν οἰκίᾳ δεῖ ἴσα 5 

ἕξις 
958 087. 16. 959 "7. --- - ἐν οἰκίᾳ δεῖ σύμμετρα εἶναι τὰ 
ἐξιόντα τοῖς εἰσιῶσιν 178. 1507 088. 

ἐξιέναι (ἐξίημι). ἐξίησι τὸν θορόν Ζιζ 14. 568 Ρ2. θυύραζε 
ἐξιέναι Ζιη2. 582 011. ἐξιᾶσιν ἀέρα, ορρ εἰσδέχονται ανῖ. 
414 5417. 16. 4718 "15. 

εἶναι τὰ εἰσερχόμενα τοῖς ἐξερχομένοις 118. 1607 Ρ28. --- ἐξικμάζειν. 1. ὕταμβ ἱ 4 ἐξιέναι ἰκμάδα. α. οὈϊοοιὶ Ἰοοο ἰδ ̓ 
ἡ γλῶττα, ἡ κεφαλὴ ἐξέρχεται, τὸ αἰδοῖον ἐξέρχεται ὦ 
εἰσέρχεται Ζιβιτ. 508.528. δά. 528 26. α18. 498 380. 
αἷμα, περίττωσις, σπέρμα ἐξέρχεται Ζια 11. 4966. δ4. 
529 "18. Ὑ1. 6809 21. τὸ παιδίον, τὸ κύημα ἐξέρχεται 10 
Ζιη4. ὅ86 525. 8. 588 Ῥ14, τὰ μὲν τετελειωμένα τὰ δὲ 
ἀτελὰ ἐξέρχεται (πὶ εἰς φῶς, 1 ᾳ γεννᾶται) πι46. 8968 .518. 
τῷ ἐξεληλυθέναι τὸ θερμόν, τὴν ἀναθυμίασιν μὸθ. 882 521. 
β5.8861}29. ἄνεν προαιρέσεως λέγομέν τι ἢ ἄδομεν ἢ 
δύναται ἐκ τῷ στόματος ἐξελθεῖν πια 21. 902 382. --- ὰ τὸ 
ἐξεληλυϑότες (ἀδβαποιί πιαρίδῦταια) ἄρχυσι ᾧ μέλλοντες 
Πβι1. 1218516. --- ᾿Ορέστης ὃ Αἴγισθος φίλοι γενόμενοι 
ἐπὶ τελευτὴς ἐξέρχονται πο18. 1458 588. 

ἐξεσθίειν τι, ἀἴδὲ ἀπεσθίειν Ζιε23. 554 "4, 6. 
ἐξετάζειν, ορρ ὑπέχειν λόγον ῬαῚ. 1854 36. ἐξετάζειν ἀλ- 30 

λήλων τὰς εἰσφοραῖς Π39. 1271 "14. ἐξεταζ εἰν τις δικὃν- 
τας ρ89. 1446}86. ἐξεταζειν πικρῷ, πραεῖ ἤθει ρ88. 1445 
517. τὸν πέλας ἐξετάζει ὦ κωλύει Ηἰι6. 1167 518... ἐξετά- 
ζειν τὰς δόξας Ηα2. 1095 528. ηεαϑ. 1215 56. δίκαιον αὖ- 
τὸς ἐξεταζ εἰν τι περὶ φύσεως Μνϑ8. 1091 519. --- ὁ ἄν- 25 

βθρωπὸος μάλιστα τὰς ὑδονὰς ᾧ τὴν εὐδαιμονίαν ἐξήτακεν 
πχθΊ. 950 584 (9). ---- ἐὰν μηδὲν μᾶλλον δυνώμεθα ἐξετάσαι 
(ἱ 6 ἱπνθβεῖραπάο ἰηνθηΐγθ) πκθ18. 952 51. --- τὴν σωφρο- 
σύνην ἐπὶ τῶν νέων ᾧ πλυσίων μάλιττα ἐξετάζομεν (ρτο- 
ὈδΔπι08) πκηά. 949 21. 80 

ἐξέτασις. ἀοῦ ρθ. 1427 12, ἐξέτασις ὸ σύνταξις τῶν πολι- 
τῶν Πζ8.1822586. ἐπιλογισμοὶ ἢ ἐξετάσεις ΤΙζ8.1822}85. 

ἐξετασταί, οοπὶ εὔϑυνοι, λογισταί Πζ8. 1822 "11. 
ἐξεταστικός. ἐξεταστικοί πο11. 1455 3584 ΨᾺ] Ροοῦ Π 48. 

ἡ διαλεκτικὴ ἐξεταστική ταῦ. 101 "8. ἐξεταστικὸν εἶδος τῶν 85 
πολιτικῶν λόγων ρθ. 88. 2. 1421 "10. 

ἑξέτης ἐλέφας βαίνει Ζιε1 4. 846 9. : 
ἐξευρίσκειν. δὲ τῶτο ἐξευρίσκυσιν Πθ4. 1888 "18. ὑδ᾽ ἐν 

τύτοις ἐξευρίσκει (ν1, εὑρίσκει ΒΚ) τὸ ὁμολογύμενον ΜΑ4. 
985 828. 4 

ἐξέχειν. τὰ ἐξέχοντα, ορρ τὰ κοῖλα πλα25. 960 "6. αἱ φλέ- 
βες ἐξέχασιν πλ1. 954 58. ἕν τ ὦ 

ἐξέψειν. ἐκ τῷ ἐλαίν τὸ ὕδωρ ὑχ ἐξέψεται ὑπὸ πυρός μδ. 
884 82. 

ἐξήγησις. κατὰ τὴν τῆς ἐπιστήμης ἐξήγησιν ἐπιτελεῖν τὰς (5 
πράξεις ρ89. 1446517. -- αἱ ἐξηγήσεις (ρᾶτδ ογϑίϊοῃ 8) 
ρ831. 1488 325, εἴ διηγήσεις ρ83. 1488 Ρ28. 

ἐξηθεῖται τὸ θερμόν πληδ. 961 5"16. 
᾿ξ ήκεστος ὁ Φωκαιέων τύραννος 551. 15710"17. 
ἑξήκοντα Ζγεϑ. 188 522 4]. : : ᾿ ΠῚ 

ἑξῆς, βθῆβὰ Ἰοοδὶὶ ἑξῆς τύτων ἐγκάρσιον τὸ ἸΞικελικόν κϑ. 

898.328. τὰ ἑξῆς Οὐ 8. 810512. --- λέγωμεν ἑξῆς Ηδ1. 
1119 522. ΣᾺ 

ἐξιέναι (ἔξειμι). πῶς οἷδν τε κωλύειν ἐξιέναι τὰς τῶν ἀπό- 
ρων ΠῚ 15. 1800 37. -- ποταμοὶ εἰς τὴν θάλατταν ἐξιόντες 55 
μβ2. 8356 529. --- ἐξιόντος τῇ θερμῶ, τῷ ὑγρῷ, ἐξιύσης τὴς 
θερμότητος δα μβ8. 8516. δ1. 819."28. δ. 88221. 7. 
8849. 10. 888}28, 29. ἐξιόντος τῇ σπέρματος, γάλακτος, 
αἴματος, ὧδ Ζιηϊ. 581.381. 11. 5871}80. γ2. 611}165. ζ2. 
559 5271. ἐξιόντων (τοῖς κατα μηνίοις) τῶν ἐμποδιζόντων τὴν 80 
ὑγίειαν Ζιη1. 582 81. ἀθρόα, ἀθροωτέρα ἐξιῦσα ἡ ὄψις πλα15. 

Ῥοπίϊαγ (ν6ὶ ᾿π|6]}]} 1.) Βυπῖοῦ, αὰΐ ὀπαϊ ας γϑὶ Ὄχϑοῦ- 
Ὀοίαν. ὑπὸ θερμότητος ἐξικωαζύσης τὸ ὑγρὸν ἐκ τῷ γεώδυς 
Ζγαβ. 118}19. μήτ᾽ ἐξίκμασται πᾶν τὸ ὑγρόν μὸϑ. 8385 
58,10. 888 18. ἐξικμαζόμενον ἐξ ἁλῶν ἔλαιον αιδ. 448 
414, ἐξίκμασται τὸ πότιμον ἐξ αὐτῶν αιά4. 442 428. ἐξι- 
κμαζειν τὸ σπέρμα Ζγα19. 121 584. ἐν ταῖς ὁμιλίαις αἱ 
λευκότεραι τὴν φύσιν ἐξικμαζυσι μᾶλλον Ζιη2. 588 811. 
τὸ θῆλυ γιγνομένων καταμηνίων ὅταν ἐξικμάζη Ζγαι9. 
121}}18 (οὔ θύραζε ἐξιέναι Ζιη3. 582 17). --- ᾽δ. οὐϊεοί 
Ἰοοο ἰά ροπίζυν δογρυβ, αυοᾶ οπιῖθδο Βαχηοτθ δχβισοδίυγ. 
ξηρὸν ἢ ἐξικμασμένον περίττωμα, τροφὴ ἐξικμασμένη Ζιθδ. 
594 928. Ζμγ14. 615 020, 81, 674 814. παῖ. 860 "19. 

δ20. 819 58. ὄφεις ὅ τι ἂν λάβωσι ζῷον. ἐξικμαζοντες Ζιθ4. 
594 818. χυμοὶ ἐξικμαζόμενοι αι4. 441 814. τὼ λίαν πα- 

λαιὰὲ σπέρματα ἐξίκμασται τὴν δύναμιν πκ11. 994 580. --- 
2. ἰαὺν ἴδγο ἰ ᾳ ἐξατμίζειν. ὅταν τὸ θερμὸν ἐξικ μάση ἐξιόν 
μὸτ. 884}9. τὸ ἀλλότριον ἀφίσταται ὶ ἔξω ἐξικμάζει 
πβ8. 866}28. διαπέπνευκε ὦ ἐξίκμακε τὸ γλυκυ πκβϑ. 
980 084 (οΥ ἀτμίζειν 586). τὸ δέρμα ταύτη διαλείπει, ἢ οἱ 
κατὰ φύτιν πόροι ἐξικμαάζονται Ζιγι1. 518 34. ἱ 

ἐξικνεῖσθαι. τῷ νότυ τῆς ἀρχὴς πρὸς ἡμᾶς μικρὸν ἐξικνεῖται 
πκς89. 944}84. ἵνα ἐξικνῆται ἡ φωνή Γ189. 1501 "82. 

ἐξίπτασθαι. ἐξαπατᾷ ὁ πέρδιξ ἕως ἂν ἀποπτῶσιν οἱ νεοττοί, 
εἶτα ἢ αὐτὸς ἐξίπταται Γ2Τ0. 1527 57. 

ἕξις ποσαχῶς λέγεται Μὸ20 Βς. --- 1. ἕξις ἰᾳ τὸ ἔχειν 
ὑγϑηβίὑῖνα νϑυδὶ νἱ. ἕξις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον οἷον ἐνέρ- 
γειά τις τῇ ἔχοντος ᾧ ἐχομένυ, ὥσπερ πρᾶξίς τις ἢ κίνησις 
Μδ20. 1022 "4, ἐκ τῷ εἴδυς ἢ τῆς τὸ εἴδους ἕξεως ἣ ἐκ 
στερήσεως τινος τῷ εἴδυς Μιδ. 105518. τὸ ζὴν ᾧ ἡ τῆς 
ψυχῆς ἕξις μετὰ θερμότητός ἐστιν ανϑ. 474 526. ἄχρηστος 
αὐτοῖς αὶ τῶν πτεργων ἕξις Ζπ11. Τ11 36 (ρ]δοπαβίίςδ 
ἀϊοίαπι [8180 ἰυάϊοαι ὙΝΖ δὰ ΚΒ. 8 085). --- 2. ἕξις ἱ α τὸ 
ἔχειν ἱπιγαιβίενα σϑγοὶ νἱ. ἡ ἕξις εἶδός τι ποιότητος Κϑ. 
8027. (ἕξις, ἀἰδὺ ὁ ἔχων τζϑ. 147512, εἶνα ὁ κατὰ τὴν 
ἕξιν Ηδ1. 1128]. ηεγ1. 1228 380). ἀιποπίαιη ἡ ποιότης 
ἰπβδογεῖ βαβϑίγαϊο, τὴ ἔξει ορροηΐδυτ τὸ ὑποκείμενον, ἡ 
ὕλη, ἡ ὁσία, τὸ ὃν εἴτα: ὁ Σωκράτης αὶ γίγνεται ἁπλῶς, 
ὅταν ἀποβάλλη ταύτας τὰς ἕξεις, διὰ τὸ ὑπομένειν τὸ ὑπο- 
κείμενον τὸν Ξωκράτην αὐτόν ΜΑΞ3. 988 "] δ. (ρ60}}0 αἸϊῖον 
γνωρίζονται πολλάκις αἱ ἕξεις ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων ΗΕΙ. 
1129 317.) αὶ ταὐτὸν ἡ θ᾽ ὕλη τῶν ζῴων ᾧ αἱ ἕξεις ἡ 
διαθέσεις αὐτῆς αν!ά4. 471 018, οΓ 471856. ᾧ οἷς ὕλην τοῖς 
ὅσι αὶ ὡς πάθη τε ἢ ἕξεις ΜΑδ. 986 17 Βομιυγαρίον. τῶν 
μὲν ἕξεων τὰς ὑπερβολὰς ἔχοντας οἱ ἐναντίοι τόποι σωζυσιν, 
ἡ δὲ φύσις ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις σώζεται αν] 4. 471 Ὀ1δ, 
4188. ἐν τοῖς σχήμασι ἢ ταῖς μορφαῖς ἢ ταῖς ἕξεσι 
ταῖς τύτων ἀποβολαῖς ἢ λήψεσιν Φηϑ. 245 Ρ8, 22. τῷ τὸ 
Ν Φ“Δ ἢ “ “ " “ἃ , - 
ὄντος ἢ ὃν παθος ἢ ἕξις ἢ διάθεσις ἢ κίνησις εἶναι λέγεται 
ἕκαστον αὐτῶν ὃν Μκ8. 1061 39. οἵ Φβ!1. 1938 525. εὲ 
ὅλως τὰ πάθη ἢ τὰς ἕξεις οἷόν τε μίγνυσθαι τοῖς πράγμασιν 
Γα10.821516. ἱπάδ β86ρ6, αὖ 4086 ἱπδογοδηῦ βυιθδβύγαϊο, σοηὶ 
5γω πάθη ἢ ἕξεις Μὸ 6. 1018 584 ΒΖ. 18. 1020 319. τι} 8. 
1183 06. ΦδΙ4, 228.519. ε4. 228 38. ΨΎ8. 432.86. μν2. 

451 521, ἕξεις ἡ διαθέσεις Κὶ8. 8 27, 11.322. τὸ. 12] 
.838. αν14. 41118, παθη ἢ ἕξεις ἢ διαθέσεις ΦβῚ1. 198 



425. Μχϑ. 1061 39. δοα ἀϊεὶ ἕξις οἱ διάθεσις: ἕξις λέγεται 
διάθεσις καθ᾽ ἣν εὖ ἢ κακῶς διάκειται τὸ διακείμενον Μὸ 20. 
1022 Ὀ10 ΒΣ. εἰσὶν αἱ μὲν ἕξεις ἡὶ διαθέσεις, αἱ δὲ διαθέσεις 
ὑκ ἐξ ἀνάγκης ἕξεις" ὁια φέρει ἕξις διαθέσεως τῷ πολυχρο- 
νιώτερον εἶναι ὦ μονιμώτερον Κ8. 8 Ρ28, 85 ΥΥΖ, 9.58, 9,10. δ 
δῆς δἰζογαιη ἀἰβυϊποῦ μι βοῦναῦὶ ν᾽ θη ΔῸ Ατὶβίοίθὶθ: 
οἱ μὲν εἰκῆ ταῦτα ὁρῶσιν, οἱ δὲ διοὺ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως 
Ρα1. 1364 41. γεγυμνασμένοι Τὰς ἕξεις ἢ χρήσιμοι τὰ 
σώματα Πζά. 1319 328. πεπονημένην ἔχειν δεῖ τὴν ἕξιν 
Πη16. 183859. οἱ μὲν ἀθλητικὴν ἕξιν ἐμποιῶσιν Πθ4. 1888 10 
"10. πιστεύοντες τὴ ἕξει (ὀχογοϊταυοηϊ οὖ ραγδίδθ ἱπάθ ἴδ- 
οἰπνδο ἀϊδραϊαπα!) τθ1. 156 "89. τὴν ἕξιν προήσκησαν ἡμῶν 
Μα!. 998 14. ἰΐδημθ ἕξεως Θχαπιρία ἱπιρτὶπιβ ἐπιστῆμαι 
εἰ ἀρεταί βυηῖ; ἐπιστῆμαι Κ8. 8.Ρ29. ΠῈ1. 1288 "17. οἵ 
πλ2. 955 "1. ἡ ἐπιστήμη ἕξις ἀποδεικτική Ηζϑ. 1189}81. 15 
ἕξις γνωρίζυσα Αδ΄19. 99}18. ἕξεις ἐνθσαι, ἐγγίνονται, 
ἕξιν ἔχειν Αδ19. 99 "25, 82. περὶ πᾶσαν θεωρίαν δύο φαί- 
γουται τρόποι τὴς ἕξεως εἶναι. ἐπιστήμη, παιδεία τις Ζμα]. 
839 32. ἀρεταί ΚΒ. 8029. Ηβ4. ηεβ2. ἡμα 1. Φηϑ. 246 
412, 80. Πα18. 1259 25. β6. 1265385. Ραθ. 1862 "18. 
βι2. 1388084. γ. 1408 829. ἕξις προαιρετική, ποιητική, 

, - ἊΣ 

πρακτική Ηβθ6. 1106 }86. ζά. 114034. ψυχῆς δύο μέρη, 
τὸ τε ἄλογον αὶ τὸ λόγον ἔχον, ἢ τὰς ἕξεις τὰς τύτων δυο 
τὸν ἀριθμόν Πη15. 1884 "19. ἤὸς εἰ πάθη δπυμιογδείβ 
Θὀχθιη ]18 ἀἰβυπρσαυπίαν Ηβ4. ηεβ2. ἡμαῖ. εἴ Γα1.824}17. 35 
ἡ μὲν τῷ παθεῖν ἐστὶ δύναμις, ἡ ὁ᾽ ἕξις ἀπαθείας τῆς ἐπὶ 
τὸ χεῖρον Μθ1. 1046"18. δ12. 1019 8326. ἐδ’ αἱ ἕξεις ὅθ᾽ 
αἱ τῇ σώματος ὅθ᾽ αἱ τῆς ψυχῆς ἀλλοιώσεις εἰσίν Φηϑ. 
246310. --- ἕξις αὐαττοβεϊναμι βἰ σι βοαὶ 4υδ! αίοπι δα ἀ6- 
τοττηοϊϑύϊοπθηι, Ορρ στέρησις: τὰ κατὰ ἕξιν ἡὶ στέρησιν λε- 80 
γόμενα τα δ. 106521. β8. 1148. δ10. 1018.584. ἕξις 
εἰ στέρησις ἀπάπι 6δὲ 6 αυδίυαον ραπογίθυβ τῶν ἀντιθέσεων, 
υοᾶὰ πυοιηοᾶο 8 τε]ϊαυΐβ ἀϊδυϊηριαίαν Κὶ10. 12 526 ΥΥΖ - 
18.487. (τὰς ἕξεις ἡ τὰς διαθέσεις τῶν πρός τι εἶναι ἐλέ- 
γομεν ΚΆ.11522. εἰ καὶ στέρησίς ἐστιν ἕξις πως Μδὸ12. 85 
1019 "7.) τήν τε ἐπὶ τὰς στερητικὰς ἕξεις μεταβολὴν ἢ 
τὴν ἐπὶ τὰς ἕξεις ἡὶ τὴν φύσιν ψβδ5. 411 016. ἱπάθ ἕξις οὐ 
εἶδος 5γτι (οἵ εἶδος 4), ἡ μὲν ὕλη, ἡ δὲ φύσις αὶ τόδε τι, 
εἰς ἥν, ἢ ἕξις τις Μλ8. 1010 .512 ΒΖ. τῦ καθ᾽ ἕξιν ἡ κατὰ 
τὸ εἶδος Μηδ..1044 082. τὰ εἴδη ἢ τὰ τέλη ἕξεις τινές, ἡ 40 
δ᾽ ὕλη ἢ ὕλη παθητικόν Γαΐ. 824 "18. ἔχειν ἕξιν τινὰ ἢ 
ἀρχήν Μὸ12. 1019 "8. ἔχει τινὰ ἕξιν ᾧ ἀρχὴν κινήσεως 
γεννητικήν Ζγα19. 126 521. ἕξις πδίαγΑ !18 δ]ουΐὰβ τοὶ 4υ8- 
)νϊ48, ἐνέργεια ἀνεμπόδιστος τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, αἱ ἐνέρ- 
γειαι αἱ καθιστᾶσαι εἰς τὴν φυσικὴν ἕξιν ἡδεῖαί εἰσιν Ἠη1 8. 46 
1153Δ14, 1152}84. τὰ κατὰ τὰς ἕξεις ἡεη 2. 1286 λθ, 
1281518, 15. οἱ ἄνδρες θερμοὶ ὄντες ὰ Ἑηροι" ἡ γὰρ τῷ 
ἀνδρὸς ἕξις τοιαύτη πγ7. 813 56. ποιεῖν ὑπερβολὴν τῆς κα- 
βεστώσης ἕξεως Ῥα11. 1871521. (ἕξις κατακορής πλ1. 954 
"27. ἕξις δεκτικῦ, ἀϊεῖ πλήρωσις πκα! 4. 928 "26. ἕξις τῷ δ 
σώματος εὐειματῶσα ρ1. 1420 516). --- ἕξις, ἀΐδι δύναμις, 
ἐνέργεια εἴ Ὑτάϊθρ ἀδ δὴ Ρ 810844ᾳ. δύναμις ᾧ ἐπιστήμη 
τῶν ἐναντίων ἡ αὐτή, ἕξις δ᾽ ἡ ἐναντία (αὐτὴ οἱ Μαυγούυ) 
τῶν ἐναντίων ὁ ΗΕ]. 1129"14. ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν 
αἱ ἕξεις γίνονται Ηβ1. 1108 "21. 2. 1108 581. τέλος πάσης 55 
ἐνεργείας ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν ἕξιν ΗΎΙΟ. 1115}21. σημεῖον 
τῆς ἕξεως δεῖ ποιεῖν τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν τοῖς ἔργοις 
Ηβ2.1104 4. ἕξις οἱ ἐνέργεια ρεγϊπᾶθ ᾿πῦθν 86 ὁρροπυπίαν 
ἃς κτῆσις εὖ χρῆσις Ηαϑ. 1098 "888η4. η18. 1152 588. 

86. 1157 06. κθ. 1176 384. ημα8. 1184 811. 15. 4. 1184 60 

582. β10. 1208 384-"2. τὸ δ. 125}15-21. ἡ ἕξις ταῖς ἐνερ- 

ἔξοδος 

γείαις ὁρίζεται Ἰὼ] ὧν ἐστίν Ηὸ 4. 1122 "1. αἱ ἕξεις ἢ αἱ 
πράξεις ἐχ ὁμοίως ἑκύσιοι ἨΎΤ7. 1114 080-1115 38. τὰ 
ἔργα σημεῖα τῆς ἕξεως ἐστιν Ῥαϑ. 1867 082. 10. 1369520. 
γεβ1. 1219 37. βέλτιον τὸ ἔργον τῆς ἕξεως Ηβ1. 1219 59. 

ἐξισῦσθαί τινι πκθ18. 9581 486. ἐξισωθῆναί τινι κδ. 3918. 
ἐξιστάναι, ἐκστῆσαι; ἐξίστασθαι, ἐκστῆναι, ἐξεσταναι. --- 

βθηβι Ἰοοαὶ!, ἐκστήσεται τοσῶτον ὕδωρ, ὅσος ὃ κύβος Φὃ 8. 
216 328. οὗ τὸ ἐξαίφνης τὸ ἐν ἀναισθήτῳ χρόνῳ ἐκστάν 
Φδ18. 222 "15. ἐκστῆναί τινί τινος, σε] ἄλλῳ τῶν ἀγαθῶν 
ἡμβι8. 1212 386,5. 14. 1212}11, 18. 14. --- ἐξεστηκός, 
ΟΡΡ κοῖλον Ζια!4. 498 Ρά. --- ταρίδρἢ ἐξιστάναι καὶ φθείρειν 
τὴν φύσιν Ἠγ15. 1119 328, 29. πιθ88. 920 Ῥ88. ιδ1. 909 
416. ἡ κίνησις ἐξίστησι τὸ ὑπάρχον Φὸ 12. 221 08. οἵ ζδ. 
288 "9. τὸ ἀσθενέστερον ὑπὸ πάντων ἐξίσταται πιβ1 8. 907 
ν1δ. ἐξισταναι, ἐξίστασθαι τῆς φύσεως, τῆς ὑσίας τζα. 
145654,10. Γαΐ. 828 "28. ΦθΊ. 261 320. μδὸ11. 38911 
(ορρ ἔχειν τὴν φύσιν, εἶναι ἐν τῇ φύσει ν9, 14). Ζιαι. 488 
519, Ζγα18. 126 511. Ρβ15. 1390}28. Ηη1. 1149 58ὅ. 
ηεηῦ. 1239 089. ἐξίσταται τὸ πάσχον Ζγὸὲ 8. 168 025. ἐξ- 
ἴίσταται πᾶν εἰς τὸ ἀντικείμενον Ζγὸ 8. 168 532. δημοκρατία 
ἐξεστηκυῖα τῆς βελτίστης τάξεως Πεϑ. 1809 "82. ἐξίστα- 
σθαι ἐκ τῆς ὁσίας ψαϑ. 4068 }18. αἱ δημοκρατίαι ἐξίστανται 
εἰς τὸς ἐναντίας πολιτείας Πεβ6. 1806 "18. ἐξίσταται τὰ 
εὐφυὰ γένη εἰς μανικώτερα ἤθη Ῥβ1δ. 1390 Ρ28. τὰς νόσους 
ὑγιάζυσι πολλάκις, ὅταν πολυ ἐκστὴ τις παῶ. 859 "δ. ἐξ- 
ίστασθαι (ἰπὶ τῆς δόξης), ορρ ἐμμένειν δόξη Ηη10. 1151 
νᾳ, ἐξίστασθαι τῷ λογισμῆ ρ8. 1429311. ὑπ᾽ ὀργὴς ἐξεστη- 
κέναι Φ6. 812 337. οὗ ἼΎἃ. 1229 38, 26. πχζ 8. 948 39. 
ἐξεστάναι, δγῃ μαίνεσθαι, ἐπίληπτον εἶναι Τα 8. 825 820. 
θ18. 881 524. Ζιζ22. 811 312. Ἕκτορα ὡς ἐξέστη ὑπὸ τὴ 
πληγῆς κεῖσθαι ἀλλοφρονέοντα Μγδ5. 1009 Ρ24. οἱ ἐξιστά- 
μενοι (βγη οἱ ἐκστατικοί) μν]1. 451 39. --- τὸ ἔμμετρον 
ἀπίθανον ᾧ ἐξίστησιν (ἰ 6 ἀνοοδὲ 8 τ6)ὴ ΡΒ. 1408 "28. ἐὰν 
μὴ ἐξίστηται (1 6 ἃ τὸ δρτϑάϊδίυυ.) ΡῪ 17. 1418 229. --- 
πλέον ἐξέστηκε (ἰ 6 τϑοϑάϊξ ἃ νυϊραγὶ δὲ υδβἰἑαῖο) Ργ2. 1404 
518. δεῖ σεμνότητα γενέσθαι ἡὶ ἐκστῆσαι ΡΎΒ. 1408 086. 

ἐξίτηλον σφόδρα μδ12. 8390 321. 
ἔξοδος. ἡ ̓ Αρκαδία ἐκ ἔχει ἐξόδυς τοῖς ὕδασιν εἰς θάλατταν 

πκς58. 94719. πνεῦμα ἀποκλεισθὲν ἐξόδυ κά. 895}84. --- 
ἐν τἀϊς πολεμικαῖς ἐξόδοις ΠΎἃ.4. 1285 510. οἴ πιθ48. 922 
518. --- ἔξοδος. ἀ6ῇ μέρος ὅλον ἐραγῳδίας μεθ᾽ ὃ ἐκ ἔστι 
χορῶ μέλος ποῖ. 1452 21. --- ἐγΘαυθῃ8 ποιηϊηΐβ ἔξοδος 

808 δϑῦ ἴῃ πδίυσα]!! Ηἰβύοτδ, ορρ εἰσοδος: τῷ θύραθεν ἀέρος 
ἡ εἴσοδος ᾧ ἡ ἔξοδος, ἡ εἴσοδος ᾧ ἔξοδος τῷ πνεύματος 
βῖ τη Ζμαϊ. 642 θ2, γ8. 664 "27, ανδ. 4712 580, 82. 21. 480 

10. --- 1. ἡ ἔξοδος ἱ ᾳ δοῦϊο τῷ προΐεσθαι. α. περίττωμα 
ὑγρόν. καταχρῆται ἡ φύσις τῷ αὐτῷ μορίῳ ἐπί τε τὴν τῆς 
ὑγρᾶς ἔξοδον περιττώσεως ἢ περὶ τὴν ὀχείαν, ὁμοίως ἔν 
τε τοῖς θήλεσι ὼ τῶν ἀρρένων ἔξω τινῶν ὀλίγων πᾶσι τοῖς 
ἐναίμοις Ζμδτο. 689 "6 Πδηρὶ. ἡ ἔξοδος τὸ σπέρματος, 
τῆς γονὴς Ζιη. 586515, 16. πδΊ. 8171 384. 16. 818 Ρ5. 
161. 898 315. τὰς ἐξόόυς τῆς σπερματικῆς περιττώσεως 

, “Ὁ ΨΝ ἄς ὑμο ᾽ , 
συνεχκρίνειν Ζγβά. 181 084, τοῖς ὄρνισι Ἀ, τοῖς ῳοτόκοις 

βραδυτέρα ἐστὶν ἡ τὴς σπερματικῆς περιττώσεως ἔξοδος ἢ 
τοῖς ἰχθύσιν (διέξοδος γ} ὙΥΪπυπιοῦ) Ζγαά. 111 "16. τοῖς 
θήλεσιν ἡ τῶν καταμηνίων καθαβσις σπέρματος ἔξοδος ἐστιν 
Ζγὸδ. 11451. --- ὃ. περίττωμα ξηρόν. ὅπως ἐν φυλακὴ ἢ 
τὸ λειτυργῶν μόριον τὴν ἔξοδον τῇ περιττώματος τὴν καλυ- 
μένην ὠρὰν ᾧὶ κέρκον τοῖς τετράποσιν ἀπέδωκεν ἡ φύσις 
Ζμδ10. 689 029. ἐκ ἄθροος (ν}]1 ἀθρέως) ἐστὶν καὶ ἔξοδος 

στὶ 

261 

͵ τὸ περιττώματος Ζμγ14. 61521. --- 6. ἡ λεύκη ἐ 



2602 ἐξοκέλλειν 

πνεύματος ἔξοδος, Βγὰ ἔκκριτις πιά. 891 ."28. 38. 894 Ῥὅ. 
οἵ πε21. 888 39. ὑγρθ ἔξοδος πνευματωδες ἐγκατακεκλει- 
σμένῳ παρὰ φύσιν πὸ 15. 818 "δ. --- (. ραγίυδ. συμβαίνει 
θύραζε ἡὶ τῇ ἐμβρύν ἔξοδος Ζγὸ 8. 117 5321. καὶ ἔξοδος τύ- 
ναντιον Ὑνεται τοῖς υἱοῖς ἢ τοῖς ζῳοτοκο μένοις" τοῖς μὲν 
γὰρ ἐπὶ κεφαλὴν ᾧ τὴν ἀρχήν, τῷ δ᾽ ἷῷ γίνετα: ἡὶ ἔξοδος 
εἷον ἐπὶ πόδας ΖΎΥΣ. 153 Ὀ12-14. -- 2. ἡ ἔξοδος ἴα τὸ 
μόριον, ἧ ἡὶ τῶν περιττωμάτων ἔξοδος ἐστιν. --- α. βοπἰτΑἸ 
οἵ δηυ8. τέλος τῇ θωρακός ἐστι τὰ μόρια τὰ περὶ τὴν τῆς 
περιττώσεως ἔξοδον τὴς τε ξηρᾶς ὸ τῆς ὑγρὰς Ζμδ10. 
689 84. .[6866. Ζιβι1. 600 "29. --- ὁ. ἰᾳ ἀρχός. τὸ τῷ 
ἐντέρα ἔσχατον μόριον εὐθὺ πρὸς τὴν ἔξοδον ὀιατείνει τῷ 
περιττώματος, ἢ τοῖς μὲν τῶτο τὸ μόριον, ὃ καλέμενος 
ἀρχός, κνισωόης ἐστί, τοῖς ὁ ἀπίμελος Ζμγ14. 618 "9. οὗ 
Ζιβιτ. 501."83. ὑπὸ τὸ στῆθος κοιλία μέχρι πρὸς τὴν ἔξοδον 
τῷ περιττώματος τοῖς τε ὄρνισι ἢ τετράποσι ᾿ὼ ἀνθρώποις 
Ζμδι3. 698 }19. ἀφηρημένοι οἱ κεστρεὶς τὴν κέρκον μέχρι 
τὴς τξο)ν τῆς περιττώσεως Ζιι. 610}15. τῶν σελαχωὸδῶν 
οἱ ἄρρενες ἔχωσιν ἀποκρεμυΐμενα ἅττα ὁύο περὶ τὴν ἔξοθον 

8 

ἔξω 

ἐξόπλισις πιβ48. 932 "14, 
ἐξοργιάζειν. τὸ ἐξοργιάζοντα τὴν ψυχὴν μέλ. ϑγὰ ἐνθυ- 

σιαστικα 167. 1842 59, 4. 
ἐξορίζειν ὅλως τὰς ἀνιάτως Ηκ10. 1180 510. ἐξορίζειν τὴν 

αἰσχρολογίαν Πη17. 1886 Ρό. 
Ν 

ἔξορμος. τῇ γεῶδες ἐν τῷ σώματι ὶ ἔξορμον Ζμὸ 13. 694 
828. 

ἐξορυσσόμενοι τόποι θ44. 888 "4, Γ 248. 1623 081. 
ἐξυρεῖν τὴν γονήν Ζιζ 28. 511 322. Ζγβ8. 148 532}. 

10 ἐξυσίαν ὁιόόναι Π9. 1270 521. ε8. 1802 "9. μβ8. δ. 59 327. 

τὴς περιττώσεως (Η Π| 46, δίῃ Π 278) Ζιεδ. 540 026. 30 
καθάπερ τὰ ῳοτόκα οἱ ἰχθύες ἔχωσι πόρους διο συνάπτοντας 
εἰς ἕνα πόρον ἄνυνθεν τῆς τῷ περιττώματος: ἐξόὸν Ζιγι. 509 
"18, 29. τοῖς πλείστοις τῶν ἐντόμων ἔντερον εὐθὼ μέχρι 
τὴς ἐξοὺν ἐστίν Ζιὸ 1. 582 "6. Ζμὸ δ. 682 314. τοῖς μαλα- 
κοστρακοις Ζιὸ 2. 5218, 12). Ζμδδ. 6191. τὰ ὠαλάκια 36 
ἔχει τὸν καλύμενον θολὸν ἐν χιτῶνι ὑμενωώόει τὴν ἔξοδεν 
ἔχοντι ἡ τὸ πέρας (Δῖο 84, 85 οἱ τ110 ΧΧΧΙ, ΧΙ.) Ζμὸδ. 
6192. ἔντερον ἁπλῶν μέχρι τῆς ἐξοδε Ζμὸ 5.018}217. παντα 
τὰ ὀστρακόδερμα στόμα τε ἡ κοιλίαν ἢὶ τῷ περιττώματος 

ποιεῖν Πὸ 6. 1298 514. ὀφείλεταί τινι ἐξωσία ἨΘ16. 1168 
25, κοινῇ ἔχυσιν οἱ θεσμοθέται ἐξυσίαν θανατα ἔ 314. 1540 
υδ, ἐξυσία ἐστί (ναὶ ομιΐδδο ἐστι} βέθμθ δὰμπι ΒΡ] 166. ἰῇ 
βἴμο βθποῦ τὰ δοηίαηρίταν τοῖς μὲν ἐξυσία τυγχάνειν. τοῖς 
δ᾽ α 81πι Πη18. 1881 Β40. αἴ. 1255 86. 87. 1266 ΡΤ. 1. 
1215 "18, ὁ4. 1291 041. 6. 1298 814. Ηθ186. 1168 "22. 
Ῥβι1. 1391824 (ὅσα ἐξυσί᾽ αὐτοῖς ΒΚ, ὅσα ἐξυσία αὐτοῖς 
Β΄). ἀδέσποτοι οἰκήσεις. ἐν αἷς ἑκάστω ἐξυσία ἨΗ9θ12. 1161 
49. οἱ πλόσιοι διοὶ τὴν ἐξυσίαν ἐπιθυμῶσι τῶν ῥέονῶν Ρατο. 
1809518. ἀπαιοευσία μετ᾽ ἐξυσίας ἄνοιαν τίκτει ὕ 89. 
1492511. --- ἐξυσία, βγι ἀρχή, ὄιναμις ἡμβ8. 1199 52. 
ΠΕῚ1. 1815814 (ἀφαιρεῖσθαι τὴν ἐξυσίαν). κατὰ νόμιμον 
ἐξυτίαν κα. 400 "24. οἱ ἐν ταῖς ἐξυσίαις Ηα8. 1095 "21. 
θ1. 1108 528. 9. 1109519. οἱ ἐν ἐξυσία ὄντες ῬΆβ. 1384 
ΑἹ, οἱ ἐπ᾿ ἐξυσίας τυγχάνοντες ἡεα 4. 1215 435. οἵ δι᾽ 
ἐξυσίαν ἡεγθ. 1288 δδ. μεγαλοψυχίας μὴ θαυμάζειν ἐξυσίαν 
αρῦ. 1280 587. 

ἐξυσιαζειν ἡεαδ. 1210 33. 
ἐξόφθαλμος, ορρ κοιλόφθαλμος φβ. 811 25, 28. τὰ ἐξό- 

τὴν ἔξοδον ἔχει Ζμὸ 5. 619 }87. τοῖς μονοθύροις κἡὶ τῇ περιττιώ- 88 φθαλωα ἐκ εὐωπὰ πόρρωθεν Ζγεϊ. 180 "88. οἱ ἐξάφθαλμοι 
ματος ἔξοδός ἐστιν ἐκ πλαγίων (86 ἰπ ραγίο ἀοχίτα) Ζιδ 4. 529 
49,09, τὸ ὠὸν καλϑμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς. ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ θάτερα ἡ 
ἔξοδος τὰ περιττώματος τοῖς διθύροις Ζμὸ 5. 68052. αἱ κοιλίαι 
κεχωρισμέναι τῷ ἐχίνυ τελευτῶσι πρὸς μίαν ἔξοδον τὴν τῷ πε- 

καπνίζονται μᾶλλον πλαβ. 9571 088. 
) ὔ ἊΝ, Μ᾿ « . , ᾿ Ψ' 
ἐξοχη. ὁσοις ἀχρήστος ἡ των κεράτων ἐξοχή ΖΜμγ2. 668 38. 
ἐξόχως τιμῆσαι κα. 4001. 
ἐξυβρίζειν. ἄμπελοι τραγῶσαι διὰ τὴν τροφὴν ἐξυβοίζυσιν 

ριττώματος Ζμὸδ.080 511. Ζιδδ.580 28 0}1122, ΓΟ 8ὲ Ζγα18. 120 585. 
11491.--- τοῖς τηθύοις Ζιὸ 6.58152 4. οὕ] οιιηῖδ ΘΥΠΟρθῖ8 744. 

{' Ν »" Μὰ ῥςς ᾿ 

τ 5. πουυπια: πόρος Ζιδά. ὅ803. ἡ αφιησι τὸ περιττωμα 
Ζιὸ ὃ. 580 020. --- 6. βοιϊνα]α. ἐρήθρα, ὁϊοὸος τῷ σπέρ- 
ματι τῷ τῷ ἄρρενος, τῷ δ᾽ ὑγρῶ περιττώματος τῷ τ᾽ ἄρρενος 
ἢ τῷ θήλεος ἔξοδος Ζιαιά4. 498 θδ. --- ἀ. ἀπιουίοῦ. ΡδΓΒ 40 
υἴοῦῖ Ζιη8. 580 Βὅ. κῦ. θ87 881. Ὑ]. 511 827. 

ἐξοκέλλειν. ἱπὶς δελφῖνες ἐξοκέλλυσιν εἰς τὴν γὴν Ζιι48. 
6812, ὃ 8. 888 12. 

ἐξολισθαίνειν. διὰ τὴν τραχύτητα ἐκ ἐξολισθαίνυσιν Ζιθ2. 
590}171. ἐξολισθαίνει ὁ ὀδυὶς διὰ τὴς χειρός μχ3 1. 884 518. 46 

ἐξόλλυσθαι (Επιρ 103) ξ2. 9752. 
ἐξομηρεύειν τὸς δύλως ταῖς τεκνοποιίαις οαὖ. 1844 "11. 

ἐξόμνυσθαι τὴν ἀρχήν Πὸ 18. 1297.320. 
ἐξομοιῶσθαί τινι κατὰ τὸ χρῶμα 9164. 846 16. 
» ᾿ , νΝ Η ᾿ " ες Ὦ 

ν κὸ . ἐξονειρωγμοὶ γίνονται ἄνευ ἐργάσιας, μετα φαντασίας πὸδδ. 50 
817 89, .16. 892}18. μετὰ τὲς ἐξονειρωγμς Ζικθ. 681 
528, 271. 

ἐξονειρωκτικοὶ οἱ θερμοί πεϑ1. 884 κι : 
ἐξονειρώττειν. γίγνεται αὶ ταῖς γυναιξὶν νύκτωρ ὃ καλῦσιν 

ἐξονειρώττειν ΖγβΑ. 189 528. Ζικ2. 884 080. ὅ. 680 "24. 55 
τὸ ἐξονειρώττειν τί τὸ αἴτιον πλγ15. 963.511. 16. 892 "15. 

γ88. 816 49. 
ἐξοπίζ ιν, ὀπὸς εἰς ἔριον ἐξοπισθεὶς Ζιγ20. 533 58. 
ἐξόπιθεν (Ηοπι Δ.298) [18. 1470 518. 
ἐξόπισθεν. ἀπὸ τὰ ἐξόπισθεν τὴς κεφαλῆς Ζιγϑ8. 13 Ὁ] 4. 60 

στῆσαι πεζὸς ἐξόπισθεν τῶν ἱππέων 141. 1503 327. 

ἐξνγραίνειν. τὸ θερμὸν ἐξυγραῖνον τῇ θερμότητι πὸδτ. 811 
438. τὸ ψῦχος ἐξυγραίνει τὴν γλῶτταν πηϊ4. 888511. 
ἐξυγραίνει (2) πλγθ. 902.379. --- ρᾳ85 ἐξυγραίνεσθαι ζικϑ. 
885439. ἐξυγρανδῆναι μᾶλλον τὰ δέοντος πιδά. 897.831. 
κίων ὅταν ἐξυγρανθεὶς φλεγμήνη Ζια11. 498 48. αἵματος 
ἐξυγραινομένυ, ἐξυγρανθέντος Ζιγ19. 21 812. Ζμγδϑὅ. 668 
8, ἡὶ κρᾶσις τῇ σώματος ἐξύγρανται πγΆ4. 871 424. τὸ 
ὑπὲρ γὴς ἀέρος ἐξυγραινομένα πκς 88. 944 321. 

ἐξυδρίαι λέγονται ἄνεμοι μεθ᾿ ὕδατος ἀθρόως ῥαγέντος πκά. 
8994 019. 

ἐξυὸρωπιῶντα ὄμματα Ζιε30. 558 8516. 
ἐξυπτιάζοντα κέρατα Ζιβι. 49951. --- οἱ τὸν κρίθινον 

Πεπωκότες ἐξυπτιάζονται τὴν κεφαλήν 101. 1494 56. 
ἔξω. 1. ὁτὲ μὲν ἔξω ῥεῖ, ὁτὲ δ᾽ εἴσω μβ8. 865)27. τὰς θύρας τὰς 

ἀνοιγομένας ἔξω οβ 1847 36. ἔξω, προΐεσθαι Ζγα2ο. 728 Ρ6. 
βά. 189 }11. γ1. 151584. ζῳοτοκεῖν ἔξω Ζιεϑ 4. 558 535. 
-- 2. ἡ ἔξω (οχίοιίου) ἶρις, ἡ ἔσω μγά. 8715 "9. αἱ ἔξω 
(γωνία!) τέτταρσιν ἴται ΑὙ24. 85 039. ὁ 17. 99 419. Τα 
ἔξω μόρια τῶν ζῴων, τὰ ἔξω Ζιβιδ. 505 28. α14. 493 
"10. Ζγβά. 140514. εἴ α8. 1710}28, 29 4]. -- κἡὶ ἔξω Λιβύης 
θάλαττα. τὰ τῆς ᾿Ινοικῆς ἔξω μβδ. 836855, 862 28. ταὰ 
ἔξω τῷ ὠρανῶ, τῷ κόσμε ᾧγά. 208 81,25. 6. 208 "48. 
οἱ ἔξω τόποι (1 6 οἱ ἔξω τῷ Πόντυ, 60}} ῬΡ4) μα10. 847 
8. χωρισθέντα τὴς μήτρας ἔξω, ζὴν ἐπιτελεῖσθαι τελειῶσϑαι 
ἔξω Ζγβῖ. 140.528. α8. 1187. 18. 1720348. Ζμὲ 18. 696 
ὑ21. ζῆν, γεννᾶν ἔξω (86 τῷ ὑγρῷ) Ζια!. 487 421. Βᾳ, οἱ 



ἐξωθεῖν 

ἔξω τόποι. ΟρΡ ἡ οἰκεία χώρα Πβὅ. 126ὅ "24. τὼ ἔξω 
πελάγη αβ1. 854 λ27. τὰ ἔξω ἀγαθά, ΟΡΡ τὰ ἐν αὐτῷ 
Ραῦδ. 1860 "271. τὰ ἡδέα ἀναγκάζει ἔξω δ᾽ ὄντα ΗΥΎΙ. 111 
10. τὰ ἔξω κωλύοντα Μθὅ. 1048 319, 17. ἡ ἔξω σωτηρία 
Ζγγ8. 154.584. λόγος ἔξω, ΟΡΡ ἔσω, ἐν τὴ ψυχῇ ΑΥ10. 
16 024. ἔξω ὃν ὼ χωριστόν, ἔξω ὥσα τις φύσις: τῷ ἔντος, 
ΟΡΡ διανοίας, τι παθὸος Μεά. 1028 82. χϑ. 1005 524. - 

τέλειον ὃ μὴ ἔστιν ἔξω τι λαβεῖν μηδὲ ἕν μόριον ἢ Μὸ1θ. 
1021}}12. τῷ μὲν ἔξω τὸ αἴτιον, τῷ ὁ’ ἐντός Φβθ. 197 
586. τὰ ἔξω τῷ πράγματος Ῥαὶ. 1884515. γ14. 1415 96. 
ἔξω τῇ πράγματος λέγειν Ῥα!. 1354 522, "217, 1855 52. 
ἔξω τῷ λόγνυ Ργ14. 1415}. λίαν ἔξω λέγειν τι11. 172 
4838. οἱ ἔξω τὴς πολιτείας, ὉΡΡ οἱ ἐν τῷ πολιτεύματι Πεδ. 

1308 56. οἱ ἔξω τῆς φιλονεικίας δ᾽ ὄντες ΠΕεΒ. 1808 282. ὅταν 

ἔξω τὸ θεωρεῖν γένηται Ηζ8. 1189 21. --- Ἰορίοα 46 θέσει 
τὸ μέσυ ἴῃ βοουπάδ οὗ κοτε ἤρυγτα ἔξω τιθέναι τὸ μέσον 

ΑὙ18. 18.018 ὙΥΖ. ἔξω πίπτειν, βαδίζειν ΑΎ 28. 85 32, 
4,11. ἔξω πίπτει τῶν διηρημένων γενῶν Ζ.95. 6811. 
ὅροι ἔξω, 8. προσλα μβανόμενοι ΑγὙ82. 88."86,55. --- ἔξω 
14 πλήν, ρτγδϑίδν. ἅπαντες ἔξω ὀλίγων εἰπι ΖγΎ.1: 11 520. 
γὅ. 150 020. Ζια!1. 492 326. β18. ὅ05 528. γ21. 622}19 
4]. ἔξω τὸ δεῖξαι τὸ πρᾶγμα ῬαΙ. 1854 ΑΣ1. ἔξω τῆς ϑῶν 
γυναυρκῶν κοινωνίας τὰ ἀλλα ταὐτά Πβ0. 1265 84. -- 
ἐξωτέρω ἀποκάμπτειν τῷ τέρματος Ῥγ9..1409 "28. τῶν 

γένει διαφερόντων ἐκ ἔστιν ἐξωτέρω λαβεῖν Μιά. 055 525. 35 
ἐξωτέριν πίπτειν 1Πὴ11. 1295.582. ἐξωτέρω, πρότασις λαμ- 
βάνεται ΔΎ28. 84 038. --- ἡ ἐξωτάτω φορά Οαϑ. 279 
8420. ὁ ἐξωτάτω ὑμήν, ἡ ἐξωτάτω σαρξ ΖΎΥΣ. 188 "85. 
Ζιδ4. 528 022. 

ἐξωθεῖν. τοσόνδε ἐξέωσεν ἢ ἀφεῖλεν ὃ σταλαγμός 4638. 258 
16. θάλασσα ξξωδυμδη ὑπὸ τῶν ποτα μῶν μαϊά4. 881 
θ5, τὸ συνιστοίμενον ἐξωθεῖται πρὸς τὰς δύσεις πκς8. 941 
87, ἐξωσθεὶς ὑπὸ χειμῶνος Μδ80. 1025 527. 

ἔξωθεν. 1. πολιτεῖαι σώζονται, λύονται ἔξυνθεν. ορρ ἐξ αὐτῶν, 

σι 

ἐπάγειν 2608 

τῶν ἐξωτερικῶν εἶναι. οἷον χεῖρα ἢ πόδα ἄγεθ. 186 228. 
ὅτε γὰρ ἐξωτερικὴς ἀρχῆς κοινωνῶσιν οἱ Κρῆτες Πβιο. 1212 
519, ἐξιυτερικαὶ πράξεις, ὉΡΡ οἰκεῖαι αὐτῶν Πη8. 1825 
θ22, 29. (τὸ ζῷον " δῪ}εῖται ἐν τὴ οἰκείᾳ γενέσει πράγματές 

τινος ἐξωτερικῇ φταῶ. 817 320.) μακάριος δι’ ἐοὲν τῶν 
ἐξωτερικον ἀγαθῶν ἀλλὰ δι᾿ αὑτὸν αὐτός Πη1. 1328 Ρ25. 
ταῦτα μὲν ἴσως «ἐξωτερικοντέρας ἐστὶ σκέψεως Παδ. 1284 

488. οἱ ̓ ἐξωτερικοὶ λόγοι οἵ ̓ Αριστοτέλης Ρ104 044-105 327. 
ἔξωχρος Ζιδο. 681 "28. 

10 ἐοικέναι, ας ἰηῇ νοϊαϊὶ ἐοίκασι τάττειν, οἴεσθαι. φαίνεσθαι, 

40 

80 

λέγειν ΜΑ5. 9866. Πη2. 1824 082. Γα7. 828 "16. μα. 
889 026. β8. 8866. ἡ δικαιοσύνη ἔ ἔοικε πλεοναχῶς λέγεσθαι : 
Ηε2. 1129 526. ὀρθῶς ἔοικεν ἡ φύσις ἐξελέσθαι Οαϑ8. 210 
420. ἔοικε ὀεῖν βλέπειν Πε9. 1809 ν8. τοσῶτον ἔοικεν ὁρᾶσθαι 
Ηζ18. 1144 010. οἷ ἰμπὲ εἶναι: ὸ τὸ ἤλεκτρον τύτυ τῷ 

γένας ἔοικε μ910. 38821. οὔαιδ. 448 329. ἡηεη4. 1239 
4838. --- ς ἀδ0 τέκνα ἐφικότα τοῖς γεννήσασι Ζγὸ 8. 161. ν86. 
Ζιθ. 586 55, 585 580. ἔοικε συμπτώμασιν, ἑκυσίῳ, πεπλα- 
σμένῳ, ἀδυνάτῳ Ὁ] μτ. 4681. ΗὙ1δ. 1119 8221. Γαδ. 
895 310. Ψαδ. 411 17. 8. 407 "88. ἔοικεν ἰδίῳ ψαι. 408 
88 Ττάθε, ἴδιον ΒΚ, Τοτγβυσῖκ. ἴπᾶ8 ἔοικεν ἀρχῇ (ουν οοἀδὰ 
50, ἀρχὴ ΒΚ) ωνϑ. 452 517, ἔοικε φιλίᾳ (φιλία ΒΚ) Η97. 
1188 818 βου δοπάσνη υἱἀείω: αἰτοῦ ΕὙΖβομο δᾶ ἢ ]. 
ἔοικε φιλῦντι Ῥβ4. 1881 082. ἔοικε νομίζοντι, οἰομένῳ αιῶ. 
481 }924. Μη2. 1042 12. Ζγα18. 124 085. ἐοίκασιν εἰδόσι 
λέγειν ΜΑ4. 98δ 516. --- μάλιστα ἔοικεν, Ω υἱμοίωται 
μάλιστα ΗΥΙ1. 1116 517,37. ὁ ἄφρων ὑδὲν ἔοικεν (ες 
ἑαυτῷ) ἕωθεν ᾿ὴ ἑσπέρας ηξηῦ. 1289 Ρ14. --- ὡς ἔοικε “αὐ 

ἔογίαγ᾽ δἀπιοάμπηι ἔγθη 6 Π8 ἴηι ᾿ἶθτο 8: 880 59,16, 20. 88136, 
19. 8832 82ὅ. 8838 Ὁ], 80. 834 838, 8865381. 83702. 58856, 

020. 8839.518, 08. 840 08, 17. 842 12, 21. 844 088. 845 

421, 29. 248. 1528 Ὀ21. 

ἑορτή, οοηΐ εὐημερία Ρβϑ. 1880 "8. 
ἐπαγγελία. ὑπερβολαὶ τῶν ἐπαγγελιῶν Η:1. 1164.ν29. 

δι᾿ αὐτῶν Πὸϑ. 1294 "86. 41. 1801 "20. ὅταν ἔξωθέν τι 85 ἐπαγγέλλεσθαι ὁ, ὑπισχνεῖσθαι ρ80. 1481 227. οἱ σοφισταὶ 
κινῆς ὅταν ἔξωθεν ἡ ἀρχὴ ἧ τὴς αἰτίας βἰια ηεβ8. 1224 
"28. ΗΕ. 1185 519. Ζγβὶ. 185."13.. 4. 1409. ΖμῸϑ. 
684 058. (οὔ ὅταν τι κινήση τῶν ἔξιωθεν εἰπι ΖΎΒΙ. 1784 
"12, 22, 133 58.) ἡ χίνησις γίνεται ἔξωθεν. ἔτωθεν πγϑ0. 

ἐπαγγέλλονται ὁ διδάσκειν Ηκ10.1180 586. οἱ ἐπαγγελλό, μένοι, 
ΟΡΡ οἱ ἰριῶται τι! 1. 112382.80. ἐπηγγέλλοντο δ᾽ ὅσον εἰσοίσει 

ἕκαστος οβ1818.58. ἐπαγγελλόμενος πάντα εἰδὲν ἐπιτελεῖ 
Η. 1.1164 "δ, 18. 

810"1 6. τὰ ἔξωθεν προσπίπτοντα Ζ.β138. 6057 588. μηδενὸς “ἐπάγγελμα τὸ Πρυταγόρυ Ρ324. 1402 528. 
ἔξωθεν ὅρα προσδεῖν τὸν συλλογισμόν ΑαΙ. 2421. οἱ 
ἔξωθεν περιλαμβάνοντες ἢ ἐπὶ πλέον λέγοντες ἡεη1. 1285 
5. ὅ. 1239 7. οἵ ΗεϊϊΖ ρῥ 124. τοῖς ἔξωθεν λόγοις πεπλή- 
ρωκε (Ρ]δἴο ἱπ ᾿ἰτῖβ ἀ8 τοραὉ]108) τὸν λόγον Πβ6. 1264 
589. --- 2. ἔξωθεν ἱ ᾳ ἔξω. τὰ ἔξωθεν μόρια τῶν ζῴων 

Ζιαι5. 494 522. δ 4. 528 010. 7. 682 νά. Ζμβιο. 656 510. 
εἴ α18. 498 325. δι. 525 58. ε5. 841 85. 10. 548 421. -- 

μένειν ἔξωθεν τῇ ὑγρῦ Ζμβι6. θ6ὅ9511. ὅτε τόπος ὅτε 
κενόν ἐστιν ἔξωθεν (ἔξω τὸ ὑρανῷ 16) Οαϑ. 2719 .518. οἱ 
γειτνιῶντες αὶ οἱ ἔξωθεν πάντες Π7. 1267519. οἱ ἔξωθεν 
ἀδικεῖν ἐπιχειρῦντες. Πη8. 1828}9. ὁ ἔξωθεν ἀήρ πκεϑ2. 
94057. πορίζ εἰν τὰ ἔξωθεν, συΐζειν τὰ ἕνοον οαδ8. 1844 52. 

τὸ ἀναπνεῖν τὸ αἴτιον πότερον ἔσωθεν ἢ ἢ ἔξωθεν ανά4. 4712 
"22. τὰ ποιητικὰ τῆς ἐνεργείας, ἡ αἰτία ἔξωθεν, ΟΡΡ ἐν 

αὐτὴ τὴ ψυχῇ, ἐν αὐτῷ ψβό. 41120. ΗΎῚΪ. 111051, "16. 
εἴ ἔξω 510). ε10. 1135}19. --- ἔξωθεν ἔοτία8886 ἷ α εἰς 
τὰ ἔξω. ἡ ἔξωθεν πλημμυρις μβϑ8. 866 520. 

ἐξωνεῖσθαι. χϑημάτων ἐξεωνῦντο τὸς συνειλημένος οβ 1852 

418. -- τὰς δοκέσας ἀτιμίας ἐξωνεῖσθαι. μείζοσι τιμαῖς 
ΠεΙ1. 1515 524. Η ᾿ 

ἐξωτερικός. τὴν γλῶτταν δεῖ ὑπολαβεῖν ὥσπερ ἕν μόριον 

45 

50 

δ6 

60 

ἐπαγγελτικωώτερον εἰπὼν Ῥβ98. 1898 080. 
ἐπάγειν. 1. ἡρεμήσαντος τοῦτο (τὸ μέρας) ἐπάγει τὸ λοιπὸν 

Ζπϑ. 109 "8. αἱ ὧραι θέρη καὶ χειμῶνας ἐπαγυται τεταγ- 
μένως κὅ. 397 810. οἱ νόμοι τας τιμωρίας ἐπάξυσι ρὅ. λ451 

"8, φαύλη ἡ Μηϑλικὴ πόα, ὅπυ ἂν ἤϑοιρ δυσῶδες ἐπάγηται 
Ζιθ8. ὅ95 29. --- ὁιὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν ὅτως ἐπάγειν 
ἀκολυθὸμεν θα!. 308 320. ἠκολυύθησεν ἄν ἐξ ἀναγκης τοῖς 
ἐπάΐγυσιν αὐτόν ΜΑ 8. 989 588 ΒΖ. --- κοινὴ τὸ πλῆθος 
ἐπάγειν (ἀπεῖναγθ Δάνογϑιιβ Δ)'ααθ}) Πεδ. 1804 524. --- 
τηρὰ ἐπαγαγόμενοι ἐποίκος Πε8. 1808 387. βοηθὸν ἐπαγα- 
γέσθαι τὸν δῆμον ΠΕε6. 1806 088. ΟΥΡΎΙ1. 1418.5816. μώρ- 
τυρα, ἐπάγεσθαι ποιητήν Μαϑ. 99ῦ 58. λέγυσιν ἐπαγόμενοι 
ἢ τὸν Ὅμηρον ΖμΎ10. 618 510. --- 2. Ἰορίοβ ἱπάυοιϊοηϊα 
ϑι σι ἤοδῦϊο ἔοτῦ γϑροίθηάα δεῦ 80 δογοπάδ Θχθιμβ]οσαηι 
ται εἰρα ἀπ Ὑνάθς: ΕΙ ὃ 20, Ηονάθν ἡ 218 π. ἐπάγειν 

ἀπὸ τῶν καθ᾽ ἕκαστα ἐπὶ τὸ καθόλυ τθι. 158634. ἐπάγειν 
ἐπὶ πολλῶν τθ2. 151 384. ἐπάγειν τὸ καθόλυ τα] 8. 108 
811. ,15. 179 384. ἐπάγειν τὸν λόγον τθά4. 159 218. ἐπάγειν 

ΔΌΒΟΙ τα] 8. 108 Ὁ11. ἀναγκη συλλογιζόμενον ἢ ̓ ἐπαΐγοντα 
δεικνύναι ὁτιῶν Ῥα2. 1856 "8. ὁ ἐπάγων, ὉΡΡ ὁ ἀποδεικνύς 

Αὐδ. 9115, 85. 7. 93 887, --- Ῥ888 ἐπαγόμενος ἐγνώρισεν 



ἔπαινοι 

264 ἔπαγρος 

ΑὙΪ. 11 321 ΥὐΖ (ἰ 6 τὴν αἴσθησιν προσβαλλων 5680] 197 
516). ἐπαχθῆναι ΑὙἃ. 11324. μὴ ἔχοντας αἴσθησιν ἀδύνατον 
ἐπαχθῆναι ΑὙΙ8. 81 55. 

ἔπαγρος ὁ ὁ πέλλος Ζμ18. 616 584. 
ἐπαγωγή, Ρτορτὶθ, ἡ ἀναπνοὴ ὺ ὸ ἐπαγωγή πνά. 488 49. 

-- Ἰορίςθ, ἀοῦ ἐπαγωγὴ ἡ ἀπὸ τῶν καθ᾽ ἕκαστα ἐπὶ τὰ 

καθόλυ ἔφοδος τα! 2. 105 "18. (ἡ ἐπαγωγὴ ἀρχή ἐστι τῷ 
καθόλυ Ηζϑ8. 1189}28. Ρβ20. 1398 521 ()). τῶν ἀρχῶν αἱ 
μὲν ἐπαγωγῇ ϑθεωρῶνται αἱ δ᾽ αἰσθήσει Ηαῖ. 1098 58). ὴ 
μὲν ἀπόδειξις ἐκ τῶν καθόλυ, ὴ δ᾽ ἐπαγωγὴ ἐκ τῶν κατὰ 
μέρος ΑὙ18. 811. ἐπαγωγή ἐστι ὼ ὁ ἐξ ἐπαγωγὴς συλ- 

λογισμὸς τὸ διὰ τὸ ἑτέρα θάτερον ἄκρον τῷ μέσῳ συλλο- 
ἡίσασθαι Αβ28. 6818 Ζ. οἵ Ρα2. 1856 14. δὰ Φχρ!]]- 
οϑπάσπι ποιλθῃ ἐπαγωγὴς νἱἀθπῖαν δαμίδονὶ ΡΟβ86 τὴ καθ᾽ 
ἕκαστα ἐπὶ τῶν ὁ μοίων ἐπαγωγὴ τὸ καθόλυν ἀξιῶμεν ἐπά- 
γειν τα !θ. 108 010, διὰ τὴν τῆς ἐπαγωγὴς μνείαν, υδὶ 
ἐπαγωγὴ ὀχθιαμίοσατα. Γδοθηβὰπὶ νίαν δἰ σα ἤσαγα τι 1 ὅ. 

11453717. οὗ ἐπαγωγὴ ἣ κρύψις Ααϑὅ. 42.528. ΝΖ δὰ ΑὙΙ. 
11.521. ἐπαγωγή, σοπὶ αἴσθησις ΑὙ18. 18 584. 18. 81 
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ἐπαλλάττειν 

27, 21. Ηα 12. 1101 520,21, 81. ηεβ1. 121915. ἐπι- 
δεικτικῦ τὸ μὲν ἔπαινος τὸ δὲ ψόγος Ῥαϑ. 135812. ἔχει 
κοινὸν εἶδος ὁ ἔπαινος ᾧὶ αἱ συμβυλαί Ρα9. 130186. -- 
ἐν ἐπαίνῳ τιθέναι Ῥαϑ8. 1889 “".- 

5 ἐπαίρειν. ὁ βάτραχος ἐπαίρει τὰ τριχώδη Ζιι81. 620 "17. --- 
παρᾶ ἐδν ἐπάρηται τὴν χεῖρα ἢ πατάξη ῬΡα18. 1814 "85. - 
Ρ888 ἐπαρθέντος τῷ ἡλίν μγὅ. 811 49, χοιλίαι ἐπαιρόμεναι 
ΖικΊ. 688 16. δέρμα ἕλκει ἐπαίρεται πθι. 88918. ὦμο- 
πλάται ἄνω ἐπηρμέναι φ8. 801 580. --- ὁ θυμὸς ἐπαιρόμενος 
ὴ 96. 1498. 581. 

ἐπαΐσσω. ὁ λέων ἐὰν ἐπαΐξας συλλάβη Ζιι44. 629 "258. 
ἐπαΐξειε (ἔμρ 468) αν. 414 84. 

ἐπακολυθεῖν. τὰς «μελίττας ἐπακολυθεὶν τοῖς βασιλεῦσιν 
ΖΎγΎγ10. 160 Ὁ18. ὅταν τὸ κινὴν ἐπακολυθῶν ὠθὴ Φη2. 248 
419,20, βγἢ. μὴ ἀπολείπεσθαι 243 521. -- ἐπακολυθεῖν ταῖς 
τύχαις Ηα11. 1100 "7, βγπ' συνακολυθεὶν Ρά, ἀρεταὶ ἐπα- 
κολυθᾶσαι τὴ φρονήσει ἡμβ8. 1200.310. Σπεύσιππος Ἰτυθα- 
γορείοις ἐπακολυθῆσαι δοκεῖ Ηα4. 10967. 

ἐπακτικός. λόγοι ἐπακτικοί ταῖϑ. 108 Ὀ7. Μμά. 1018 Ρ28 
δ 864. ἅμα τῇ ἐπαγωγὴ λαμβάνειν τὴν καθ᾽ ἕκαστα ἐπι- Ὁ ΒΖ. ἐπακτικὴ πρότασις ΑὙΙ2. 177 085. --- ἐπακτικῶς 
στήμην Αβ21. 6128. ἐπαγωγή, δοπὶ ὁμοιότης τθ1. 1568 
Β10 844. 8. 100 488. ΟΡΡ συλλογισμός Ααϑὅ. 42 "8. γ1. 
Τὶ 8 566. ὁ συλλογισμὸς πρότερον, γνωριμώτερον. βιαστι- 
κωτερον. ἡ ἐπαγωγὴ ἡμῖν ἐναργέστερον, πιθανώτερον ὼ 

σκοπεῖν, ΟΡΡ τῷ “λόγῳ Φὸϑ. 210 98. 
ἐπακτός. ὕδωρ εἴτ᾽ ἐπακτὸν ἣ συμφυές μὸδ. 882511. ἡ 

ὑγρότης ὼ ἡ σύμφυτος ὸ ἡ ἐπακτός ΖΎΥΙ. 150 59. 
ἐπακτροκέλης ε2.16 826. 

σαφέστερον ὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον ὸ τοῖς πολ- 45 ἐπαλείφειν χρόαν ἑτέραν α:8. 4409. ἐπαλήλιπται ὁ κύτε 
λοῖς κοινόν Αβ28. 6 6886. ὙἹ. 72 Ρ29. τα]. 105 818. θ2. 
151520. ἐπαγωγή, ορρ ἀπόδειξις ΑὙ18. 81}1. ὁ 7. 92 
485 8βη4. ΦθΙ. 252 324. ΜΑΘ. 992.0838. ΕἸ. 1025 15. κτ. 
1064 "9. φανερὸν ὁ μόνον ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἀλλὰ ὺ κατὰ 

ταρος Ζιε28. 468 86. 
ἐπαλλαγή. τῷ συμμένειν τὰς ὑσίας μετ᾽ ἀλλήλων μέχρι 

τινὸς αἰτιᾶται Δημόκριτος τὰς ἐπαλλαγὰς καὶ δὴ τὰς ἀντιλήψεις 
τῶν σωμάτων 202. 1514 526. οἵ ἐπαλλάττειν 1. 

τὸν λόγον Ζμβι!. 8646 580. ὅμοιον ἐπαγωγὴ τὸ παράδειγμα 80 ἐπάλλαξις, οὗ ἐπαλλάττειν. τοιῦτον Ὑίνεται, τὴ ἐπαλλαξει, 
Ρβ20. 1898520. α2. 1886 58. ΑὙΙ. 11 510. τοῖς ῥητορικοῖς 
ὅκ οἰκεῖον ἐπαγωγή Ρβ 20. 1894 818. δῆλον. (φανερόν, 
πιστόν) ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, διὰ τῆς ἐπαγωγῆς, τὴ ἐπαγωγὴ, 
τῇ καθ᾿ ἕκαστον ἐπαγωγὴ ΚΙ1. 18 587. ᾧῷαϑ. 185 "14. 
Οατ. 2165158. Μθ6. 1048 486. ι8. 1054 588. 4. 1055 50. 86 
517. 8. 1068 39. ηεβ1. 121951. 8. 1220 580 (ορρ διὰ τῦ 
λόγι). η15. 1248 Ρ26. τύτυ πίστις ἐκ τῆς ἐπαγωγὴς μὸ 1. 
818 "14, 20. Φε!. 224580. ΜκΚΙ1. 10671514. καὶ διὰ τῆς 
ἐπαγωγὴς πίστις ταϑ. 108 "8. λαμβανειν τι διὰ τῆς ἐπα- 

γωγῆς Μὸ29. 1025 510. τόπος ἐξ ἐπαγωγὴς Ρβ28. 1398 40 
482. 

ἐπάδειν. τὰς κόρας τῶν Βοττιαίων θυσίαν τινὰ τελέσας ἐπᾳ- 
δειν ' ἴωμεν εἰς ᾿Αθήνας’ ἢ 448. 1550 "45. 

ἐπαΐειν, οοπὶ εἰδέναι ΜΑΊ1. 981 324. ἡμα]ὶ. 1182 48, 2. 
ἐπαΐειν περί τινος Μβ2. 990"84. γ2. 1004 "10. Ῥαά. 1860 48 
419. ἐπαΐειν τίς πολιτεία συμφέρει Ῥαά. 1860 581. 

ἐπαινεῖν τι ἀπό τινος ρ86. 1440 νῶ8. ἐπαινεῖσθαι εἴς τι Ηδ1. 
1120 320. οἱ ἐπαινύμενοι νόμοι Ῥα1δ. 1818 Ρ24. ἐπαινεῖν, 
ΟΡΡ ἀναιρεῖν ΠδῚ1. 1289 "1. ἐπαινέοντες (ΑΙοβοῖ. ἔν 81 Βρ1) 
ΠΎ.4. 1285 "]. ἐπαινεῖται ὅσων αὐτοὶ αἴτιοί ἐσμεν ηεβ6. 50 

122811. η15. 1248 020. ἐπαινεῖν, ἀἰϊδὲ εὐδαιμονιζειν, μα- 
καρίζειν Ηα12. 1101}26, 27. ρ86. 1440 "22. --- ἐπαινε- 
τόν, ἀοῦ ηεη1δ. 1248 520. ΟΡΡ Ψεκτόν Ηβ1. 1108 8168. 
αρὶ. 1549 826, 28. ἀϊδὺ τίμιον Ηα!12. ἡμα2. 1183 "19-87. 
ἐπαινετά, δοπὶ σπυδαῖα, καλά ἢ 88..1490 340. 110. 1496 56 
86. τὰ ἐπαινετὰ ΘαστΠ γα πα ρ4. 1425 089. εὐεργεσία, 
μεσότης ἐπαινετωτατη ΗΘ. 1155 39. ηεγδ5. 1288 58. 

ἐπαινετικός Ηδ8. 112557. 
ἃ ψόγοι ἐπὶ τοῖς ἑκυσίοις ΗΎΣ. 1109 }81,1110588. 

ἔπαινοι αὶ ἐγκώμια Ρβιι. 1888 "21. ΟΡΡ κακολογίαι ρ86. 680 
1441 518. ἀοῦ εὖ ἀἶδὶ ἐγκώμιον, εὐδαιμονισμός Ραϑ. 1867 

ὅσα ὥσπερ αἱ ἁλύσεις σύγκειται τῶν “σωμάτων ,μὸϑ. 381 
13. τῇ ἐπαλλάξει τῶν δακτύλων τὸ ἕν δύο φαίνεται ενϑ 
460 20. ΜΎ7. 1011 528 ΒΖ. πλα!1. 968 }14. 17. 959516. 
(ἐπάλλαξις ρτο ἀπάλλαξις εἰ ΜΆΠΔΟΝ 25 914 820. οἴ Ζ6Ι16γ 
Ομ6βοκ 1, 606, 2). --- συμβαίνει πολλή ἐπάλλαξις τοῖς γέ- 
νεσιν Ζγβι. 182}168 (ἴλ]8ο ἱπίθγρτ ΜΝ πιπιο τ). 

ἐπαλλάττειν. 1. ὕρδῃβ. καρχαρόδοντά ἐστιν, ὅσα ἐπαλλάττει 
τὰς ὀδόντας τὺς ὀξεῖς Ζιβι. 501.518 (ᾳυοὰ ὀχρ)ϊοδίαν 90}} 
Ζμγ1. 661 "21 ἐναλλὰξ ἐμπίπτυσιν οἱ ὀδόντες, ὅπως μὴ 
ἀμβλύνωνται πριβόμενοι. πρὸς ἀλλήλνο). τὰ μαλακόστρακα 
συνδυάζεται ὅ ὅταν τὸ μὲν ὕπτιον τὸ δὲ πρανὲς ἐπαλλάξη τὰ 
ὑραῖα Ζ2γα14. 120910. --- 2. ᾿πίγ, ϑϑάθιι νἱ οἰβϑι μα πὶβ 

βρη βοδίϊοΠ 6, 80 ἴγϑδηϑβ. ἔχει ὀδόντας ὀξεῖς ὦ ἐπαλλαττοντας 

Ζμγ1. 661918,21. πτερύγια ἐπαλλάττονται, ἐκ ἐπαλλάτ- 
τοντα Ζιδ2. 520 "2, 8. τέρατα γίγνεσθαι τῷ συμφύεσθαι καὶ κ, 
ἐπαλλάττειν τοὶ μόρια Ζ2γδά. 169 084,86. τέρατα γίνεται 
ἐπαλλαττόντων τῶν σπερμάτων ἀλλήλοις συγχεομένων 
πιθ1. 898 51ὅ. αἱ συστοιχίαι ἐπαλλάττυσιν ἀλλήλαις ΑὙδ. 
191,11 ΝΥ͂Ζ. ὁ διορᾷ ἡ ἡ ὄψις, βι μα μὰ γὰρ οἱ πόροι 
πκεϑ. 939.518ὃ (ορρ. κατ᾽ εὐθυωρίαν). ἐπαλλάττυσιν αἱ 

ἀκτῖνες ἢ) ποιῶσι τὴν σκιάν μγά. 814 Ἢ - ἴλᾶάρ ἴτδῃβ8- 

ετῖαν ἐπαλλάττειν δὰ 88, 86 ἰπῦδ ἀυο σθῆδσγα ἴΐδ βαπῦ- 

ἰπιθγροβί (δ, αὖ συχα αἰτοᾳαα σΟμδογθδηῦ (οἴ ἐπα, μφοτερίζειν), 
Υ6] οπιπίπο οὰπὶ 8110 βθῃθΡΘ τυϊβδίπια Βἰπαϊ τα ἀῖπθ οοπαποία 
βυπῦ. ἐπαλλάττυσιν ἀλλήλοις τά τ᾽ ἔντομα ὼ τὰ ἀτελὲς 
τίκτοντα τὸ ῳόν Ζγβι. 188 321. ἐπαλλάττει ἃ 6 τὰ ἀμ- 
φοτέρυ τὸ γένυς ἴδια ἔχει μόνον τῶτο Ζγδθ. τ14}171. αἴτιον 
τῆς ἀμφισβητήσεως Ἂ ὃ ποιεῖ τὸς λόγυς ἐπαλλάττειν Παρ. 
13565.318. ἐπαλλάττει ἡ χρῆσις τῷ αὐτῷ ὅσα ἑκατέρα τῆς 
χρηματιστικῆς Πα9. 1257}86. ταῦτα ποιεῖ τὰς πολιτείας 

ἐπαλλάττειν ὥττε ἀριστοκρατίας τε ὀλιγαρχικοὶς εἶναι ὸ πολι- 



,’ 
ἐπαμύνειν 

τείας ὀημοκρατικωτέρας Πζ1. 1811 52 (βομποίάθν ρ 868. 
52). ἡ φώκη ἐπαλλαττυσα τῷ γένει τὼν ἰχθύων Ζιβ1. 501 
522, οὗ Ζγὸ 4. 170 "6 ([Α18ο ἱπίθγρυ ΨΥ ωπον). τοὶ νοσωδη 
σώματα ἐπαλλάττει τοῖς βραχυβίοις, ορρ κεχώρισται μκὶ. 
464 }28, 21. ἡ τῆς τυραννίθος δύναμις ἐπαλλάττει πως πρὸς 
τὴν βασιλείαν Πὸ 10. 1295 39. 

ἐπαμύνειν τινί ρ85. 1489 18. 

ἐπανορθῶν 260ῦ 

488 (εΥ ἕλικες 828). 6. 718 811, 186, οὗ ΥΖΙ 369. αἱ τῶν 
ἐντέρων ἐπαναδιπλώσεις,, Ἰαϊοθυϊπογατα τΘρ] οδίίομθϑ ΖΙβ17. 
80180. --- Ἰορίοθ, πρὸς τὸ ἄκρῳ τὴν ἐπαναναδίπλωσιν 
θετέον Αα88. 49 5260, οὔ ἐπαναὸῤιπλῦν. 

5 ἐπανακάμπτοντες πόροι ΖΙγΎ1. ὅ10 321, 25. φλὲψ ᾿ἐπανα- 
καάμψασα Ζιγϑ. 514 311. ἐπανακάμπτειν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καὶ 
συνεχὲς ποιεῖν πιζ8. 916 582. 

ἐπαμφοτερίζειν ἀϊοϊδιυν δἰχυοα σθηυβ, χυοά ἰπΐθν ἄυο ρ6- 
ποτ ἰΐα δϑὺ ἰπαγροδίζαπι, αὐ αὐτί αδα! 6. παύαγϑηι δῦ Ββαθϑδῦ 

͵ , “ 
ἐπανακρεμαννύναι. τὸ ἐπανακρέμασϑαι ᾧὶ μὴ πᾶν ἐξεῖναι 

ὅτι ἂν δόξη Πζ4. 1818 588. Κ Ἢ 
ψυοἀατηπιοάο δἰ αυοάδιμπιοάο ποῃ μαρϑδί, αἱ φῶκαι ἢ αἱ ᾿Ἰὸ ἐπαναλαμβάνειν. ἔτι σαφέστερον εἴπωμεν ἐπαναλαβόντες 
νυκτερίδες διὰ τὸ ἐπαμφοτερίζειν αἱ μὲν τοῖς ἐνυόροις ἢ 
πεζοῖς, αἱ δὲ τοῖς πτηνοῖς ἢ πεζοῖς, δια τῦτο ἀμφοτέρων τε 
μετέχωσι ἢ ὠδετέρων Ζμὸ 18. 6911. ὁτὲ τὸ τὴν μορφὴν 
ἐπαμφοτερίζειν ὶ μηδετέρων τ᾽ εἶναι ᾧ ἀμφοτέρων (τῶν δὲ- 

Μζιο. 1085 Ρά. 
ἐπαναμιμνήσκειν, ἀθῇ μν]. 451 518. αἱ μελέται τὴν μνή- 

μὴν σωζυσι τῷ ἐπαναμιμνήσκειν ΜΝ]. 451 812. 

ἐπαναποὸιστέον πάλιν Γαϑ. 811719. 
ΙΝ: ΡᾺ ᾿Ν “ ΩΣ 

πόδων ἡ τῶν τετραπόδων) Ζμό10. 689 "832. ἄπερ ἔοικεν τε ἐπανάστασις. ὄφεις ἔχοντες ἐπανάστασιν (1 6 ἐξεστηκός τι, 
ἐπαμφοτερίζειν μόνα τῶν ζῴων: ᾧ γὰρ ὡς πεζὰ ἢ ὡς 
ἔνυὸραί τις ἂν θείη Ζιθῶ. 589521. ὁ Μ149. 68 ἄυο ροπογδ, 
ἰδίου 4086 Δ))αυοά τηθάϊαπι δϑῦ, υ8ὶ ἀδίϊνο βρη βοδηΐαγ, 

: ν» , ͵ “ον ,’ ν “ 
ἐπαμφοτερίζει τι τὴν φύσιν τῷ τ᾽ ἀνθρώπῳ κα τοῖς τετρά- 

κεράτιον) οἷον προφάσεως χάριν ΖΙβΙ1. ὅ00 35. --- ὁ δῆμος 
πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως 1{ε8. 1802 588. 

ἐπαναστέλλειν. αἱ γενέσεις ἐπαναστέλλυσι (σοταραπβδῃῦ) 
τὰς φθοράς κῦ. 8391 08. 

ποσιν, ἐπαμφοτερίζει τι μονοφυεὶ ἢ διφυεῖ ΑἹ Ζιβ8. 8021. 0 ἐπανα στρέφειν. ἱπὶς ὅταν ἐπὶ τὸ πέρας ἔλθη ὺ πάλιν ἐπα- 
τ Ζμγ. 669 Ῥ15. δ. 681}1. Ζγὸᾳ. 7121. Φγὅ. 205529; 

τοὶ δοβοϊαῖθ ροβὶϊο νϑῦῦο ἐπαμφοτερίζειν 6 οοπύθχία Β6ῃ- 
Ἰουτίαγιαπι ἱπι6!Πρυπίατ, ἐπαμφοτερίζει τι. ἐπαμφοτερίζει τι 
τὴν φύσιν, τὴν μορφήν Ζια!. 48851, 17. β1. 498 518, 499 
12, 21. Ὑ1. δ11 325. δ 4. 629 "24. ζ12. 560}27. η4. 584 
528. θ2. 590 58. 18. ὅ98515. 19. 602 317. Ζμγθ. 669 59. 
ὁ10. 689 582. Πθ8. 188128. πκς18. 941}80. ἡ φύσις 
δύναται πολυχοεῖν ὅτως ὥστ᾽ ἐπαμφοτερίζειν Ζγὸβ. 117 
416, ἐπαμφοτερίζειν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἡ τὸ βέλτιον Πη18. 1882 
νῷ, ἐπαιμφοτερίζ ειν ὼ δύναμιν ἔχειν τῷ ὁτὲ μὲν κινεῖσθαι 
ὁτὲ δ᾽ ἠρεμεῖν Φθ6. 269 528. ἐπαμφοτερίζειν πρὸς τὸ ἢ 
εἶναι ὕτω ἢ μὴ εἶναι ἡμα 85. 1191.381. ἔνια Ψελλίζεται 
πρὸς ἄλληλα τῶν ὄντων ἡ ἐπαμφοτερίζει Τα 10. 828 09. 

ἐπαναβαίνειν. διὰ τὸ μικρὸν ἐπαναβαίνειν (τὸν τῇ Ἑ, ρμῶ 
ἀστέρα) πολλὰς ἐκλείπει φάσεις μαθ. 842 "84 (οὔ ὑπερβολὴ 85 
ἃ. ἢ , ΠῚ ᾽ Ἅκ ΠῚ - Ἂς τ ἃ. 7] 
ἐπι μικρὸν "82). -- ἀρχαι ἱκαναὶ ἐπαναβῆναι Ὁ ἐπι τὰ ἀνω- 

τέρω τῶν ὄντων ΜΑΒ. 99036. οἵ Φθδ. 2571 322. --- ἐπα- 
ναβαίνειν ἱ ᾳ ὀχεύειν. ὀχεύεται καὶ μὲν θήλεια (ἐλέφας) συγκα- 

ναστρέψη ἐπὶ τὴν ἀρχήν πιζ8. 910.522. οὗ φτβδ. 826428. 
8. 828 51, --- ρᾳ88 ἀναδύνει ὁ ναυτίλος ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἔχων 
τὸ ὄστρακον" ἐπαναστραφεὶς δ᾽ ἐπιπλεῖ 816. 1681 Ὁ20. 

, μὲ - 

ἐπανάτασις. ὁ ὅρκος ἦν τὸ σκήπτρυ ἐπανάτασις ΠΎἃ4. 
1285612. 

ἐπανατέλλειν. ἐπανατεταλκέτω τὸ ἡ μγὅ. 8716 029. 
ἐπαναφέρειν πρός τι Οβ2. 285 32. Ῥαϑ. 1858 Ρ29. 8. 1868 

48. ηεηθ. 1240 "8. [182.150958. ἐπαναφέρειν ἐπί τι Ρα18. 
181130, ἔστιν ἐπανενεγκεῖν ἕκαστον ἐπί τι αἴτιον Φβ4. 
190.818. 

ἐπαναφορά. ἡὶ ἐπαναφορὰ γίνεται ἐπί τινα μοχθηρίαν Ἠεά. 
1180 329. 

ἐπανερέσθαι. τοσῶτον ἐπανέροιτ᾽ ἂν τις ΟὙ2. 800 δ28. 
ἐπανέρχεσθαι ἄνω μὸϑ. 381}11. ἐπανελθεῖν εἰς τὸν ἀέρα, 

Ορρ κατελθεῖν μα 12. 84818, 16. τὸ τῷ κομήτυ φέγγος 
ἐπανῆλθε μέχρι ᾿Ὥρίωνος μαθ. 848"24. φλὲψ παλιν ἐπαν- 
ελθῶσα ΖιγΆ. 514 5381. --- ἐπανέλθωμεν πάλιν, ᾧ νῦν ΜΑ10. 
998.326. ζ18. 1038}1. Ηαδ. 1097516δ. μὸβ. 8386 422, 

βιεῖσα. ὼ ὁιαβαίνυσα, ὁ ὁ᾽ ἄρρην ἐπαναβαίνων ὀχεύει Ζιεδ. ἐπανήκειν. τὰ σημεῖα ἐδήλυ μὴ ἐπανήξειν τὰς ᾿Αχαιώς 140. 
8540 422. ὁ ὄνος ἐπαναβὰς ὁιαφθείρει τὸ τῷ ἵππι ὄχευμα “Ὁ 1502 87. ' 
Ζιζ238. 511526. ὁ ὄνος ἐὰν ἐπαναβὴ, διαφθείρει τὴν τῷ ἵππν ἐπανθεῖν πλ1. 984 389 (οοτγ). ἐπανθεῖ ἄνω (τῆς θαλάττης) 
ὀχείαν ΖγΎβδ. 148 884. ᾿ ὁ τοιῶτος χυμός πκγΎϑ. 982 "21. 

ἐπανάγειν. ὁ ὄφις λαβὼν τὸ διδόμενον ἐπανάγει Ζιθ4. 594 ἐπανιέναι. ἐκ τῇ πελαγυς ὦ τῶν βαθέων ἐπανιόντα τὰ σε- 
418. --- ἐπαναγέσθω (τὸ καταψηφιζόμενον) ἐπὶ τὺς ἀρ- λαάχη Ζιζ11. 866 525. --- ἐπεὶ ... εἴρηται, περὶ τῶν λοιπῶν 
χοντας, ἐπανάγεται εἰς τὶς πλείστυς Πὸ14. 1298 "87,40. ,ς ἐπανιτέον Ζμὸ ὅ. 682 381. ἐπανιτέον ψα]. 4083 "10. Ηα11. 

ἐπαναγκάζοντες ἀλλήλυς τὰ δίκαια ποιεῖν Ηιθ. 1101515. 1100 381. πάλιν ἐπανίωμεν ΨΒβῚ1. 412 34. ἐπανιύσης τῆς 
ἐπαναγκές ἐστί τινι α ἰῃῦ Πβ6. 1266 310, 17, 18. ὁ 806 οὗ φύσεως (Ὁ) πιὸ15. 910 829. 

ἰηῦ ΠΕεῚ:. 1801 528. αἱρῶῦῶνται πάντες ἐπάναγκες Πβ6. 1266 ἐπανισῶν εἰς τὸ μέτριον τὴν ὑπερβολήν αν] 4. 418 48. ἡ τῆς 
415. ὁὀιαὶ τὸ μὴ ἐπάναγκες Πβθ. 1266 422. φύσεως θερμότης ἐπανισοῖ τὴν ψυχρότητα τῷ τόπυ Ζμβ2. 

ἐπαναδιπλϑν. τὸ ἐπαναδιπλύμενον ἐν ταῖς προτάσεσι Αα8ϑ8..0 648326. ὁ δικαστὴς ἐπανισοῖ β'πι Ηεΐ7. 1132 825. θ1β. 

49 811 ΥΥ͂Σ, οὗ ἐπικατηγορύμενον 425, ὑχ ἕτερον τι δηλοῖ 1168}11. δύναμις ἐπανισυμένη τῷ ἐναντίῳ πὸ 25. 819 585. 
κατὰ τὴν λέξιν ἐπαναδιπλέμενον τὸ εἷς ἐστὶν ἄνθρωπος ἢ ἐπανιστάναι. πληκτα τινα μικρὰ ἐπανέστη Ζιι49. 681 18. 
ἔστιν ἄνθρωπος (ἰ 6 πῖμ!} αἰδοτῦ 81 [88 ἀσαβ δοπῆπθϑ ἰπῦθν ἡ ῥάχις ἐπανέστηκεν Ζιβ11. 508.518. λόφος ἐπανεστηκώς 
86 ποίϊοῃοϑβ υπἰϊϑιϊ8 οὗ ϑβϑϑιηῦδθ οοῃϊαποῖδβ ργα ἀϊσαυ θυ 18) Ζιβι2. 504 "10. ὦτα ἐπανεστηκότα Ζμὸ 11.691518. Ζια11. 
ΜΎ2. 1008 "28 ΒΖ. --- εἰς τὰ ὀέκα καταριθμῶσιν, εἶτα πά- 5 492584,"2. τῆς κοιλίας τι ἐπανεστηκός Ζμγ14. 614 026. 
λιν ἐπαναδιπλῶσιν πιεϑ. 910 "2. τὸ ἐπανεστηκός φΦθ. 811 328. δ. 809 Ρ22. 

ἐπαναὀίπλωμα. ἡ ἀμία παρὰ τὸ ἔντερον τὴν χολὴν παρα- ἐπάνοδος ᾧ ἀντιπαραβολὴ ἐν ταῖς ὀημηγορίαις πότε γίνεται 
τεταμένην ἰσομήκη ἔχει, πολλάκις ὁὲ ὁ ἐπαναδίπλωμα Ζιβ Ργ13. 1414}2. 
15. 506 "14. ἐπανοιδεῖ ἡ σαρξ Ζιδθ. 581 "8. 4. 529 "12, τὰ ἕλκη ἐπα- 

ἐπαναδίπλωσις τ ἐπιδιδυμίς ϑϑοᾳαίϊοταμα Οτδθοοσαμ. ὑοΐαβ 80 νοιόδσι πιά6. 896 515. ᾿ 

πιδδίασση Δρρ]οδίογαπι ὑθϑεϊθυ8 ἤθχυβ, 8 Π| 818. Ζγαά. 117 ἐπανορθῶν τὸ ἐλλειφθέν ἨΕ1 4. 1187 Ρ22. ἐπανορθῶν τὸς πλη- 
Υ. 1] 



266 ἐπανόρθωμα 

σίον ἢ τὰ ἐλλιπὴ ἐπιτελεῖν Ῥα11. 1871 "8. ἐπανορθῶσαι 
πολιτείαν, ΟΡΡ κατασκευαΐζ εἰν ἐξ ἀρχὴς ΠδῚ1. 1289 38. --- 
πιρὰ φοβερωτερα, ὅσα, ἂν ἁμάρτωσιν, ἐπανορθυίσασθαι μὴ 
ἐνδέχεται Ῥβ5. 1882 028. πκθιϑ. 951 "21. ἐπανορθῶσθαι 
ὅ τι ἂν δόξη ἄμεινον εἶναι τῶν κειμένων ΠγῪ10. 1287 521. 5 

μετὰ τῆς εἰρήνης ἐπανορθώσασθαι σὰ κακα) Ῥβ28.18917512. 

ὔ 
ἐπεκτείνειν 

δροάοβὶ Ρβ 2ὅ. 1402 "26 (βογδοαάστ νἱάθίαν ἢ γὰρ ἘΣ 
ΑΓ διὰ ΠῚ 11). -- ἐπεὶ... γὲ μαά. 843 516. --- ἐπειδή 
εὖ ἐπεὶ δὲ ἔγθαῦθῃβ νὰ Ἰθοῦ. ἐπειδὴ οὐ ἐπειδήπερ Τγϑαιθαίίας 
ἰπ μ᾿ ἀδυγραγὶ αἀὐλπὶ δρυὰ Αγ οὈβογνανὶς Ἐχοκθα 1 98. -- 
ἐπειδήπερ Οὐ. 809 38. μαθ. 848 529. --- ἐπείπερ ΟὙ2. 
801 10. μγό. 816 .512. αιδ. 444 δ5. φτα]. 81 δ 384. οχμρῖθβο 

ἐπανόρθωμα τῷ ἀδικήματος, τῷ νομίμν (νομικῶ Ὁ) ὁϊκαίν, γογθο ατ 968 48. --- ἐπεί τοί γε 84. 91188. 
τὸ νόμν ΒΕΙ0. 1185 518, 14. 1181 512, 26. ἐπείγεται ἐπὶ τῶτο (Επτὶρ Γ 183) Ρα11. 1371 583. πιηθ. 

ἐπανόρθωσιν ἔχειν, ΟΡΡ ἀνίατον εἶναι Ηι8. 1165 "18. --- 911518. 
ἐπανορθώσεις ὦ βοήθειαι Ῥβδ5. 1888 320. 

ἐπανορθωτικὸν δίκαιον, ἄϊϑὺ διανεμητικόν ΗΕΊ. 1182 518. 
ἐπάνω, ἂς Ἰοοο, ἡ ἐπανω σφαίρα, ΟΡΡ ἥ κάτω Οβ΄.3 281 49. 

ἐπάνω εἰσὶν οἱ ὀφθαλμοί Ζιδ1. 524.315. ἐπάνω τῶν μεγα- 
λων ὀδόντων, τῶν ἰδίων φύλλων Ζιδ 3. 526 "28. φταά. 819 
88. δυο νἱἀοίαγ τϑίδγοηαιῃ 688 ἐλέχθη ἐν τοῖς ἐπάνω, ἐπάνω, 18 
μικρὸν ἐπάνω Μγ8. 1013 6. μχὅ. 851 580. ἡμα20. 1191 
480. 84. 1195.510, 24. βθ. 1208 ν12, 1304 814. 11. 1211 

11. --- ἀ6 τϑιωρογθ, οἱ πρὸ αὐτῶν ὼ ἀεὶ οἷ ἐπάνω πρό- 

ιο ἐπειδή, οὗ ἐπεί. 

ἐπεῖναι. ἀκ ἔπεστι πῶμα ἡ ἐπιγλωττίς αν 11. 476 ᾿Ι οἢ ἐ ἐπι- 
τιθέναι υ8. --- ἐὰν μὴ ἐπὶ τῷ εὐτελεῖ ὀνόματι ἐπὴ κόσμος 
ΡΥ. 1408 314. 

Ἐπειός, ἪἨλειίν υἱός, ἀφ᾽ ὦ Ἔπειοί ξ 595. 1518 818. Ἐπειὼ 
ὄργανα θ108. 840.329. 

ἐπεισάγειν. τὸν ϑθρανὸν εἶναι ἕνα, ἐπεισαγεσθαι ὁ᾽ ἐκ τὰ 
ἀπείρυ χρῆνον ἡ τὸ κενόν [196.1818.581. 

ἐπείσακτος. ϑύραθεν ἐπείσακτον, ΟΡΡ φύσει Ζμβιθ. 659 
τεροί εἰσιν πιζ 8. 916520. - Ἰορίορ τὰ ἐπάνω τῶν ὑπ᾽ 

αὐτὰ γενῶν κατηγορεῖται ΚΞ. 152. τὸ ἐπάνω γένος τζϑ. Ὁ 

148.521 (ορρ τὸ ἐγγυτάτω, 5γπ ὑπερβαίνεω). δ. 122. 
"“- 21. 4. 124 081, τὼ ἐπανω τῷ γένους τὸ. 122 384, 86. 

519. ἡ τροφὴ φανερῶς ἐπείσακτον Ζγα11. 134 ν8 8. ἐπείσ- 

ἀκτος θερμότης Ζμγ10. 612}18. πε 1. 888 519. λ1. 955 
“22. ἐπείσακτον μόριον Ζγα28. 181 411. ϑὸὲν δεῖσθαι ἐ ἐπεισ- 

ἀἄκτὰ ἡδονῆς Ηιϑ. 1169 "26 (οὔ περίαπτος ἐϑονή Ηαϑ. 1099 
τὼ ἐπάνω ΑβΙ18. 66.322. τὸ 4. 124 088. ζ4. 142 511. 

ἐπαοιδή. τὸς ἀνθρώπυς θηρεύοντας τιὺς κόρακας ἢ περικαθαί- 
βοντας ἐπαοιδαῖς ἀφιέναι ζῶντας 454. 155214. 

ἐπάρατοι ἦσαν ἢ148. 1502 }}11. 
ἐπάργεμος ὁ ἄνθος, ἡ φήνη Ζιι!1. θ09 Ρ16. 84. 620 81. 

416). 
ἐπεισδύειν. λανθάνει ἐ ἐπεισδύσσα ἡ παρέκβασις Πεβ. 1807}82. 

36. ἐπεισέρχεσθαι. τὸ ὕστερον ἐπεισελθὸν σπέρμα Ζγαξι. 180 
8160. 

ἐπεισιέναι. λείπεται τὸν νὸν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι ΖΎβϑ. 
ἐπαρήγειν ϑιτ. τὅ81 "44, 180 028. θύραθεν ἐπεισιέναι ἐν τῷ ἀναπνεῖν ψαϑ. 404 518. 
ἐπαριστερότης παρακολυθεῖ τὴ ἀφροσύνη αρθ. 1251 "2. οὗ Φὸθ. 218 "28. 

ἐπαρκεῖν τινί (Ηἃ19θ15..1168 518. κΙ0. 1180 520. ἐπαρκεῖν ἀλ- 80 ἐπεισόδιον, μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ μεταξὺ ὅλων χορικῶν 
λήλοις Ηθ14. 1162.528. ἐπαρκεῖν τινὶ δια τινος Ηδ2.1120 
88. ἐπαρκεῖν ἑαυτοῖς εἷς τι Ηι3. 1105 824, ἐπαρκεῖν τροφῆς 

ονεῦσι Ηι5. 1105.522. --- ὶ δυναται ἐπαρκεῖν τοσαῦτα, 

ὅσων οἱ πασχοντες δέονται Ηθ18. 1162 520. 

ἔπαρξις ἵετο (ϑοτϊθϑπάυπι ἐπαυξήσειε τὸ) ξ2. 97511. 
ἔπαρσις μαστιῶν Ζη1. ὅ81 827, 82. ἔπαρσις τὴς σαρκός 

Ζιη4. 584 416, τῶν μωλώπων πϑι. 889 12, τῶν αἰδοίων 
Ζιζι8. 512 5, 26. 

ἐπαρτᾶν. τὸ ἐπηρτημένον, 5γπ τὸ ἀνεσπασμένον μόριον τὸ 
ζυγῇ μχ32. 850 528,10. 4“ 

ἐπαυξάνειν. δὲν ἐπαυξάνεται τὰ προὔπαρχοντα Ζιζ 2. 560 
418. ὕες ἐπαυξανόμενοι Ζιζ 18. ὅ18 "12. ἐπαυξανομένοις 
διαρθρῶται Ζιηά. 584 "5. --- ἐπαυξήσειε τὸ (Ετὰρ 94) εοτῖ- 
Ὀϑμάσπι ΡΓγῸ ἔπαρξις ἵ ἵετο ξ:. ϑ1ῦ δ11, 

ἐπαύρασθαι. ἀποδοτέον αὐτῷ ὅσον ἐπηύρατο Ἠθ1δ. 1168 Ἃδ 
820 Ἐτίιβομθ.ς 

ἐπαφίη σιν ὁ ἄρρην ὑγρότητα μυξωδὴ Ζιε18. 560 318. ἐπα- 

μελῶν πο12. 1452 020, 16. ἐπεισοδίων πλήθη ποά. 1449 
Δῶ8, ἐπεισοδίοις κεχρῆσθαι πολλοῖς πο28. 1459 8485. ἐπεισο- 

δια σύντομα, οἰκεῖα, μὴ οἰκεῖα, ἀνόμοια πο1 7. 1455 516, 
18. 9. 1451 "84. 924. 1489 080. 

86 ἐπεισοδιὰῶν ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις ποξά. 1459 "80. οΥ17. 1455 
018. ἐπεισοδιῶν ὰ παρατείνειν πο17. 1456 Β1. ἐπεισοὸιῶν τὸν 
λόγον ἐπαίνοις Ῥγ17. 1418 488. 

ἐπεισοδιώδης μῆθος, ἐν ᾧ τὰ ἐπεισόδια μετ᾽ ἄλληλα ὅτ᾽ 
εἰκὸς ὅτ᾽ ἀνάγκη. εἶναι ποϑ. 148184, 88. ὕὑκ ἔοικεν ἡ φ'- 

σις ἐπεισοδιωδης ὦσα ὥσπερ μοχθηρὰ τραγῳδία Μνϑ. 1090 
ν19. λ10. 1076 81 ΒΖ. 

ἐπεισφέρειν. πλείονος ἐπεισφερομένυ πυρός πβιι. 861 529. 
82. 869 532, 28. ἐπεισενεχϑεῖσα τροφή πλι4. 957 321. -- 

νόμον ἐπεισφέρειν: ἂν ἦ βελτίων ὁ ἐπεισφερέμενος, λύετι 
τὸν ἔμπροσθεν τζ14. 101 "12. 

ἔπειτα 46 δθιαροΓΘ, πρῶτον... ἔπειτα μαι. 639 Ρ10. Πεό. 
1804 088 α]. κάπειτα Πὸ1δ. 1299 518. εά. 1804 48. -- 

φίησι͵ φωνήν, θιτδ. 841 02. ἴῃ ΘΕὨΙΙΙΟΥΔΏ18. ΔΥΡαμι θη 8 ΠΕε9. 1809 885 αἱ. --- ὀΟὠἴοτὶ 
ἐπαχθής. ὁ νόμος ἐκ ἔστιν ἐπαχθὴς τάττων τὸ ἐπιεικές Ηκ φοπιρ  δουϊταν υπο δηΐθα ἀἰϊοῖα βυὰῦ Πὸ8. 1298 26. 

10. 1180 524. ἐπαχθεῖς αἱ ὑπερβολαί Ηδ18. 1127 08. 860 ἐπέκεινα, ορρ ἐπὶ ταῦὸί αι7. 449 326. --- ἐπέκεινα Καρχη- 
ἐπεγείρε σθαι. ἐπεγειρομένοις φανερὸν μτι. 468.516. ἐπεγερ- 

θέντες εὐθὺς ἐγνιύρισαν ενϑ. 462 8328. 
δόνος. Μαλέος 8184. 844 538. Ζιε16. 548 ὑ2 5. ἐπέκεινα τρ᾿- 
πὴς θερινὴς ̓  μβ6. 864 δι, ὅ. 802 "6. τὸ ἐπέκεινα τὴς καθέτι 

ἐπεγερτικὴ ἀρχή πςθ. 886 89. μχ3. 850 57. ὁ θεὸς ἢ ἢ νὸς ἐστὶν ἢ ἐπέκεινά τι τὰ νῷ 40. 

ἐπεί ἴῃ ογϑίϊουθ οὈ]ΐαυσα ο ἰηῇ σοπδίγαοίαπι ΠΎ11. 1281 818. 1488 828. 
- ἐπεί σοποθβϑῖνο Ζιεθ. ὅ41 5832. η11. 587 081. ἐπεὶ. . γε δ6 ἐπέκτασις. εἰ ἔστι κενὲν ὺ ἐπέκτασις Ογῖ. 805 818. τιὺν 

οοποδϑϑῖνθ Ζγβ5. 141516. γ0. 756 26. 7. 751 385. -- ἅμα ὄντυιν ᾽ μὴ ἐχόντων ἐπέκτασιν ὁ αὐτὸς τόπος ατ 9τὶ 
ἐπεί εἰ] ριϊοθ αϑαγρδίαπι, ἴα αὖ 6 ̓ βαρογιοσ θυ γογθατ Γ6- δὰ, --- αἱ ἐπεκτάσεις ὼ ἀποκοπαὶ τῶν ὀνομάτων πο. 1408 
Ρελθαάσπι 5:0, δοκεῖ τισὶν ἀναγκαῖον εἶναι τηλικότων Φερο- ὑ, ξενικὸν λέγω γλῶτταν ᾧ μεταφορὰν ὦ ἐπέκτασιν πο}. 
μένων σωματων γίγνεσθαι ψόφον, ἐπεὶ ὼ τῶν παρ᾽ ἡμῖν 1458 522. 

ν ΝΥ ,’ Ψ , 
ὅτε τὰς ὁγΎχυς ἐχόντων ἴσως στε τοιύτῳ ταχει φερομένων 60 ἐπεκ τείνειν. ὕτϑη8 τὰ σώματα, τὸ μέγεθος ἐπεκτείνεται, 
Οβϑ. 29016. --- ἐπεὶ μὴ ποῦ τοἀαϊέα δὰ δᾶπὶ Ρτοϊδϑίῃ ἐπὶ πολιῦ, ἐπὶ πλεῖον ἐπεκτείνεται Φὸϑ9. 217 "9, ΟὙγ5. 8308 



ἐπεμβάλλειν 

58. 7. 30516. αἱ4. 441524. φτβῖ. 821 14. ὁ πόρος 
ἐπεκτείνεται εἰς τὴν τῷ θήλεος χωραν ᾧ ὑποδοχήν Ζιεδ. 
5841 33, πρὸς τὸ ἐπεκτείνεσθαι τὸ (τὴς ἐποποιίας) μέγεθος 
ποϑ4. 145928. ἐπεκτείνοντι (τὸ αὔταρκες) ἐπὶ τὶς ἀπογόνως 
Βαδ. 1091}13. τῦτον τὸν τρόπον ἐπεκτείνει τὰς ἐσίας 5 
Μζϑ. 1028 4. ἐπεκτεταμένον ὄνομα τί πο21. 1451 "88. 
εἴ τις ἐπεκτείνας λέγοι τὸ υ Μδὸά. 1014}17. πο21. 1468 
412. --- ἰπίγϑῃβ ἰορίοθ ἐπεκτείνειν ἐπὶ πλέον ἀεῦ Αδ 18. 96 
124.27. 

᾿ 

ἐπί ΕἾΤΙ 

ρεϊσθαί τινος (οἵ βιδίπιμα] ρ. 3223, ΒΖ δὰ ΜΑΙ. 981 527) 
ε18. 22 339,80 844. Αα27. 48 "8, 11,22, 380. 28. 44 818 
(6516). β2. 5481. 8. 56.320, 27, 39 (6818, 28, 40). 
ΗδῚ. 1120 514. 2. 1120582, 84. ι1.1168821. ἡεγὅ. 1282 

487 4]. ἕπεσθαι ἀλλήλοις, ἱ 6 ἀντιστρέφειν Αγ8. 1837. τθ18. 
168.511. τὸ ἑπόμενον ὁ ληπτέον ὅλον ἕπεσθαι Αα27. 43 
Ν17. ἑπόμενον πᾶσι τὸ ὃν αὶ τὸ ἕν τὸθ. 127 327, 28. ἕπεται 
Ἢ πρότερον χὶ ὕστερον τΎΖΣ. 117 511. ἕπεται ἢ τῷ ἅμα ἣ 
τῷ ἐφεξῆς ΚῚ τὴ δυνάμει ῬαΊ. 1868 "28, παραλογισμοὶ 

ἐπεμβάλλειν. ὅταν γιγνώσκοντι ἐπεμβαλλη ( δ οὐπη οὔταδῦ 10 
βορία νϑγθογαμ), διαλύει τὸ σαφὲς τῷ ἐπισκοτεῖν Ργ8. 
1406 884. τ 

ἐπεμβολάῤας ἀπίυς ὀνομάζει ᾿Αριστοτέλης τὰς ἐγκεκεντρι- 
σμένας 251. 1524 "28. 

ἐπενθύμημα ρ88. 1488 084 (ἐνθύμημα οἱ 881). 15 
ἐπενσαλεύοντες τοῖς ὥμοις φθ. 818 518. 
ἐπεξέχεγχος, ἀϊδὲ ἔλεγχος Ργ18. 1414 "16. 
ἐπεξέρχεσθαι, ἱ ᾳ κατηγορεῖν, διώκειν Ῥα12.1878520, "80, 

δ, οΥ ἐπεξιέναι. --- πάντας τιὶς οἰκείας ἐπεξελθεῖν λόγυς 
Πη1. 1828 "89. 

ἐπεξευρίσκω. ἐπεξευρημέναι χρεῖαι Πη11. 1881 314. 
ἐπεξιέναι. τὸ ψυχρὸν περιεστηκὸς ἐκ ἐᾷ τὸ ἐνὸν θερμὸν 

παρὰ τὸ ἑπόμενον τιδ. θ. 28. ὁ τόπος ὁ παρὰ τὸ ἑπόμενον 
Ρβ24. 1401 020. ἑπόμενον, ἀἰδὲ συμβεβηκός τιθ. 168 Ρ28. 
τὰ ἑπόμενα (ἰ 6 5668 ΠΟΙΙομυτ 5686 ἰμνίσθπι δα. Θῃὔ 1) 
ΜμΒ. 1084 "388. --- ἑπομένως. πρῶτον μὲν .... ἑπομένως 
δὲ λεκτέον Ζγβϑ. 186}18. ἑπομένως ὑπάρχειν τινί, ορρ 
πρώτως Μζά. 1080 "22. --- ἑπομένως τύτοις ἡὶ τὴν ψυχὴν 
ἀποδιόόασιν ψα2. 405 38. οὔ φᾷ. 809 328. ὁμοιοτρόπως ΡᾺ 
ἑπομένως τινὶ λέγεσθαι Μὸ 28. 1028 524, οἵ Πζά. 1319340. 

ἐπεσθίει, ὅταν ἔχεως φιγη. τὴν ὀρίγανον θ11. 881 221. Ζιιθ. 
612 524, 29. ἐπιφαγεῖν ὅ139. 844 081. 

30 ἐπέτειος. νέαι μέλιτταί εἰσιν αἱ ἐπέτειοι Ζιι40. 628 Ρ4. καρ- 
πὸς ἐπέτειος Ζγα18. 128 "11. --- τῶν φυτῶν τὰ μὲν ἐπέ- 
τειον τὰ δὲ πολυχρόνιον ἔχει τὴν ζωήν μκὶ. 464 "25. ἐπέτεια 

ἐπεξιέναι πκὸ 18. 981 328. --- ἐπεξήεσαν αἱ μέμτται ὦ πολλὰ τῶν ἐντόμων μκΆ. 4686 82. σφὴξ ὁ ἐπέτειος Ζιι40. 
ἡμύνοντο Ζιι40. 626 "14. δΒθηϑὰ ἱπάϊοῖα!! 1 α κατηγορεῖν, 628 510. φυτὰ ἐπέτεια μκά. 466 38. ΖΎΥΙ. 150 894. πκῖ. 

εοίώκειν Ῥα12. 1878 86, 86. ρ80. 1481 318. 25 928 8838. 

ἐπεργαάζεσθαι δημόσια Ῥα18. 1874 58. ἐπέχειν. ὁ πολύπυς τὴν πλεκτανην ἐπέχων (τοῖς ὠοῖς) Ζιι18. 
ἐπερέσθαι. Περικλῆς Λάμπωνα ἐπήρετο ῬΎ18. 1419 52. δ806. --- ἐπισχεθέντων τῶν ποταμῶν 469. 1565 349. 
ἐπέρχεσθαι. εὑρήσυσιν ἐπεληλυθυῖαν τὴν θάλασσαν (86 ὅ 

πρότερον χέρσος ἦν) μα14. 852 324. πρὶν ἐπελθεῖν τὸ ὄμ- 

βριον πάλιν μαι8. 8349 "11, 14. τὸ μυριοστημόριον λανθάνει, 80 
καίτοι καὶ ὄψις ἐπελήλυθεν αι6. 446.51. ἐπέρχεταί τινι (1π 
πιρηΐθιι γθηΐ2) νόημα τι, τὸ ζητύμενον, ῥῆμα 4] μν1. 450 
"49. ὃ. 458 "25. πια2 1. 902 330. ἐπέρχεταί τινι ἀπορῆσαι, ἐπιδόσει πὸ 11. 811 016. 
ἄδειν αἰῶ. 4885"11. μνῶ. 408 .380. --- ὁ ἥλιος τόώτυς μόνους ἐπήβολος τῶν καλῶν γίνεται Ηα9. 1099 86. 11. 1101 518. 
ἐκ ἐπέρχεται τὸς τόπυς μβά. 86151. ἐ χεῖρον ἡ τὸς 8ὲε ἐπηλυγάζεσθαι. ἐπηλυγαζόμενα ὕλην Ζιζ1. 559 31. ἐπη- 
τοιαύτας (86 ἀρεταῖς, μεσότητας) ἐπελθεῖν Ηδ18. 1121 51ὅ λυγασάμενοι (Υ 1 ἐπηλυγισάμενοι) ἄκανθαν τινα ἢ ὕλην 
(εἴ καθ᾽ ἕκαστον διελθόντες 516). ἐπελθεῖν τι, τὸν αὐτὸν Ζιι8. 618 }9. 
λόγον αἱ Ηκ10, 1181}17. Μμ3. 1071 81. ν2. 1089 ΡΩ. ἐπηλυγίζεσθαι. ὁ ἐπηλυγισάμενος (Υ] ἐπηλυγασάμενος) 
4θ5. 256522. Πγά. 1216.ν86. ἐπελθεῖν περί τινος Φαῖ. τὴν χεῖρα Ζγε1. 18019. τὸ ἀράχνιον ἐπηλυγισάμενον ὑπὴν 
189 081. γ1. 20016. δ10. 211}29. Ψβ2. 418518. Μζ18. 20. μικράν Ζιι.89. 628 329. --- δἰπθ οὈϊδοῖο οἱ ἐπηλυγισαΐμενοι 
1038 58. η1. 1042 328. ΠΕΙῸ. 1810 389. αν]. 470 "11 8]. ΟἹ ἐπηλυγασάμενοι) πρὸ τῶν ὀμμάτων Ζγεῶ. 181 512. 
ἐπελθεῖν α Θιυποϊαθίομο ἰηφογγορϑίίνα, υϑίαῦ! τί τὸ ἕν ἐστι ἐπηρεάζ εἰν. ὁ ἐπηρεάζων ὀλιγωρεῖ Ῥβ2. 1818}17. ἐπηρεάσαι 
ΜΑΤ. 988 "18. ι2. 1068 "10. Πὸ2. 1289 024. ζ1. 1817 ἁΑρμόδιον ΠΕΙ0. 1811 2387. ὡς ἐπηρεασθείς Πε4. 1804 511. 
115. υ8. 4ὅ6.380. ποη δἀάϊϊο οδίθοίο ΜΑ5. 986518. βῚ. ἐπηρεασμός ἀοῦ Ρβ2. 1318"18, 14. ἐπηρεασμὸς ποιητικὸν 
995 ν24. ἐπελθεῖν συντόμως, κεφαλαιωδῶς ΠζῚ. 181751δ. ς ἔχθρας Ρβά. 1882 52. 
ΜΑΤ. 988 518. ἐπήρεια. πολλὰ πρὸς ἐπήρειαν καὶ χάριν πράττειν ΠΎΙ 6. 1278 

ἐπερωτᾶν, ἰᾳθαροῖ ἡυδοτοσθ, Ηκ3. 1172 "22. ὃ δεῖ τὸ 488. 
συμπέρασμα ἐπερωτᾶν Ῥγ18. 1419]. --- ἀυδθγογθ, ἐπη- ἐπί, οἵ Εποκθη [149-ὅ8. 1. ὁ ροποῖῖνο. α- Ἰ008}1 υἱ, ἐπ᾽ ἄκρυ Ζιβ 
ρώτα τὸν θεόν ῬΡβ28. 1898 "82. 66. 1481 314. ἐπερωτῶσιν 8.502}9. γϑ.Ὁ11522. ε82. ὅ51}15 4]. ἐπ᾿ ἄκρων ΖιδῚ1. 528 
οἱ θεσμοθέται, εἰ δοκεῖ καλῶς ἄρχειν ἕκαστος ἔ 814. 1540 58, 50ὺ 580. φέρεσθαι, κινεῖσθαι ἐπ᾿ εὐθείας, ἐπὶ τῆς εὐθείας (6γι κατ᾽ 

ἐπερώτησις. ἐξ ἐπερωτήσεως ρ84.1439}14. ἐξ ἐπερωτήσεως εὐθεῖαν, ν εὐθύς), ἐπὶ κύκλν, ἐπὶ κύκλυ γραμμῆς, ἐπὶ τῆς 

πῶς ἀναμνήσομεν ρ21. 1484 59-16. διαμέτρυ 2θ8. 262 514, 268 88 (δὶ κίνησιν εἶναι ἀἰδιον 
ἕπεσθαι. φαύλοις πάθεσιν ἑπόμενος ἨΙ7. 1169 515. τοῖς εἰρη- ἐπὶ τὴς εὐθείας βοτθαπάμμι εϑὺ ρσὸ ἐπὶ ἀΐδιον τὴς εὐθεία. Ὁ), 

μένοις ἑπόμενον (δοπβομέδηθυμ) Οβέγ. 289 "18. --- ἐν τοῖς 264 14. 9. 265 814, 29,512. ΚΒ. 10 322, Οα4. 211 218. 

ἐπέχειν χώραν, τόπον. πολὺν τόπον Οβά. 281 5171. μϑι. 
8354810. 2. 855 "28, 8. 809 8]. χθ. 400 820. Ζιι82. 619 

429. ατ 971 "8. θεὸς ὁ τὸν κόσμον ἐπέχων κβ. 899 25. 
ὅσον ἐπέχει τὸ γένος Μγ8. 1000 326. --- ἐπέχοντες τὴν 
διάνοιαν μν2. 4638 517. --- τῇ τῆς ἐπεχέσης (Ὁ) ἡλικίας 

ἑπομένοις ἔσται δῆλον Φζά. 285 "δ. Ηα8. 1090 36. μχ 848 δ 
419. ἐν τοῖς ἑπομένοις διορισθήσεται Αα18. 82 "22. 21. 48 
588. 29. 4512. 45. 50 }9. β2. 68 Ῥ10. ἕπεται, ἕποιτ᾽ ἄν, 
ἑπόμενον ἂν εἴη, ἑπόμενον ἂν εἴη τοῖς εἰρημένοις δὶελθεῖν, 
εἰπεῖν εἴτι ΗκΙ. 1172 319. γά. 1111 "δ. 61. 1158 38. 112. 
1172 315. Οβτ. 289511. γ4. 802 Β11, ταῦ. 101 525. --- δὺ 

. , , 

Ἰοξίος ἕπεσθαί τινι, δγι ἀκολυθεῖν, ὑπάρχειν τινί, κατηγο- 

μγ8. 818 "δ. μχϑ. 852 312. 28. 854 586 4]. ἐπὶ τῆς γῆς 
φέρεσθαι μΎ1. 871511. πχς 82. 946 380 (βγη ἐπὶ τὴν γὴν 
419, ὑπὸ τὴν γὴν 22. 9421). ὀπὶ ἀδὰ ἸΟΟΔΙΐ ρτβθρ ἐπὶ 
Ρτοχίπιθ δοβδθγθηί ἰδ]ῖα : μένειν ἐπὶ τῶν ἴσων Πεά. 1804 
4838. γενέσθαι ποτ᾿ ἐπ᾿ ἀρχὴς Πγ18. 1284 Ρ2, ὅταν τὸ 
νοητικὸν ἐπὶ τῶν φαντασμάτων ἦ ΨΎΤ. 481 Ρά. οἱ ἐπιεικεῖς 
ὁμονοῦσιν ἀλλήλοις, ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὄντες Ηιθ. 1161 8. 
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2608 ἐπί 

ὅταν ἐπὶ τῶν πράξεων γένη (( 6 αυληάο 84 οπασγαπάδβ 

Τ68 ΡΘενθπογΙ8) ρ39. 1446 μ4. αἱ διαβολαὶ ἐπὶ τῶν ὃδικα- 
στηρίων Ρ81. 1442 ν26. ἐπὶ τελευτῆς ρ88. 1489 "δ, 12 
(οδᾶδπι νἱ βδϑρίιιβ ἐπὶ τελευτὴ Ἰερίθαν, ρ84. 1489 δ ἃ], 
ν᾽ 1πἴγ8). 
Πγ14. 1285}18. ὃ 8. 1289 586. ἐπὶ γήρως Ηα10. 1100 
7, ἀφείσθω ἐπὶ τῇ παρόντος ΗΙ4. 1166 584. δὺς τ6}18 
ΤΟΥ Ῥοββιῃῦ: ἐπὶ τῆς δημοκρατίας Πεδ. 1380581. ἐπὶ 

τῆς φιλότητος, ἐπὶ τῷ νείκος (διροτθ, 800 ἱπιρθσῖο φιλό- 
τητος) ΟΥΣ. 800 080, 801 816. Γβο. 8846, 7. ἐάσαντας τὸ 

ἐπὶ τὴς νῦν μεθόδυ διασκεπτέον ὕστερον Πη1. 1824 82. 
ὑπισχνεῖσθαι δεῖ υς ἀληθὴ ἐπιδείξεις ἐ ἐπὶ τῷ λόγυ ρ80. 1437 
5832. - δ. κατηγορεῖν τι ἐπί τινος Αδ12. 90.514. ,}ι1β8. 
99816, 25, 999 "1. ζι15. 1440 324,36 ΘΝ καταΐ τινος 
ν8 κατηγορεῖν, ἐπί τινι ν' ἸΠ 4). λέγεσθαι ἐπί τινος Ααϑ8θ. 165 
48"10. (δγπ κατά τινος 520). Ταῦ. 101 να, διά. 224 
414, μὸϑ. 8380915. κοινόν τι ἐπὶ πάσης ψυχῆς λέγειν ΨβΙ. 
412 Ρά, λέγεσθαι ἐπ᾽ ἴσων τὸ. 121 ΝΆ, 8. εἶναι ἐπὶ πλειόνων 
ΑὙ11. {κι 49 ΚΟΣ κατὰ πλειόνων, ἀϊδι παρὰ τὰ πολλά "6, 
8). τὰ ἕν ἐπὶ πολλῶν (( 6 τὸ ἕν κατὰ πολλῶν κατηγορϑ- 50 
μενον) ΜΑΒ. 9907, 18. μά. 1079.59, 82. Χιθ. 1040 "29, 
τὸ ἐπὶ τύτων (ἰ Θ τὸ κατηγορώμενον ἐπὶ τύτων) Μβϑ38. 999 
47. 4.1000 "1. τὸ ἐπὶ μέρυς, ἡ ἐπὶ μέρους πρότασις, ἀντι- 

στρέφειν, ὑπάρχειν ἐπὶ μέρυς βἰπι Ψβ1. 412 022. αβΆ. 859 
580. Αα20. 39.816. 46. 51 δῦ, 87, β5. 88 02. 9. 60 382. 25 

10. 60}89 4. ψβι. 412522. μβ4. 859}80. τὴ ἢ καθ᾽ ἕκαστα 
ἐπὶ τῶν ὁμοίων ἐπαγωγὴ ταὶ. 108 "10. ὅταν ἄμα γένηται 

ἡ αἴσθησις ἐπὶ τὸ αὐτῷ Ψγυι. 4251, τὸ ἐφ᾽ Ἃ ΒΓ (ς 
κατηγορεῖται, ΒῖνθΘ σημεῖον κεῖται, ΒΥ. τὸ ἐφ᾽ ᾧ Β οἱ τὸ 

Β, ν πῆγα) Αα28. 44518-16, 26. Φζά. 284 ὑδι. ΜΔ. 849 80 
842, 22, 24 οὐ 886ρ6. -- ἰν Βοος αϑὰ “λέγεσθαι ἐπὶ τινος᾿ 
φοπέοττὶ Ροὐοβὺ υοᾶ ἀϊοίταν ὅτως, ἀνάπαλιν ἔχει ἐπί τινος, 
ὁ αὐτὸς λόγος ἐπί τίνος. συμβαίνει τι ἐπί τινος, φανερόν, 
ἀληθές, ἀδύνατόν τι ἐπί τινος Αδ12. 96.349, 1ὅ. Ψψα]. 402 
ν14. Ηε7. 1181}20. Πβδ6. 1265 928. γ17. 1287 086. εὖ. 86 
1804 024. ΡαΙὅ. 1876 "2. 9. 1866}82, ΜΙΖΊ4. 1039 Ρ16. ̓  

η86.104512. Ρβ24. 1401519. ΠΎ18. 1288521. ψβ5. 418 
382. Παδ. 1284 0871. Φθ8. 254 86, ἔχυσι πλείως ὀδόντας οἱ 
ἄρρενες τῶν θηλειῶν ἐν ἀνθρώποις ὼ ἐπὶ προβάτων ὼ 
αἰγῶν Ζιβ8. 801 "20. δ11. ὅ88 826; δὰ θϑπάθιι ξδΓ6 βιρηῖ- 40 
βοδιϊομπομι γϑίθγσθηδ ϑαηὺ αὐ] 18 ἰδραπίητ Φβ8. 195 "7. 
Μὸ2. 1014510. Φδϑ. 217}16, 98. 262518. ΟΥ11. 281 
424, Μὸ14. 1020}24. 16. 102118. ποιῦ. 14δ4 818. ρ86. 
1441 Ἵ1 1. τ᾿ ἈΓῸΡΘ δὰ ΡΔγδρμγαδίῃ τὸ ἐπί τινος ἀο!ἐεοϑοῖς 
τὰ ἐπὶ τῶν ἐσιῶν αὐτὰ μεταβαλλοντα δεκτικαὰ τῶν ἐναντίων 45 
ἐστί Κ5. 4 529. 

2. α ἀδίϊνο. α. ἰοοδ}1 νἱ. ἐπ᾿ ἄκρῳ Ζιββἔι. 499 326. ζ9. 
564 580. Ζγγ8.. 184014. ΜαΎνητες οἱ ἐπὶ Μαιανδρῳ Πὸ 8. 
1289 589. οἱ ἐπὶ Χύτρῳ Πε8. 1808 "9. μας τίγρη βιιηῦ 
1411: ἐπὶ τοῖς ποσὶ πορεύεσθαι, ποιεῖσθαι τὴν βαδισιν, βα- 50 
δίξειν Ζιὸδ1. 524 428. 4. 680.510. ζ81. 5818, ἐπὶ τελευτὴ, 
ἐπὶ τὴ τελευτὴ, ἐπὶ τελευτῇ τῷ μέρους ρ88. 1489 528. 84. 

143912. 85: 1440 234. 86. 1441519, 89, 58. 88. 1448 
520 (οΥ βρρὶ Ρ 222). οἱ πρότερον ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ γενόμενοι 
ΠῸῚ:. 1290.889 --- δ. ἀ6 ἰθηρογθ. ἐπὶ κυνί, ἐπὶ τοῖς 88 
ἄστροις Ζιθ1δ. 604 54, 8. Με2. 1026 088. κϑ. 1064 86. 
πκς 13. 941 187. -- 6. κατηγορεῖν ἐπὶ τινι τι23. 1719 88 

(Βγη ἐπί τινος, κατα τινος, οὗ κατηγορεῖν). τὸ ἕν ἐπὶ πολ- 
λοὶς 6182. 1509 586. εἴη ἂν ἢ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τὸ ζῷον, 
ὅχ ὡς ἑνὶ λόγῳ λεγόμενον Μη8. 1048."86. τὸ ἐφ᾽ ᾧ, Β, 90 
Γ᾽ (ὃς κατηγορεῖται γ6] σημεῖον κεῖται, βγη τὸ ἐφ᾽ ὁ Β, 

-- δ. ἐϑιαρογαὶ! νἱ. ἐπὶ τῶν ἀρχαίων χρόνων δ 

» 
επι 

τὸ Β) Αα11. 81 "5 Υ͂Ζ, 28. 15. 84 41,6. 28. 44 113-16. 
Φζᾳ. 280 519 864. ΜΧΙ. 849 "6 Ε]. ἐπὶ τὴ τῶν ἀψύχων 
φιλήσει Π λέγεται φιλία ΗΘθ2. 1188 821 ΕἸ. ὕτως ἔχει ἐπὶ 
παντί (βγη ἐπὶ παντός, οὗ ἐπὶ 1ὼ Αὁ12. 96 518, 9. τὸ 
ἀγαθὸν σημαίνει τὸ ποιὸν ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, ἢ τύτων μά- 
λιστα ἐπὶ τοῖς ἔχυσι. προαίρεσιν Μὸ14. 1020 Ρ24. --- ἀ, αἱ 
ἀρχαὶ αἱ ἐφ᾽ ἑκάστοις τεταγμέναι Πὸ14. 1298 28. εἴ. 
1807 Ὁ18. ἀρχαὶ ἐπὶ τύτοις καθεστᾶσιν ΠγΎΞΘ. 1280 840. 

οἱ ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις βοσκήμασιν Πὸ4. 1291515. -- 
6. ἐπαινεῖσθαι ἐπὶ ταῖς πράξεσι. ὀυσχεραίνειν ἐπὶ τῇ πράξει, 
κολάζειν ἐπὶ τῷ ἀγνοεῖν ΗΎΙ. 1110519, 28. 2. 1110 Ρ20. 
1. 1118}80. δόξαν ἐ ἐπὶ ποιητικὴ κεκτημένος ἔ 66. 1487 18. 
ἐπ᾽ αἰτίᾳ μοιχείας Πεθ. 1806.188. -- , ὀδόντες ἐπὶ τῷ 
λεαίνειν, ἐ ἐπὶ τῷ διαιρεῖν Ζγεϑ. 188 182. παίσας (οσὶ ποτίσας) 

. ἐπὶ σωτηρίᾳ Ηγ5. 1111 818. ἐπὶ τύτῳ ὅπως γεη2. 1251 "3. 

ἐπὶ τύτῳ ὥστε οβ 1852 382. ἐξαπατῆσαι ἐπὶ ἀργυρίῳ, 
προδιδόναι ἐπὶ χρήμασιν Ῥαϊδ. 1810 320. β28. 1898 86. 
τὰ αἴσχιστα ὑπομεῖναι ἐπὶ μηδενὶ καλῷ Ηγ1. 1110 528. -- 

οἱ φεύγοντες φόνυ ἐπὶ καθόδῳ (6 ἴτδ αὐ τοάϊυαβ ῬΘυπαΐβδιϑ 
810) Πδ16. 1800 Ρ2 8, νομικὴ φιλία ἡ ἐπὶ ἑητοῖς Ηθ15. 
1162}25. χρήματα προοῖντ᾽ ἂν ἐφ᾽ ᾧ πλείονα λήψονται 
οἱ φίλοι Ηἰ8.. 1169 327. ἐφ᾽ ᾧ ὁ ἰηδηϊεῖνο .β.1848 "2, -- 
9. ἐπί τινι, Ρθῃ6β δ] ααθπι,. ἴῃ οἰὰ8 ροϊθβιδίβ. προαίρεσις, 
βυλευόμεθα περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν Ηγ4. 1111}80, 82. ὅ. 1112 
481. 7.1118 Βῦ, 6, 20 (48 νὰγ ἰοοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν οὐ ἐν ἡαῖν 
οὗ Βαβεον 1802 Ρ 18), 21 οὖ β8θρ6, Ραά. 1859 839. 
ἐπ᾽ αὐτῷ, ἐπ᾽ αὐτοῖς Ἠε10. 1185 "28, 82. 11. 1186511, 
12. 18.11] 8138, 9. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Βε18. 1187 55. τὸς ἐν- 
θυσιῶντας. ὄ , φαμεν ἐφ᾽ αὑτοῖς εἶναι ηεβ8. 1225 529. τὸ 

ἐφ᾽ αὑτῷ τί ἐστι ηεββ. 1225 325. ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς τὴν 

πόλιν ἀπώλεσαν Πβ9. 1270 "12. καταλείπειν ἐπὶ τος κρι- 
ταῖς Ῥα1. 1884 438,14 (Βγη κύριον ποιεῖν τὸν κριτήν "1 2). 
γίνεσθαι ἐπὶ τῷ κλέπτοντι. πκθιά. 92.426. ἐκ ἐπὶ τοῖς 
ἀνθρώποις μόνον ἀλλὰ ἡ ἐπὶ ταῖς εὐπραγίαις ἢ κακοπραγίαις 
ἐστὶ τὰ , περὶ τὰς πολιτικὸς δαπανας ρ38.1428 580. -- 

λ. ἐπὶ τέτοις, Ρτβϑίθγβδ, Ρβε. 1884 "9. ρ8. 1424 24 (Βγα 
ἔπειτα). ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἡ ναναρχία σχεδὸν ἑτέρα. βασι- 
λεία καθέστυκεν Πβ9. 1271 389. 

8. ὁ. δοδυβαῦϊνο. «. δὰ βἰ ξιϊβοβηάαπι ἄποια, 40. πιοῖι5 
ΔΙΙχαῖβ ἰθμάϊι, ἐφ᾽ ὃ ἡ κίνησις ἢ ἡ πρᾶξις Ἢ ἀφ᾽ 5 Μὸ 11. 

1022 48. ἐπὶ τὴν περιφέρειαν φέρεσθαι μχὶ. 849 46. ἐπὶ 
τὴν γὴν μάλιστα πνεῖν πκς52. 946 819 γα ἐπὶ τῆς γὴς 
946 480, ὑπὸ τὴν γῆν 22. 942 015). ἡ ἐχθεῖσα ἐπὶ τὴν 
βάσιν (ἰ 6 ρετγροπάϊουϊαπ) Οβ 4. 287 "8. ἐπὶ τάδε, ἐπὶ 
ταὸὶ Φζϑ. 2841, 2. μχϑ. 882 31, ΟΡὈ ἐπ᾿ ἐκεῖνα. ἐπέ- 
κεινα Ζιὸ28. 608 ν98. αι. 449 821, 26. ἐπὶ θάτερα φζ3. 
288.}12. Ζιβδ. 802 381. 11. 808 518. ἐπὶ ταύὐτον Ζιθᾳ. 

529 "12. ἐπ᾿ ἀμφότερα ΖΙβ1. 801 326. 8. 502 Δ21 8]. ἐφ᾽ 
ἑκάτερα Ζιβο. ὅ01 080. 18. ὅ06 511-18. ἐπὶ τὸ ἄνω, ἐπὶ 
τὸ κάτω, ἐπὶ τὰ δεξια, ἐπὶ τὰ ἀριστερά οὗ ἄνω, ἀριστερός. 
ἐπὶ μῆκος Ζιβ12. 504."15. συνεχὲς ἐφ᾽ ἔν, ἐπὶ δύο. ἐπὶ 
τρία Φδ10. 218328. ΜΙκϑ. 1061 388. 4. 1οθ 1594. προιέναι 

ἐπὶ τὸ ἄπειρον ψαδ. 41118. Μα2. 994.320 (πβιζαζαχη εἰς 
ἄπειρον, οἵ ἀπειρος). οὗ Φζο. 287 08. ΟβΙδ8. 294 422. -- 
Βυϊς ἀδὰ] βηϊθῖπια βυηῦ: ἐπὶ τὰ φαῦλα μεταφέρειν Μδ.1 4. 
1021 46. ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐκλαμβάνειν Ργ1ὅ. 1418 "10. β18. 
1889 "20. ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὲ χεῖρον Ηε14. 11885]. 
ἁμαρτάνειν ἐπὶ τὸ μᾶλλον, ἐπὶ τὸ πλεῖον Ρβι2. 1889 "2. 

Ηγ14. 1118 δ16. -- ὁ. ἐπὶ νἱ βῃα!!. ἡ τῶν ὀδόντων φύσις 
ἐπὶ τὴν τῆς τροφὴς ἐργασίαν ὑπάρχει Ζμη)].- 661 51. σῶμα 

συστὰν ἐπὶ τεχνοποιίαν ΖμΎ10. 160 58. ἐπὶ τῶτο ( 6 Βυπὸ 



ἐπιβαίνειν 

ἰπ βπθσω, Βοα Θοηβῖ}10) διέλαβεν ἡ φύσις ΖμΎΙ0. 612 "1 9. 
ἐφ᾽ ὅ Ζμγά. 665 "13. ὃ8. 684 ἣ Ἠεδ. 1188.519. ἐχ ὅσον 
ἐπὶ πλέν ἀλλὰ καὶ Ὁ διὰ τὴν ἡδονήν Πθ5. 1889 029. ἐπ᾿ ἄμφω 
χρῆσθαι τοῖς ποσί, ὶ ἐς χερσὶ ὼ ὡς ποσί Ζιβ8. ὅ03 010. 
κοινὰ ποιῶντες τὰ χτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ τὴν χρῆσιν 
Πζδ. 1320 ὑ10. οἱ λα ὄντες ἐπὶ τὰς ψήφυς 424 1548 
υ9.ι (μρατεῖν ἤσκησεν. ἐπὶ τὸ τῶν πέλας ἄρχειν Πη14. 1880 

ν80., βϑὰ ἐπὶ τῷ τῶν οοτν ΒΚ΄. ζητῆντες ἐπὶ τὸ σαφῶς 
εὑρεῖν ἡεαΐ. 1217 420, ζητῶντες ᾿ τὸ οἱ ΒΖ.) --- «- ἐπὶ 

δὰ βι δ αϊβοδηάμπι διαδίζαμι. ἐπὶ τοσῦτον εἰρήσθω, ἐπὶ τοσῶτον 

χρῶνται εἶμι Πδ16. 1800 39. Ηγ12. 1117}21.. 914. 1162 
120. 10. 1163 "27. 13. 1112 "14. πρότασις ἐπί τι ψευδής, 
ΟΡΡ ὅλη ψευδης" ἐπί τι ἐναντία, ορρ ἁπλῶς ἐναντία 4β2. 
84.81.98, 19, 88, δδ8 6.}Ὁ",. 21. 6689, 67 8ὅ. ἐπὶ μικρόν τι 
μέρος τὸ εἴδυς ἥψαντο Φβ2. 194 520. ἐπὶ μικρὸν ἐν ταῖς 
τυραννίσι τὸ δίκαιόν ἐστιν Ἠθ618. 1161 "8, 481. ἐπὶ μικρὸν 
θεωρήσωμεν ἢ νῦν ΟὙΙ. 299 518. οὗ μικρός. ἐπ᾽ ὀλίγον 
μα418. 860}28. ΠγΪ. 1404 "14. ἐπὶ βραχ" Ζιβι1. 508 
δ. ποΆ. 1448}14. ἐπ᾿ ἴσον ΑδΊ171. 9920. τὸδ. 12651. 
8.1217.585, 31. Ηθ11. 1160 58. ἐπ᾿ ἴσης ἥ ἐπὶ πλεῖον 30 
λέγεσθαι τὸ. 122 588, 39. ἐπὶ πλεῖον εἴρηκε τὸν λόγον 
(τὸν ὁρισμὸν) τὸ δέντοῦ τζι. 1839 15. 3.140 "24. ἐπὶ 
πολύ, ἐπὶ τὸ πολύ (ἀδ σοπβαβίβ ἴμίοΣ 86 ἴοστοα β ἐπὶ πολύ 
οἱ ἐπὶ τὸ πολύ οἵ Ἐσοκθῃ ": 61), ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, υἷς ἐπί 

τὸ πλεῖστον εἰπεῖν. ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν, ἐπ᾽ ἔλαττον, οὗ πολύς 38 
δὲ εἰπεῖν. ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος εἰπεῖν Ζγεθ. 7168 "85. -- ἐπὶ 
πολύ βυδδίδηίν ἰμϑῦδν ἰθρὶ αν τὸ συνεχῶς ἀέρος ἐπὶ τὸ 

πολὺ συμπεριάγεται μαῖ. 844 811, 864 ρῥτὸ ἐπὶ οοἄ Ε' τὸ 
χοῦ, [οἷον ἔτι οἷ. --- ἀ. ἐπί ὶ α δἄνογβθαβ, δοῃίγδ. 
συνέστησαν οἱ γνώριμοι ἐπὶ τὸν δῆμον Πε8. 1802 "24. οἱ 80 
τύραννοι ἐπὶ τις πολίτας ἔχυσι τὴν φυλακήν Πγ14. 1288 528. 

ἐπιβαίνειν. αἱ καμπαὶ τῶν ὑπέρων ἢ τῶν πηνίων κυμαίνυσι 
τὴ πορείᾳ ᾧ προβᾶσαι τῷ ἑτέρῳ κάμψασαι ἐπιβαίνυσιν 
Ζιει9. 551 08. ὁ ἐλέφας τοῖς ποσὶν ἐπιβαίνων τις φοίνικας 
κατατείνει ἐπὶ τῆς ηὺὴς Ζιι1. 610 124. ἐπιβαίνειν τῆς γῆς 85 

ΠεΙΟ. 1812 88. ἴχνη τῷ θεῶ, ἐφ᾽ ἃ ὑδενὶ ἐπιβατέον θ91. 
888 584. --- οἷς τὸ ἕτερον βλέφαρον ἐπιβέβηκε τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς φ6. 818522. -- ἐπιβαίνειν 46 οοἶδα, ποιῶνται συν-. 
δυασμὸν τά Ζε πλεῖστα τῶν τετραπόδων, , ἐπιβαίνοντος ἐπὶ 
τὸ θῆλυ τὸ ἄρρενος, αὶ τὸ τῶν ὀρνίθων ἅπαν γένος Ζιεῶ. 40 
889 Ρ26, 29. ἅπαξ ἐπιβάντες οἱ κύνες πληρϑσιν Ζιζ2ο. 514 
420. συνέβη ἤδη ταῦρον ἐκτμηθέντα ἢὶ εὐθύς ἐπιβάντα 
ὀχεῦσαι ἢ γεννῆσαι Ζιγϑ. 510 "8. θᾶττον πληροῖ ἐπιβαίνων 
ὄνος ἢ ἵππος. Ζιζ22. 5158 929. γὰρ ὥσπερ τὰ τετράποδα 

ἐπὶ τὰ πρανὴ ἐπιβαίνει (ὁ ἐχῖνος), ἀλλ᾽ ὀρθοὶ μίγνυντ᾽ ται διὰ 45 
τὰς ἀκανθας Ζγαδ. 117 580. τα πλατεὰ καὶ Ἂ κερκοφόρα τῶν 
Ἐρπροα (σοιᾶνται τὸν συνδυασμὸν) ὁ [] μόνον παραπίπτοντα 
λλὰ ἐπιβαίνοντα τοῖς ὑπτίοις ἐπὶ τὰ πρανῆ τον θηλειῶν. 
Ζιεδ. 5406-18. τὰ ἔντομα συνέρχεται ὄπισθεν, εἶτ᾽ ἐπι- 

15. 

ἐπίθολος 2609 

ζοτίθββο τοίδγθηδυηι καθ᾿ ἕνα μὲν μηδὲν ἢ μικρὸν ἐπιβαλ- 
λειν αὐτὴ ( 6 τὴ ἀληθείᾳ), ἐκ πάντων δὲ συναθροιζομένων 
γίνεσθαί τι μέγεθος Μα]. 998 "2. -- ὅσον ἡ ἑτέρα ἐπι- 
βάλλει τῆς ἑτέρας. ΟΡΡ ἀπολύεσθαι Οαϑ. 212 39ὅ. -- 
ἰπίγαμβ ὅπ ἂν ὁ ἥλιος ἐπιβάλλη, πλείω φύεται Ζιθ18. 
898 λ8. κατα μαθεῖν πῶς (ἡ αὐγὴ) ἐπιβάλλει (ε μοὶ 10) 
ἐπὶ τὸ ὁρατὸν πλα2ὅ. 9007. ταῖς μικραῖς σαύραις ὁ ὃ ἀραχνης 

ἐπιβάλλει Ζι89. 628 Ρ1. --- ἐπιβάλλειν, 8γπ ἐπιπτύσσεσθαι, 
ὉΡΡ ἀναπτύσσεσθαι Ζμγϑ. 664}26-28. --- περὶ νόσων λεκτέον 
ὅσον ἐπιβάλλει (φυδηῦυπι ΣΝ 84) τὴ φυσικὴ φιλο- 
σοφίᾳ μκι. 464}88. ὅσον (καθ᾽ ὅσον) ἐπιβάλλει ἑκάστῳ 
Πββ. 1261 }86.θ7. 1842 "18. α18..1260 319. ηεη1 3. 1245 
320 Ω). ἑκάστῳ τῆς εὐδαιμονίας ἐπιβάλλει τοσῦτον ὅσονπερ 
ἀρετὴς Πη1. 1828 "21. γθ. 1278 θ22 (μάς θχρ] οι πάτα 
νἱάθίαν Πα1 8. 1260 314). ὅταν ἐπιβάλλη περὶ τῆς τοιαύτης 
πολιτείας ἡ ἡ σκέψις Πβδ. 1266 8325. λεκτέον κατὰ τὸν ἐπι- 
βάλλοντα ἐξϑαὶ καιρόν Ζγα2. 1168 58. Ἴξα]. 1214 518. Βυς 
[ογίϑββα τοβεγοπάσπι εϑὺ σκεψαμένυς τὸ ποῖον τίμημα ἐπι- 
βάλλει μακρότατον ΠΡ 18. 1297 ΒΑ (ΒοΒπϑῖάον Ρ, 201). -- 
τιϑὰ πολλὰ πράττειν ἐπεβάλετο ρ4. 1426 488. ὅσοι ᾿ τὸ 

εὖ ζὴν ἐπιβάλλονται ΠΙα9. 1258 38. ταύτην ἐπιβαλέσθαι 
τὴν θοδὸν Πβι. 1200 086. 

ἐπιβάπτει ὁ ὁ ἥλιος τὸ δέρμα πι66. 898 Ὀ18, 17. 
ἐπιβάτης. ἵππος ἀγαθὸς ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην Ηβ5.1106520. 
ἐπιβατικός. τὸ ἐπιβατικόν, ἀϊδὲ οἱ ναῦται Πη6. 1821 }9. 
ἐπιβε εβαιᾶν. Ρ888 τὼ πρότερον εἰρημένα ἐπιβεβαιᾶσθαι καὶ 

φανερώτερα εἶναι Αα82. 41 86. 
ἐπιβεβαιυίσεις ρ88. 1488 ΡΩ9 (ἐστὶ βεβαίωσις 6 οοὰ 8ΡΕ}). 
ἐπιβιβάσκειν. αἱ ὕες κυίσκονται ἐκ μιᾶς ὀχείας, ἀλλὰ πολ-͵ 

λάκις ἐπιβιβάσκυσιν Ζιζ18. 5181. 
ἐπιβλέπειν. ἐπιβλέψαντι ὁ ὁ χαλεπὸν ἰδεῖν μβϑ. 855 Ρ24. οὗ 

μχϑάῖν2ι. ἐξ ἁπάντων ἔστι λαβεῖν, ἐὰν τις ἐπιβλέψη 
ᾧῷατ. 190.514. τὰς ἅμα λεγομένας γνώμας δήλας εἶν εἶναι δὲϊ 

ἐπιβλέψασιν Ρβ::. 139415. ἐάν τις σφόδρα ἐπιβλέπη, 
ἀκ ἄν ἁπλῶς εἴποι Μζ εἶ 1088 21. ὅτως ἐπιβλεπτέον Δαϑὺ. 
4ὅ 528, ἐπιβλέπειν εἰ τὸ κατ᾽ ἄλλον τινὰ τρόπον ὑπάρχον 
ὡς συμβεβηκὸς ἀποδέδυικεν τβ. 109."84, 614. ἐπιβλέ- 
πεῖν ἐν τοῖς γένεσιν τγθ. 120 384. ἀπορήσειεν αν τις εἰς τὸ 

νῦν λεχθὲν ἐπιβλέψας Ζμαι. 041 488. ἐπιβλέπειν ἐπί τις 
ἐπὶ τὰ ὅμοια, τὸ διάφορα, τὰ καθ᾽ ἕκαστον 4] Αὁ 18. 97 
θγ, τβ4.111 84, γ6. 120 382. δ1. 1201, 80. ε4. 18) 
427. η4. 154 316. Φθ6. 25ὅ9521. ἡμβ8. 1206 Ὁ87 8]. μὴ 
ἐπιβλέπειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐλευθερίν Ηδ2. 1130 "6. ἐπὶ τὸν φί- 
λον ἐπιβλέψας, βγη εἰς τὸν φίλον ἰδὼν ἡμβ1ὅ. 1218 510, 
28. --- ὑγϑηβῖῦ ὡδὲ φυσικῶς ἄν τις ἐπιβλέψειε τὴν αἰτίαν 
Ηηὅ. 1147 524, ΔΙἰῦον εἴ τις καλοίη ἄνθρωπον τὸν τε Καλ- 
λίαν καὶ τὸ ξύλον μηδεμίαν κοινωνίαν ἐπιβλέψας αὐτῶν ΜΑΞ9. 
991 88. 

ἐπίβλεψις Αα29. 45.526, Ρ28. βγη ἐπίσκεψις, ἐπισκέψασθαι 
βαίνει τὸ ἕλαττον ἐπὶ τὸ μεῖζον, Ζιεδ. 841 Ῥ84. 19. ὅδ0 δ᾽ Αα28. 4440. 29. 46 519. ἐπιβλέψεις Αα28, 45.517. 
528, τὰ μαλακόστ ἀχὰ τοὶς ὑπτίοις πρὸς τὰ πρανὴ ἐπι- 

βαίνειν ἐμποδίζει τα ἐραῖα Ζγαι4. 120 11. 
ἐπιβάλλειν. ὕτγϑπθ9 ἐπιβάλλειν τὸν πῆχυν τῷ μετρυμένῳ Μι1. 

1058 588. ς{24.1478 Ὀ22. ἐπιβάλλειν αρακτῆρα Παϑ. 
1251 8340 (εἴ ἐπικόπτειν). τὰ ὀχεῖα ἐπιβάλλυσι τοῖς ὄνοις 56 

Ζγβᾷ. 148.521. οἱ τὰ βλέφαρα ἐπιβεβληκότες (αυὶ ρα!ρε- 
Ὁγαβ οοα 8 ἱπίθοίαβ μαθθη) φῦ. 818 526. οὗ ἐπιβεβλῆσθαι 
φθ. 811519. -- πλείως φόρυς ἐπιβαλεῖν ἢ αὐτοὶ ἔταξαν, 
τέλος πολὺ τῷ σιτίῳ ἐπέβαλεν οβ 1858518, 1852 521, 

ἐπιβοσκίς. καὶ ἐξιῶσα ἐπιβοσκὶς τῦ στόματος Ζμδδ5. 618}14, 
ο851207 6 280. 

ἐπιβυλεύειν τινί Πε8. 1808 384 4]. τύτα ἕνεκα ἐπιβυλεύειν 
ὅπως πράξωσιν ΡαΊ. 1864 428. μήτ᾽ ἐπιβυλεύειν μήτ᾽ ἐπι- 
βυλεύεσθαι Πδ11. 1295 582. ὁ ἐπιβυλευθείς, ἢ 418. 1541 
0898, ἡ ὕαινα ἐπιβυλεύει. Ἂ θηρεύει τὰς ἀνθρώπυς Ζιθδ. δ94 
νῷ -- ὃ ἐπιβυλεύσας ὑκ ἀγνοεῖ ΗΕε10. 1188 588. 

ἐπιβυλύ. ὅταν ἐξ ἐπιβυλῆς τίς τινι κατασκευάση θάνατον 
418. 1541781. 

1849 510. -- ὀλίγυ μισθωσάμενος ἅ ἅτ᾽ ὑδενὸς ἐπιβάλλοντος ὁ ἐπίβυλος, ΟΡΡ φανερός Πη1. 1149 "1 5. βγη ἄδικος Ἠη11. 
( ε δάάεδγε, δυρθγα ρο]]οθμο) Πα11. 1259 314. δας 1152.318. 7.1149}18. ὁ θυωώδης ἀκ ἐπίβυλος ΗεΤ. 1149 
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Ρ14. ληπτέον τὸν εὐλαβὴ ψυχρὸν ἢὶ ἐπίβυλον Ῥαϑ. 1867 
484. ἐπιβύλν τὸ φιλεῖν ὡς μὴ ἀεὶ φιλήσοντα Ρβει.1 8395 
1429. ἐπιβύλυ σημεῖα φθ. 811 37. ζῷα ἀνελεύθερα τὶ ἐπί- 

ἐπιγραφή. στήλη ἔχωσα ἐπιγραφὴν ἀρχαίοις Ὑράμμασιν 
θ188. 848 017. 

ἐπίγρυπος ῥίς φΦ6. 811384. βόες ἀγριοι ἐπίγρυποι Ζιβι. 
βυλα. γενναῖα ᾧὶ ἄγρια ἡὶ ἐπίβυλα Ζιαι. 48816,18. τὰ 499 51. , , 
ἄρρενα ἧττον ἐπίβυλα Ζιι]. 608 Ρά. δ ἐπιδακνειν. ὁ καπνὸς ἐπιδάκνων τὰς ὄψεις 96. 1498 "80. 

ἐπιγαμίαι Ῥα14. 1357510. χρῆσθαι ἐπιγαμίαις Πγ9.13280 
588. ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλως ἐπιγαμίας ΠΎΞ. 1280 168. 

ἐπίγα μοι (π0}}168) θυγατέρες 5171. 1662 "25. 

Ἐπίδαμνος, εοἷιθ το8 ρυθ]ίοδα Πβ71. 126718. Ὑ16.1281 
47, ΕἸ. 1801 021. 4. 1804 818. 

ἐπιδανείζ εἰν. ἐπιδεδανεικότες ἐπὶ κτήμασιν οβ1847.11. 

ἐπίγειος. τὰ ἐπίγεια φυτά, μ]απίαα ὑδτγοβίγθβ Ζμὸ ὅ. 681 Ἐπίδαυρος ἢ ἡ παραλία Ῥγ10. 1411511. ἡ, ̓Ἐπίδαυρος 
421. --- Αν68 ὑδσγθβίγθβ. τῶν βαρέων ὸ μὴ πτητικῶν τοῖς μὲν 10 ἐκαλεῖτο Ἔπικαρος ἢ 449. 1551 584. ᾿Επιδαυρίων πολιτεία 

ὁ βίος ἐπίγειος ἢ ἔστι καρποφάγα. τὰ δὲ πλωτὰ ἢ περὶ Γ 449. , ἢ 

ὕδωρ βιοτεύυσιν Ζμὸ 12. 694 51. ὅσοι μὴ πτητικοὶ ἀλλὰ ἐπιδεικνύναι ρ15. 1481 δι]. , ἐπιδεικνύειν ρ8ὅ. 1489 580, 

ἐπίγειοι, κονιστικοί, οἷον ἀλεκτορίς. πέρδιξ, ἀτταγήν, κορύ- 1440 59. 871. 1448 514. ἐπιδείκνυε μ835. 1440 820. ἐπιὸδει- 
δαλος, φασιανάς Ζιι49Β. 638 "1. τα ἐπίγεια ὦ μὴ πτητικά, κνυντες ρ81. 1448 48, ἐπιδεικνύοντας Ρ81. 1444 811. ἀθ ἔογ- 

οἷον ἀλεκτρυόνες ἢ τὰ τοιαῦτα. ἐκ ὀξυωπά Ζμβ18. 687 1Ἰὸ πιΐβ οἵ δεικνύναι. -πς ἐκ τῶν ἀρχῶν ἐπιδεικνίς ᾧα 2. 185᾽ 
Ρ28. κορύδαλος ἐπίγειος, ΑἸαυάδ ογίϑίαία Ζιι2ὅ. 617 "20. 415. ἐξ ων ἐπιδεικνύωσι, λύξειν ὅ χαλεπὸν ῷαϑ. 186 55. ἐπι- 
τὰ τετράποδα ἢ ῳοτόκα ἐπίγεια ἐστιν Ζμβ18. 651 "24. δεικνυΐσιν ὅτι, ἐπιδεῖξαι ὅτι Φὸ 6.218 525. Πα11. 1269 516. 

ἐπιγίγνεσθαι, ἀδ ἰϑαροτο, μετὰ τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας τὰς πράξεις ἐπιδεικνύναι ὡς τοιαῦται Ῥαϑ. 1867 "28. ἐπι- 
ἡ Πλάτωνος ἐπεγένετο πραγματεία ΜΑΘ. 987 .329. ἡμαὶ. 

1182 3158. ἐπιγιγνόμενα. Ορρ προγεγονότα θ62. 885 318. 30 

οὕ 106. 88928. τά μὲν φθείρεται, τὰ δ᾽ ἐπιγίνεται Φθθ. 
2593. Ζιζ 15. 6691. --- - ἐπιγίγνεσθαι ' ᾳ δοοροάογο. εἰ 

, δείκνυε τὸ αὐτὸ πεποιηκότα ρ8. 1428}18. ἡ καθόλυ ἀπό- 
ὁειξις πῶς ἐπιδείκνυσιν ΑὙ 24. 85 521. --- ρᾳ88 ἐπιδεικνύ- 
ὀνται τοσαῦτα χρήματα λαμβάνειν (λαμβάνοντες ρρ!) ρ21. 
1484518. --- ἐπιδέδεικται ὅτι Αα44. 5024 (ΥΥ͂Ζ 6 οοὰ Β οἱ 

πολλαπλάσιον βάρος ἐπιγένοιτο πρὸς θάτερον ἡμισφαίριον Ρτ Δ, ἀυθίτο Ὠμπι. τθοῖθ, ὁέδεικται ΒΚ). π-- πιρὰ ἐπιδει- 
Οβ!ι4. 291.582. μικρῶν παθημάτων ἐπιγινομένων ἐν τῷ γήρᾳ χνώμενος τὸν πλᾶτον Ηδ6.1 128 526. --- πίστεις φέρωσι καὶ 

τελευτῶσιν αν11. 4191. τῷ μὲν ἐπιγινομένυ νάματος τῇ 36 συμβυλεύοντες καὶ ἐπιδεικνύμενοι ἡ ἀμφισβητῶντες Ρβ18. 

δ᾽ ὑπεξιόντος Πγϑ8. 1216 5388. σημεῖα ἐπιγινόμενα, ΟΡΡ 1891 Ρ26. 

ἀπολείποντα φι. 806 38. τὰ ἐξ ἀρχῆς, ορρ τὰ ἐπιγινόμενα 

(ἰπογτοπιθηΐα, υβιγ86) ΠγΎ 9. 1280 380. ἀρεταὶ ἐγγινόμεναι, 

ἐπιγινόμεναι ημαϑῦ. 1198.38, 1191}88. τὴν μὲν ὕλην ὑπάρ- ᾿ 3υλευ: ) ὄν Ῥα8. 18 ; 
χρυ τ το ἐπιγίνεσθαι Ζγα 32. 180 08. ὅχ ὡς ἡ ἕξις ἐνυπ- 80 δεικτικῷ ἔπαινος Ὁ ψόγος, τὸ καλὸν τὸ τὸ αἰσχρόν Ῥα8. 

αρχυσα, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιγιγνόμενόν τι τέλος Ηκά. 11 τά 588. 185812. αϑ. ἡ ἐπιδεικτικὴ λέξις γραφικωτάτη Ργ12. 1414 
αὶ ἐπιγιγνομένη ἡδονὴ τοῖς ἔργοις Ἠβ2. 1104 "ά. --- ἔξωθεν  ἯΤ. , ᾿ ' ᾿ 

τῷ ὀστράκυ τὸ ἄνθος ἐπιγίνεται Ζγε1ὅ. 548 518. τρίχες ἐπι- ἐπίδειξιν. ποιήσασθαι τῆς σοφίας ΠΑ11. 1359 519. (οἵ ἔν- 

γίνονται τοῖς παιδίοις χθ. 191 021. ἐπιγίγνεται τὸ εἶδος τῇ πὰ τῆς εὐδαιμονίας Ῥβ16. 1391 54). --- ὑκ ἀγῶνος, ἀλλ 

ὕλη, ἡ μορφὴ τῷ σώματι Μζιι. 1036.581,}6. φ4. 808 8. ἐπιδείξεως ἕνεκα λέγειν ρ86. 1440 }18. ᾿ ; 

νῳϑ8, --- ἐπιγίγνεσθαι ἱ ᾳ ἰπείάθτα, ὅταν ὄμβροι ἐπιγένωνται, ἐπιδέκατοι τόκοι ῬΎΙΟ. 1411 317. 0β1846 Ρ82. ὁϊόσναι τὸ 

ἂν ἐπιγίνωνται εὐδίαι παράλογοι 4] Ζιζ81. ὅ80 "28, 21. 19. ἐπιδέκατον οβι848 588. ΗΝ νὸν: 
513018. 815. 599 "14. ΡΝ, ἐπιδέξιος. βορέας μεταβάλλει εἰς τὸς ἐπιδεξίως ἀνέμως πκς 12. 

ἐπιγλωττίς (βαπιεὶ ἐπιγλωσσίς Ζμγϑ8. θθ4 422). ἡ ἀρτηρία 94112. --- πιθίϑρι ἀοῇ, 57 εὐτράπελος Ηδ14. 1128517, 
ἔχει οἷον πῶμα τὴν ἐπιγχωττίδα, ἡ μεταξὺ τῶν τρήσεων«ο 88. παραμυθητικὸν ὁ φίλος ἐᾶν ἡ ἐπιδέξιος ἨΙ11. 117] "8. 
αν11. 416 384,08. Ζια16. 49 528. τῆς γλωττῆς τι μέρος. ἐπιδέξιοι τωϑάσαι ᾧ ὑπομεῖναι Ῥβ4. 1881 3584. 

ἐπιγλωττίς (ὑπογλωττίς οἱ ΡΙ6) Ζια11. 492 "84. τίνα ζῷῴα ἐ πιδεξιότης Βὸ 14. 1128"17. 
αὶ διὰ τί ἔχει τὴν ἐπιγλωττίδα ἢ ὑκ ἔχει Ζμγϑ8. 664}21- ἐπίδεσμος. ἐκ τῶν ἐπιδέσμων ὁ σπόγγων ἐκκλύζεσθαι Ζι44. 

6059. Ζιβι2. 5044. ᾿ 68056. να γ νττι 

ἐπιγελᾷ τὰ κύματα ἐν τοῖς βραχέσιν πχΎ!. 981."88. 34. 45 ἐπιδέχεσθαι τὴν ὀχείαν Ζγδῦ. 118 "25. “μηδὲν ἐπιδέχεσθαι 
9834 825. ᾿ Ἔν ἢ πάθος τὴν καρὸιαν Ζμγά. 6611. ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον 

ἐπιγινώσκειν. μὴ ῥᾳδίως ἂν ἐπιγνῶναι ὅτι θήλειαι εἰσιν ἢ τὸ ἧττον ΚΟ. 6.319, 26. 7. 6 520. 8. 1026, 11 58,14. 

Ζιι49. 681}11. ἊΨ ᾿ 9.111, 6. Η62. 1155518. ἐπιδέχεσθαι τὴν μεσότητα Ηββθ. 

ἐπίγραμμα Δηλιακόν Ηαϑ. 1099."28. τὸ ἐπιγραμμα τῷ 1107 28, ἐναντιότητα Κϑ. 11 "1, 4, ἅμα τὰ ἐναντία ΚΟ. 5 

ὀλυμπιονίκη ῬαΊ. 1866 "24. τὸν Ἡσιοδὸν ἐπιγράμματος τῦδε τὸ 584, 641. ἐπιδέχεσθαι τὸν τῷ εἴδυς, τῷ γένες λόγον τζθ. 
τυχεῖν 524. 1568 581. ἐπίγραμμα ὁ βασιλέως ἀλλα βοός 148 "21 ΟΣ μετέχειν τὸ εἶδες "14). δ. 119 8229. Κ5.8 

Ε71. 1489 38. --- ἐπίγραμμα (ἱ 6 τὸ ἐπιγεγραμμένον τί- "2, καὶ τάνομα ὦ τὸν λόγον ἐπιδέχεται τῶν γενῶν τὰ εἴδη 
μημα. Μοῖον βοβόμιδπῃ δ ΡΥρ 118) Ῥα!8. 1814 41. τβ5. 109 Ὁ7. ἐπιδέχεσθαι τάἀκριβές Ηαϊ. 1094 Ρ25. --- τὰ 

ἐπιγράφειν. τὼ τῶν ἀρχαίων γραφέων, εἰ μή τις ἐπιγραψαι, πλοῖα ἐπιδέχεται πλείως ἁμαρτίας Πζθ. 1830 58 δ. ᾿ 

ἐκ ἐγνωρίζετο τί ἐστιν ἕκαστον τζ3. 140 322. ἐπιγραφῆναι ξ5 ἐπίδηλος (ὰ υοὰ ον !άθῃβ δβῦ οὖ αυδβὶ 'πι οου]ο8 ἱπουγτίε; 

τὸ τῷ πρια μένυ ὄνομα 0β1346}911. τοῖς ἐφήβοις ἐπεγράφετο ὍῸΠ ΤΒΤῸ ἀἰβογί παϊηῖϑ δἰϊουΐαβ ον ἀθπτία Βοο νου δἰ σηϊβολ- 

ὁ ἄρχων ἐφ᾽ ὅ ἐνεγράφησαν [ 429. 1849 417. --- οἱ ἐπι- ταν). τῶν ὀρνίθων ἐν ταῖς ἀρρωστίαις ἐπίδηλος ὶ πτέρωισις 

γεγραμμένοι ἥ φυλάττοντες (ἐν συνθήκαις) Ῥαὶ 5. 1816 μᾳ. γινεται" ταράττεται γὰρ ᾿ τήν αὐτὴν ἔχει κατάστασιν 

--- ἐπέγραψαν τοῖς ὀύλοις ἐκ πέντε στατήρων τὴν ἰσοπο- ἥνπερ ὑγιαινόντων Ζιθι 8. 601 6. ἡ φωνὴ ὀξύτητι ἢ βαρύ- 

λιτείαν 531. 1561 8328. ἐπιγράφειν τοῖς πλυσιωτάτοις πλῆ- δὴ τητι μάλιστα ἐπίδηλος, τὸ δ᾽ εἶδος ἐδὲν δια φέρει Ζιδ 9 τοος 

θος ἀγυρία᾽ εἰσέφερον τὸ ἐπιγραφέν οβ1851 "2, 1847 528. 510. μὴ περιχαρὴς γίνηται Πηνελόπη ὁ ἐπίδηλον ποιήση 

ἐπιδεικτικός. ἀναγκαῖον τῷ συμβουλεύοντι ὶ τῷ δικαζομένυ" 
ἢ τῷ ἐπιδεικτικῷ Ραϑβ. 1859 515. --- ἐπιδεικτικὸν γένος τῶν 
λόγων, ἀϊδὲ συμβυλευτικόν, δικανικόν Ῥα 8. 13 58 ΡΒ. ἐπι- 



ἐπιδηλῦν 

[1608. 1606 "27. δὲν ῥὸξ νῦν ποιεῖ ἐπίδηλον τὴν ἡμίσειαν 
ἡμᾶς ἀπέχοντας διάμετρον. 0β:18. 298}29. οΓ 14. 298 48, 
ἢ προσὸν ἡ μὴ προσὸν μηδὲν ποιεῖ ἐπίδηλον, ἐὸὲ μόριον. τὸ 
ὅλν πο 8. 1451 586, ΝᾺ] ΡοΘῦ 1 58. ἐν πολλῷ ,πλήθει ἐπί- 
ϑήλον ποιεῖν τὴν μίξιν, δι᾿ ὀλιγότητα ἐχ ὁμοίως ἐπίδηλον 
αβ3. 851 520. 8. 867 08, ἐπίδηλος, εἴ φανερός, ὀιάδηλος 
Ζιζιτ. δ11 5429, 81. ἡ πέρδιξ ὄσφρησιν δοκεῖ ἔ ἔχειν ἐπίδηλον 
Ζ.ζ2. ὅθ0 "1ὅ. λαμβάνειν αὔξησιν ἐπίδηλον, ποιεῖν ἐπίδηλον 
τὴν μεταβολήν, τὴν αἴσθησιν βἰτα Ζιε1δ. 541 "80. 88. δδὅ 
49, Ζμγιο. 612 082, 618 82, δ. ὃ9. 685ν24, Ζγα20. 728 
18, φωνὴ μεταβάλλωσα ἐν ἐνίοις (τῶν ἡβωντων) ἐπίδηλός 
ἐστιν Ζιει4. 544 80. ἡ μεταβολὴ γίνεται ἐπίδηλος. ἡ κύ- 
ἡτις, ἡ καθαρσίς ἐστιν ἐπίδηλος βῖπι Ζγδδϑ. 116 "14,22. 6. 
115.384,}6. α18. 725 "7. ε8. 78251. Ζμὸ δ. 681088. μβα. 
361 327. πιε11. 912 Ῥ22. ιαρ. 899 "11. 29. 902 δι1, συμ- 
βαίνει ἐδὲν ἐπίδηλον ΖΎΥΙΙ. 168 514, -- ἐπίδηλος ὁ ρατίϊς 
μετριωτέρως ἐπίδηλα ἐστιν ἐνοχλεήμενα, ὑπὸ τὴς ὠδῖνος τἄλλα 

ζῷα Ζιηϑ. 58151. -- ἐπιδηλότεροι γίνονται οἱ μαστοί Ζιηι. 

581 318. ἐπιδηλότατον Ζιζ 14. 508 νδ. πα (χρῆσθαι ὡς 
ἐθέσματι τοῖς ἐπιθέτοις, ὕ ὅτω πυκνοῖς ἡ μείζοσι αὶ ἐπιδήλοις 
Ργϑ8. 1406 320, ἐπὶ δήλοις σοΥν ΒΘΓΠΔΥΒ). --- ἐπιδήλως 
Οβ14. 291}584. μαῖ. 844}28. βΙ1. 8384 515. 8. 868 "18. 
γ4.8714 21. ανϑ8. 471 525. Ζιόιο. 5817. ζ9. 56410, 
11.177. ὅ11 822. ι7.618 8421. Ζμγϑ8. 664 422. 7. 6609 88. 

10. 6712}29, ΖγβΊ. 141315. ὃ 8. 176 19. ε1. 7718 526, 
1195. Ηηδ. 1141 516. πὸ. 8166. ι85. 894 18. ἧττον 
ἐπιόηλως ΖΎΥ!. 150511. ἐκ ἐπιδήλως σφοόρα ΖΙγ11. ὅ18 
48. μᾶλλον ἐπιδήλως Ζιη8. 688 "1. ἐπιδηλότερον Ζγα 30. 
128 Ρ29. ἐπιδηλοτέρως Ζιθ21. 604 523. ἐπιδηλότατα Ζιγι. 

0 

ἐπιεικής 211 

ἐπίδοσις τβ1ο. 1168, 4. ἡ αὐξησίς ἐστι τῷ ἐνυπάρχοντος 

μεγέθυς ἐπίδοσις, ἡ δὲ φθίσις μείωσις Γαδ. 820 580. ἐπί- 
ὄοσις βάρυς, ταχυτῆτος, ἡλικίας Οαϑϑ. 271 3482. πὸ11. 817 
817, τῶν τεχνῶν αἱ ἐπιδόσεις Ηα7. 1098 524. ᾿ τρίτη ἐπί- 

οοσις τὴς ὀλιγαρχίας Πδ6. 1298 521. λαμβάνει ἐπίδοσιν " 
λευκὸν γὰρ ὃν ἐνδέχεται λευκότερον γενέσθαι ΚΒ. 10 Ρ28. 
4[10..18.325, 27, 29. τζτ. 146 48, 84. 188}21. μεγάλην 
ἂν ἐπίδοσιν ἔσχεν ρ8θ.1441 284. κατὰ μικρὸν ἐν πολλῷ 

γίγνεται χρόνῳ ̓  ἐπίδοσις μα14. 851 Ρ26. γίγνεται αὐτῷ 
ἐπίδοσις δὲ ῥώμη Ζιεϊ 4. 5468 39. ἐπίδοσις ταχεῖα γίνεται 
εἰς τὸ μέγεθος Ζιζ 2. ὅ60 320. πρὸς ἃ ἡ ἐπίδοσις μᾶλλον 
γίνεται Ἠβ 8. 1109 817. μα. 1186 528. ἐπίδοσις εἰς τι 
ψΨβό. 4117. αὐξητικὸν τὸ εἰς μέγεθος ποιῶν τὴν ἐπίδοσιν 
Ζγβθ6. 144}80. εἰς ἐπίδοσιν. βαδίζυσα μεγέθως μΆ8. 1200 
Δ21 (δγα εἰς ὑπερβολὴν γίνεσθαι 814, 18). τὸ σύμμετρον 
συνεχῶς αἰσθητὸν εἰς ἐπίδοσιν πκαὶ4. 929 84. (ὔθυς τὸ 
ὄνομα ἀπ᾽ ἔθες ἔχει τὴν ἐπίόοσιν ηεβ2. 1220 Β1, ἕοτι ἀπό- 
δοσιν 6 οοά Μ0). 

ἐπιὸρομαὶ κυμάτων, ορρ ἀναχωρήσεις κθ. 400 326. 4. 396 
819. 

ἐπιδυσφημεῖν. τὸς διὰ κακίαν ὑπερβάλλοντας ὕτως ἐπι- 
δυσφημῦμεν Βη1. 1148 488. 

ἐπιείκεια. περὶ ἐπιεικείας πῶς ἔχει πρὸς δικαιοσιίνην Ἠε14. 

Ἴμβιῖ. 2. τζϑ8. 141 416. ἐπιεικείας τυχεῖν Ῥα12. .1818 518. 
(ἐπιεικείας παραδειγμα ποῖδ. 1454 018, ἐπιεικεῖς ποιεῖν 6 

οοἁ ΑΡ ΨᾺῈΠ Ροσίὶ π 11.) -- απίνοτβθ (οὐ ἐπιεικής), ΟΡΡ 
φαυλότης. βγη ἀρετή Ηκὅ. 111524. Ρα15. 1876 829. 
Πε9. 1809 "6. οἵ ξ4. 971 584. Ηδ8. 1121 024. αρβϑ. 1251 

588. 

ὅ10 85. Ζγαιθ. 121522. πὸ. 8710 380, 39,21. ἐπιδηλο- 80 ἐπιεικής. ὁ ὁ ἐπιεικὴς ἐλαττωτικός, τὸ ἐπιεικὲς ἐπανόρθωμα νο- 
τάτως Ζγαϊ9. 121 "28. ν 

ἐπιδηλᾶν. μικρὰς πάμπαν ἐπιδηλῶσι τὰς συστάσεις μγ8. 
8313.581. 

ἐπιδημεῖν ΔΛοκρὸν ὄντα ἐν Κρήτη 5ἴτα Πβ12. 1284 527. Ε11. 
1818 "6. παρέχυσα τοῖς ἐπιδημῦσι στέγην Γὅ88. 1618 Ρ4δ. 

ἐπιδημητικὰ ζῷα, ὉΡΡ ἐκτοπιστικά Ζιαὶϊ. 488 518. 
ἐπιδια τρίβειν. κεραυνὸς πρὶν ἐπιδιατρίψας μελᾶναι μγ1. 

8171 428. 

ἐπιδιὸ ὅναι, ,ἦΥα μείζω γίνεσθαι Μμϑ8. 1088 57. οἱ ἄνθρωποι 
μέχρι τριάκοντα ἐτῶν ἐπιδιδόασιν πκ. 928 337. τὰ περὶ 

Μαιῶτιν λίμνην͵ ἐπιδέδωχε τὴ προσχώσει τῷ ποταμὰ μα14. 
858 32. τὰ πρότερον πεπονημένα ἐπιδέδωκεν ὑπὸ τῶν παρα- 
λαβόντων τιϑ4. 188 Ρ19. αἱ ἐπιμέλειαι διηρημέναι μᾶλλον 
ἐπιδώσυσι Πβό. 1268 38. ἐπιδέδωκεν ἐν τὴ ̓ πόλει τὸ ὁμολο- 
γεῖν πονηρὲς εἶναι Ῥα1δ. 1876 811. Τὸ μέγεθος εἰς αὔξησιν 

ἐπέδωκεν ΖΎΥ11. 168 Ῥά. ἐπιδοίη ἂν εἰς τὸ βελτίων εἶναι 
Κιο. 18 "24. ἐπιδιδόασιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἔργον Ηκὅ. 1178 
485, εἰς τὰς ἕξεις πκθ10. 901 46, εἰς τὸ μὴ κρατεῖσθαι 
μχϑὅ. 8.58}29. ἐπιδιδόναι ἐπί τι Ζιε14. 545 "14. πρὸς ἃ 
μᾶλλον ἐπιδίδομεν μα 9. 1180 029,80. 

ἐπιδιήγη σις, ΟΡΡ π οδιήγησις Ργ18. 1414 514, 
ἐπιδικάζονται οἱ "ακρθὶ, τῆς μέσης χώρας Ηβ1.1101}81 

(εἴ ἀμφισβητεῖν ὃ 10. 113 54 8). 
ἐπιδικασίαι κλήρων ἢὶ ἐπικλήρων ἢ 381. 1541 010, 18. 
ἐπιὸινῦῶντες αὐτὰς κηφῆνες Ζιι40. 624 8324. 
ἐπιδιορίζ εἰν. δὲν ἐπιδιώρισαν Ογ4. 808 318. ἐπιδίιοριστέον 
τζι2. 149581. 

ἐπίδοξος. πρὸς ὃς ἐπίδοξον πολεμεῖν Ρα4. 1859 589. ἂν ἐπί- 

δοξος ἡ κρίσις ἦ γενέσθαι ρ80. 14817314. τὰ ἐπίδοξα λέ- 
γεσθαι, ῥηθήσεσδαι ρ31. 1448 “1, 40. 19. 1488 382, 86. 

ἐπιδορπισμός τις ὃ τραγηματισμὸς ἐστιν 100.149482.,860. 

40 
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μίμυ ὁικαίν Ἠε13. 1186 080. 14. 1187}12. 26, 84. ζ11. 
1148 421 (ὁ ἐπ. συγγνω μονικός) ἄμβι. 2. Ρα19. 1812 519. 
18. 1374 25, νά. -- τὸ ἐπιεικὲς ἐπαινῶμεν ἣ ἄνδρα τὸν 

τοιᾶτον, ὥστε ἢ ἐπὶ τὰ ἄλλα ἐπαινῶντες μεταφέρομεν ἀντὶ 
τὸ ἀγαθῦ, τὸ ἐπιεικέστερον ὅτι βέλτιον δηλῆντες ἨΕ14. 1181 
1, ἐπιεικής, Βγὼ σπουδαῖος. Ῥβ1. 1878.318, 16. ΗΙ8. 1169 
816, 18. 1168 338. 9. 1170 88 (0011 1169 086. 8.11609585. 

ἘΡΖβοΒ δὰ 8618. 1161 29). Ρα2. 1856 86, β8. 1885} ὅ 
((0}} 1886 "6). Π9. 1210 587. 7010. 1281 212, 28. βγη 
χρηστός Ῥαδ. 1861 088. β8. 1885 ν85 ((0]} 12. 18898}. 
9. 1880 "82 (00}118). ΝᾺ] Ροοῦ 1117. ορρ φαῦλος ΗΥγ1. 
1118 14. δ15. 1128 028. εἴ. 1182.82, 8. ηὅ. 1157 817. 

κθ. 1176 24 (οΓ ορρ οἱ τυχόντες α18. 1103 10). Πβ7. 
1267.36.11. 1218 08. 711. 1282 826. Ρβι:9. 1892 "24, 8. 

1885 υδ8ὅ. πο26. 1462 32. Ορρ πονηρός ΡΎΙΟ. 1411 516. 
ὉΡΡ μοχθηρός Πζβ. 1832 423. ποι8. 1452 084. ἐπιεικὴς 
μακάριος Ηι9. 1110 527. ἐπιεικὴς ὃ ἐλευθέριος Ηδ14. 1128 
818. ὁ ἐπιεικὴς ἀνὰ μέσον τῷ ἀρέσκυ ὶ τῷ ὁὀυσκόλυ. τῷ 

ἀλαζόνος ἢ τῇ εἴρωνος Ἠδ΄12. 1126 521, 18. 1127 08, 8γη 
αἰδήμων Ηγ9. 111 418. προαίρεσις ἐπιεικής Ἠη11. 1152 

411. ἕξις ἐπιεικής. ἐπιεικεστάτη ἡεγ 8. 1281 Ρ22. 7. 1284 
418. ἤθος ἐπιεικές. οΡΡ φαῦλον τβΊ. 118.518. Πθδ. 1340 
817. μόνιμος ἢ ἐπιεικὴς φιλία Ηθ8. 1158 "28. πολιτεῖαι 
ἐπιεικεῖς, ὁΡΡ φαῦλαι Π|δ 2. 1289 "7. ἡδοναὶ ἐπιεικεῖς, ορρ 
μοχθηραι, αἰσχραί Ηκῦ. 1170 524. 283, 1175 Ρ28. ἐπιτηδευ- 

ματα ἐπιεικὴ Ηκ 10. 1180 310, 84. ὀόσις ἐπιεικής (« ὑς 

δεῖ, ὅσα δεῖ) Η5)2. 1120 582. ἐλπὶς ἐπιεικής Ρβϑ. 18380}5. 
λόγος ἐπιεικής, ΟΡΡ εὐήθης τι88. 188 820,14. τὸ ἐπιεικές, 

ΒΥΏ ἀγαθόν ἠεη 3. 1288 Ρ12, 14. οὔ Ρβι9. 1892 "24,11. 
1888 "88 (ορρ φαῦλον). τὰ ἐπιεικἢ κοινὰ τῶν ἀγαθῶν 
ἁπάντων ἐστὶν ἐν τιῦ πρὸς ἀλλὸον ΗζΖ12. 1148 581. ἐξ ὑπο- 
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ϑέσευις ἐπιεικές Ηδ 1δ. 1128 "80, 38. ἐν πᾶσι τὸ αἱρετὸν 
ἐπιεικές Ἠκ 3. 1112}}11. ---- οἱ ἐπιεικεῖς ὦ γνώριμοι, ΟΡΡ 
τὸ πλῆθος, ὁ δῆμος Πζ4. 1818 08, 1819 48. ε8.180827. 
10. 1810}10. --ο ἐκ ἐπιεικὲς σημεῖον τὸ μὴ ἀεὶ τῷ πράγ- 
ματι παρεπόμενον φ1. 806 "12. --- ἐπιεικῶς. ὁ ἀὴρ ἐπι- 5 
εἰκῶς ἀναίσθητον Τα 4. 819 020. ἐπιεικῶς πλατύ, ἐπιεικῶς 
ἔχυσα μῆκος α] Ζια16. 495 Ῥ27. 11. 496 328. β1.500}18. 
ι26. 611 26. φ6. 809 "28. 

ἐπιέναι. τὸ ἄνωθεν ἐπιὸν ὕδωρ 'μα18. 851 36. τῆς θαλάττης 
τὰ μὲν ἀπολειπύσης τὰ δ᾽ ἐπιώσης μα14. 858 "22. ἐὰν τὸ τὸ 
δέρμα ἐφελκόμενον ταχὺ ἐπίη Ζιζ25. 518 58. σκαρδαμύτ- 
τυσιν ἐκ τῷ κανθὺ δέρματι ἐπιόντι Ζιβ132. 804 326. --- οἱ 
ἐπιόντες ἰᾳ οἱ πολέμιοι. νοϊαῦ! ἀμύνειν τὸς ἐπιόντας 8ἴπη 
Πβ1. 1261520. δ4. 129158. 711. 1880 .»88. --- τὸ ἐπιὸν 

ἐπιθυμία 

» » 
ἐπίθεσις, ορρ ἀφαίρεσις ζ 5. 410511. -- αἱ ἐπιθέσεις 

ἢ Α , , 

γίγνονται ἐπὶ τὸ σῶμα τῶν ἀρχόντων, ἐπὶ τὴν ἀρχήν Πε10. 
1811881. ποιεῖσθαι. συστῆσαι ἐπίθεσιν ἐπί τινα Πεῖο. 
1812 820. 7. 1806 "88. οὔ 10. 1811 580. --- ἐν τοῖς ἐπι- 
θέτοις ἔστι τὰς ἐπιθέσεις ποιεῖσθαι ἀπὸ φαύλυ ἢ ἀπὸ βελ- 
τίονος ῬγΣ. 1405 Ρ22. 

ἐπιθετικοῖς φΦ6. 818 37. ὁ θρασύς, ἦθος ἐπιθετικωτατον περὶ 
πάσας τὰς πράξεις ΠΕ11. 1815511. ἐρτὸ 

ἐπίθετος. ἐπιθυμίαι ἴδιοι ἢ ἐπίθετοι. ορρ κοιναί, φυσικαί 
ΗΎ18. 1118 09. πίστεις ἐπίθετοι τοῖς λεγομένοις ὰ πραττο- 
μένοις ρ8. 1428 518. --- τοῖς ἐπιθέτοις πῶς ἁρμόττει χρῆσθα: 
Ργ2. 1405 510. 21. 8.14006.319. 6. 1407}81]1. 7. 1408 

11. ἐπίθετα μακρώ, ἄκαιρα, πυκνα Ῥγϑ8. 1406511. οἵ 
ΨῺΠ Ῥοοὺ 1Π 2558. 

14 τὸ μέλλον. δδοποιήσας τῷ ἐπιόντι" πρὶν ἐπερωτῆσαι τὸ 16 ἐπιθεωρεῖν τι ρ28. 1484 29. 
ἐπιόν Ῥγ14. 141421. 18. 1419 322. ρα ἐπιῶσα Ζιε 88. ἐπίθημα (εἴ ἐπίθεμα). χαλκῶς ἀμφορεὺς ἔχων διερρινημένον 

Ν ἀπο. , 

5888. τὰς ἐπιώσας ὀυσχερείας φυγεῖν, Ξγὰ τὰ μέλλοντα 
κακα ρ1. 1420 "10, 8. --- τὸν τρόπον τῦτον ἐπιῶσιν (1 ᾳ με- 
τιᾶσιν) ἀδύνατον φαίνεται ῷαϑ. 186 54. 

, -» , ΝΣ Ἅ , 

ἐπιζευγνυναι. τὺς δακτύλως τῆς ἑτέρας χειρὸς ἐπὶ τὴν ἑτέ- 30 

ἐπιζεφύριοι Λοκροί Πβ12. 1214 522. 

ραν ἐπιζεύξας πιε11. 912}14. τῶν αἰσθητηρίων ἕκα τον πρὸς 

ἕκαστον ἐπιζευγνύυσι τῶν στοιχείων Ζμβι. θ641.318. τῦτο 
ἐπέζευκται κοινὸν ὄνομα Φε;. 228 321. Ζιδῖ. 581 022. --- 
τοῦ συμβάλλεται πρὸς ὄγκον μὴ ἐπιζευγνύναι, ἀλλ᾽ ἕκα- 
τέρῳ ἑκάτερον Ῥγθ. 1407 "85. οὔ 9.1410 51. ποιεῖ σολοι- 25 
κίζειν τὸ μὴ ἀποδιδόναι, ἐὰν μὴ ἐπιζευγνύης ἀμφοῖν ὃ ἀρ- 
μόττει Ῥγδ. 1401 019. --- ταιδύμοτῃ ἐπιζευγνύναι γραμμὴν 
ἀπό τινος ἐπὶ τι Ἰίπθαιη Δ δἰίαυθο ρυποίο δά αδἰΐδογαπι 
Ρυποίαπι, νοὶ ἀπὸ τὸ π᾿ ἐπὶ τὸ μ ἐπεζεύχθω ἡ τὸ μπ 
βίη μγὅ. 316511, 27, 878 528. ὃ. 878 810. Οβά. 287 "8. 80 

ΗΧχ1. 849 "16 ΟἝρρε|16, κ2. 8391 "25. 

ἐπίθημα εἰς τὸ αὐτήν μόνην τὴν ψῆφον καθίεσθαι ἢ 426. 
1548 08ὅ, 41. 

Ψῳ; μῳ , δὴ ᾽ «. Σ - ἐπιθυμεῖν. τὸ ἐπιθυμεῖν πότερον ἴοιόν ἐστι τῷ ἐπιθυμητικῦ 
τεϑ. 188 384. τὸ ἐπιθυμεῖν ἐκ ἔστιν ἄνευ σώματος Ψαι. 
4031. οἱ ἄνθρωποι ἀδικῶσιν ὅπως χαίρωσι ἡ μὴ ἐπιθυμῶσιν 
Πβ1. 1201 35. ἐπιθυμεῖν. οοηΐ βύλεσθαι Μθδ. 1048 421, 
ἀϊδυ βύλεσθαι ηεγ1. 1285 520-22. ἐπιθυμεῖν ς σοι ΠὸῚ. 
1288}17. ἐδεὶς τῶν ἀδυνάτων ἐρᾷ ἐδ’ ἐπιθυμεῖ ῬβΙ19. 
1892 526. ἐπιθυμεῖν ἀλόγυς ἐπιθυμίας Ῥα11. 1870 520. --- 
ἐπιθυμητόν τινί τι ἨΎ18. 1118.516. ἐπιθυμητὸν τὸ φαι- 
νόμενον καλόν, βυλητὸν ὁὲ πρῶτον τὸ ὃν καλόν ΜΧΊ. 1012 
Α27. τὸ θαυμαστὸν ἐπιθυμητὸν Ῥα11. 1371 588. ἡδὺ καὶ 
ἐπιθυμητὸν τὸ ἐναντίον ὡς χρήσιμον ἡἠεηδ. 1289 Ρ26. ἀνά- 
μνησις τῶν ἐπιθυμητῶν Ηγ18. 1118 418. 

ἐπιθυμητὴς πολέμνυ φύσει Πα2. 1253 86. 
ἐπιθυμητικός. οἱ νέοι ὀργίλοι͵ ἢ ἐπιθυμητικοί Ῥα10. 1869 

ἐπιζήμιος. βλαβερὸν ἐχθροῖς ὺ ἐπιζήμιον Ρβ 28. 1399 "8ὅ. 
ἐπιζήμιον εὐπόροις, βγη ζημία ἐπίκειται Πδ18. 1291581, 
88,26. ἀδικεῖν τὰ ἐπιζήμια. τὰ μὴ ἐπιζήμια Ῥα1 4. 1815 85 
419. --- τὰ ἐπιζήμια ἱ α αἱ ζημίαι πκθ14. 952 512. 

- “ ἵν νοὶ - γ4." ,ὕ 

ἐπιζητεῖν. οἱ βυκόλοι ἐὰν μίαν αἴγα μὴ εὕρωσιν, εὐθὺς πά- 

Η 
ἐπίηρος 
» 

σας ἐπιζητῦσιν Ζιι4. 611 39. καθ᾽ αὑτὰς αἱρεταί, ἀφ᾽ ὧν 
μηδὲν ἐπιζητεῖται Ηκθ. 1116 "6. ἐπιζητεῖν τὸ ἐνδεές, βοη- 
θημα. ἄκος Ηα4. 1091 35, 1. Πβ7. 1267."11. ἐπιζητεῖν τὴν 40 
ἀκρίβειαν, τἀκριβὲς ἐπὶ τοσϑτονΗα 7.1098527.1.1094}24,18. 
τὸ δυνατὸν ἡ φιλία ἐπιζητεῖ Ηθ16.1168}15. ἐν εὐτυχίαις τὰ ἐν 
δυστυχίαις φίλοι ἐπιζητῶνται Ἠ(11.111122. τὰ ἐπιζητέμενα 
περὶ τὴν εὐδαιμονίαν (ααδ6 τϑαυϊταπίαν 88 Ὀθαὐϊ ἀμ θπι) Ηαϑ. 
1098}22. ἐπιζητεῖν τι ἀ6 γοβυβοϊ8πᾶδ γθοοσγάδίϊοῃβ μν2. 452 
416, 22. --- ἀύδογοχθ, ἰπνθδῦρατο μβὅ. 862516. τὸ νῦν 
ἐπιζητόμενον Ηα11.1100482. ἡ ἐπιζητυμένη ἐπιστήμη ΜβΙ. 
995324. ἐπιξητῆσαι (τὰς αἰτίας) ΜΑ6.98816. πῶς ὁ γεω- 
μέτρης ἐπιζητεῖ τὴν ὀρθήν ἨαΊ. 1098 429. ἐπιζητῦμεν θεω- 
ρῆσαι ᾧ γνῶναι ψα1. 402 51. ἐπιζητεῖται πότερον εἷπι Ηιϑ. 
1169 "18. 7. 1167}19. κῷ. 1112 085. Σωκράτης ἐπεζήτει 
τί ἐστιν ἡ ἀνδρία ἡεα δ. 1216 Ῥά (βγπῃ ζητεῖν Ρ9). ---- δ᾽ 
αὐτοὶ ἐπιζητῶσιν (ϑγὰ ἀξιῶν 319) ὡς δεῖ ἀντιφιλεῖσθαι ηεηά. 
1289 818. --- ἐπιζητητέον ΗαΙ. 1094 "18. 
ί χθὼν (ἔπαρ 211) Ψαῦ. 410 "4. 
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ἐπιθεῖν. τὰ ἐν τοῖς ποταμοῖς πλατέα ζωδαρια τὰ ἐπιθέοντα 
Ζιε19. δ51 Ρ22. 

ἐπίθεμα. θυρίδα πλατεῖαν ἔχοντες οἷον ἐπίθεμα. (ν 1 ἐπίθημα) 
Ζιδ4. 529 "8. 

ἐπιθερμαίνεται ὁ ἄρτος, 5γὰ χλιαίνεται. ἀἰδὺ ὀπτᾶται πκα δ. 50 
929 088, 81. 

49. β12. 1889 58. 18. 1390 318. ὁ ἐπιθυμητικός, Βγ ἀκό- 
λαστος ηεβ8. 1221 320. ἐπιθυμητικώτεροι τῶν σιτίων πεά0. 
885 528. --- ἡ ἐπιθυμητικὴ ψυχή ψαϑ. 401 45. τὸ ἐπι- 
θυμητικὸν ἢ ὅλως ὀρεκτικὸν Ηα18. 1102 "80. τβτ. 118 "2. 
δδ. 126.349, 12, τὸ ἐπιθυμητικὸν, ἰδὲ λογιστικόν, θυμικόν 
(ΡῬΙδ0) Ψγ9. 432 28. τεῖ. 129 312, 14. τὸ ἐπιθυ μητικῷ τί 
ἴδιον τεϑ. 188 388 844. δεῖ τὸ ἐπιθυμητικὸν συμφωνεῖν τῷ 
λόγῳ ἨΗγ1ὅ. 1119 14, 156. ἐπιθυμητικῶ ἀρετὴ σωφροσύνη 
τεῦ. 186}14. αρ!Ι. 1249 Ῥ27, 81. 2. 1280 88, 10. 8. 1250 
420, 28. 

ἐπιθυμία. ἡ ἐπιθυμία ἔνδεια πκβ8. 980 328. ἀναπλήρωσις 
τὴς ἐνδείας ἐστὶν ἡ φυσικὴ ἐπιθυμία ἨΗγ18. 1118 519. ἔχειν 
πλήρη τὴν ἐπιθυμίαν ἡεα1 δ. 1215 18. ἐπιθυμία ὼ ὅλω: 
ὄρεξις αἰ]. 480 39. οἷς αἴσθησις ὑπάρχει, ἢ ἐπιθυμία υἹ. 
464 081 φαίνεται λύπη ἢ ἡδονὴ ἐνῶσα, εἰ δὲ ταῦτα, ᾿ 
ἐπιθυμίαν ἀνάγκη ΨΎΙ1. 48458. μετὰ λύπης ἡ ἐπιθυμία 
ΗΎ14. 1119 54. ἡὶ ἐπιθυμία ὄρεξις τὸ ἡδέος τζ 8. 140 "21. 
ψβϑ8. 4145, 2, 12. 710. 438 5325. Ζμβ!1ῖ1. 661 58. Ρα11. 
183710817. 10. 1369}15. Ηγϑ8. 1111 382. 4. 111116. 
η10. 1151 11. ηεβ7. 1228 384. η2. 1285 22. των ἐπιθυ- 
μιῶν αἱ μὲν ἄλογοί εἰσιν αἱ δὲ μετὰ λόγυ Ῥαᾳ11. 1870 518. 
βύλησις καὶ θυμὸς ἡ ἐπιθυμία πάντα ὄρεξις Ζκθ. Τ00 Ρ22, 
18. οἵ ὄρεξις. τὸ κατ᾽ ἐπιθυμίαν ἑκύσιον ἠεβ7. 1223 529. 
κατ᾽ ἐπιθυμίαν ζῶσι ἢ τὰ παιδία, ορρ λογισμός Ηγ18. 
1119}}5. Πηϊὅ. 1884 "28. ἐπιθυμίᾳ ἡ θυμῷ χρῆται ἃ τὰ 
λοιπὸ ζῷα ρ1. 1421510. ἡὶ ἐπιθυμία τοιῶτον (ἀπε θηρίον) 
ΠΎ1Θ. 1238181. ὅταν ὁ λόγος αὶ ἡ ἐπιθυμία ἐναντίαι ὦσιν" 
ἡ ἐπιθυμία κινεῖ παρὰ τὸν λογισμόν Ψγ10. 4338 Ρ6, 425. καἡὶ 
ἐπιθυμία ἡ μετέχει λοόγε ἡεβ8. 1224 ῬΩ, κατέχειν τῷ 



ἐτικαθεύδειν 

λογισμῷ τὴν ἐπιθυμίαν αρῶ. 12580511. ὅ. 1250 018. ἐπι- 
ϑυμία, ἀϊει θυμός Ἠη1. 1149 824 βηη. οὔ δ. 1147 816. ἐπι- 
θυμια κ᾿ ὀργή, ἀϊδὲ βύλησις Ρβ19. 1898 52. ἄλογοι ὀρέξεις 
ὀργὴ αὶ ἐπιθυμία Ῥα10. 1869 "4. ἄπειρος ἡ τῆς ἐπιθυμίας 
φύσις Πβ1. 1261 54. ἐπιθυμίαι κοιναί, ἴδιοι, ἐπίθετοι ΠΥ] 8. 
1118 58. η7. 1149 Ρὅ. τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι τῷ γένει 
καλῶν Ηη6. 1148 "22. ἐπιθυμίαι ἀνθρωπικαί, θηριώδεις, διὰ 
πηρώσεις ὼ νοσήματα Ηη1. 1149 Ρ28 844. (ταῖς κνεσαις 
γϑονται ἐπιθυμίαι ὀρήοννεν Ζιη4. 584 ."18.) ἐπιθυμία 

ἐπικοσμεῖν 918 

ἔντερον ἐπικάμψαν ἄνω φέρεται Ζιὸ 4. 529 512. 
᾿Επίκαρος ἐκαλεῖτο ἡ Ἐπίδαυρος ἔ 449. 1581 585. 
ἐπικαρπία. ἐν ταῖς μικραῖς κτήσεσων ὁ ᾿Αττικὸς τρόπος τῆς 

διαθέσεως τῶν ἐπικαρπιῶν χρήσιμος οαϑ. 1845 218. --ὄ αὶ 
ἀπὸ τῶν βοσκημάτων, πρόσοδος, ἐπικαρπία τε ἢ δεκατη 
καλυμένη" πωλεῖν τὴν ἐπικαρπίαν οβ 184028,1848 428, 25. 
τὰ τῆς ἐμπορίας μέρη διαφέρει τῷ τὰ μὲν ἀσφαλέστερα 
εἶναι τὰ ὁὲ πλείω πορίζειν τὴν ἐπικαρπίαν Πα11. 1258 
24. 

νεανική Ηη6. 1148 521. ὕβριν καὶ ἐρωτικὴν ἐπιθυμίαν 10 ἐπικάρπιος διὰ τί ὀνομάζεται ὁ ὁ θεός κΊ. 401 419. 
ΠεΙ0. 181119, πρὸς ΡΣ ἔρωτες, αὶ ἐπιθυμίαι δελφίνων ἐπικ αταβαίνειν. ὅ ὅταν ἡὶ τρίγλη ἀπέλθῃ, ἐπικαταβὲς νέμεται 
Ζι48. 681510. -- μᾶλλον ὁὀεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁμαλίζειν ἢ ἥ ὁ σάργος Ζιθ2. 591 530. 
τὰς ἐσίας (1 6 τὰς κτήσεις) Πβ7. 1266 "29. ---- ἀντίμιμον ἐπικαταγνύμενα ᾧα πθι. 889 Β11, 
τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαν (ΔΙοίἀδπι) Ῥηϑ8. 1406 480. ἐπικαταλα αβανειν. ὃ ὅταν ἄρκτοι ἐπικαταλαμβάνωνται. ἐπὶ 

ἐτικαθεύδειν βο τοῖς φοῖς, ἰᾳ ἐπῳαζειν) Ζιεϑ. 5642 20. 16 τὰ δένόρα ἀναπηδῶσιν Ζιιθ. 611 88, 
ἐπικαθῆσθαι τοῖς φοῖς Ζιε88. ὅ68.419. ι838. 619 Ρ14, αἱ ἐπικατασπᾶν πια18. 901 82. 
μέλιτται ἐπιιάθηνται ἐπὶ τοῖς κηρίοις Ζιι40. 625 δὅ. ἐπικ ἀΤῊΎ ορ εῖν (εἴ ἐπαναὸιπλᾶν). ἐν τοῖς ἐπικατηγορυ μένοις 

ἐπικαθισ τάναι. τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἐπικαταστήσας ΠΕ11. πρὸς τῷ ἄκρῳ τὴν ἐπαναδίπλωσιν θετέον Αα388. 49 ,2ὅ. 
1313 227. ἐπικεῖσθαι. βάρη ἐπικείμενα Μὸ28. 1028 219. τὸ φορτίον 

ἐπικάειν. ἐπικαίειν. ἀστραπὴ διέστησεν, ἐπέκαυσε δ᾽ ὅτ ἐπίκειται ἐπί τινι Ζπά. 1008. ἐπικειμένης τῆς ῥοπῆς μχ2.850 

μγϊ. 8711 "14, 419. ἐὰν ἐπικαύση τις ὁυσὶν ἢ τρισὶ σιδηρίοις 
ὄρνιθας κατὰ τὸ ἐροπύγιον Ζιιδ0. 6831 526. --- ὁ βόνασος τῷ 

προσαφοδεύειν ἐπικαίει ὥστε ἀποψήχεσθαι τὰς τρίχας τῶν 
χυγῶν θ1. 880 320. Ζιιάδ. 680}10, 18. --- ὁ ἥλιος ἐπικάων ἐπικενῆς ἐστίν 

415. --- πάσῃ ἐπίκειται Κρήτη τῇ θαλάττῃ Πβ10. 1271 
584. --- ἐπίκειται ζημία, τιμωρία Πὸ18.1291 418,28. 
ρ8. 1424584, 58. 

τβϑ8. 824 "40. 
τὴν χρόαν μελαίνει πλη8. 967 53. 1.961524. 1. 966 Ῥ24, 3. ἐπικεφάλαιον ἡ χειρωνάξιον οβ 1846 54. ἐπικεφάλαιον τα- 
ἰμὰθ ἐπικεκαῦσθαι ἀδ οοἸοτο, αἱ μικραὶ μέμτται ἐπικεκαυ- 

μέναι Ζιι40. 621 514. 
κτόν οβ 1848.532. 

ἐπίκηρος ὼ φθαρτὴ φύσις κῷῶ. 892 484. τὰ τῶν ὀρνέων ψὰ 

ἐπκίκαιρος. φυλακτήρια κατὰ τόπυς ἐπικαίρεος Πη12. 1881 ἐπικηρότερα . δεῖται τῆς τεκέσης ΖΎΎΣ. 158 51. 
21. τοστος ἐπίκαιρος, μόριον ἐπίκαιρον Ζικ1. 6838 "80. Ζγὸδι. ἐπικηρύττειν ἀργύριον (ἐπιτίμιον) οβ 1881 Ὁ81. 
166 824. τόπος ἐπίκαιρος τῷ ζὴν Ζγα!ι}. 119.810. ἡ τῷ 80 ἐπικίνδυνος. τὰ μὲν (μόρια τῷ συήματος) ἐπίπονα, τὰ δ᾽ 

ἥπατος φύσις ἐπίκαιρος ΖμὸΣ. 611 486: ἐν Αἰγύπτῳ τῶν ἐπικίνδυνα παϑά. 8683 322. ἔχει τὸ ἐξ αἱρετῶν αἱρετὸς ἐπι- 

παίδων τὴν τροφὴν μὴ εἶναι ἐπίκαιρον 258. 1525 540. κίνδυνον Πβ6. 12866527. ἔστι δ᾽ ἐπικίνδυνος ὅτως ἔχυσα 
ἐναργέστατα (σημεῖα τῷν ἠθῶν) τὰ ἐν ἐπικαιροτάτοις τόποις πόλις τῶν βυλομένων ἐπιτίθεσθαι ἢ δυνα μένων Πβ10. 1212 
ἐγγνόμενα Φ6.814}2.--- πρὸς τὸ ὃ συλλογίζεσθαι περὶ ἕκαστον δ15. --- ἱηροῖβ ἐπικίνδυνον (8ς ἐστίν) Ζιη1 3. 688 810 οἱ 
ὀεὶ ἔχειν ἐξειλεγμένᾳ περὶ τῶν ἐνδεχομένων ὼ ἐπικαιροτάτων 82ὲ ἰοτί θ9. ὅ96 }4. 
Ρβ22.1896}ὅ. τόποι ἐπίκαιροι, ἐπικαιρότατοι τῶν τόπωντγθ. ἐπίκληρος. νόμοι περὶ τὰς ἐπικλήρυς Πβ12. 1214 "26. 9- 
119586. η4.1δ4 12. --- ὅτω σφοόρα ἐ ἐπίκαιρον (ἰ 6 πιδρπὶ 
πιοῃθ 01} τὸ ἐξιὸν (σπέρμα) ἐστί πὸ 21. 819 39. 

121 0.827, 24. κλήρων ὼ ἐπικλήρων ἐπιδικασίαι πρὸς τὸν 

ἄρχοντα λαγχάνονται [881.1641}10, 18. ὁ πολέμαρχος 
ἐπικαλεῖν. μ888 ατυρος ὁ φιλοπάτωρ ἐπικαλύμενος ῶν 
Η78. 11481. Ζιι82. 618 Ρ25. --- πιϑᾶ ἐπικαλέσασθαι τὲς (0 

εἰσάγει τὰς δίκας κλήρων ὰ ἐπικλήρων τοῖς μετοίκοις 388. 

Διοσκύρας ηεη12. 1245 ν88. 
16429"171, 28, 26. στάσις ἐξ ἐποιλήρων γενομένη Πε4. 

ἐσικάλυ μ μα. νϑίδιηθα, τὸ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον τοῖς μὲν 
1804 84, 10. ἐνίοτε ἄρχυσιν αἱ γυναῖκες ἐπίκληροι ἦσαι 

Ηθ12. 1161 81. 
ἀκάλυφές ἐστιν, ὥσπερ τὸ ὄμμα. τοῖς δὲ τὸν ἀέρα δεχο- ἐπικληρῦν. οἱ θεσμοθέται ἐπικληρῦσι ταῖς ἀρχαῖς τὰ δικα- 
μένοις ἔχει ἐπικάλυμμα ψβϑ9. 4222). --- Ὀγδποβίασυσῃ στήρια ἢ 318. 1541 58. τοῖς διαιτηταῖς ἐπεκληρᾶντο αἱ ὀιαιται 
ορογουϊατα, τὰ ἐπικαλύμματα τῶν βραγχίων, τοῖς βραγχίοις 4. [{41]14.1 541 82 ἧς 

Ζιβι8. δ0ὅ 41. Ζμὸ 18. ,.896 508-11. --- ορθτουϊα τῶν ἐπικλίνειν τὸ στόμα (θύων) Ζαβιτ. 660 "22, 
στρομβωδῶν καὶ τῶν τοιύτων Ζιδ 4. 580 3421. ε1ὅ. ὅ41 8. ἐπικ λίν ται καλῦνται τῶν σεισμῶν οἱ εἰς πλάγια σείοντες 
818. 599 314. Ζμὸ δ. 6719 Ρ27, --- ἐπικαλύμματα ἴῃ οορμᾶ- κατ᾽ ὀξείας γωνίας κά. 896 51. 
Ἰοίβογασθ Ἵγυβίδοθογαμι Ζιὸ 8. 527 "15, 17, 19, 21, 27, 81. ἐπικλυζομένη πλημυρίσιν ἡ γῇ κῦ. 391829. 
-- ροβίδράοπιδη ογυδίδοθογαπι Ζιὸ 8. 527 ΒΩ8. εἼ. 841 ν28, δ0 ἐπικοινωνεῖν. ἐπικοινωνῦσιν αἱ ἐπιστῆμαι ἀλλήλαις ΑὙΙ 1. 

80. 11. 849.322. 81 199, Π1 8ὅ8, Κο75, ΑΖι δὰ ἃ], εἴ 11.526. οὔρθ. 1427 088. οβ 1848 "16, ἐ ἐπικοινωνῶσιν οἱ τόποι 
ἐπίπτυγμα οὐ κάλυμμα. τὸ. 128 56. ἘΞΞ: δ πάσαις ἐπικοινωνεῖται (Υ], ἐποικονομεῖται 

ἐπικαλύπτειν. ἀδέποτε τῷ δέρματι, ἐπικαλύπτεται τῶτο ΒΚ) ταῖς οἰκονομίαις οβ.1840 14. 
Ζιβιι. 508 488. ἐπικαλύπτεται, ἡ ὄψις πλαϊ4. 958 082. ἐπικοιτάζεσθαι. ἐν οἷς εἴωθε τόποις ἐπικοιτάζεσθαι τὰ ζ "α 
ἐπικαλύπτεται ὁ νᾶὼς πάθει ἣ ὕπνῳ Ψγϑ. 4297. -- τῶν δδ Ζιθι4. 699."80. 
βλεφάρων ἐπικεκαλυμμένων (ἰ 9 τὰ βλέφαρα οἷον κάλυμμα ἐπικόπτειν. ὃ βασιλεὺς τὰς ,πεφοονηματισμένυς ἐπέκοπτε 
ἐπίκειται) αι. 481 525. (ὠ, 4 κολϑέειν, ταπεινῶν). πολλάκις Πγ18. 1284}2, --- ἐπι- 

ἐκικαλυ πτή ριον. οἱ ὄνυχες τοῖς ἀνθρώποις ἐπικαλυπτήρια" κόψας χαρακτῆρα (τῷ ἀργυρίῳ) οβ 1849 581. 

σκέπασμα γὰρ τῶν ἀκρωτηρίων εἰσίν Ζμὸ 10. 687 ν24. ἐπικορί εἰν. τῶν περδίκων οἱ τιθασσοὶ τὲς ἀγρίας ὀχεύωσι 
ἐπικάμπτειν. ἔγϑῃβ ἐπικάμπτειν τὸν δάκτυλον ἐπ᾽ ἄκρυ. Ζιε80. 80 καὶ ἐπικορίζυσι ὦ ὑβρίζυσιν Ζιιδ. 614 510. 

556 17. ὀφρὺς ἐπικεκαμμένη Ζμγϑ. 6711 588. --- ἴῃ τὸ ἐπικοσμεὶ ιν. ὼ τὰς κέρκος ἐπικεκόσ μηκεν ἡ φύσις θριξιν 

Υ. Νπι 



οἹ4 ἐπικυρία ἐπίλογος 

Ζμβι4. 658 .382. --- ἐπικοσμηθὲν ἥθεσι ἢ τάξει νήμων ἑνδεκαίτα μηνὸς Ζινά. 584 "87. 8. 5888. ἐπιλα μβάνυσι (ἢ 
ὀρθῶν Πβ5. 1268 "23. Ὑ ἐνταῦθα πρεσβείων ἡξη10. 1242 85. --- ἐαν τις ψύλας 

ἐπικυρία. δεῖσθαι ἐπικυρίας ἨΠ11. 1171 428. διωθεῖσθαι τὴν τὴν νήτην ἐπιλάβη πιϑ,4. 919}16. 42. 921 "14. κἄν κατα- 
ἐπικαρίαν Ἠθ16. 1168 "24. τῆς ἐνδείας ἐπικυρία, τὸ κέρδος σπάση τις τὰς σύριγγας κἂν δὲ ἐπιλαβη ακ 804 5315. --- 
Ηθ160. 1168 "4. γίνεταί τις ἐπικυρία πρὸς τὸ μὴ λυπεῖσθαι δ εἴωθε" τὰ παιδία σπασμὸς ἐπιλαμβάνειν Ζιη13. 588 48. --- 
ΗΙ11. 1171}1. τοσαύτη γεγένηται ἡ ἐπικυρία ὅσον τις ὅταν τὰς χλεψυδρας πλήρεις ὅσας ἐπιλάβη (πιογοϊα δ) τις, 
ὠφέληται Ηθ15. 1168 219. ἐπιλαβὼν τὸν αὐλόν, ἐπιληφθέντος τὸ αὐλῷ πβι. 86618. 

ἐπικυφί (ζει ἄλληλα τὰ ἄκρα μχϑ36. 851 512. ι58. 1412, 18, 27. τὸς πόρυς τῷ στόματος ἐπιλαμβάνων 
ἐπικράτεια. κατὰ τὴν ἐπικράτειαν θ101. 840.321, διὰ τὴν τοῖς ἐπικαλύμμασιν Ζιὸβ. 821 19,21. οΓ 2. 526}}19. τῶν 

ἐπικράτειαν ἕπεται πέψις. ἐν παντὶ ζῴῳ φτβι. 822 525. --- ΄ὸ τς ἐπιλα μβανομένων ἔξω Ζιγ8. 51438. -- ἰηΐχδην 
ἔρος ἐν τὴ ἐπικρατείᾳ τῶν Καρχηδονίων θ118. 841 389. ταν τῷ ἔαρος ὑ ὑγρῶ ὄντος εὐθὺς ἐπιλαμβανη τὸ θέρος θερμὲν 

ἐπικρατεῖν. ἐπικρατῦσιν οἱ δῆμοι τῶν εὐπόρων ἀζι. 1821 ν ὰ ξηρόν παϑ. 860571. 9. 860 526. ---᾿ δὰ οἱ δακρνειν 

419, οβ184781. --- ἐπικρατεὶ τὸ ψῦχος, τὸ ὑγρόν μα11. ἀρχόμενοι ἐπιλαμβάνονται τῶν ὀφθαλμῶν Ργ16. 1411}Ὁς. 
8471 026. ἡμβ11. 1210.520. τὸ ἐπικρατῶν λέγεται ἐν τῇ ὅτυ ἂν ἐπιλαβηται, ἀπεσθίει Ζιθ2. 590 "8. ἐπιλαβόμενος 
μίξει Τὰ δ. 821 588. ἀναγκη κινεῖσθαι κατὰ τὸ ἐπικρατῶν 16 στασιαζόντων ὁ ὁῆμος ἐκράτησεν Πεθ. 1830518. --- ἐὰν 
Οα2. 269 32, ὅ, 29. ἡ τῶν  ἱπποβοτὼν ἐπεκράτει. πολιτεία ὁ λέων ἐπιλοίβηται δασέος, φεύγει Ζιι44. 629 "18. -- 
ἔ580. 1570 ῥά. --- ἐπικρατεῖν α ρατιϊς ἐκ ἐπεκράτυν διαι- ἐπίληπτος θ18. 881 "25. 11. 885 "82. ἡ πέρδιξ, προκυλιν- 
ρῦντες 2γδ4. 718.329. δεῖται ὥσπερ ἐπίληπτος ὦἦσα Ζιιδ. 618 "18. οἱ ἐκ παίδων 

ἐπικρεμαννύναι. φόβον ἐπικεκρεμαίσθαι, μείζονα Γ1τ. 1477 ἐπίληπτοι πλ1. 958 "6. ἐπίληπτοι ἐν τῷ γένει πλα2ῖ. 960 
"18, -- ἐπικρέμασθαι. αἱ ἐπικρεμάμεναι συστάσεις τῶν 20 511. 26. 960 510. 

ὀρῶν μα!ά4. 852 "9. οἷον σπόγγος πυκνὸς ἐπικρεμάμενος ἐπιλανθάνεσθαι διὰ τὸν χρόνον Φὸι2. 221 882. ἐπιλαθόμενος 
μα18. 860 58. τοῖς ἐξ ὕπνυ ἀνεστηκόσιν ἐπικρέμαται τὰ ΨΎ8. 428 "6. εἰ ἐπιλέλησται, ᾿ ἐμαθέ ποτε τῶτο Ῥβ19. 
ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς 6.811 Β17. 139218. ἐπιλελῆσθαι δια χρόνω πλῆθος μα14. 851 21. 

ἐπικρίνειν. τίνι ἐπικρίνει τί διαφέρει γλυκὺ ἢ θερμόν Ψγ1. ἐπιλέγειν, ἐπειπεῖν, ΟΡΡ προτιθέναι, προειπεῖν: ἐπιλεγόμενα 
481 420. τὸ κύριον ὃ τὸ , ἐπικρῖνον εν8. ΘΙ, Ὧδ, 6. 45 ἔρσικε μαρτυρίοις, προτιθέμενα ἐ ἐπαγωγὴ" ἐπιλέγοντι ὃ ἕν ἱκανόν, 

ἐπίκροτος. ἡ χελώνη τὰ αὶ κατορύττει ἢ τὸ ἄνω ποιεῖ ἐπί- προτιθέντι ἀνάγκη πολλὰ λέγειν. ἐπιλέγειν τὴν αἰτίαν αἱ 
κροτον Ζιε88. ὅ58 86. Ρβ2ο. 1894518, 1δὅ. 21. 1394 81, 1395 827. Ὑ16. 1411 

ἐπικρύπτειν. ἐπικεκρυμμένον Πγὅ. 1218 889. 428. τθι. 1586 20. ΡΑτῖϊζον δοοϊρίθπάπι, νἱἀθῦαγ ἐν πᾶσι 
ἐπίκτησις. ἐμαντεύσατο ἐπίχτησιν ἔσεσθαι χρημάτων Ζιγ20. δεῖ τὴν τῶν δημογερόντων ἐπιλέγειν φωνήν Ηβ9. 110911. 

522 .518. 80 οἴ πκϑ4. 926 }28. τὸς ἀνθρωπυς ἐπιλέγειν τῷ λοιμῷ φεῦγ᾽ 
ἐπίκτῆτος. τὰ ἐπίκτητα, ορρ τὰ σύμφυτα Ζγαι1. 121 080. ἐς κόρακας 454. 1552 "18, 26. ἐπιλέγεταί τι (ἀϊοῦῖβ δᾷάϊ- 

πο1θ6. 1464 28. πε21. 888 δ7. ΟΡ φυσικά, φ2. 800 524. ἴα.) τοιῦτον 688. 887 4, ἐπιλέγεταί τις ὼ μῦθος Ζιι82. 
ΟΡΡ φύσει ΤΎΙ, 116 011, πε14. 882 "22. τὸ αὐτοφυὲς τῷ 619518. -- ἐπιλέγειν, τινί, ἱ 4 κατηγορεῖν τινός: ἐπιλέγειν 
ἐπικτήτυ αἱρετώτερον Ῥαΐῖ. 1865 329. σύστασις ἐξ ἀρχῆς, τοῖς εὖ ἔχυσιν ἔργοις, ὅ' ὅτι ὅτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν ὦ εὐδς προσθεῖναι 

ὃκ ἐπίκτητόν τι πάθος ανι 1. 418 Ὁ27. τὸ αἷμα ἀκ ἐπίκτητον 8ς Ηβϑ. 1106 510. εἰ δεῖ τύτοις ἐπιλέγειν μὴ μόνον τὸ καλὸν 

ἀλλ᾽ ὑπαρχει Ζιγι9. ὅ2011. ἐπίκτητος τροφή, θερμότης ἀλλὰ ἢὶ τὸ χρήσιμον Πηϊ. 1828 "12. --- τηρὰ ᾿Αθηνὰ τὸν 
Ζγβδ. 14558. 1. ΤΑ] 519. αὶ νόσος γῆρας ἐπίκτητον, τὸ Πανδαρεν ἐπελέξατο ὡς φιλοχρήματον 146. 1508 510. 
γῆρας νόσος φυσική Ζγεά. 184088. ἀγαθὰ ψυχῆς, πτώματος, ἐπιλείπειν ὑγϑΏ8. ταχὺ ἐπιλείψει αὐτὸς τὰ ὑπάρχοντα Ηδ3. 

ἐπίκτήητα Ρ5.142358, 10 (ϑρθϑαροὶ δὰ Ἀ1Ρ108. οἵ ταὶ ἐκτός). 1121.284,11. -- ἰπύσβῃβ ταχὺ ἐπιλείψει τὰ εἴόη Μμδ. 
ἐπικν εἶν. ἄνθρωπος, ἐὰν ὴ ἑτέρα ὀχεία τῆς ἑτέρας γένηται 40 1084 818. ὑκ ἐπιλείπει ἢ θάλασσα ὦ ωσπερ οἱ ποταμοί μβϑ. 

πάρεγγυς, ἐκτρέφει τὸ ἐπικυηθέν Ζγδῦ. 118 9. συνέβη 858 527. ἐπιλειπύσης τῆς δυνάμεως μβ8. 861 Ρ4, εκ ἐπι- 
ἐκπεσεῖν τὰ ἐπικυηθέντα Ζιηά. δ85 811. ἤδη δίδυμα κύνυσα λείπυσιν αἱ μεταβολαί 5ἷπι Γβ10. 8861 (οΓ ὑπολείπειν 
γυνή τις ἐπεχύησε τρ: ἴτον Ζιηά. δ85 511. Ρ26). Φγθ. 206 "8. 

ἐπικνημα. τὰ πολυτόκα ἐπικυΐτκεται διὰ τὸ τὰ πλείονα τῇ ἐπιλευκαίνειν ἰηΐτ Ζμὸ 1. 610 382. 
ἑνὸς εἶναι θατέρῳ ,βάτερον ἐπικύημα Ζγὸδ. 1181. 46 ἐπιληπτικός. νόσοι ἐπιληπτικαί (ορρ συνεχεῖς). νοσήματα 

ἐπικύησις. γνεταί τισιν ἐπισύλληψις ὼ ἐπικύησις 260. ἐπιληπτικά Ηη6. 1149 411. 9. 1150584. πλ:. 954 580. 
1525 589. ἐπιληπτικὰ γίνεται τὰ παιδία υϑ. 451 88. οἱ ἐπιληπτικοί 

ἐπικυΐσκειν. τὰ πολυτόκα ἐπικυΐσκεται ζΦγδδ. 118 "6, δα- θ66. 888 529. τὰ ἀρρωστήματα τῶν ἐπιληπτικῶν διὰ τί 
σύπυς Ζγδδ5. 114.381. Ζιεϑ. 542}81. ζ.88. 519 582, η4. καλεῖται ἱερὰ νόσος πλι. 988.816. 
588 35, τὰ σελάχη Ζιζι1. 500 51. (ἴππυ) τὸ τῆς ὑστέρας τ0 ἐπιληψία. γαλεωτυ τὸ γῆρας ἐπιληψίας φάρμακον 6 381. 
μέγεθος πλέον μὲν ἢ τῷ ἑἕνι, ἔλαττον ὁὲ ἥ ὥστε ἄλλο ἐπι- 1588 580. --- κἡὶ ἐπιληψία 1 ᾳ τὸ ἐπιλαμβάνεσθαι. κατέχεσθαι 
κυΐσκεσθαι τέλειον Ζγὸ δ. 118 θ28. Ζιηά. 888 56. τὸ πνεῦμα πβι. 866 814,10, 18. 

ἐπικύπτειν. ὀρθὸς ἕστηκε. μικρὸν ἐπικύπτων Ζιγ21. 522 518. ἐπίληψις. ὅμοιον ὁ ὕπνος ἐπθόψει υϑ. 457 49. --᾿ καὶ ἐπί- 
ἐπιλαῖΐς (ἐπίλαϊς Αδι ὑπολαὶς 5.1 588 ΡΙ6) γοίδσίαυ ἰπύου ληψις διαστροφὴν ποιεῖ πλα2ῖ. 960 518. 

τὰ σκωληκοφαγα Ζι88. 892 "22. ΕΡ1118 ὙΒοπιΔ6. Καὶ 866, ὅ 55 ἐπιλογίζεσθαι. προοιμιάσασθαι πρὸν εὔνοιαν. ἐπιλογίσασθαι 
Βγἱνία ουττυοα; 80.111, 46 ΒΥ]ν}8. οαγγαοθ γα] Βαχίοοϊδ πρὸς ὀργὴν ἢ ἔλεον {128.1499 528. 

οοηδηίβα. 8β6α οἵ Μμηὰ 101-110. εὐ ΑΖΙ191, 81. ἐπιλογισμοὶ Ε ἐξετάσεις Πζϑ8. 1822 585. 
ἐπιλαμβάνειν. ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα ταλάντοις ἐπέλαβεν ἑκατόν ἐπίλογος. περὶ ἐπιλόγυ ΡΎ19. ὁ ἐπίλογος τὸ μὲν κεφάλαιον 

ΠαΙ1. 1259 428. ἐπιληπτέον τὰ ἀπὸ τῶν ἄλλων χρωμάτων ἔχει προτρέψασθαι τὰς ἀκύοντας 125 1499 ὑγ. ὅ ὅπως ἐπι- 
τὴν ὁμοιότητα χ 3. 192}25. --- ἀεὶ πλείω τόπον ἐπιλαμ- 80 λογος ἀλλὰ μὴ λόγος ἦ ἡ ῬΎ19. 1420}5. χρὴ τιὺς ἐπιλόγυς 
βάνειν ΟὙΤ. 805 19. ἔνιαι γυναῖκες ἐπιλαμβανυσι ᾧ τῷ ἐκ τῶν ἀνὰ μέσον μέρῶν μήτε παντελῶς ἐξαιρεῖν μήτε 



ἐπιλύειν ἐπίπεδος 91ὅ 

Ἐπιμενίδης ὁ Κρὴς ὁμοκάπυς καλεῖ Πα2. 1253 "14. τὸ 
γεγονὸς ἐπιστητὸν ἢ τοῖς μάντεσι λέγει ῬΎΙ1. 1418 328. 
Ἐρἱπηθηϊάθβ ροβίθα Βυζυροβθ ἀϊοίαβ δϑβὺ βοουπάυτῃ Αγίβίο- 

58. ἐπίλογος τοῖς ἐνθυμήμασιν Ῥβ20. 1894 511. ὑθίθηι ἢ 848. 1686 24. 
ἐπιλύειν. (ἀπορία τις) ἐκ τῷ μου ἐπιλύεται [164.1505 "12. 5 ἐπιμήκης. τῷ ἐπιμήκει (1ᾳ τῷ μήκει!) τῶ χρόνυ φτβ3. 
ἐπίλυπον, δγῃ λυπηρόν Ηγά. 111117. βγῃ ἀηδές Ηχδ. 8238 Ὀ18. : " 

1115}18. τὸ ἐπίλυπον ᾧ ἐν μεταμελείᾳ ἨγΎΖ2. 1110}19. ἐπιμηνίων (ἰ ᾳ καταμηνίων) σχέσις ΖικΊ. 688 0171. 
ἐκίλυπον ἡ ἀνδρεία ἨγΎ13. 1117 8384. ἐπιμιμνήσκεσθαι. περὶ τῷ ἔνια κυφότερα εἶναι ῥδὲν ἐπε- 

ἰσιμαχία Πγϑ9. 1280 27. μνήσθηταν Οδ2. 809 325. 
ἐκιμέλεια. αἱ ἐπιμέλειαι ᾧ αἱ σπυδαὶ ἡὶ αἱ συντονίαι λυπηραί το ἐπιμίσγεσθαι πρὸς ἀλλήλυς ΠγΘ. 1821 489. 

Ρα11. 1870511. διαὶ τέχνης ᾧ ἐπιμελείας Ῥβ19. 1392}7. ἐπιμόνως (βο᾽ ἐπεὶ μόνως) ξ4. 919 41. 
εἴ Ζιη!. 581 525. ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιμελείαις περὶ ὧν ἐστὶν ἐπιμόριον, ορρ ὑπεπιμόριον Νδ15.102152 ΒΖ. πιθ41.921}5. 
ἐπιστήμη ΗΖΙ. 1188"21. --- ἐπιμέλεια περὶ τὸς θεύς, περὶ ἐπιμυθεύειν. τὰ ἐπιμυθενόμενα πέπλασται Ζιθά4. 606 56. 
τὸ θεῖον, τῶν θεῶν Ῥζβ. 1822 "18 (οἵ ἐπιμέλειαι περὶ τύτων ἐπίνεια ὴ λιμένες Πη6. 1821 488. 
1.30). Πη8.18328}12. ρ8. 1428 389. ημβ8. 1201 56. αἱ ῃς ἐπινεῖν. ἡ νάρκη λαμβάνει τὰ ἐπινέοντα Ζιι81. 620 Ρ22. 
πρὸς πόλεμον ἐπιμέλειαι Πη2. 1825 "6. ἡ τῶν κοινῶν, τῶν ἐπινέμειν παρὰ τὸν ποταμὸν Πεδ. 1805 526. --- ὁ σαργος 

τᾶσι τοῖς μέρεσιν ἐπιφέρειν ρ28. 1484 "22. ὅταν τὸ μαρτυ- 
βήμενον ἧ πιθανόν, ἐδὲν δέονται αἱ μαρτυρίαι ἐπιλόγων ρ16. 
1431525. γνώμη μετ᾽ ἐπιλόγυ, ἄνευ ἐπιλόγυ Ρβ21. 1894 

ἰδίων ἐπιμέλεια Πγὅ. 1218 35. δ6. 1293 1. ἐπιμέλειαι 
πολιτικαί, οἰκονομικαί, ὑπηρετικαί Πὸ 16. 1299 320. ἐπιμέ- 
λειαι διηρημέναι Πβδ5. 1268 521. δήμαρχοι τὴν αὐτὴν ἔχοντες 
ἐπιμέλειαν τοῖς πρότερον ναυκράροις ἢ 359. 1688 586. τὸ 20 
ἔσγον βέλτιον τῆς ἐπιμελείας μονοπραγμονέσης ἢ πολυ- 
πραγμονύσης Πδ1δ. 1299"89. κύριος τῆς τοιαύτης ἐπι- 
μελείας Πδ 16. 1800 86. --- ποιεῖσθαι ἐπιμέλειαν, ἐπιμέλειαν 
πολλήν, κοινήν, τινός, περί τι Ζιζθ. 868 010. ΠἯ1.1298 
518. ε8. 1309.320. η12. 1381}7. ΡΎΙ. 1404 38. ἔχειν ἐπι- 25 
μέλειάν τινος μὴ παρέργως Πη11. 1380}11. εἶχον ἐπιμέ- 
λειαν ὅπως δίκαια εἴη τὰ μέτρα 412. 1546 "27. ἐν ἐπι- 
μελείᾳ εἶναι Ῥβ11. 1891 526. τυγχάνει τι ἐπιμελείας Πβ8. 
136188. πολλὰς ἐπιμελείας ἄμα προστάττειν Πὸ15. 1299 

- , 
"7, πάντα ταῦτα συμβαίνει κατὰ μίαν ἐπιμέλειαν ΠῚ] 6. 80 
138547. τὰ πολλὰ ταῖς ἐπιμελείαις ἐδημαγωγον ΠΕεῚ12. 
131517. 

ἐπινέμεται τὴ τρίγλη, βγῃ ἐπικαταβὰς νέμεται Ζιθῶ. 591 
519,30. ᾿ 

2 “ ΄ - - ἐπινεφεῖν. οἱ νότοι ἐπινεφῶσιν, δγῃ ἐπίνεψιν ποιῶσιν πκς 88. 
944 026. 

ἐπινέφελος. οἱ βορέαι ἐπινέφελοι πκς 62. 941}. --- τὰ 
ἐπινέφελα ἀλεεινότερα τῶν αἰθρίων πχε21. 989 "88. ὅταν 
ἐπινέφελον ἧ, ορρ αἰθρίας ὅσης μβϑ. 369"28. πκε21. 989 
589. γίνεται ἐπινέφελα, ὅταν ἐπινέφελα ἧ, ἐπινεφέλων ὄντων, 
ἐν τοῖς ἐπινεφέλοις πκς 8. 941 518. δ. 947 417. 18. 989 
ν15, 18. 21. 940Δ1. 

ἐπινεφὴς ἀήρ πκς8. 941 88. 
ἐπίνεψιν ποιεῖν πκς 88. 944 "25. 
ἐπινοεῖν. ἐπενέσν οἱ ᾿Αλωαδαι ἀφικέσθαι κΙ. 891 510. φιλο- 

σοφίᾳ (φιλοσοφίας) μηδὲ μικρὸν ἐπινοεῖν κὶ. 391 "7. 
ἐπίνοιαι τέχνης κθ. 899 0171. 

ἐνίνοσος, ὉΡΡ εὖ διακείμενος ΗΎΘ. 1118 328. 
ἐκιμελεῖσϑαι, ἐπιμέλεσθαι. ἐπιμέλονται τῆς σωτηρίας Ηι1. ἐπιξενῶᾶσθαί τινας ἐν ἄλλοις τεθραμμένυς νόμοις ἀσύμφορον 

1167 22. καλῶς ἐπιμελομένων Πεθ.1805}20. πολλὼν ἐπι- 
μελεῖσθαι 11δ1 6.129951 ὅ. ὁ βασιλεὺς ἐπιμελεῖται τῶν μυστη- 856 ἐπιξηραίνειν πκαὶ!. 928 49. 
βὼων [385.1542329.886.1542}1. ὁ ἐπιμελόμενος τῶν σμη- 
νῶν Ζι40. 626488. ἐπιμεληθῆναι ΗΎΤ΄. 1114 58, 4. -- ἐπι- 
μελητέον τινός, περί τι Πη11. 1381512. 16. 188481. 

ἐτιμελήής. δοὶ ὄρνιθες ἐπιμελεῖς τῶν τέκνων Ζι11. 614 588. 
ἐπιμελῶς τὸ ἐπεξελθεῖν Ῥα12. 1372 080. ἀδιυνατον μὴ ἐπι- “᾿ 

μελῶν δεσποτῶν ἐπιμελεῖς εἶναι τὸς ἐφεστῶτας οαθ. 184 
411. τίνες ἐπιμελεῖς Φ6. 8116. --- ρ888 θεωρείτω ὅτῳ 
ἐπιμελές 111. 1259 "8. ἐπιμελές ἐστί τινι περί τινος Ζιγϑ. 
5183515. ΠγΎΘ. 1280}1. Μεῶ. 1026 }ά. ἐπιμελές ἐστί τινι 
ε ἰπὔ Πδ15. 1299588. η17. 1386 6. οὗ τοῖς δ᾽ ὑκ εἶναι ες 
ἐπιμελὲς τὸ ἀνταποδᾶῶναι ΗΙ7. 1167 "26. ἐπιμελές ἐστιν 
αὐτοῖς ὁι᾿ ὧν πλεονεκτήσυσιν Πη11. 1881 31, ὅπως ς οοηϊ. 
πχθῖ4. 952 322. --- ἐπιμελῶς θεραπεύειν ἵππον Ζιζ22. 
516 828. ἐπιμελῶς ἀκυύειν τῶν ἰατρῶν Ηβδ8. 110515. 
τιμᾶσθαι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐπιμελῶς θ108. 889 582. 

ἐκιμεχηταὶ κρηνῶν, τειχῶν φυλακῆς. ἐμπορία, τῶν περὶ τὰ 
ἱερά Πζϑ8. 1832126, 1822 386,19. [410.15846}5. 881. 
1541}7. 885. 1542 817, 29. 386. 1542}1. τῶν λοιπῶν 
ἔργων κθ. 398 326. ἐπιμεληταὶ τῶν ἱππέων οἱ φυίϊλαρχοι 
[391]. 1548 57. ἐπιμελητὴς τῆς καμήλυ 82. 880 Β7. Ζιι47. δ 
630538. --- καταστῇσαι ἐπιμελητὴν εἰς νομόν τινα, ἐᾶν 
τὸς ἐπιμελητὰς τὸς καθεστηκότας οβ 1858 58, 1851 384. 

ἐπιμελητικός. ἡ τῶν τέκνων αἴσθησις ἐπιμελητική ΖΎΥΖ. 
158 88. 

ἐσιμένειν. τὰ ἔχοντα πλάτος ἐπιμένει, ϑγι ἐπιπλεῖν Οδ 6. δ0 
8132}12,511, 20. 

ἐπιξνειν. διδόασιν ἐπιξύ 

Πη6. 1827 518. 

ν, Ω ᾿Ὶ 
ὀντες (τὸ τῷ ἴκτιδος αἰδοῖον) Ζιιθ. 

612517. θ12. 8814. 
ἐπιορκεῖν ΠβΒ8. 1268 86,517. [148. 1602 ΒΡ. ῥᾳδίως ἐπίιορ- 

κεῖν, τὸ ἐπιορκεῖν ἀδικεῖν ἐστίν Ῥα1δ. 1877. 812. Βά, 6. Ορρ 
εὐορκεῖν τι. 180 38, οἴ Ῥγϑ. 1406 81. 

πιορκία, δι᾿ ἐπιορκίαν Ῥα15. 1871.519, Ῥᾷ. 
ἐπίορκος Πάνδαρος φύζτει 146. 1503 512,14. ἐπίορκον ὥμοσε 

(ἔοπι Καὶ 382) 148. 1602}6. 
ἐπίπαν. τὸ ἐπίπαν Ἐξ μεδίμνως ἐσθίει Ζιθθ. 596 55. ὡς ἐπίπαν 

πιδ. 891 "21. ὡς ἐπίπαν εἰπεῖν μβ8. 858 "15. ΖΙβ15. 506 
Β6, Ζμὸξ. 611 328. γ0. 669 "8. πκηϑ. 949 "16, οὗ εἰπεῖν. 

Γ΄. 

ἐπιπαρεξιωὼν ὃ ἥλιος πιεῖ. 912511. 
,ὔ 4 

ἐπιπάττειν. κατακαύσαντες τὴν ὑσχέαν ἐπιπάττωσιν Ζιιδ0. 
θ682.319. τέφρα ἐπιπάττεται πκεβ. 988 589. 

0 ἐπίπ εδος, ΟΡΡ κοῖλος Ζμα]. 641 512. βιβλίων τομὴ ἐπίπεδος 
ὅσα καὶ εὐθεῖα πιςβ. 914 325. μέτωπον ἐπίπεδον, ἐπιπεδώ- 
τέρον, ΟΡΡ περιφερέστϑρον Φθ. 811 582, δ. 810 82. ὁ ἥλιος 
ὦ ἡ σελήνη σφαιροειδὴ ὄντα ἐπίπεδα φαίνετα, πιε8. 912 
428. τὸ ἐπίπεδον ἡ ὁμαλόν, ορρ τὸ κάταντες πκς86. 944 
59, σχήματα ἐπίπεδα ΜῈ28. 1024}1. Οβά. 286 18. --- 
τὸ ἐπίπεδον, βυῦδβι. μεγέθυς τὸ ἐπὶ δύο ἐπίπεδον ΟαἹ. 268 
48. τὸ διχὴ διαιρετὸν ἐπίπεδον Μὸ6. 1016 Ῥ27. γραμμὴ 
ἐπιπέδυ, ἐπιπεδον στερεῷ ἁπλιῶς γνωριμώτερον τζά. 141 δ6. 
ἐπίπεδον στερεῦ πέρας τζά. 141}22. τὰ φυσικὰ σώματα 
ἔχει ἐπίπεδα ᾧβ2. 193 024. τὰ ἐπίπεδα πότερον ἐσίαι Μβ5. 
1001 27. ἐπίπεδον ἐδὲν ἄτομον Φζ 2. 288 δ16. πῇ ἐνὸέ- 

ΝΜ 2 
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χεται ἄπειρον εἶναι Οαδ. 212 518. ἐν ἐπιπέδοις ποῖον σχὴμα 

πρῶτον Οβά. 286 518, τίνα σχήματα συμπληροὶ τὸν τόπον 
Ογ8. 806 55, ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ ,μηϑ, 818 514. ἐκβεβλήσθω 
τὸ ἐπίπεδον μγδῦ. 81581. εἰς βάθος τῷ ἐπιπέδυ παραλ- 
λάττοντος μὸϑ. 88681, οΓ319. σκληρὸν τὸ μὴ ὑπεῖκον 
εἰς αὑτὸ κατὰ τὸ ἐπίπεδον μὲ. 8382 812. --- Ρ]αομ!β οὗ 

Ῥ]διοηϊ σογαπὶ βθηϊβηῦῖδο. τὸ ἐπίπεδον φύσις, ὁσία Μνϑ8. 1090 

ν6, δ 8. 1017.}19 ΒΖ. ἡὶ εἰς ἐπίπεδα διαίρεσις οβέ. 286 580. 
Ὑ1. 2991, 8. ΓΙ. 8329 322, 24. ἐπίπεδον ἐκ πλατέος ὼ 
στενξ ΜΑΘ. 992812. μ9. 1085 411. νῷ, 1089 "18. ἐπίπε- 

σον ἐκ τριάδος Μν8. 1090 "28. ὁ ἐπιπέδυ ἀριθμὸς δόξα ψα2. 
4104 928. 

ἐπιπειθὲς λόγω Ηαθ. ,1998 ΔΑ. 
ἐπιπέτεσθαι. ἐπιπετόμενος Ζιζ 9. 564 "4. 11. 609 385, Ῥ6. 

Ζμὸ 12. 694}28. ἐπιπτέσθαι (Ποιὰ ΔΙ26)ΡΥΎΙ1. 1411085. 
ἐπίπετρον τὸ ἐκ Παρνασῷ καλύμενον φυτόν Ζμὸ δ. 681 528. 

(ϑϑάστη δαιρ]οχίοδα!α 26 νὰὶ ϑβάυπι τυροβίσο Τ" ΕὟΘΔΒ 
ΘΥΠορδὶ8. 186. ΜίδιαοΕ ΤἈΆΘορὴν οἵ Μ 1Τ0. Ε 810, 46. 
ΚαΖζμ 186.) 

ἐπιπηδᾶν. 1. ὃ ἐλεφαντιστὴς ἐπιπηδήσας κατευθύνει τῷ δρέ- 20 
πάνῳ Ζμι1. 610528. -- 2. ἀδ οοἴτα. τῶν γεράνων ὁ ̓ἄρρην 
ἐπιπηδιὺν ὀχεύει, τὴν θήλειαν (ὁ συγκαθεῖσαν) Ζιεῶ. 589 082. 

ἐπιπίλναται χιων (Βοκι ζ 44) κθ. 400318. 
ἐπ: πίνειν ἄκρατον, ὕδωρ πκββ. 980 "21. ἐαν τις μεϑύων ἤδη 

ἐπιπίη γλυκύ πγ18. 812.}88. 
ἐπιπίνειν Βη8. 1140 86. 

ἐπιπίπτειν. εἰς τὐναντίον ὼ ὄπισθεν ἐπιπίπτυσι πις 4. 918 

021, --- λαθεῖν ἐπιπεσόντα τοῖς ἰχθύσι Ζιὸ 10. 6871.518. θ5. 
594 "10. -- ἐπιπίπτυσι τοῖς ἄλλοις ἀνέμοις Ὰ παύσσιν 

ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγη, τί δεῖ 35 

ἀπαρκτίαι μβθ. 8648. ἐπὶ τῷ νότιμ ταχὺς ὁ βορέας ἐπι- 
πίπτει. πκς41. 945 "6. προησθενηκότι ἡ [] ᾿ φλεγμασία ἐπιπίπτει 

παδ0. 865 "87. ἐπιπεσὸν τὸ θερμὸν ἔκνοιαν ποιεῖ υ8. 451 
595. -- ταβύμϑιῃ λανθάνυσιν αἱ ὄψεις ἐπιπίπτυσαι πιεθ. 
911}17. 

ἐπιπόλαιον 

»., 
ἐπίπονος 

46. βαρύτατον τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον, κυφότατον τὸ πᾶσιν 
ἐπιπολάζον Οαϑ. 2696. δά. 81118, 28. μα 3. 889 517. 
4. 841 511. ορρ κάτω βιάζεσθαι Οδ 6. 818 ΡΩ21. ὁρρ κατι- 
ἕναι μβ8. 858 088. ΟΡΡ καταφέρεσθαι, μεταστρέφειν Ζιβ2. 
5908. ι87. 622 59. σοὶ κυφότης Οαθ. 278 527. δοηΐ 
ἀναβράττεσθαι μβ8. 868."»29. οὗ ῥγαοίοτοδ Οαϑ. 277 "18. 
βι8. 295) 095. μβ4. 8607. Ζιὸδβ. 688 580, 88. ε1δ. 547 
θ22. αν12. 410}22. κϑ8. 892 580. θ61. 884 18. τὰ σιτία 
ἐπιπολάζει Αδ11. 94}18-17. ἐπιπολάζει τὸ λιπαρόν ἷπι 

Ζγβ2. 135 025. 1. 1838 .815. 6. 748 ΡΒ. Ζιζ 15. 589 498. 
ἐχῖνοι ἐπιπολαάζοντες Ζμδ. 680 318 ΕΤ (Πδηρκανοὶ 560] 84, 
ἢ 188). ἐπιπολάζειν Ὑ6] δοβοϊαΐα ἀϊοϊζαγ, ν6] δάάϊτιν ἀδ- 
εἶναθ, πᾶσιν, ὕδατι ἐπιπολαΐζειν βἴπο Οαϑ8. 309 "26. δ4. 311 
818, 28. μαϑ. 8839 517, να] ἐν, τὸ ἔλαιον ἐν τῷ ὕδατι ἐ ἐπι- 
πολαζει μὃτ. 888 Ρ25. -- γίγνονται τοῖς ῳοτόκοις αἱ χα- 
θάρδεις, αἰ μὴν ἐπιπολάζυσιν υὔσπερ ἀνθριύποις Ζγα30. 128 
811, ἡ τῶν ἐπιπολαζόντων γένεσις μυῶν ἐν ταῖς χώραις ἃ 
φθορά Ζιζ 81. 580 "14. γένος πολυπόδων τὸ μάλιστ' ἐπι- 
πολάζον Ζιδ1. 525514. κίνησίς τις ἐπιπολαζει, ὉΡΡ ἐκχεύ- 
εται, ἀφανίζεται ἐνδ.461 38, 814, ἐπιπολαάζοντος τῷ γελιοίν 
ΡΝ τῶν πλείστων χαιρόντων τὴ παιδιᾷ Ηδ14. 1128 512. αἱ 

μάλιστα ἐπιπολαζυσ' αἱ δόξαι ἢ. 1095 "80. ἐπιπολαΐζ ει» ὼ 
εἰς παροιμίαν ἐλθεῖν ὅ 410. 1555 "14. 

ἢ λεπτὸν δέρμα πθδ. 890 218. ἐπιπολαιότερον, 
ορΡ εἰς βάθος εἰσδύειν εν 2. 460 528. --- ἐνθυμήματα ἐπι- 
πόλαια λέγομεν τὰ παντὶ δῆλα ΡΥ10. 141021, 22. με- 
Ταφοβε νὰ μήτ᾽ ἀλλοτρία μήτ᾽ ἐπιπόλαιος ῬΎ1Ο. 1410 538. 
ἐπιπόλαιον ψεῦδος, πάθος ΠΎἃ.2. 1282 080. ἩΕΎΖ. 1280}16. 
ἐπιπόλαιος φαντασία τα]. 100 "27. ἐπιπολαιότερον τῷ ζητυ- 
μένυ Ηα8. 1095 "24. ἐπιπολαιοτάτη τῆς ἀπορίας ζήτησις 
Πγδ. 1216 819. --- ἐπιπολαίως. αἱ ῥίζαι εἰσὶν ἐπιπολαίως 

ἐν τὴ γῇ φτβ 4. 825 »85. ἐπιπολαίως ὁρίζεσθαι ΜΑ ὅ. 981 
422, στέργειν Ηιδ. 1167 38. ἐπιπολαιοτέρως ἀποφαίνεσθαι 
Μαϊ. 998018. 

ἔπιπλα. ἐπίπλων κτῆσις δ βοσκημάτων ὺ ἀνδραπόδων Ῥαδ. 85 ἐπιπόλασις αιϑ8. 440}18. 
1861 418. τὰ καλύμενα ἔπιπλα, ἀϊδυ ὀϑλοι, βοσκήματα, 
νόμισμα Πβ1. 120712. 

ἐπιπλάττειν. ἐπέπλασαν τὰ ὦτα πγΎ21. 815."86. τὰς αἰσθή- 
σεις ἐπιπεπλασμένας εἶναι πΎ217. 8158 381. 

ἐπιπλατυνόμενος ὁ ᾿Ὥκεανός κ8. 8938 .320. 
ἐπιπλεῖν, Εγ1 ὁ καταδύεσθαι μβ8. 859 518. ἐπιπλεῖν ἐπὶ τῷ 

ὕδατος, ἐπὶ τῆς θαλάττης μα12. 848 89 (γα ὀχεῖσθαι 47). 
Οὐ 6. 31811, 20. Ζιι81. 622 "6. ἐπιπλεῖν ἐπὶ τῷ ὕδατι 
μὸ1. 384 0171. 

40 

ἐπιπλέκειν. ἐπιπλέξας αὐτὰ τῷ τῆς παραλείψειυς σχήματι 45 
ρ81. 1438 95. 

ἐπιπλήττειν τινί ρ19. 1438 519 (5γῃ ἐπιτιμᾶν 820). 87. 
14424. διὸ ᾧ Ἐμπεδοκλῆς ὅτως (ἔοτῇ αὐτοῖς) ἐπέπληξεν 
εἰπων Οβ18. 294 52. 

ἐπίπλοον εἱ ἐπίπλεν (οΥ [Ὁ Ῥθγγη 142). ἄθβον Ζμὸ 8. 50 
671"12- 8ὅ. οΓ1. 6716 10. Ζιγ14. 519 "7- 12. 117. 520 
32.486. τὸ ἐπίπλοον ἀπὸ μέσης τῆς κοιλίας ἡ ἤρτηται, ἔστι δὲ 
τὴν φύσιν ὑμὴν πιμελώδης Ζιαι6. 498 529. ἄλλαι ἀπὸ τῆς 
μεγάλης φλεβὸς ἀποσχίζονται. ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ἐπίπλοον, ἡ δ᾽ 

τηται: τῇ κάτω κοιλίᾳ κατὰ τὸ ἐπίπλοον Ζια11. 496 20. 

ἐπιπνεῖν. ὅταν τοιαύτης τὴς καταστάσεως ὅσης ἐπιπνεύση ὁ 
βορέας πχς 40. 946 Ὁ, 

ἐπιπνοίᾳ δαιμονίαν ὥσπερ ἐνθυσιαζοντες ,ἥεαι. 1214 424, 
ἐπιπολάζειν. ὉΡΡ ὑφίστασθαι: 

ἐσχάτῳ. τὸ δὲ ὑφιστάμενον ἀεὶ τῷ ἐπιπολαζοντι Οδ4. 812 

ἐπιπολασμὸς τῆς ζέσεως πκββ. 980Ὁ81. 
ἐπιπολαστικὸν ἢ τρόφιμον τὸ γλυκύ αἰ4. 442 511. πγ13. 

872 582. καὶ] 8. 928 337, οὗ πΎ18. 8718 ΡΩ26. εθ. 881 57. 

ἐπιπολῆς. τὰ ἐπιπολῆς χρώματα, ορρ τὰ ἐν βαθει αι8. 440 
414, οὔ εν. 489 Ῥγ, πιαϑῖ. 902 521. ΟΡΡ ἐντός ΖιγΎ19.531 

424, διερὸν τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν ὑγρότητα ἐπιπολῆς Γ2. 880 
411. τὸ ἐπιπολῆς δέρμα. βἷπι Ζγεϊ. 180 25. 2. 181 Μ, 
782 829. 4, 784 18. περιττώματα ὁσα ἐξ ἐπιπολῆς ἐστί 

πα48. 864 Ῥ2ὅ. ἐπιπολῆς κινεῖν τὸν ἀέρα πια18. 900 536. 
τὸ ἐπιπολῆς, ὁ ραποὺ τῷ ἐνόπτρω. τῆς σαρκός δἴτη ἐνῶ. 459 
580. Ζιζτ5. 569 17. Ζγεϑ. 1888. πιῶ. 898 580. μβ5. 
863 827. τρί ες ἐκ τῷ ἐπιπολῆς πεφύχασι πιῶ. 8938 .519. 

τὰ βαρέα κάτω πέφυκε φέρεσθαι τὸ δὲ κῷῶφα ἐπιπολῆς 
Φβϑ9. 200 48. ἐξ ἐπιπολὴς, ορρ κάτωθεν μβ8. 8368 421. --- 
ἐπιπολῆς ἔστιν δεῖν, συνιδεῖν Ζιι88. 622 Ρ25. Ῥαὶ 5. 1816 
14. βι6. 1890 582. ΟὙ!. 2994. τθ2. 158 84. παρὰ τὰ 
ἐπιπολῆς Γα 2.815 .384. ὅσα ἐνθυμήματα οἰρχόμενοι προ- 
ορῶσι μὴ τῷ ἐπιπολῆς εἶναι Ῥβ28. 1400 Ρ81. 

ἐπιπολιῶνται αἱ τρίχες Ζγεδ. 185 .518. 
ἐπὶ τὸ καλύμενον παγκρεας, Ζιγά. 51410. ὁ σπλὴν συνήρ- δ5 ἐπίπολυ. ἄπαις ἐπίπολυ ὧν [482. 1554511. ΟΥ̓ πολύς. 

ἐπίπονος. ἐπίπονος ἡ 

ἐναντίον τὸ μὲν μέσον τῷ 50 

ἡ συνέχεια τῆς χινήσεως Μθ8. 1060 "26, 
λ9. 1014 29, οβὶ. 284 517 (ορρ ἄπονος 515). περίπατοι 
ἐπιπονώτεροι ΚῊ ἰσχναντικώτεροι πε40. 885 328. ταὶς παιδιὰς 
δεῖ εἶναι μήτ ἐπιπόνας μήτ᾽ ἀνειμένας Ἵη1τ1. 1886 529. 
φεύγειν τὰ ἐπίπονα ΗΎ11. 1110 314. ἐπίπονα, ἀϊδὲ ἐπικίν- 
δυνα πα84. 863 821. τόκος. ὠδὶς ἐπίπονος βἴτῃ Ζηγδρ. 115 
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δι, Ζιηϑ. 586085. ζ.22. 515 080. ἐπιπονωτέρα ἡ γέννησις 
Ηι1.1168 325. πολλοῖς ἀνθυπηρετεῖν ἐπίπονον Ἠ!10. 1170 
025. ἐπίπονον τὸ μεμῖχθαι τῷ σώματι ψαϑ. 401 "2. -- 
αὐτυργᾷ ἢ ἐπιπόνυ ζῶν κάματος κθ. 8397 "22. Δαίμονος 
ἐπιπόνν ἢ Τύχης χαλεπῆς ἐφήμερον σπέρμα 40. 1481 "9. 
μὴ ἐπίπονον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν (τῶν πλευρῶν τοῖς μα- 

ἀκ ἐπιρρεῖ πκ18. 935 84. 
ἐπιρρίπτειν. διώκων ὁ λέων ἐπιρρίπτει ἑαυτὸν Ζιι44. 629 

520. --- ἀδιορίστως ἐπέρριψε περὶ τῶν λοιπῶν ΜΑδ. 986 
484. 

5 ἐπιρρσφᾶσι ἢ διακλύζονται πκζϑ. 948 52. 
ἐπίρρυσις τῶν ῥευμάτων μβῶ. 856 38, τῷ αἵματος Ζμβῖ. 

στοὶς) Ζμδ10. 688 328 ΕἾ. --- ἐπιπόνως ζῆν. ορρ τρυ- 
φῆν Πβ6. 1265 584. τα ἐπιπόνως γενόμενα μᾶλλον στέρ- 
γοσιν ΗΙ. 1168 321. 

βθὅ8518. ταχὺ ἂν κατετρίβοντο οἱ ὀδόντες μὴ γινομένης 
τινὸς ἐπιρρύσεως Ζγβθ. 145 528. μὴ ἔχειν ἐπίρρυσιν πκεὶ. 
925528, 94. 

ἐπιπορφυρίζειν. ἄνθος λευκὸν ἐπιπορφυρίζον χδ. 196 14. ιοἐπισαλεύειν τοῖς ὦμοις φ6. 818 511. 
ἐπιπρέπεια νἱάθίανγ ἔοτταδθ δοηνθηϊθηύϑιη βιρπίβοαγο φ 4. ἐπισήμανσις. ἀπὸ ἐπισημανσεως κεραυνῶν πκὸ 18. 987}026. 

809 318, 15 (οΥ πρέπον 318). 6. 814 "8. ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν ἐπισημαίνειν. 1. ἔταπβ ἕτερα σώματος μόρια ἐπισημαίνει 
ἐπιπρέπειαν Φ6. 810 884, 85, "9, 80, 811}18, 19, 24. τὴν ἀρχὴν τῶ σπέρμα ἔχειν Ζιε1 4. 544 581. --- τηρᾷ ἐπι- 

ἐπιπροιέμζενοι (ἔτι προιέμενοι ὙΝπατηΟΓ 6 οοᾶ Ῥ ὁοτγ) ἄγονον σημαινομένος ἐν τοῖς ὅρκοις ὅτι ἐκ ἀδικήσω τὸν δῆμον Πε9. 
᾿ σπέρμα ΖγΎβΑ4. 189 525. ᾿ 1δ 1810511. ἐπισημαινόμενος ὅτι τὸ μὲν τὸ δ᾽ ὅ" ἐπισημαι- 
ἐπιπροσϑεῖν. γραμωὴ εὐθεῖα. ὃ’ τὸ μέσον ἐπιπροσθεὶ τος  νόμενος ὅσα μὴ δοκεῖ τββ. 110 "15. δ. 112. 318. --- θεωρεὶν 

πέρασιν τζ10. 148 Ρ27, 80. ὡς ὑποκρινομένων τινῶν ἢ ἐπισημαίνεσθαι (ρ]δυᾶοτ6) 981. 
ἐπίπροσθεν ἕτερα ἑτέρων φέρεσθαι Ἐ2. 971 58. ᾿ 88219. --- - δεῖν εἰς ΓΑμισον ἐλθόντας (ἐλθόντα εἱ 8.10} 
ἐπιπρόσθεσις, ἐπιπρόσθησις. ἡ σελήνη ἐκλείπει διὰ τὴν ἐπισημήνασθαι (2) οβ1850 "81. --- ἐπισημαντέον τὸ μὴ 

τὴς γῆς ἐπιπρόσθησιν Οβ14. 29129. οὔ 18. 298 Ρ22 (ἐπι- 980 δοκῶν πρὸς εὐλάβειαν εὐηθείας" ἐπισημαντέον ὅτι ἀναιρεῖται 
πρόσθεσιν οοἀὰ Ε,). τῶν χρωμάτων μιγνυμένων κατὰ τὰς τὸ ἐν ἀρχὴ τθ6. 160.ν8, 10. ἐπισημαντέον ὅτι ἐν γηνεμίᾳ ὁ 
ἐπιπροσθήσεις μα. 842 09 (ἐπιπροσθέσεις οοἀᾶ, ρτδθῦθγ οοΥν δρόσος γίνεται πκε2 1. 989 585. --- 2. ἰηΐγ α. ϑλὰς ἐχόν- 
Ε) οΥ [ἀοἰον 1.816. --- ἐπιπρόσθεσις. οοπί σύνθεσις, ἀϊδὺ τῶν τῶν γεννησάντων ἤδη τινὲς ἔσχον ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις 
μῖξις Ἐ2. 91134.1. 914 528,28 (914526, 28 ἐπιπρόσθεσις τῶν ἐκγόνων τὸν τύπον τῆς λῆς, τ στίγμα ἔχοντος ἐν τῷ 
οοὐὰ Μυ]αοῖ, ἐπιπρόσθησις ΒΚ). 35. βραχίονι ἐπεσήμηνε τῷ τέκνῳ συγκεχυμένον μέντοι ἢ ὦ 

» ἃ ἐπίπτερον καλάμενον φυτόν φτβ 4. 825 "10. (ἰ α ἐπίπετρον 
οἵ 5 ὙΒΘΟΡΒΕΥ͂ 871 8 ν ἐπίπετρον. ἴογτῇ [,Θιθηδ τΐδοῦ ὦ 
Οὗ Τ Δ Κανοὶ Βοῦ Ρ 121. 240,1.) 

ἐπίπτυγμα, ἰᾳ ἐπικάλυμμα. 1. τῶν στρομβωδῶν οροτου- 
απ Ζμὸ δ. 619 018. Ζιδ4. 628 8. οἵ Καὶ 579, 1. -- 2. ροβῦ- 80 
δϑάοτπθη τῶν καρκίνων. τελευτᾷ τὸ ἔντερον εὐθ') τοῖς καρ- 
κίνοις, ἢ τὸ ἐπίπτυγμα ἔχωσι, κατὰ μέσον τὸ ἐπίπτυγ 
ἃ --- ἔχυσι οτι 81.197, οἵ ῥτοὸ ἢ Ρίο) Ζιὸδῶ. 626 "29. τὰ 
ἐν τῷ ἐπιπτύγαατι δασύτερα αἵ θήλειαι καρκίνοι τῶν ἀρ- 
ρένων ἔχυσιν Ζμὸ 8. 684 522. οἵ 5. ἀἰδβοτί Ὁ ἀϊθ ἄθτι Αὐἰβῦ 86 
Βοκαπηὶ Οαίὲ ἃ Ατί ν Κυϑῦβθῃ 'ἱπ Μαραζιη ἡ γ ουβομ ῃ- 
ἄδθν Εὐθυπᾶθ [8 ἢ, ΜΙ]πὸ Εανγαγὰβ ἰδ πδῦ 468 ογιιβίδοόθβ 

Ὀ᾽ 8 ἂρ δ, ΡΟ6 865. --- 8. Ὀτδποβίαγαπι ορογοαΐαπι. ταὶ 
, ὰ Ν ᾿Ὶ Ω “- ν Ζι Ἁ -. 

μαλακόστρακα παρὰ τὰ δασέα ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν 
ἐπιπτυγμάτων αν13. 4171. οἵ γορὶ 7οοἱ Βιίοῖθ 1 418, 40 
ΡῬΟΕ 3862. 

ἐπιπτύσσεσθαι. ἐπιγλωττὶς ἐπιπτύσσεσθαι δυνα μένη ἐπὶ τὸ 
τρῆμα, ορρ ἀναπτύσσεσθαι Ζιαι 6. 495528. Ζμγϑ.664}28. ἐπίσιον. ριῦ68. τὸ ἥτρυ τὸ ἔσχατον ἐπίσιον (ν 1 ἐπίσειον) Ζια 

ἐπιπυκνωθεὶς ἀήρ χϑ. 194 514. ᾿ς 18.498 820. οΥ ΑΖι Π [40 2. 
ἐπίπυρρος φ8.5808520, 88 (ν} ὑπόπυρρος, οἵ Βο86 Ατ ΡΒ 700). 45 ἐπισιτισάμενοι τὸ Μιλτιάδην ψήφισμα Ργ10. 1411 39. 

ἐπίπυρρος τὸ σῶμα φ8. 801 "82. ἐπισκεπής. καθίζει ἡ ἐλεὰ χειμῶνος ἐν ἐπισκεπεῖ Ζι16. 616 
ἐπιπωματίζει τὸν ἀέρα τὸν κάτωθεν Οβ 18. 29415. -- "14, . 

ς« » .«» - -“ Α ,ὔ Ω "" 2 Ω Ν “- 

Ρ888 αἱ ἐγχέλεις ὑπὸ τῷ θολϑ τις πόρος ἐπιπωματίζονται ἐπισκέπτεσθαι. ἐπισκέψασθαι ᾧὶ διαπορῆσαι Ηα4. 1096511. 
[394. 1529 529. , : ᾿ ΒΥπ θεωρεῖν ΜΎ 8. 1005 Β7, 6. ἐπισκέψασθαί τι Αα44. 50 

ἐπιρραίνειν. ὁ ἄρρην ἐπιρραίνει τὸν θορόν Ζιζ 14. 568 81. δ 540. περί τινος Μγ8. 1005}7. Ηη12. 1152 Ρά4, περί τινος 
Ζγα21. 180520. γὅ. 755 »6. ὁ ἄρρην ἐπιρραίνει ἐπὶ τὼ ὠὰ τάληθές ΜΎ2. 1004 "16. περί τινος βεαιθηῦθ δπαποίαυϊοηθ 
τὸν θορόν Ζιζ 18. 861 δ. τοῖς θήλεσιν ἐπιρραίνει ὁ ἄρρην ἰμλοιτοραῦϊινα Ηα12. 1101 "10. ὑπέρ τινος ταῖο. 104 585, 
Ζγγ8. 158 516. ὁ ἄρρην ἐπιρραίνει τὰ ψά (τῷ θορῷ) Ζιζ 18. βϑαιθηΐθ δηυποίαθοπο ἰηϊαγσοραῦίνα ΜΎ2. 1004 "2. Ηα4. 
567154,9. Ζγγὅ. 156519. τὰ ῳὲὰ ἐπιρραινόμενα, ἐπιρραν- 1096.511. Δ᾽βοϊαΐθ χαλεπὸν σφοδρῶς. ἀποφαίνεσθαι μὴ πολ- 
θέντα Ζγγδ5. 156524. Ζιζ18. 567 56. λίθος ἐπιρραινόμενος 85 λαΐκις ἐπεσχεμμένον ΚΊ. 8522. -- ἐπισκεπτέον (τῶτο, περὶ τύτυ, 
ἤδατι θ41. 838 326. 8604 Θηιυποίαιϊοη ἱπίθστορ) ΑΒβ21. 671 26. 26. 69088. τὸ 1. 

ἐπιρρεῖν. ὕδωρ ἐπιρρέον. ορρ ἀπορρέον Ζιθ2. 592 "4. ἀναθυ- 120518. Φβά. 195}86. ψαβ8. 405 "81. μγ7. 887 Ρ6 (περὶ 
αἱασις ἐπιρρεῖ, ορρ ἐξελήλυθεν μβδ. 861 "80. ἐπιρρεῖ ὑγρόν, ἕκαστον γένος, 5εὰ περὶ ἑκάστυ γένυς οοἀ Ν). Ζιι42. 629 
ὑγρότης, τροφή, φλέγμα αν2ο. 4806. Ζγεῦ. 185"17.8. 5427. Ζμβι. 646511. Ηαδ. 1097}14. 18. 1102 56, 14. 

ε10. 1185 816. η14. 1154.38. θ15. 1168 88. κΙ0. 1180 189 38. Ὑ]. 1751 57. 11. 162 "85. χδ. 195 821. 6. 17971}29, 60 
798 082, 799518. πχ2θ. 926510. 461]. 906 33. ἡ τέφρα 528, Πη5. 1826088, --- ρ888 ἐπέσκεπται πρότερον ὅτι ὑκ 

διηρθρωμένον τὸ γράμμα Ζγα 11. 121 088. ὁ σεισμὸς ἐπὶ 
δύο ἔτη ἐπισημαίνει μβ8. 86851. τοῖς θήλεσι τὰ καταμήνια 
ἐπισημαίνει ἐν τὴ αὐτὴ ἡλικίᾳ Ζγα30. 128 Ρ24. ἐπισημαίνει 
τὰ περὶ τὸς μαστιίς Ζγα 19. 121 88. οἵ Ζιζ 18. 518 412. 
η2. ὅ82 081. 8. 888 3883. (40. 624 82. κΊ. 684 480. --- ἐκ 

ἐπισημαίνει (2) ὅτος ὁ ὁρισμὸς τῆς φιλίας ἠξη11. 1244 528. 
--- ὃ. ἰαΐτ ἱπιρθτβ ἱ ᾳ γίγνεται σημεῖον. τοῖς προβάτοις ἐπει- 
δὰν ὥρα ἢ ὀχεύεσθαι, ἐπισημαίνει πρὸ τῷ ὀχεύεσθαι" Ὰ 
ἐπειδὰν ὀχευθῶσι, γίνεται τὰ σημεῖα, εἶτα διαλείπει, μέχρι 
5 ἂν μέλλωσι τίκτειν, τότε δ᾽ ἐπισημαίνει Ζιζ18. 572 582. 
ἐπισημαίνει περὶ τὺς μαστύς Ζγα 20. 128 Ρ29. οὔ εὖ. 185 
411. Ζιε14. 544 28. ζϑ. 8. 561 51. 18. 5712 082, 38, 578 
41. πὸὶ 2. 871 588. γίνεται ἀπόκρισις τοσαύτη τὸ πλῆθος, 
ὥστε ὅσον γε ἐπισημαίνειν Ζγγὶ. 150}8 (εῇ ὅσον σημείν 
χάριν, ὡσπὲρ σημεῖσ χαριν Ζιββ8. 502 "28. (δ. 611 381. 

“ ΖμΥγ1. 669 "29, 670 }12). --- τὸ ἐπισημαίνειν ἐστὶ μετα- 
βολὴν τῷ ἀέρος ποιεῖν πκς 13. 941 "9. 



218 ἐπισκευάζειν 

ἔστιν ΟὙ1. 299."210. ἐπέσκεπται κοινὴ περὶ πάντων Ζμδ11. 
69218. ἐπέσκεπται ᾧ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις ἡεα 8. 
1211 42. ἐπεσκέφθαι (Ἰηϑὰ δῇ Ρ8887) τα! 8. 108 518. 

ἐπισκευάζειν τὴν ὁὀιαλεχτικὴν εἰς ἐπιστήμην πραγμάτων, μὴ 
μόνον λόγων ῬαΆ. 1359 "15 (εἴ ἀϊδὺ κατασκευάζειν "1 4). 5 
-- φυλετικῶς φυσήσαντες ὼ ἐπισκευαΐσαντες ἑαυτός τι. 
1604 421. ἐπισκευάσας τὰς ὑἡμιόνυς υἰς ὠγώσας ἀργύριον 
οβ1850 "28. 

ἐπίσκεψις. τὰ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν (1 6 σύνοψιν) Αα38. 44 
5539. --- οἱ εἰς ἐπίσκεψιν τῶν ὄντων ἐλθόντες Η φιλοσοφή- ΄ὸ 

α σαντες περὶ τῆς ἀληθείας ΜΑ8. 988 "2. ποιεῖσθαι ἐπίσκεψιν 
περί τινος, ΒΥω ποιεῖσθαι τὴν θεωρίαν ΜΑ 8. 989 "27, 2ὅ. 
οὗ αι]. 48θ 88. ἡμβι. 1198 024. 15. 1218 88. οαθ. 1848 

128. πρώτη μὲν (ἐστὶν) ἐπίσκεψις λόγη εἰ συμπεραίνεται 
τθι2. 162 25. ἔχει τι πολλὴν ἐπίσκεψιν ἡεηθ. 1240 39. κς 
εἴληφέ τι τὴν ἐπίσκεψιν αν] 4. 471 12. 

ἐπίσκηψιν (( 6 κατηγορίαν) ποιεῖν Πβ12. 1214 91. 
ἐπισκιάζειν. ὅπως «μὴ ἐπισκιαάζη τὸ ἐπὶ τῇ κόρη δέρμα ῥυ- 

τιδείμενον ΖΎΕ1. 180 880. ᾿ 
ἐπίσκιοι ἢ ἑλωδεις τόποι ΖιζῚ 5. 869 "10. 
ἐπισκοπεῖν τὸ κοινὸν ἀγαθόν, ορρ ἀποσκοπεῖν πρὸς τὸ ἰόιον 

Πγ18. 1284 06. --- ἐπισκοπεῖν τὴν ὑγίειαν ὅτως (ἰ 6 κα- 
β6λυ) Ηα4. 1097511. ἐπισκοπεῖν τῷ τιμήματος τὸ πλῆθος 
πρὸς τὸ παρελθόν ΠεΒ. 1808 588. ὅλως τὸς λόγυς ἡ κατὰ 
μέρος τηϑ. 188 328. ἐπισκοπεῖν περί τινος, ΒΥ θεωρεῖν περί 25 

τινος ΜΎ1. 1008 "28. οἵ ζ12. 10371}28. Ψα 8. 406511. 
ΗΥ1. 1109 }84. ΠΥ 10. 1295 "8. ἐπισκοπεῖν περί τινος τὰ 
ἀδύνατα ᾧΦ)λ10. 218 09. ἐπισκοπεῖν εἰ ἔχει ἱκανῶς ποά. 
1449 Α1. ἐπισκοπεῖν διὰ τίνος ῥᾷστα γίνεται Ηγδὅ. 1112 

“ ἃ 7 
517. ἐπισκοπεῖν ΔΌΘο]υΐα, ἐπισκοπᾶντι γένοιτ᾽ ὧν φανερόν 80 

αι. 1908. δ8. 21480. τβ7. 118 817. ἐπισκαπεῖν λογι- 
κῶς. φυσικώτερον, κατὰ μέρος, καθ᾽ ἕκαστα Φθδ. 264 58. 
Ηι9. 1110}18. Μγ8. 1005 829. Η51.112888. ἐπισκοπεῖν 
ἔκ τινος τη. 15334. Φαθ. 189 017. 91. 260}15, κατα 
τιταῖ4. 105 "29. ΠαΙ. 1252 417, διαΐ τινος Πη17.1880θ5ὅ. 85 

ἐπισκοτεῖν. διαλύει τὸ σαφὲς τῷ ἐπισκοτεῖν ΡγΎϑ. 1406 48. 
ἐπισκοτεῖν τὴ κρίσει ῬαῚ. 1854"11. ταῦτα πολλοῖς ἐπι- 
σκοτεῖ πρὸς τὸ κρίνειν ημβ1δ. 1318 819. ὁ θυμὸς ἐπαιρό- 
μενος τῷ λογισμῷ ἐπισκοτεῖ [90. 1493 "82. 

ἐπιστήμη 

ἡ. Ψ νι απ γ ,. 
μεθα τέτταρα, τὸ ὅτι, τὸ διότι, εἰ ἔστι, τί ἐστιν Αδ1. 89 
Ὀ288η4. γὙ18. 18 "22. ἐπίστασθαι ἐκ ἔστι τὰ ἄπειρα Μα2. 
99420. τὸ ἐπίστασθαι πῶς ἔσται, εἰ μή τι ἔσται ἕν ἐπὶ 
πάντων Μβ4. 999}26. ἐπίστασθαί πως τὴ καθόλν τὸ ἐν 
μέρει Φηϑ. 241 06, ἐπίστασθαι ἕκαστον τῦτό ἐστι τὸ τί ἦν. 
εἶναι ἐπίστασθαι Μζ6. 1081 "20. ἐπίσταται μᾶλλον ὁ τῷ 
εἶναι γνωρίζων τί τὸ πρᾶγμα ἢ τῷ μὴ εἶναι Μβ2. 996 "18. 
ἐπίστασθαι ἀποδεικτικῶς, ἱ 6 ἐξ ἀναγκαίων ΑὙΘ. 15512. 
δ 8. 909,21. ἐπίστασθαι οἰόμεθ᾽ ἕκαστον ἁπλῶς. ὅταν τήν 
τ᾽ αἰτίαν οἰώμεθα γινώσκειν δι᾽ ἣν τὸ πρᾶγμά ἐστι͵, αὶ μὴ 
ἐνδέχεσθαι τῦτ᾽ ἄλλως ἔχειν ΑὙΣ. Τ1 "9864 ΥΥΖ. ὁ 11. 94 
Δ208η4. Φα!. 184310. ὃ ἐπίσταται (1π0 τις), δυνατὸν 
ἄλλως ἔχειν ΑὙ6. 174 "6. ἐπίστασθαι ἁπλῶς ἢ κυρίως. ορΡ 
ἐξ ὑποθέσεως ΑὙγ8. 12.514. ἐπίστασθαι ἁπλῶς, ὡδί ΑὙ1. 
11.528 2. ἐπίστασθαι ἔστιν ὡς, ἔστι δ᾽ ὡς ἀγνοεῖν ΑὙΙΪ. 
ταῦθ. τὸ ἐπίστασθαι λέγεται τριχῶς, ἣ ὡς τῇ καθόλυ, ἢ 
ὡς τῆ οἰκεία, ἢ ὡς τῷ ἐνεργεῖν Αβ21. 6158 ΥὕΖ. --- ἐπί- 
στασϑαι λέγεται διχῶς, ἐπιστήμην ἔχειν, ἐπιστήμη χρῆσθαι 
(θεωρεῖν) ταῦ. 180.320. Μὸ7. 1011 58 Ηηδ. 114ὁ 581 βηη. 
μβθ. 1201}11. ηεβ9. 1225}11. --- ἐπιστάμενος. ἀρχαὶ 
ὅσας ἄρχειν ἀναγκαῖον τὸς ἐπισταμένως Πὸ 4. 1298 328, 
οὔ εἰδώς. ---- ἐπίστασθαι. ς ἴῃῇ ἄρχεσθαι ὅτε βέλονται ὅτε 
ἐπίστανται 5ἰιω Πὸ11. 1295}16. γ4. 1277 825. ΡβΙι0. 
188857. ---Ἐ ἐπιστητόν, ἀἰδὶ αἰσθητόν τββ. 114521-25, 
ἀϊδεῦ δοξαστόν Αγ88. τὸ ἄπειρον ἐκ ἐπιστητόν ΑὙΖ4. 8656. 
ᾧῷαθ. 189518. Ραῶ. 18356082. ἡὶ ὑποκειμένη φύσις ἐπιστητὴ 
κατ᾽ ἀναλογίαν Φα1. 191 48. τὸ ἐπιστητὸν πρότερον τὴς ἐπι- 
στήμης ΚΊ. 1028. τὸ ἐπιστηςὸν πῶς πρός τι Μ5 15. 1021 
429. (6. 1057 39. τὸ ἐπιστητὸν μαθητόν, ἀποδεικτόν Ἠζϑ8. 
1189 "28. 8. 1140}8δ. ἀναγκαῖον τὸ ἐπιστητὸν τὸ κατὰ 
τὴν ἀποὀεικτικὴν ἐπιστήμην Αγά4. 18.521. 6.146. Ηζ 8. 
1139}28. ἐπιστητὰ τοὲὶ καθόλε, μάλιστα ἐπιστητὸ τὰ πρῶτα 
ὺ αἴτια Μββϑ. 1008 514. 2. 990}18. Α2. 982381, ΡΖ, βεὰς 
τίων ἢ χείρων ἑκαστη ἐπιστήμη κατὰ τὸ οἰκεῖον ἐπιστητόν 
Μκτ. 1004}0. τῆς ἀρχῆς τῷ ἐπιστητῷ ἐκ ἔστιν ἐπιστνμη 
Ηζθ. 1140 84. καὶ ἐπιστήμη ἡ θεωρητικὴ ᾧ τὸ ὅτως ἐπι- 
στητὸν τὸ αὐτό ἐστιν Ψγά. 480 55. τῆς ψυχῆς τὸ ἐπιστη- 
μονικὸν δυνάμει ἐστὶ τὸ ἐπιστητόν ΨΎΒ. 431 27. ---- ἐπι- 
στητὸν τὸ ἄγνωστον ὅτι ἄγνωττον Ῥβ24. 1402 56. 

« , 

ἐπισκύνιον. ἐπισκ'ίνιον πρὸ τῶν ὀμμάτιυν Ζγεῖ. 180}28. «οἐπίστασις. ἡ νόησις ἔοικεν ἠρεμήσει τινὶ αὶ ἐπισταάσει μᾶλ- 
ἐπισπᾶν. τιρὰ οἱ νευροσπάσται μίαν μήρινθον ἐπισπασάμενοι 

κθ. 39817. ἐπισπᾶται ἡ πέρδιξ τὸν θηρεύοντα ὡς ληψό- 
γι} ε , Ἔποὴν -Ἤ , »,- 

μένον ἐφ ἑαυτήν Ζιι. 618 519. ἐπισπᾶσθαι νόσον, αἱμα, 

τροφήν, ὑγρόν Ζικ7. 638 }24. πνϑ. 481 Ῥ1ὅ. χθ. 198.519. 
πβ2δ. 868 }80. ι22. 898 535. --- ρδ88 ἀρ ἐπισπασθείς 45 
πκγά. 931 028. 

ἐπίσπασις τροφῆς πνϑ. 482 515. 
ἐπισπαστικὸν τῷ ὑγρῷ τὸ θερμόν πλζϑ8. 9660 84. 
ἐπισπερχής. σημεῖον δειλῦ τὸ σῶμα συγκεκαθικός, ἐκ ἐπι- 

σπερχές φ8. 801}. τῷ ἤθει τῷ ἐπὶ τῷ προσώπϑ μὴ ἐπι- 50 
σπερχὴς ἀλλ᾽ ἀγαθὸς φαινέσθω ὁ εὔθυμος φ8. 808 57. 

ἐπισπεύδειν. ἰταμβ ἐπισπεύδωσι τὴν πεπειρότητα φτβ10. 829 
518. --- ἰπῖν (Ὁ) ἐπισπεύδει ἡ πέψις ῴφτβϑ. 825 382. 

ἐπισταζειν. ἴτϑπ8 ἐπιστάξη πγῦ. 871 518. 

φαμὲν ἐπίστασϑει ψβ). 41456. τῷ ἠρεμῆσαι ᾧ στῆναι τὴν 
διάνοιαν ἐπίστα “βαι ἡ φρονεῖν λέγομεν Φηϑ. 247}11. ἐπί- 
στασθαι, ἄϊδὶ ὑπολαμβάνειν Αβ21. 6681. ἀϊδὺ δοξαζ ιν 
ΑὙ38. 89811-Ὁ6. Μγά. 1008 "27, 80. τὸν ἐπισταΐμενον 
ἁπλῶς δεὶ ἀμετάπειστον εἶναι ΑὙ2. 12 08. ἐπίστασθαι. ϑγῃ. 80 
εἰδέναι, νὶ Ὁ ν. ἐπίστασθαι ἀεῖ Ηζϑ. 1139018-86. ἐπιστά- 

λον ἢ κινήσει ψα 8. 401 538. οἵ μετὰ ἐπιστάσεως, ο Ρ 
κινεῖσθαι ατ΄ 969 "8. εἰ ἔτι ἐπίστασις ἐγίγνετο περὶ τὰς ὃρ- 

᾿ , ,, ἃ .- , ΝΙΝ χεις, ἐψύχετ ἂν ἡ γονή ΖγαΊ. 118321. --- ἔχει τινὰ 
ἄλλην ἐπίστασιν πῶς πολλά Μνῶ. 1089 "26 ΒΖ. ηεη. 1288 
"88 ΕἸ. ἄξιον ἐπιστάσεως εἰ ὅτως ἔχει Φβά. 198 488. 

ἐπιστατεῖν. οἱ δικαίως τῶν κοινῶν ἐπιστατήσαντες Ρ2. 1422 
Ρ17. --- δὶς τὸν αὐτὸν ἐπιστατῆσαι ἐκ ἐξὴν 83971.154412. 

’ -. “- ἐπιστάτης. πολλῶν ἐπιστατῶν ἡ πολιτικὴ κοινωνία δεῖται 
Π.15. 1299.318. καλῦνται ἱερομνήμονες ἡ ἐπιστάται Πζδ8. 
1821 089. --- δύο εἰσὶν οἱ καθιστώμενοι ἐπιστάται, ὁ μὲν 
ἐκ πρυτάνεων κληρώμενος, ὁ δ᾽ ἐκ τῶν προέδρων ἢ 894. 
184821. 397. 1644 48, 11, 18, 83. 

ἐπιστέλλειν. ἐπέστειλαις μοι ρῚ. 1420 86. 
: ἐπιστενωτέρα ἡ ἀορτὴ προΐῶσα Ζιγά. 514 028. 

ἐπίστασθαι. οἵ ἐπιστήμη. ἑκατέρῳ (τῇ ἐπιστήμη ἢ τὴ ψυχῇ) 55 ἐπ ιστέφειν. ἐπεστέψαντο ποτοῖο (Ηοτι Α480. [1 7 5 41) ἔ 108. 
149510, 21. 

ἐπιστήμη. 1. ἐπιστήμη ἀϊδεϊησυλίαν 6 ποϊοπῖθιαβ οοηβηΐθακ. 
ἀϊδὲ αἴσθησις ψβδ5. 411}28. ΑὙΒ1. τβδ. 114 521-95. ΜΑ4. 
9998, 86ὰ ἐπιστήμην τινὰ ἐκλελοιπέναι ἀνάγκη. εἴ τις 
αἴσθησις ἐκλέλοιπε ΑὙ18. 81 339, πδ) ἀποβαίνει ἐπιστήμη 
αὶ τέχνη διὰ τῆς ἐμπειρίας τοῖς ἀνθρώποις ἍΜΑ 1. 981 48, 
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Φηϑ. 247 Ρ20. Αδ19. 100 348; Ἰαίίογθ. ὕδιηθη ϑ6ηϑὰ ἀϊδυη- 
[ῸΓ ἐπιστῆμαι τῶν αἰσθητῶν ψβο. 411}26, 80 ἀϊδμηραππίαγ 
ἰλῖοΥ 86 ἐπιστῆμαι αἰσθητικαὶ οἱ μαϑηματικαί ΑὙΎ18. 79 

42, --- - ἐπιστήμη, αἰδὺ ὁσξα Αγ88. Ηζϑ. 1189 "117. ἀϊδὺ 
ὑπόληψις ΚΊ7. 811. ἡ ἐπιστήμη εἶδος ὑπολήψεως Φεά. 5 
221 018. ἡ ἐπιστήμη ὑπόληψις πιστοτάτη, ἀμετάπειστος 
ὑπὸ λόγνυν τε. 180}16. 8. 181 228. 4.188 Ρ29 864. 5.184 
517. 18. 146}2, δ. οἵ (Βζο. 1140 νδ1. ἡ ἐπιστήμη ἀεὶ 
ἀληθής Αδ19. 100 ν8. ἡ ἐπιστήμη ὼ τὸ ἀληϑές Ῥα1. 1864 
"9. ὡς ἄν ἡ ἐπιστήμη ἢ ἡ φρένησις εἴποι Ῥαῖ. 1864 Ρ16. 10 
Μμ4. 1018 016, ἐπιστήμη, αἰδῖ φρόνησις ημαϑὅ. 119687. 
ἀϊδὲ σύνεσις ΗΖ 11. 1148.51. ἀϊδὲ ,εὐβυλία Ηζ το. 1142 
"54864 (εἴ γὅ. 1112 Ὁ1). ἀϊδὲ παιδεία Ζμα1. 689 58, 4. --- 
2. ἐπιστήμης ποῦϊο ἀεβπίτατ. ,ἐπιστήμη, ΟΡΡ ἄγνοια Ἀβ9 1, 

6626. ἡἡὶ λῆψις ἐπιστήμης ὑκ ἔστι γένεσις θὸ᾽ ἀλλοίωσις 
Φηϑ. 24110, 28. οἴγια ἐπιστήμη, ὅτι τὴν ψυχὴν ἵ ἵστησιν 
πλ14. 956 Ῥ40 (ἐ ᾧηϑ. 241011). ἀεὶ ἄλλυ ἡ ἐπιστήμη, 
αὑτῆς ὁ᾽ ἐν παρέργῳ Μλϑ9. 1074 585. τὸ ἐπιστητὸν πρό- 
τερον τὴς ἐπιστήμης ΚΊ. 1524, 26. ἡ ἐπιστήμη͵ τῶν πρός 
τι τὸ 1. 1211. Μὸ 15.1021 μ6, μέτρον καὶ ἐπιστήμη, τὸ δ᾽ 20 
ἐπιστητὸν τὸ μετρέέμενον Μιδθ. 1051 89. 1. 1058 381-85. τί 

ἐστιν ἡ ἐπιστήμη ἀοβογιδίτυν Ηζ8. 11839518-86. πᾶσα ἐπι- 
στήμη τῶν καθόλυ Κκ1. 1069 "26. 2. 1060}20. β6.1008 
ι1ὅ ΒΖ. μ9. 108655. 10. 1080588. ΑὙΒ1. 871}88. Ψβό. 

- 

417.028. ΗζΘ. 114081. χΙ0. 1180 }1ὅ (ἀϊῆου!αῖο8 ἰπάθ 25 
ογὔἕδϑβ υοταοᾶο, βοίψεσθ 8101 νἱἀθαίαν Αὐῇβδῦ οΥ̓͂ Μμιο. 1081 
811-25 ΒΖ). τὴν τῶν ὄντων λαβεῖν ἐπιστήμην ἐστὶ τὸ τῶν 
εἰδῶν λαβεῖν καθ᾽ ᾿ λέγονται. Μβ3. 9987. οὗ 11. 1062 
288. εἰδὴ ἔσται πάντων ὅσων ἐπιστῆμαί εἰσι ΜΑ9ϑ. 99012. 
αἱ ἐπιστῆμαι ὡρισμένων τινῶν παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαστα (ΡΙδῸ) 80 
182. 1509518. ἡ ψυχὴ ἐν ἧ τὸ εἶδος ὸ ἡ ἐπιστήμη 
Ζγα 22. 1180 516. ἐπιστήμη ἑκαστυ ἐστὶν ὅταν τὸ τί ἦν 

ἐκείνῳ εἶναι γνῶμεν ΜζΘ6. 1081 }6. ἐπιστήμη, οοπὶ ΕΥὉ 
λόγος Μκι. 1059 "26. μ8.10771}28. 82. 1046}7. ἐπι- 
στήμη ἅπασα μετὰ λόγα Αδ19. 100 "10. πᾶσα ἐπιστήμη 85 
περὶ αἰτίας ᾧὶ ἀρχαῖς τινάς ἐστι, περὶ τὰ πρότερα, τῷ πρώτυ, 
τῷ διότι Μεὶ. 1025 "6. κτ. 1068 )86. μ2. 1076}80. γ2. 
1003 Ρ1θ. ΑὙ18. 78 825. ἐπιστήμη ἀποδεικτική, δομὶ ἀπό- 
δειξις ΑΑΊ. 34.511. ἐπιστήμη ἀποδεικτικὴ ἐξ ἀληθῶν ὼ 
πρώτων ἢ ἀμέσων ἢ γνωριμωτέρων ὸ προτέρων τῷ συμ- 40 
περάσματος. ΑὙΖ.ΤΊΙ ὑ20 βᾳ4. ἐπιστήμη ἀποδεικτικὴ ἐξ ἀναγ- 

καίων ἀρχῶν ὁ ἐστὶν ἐπιστήμη ἁπλῶς, τῦτ᾽ ἀδύνατον 
ἄλλως ἔχειν ΑὙ2.11}9,12, 10 ῦξ. 4. 18 421. 6. 74, 
88 (ορΡ ὁόξα). ἐπιστῆμαι ἀποδεικτικαί ΑὙΖ22. 84510. ΚΙ12. 
14.588. ἐπ ἐνίων ἡ ἐπιστήμη τὸ πρᾶγμα Μλ9. 107551. 46 
τὸ αὐτό ἐστιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι 
ΨΎΤ. 4811. 5.480 520. 4. 480. "4. 8. 4812. --- ἐπι- 
στήμη πᾶσα ἢ τῷ ἀεὶ ἢ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐκ ἔστι τῶν 
συμβεβηκότων μὴ καθ᾽ αὑτά, τῶν ἀπὸ τύχης Μκβϑ. 106 
85. 1064 Β27. ε2. 1026}2, 1027 320, ΑὙ80. 6. Τδ 419. 8. 80 

15.088. α18. 82 "18. (ἐπιστήμη τις ἐλπιστικὴ ἢ μαντοιὴ 
μν1. 44912. εἰ δεῖ καλεῖν ἐπιστήμην τὴν ἕξιν ἢ ἢ τὸ πάθος 
μν2. 451521.) ἐπιστήμη ἁπλῶς ὑκ ἔστι τῶν φθαρτῶν 

Αγ8. Τ 15.524. οὔ ΜΑΘ. 981.584. μά. 1018 "15. -- 3: ἐπι- 
στήμη, ἀϊεὶ ἀρχὴ ἐπιστήμης. πότερον ἔστιν ἐπιστήμη ἣ ὃ 56 
ΑὙΒ. 7256. ἐπιστήμη ἀποδεικτική. ἐπιστῆμαι ἀποδεικτικαί 
Ααἱ. 24511. γ22. 8410. ἡ ἐπιότήμη μετ᾽ ἀποδείξεως, 

ϑιδακτή Ἅζδ5. 1140 588. 8.1189 ΒΩ5. διδασκαλίας ἐστὶν ὁ 
κατὰ τὴν ἐπιστήμην λόγος Ῥαὶ. 1855 826. ἀποδεικτικὴ ἐ ἐπι- 

στήμη ἐστὶν ἣν ἔχομεν τῷ ἔχειν ἀπόδειξιν Αγέ. 18.528. ἐν δ 
ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἐπιστήμαις ὑπάρχει τὸ πρότερον ὕστερον 
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τῇ ταξει ΚΙ2. 14 488. πᾶσα ἀποδεικτικὴ ἐπιστήμη περὶ 

τρία ἐστί͵ περὶ ὅ τε δείκνυσι ἡ ἃ δείκνυσι ὸ ̓ἐξὶ ὧν ΑὙΤΌ. 
1611, 32 (εἴ Μβ5. 9918 Β2). ἡ τῶν κοινῶν ἀρχῶν ἐπι- 
στήμη κυρία πάντων͵ ΑΎγ9.76 "18. ἐπιστήμη ἀναπόδεικτος, 

ΒΥ ὑπόληψις τῆς ἀμέσυ προτάσεως ΑΥγὸὶ 38. 88 586. 8.72 
519. ἐπιστήμης ἀρχὴ νῶς, τῶν ἀρχῶν ἐκ ἐπιστήμη ἀλλὰ 
νῦὃς ΑὙϑ. 12 024. 28. 8651. 88. 88 ϑδβᾳῃ. δ19. 100512... 
Ηζθ. 1140082 -- 1141 838. νὺς μὲν τὸ ἕν, ἐπιστήμη δὲ τὰ 
δύο (ΡΙΑ0) ψα2. 404 Β22, νῷ ὄργανον ἐπιστήμη πλῦ. 955 
587, --- 4. ἐπιστήμης ἑνότης. ἑνὸς γένυς μία ὶὴὶ ἐπιστήμη 

ΑΎΖ28. ΜΎ2. 1008 "19. β2. 997 Δ21. ι4. 1065 .582. Ηα4. 
1096 529. ΠῚ. 1288 510. τῶν ἐναντίων μία, ἡ αὐτὴ ἐπι- 
στήμη ΑαἹ. 24.521. 86. 48 δ. β26. 69 "958α4. γ7. 15}18. 
ταῖο. 104216. Φθ1. 251.380. Ψγ8. 4216. Μθ2. 1046 
11, 71. κϑ. 1061 419, γ2. 1004."9, 1006 “4. Ηειὶ. 1129 

12 844 (εἴ ἐναντίον, ἀντικείμενον). κα Μόνον τῶν καθ᾽ ὃ εν λε- 
γομένων ἐπιστήμης, ἐστὶ θεωρῆσαι μιᾶς, ἀλλὰ κα τῶν πρὸς 
μίαν λεγομένων φύσιν- μιᾶς ἐπιστήμης τὸ ἂν ἣ ὃν θεωρῆσαι 
ΜΎΖ2. 1008 518. 1. 1008 321. πότερον μιᾶς ἢ πλειόνων ἐπι- 
στημῶν θεωρῆσαι πάντα τὰ γένη τῶν αἰτίων Μβ2. 996 819. 

πότερον μία πατῶν ἐσιῶν ἐπιστήμη ἣ πλείυς Μβ2. 991 
815-25. κ2. 1089 826-29. --- ὅ. ἐπιστήμη ἀϊδοϊηροϊίαν δοία 

80 Ροϊθηῖία, ἀϊρηϊιαίο, τΘΡΌτΩ “ορπίξατατα Δτα δῖα. 80 ἀϊνον- 
δἰταία. ἡ ἐπιστήμη διττόν, ὧν τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ᾽ ἐνερ- 
γείᾳ Μμι0. 1087 51. διχῶς, τὸ μὲν υς ἐπιστήμη ( 6 ὡς 
δύναμις) τὸ δ᾽ ὡς τὸ θεωρεῖν (ἰ 6 ὡς ἐνέργεια) Ψβι1. 412 
410, 22. --- ἐπιστήμη ἀκριβεστέρα τίς ΑὙ21 (ΥΖ δὰ 18 
58.). Μμ8. 1018 89 (οὔ εΙ. 1028 δ6 ΒΖ). Α 2. 982 326. 

ΟὟ. 8306527. οὗ ἀκριβής. ἐπιστήμη μᾶλλον, μάλιστα Αγ9. 
16 421. ἐπιστήμη ἐπιστήμης βελτίων ἢ τῷ ἀκριβεστέρα εἶναι 
ἢ τῷ βελτιόνων τθι. 181". ψαι. 402.32. Ραῖ. 1864 "7. 
ἐπιστήμη ἀρχικωτάτη, ὑπηρετῶσα, ἐλευθέρα. θεία, τιμιω- 
τάτη, ἀνθρωπίνη, κατ᾽ ἄνθρυνπον Α.2. 982 815, 17,4, 27, 
28, 81, 988 55. ἢ ἐπιστήμη ἀγαθὸν τῷ γένει γμβ71. 1205 
438. πάντων τῶν ἐν ἡμῖν “μονιμώτατον ὰ βιαστικώτατον 
ημβθ. 1200 086. --- ἐπιστήμη ἡ καθόλυ, ἡ κατὰ μέρος, ἡ 
καθ᾽ ἕκαστον, ἡ οἰκεία Αβ21. 66 "82, 67.318, 27, 838,58, 4. 
ἐπιστήμη ἀφωρισμένη Ῥα1. 1854 88. --- ὀδεμία τῶν ἐπι- 

στημῶν παραδίδωσι τῷ μανθάνοντι τὴν χρῆσιν ἀλλὰ τὴν 
ἕξιν μόνον ἡμβιο. 1208 588-"8, αἱ κατὰ φιλοσοφίαν ἐπι- 
στῆμαι ταξ. 101 827, 84. ἐπιστήμη θεωρητικὴ πρακχτικὴ 

ποιητική, θεωρητικὴς μέρη φυσικὴ μαθηματικὴ ϑθεολογική 
Με1. 1026 Ῥ20844ᾳ. χ7. 1064 10, }ῶ. τζ 6. 145.515. θ1. 
151510. οΓ Α2. 9821]. λ9. 107581. ΟὙΤ. 806 816. 

Ζμαι. 64052. Ηα!. 1094 Νά, ηεαδ. 121817. (ὥσπερ ὑδ᾽ 
ἐπὶ τῶν ἐπιστημῶν, 18 θεωρητικῶν. ἐπιστημῶν μα]. 1182 
810.) ἡ ψυχὴ ὺ ἡ ἐπιστήμη κινᾶσι τὰς χεῖρας Ζγα 32. 
180 "16. ως ἑτέρυ τινὸς κυρίν ὄντος τῷ ποιεῖν κατὰ τὴν 

ἐπιστήμην, ᾿ τῆς ἐπιστήμης ΨΎΘ. 438 55, β6ὰ Σωκράτης 
φήθη ἐπιστήμην εἶναι τὴν ἀνδρείαν οἱ ἐπιστήμης μηδὲν εἶναι 
κρεῖττον ΗΎ11. 1116 δ. η8. 1140 582. αὶ περὶ φύσεως ἐπι- 
στήμη ΟαϊΙ. 268 Ἵ. ἐπιστήμη ῥητορική, ἀναλυτική, πολιτική 

Ῥαά. 1889 "10. καὶ πρύτη ἐπιστήμη, ἢ 8 ἡ πρώτη φιλοσοφία 
Μκά. 1061 5Ἀ80. οἵ 8. 1060 "8 (ορρ αἱ ἐν μέρει λεγόμεναι 
Υ1. ,.1008 522). -- Ἰδείουθ ΒΘΏ8.. Αἰοιταν ἐπιστήμη δεσπο- 
τική, δυλική, χειρυργική ΠαΊ. 125δῦ "22, 28, 81. θ6. 1841 
51, ἐλευθέριαι ἐπιστῆμαι Πθ2. 1381 515. -- 6. ἐπιστήμη, 
τέχνη, ἐπιστήμη οἱ τέχνη φυοπιοὰο οὖ ἀἰδιϊηρυδηΐαν ΤΟΣ 
86 ο᾿ οοηδαηἀθηΐαῦ ν 8 τέχνη. ἐπιστήμη ὸ τέχνη, ἐπιστῆ- 
μαι ἢ τέχναι Αδ19. 10038. ΜΑΙ. 981 48. ,ΠῪ1.2. 1282 
14, η18.1881}87. ΡβΙ9. 1892 526. ἐπιστῆμαι ᾧ δυνά- 
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μεις ΗκΙ10. 1180 582. ἡμαϊ. 1182 588, 84,22, 28, 1188 
48,21, 88, 8δ. δγίθβ οἰϊδηι ορίἤσαμπι ἰπίογάσμῃ ἐπιστῆμαι 
ΔΡΡΟΙΙδηΐαν Ηα]. 1094 818, 8. 4. 1091 34,7. β5. 1106 58, 

18. γμαϑ8. 1184 Β18. 18. 1190 81 1,15. βι1. 1208 8382. 

ἐπιστημονικὸς συλλογισμός ΑὙΖ. 7118 8βη6. τθ1. 155}16. δ 
ἐπιστημονικὸν μάλιστα τὸ πρῶτον σχὴμα ΑΥὙ14. ἐπιστη- 
μονικαὶ ἀποδείξεις ΑΥὙθ. 15.380. ἐπιστημονικώτερόν ἐστι τὸ 

διὰ προτέρων γνωρίζειν τζ4.141}16. ἐπιστημονικὸς ὁρισμός, 
ὅρος Μζ15.108982. Ηηὅ.1 141}18. ἐπιστημονικὸν ἐρώτημα 
ΑὙ12. ΤΊ 489. ἐπιστημονικαὶ ἀρχαί ταὶ. 100 019. --- ἐπι- 10 
στημονικὴ πρᾶξις. ΟρΡΡ ἀνεπιστημονική ηεβ8. 1220 "25. --- 
τὸ ἐπιστημονικὸν μέρος τῆς ψυχὴς Ηζ2. 1139 812. ημαϑὅ. 
1190}11. τῆς ψυχῆς τὸ ἐπιστημονικόν ψγϑ8. 481 ΒΩ7. 11. 
484 416. β2. 414810. θεὸς τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ἐοικὸς τῇ ψυχὴ 
ὸ πάντων ἐπιστημονικώτατον ἔ12.1410535. -- ἐπιστη- ι6 

μονικῶς τβϑ. 11410. 
ἐπιστήμων. τὸ ἐπιστῆμον μάλιστα τῶν πρός τι λέγεται 

Φη8. 241.529, 52, τῷ ἠρεμίζεσθαι καὶ ἢ καθίστασθαι τὴν ψυχὴν 
ἐπιστήμων γίνεται ὸ φρόνιμος Φηδ. 247 524, 18. ἐκ ἐπι- 

ἐπιτελεῖν 

ἐπιτακτικα ς- ἡ φρόνησις ἐπιτακτική ΗΖΙ11. 1148 28. τὸ 
λόγον ἔχον ἐπιτακτικόν ἡεβ]1. 1220 39. 

ἐπίταξις. ἀφῇ πο19. 1486917. ἄρχοντος ἔργον ἐπίταξις Πη4. 

182614. ἐπίταξις δεσπότωα [Πη8. 1825 226. α18. 1260}6. 
ἘΞ ἐπίταξις τλράιιβ ᾿παρθγβείναβ ποῦ0. ,.1451 422. 

ἐπίτασις. ἅπασα ἡ ἀνώμαλος φορὰ ἢ ἄνεσιν ἔχει αὶ ἐπίτασιν 
ἢ ἀκμὴν Οβϑ. 289519, "21. ἐπίτασις τῶν σιαγόνων Ζιδ9. 
586518. ἐπίτασις ἢ, πίεσις τὴς φωνῆς πιθ8. 911 088. ἐν 
τοῖς Ψαλτηρίοις τὴς ἴσης ἐπιτάσεως γινομένης πιθ28. 919 
518. ἀνωμαλία ἡ ἐπίτασις ἐν σωματικοῖς τισὶ παθεσι βἰπι 
πνά. 488 38. αν!7. 419 414, 18, 

ἐπιτάττειν, ΟΡΡ ποιεῖν Πατ. 1255 585. ἐπιτάττειν πρὸς τὰ 

προσπίπττντα, ΟΡΡ τὸ καθόλν λέγειν ΠΎ1ὅ. 1286.511. ταῖς 
ἀρχαῖς ἀποδέδοται ἐπιτάξαι Πὸ1δ. 1299 827. ἑ οἰκέτης 
ποιεῖ ἐπιτάξαντος τῷ δεσπότου Ηεὶ2. 1186}81, καὶ δεῖ ἐπι- 

τάττεσθαι τὸν σοφὸν ἀλλ᾽ ἐπιτάττειν ΜΑΣ. 982 418. -- 
τμηθῆναι τὸν ἐπιταχθέντα λόγον ὀυνατὸν τὴν μι ἄτομον 
ατ 969 85. --- ἐπιτάττειν ἀβαγραΐαν δά Βιβηϊβοβηάαπι ταοάσπι 
ἱπιρογβθϊναπι ψϑυθογατα πο19. 1486 δ16, οἵ ,ἐπίταξις. 

στήμων ὃ μὴ χων λόγον τῇ διὰ τί ὅσης ἀποδείξεως ΑὙΘ. Ὁ ἐπιτάφιος. ὁ πολέμαρχος διατίθησι τὸν ἐπιτάφιον ἀγῶνα τῶν 
14.028. ἕκαστος ἐ ἐπιστήμων, 16 ὁ καθ᾽ ἑκάστην ἐπιστήμην 
ἐπιστήμων ΑὙΙ2. Τ1 1. πᾶς ἐπιστήμων τὸ μέσον ζητεῖ ὸ 

αἱρεῖται (γα ἀγαθοὶ τεχνῖται) Ηβὅ. 1106 Ρθ6, 18. --- ἐπι- 
στήμονα λέγομεν (ἰηῦ δυναΐμει) αὶ τὸν μὴ θεωρῆντα Μθθο. 
1048 384 ΒΖ. ψβδ5. 41128. γ4. 429 "0. Φθα. 258 3838, 35 
58, η8. 2414, οἵ ἐπίστασθαι. --- ἐπιστημόνως τὸ 8: 
124 518. 

ἐπιστηρίζεται ὁ νέων ἐν τῷ ὕδατι πκγ18. 988 10 (οἴ 
ἀποστηρίζεσθαι 511). 

ἐπιστολῆς πέμψις ποι]. 14527. 80 

ἐπιστολικός. τῶτο ὁὲ ἡ γράφω σοι" αὶ γὰρ ἦν ἐπιστολικόν 
620. 1582 "89. 

ἐπιστρέφειν. ὕτϑῆβ. ρ488 ὁ λέων κατὰ βραχὺ ἐπιστρεφόμενος 
Ζιι44. 629 "18. ἀποὸημῦντα κὴ , ἐπιστρέφεσθαι, τυτέστι 
(Ῥγιβαρ) μὴ ἔχεσθαι τὸ βίν τότα ἀποθνήσκοντα Ὁ 192. 86 
1512 "δ. ἵνα θαυμάζων ὁ ὃ ὄχλος ̓ ἐπιστρέφηται 189.1501 
581. οἱ ὑλότριχες ὴ οἷς ἐπέστραπται τὸ τρίχιον πλγ18. 
968 "10. --- ἰαύσ ὁ κάρκινος πλάγιος ἐπιστρέφει Ζιεῖ. 5841 

529, ἐπιστρέφει ἢ κάτω στάζει τὸ ὕδωρ φτβϑ8. 824 082. 
ἐπιστρεφὴς φωνὴ ἀηδόνος, ὉΡΡ ἁὡπλὴ Ζιι498Β. 632}24. 40 
ἐπιστροφή. 

"81. 
ἐπισυλλαμβάνειν μετὰ τὴν πρώτην σύλληψιν [260.152651. 
ἐπισύλληψις ὦ ἐπικύησις 260. 1528 588. 

ἡμέλει ὼ ὀδεμίαν ἐπιστροφὴν ἐποιεῖτο οβ 1851 

ἐπισυμβαίν ειν. ἐκ τῶὔτω ἐπισυμβαῖνοόν τι ρ4. 1426 86. --- 45 
τῶτο ὁὲ (τὸ ἐν ἀρχὴ αἰτεῖσθαι) ἐπισυμβαίνει πολλαχῶς 
Αβιθ. 6429. 

ἐπισυρίττοντας ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἔχυσιν αἱ γέρανοι Ζι10. 

614 "22. 

ἐπισυστελλόμενον ᾧ αὐξανόμενον τὸ πρέπον Ῥγὰ. 1404 50 
5171. 

ἐπισφάζειν. αἷμα ἀρτίως ἐπεσφαγμένον χϑ. 190 λ15. 
ἐπισφαλής. ἐπισφαλὲς τὸς ἄρχοντας ὡς καθίστησι Σωκράτης 

Πβ5. 1264 }6. εὐετηρία ὅσῳ πλείων τοσέτῳ ἐπισφαλεστέρα 
Ηθ1. 11856510.. 

ἐπίσχειν. ὑγδῃ8 ὅταν τὸ ἐπίσχον ( 68 τὸ κωλῦον) μὴ ἦ Οὗ. 
811.49. --- ἱηῦγ οἱ ἰσχνόφωνοι προσπταιοντες ἐπίσχυσιν 

πιαθ0. 905."80. 
ἐπίσχεσις πνεύματος πλγό. 9621. 

ἐπιτάγματα τὐραάννων Πὸ4. 1392.320. ἀκύσας, ἐκ ἐπί- 60 

ταγμα δ᾽ ἀκύσας Ἠη7. 1149 481. 

ἐν πολέμῳ ἀποθανόντων. 887.1542}6. 
ἐπιτε ἵν Ἐν; ΤΥΔΏΒ νεῦρα ὅπω ἐπιτέταται τς νέοις. ΡΡ ἀνίεται 

ἡ συντονία Ζγεῖ.1871}18. χορδαὶ ἱι ἐπιτεινόμεναι ὀξύτερον φθέγ- 

γονται πιθ85. 920 58. ἐπιτείνειν τὸν φθόγγον ᾿ ὀξὺ φθέγ- 
γεσθαι, ΟΡΡ ἀνιέναι φΦ2. 807 315, 17. λόγος ἐπιτεινόμενος, 

ΟΡΡ ἀνιέμενος τιῖ. 109 428. φωνὴ βαρεῖα ἐπιτεινομένη 

φ2. 806 "27. ἐπιτείνειν τὰς νοσας, ΟΡΡ παάνειν πα. 859 

414,21. ὁ οἶνος τὸς μὲν βραδυτέρως ἐπιτείνει ὼ θαττως 
ποιεῖ. τὲς δὲ θάττυς ἐκλύει. πΎ1θ. 818 580. τὸ ἥᾳ φερό- 
μένον ὅτε ἐπιτεῖναι ῥᾷδιον ᾧ ὅτε ἀνιέναι ακ 802 87. ἐπιτείνειν 

ἣ ἀνιέναι τὰ τιμήματα Πε8. 1808 34 ἐπιτείνειν πολιτείαν 
τινα, ἵνα ἐπιταθῶσιν ἢ ἀνεθῶσιν αἱ πολιτεῖαι. αἱ πολιτεῖαι 
ἀνιέμεναι ὼ ἐπιτεινό μεναι φθείρονται ἢ Πεϑ9. 1809 5838. 1. 1801 
Ὀ17, 14, Ῥα4. 1860 325. --- ἐπιτείνεται ΠΏΡΘΓΒ ἱ ᾳ ἐπίτασις 

γίγνεται Οβθ. 289 "8. - ἐπιτείνειν που δάάϊζο οδίθοῦο 
ΗζΙ. 1138 028 (ορὈ ἀνιέναι, ἀϊδὲ μεσότης). Πεϑ. 1809 20. 
ζ9. 1820 "80. ἰδεῖν καὶ χαλεπὸν μικρὸν ἐπιτείναντας [6 τὸν 
νῦν) Οβι4. 2912, --- ἴῃ ἐαν τε ἐπιτείνη ἡ κίνησις ἐάν 

τε ἀνιὴ ἐάν τε μένη Φζτ. 238 86. Οϑθ. 288 ΡΩ7, οὗ Πὸδ6. 
1298 820. νυθετέμενοι ἐπιτείνυσι μᾶλλον οἱ ἐρῶντες 145. 
1502548, 41. 

ἐπιτείχισμα νόμων ἡ φιλοσοφία (οὔ ᾿Αλκιδαίμας) ΡΎ 8. 
1406"11. 

ἐπιτελεὶν. ἐπιτελεῖν θυσίας, ̓ γάμυς [404.1548 ν»88. 508. 

1561541. ἐκ ἐπιτελῶσιν ἃ ὡμολόγησαν", ἐπαγγελλό ενος 
πάντα ἐδὲν ἐπιτελεῖ Ηἰ1. 1164 80, θ. τῷ ἀνόρείῳ ὀυνάμεως 
δεήσει, εἴπερ ἐπιτελεῖ τι τῶν κατὰ τὴν ἀρετήν Ηκϑ. 1118 
482. καὶ τέχνη ἐπιτελεῖ, ἃ ἡ φύσις ἀδυνατεῖ ἀπεργάσασθαι 
Φββ. 199216. τὸ ἄρρεν ἐπιτελεῖ τὴν γένεσιν Ζγβ5. τάι 
55. μέχρι τῷ ᾧὡδ Ὑέννησιν δύναται ἃ φύσις ἐπιτελεῖν Ζιεϊ. 
589ν38. τῇ χειρὶ χρώμεθα, ὅταν ἡ φύσις αὐτὴν ἐπιτελέση 
πλδ. 955 »29. τὰ ἐλλιπὴ ἐπιτελεῖν Ραιι. 1871 "4, 325. 
καλῶς τι ἐπιτελεῖν Μὸι2. 1019.328. κατὰ τὴν ἐπιστήμης 
ἐξήγησιν ἐπιτελεῖν τὰς πράξεις ρ89. 1446517. -- ἐπιτελεῖται 
ὁ συλλογισμὸς διά τινος Αα5. 28 Δὅ (οἴ τελειῶν 6. 29 81 6)- 
1. 2906, 21. 160. 8686. 28. 41 Ρά, ἐπιτελεῖται τὸ ἀναγκαῖον 
Ααδ. 21.517. καλῶς. ἐπιτελεσθῆναι τὸ ἔργον τθιῖ. 161 590. 
ῥάδια τὰ μετ᾽ ἐλαχίστι πόνυ ἐπιτελάμενα, Ρ2. 1422 418. 
οἴά4. 1426 Δ7, ἐκ τῷ ἐπιτελυμένα τὸ τετελεσμένον ΜαΣ. 
994226. ῥᾷστα ὀιαφθείρεσθαι, χαλεπώτατα ἐπιτελεῖσθαι πιαϊ. 
898081. τὸ σχηματιζόμενον ὅταν ἐπιτελεσθὴ Φη8. 345}"9. 
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ἐπιτιμᾶν τοῖς πέλας, ἄλλοις, Ἡρακλείτῳ 4] Ρα11. 1871 
Ῥ29, ἡμβ18. 1218511. ΜῊ. 1010 318. Γβ9. 8869511. 
Οβϑ. 285 320. ΗΥΎΤ. 1114.528. ἐπιτιμᾶν τῷ νόμῳ Πβϑ9. 
1271 588, 1270516. ἐπιτιμᾶν ποῃ δἀάϊίο ἀδίϊνο ΜΙ δ. 
1086 .481. ΠγΎ18. 1284 827. δά. 1292 "80. ἐπιτιμᾷ ἢ ἀφι- 
σταται (8 ἀϊβραϊαπάο) τθ2. 1588 480. ἐπιτιμᾶν ὅτι Πγ14. 
1288 588. ἐπιτιμᾶν ἐπιτίμησίν τινα Πθ6. 184040. -- 
Ρδ88 ὃ ἐπετιμᾶτο Καρκίνῳ πο11. 146 326. ἐπιτιμῶνται αἱ 
ἐφ᾽ ἡμῶν κακίαι ΗΥΎΤ. 1114 329, 80. --- ἐπιτιμητέον τινί 
ΤΎΣ. 118 524, 26. ρ19. 1488 51ὅ. ἐπιτιμητέος, αγὰ ψεκτός 
ἡμβθ. 1202 529. 

ἐπιτίμημα. φέρειν ἐπιτιμήματα ποϑῦ. 1461 "22. 19. 1456 
Ρ14, ἀϊδὺ πρόβλημα: δεῖ τὰ ἐπιτιμήματα ἐν τοῖς προβλή- 
μασιν ἐκ τύτων ἐπισκοπᾶντα λύειν πο2δ. 1460 Ρ21 ΨᾺ] 
Ῥοϑὺ ΙΝ 856. προκαταλαμβάνειν τὰ τῶν ἀκυόντων ἐπιτι- 
μήματα Ρ19. 14832}12, οὗ ἐπιτίμησις Ρι4. 

ἐπιτίμησις, οοπὶ ΒΥ νυθέτησις, παράκλησις Ηα18. 1103 
084. ἄξιον ἐπιτιμήσεως Ραϊ. 1855 324. ἔχει ἀπορίαν ἢ 
εὐπορήσαντι ἐπιτίμησιν Ννά. 1091 580. ἐπιτίμησις ἔσται 

τζ 2. 149 "86. Π δοτέον ἐπιτιμήσεως σκῆψιν τεδ. 181 Β11. 
περὶ ἐπιτιμήσεων ὸ, λύσεων ποϑῦ. 1462 518. περὶ τῆς ἐπι- 
τιμήσεως, ἥν τινες ἐπιτιμῶσιν, ΓΙ χαλεπὸν λῦσαι Πθ6. 1840 
Β40. προκαταλαμβάνειν τὰς τῶν ἀκυόντων ἐπιτιμήσεις ρ19- 

1482 14, καθ᾽ αὐτὸν τῷ λόγῳ πέντε εἰσὶν ἐπιτιμήσεις 

εἶζδ. 286 48. μὸ 8. 381 528. ἐξ ᾧϑ ζῷον ἐπιτελεσθὲν ἐξέρ- 
χεται βἰπι ΖγΎ9. Τῦ8 26. δ6. Ἴ10 518. α8. 1187. 

ἐπιτέλεσις πιϑῶ. 894 385. 
ἐπιτελεστικός φό. 818 521, Ορρ ἀτελής φθ. 818 "29. 
ἐπιτέλλει ὁ δελφίς, ὃ ᾿Ὡρίων μαϑ8. 84ὅ 28. βῦ. 861}81 δ 
(πι ἀνατολή Ρ82). πρὸ τῷ ἐπιτεῖλαι τὴν σελήνην ἢ 849. 
1569 51. 

ἐπιτέμν εἰν. ἀφισταμένυς τῷ λόγυ "δᾶ ἐπιτέμνειν τὰ λοιπὰ 
τῶν ἐπιχειρημάτων τιιδ. 114 Ρ29. ο717176. 1507 519. 

ἐκιτερπεῖς αἱ τῶν πεπραγμένων μνῆμαι ἯΙ4.1106526. 10 
ἐπίτεν μα. ᾿Εμπεδοκλῆς μμεταφορικος τ᾽ ὧν ἡ τοῖς ἀλλοις 

τοῖς περὶ ποιητικὴν ἐπιτεύγματι χρώμενος [ ὅ9. 1485 "10. 
ἐκιτευκτικὴ ἕξις τῶν βελτίστων ἡμβ8. 1199 88. 
ἐπίτενξις τῶν ἀγαθῶν Ἴμ8. 120716. 
ἐπιτέχνησις. δὸὲν ἐπιτεχνήσεως τῷ θεῷ δεὶ παρ᾽ ἑτέρων χθ. 15 

839810. φυτὰ ἄγρια διὰ τῆς ἐπιτεχνήσεως γίνονται κηπαῖα 

φταῖ. 821 540. 
ἐπιτήδειος, οοπὶ χρηστός, ὉΡΡ ἀνεπιτήδειος Πα10. 1258 

421. εἴ τις μὴ ἐπιτήδειον νόμον γράψειεν 819. 158418]. 

ἡὶ αὔξησις ἐπιτηδειοτάτη τοῖς ἐπιδεικτικοῖς λόγοις Ῥαϑ9. 1868 30 
427. ὕλη ἐπιτηδεία σα πρὸς τὴν ἐργασίαν Πη4.1826 Ἵ1. 

αἵματος χρῶσις ἐπιτηδεία πρός τι Ζμδ10. 686.510. --- ὁ 
φαῦλος ὕτως ἦν ἐπιτήδειος διαιτᾶσθαι ἡμβϑ8. 1199 584, 8ὅ. 
-- ζῷζα ἔχοντα τὰ ἐπιτήδεια Ζιγ21. 828 34. τὰ ἐπιτήδεια, 
σπάνις τῶν ἐπιτηδείων οβ 1850} 7. -- ἐπιτηδείως ὑπαρ- 3 τθι1.161}19, 88 (08 Ὀρείνυϑ). ἐπιτίμησις. λόγυ (λόγῳ 
χυσα ὕλη Πη4. 1826 58. τόπος ἐπιτηδείως ὑπάρχων πα1θ. οοὰ Ὁ) τθι1. 161516. ὀρθὴ ἐ ἐπιτίμησις ὸ, ἀλογία καὶ Ὁ μοχθηρία 
861 413. (οἱ ἀλογίας ᾧ μοχϑηρίας νοὶ ἀλογίᾳ ὦ μοχθηρίᾳ) πο 5. 

1461 019. ΥᾺΙ Ῥοοὶ ΙΥ̓͂ 428. 
ἐπιτίμιον. τὰ ἐκ τῶν νόμων ἐπιτίμια ὼ τὰ ὀνείδη ΗΥ11: 

1116 819. μεγάλοις ἐπιτιμίοις κωλύειν τὺς εἰκῇ γραφο- 

μένας Πζδὅ. 1820 818. μείζω, μεγάλα τὰ ἐπιτίμια Πεβ. 
1809 328. πκθι4. 952 029. τοῖς μεθύωσι διπλᾶ τὰ ἐπιτίμια 
ΗΎΤ.1118 581. θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον οβ 1849 080, 
1880 52. μετ᾽ ἐπιτιμίων οβ 1848 "14, 

8δ ἐπίτοκος (ορ ῬΆγγα 888). γιγνώσκυσιν οἱ ποιμένες ὅ' ὅτι ἐπί- 
τοκοι (ἐπίτοκα γ] 5. ΑυὉ) αἱ αἶγες Ζιζι8. 518 52. 

ἐπιτολὴ κυνός, Πλειαδος, τῶν ἄστρων μβδ. 861 "80 (ϑγῃ 
ἀνατολὴ 582). Ζιε2 2. 5838 "80, 81. θ19. 602 826. ι49 Β. 
888 514. φταῖ. 821 "ό. 

“0 ἐπιτομὴ ,νφυσικῶν πι 891 860-898 Ῥ2δ. 

ἐπίτηδες. θαυμασιώτατα τὰ ἀπὸ τύχης, ὅσα ὥσπερ ἐπίτηδες 
φαίνεται γεγονέναι ποϑ. 1452 341. οἵ ὥσπερ ἐπίτηδες οβδ, 
290 4858. γ1. 298 585. χρῆσθαι ἀ ἀπρεπῶς ὼ ἐπίτηδες ἐπὶ τὰ 30 
γελοῖα ποῶ2. 1458 "14. τ τος παιδεύσας ὁ νόμος ΠγΎ1Β. 
1281 426. ὑποβάλλυσιν ἐπίτηδες ἱπποθήλας 4] Ζιζ28. 517 
Β17. ε18. δδ0 9. ΠΡ 

ἐειτηδεύ εἰν. ἢ ἀνδρωθέντας δεῖ ἐπιτηδεύειν αὐτὰ ᾧ ἐθίζ εσθαι 
Ἦχῖο. 1180 "2. 

ἐπιτήδευ μα. νόμοις δεῖ τετάχθαι τὴν τροφὴν ὶ τὰ ἐπιτηδεύ- 
τα ΗΚΙΟ. 1119 }85, 1180 326, "8. ἐν ἐπιτηδεύμασιν 

ἐπιεικέσι ζὴν Ηκ10. 1180 5160. 
ἐπιτὴ ρεῖν. διατρίβειν ἐπιτηρῶντα δίκην Ῥα12. 1818 38. ἐπι- 

τηρῶν ἐκπετομένας κατεσθίει Ζιι40. 626 832. 
ἐπιτιθ έ ἕνα! βάρος, ῥοπήν μΧχ2. 850 318, 2ὅ. γραμμὴ γραμμῇ 

ἐπιτιθέασι τὴν κατὰ Ὑραμμὴν ἐπιτιθεμένη ΟὙΙ. 299 Ρ28. 
ὀρίγανον (ἐπὶ τὰ ἕλκη) Ζιιβ. 612 428. ἐπιθεῖναι γράμματα 
( 6 δἄάετο ϑρίβίοίδιι) πο1 6. 146 519. ἐπιθεῖναι τέλος ζ3. 
469 85. Μη]. 1042 4. τελευτὴν γνώμην τῷ λόγῳ ἐπιθή- 45 
σαμεν ρβ86.1441}11. ἐπὶ τελευτὴ παλιλλογίαν ἐπιθείς ρ88. 
1439 "29. -- ἐπιτιθέναι τὰ τυχόντα ὀνόματα ποϑ. 1481 

"18. ἡ ποίησις ὀνόματα ἐπιτιθεμένη ποϑ. 1451 "10. ἐπιτι- 
θέναι κολάσεις. τιμωρίας Ηχιο. 1180 49, --- πιρὰ ἐπιτί- 
θεσθαί τινι, ἱ 6 ἐγχειρεῖν. ἡ μέση φύσις τελεστικωτάτη οἷς δ0 
ἂν ἐπιθῆται φΦθ. 818 "81. ἐπιτίθεσθαι τυραννίδι (1 6 αξδοίαγο 
ἱστϑπηϊθπι) Πεῦ. 1805 821. 6. 1806 41. 8. 1308 822. 

ἐπιτίθεσθαι τινι, αροτοαϊ δ]αυἱὰ, ἱηνδάθγθ ἴῃ δ]αυϊά, φοβεροὶ 
οἱ τοῖς ἥττοσιν ἐπιτιθέμενοι Ρβϑ. 1882 }18. ἐπιτιθέμενος τὴ 

ἐπιτραγίαι, οἱ Ζιδ11. 588.514 Βα. Βοπποῦ ΠῚ 506: ᾿τθ- 
Βυϊρηθβ; 5.ᾷ1 258 Η 884; Καὶ 618,1. 

ἐπιτρέπειν τι τῇ τύχη Ηα10. 1099 Ρ24. ἐπιτρέπειν τοῖς διαι- 
τηταὶῖς τὰ ἐγκλήματα 414. 1641 588. ἐπιτρέπειν δίαιταν 
414. 1641581. --- Βῖῃθ οἰϊθούο, εὐσεβὲς τὸ θέλειν τοῖς 
θεοὶς ἐπιτρέπειν Ῥα1ὅ. 1871 326. εἰτιτρέπειν τινί, ἀϊδθὲ καθ᾽ 
ὁμολογίαν Ἴ6η10. 1242 086, 85. ᾧ ᾧ ἐπετράφθη, τῦτον δικαιό- 
τερον τάξαι τὸ ἐπιτρέψαντος ΗΙ. 1164}1 ὅ, 16. 

ἐπιτρέχειν. τὸ περὶ τὴν Αἴτνην ῥεῦμα πολλάκις τὴν χώραν 
ἐπιδεὸρα μηχός θ108. 840 8ὅ. --- θεωρῆσαι. ἡ, τὰς ἀπορίας 
ἐπιδραμεῖν τὰς ἐνύσας ΠγΎ1δ. 1286 57. περὶ τύτων ἐχόμενόν 

ἐστιν ἐπιδραμεῖν Ρα1ὅ. 1870 528. 
ἐπίτριτος λόγος πιθ41. 921 "8. ἐπίτριτοι τόκοι ῬΎΙΟ. 1411 

417. ἐπίτριτος πυθμήν (ΡΙδὲ τὸρ ΠῚ 846 Ο) Πεὶ 2.181656. 
Σικελίᾳ Πβ10. 1271 589. οἴκησις δυσεξερευνητος τοῖς ἐπι- δδ ἐπιτροπεία Χαρίλλε Πβ10. 1211 "25. ἐπιτροπεία (τῶν οἰκε- 
τιθεμένοις Πη11. 1880}21. στασιάζειν ἢ ἐπιτίθεσθαι (πιο! τὶ 
ΙΕ ΠΟΡΆΒ, ἱπνϑάθγθ ἴῃ γϑιρυ ] 1681) ΠῚ. 1267 341. ε8. 
1802"»25. οἴβ10. 12712}16. γ18. 1286919. ε4. 1838043382. 

8. 1805 814. 6. 1806 Ὀ11. 

τῶν, τὴς οἰκονομίας) οαῇ. 1848 88. 
ἐπιτροπευόμεναι οἰκονομίαι, ὉΡΡ μαιραί οαθ. 1845 88, 

ἐπιτροπὴ ὀρφανῶν 881. 1541 "9. --- καὶ δίαιτα ἐκαλεῖτο ἐπι- 
τροπὴ [414. 1641 481. ρ ἡ 

,ὔ 

ἐπκιτίκτειν. τινὲς μετὰ πλείονα χρόνον τῷ πρώτῳ ἕτερον ἐπι- 60 ἐπιτροπία. ἀνάγκη ἢ φύσει ἢ νόῳ ἣ ἐπιτροπίᾳ (Ὁ) τινὶ κα- 
. τίκτυσιν 260. 1526 85. 

Υ. 

τορθῶν ἡεη14. 1247 580. 

Νῆη 
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ἐπίτροπος. αἱρεῖσθαι ἐπίτροπον ῬΎΒ. 1408 "25. ἐπιτρόπων 
καταστάσεις 381. 1541 59. δϑλων εἴδη δύο, ἐπίτροπος ἢ 
ἐργάτης οαὖ. 1844 526. Παῖ. 1255 586. ἐπίτροπος, ΟΡΡ 
τύραννος, σφετεριστής ΠΕ11. 1814 588, 1815}2. ἡὶ φρόνησις 

, ὥσπερ ἐπίτροπος ἐστι ἡμα8ὅ. 1198 Ρ12 864. " 
ἐπιτυγχάνειν, ορρ ἀποτυγχάνειν Ηβό. 1106 588. ρ81. 

14838312, 10. --- α βοῃ ἐπιτυγχάνειν τῦ σκοπῶ, τῶν ἀγα- 
θῶν, τῶν δοξῶν, ἐπιτευξόμεθα τῶν ἀγαθῶν εἰπι Ηαά. 1091 
48. βδ. 110688. Πη18. 18381}88. Ῥβ21. 1895 08. ρ81. 

ἐπιχειρεῖν 

ἐπιπολῆς τῆς θαλάττης δἷπι Ζιζ18. 568 54. 15. 569 Μ16. 
θ16. 6006. τῆς τροφῆς ἐπὶ τὸ γένειον ἐπιφερομένης χδ. 
191 084. ἐπιφερομένων ἐπὶ τὰ ὄμματα ἐκ αἰσθάνονται αι]. 
441 5315. αἱ ἐπιφερόμεναι δυσχέρειαι ρ19. 1482 Ρ18, 34. 
τὸ εὐβλεςρνο τθῶ. 151581. --- πάντες ἐπιφέρονται ἐπὶ 
τῦτο περὶ ὀσμῆς αιδ. 448 522, οΓ325. 

ἐπίφθονος. ἕνια περὶ αὐτῷ λέγειν ἐπίφθονον ῬΎ11. 1418 "25. 
ἐπιφθονώτερον εἰπεῖν ἡεαϑ. 1215 510. 

ἐπίφλεβος κίων Ζια11. 498 33. 
1445 29. ημββ. 1201 387,08. --- ς ἀδῖ χαλεπὸν τὸ ἐπι- ιὸ ἐπιφλέγεται τοῖς ὀργιζομένοις τὼ περὶ τὰ στήθη Φ6.813521. 
τυχεῖν (αδὰ δορποβοθγα, νἱάεγθ) τύτοις Ζιζ 20. ὅ176 39. 
ἐπιτυγχάνειν ὠἀκριβεστέραις ἀνάγκαις, ὁμοίοις θεωρήμασι Οβδ. 
28881. μτῶ. 468}19. --- Δ᾽Βο]αῦα ὉΒβ12. 292382. ΜΑΙ. 

98114. Ηη8. 114628. Ρα]. 18384.39. ρ81]. 1488.512. 

ἐπιφλεγὲς χρῶμα φθ. 812 525. 
ἐπιφλεγμαίνυσα ὑστέρα Ζικτ. 688 538. 
ἐπιφοινικίζειν. ἐκ τὸ ποώδυς μεταβάλλοντες μικρὸν ἐπιφοι- 

νικίζυσι ὶ γίνονται πυρροὶ οἱ καρποί χδ. 190 32. 
ἡεη14. 1241 438, 86. ἐπιτετυχήκασιν ἕνιοι χρηματιζόμενοι τς ἐπιφοινίσσειν. 1. ὕγϑῃδ Ρ888 τοῖς αἰσχυνομένοις ἐπιφοινίσ- 
ΠΑΙ1. 1259 84. 

ἐπιτυφλῦνται οἱ πόροι πθ18. 890 "89. 
ἐπιτυχεῖς ὄντες ἕν τινι μτῷ. 468 Ὁ19. 
ἐπιφαγεῖν. ὅταν πίωσιν, ἧσσον ἱδρῶσιν ἐπιφαγόντες πβ25. 

868 "29. 

σεται τὸ πρόσωπον, τὼ ὦτα ᾧΦ6. 812 "82. πλββ. 961 58. 
ἐπιφοινίσσονται τειὶς ὀφθαλμώς φθ. 812 34317.. --- 2. ἱπίτ αἱ 
γνάθοι, οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπιφοινίσσυσιν Φ6. 812 388, 84, 85. τὸ 

- πρόσωπον ἐπιφϑινίσσον ἐστίν φ6. 812 3481. 
40 ἐπιφοιτῶν ὁ κόκκυξ κατεσθίει τὰ νεόττια, Ζιι29. 618 820. 

ἐπιφαίνεσθαι. ἐπὶ τῶν πυκνῶν ἐπιφαίνεταί τις ἀχλύς χϑ. ἐπιφορά. φύλλα πίπτει διὰ τὴν ἐπιφορὰν τῆς ὀξείας ἀραιό- 
ΜΝ , ,ὔ 

19434. δοκιμάζειν ἐκ τῶν ἠθῶν τῶν ἐπιφαινομένων ΦΙ. 
805 3529, 6γῃ ἐμφαίνεσθαι Φ2. 806 330. τεκμαίρεσθαι τοῖς 
ἐπιφαινομένοις Φ1. 808 9. 

ἐπιφάνεια. τοιῦτος ὁ τόπος ὅστις ἐπιφάνειαν ἔχει Π1η12. 1881 25 
428. --- ἐπιφάνεια ταδίμοπι δαρεγβοῖθβ. ἡ ἐπιφάνεια συνεχής 
ΚΘ. 5.242, πλάτος πεπερασμένον Μὸ18. 1020 514, διαίρεσις, 
πέρας σώματος Μκ2. 1060}15. Φδ1. 209 38. ἡ ἐπιφάνεια 

5 πότερον σία Μβδ. 1002 34, 88. ἐπιφάνειαι πρῶται (ΡΙ 40) 

τητος ᾧτβϑ. 828 582. --- μεταφοραί ἐστιν ὀνόματος ἄλλο- 
τρίν ἐπιφορα πο21. 1451 "1. ᾿ 

ἐπιφύεσθαι. ἐπιφύεται δέρμα, χολή Ζιαϑ. 491 584. β15. 
506}8, τὸ ἐπὶ τοῖς πώλοις ἐπιφυόμενον Ζιζ18. δ12 528. 
22. ὅ1158. θ24. 606 48. ἐπὶ ταῖς μήτραις ἐπιπέφυκεν ἡ 
καπρία Ζιιδ0. 682 326. κισσὸς ἐπιπεφυκως ἐν τῷ τῶν κερά- 
τῶν (ἐλάφι) τόπῳ θ5. 881 52. 

ἐπιχαίρειν ταῖς ἀτυχίαις Ῥβ2. 1819 "17. 
Μκ2. 1060}18. τὸ χρῶμα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ πέφυκε πρώτῳ 80 ἐπιχαιρεκακία, ορρ φθόνος (φθονερία), ἀϊδὲ νέμεσις ΗβΆ. 
γίγνεσθαι, ἐπιφανείας ἴδιον τὸ κεχρῶσθαι Μδ18. 1022 511. 
τεϑ. 188 316 βηη. 8. 181 088 864. ὅ. 184 321. οἱ Πυθαγό- 

1107.310.. 7. 1108]. ἡμαϑ8. 1193}18, 36. (ἐπιχαιρε- 
κακίας Ἰοοο ἀνωνυμον ροπίϊυν ηἠεβ8. 1221 538.) 

ρειοι τὴν ἐπιφάνειαν χροιὰν ἐκάλων αἰϑ. 489.3481. --- τὲ ἐπιχαιρέκακος, οί, ορρ φθονερός, ἀϊδὲ νεμεσητικός ΗΒΤ 
ἔχοντα τὴν ἐπιφάνειαν λείαν μγΎ2. 812381. ἡ σφαῖρα ὑκ 
ἔχει πλείος ἐπιφανείας ἤ μίαν Οβά. 285 "80. τὸν σύμπαντα 8ς 
κόσμον μιᾷ διαλαβῦσα (Ὁ) σφαίρας ἐπιφανείᾳ κῦ. 896 081. 
εἶναι ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας ἀκ 801 386. τὰ μόρια τὰ 
πρὸς τὴν ἔξω ἐπιφάνειαν Ζια1 6. 494 "19. ' 

ἐπιφανής. ὁ δελφὶς ἔχει ἐπιφανεῖς θήλας Ζιβ.18. 504 "18. 

1108 "δ. ηεγῖ. 1288 Ρ18, 20. ἡμα28. 1192}26. ὁ αὐτός 
ἐστιν ἐπιχαιρέκακος ἢ φθονερός Ρβϑ. 1886 "84. ἣ Ξ 

ἐπιχαλκεύειν. ὅτω τὸ ἐπαινεῖν ὦ ψέγειν ᾧ ἐπιχαλκεύειν 
Ργ19. 1419 "15. 

ἐπίχαλκος. ἡ πέλτη ἴτυν ἐκ ἔχει ὑδ᾽ ἔστιν ἐπίχαλκος ἔ 456. 
1558 815, 3. 

διὰ τὸ μὴ ἐπιφανὲς εἶναι (τὴν τῦ πικρῶ ὀργήν) Ηδ11. 1126 0 Ἐπίχαρμος ὁ ποιητής, πολλῷ πρότερος ὧν Χιωνίδυ 
423. δηλῶσαι περὶ τῶν ἐπιφανεστέρων σημείων Φ2. 806 521. 
ὅσα ἐπιφανὴ [παρὰ] τῶν φυσιογνωμονυμένων 2. 806 387. 
-- ἀνόρες ἐπιφανεῖς πο18. 1488."12. Ῥαδ. 1860. 588. ἐπι- 
φανέστεροι ρ8. 1434 511. --- ἐπιφανῶς ἀγνοῦντες ἑαυτεῖς 
Ηδϑ. 11325.328. ἐπιφανέστατα φωλεῖν Ζιθ1δ. 6992. 45 

ἐπιφέρειν. ἐφ᾽ ἑκαστι τόπυ ἐπιφέρεται τὸ σίγμα Μνθ. 1098 
124. ἐπιφέρειν πίστεις τῶν ἀκριβῶς γνωριζομένων, ἐπιλόγυς 
πᾶσι τοῖς μέρεσι ρ1. 142136. 28. 1484}28. --- ὄνομα 
ἐπιφέρειν ἀπό τινος Ζιζι8. 512.311. ὀνόματα ἐπιφέρειν ἐκ 
τῶν στερήσεων ῬΎγθ. 1408 47. Ηδ1. 1119 "80. ἐπιφέρειν 50 
θάνατον, λύπας Ηβ9. 1115 384. «11. 1100 "29. ἐπιφέρειν 
δίκην, αἰτίαν Πε8. 1802 "24. δ. 1804 "29. δ16. 1800 "28. 
ρ80. 1487.510. ἐπιφέρειν τινὶ ὀνείδη ΗδΘ. 1128 382. ἐπὶ 
τὸς αὐτὸς ἐπιφέρομεν “γνυίύμην ἔχειν ἢ νῶν Ηζ12. 1148 521. 
ἐπιφέρειν τὰς κοινὰς ἰδέας ἐφ᾿ ἑκάσταις τῶν πράξεων ρϑ8. δὲ 
1428 ."18. ἐπιφέρειν τὸ εἶδος, τὸ ἐναντίον, ὁρισμόν ΜΑΘ. 
9884, Ὑ71. 1013.39. ΚΘ. 6316. ἑκαστη τῶν διαφορῶν 
ἐπιφέρει τὸ οἰκεῖον γένος τζ 6. 144516, 27 (οὔ συνεπιφέρειν). 
τὸν θυμὸν ἐπὶ τὴν ἀνὸρείαν ἐπιφέρυσιν ἨΎ11. 1116 "28. 
τὰ προειρημένα ἐπὶ τὰ ἔργα τὸν βίον ἐπιφέροντας Ηκϑ. 60 
1119 321. -- ρ888 ἐπιφέρεσθαι. ἐπιφέρεται φῦκος, ἀφρὸς 

Μαγνητος ποϑ. 1448 588 (οἵ Ιμόγϑηζ, ΕΡΙΟΒδυτοοβ ἡ 58). 
Ἀ Δ ἥ “ΟΡ , ᾿ , - 

τὸ δὲ μύθυς ποιεῖν ᾿Ἐπίχαρμος ἡ, Φόρμις (ἡρξαν) ποῦ. 1449 
Β6. τ Η 8δ, 190. --- ΕΡΙΟΒαγτηΐ γϑῦθβ δἰϊοσυμίαχσ τοὶ 
τοβριοἰαπέαν, ἐκ λοιδορίας μάχη, ἐποικοδόμησις Μδ1. 1018 
89 ΒΖ. 34. 1028 380. Ρα7. 1865 516. Ζγα18. 724 828. ἴ,Ζ 

Ρ2711, 4 ο[ 46. ἀρτίως τε γὰρ κτλ Μμϑ. 1086 517. ἴ.Ξ 
Ρ 212,41. ΗιΙ7. 1167 25. 1,21 278, 48. Ργϑ. 1410 58, δ. 
1,5 218, 49. πια 88. 903 590 1,5 2565, 2. Ρβ21. 1894 Ρ25 
1,802, 2. ὅτω ἁρμόττει μᾶλλον εἰπεῖν ἢ ὥσπερ Ἐπίχαρμος 
εἰς Ξενοφάνην Μγὅ. 1010 56. 1.2 Ὁ 122. 

ἐπιχεῖν μύρον (οὔ ΣΣτράττις) αιδ. 448 "81. οἴνῳ εἴ τες ἐπιχέοι 
ὕδωρ Ταῦ. 822 39. πλεῖον ἐπεχύθη ψυχρὸν πκὸιῖ. 9871. 

ἐπιχειρεῖν. Ῥτορτίο. τοῖς Πυγμαίοις Ζιθ12. 691 321. ἐπεχεί- 
ρησαν καταλῦσαι τὸν δῆμον 5ἷπι Πε4. 1804 326. 7. 1307 
11, 19. μα1]4. 852 ΡΩ27. ἐπιχειρήσομεν διδάσκειν ρ1 8. 1432 
09, τὸ περὶ τὴν ὑπόκρισιν ὕπω ἐπικεχείρηται ΡΎΙ. 1408 
ΒΩ21, οΓ Φ2. 801 54. --- νοοϑθυϊατι δε ἀϊοϊθοςῖοαθ οὗ 
ΤΡάΙΡς ΕἸ αὶ 838. δῆλον ὃ ἐπιχειρῶμεν ηεβ6. 1222 Ρ87. ἐπι- 
χειρεῖν πρός τι τγθ. 1201. ζ 8. 146"88. 14.161 ΡΒ. ηδ. 
1565}7,11, 17, 88. 611. 161 522. ι1δ.114}80. ἐπίχ εἰιρεῖν 
περί τινος ταῦ. 101 380. ἐπιχειρεῖν ἔκ τινος Τβ11. 11 5.595. 



ἐπιχείρημα 

ἐπιχειρεῖν ὅτι (δὰ τοβαϊδμάστι δἀνογβαγίαμη ἀθπιοηβίγαγθ) 
τεῖ. 128 526, 81, 82. ζ18. 150 415. 814. 1682. πῶς τῦτο 
ἐνδέχεται εἶναι ἀθὲν ἐπιχειρεῖται ΜΙμ.9. 1085 Ρ6. ἐπιχειρεῖν 
δὐβοϊαῖο Αβ19. 66.584. τεῦ. 188 86. λογικωτερον ἔστιν ἐπι- 
χερεν ὧδε Οατ. 218 "12. 

ἑπτας 288 

Εὔβοιαν καὶ ἐπονομάσαι ἤΆβαντας τὲς ἔχοντας ἀὐτήν ἢ 669. 
1510 387. 

ἐποποιία ὃ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις μιμήσεις τὸ σύνολον 
ποϊ. 1441 818. ἐποποιία Θοταραγδίαν οὰπι ἰσαροθαϊα ποθ. δ. 
1449 Κ9, 14. 17. 1455}16. 24, 1459 "8. περὶ ἐποποιίας 
ποῶ8. 24. --- Ἰαύϊογθ βἰρηϊβοδίίοηθ τος ἐποποιία πο1. 1447 
229 υδυγρδίαπη 0886 Οχἰβίμιηδι ΒΟΓηΔΥΒ αταπὰξ ρΡ 186, βοὰ 
οὗ ΨῈ] Ῥοοῦ ὅ, 89. Ὁ 412. 

ἐποποιικὴ μίμησις πότερον βελτίων ἢ ἡ τραγική πο26. μὴ 
ποιεῖν ἐποποιικὸν σύστημα τραγῳδίαν, ἐποποιικὸν δὲ λέγω τὸ 

ἐκιχείρημα (οῇ ἐπιχειρεῖν), ἀαῇ συλλογισμὸς διαλεκτικός 
τθι!. 162.316. πρὸς ἅπασαν θέσιν, ἢ ὅτι ἅτως ὼ ὅτι ἐχ 
ὅτως, τὸ ἐπιχείρημα σκεπτέον τθ14. 168 381. εὐπορεῖν ἐπι- 
χειρημάτων πρὸς τὴν θέσιν τβᾷ. 111 "12. 5. 111 088. ζ14. 
151}28. ἐπιχειρήματα κατά τινος ρὅ. 1426 "86. ἐπιχειρή- 10 
ματα σοφισματώδη τθ8. 158 588. πολύμυθον πο18. 1Φῦ6 311, 12. 

ἐεκιχειρηματικοὶ λόγοι μνῶ. 451"19. οΥ̓Αριστοτέλης Ρ99 ἐποποιιὶς ὀνομαζυσι, συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν πο]. 
138. 1441}14., αἱ γλῶτται τοῖς ἐποποιοῖς χρησιμυίταται Ῥγϑ. 

ἐπιχείρησις (οἴ ἐπιχείρημα) τβά. 111 16. ζ1. 189 510. 1406}2. 
ἐπιχειροτονεῖν τὰς ἀρχάς [894.15648 018. 896. 1648 "48. κκ ἐποπτῆρες κθ. 398 381. 
ἐπιχθόνιοι (Βἰπιοηϊὰ ἔν 12) Ζιεϑ. 542 9. ἐπόπτην ἔποπα (ΑΘΒΟΙΥΪ ἔν 297) Ζιι49 Β. 638 319. 
ἐπιχρίειν. ἐπικεχρισμένοι ἐλαίῳ πκὸ1. 986 418. ἐποράειν (Ηοπι ἔοτί τϑὸρ Ὑ 164, οἵ Ὅμηρος οχί:) Ργά. 
ἐκιχρονίζειν. ὅταν τὸ θερμὸν ἐπιχρονίζη πκὸ 2. 986 320. --- 140621. 

ἀὴρ ἐπιχρονιζόμενος ψυχθεὶς συνίσταται πκς19. 942388. ἔπος. 1. νοοδθυ]υτι. ὁ τὰ στοιχεῖα ἐπιστάμενος τὸ ἔπος οἶδεν 
ἐπιχρώζοντος τῷ μέλανος τὸ ὕδωρ χΙς. 191 59. 0 Ρβ24.1401 529. --- 2. Βοχϑιμοῖθν Ββϑγοίουβ τιϑά. 180 421. 
ἐείχυσις. μβ2. 850656, οὗ ἐπίρρυσις τῶν ῥευμάτων 38. Μνβθ. 1098.580. δ34. 1028 288. ΡγΥ16. 1417 214. 621. 
ἐπιχώννυσθαι τὸ ἔδαφος ἐπὶ τὴν λίμνην 689. 881}11. 1888 52. οὗ ποθ. 1462 Ρ8. οδτιηθη δρίουπι ΑὙ12. 7782. 
ἐπιχωρεῖν. τῷ ἐπιγράμματι ἐπεχώρησε (ἰ 6 Θοπβοιί10) ὸὴ ὃ. τῶν ἐπῶν τὰ προοίμια Ῥγ14. 1415510. ἀντὶ τῶν ἐπῶν 

τόπος Ἔμρυθος καλίμενος θ188. 84451. τραγῳδοδιδάσκαλοι ἐγένοντο ποᾷ. 1449 55. ἐν τοῖς ᾿Ορφικοῖς 
ἐειχωριάζειν. περὶ ᾿Αθήνας ἐπεχωρίασεν ἡ αὐλητική Πθ6. 2. ἔπεσι καλυμένοις ψαῦ. 410}28. Ὅμηρος ἐν τοῖς ἔπεσιν εἴς 

1841 484. ἐν ὅσαις τῶν πόλεων ἐπιχωριάζεται (ἐπιχωριάζει ρῆχε Ζιγϑ. 518 "21. 
ΒΚ᾽ τὸ νέως συζευγνύναι ὦ νέας Πη16. 1885 516. ἐπυρεῖν Ζμδῦ. 619 529, οἵ ἐξ ἀνάγκης ἀφιέναι 528. 

ἐκιχώριος. ὁ πολλαχῶ ἐπιχώριος ὁ γύψ Ζιι11. 615 514. κόρη ἐπύρωσις. Λικύμνιος ἐν τὴ τέχνη ἐπύρωσιν ὀνομάζει ἡ ἀπο- 
τις τῶν ἐπιχωρίων δ 866. 1488 "40. καλεῖσθαι ἀπό τινος ἥρωος πλάνησιν ἢ ὄζυς Ῥγ18. 1414 ΒἸ7. 
ἐπιχυιρίω ἴ 408. 15845}1. 80 ἐποχεῖσθαι. ἐντετυπῶσϑαι Τάραντα δελφῖνι ἐποχιίμενον ξὶ 548. 

ἐειψαύειν. τὰ ᾧά͵ ᾧν ἂν ἐπιψαύση ὁ θορός Ζιζι4. 668}21. 1838 0871. 
ἐσιψηφίζ εἰν. δεῖ πρὸς τὸ καλὸν ὁρμήν τινα ἄλογον πρῶτον ἐποχετεύειν. ἐκ τῆς καρδίας αἷμα ἐποχετεύεται εἰς τὰς 

ἐγγίνεσθαι, εἶθ᾽ ὕτως τὸν λόγον ὕστερον ἐπιψηφίζοντα εἶναι φλέβας Ζμγά. 666 86. 
ὺ διακρίνοντα, ἡμβῖ. 1206 "21 (οὗ ὁ λόγος ὕστερον ἐπιγι- ἐποχεύειν. τὰ ὑπηνέμια γίνεται γόνιμα, ἐὰν ἔν τινι καιρῷ 
νόμενος ᾧ σύμψηφος ὧν 25). -- μα88 ὅταν ἐπιψηφίζηται ὃ τὸ ἄρρεν ἐποχεύση Ζγβϑ8. 141481. 
ἀρχή τις ΠΕΙ. 1801 Ρ2ὅ. ἔποψ. τοξοσίαν ἰηΐος τὼ ἄγρια Ζε1δ. 616 "2, τὰ ὄρεια Ζια]. 

ἐποικεῖν. ἔπλευσεν εἰς ἐκείνυς τὰς τόπυς ἐποικήσων θ100. 488 Ὁ8. πετραῖος ὄρνις (ΑΘΒΟΙΥ] ἔν 297) Ζιι49 Β. 688 219, 
838 17. 21, ἐν τοῖς ὄρεσι ἢ τὴ ὕλη κατοικεῖ Ζι111. 61521δ. με- 

ἐποικοδομεῖν. τῷ στομίυ (τῶν μετάλλων) ἐποικοδομηθέντος ταβάλλει τὸ χρῶμα ᾧ τὴν ἰδέαν Ζιι49 Β. 688 11. 16. 617 
ἀπεπνίγησαν θ52. 884 525. --- τοὶ ἐποικοδομῶντα τὸ ἔτε- “Ὁ 82. ἀθ εἰὰο Ζιζ 1. 559 58. ι1ὅ. 616 }88. οὗ ΤτοδοΒ οὶ Ατ- 
ρον ὡς ἐπὶ τὸ ἕτερον αὔξειν ρᾷ. 1426 58. ῬαΊ. 1865516. 

ἐποικοδόμησις. ὡς Ἐπίχαρμος ποιεῖ τὴν ἐποικοδόμησιν Ζγα 
18.724 529. οἵ Ραῖ. 1865 516. - 

ἔποικοι Πε8. 1803 4338. 6. 1806.338. δέχεσθαι, ἐπάγεσθα. 
ἐποίκυς Πε8. 1808 328, 87. 46 

ἐποικονομεῖν. ὃ πάσαις ἐποικονομεῖται (ν 1 ἐπικοινωνεῖται) 
ταῖς οἰκονομίαις 0β18468 314. 

ἄτοκέλλυσι θύννοι θ186. 844 380. 
ἐπομβρία. περὶ ἐπομβρίας μβά. 860 νά 544. σημεῖον. ἐπομ- 

βρίας Ζιζ2ι. 515 519. γίγνονται ἐπομβρίαι, γίγνεται ἐπομ- 50 
βρία μβ4. 8806. Ζιε22. 568 22. 80. ὅδ6 Ρ6. ἐν ἐπομ- 
βρίαις. ἐν ταῖς ἐπομβρίαις μβ 8. 8668. ΖΎΥΙΟ. 160 Ῥά. 
τοῖς ἴχθυσιν αἱ ἐπομβρίαι συμφέρυσιν Ζιθ18. 601 329. 

ἐπόμβριος. ἔτη ἐπόμβρια Ζιθ19. 601 "10. 
ἔπομβρος. ἕπομβρον ἔτος, ἔαρ, θέρος, ἔπομβρος χειμων, οοπὶ 6 

ὑγρόν, νότιον, ορρ αὐχμοί μβά. 860}4. Ζιθ18. 601 380. 
19. 601 26. 20. 608 812, 24. παϑ. 859 "21, 860 39. 9. 

860412. 30. 861 21. 21. 862 55. 22. 862 318. ἑπτάπλευρος. Λίγυες οἱ καλέμενοι ἑπτάπλευροι Ζια1 δ. 498 
ἐπονείδιστος αὶ ἀκολασία Ἠγ18. 1118 Ρ2. αἱ ἐπονείδιστοι 515. ς81 48. 
τῶν ἡδονῶν Ηκ3.1113}21. ἐπονειδιστότερον ΗγΎ1δ.1119325. 60 ἑπταῖς. χρόνος γενέσεως ἑπτάσι μετρεῖται τρισὶν ἢ τέτταρσιν 

ἐπονομάζειν. ἐξ ἤΑβας Θρᾷκας ὁρμηθέντας ἐποικῆσαι τὴν Ζιε20. 868 38, ὅ. 271. δδδ "17. 

Νη2 

ομῖν 18δ2 1 884. δὰ ἀρυρδιῃ ροσιϊπθηῦ, αυ86 ᾿ἰδταγϊογυμ 
πορ]ἰπϑαϊία ἴῃ ἄθϑοῦ τῷ μελαγκορύφυη Ζμ15. 616 δ9 Ἰερὶ- 
τοῦδ: ἴδιον τύτῳ παρὰ τες ἄλλυς ὄρνιθας τὸ μὴ ἔχειν τῆς 
γλώττης τὸ ὀξύ οὔ ΟἸορον Ναξυγρθβοι ἀδν γόροὶ Ευτορδδ 
1469; ΟἸοθοὶ Ζαοϊβοιν ἢ ἃ ροβδιητηὺ Ναύαγνίβα Χ 2864; 
᾽δὰ 1160, 57. ὕραρδ θρορβ 511 109; Καὶ 418; ΚαΖι 16, 6ὅ ; 
ΑΖΙ191, 82; [μὰ 46. : 

ἑπτά Πε2. 1802587. ἑπτὰ φωνήεντα κτὰ (πυτηοτὶ βορίθπασίϊ 
υἱβ δρυὰ ΡγΓβδρόγθοθ) Μνθ. 1098 518. οἱ ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 
[594.1514 088. 

ἑπτάγωνον, ὄργανον μυσικόν Πθ68. 1841 541. 
ἑπτακισμύριοι. μῆκος τῆς οἰκωμένης περὶ ἑπτακισμυρίας 

σταδίως κϑ. 898 21. 
ἑπτάκλινος. τὸ δέρμα κατέχει εἰς ἑπτάκλινον ἀποταθέν Ζιι4 δ. 

680 322. 

ἑπτάμηνα (παιδία ) γίνεται Ζιη4. 884 386,2. Ζγδᾷ. 172 
58, 6. 7714 086. πι41. 895 325. 258. 1525}"16. 



284 ἑπτάχορδοι 

ἑπτάχορδοι αἱ ἁρμονίαι ἦσαν τὸ παλαιόν πιθ2 5. 919 521. 
44.922 522. 1.918 88. 47. 922 08. 

ἐπῳάζειν. τὸ ἐπῳάζειν ἕν τι τῶν συμφύτων Ζγγ2. 168 
411. ἡ γὴ συμπέττει τῇ θερμότητι, ᾧ ἡ ἐπῳάζυσα ταὐτὸ 
τῶτο ὁρᾷ ΖΎΥΖ. 1ὅ8520, 2. --- 1. δνθ8. ἡ ὄρνις ἐπῳά- 
ζυσα ἢ συμπέττυσα Ζγγ2. 15216, 28. Ζιζ 2. 659 480. 
ἐνίοτε ἐπῳαζυσῶν ἐθὲν γίνεται ἔκγονον Ζιζ 8. 662 428. οἱ 
βαρεῖς τῶν ὀρνίθων Ζιιϑ. 618 "11. τῶν ἀγρίων ἕνιοι ὀρνίθοιν 
Ζιζϑ. 564 06. --- ἐπῳάζει τὰ πολλὰ τῶν ὀρνέων, διαδεχό- 
μενα τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι Ζιζ 8. 564 "1, 19. 4. 862 17. 
ι7. 618.3516. οἱ πέρδικες δύο ποιῶνται τῶν ὠῶν σηκύς, ἢ 
ἐφ᾽ ᾧ μὲν κἡὶ θήλεια, ἐπὶ ὃὲ θατέρῳ ὃ ἄρρην ἐπῳάζει Ζιζ 8. 
5684 322. οἵ (8. 618 18, 28. 838. 614 528. --- οἱ ὄρτυγες 
ἐκ ἐν τῷ αὐτῷ τίκτυσι ἢ ἐπῳάζυσιν Ζιιδ. 618 516. --- 
τῶν χηνῶν ᾧ τῶν κορωνῶν αἱ θήλειαι ἐπῳάζυσι μόναι Ζιζ 8. 
564510, 16. --- ἱπουδαπάϊ ᾿θπιρυβ: ὁ κόραξ Ζιζθ. 5682, 
αἱ φάτται αὶ αἱ τρυγόνες Ζιζ 4. 562 080, ὁ ἀετός Ζιζβ. 
668 521. --- ἡ θήλεια ἀηδὼν ὁκ ἄδει ὅταν ἐπῳάζη Ζιὸ9. 
586880. ὁ κόκκυξ ἐπῳάζει ἐκ αὐτός Ζι29. 618 512. θ3. 
880}18. ἀθ ψΑ}}Π1πΔ: ἐκλέπεται ἐπῳαζυσῶν ἐν τῷ θέρει 
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Γ. 

ἐργάζεσθαι 

κατα τὴν ἐπωνυμίαν ηεαῖ. 1217 521. 
ἐπώνυμος συμφορᾶς (ΟΒδογοαι ἤν 4 Ν) Ρβ28. 1400 "25. 

ἐπώνυμος πάσης φύσεως κΊ.401 326. τὸ καλὸν πᾶν ἐπώνυμον 
ἐστι τῇ κόσμυ κῦ. 897150. --- ἄρχων ἐπώνυμος ἢ 881. 
1641 012, 20. στρατεία ἐν τοῖς ἐπωνύμοις ὀχρ ϊο 429. 
1648512, 14, 18,21, 22. 

ἔπωσις, ἄορ ὦσίς τις. ὅταν τὸ ἀπ᾿ αὐτῷ κινῶν ἐπακολκθὴν 
ὠθὴ Φη2. 348 518, 26. 

ἐρᾶν ἐκ ἐνδέχεται πλειόνων, τὸ ἐρᾶν ὑπερβολή τις εἶναι βι- 
λεται φιλίας ΗΙ10. 1171 811. 67. 1158 311. τὸ ἐρᾶν ἀπρε- 
πὲς πατρὶ πρὸς υἱόν Πβ4. 1262 3868. τὸν ἐρώμενον τῷ ἑταίρᾳ 
ὑπεποιήσατο Πεά. 1808 "28. χαρίσασθαι τοῖς ἐρωμένοις ρ4. 
1426516. ἐρασθῆναι ἢ 818. 1562 "81. ἐπὶ τῷ τάφυ τὸ 
Ἰόλεω τὰς καταπιστώσεις ποιεῖσθαι τὸς ἐρωμένυς ἡ τὸς 
ἐρασταῖς [92. 1492 548. --- ὑδεὶς τῶν ἀδυνάτων ἐρᾷ ὑο᾽ 
ἐπιθυμεῖ Ῥβ19. 1392 22ὅ. δ΄ τις ἐρᾷ τὸ τυχεῖν (ΤΏθορα 
256) Ηαϑ. 1099 "28. ηεα 1. 121456. κινεῖ (τὸ ὅ΄᾽ ἕνεκα) 
ὡς ἐρυΐμενον. κινείμενον δὲ τάλλα κινεῖ ΜΑΤ. 1072 8. 

ἐρανιστὰὶς ἑστιᾶν γαμικῶς Ηδ 6. 1128 322. ἡμα21.11922, 
ἐρανιστῶν κοινωνίαι δι᾿ ἡδονήν Ηθ11. 1160 820. 

θᾶττον ἢ ἐν τῷ χειμῶνι Ζιζ 2. 5.89 580. ἐαν βροντήση ἐπῳα- ἔρανος. κομισόμενος τὸν ἔρανον Φβ δ. 196 084. --- μέλλων 
ζύσης, διαφθείρεται τὸ ψά Ζιζ 2. 560 54. αἱ ἀλεκτορίδες ἀντιλαμβάνειν τῶτον τὸν ἔρανον Πη14. 1382 Ρ40. 
ἐπῳάζυσαι χαλεπαί πι85. 894 018. μὴ ἐπῳάζυσαι αἱ θή- ἐραστής. ορρ ἐρώμενος Ηθδ5. 1151 36. 10. 1159 Ρ1δ. ἐπὶ τὸ 

,ὔ 

λειαι ὅταν τέκωσι, διατίθενται χεῖρον ΖΎΥὩ. 158 510. οἵ 
Ζιζ2. 5606. ἀλεκτορίδι ὑποτιθέασι τὰ τῶν ταῶν ῳὰ ἐπῳ- 
ἀζειν οἱ τρέφοντες, δύο δύναται ἐπῳάζυσα ἐξάγειν Ζιζϑ. 
5648, 8. --- 2. ϑιιρμίθία. ὅσα ἐπῳάζει φοιτῶντα τῶν 
ῳοτόνων ᾧ τετραπόδων, ταῦτα ποιεῖ μᾶλλον φυλακῆς χάριν 
Ζγγ2. 152 084. ἡ χελώνη φοιτῶσα ἐπῳάζει ἄνωθεν, αἱ θα- 

τάφυ τῷ ὸ εω τὰς καταπιστώσεις ποιεῖσθαι τις ἐρωμένς 
ὼ τὸς ἐραστάς [92.1492 548. τὰς ἐραστὰς εἰς ἐδὲν ἄλλο 
τῷ σώματος τῶν ἐρωμένων ἀποβλέπειν ἢ τὺς ὀφϑαλαυς 
91.1492 386. ἐραστὴν γενέσθαι τινός Πβ12. 1214 433. 
ὐδεὶς ἐραστὴς ὅστις ὑκ ἀεὶ φιλεῖ (Εοπτ Τὸ 1051) ηεη5. 
1285}21. 

λάττιαι χελῶναι κατορύξασαι ἐπῳάζυσι τὰς νύκτας Ζιε88. 80 ἐργάζεσθαι. ποὴ δἀάϊίο οδίθοῖο. ζῆν ἀπὸ τῷ ἐργάζεσθαι, 
588 57, 18. ἔνιοι τῶν ὄφεων ἐπῳαζυσι ὅταν τέκωσιν εἰς τὴν 
ἣν Ζιεϑ4. 558 58. --- 8. ἱπβθοῖ. τὸν γόνον ὅταν ἀφῆ, ἡ 
μέλιττα ἐπῳάζει ὥσπερ ὄρνις Ζιε2 2. 5584 318. --- 4. ΔτΆοἢ- 
ποϊάοθα. οἱ σκορπίοι οἱ χερσαῖοι τίκτησι σκωλήκια ῳσειδὴ 
πολλὰ ἢ ἐπῳάαζυσιν Ζιε2 6. δ5 5328, οὗ ΡΟῈ 829. τὰ ἀρά- 
χνια" αἱ λειμωνιαι ἀράχναι ἐν ἀραχνίῳ ἐπῳάζωσαι ζιροτο- 
κῷσιν Ζιε21. δδ5 580,09. --- δ. ογπιβίδοοα. τα μαλακό- 
στρακα αὐτὰ ὑφ᾽ αὐτὰ θέμενα τὰ ῳὰ ἐπῳάζει Ζιε 18. 
5501, οἵ πρὸς τὰ χονδρωδὴ (ροάδ8 Βρυτίο8) ἀποτίκτυσι 
Ζιε11. 549 "5. --- 6. οϑρβμδιοροάδ. ὁ πολύπυς Ζιε1 2. 544 
418. 18. 560 Ρ2, ὅ, οὗ ΚΟΙΚΟΡ Επύν οΚ] απρβρθβοι ἀδν (6- 
ῬΒαϊοροάθῃ 14. --- ἰοδσὰ8 δάπηοάσπι ἀυδδθ ἱπίογργοίδοϊοπβ 
Ζιε19. 858 88. 

ἐπῴασις. ὁ χρόνος τὴς ἐπῳασεως Ζιζ6. 568 429. 
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ἐπῳασμός. τίκτυσι ἔνιαι τῶν γενναίων ἀλεκτορίδων πρὸ ἐπῳ- 45 
ασμᾶ ἢ ἑξήκοντα ὠά Ζιζι. 55816. ἡ ἀλεκτορὶς κατα- 
βαίνυσα διαλείπει τὸν ἐπῳασμὸν Ζιζ9. 564 9. 

ἐπῳαστικός. διαφέρυσιν ὄρνιθες ὀρνίθων τῷ ἐπῳαστικώτεραι 
εἶναι ἕτεραι ἑτέρων Ζιζ2. 560 58. 

Ὰ ν -“᾿ « ἣΣ Α Ν 
ἐπῳδή. πέπλασται ὑπὸ τῶν γυναικῶν ὦ τῶν περὶ τὰς ἐπῳ- δ0 

δάς Ζιθ24. 605 86. 
ἐπωθεῖν. τὸ δ᾽ ὄπισθεν ἐπωθεὶ μγ1. 8710 "28. ἴσον δυνάμει 

τῷ ἐπωθῶντι αὐτὸν ἀέρι πις8. 918 52. 
ἐπωμίς. τὸ ὀπίσθιον αὐχένος μόριον ἐπωμίς Ζια 12. 498 49. 

ἐπωμίδος διαφοραὶ τί σημαίνυσιν Φ6. 810 585-811 836. ἐπω- δ5 
μίϑες ἐξηρθρωμέναι φΦ6. 810 "85. οἵ ΑΖι Π (80 8. 

ἐπωνυμία. τίθεσθαι, λαμβάνειν, ἔχειν τὴν ἐπωνυμίαν ἀπό 
τινος Οα8. 210 28. 9. 219 525. Ζιαθ.490}2. 16.495519. 

Ζγεϑ. 18818. θ58. 884}19. ἡμαθ. 1186 33, 1185 588. 
ἑτέραν ἐπωνυμίαν ἔχειν ψβδ. 417}11. Πγά. 1276 024. τὴνοο Ζγδ]1. 165}16. 4. 772 58 
ἐπωνυμίαν ἔχει ἐκ ἠθικὴν ἀλλὰ πολιτικήν ἡμα!ϊ. 1181 027. 

μ ν,.» “ Ω ἥδιον τὸ ἐργάζεσθαι τῷ πολιτεύεσθαι ῬβΑ. 1881 398. Πὸ δ. 
1292 27. ζά. 1818 156. ἐργάζεσθαι πρὸς τὸν λύχνον μγά. 
8715 321. ἐργάζονται αἱ μέλιτται, οἱ μύρμηκες, οἱ ἀετοί αἱ 
Ζιι82. 619515. 88. 622 Ῥ27. 89. 628 328. 40. 625 Ρ22. οἱ 
ἐργαζόμενοι (4αδοδῦυπι ἔδοϊ θη 68) θαυματοποιοί 041846 "21. 
τήν τῇ πυρὸς φύσιν εἶναι τὸ ἐργαζόμενον (αδβαπι ταουθα- 
τ6π) Ψβά. 416 .518. πνϑ. 485 528. ἐργόζεσθαι τὴ δυνάμει 
τὴ ἐνύση Ζγβϑ8. 186 521. αἱ ὑστέραι ὑγραίνονται ἐργαζό- 
μεναι Ζικϑ. 686 Ρ24. ἐργαζομένων τῶν ποιητικῶν μὸ1. 319 
410, 8718 "21. ὁ νῶς ἀπ᾽ ἀρχὴς τινὸς ἐργάζεται νοήσας Φγά. 
208381. παντα τῇ κινήσει ἐργάζεται μχ19. 858 "19. -- 
δάάϊτο δοὸ οδίθοι!. οἱ τὰς ἀνελευθέρυς ἐργασίας ἐργαζό- 
μενοι Ἠδ8. 1121}88 (εἴ τὰς ἐργασίας αὐτιῶν. αἷς ἐργάζονται 
τὰ ποιητικαί μδι. 818 ῬΩ7, ν] ἄς). οἱ μὴ μεγάλας γεωργίας 
ἐργαζόμενοι Ζιζ81. 580 }18. --- ἐργαζεσθαί τι ἱ α ἐταοίατα 
δαί. ἐργάζεσθαι τὴν χωραν, τὰ μέταλλα, τὴν θάλατταν, 
τὰ κοινά ρ8. 1424 328 (εΓ θ58. 884}19). θ652. 8584 3)4, 
πλη2. 966}26. ΠΤ. 1261}17. ἐργάζεσθαι καὶ πέττειν τὴν 
τροφήν ζά4. 46911. ἐργάζεσθαι ὕλην ἐρυσιβωϑη Ζιι40. 626 
528. --- ἐργαζεσθαί τι ἴ α οἰῆδοτθ δᾳυϊὰ. τὸ θερμὸν ἐρ- 
γάζεται τὴν πέψιν δἷπι ψβΆ. 416 028. μδ΄. 857911. κά. 
8394 484. πὸ. 816 ῬΑ. ἀνατρέπειν τὰς οἰκίας ἢ πολλὰ ἐρ- 
γάζεσθαι Ζιζ18. 612 32. ἐργαζεσθαι κηρόν, τὰ κηρία ὁ μαλά, 
σφηκία μικρά Ζιι40. 621.46, 624 580. 41. 628 094, ἐργά. 
ζεσθαι τὸν γόνον, ἡγεμόνα Ζιιά0. 621 21. 42, 629 891. 
ἐργάζεσθαι χαράν, δόξαν πιθανωτάτην, ὀργήν, φθόνον ρ3. 
1432 511. 18. 1480 87. 19. 1438 420. 87. 1445 218. --᾿ 
Ρϑβδῖνθ. ὁ εἰργασμένος σίδηρος μὸ 6. 888 489, ἡ εἰργασμένη 
θερμότης Ζμγά. 6121. πᾶσα πέψις ἐργάζεται θερμῷ αἱ 

2. ἀποτελεῖν τὸ τρίτον μέρος τῶ 
ἐργαζομένυυ οβι840 "28 (οὔ ἐργασία 0β1 851 51 1). 



Η ΄, 
ἐργασία 

ἐργασία. χρήσιμος πρὸς ἐργασίαν εἴτα Πη10. 1880.327. οαϑ. 
18344348. ρ8. 1424431. τοῖς δημιυργοὶς δεῖ τὴν ὕλην ὑπάρ- 
χεν ἐπιτηδείαν σαν πρὸς τὴν ἐργασίαν Πη4. 1826.51. 
ϑύλυν εἴδη πλείω: αἱ γὰρ ἐργασίαι πλείσος Πγ 4. 1211 387. 
ἐργασιῶν εἴδη. τίνες τεχνικώταται, βαναυσόταται, ὀσλικώ- δ 
ταται, μισθαρνικαί, ἀνελεύθεροι Πα 11. 1258 "86 8η4. η8. 
1328 19. θ2. 1381}14, Ηδ 8. 1121 088. οαθ. 1844 "29. 

οιδάσκεσθαι τὰς κύφας ᾧ ψιλὰς ἐργασίας (ταὶ τα! Πτατῖ8) 
ΠζΊ. 1821525. ἐργασία αὐτόφυτος, ορρ ἀλλαγή, καπη- 
λεία Παβ. 1258 340. προεθίζεσθαι πρὸς τὰς ἑκάστων ἐργα- τὸ 
τίας Πθ1. 1337.320. τὰ συνιστάμενα διὰ τῆς ἑψήσεως πρὸς 
τροφὴς ἀπόλαυσιν ἥ τινα ἄλλην ἐργασίαν Ζγβ 8. 148.582. 
-- πᾶσα καὶ ἐργασία ἢ ἡ κίνησις ἡ ἐσχάτη πρὸς τῇ ὕλη 
Ζγα22. 1801. σπέρμα ἃ καθαρὸν ἀλλα δεόμενον ἐργασίας 
Ζγαϑο. 128 327, 28. δεῖται πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν ὀργάνων 15 
Ζγα2. 118.324. ἐν τῷ σώματι διαδεχόμενα τὰ μέρη ταῖς 
ἐργασίαις Ζγὸδ1. 168 "82. ὀδόντες ἄχρηστοι πρὸς ἐργασίαν, 
γλῶττα χρήσιμος πρὸς ἀμφοτέρας τὰς ἐργασίας, μέλιτται 
χρήσιμοι πρὸς τὴν ἐργασίαν εἰπι Ζγβ 6. 145 "1. Ὑ10. 160 
"14. Ζμβιτ. 660.419.18. 609 "85. μέρη συμβαλλόμενα 30 
τὰ μὲν εἰς τὴν ὁσίαν τὰ δ᾽ εἰς τὴν ἐργασίαν Ζμβ3. 641 
"6, ἐγχειρεῖν τὴ ἐργασίᾳ, ποιεῖσθαι τὴν ἐργασίαν Ζιιά0. 62 ὅ 
ν»94, 624 08. ἡ τῷ βλεφαρυ χρῆσις ταχεῖαν ἔχει τὴν ἐργα- 
σίαν Ζμβι8. 651 088. ἡ διαίρεσις ῥῴω ποιεῖ τῷ θερμῷ τὴν 
ἐργασίαν Ζμβϑ. 660.418. ἐλλείπειν τὴς ἐργασίας Ζμγ14. 35 
β14 09. μίαν τινὰ ἐργασίαν ἡὶ τῇ στόματος λειτυργεῖ δύ- 
ναμις ζ8. 469 38. --- ἐργασία ο φοποὶ Βιιδίοοι! κἡὶ τῶν με- 
χιττῶν ἐργασία ᾧ ὁ βίος Ζιι48. 629 "4. 40. 628 Ρ26. ἡ τῷ 
στόματος ἐργασία Ζμβ8. 660 .527. αἱ ἐργασίαι τῷ θερμῶ 
ᾧ ψυχρῶ μὸδ1. 818}21 (εἶ αἱ περὶ τὲς καρπὲς ἐργασίαι, 30 
8 ἡ πέψις τῇ χυμῦ Ζγδι. 165 580). --- ἐργασία α ροποῦ 
οδίεοιΣ ἐργασία τῶν ἀλεύρων, τῶν σιτίων πα 81. 868 Ῥ2. 
καϑ4. 929 528. λη10. 96719. ἡ τῇ ἐλαίν ἐργασία ἡ μέ- 
λιτος Γ 468. 1655519. ἐργασία τῶν σωμάτων μὸ 8. 884 
46. υἰς πρὸς τὴν πρώτην ἐργασίαν τῇ σώματος πκα 18. 835 
9281. καὶ τῷ μέλιτος ἐργασία Ζιι40. 626 529. ἡ τῆς τρο- 
φὴς ἐργασία αν11. 4168.321. Ζιαά. 489 "21. Ζμβ8. 6508. 
9.655 59. Ὑ1. 6611. 14. 67519. Ζγεδ. 188 "24. πρὸς 
τὴν τῆς φωνῆς ἐργασίαν Ζμβ11. 660 "4. πρὸς τὴν ἐργα- 
σίαν τῆς γενέσεως ΖΎβΙ1. 182510 (ὁ ἐργασία Δ᾽δοϊαῦΐα 40 
ἴᾳ συνυσία, ἀφροδισιάζειν πὸ. 8716 3489, Ῥδ οὖ ἐοτὺ ὅ. 877 
48). --- ἐργασία χρημάτων Ηθ11. 1160 516, ἰάδτη ἐργασία 
ΡῈ 86 βἰρηίβοαι, πλεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν 4] μα 14. 858 
δά, οβ1851511. 

ἐργάσιμα χωρία πκ12. 92451. 4“ 
ἐργαστήριον ο0β184610. 
ἐργαστικὸν τῆς τροφῆς Πδ4. 1290 "27. ͵ 
ἐργάτης, ἄϊδι ἐπίτροπος οαδ. 1844 526. --- εἰσὶ τῶν σφηκῶν 

οἱ μὲν μῆτραι οἱ δ᾽ ἐργάται, ὥσπερ ᾧ τῶν ἡμερωτέρων 
Ζι41. 621}82, 628 32. τίς ἡ φύσις τῷ ἐργάτυ ἄθδβον Ζιι41. 50 
621 588 - 628 380. ὁ διετίζυσιν. τὴν τροφὴν εἰσφέρυσιν, μω- 
ροὶ γίνονται Ζιι41. 628 58, 28, 6. τον 

ἐργατικός. τῶν ἐντόμων ἐργατικώτατον ζῷόν ἐστι τὸ τῶν 
μυρμήκων γένος ἢ τὸ τῶν μελιττῶν Ζιι88. 622 Ὀ19. αἱ 
ἀπὸ τῶν ὑλονόμων μέλιτται ἐργατικώτεραι" ἐργατικωτέρας δ 
ποῶσι κηφῆνες τὰς μελίττας Ζιι40. 624 Ρ29, 627 "19. 

ἐργάτις. εἰσὶν αἱ μικραὶ μέλιτται ἐργάτιδες μᾶλλον τῶν με- 
γάλων (Ρ]π8 οροτίβ οοπβοῖϊαπι) Ζμ40. 627 .512. 

ἔργμα. χαρακώματα πρὸ τῶν ἐργμάτων Ζμβ15. 668 "18. 
ἔργον λέγεται διχῶς" τῶν μὲν γὰρ ἕτερον τὸ ἔργον παρὰ τὴν 60 

χρῆσιν, οἷον οἰκοδομικῆς οἰκία, τῶν δ᾽ ἡ χρῆσις ἔργον, οἷον 

ἔργον 28ὅ 

ὄψεως ηεβ1. 1219 "18. Βοος ἀϊβοτίπιθῃ ἱπ θὰ νος ἔργον 18 
δβὺ δοῃδβρίοιστῃ, αὖ τηο0 Ορδγδα οὖ δοιϊοηΐβ πού οη τι δοτ- 
Ρἰοοίαίαν, πιοᾶο ἴρβιιπὰ ορὰβ δβδοϊυμ βἰρηϊβοοῦ, πθο ἰϑιηθῃ 
υδίαιθ δἰύθγαη ΔῸ δἰΐθσο οδγίϊβ βηϊδυβ ἀϊδίπηραίυν (οἶ 
πάθος, πρᾶξις). --- 1. ἔργον, οροτα, πορούίατα, δείῖο. βέλ- 
τιον τὸ ἔργον τὴς ἔξειυς ηβ1. 1219 39. ἔργα ᾧ πάθη, πα- 
θήματα, ἀϊδὺ ἐσία ΟὙΙ. 2398 328, 82. ΨαΙ. 408 310,12, 
40212. ὅ. 409}15. τὰ μὲν πρὸς τὰ ἔργα ἡ τὴν ἐσίαν 
ἑκάστῳ τῶν ζῴων, τὰ δὲ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ χεῖρον Ζμβ2. 
β848 416. ἕκαστον ἐστιν, ὧν ἐστὶν ἔργον, ἕνεκα τὸ ἔργυ 
Οββ. 280.38. πάντα τῷ ἔργῳ ὥρισται ἡ τὴ δυνάμει Πα2. 
1258 .428. μὸ12. 890510. τὰ ὄργανα πρὸς τὸ ἔργον ἡ 
φύσις ποιεῖ Ζμδ12. 694 18. οὔ αὖ. 645 520. Μὸ2. 1018 
"8. Παὃ. 1258 "85. ἐχ ἡὶ αὐτὴ ἀρετὴ κτήματος ᾧ ἔργυ 
Ηδ4. 1122 "15. ἱπάε ἔργον τινός ἰὰ ἀϊοϊξαν, αυοὰ ααΐβ ἔδοϊδ 
νοὶ πέφυκε ἴλοοτθ, τῆς τῶν φυτῶν ὡσίας ἐθέν ἐστιν ἄλλο 
ἔργον ὑὸδὲ πρᾶξις πλὴν ἡ τῶ σπέρματος γένεσις Ζγα 28. 
181325. εἰ ληφθείη τὸ ἔργον τῷ ἀνθρώπου: ὥσπερ γὰρ 
αὐλητῇ ὶ ὠγαλματοποιῷ ᾧ παντὶ τεχνίτη, ἢ ὅλως ὧν ἐστὶν 
ἔργον τι ἢ πρᾶξις, ἐν τῷ ἔργῳ δοκεῖ τὠγαθὸν εἶναι ἢὶ τὸ 
εὖ Ἠαθ. 109124, 26,29, 109838. τὸν ἀγαθὸν ᾧ τὴν 
ἀρετὴν ἐπαινῶμεν διὰ τὰς πράξεις ἡ τὰ ἔργα Ἠα12. 1101 
δ1 δ. γεβ1. 1219 "9,11, 8. ἔργα ᾧ πράξεις ὀφθαλμῇ, μυ- 
κτῆρος, δακτύλν Ζμβ1. 646 }12 (υδὶ ἔργον οὐ πρᾶξις οοη- 
ἰαποῖδ Ἰορσυπίαγ, πθς ἀἰβύϊηρυ! αρὶνίβ 18 ροδβαπῦ, αἱ ἔργον 
ΟρυΒ, πρᾶξις δοῦϊοπθιι δἰ ηϊβοοῖ, οὗ ἔργον αὐλητῦ. ὀφθαλ μῶ 
11 οὐ βύῃ ἔργον οἱ πρᾶξις Ζμαδ. 4515, 16, 20, 21; π66 
ΨΟΓΌΙΣ 6886 ἀἰβογίπιθη αὐυοὰ βίαίαϊς Μογοῦ ΤΒίοσΚ ̓ 390-92 
Δρρδγεῖ ς0}}] ἄστρων πράξεις ποῖαι ΟβΙ12. 2921; Βδυὰ 
Βοῖο δὴ ροίίυ8 πρᾶξις ἀραπηάϊ τηοάμτ οἱ ταὐϊοηθιι, ἔργον 
ΥΟΓῸ βρη ϊβοοῦ, ἴῃ ϑοίϊοηβ δ ἴῃ ορϑῦθ δϑιῃὶ δ]ϊουϊὰβ γοὶ 
πδίαγϑτῃ οὗ ΝῊ ΒΔΏρΊΟΙ 6 165 ἡ 25). ἔργον οἶνυ, ὕδατος, 
ἔργα τῶν φερομένων κατὰ τὸν ἐρανόν, ἔργα τῆς ἐκκρίσεως, 
ὅσα παρέχεται ἡ ἔκκρισις Ταῦ. 8211. ΜΑ 8. 990511. 
ΜμΎΙ. 3108. 6. 818512. ἔργον τῷ θερμοτέρα Ζμβ 2. 648 
512. ἔργον ἐγκεφάλυ, ὀφθαλμῶ, γλώττης, μυκτῆρος, σαρ- 
κός 4] Ζμβτ. 658 "4. 17. 661 811. 16. 669 "8. ΖΎΒΙ. 784 

.. 881. 6. 145.527. ε8. 188 881. μὸ12. 390511, 15. πλό. 

955}81. ἔργα τῷ σπέρματος, τῷ γεννῶντος Ζγα18. 124 
416. βι. 184 02. δυνάμει διώρισται ᾧ ἔργῳ τινὶ (τὸ θὴλυ 
μ τὸ ἄρρεν) Ζγαϑ. 116528. τῷ ζων ὁὶ μόνον τὸ γεννῆσαι 
ργον Ζγα 28. 1815480. 4. 117321. β1. 185819. ἔργον 
ψυχὴς Ζμβ1. 652 }}10, 12. Ζγβϑ. 186"12. ἔργον τῆς φ')- 
σεως Ζμβιδ. 668 "24. ἔργον τῷ ἄρχοντος, τῶν ἀρχομένων, 
τῷ ποιητῇ, τῷ λέγοντος Πη4. 18326}14. γά. 1271 8. ποθ. 
1451 387. 19. 1466 "7, (ποιεῖν, ἀποτελεῖν τὸ αὐτῇ ἔργον 
Πη4. 1826518. ΡγΎ2. 14048. δεῖ ἕκαστον τὸ καθ᾽ αὑτὸν 
ἔργον εὖ ποιεῖν, ἐν ὑφ᾽ ἑνὸς ἔργον ἄριστ᾽ ἀποτελεῖται. ἀναγ- 
καῖον βέλτιον Ἰοὶς τὰς αὐτὸ τῶτο πεποιημένυς ἔρ- 
γον ἢ τέχνην εἰπι Πγά. 1216 .}89. 95. 18389587. β11.12718 
510. δ1δ. 1299 3839.) φιλοσοφίας τῆς πρώτης διορίσαι ἔργον 
Φβ2. 194}15. τῶτο ἔργον ἐστὶ τῆς διαλεχτικὴς τιϑ4. 188 
489,4, χαλεπὸν μιὰ κοινωνήσαντας τῶν ἔργων (τῆς μυσικῆς) 
κριτὰς γενέσθαι σπυδαίας Πθ6. 1840 "25. ἔργον τῆς ἀρχῆς, 
τῆς κοινωνίας, τῷ νόμη. τῷ λόγω. τῆς τραγῳδίας, τῆς ἀρε- 
τῆς. τῆς ἐλευθεριότητος, τύχης, ἐπιστήμης. προαιρέσεως, 
εὐχὴς Πεϑ. 1809 58ὅ. γά. 1210}26,29. Ρα15. 1375 "5. 
Ὑ2.1404.08. πο18. 1463 529. 6. 1450 380. Πβδ.1263}8, 
10,18. η15. 1884 417. ζῶ. 181712. η18. 1882 382. 12. 
18381}21. 85. 149155.182.1560959. ἑτέρας σχολῆς ἔργον 
ταῦτα Πη1. 1828 039. ἔργον, ἀἰδὲ πάρεργον τὴς μεθόδυ 
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Πη2. 1824 522. κατακέχρηται ἡ φύσις ὡς ἔργῳ, ὡς παρ- 
ἔργῳ αιδ. 444 528. --- ἔργα ἐλεύθερα, ἐλευθέρια. ἐντιμό- 
τερα, ἀνελεύθερα, ὀιακονικα, ἀναγκαία, ἀναγκαιότερα, βά- 
ναυσον ἔργον Πα7. 1258 Ρ28. β6. 1265 57. γὅ. 1278 510. 
η14.13838.}8. 62). 1387 06, 8. οαδ. 1844 528. τὰ ἀναγκαῖα 
ἔργα (μελιττῶν) ΖΎΎΙΟ. 1760 ν9. διατρίβειν πρὸς τοῖς ἔργοις 
Πεδ. 1805 320. 8. 1809 359. ζά. 1818}18. ἔργα οἰκοδομικάί 
μχ18. 858 "10. ἐν τοῖς ἔργοις (1 6 ἐν τοῖς ἀγροῖς γεωργυ- 
μένοις) Ζιε19. 582318. --- πρὸ ἔργυ τθ14. 168 Ρ24. (1. 
165520, 29. Φθ1. 251 85. Μγ2. 1008 026. ζ 4. 1029 "8. 
ΗΥ7. 1118 028. Ρα]. 1884 "27, 82. 4.13 59587,17. ποῖ. 
880 320 8]. --- ἀποπίατη τὸ ἔργον τῷ χαλεπῷ διορίζυσιν ηεηϑ. 
12418, ἰπά6 ἔργον (βο ἐστίν) ἱ ᾳ ἀἰβῆς116 680, ἔργον ἀποδῶναι, 
σπαδαῖον εἶναι, τὸ μέσον λαβεῖν, διαστίξαι, ἅμα παντας 
ἁμαρτεῖν βῖτα τεά. 188 "16. ὅ. 184 519. Ζιβα. 60254. ζ20. τὲ 
δ4 11. 80. 5719 380. Ηβ9. 1109 524, 25. Ργδ. 1401}14. 
Πβτ.1206}18. γ18ὅ.1286."85. ἡμα 84. 1194 320. ἔργον 
χαλεπὸν Ἠε8. 1180 38. ἐκ ἔργον Ζγδϑ. 168 328. πολύ, 
πλέον, μεῖζον, ὑκ ἔλαττον, τοσῶτον ρ8. 1424 821. Ἠε18. 
1181818, 10. τθβ. 159 55. μόϑ8. 381380. ΠδῚ. 128958. 20 
πλείονος ἔργυ δεῖσθαι τῇ11. 161 "82. 

2. ἔργον, οριβ. τῶν τελῶν τὰ μέν εἰσιν ἐνέργειαι τὰ δὲ 
παρ᾽ αὐτὰς ἔργα τινά Ἠα1. 1094 "4. Μθ8. 1080 325. (οἴ 
τὸ γὰρ ἔργον τέλος, ἡ δ᾽ ἐνέργεια τὸ ἔργον Μθ8. 1080 

ἐρίθακος - 

6.401) Ρα11. 1870 Ὁ»6. 
ἐρέβινθοι, ἄριστον πρὸς τὸ πιαίνειν Ζιθῶ 1. 608 527. λεπύρια 

ἐρεβίνθων λευκῶν Ζιειδ. 546 }21. (Οἴδαι ατιϑζπυμι Σ, εἴ 
Ετδδβ δ8.) 

ἐρεθίζειν θ13. 885 "12. τὸν ὄφιν ἐρεθίζεσθαι ᾧ λυσσᾶν [ 384. 
1584 820. 

ἐρείδειν. ἐρείδη (ἔπιρ 104) ξ2. 9716 νά. ἐρεῖσαι πρὸς τὴν γὴν 
τὴν κεφαλήν, τὸ ξύλον Ζιεθ. 641 Β6. μχ!ά. 852 025. ἐρεῖ- 
σαι πρὸς τι τὴν διάνοιαν (ἐν τὴ διανοίᾳ ) πιη 1. 917 426. 
1. 916 89, --- ρ888 γὴ ἐρήρεισται κβϑ. 892 "14. τὲς πόρως 
ἐρηρεῖσθαι ἢ μὴ πλανᾶσθαι" ἐρηρεισμένοι εἰσίν Ζγα18. 120 
412, 31. 

ἐρείκειν. κύαμοι ἐρηριγμένοι Ζιθ1. 595 "1. 
ἐρείπιον εἰκαίσαι ῥάκει οἰκίας ῬΎ11. 1418 88. 
ἔρεισμα. τὰ πίπτοντα τῶν κηρίων ὀρθῦσιν αἱ μέλιτται ᾧὶ 

ὑφιστᾶσιν ἐρείσματα Ζιι40. 625512. τὰ ἐρείσματα τῶν 
ὀστῶν πνΊ. 484}14. τῶν ζῴων ὑπόκειται τέτταρα ἐρεί- 
σματα Ζμδιο. 689 19. ἐρείσματα ἀντίστοιχα Ζπ8. 108 
15. ἔξω ἂν ἐγίγνοντο τῶν ἐρεισμάτων ἢ ἔπιπτον Ζπιᾳ. 
τι2 02. σῶμα ἐντόμων αὶ προσδεῖται ἑτέρυ ἐρείσματος Ζιδῖ. 
582 08. ἔρεισμα σελαχῶν μαλακώτερον Ζμβ9. 655 536. 
ἐρείσματος χάριν Ζμβ1θ. 659 328. γά. 666 19. ἔχειν ἀρ- 
χὴν ᾧ ἔρεισμα πκς8. 941 "10. 

ἐρέσθαι. πρὸς τὴν Ἱέρωνος γυναῖκα ἐρομένην Ῥβ1 8. 1891 510. 
421. κατὰ δύναμιν ἢ ἐντελέχειαν ἡ τατὰ τὸ ἔργον Μθ1. 25 ἐρέτης Πγά. 1216 ΡΩ2. 
1045584.) τὰ των τεχνιτῶν ἔργα Πθ8. 1888 419. τὰ ἔργα 
τῶν ποιητῶν, τῆς μυσικῆς Πθ8. 188818. Ὑ11. 1281 "8. 
Αἴγυπτος ποταμᾷᾷ ἔργον μα14. 862 "22, 858 56. ἐκ τῶν 
ὁμοιομερῶν τὰ ὅλα ἔργα τῆς φύσεως μὸ12. 889 "27. τὰ 
τὴς φύσεως, τὰ τὴς τέχνης ἔργα Ζμα]. 689 Ρ20. Ζγε1. 80 
1184. πᾶς τεχνίτης τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾷ ΗΙΤ. 1167 
584 (ᾳυοὰ αἱ οχρ Ἰοϑίατ, τὸ ἔργον δὰ τὴν ἐνέργειαν τοξογίαν 
ΗΙ1.1168 51. ηεη8. 1241 "1). --- νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται 
περὶ τῶν ἔργων τῆς παιδείας (1 6 ἀ6 ᾿ΐ8 τοθυ8, 4088 ἀο- 

Ἐρετρία. ἡ ἐν Ἔ. ὀλιγαρχία Πεθ.1806584. ᾿Ερετρίας ἄποιχοι 
560. 1570 "40,42. --- Ἐρετριεῖς Πὸ 8.1289}89. Αδ 11. 
941, [98.1492 Ὀ26. 

ἐρεύγεσθαι, οοπΐ ἀποψοφεῖν, πτάρνυσθαι πλΎ1 5. 968 18. 
ι44. 895 "12. ἐρυγεῖν ἢ ψοφῆσαι πιά4. 895 Ρ22. 

ἐρευγμόὸς πιά4. 895 "15, οἵ ἐρυγμός. 
ἔρευνα. ἔρευναν ἐξαίφνης ποιησάμενος τῶν οἰκιῶν οβ 1851 

υ8ά, --- εὐαναλωτοις ἐρεύναις ἐνὸϊατρίβειν ᾧτα 1. 815 581. 
διερευνῆσαι ἐρεύνη συνοπτικὴ ᾧταῖ. 821 "82. 

οοτὶ ἰανθηθβ οροτίθδὶ, ορρ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι) 182. 86 ἐρευνᾶν. ἐρευνήσας ἃ εἶχον 0β1351 Ρ21. 
18871580. 

8. οὐπὶ αἴτοαὰθ ἀϑὰ ΘΟΒαδγθῦ, αυοα Βά6ρ6 ἔργον εἴ ἔργα 
ἰὰ ϑοἰρφηϊδοοῖ, αυοὰ ἴῃ τ 8δὸ νογί[δίθ εβὲ (οὗ πρᾶγμα). εἴ 
τις τοῖς ἔργοις ἴδοι τὴν τοιαύτην πολιτείαν ἑκατασκευαζομένην 
Πβδ5. 1264 86. ἐξελέγχεται ὑπὸ τῶν ἔργων Πεβ. 1808 "2. 40 
δῆλον ἐκ τῶν ἔργων, ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων, ἐπὶ ἔργων, ἐπ 
«αὐτῶν τῶν ἔργων Πθδ. 1840 522. β8. 1268 089. μβά. 860 
415, 361 08. αἰ. 483817. ἔχει ὅτως, φαίνεται, συμβαίνει 
ἐπὶ τῶν ἔργων Αϑ12. 95 582, 9652. Ηε7. 1181}18. τὸ 
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ἐρημία. καμηλοι ὀχεύοντες ἀποχωρῶσιν εἰς ἐρημίας" ἕρπειν εἰς 
ἐρημίας βἴπι Ζιε2. ὅ40 511, 20. ι8. 610}24. θ428. 601 51. 
ἐν ἐρημίᾳ καθ᾽ ἡσυχίαν βυλεύεσθαι περὶ τῶν τηλικύτων ἔθος 
ἢ 184. 1504811. --- ἐρημία ᾧ ἀφιλία ἠεη1. 1284 588. 
ἐρημία τῶν λεγόντων, τῶν συμβυλευόντων ρ19. 1482 582. 
80. 1487 840. 

ἔρημος. διάνοια ὥσπερ ἔρημος αὶ κενὴ πάντων μτῷ. 464 528. 
- καταδικάζεσθαι ἐρήμην Οα 10. 219510. ἀμφισβητεῖν 
ὡς ἐρήμης Ηδ10. 1125 Ὀ11. 

συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἔργων ποά. 144810. δηλοῖ αὐτὸ τὸ «ς ἐρημᾶν. φύσις ἐρημωθεῖσα τῆς ἐκ τὸ θεῶ σωτηρίας κα. 391 
ἔργον μα18. 849 085. --- ορρ λόγος. λόγῳ, ἔργῳ ΜλΊ. 
1072 322. οαδ. 1844 09. ὀνόματι, ἔργῳ μὸϑ. 381}}11. φα- 
νερὸν ἐκ τῶν ἔργων δἰτι, Ορρ πίστις διὰ τῶν λόγων δβὶπι 
Πη1. 1828 840 ((0]] Ρ6). 4. 1826."26, 29. 14. 1388 "15. 

88. 1340}7. Ζγαξ!. 129 "9, 22. τοῖς λόγοις τὰ ἔργα δια- 50 
φωνεῖ Ηι8. 1168 385. κϑ. 1179 821. 

Ἐργόφιλος Ρβϑ. 1838012. 
ἐργώδης Πβ9. 1269}8. ρ8δ. 1440518. πιάδ. 896 "29. 

κθ14. 952 24. ορρ ἄπονον ΗΙ1. 1168 524. βγη χαλεπόν 
ΗΙ11. 1111 35. 6. ἐργῶδες ἡἢὶ ἐκ ἀναγκαῖον ρῷ. 1421 080. 65 
85. 1440 32. ἐργῶδες (86 ἐστί) ὁ ἱπῦ τῶτο δ᾽ ἐργῶδες ἐν 
πολλοῖς ὑπάρχειν ΗΙ10. 1171 35. ΖΙζ18. 512 528. τὸ ᾿Αθή- 
νησι διατρίβειν ἐργῶδες ἢ 611. 1582 522, 80. --- ἐργωδέ- 
στερον τζ 1.189}}9. Ηα138. 1102 325. Πβ1. 1260 "2. ἐρ- 
γωδεστέρα ἡ κρίσις Ηιῶ. 1165 584. 

ἔρδειν. ἔοργεν (Ηοπι Β 212) π021. 1451 12. ἐόργῃ (Ηοπι 
[.] 

16. 
ρίζειν (ἔοι 1 8389) ΡΥγ11. 1418 338. 

2 

2 
ἐριθάκνη. ἡ μέλιττα φέρει κηρὸν ἢ ἐριθάκην περὶ τοῖς σκέ- 

λεσιν Ζιε2 2. δ54 411. ι40. 627 521, 22 (Ἰοουβ σοστ). θ16. 
881 020. Βιοποηδτοῦ, οὔ Μαρογβίϑας Βίθηθησχαομὶ ἀν ΨΟΙΚ 
ἀθ ΑἸλουί ν᾿ 86, 71, 88, 90. 

ἐρίθακος. (ἐριθακός ποππι}}}, οὗ 100 ῬΙῸΪ 810, 811). τϑῦο- 
ταν ἰηΐον τὰ σκωληκοφάγα Ζιθϑ. 592 Ῥ22. μεταβάλλωυσιν 
οἱ ἐπὶ ᾧ οἱ καλόμενοι φοινίκυροι ἐξ ἀλλήλων" ἔστι δ᾽ 
ὁ μὲν ἐρίθακος χειμερινόν, οἱ δὲ φοινίκυροι θερινοί, δια φέρωσι 

-“ , , δ᾽ ἀλλήλων ἐθέν ὡς εἰπᾶν ἀλλ᾽ ἢ τῇ χρόᾳ μόνον Ζιι498. 
882 928 84. ἐς τὰ αὔλια ὶ τὰ οἰκίίμενα παριων δῆλός ἐστι 
χειμῶνος ἐπιδημίαν ἀποδιδράσκων 241. 1522 Ρ20. 5γιὶνία 
οὐ Βυθθουϊα ὅδζαθ, Βυθθου]α Βεϊουὶ δὲ ἄδθβϑηοσο, ϑγινίδ 
ογυΒβαουβ ὅ0 οὐ Καὶ 860, 4; [,υβοϊμία ΡΒοθδηϊοασαβ ὅὲ 110, 
41 οἱ 42, οΑΖΙι1 92, 838. 



ἐριθεία 

ἐριϑεία. στασιάζ εἰν δι ἐριθείαν Πεῶ. 1802 Ρά. μεταβαάλλυσιν 
αἱ πολιτεῖαι διὰ τὰς ἐριθείας Πεδ. 1808 814 Β44. 

ἐριθεύεσθαι. κα ἡρῶντο τὰς ἐριθευομένας Πε8. 1803 316. 
ἐρινεός. 1. δὴ (Είουθ, φασῖοα δι] νϑδίτὶϑ 1). ἐν φυτοῖς τὸ 
μὲν καρποφορεῖ τὸ δ᾽ ἄκαρπόν ἐστιν, οἷον συκῇ ἐρινεός 
Ζγγὅ. 15511. φυτεύυσι πλησίον ταῖς συκαῖς ἐρινεύς Ζιε82. 
551 581. Ζγαὶϊ. 115 "25. ---- 2. ἐγιοῦαδ. οἱ ἐρινεοὶ οἱ ἐν τοῖς 
ἐρνεοῖς ἔχυσι ψῆνας Ζιε82. 551 "25. --- ἐρινεός δάϊϑοι 
ἐρινεὸν σῦκον Ζιε22. 554 3415. εἰσὸύεται εἰς τὼ τῶν συκῶν 
ἐρινᾶ Ζιε82. 551 "28. 

ἔριον. τὸ ἔριον ἑλκτόν, πιεστόν, καυστόν, τεγκτόν, αὶ τηκτόν, 
νὶ πλαστὸν μὸϑ. 8886 Β16, 387 528, 885 Ὁ14, 18, 8806 .528. 

ὕδωρ ἐπακτὸν ἐν ἐρίῳ μὲ 5. 882 512. ὁπὸς εἰς ἔριον ἐξο- 
πισθεῖς Ζιγ20. 622 8. τὰ πορφυρὰ ἐν λευκοῖς ἢ μέλασιν 
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βϑὰ δὰ διάλεκτον τοξοσίαν, καταχρῆται ὴ φύσις τὴ γλώττῃ 
ἐπί τε τὴν γεῦσιν ὃ τὴν διάλεκτον, ὧν ἡ μὲν γεῦσις ἀναγ- 
καῖον, ἡ δ᾽ ἑρμηνεία, ἕνεκα τὸ εὖ ὕ ψβδ. 420 519. τῇ γλῴττη 
χρῆται ἡ φύσις πρός τε τὰς χυμὲς ὃ πρὸς τὴν ἑρμηνείαν 
αν11. 416319. λέγω λέξιν εἶναι τὴν διὰ τῆς ὀνομασίας 
ἑρμηνείαν ποθ. 1450}14. οὔρτ. 1428310. τῆς ἑρμηνείας 
τὴν σύνθεσιν ἴσμεν ρ89. 1480 421. καλλίστην ποιεῖν τὴν 
ἑρμηνείαν ρ24. 1485 48. ἑρμηνείᾳ ἀσαφεῖ χρῆσθαι τζ!. 189 
518, 14. εἰζα]αδ Πἰδτὶ Αὐἰβιουθ!οὶ περὶ ἑρμηνείας χυϊὰ εἰ φαὶ- 
βοοὺ οἔ γ-: 1 828, δ θἴμί8)] Θ 6868 ,Ρ 380-288. 

ἑρ μηνεύειν. ὅταν τὸ μὴ ταὐτὸ ὡσαύτως ἑρμηνεύηται, 5γπ 
τῇ λέξει σημαίνεσθαι τιά. 166 }1ι, 16. αἰνιγματωδῶς ἑἕρμη- 
νξύειν ,88. 1441 222. ἑρωηνεύειν εἰς δύο τί ἐστι, 5γὰ λέγειν 
εἰς δύο ρ38. 1485 34, 5. 

ἐρίοις μγ: 815 526. τὰ ἔρια ἐκ ἔχει ψόφον Ψββ. 419 "6, τὸ Ἑρμῆ ς: κοινὸς Ἑρμῆς (ἢ παροιμία) Ῥβ24. 1401 320. βίαἴαδ, 
18. μό Ἵλιβὸος ἐρίω θερμότερος πη19. 889812. λζά. 966 481. 
τὰ ἔρια ὕλη ὑφάντη Παδ. 1250 59. 10. 1268 526. σπαρ- 
γανῦσιν ἐρίοις τὰ ἑπτάμηνα Ζιη4. 5844. ἐρίῳ ἀποδεῖται 

ἀπὸ τὰ ὑστέρυ ὁ ὁ ὀμφαλός Ζιη10. 587 514. τὸ ἔριον πλῆθος 

ἐκ τῷ λίθυ ὁ Ἑρμῆς Φαῖ. 190 "8. δυνάμει ἐν τῷ λίθῳ 
Ἑρμῆς Μβό. 1002 422. δ. 1011}7.θ6. 1048 488. ὁ Παύ- 
σωνος Ἑρμῆς Μθ8. 1050 320. --- Ἑρμῶ ἀστήρ μαθ. 842 
038. Μλβ. 1018 "82. κ2. 392 826. 6. 899 39. [289. 1522 

τριχῶν. ἐστίν Ζγεϑ. 188 56. οἴ ΖΙΎΤῚ. 518}81. γίνεται ζῳ- 40 8518. 
δάρια ἐν ἐρίοις ἡ, ὅσα ἐξ ἐρίων ἐστίν, οἷον οἱ σῆτες, οἱ ἐμ- Ἑρμιόνην κατέσχον Κᾶρες 449. 1551 086. 
φύονται μᾶλλον ὅταν κονιορτώδη. ἦ τὰ ἔρια Ζιε82. 551 "2. Ἑρμοκαϊκόξανθος πο21. 1451 385. 
εἴθιο0. 686 58. Ζγγ9. 158 528. --- ἔρια Ρἰδπέαγασαι ῶ), τὰ Ἕρμότιμος ὁ Κλαζομένιος ΜΑ8. 984 19. οὗ ΖΕΙ16ν ῬΆΪ] 
χλήματα ὸὴ τὰ ἔρια (ἔρνη οἱ ῬυΠ) ἡ τὰ φύλλα πάντων 1112, 8. 
ἐστὶ τῶν τοιώτων μέλανα χδ. 196 55. 26 Ἕρμων ὁ ὑποκριτής 519. 1818 521. 

ἔρις, παθος τι ΡγΎ19. 1419 27. ἔρνυξ, ἴα κέρας, Θχοιαρίαπι ὀνόματος πεποιημένυ πο21. 1457 
ἐριστικός. ὁ ἐριστικὸς ὅτως ἔχει πρὸς τὸν διαλεκτικὸν ὡς ὁ 085, οΓ Μ ϑοβιρίάῦ δὰ Ηθδβυοὶ 5 ἢ ν. 
ψευδογράφος πρὸς τὸν γεωμετρικόν ΤΆ ΤΊ 085,26. οἱ ἔρος (86 120) Ε1. 975 518. 
ἐριστοεοί ῬΡγ14. 1414 28. ἡ ἐριστική, Ἄοηΐ Π δικανική, ἡ ἕρπειν. τὸ πρόβατον ἕρπει εἰς τὰς ἐρημίας πρὸς ἐδέν Ζι8. 
ῥητορική Ῥα11. 1811 57. β24. 1402 521. τὰ ἐριστικα ( Ρβ24. 50 
1402 58, 14. πιη8. 917 Βά, παιδιαὶ μαχητικαὶ ὦ ἐριστικαί 
Ῥα11. 137131, ἐριστικοὶ λόγοι τι. 165 ΡΥ (βγπ ὠγωνι- 

610}Ω4. --- ἄνθρωπος παιδίον ὃν ἕρπει τετραποδίζον, ἀϊδὸ 
βαδίζειν ΖΙβ1. 501 38. . Ζμδιο. 686 09, 10. τῦτον τὸν τρό- 
πον οἱ ὄφεις γέυσιν, ὅνπερ ἐπὶ τῆς γῆς ἕρπυσιν Ζμδ18. 

στικοί δι, οΡΡ συλλελογισμένοι 838. 182 588). 11.171 696 29. 
ν19, εἰς ἐριστικὸν ἅμα ὼ σοφιστικὸν ἐκκλίνειν λόγον ατ ἑρπετόν. οἵ ἨοϊϊΣ 809. πᾶν ἑρπετὸν τὴν γὴν νέμεται (Εαγδοὶ 
969018. λύειν λόγον ἐριστικόν Φα2. 186 38. ΜΎΪ. 1012 8ὲ τ 41) κθ. 401 310. ὥστε μηδὲν τῶν ἑρπετῶν ὑπομένειν 
419. οἱ ἐριστικοὶ λόγοι γυμναστικοί πιη. 916 020. ἐριστικὸς θ116. 8411. 180. 848 528. --- τά τ᾽ ἔνυδρα ἡ τὰ ἑρπετὰ 
ευλλογισμός (6γῃ σόφισμα) τθι1. 162517. 12.162 δ, ὶὶ τὰ κογχύλια, χθ. 199"17. 
Πβ8. 1261 580. -- ἐριστικῶς, ἀϊδὲ διαλεχτικῶς τθ11. ἕρπυλλον φυτεύειν συμφέρει περὶ τὰ σμήνη Ζιι40. 621}18. 
161 .484. ἐριστικῶς ἐρωτᾶν τθ11. 161 Ρ2. συλλογίζεσθαι (ΤἈγπιαβ βογρυ! απ ΖΦ οἵ ΕΥΔΒΒ 177). 
Φακ8. 186 86. 4“ ἑρ πυστικὰ ζῴα, ἀϊδι πορευτικά, ἰλυσπαστικά Ζιαι. 48721. 

ἐρίῳῴνυς τέτταρας τίκτειν θ128. 842 Ρ29. ἄρνες ᾧ ἔριφοι 241. Ζμδιο. 688 59. οἵ ΗεῖῃΣ 809. 
1542}44, ἐρυγμός, οοπὶ φῦσα, πταρμός. πιγά. 908 38. ις8. 916 57. 

Ἐριφύλη ποὶά4. 1458 "24. λγ1. 961 9, 9. 962 388, 860. 17. 9608 3589. 

Ἐριχθόνιος 594. 1514}42, 1δὅ75 41. ἐρύειν. ἐρύσαιτ᾽ (Ηοπι Θ 21) Ζκά. 699 "81. 
ἐριώδης κάτωθεν ἡ βονάσυ ᾿θρίᾳ Ζιι4ὅ. 680 480. - Ἔρυθεια μβ8. 859.528. 6188. 848 "28, 844 53, ὅ. (268. 
ἔρκειος πόθεν ὀνομάζεται ὁ θεός κΊ. 401 320. Ζευς ἕρκειος 1524 "40. 
[814. 1540 342. 8715. 1640}20. 

ἕρκος. ἀσκαλώπας ἐν τοῖς κήποις ἁλίσκεται ἕρκεσιν Ζιι26. 
611}524. 

Ἑρκύνια δρυμά θ106. 889 "9. 
ἕρμα. γέρανοι, μέλιτται λίθον ἕρμα φέρωσιν Ζιθ12. 6911. 

ι40. 626 Ρ25. 

Ἑρμαία τῆς Διβιΐης θ184. 844 51. 
Ἑρμαῖον, μάχη ἐπὶ τῷ Ἑρμαίῳ ΗΎ11. 1116}19. 
Ἑρμείας, ϑιηΐουδ Αὐἱβιοιο!ίβ 601. 1678 521. 634. 1588 δὲ 

24. 625. 168888. --- Ἑρμείας () οβ 1851."88, 8δ. 
ἑρμηνεία. χρῶνται οἱ ὄρνιθες τὴ γλώττῃ ἢ πρὸς ἑρμηνείαν 
ἀλλήλοις, πάντες μέ. ἕτεροι δὲ τῶν ἑτέρων μᾶλλον, ὥστ᾽ 
ἐπ᾿ ἐνίων ᾧ μαθησιν εἶναι δοκεῖν παρ᾽ ἀλλήλων Ζμβ!11. 

Ἐρυύθη, Ἔρυθος θ188. 848}80,81, 8442. οὔ Ῥιὰ ΡτΒΕΓ ΤΙ. 
ἐρύθημα. θαρρητικοὶ ὃ ἐν ἐρυθήματι ὼ πνεύματος πλήρεις 

πκζϑ8. 947 526. - τὸ ἐρύθημα συνδρομὴ αἵματος εἰς τὸν 
πληγέντα τόπον πκθϑ8. 889 580. ὅταν ἀλλοίωσις γένηται 
περὶ τὴν κα δίαν, πολλὴν ποιεῖ τῷ σωματος διαφορὰν ἐρυ- 
θήμασι ὶ ὠχρότησι Ζκῖ. 101 "81. : 

Ἐρυθρὰ θάλαττα. ὁ ̓Ωκεανὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ὁ διει- 
ληφώς κϑ. 898 ά. ὴ ἐρυθρὰ θάλασσα κατὰ μικρὸν κοινω- 
νῦσα πρὸς τὴν ἔξω τῶν στηλῶν θάλατταν Μβι. 884 52. 
τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν διὰ τί ἐπαύσαντο διορύττοντες μαϊ4. 
862 528, Ἰάεἶοτ. --- ὀστρακόδερμα, φυτὰ ἐν τῇ ἐρυθρᾷ 
θαλάττη Ζιθ28. 606 312. μκό. 466 21. φτα 4. 819 "41. 
οἵ Μογδγ Νίοοὶ Πδπῖαβο ῥ 81. 

490 ε5δ. ἘΠ φορὰ Ἰϑιθῃ Βθηβὰ ποῃ δὰ 4ῃοΒ] Ποὺ ΒΟΏΟΒ, 80 Ἐρυθραί Πεθ. 1805 "18. 
Ῥας ἀπο Οὔπι 8116 ΘΟτατλ πἰ οΔη ΟΣ 4086 Δαϊτπηιτη δ βοίιηι, Ἐρυθραία ᾿Ξίβυλλα 696. 888 58. 
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ἐρυθραίνειν, ορρ λευκαίνειν, ἱπέτϑῃβ πθά. 890 88 (οῇ 889 
088). --- ἐρυθραίνεσθαι. ἐρυθραίνονται οἱ αἰσχυνόμενοι, ορρ 
ὠχριὰν Η15. 1128 518. σκωληκία πρῶτον ἐρυθραίνεται 
Ζιε19. 552 "2. τὰ ἐκθερμαινόμενα ἐρυθραίνεται Φ6. 812 
822. δ 

ἐρυθριὰν πη20. 889 320. ἐρυθριᾶν διὰ τὸ αἰσχυνθῆναι, ορρ 
ὠχριᾶν Κι. 9560. πια68. 905 37. ἢ 238. 1620.311. τὸς 
ὀφθαλμύς, τὰ ὦτα ἐπιδιδόναι πρὸς τὸ ἐρυθριᾶν πλαϑ. 951 
510. λβι. 960 387. 12. 961 "82. 

ἐρυθρίας, ἀϊδὲ ὁ ἐρυθριῶν ΚΒ. 9581. 
ἐρυθρῖνος. ἐρυθῖνος 189. 1511 "87. ἀ6 δοοοπίυ οὗ ΠΟ ῬΓΟΙ 

201, 208. τὸ τῶν ἐρυθρίνων γένος, Ζιὸ 11. 88 3420, τοξογίαν 
ἰπΐον τὰ πελάγια Ζιθ18. 598 518, μόνιμα 28. 1528 "1 
οὔ 295. 1529 389. ἄρρην μὲν ἀθεὶς ὦπταί πω,, θήλειαι δὲ 
ἡὶ κνημάτων πλήρεις" ἀλλὰ τύτων ὄπω πείραν ἔχομεν ἀξιό- τ5 
πιστον Ζγβ5. 14186. τὸ ὀχεῦον ἐκ ἔστιν: πάντες ῳὰ 
φαίνονται ἔχοντες ΖΙιδ11. ὅ88319, 21. ζ18. 6607 821 (οἵ 
Α ϑ8ιθθιά ΧΙ 400). ἄνευ ὀχείας γεννῶσιν ΖΎΎ10. 160 88. 
1. 150}80 (βθά ἔοτί περὶ τιὶς ἐρυθρίνυς α οοὰ Ζ οπι, οἵ 
51 456. Ὁ 818, 19 εὖ ρτϑβοῖ Π. ΑΖΎ 220) 4). οἱ μὲν 20 
ἔχυσι θορικὰ οἱ δ᾽ ὑστέρας, ὦ ἐν ἅπασιν ἔξω δυοῖν, ἐρυ- 
βρίνα ἢ χάννης Ζγγά. 155 Ρ20. (Β0}6}11ο Θδζαθ, Βυθβ]]ὰβ 
βοδιίρογο; 80: ΜΏ]1ὰβ θαγθαίυβ ᾿; Ῥθγοδ βοῦῖθ Καὶ 618, 7; 

ϑουσϑπαβ δηνμὶαβ αν οὐ αὶ] ἰδὲ ἀθβ ροΐββοῃβ ΥΙ[ 179; 
5145611480:Ἡ ΜΏ286; ΑΖΎ8254ᾳ ΑΖΙ[127,18; [μονγ68 35 
212; Ε 871; λυθρίνα αταθοῖβ Βοάϊθγπὶβ, 864 λυθρίνιον ἱ α 
Ῥαβτὺβ νυ ϊρθαγὶβ 6.) 

ἐρυθρόγραμμα ὡς σάλπη 218. 1828 "4. , 

ἐρυθροδάκτυλος φαυλότερον λέγεται ἢ ῥοδοδάκτυλος Ῥγ2. 
1406 521. 

ἐρυθρόπυν ἡ πελειαΐς Ζιε1 8. 5444, ᾿ ἔ ᾿ 

ἐρυθρός. τὸ τῶν χλωρῶν ξύλων πὺρ ἐρυθρὰν ἔχει τὴν φλόγα 
μγά. 81455. φυκία ἐρυθρά Ζιε19. 852 "2. τοῖς ἔχυσι τὰς 
σάρκας πολλὰς τὸ αἷμα ἐρυθρότερον Ζιγ1 6. 5820 31. σκολό- 
πενόραι θαλάττιαι μι 
ν15. --- ἡ ἐρυθρὰ θάλαττα ν Ἀν. Ε 

ἐρυθρότης. φυτά τινα ἐκκλίνεσιν εἰς ἐρυθρότητα ᾧφταδ. 820 

ΒΩ], 

ἐρύκειν. ἐρύκει (Επιρ 860) αν. 418 Ρ26. ὁ γλάνις ἐρύκει 
τὰ ἰχθύδια μὴ διαρπάσωσι τὸν γόνον Ζιι81. 621 524, 28. 40 

ἔρυ μα. κρατεῖσθαι τείχεσι τοιάτοις ἄλλοις ἐρύμασι Πγ6. 

1821585. ἔξω τῶν ἐρυμάτων οαξ. 1848 86. 

10 

ἐρυθρότεραι τῶν χερσαίων Ζιβ14. δ0ὅ 85 

ἐρώτησις 

ὀλίγας αἱ ὠσίαι ἔρχονται ΠΕ. 1801 286. μέχρι τύτυ αὶ 
τῶν ζῴων φύσις ἐλήλυθεν Πα2. 1258 512. --- οἱ ἐλθόντες 
ἐπὶ τὴν περὶ τύτων σκέψιν Οδ 2. 808 484. τὸ μὴ ἐλθεῖν τὸς 
προγενεστέρως ἐπὶ τὸν τρόπον τῶτον Ζμα!ι. 642 524. --- τὸ 
σπέρμα ἔρχεται ἀπὸ παντός Ζγα11. 1218. ἐντεῦθεν ἐλήλυθε 
τὄνομα ΗΪ11. 1148 316. ε7. 1182 "11. Μθ8. 1041 480. ἐκ 
ταύτης τὴς δόξης ἐλήλυθε εἰπι Ηζϑ. 1142 48. .4. 1166 52. 

ἕρψις. ἀϊδε βαδισις, πτῆσις, νεῦσις Ζμαϊ. 689 8. 
ἐρωδιός. τῶν ἐρωδιῶν ἐστὶ τριὰ γένη, ὃ τε πέλλος αὶ ὁ λευκὸς 

αὶ ὁ ἀστερίας καλύμενος Ζιι1. 609 Ρ22. 18. 616 "88 8η (νἱᾶθ 
8 ν). περὶ πτήσεως Ζπ10. 1710 218. 241. 1522 540,42. 
περὶ τὰς λίμνας ᾧ τις ποταμὲς βιοτεύει Ζιθ8. 598 "1 
(Ιοοὺβ πιαύ]υβ, οΥ8. 1.594 11 461. Ὁ ῥτϑϑ ΙΥ͂, Ρ 286, 2). 
πόλεμος πίπῳ, ἀετῷ ἢ ἐρωὸδιῷ. κορώνη ᾧ ἐρωδιὸς φίλοι 
Ζι1.609380, Ῥ7, 610 838. (ἀγάθοϊα αζββ, οἵ βδὶπηδβ δχϑγοὶϊ 
ΡΙΪπ 64. Ατάρα ὅὰ 1560, 182. ΑΖΙ1 92, 84. [μπὰ 148.) 

ἐρωήσει (Ηοπι Α 808), ἥτοι ὁρμήσει 129. 1500 8320. 
ἔρως Πβ12. 1214 385. ὁ ἔρως πάθος, πάθος ἀλόγιστον ενῶ. 460 

θ5, γΕΎΙ. 1229.521. βγη ἐπιθυμία ἡεη2. 1285 21. ὁ ἔρως 
πότερον ἐπιθυμία συνυσίας τζτ. 146 39. η1. 152 59. ὁ ἔρως 
δοκεὶ φιλίᾳ ὅμοιον εἶναι ἠεη1 2. 1240 524. πρὸς παῖδας ἔρωτες 
ἢ ἐπιθυμίαι δελφίνων Ζιι48. 681410. ἔρωτος τίς ἀρχή Ῥα11. 
181022. Καύνιος ἔρως, ἔρωτες πονηροί ῬΡβ25. 1402 58. --- 
ἔρως πρώτιστος θεῶν, ἀρχή (Ρατα 182) ΜΑ4. 984 Ρ21. 1. 
988 384. γράφυσι τὸς ἔρωτας ἔχοντας πτέρυγας Ζπ11. 111 
δῷ, ὁ λυσιμελὴς Ἔρως 98.1492 "81. 

ἐρωτῶν, νοοδθυϊαπι αὐίϊβ ἀἰδιθούϊοδθ, “αύδογοσθ ἰΐα, αὐ 6 
Τοθροηβὶβ δάνθγβασίαβ οοηνϊποδύυγ᾽ ΥΥΖ. πλείω τῶν ἀναγ- 
καίων ἠρώτηκε πρὸς τὴν θέσιν Αα25. 42.389 ΜΥ͂Σ οἱ δὰ 
2022. οἴ Ααϑ82. 41.516, 18. γθ. 75 828-26 οἵ ΒΆΘΡΘ ἴῃ 

Ἰἰοτῖθ Ἰορίοἶϑ. ορρ λαμβανειν Αα1. 34 324. ορρ ἀποδει- 
κνύναι ΑαἹ. 24 321. Υ11. 71.82.88. ἕτερον τὸ διδάσκειν τῷ 
διαλέγεσθαι αὶ δεῖ τὸν μὲν διδάσκοντα μὴ ἐρωτᾶν ἀλλ᾽ 
αὐτὸν ὁὀῆλα ποιεῖν, τὸν δ᾽ ἐρωτᾶν τι10. 1711 Ρ1, ἡ λύσις 
πρὸς μὲν τὸν ἐρωτῶντα ἱκανῶς ἔχει, πρὸς δὲ τὸ πρᾶγμα 
αὶ τὴν ἀλήθειαν ἐχ ἱκανῶς Φθ8. 268.315. πῶς δεῖ ἐρωτᾶν τθ. 
καλῶς ἐρωτῶντος τί ἐστιν ἔργον τθά. ---- ἐρωτῶν τὸν λόγον. 
τὰ σύνεγγυς Αβ19. 66.326, 871. οἱ ὅτως ἠρωτημένοι λόγοι 
Αα82. 41 521. τὰ ἠρωτημένα ΑὙΘ. 15 826. ἐρωτᾶν ἁπλῶς, 
ἀϊθὲ ἀποκρινόμενον προστιθέναι τὰς ἀντιφάσεις Μ1γ4. 1001 
410. ἐδὲν διαφέρει ὅτε ἐξ ὧν ἐρωτήσειεν ἂν τις, ὅτε ἐξ 
ὦ λύων ἐπιτύχοι Μζβ. 1082 39. 

ἐρυμνοὶ τόποι Πη11. 1380}18. -- ἐρυμνοτέρως ἔχειν ἐρώτημα, οὔ ἐρωτὰν. δι’ ἄλλων ἐρωτημάτων συλλογίσασϑαι 
πρὸς τὰ γειτνιῶντα μέρη τῆς πόλεως Πη12. 1381 280. 

ἐρυμνότης τῶν τειχῶν ἀσφαλεστατη Πη11. 1880 87, 41. 45 
Ἔρυξις. Φιλόξενος ὃ Ἔρυξιδος ἡεγ2. 1281 517. ᾿ 

ἐρυσίβη ἢ αὐχμοί Ζιε23. 853 "20. ι40. 621 521. ἐρυσίβαι 
πῶς γίνονται πα28. 862 52ὅ. πκς 17. 942 320 (τοδίρο οἵ 
ΕΥδδδ Ρ 835). 

ἐρυσιβωώδης ὕλη Ζιι40. 620 "28. ἄνθη ἐρυσιβωδη Ζιθ21. το 

605 518. 

ἔρχεσθαι. πρὶν φανερῶς ἐληλυθέναι τὸν ἄνεμον μβά. 361 8229. 
Ν ἡ διὰ τῶτ᾽ ἐλήλυθεν Παϑ9. 125836. ἐφ᾽ ὃ ἡ χρηματιστικὴ διὰ τῶῦτ᾽ ἐλήλυ : : 

ΑβΙιδὅ. 64.886. ἐρώτημα, ορρ συμπέρασμα τι19. 111 810, 
19. 38.188 44. 62. 15851. πλείω ἐρωτήματα ν ποιεῖν τιδ. 
16071}838. 6. 169 86. 17. 1758 589. 80. 181 886. ἐρώτημα 

διαλεκτικόν τθῶ. 168318, συλλογιστικόν ΑὙὝ1 2. 717 ν86., 
ἐπιστημονικὸν ΑὙ12. 171 388, γεωμετρικόν, γεω μέτρητον, 
ἰατρικόν ΑὙ12. 171 340, 41,016, 11. αὶ πᾶν ἕκαστον ἐπι- 
στήμονα ἐρώτημα ἐρωτητέον, ἐδ᾽ ἅπαν τὸ ἐρωτώμενον ἀπο- 
κριτέον περὶ ἑκοίστυ ΑὙ12. 71 ΒΊ. 

ἐρωτηματίζειν (οἵ ἐρωτημα) τθὶ. 155 4. 5, 18, 25, οἵ 
ἐρωτῶν "8. 

τὸ νόμισμα ἐλήλυθε Ηε8. 1188 520. --- ἔρχεσθαι εἰς μάχην ἐρώτησις, σχῆμα λέξεως πο19. 14568}12. πτρμίσεις κατὰ τὰ 
Πε8. 1808 2. ὑδεμία δίκη πρὶν ἐπὶ διαιτητὰς ἐλθεῖν εἰσή- 55 

γετο [ 414. 1541.380. τὰ περιττά, ἃ νῦν ἐλήλυθεν εἰς τὸς 
ἀγῶνας Πθ6. 1841512. ἔρχεσθαι εἰς πύκνωσιν ὑδατωδη, 

εἰς ὕδωρ, εἰς τὸ καλῶς ἔχειν μγ8. 8712 081, 24. α14. 852 
46. ὅταν εἰς ἀναίσθητον ἔλθη Γαϑ. 819 824. οἵ Φθδ5. 856 "2 
(εἴ ἀπέρχεσθαι). ἔρχεσθαι ᾿ εἰς ἄπειρον ΑὙ19. 8237, οἵ δὺ 
ἄπειρος οχίτ. εἰς παροιμίαν ἐλήλυθεν ηεη3. 1288 52. εἰς 

ὑποκριτικαί, οἷον κατ᾽ ἐρώτησιν ἢ ἐπίταξιν ποῶο. 1451 522. 
ἐξ ἐρωτήσεως λέγεσθαι Ῥγ19. 1420"8. πῶς δεῖ χρῆσθαι 
τὴ ἐρωτήσει Ῥγ18. --- ἐρώτησις, νοοθθαϊατη ατοϊβ ἀϊ416- 
οὐΐοιθ, οἵ ἐρωτᾶν. ποῃ Βοϊαπι δοίϊομοπι τῷ ἐρωτᾶν δἰ χυϊβοδι, 
86 οἴϊδιῃ 68 αυδθ 6Χχ ᾿δο δοίΐοπθ σοῃββθααηΐασ, σψϑ]ατὶ 
ἡ ὀιαλεκτικὴ πρότασις ἐρώτησις ἀντιφάσεως ἐστιν Αα1. 94 
25 ΥΥΖ, ΟΥΡ10. ἐρωτησις ὀϊαλεκτική ε11. 20 ΒΩ2 8ηᾳ Σ. 



ἐρωτητικὸς 

ἐρώτησις ἔνδοξος ταῖο: 104 38. ἐρώτησις μία τίς τι80. 

181.4871. πῶς δεῖ ταχθῆναι χὰ περὶ τὴν ἐρώτησιν τι1δ. 
1145117 846. κωλύειν τὴν ἐρώτησιν τθι. 1561 }9. 

ἐρωτητικὸς λόγος τιϑά. 188 "88. ἡ διαλεκτικὴ ἐρωτητική 
ΤΙ] 112 516- 19. 

ἐρωτικός. ὃ ἐρωτικὸς ἐν πάθει, ἐν ἔρωτι εν. 460 Βὅ. ἐρω- 
τικοὶ οἱ νέοι Ηθ8. 1186 . ἐρωτικοὶ λόγοι (ΡΙδὶ ϑ.1Ὲ0) 
Πβ4. 1262 11, ἐρωτικὴ ἐπιθυμία ΠΕ1Ο. 1811}19. ἐρω- 
τικὴ αἰτία, ἐρωτικαὶ αἰτίαι Πεά. 1808 ΒΩ2, 11. 1815 822. 

48. 08. 11560}8. -- ἐρωτικῶς διακεῖσθαι 145. 1502 "40. 
ἐσθὴς εὐτελής. ἀλεεινή, εὐπρεπεστάτη ΠβΒ. 1267 "26. ρ1. 

1420 512. λαμπρᾷ ἐσθῆτι κεκοσμῆσθαι 89. 1491 438. 
ἐσθὴς ἢ τροφή ΠΎ1θ. 1287 515. ὃϑ. 1294 Ρ21. περὶ ναυ- 
πη: αν ὸ ἐσθῆτα (ἰ 6 ἐσθῆτος ποίησιν) ὼ περὶ πᾶσαν ἄλλην 16 

τέχνην ΠδῚ. 1288 "20. 
ἔσθησις. ἐσθήσει (ΒΚ', αἰσθήσει ΑΔ ΨᾺ] Ῥοοῖ Π 79) ΡῬβδβ. 

1886 82. 

ἐσθίειν. πίνει ἃ ἐσθίει ὁ ἐλέφας: ὀρέγων τῷ μυκτῆρι εἰς τὸ 
στόμα Ζιβι. 49121. κύυσαι αἴγες ἐσθίωσι μᾶλλον Ζιζ18. 30 
818 420. ἐδηδοκότες, ΟΡΡ νηστεύσαντες ΖμγΎ14. 676 81, 2. 
--- ς δος ἐσθίειν πόαν, βαλάνυς ἡδέως Ζιθ4. 594 86. 21. 
608 082, --- ο σοὴ τὰ ἰοβόλα ἐὰν τύχη ἀλλήλων ἐδηδο- 
κῦτα Ζιθ29. 601 8329. 

ἐσθλός Ἠκ2. 1095 Ρ11 (οχ Ηδ8 ε 295). πο21. 1457 12 26 
(στα Β 2732). ΗΙ12. 1172.318 (ΤΆθορα 86). Ῥαϑ. 1867 
41] (ϑαρρᾷ ἤν. 29). ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς 
δὲ κακοί (6χ ροοῖδ ἱπσθτῖο) Ηβδ5.1160 "84. 

ἔσμα: ᾿Αριστοτέλης,, ὅπερ Θεόφραστος μίσχον: ἔστι δὲ ὁ 
αὐχὴν τῷ καρπῷ τῶν ἀκροδρύων [2584. 1625 81,7. 

ἐσμό ς. ΘΧΔΠΘΗ. ὅταν ἐσμὸς προκάβηται Ζι40. 626 θΩ26θ, ὅλος 

ὁ ἐσμός, πολλοὶ ἡγεμόνες διασπῶσι τὸν ἐσμόν Ζμιά0. 624 
421 62 519. ὅταν ἐλαιῶν φορὰ γένηται, τότε ὼ ἐσμοὶ 

ἀφίενται πλεῖστοι Ζιε21. 558 323, 28. ὶ κεντῶσιν αἱ νέαι 
μέλιτται" διὲ οἱ ἐσμοὶ φέρονται Ζιι40. 626 Ῥδ, αυϊὰ εἰδ, 35 
ἰποογίαμι οϑῦ, οὗ 511 212. ΑΖΙΕΤΙ 291, 198. 

ἑσπέρα. 1. ἰοιιραβ νϑθρθγίϊηιπι, τὸ ἀφ᾽ ἕω ψυχρότερον ἢ ἥ 
τὸ ἀφ᾽ ἑσπέρας πκειδ. 989 "6. ὁ φαῦλος ἐθὲν ἔοικεν ἕωθεν 
ἢ ἑσπέρας ηεηῦ. 1289 014. τὸ γῆρας ἑσπέρα. βίν ποῖ. 
1451 "28, 24. 
ἀνατολὴν ποιησάμενος ἀφ᾽ ἑσπέρας μαά4. 844 584, 845 38. 

ἑσπέριος. ἄχρι ἑσπερία ἢ περὶ ὄρθρον νυκτικόρακες δηρεύασιν 
Ζιι84. 619 521. 

ἕσπερος. ὅθ᾽ ἕσπερος ὅθ᾽ ἑῷος ὅτω 
ἐσπιφράναι τῇ πλεκτανη εἰς τὸν μυκτῆρα τῆς 

541 δὰ Ρίο. ἽἼμοῦ Ῥαγ, 11. Νδιοῖκ Αοδα ΡούθγβΌ 1868, 484. 
ἔστε. ἔστ᾽ ἂν νύμφαι ὦσι Ζιε28. δ5ὅ 55. πα ἔστ᾽ ἂν πλη- 

ρωθείη φτβι. 822 820. 
ἑστία. εἰπὸ τῆς κοινῆς, ἑστίας ἔχειν τὴν τιμήν Πζϑ. 1822 ῬΩ8. 

θαυμαστός Ηε8.112928. 

ὥσπερ ἱκέτιν καὶ ΚΙ ἀφ᾽ ἑστίας ἠγμένην οαά. 1844811. ἡ καρδία 50 

οἷον ἐστία, ἐν ἣ κεῖται τῆς φύσεως τὸ ζωπυρῶν Ζμγ1. 610 

195. γῇ παντοδαπῶν ζῴων ἑστία τε ἦσα ἢ μήτηρ κῷ. 
891 Ὀ14. 

Ἑστία γελᾷ μβϑ9. 869 382. 
Ἑστιαία Πεά. 1808 "88. 
ἑστιᾶν τὴς πόλιν Ηδδ. 1122 Ρ28, ἐρανιστὰς γαμικῶς Ηδδ. 

1128 422, γάμυς γμα21. 1192 "2. 
ἑστίασις συμφορητὸς καλλίων μιᾶς ἢ ἁπλῆς ΠγΎ15. 1286 

429. τῶν περὶ τὰς ἑστιάσεις μετέχων ὁ δῆμος ΠζΊ. 1321581. 
ἐσχάρα. καίειν δεῖ͵ ὅπως ἡ ἐσχάρα (τῶν ἑλκῶν) πέση παϑ3. 60 

868 812. 

Υ. 

ἡ ἐρωτική (16 ἡ ἐρωτικὴ κοινωνία, ὁμιλία) ΗΙ1. 1164 10 

80 

--- 2. οο6]ὲ τϑρίο. ἀστὴρ γενόμενος, τὴν 40 

θηλείας Ζιεθ. 46 

ἔσχατος 289 

ἐσχάρωσις ὼ σῆψις τῆς σαρκός πα88. 868 214. 
ἐσχατεύοντες τόποι ΟβΙ14. 298 814. μβδ5. 862 Ρῳ2. 
ἐσχατια. πρὸς τὰς ἐσχατιάς, ορρ πρὸς τὴν πόλιν Πη10. 

1880 814. 

5 ἔσχατος. τὸ ἔσχατον, 5γπ τελευταῖον, ΟΡΡ πρῶτον Ζγὸδὶι. 
165 081, 88. --- 1. ἔσχατον απίνοτβα ἰὰ υορά Ὁ] πηυτα οδὺ 
Ἰοοο, ἰθροτθ, ογάΐμθ, ρτϑάα. πέρατα ἢ ἔσχατα στιγμὴ 
γραμμῆς, αὕτη δ᾽ ἐπιπέὸν νϑ. 1090}5. Ζκϑ. 699 521. 
ἄπειρον τοῖς ἐσχάτοις, ΟΡΡ τῇ διαιρέσει Φζ2. 288518, 25. 

1]. 242 381. τὸ τῶν ἐσχάτων διάστημα μέγιστον" τῷ ἑνὸς 

διαστήματος αὶ πλείω δυοῖν τὰ ἔσχατα Μιά. 1055 59, 20. 
τὸ τῷ παντὸς ἔσχατον ἄνω λέγομεν 91. 808 321. οἔ 8. 
810}9. μεταξὺ τῆς γῆς ὼ τῶν ἐσχάτων ἄστρων δῖπιὶ μαϑ. 

8389}14. 8. 845 }82. β9. 869 517. τὰ ἔσχατα λεπτότατα 
τῆς τριχός Ζγεδ. 185 386. ξηραίνεσθαι τα ἔσχατα ἀναγ- 

καῖον Ζγβά. 139 "24. -- ἀπὸ Πλειαδος ἀνατολῆς μέχρι 
᾿Αρκτύρυ δύσεως τὸ ἔσχατον Ζιθ1δ. 59911. ὁ τῶν ἐβὸδο- 
μήκοντα ἐτῶν ἀριθμὸς ἔσχατος Πη16. 1885 39. --- ἔσχατον 
σχῆμα (ΘΟ. ]]ορ θην) Αα82. 41 νὅ. ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἔσχα- 
τον τρίγωνον Ηζϑ9. 1142 328. ἀναγεται τὸ διὰ τί εἰς τὸν λόγον 
ἔσχατον ΜΑΒ. 988 528 ΒΖ. οὔ Φβι. 1985"16., 18. τὸ τέλος 
ὼ πέρας ἔσχατον ΑὙ34. 86 580. βυλεται καὶ πὰν εἶναι τὸ 
ἔσχατον τέλος, ἀλλὰ τὸ βέλτιστον Φβ2. 194 582. εἰς ταύτην 
ἀνάγυσι τὴν ἐσχάτην ὀόξαν Μγϑ. 100ὅ 5858. τὸ ἔσχατον 
κινῶν (ἰὰ αυορά ΡΙθγαπααυθ γοοδίυγ τὸ πριῶτον κινῶν ἀκίνη- 
τον, ΚΙ πρῶτος 18) Φη2. 244 .Ρ4, 246 δά, φωνῆς στοιχεῖα 
ἐξ ὧν σύγκειται ἡ φωνὴ ἢ εἰς ἃ διαιρεῖται ἔσχατα Μὸό8. 
1014 3529, 88. οἷς ἕν τι ὸ ταὐτὸν ὑπόκειται, εἰς ὃ ἀναλύον- 

ται ἔσχατον μα8. 889 82. πάντων τὸ ἔσχατον ὑποκείμενον 
τὸ αὐτό Μὸςε. 1010 528 Βς (ἐβάοπι νἱ ἀϑατρασί πρῶτον 
ὑποκείμενον, πρώτη ὕλη οἵ πρῶτος 1α). τὸ ὑποκείμενον 
ἔσχατον, ὃ μηκέτι κατ᾽ ἄλλυ λέγεται Μϑϑ8. 1011524. καὶ 
γίγνεται ὅτε ἡ ὕλη ὅτε τὸ εἶδος, λέγω δὲ τὰ ἔσχατα Μλ8. 
1069 086. -ο μδι2. 890 56. --- δημοκρατία ἐσχατη, δῆμος 
ἔσχατος, 5870 ἄκρατος, τελευταία Πγά4. 1277 08. δ11. 1296 
λ2.ε10.1812 086. ἀπέχεσθαι μηδενὸς τῶν ἐσχάτων Πη]. 
1828 481, ἀνάγκη τὰ ὠὰ ἔχειν ψυχὴν τὴν ἐσχάτην, αὕτη 

χ ἐστὶν ἡ θρεπτική Ζγβο. 141 524 (θϑπάεπι νοοατὶ ψυχὴν 
πρώτην οἵ πρῶτος 1 α). --- Ἰορίοθ τὸ ἔσχατον δἰ σαϊβοδῦ 1ὰ 
αιοὰ αἰδίπιθτι [1 ἀεβοθηάθπίὶ 8 ΒΌΤΩΤΪΒ ̓ ΕΘποσῖδυ8 δὰ γ68 
ἱπάϊν! ἀσαβ. τὰ γένη, πότερον τὰ πρῶτα ἣ τὰ ἔσχατα κα- 
τηγορώμενα ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις Μβ8. 99816. οὔ τὸ 4. 124 
888 ΥΥ̓Ζ (ᾳαδηιαυδπι Δὶς Ἰοουβ τοοῦϊαβ υἱάθῦυν δὰ ἔσχατος 
2 τοίου). ἡ ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις ἔσχατος τοιαύτη κατηγορία 
Αδ138. 9612. πᾶσα ἐπιστήμη τῶν καθόλυ καὶ Ω 5 τῶν ἐσχά- 
τῶν ΜχῚ. 1059 Ρ26. τὰ ἔσχατα τῶν ἐκ τῷ γένος ἀπλώστερα 
τῶν γενῶν ΜχΙ. 1059 085. ἐσχάτη διαφορά, ἔσχατα εἴδη 
Ζμαϑ. θ48 518, 64452.4. 0644326. μὴ καθόλι μηδ᾽ ἐπιστη- 
μονικὸν ὁμοίως εἶναι δοκεῖν τῷ καθόλυ τὸν ἔσχατον ὅρον 
Ηη5. 1141 Ῥ14. ἔσχατος ὅ ὅρος, τογϊηὰβ ταῖῃο τ, Αα24. 28 
588 ΝΖ. τὸ ἔσχατον ἄτομον Μιϑ. 1058}10. τὸ ἄτομον ὰ 
ἔσχατον μνῶ. 451 526, ὙΥΖΙ 284. τὰ ἔσχατα, οοπΐ βγπ τὰ 
καθ᾽ ἕκαστον ΗζΖΊ12. 1148 529, 82. τῷ ἐσχάτυ ἡ φρόνησις 

Ηζϑ. 1142 824 Ἐν, οἵ, η8. 1148 29, τὸ ἔσχατον ἀρχ τῆς 
πράξεως ΨΎΙΟ. 488 8516 Τταϊὸρ. -- 2. ἔσχατον Ἰὰ φυοὰ 
Ρτοχίπιθ δοροάϊε δὰ Διὰ, δὰ αυοά τοίογίατ. τὸ ἔσχατον 
πρὸς τὸ κινέμενον ᾧὶ τὴν γένεσιν" τὸ ἔσχατον ἀεὶ κινεῖ 
κινώμενον Γατ. 824 828 (οἵ βαρ ἔσχατον κινῶν Φη2. 
244 4). πάσχειν. διά τινων πόρων εἰσιόντος τὸ ποιῶντος 

ἐσχάτυ ὰ κυριωτάτυ Γα 8. 824 084. ἡ ἐσχάτη τροφή υϑ. 
4586584. ζ4. 469582. πν]. 481 11. τὸ προσιὸν ἔσχατον 

θ0ο 



290 
Υ 
ἔσω 

Ζγα!8. 712ὅ 825. καθ᾽ ἕκαστον ἐκ τῆς ἐσχάτης ὕλης ὁ 
Σωκράτης ἤδη ἐστίν Μζιο. 108ὅ 580 ΒΖ. χθ. 1048 818 Β2. 
-- ἔσχατος ἔϑαι,, ἔσχατος. τοιαύτη κατηγορία Αδ18. 96 
ν12, -- ἐσχατώτερον τῷ ἐσχαάτυ ὑκ ἔστιν Μιά. 1065 
820. --- ἐσχάτως διαμάχεσθαι Ζιι1. 613.811. δ 

ἔσω, ἰαᾳ ἔνδον. οἱ πολύποδες ἐκ ἔχωσιν ἔσω στερεὸν τοιῦτον 
δὲν Ζιδ1. 534 "29, οἴ9. δ8δ 4. πγ80. 875 "10. (γ2. 
901 582 4]. τὰ ἔσω πιὸ 8. 909 826. ἢ ἔσω θάλασσα κϑ8. 
398.819., 029. --- ἡ ἔσω (ἰπιονῖον) ἶρις μγ4. 8718 "9. --- 
λόγος ἔσω, 5γ ἐν τῇ ψυχὴ ΑὙΤΌ. 78 "24 5η4. ἄλλυ τινὸς τὸ 
ἔσω (ἐν ᾧ οἱ ΒΖ τ 80 Π 400) φθειρομένα ψα4. 408 "26. 

ἔσωθεν. ἡ κίνησις νεται ἔσωθεν. ἔξωθεν πγ80. 815 Ρ17. τὸ 
σπέρμα ἔσωθεν ἐκ θερμϑ ἐξέρχεται Ζγβ2. 185 588. οἔ β'πι 
Ζιεδ. 641 δῇ. ι39. 628 581. τῦ ἀναπνεῖν τὸ αἴτιον πότερον 
ἔσωθεν ἣ ἔξωθεν ανά. 412522. ἔσωθεν ἡ ἀρχὴ τῷ ἱδρῶτος τ 
πβ28. 369 314. ἡ ἀρχή ἐστιν ἔσωθεν, ἔξωθεν ηεβδ. 1224 
16, 11. --- 4 ἔνδον. τήθυα ἀνοιχθέντα ἔσωθεν ὑμένα ἔχει 
Ζιὸφ. 581 316. πάντα σπλάγχνα ἔχει τὰ ἔσωθεν Ζιὸ3.. 
δ271 2, σμῦρος ὀδόντας ἔχει ἔσωθεν ὸ ἔξωθεν Ζιεῖο. 848 
821. οἵ ὁ 8. 588 36. ὁ καῦσος ἔσωνϑεν" ἐστι ὸ ὑκ ἐπιπολῆς 0 

πα29. 802 588. 
ἑταίραις ὶ Ἑένοις ἀφθόνως διδόναι ΠΕΙῚ. 1814 4. 

ἑταιρεία, οἰκειότης συγγένεια, εἴδὴ φιλίας Ρβ4. 1881 584 (ν 
1 ἐταιρία). αἱ βόες νέμονται καθ᾽ ἑταιρείας δὴ συνηθείας 
Ζιι4.611 " (Υ 1 ἑταιρίας). ὀλιγαρχίαι ἣ ἐξ ἐταιρείας ἢ ἀπὸ 35 

τῶν τιμημάτων ρ89. 1446 028. 
ἑταιρεῖος ὸ Ἑένιος διὰ τί ὀνομάζεται ὁ δ θεὸς κΊ. 401 822. 

ἑταιρία. μήτε συσσίτια ἐὰν μήτε ἑταιρίαν ΠΕῚῚ. 1818541. τὰ 

συσσίτια τῶν ἑταιριῶν Πβι:. 1212084. αἱ ἀρχαὶ ἐκ τιμημά- 

των μεγάλων ἢ ἢ ἑταιριῶν 1 Πεθ. 1805 082. ἐν ᾿Αβυόῳ ἐ ἐπὶ τῶν 80 
ἑταιριῶν (ΟῚ ἑταιρειῶν) ὧν ἦν μία ἡ Ἰφιαὸν Πεθ. 1806 381. 

ἑταιρικὴ φιλία Ηθ 6. 1151 028. 14. 1161 812..10. 1171 414. 
ηεη9. 1241 085. 10. 1242 81846. ἡ τῶν ἀδελφῶν φιλία τῇ 
ἑταιρικὴ ὁμοιῦται Ηδ18. 1161 3526. 14. 1161 085', 116) 
810. --- ἑταιρικῶ δ ἂν μὴ νομικῶς ὼ ἑταιρικῶς προσφέ- 16 

βώνται γεη10. 1248 85, 

ἑταῖρος, 60Ω] Ἑένοι, φίλοι Πβ 5. 1268 "6. ἐ4. 1808 "28. ἑταῖ- 
ροι οἱ συνήθεις Ἠδ14. 1161 "85. 46 Ἀορεβαϊ θυ ἀπ ΄.86 οδϑῦ 
Ἰμῦον αἰβοίραϊαπι οὖ τηρ δἰ ύγατα, ΒΥ ἀκροατής Πβ12. 1214 

128, 29. Λεύκιππος ὸ ὁ ἑταῖρος αὐτῇ Δημόκριτος ΜΑ4. 40 
988 4 ΒΖ, 864 οὐδ) ϑοογαῦοπι ΑΥὙἰβιρραβ Δρρϑιϊαῦ. ὁ 
ἑταῖρος ἡμῶν Ῥβ28. 1898 081. 

ἐτελίς ΟἹ ἔτελις, εὐτελεῖς). τοξογίαν ἱπύοσ τοὶ ὠοτόκα ᾧ λε- 
πιδωτα Ζιζ 18. 561. 320. (681 .45ὅ5δ. Οὔν Π 121. Καὶ 149, 
ὅ. ϑραγὰβ γΑΥ] ἢ εἴ ΑΖΙ[128,19.) 45 

ἑτερογενής. ὅσα ἑτερογενὴ Ζγα 18. 128 Ὁ7, ὑγίειαι ὺ νόσοι 

κατὰ τὰς ὥρας τοῖς ἑτερογενέσιν ἕτερα Ζιθ18. 601 528. 
τῶν ἑτερογενῶν Κϑ8. 116 (668 τῶν ἑτέρων γενῶν 6Χ ἰΠΌΘΓΡΥ 

δτδροὶβ ὙνΖ, οὔ τα 15. 101 819). 

Σ ,ὔ 
ἐτησίαι 

μγΎϑ. 8311514. β5. 863 582. Ὑ1. 870 Ρ14. --- τοιῶτον ἔτε- 
ρὸν, τοιαῦτα ἕτερα μβ8. 859"86. ΠγΥ1δ. 1286 484. Ἠε4. 
1166 16. τοιῶτον ἕτερον οἷον αὐτὸ μὸ 8. 880 514. ἀεὶ ἕτερα, 
ὉΡΡ ἀεὶ τὸ αὐτὸ βμαδ. 845 .84. ἕτερον ἀεὶ γιγνόμενον μβιῖ. 

865 380. ὁ μοχθηρὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἕτερος ὼ ἔμπληκτος 

ἡεηθ. 1240 17. ἕτερος αὐτὸς ὁ φίλος. Ηι9. 1170 6, 1169 
Ῥ6, 8614. 1161 028. ἕτερος ἔγω ἡμβ1ὅ. 1318511, 34. ὁ 
δίκαιος ἑτέρῳ ποιεῖ ἨΕ10. 1184 "δ. λαμβάνειν ἕτερα ἀνθ᾽ 
ἑτέρων μγ4. 815528, βορὰ Ρατίῦον ἕτεροι οὐ ἄλλοι Ἰηΐοῦ 

88 Ορροπιπίαν, ὅταν ἄλλων ἐκπνεόντων ἀνέμων ἐμπίπτωσιν 
ἕτεροι μβ68. 885 54, οἵ ΗΙά. 1166 "7. ΠΟ 11. 1296 11. 
εἴρηται (διαίρισται 5ϊ12) ἐν ἑτέροις τη8. 158 324. ιὩ. 165 "6. 
Γα 2. 816517. 5. 820᾽28. β1. 8329 527. 10. 8871518. ΜΎΪ. 
8111, δϑ8. 381 Ρ18. αν. 4718 827 Δ] (ἐγοαυοηθίοῦ. Β866 
ἔοσταυϊα, 864 ποὺ ἀβοβϑὺ δἱῦθγα εἴρηται ἐν ἄλλοις ῷαβ. 
191 "59. Γα3. 815 }81. ὅ. 820 18. β10. 886 529. μββ, 
859 021). περὶ τότων ἕτερος ἔστω λόγος ΠΎΙ1. 1381 389. 
ΟΥὙΙ. 2991. ψγ8. 4217 026 (οἔυ 8. 458 330). ζῶ. 468 
"81 (αΙῖροτ ἄλλος λόγος ψΨψβ1. Α19517. μνῚ1. 480 539). τῷ 
νόμῳ ὼ ἕτεροί τινες ἐπιτετιμήκατι Πβ9. 1211 588. "Ξε: 

ῷ. ποίϊο τῷ ἑτέραν. ἀντικειμένως τῷ ταὐτῷ λέγεται τὸ ἔτε- 

βον Μὸϑ. 1018.811. ἐναντίον τὸ ἕτερον τῷ ταὐτῷ ἃ τὸ 
ἄλλο αὐτῷ Μν!. 1081}29, ον26, τὸ ἕτερον γένος ἐστὶ τῷ 
διαφόρε ὰ τῷ ἐναντίν τὸά. 120 38. τὸ ἕτερον πολλαχῶς 

λέγεται τε4ά.188}15δ. Μὸ10.1018387. ι8.105414. οἷυ 
Βδδπογα ἀϊδυηρσαππίαν ΔΙ. 10ὅ4 815-22 Βε (γα ἄλλο 514, 
15). ἕτερα λέγομεν ὧν ἣ τὰ εἴδη πλείω ἢ ΟῚ ἥ ὕλη ἢ ἢ ὁ Χο: 
γος τῆς ὑσίας Μὸϑ9. 1018 39 ΒΖ. ἕτερα τῷ γένει Μὸ28. 
1034: "19 ΒΖ. Ζιβι. 4919, 10,11. πο]. 1441 317. ἕτερα 
τῷ εἴδει τίνα Μὸτ0. 1018 588, 28. ι8 ΒΖ. 9. 1068 485. 
Ζιβι. 49112. ταὐτὰ ἢ ἕτερα κατ᾽ εἰδος, καθ᾽ ὕπερο ἥν, 
κατ᾽ ἀναλογίαν, τῇ θέσει Ζια 2. 488 "80. ἕτερον τῷ λόγῳ 
Φγβ. 202 "22. ἢ λόγῳ δυνάμει ἕτερον Ψγ9. 482 08. 
καθ᾿ ἕτερον, ορρ καθ᾽ αὑτό Φ90. 257.381. ζ6. 286}21. 
-- 3. σοπδβίγασςίιο οὐ ογτη86. ἕτερόν τινος τὸ4. 1258. μα. 

8407. ψγϑ9. 4828. ΗΎ 2. 1110 024. κ3. 1118 28. ἕτε- 
ρον παρα τι ΠὸΙδ.1 1299 418. υθὲν ἕτερον ἣ τεῦ. 184 858ὅ 

Υν2. --- ἅτερος, ἅτεροι ΑὙ 24. 88 "δ. μβ6. 8364 529. Μγ4. 
1008 80. Πα. 12δὅ 330. γ9. 1280". 612. 1297 42, 

84. 1804 816. η14. 1882 "17, ΡΎ18. 1419 182. ΜμΜχ 324. 

8560 32), 26. 29. 857 "14, 19. θάτερον, θατέρυ, θατέρω Κ8. 
1018. 11. 1437, ΠγΎ 2. 121 δ028, 10. 1281 8271. δι. 

1296 089. μχ29. 857 019. ἐπὶ θάτερα, ορρ ἐπ᾽ ἀ αφότερα 
Οαδ. 213."12,.18. Φζ3. 388}12. κατὰ θάτερον. Πη6. 1831 
424: τὴν ἴσην ἀντίστασιν ἐχέι τὰ βαρέα πρὲς τὰ κῦφα 

αὶ τὰ θερμὰ πρὸς τὰ θάτερα κϑ. 8975). -- ἑτέρως Φθ8. 
284.829. Οβ3. 284 9. Μθ6. 1045.380. ποὶ. 1441 417. 

κι. 39110. πΎ10. 872 "7. ποῖα ὡσαύτως ὸὼ ποῖοι ὡς ἑἕτέ- 
βως λέγεται τι. 109 λ81. 

ἑτερόγλαυκοι ἄνθρωποι, ἵπποι Ζγε1ῖ. 119 Νά, ὁ, 180 ΒΩ. οἔδ0 ἑ ἑτερότης «Ῥηά. 349 υ88, ἡὶ διαφορὰ ἑτερότης ΜΎΞΣ. 1004 421. 
Πο0Ὁ  Ῥμτγας 181. 

ἑτεροῖος. τὰ ἄμικτα ὺ ἑτεροῖα κ 5.890 "29. ὁδὸς διάφορος 

αὶ ἑτεροία κθ. 898 Ῥ25. 
ἑτεροιᾶσθαι ξ1. 9714.330. 2. 9710 588. 

διαφορὰ ὼ, ἑτερότης ἀλλο Μι8. 1084}38. λέγω γένας δια - 
φορὰν ἑτερότητα Μι8. 10ὅ88. ὅσα ἔχει. ἐν ᾿ἢ ὅσίᾳ τὴν ἕτε- 
ρότητα Μό9. 1018 815. ἑτερότητα κ ἀνιτότητα φάσκοντες 
εἶναι τὴν κίνησιν ΦΎ Σ. 201 Ρ20. 

ἑτεροίωσις, ἀἰδὺ φορά Φόϑ9. Φι7026. τὰ ἐπὶ γὴς εὔτρεπτα 66 ἐξερέφ θα λιν (οὕ 1μὸ0 Ργη 1387). Ζπ11. 114 87. πλαῖ. 
ὄντα, πολλιὰ «ς ἑτεροιωσεις ᾿ὴ πάθη ἀναδέδεκται κα. 400 524. 

ἑτερομήκης. ἑτερόμηκες, ορρ ἰσόπλευρον, τετράγωνον ψβ2. 
413517. ΚΒ. 11 810. ΜΑ 5. 986.526. ἑτερόμηκες οὐ ἰσό- 
πλευρον ΑὙ4. 178 "1 ἀυδιναύυγ υὔτατη δα Ὠυμηθτοβ Ὧῃ δά 
βριγβ τοξετομάαπι 50 5680] 208 088. 60 

ἕτερος. 1. ἰσημερία ἡὶ ἑτέρα, ἡ ἑτέρα ἄρκτος, ἡ ἑτέρα ἀναθυμίασις 

988 382. ἀἰδὺ τυφλός Δ10.22. 103) 85. τῷ τυφλῶτσαι ἕτε- 
ρόφθαλμον ζημία Ῥαῖ. 1805 18. --- περιιδεῖν τὴν “Ελλαδα 
ἑτερόφθαλμον γενοιμένην (οἴ Λεπτινη:) ΡΎ 10. 1411 85. 

ἑτέρωθεν πορίζειν Ἠδ 8. 1121 434. 
ἑτέρωθι ψα 2. 404 ὑ, ἑτέρωθι πὸ τῇ σώματος ΖιΑΎ ὃ. 668 58. 
ἐτησίαι. περὶ ἐτησίων μ 5. 361 "8 βι... ὃ. 805 38. πκςδι. 



»,. 7 
ἐτησιος 

946510. ἐτησίαι καὶ πρόδρομοι μβὅ. 861 Ρ24. πκε16. 939 
ν10. ἐτησίαι βορέαι πκς 2. 940 388. 

ἐτήσιος (1οὉ τοῖος 499). βορέαι ἐτήσιοι γίνονται, νότοι δ᾽ 
ὦ πχς 2. 840 585. οἵ Ηδγοβ ἀθ νϑηϊ8 29. 80. 

ἔτι. 1. ἀϑὰ ᾿θιηρογα!!, μὴ μέντοι γ᾽ ἕτι μένειν ἐν ἸΣυρακέ- δ 
σαις Πα11. 1259 529 4]. -- 2. αδὰ δσαπιυϊδιῖνο. τὸ τοσῶτον 

κὶ ἔτι Οα 6. 2718 081. κινεῖσθαι τοσόνδε ὅσον τὸ πεπερα- 
σμένον ἢ ἔτι Οαθ. 2745. --- μᾶλλον ἔτι, ἔτι ἧττον μγά. 
818 015. ὁ12. 890 58. --- ἢ πρὸς τύτοις ἔτι μα 8. 846 510. 
ἐγγίνονται ὁύο ἥ τε πρὸς ὀλλήλυς στάσις ἡ ἔτι ἡ πρὸς τὸν ΄ὸ 
ὁῆμον ΠΕῚ. 1802811. ὁΓΗ512. 1182 21 οὖ ρδγϊῦδῦ ἀδὰγ- 
Ρϑέυπι ἔτι ὁὲ μα 1. 888 "25. δ. 842 22. ἨαῚ. 1094 Ρὅ 8]. 
--- δἰ ταὐἰδϑίπιυτα Αὐἰδύοίθὶ ἴῃ ΘὨαπΘγϑἢ 418. ΔΥΌ ΠΌ18. γ6] 
ἀαθἱιαυϊοπῖθαβ βίηραϊα πιθαδτα ογάϊγὶ 6 ρατγὶ ἔτι ὁὲ νϑὶ 
ἔτι νϑ]αϊὶ ἱπῦτα ἰάθπη οαρυῦ Φὸ1 ἔτι δὲ 208 584, "8, 209 15 
418, 23, ἔτι 209 87, 26. 

ἔτνος ζέον ἐκπαφλαζει πκὸ 9. 986}24. 
ἕτοιμος. ἐξ ἑτοίμων χρῆσθαί τισιν ρ89. 1445 026. --- ἑτοί- 

μως. εἰ ὶ πάνυ ἑτοίμως ἀποθνήσκει (ἀποθνήσκειν οοἀὰ, 
ἕτοιμος ἀποθνήσκειν ΒΚ) γεγΎ1. 1229 "89. ὅτως ἂν ἐτοιμό- 20 
τατον λέγειν δυνηθείημεν ρῷ. 1421 "14, 

ἔτος ἔπομβρον. ὑγρόν, ἔνυγρον. εὐδιεινόν, ἀνεμῶδες, λοιμῶδες 
μβ4. 86054. Ζιζ 15. 569 "22. πα 21. 862 88, 6. διὰ πέντε 
ἐτὼν Πεῖ. 1801 7. προσέχειν τῷ πολλῷ χρόνῳ ἡ τοὶς 
πολλοῖς ἔτεσιν Πβ5. 1264 82. 28 

Εἰτυβοοτγατι ργδθάοπατῃ ογ ο}148 786. 1480 "84. 
ΕἰΥπιο] οσῖοδ. ΑΥ' δἰἸααοιία8. αὖ Θχρ]ἰοδἴδαι δου ϊὰ8 ποτα ῃΐ8 

νἵτα δα πούϊοποιῃ οοπιρτοροῖ(τβθ. 112.582), οὐ σίμϑπι γοοαθ0}} 
δάμιθοι. ἀδελφός (δελφύς) Ζιγι. 510 14. αἰθήρ (ἀεὶ θεῖν) 
Οα8. 210522. μα8. 339 025. οὔκ. 892 38 (Ρ]δὺ Οτγδίνϊ 80 
410 Β). αἰων (ἀεὶ ὧν) Οα 9. 219 321. ἀορτή (καλῦσί τινες 
ἀορτὴν ἐκ τὸ τεθεᾶθαι καὶ ἐν τοῖς τεθνεῶσι τὸ νευρῶδες αὐτῆς 
μόριον Ἐ) Ζιγ8. 518.3520. ΚαΖι 107,2. αὐτόματον (ὅταν αὐτὸ 
μάτην γένηται) Φβ 6. 191 }29. ᾿Αφροδίτη (ὅτι ἀφρώδης ἡ 
τῷ σπέρματος φύσις) Ζγβ 3. 186 .520. γῆρας (γεηρόν) Ζεϑ. 85 
188 56. ἦθος (ἔθος) Ηβ1. 1103 358. ἰαμβεῖον (ἰαμβίζειν) 
πο4. 1448081. μακάριος (χαίρειν) Ηζ 12. 1152 "7. μετα- 
βολή (μετ᾽ ἄλλο) ΦΕΙ. 2251. οἰσοφάγος (ἀπὸ τῷ μή- 
κυς ἢ τῆς στενότητος" οἵ 5 εἴ Α0Ὁ) Ζια!0. 498 519. ὀσφύς 
(ἰσοφυές) Ζια 18. 498 532. πνεύμων (διὰ τὴν τὸ πνεύματος 40 
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αἴρυρ δαοῖον Πἰρτὶ περὶ κόσων νοσαβυϊογαπη οτὶρίμθιι δὰ 
ΘΟΙΙΡΓΟΡ μ 88 βθηΐθηϊίαβ β88 δά μι δεῖ. ᾿Αὐραστεια (ἀναπό- 
ὁραστος ὅσα) κΊ. 401}18. αἶσα (ἀεὶ ἦσα) κΊ. 401 "14. 
ἀνάγκη (ἀνίκητος ἐσία) κί. 4018. ἴΑτροπος (τὰ παρελ- 
θόντα ἄτρεπτα) κΊ. 401}18. εἱμαρμένη (εἴρειν ᾧὶ χωρεῖν 
ἀκωλύτως) κΊ. 4019. Ζῆνα ἡ Δία (δι᾽ ὃν ζῶμεν) κτ. - 
401 3214. Κλωθω (κλωθυσα ἑκάστῳ τὰ οἰκεῖα) κΥ. 401 "21. 
Κρόνος (Χρένος) κΊ. 401815. Λαχεσις (εἰς πάντα ἡ κατὰ 
φύσιν μένει λῆξις) κτ. 401 020. μοῖρα (ἀπὸ τῷ μεμερίσθαι) 
κΊ. 401}12. Νέμεσις (ἀπὲ τῆς ἑκαστυ διανεμήσεως) κΊ. 
4019512. Ὄλυμπος (ὁλολαμπή:) κθ. 400 35. ὡρανός (ὅρος 
τῶν ἄνω) κθ. 4005. πεπρωμένη (διὰ τὸ πεπερατῶσθαι πάντα) 
κί. 40110. 

» , ΄ , . .“- . 
ἐτύμως. κόσμον ἐτύμως (1 6 βοουπάμπι οτίρίποπα οὖ υἱπὶ 

γο 8 00}}) τὸ σύμπαν ἀλλ᾽ ἐκ ἀκοσμίαν ὀνομάζυσιν κθ. 
99.814, 400 36. 7. 401 828. 

δι ἐξ 
εὖ, ἡ ἀορτὴ εὖ μάλα κοίλη Ζιγά. 514 022. --- ὅταν τὸ θέρος 

ἐνέγκη εὖ Ζιθ21. 608 "18. --- εὖ ποιεῖν φίλον ΗΙ11. 1171 
021. διὰ τί μᾶλλον φιλῶσιν οἱ εὖ ποιήσαντες τὰς εὖ πα- 
θέντας ἨΙ1. ἡεη8. εὖ ἔχειν τὴν ψυχήν Πα 18. 1260 326. 
εὖ ζῆν, 5γὰ σωφρόνως ζὴν Πβ 6. 1265 581. εἰ ζῆν, βγῃ 
καλῶς ζῆν ΗΙ10. 1170 Ῥ27. τὸ γὰρ εὖ τῷ καλῶς ταὐτόν 
Ηζ 11. 1148316. φοβηθῆναι ᾧ θαρρῆσαι μᾶλλον ὶ ἧττον, 
ἀμφότερα ἐκ εὖ Ἠβὅ. 1106 021. ὁρίζονται, ἐκ εὖ δέ Ηβ2. 
1104 "25. --- ἐγοαιθηυίβϑίπιθ ἰορίθυν τὸ εὖ, νοὶ 1ἴ8, αὐ 6 
ςοηΐξοχία ογϑίϊοη 8 Ἰῃ ΠΩ οἶν8 ψΘγΌ] δ] ουῖι8 σορὶ αύϊοπα δά- 
ἀδίαν, νϑϊυυί κιθαριστῶ τὸ κιθαρίζειν. σπυδαίω δὲ τὸ εὖ (86 
κιθαρίζειν) Ηα 6. 1098.812. οὗ Ηβ6. 1107315. 9.1109 
429. Οβ 12. 292 528 Δ], νοὶ ἴΐὰ, αὐ τὸ εὖ ἴῃ βυθβίαπεϊνὶ 
πδίσγατῃ ΔΡΐγΘ νἱάθαῦιγ, δύῃ τὸ ἀγαθόν, τὸ καλόν (πϑαὰθ 
αὐτίαϑαι8. 88 ἤηθ8 ὑδίαᾳι!α δοοιγαῦθ ΟἰΓΟΙΠΙΒΟΥΪ δὶ ροΒββί Ὁ) 
ΗΒ2. 1105810. 8. 1106 827. ὅ. 1106 12. 9. 1109 529, 
518. Μὸ16. 1021}15. ΡΎ 11. 1412Ρ18. πο2θ. 1462}18. 
τἀγαθὸν ἢ τὸ εὖ Ηαθ. 1091 527. τὸ ἄριστον καὶ τὸ εὖ Ηβθ. 
1107. 38. τὸ μέσον ἢ τὸ εὖ Ἠβϑ9. 1109 526. τὸ εὖ ἐστὶ 
τὸ μετρίως ῬΎ1Θ. 1410 084. τὸ εὖ σπάνιον. ἐπαινετόν, κα- 
λόν Ηβ9. 1109 329. 88. 1490514. τὸ εὖ τὸ ἀπὸ τῶν 
ἀριθμῶν Μνθ. 1092 Ρ26. τὸ εὖ, ορρ τὸ ἀναγκαῖον Ψβ 8. 
420 022 (Ὑτἀδᾳ ρΡ 8393). ορρ. ἡ σωτηρία αι1. 4311. Πα2. 
1252 580. ς{39.1481 518. 

ὑποὸοχνν) αν 10. 416 39. πόδες (ἀπὸ τῷ πέδυ) Ζπ5. 106 εὐα γής. τοῖς εἴλωσι καταγγέλλειν τὸν πόλεμον, ὅπως εὐαγὲς 
4838. πρόσωπον (πρόσωθεν ὄπωπε) ΖμΎ1. 662 }19. συνεχές ἢ τὸ ἀνελεῖν [ 495. 1558 082. 
(συνέχεσθαι) ῷεϑ. 221312. σωφροσύνη (σώζυσα τὴν φρό- Ἑὐαγόρας ὁ Κύπριος ΠΕΙῸ. 1811 "δ. 
γησιν) Ηζ 5. 1140}11. τραγᾶν τὸς ἀμπέλυς (ἀπὸ τὰ πα- εὐαγωγία ἢ εὐφυΐα τῶν σωμάτων ᾧ 6. 814 584. εὐχγωγία 

θας τῶν τράγων) 2γα18. 1265. φαντασία (φάος) Ψγ8. 45 ἀκολυθεῖ τὴ ἐλευθεριότητι αρδ. 1250 "82. 
429 48. φρένες (μετέχυσαί τι τῇ φρονεῖν) ΖμΎ1Ο. 672 581. εὐαγωγοὶ τῷ νομοθέτη πρὸς ἀρετήν ΠηΤ1. 1891 088. 

--- μβαυὰ ρδιοα ἀοούγίπδ6 οἰγπιοϊορίοδθ βρθοϊπιϊπδ γθρογὶ- Εὔχθλον κατηγορηκέναι Πρωταγόρυ ἔ 58. 1485 38. 
ἀπίαν ἴῃ ΠΡ ἀυδίδθ οὐ σίπἰβ οὐ ρβϑιάοριρταρμίδ: ἀμίαι Ἑπδαίμονος υἱὸς Εὐρύπυλος ἢ 596. 1576 320. 

(ὦ κατὰ μίαν φέρονται) 818.1581527. Ἄμφισσα (διὰ Ἑναίσης ἸΞύρος οβ 1852 39. 
τὸ περιέχεσθαι τὸν τόπον ὄρεσιν) ἴ 522. 1568 "11. ἀφύαι το εὐαισθησία (οἵ εὐαίσθητος 1) Ζμβ10. 656 5186. 

(ἀφυεῖς ὅσαι, τυτέστι δυσφυεῖς) 818. 1681 529. ἐπιστήμη εὐαίσθητος. 1. δοὺ ἐλέψας εὐαίσθητος Ζιι46. 680 21. ὁ 
(ἐφιστάναι τὴν διάνοιαν) πλ:14. 9ὅ6 Ῥ40, 957156. οὔ Φηϑ. 

247111. Δῆλος (πρὶν ἀδηλον ὁ Ζεὺς δήλην ἐποίησε) 446. 
1551}8, 10. ἥρως (ἀήρ) ἔ 598. 15718.516. θύννος (θύειν) 

ἄνθρωπος εὐαισθητότατος τῶν ἄλλων ζῴων Ζμβιτ. 660 
820. Ζγεῶ. 181 "19. πζ 6. 881 57. --- 2. ρ488 εὐαισθητό- 
τερα τὼ παρ᾽ ἄλληλα τιθέμενα Οβδ. 289 51. 

[3138.15315»839. καλλικύριοι (ἀπὸ τῷ εἰς ταὐτὸ συνελθεῖν κα εὐαλαζόνευτα ἡ ἐντιμότερα Ῥβ15. 1890.821. 
πανθοδαποὶ ὄντες) ἔ δ44. 1568."48. κρόμμυον (κόρην ποιῶν 
συμμύειν) πκ23. 926 "528. ὀβελός (ὀφέλλειν) ἢ 689. 1667 
Ὁ5. προσέληνοι (πρὸ τῷ ἐπιτεῖλαι τὴν σελήνην) ἢ 649. 1669 
12. σκάρος, καρίς (σκαίρειν) ἢ 818. 1581 328. στέφανος 

εὐάλωτος διὰ τὴν παχύτητα Ζιιδ. 611 528. 
εὐανάγνωστον δεῖ εἶναι τὸ γεγραμμένον Ῥγδ. 1407 11. 
εὐαναλώτοις περὶ τὰ καθ’ ἕκαστον ἐρεύναις ἐνδιατρίβειν 

φταὶ. 815 3580. 

(στέφειν) ἢ 108. 1495 09,18. φυσιογνωμονία (περὶ τὰ φυ- 80 εὐανάπνευστος ἡ ἐν κώλοις λέξις Ῥγϑ. 1409 Ρ14. 

σικοὰὶ παθήματα τῶν ἐν τὴ διανοίᾳ) φ2. 806 328. --- ῥγᾶθ- εὐανθής. τὸ ἁλυργὲς εὐανθὲς γίνεται ἢ λαμπρόν χ. 192 516. 

θο2 
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δ. 191 38. πτέρωμα εὐανθὲς ὃν κ στίλβον χϑ. 192 528. τὸ 
ὄρφνιον εὐανθέστερον γίνεται τῶν μελάνων ἢ ἥ τῶν λευκῶν 
χά. 1945. 

εὐαπαλλακτότερον πάθος πε. 888 818. 
εὐαπά τῆτοι ἐν ἐπιθυμίαις, διὰ πάθος ενϑ. 460 "9. 8. 4618. δ 

τὸ θῆλυ εὐαπατητότερον Ζιι1. 608 "12. 
εὐαπόλυτος Ζιδ4. 680 86. 
εὐαπόσπαστα ἀλλήλων ἔκγονα Ζιε18. 550 812. 
εὐαρίθμητος. καρκίνων γένος ἐκ εὐαρίθμητον Ζιδ 2. δ25 Ρά. 
εὐαρμοστία ἨεγΎ2. 128181. 

εὐάρμοστος. αἱ διὰ τῆς ἀκοῆς ἡδοναὶ τῶν εὐαρμόστων ᾿ 
ἀνορμόστων ἼΕΎΣ. 1280}»28,1381 38. εὐαρμοστότερον ἀπὸ 
τῷ ὀξέος ἐπὶ τὸ βαρώ πιβ88. 920 819. -- εὐαρμόστως 

ἢ μέση ἄν ἕξις ἔχοι φθ. 812"2. 
εὔαρχος. οἱ θυμοειδεῖς δῶλοι ἐκ εὔαρχοι οαδ. 1844 "14. 
Εὐαρχος τι38. 182 Ρ20 (Ἰδὰ8 Θὑγπιο]ορίςι8). 
εὐαυγέστατος (Υ] εὐαγέστατος) λαμπρότητι ὁ κόσμος κῦ. 

897516. 

εὐαυξής. μέρος αἰδοίν χονδρῶδες, εὐαυξές Ζια18. 498 580. 
εὐαυξὴς. ὃ περίδρομος τῶν τριχῶν ἰΐρ 808 328. εὐαυξέστε- 30 

ρον κατὰ μῆκος Ζμγ12. 6718 ᾽84.Ν 
εὐβάστακτος. ΓΙ εὐβάστακτον ἕκαστον τῶν κατὰ φύσιν 

ἀναγκαίων Πα9. 1251 384. τὰ εὐβάστακτα ὶ ἐν μικροῖς 
τόποις ἀφανιζόμενα Ῥαϊ2. 1818 582. 

εὔβιος. φρυνολόγοι εὐβιώτατοι Ζιι86. 620 321. 
εὐβίοτος ὁ ἄνθος, ὁ κιΐκνος 4] Ζι1. 609 519 (οοπὶ χρόαν ἔχει 

καλήν). 11. 61518, 16 (οοηὶ δικός). 12. 615 828 (οοπὶ 
τὴν χρόαν καλὴν ἔχευ, 833. 16. 616 010 (δοπὶ πολύτεκνος). 
11.616 "28. 84. 619 "28 ,(θοαὶ εὔτεκνος). 

εὔβλαπτος ὁ ἐκτὸς τῷ σώματος τόπος Ζπα1ϊ2. 119 484, 

εὐβοήθητος χώρα Πηδ. 182158. εὐβοηθήτως εἶναι δεῖ τὸς 
κατὰ πόλεμον σωθησομένυς Πὼγ6. 18271821. εὐβοήθητοι νόσοι 

παδὅ. 8626. 
Εὔβοια ΡΎ10. 141139. σϑ78 321,22,}21. 288. 1621}14, 

18, 1522 35. --- σεισμοὶ ἐν Εὐβοίᾳ μβ8. 806 .527. μεγάλη 85 
νῆσος κϑ. 398.518. ἤαν!! Κέρβης οἱ Νηλεύς θ110. 846}86. 
Χαλκὶς τῆς Εὐβοίας Ζμὃδ2. 6118. ἡ ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδική 
Ζιαι1. 496 25. οἱ ἐν Εὐβοία Χαλκιδεῖς [ 98. 1492 Ρ27. οἱ 
Εὔβοιαν ἐποικῶντες λβαντες 559. 1570 8834. 

εὐβοσία. χώρα ἔχει πολλὴν εὐβοσίαν Ζιγ21. 522 22. ὅταν 40 
εὐβοσία ὰ ἀφθονία γένηται τροφῆς Ζιζ 22. 518 082. ζῷα 
χρώμενα εὐβησίᾳ Ζιγ16. 519 "88. 10. 617115. δι᾽ εὖβο- 
σίαν (διδυμοτοκεὶν 8}) Ζιζ19. 518 581. Ὑ11. 530 3838. Ζγα 
18. 126 36, ἐκτρέφει ἐιὰ τὴν τῇ σώματος εὐβοσίαν Ζγδθ. 
114 025. 

εὐβυλία, Δ6Γ Ηζ1ο0. 1142 022,21. ἀϊδι ἐπιστήμη, δόξα. εὐ- 
στοχία, ἀγχίνοια Ἡζ 10. ἀϊδὲ φρόνησις Ηζο. 1142}82. 
ημβ8.119954-14. εὐβυλία αὶ ἀγχίνοια, μέρη φρονήσεως 
αρ4. 1280 589. 

εὔβυλος, ἀοῦ Ηζβ. 114118. ορρ εὐτυχής ημβ8.119912. δ0 
ΕΧΡυ] 1 468, οἰὰβ βορ ιἰϑιηδίᾳ (οὔ Ὠίονσ [.11 108) δογυπίυγ, 

δαοίογα ὕοπ ποιηϊπαῖο, ὁ ψευδόμενος Ἠη8. 1148 322. τι2ὅ. 
180584, 2 ΑἸοχ δὰ ἢ], ὁ ἐγκεκαλυμμένος τιϑ4. 119 5388 
ΑΙοχ δὰ ἃ 1. Ζβι]ον 6860} 11,1. 188, 2. 

Εὔβυλος οταῖον κατὰ Χαρητος Ῥα1δ. 1818 39. --- Εὔβυλος 65 
Αἰδγηθὶ ἔγγάπηιβ Πβ7. 1207 581. 

εὐγένεια. ἀοῖ ΠΎ18. 1283 581. ὃ8. 1294521. Ραδ. 1860 
581 - 88. βι5. 1839018. ἢ 82. 1490 85. 88. 1490 06. 8ὅ. 

1490 948. οοπὶ ἀρετή. παιδεία, ἐλευθερία. πλῶτος, καλλος 
ΠΎΙ1 9. 1282 088. δ4.1291}28. 8.1298}87. 12.1296}18. 60 
εἰ. 1801}40. διαφέρειν τὴ εὐγενείᾳ Πγ18. 1283 "19. ἡ 

10 

16 

80 
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᾽ ,ὔ εὐδαιμονία 

εὐγένεια παρ᾽ ἑκαστοις οἴκοι τίωιος Πγ18. 1288 58δ, οἴαβ. 

1288 588. οἱ ὀλιγαρχικοὶ εὐγένειαν τὴν ἀξίαν λέγωσιν Βεθ. 
1181.528. -- εὐγενείας ἦθος Ῥβ15. 

εὐγενής, ἀεῇ ΠΕΙ. 1801 08. 82. 149056, 18. 88. 1490 
819, ζῶον εὐγενές, ἀοῦ Ζια]1. 488 "11, 18. ἀϊδὺ γενναῖος 
Ῥβιδ. 1890 022. εὐγενεῖς, οοπὶ ἀγαθοί, ἐλεύθεροι, πλέσιοι 
ΠΎ12. 1288 316. εΕ1. 1802 ον Ἠδ8. 1124 821. οοπὶ ἔν- 

δοξοι Ηδ δ. 1122 081. ἦθος εὐγενὲς ὼὸ ὡς ἀληθως φιλόκαλον 
Ηκ 10. 1119}8. τὸν εὐγενὴ εὐτυχὴ λέγομεν Ἴμβ8. 1207 
424, εὐγενεῖς παρ᾽ αὐτοῖς, ΟΡΡ πανταχῦ, ἁπλῶς Παθ. 1256 

421, 88, 85, 40. τὸ εὐγενὲς ζῷον, ὃ ὃ τὸν ὠρανὸν περιοδεύει" 
διοίκησιν εὐγενεστέραν ἔχει ὁ ἐρανός φτα!. 816 422, 82. --- 
εὐγενέστεροι ΠΎ12. 1282 082. οἱ πλύσιοι ὦ εὐγενέστεροι 
ὀλίγοι ὄντες Πὸ 4. 129019. --- εὐγενέστατοι Παθ. 125ὅ 
427. --- (εὐγενεῖς, ἕοτῦ βου θπάσπι ογεννεὶς φθ. 811 328.) 

εὐγηρία, ἀεῇ Ῥαδ. 1861 »26-85. 
εὐγήρως τίς Ῥαδ. 1861 "28. --- οἱ κύκνοι εὔγηροι Ζιι12. 

618 388. 

εὐγνωμονεῖν. βασιλικώτερον τὴν ψυχὴν ἔχειν εὐγνω μονῶσαν 
1. 1430."18. 

εὐγνωμοσύνη, ἀοῇ, ἀϊδὶ ἐπιείκεια ἡμβ2. ἀκολυθεῖ τὴ ἀρετὴ 
ἀρΒ. 1251 584. 

εὐγνώμων, ἀοῇ, οοπὶ συγγνώμων, συνετός ΗΖ11. 1148 319. 
12,1148.380. ἀοῖ, ἀϊδὲ ἐπιεικής ἡμβ2. 

εὐγώνιος ὀπή, ἀἰδβὲ στρογγύλον πιε11. 912 515. 

εὐδαιμονεῖν, ἴᾳ εὐδαίμονα εἶναι Ηα 10. 1099}290. Ῥβ2ά. 
1401 27, 28. Πβ6. 1264 019, 21 4]. βγη εὖ ζῆν, εὖ πρατ- 
τειν. μακαρίως Ἢ καλῶς ζῆν Ηχ2. 1098"20. ηεα!. 1214 
480. τὸ εὐδαιμονεῖν ἐξ ἀμφοτέρων τύτων (τῇ καλῷ ἢ τῆς 
ἡδονὴς) ἐστίν Πθ5. 1339 "19. εὐδαιμονήσειν Ηαδ. 1097}5. 
οἱ ᾿Αθηναῖοι εὐδαιμόνησαν Ῥβ28. 1898 17. τὸν εὐδαιμονή- 
σαντα Ηχϑ. 1179 81. --- ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ (Εας 

ἔν 662) Ρβ21. 183942. 
εὐδαιμονία, ΟΡΡ κακοδαιμονία ποθ. 1460511. περὶ εὐδαι- 

μονίας Ηα. κθ-ϑ. γεα. ημβ6- 1. Ραῦ. -- ἡ εὐδαιμονία, ἀκρό- 
τατον τῶν πρακτῶν ἀγαθὼν, ἄριστον ᾧ κάλλιστον ΚᾺ ἥδι- 
στον. τέλος τῶν ἀνθρωπίνων, τέλεον ἀγαθόν, καθ’ αὐτὸ αἷ- 
ρετόν (οἵ ἀγαθόν) Ἠα 2. 1098 516. 9. 1099 524. κθ. 1176 
81,581. ηεα!. 1214 57. 7. 1217 840. βι. 1219 538. Πη8. 
1828 887. 18. 1881 589, Ραθ. 1836210. ἡ εὐδαιμονία παν- 

των αἱρετωτάτη μὴ συναριθμυμένη Ηα5. 1097 16, τέλειον, 
αὔταρκες Ηαδ. 109751, 16. η14. 1168 16. κθ. 1178 »ὅ. 
7. 1171 025. ἡεη2. 1288 812. Ραθ. 1862 "10, μόνιμον, θκ 
εὐμετάβολον Ηα11. 1100 "2. ἡ εὐλαιμονία τῶν τιμίων. ΠῚ 
τῶν ἐπαινετῶν Ἠα12. μὴ μετέχειν τὰ λοιπὰ ζῷα εὐδαι- 

μονίας Ηκϑ. 1118 028-28. ηεα7. 1211 824. --- γατῖαθ ἀα 
εὐδαιμονίᾳ βθηὐθητίδθ: αὔταπι Θογηδύαν ἴῃ φρονήσει, δ ἀρετῇ 

Δ ἡδονὴ Ηα2. 109 320 -8. 1096 810. ηεαὶ. 1214 580844. 
4.12158-14. ἡ εὐδαιμονία πότερον μαθητὸν ἢ ΕῚ ἐθιστὸν ἢ ἢ 
ἄλλως͵ πως ἀσκητὸν ἢ κατά τινα θείαν μοῖραν ἣ ὼ διὼ τύχην 
παραγίνεται Ἠα10. 1099 89 βαη. εα]1. 121414-80. -- 
ποίΐο εὐδαιμονίας. ἡ εὐδαιμονία ἐκ ἔστιν ἕξις, ἰ ποιότης 
Ηκθ. 1116 384. ποθ. 1450.318. ἡ εὐδαιμονία ἐνέργειαί τις, 

πρᾶξις τις, ζωῆς τελείας ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν, ψυ- 
χὴς ἀγαθῆς ἐνέργεια. ἐνέργεια ἢ χρῆσις ἀρετὴς τελεία ΗκΒ. 
Ε1176ΡῚΙ, 4, 1177510. 7. 1177 322. η14. 1158 11. α8. 

1098516. ι9. 1169 529. ηεβ1. 1219 3589, 856. ἡμβ7. 1204 
428. Πη1. 1828 21. 8. 18325382, 8. 1828 337. 18. 1332 

39. ποῦ. 1450 518. Φβό. 197 "4, [.89.1491 "86. εὐδαι- 
μνία, ΒΥᾺ εὐπραγία, εὖ πράττειν, εὖ ζὴν Πη8. 1825 8422, 

"14,18. 1331089. ἡμαϑ. 1184 "9. 4. 1184}27. ἡ εὐδαι- 



εὐδαιμονίζειν 

μονα ἐν βίῳ τελείῳ, πότερον ὀδένα εὐδαιμονιστέον ἕως ἂν 
ζὴ ΒΑ11. κΊ. 1111 Ῥ25. ηεβ1. 1289 Ρδ 846. ἡμβῖ. 1204 
ἀῤ8, πρώτως ἢ κυριώτατα εὐδαιμονία ἡ θεωρητική ΗκΊ. 8. 
11787.82. ζ18. 1144 35. ΜλΤ. 1012 Ρ24, οὗ Πη8. 1825 
"40. δοκεῖ ἡ εὐδαιμονία ἐν σχολῇ εἶναι ΗκΊ. 1171 94. δευ- 

εὐειματεῖν 293 

λήναις ὶ εὐδίαις Ζιδ 8. 588 080. ἐν εὐδίᾳ, ἐν ταῖς εὐδίαις 
μα10. 841522. Ζιδά. 58016. πκς 56. 946 089. 61. 947 
48. ταῖς εὐδίαις πκε2 2. 940 84. ἐξ εὐδίας πκς8. 941 518. 
εὐδιῶν ἐσῶν Ζιι40. 626 54. εὐδίας (νοϊαῦ! εὐδίας αὶ πέτον- 
ται) Ζιθι2. 59718. μα10. 841}1. πκγδ. 981 589. 

τέρωυς εὐδαιμονία ἡ κατὰ τὰς ἠθικὰς δ οὐης Ηκϑ. πότερον εὐδιάβλητος ἡεη. 1231 028, 26. 
ἡ εὐδαιμονία ἡ αὐτὴ ἑνὸς ἑκάστε ἢὶ πόλεως Πη2. 1832455. εὐδιάβολος Ῥα12. 1872 ν8ὅ. 
εἴ β5. 1264}16. 9. 1269 "14. γϑ. 1280.388. ἡ εὐδαιμονία εὐδιαίρετον τὸ εὐόριστον ΟδΘ. 818 "8, 6. Γα 10. 8328 Ρ17, 
ὶὶ τὰ μόρια αὐτῆς Ἠεϑ. 1129 Ὀ18. --- ἀϊδυίπραθπάα εὐδαι- 
μονία οἱ ὧν ἄνευ ὅχ οἷον τε εὐδαιμονεῖν ηεα 2. 1214 "26. τὸ 
ἡ εὐδαιμονία, ἀϊδῦ εὐτυχία Ἠη14. 1158 Ρ21-25. ηεα]. 1214 
425. ΠηῚ1. 1328 "26. βοὰ ἡ εὐδαιμονία δεῖται τῶν τ᾽ ἐν 

424. εὐδιαιρετώτερον Φδ 8. 215 }11 (οοπὶ ἀσωματωτερον). 
Οδδ. 818}}11, 16. τὸ μὴ εὐδιαίρετον Φδ᾿8. 215 381. ῥύγ- 
χος περιφερὲς ἐκ εὐδιαίρετον Ζμδ.18. 696 "88. τὸ γλίσχρον 
ἐκ εὐδιαίρετον πκαβ. 921 080. 

σώματι ἢ τῶν ἐκτὸς ὠγαθῶν, εὐτυχίας τινός, χορηγίας, εὐδιάλντοι φιλίαι Ἠθ8. 1156 519. 
εὐετηρίας, εὐημερίας Ἠα8. 1096 51. 9. 1099.381. 11. 1101 εὐδιάπνων γίνεται τὸ ὑγρόν Ζμγϑ. 611 382. 
16,15, 22. η14. 1168 17. κϑ. 1118 528. 9. 1118 088. 15 εὐδιάφθορος. ἔντομα εὐδιάφθορα Ζμδ δ. 682 "16. ὁμονοῦσα 
ημβ8. 1206 }82844ᾳ. ΠηϊῚ. 1828 526. 18. 1881} 41,1882 ὀλιγαρχία ἐκ εὐδιάφθορος ἐξ αὑτὴς Πεθ. 1806 210. 
420. Ῥαῦ. 18360}19. ἡδονὴν δεῖν παραμεμῖχθαι τὴ εὐδαι- εὐδιάχυτα τὰ φάρμακα ὑπὸ τῶν κοιλιῶν, ταῖς κοιλίαις πα42. 
μονα Ηκῖ. 1177 328. η12. 1152 06. 14. 1158 Β14, ἡμβῖ. 
1204 820, 80. 

εὐδαιμονίζειν ΗἨα8. 1096 32. 10. 1100 39. βγη μακαρίζειν, 30 
ἀϊδὲ ἐπαινεῖν Ηα11. 1100 316. 12. 1101 024-26. τὸ Σόλω- 
νος, μὴ ζῶντ᾽ εὐδαιμονίζειν ηεβ1. 1219}. τῶν εὐδαιμονι- 
ζομένων οἱ πολλοί Ηκθ. 1116}12: εὐδαιμονιστέον Ηα11. 
1100 410. 

εὐδαιμονικος. ὁ πανυ εὐδαιμονικὸς ὁ τὴν ἰδέαν παναίσχης 35 
Ηα9. 1099 08. εὐδαιμονικὸν ᾧ καλὸν τὸ προσεπικτᾶσθαι 
τιμήν Ῥαϑ. 136718. εὐδαιμονικὰ ταῦτα Ηκ6. 1176 "16. 
εὐδαιμονικὴ ἀγωγή ἡεα4. 1215382. εὐδαιμονικωτέρα, εὐδαι- 
μινικωτάτη ἐνέργεια Ηχθ. 1177 86. 8. 1118 "28. 

8645429, 8ὅ. 
εὐδιαχωρητότερος ὃ ἄρτος, ορρ δυσδιαχωρητον πκαϑ. 921 

"22. 
͵ 

εὐδιεινός. ἐν τοῖς εὐδιεινοτέροις τόποις, ορρ ἐν τοῖς ψυχρο- 
τέροις μαῖ0. 847528. 12. 848 48. ἐν τοῖς βαάθεσι καὶ εὐδὶ- 

» - ,, ΄, Υ 
εινοὶς οἱ σπόγγοι μαλακωτατοι Ζιε16. 548 Ρ21. ὅταν ἔνυγρον 

ᾧ εὐδιεινὸν γένηται τὸ ἔτος Ζιζ 16. 569 "21. ὅταν τὸ ἔαρ 
ἔπομβρον, ὁ δὲ χειμὼν εὐδιεινὸς γένηται Ζιθ19. 601 Ρ26. 
τροπαὶ εὐδιειναί Ζιεϑ. 542 "5. ὁ ζέφυρος εὐδιεινὸς ἢ ἥδιστος 
τῶν ἀνέμων πκς81. 948 021. δ5. 946 "21. αἱ καθαραὶ δύ- 
σεις εὐδιεινὸν σημεῖον, αἱ δὲ τεταραγμέναι χειμερινόν πκς 8. 
941 81. 

εὐδαιμονισμός, εγὰ μακαρισμός, ἀἶδὲ ἔπαινος, ἐγκωμιον 80 εὐδίοδος ἕξις τῆς σαρκός πηά. 881 Ρ24. 
Ρα9. 186784. ηεβ1. 121916. Ηδ18. 112718. 

εὐδαίμων. ορρ ἄθλιος Ηα18. 1102 ΒΥ. δγῃ μακάριος, αὖ- 
τάρκης Ηαθ. 1098319. ιϑ. 1169 08, 4, δ, 17,19, 24, 1170 
2. 4. 8. ΠηῚ1. 1828 024, εὐδαίμων πότερον φύσει ἢ διὰ 
μαθήσεως οὔ 8 εὐδαιμονία. --- εὐδαίμων, ἀδῇ οίγτιο! τβθ. 85 
112486. εὐδαίμων ὁ κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν ἐνεργῶν ἢ τοῖς 

: ἐκτὸς ἀγαθοὶς ἱκανῶς κεχορηγημένος μὴ τὸν τυχόντα χρόνον 

2 ᾿ὰ « "Ὁ -»" “ , 

εὐδίοπτος ὁ ἀὴρ τοῖς πεζοῖς Ζμβ18. 66855. μελανόμματα 
οἷς τῶν ὀμμάτων τὰ πολλὰ μὴ εὐδίοπτα" τὸ εὐδίοπτον τῆς 
θαλάττης γλαυκὸν φαίνεται Ζγεϊ. 119 Ρ29, 81. ἡ θάλαττα 
εὐδιοπτοτέρα τῷ ποτίμυ, εὐδιοπτοτέρα ἐν τοῖς βορείοις ἢ ἐν 
τοῖς νοτίοις πγϑ. 932 "8. 38. 985}18, 21. 9. 982}16. 

ΣΝ. 2 ν᾽ - φ« »κ ,᾿ - ᾽ εὐδιόριστος. περὶ ὀσμῆὴς ἧττον εὐδιόριστόν ἐστι τῶν εἰρη- 
μένων Ψβϑ. 421 51. 

Ηαχ11. 1101 414. εὐδαίμων ὁ βίος τῷ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργῶν- εὐδοκιμεῖν, ορρ ἀδοξεῖν Ῥα12. 1872 21. Πεβ. 1809 414. 
τος Ηκϑ. 1179 59. 6. 1177 32. ΠῸ 11. 1295 "86. ἀγαθός τε 
ᾧὶ εὐδαίμων ἅμα γίνεται ἀνήρ ἢ 628. 1588 517. ὁ εὐδαίμων 40 
προσδεῖται τῶν ἐν σώματι ἀγαθῶν ἢ τῶν ἐκτὸς ᾧ τῆς 
τύχης Ἠη14. 1158 17 οἵ εὐδαιμονία. ὁ ϑεὸς πῶς εὐδαίμων 
ὺ μακάριος Πη1. 1828 "24. οὕ Ηκῖ. 1171 "28. ὁ εὐδαίμων 
αὶ δεήσεται φίλων ἢ μή Ἠεϑ. ἡεη12. ἡμβ1δ. ὁ ἀληθῶς 
εὐδαίμων ἥδιστα ζήσει ἡεη15. 1249 520. --- εὐδαιμονέστε- 45 
ρος ΗΎἃ12. 11171}10. ὁ αὐτὸς εὐδαιμονέστατος ᾧ ϑεοφιλέ- 
στατος Ἐῖκ9. 1119381. -- εὐδαιμόνως ᾧ καλῶς ζῆν 
ΠγΎ9. 1281 42. ἡεα]. 1214 "86. εὐδαιμονέστερον βιῶντες ρ1. 
1421518. 

εὐδαάπανος. ἡ ἐλευθεριότης ἀρετὴ εὐδάπανος εἰς τὰ καλαί ἀρῶ. 50 
1250318. 

εὔδηλος ἡ ἔλλειψις ἡμβ11. 1210581. ὑκ εὔδηλος ὁ ῥυθμὸς 
νεται πε. 882 "9. εὐδηλον σφοδρα γίνεσθαι πλα21.960 
814. 

Εὔδημος, Ογρτίαθ, ἐατα]ἰατὶθ Αὐϊβύουθ!β δ 82. 1479 Ῥ28. τοὶ δ5 
ἐλεγεῖα ταὶ πρὸς Εὔδημον ὅ 628. 1688 510. 

εὐδία. σημεῖον εὐδίας, εὐδιῶν μγ8. 812 }19, 29, 88. α9. 
846584. εὐδιῶν ᾧ χειμώνων πα 8. 859 524. ἐὰν εὐδία ἢ 
βόρειον ἢ Ζιθ12. 591910. εὐδία γίνεται πκεά. 988 525. 

σκῶπες ἐδωδιμοι ᾧὶ σφόδρα εὐδοκιμῶσιν (1 6 οᾶτο θαγτῃ 
δυΐατα τηϑρτὶ ᾿Δοβεϊηδίγ) Ζιι28. 618 38. εὐδοκιμῆσαι, δγτι 
αὐξηθῆναι Πε4. 1804.519,20, 25. οἱ εὐδοκιμῦντες ἢ δοκῶν- 
τες εἶναι ἐπιεικεῖς ΠδΊ. 1298 18. ὁ μέλλων εὐδοκιμήσειν 

ΙῚ ν Ψ᾿ Γ΄, “΄» “- 
κατὰ τὸ ἡθος ἡμαϑ. 1186 084. Ὅμηρος τῷ ἐνέργειαν ποιεῖν 
εὐδοκιμεῖ, οἱ ποιηταὶ εὐδοκιμῶσιν, ορρ ἐκπίπτυσιν ῬΎΙ1. 
1411}88,511. μάρτυς εὐδοκιμῶν, ορρ ἀδοξῶν Ῥα15. 1876 
480. οἱ εὐδοκιμῶντες τῶν νόμων ΗκΙ10. 1181516. ΠΒ11. 
1218 9, τὰ ἐπιπόλαια τῶν ἐνθυμημάτων ἐκ εὐδοκιμεῖ 
ΡΎ10. 1410}22. ἄν εὐδοκιμηκότα ἦ τὰ πρὸς τὸν ἐναντίον 
λόγον ῬΎ1΄Τ. 141814. τὰ ἀστεῖα ᾧ τὰ εὐδοκιμῶντα πόθεν 
λέγεται ῬγΎ10. 

εὐδοξία, ἀεῇ Ῥαδ. 1861 428. 
εὔδοξος. δύναμις λόγων εὐδοξοτάτη ρ1. 1420 314. 
Εὔδοξος. ῬΙδιοπίουβ περὶ ἰδεῶν ΜΑ9. 991511. μδ5. 1079 

521. περὶ ἡδονῆς Ἠα12. 1101 Ῥ28. κῷ. 1112 »9.. διαφερόν- 
τως ἐδόκει σώφρων εἶναι Ἡκ2. 1112}16. --- Εὔδοξος περὶ 
τῆς θέσεως τῶν σφαιρῶν Μλ8. 1018 "17, 88. --- ὡς Εὖ- 
δοξός φησιν θ118. 841 81. 

εὐειδής. εὐειδεῖ χερί (Εταρ 852) αν. 418 "18. τὸ εὐειδὲς οἱ 
Κρῆτες εὐπρόσωπον καλῶσιν ποϑδ. 1461 514. 

χειμῶνος, ὅταν εὐδία ἡ νοτία γένηται Ζιε19. 551 38. ἂν δ εὔειλος. ἐν εὐείλοις χωρίοις Ζιθ12. 591 ΡΊ. 
ἐπιγένωνται εὐδίαι παράλογοι Ζιθ1δ. 599 "15. ἐν ταῖς γα- εὐειματῶσα ἕξις τῇ σώματος ρ1. 1420 817. 



ὔἷ 

εὐεκτικός 294 

εὐεκτικός, ορρ ἀσθενής Ηκδ. 11716515. εὐεκτικοὶ ὄντες ἢ 
γινόμενοι πολύσαρκοι" εὐεκτικώτεροι Ζγα 18. 125 082. βΊ1. 
1468 021. πκαϑ4. 929 Ρ28. ἀκρωτήρια ἰσχυρότερα ἢ εὐεκτι- 
κώτερα, σὰρξ σκληρὰ ἡ εὐεκτική Φ.. 808.}838, 22. εὖ- 
εχτικαΐ, βγὼ ὑγιεινά Ηζ 18. 1148 ΡῬ25. ὑγιεινὸν ἐν ἰατρικῆ, 
εὐεκτικὸν ἐν γυμναστικὴ Ἠε15. 1188.381. εὐεκτικὸν τὸ 
ποιητικὸν εὐεξίας ΗΕ. 1129 320, 21, 28. τηϑ. 153}87. «18. 
105 381. 18. 106 838. 

εὐέκφοροι (εἶ ἐκφέρειν) γυναῖκες Ζιη4. 884 "7. 
εὐέλεγκτος. μάχεσθαι πρὸς τὰ εὐέλεγκτα ῬΎῚΤ. 1418 Ρ19. 10 

ὶὶ κατὰ τὸ λόγον ἐστὶν εὐέλεγκτα ἢ τοῖς ἔργοις ἐξελή- 
λεγκται νῦν Πη14. 1388 "18. 

εὔελπις τβθ. 113 585. οἱ εὐέλπιδες, ἀἰϊδὺ ἀνδρεῖοι Ηγ9.111δ 
58. 11.1111349-22. εὐέλπιδος τὸ θαρρεῖν ΗΥ10.1116 
δά, Ῥβ12. 1389 527. οἱ νέοι εὔπιστοι ἡ εὐέλπιδες Ῥβ12. 
1889.419. ἐπιθυμῶν ᾧ εὐελπις, ορρ ἀπαθὴς ᾧ δυσχεραί- 
νων ΡβΙι. 1318 .54. εὐέλπιδας ποιεῖ ὁ οἶνος γεΎ1. 1229 820. 
πλὶ. 985 38. 

εὐέμβολος χώρα Πη11. 1881 54. 
εὐεξαπάτητοι οἱ νέοι Ῥβ12. 1389 "28. εὐεξαπατητότεροι οἱ 30 

ἀγαθοί ἡεη2. 1281}29. 
εὐεξέταστος (ἰ ὁ [Δ01118 δά τοβιυϊδμάσπι) λίαν ἡ σύνθεσις 

ψα4. 408 810. 
εὐεξία ται8. 105380. η8. 168}87. Ορρ καχεξία ΗΕ1.1139 

419. βγη ὑγίεια ΗΎ14. 1119.316. ὑγίειαν ἡ εὐεξίαν ἐν 35 
συμμετρίᾳ θερμῶν ᾧ ψυχρῶν τίθεμεν Φη8. 246 Ῥ6. ἀϊϑὲ 
ὑγίεια τβ8. 118 »85. εἴ. 187 35. γυμναστικὴ ἴδιον ἀγαθὸν 
ἡ εὐεξία ἡεα 8. 1218 386. τεῖ. 187 86. ἀλλήλων αἴτια ἡ 
εὐεξία ἢ τὸ πονεῖν Φβ8. 1969. Μδ2. 1018 ΡΙ10. εὐεξία 
πολιτική Πη16. 1385 6. 

εὐέξοδος πόλις (χώρα) αὐτοῖς, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις δυσπρόσοδος 
ἢὶ᾽ δυσπερίληπτος, δυσέμβολος Πη11. 1880 Ὀ2, ὃ. ὅ. 1826 
ΒΑ41. τὸ ὕδωρ λεπτομερέστατον μέν, ἀλλ᾽ εὐέξοδον () πγ22. 
874 382. 

εὐεπακολύθητος. τὸ ἐκ συλλελογισμένων συλλελογισμένον 85 
ἐκ εὐεπακολίθητον Ῥαῶ. 18571511. 

εὐεπίθετος ὁ μεθύων ΠΕῚ1. 1814 084. 
εὐεπιχείρητον πρόβλημα Αα28. 42 "29. εὐεπιχειρητοτέρα, 

θέσις τβά. 111511. 
εὐεργεσία, ἀκοῇ Ῥαδ. 1861 380-84. τί ὄφελος τῆς εὐετηρίας, 40 

ἀφαιρεθείσης εὐεργεσίας Ηθ1. 1185 38. ἐν ὑπεροχὴ εὐεργε- 
σίας Ηθ18.1161513. ἀπ᾽ εὐεργεσίας καθίστασαν τὲς βα 
σιλεῖς Πγ1δ. 1286}10. . 

εὐεργετεῖν οὐ εὐεργετεῖσθαι ἨΙ1. 1167 Β17, 38 8η4. 815. 
1168.31, 8. τὸ εὐεργετεῖν τῆς ἀρετὴς ἐστιν Ηιϑ. 1169 Ὀ11. 46 
τιμῶνται οἱ εὐεργετηκότες Ῥαδ. 1861 329, 80. εὐχερῶς 
εὐεργετεῖσθαι Ἠδ2. 1120 884. εὐεργετηθείς Ηθ1δ. 1168 55. 
ιδ. 11618214. 7.1167171. 

εὐεργέτημα. καλὰ τὰ εὐεργετήματα Ῥαϑ. 1861 "6. ορΡ 
ἁμαρτήματα ΡῬβά. 1381 "8. διαφέρειν τῷ μεγέθει τῶν εὐερ- 50 
γετημάτων Ηθ18. 1161 816. 
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εὐεργέτης. εὐεργέτῃ ἀνταποδοτέον χάριν Ηι2. 1184 }26. οἵ εὐημερία. 
1165 17. οἱ εὐεργέται διὰ τί τὸς εὐεργετηθέντας μᾶλλον 
φιλῶσιν ἢ οἱ παθόντες τὸς δράσαντας Ηι. τῷ πλήθες εὐερ- 
γέται κατὰ τέχνας ΠΎ14. 1285 Ρ6. 

εὐεργετητικός ΗΙ11. 1171 018. 
εὐεργετικός. δύναμις εὐεργετική πολλῶν Ῥαϑ. 1866 588. 

δόξα εὐεργετική Ῥα 8. 1861 528. τοῖς ἄλλοις ὠφέλιμα ᾧ 
εὐεργετικά ῬβΙ11. 188812. 

εὐεργός. μόρια πρὸς τὴν χρῆσιν εὐεργά Ζμβ16. 660 310. 60 
ποιεῖν τὴν ὕλην εὐεργόν Φβ2. 194 584. --- εὐεργῶς ὁ ἀὴρ 

εὐημερία 

ἔχει πρὸς γένεσιν ὕδατος μγ8. 871 "25. 
εὐετηρία. ἐν ταῖς εὐετηρίαις, ορρ ἐν ταῖς ἐπομβρίαις ΖΎγ10. 

160}8. --- σημεῖον εὐετηρίας τοῖς προβάτοις Ζιζ 19. 514 
814, εὐετηρία, ΒΎἢ εὐημερεῖν, εὐθηνεὶν Ζιθ19. 601}27, 28,9, 
ορΡ ἀκαρπία θ122. 842.520. --- εὐετηρίας γιγνομένης δι 
εἰρήνην ἥ δὶ ἄλλην τιν᾽ εὐτυχίαν Πεθ. 1806 "11. καὶ ἐκτὸς 
εὐετηρία Ἠαϑ. 1098 526 (γη τὰ ἐκτὸς ἀγαθά 8. 1098 518, 
εὐημερία 9. 1099 "7), οὕ ΗΘΙ. 1155 38. στεῴανοις ἐχρῶντο 
ἐν τοῖς συμποσίοις εὐετηρίαν ὼ ἀφθονίαν αἰνιττόμενοι τροφῶν 
108. 149519. 

᾽ ᾿ Ν, 2 Ω μ 2 , 

εὐζωΐα τις ἡ εὐπραξία ἡ εὐδαιμονία Ἠαβ. 1098 021. 
εὐήθεια, ορρ παναυργία, φρόνησις ἡἠεβ8. 1121 812. τὰ ζῷα 

φαίνονται ἔχοντά τινα περί τε φρόνησιν , εὐήθειαν δύναμιν 
Ζαι. 608 516. -- σημεῖον ἢ πολλὲς εὐηθείας ἢ πολλῆς προ- 
,θυμίας Οβό. 281.»81. πρὸς εὐλάβειαν εὐηθείας τθρ. 1603. 

εὐήθης. οἱ νέοι ἃ κακοήθεις, ἀλλ᾽ εὐήθεις Ῥβ12. 1389 "17. 
κύκνοι εὐήθεις Ζιι1 2. 615 333. τὸ τῶν προβάτων ἦθος εὔηθες 
Ζιι8. 610 "28. --- εὐήθεις οἱ οἰόμενοι ΑὙ 8. 14 "21. --- οἱ 
ποιηταὶ λέγοντες εὐήθη ῬΎΙ. 1404 424. λέγειν λόγον εὐήθη 
Ζγγδ. 158 "δ. τὸ ὁμοίως προσέχειν ταῖς δόξαις εὔηθες εἶτα 
Μκθ. 1062 584. τα 1. 104}14. ΑὙ82. 88 011 (λίαν εὔγ- 
θες). μβτ1. 865529. ηεη12. 1245 412, ᾧ 2. 807 531. πιζ 8. 
916. 329. εὔηθες τὸ τὸς εὐήθεις τῶν λόγων λίαν ἐξετάζειν 
Ζμγϑ. 66419. εἴ τις ἀξιοίη, εὔηθες ατϑ69314. ἣν λέγει 
αἰτίαν εὐήθης αν. 411 15. νόμιμα εὐήθη πάμπαν Πβ8. 
1208 542. εὔηθες, οοπὶ ἄλογον αι. 488 829. κομιδὴ εὔηθες 
εἶναι τὸ δύο γενέσθαι ποτὲ ἕν ἢ 202. 1514 Ρ24. ἐνήθη αὶ 
ψευδὴ τθ12. 162 028. συμπεραίνεσθαι ἐξ εὐήθων τθ11. 103 
Δ5, τρόπος εὐηθέστατος τι88. 183 "14. ἥψατο τᾷ εὐηθε- 
“στάτυ ΡΎῚ 1.1418}23. --- εὐήθως οἴεσθαι Μὸ 29. 1024}82. 

εὐηθικός. εὐηθικώτερον τὸ εἰρημένον, ἢ ὥστε ἐπισκοπεῖν Φὃ΄10. 
.2188. --- εὐηθικῶς αὶ λίαν διεψευσμένοι Ζγγ8. 151 "3. 

εὐήκοος, δοῖϊνο εὐηκοωτερον Ηκα18. 1103 487. ---- ὑστέραι 
εὐήκοοι, ορρ κωφότεραι Ζικ 1. 684 310. --- ραδϑῖνθ, φωνὴ 
λευκὴ καὶ εὐήκοος, τὸ εὐήκοον ταῦ. 101 52,318. ἡὶ φωνὴ 
μᾶλλον εὐήκοος ἄνωθεν κάτω πια 4δ. 904 524. εὐηκοώτερα 
,Τὰ τῆς νυκτός, εὐηκοωτέρα ἡ ν᾿ πιαδ. 899 319. 88.908". 

εὐήλιος. οἰκία εὐήλιος τῷ χειμῶνος οαθ. 1845 482. καθίζει καὶ 
ἐλεὰ χειμῶνος ἐν εὐηλίῳ καὶ ἐπισκεπεῖ Ζι16. 616 "14. 

εὐημερεῖν, βγη εὐθηνεῖν Ζιθ18. 601 8238, 19. 19. 601 "28, 
29, 9. Ε10. 548815. εὐημερεῖν ἢ τροφὴν ἄφθονον ἔχειν 
Ζιζ 19. 818 022. ορρ χαλεπῶς ἔχειν Ζιθ12. 5971 010,11. 
τὰ ζῷα πῶς εὐημερεῖ ἢ πῶς νοσεῖ Ζιθ18- 21. τὰ ζῷα 
εὐημερεῖ τοῖς σώμασι μᾶλλον Ζγδθ. 1156 }016. τῆς τροφῆς 
ἀπιόσσης τά σωματ᾽ εὐημερεῖ μᾶλλον Ζγα!18. 725 }12. 
(διαφέρει τὰ ζῷα τῷ εὐημερεῖν ἢ τὠναντίον ἢ περὶ τὰς 
κυήσεις Ζιθ80. 601 Ὀ1, ἱ 86 60 4υοᾶ δὰ δἀδπάσπι Βοπιϊπίθυβ 
πιθιίογα τ ὶ ἀδίογίουβ βυηί.) ---- πόλεις εὐημερῶσαι ἢ σχο- 
λαστικώτεραι Πζ8. 1822 "88. τὸ εὐημερῶν τῆς πόλεως Πεβ. 
1808 Ρ94, εὐημερᾶντας ἀναγκαῖον εὔνυς εἶναι ταῖς τυραν- 
νίσι ΠΕῚ1. 1813 087. 

ὅταν εὐημερίαι γένωνται ἢ νότια Ζιεϑ. 542 "28. 
ζ18. δ12}6. ὅταν εὐημερίας γενομένης ἀναθερμαίνηται καὶ 
γὴ Ζιζ 15. 569"10, 14. --- εὐημερία τῷ σώματος Ζιε11. 
548 026. ζ171. 571 325. κατασκευάζειν τὴν οἰκίαν πρὸς εὐ- 
ἡμερίαν, ὸ ὑγίειαν οαθ. 1845 826, 81. --- πρᾷοί εἰσιν ἐν 
ἑορτῇ, ἐν εὐημερίᾳ Ρβϑ8. 1880}8. πρὸς εὐημερίαν καὶ δια- 
γωγὴν ἐλευθέριον Πθδ. 1889 νά. ἐμπόδιον τὴ περὶ αὐτὸν 
εὐημερίᾳ Πη2. 1824 488. ἐνύίσης τινὸς εὐημερίας ἐν τῷ ζῆν 
ἢ γλυκύτητος φυσικῆς ΠΎΘ. 1278 029. ἡ ἐκτὸς εὐημερία 
Ηκϑ. 1118}88-117917 (6γὴ τὰ ἐκτὸς ἀγαθά 1179 32. 



Εὔηνος 

α8. 1098 "18, εὐετηρία Ηα9.1099}7, 1098 Ρ26). εὐημερία 
πα. 1215 326, οἵ εὐδαιμονία 422. 

Ἑδηνος. εἷιθ νογβὺβ δθογαηίαν: (8) Μὸὃ δ. 1015 329. ηεβ7. 
1223 381. Ρα11. 1870 310, (τ 9) Ηη11. 1152381, (ἔν 7) 
αρῖ. 1251 885. 

εὐθαρσή ς. εὐθαρσὴ εἶναι ἐν τοῖς δεινοὶς αρΆ4. 1250 δ45. --- 
εὐθαρσῶς ἔχειν πρὸς χρημάτων ἀποβολήν Ηγϑ. 1115821. 

εὐθενεῖν πα. 862511. κ18. 926 838 (Βδ5π;, εὐσθενεῖν αἰγοαυθ 
Ἰοοο ΒΙ). 

εὐθέτως ([οτί ϑοττ) ηεη2. 1281. 38. 
εὐθεωρητος. ἐκ εὐθεώρητος ἡ ὀχεία τῶν ἐλεφάντων Ζιζ2 7 

518 520. --- ταῦτα (τὰ συαφέροντα 8112} εὐθεώρητα ὁ ὁμοίως 
Ῥα158. 18716881. --- εὐθευρητόν ἐστι ἱπηρθγ8. ὅτω ὼ περὶ 

τῶν συμβαινόντων ἔστα: μᾶλλον εὐθεώρητον Ζγχ18. 124 

417. ἐκ ἔστιν εὐθεώρητον, ποτέρως ἄν τις ἀποδοίη τι2ὅ. 
180 "8. 

εὐθέως. ἀφιᾶσιν εὐθέως ὁ ὀσμώμενοι Ζιὸβ. 584 929. ἀκύσαντες 
εὐθέως ἔδωκαν οβ1848 "δ. ἐν ἀρχὴ εὐθέως ἐκθήσομεν ρ80. 
1431088ὅ. τὸ πνεῦμα εὐθέως συνεκ βαλλό, μενον μετὰ τῶν 
φθόγγων ακ804 "9. εὐθέως φαίνεται δ καλῶς ἔχον (Ερῖ- 
οἤϑγι 259) Μιμ9. 1086.Δ17. τὸ ἕν εὐθέως διαιρετέον Ζμαϑ. 
648 "24. εὐθέως καταθηλος (εἴ εὐθύς) ταὶδ. 106 824, 27. 

εὐθήμων ἡ σίττης δοπΐ εὐθικτος τὴν διανοιαν Ζιι11. θ6165Ρ28, 

29ῦ 

ἀυδηη Ὀγδθοῖρυϑ τηῃθγᾶ, ἴῃ αυΐθα8 σογπδύαγ ροραἱὶ ροΐθ- 
᾿β[48 ΠΎ11. 1281 588, 1282 514, 26. δ14. 1298 86, 22,25, 
6. ζ2. 1811 21. 8. 1822 586. [878. 16402, 389. 1542 

5833. 406. 1545}41, 44. 406.1546 86. --- (ἔοτπια εὔθυνα 
δ χμίδοιυν ῬΎ10. 1411 020, ν] εὐθύνη, οχ τα]ααίθ. Ἰοοὶβ 
ΟΠ 8 46 ἔογιμδ ΠΟΙΆ ΔΟΥΙ 5Βἰπξ ὨΪΏ11 ρούθϑυ ς0}111.) 

εὐθύνειν. Ρτορτίε. εὐθύνειν, ορρ κάμπτειν Ζπϑ. 1709 Ρ10, 19. 
εὐθύνεσθαι τὸ εἰς εὐθύτητα μεθίστασθαι. ΟΡΡ κάμπτεσθαι 
μὸϑ. 888 082. περὶ εὐθυντῷ μὸϑ. 885 "26- 8860.29, οὗ 

10 καμπτόν. -- τι ΒΘ Ρἢ εὐθύνειν τὰς ἀρχοίς, τὰς ἀρχὰς αἱρεῖ- 

σθαι ̓ ὰ εὐθύνειν Π9. 1271 86. 12. 1274 417. ζ4. 1318}22. 
ὃ Λάκων εὐθυνόμενος τῆς ἐφορίας Ῥγ18. 1419 481. 

εὐθύνης. λογισταὶ διέφερον τῶν εὐθυνῶν (([οτῦ εὐθύνων δ εὖὔ- 
ϑυνος) ἢ 406. 1546 510. 

ι6 εὔθυνοι, οοηὶ λογισταί Πζ8. 1822 11. 
Εὔθυνος Ρβι9. 1392"12. 
εὔθυνοις, ορΡ κάμψις μὸϑ. 886"7.Ζπϑ. 108 "24. 
εὐθυντικόν. εἶδος ἕν τῶν δικαστηρίων Πὸ 16. 1800 Ρ19. 
εὐθυονειρία ΜΤτΤῚ. 468 525. ἡ κίνησις ἐκκόπτει τὴν εὐθυονει- 

20 ρίαν μτῶ. 464 516. κρίνειν τὰς εὐθυονειρίας “τῶ. 4θ4 5γ, 

εὐθυόνειροι ἢ προορατικοί μτῷ. 468 Ὀ16, 464 421. 
εὐθύπνοοι ἄνεμοι, ΟΡΡ ἀνακα μψίπνοοι κα. 394 "85. 
εὐθυπορεῖν. ἡ κίνησις εὐθυπορεῖ μνῶ. 458 525,4, Ζγεῖϊ. 180 

ὁ μελανάετος, οοηὶ ἄφθονος. ἄφοβος Ζιι82. 618 080. 
εὐθηνεῖ ἄλλα ζῷα ἐν ἄλλαις χωραις. ἐν ἄλλαις ὥραις βὶπι 25 
Πα11. 1258 017. Ζιθ19. 601 "9. 27. 605 "7. ζι1. 5668322. 

15. 869 020. Ζμδδ. 680 327. ορρΡ ὀυσφορεῖν Ζγὸ 6. 115 
429. τὼ εὐθηνῦντα τῶν σμηνῶν Ζιι40. 620 28. ἐνδέχεται 

τὸν μαλιστ᾽ εὐθηνῶντα μεγάλαις συμφοραῖς περιπεσεῖν Ηα10. 
1100 56. μεταβάλλει (χωρα τις) ἢ πάλιν εὐθηνεῖ μα 14. 30 
852 20. 

εὐθηνία κτημάτων ὼὸ σωμάτων Ῥαδ. 1860}16. συμφέρειν 
τοῖς ἰχθύσι πρὸς εὐθηνίαν Ζιθι9. 602 518. 

εὐθήρατος ὑπὸ τῶν ἡδέων ,ν[0;. 111014. 
εὔθικ τος. ἡ σίττη τὴν διάνοιαν εὔθικτος ὼ εὐθήμων Ζιι171. 86 

616 "22. 
εὔθλα στον χειρί μὸϑ. 886. 526. 
εὔθραυστον (εὔφθαρτον ν] ὙΜΙτΩπιοτ) τὸ νέον διὼ τὴν ἀσθέ- 

νειαν Ζγδθ. 1159. 
εὔθρυπτος ὁ ἀήρ ψβ8. 420 38, αὐχήν Ζμδ12. 694 529. 40 
εὐθύγραμμος. σχῆμα εὐϑυηηρα με μεέν; ἰδὲ περιφερόγραμμον, 

κύκλος Οβά. 286 018, 25. γ4. 808 382. ΑὙΖ24. 8681. Μι2. 
1084 88. μχϑ. 851 "25. τὸ εὐθύγραμμον (8. σχῆμα) Αβ25. 
69.581, 38. πιεῖ. 91013. 6. 911 "8. ιφά. 918}18. 

εὐθυέντερος. τὰ εὐθυέντερα λαβρότερα πρὸς τὴν τῆς ἀροφῆς 45 
ἐπιθυμίαν Ζγαά. 111 528. Ζμγ14. 615 321. τὼ μὴ εὐθυ- 
ἔντερα Ζμγ14. θ1δ 06, 25. εὐθυέντερον ἐδὲν ἐστι μὴ ἀμ- 
φωδὼὰν Ζιβιτ. 501 84. 

Εὐθυδήμυ λόγος τι20. 117112. Ρβ24. 1401.527. 
εὐθύθριξ ὁ πικρὸς, φ8. 808 319. εὐθύτριχες τίνες Ζγεϑ. 182 50 

584. εὐθύτριχα δια τί γίνεταί Ζγεϑ. 182 Ὁ18, 81. 
Εὐθυκράτης ὁ ᾿Ονομάρχυ Πεά. 1804512. 
εὐθυμεῖσθαι ἐν ταῖς ἀτυχίαις ΡβΣ. 1819 "18. 
εὐθυ μία. αἱ μετ᾽ ῳδῆς εὐθυμίαι ὦ ἐκσταζσεις πλ1. 954. 8325. 
εὔθυμος, ΟΡΡ ὀυσανιος Φ1. 805 "7. εὖθ μότεροι. ΟΡΡ ὀύσϑυ- 55 

μότεροι πλ1. 958 815. ,εὐθύμυ σημεῖα ᾧ 8. 808 "2-7, 20. 
-- εὐθύμως ἔχειν ἐπί τινι πλ1. 9ὅ4 "18. 

εὔθυνα, ἀοῦ βλαβη τις δικαία ῬΎ10. 141120. εὐθύνας 
ὀῶναι, δεδωκέναι Πβ9. 1271 38. Ὑ11. 1282 832. ΡΎΟ. 1411 
"6, 520. ψαά. Δ07 "29 (Βοσγπαῦ8 ΠΑ] Ρ 1654). εὔθυναι τῶν 80 
ἀρχόντων, δικαζειν περὶ εὐθυνῶν, δοπὶ ἀρχαιρεσίαι βῖπι, ἰδπι- 

329, ορρ διασπᾶσθαι, σκεὸδαννυσθαι Ζγει. 181.52,}12. τὰ 
ὁλόπτερα δκ εὐθυπορῶσιν Ζπ10. 1107. ὁ ἦχος, ἡ ὄψις, τὸ 

φῶς εὐθυπορεῖ δἴτα ακ 8023 886. πβ 88. 8102. ια 58. 90ὅ 
06. κγ28. 9834 217. κεϑ. 939 414 (ϑγπ κατ᾽ εὐθεῖαν φέρε- 
σθαι 211). ἐωμένης τῆς γενέσεως εὐθυπορεῖν ἡεβ 8. 1224 
588. αἱ ἀποδείξεις ἀκ ἀνακάμπτυσι, προσλαμβανυσαι δ᾽ ἀεὶ 
μέσον εὐθυπορῶσιν ψαϑ. 401.529. 

εὐθύπορος. κέρας εὐθύπορον ὼ λεῖον ἀκβ802 δ11. 

εὐθύς. εἴα, ν. τὸ εὐθύ ἀοῖ τζιι. 148}29. ϑρρ τὸ περι- 
φερές ΑὙ4. 18.388. τὸ εὐθὺ τὸ ἐπὶ τῶν στίχων πῶς μά- 
λιστα καθορῶμεν πλα 30. 909 589. εὐθὺ τείνεσθαι πιά46. 
896514. τὸ εὐθὺ κεκάμφθαι ἀδύνατον μὸτ. 886 “4. τρί- 
χες εὐθεῖαι, ἀἰδὺ κεκαμμέναι Ζιγ10. 511 520. ῥύγχος εὐθύ, 
ἀἶδβὲ γαμψόν Ζμδι2. 698512. προβαίνειν εὐθέσι τοῖς σχέ- 
λεσι Ζιθ24. 604 "6. πόροι εὐθεῖς ᾧ ἁπλοῖ, ἔντερον εὐθὺ ὼ 
ἁπλῶν Ζγα δ. 118510. Ζιδϑ. 526}26. 7. 582 "6. κίνησις, 
φορὰ εἰς εὐθύ, ὉΡΡ κύκλῳ Φ29. 211520. ΟαἹ. 275 }18. 
Γβιι. 888 36. ἡ εἰς τὸ εὐθὺ κάμψις μὸϑ. 386 58. εὐθεῖα 
γραμμή ἀοῦ τζ 11. 148 "26. εὐθεῖα (αὐ γραμμή) Αα41. 
49 085. πιδθ. 914 339. ἀϊδὺ κεκαμμένη Μὸ6. 1016 312. 
ΟΡΡ περιφερής, κύκλος Οα 4. 270 584. 3. 269 320. 4. 270 
"84, β4. 285 020. ᾧη4. 248418, 19, 20, "δ 4], ἡ εὐθεῖα 
τὸ κύκλυ κατὰ σημεῖον ἅπτεται πχΎ 4. 981 "21. ἕκαστον 
ἀπέχειν τὴν εὐθεέϊαν τίθεμεν θα 4. 211 818. κινεῖται τὸ φε- 

ρόμενον ἢ κύκλῳ ἢ εὐθεῖαν ἢ ἤ Μυιτήν θ8. 201 029. κι- 
νεῖσθαι. φέρεσθαι, ἰέναι, φορὰ ἐπ᾿ εὐθείας. ορρ κύκλῳ Φηά. 
248 820. θ8. 262 812-963 .38. 9. 265 415. Οα8. 270 
080 βαᾳ. Γβό. 832 Ρ18. πις 12. 915 δ12. ἡ ἐπὶ τῆς εὖ- 
θείας κίνησις Φηά. 248 520. θ8. 262818 4]. λεῖον τῷ 
ἐπ᾿ εὐθείας πως τὰ μόρια κεῖσθαι Κ8. 10 322. καὶ κατ᾽ 
εὐθεῖαν κίνησις Φθ8. 2604 828.}19. Οαῷ. 209 18. κατ᾽ 
εὐθεῖαν φέρεται τὸ φῶς πια49. 904 "17. 58. 906 387. ὃ 
θεὸς εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν πορευόμενος κΊ. 401 Β26. 
φορὰ εὐθεῖα, ΟΡΡ κύκλῳ, μικτή Θα2. 268 818, 21. ΓβΙ1Ο. 
8817. μχ!ὶ. 848 527. οἱ ἀνώμαλοι περίπατοι τῶν εὐθέων 
ἀκοπώτεροι πεά0. 885 515. ῥηγμῖνες λεπταὶ αὶ εὐθεῖαι μββ8. 
8607 "10, 18. --- τὸ σῶμα ἡμῶν ἐστὶ περιφερέστερον ἣ 

εὐθύτερον πε11. 881 "88. εὐθυτέρα ἡ γραμμὴ γίνεται (ἰ 6 
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εὐθείᾳ ὁμοιοτέρα, κατὰ γωνίαν ἀμβλυτέραν) μχ 28. 8δ6 

494. --- κατ᾽ εὐθύ, ἴ 6 δᾶδὰ ποιηρϊηδίίνο πι81. 182 48." 

εὐθύς τἂν. Βϑῃβὰ ἸοοΔ}} εὐθὺς πρὸς τὸ στόμα, μετὰ τὸ 

στόμα, ὑπὸ τὸς ὀφθαλμύίς Ζιβ11. 501 328, 81. 1. 498 

482. ὁ 8. 621 20, 28. --- ΞΒΘη88. ἰΘΙΏρΟΓΆΙ Πε4. 1804 380. 

5. 1304}82. μαβ. 8482. β8. 851 518. σβέννυσιν εὐθὺς 

γιγνομένην μΎ1. 3711. 36. εὐθὺς ἔωθεν ΠΕῚ1. 1814 "29. 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς Πε4. 1804}9. γ16.1287}10. εὐθὺς ἐν 
ἀρχὴ χθ. 19819. εὐθὺς οἴκοθεν ὑπάρχει παισιν ὕσιν Πὲδι 1. 

1295 016. ἔχομεν εὐθὺς ἐκ γενετῆς Ηζι 8. 1144 νθ, κατὰ 

τὴν πρώτην γένεσιν εὐθύς, ορρ τελεωθεῖσιν ὑπάρχει Παϑ8. 

1256 }9. φύσει εὐθὺς ὑπάρχει τθιϊ. 1601}85. ἐν τὴ φύσει 

εὐθύς πλ1. 954 312. --α ἱπάθ ϑυθύς οἴϊαπι ποὴ δαάϊίο ν 

φύσει ὑταπδίαύατα ἃ ΦοΙΡΟΓΑΙ ταύϊουθ δὰ οϑυβαίθα αϑὰγ- 
ΡΝ ΠΣ ν ἃ Ν ΝῚ 

Ραΐας, ὑπάρχει εὐθὺς γένη ἔχοντα τὸ ὃν αὶ τὸ ἕν Μγ 2. 

1004 δ ΒΖ, δά εβἰρηϊβοδπάυμῃ ἃ αυοὰ ὑπάρχει βυδρίθ ηδ- 

ἴατα, πο ἱπίθγοθάθηῦθ δῖ οβυβα, οὔ Μζθ..1081 581. εά. 

1021 27. η6. 1045 586. ᾧζα. 2835 "8, 6. 283714. η4. 

248 }19. τα]. 100.812. Ηζ5. 1140}17. ε14. 1183719. 

Πθ5. 18340340. Ρα10. 1309 321. π010. 1452 514. ηεβδ. 30 

1222 381. ρῶ. 1422 81. Βιπι 06. εὐθύς ἴπ ΘπαπιοτΆ μα 8 

ταὐϊοπίθυβ θαπὶ βι σηϊβοδὺ, 86 βύβὑϊπι (εὐθὺς πρῶτον) ποπ 

4υδογθηϊ 8680 οἴὔεγθ, ἴῃ δάμιθθπα 18 ΘΧΘΙΩΡ 8, αυϊθὰβ 4}1- 

χυϊά οοιμρτοθοίαγ, δἰυβ τωοάϊ ϑχθρὶυπι, ᾳαοὰ βύδιϊπι ἴῃ 

Ῥτοιηρία δϑῦ, εἴ Αα16. 8636. 25. 4221. Οβ2. 284 Ρ10. 36 

μκ8. 4665 "29. Πγ 4.1271786. α18. 1260 84. η14. 1882 

18. θ2. 133192. Ρα]10. 1869 821. ποῦ. 1449 386. ηεη2. 

1281 328. ρ86. 144028. 82. 1490 58. οὗ ΨᾺ]Ροοί Π 68. 

- ζυγὰ εὐθύ οχμιρδοῖυσ μχ 85. 868 "22. ὅ τι ἀν βύλη- 
ται εὐθὺ εἰπόντα ἐνδῦναι ῬΎἃ4. 1414 Ρ26. 

εὐθύτης, ἀἰδὲ καμπυλότης Κ8. 10.512. Ζμαϑ. 648 588. 
τριχῶν εὐθύτης, ἀϊθε ὑλότης Ζγεϑ. 182 58. εὐθύτης “τῶν 

ἐντέρων) Ζμγ14. 615 926. τὸ μῆκος ὀύναται εἰς εὐθύτητα 
ἐκ περιφερείας μεταβάλλειν μὸϑ. 888 "80. γραμμῆς μὴ- 

κος εὐθύτητι διηκριβωμένον μβ8. 861 δ11. ῥὴς παρεκβε- 85 
, , 

βηκυῖα τὴν εὐθύτητα πρὸς τὸ γρυπὸν ἢ τὸ σιμόν Πεϑ. 
1809 Ρ24. τοις 

εὐθύτριχον γένος Ζιι44. 629 ν8ὅ. οΓ εὐθυθριξ. 
εὐθυ φορία, ορρ κυκλοφορία Φεά. 221 18. 
εὐθυώνυχος, ορρ γαμψώνυχος Ζιθ11. 600)319. ι49 Β. 688 «“οεὐκολος; οΡρΡ᾽ ἐλεγκτικό 

θῶ, γ9. 511 388. Ἐπ πὰ Ὡς 

εὐθυωρία. κατέκαμψε τὴν εὐθυωρίαν εἰς κύκλον ψαϑ. 406 
᾿ “ ᾽ 8 “ “ “ ) " ᾽ , 581. τὸ φῶς κατ᾽ εὐθεῖαν φέρεται, στε ἂν ἀντιφράξη εὐκοσμία. 

τι τὴν εὐθυωρίαν ἀποκέκλεισται πια 49. 904 018. κατ᾽ "0- 

Εὐκλείδης ὁ ἀρχαῖος. διακωμωδῶν τὸ ν 
Εὐκλῆς ὁ Μόλωνος, ᾿Αθηναῖος μα 6. 848 "4. "ὦ 
εὐκοινώνητος εἰς χρήματα Ηδ2. 1121 34, : 

γ 
εὐκρατος 

εὐΐίδρωτα ὅσα ὕφυγρα πβ11. 861 585. ἃς 2. 965 "δ. 
εὐκαίρως χρῆσθαί τινι Ῥγ1. 1408 386. συγκαταβήσεται 

τοῖς χρόνοις εὐκαίρως Πη16. 1885 382. εὐκαίρως ἔχειν μα. 
841 22. εὐκαίρως ἔχειν πρός τι Ζιη1. 682 328. 8. 583 
419. 

εὔκαμπτος Ζμὸ το. 690 818. σπόνδυλοι εὔκα μπτοι Ζμὸτι. 
8692 52. θρὶξ εὔκαμπτος Ζγεϑ. 182 022. 

εὐκαμψία φωνῆς. ορρ ὀκαμψία Ζγεῖ. 1786}10, 188 528. 
εὐκαρπία [240..1522 521. 

ιοεύκαταλλακτος ὁρρ μνησίκακος Ρβά. 1381 "5. 
εὐκατάφορος πρός τι Ηβ8. 1109 816,2. 
εὐκαταφρόνητος Ηδ18. 1121 27. ΠΕ10. 1812 0294, .1813 

δ1}). 11. 1814}21, 84. 12. 18156}17. εὐκαταφρόνητοι καὶ 
φαῦλοι ἡμα.26. 1192 529. λόγος εὐκαταφρόνητος τι88. 
188 819. 

εὐκατέργαστα, ἃ πάντες κατώρθωσαν Ῥαβ. 1888 381, 82. 
εὐκίνητος. εὐκινητότατα τὰ σφαιροειδῆ, τὸ πῦρ. ὁ ἀήρ ψαϑ. 

405 212. Ογ8. 806}84, 801 36. τεῷ. 180311,18. μχϑ. 
851}16. πια 19. 901 51ὅ. τὰ σφαιροειδὴ ὁ τὴν τῷ πυρὸς 
κίνησιν εὐκίνητα Ογ8. 807 Δ6. ἀτθενεῖς Ε εὐκίνητοι ῥίζαι 
ὀδόντων Ζγεϑ. 189514. τὸ λᾶτρον τὰς «τὸ σῶμα σκληρὸς 
ποιεῖ εὐκινήτος πΎ16. 878 384. οἷς μικρὸν τὸ πρόσωπον εὖ- 
κίνητοι Ζια 8. 491 "18. ὀφθαλμοὶ εὐκίνητοι φ 6. 818 818. οἵ 
πκζτ. 948 09. εὐκίνητος ὁ μυκτήρ Ζια11. 492 Ρ14. οἱ τῶν 
θηλειῶν πόροι εὐκίνητοι Ζιζ 11. 566 512. ---- διαϑέσεις λέ- 
γονται ἃ ἐστιν εὐκίνητα ἢὶ ταχὺ μεταβάλλοντα, δγα ἐύμετα- ᾿ 
βολα, ορρ δυσκίνητα Κὶ8. 8085, 84, 10. εὐκίνητα τὰ ἄκρα 
παῖδ. 861 52. εὔφθαρτον ὶ εὐκίνητον τὸ μικρόν" γένος εὐ- 
κίνητον ἐπ’ ἀμφότερα. Ζγεβ. 18651, 185 "81. ἔντομα εὐ- 
κίνητα, ἀϊδὺ εὐδιάφϑορα Ζμὸ 6. 682 "16. εὐκινητότερον καὶ 
εὐμεταβολώτερον ψυχὴ σώματος ἡμβ8. 1199 "82. εὐκινγ- 
τότερον ἔχειν τὴν αἴσθησιν Ζμβ 4. 650 "22. εὐκίνητοι πρὸς 
ὀργήν βῖτι Ῥβῶ. 18719328, 38. Κ0. 18 327. πλ 1. 954 488. 
αρϑ.1250518. 4. 1260 3423. 6. 1251 86, ὑπὸ φόβων αρθ. 
1251 811. --- λόγος εὐκίνητος (ἰ ὁ εὐέλεγκτος) ΜΑ 9.991 
416. μὅ. 1019 "20. ᾿ 

ὃν ποιητήν πο. 1458 "7. 
᾽ 

“ , , 

ς. φιλόνεικος Ῥβά. 1881 881. -- 
εὐκόλως φέρειν τὰς ἀτυχίας Ηα11.1100}81. εὐκόλως τὴν 
κίνησιν τῶν αἰσθήσεων δέχεσθαι ᾧθ. 811 57. 

ἀρχὴ ἡ ἐφορῶσα περί τε τὰ συμβόλαια καὶ τὴν 
εὐκοσμίαν Πζ8. 1821 014, οἴ 20. δ)15. 1299"16, 19. 

θυωρίαν, ορρ κατὰ κύκλυς, ἐκ τῷ πλαγίν, πάντοθεν, παντα- «5 εὐκραής. οἱ πρότερον εὐκραεῖς τόποι ὑπερξηραινόμενοι γίγνον- 
Ξ 

χόθεν Ζμβ8. 654 511. 10. 666 "29. Ζιὸδ 2. 520}27. πκς8ὅ. 

944 281. ἰα49. 904021. 8γη εἰς τὸ ἔμπροσθεν Ζμβ10. 
65880. εἰσβλέπειν, φαίνεσθαι κατ᾽ εὐθυωρίαν μγ 6. 817 
51. ενῶ. 459 "16. ἐκπνεῖν κατ᾽ εὐθυωρίαν μγ1. 8711 318. 

οἱ κατ᾽ εὐθυωρίαν πόροι μὸϑ. 381520. εὐθυωρίαι τῶν πό- 50 
ρων πκγϑ. 982 Ρ10. ἡ εὐθυωρία τῶν ἐντοσθιδίων Ζμὸ. 

684 582. ἀνεσπάσθαι ἐκ τῆς εὐθυωρίας πιγ10. 908 581. 
-- ἀντικρῶσαι κατ᾽ εὐθυωρίαν Ῥβ2. 1819.511. ἐκ ἄπειρα 
τὰ αἴτια ὅτ᾽ εἰς εὐθυωρίαν ὅτε κατ᾽ εἶδος Μα 2. 994 "2 
ΒΖ (Θγῃ ἐπ᾽ εὐθείας, εἰς εὐθύ Γβ δ. 882}18. 11. 888 37). δ 
αἱ μὴ κατ᾽ εὐθυωρίαν φιλίαι ηεη10. 1248 Β1ὅ, 11, 82 (οὗ 
φιλίαι ἀνομοιοειδεῖς 8 ν φιλία). 

εὐίατος Ηδ8. 1121 320. εὐΐατος τύτων ἡ ἄγνοια ΜΎ ὅδ. 1009 

419. -- εὐιατότερος ημβ6. 1208 36, 8. εὐιατότερος διὰ τὸ 

μεταπεισθῆναι ἂν Ἠη8. 1140 "88. εὐιατοτέρα ἀκρασία Ἠη11. 80 

1152 321. 

ται χείρας μα]4. 852 51. ἐν τόπῳ μὴ εὐκραεῖ φτβϑ. 
824 "41. 

Η , Ω ᾽ , - “ « , , Σ ᾽ 
ενκρασια. εἰς τυνάντιον ἢ ὡρα ἑλκύσασα καθίστησιν εἰς εὖ- 

κρασίαν πα11.860}12. τὸ ἧπαρ συμβάλλεται πολι πρὸς 
εὐκρασίαν τῇ σώματος αὶ ὑγίειαν Ζμγ12. 6718 Ῥ26. δηλοῖ 
τὴν εὐκρασίαν ἡ ὁιάνοια Ζγβ6. 144 580 (οὔ ἡ ἐν τῇ καρὸϊᾳ 
θερμότης καθαρωτάτη 829). τὸ φυτὸν δεῖται ἡλίν ἡ εὐ- 
κρασίας ἢ τὸ ἀέρος φταϑ. 817 822. 

εὖὔκ ρώτος οἰνος, ΟΌΡ ἄκρατος, Κ5γπ ἀκρατέστερος πγ32. 814 

328. 8. 871516. 14. 878 54. εὔκρατος ἀναθυμίασις μαῖ. 
844 314,20. ὥρα εὔκρατος ΖΎΥΣ. Τῦ2 Ρ80. δένδρα φυέ- 
μενα ἐν γὴ εὐκράτῳ,, ἐν τόπῳ εὐκράτῳ φτβ10. 829}18. 
9. 829 318. ζέφυρος εὔκρατος πκς 81. 948 Ρ28. δ5. 946 
524, πνεῦμα εὔκρατον κα. 895 581. ὁ ἐγκέφαλος εὔκρατον 
ποιεῖ τὴν ἐν τὴ καρδίᾳ θερμότητα, 3. τυγχαίνειν τῷ μετρίν 
ἢὶ τὸ μέσυ ἦμβτ. 662 }26, 17. εὔκρατα (ταὶ ἐξ ὑγρῶ ἢ 
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ξηρθ) γίνεται τὰ σκόροδα ὅτω φυτευθέντα πκ21. 926 514. ὥστε εἰπῇ Οββ.289}22. εὔλογον οτιῖθδο ρ6᾽ ἀπβοοϊυϊίατα 
-- καὶ εὔκρατος μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν ἢ πρώτη Πζθ. ἰμβηϊνο μβ2. 854 "6. μᾶλλον εὔλογον ς ἴῃ μβϑ. 857 82. 
1820}21. ἔστι ἢ εὔκρατον εἶναι τὴν ἀνωμαλίαν ᾧὶ καλῶς Μβά. 999 "18 --- εὐλογώτερον ποϑά. 1460384. ς ἱπῦ Οβτ. 
πως ἔχειν πλ 1. 955 5886. 289522. Ζγχα18. 125524. Ηα18.1102}2. ἔστιν ὅτω τιθεμέ- 

εὐκρατῶς. ὅταν ξύλον μακρὸν μὴ εὐκρατῶς ἔχη τις ΠὙ 26. 6 νοῖς εὐλογώτατον Οβά.286}84. (συμφωνία εὔλογον ἐχόντων 
81 522. ὼ φθόγγον πρὸς ἀλλήλυς ἐστί πιθά41. 921 »8, λόγον ἐχόντων 

εὐκρινής. ἐκ εὐκρινές ἐστι (ταροτΒ, ἱ 4 ἐκ ἔστι ῥάδιον κρί- φθόγγων οἱ Βο͵αβθη.) ---- εὐλόγως, ἀοῦ Οα10. 219 "18. 
νειν) πρὸς τὴν ἀκοήν πια 88. 903 517. ΒΥ ὃκ ἀλόγως, κατὰ λόγον δ. 212 080, 84. Γβ 8. 380 

εὐκρυφής. ἀράχνιον ἐκ εὐκρυφὲς διὰ τὸ μέγεθος Ζιι89. 56, 2, 7. οοπὶ ὀρθῶς Φβδ. 191512. ΜΑΒ. 989 826. -- 
628 8328. 10 εὐλόγως συμβαίνει, συμβέβηκε Φδ12. 220 24. θ5. 2586 

Εὐκτήμων Ῥα14. 1814}88. θ18. μα8. 841 327. αἰθ. 4460 528. Ζγα]. 7151. 11. 7161 
εὐκύκλυ σφαίρας (Ράττὰ 108) ξά4. 918 }9. Α1δ, Μεῶ. 1026 "18. μθ. 1080 "10. Πγ7. 1219 389. 
εὐλάβεια. διά τινα ἐπιείκειαν ὦ εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν Ηη18. 1168 524. ἡεη12. 1245 12, 86. πιθ20. 919 318 

Ηδ8.1121 "24. πολλῆς εὐλαβείας εἶναι, δεῖσθαι ΠβΒ8. 1269 4]. εὐλόγως λύεται, ζητεῖ, γίγνεται, ἀξιῶν ὁ] Φβό. 
414. ηεαθ. 1216 "40. εὐλάβεια παρέπεται τὴ σωφροσύνη, 1Ω, 1971.381. Γα 8. 8206526. μβ4. 8361 320. Ζγα!. 1715}11. 
τὴ δειλίᾳ αρ4. 1250}12. 6. 1261 "15. ἱ ᾿ 18. 1728 810. 20. 1728 526. 28. 781 324. δῚ1. 164 387. 

εὐλαβεῖσθαί τι, ορρ στοχάζεσθαι πο18. 1452 "28. Βγῃ Ζιι8. 0θ1458. Μλ10. 1075 381. μά. 1078 Ρ28. 9. 1086 
φυλάττεσθαι Ῥα12. 1872 328. εὐλαβύμενοι τὰς μνίας Ζιιδ. 812. ν]. 1088 86. 2. 1088 080. ΗΖΙ12. 1148525. θ4. 
61111. εὐλαβεῖσθαι τὸ ποιητικόν Ῥγ6. 1407 082. εἴ τι 1156618. κά. 1178 816. Πβ8. 1268 .5838. γ12. 1288 810. 
μὴ καλῶς, τῦτ᾽ εὐλαβηθῶμεν ψα 2. 408 "24. εὐλαβεῖσθαι 20 δ4. 1292 080. 18. 1297 25. Ῥαϑ. 1868 828. ρ9. 1429 
δεὶ ἀρχομένων τῶν τοιώτων Πεά. 1808 27. εὐλαβεῖσθαι 529 (ορρ παρὰ λόγον). ἡεα δ. 1216 386, "6. η.2. 1285 15. 
δεὶ ᾧ παρατηρεῖν τὸ μέτριον Ργ2. 1405 082. ὡς αἰσχρὸν 12. 1244 838 4]. -- εὐλόγως ἴῃ ἄπθ Θπυποίαὐοηϊθ ροϑὶ- 
τὸ ψεῦδος εὐλαβήσεται, ὃ καὶ καθ᾽ αὐτὸ ηὐλαβεῖτο Ηδ 13. ἴαπι ἰΐα αὐ δηΐθ εὐλέγως οοτιμαῖθ ἀϊδιϊησαθηάαπι δἷξ (οὗ 
11216. εὐλαβηθήσεται ἡμα 80. 1198 39. εὐλαβᾶνται ψό- εἰκότως ἴζα ςοἸ]]οοδίυαι Καΐκου σὺ στ 86, 1, 8) Ηη14. 1158 
ᾧον ποιεῖν Ζιὸ8. 588 Ρ16. --- εὐλαβητέον ς δος τα 18.326 "156. ΖμγΎ11. 678 "10. δ)10. 690 828. ραγίῦον ἀϊδυϊπραθα- 
108 384. Η(11. 1171 Ρ26. α ἰῃῇ τθ9. 160 "11. Ηδ12. ἄυπη Ηθ15. 1162 }86. Ζμδ]ο0. 688 814. Ζγβ4. 138 .518. 
1121 38. : γ3. 1568 522 οἱ ἤοτί ηεη12. 1245 388. ἡ τῶτ᾽ . εὐλόγως 

εὐλαβής Πζόδ. 182059. Ραϑ. 18607584. βγη φυλακτικός, Ζμγά. 665 084, 666 55,14, 667 3884,}9, --- - εὐλογώτερον 
ῸΡΡ πιστευτικός Ρα12. 1812 028. ἀπορήσειεν ἂν τις ψα 4. 408 584. --- εὐλογώτατα μισεῖσθαι 

εὐλέαντος τροφή Ζμγ14. 614 88. 80 Πα10. 1268 "2. 
εὐλύ. οἱ σκώληκες οἱ ἐν τὴ τῷ ἐλάφυ κεφαλῇ τὸ μέγεθος εὔλυτος. τὰ περὶ τὰς κλεῖδας εὐλυτώτερα μᾶλλον ἣ συμ- 

ἐκ ἐλάττως εἰσὶ τῶν μεγίστων εὐλῶν ΖιβῚ5. 506 3480. πεφραγμένα φδ. 809 "26. οἴ 8. 807 "16. ὦμοι εὔλυτοι φ6. 
(σϑύπιθθ αἱ οΔΓΠ68. ραΐγαθ θἀαπὶ (Ζϑθ, 808]1ρ, Οοῃβίδη- 8111. κοιλίαι εὐλυτοι πὸ. 8716.}81. --- εὔλυτος ἡ ἀπο- 
πο; Μ282: δυ198ἀ; ᾿μδπαάοὶβ ἰπ 516 0]4 Ζειϑομν ΧΙ ρία Ζγγδ. 158 Ρ28. 

84 δᾶη; ΑΖΙ1164; ρθπίυβ ΟΚΘη [δἷ8 1821 ΠῚ 1134 84.) 86 εὐμαθεια (εἴ εὐμαθής 1), οοπὶ εὐφυΐα, ἀγχίνοια Ῥα 6. 1862 
εὔλιμνα χωρία Ζιθ19. 801 "22. ᾿ Ῥ24. 14. 1415587. ἡμαδ. 1185 6. 
εὐλογεῖν. ρ4. 1426 38, δγῃ ἐγκωμιάζειν 1425 886, ορρ εὐμαθής. 1. δοὺ ἀναμνηστικώτεροι οἱ ταχεῖς αὶ εὐμαθεῖς 

Ψέγειν 1426358. , ΑΥῚ. 449 "8. --- 2. μ888 εὐμαθὴς ἡ ἐν περιόδοις λέξις ὅτι 
εὐχλόγιστος δοὺ (( ᾳ εὖ λογιζόμενος) Ῥβ8. 1885 "27. --- εὐμνημόνευτος ΡῬγϑ. 1409 4. 

Ρ888 ἐν ἀριθμιῷ εὐλογίστῳ εἶναι τὴν μῖξιν Μν 6. 1092 Ρ21. 40 εὐμάρεια τῆς τοιαύτης ζητήσεως Πγϑ8. 1270 524. τῆς πρω- 
τὰ ἐν ἀριθμοὶς εὐλογίστοις χρώματα αι8. 489 082. τῆς αἰτίας πᾶσιν ἀποδύσης τὴν οἰκείαν εὐμάρειαν κθ. 898 

εὔλογος. εὔλογον. οοπὶ ΒΥἃπ εἰκός ἡμα8ὅ. 1198 "8. δγὼ ὁμο- 585. 

λογύμενον τὴ νοήσει ΜΑ 9. 991 Ρ26. βγη ἔχει λόγον Ζγγ11. εὐμαρής. εἰκάσαι περὶ αὐτῶν εὐμαρές ψαι. 408 51. 
1688 34, δ. ἀἰδὲ οὐ βγπὰ ἀναγκαῖον Μλϑ. 1071416. μῖ. εὐμεγέθης ᾧ σύμμετρος ῳ8. 808 525. μέτωπον, στόμα εὐ- 
1081}4, 2. Φθ5. 25628. οἵ Μβ4. 1000}81. συμβαίνει 45 μέγεθες φ8. 808 52. ὅ. 809 Ῥ16. σορξ εὐμεγέθης ΖικΊ. 688 
ὥσπερ εὔλογον Ζγα 30. 12959. κατὰ μὲν τὰς ἐκείνων ἀρ- 417. --- ταῦτα ἔχει διαφορὰς εὐμεγέθεις ρ6. 1421 088. 

χὰς εὔλογον, ορρΡ κατὰ τὴν ἀλήθειαν ἀδύνατον. ΜμΊ. 1081 εὐμελὴς μυσική, ἀϊδί εὐρυθμος ΠΗ͂. 1841 026. 
881, ὅτ᾽ ὦπται τοιῶτον ὅτ᾽ εὔλογον ΖΎΥΒ. 158."18. εὔλο-ς εὐμελιτεῖν. ἐὰν μὴ εὐωελιτῇ τὰ σμήνη Ζιι40. 625 424, 

γος πρόφασις ρ88. 1445"87. οβ1841 "25. εὔλογος αἰτίᾳ εὐμένειαν πῶς δεῖ πορίζεσθαι ἐν τῷ κατηγορικῷ ᾧ τῷ ἀπο- 
μτι. 462}}19, 28. Ζμβ17. 66016. ἐὔλογοι ἀπορίαι Τα 2. δῦ λογητικῷ εἴδει ρ81. 1441 0836- 1442 27. 
815 019. ἄλλο τι εὔλογον Μμ3. 1017 522. --- ἐκ εὔλογον εὐμενής. εὐμενῶς ἀκῦσαι τῷ λόγυ ρ19. 1438 312. 80. 
ὕτως ΜΑ 8. 988 32. ἐκτὸς τῶν εὐλόγων, μαχεσθαι, ὑπε- 1481 086 (ϑγῃ μετ᾽ εὐνοίας ἀκύειν 20. 1488 Ρ20). εὐμενῶς 
ναντία τοῖς εὐλόγοις Μκ2. 1060 3418. νϑ. 1091 57. μ9. διατιθέναι τινα, ορρ κακῶς ρ81. 1448 "21. 
1085 315. --- εὔλογον, ἐκ εὔλογον (8. ἐστί) ς ἰπῇ μαϑ8. Ἑὐμενίδες ΑΒΘ] ἢ ὅ75. 1512 Ρ22,.26. 
841 324. 8. 846 38. Ζγα!19. 1726}14. β2. 185587. Ὑ10. δ6 εὐμενικός, οοπὶ ἵλεως. συγγνωμονικός, ορρ κολαστικός, τι- 

16052. Μβ2. 99688, 991518,}19, 998511. λὶ8. 1074 μωρητικός αρβ. 1251 082. 
416, 24. 9. 1014 "28, νά. 1091 020. Ηαά. 1097 588. 9. εὐμετάβλητα σχήμασιν ἢ χρώμασιν Ῥα12. 1878 580. 
1098 528. 10. 109912, 21. εΕ11.1186519. ΠΒῚ1. 1218 εὐμετάβολος, 5γῃ εὐκίνητος, Ορρ μόνιμος, παραμόνιμος ΚΒ. 
Ρῳ. γ18. 12806}15. ὁ8. 1298 "28. Ε1. 1801]. η10..1829 8084,80. Ηα11. 1100 2, ἡμβ8. 1199 "88. ποικίλος ἣ 

529. ἡμαΆ. 1185 817. μΧΙ. 849 58 Δ] (οὔ ἄν τις τιθὴ, 80 εὐμετάβολος Ηα11. 1101 39. εὐμεταβολοι αὶ ἁψίκοροι πρὸς 

ὥσπερ εὔλογον, 86 τιθέναι αι4. 442 521). ἀδ᾽ ὅτως εὔλογον τὰς ἐπιθυμίας Ῥβ12. 138956. εὐμετάβολος ἡ τῶν νέων 

Υ. Ρρ 



908 εὐμετακίνητος . εὐπεψία 

φιλία ηεη2. 1286 488. εὐμετάβολος ὃ πονηρός Ἠη15. 1154 Ζγεϑ. 184.548, εὐνῦχος γίνεται φαλακρός 1846. Ζιιδ0. 
580. δειλῷ τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ τῷ προσυΐπε εὐμεταβολον φ8. 6824. πιδῖ. 891}28. ὑκ ἴσχυσιν ἰξίας πιϑ7. 894 089, 
80711. τὸ παροξυντικὸν τῷ ἥθυς ὦ εὐμετάβολον αρθ. λεπτὰς ἔχυσι φωνάς ακ808 520. βλάπτονται ποὸς ὀξνωπίαν 
1351 "8. πὸϑ. 816 "24. -- 2. φοινίκων ἀνόρχων, ὅς τινες εὐνύχες 

εὐμετακίνητα ἐπὶ τὸ χεῖρον Μὸ 12. 1019 828. δ χαλϑσιν, οἱ δὲ ἀπυρήνυς 250. 1524 094. 
εὐμετάπειστος, ορρ δύσπειστος Ἠη10. 1151 "86. 9. 1161 εὔνωτος φό. 809 028. 

414. Εὐὔξεινος πόντος. πολλοὶ ποταμοὶ ῥέυσιν εἰς τὸν Ἐ. π. μβι. 
εὐμεταχείριστον χρείαν ἔχειν Παϑ9. 1281 587. 854 517. α18. 850 58. ᾿Απολλωνιῶται οἱ ἐν τῷ Ε΄ π. Πεβ8. 
εὐμήκης Ζμβϑ. 654 528. ὀφιωδὴ ἢ εὐμηκέστερα Ζμδ.8. 1808 437. 

696817. 10 Εὔξενος. Θεοδαάμας εἴκαζεν ᾿Αρχίδαμον Εὐξένῳ γεωμετρεῖν 
Εὔμηλο ζς υἱὸς ̓ Αδμύτυ [ 598. 1676 δὲ, 2. ὑκ ἐπισταμένῳ Ῥγά4. 1406 "80 βρᾳὶ. --- Εὐξενος ὁ Φωκαεύς 
εὐμήχανος ὄρνις Ζι18. 616 584. ὄρνις εὐμήχανος πρὸς τὸν ἔ 508. 1561 889. 

βίον Ζι11. 614 "84. 17.616 520. εὐξήραντος μκῦ. 40628,26, 81. 6. 467 89. ἐκ εὐξήραντον 
εὐμνημένευτά ἐστιν ὅσα τάξιν τινὰ ἔχει μνῶ. 453 58. τὰ τὸ λιπαρόν Ζγεδ. 182 "4, 18,15. 

εὐμνημόνευτα Υ͂ 126. 1499 18. πρᾶγμα εὐμνημόνευτον 16 εὔογκον τῷ πλήθει περίττωμα Ζγδι. 16620. εὐογκότερον 

Ργιϑ8. 1414 50, ἐπὶ τῶν μύθων ἔχειν μὲν μῆκος δεῖ, τῦτο ᾿ παχύτερον τὸ πεττόμενον μὃ3. 880 56. -- μήτε περὶ εὐ- 
δ᾽ εὐμνημόνευτον εἶναι ποῖ. 1451 εὅ. τὰ μόνῳ ὑπάρχοντα οΎκων αὐτοκαβδαλως λέγειν μήτε περὶ εὐτελῶν σεμνῶς 

εὐμνημονευτότερα Ῥα9. 1867 426. ἡ ἐν περιόδοις λέξις εὖὐ- ΡΎ7. 1408 “12. 

βνημόνευτος, εὐμνημονευτότατον Ῥγϑ. 1409}}4,6. ᾿ εὐοδεῖν, 1ηγ ῥεῖ τὸ σύντηγμα. ὅπυ ἂν εὐοδήση τῷ σωΐματος" 

ΕἘυ μολπίδαι. ἐπιμεληταὶ ἐξ ἙΕὐμολπιδῶν 880. 1542 8. 30 γίγνεται ἀρρώστημα, ὅταν αὐτῶν μὴ εὐοδήση ἡ ἀποκάθαρ- 
εὐνάζειν. ὁ πᾶλλος χαλεπῶς εὐνάζεται ὼ ὀχεύει Ζιι1. 609 σις Ζγα!8. 125 588, 1720 518. ---- ρ488 εὐοδεῖται μᾶλλον τῷ 

"28. “5115, ΑΖι Π212, 19. τῷ ἄρρενος σπέρματι Ζγβά. 189 585. 
εὐνή. εὐνὴς ἐπιθυμεῖ ὁ ἀκμάζων (Ηοπι Ὡ 129) Ηγ18. 1118 εὐοπλότερα τὰ ἄρρενα τῶν ,θηλέων Ζιδτι. δὅ838 94. 
11. εὐδργητος ᾧ πρᾶος ἐν μεσότητι ὀργῆς ἡ ἀναλγησίας ἡμαῖ. 

εὐνοεῖν τινί ἩΞη7. 1241. 58 βγη. πρός τι ἡμβ12. 1211 587. ὁ 35 11860.528. 
εὐνοῶν, ἀϊδι ὁ ὁ φίλος Ἠεη7. 1241 81]. εὐόριστος. ἡγρὸν τὸ ἀόριστον οἰκείῳ ὅρῳ εὐόριστον ὄν, ξηρὸν 

εὔνοια. περὶ εὐνοίας Ἠεη1. αἴδὲ φιλία Ηθ2. 1158 588. ιὅ. τὸ εὐόριστον οἰκείῳ ὅρῳ, δυσόριστον δέ Τβ 2. 829 581. 8. 
ἡμβ12.1312 81- 18. ἢ εὔνοια ἀρχὴ φιλίας Ηιὅ. 1101 .38. 8334 085. α10. 828 8. μβ4. 860 328. δ1. 818 Ρ2 4 Ι46]6γ. 
ἡεη7. 1341 "12. ἡ εὔνοια. τῷ ἤθυς ὸ πρὸς τὸ ἦθος ἡμβι12. 8.381 029, εὐθιαίρετον τὸ εὐόριστον, ὦ μᾶλλον τὸ μᾶλλιν 

1212 11: εὔνοια, ἀἴβι τὸ ῥίκαιον Παθ. 1255 317. μετ᾽ εὖὐὖ- 80 Οδθ. 818 59. Γα10. 828 58ὅ, 2. ἐν συνεχεῖ εὐορίστῳ Μιθ. 
νοίας ἀκνέιν, ΒΥ εὐμενῶς ἀκϑειν ρ30. 1488 "20. 19. 1488 10ὅ6᾽ 518 ΒΖ. 

122, τὴν εὐνοιαν πῶς δεῖ παρασκευάζεσθαι ρ80. 1486016- εὐορκεῖν, ΟΡΡ ἐπιορκεῖν τι2ῦ. 180 38ὅ58η4ᾳ. 657. 884 "18. 
1437 582. 87. 1442 421. ---- εὐνοιαι, οοπὶ βοήθειαι, συνερ-. εὐόρκως θέσθαι τὴν ψῆφον ρ19. 1488 41. 
γίαι οαἃ. 1848 "17. εὐόφθαλμον τὸ ἔχον ὀφθαλμῶ ἀρετὴν 88. 149051. εὐ- 

εὐνοΐζεσθαι ἡξη. 1241 88. 36 ὄφθαλμον ἀκῦσαι μόνον, ἀϊδὲ ἀσφαλές Πβ8. 1268 "24. 
εὐνοϊκῶς ἢ δυσμενῶς ἔχειν πρός τινα ρ80. 1486018. εὐπαθεια. σημεῖον τῆς εὐπαθείας κι 8 τῷ εὖ πείσεσθαι, τὸ 
εὐνομεῖσθαι χαλεπὸν τὴν λίαν πολυάνθρωπον πόλιν Πη 4. τεύξεσθαι ὧν ἂν δέωνται) ἡ τιμή Ηθ9. 1189 521. -- πρὸς 

1820 526, εὐνομεῖσθαι, ΒΥ ἀριστοκρατεῖσθαι Πὸ 8. 129451. εὐπαθειαν σχρλαίως ἰ ἰέναι, ΟΡΡ συνεργᾶντα ΗΙ11. 1171 "24. 
αἱ εὐνομώμεναι, αἱ εὐνομεῖσθαι λεγόμεναι πόλεις [Πη6. 1897] εὐπαθής. ἕξις εὐπαθεστάτη ὑπὸ τὰ ἀέρος πηά. 881 "23. 
412. β1. 1260 "80. Ρα!. 1304 320. Ζκ!0. 103 430. “οεὐπαρακολύθητος. σαφηνείας ἕνεκεν ἢὶ τῷ εὐπαρακολυθήτυ 

εὐνομία, ἀοῦ Πη4. 1820 380. ὃ 8. 1294 48, 4. ἡ εὐνομία. ΗἨβέ71. 1108 519. 
τέλος τῆς πολιτικῆς Ηγ5. 1112 14. ηεα4. 1216}18. φρον- εὐπαρακόμιστος χώρα τῆς περὶ ξύλα ὕλης Πη5.1827510. 
τίζειν εὐνομίας Πχϑ. 1280 50, εὐπαρόρμητοι ὼ ὀργίλοι Ρβ2. 1879 417. 

Εὐνομία, ἡ Τυρταῖν ποίησις Πεῖ. 1807 51. εὐπατρίδαι, ἀἰδῆ γειυμοόροι, δημιυργοί 846. 1586 3381, 86. 
εὔνως, ἀ6Η62. 1155 082. ἀἶδβὲ φίλος Ηθ1. 1188 47. 6. 1157 45 εὐπειθής Ηκι0. 1180 07. εὐπειθές, 5.8 χεκολασμένον, ὑπὸ 

18, ηεη7. 1241 418. ποιῆσαι εὐναν, ὉΡΡ ἐργίσαι Ργ,14. τὸ ἄρχεν ΗγΎΥΙὅ. 1119 "τ, 13. διὰ τὴν συντονίαν ἐχ, ὁμοίως 

1415 884. --- οἷν εὔνοοι ἡμβ12. 1211 86, 564 εὖνοι, αἱ εἰσὶν εὐπειθεῖς αἱ φωναί ακϑ02 80. 

ΑἸ, 1212 48. -- εὐνύστερός τινι ρ8. 1428 Β16. εὔπειστος ὁ ἐγκρατής. ορρ' δύσπειστος Ἠη10. 11561}10, 6. 
εὐνυχίας. τὸ ἀποτυφλωθῆναι. τὸς εἰς τὸ αἰδοῖον πόρυς, οἷον -- εὔπειστον ατϑ09 Ρ23. 

συμβαίνει τοῖς εὐνάέχοις ἢ εὐνυχίαις πδ2 6. 819 ΡΒ. εὐνυχίαι 50 εὔπεπτος τροφή Ζμγ14. 614 329. εὔπεπτον αἷμα Ζαβδ. 
διατελῶσιν ὅ ὄντες Ζγβι. 146 24. οὔ 00 ΡτγῸ] 498. 651 538. εὔπεπτος περίττωσις σπερματική 2γὸ 8. 1671 515. 

εὐνῦχος. 1. ἡ τὸ εὐνύχν ἐπίθεσις τῷ Εὐαγόρᾳ ΠΕΙΟ0. 1811 ϑ πᾶν ὁμοίως εὔπεπτον Ζμγϑ. θθ8 "1. εὔπεπτον. τὸ θερ- 

"δ. -- ὁ εὐνῦχος πῶς λέγεται ἀδύνατος Μὸ 12. 1019 Ρ19. μότερον Ζγὸθ. 115.318. τὰ κῦφα εὕπεπτα κρέα ἢ ὑγιεινά 
οἱ εὐνῶχοι πιδ. 87. 894 819-898 838, γυναικικοί, πι42. 895 Ἡζϑβ8. 1141 »18. ἄλλα ἄλλοις εὐπεπτα ὼ δυσπεπτα παᾳ1. 

482. εὐνῦχοι ὸ εὐνυχίαι πὸ 20. 879 58, διὰ τί ἐξαλλάττυσι 56. 868 514. τὸ ψαθυρὸν εὐπεπτότερον πκαϑ. 931 27. 
τὴς ἀρχαίας μορφὴς Ζγδι. 166526. τὸ μέγεθος μόνον εὐπετής. εὐπετὴ ποιεῖ τι θερμῷ τὴν ἀναφοράν πΎ18. 813 
εἰς τὸ ἄρρεν μεταβάλλασιν, εἰς μέγεθος τὸ μῆκος ἐπιδιδό- 086. οἶνος εὐπετέστερος, Βγπ ἀσθενέστερος πιβ1 8. 907 Ὀ16, 
ἄσιν Φῶ πιϑ86. 894 25, 81. ἑλκωδεις τὰς κνήμας ἴσχυσι ὃ 14. ---᾿ ἐκ εὐπετὲς ὠποθῶναι 8, 8γπ χαλεπὸν ταὶ 4. 105 
σαπράς" ὅτε οἱ εὐνῦχοι ὅτε γυναῖκες δασεῖς γίνονται πι42. 026. η5. 1545326. --- δι’ εὐπετέος χαλκοῖο (Επιροα 851) 
895581, 86, τὰς ὑστερογενεῖς τρίχας ἢ ἡ φύυσιν ἣ ἀπο- δ αν. 413 17, διιπετέος Βογμκ, ΜΆ] ΔΘ. 
βάλλωσιν, ἂν τύχωσιν ἔχοντες οἱ εὐνῶχοι, πλὴν τῆς ἥβης εὐπεψία. ἡ εἰς μικρὰ διαίρεσις τῆς τροφῆς ἐν τῷ στόματι 



εὔπηκτος 

ὑδεμιᾶς αἰτία πέψεως. ἀλλ᾽ εὐπεψίας μᾶλλον Ζμβ3. 650 
411. καταχρῆται ὼὶ φύσις τῷ ἐπιπλόῳ πρὸς τὴν εὐπεψίαν 

τῆς τροφῆς, ὅπως ῥᾷον πέττη ὼ βᾶττον τὰ ζῷα τὴν τρο- 
φήν Ζμδϑ. 611 081. τέλος εὐπεψίας αἱματικῆς πιμελὴ ὃ 

εὔπτερος 299 

ὕστερον ἀπορίας ΜΑ10Ο. 998 820. ἔχει ἀπορίαν ὸ εὐπορή- 

σαντι ἐπιτίμησιν Μνά. 1091 380. --- τηδὰ εὐπορεῖσθαι χρη- 

μάτων, τῶν ἐπιτηδείων οβ 1841 νά, 1850 Ρ14. 8080] 
οβ 1848 57. 

στέαρ ἐστὶν Ζμγϑ. 612 "4. ῥᾳδίως ἐξατμίζεται ἡ ἐνυπάρ- 5 εὐπορία. αἰθέρι δ᾽ εὐπορίην διόδοισι τετμῆσθαι (Επιρ 847) 
χυσα τροφὴ δι᾿ εὐπεψίαν πι28. 898Ὁ1. 

εὔπηκτον μκῦ. 466 81, 4607 "2. 6. 467 58. 
εὐπιλητότερον τὸ ὅϑωρ τῇ ἀέρος αἰῶ. 488 515. 

εὔπιστος. οἱ νέοι εὔπιστοι Ρβ12. 1889 518. 
εὔπλαστος. τὸ ὑγρὸν εὐπλαστοτέραν ἔχει τὴν φύσιν τῆς τὸ 

γῆς ΖΎγ11. 161 484. -- εὐφυὲς ἡ ποιητική ἐστιν ἣ μα- 

νικῶ" τύτων γὰρ οἱ μὲν εὐπλαστοι οἱ δὲ ἐξεταστικοί πο11. 
1455 338. γᾺΙ] Ῥοοῖ ῃ 48. 

εὔπλευρος. ὅσαι γυναῖκες μὴ εὐπλευροι μηδὲ δύνανται τὸ 
πνεῦμα κατέχειν Ζιηϑ9. 581 38. οἱ εὐπλευροι εὔρωστοι τὰς τὸ 

ψυχάς Φ6. 810}12-28. οἵ 8. 808 520. δ. 809 "28. 
εὐπνοεῖν. πι48. .8906 482. 

εὔπνοια. διὰ τὴν εὔπνοιαν ὁ ἀὴρ ἐν κινήσει ἐστίν πιδῖ. 909 

ν5. --- ἡ εὐπνοια εὔχροιαν ποιεῖ, ἡ δὲ κατάπνιξις τἀναντίον 
πληϑ. 966 586. 4.907 548. .β80. 869 336. οἱ σπογγεὶς ἀνα- 30 
τέμνυσι τὸς μυκτῆρας πρὸς εὔπνοιαν πλβο. 960 "24. 

εὔπνυς. οἱ ἐν τοῖς εὐπναστέροις τόποις οἰκῶῦντες πβ80. 868 "ὃ ὅ. 

51. 909 1 (ὁγῃ ὑψηλός, ορρ κοῖλος, ἑλώδης. "2). ἡ ὥρα 
ὼ τὸ εὔπνυν πιὸ12. 910. 38. οἰκία εὔπνυς μὲν τὸ θέρυς, 

εὐήλιος δὲ τῦ χειμῶνος ρα6. 1845 481. -- ὥσπερ πόλις 45 
ὑγιεινὴ ὼ τόπος εὔπνυς, ὅτω αὶ σῶμα τὸ εὐπνων μᾶλλον 
ὑγιεινόν παϑ2. 865 "19. εβ4. 884 527. λζϑ8. 966 57. ὁ περὶ 
τὴν κεφαλὴν τόπος εὔπνυς ΖμβΊ. 8658 2. πβό. 8671 5ὅ (ὅσα 
μὴ εὔπνοα 51). τὰ τῶν ὀρνίθων, σώματα εὐπνόστατα Ζμγ12. 

6018 Ρ28. τῶν παίδων͵ τὰ σώματα ἐκ εὔπνοα ἀλλὰ πυκνά 80 
πιά. 894 529. σὰρξ εὔπνυς αὶ ἀραιά πλζϑ. 966 371,11. κα- 
θαρὰ ᾧ εὔπνυς ἕξις πηά. 887 028. 16. 888 52ὅ. οἱ σπογ- 
γεῖς διατέμνονται τὺς μυκτῆρας, ὅπως εὐπνύστεροι ὦσιν 

πλβδ. 960 22. 
εὐποιητικὸς τῶν ἄλλων Ρβ2, 1879 "82. οἱ εὐποιητικοὶ εἰς 86 

χρήματα, εἰς σωτηρίαν, Ρβ4. 1881 8420. ἐλευθεριότης περὶ 

χρήματα εὐποιηξική (εὖ ποιητική ΒΚ") Ῥαϑ. 1866 "16. ἡδὺ 
τὸ ,εὐποιητοιόν Ῥα11. 1871 }8. εὐποιητικὸν εἶναι βέλτιον ἢ [ 

μή ἡμβ11. 1210}11, 12. 
Εὐπολις, Ροθίβ οομιίουβ 579. 1678 5425. 40 
εὐπορεῖν ς θη νομῆς, χρημάτων, νομίσματος Ζμδ5. 680 

αν. 418 518. --- αἱ πράξεις τῶν ζῴων περὶ τὰς εὐπορίας 
τῆς τροφῆς εἰσί Ζιθ12. 596 "21. εὐπορία προσόδων Πδ6. 
1298 48. ρ2Ω. 1422 518. περὶ κτήσεως ὸ τῆς περὶ τὴν ὑσίαν 

εὐπορίας ΠΠη5. 1826 "84. εὐπορία, ΟΡΡ ἀπορία Πγ8. 1219 
Β27, ἐΓβιι. 1218 488. οἱ ἐν ταὶς εὐπορίαις ΠΕεΙ. 1807.519. 
ὅταν εὐπορία τις Η ἣ μισθὸς τοῖς ἐκκλησιαάζυσιν Πὸιδ. 
1800 82. ὅπως εὐπορία Ὑένοιτο χρόνιος Πζδ. 1820 385. ἐν- 
δείκνυσθαι τὴν ἑαυτῦ εὐπορίαν μλ21. 1192 ῬΑ, τῶν ἀὠπό- 

ρων εἰς εὐπορίαν ἂν καθίσταιντο πλείως Πεδ. 1809 826. --- 

πολλή τις εὐπορία ἀγαθῶν (εἴπερ. αἱ μονάδες ὁ, ὅπερ ἀγαθόν 
τ) Μνά. 1091 "26, τριπλῶς ἡ τῶν ὁὀένδρων εὐπορία. (6 τὸ 
εὖ φύεσθαι τὰ δένδρα) ἀκολυθεῖ φτβτ. 821 57. --- ἡ ὕστε- 
ρον εὐπορία λύσις τῶν πρότερον ἀπορυ μένων ἐστί Μβι. 996 
429. εἴ τις ὁ, μικρὰς εὐπορίας ἀγαπᾷ περὶ ὧν τὰς μεγί- 

στας ἔχομεν ἀπορίας Οβ!ι2. 291 027. τῶτο πρὸς τὸ ὺ βιάζε- 
, σθαι πολλὴν εὐπορίαν ποιεῖ Ὰ πρὸς τὸ ἐλέγχειν μεγάλην 

ει βοήθειαν τθι4. 1686. --- (γέροντι προφασιστέον ἐκ τῆς 
εὐπορίας 80. 1487 "9. ἔογῖ ἐμπειρίας. .) 

εὔπορος. οἷς ὑπάρχει διάθεσις εὔπορος (τῶν χρημάτων) Ρα12. 
1872 3838. --- οἱ εὔποροι, ἀοῇ οἱ ταῖς ὑσίαις λειτυργῆντες 

Πὸά. 1291 384. Ορρ οἱ πένητες ΠῈ 4. 1290 388. ορρ οἷ᾽ 
ἄποροι ΠΥΤ. 1219 8. 8. 1279 "81. ὃ 8. 1290"10. 4.1291 
08, 88. 9. 1294 388. Ορρ οἱ μέσοι εἰ οἱ ἄποροι Πὸ8. 1289 
580. 11. 1295 ὑ2, ε8. 1808 580. οΡρ ὁ δῆμος Πὸ11. 1296 
428. 12. 1297.39. εϑ. 1810.36. ὁρρ τὸ πλῆθος Πε9. 1809 
089. 12. 1810}18. η8. 1828 Ῥ22. βγη οἱ γνώριμοι, οἱ καλοὶ 
κἀγαθοί Πβ12. 1214 319. ὃ 8. .1298}88, 1294518. 12. 
1296}81. ε8. 1809 "0, 9. τὸ εὔπορον ( ᾳ οἱ εὔποροι, οοἱ]- 
Ἰϑούῖνθ βἰσαϊ τὸ μαΐχιμον, τὸ ὁπλιτικόν) Πη8. 1828 ΡΩ2. 

ε12.1816}18. οἱ εὐπορώτεροι Πβ 6. 1206 39. ὃ 8. 1298 
088. -- εὐπορόν ἐστι Ω ἴῃς, ἃ πολλαχὺ ἀφανίσαι εὔπορον 

Ῥα12. 1818"81. ἐκ εὔπορον τροφὴν πορίζεσθαι Ζιιϑ3. 619 
421. ἐκ εὔπορον διελεῖν, διαλύέειν, ἀποὸῦναι τιῖ. 169. "24. 
Γα2. 816}21. ΚΙΟ. 12 522. --- εὐπορώτερον ἔχειν πρὸς τὸ 
λεγόμενον τθι4. 1608.381. --- εὐπόρως. ὑκ εὐπόρως δύναν- 
ται διορίζ εἰν, οἱ φυτιολόγοι Ζγὸ8. 7169 516. 

"2, Πα1Ὶ. 1259 312. 9. 1261 δ1ὅ. οβιϑ8ϑ471}"2, 1351 122. 
ὄχλυ Πγ5. 1218 382, εὐπορεῖν λόγων, ̓ συλλογισμῶν, θεω- 
ρημάτων, παραδειγμάτων, σημείων, πίστεων 4] Αα21. 48 

εὖπυς ὼ κακόπτερος. ὄρνις Ζιι2 3). 611 "4, 8. 
εὐπραγεὶν Ἠι5. 11δ7.516. ἀναξίως εὐπ. Ῥβ9. 1881 9. 
εὐπραγία ἡ εὐδαιμονία ταὐτὸν Πη8. 1825522,1δ. εὐπρα- 

820,10. τα 4.101}18. 18. 106 822. βῦ. 111 }88. ΗΙ 4. 46 
1166.326. ρ2. 1421 "8ὅ. 4. 1420 419. 8. 1428824. 9.1480 

410. 18. 1481 85. 15.1481 "6. εὐπορῆσαι τὴς ἀληθείας, 
ἀϊϑι διαπορῆσαι τῷ λόγῳ Μβ1. 990.516. --- εὐπορεῖν ο ἱπῇ, 
εὐπορήσομεν λέγειν, διαλέγεσθαι βἰη) ταῦ. 102518. 18. 108 
ν14, β8. 110 88. ὅ. 112 32ὅ. αἱι2. 487 321. ρ8. 1424 026, δ0 

14258. 18. 1482}4. 88. 148926. πὰς Ρογ ἀϊσθμάϊ φυδη- 
ἄδιῃ Ὀγονιυαύθαι. ὀχρ]οατὶ σἱάθθαν ὅταν εὐπορὴ τις ((υὺ λέ- 
γεῖν, ἐλέγχειν) κ ὅτι ὅτως ὼ ὅτι ὅχ ὅτως τθιά. 168 "7. --- 
εὐπορεῖν περί τινος. διαπορᾶντας περὶ ὧν εὐπορεῖν δεῖ ψα 3. 
4083 021. εὐπορῶμεν μᾶλλον περὶ τῶν φθαρτῶν ζῳων, ὉΡΡ 58 
ἐλάττυς ἡμὶν ὑπάρχειν θευιρίας Ζμαῦ. θ44 028, 25. περὶ 
τὸ συμφέροντος͵ ὅτω μετιὼν εὐπορήσεις ρ2. 1428 810. - 

εὐπορεῖν ΔὈΒοΪαΐα, ἱ ἃ χρημάτων Πγϑ8. 12.8054. δ1δ. 1299 

424, εἴ. 1806586. 16 λόγων βἴχι ρ5. 1421010. τοῖς εὐ- 

πορῆσαι βυλομένοις προύργυ τὸ διαπορῆσαι καλῶς Μβι. 60 
990 321. ταχ᾽ ἂν ἐξ αὐτῶν εὐπορήσαιμέν τι πρὸς τὰς 

γα φαινομένη τβ 2. 109}871. Ῥβιο. 1887 529, - εὐπρα- 
γιαι Ῥα9. 1861."4. αἱ τῶν ἀγαθῶν εὐπραγίαι, τβ2. 110 
8, 8. εὐπραγίαι αὶ καιροί ρ8.1428 519. εὐπραγίαι ἀνάξιαι, 

παρὰ τὴν ἀξίαν Ἐβ9. 1886}12. ηεγῖ. 1288 ν25. 
εὐπραξία. Βγη εὐζωϊα ΗἨα8. 1098 ὑχῶ, ἐκ ἔστιν ἄνευ δια- 

νοίας ὼ ἤθυς Ηζ 2. 1189 "4. ἡ εὐπραξία τέλος Ηζ2. 1189 
58, ὅ. 1140 Ῥ7. Πη8. 1825 Ρ21, ἡ εὐδαιμονία εὐπρα ία 
μετ᾽’ ἀρετὴς Ῥαδ. 1860"14. Φβθ. 1971 »5. --- εὐπραξίαι, 
ὉΡΡ δυστυχίαι, δυσπραξίαι Ηα11. 1100 521, 1101 56, 

εὖὐπ ρεπ πὴς τὸ εἶδος ὃ ορνις Ζιι10. 61 651 8. ἐσθῆτα εὐπρεπεστά- 

τὴν ἔχειν ρ1. 1420 418. -- περὶ τῷ τὰ πάτρια κινεῖν ἀφορ- 

μὰς ἕξομεν εὐπρεπεῖς ρ8. 1428 "14. 
εὐπρό σωπος. εὐπρόσωπον τὸ ἔχον ἀρετὴν προσυπο 88. 1490 

8448. τὸ εὐειὸὲς οἱ Κρῆτες εὐπρόσωπον καλῦσιν ποδδ. 146] 

814, --- εὐπρόσωπος ἡ τοιαύτη νομοθεσία ὰ φιλ ἄνθρωπος 

δόξειεν ἀν “Πβ δ. 1268 815, 
εὔπτερος ὄρνις ᾧ κακόπυς Ζια1. 481 025, 26. 

ΡρΡ2 



800 εὐπώγων εὐρυχωρία 

εὐπώγων ὁ θυμωδης" Φ 8. 808 528. 
εὕρεσις θησαυρῶ ΗΎ ὅ. 1112 327. τὸ πρῶτον ἰαἴτιον ὃ ἐν τὴ 

εὑρέσει ἔσχατόν ἐστιν Ηγ. ὅ.1112 519 (ογη ἀνάλυσις "2 8). 
ὃ τετραγωνισμὸς μέσης εὕρεσις ψβ2. 418.419. Μβ2. 996 
821. ἡ λύσις τῆς ἀπορίας εὕρεσίς ἐστιν Ἠη4. 1140 ΒΡ. 6 
εὕρεσιν ποιεῖσθαι τῶν ἐπιζητυμένων θ188. 848 "28. 

εὑρετὴς ἢ συνεργὸς ἀγαθὸς ὁ χρόνος ΗαΊ. 1098 324. 

εὑρετικοί πλ2. 9585 "2. εὐριπωδεις τόποι τῆς θαλάττης ΖΎΥΙ1. 1683}2. τὰ εὐριπωδὴ 
εὕρημα Ρτὸ ὅραμα ΠΑ11. 1259 81 οἱ Οδηιογδγ. (ζῷα), ἀϊδὺ τὰ πελάγια Ζιι81. 621 "28. 
Εὐριπίδης. νοῖδὺβ Εατὶρἰ ἀϊ8β δῇεσιηῦαν (αὶ ἰρβαπι Ευτὶ- ΄ὸ εὑρίσκειν. εὗρε θησαυρέν Πε4. 1808 586. --- εὑρίσκειν πό- 

ῥεύματα φερόμενα διὰ τῶν εὐρίπων ακ 800 "29, 802 "88. 
εὔριπος ὁ ἐν Πύρρᾳ, ὁ τιὸν Ππυρραίων, ὁ Πυρραῖος Ζιε12. 
844 821. 1ὅ. 8ὅ48"9. θ20. 6083 321. .837. 621 "12. Ζμὸ ὅ. 

6801. --- τὸ ἀναθυμιώμενον μέχρι τῷ ὠθεῖσθαι, εἶτ᾽ ἀν- 
τιστρέφειν καὶ ὼ μεταβάλλειν καθάπερ εὔριπον υ8ϑ. 456}21. μένει 
τὰ βυλήματα ἡ αὶ μεταρρεῖ ὥσπερ εὔριπος Ηιθ6. 11677. 

Εὔριπος μβ8. 866.528. ἐν Εὐρίπῳ Ζιε15. 64158. 

Ρἰἀΐδ ποπίθῃ δάμίθοίασ, ἰἴοσο Αὐἱβίοίβιἰοο βίβῃαπι δβίθ- 
τἰβοὶ δρροϑὶ) οὃχ ἱγαροθάϊβ ἀυδθ δάμβιις δχβίδηϊ: ΒΘΟΟᾺ 
881. Πὸδ. 1889 519". Ηες 864. Ρβ2Ι. 1894}4,6. Ηἰρρ 
812. Ργ1δ. 1416 328", Ηἰρρ 989. Ρβ22. 1895 "28. ΙρΡᾺ 

ρυς, συμφέρον τι τὴ πόλει Πα11. 1289 380. β8. 1268 57, 
εὑρίσκειν ᾿(οομβοααΐ, Θββοογθ) τὸ διπλάσιον οβ1880 417. 
εὑρίσκειν ἡ αἱρεῖσθαι τὸ μέσον Ηβ 6. 1107 8ὅ. -- τὰ ἄλλα 
δεῖ νομίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν τῷ πολλῷ χρόνῳ δἷπι 

Α,80. ΡγΥ11. 1411}39. ΙΡΒ Α 1400. Πα2. 1252 θ8, ΤΡᾺ τ6 1110. 1829 Ῥ26. 11. 1381 818. βὅ. 1264 44. 

Ὑ 138. Ργθ. 14071084. Μοὰ 296-299. Ρβ21. 1894 329, εὔροια τῶν φλεβῶν Ὁ 8. 451526. 
88,018. Οτοβῦ 284. Ηγη1ὅ. 1164 Ρ28. ηεη1. 1285 316. εὐρόνοτος᾿ ὁ μεταξὺ εὖρα ὸ νότου κα. 894 088. μβ6. 868 
Ῥα11. 1871 328. Οτοβϑύ 667. ΗἰἾἽϑ. 1169 "7. ἡμβ15. 1212 ,.᾽22. 

521, Οτβϑβὶ 1688. Ργ2.1405}28. Ἰτοαά 969. ΡΎ17.1418 εὖρος πόθεν πνεῖ μβ6. 808}21, 864 517,8, 19,20, 24. κά. 
ΒΩ1, Ὑτοδὰ 990. Ρβ28. 1400 "22". ἸτοΔα 1051. Ρβ21. Ὁ 89420, 22, 24. οἷὰβ ποιηῖπϑ γαῖ. σϑ18 03,4, 5, 7. [288. 

18389416. ηεη2. 1285 "21. ῬῆοΘδη 589. ἡεη1. 1285 822. 1521 ΡΩ1. τὸ νότια εἶδος τιθέασι τὸν εὖρον Πὸ8. 1290 319. 
6χ ἔἈΡ0}}8 ἀθρογά ἷβ, οχ Αθοῖο ἤγ 16. Πγ4. 1217 .519". ὁ εὖρος ἀπ᾽ ἀρχὴς ξηρός, τελευτῶν δ᾽ ὑδατωδης, καυμα- 
ΑἸοιβδθοῦθ ἔν 69. ΗΕ11. 1186.411". Απάτοπιθάα ἔν 181. τώδης μβε. 364 520, 234. πκς 21. 948 56. μείζω τὰ με- 
Ῥα11. 1810}4. Απιΐορα ἔν 188. Ρα 11. 1371 }81. πιζ 6. γέθη πάντων φαίνεται, ὅταν εὖροι πνέωσιν μΎγ4. 818"11. 
911818. ΒΟ] Θγορμοηΐθ ἕν 298. ἡμβ1 1.1209 86". ἡεη2. 26 νμῖκοδ8. 946 388. 

12838.384. δ. 1289 "22. Πἰοῖγα ἦν 845 τοϑρ ἢ 85. 1490 εὔρες. ποιῶσιν εὖρων. τὸ σῶμα Ζιη1. 58119. σώματα εὔροα 
589", ΤῊγοβίθ ἔν 899 88. 1490 325. ἔγ 400. Ρβ28. 1397 πδιι. 8117 "18. πόρος εὔρυς Ζικὅ. 681 382. 
417. Μεϊδηΐρρα ἔν 490. Ηε2. 1129 "28. Μδίθδρτο ἔν 519. Εὐρύα). ὃς. ἐπίγραμμα ἐπὶ Ἐ.. Γὅ96. 1576 019. 
Ργ9. 1409 9 (40 Ατὐἱβίοιβθια ϑόρβόοοἹβ 6886 ρϑγβι οι). Εὐρυβάτης, Εὐρύβατος κλέπτης 18. 1488 510, 28. 
ἴτ δ84. [ 64. 1486 019". Βιμοπθῦορα ἣν 662. Ρβ21. 1894 80 εὐρυϑμία κϑ. 898 819." 
νΩ, “Τοϊορμο ἔν 1700. Ργ2. 1405 3528". Ῥμιοοίεία ἔν 788, εὔρυθμος μυσική, ἀἰδὶ εὐμελής ΠΡ7. 1841 026. εὔρυθμον 
186. ΗζΒ. 1142 838-60". ἔν 790. πο22. 1458 20". ἔν 794. δεῖ εἶναι τὴν λέξιν Ῥγ 8. 1409 321. --- ὀρνίθιον εὔχαρι ἢ 
Ρ19. 148811". 6χ ἐἈὈ0]18. Ἰποθνιῖβ ἔν 882. ηεη11..1244 εὔρυθμον Ζιθ8. 592 524, 
411", ἔτ 888. Πεϑ. 1810 3834". ἐγ 887. πι41. 896 324. εὐρυμέδοντος (βαρ 488) Ῥα 18. 1818 "16. 
ἤν 890. Ηθ2. 1165 8". ἡμβ11. 1210 "14", 1208 "10. 86 εὐρυνομένων τῶν ἀγγείων πνῷ. 482 54. 
ηεὴ1. 128516. ἦν 965. Πη7. 1828 81ὅ. --- ἱγαροράϊδθ Εὐρυπύλη, οἷὰβ βΒ]υ8 Ἤλεῖϊος [ 595. 1575 314. 
Ἑπτιρ 18 ΘΟΠΙΠΙΘΙΔΟΓΑΠΙΌΤ 86 τορι οἰππίαγ: Ηθουθαῦ πο18. Εὐρύπυλος ἱποοτιὶ Ροδῖδϑ τραρο θα πο28. 1459 "6 (Νοῖκ 
1468 ."11" (ὥσπερ Εὐριπίδης Νιόβην, οἱ Ἑκαάβην). ΙΡᾺ ἔν ἴτδβ Ρ 651). ἐπίγραμμα ἐπὶ Ἑυρυπύλυ 596. 1616 
Ταὺν πο14. 1454 87. 160. 1454}}81, 14565318. 17. 1458 819. 

095, Μοάβρα ποῖά. 1458 Ῥ28". 15. 1454}1, τὴν Μήδειαν 40 εὐρύς. ὅταν ἐξ εὐρέος εἰς στενὸν βιάζεται δ᾽ ἄνεμος ΑὙΪ. 
δοκεῖ ὑποβαλέσθαι παρὰ Νεόφρονος διασκευάτας γ΄ 592. 1514 871018. πόροι εὐρεῖς πι48. 89 389. 
428. Ογδβίθβ ποιῦ. 146429. 2ὅ. 1461 ν90. Ῥῆσος πότε- Εὐρυσϑεῖ θητεύειν ἡεη12. 1245 81. 
ρον δρῶμα γνήσιον ἢ 588. 1018 "5. Ττολὰοθ πο28. 1459 εὐρύστερνος γαῖα (Η68 6117) Φὸ!. 208 081. ΜΑ 4. 984 
θγ, Ῥμοθηίθθαθ Ηιθ. 1167 388. Αορθὺβ ποϑὅ. 1461 ὈΡ20". 828. ξ1. 978 512. 
ΑἸσπιδοοῦ (οἴ ἔν 70) ΗὙ 1. 1110 828". Οτθβρβοπίοβ (οὗ 46 εὐρυστηήθης. τὰ εὐρυστήθη ἐ ἐμετικὰ μᾶλλον Ζιι80. 683211. 
Νδιοκ ρΡ 398) ΗγΥ 2. 1111511. (οὗ ἣν 4567) πο14.1454 Εὐρυτᾶνες, ἔθνος Ἂ ἰτολίίαε: ὀνομασθὲν ἀπὸ Εὐρυτυ [46ὅ. 
δ, Μοϊδηίΐρρα (οὔ ἔν 488) ποῖὅ. 1454381. ΝΙοθα ἢ πο18. 1554011. 
1456 817 (εἴ ΨῈΙ Ῥοοὶ 1 87). Οθηθὺβ (ὗς 562) Ργ10. Εὐρυτίων ἐν Ἡρακλείᾳ Πεθ. 1806 389. 
1417 815. --- Εὐριπίδης ποιεῖ τὸς ἀνθρώπες οἷοι εἰσιν ποϑσ. Εὔρυ τος ἔταττε τίς ἀριθμὸς τίνος Μνδ. 1092 Ρ19. --- Εὐρυ- 

1400 084. εἰ ὶ τὰ ἄλλα μὴ εὖ οἰκονομεῖ, ἀλλὰ τραγικω- 50 τος 465. 1654 "12 οὗ Εὐρυτῶνες. 
τατός γε πο18. 1458 529. Εὐριπιὸν πολλαὶ , τραγῳδίαι εἰς Εὐρυφῶν͵ Πβ8. 1261}22. 
δυστυχίαν τελευτῶσιν πο18. 1458 524. χορός πο18. 1456 εὐρυχωρής. ἔντερον εὐρυχωρέστερον Ζιβιτ. 508528. φλέβες 
Δ21. πρόλογοι Ργ14. 1415.19. λέξις Ργ 2. 1404 "25. --- εὐρυχωρέστεραι, πόροι εὐρυχωρέστατοι Ζμγ4. 661 528. 
Εὐριπίδης πόσας νίκας ἀνείλετο, τίνας Εὐριπίδυ τραγῳδίας δ. θ68 "16. οὔ ὃ 8. θ84 424. 
τελευτήσαντος ὁ υἱὸς ἐδίδαξεν ἢ 584.18718 "10 -- Εὐρι- κα εὐρυχωρία. ἡὶ εὐρυχωρία τὰ ὀστῶ, τῆς ὑστέρας Ζγεϑ. 189 
πίὸυ (Ὑπερείδυ οἱ ΒΒ ΚΘΗ) ἀπόκρισις πρὸς τὸς Σξυρακυ- 120. δό. 114320. ΖΙΎΙ. 5ὅ11511. οἷ μὲν εὐρυχωρία (τῶν 
σίωυς Ῥβ6. 1884 Ρ16. Εὐριπίδην σκώπτων εἶπε "Στράττις ἐντέρων) ποιεῖ πλήθυς ἐπιθυμίαν, ἡ δ᾽ εὐθύτης ταχυτῆτα 
αιδ. 448 080. Εὐριπίὸν δυσωδία τῷ στέματος ΠΕ10. 1811 ἐπιθυμίας ΖΜ .. 61 "28. προιόντι ὼὸ καταβαίνοντι τῷ 
.}88. περιττώματι εὑρυχωρία γίνεται, ἐν τῇ καάτω κοιλίᾳ" τὰ 

εὔριπο ς. κατὰ τις εὐρίπως Ε᾿ πορθμώς, ἀϊδὲ ἐν μέσοις πε- 80 σωφρονέστερα τῶν ζῴων εὐρυχωρίας ἐκ ἔχει μεγάλας κατὰ 
λαγεσιν κα. 896 326. οἱ εὔριποι ῥέυσιν πκς 4. 940 "17. ταὶ τὴν κάτω κοιλίαν Ζμγ14. 616 "14, 19, 28. (ὁ πλευμων) 



εὐρύχωρος εὐτολμος 801 

ποιῶν εὐρυχωρίαν τῇ εἰσόδῳ ᾿ πνεύματος Ζμγ6. 6692158. εὐσύνθετος. Τοῖς διπλοῖς (ὀνόμασι) χρῶνται, ὅταν ὁ λόγος 
ἐντὸς φερόμενον διαχεῖσθαι. διὰ τὴν εὐρυχωρίαν ακ800 "85. εὐσύνθετος ἢ ῃ Ργϑ. 1406 886. 
τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὴν εὐρυχωρίαν ᾧ τὸ σκεπάζεσθαι δεῖν εὖ σύνοπτος. τάφοι ἀλλύλοις εὐσύνοπτοι, δοηΐ σύνοπτος, ὁ 
τὰ περὶ τὴν καρόίαν Ζμὸ10. 688 "19. --- ἡ εὐρυχωρία τῶν σύνοπτος πβ 12. 1214387. χωρα εὐσύνοπτος, πλῆθος ἀν- 
τόπων μβ8. 861518. ὡσανεὶ εὐρυχωρίας τινὸς ὑπαρχύσης 8 βθρώπων εὐσύνοπτον Πηδ. 18271851,2. 4.1826}24, σωμά- 
999. 888 Ὁ. -- ἐὰν πρῶτα (βρωθὴ τ τὰ σῦκα) διὰ βαρος των, ζῳων μέγεθος εὐτύνοπτον ποῖ. 1451 "4. - περίοδος 
κάτω πορευόμενα εὐρυχωρίαν ἄνω ποιεῖ πχβ 1,.980.510. λέξις ἔχυσα ἀρχὴν ὼ τελευτὴν ὸ μέγεθος εὐσύνοπτον ΡΎ9. 

εὐρύχωρος πόρος Ζικὅ. 681 482, 84. εὐρύχωροι ὑποδοχαί 14091. ὁ μῦθος τῷ ὅλυν πολέιιν λίαν μέγας ἡ ὑκ εὐσύν- 
Ζμγ14. 616 547. οπτος ἔμελλεν ἔσεσθαι ποϑδ. 1459 "88. --- λίαν. εὐσύνοπτον 

Εὐρώπη Φει!ι. 224 "21. μα18. 8508. οἷὰβ ἤπθβ κϑ. 3983. 10 τὸ ψεῦδος αἰά. 441 410. εὐσύνοπτον μᾶλλον τὸ οἰκεῖον τῷ 
"22, 23. Ἰταλία ἀκτὴ τῆς Εὐρώπης Πη10. 1829 911. ρο- πράγματος ὺ τὸ ἀλλότριον Ργ12. 1414 412. οὔ χΙ. 191 
Ρυϊογῦτα Ἑυγορδθοσγυπι ἰηρθαῖβ ΠγΎΙ4. 1285.521. η7. 1821 411. ἢ κατὰ τὸν λόγον σκοπυμένοις εὐσύνοπτόν ἐστιν ΠῚ. 
Ῥ84, δηΐπιδ}1ῖ8δ ἐν τὴ Εὐρώπη Ζιζ 81. 5196. θ28. θ06 1828 Ὁ7. --- εὐσυνόπτως τὰ λοιπὰ θεάσασθαι θ99. 8388 
"14, 15, 16, 18. --- εἰς Εὐρώπην ἀραὰ ΟΒοοτίαπι ΡῪ 14. Β10. 
141 5817. 16 εὐσχημοσύνη. τὰ εἰς εὐσχημοσύνην περιασίαν ὑπάρχοντα, 

εὐρώς πληϑ. 967 "14. ἃοῦ σαπρότης γεώδας ἀτμίδος, ἀντε- ΟΡΡ τὰ ἀναγκαῖα Πη10. 1829 Ρ28. ει ἠὲ γῆ πρὸς εὐσχη- 
στραμιμένον τὴ πάχνη Ζγεά. 184 010, 18. γήρως εὐρὼς αἱ ᾿Μοσύνην Ηὸ 14. 1128 328. 
πολιαι γε. 184 "20. εὐσχήμων αὶ μαλακὴ βαρύτης Ρβιτ1. 1891 528. ἐκ εὐὔσχη- 

εὐρωστία ὼ μέγεθος θ1. 880 39. μον πάντως πειρᾶσθαι συλλογίσασθαι τθι4. 16411. λέγειν 
εὔρωστος. στόμα, εὔρωστον Ζι22. 6171 08. ποιεῖσθαι τὴν τῷ 80 εὐσχήμονα ΗἨδ14. 1128 "1. εὐσχημονέστατος λόγος τι12. 
πνεύματος πληγὴν ἰσχυρὰν ὸ, εὔρωστον ακ 800 538, Ῥ4. ἀν- 172 088. φοιτῶσα ἔνθα μὴ καλὸν μηδὲ εὔσχημον κθ. 8398 
ὃρες ἀ ροδισιάσαντες εὐρωστότεροι Ζικὅ. 686}25.--- εὔρω- δό, -- εὐσχημόνως τὰς τ ας φέρειν Ἠα1]. 1101 81. 

στοι τὰς ψυχάς φ6. 810 "2ὅ. εὔρωστον αὑτὸν παρέχειν ἐν εὐσωματωδέστερος ὁ περὶ ἐλ ῸΝ τόπος πβ81. 869}14. 
τοῖς πολέμοις ρ2ὅ. 1486 820. εὔτακτος. ἡ εὔτακτος τῶν ἀστέρων κίνησις, χορεία 1. 

εὐσαρκία, ΟΡΡ ἀσαρκία Ζιαιὅ. 498022. 3. 147657. 18. 14Τῦ 428. 

εὔσαρκος. εὐσαρκοι γυναῖκες, τίτθαι Ζιη2. ὅ88 389. 12. ὅ88 εὐταμίευτον τὸ τὰ πνεύματος ἀγγεῖον Ζγεῖ. 181 ν5, 
45. εὔσαρκος, φοπὶ ἰσχυρὸς τὸ εἴὸος φ8. 808 526. μετά- εὐταξία. ἡ εὐνομία εὐταξία Πη4. 18260.80. ἡ ὀλιγαρχία 
φρεένον εὔσαρκον ᾧὶ ἀρθρῶδες φῦ. 810 "2, εὔσαρκα διὰ τὴν ὑπὸ τῆς εὐταξίας. τυγχάνει τὴς ,»φωτηρίας Πζ 6. 1821 84. 
εὐτροφίαν χϑ. 198}11. φλεβωδὴ καὶ μὴ εὔσαρκα παϑ4. 868 αἱ πρὸς εὐταξίαν ὸ κόσμον ἀρχαί Πζϑ8. 1821 7, εὐταξία 
428. οὗ λεῖ. 965 322. 80 παρέπεται τῇ σωφροσυνῃ αρά. 1250}11. αἱ ἐν τῷ ̓ κόσμῳ 

εὐσέβεια. μέρος δικαιοσύνης αρδ. 1250 Ρ22. τὲς θειὶς χαίρειν εὐταξίαι, ΟΡΡ ἁμαρτία 'πκθ14. 952 Β16, 18. θεός τις ὁ τῆς 
ταὶς εὐσεβείαις τῶν θυόντων ρ8. 1428 Ὁ28. τοιαύτης κινήσεως (τῶν ἀστέρων) ᾧὶ εὐταξίας αἴτιος 12. 

εὐσεβεῖς. τὸ τῶν εὐσεβῶν γένος κθ. 400 584. --- ἐν τῷ προ- 1416 39. ᾿ 
λόγῳ τῶν Εὐσεβων (οοτιοθάϊα Αμβχβηἀτιαῖβ, Μοΐποκθ [ΠῚ εὖτε (ἔἕπρ 8580, 852, 8367) αν. 478 Ὀ16, 18, 474 88. 
Ρ18671) Ργ12. 1418 Ῥ21. -- εὐσεβέως ἱδρύσατο βωμόν 865 εὐτεκνία, ἀοῇ Ραδ. 1861 531-12. ὁοπὶ εὐγένεια, κάλλος Ηα9. 
,..(828..15688.518. 1099 Ρ8. πλεονεκτεῖν εἰς εὐτεκνίαν Ῥβι171. 1891 282. 

εὔσημος χϑ. 192 δι ἀσαφὴς ᾿ μὴ εὔσημος ἡ τοιαύτη διέξο- εὔτεκνοι οἱ μέλανες ἀετοί, οἱ κύκνοι 4] Ζιζ 6. 568 Ρ6. .11. 
ὃος Φ2. 806 385. εὔσημον τὴν ῥοπὴν ποιεῖ πχς 6. 942 088. 614 088. 12. 618 358. 17. 616 24, 208. 1526 084, 
μέρος εὐσημότατον πχς 12. 941 548, --- εὐσήμως. γέ- εὐτέλεια. ἡ χαλκευτικὴ πρὸς εὐτέλειαν ποιεῖ ὀβελισκολύ- 
Ἴραπται τὸ μᾶλλον εὐσήμως ἔχειν ὁ τὰ ὁρίζοντος κύκλος Ὁ χνιον Ζμδθ. 688 3424. --- εὐτέλεια τὴς διανοίας ΜΑ 8. 984 
μβ6. 868"21. ὶ 84 ΒΖ. 

εὔσηπτον. τὸ πολὺ ὑχκ εὔσηπτον" πλέον τὸ ὑγρὸν ἢ ὥστε εὐ ὐτελης. ἐσθὴς εὐτελὴς μὲν ἀλεεινὴ δέ Πβ8. 1267 598. ---- 

εὐσηπτότερον εἶναι Ζγεδ. 185 32, 25. περίττωσις εὐσηπτος οἱ βασιλεῖς μεγάλων κύριοι, καθεστῶτες ἄν εὐτελεῖς ὦσι 
παῖϑ. 861 488. ιδ 6. 909 540. Πβιι. 1272 Β41. πολλοὶ τῶν εὐγενῶν εὐτελεῖς Ρβι5. 1890 

εὐσθενεῖν πα. 862511. κΙ8. 925 38 (αἴτοηια Ἰοοο εὐὖθε- 45 24. πάνυ εὐτελεῖς ἄνθρωποι εὐϑυόνειροι μτῶ. 468 "18. ὑπο- 
νεῖν ΒΒ10). κριταὶ εὐτελεῖς Πη1τ. 1386 580. οἱ σεμνότεροι (ποιηταὶ) τὸς 

εὔσκοπος τόπος Ζιι41. 628 511. τῶν καλιῦν ἐμιμῶντο πράξεις, οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν 
εὐσταλὴς ὑστέρα ᾧ μὴ ἔχυσα αὔξησιν Ζικτ. 688 .}81. φαύλων ποά. 1448 026. τὸ αὐτὸ ἰαμβεῖον, ἕν ὄνομα μετα- 
εὔστερνος (Επρ 211) Ψψαδ. 410 "4. θέντος, τὸ μὲν καλὸν τὸ δ᾽ εὐτελές πο. 1408 θ22, μήτε 
εὐστοχία Αγ84. 8910. ἀοῦ, ἀϊδὲ εὐβυλία Ηζ΄ 10. 1143 50 περὶ εὐόγκων αὐτοκαβδάλως λέγειν μήτε περὶ εὐτελῶν σε- 
ψ, 1383. μνῶς, μήτε ἐπὶ τιῷ εὐτελεῖ ὀνόματι ἐπεῖναι κόσμον ῬΎΤ. 

εὔστοχος. τὸ ὅ ὅμοιον ἐν πολὺ διέχυσι θεωρεῖν εὐστόχυ ῬΎΙ1. 1408 "18. 
1412.3413. οἱ μελαγχολικοὶ εὔστοχοι. μτ2. 464588. --- εὔτηκτον τὸ ἁλμυρόν ψβιο. 422 519. εὐτηκτότερα πα 50. 
εὐστόχως ὁρίσασθαι τζ14.151}19. κρῖναι εὐστόχως Ζμαϊ. 8651. 
639 35. δ5 εὐτηξίας σημεῖον θ60. 884 81. [248. 1524 8238. 

εὐσυλλογιστότερα ἢ πιθανώτερα τἀληθὴ Ῥα1. 18δ5588. εὔτοκος. ἵ ἵπποι εὐτοκώτεραι Ζιζ21. 5810522. ἵππος τῶν τετρα- 
εὐσυνάγωγος τόπος ΠῚ12. 1331}"2. πόδων εὐτοκώτατον Ζιξ18. 518 39. 
εὐσυνάρμοστοι ὑκ εἰσὶν οἱ ὄφεις Ζγαῖ. 118 529. εὐτολμία παρέπεται τῇ ἀνδρείᾳ αρά4. 1250 Ρ5. λυσιτελεῖν 
εὐσυνεσία, ϊ4 σύνεσις ΗζΙ11. 1148 .510. πρὸς εὐτολμίαν ρ8. 1428 58. 
εὐσύνετος, ἰ ᾳ συνετός Ηζι1. 1148.511. εὐσυνετώτεροι εἰς οο εὔτολμος πρὸς τὸς κινδύνως αρ4. 1250]. εὐτολ μότεροι ρ8. 

ταῦτα ΗκΙΟ. 118111. 1428 "4. 

ν 



802 ’ 
γ 

εὐτομος 

Ν -. ν -. 
εὔτομος τῶν ἰδίων οἰκήσεων διάθεσις, εὔτομος πόλις ὅλη 

Πη11. 1380 028, 80. 
εὔτονος. στῆθος ὀξὺ πρὸς τὸ εὔτονον εἶναι Ζπ10. 1710."81. 

πνεύμων μέγας ὼ μαλακὸς ἢ εὔτονος ἀκ800 Ρ16. οἶνος ἐκ 
μέλιτος εὔτονος 622. 832511. --- τῶν ζώων τὰ μὲν βαρύ- ες 
φωνα, τὰ δ᾽ ὀξύφωνα, τὰ δ᾽ εὔτονα Ζγεῖ. 188 08. --- 
εὐτόνως θέοντες πε89. 885 26. 

εὐτραπελία, ἀεῦ Ηβ71. 1108 524. ηεγ7. 1284 54. ἡμα 81. 
1198.811. ἡ εὐτραπελία πεπαιδευμένη ὕβρις ἐστίν Ῥβ12. 

εὐφυής 

ἡμβ8. --- μεταβάλλειν εἷς εὐτυχίαν ἐκ ὁυστυχίας ποῖ. 
1451."18..18. 1452 085, 31, 1458 82,9, 14, 26 48]. τῆς εὐ- 
τυχίας ποῖα τὰ ἤθη ῬβΊ. 1391 .580-}7. περὶ πᾶσαν εὐτυ- 
χίαν ἀτυχίαν μετρίως ἔχειν Ἠ51. 1124 514. φέρειν ὁ 
παντὸς ἀνδρὸς εὐτυχίαν Πεϑ. 1808 "16. εὐτυχία ὑπερβαάλ.- 
λυσα ἐμπόδιος ἐστι Ἠη14. 1158 "28. οἱ ἐν ἀξιώματι καὶ 
εὐτυχίαις, οἱ ἐν εὐτυχίαις μεγάλαις ὄντες Ἠὸ 8. 1124 "19. 
Ῥβδ. 1388."1. τίς εὐτυχία μεγίστη πολίταις Πδ 11. 1298 
489. δι εἰρήνην ἢ δι᾿ ἄλλην τιν᾽ εὐτυχίαν Πεβ. 1806 "12. 

138911. ἡ εὐτραπελία διττή ηεγ1. 1284515. περὶ εὐτρα- ι' εὐυπέρβλητος. ἐκ εὐυπέρβλητον Ηδ δ. 1128 411. 
πελίας ΗἨδ14. ἡμα81. ηεγῖ. 1284 834-28. 

εὐτράπελος Ηθ8. 1156518. δ. 1151 86. 7. 1158 381. οἱ ἐν 
ταῖς τοιαύταις διαγωγαῖς εὐτράπελοι Ηκθ. 1110 14. ορρ 
αὐστηρός ηεηδ. 1240 32. σοπὶ φιλογέλωτες Ῥβ2. 1889}11. 
18. 1390 428. ἀοῦ ΗβΎγ7. 1108 824. δ14. 1128 818. γΕΎΤ. 15 
128454. ἡμα81.1198515. ὁ εὐτράπελος διττῶς πως λε- 
γόμενος ἡμαϑ1. 1198517. 

εὐτραφὴς ὕς Ζιε! 4. 546 315, 20. τοῖς εὐτραφέσι πεττόμενον 
τὸ περίττωμα γίνεσθαι πιμελήν Ζγα 18. 120 34. οἵ Ζμβϑὅ. 
851 328. ἰσχυροὶ ὦ εὐτραφεῖς πὸ 29. 880 398. ὑγιεινότερα 30 σχυβοι πο. Εὐτρ υγ! Ρ 
σώματα ᾧ εὐτραφέστερα Ζιη1. 581 582. παιδία εὐτραφέ- 
στερα ὰ γάλακτι χρώμενα πλείονι Ζιη1 2. 588 54. ζῷα 
μείζω καὶ εὐτραφέστερα πιδδ. 891 "15. 

εὐτρεπής. ποιῶσιν εὐτρεπεῖς τὴν κοιλίαν ᾧ τὴν κύστιν πκζ! 0.949 
12. --- ἐπεὶ ἦν εὐτρεπὴ τὰ πρὸς τὴν οἰκοδομίαν οβ138 5386. 35 

εὐτρεπιζομένη πᾶσι τοῖς ἱστίοις ναῦς 18. 1470 524. 
εὔτρεπτος. τὰ ἐπὶ γὴς εὔτρεπτα ὄντα πολλὰς ἑτεροιώσεις 

ἀναδέδεκται κθ. 400 828. 
Ν 2 , , 4 ΝΥ Ἣ εὔτροπος. εὐτράπελοι προσαγορεύονται οἷον εὐτροποι Ηδ14. 
1128 810. . 

εὐτροφεῖν. αἷμα καθαρώτερον τοῖς εὐτροφῦσιν Ζγ)1. 165}»26. 
εὐτροφία τῶν σωμάτων Ζγδθ. 115 019. κατὰ μέγεθος ἢ 

3 ᾿ ΠῚ - μ᾿ - ν ᾿ ΄ 
εὐτροφιαν Ζιε11. 848 029. πᾶσαν ὡραν ποιόσι τὴν οχειαν 

διὰ τὴν ἀλέαν καὶ εὐτροφίαν Ζιε8. 842 528. ἡ τῷ σώματος 
παχύτης ᾧ εὐτροφία Ζιη1. 581 Ρ27. ἵπποι μεταβάλλυσιν εἰς 86 
τὸ λευκὸν διὰ τὴν εὐτροφίαν χθ. 1989. ἀγονία δι᾿ εὐτρο- 
φίαν Ζγβτ. 14626. τὰ λεγόμενα ιμὰ τῶν ὀστρέων ση- 
μεῖον εὐτροφίας ΖΎΎ11. 168 ΡῬ6. Ζμὸ 5. 680 "7. ὁ εὐτρο- 
φίαν Ζμβδ. 641 522. 

εὔφημος ὁ μελανάετος, ὁὶ γὰρ μινυρίζει Ζι82. 618 581. 
εὔφθαρτος. τὸ ῥᾳδίως φθειρόμενον, ὃ εἴποι ἄν τις εὔφθαρτον 

Οα11. 280 "25. διακρινόμενα ἡὶ συγκρινόμενα εὐφθαρτα γί- 
νεται Τα 2. 817 321]. τί τὸ εὔφθαρτον ἐν τοῖς φύσει συνε- 
στῶσιν μκῶ. 465 518. δ. 4664. τὸ ἔλαττον σῶμα τῷ μεί- 
ζονος εὐφθαρτότερον Ογ 6. 805 36: Ζγεθ. 185 "886. Ζμὸβ. 
688 510. εὔφθαρτον (ΥΥἸπιπιοτ, εὔϑραυστον ΒΚ) τὸ νέον Ζγὸ 6. 
11559. οἱ ἰχθύες πότε εὔφθαρτοι ὥγαθ. 118 35. εὔφθαρτος 
ἡ ἀρχὴ τῆς ὁιαλέκτυ πια 1. 899 "1, 898 "84. πρὸς τὸ μὴ 
εὐφθαρτον εἶναι τὸ σῶμα Ζμββ. 654 514. 

εὐφιλοτίμητα Ηδῦ. 1122 "22. 
ΕΝ, ἔνιοι τῶν βοῶν ζῶσι καὶ εἴκοσιν ἔτη, ἐὰν εὔφορον 

χωσι τὸ σῶμα Ζιζ 21. 515.488. --- τῶν φυτῶν τὰ μὲν 
εὔφορα, τὰ δ᾽ ἄφορα Ζιδ11. 5881. φτα 6. 821 518. 7. 
821 "14, εὐφορώτερα φυτά φταῖ. 821 "18. 

εὐφραίνειν, ορρ λυπεῖν ΡΎ1. 1404 535. ἢ εὐφραίνειν ἢ ὠφε- 
λεῖν Ῥα11. 1870 "8, ὡς ᾿εὐφρανῶν τὸν Οἰδίπυων ἢ ἀπαλ- 
λάξων φόβυ ποι1. 1482 325. καὶ δεῖ τῶν εὐφραινόντων (οοἀὰ 
ευ φρονύντων) ἡεη 12. 1244 "6, ὅσα παρόντα εὐφραίνει, ὴ 

ἐλπίζοντας ἢ μεμνημένος Ῥα 11. 1870 9, ὀσμαὶ εὐφροαι- 
νυσαι κατὰ συμβεβηκός, καθ᾽ αὐτάς ἡεγῶ. 1281 37. ὁ λι- 
βανυ,τὸς ἀπολλυήμενος εὐφραίνει Ῥγ4. 1401.310. τὴν μυσικὴν 
εἰς τὰς διαγωγὰς παραλαμβανυσιν ὡς δυνα μένην εὐφραίνειν 
Πθῦ. 1889 "24. ὁ γραφεὺς πῶς μαλιστ᾽ ἂν εὐφρανειεν 
ποθ. 1480 }2. καὶ τραγῳδία (ἰπὶ ἡ μὴ ἐκ παραδεδομένων 
μύθων) ἐδὲν ἧττον εὐφραίνει ποϑ. 1451 Ρ28, 26. --- εὐφραί- 
νεσθαι, Εγα χαίρειν τβ 6. 112 Ρ2δ, οἵ Πθ8. 1888 328. ὁρρ 
ἀνιᾶσθαι ᾧ4. 808 "18. 

ν τος τ , - ᾿ ΄ νὸν 
εὐφραστος. οει ευχναγνωστον εἰναι Τὸ ὙεΎρβραμ μενον [ω] ευ- 

εὐτυχεῖν. τὸ εὐτυχῆσαι Φβ6. 1912. μικρὰ εὐτυχήσαντα 44 ᾧραστον ΡῬγὅ. 140713. 
ὑπεξαίρεσθαι αρῖ. 125119. Εὐφράτης θ150. 845 10. 

εὐτύχημα, ἀοίημββ. 1207 "84, 86. ἀἶδὺ κατόρθωμα ἡμβ8. εὐφροσύνη, βγη χαρα τβθ. 112 "28. 

1199518. οἵ χρὴ δεικνύειν υἱς εὐτυχήματα ταῦτα συνέβη 
ρϑ. 1429 081. δὲ εὐτύχημα ἀσθενήματος Ζικτ. 688 3860. 
εὐτυχήματα, εὐτυχία Ῥαδ. 1862511, 001] 1861 589. ταὶ 45 
εὐτυχήματα δοκεῖ συμβάλλεσθαι πρὸς μεγαλοψυχίαν Ηδ 8. 
1124 420. φέρειν ἐμμελῶς τὰ εὐτυχήματα Η68. 1124 
481. τῶν εὐτυχημάτων ἡ μέση κτῆσις βελτίστη ΠῸ11. 
1295 "δ. οἱ ἐν ὑπεροχαῖς εὐτυχημάτων, ἰσχύος ὰ πλύτυ 
φίλων ἢ τῶν ἄλλων τῶν τοιύότων Π211. 1295 "14. πολλὴ 50 
χορηγία τῶν εὐτυχημάτων Πη1 4. 1888 "18. 

εὐτυχὴς πολλαχῶς λέγεται ἡμβ8. 1207 521, 80. ἀοῇ ηεη14. 
1248.380. ῬΑ οἵ ομιπῖπο ἡεη14. ἀἰδὺ εὐὔβυλος ἡμβ8. 1199 
812. οἱ ὡς ἀληθῶς εὐτυχεῖς ὁια τινας θείας αἰτίας Ἠκ]10. 
1119 028. --- εὐτυχεῖς οἱ λίθοι ἐξ ὧν οἱ βωμοί (ΡτοίΔ 5) 55 
Φβθ. 197510. 

εὐτυχία, ορρ δυστυχία, ἀοῖ Φβῦ. 1917."26. Μκβ8. 10651. 
ἡμβ8. 1207 819. 80, 88,512. Ραϑ. 1861}89-18062 412, 
ρ8. 1425521. εὐτυχίας ὀύο εἴλη ἡεη14. 1248 8. ἀϊδϑί εὐ. 
δαιμονία Ἠη14. 1158 "21-25. Πη1. 1828 026. οὔ Φβθ. 197 60 
νά. Ηαϑ9. 1099 ΒΆ. ηεα1. 1314 δ), περὶ εὐτυχίας γεη1 4. 

εὐφυής. ορρ ἀφυής Ψ9. 421 394, 26. ηεη2. 1287 36. ἀϊεὶ 
ὁ γεγυμνασμένος ῬΎ΄Ο. 1410 "8. εὐφυεῖς εἶναι. ορρ φιλο- 
πονεῖν τΎ. 118 322. Λακαιναι κύνες εὐφυέστεραι αἱ θήλειαι 
Ζι1. 608 827. τῇ φύσει εὐφ»"ἢ εἶναι ᾿ τὴ προαιρέσει φι- 
λόπονον οβ1845 "9, εὐφυᾶ εἶναι, ἐγῃ ὀύνασθαι καλως ἑλέ- 
σθαι τἀληθές τθι4. 108 "18. εὐφυὴς ᾧ τὸ κρῖνον καλὼς 
πέφυκε ἨΎΤ. 1114 "8. ἐξίσταται τὸ εὐφυᾶ γένη εἰς μανι- 
κωώτερα ἤθη Ῥβ15. 1890 38. καὶ ποιητικὴ εὐφυϑὸς ἢ μανικβ 
ποιῖ. 1485 "82 ΨᾺ] Ῥορὺ 1 48. οἔ πλ1. 984 482, εὐφυεῖς 
ἢ θερμοί, ορρ ψυχροὶ καὶ μελαγχολικοί ημ 6. 1208 "1. ση- 
μεῖα εὐφυὲς ῳ8. 807}12-19. 2. 800}28, εὐφυὴς πρὸς 
ἀγονιαν, πρὸς σύλληψιν Ζγβ8. 148 "8, 12. Ζικ1. 684 439. 
ὀέρμα εὐφνὲ: πρός τι Ζγχ 1). 119 "16. καιρὸς εὐφυὴς πρὸς 
σύλληψιν 259. 1528 "88. εὐφυὲς πρὸς ἰατρικήν ΜΎ2. 1008 
νῷ, ἕξις εὐφυὴς πρὸς ἄσκησιν ἸΠη11. 1886 820. εὐφυέστα- 
τος πρὸς ἁπάσας ἀρετάς Ηζ18. 114484. - μήτε χεῖρας 
ἔχων μήτε πόδας εὐφυεῖς Ζμὸ11. 691}15δ. πόδες εὐφυεῖς 
Ν ," » , " ἣ Ἃ μεγάλοι φθ. 810515. --- εὐφνέστατος τῶν τόπων ὁ ωέ- 
σης, ἐπὶ πᾶν ἐφυιτὸν ὁ μοίως Ζμγ4. 668.314. τόπος (ἀϊαίθοῦ) 



εὐφυΐα 

εὐφυέστατος ὼ δημοσιώτατος τι]. 165 8ὅ. --- εὐφυῶς 

ἔχειν. κεῖσθαι πρός τι Πεβ8. 1803 "8. η6. 1827 338. τις 
ἀριθμὸς εὐφυῶς γεννᾶσθαι ἐκ τῆς ὀναδος ΜΑ 6. 981 "84. 
εὐφυῶς ἔχει ς ἰπῦ ΠζΊ1. 1821 39. 

εὐφυΐα τόπων β8. 1425524. 39. 1447 54. ὑπεκκαύματος 
μαΊ. 844 528. ἡ τῶν σωμάτων εὐαγωγία ὼ εὐφυΐα φθ. 

81454. εὐφυΐας σημεῖα φ5. 806 "4, 8. 807Ὁ12 - 19. εὖ- 
φυΐα, εοηὶ εὐμάθεια, ἀγχίνοια Ῥαθ. 1862 024. εὐφυΐας τὸ 
μεταφορικὸν εἶναι πο. 1409 51. ἡ κατ᾽ ἀλχθειαν εὐφυΐα 

(τὸ καλῶς ἑλέσθαι τἀληθές) τθι4. 168 }18. ἡ τελεία ὼ 
αἰληθινὴ εὐφυΐα. (τὲ καλῶς κρίνειν τάγαθον) ΗΎΤ. 1114 "12. 
κατ᾽ εὐφυΐαν πρέξμης ἡεη14. 1247 089. 

εὐφύλακτος. 1 : εὐφυλακτότερον τὸ ὕδωρ τῷ ἀέρος αι2. 488 
415. τὸ ὕδωρ εὐφυλακτότατον τῶν διαφανῶν Ζμβιο. 6ὅ6 

. 

ἐφαρμόττειν 808 

τῦτο μᾶλλον εὔχορτον ἐστιν Ζιθ8. 595 "26, οἵ πιαίνεται 
“μάλιστα 528, 

εὐχρηστία σκευῶν οα 6. 1846}1. 
εὔχρηστον τοῖς ἐμπείροις, ΠΩ ὠφέλιμον, Ηα 10. 1181 89, 8. 

πρὸς τὰς πολεμικὰς πράξεις εὐχρῆηστότατον Πη17. 1836 

, ὅ. 

εὖχρ οιά, μετ᾽ εὐχροίας διατελῶσιν αἱ γυναῖκες Ζιηά. δ84 

14. ἡ εὔπνοια εὐχροιαν ποιεῖ πληϑ. 96086. 

εὔχρυς. εὔχροοι πιῶ. 898 δϑδ. ιδ 12. 910 81. ληδ. 967 812. 

ἡ εὐπνοια εὐχρας ποιεῖ πλη4. 901 38. 83.966 085. εὐχροα 
πλβι. 960 νά. εὐχρόστεροι παϑῖ. 8681. β8. 8609 382, 
8ὅ, 87 (ορρ ἀχρύστεροι "2). εὐχρύστατον πλβ1. 960 Ῥὅ. 

εὔχρως. τὰ τῶν ἀχύλων ἥπατα εὔχρω ὦ γλυκερᾷ ἐστιν 
,«,Ζμδ2. 611 "28. 

δ, εὐφύλακτον ἡ καρδία Ζμγῖ. 610 526. --- 3. εὐφυλα- τ εὔχυ; μα πρὸς τὴν ἐδωδήν Ζγγ11. 108 Ἐ7. 
κτότερον (αυοὰ [οἰ ]ΐὰ8 οανουὶ Ροίεβι) τι1δ. 114 088. 

εὐ φωνία. συμβάλλεσθαι, συμφέρειν πρὸς εὐφωνίαν ακ802 "2. 
πια89. 908 "27. 

εὔφωνος. λύρα ἂν ἧ μὴ εὔφωνος Μὲ 12. 1019 018. τῶν ζευ- 

εὐχωλή (οι Β 160) Ῥαθ. 1868 5. 
εὔψυκτος αιδ. 444 512. τὸ μὴ εὔψυκτον μκδ. 4668. οἱ 

πόδες εὔψυκτοι πβ28. 868 "88. εὐψυκτότερος πηθ. 887 
081. 

γῶν τὰ πεπωκότα σίαλον εὐφωνότερα. γίγνεται ακ802 "22. 3. εὐψυχία αὶ εὐτολμία παρέπεται τὴ ἀνδρείᾳ αρά4. 1250 δῦ, 
τὸ βαρὺ ἀπὸ τῷ ὀξέος γενναιότερον ὼ εὐφωνότερον πιθ 88. 
920 328. 

εὔχαρις τόπος Πη12. 1881.486. ὀρνίθιον εὔχαρι κχὶ 
Ζιθ8. 592 024. 

ἢν εὔρυθμον 

εὖψυ ος 1. Βγπ ἀνδρεῖος τβ6. 112.384. τῶν ἀλεκτρυόνων 
οἱ εὔψυχοι φ2. 8071 .320. ἐν τοῖς πολέμοις τὲς εὐψυχοτά- 
τυς πρώτυς τάττειν ρ3: 1422 081. ---- 2. εὔψυχον καὶ ἡ ψυχὴ 
πρὸς τὸ συγγενὲς φέρεται πνδ. 488 381. 

ε χείμεροι πόλεις τίνες ἸΠη11. 1880.λ41. τίνες οἷες εὐχει- 25 εὐώδης. τὰ εὐωδη, ΟΡΡ δυσωδη πεγὩ. 1281 54. ἡ τῷ ὀσφραν- 
Μερυίτεραι Ζιθι0. 5964. 

Εὔχειρ, Πδθάδὶὶ οορπαίυβ 844. 1586 814. 
εν" ὑχείρωτοι μέλλοντες ἔσεσθαι τῷ νομοθέτη Πη18. 1382 09. 
εὐχέρεια. περὶ τὰς δυστοκίας τὴ εὐχερείᾳ (ἰ 4 τὴ εὐχειρίᾳ) 
βοηθεῖν Ζιη10. 587511. 

εὐχερής; ΟΡΡ δυσχερής ηεβ8. 1221 "2. ὕς εὐχερέστατιν πρὸς 

πᾶσαν τροφήν ἐστιν Ζιθ 6. 595 "18. ψευδὴς ὁ εὐχερὴς 
προαιρετικὸς τῶν τοιύτων λόγων Μὸ29. 1025 52. ἐπιζητή- 

σειεν ἂν τις μὴ λίαν εὐχερὴς ὧν Μν8. 1090 "14. --- εὐχε- 

τῷ αἴσθησις καὶ ὀυσωόυς ὺ εὐώδες ὀσφρησίς ἐστιν ψβ9. 421 
ν28. οἢ μὴ ὃ. 385 ἢ, ὀσμὴ καθ᾽ αὑτὴν εὐώδης αἱ 5. 444 
418. ὀσμαὶ εὐωδεις, εὐωδέστεραι πιβ3. 906. 380. 9.907 
Α24, δ)12. 871 "25. εὐωδέστερα οβ 1858. "26. εὐῶδες ὄζειν" 
πιβ8. 906 "14. ὅσα περὶ εὐώδη πιβ. τὰ εὐώδη θρητικαῖ 
πα 48. 86ὅ 8519. ,ιβ12. 907 "4. κ16. 924 18. σορξ εὐώδης, 
ΟΡΡ θινὸς ὄζειν Ζιι85. 620 818. εὐώδης κυπάρισσος (Βοχι 
ε 64) κθ. 401 4, εὐωδέστερον γίνεται τὸ ἐν τοῖς ἀποκε- 

νυ μένοις ἀγγείοις ἔλαιον 215. 1511 "24. 
ρῶς ἔχειν πρός τι ΠΡθ4. 1338}Ὁ21, ποιεῖν τι Ηδ 3. 1121 856 εὐωδία. ἐπιθυμίαι εὐωδίας Ῥα 11. 1870 524. ἡδοναὶ ἀπὸ 
488, λύειν τὸς νόμυς Πβ8. 1209 51ὅ. εὐχερέστερον κινεῖν 
τὴν πολιτείαν Πεῖ. 1801 Β5, εὐχερῶς προσίεσθαι. ὉΡΡ χα- 

λεπῶς γεΕγ7. 1284 87. ΠῚ] δεὶ εὐχερῶς συνεστάναι πρὸς τὰς 

τυχόντας τϑ14.164"12. εὖ εὐχερῶς ἀναλίσκειν Ηδ 8.1121}8, 

εὐωδίας γΕΎ2. 1280 529. μεταλαμβάνειν τῆς εὐωὸδιας θ118. 
841518. τὴν συνεγγυς χώραν εὐωδίας πληρῶν θ82. 888 
δι. εὐωδία τὰ ἄρρενος φοίνικος ᾧτα 6. 821 319. 

εὔωνος, ΟΡΡ τίμιος οβ 1848 "88, 1852 Ὁ5, 
λέγειν αἰσχρά Πη17. 1380 Ῥὅ, εὐεργετεῖσθαι. προπηλακί- 40 εὐώνυμος. τὰ δεξιά, ΟΡΡ τὰ εὐώνυμα Ζιβι. 498511. δῚ1. 
ζεσθαι Βὸ 2. 1120.384. ηεγϑ. 1281 θ12, 

εὔχεσθαϊ τι ἢ διώκειν Ηε2. 1129 Ῥ4. ἀΐδε πτωχευειν Ργ2. 
1405 "18. ἀΐϑε ἐπιτάττειν (τοῦδ) ποιϑ. 1456}16, κατ᾽ 
εὐχὴν εὔχεσθαι (ν 5 εὐχή) Πη18. 1832 529. δεὶ πολλὰ 
προὐποτεθεῖσθαι καθάπερ εὐχομένυρ Πη4. 182 5089. ηὔξατό 46 
τις Ηγ18.111882. Πὸ11. 1295 588. --- τί δεῖ εὔχεσθαι 
Ηε2. 1129 "δ. 

εὐχή, ἰηΐοῦ σχήματα ἡδξὲως ΓΘΙοΥΥ πὸ 19. 1456511, ἀϊδβὲ 

λόγος ἀποφαντικός ε4. 11 34. --- διὰ τὴν ἀπληστίαν τῆς 
εὐχὴς Παϑ. 125716. ἡ εὐχὴ τῷ 
Β 812) ΠῚ 16. 128714. --- ἀκολυθῦσιν οἱ ποιηταὶ κατ᾽ 
εὐχὴν ποιῶντες τοῖς θεαταῖς ποὶ 8. 1453 "8. -- κατ᾽ εὐχὴν 
εὐχόμεθα τὴν τῆς πόλεως σύστασιν, ὧν καὶ τύχη κυρία, Πη18. 
1382 429, οΥ12. 1381 21. ὑποτίθεσθαι κατ᾽ εὐχήν. τήν 
τῆς πόλεως θέσιν ποιεῖν κατ᾽ εὐχήν, 
μένη πολιτεία 5ἰπι ΠΙ 6. 126ὕ 818. ηὅ. 1821 84. 4. 1826 
586. 10. 1880 426. δ)11. 129δ 529. 1. 1288 "28. ζῆν ὅτι 

μάλιστα κατ᾽ εὐχήν Πβ1. 1260 "29. --- Κρῆτες εὐχὴν πα- 
λαιὰν ἀποδιδόντες 448. 1580 089. 

εὔχιλος. τὰ εὐχιλότερα τῶν ζῴων Ζμγι4. 615 518. 
εὔχορτος. ὅπυ ἂν τὸ ὑποζύγιον ἥ: ἥττον ϑυσχεραίνη τὸ ποτόν, 

ἡ κατ᾽ εὐχὴν γιγνο- 55 

5241). ἡ καρὸόία τοῖς ἀνθρώποις μικρὸν εἰς τὰ εὐώνυμα 
,παρεκκλίνασα ΖμγΑ. 666 "7, 

εὐυνπό ς. τὰ ἐξόφϑαλμα ἐκ εὐωπὰ πόρρωθεν Ζγεϊ. 180 586. 
εὐωχεῖν. εὐωχϑσι τὰς ὕς οἱ πιαίνοντες Ζιθ 6. 598 524. -- 

Ρδ88 οἱ κηφῆνες πάλιν εἰσελθόντες εὐωχῶνται Ζιι40. 624 
526. εὐωχυ μένης τῆς φρατρίας. ι 489 155851. 

εὐωχία. παρὰ τὰς εὐωχίας τὲς ἵππας ἐθίσαι πρὸς αὐλὸν 
ὀρχεῖσθαι. 5841. 1661 028. --- τὰ παιόία δανείζειν ἀλλήλοις 
εἰς εὐωχίαν Ηη0. 1148 "28. 

᾿Αγαμέμνονος, (Βοπι 80 ἔφαλσις πις 4. 918 580. 
ἐφά πτεσθαι. ᾧ' ἂν ἐφαψωνται, πᾶν τῦτο λυμαίνονται Ζιθ19. 

602 νύ. ὁ κύκλος ἐφάψεται ἁπασὼν τῶν γωνιῶν μγὅ. 
8109. τὸ ἀμερὲς τὸ ἀμερῶς ὅλον ὅλε ἐφάπτεται ατ 911 
"8. -- ταθίθ ΡΒ δυοῖν ἐφήψαντο αἰτίαιν ΜΑ 4. 985.511. τὰ 
μὲν ἀπορᾶμεν, τῶν ὁ᾽ ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον μα]. 839 
42 Ἰά6]ογ. κατὰ μικρὸν ἐφάπτεσθαί τινος Ζμαῦ. 644 082. 
ἐφάπτεσθαι τῶν ἀπείρων τὴν διανοιάν ατ969 482. 

ἐφαρμόζειν ν ἐφαρμόττειν. 
ἐφαρμόττειν (ἐφαρμέζειν ψα 4. 408 35). ἔγδπ8 ἐφαρμόττυ- 

σαι τὼς πλεκτάνας ἀλλήλαις Ζιεθ. δ41 "18 (ἶ 6, υδὶ 
ἐφαρμόττει ὁδὲ ἱ ᾳ ἐφαρμόττει ἑαυτόν). ὅσα εἶχον ὁμολο- 



804 ἐφέδρανον ἐφιστάναι 

414. 1541 582. γύμενα δεικνύναι συνάγοντες ἐφήρμοττον ΜΑ ὅ. 986 86. 
Ἔφεσος. ὁ ἐν Ἐφέσῳ ναὸς καόμενος ΜΎΪ. 3571 481. --- χαλεπὸν ἐφαρμόζειν ψαᾳ4. 408 "ὅ. ὅκ ἔστι τὴν ἀριθμητι- 

᾿ κὴν ἀπόδειξιν ἐφαρμόσαι ἐπὶ ταὶ τοῖς μεγέθεσι συμβεβη- 
κότα ΑὙΤ. 154. μὴ μόνον καθόλυ λέγειν ἀλλὰ ἡ τοῖς 

᾿Εφεσίων ἰηνθηδαπι ΟΘοοποιηΐουμι οβ 1849 39. Ἡράκλει- 
τος ὁ ᾿ΕἘφέσιος Οα10. 219 17. Ὑ1. 298 088. ΜΑ 8. 984 
48. ημβ6. 1201 "8. 

ἐφέται τίνας δίκας δικάζυσιν ἔ 411. 1541 529. 81, 84. 
ἐφήβων ἢ φρυρῶν τάξις Πζϑ8. 1823 1428. οἱ ἔφηβοι εἰς λε- 

λευκωμένι γραμματεῖα ἐνεγράφοντο, [429.1649816. 
ἐφήμερος σύστασις (ορΡ πολὺς χρόνος 519) μα1]. 8417 

καθ᾽ ἕκαστα ἐφαρμόττειν Ηβ1.1101 329. οβ1846 80. --- 5 
ἰμύγϑηβ ἀρχαὶ ἐφαρμόττυσαι τῷ γέρνει, ὉΡΡ ἕτεραι τιῇ γέ- 
νει ΑὙ82. 88 382. ὁ λόγος ἐκ ἐφαρμόττει Οδ1. 808 2, 
αν. 414 10. ηεη. 1286 "26, 28. ἐφαρμόττειν ἐπί τιν 

ΚΝ ὧν μὴ ἐφαρμόττει τὸ τυχὸν ἐπὶ τὸ τυχὸν μέρος, ὃ 
ὅρος ἐκ ἐφαρμόσει ἐπὶ τὴν ἰδέαν ᾧε4. 228 "Ρ2Ὡδ. ΑὙ9. 716 τὸ 
422. τζ10. 148514, 17, 26, δι, 8 αἱ Ηεϑ. 1182 28. ΠγΎΙ!. 
1215 484. ἐφαρμόττειν ἐπί τινος" ὃ αὐτὸς λόγος ἐφαρμόσει 

αὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κινήσεων 4] Φγ1. 201}14. Αγ9.75 Ρ42. 
τηά. 194 518. ΠΥ 2. 1215 082. Ζκ1. 698 814. ἐφαρμόττειν 
τινί" ὁ κοινὸς λόγος ἐφαρμόσει πᾶσι τοῖς εἴδεσιν δ] Πγ4. τὸ 

1216}25. Ψβ8. 414 Ρ28. Μμά. 10719."4. Κ8. 10}22. 
ατϑ60982. 

Ὁ21. τὸ ἐφήμερον. ορΡ τὸ πολυχρόνιον Βα4. 1096 Ὁδ, 
χρήσεως ἕνεκεν μὴ  ἐφημέρυ Πα 2. 1252 16. τὸ κάτω ἐφη- 
μέρων ζῴων, τὸ ἄνω θεῶν οἰκητήριον κ 8. 898 8ὅ. Τύχης 
ἐφημέρυ σπέρμα ἢ 40. 1481 "9. -- τὸ καλύμενον ζῷον 
ἐφήμερον τέτταρσι κινεῖται ἢ ποσὶ ἢὶ πτεροῖς, πτηνὸν ὼ τε- 
τράπυν ὅθ Ζια δ. 490 584, "8, οτίαϑ οἱ νἱξα περὶ τὸν Ὕπα- 
νιν ποταμόν Ζιε19. δ52 ὃ18- 28, περὶ τὸν Πόντον Ζμδ5. 
082 3204 (ϑυ 199. 18, ἔοτγί Ἑρβοτβθτα Ἰοπρίοδυάδ ΟἸ ἐν 

ἐφ ἐδρανον. οἷον ἐφέδρανον γλυτός Ζια18. 498 528. --- Βούμαυβ ΤΒΘΟΡΆΡ ὧδ ἃ Ετδμπρκοὶῦ 162. Ε' 812, ὅ8: 
ἐφεδρεία, 1 ᾳ τὸ ἐπικαθῆσθαι. ἡ ἐπὶ τοῖς ῳοῖς ἐφεδρεία Μ42265; ΚαΖμ 40, δ2; ΑΖΙΙ 164, 152 

Ζπιδ. 113.521. ἡ ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν ἐφεόρεία Ζιι9. 614 6. 20 ἑφθός. ὕδωρ ἑφθὸν αὲν λέγεται, ὠμὸν ὁ᾽ ὅ μὸϑ. 380}10. 
ἐφεδρενειν, 4 ἐπικαθῆσθαι. αἱ θήλειαι δια μένυσιν ἐφε- ξηρότερα τὰ ἑφθα τῶν ὀπτῶν μὸ8. 380}21. πα δ2. 865 

δρεύυσαι (ἐπὶ τοῖς ᾧοῖς) Ζιζ8. 564.411. --- ἐφεδρεύειν τοῖς 082. ε84. 8841. λζ΄ 8. 966 328. κριθαὶ ἐφθαί Ζιζ 18. 518 
ἀτυχήμασι, τινος Πβ9. 1269 489. διχ, ἄλευρα ἑφθα πι21. 898 581. τὸ μέλι τὸ ἑφθόν μὸβ. 

ἐφέλκειν τὰ ὀπίσθια σκέλη, τὰ ἴσχια, τὸ ὀρροπύγιον Ζιθ24. 888 5. 
604 "1, 18. ζ2. ὅ60510. ἀπὸ τῆς γνάθυ τὸ δέρμα ἐφελ- 2. Ἐφιάλτης ἐκόλυσε τὴν ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βυλήν Πβ12. 1914 
κόμενον Ζιζ25. 8188. --- τηϑὰ δύναμις ἐκ τῆς γῆς ἐφελκο- 48. αΓΕ 261. 1589 084, 
μόνη τὸ ὑγρόν φιβι. 822 08. ιέναι τὸ ἱστίον μχῖ. 851 59. ἐφιέναι τὸν πῶλον (πρὸς τὸ 

ἐφέλκυσις. τοῖς φυτοῖς ἔνεστιν ἐφέλκυσις, ἦ ἥτις ἐστὶ δύναμις ἐ Ύ ΤΙΣ θ2. 8808. Ζιι 47. 6830 088. τἄλλα τοῖς δύλοις 
ἐκ τῆς γῆς ἐφελκομένη τὸ ὑγρόν. φτβι. 822 "2. ἐφέντες Πβδ. 1264 521. ἐφίησι: τὴν ϑσίαν μείζω γενέσθαι 

ἔφελξις τῶ πεπηρωμένα μορία τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ ὁ βάδισις 80 Πβ6. 1265 22. --- ἐφιέναι ἀπὸ τῶν διαιτητῶν ἐπὶ τὸ δὶ- 
Ζπ8. Τ08010. καστήριον ἢ 416. 1541717. --- (ἐφίησι Ρτο ἀφίησι 96. 

ἐφε ξῆς, ἀθῇ ὧν μηδὲν μεταξιῈ συγγενές, ἀἰδὶ ἁπτόμενον, 1492 88 εἱ Μαοίΐποκκο) -- πιρὰ ἐφίεσθαί τινος, βγη ὀρέ- 
συνεχές Φζ 1.281 .528, 08. ε8. 226 084, 227 54,18. θ6. 
259511, 20. ΜκΙ12. 1068}81, 8ὅ, 1069 810. ἐν ἀριθμοῖς 

ἁφὴ ἐκ ἔστι, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς Μμϑ. 1085 84. 6. 1080 320. 85 
ῷεϑ. 3217 8320. ὥστε μὴ τὸ ἐφεξὴς ἀλλ᾽ ἕν τι γίγνεσθαι 
Με4. 1027 "24. ταὐτό, ἀϊδι τῷ ἐφεξῆς Μγ2. 1006 411. 

οὔλι. 1069.520. ἐν τοῖς συνεχῶς κινα μένοις ὁρῶμεν τὸ 
ἐφεξῆς ὃν αὶ γινόμενον τόδε μετὰ τόδε ὥστε μὴ διαλεί- 
πειν Γβιι. εἴα 485. αἱ στιγμαὶ ὑκ εἰσὶν ἐφεξῆς Τα 2. (0 
8179. τὸ πνεῦμα πλήττει τὸν ἐφεξῆς ἀέρα ἀκ 800 7, 

κυήματα ἐφεξῆς κείμενα Ζγδ4. 111 }82. ἐξ ἁπάντων Νν 
εἶναι δοκεῖ διὰ τὸ ἐφεξῆς μγϑ. 878 321. ἐφεξῆς κατὰ τὸν 
χρόνον, Μὸ34. 1028 Ρ9. ἐν τοῖς ἐφε ἧς χρόνοις, ἀϊδὶ κατὰ 
τὸς αὐτὸς χρόνυς πο 28. 1469 427. κὶὶ δεὶ ἐφεξῆς λέγειν τὰ κε 

ἐνθυμήματα ἀλλ᾽ ἀναμιγνύναι ΡΎΙ7. 1418 45. τὰ ἐφεξῆς 
στοιχεῖα, ΟΡΡ τα ἐναντία Γβά. 881 "4, 26, 84. τὸ ἐφεξῆς 
θηρεύομεν (ὦ τῇ ἀναμνήσει) νοήσαντες ἀπὸ τὸ νῦν ἢ ἀλλυ 

γεσθαι, ὄρεξις, διώκειν Ἠα 1. 1094 85. (6011 316. 2. 1096 
815). πξαϑ8. 1218 326, 81 (00}} 4217). ἐφίεσθαι πότυ. σαρ- 
κοφαγίας Ηθ10. 1159 "14. Ζιθ 5. 694 "4. ἐφίεσθαι ἰσότη- 
τος, συμφέροντος, εὐδαιμονίας, τῷ βελτίονος Πε2. 1802 
525. η18. 1881 589. Η911.1160515, 22. 15. 1476 "28. 
τἀγαθὸν ὅ᾽ παντ᾽ ἐφίεται Ηα 1. 1094 52. ,Φαινομένης ἀπο- 
δείξεως ἐφίενται τι 1.171 029. ἐδεὶς ἐφίεται. τῶν φαινο- 

μένων ἀδυνάτων αὐτῷ Ρβ 2.1878 "4. ἐκ αὐτὸ ἑαυτῶ ἐφίε- 
ται τὸ εἶδος διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐνδεές ᾧαϑ. 192 "20. «ΕΒα4. 

1091 88, --- ἐφίεσθαι ς ἱπῇ, ἐφίενται. βεβαιῶσαι τὴν οἰκείαν 
δόξαν Ηθ9. 1159 3428. πολλὰ τοιαῦτα ἡ φύσις ἐφίεται 
ἀπεργάζεσθαι οα8. 184810. --- ἐφετό ς. θεῖέν τι ὸ ἀγα- 

θὸν ᾧ ἐφετόν ῷαϑθ.191."17. 
ἐφικνεῖσθαι. μὴ δύνασθαι ἃ ἂν ἐφικέσθαι Ζιγ21. 522}19. --- 

ἐφικτός. τὸ μέσον ἐπὶ πᾶν ἐφικτὸν ὁμοίως Ζμγ4. 660 
415. καθ᾽ ὅσον ἐφικτὸν θεολιογῶ͵ μεν περὶ ἁπάντων ΚΙ. 3918. 

ἐφίπτασθαι. κολοιοὶ , ἐφίπτασθαι μέλλοντες ἐπὶ τὰ μεθόρια 
θ119. 841 081. μνῶν γένος ἐφιπτάμενον θ148. 8456. 

ἐφιστάναι, ἐφ: 'στασθαι, ἐπιστῆναι, ἐφεστάναι. 1. Ἰοοδὶὶ βθηδι. 

ἡ ἐκ μέσυ ἐπισταθεῖσα ὀρθή Μθ9. 1051 528. --- ὁια τί ἐφί- 
σταται (ἰμπαιδῦ) γειῦδες ὄν πκγ21. 984 338. 26. 984 481. 
- ἐὰν ἐπιστὰν (ἰ 6 ροβίᾳυϑιῃ φοπδιείι, ἡρεμῆσαν) πάλιν 

8 ἄρξηται κινεῖσθαι Φθ8. 262 324. πρὶν ἐπιστῆναι τὴν ἀναθυ- 
μίασιν ζ5. 469 581. (δας ἔογίδβθθ τοίδσθηδυμ οὶ ἐνταῦθα 
γὰρ ἐπιστατέον ὺ σκεπτέον γηεη. 1281 419.) --- 2. ἐδρο- 

ΤΆ] βοπϑα. ὁ λόγος ἐφέστηκε περί τινος Μβι. 999 526. 
Πβι6. 1281 82. --- 8. β6ηϑι ὑγαηδβίδῖο. α. ἐπιστήσαντες τὸν 

νόμον Πδ 6. 1292 028. ὁ νόμος ἐφίστησι τὺς ἄρχοντας κρί- 
νειν ΠΎΙ 6. 1287 326. οἱ ἐφεστῶτες οαβ. 1845 811,22. ρ86. 

τινὸς Ὁ ἀφ᾽ ὁμοίυ ἣ ἐναντίν ἢ τῷ σύνεγγυς μν3. 45118, 

21, 452 52, τὸ ἐφεξῆς τὴ διαιρέσει ποιεῖν ὦ μηδὲν παραλεί- 60 
πεῖν Αδϑ. 91 029. (οἱ πριηταὶ) παρατείναντες μὖθον πολλά- 
χις διαστρέφειν ἀναγκάζονται τὸ ἐφεξῆς ποϑ. 1452 31. -- 

διωρισμένων πότων λεκτέον τὸ ἐφεξῆς Οα 12. 281 228. ἵνα 
περαίνηται τὸ ἐφεξῆς Ζια1δ. 494524. παραλιπεῖν τὸ ἐφεξῆς 
Ζιαθ. 491 324. λέγωμεν περὶ τῶν ἐφεξῆς, περὶ τῶν ἐφεξὴς 
συμβαινόντων Πδ1 4.1297086.ΖΎΕΙ. 118}20. ἐφεξῆς ἂν εἰη τῶν 
εἰρημένων διελθεῖν Οβό. 288514. σκεπτέον, λεκτέον ἐφεξῆς τοῖς 
εἰρημένοις Πε1. 1801 δ2ὅ. ὁ9. 1294 8282. π018. 1452 080. 

ἐφέσιμος δίκη 4168. 1547 20. 414. 1547 516. 
ἔφεσις τῷ τέλες ΗΥΤ. 1114 "6. λύπης ἔφεσις Ῥβ 4. 1882 60 

48, ἔφεσις ἀπὸ διαιτητῶν ἐπὶ δικαστήν ὶ 416. 1547 "17. 



ἐφόδιον 

1441317. ἐχ ἁρμόττει παντὶ ᾧ τῷ τυχόντι ἐφίστασθαι 
ἔργῳ κθ. 898 .27. -- ὁ. ἐπιστῆσαι τὴν διάνοιαν, τὴν σκέψιν, 
τὸν λόγον περί τινος ζ6. 4105. ΜΑΘ. 981 08. νῶ. 1090 

υἀῷ, πλ14. 951 58 (οἴ 956.40). ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος λεγό- 
μενον αὐτὸς αὐτὸν ἐπιστήσας, ορρ ἐπὶ τὸ σύμπαν βλέψας 5 
τεδ. 185326. βαϑρίῃβ ποὴ δἀάϊτο οδίϑοῖο, ἄλογον φαίνεται 
ἢ, αὐτόθεν ἐπιστήσασιν Φθ1. 251 322. ἐπιστῆσαι περι τινος 
ἔα. 8158 384. ἡεα 2. 1214 "6 ΕτΖθομο. τύτοις γνησίως 
ἐπιστήσαντες κὶ. 891 820. ἡ διάνοια ἐφιστᾶσα σκοπεῖ Ζκῖ. 
101 426. ὅταν ἡ ὀιάνοια μὴ νοήση ἐπιστήσασα τι πιήη1. 10 
9168. 7. 917 3428. ἐπιστήσασι θεωρητέον Τα 2. 815 "18. 
ΟὝΣ. 800}21. περὶ ὃ ἐπιστήσας σκέψαιτό τις ἄν ἐνῶ. 459 
325. ἐπιστήσασι μᾶλλον λεκτέον ὕστερον, τύπῳ δὲ ἱκανὸν 
εἰπεῖν ᾧὶ νῦν Πη16. 1885}8. οὔ Ζια]. 481518. Ζκῶ. 698 
ὑ9. ὕστερον ἐπιστήσαντας δεῖ διορίσαι μᾶλλον Πη17. 1886 16 
"25. λεκτέον δ᾽ ἐπιστήσασι σαφέστερον περὶ αὐτῶν Ηζ18. 
1144 322. οἢ ἐπίστασις. 

ἐφόδιον. παρηρῆσθαι τὰ ἐφόδια τῇ πολέμυ ῬΎ10. 411 512. 
ὀεηθῆναι ἐφοδίων ἐν τοῖς ἀγροῖς Πβὅ. 1268 381. --- ὧν 
θερμὸς ὁ οἶνος ἀναλίσκει τὰ ἐν τῷ σώματι ὑπάρχοντᾳ 0 
ἐφόδια τῷ οἰκείῳ θερμῷ πγδ. 8711 "24. 

ἔφοδος τὸ κύματος μαθ.848}8. πολεμίων θ119. 842 58. -- 
σχεδόν εἴρηται κατὰ τὴν παρῶσαν ἔφοδον ἱκανῶςηεγ1.128058ὅ. 

ἐφορᾶν. ὦ μόνον Αἰγυπτίοις πιστεῦσαι δεῖ, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς 
ἐφεωράκαμεν μαθ. 848511. --- ὶ ῥάδιον ἐφορᾶν πολλὰ τὸν 35 
ἕνα ΠΎ16. 1281 08. ἀρχή τις ἡ ἐφορῶσα περὶ τὰ συμ- 
βόλαια Πζ8. 1321518. ἀρχή τις ἡ ἐποψομένη τὰς ζῶν- 
τας ἀσυμφόρως Πε8. 1808}21. 

ἐφορεία (αἸϊφυοῦῖο8 ν] ἐφορία). ἀθ 68 Ἰυἀϊοίαι Πβ9. 1270 
Ρ7 44. ἡ ἐφορεία πῶς δημοκρατικόν Πβ9. 1270 "25. δ΄. 80 
1294}81. ἡ ἐφορεία τυραννίς Πβ6. 1265 "40. πάσας εὐ- 
θυνει τὰς ἀρχας Πβ9. 127151. πῶς αἱρετή Πβ9. 1270 
"26. 10. 1272381. Παυσανίας ἐπεχείρησε καταλῦσαι τὴν 
ἐφορείαν ΠΠε1. 1801 021. 

ἐφορία (ν] ἐφορεία). ὁ Λάκων εὐθυνόμενος τῆς ἐφορίας ῬΎῚ 8. 85 
1419 381. 

ἐφορ μεῖν ναυσὶν ἐπὶ λιμέσι τισίν ρ9. 1429 "20. 
ἔφοροι. Θεοπόμπι τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἐπικαταστήσαντος 

ΠΕ11. 1818 Ρ27. ἡ τῶν ἐφόρων ἀρχὴ πῶς δημοκρατική 
136. 1265}89. οἱ ἔφοροι κύριοι κρίσεων μεγάλων Πβ9. “0 
1210}28. 10. 1272 380. Ὑ1. 1216 10. πάσας εὐθυνυσι 
τὰς ἀρχάς Πβ9. 1271 6. 10. 1272 387. καταγγέλλυσι 
πόλεμον τοῖς ελωσι 495. 1558 580. προκηρύττυσι τοὶς 
πολίταις κείρεσθαι τὸν μύστακα ἢ προσέχειν τοῖς νό- 
μοις [496. 1558 584. καὶ τῶν ἐφόρων δίαιτα ποία Πβ 8. 45 
127081. ἐφόροις δοπιραγϑηΐαν οἱ ἐν Κρήτη κόσμοι Πβ10. 
121235, 28, 41. 9. 1270}10, οἱ ἐν Καῤχηδόνι ἑκατὸν ᾧ 
τέτταρες ΠΒ11. 1212 085. 

ἐφυγραίνεσθαι, ορρ ξηρὸν εἶναι Ζικ 2. 685 585, 688 52. 
ἔφυγρος πκγϑά4. 985 328. ἔφυγροι ᾧ ἄναιμοι οἱ ὀμφαλοί 0 

πιά46. 89617. 

ἔφυδρος τόπος παϑ. 859 Ρ25. κοῖλοι ὼ ἔφυδροι τόποι μα10. 
841381. πκϑ. 928 "21. τὰ ἔφυδρα, ορρ ξηραίνεσθαι μα 14. 
8352 "14. 

ἔχειν, ποσαχῶς λέγεται Μὸ28 ΒΖ. ΚΙ ΙΖ. τὸ ἔχειν ἴῃ 55 
δυμλθγασα οδύθρογσταη) σγοίοσίυν Κ4. 2 38. 15. 15 Β117 οὗ 
κατηγορία 2. --- 1. ἔχειν ὕγδῃβ. α. ἔχειν τὰ ὅπλα Πβ8. 
1261}88, 1268 518 αἱ. τὰ ἐπιτήδεια ΖΙΎ21. 528 84. τρο- 
φήν Ζιγ21. 522}82. γυναῖκα Κ͵15. 1580. ἔχειν μέγεθος, 
πάχος, πλάτος ΠΡ16. 1800 028. Ζιαδ. 490217, 18. βῚ1. 60 
4995811. ε2. 5840 84. ὅ. 540} 11. βιτ. 509814. 12. 804 

γ, 

ἔχειν 808 

6, θερμότητα, ὑγρότητα μβ8. 3588. δ. 862 410. ὃ9. 
887.528. ἔχειν πέρας, τέλος, ἀρχήν μα 14. 858 517. γά. 
814.}84. β8. 868 519. ποῖ.1450}26. ἔχειν ἕξιν, διάθεσιν 
ΚΙ0.1258δ. Μ612.1019}5,8. ἔχειν τάσιν πολλήν, τὴν ἐξάρ- 
τησιν, ἀποκάθαρσιν ἐλάττω Ζιγδ. 515 "18. α168. 491 819. 
μὸ8.888}4, ἔχειν διαφοραν, διαφοράς μβά.860}14. Ζιδ1. 
824 .420. 2. 525 582. Πεδ. 1806 "1 (οὔζ4. 1319"21). ρ15. 
1481 529. 18. 1482 "6. ἔχειν τι δυνάμει μβ9. 869 514. 

ἔχειν δύναμιν, φιλίαν, ἀρετήν Πε9. 1809 588-86. οἱ τὰς 
μεγίστας ἔχοντες ἀρχας Πεβ. 1808 "24. ἔχειν ἐπιμέλειαν 
τινος Πη11. 1380}11. ἔχειν ἐπιμέλειαν, ὅπως ἢ 412. 1548 
27. ἔχειν ζωήν Ζιδτ. 581 580. αἴσθησιν Ζιγ 19. 520 14, 
11. αἴτθησιν ἀγαθῶ, κακῷ Πα 2. 125818. τὴν ἐναντίαν 
ἔσχον δόξαν ΟὙῚ. 298 Ρ25. ἡ σοφία τῷ ἔχεσθαι ποιεῖ εὐ- 
δαίμονα Ηζ 18. 1144 36. ἔχειν τὴν ἐπιστήμην τα 8. 101 Β10. 
ἔχειν ἐπιστήμην, ἱ 6 ἡ κτῆσις ορροπίξυγ τῷ θεωρεῖν βνθ 
χρῆσθαι Ἠηδ. 114688, 1147510. Φθ4. 2656 84. ΨβΙ1. 
412.526. ὅ. 4171}5. (ΒΖ δὰ ΜλΤ. 1072 528). --- ἔχει τις 
τὸν ψόγον, τὸν ἔπαινον (νϊϊτυρογατὶ, Ἰαυἀατὶ) ηεβδ. 122818. 
ἔχειν συγγνώμην (νοπίαπι ἱπιροίγαγθ) ρὅ. 1421 840. -- 
ἔχει τι ὠφελείας ὦ μικράς μα 14. 353 "25. ἡὶ ἀμφισβήτη- 
σις (τὸ φάναι 41) ἔχει τινὰ λέγον Πα 6. 1255 Ῥά. ηεβ 8. 
1224 22. μτΊ. 462 Ρ17. τῦτο ἔχει ἀπορίαν ἨΙ2. 1164 
522 (εἴ τὰ τοιαῦτα παρέχει ἀπορίαν α11. 1100 322). Μλϑ. 
1074 "16. ῷαϑ. 1869, τοιαύτην ἀμφισβήτησιν Ζμβ2. 
648 38, πολλὴν ἐπίσκεψιν ἡεη8. 1240 48, προσήκυσαν 
σκέψιν μα 18. 849 381. ἔχει τῦτ᾽ ἀπορίαν ᾧ φιλοσοφίαν 
πολιτικήν ΠγΎ12. 1282 Ρ22. ὅσα ἔχει φιλοσοφίαν μόνον θεω- 
ρητικήν ἡεα]. 1214 518. ἔχει φιλοσοφίαν ἡ σκέψις ῷα 2. 
185.320. τῦτο ἔχει λύσιν πάντων τῶν ἀπορυμένων Φβ8. 
288 581. Θαθᾶδπι ἔοστη 86 ἱπηρθῦβ ἀϑυγραπίαγ, ἔχει ἀπορίαν 
περὶ τῷ μέρας ῷα 2. 18511. ἔχει ἀπορίαν πότερον εἰἶπι 
ΠγΎ 15. 1286}27. εϑ. 1809.389, Φβ8. 198}16. ἔχει ἀμ- 
φισβήτησιν, ἐπίσκεψιν, ἐπίστασιν, δυσκολίας 564 δπιποίαίο 
ἱπίαοστοραίϊνο γ6] ρσϑθρ περί Ηθ1δ. 1168 810. ηεη8. 1240 
48. 2.1280}88 ΒΖ. Μλ9. 1074 Ρ17. δὰ ἱπιρογβομδίθαι 
ἀϑὰπὶ Υἱἀθηῦαγ γσϑβαγθηδδ 6888 Ζμὸ18. 696 "28. Πβ8. 
1268 082. Μβ2. 9971}5. -- ὁ. ἡ ἔχυσα ἱ ᾳ ἡ μήτηρ. ἵνα 
διαπλάττηται τὰ μόρια τὸ ἔμβρυον κατὰ τὰ μόρια τῆς 
ἐχώσης Ζγβ4. 140.587. οὔ 226. γ8. 1541. Πη16. 1885 
518, --- ς. ἔχειν ἱ ᾳ κατέχειν. εἰς πνΐγμα τὸν δὴμον ἔχειν 
ΡΎ1Ο. 141188. οἱ ἐν τοῖς πυρετοῖς ἐχόμενοι ταῖς δίψαις 
Ῥα11. 1871017. --- τὸ τρίγωνον, ὅπερ ἔχεται ὑπό τε τῆς 
πρώτης ἀκτῖνος, ὼ τῷ ὁρωμένα ἢ τὴς σκιᾶς πιεδ. 911 318. 
--- ὅταν ἔχη δὴ τὺς ἀκροατὸὶς καὶ ποιήτη ἐνθυσιάσαι Ῥγ1. 
1408 018. --- ἀ. ἔχειν 1 α δορηϊξαπη ΒΑΌΘΓα ὁ 866 γοὶ ὁ 
Θπαποῖδίο Ἰηξογγοσαίίνο Ῥαϑ. 1866 812. 9,186831. β22. 
1896 δ, ΠΗλῚ. 1289 821. μὸ 12. 889 024, 390"14. ἐνερ- 

γεῖ ὁ νῶς ἔχων (μῦ τὸ νοητόν) ΜλΊ. 1072 528 ΒΖ. (περὶ 
ὧν ἔχειν δεὶ τὸν μέλλοντα συμβυλεύειν Ῥα 4. 1860 488, 
Ροβὲ δεῖ δἀὰ προτάσεις ΨΑμ]οη Ἐποὺ ῥ᾽ 47). περὶ ἑκά- 
στῶν τῶν εἰδῶν ἔχονται ἡμῖν οἱ τόποι Ῥβ22. 1896 "80. οἵ 
αϑ.1868586. Αδ18. 9705. --- 6, ἔχειν α ἴπῦ ἱ 6 δυ- 
νασθαι. ἔχυσι ζὴν, λέγειν, δημεύειν ΠῚ 6. 1292 "27. 15. 
129910. ε8. 1804 "806. ὅδ. 1806 Ρ6. -- 2. ἔχειν ἰηῦγ 
πῶς ἔχοντες. ἔχειν πως ΠΕ2. 1803 320, 23, 81. γὙ15. 1288 
028. πάντως ἔχων Μζ10. 1085 "24, θ8. 1048.318 (ορρ 
ἔχων πως). εὐφυῶς ἔχει ἡ χώρα πρός τι Πε8. 1808 "8. 
οἱ τόποι ἔρχονται εἰς τὸ καλῶς ἔχειν (ἀ6 ζδγΕ 1816) μα14. 
852 51,12. ἡ ὑπυργία ἔχει εἰς ταὐτά Ῥβ1. 1885 329. ἐν 
τῇ θαλάττη ἡ ναῦς μετρίως ἔχει αὶ πλευστικῶς μβ 8. 859 
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Η . 
ἐχέννις 

410. ὑδὲν ἀλλοιότερον πρὸς αὐτὸν ἑκτέον ἢ εἰ μὴ ἐγεγόνει 

φίλος Ηι8. 1166 581, ἀδέποτ᾽ ἀπολυθήσεται (ὶ γραμμὴ) 
τῆς ες ἀλλ᾽ ἀεὶ ἕξει ὥσπερ, ἡ γε Οαδ. 212 νῳ7. --- εὖ 
ἔχειν ς ὅθῃ, τῆς κράσεως, τῷ ἐπικαίρν τόπυ κά. 8395 "25. 

Ζικ1. 688 "20. εὖ ἔχειν 5 806, εὖ ἔχειν τὴν ἔξιν μᾶλλον 
βυλόμεθα ἢ ἢ γιγνώσκειν τί ἐστι τὸ εὖ ἔχειν ηεα 1ὅ. 1216 
025, ἔχειν α ἀαῖ, λανθάνοντες πῶς , ἔχυσιν ἑχυτοὶς Ηθ2. 

1156 48. ἔχειν 6080], ἔχειν (1 6 εἶναι ἐν ἔξει) βέλτιον ἣ ἥ 
γίεσθαι Ἠη1ὅ. 1184 "84. -- ἔχειν ς δάνθγθίο ᾿ροῦβο- 

ΕΤΎΤΙΤΟΣ βαγρδίαγ, ἐναντίως ἔχει ἐπὶ τὴς γενέσεως Ζμβ1. 
646 526. ὁμοίως ἔχει περὶ τὰς ὀλιγαρχίας Πγ18. 1284 
488. περὶ πλήθους τῶῦτον ἔχει τὸν τρόπον Ζιβ18. 505 320. 
ἱκανῶς ἄν εἶχεν ΗΙ1. 11604519. ζ 18. 1148 081 (ροτβοηδ- 
Προγ α 11. 1101.528). βοτὶ ἱπιρθτβ᾽ ἔχει ἐκ ἀλόγως μβὅ. 
862 518. γέγραπται τῷ μᾶλλον εὐσήμως ἔχειν μβ6. 868 
827. --- ἰἸηϊογάπμι ἰῃ δἰ αβτηοάὶ βογπλα 5 ὀρθῶς, καλῶς, κακῶς 
ἔχει γογραπι ἔχει οτιϊουϊταν πρῶτον μὲν αὶ καλῶς (πὸ ἔχει) 
τὸ λέγειν τὴν ψυχὴν μέγεϑος ἔχειν ψα 8. 401 52. οἵ Ζμγ3. 
868 384. Η911. 1159 082. Πβ10. 1272 328. ποῦ. 1460 
"18. δβ]οπ Ροοὺ ΙΥ͂ 411. --- 8. πιο ἔχεσθαι. α. τὴ 
ῥ᾽ ἔσχετο χάλκεον ἔγχος (Ηοιὰ Ὑ212) ποϑδῦ. 1461 488. 
- ὃ. κυνοραϊσταὶ πολλοὶ ἔχονται, τῆς ἀλώπεκος .1β20. 

1398 θΩ7, ὁ ὀῆμος ἀνελὼν τὸν τύραννον εἴχετο τῆς πολι- 
τείας Πε4. 1804 881. ἔχονται τινος δόξης Μν!1. 1087 081. 

ὐκ ἔστιν ἡ δι᾿ ἡδονὴν φιλια ἀρετῆς ἐχομένη ἡμβ11. 1209 26 

081. παρεκβῆναι συμβέβηκεν ἐχομένοις τῆς περὶ τὰς 8λε- 
φαρίδας αἰτίας Ζμβ 14. 608 511. --- 6. εἰσπλέυσιν οἱ θύν- 
νοι ἐχόμενοι τῆς γῆς Ζιθ18. 698}19. ἐπὶ μικρᾷ ἔχεται τὸ 
ἄγονον εἶναι τὸ σῶμα τῶν ὄνων (φτορθ δοϑὶ 8 βύθυ τα) 
Ζγβ8. 14811. ἐχόμενον λέγεται ὃ ἂν ἐφεξῆς ὃν ἅπτηται 80 
ῴεϑ. 22136. Μκ12. 1009 81. οἵ Φζ δ. 236}12, 281 08. 

1. 2. 517 811. ἀϊδὶ συνεχές ᾧῷεϑ. 2217 "10. θ10. 2361 "14. 
ἴα ἐχόμενος βαπβὰ Ἰοοδὶὶ, ἡ ἐχομένη χώρα, κινεῖν ἀεὶ τὸ 
ἐχόμενον Δ] μβ4. 360}18. γ1.870 825. 8. 878 526. 4. 
875 34. Ζγβι1. 184."1}2,528. ὁ βθη ἐχόμενα ἀλλήλων Ζιε1 8. 865 
δ50 311. τὸ ἐχόμενον τῆς ἀρχῆς μβ6. 8064 16. α8. 840 
521. ακ 800 38. 836η88 τΟπηρο ΓΑΙ! τὴν ἐχομένην ταύτης ἡλι- 
κίαν Πη17. 1888 8428. ἐπὶ τῆς ἐχομένης ἡλικίας Πὸ9. 1294 
524, 46 φι!ῖδοι βογίθ, τὸ αὲν αὐτῶν ἐστὶ πρῶτον τὸ δὲ 

δεύτερον τὸ ὁ᾽ ἐχόμενον ΠΥ 1. 1375 4871. τὸ πρῶτον 40 
ζῷον, τὸ ο᾽ ἐχόμενον. ζῷον ὀίπον Μζ 12. 1087582. 

᾿ πρώτη τις φιλοσοφια ὰ ἐχομένη Μγ2. 1004 834 (.γπ ὀευ- 
τέρα 88). εἰ γραμμὰς ἢ τὰ τύτων ἐχόμενα θήσει τις ἀρχάς 

Μκ 2. 1060. 12. ζ8. 1028 ὕ26. τὰ ἐχόμενα εἴδη μὸ 2. 
819}10. τὰς ἐχομένας δυνάμεις Ζγὸ 8. 168.39, 1ύῳ δια τὴν 45 
πρότερον εἰρημένην ἀπορίαν αὶ τὴν ἐχομένην αὐτὴς ΠΎΙΙ. 

128128. οἴ824. ὁθ6. 1292 85. 11. 1296}6. 1ὅ. 1299 

08, βδ. 1264 487. μβτ1. 860 "18. Μζ8. 1028 Ρ26. τὸ 
ἐχόμενον ϊ 6 ἰὰ «ιοά ἀοἴποθρϑ δχροπίίαν, ἐν τοῖς ἐχομέ- 
νοις ἔσται φανερώτερον ϑἰπιὶ Ηι9. 1170. 325. ΖιεΙ. 539 "δ. 80 
Ζγα 168. 121 580. πρὸς τῷ ἐχομένιι Ῥβ 21. 1894 "5. ἐχό- 
μενον τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἐπισκέψασθαι, θεωρῆσαι, εἰπεῖν 
ϑἰπι Ζγδϑ. 169 "10. Μμϑ. 1080 526. Πγ 4. 1276 "16. 
12. 12960Ρ18. Ρα 15. 1815 "22. β35. 1402 3480. ἐχόμενόν 

ἐστιν ἐπισκέψασθαι. εἰπεῖν βἷπι Ζγα 18. 124511. 21. 729 δ6 
ι8ὅ. β8. 180524. Ζμβ7. 652 534. αἰ1. 486 82. ΗΕ14. 
1187.338. Πβ5. 1202 "837. γ7. 1219 322. ε8. 1807 027. 

Ῥα10. 1868 "2, Ὑ1. 1408 Ρ18. 

ἐχενηΐς. ἰχθυδιόν τι, τοίοτιαγ ἰμίοῦ τὰ πετραῖα ἢ ἄβρωτα, 
ἄεβον Ζιβ14. 805 "19-22. (τϑίλογσα (18Ζ86, ἰίδαμα δύ οἱ Καὶ 80 
480 ΕσΒδηθ18 γθιμοσα 7) 8684 δΔῃΐη)4] ᾿σαοίαῃ οὗ Βοοκιμδῆῃ 

δ 

ι6 

20 

10 

ἐχῖνος 

ἀ6 Ηἰδβὺ πϑῦ νοῦ 185; Μ115; ΚαΖι80, ὅ; ΑΖΙιΙ 128, 20) 
ἐχθαίρειν, ΟΡΡ ιλεῖν Ηδ 12. 1126}24., ἐχϑαίρυσι τὰς ἐναν- 

τισμένως ταὶς ὁρμαῖς Ηκ 10. 1180 822. 

ἐχθές Κά4. 2 52. νῦν γε κἀχθές (ϑορῃ Απὶ 486) Ρα18. 
1818 12. 15. 18375}1. 

ἔχθρα, ορρ κολακεία, φιλία ηεγ1. 1388 "80 (Υ ἀπέχθεια 
ηεβ8. 1221.47). μα 82. 1198 520. ἔχθρα τί ἐστι, διὰ τί, 
τίσιν ἐγγίνεται Ῥβ4. 188181-1882 419. ἔχθραν πῶς δεῖ 
ἐμποιεῖν ρ85. 1440 129-82. ἔχθρα πρὸς τὸν ὀῆμον Ῥβ28. 
1400 485. διαὶ τὴν ἔχθραν πιστευθείς Πεδ. 1805 227. 

ἐχθρός Πβ9. 1211 325. Ὑ10. 1287 589 8]. δὲ ὁὸῶ  βύλονται 
κοινωνεῖν τοῖς ἐχϑροῖς Πὸ11. 1295"25. συνάγει ᾧ τὲς ἐχ- 
θίστυς ὁ κοινὸς φόβος Πεῦ. 1804 "28. 

ἐχίδιον σ ἱ μικρὰ ἐχίδνια, μικρὸν ἐχίόνιον, οὔ 1.00 Ῥτοὶ 894). 
ὃ νεοττὸς τῶν ἔχεων Ζιεϑ4. 558 529. 

ἔχιδνα. μόνον ζῳοτοκεῖ Ζιαθ. 49025. αἱ ἔχιδναι: ὑπὸ τὰς 
πέτρας ἀποκρύπτυσιν ἑαυτας Ζιθ15. 599 01. ὁ τῆς ἐχίδνης 
ἰχώρ 8141. 846 38. φασὶ τὸ Σκυθικὸν φάρμακον συντίθε- 
σθαι ἐξ ἐχίδνης θ141. 845 32. τῷ περκνᾷ ἔχεως τῇ ἐχιὀνὴ 
συγγινομένυ, ἡ ἔχιδνα ἐν τὴ συνυσίᾳ τὴν κεφαλὴν ἀπο- 
κόπτει θ16δ. 846 18. (80: ὕοϊαθον νἱνίραγα ἔδθια; Καὶ 422 
Οοἰαθαν θότυβ; Ὑιροῦα δπιηοάγίαθβ ἔδθπι Κα Ζι 28, 12. 88 
188, 18}, ΑΖΙ111θ, 6. 6Ε 18.) 

ἐχινομήτρα. αἱ ἐχινομῆτραι καλείμεναι, μεγέθει πάντων μέ- 
γισται Ζιὸ ὅ. 6880 Ρ6. (Οἰἀἀγῖϑ ᾿πιρογῖ}}}8 Καὶ 587, 6. ΕκΒίπυς 
δβουϊθηΐα8 ἢ. Ἐοβίπυϑ Μεῖο μβαι ΑΖΙΙ 116, θά.) 

ἐχῖνες. μυῶν τινὲς ἐχινώδεις, ὃς καλῶσιν ἐ ἔχνας θ28. 882 Ὁ8. 

ἐχῖνος. 1. ἐχῖνος ὁ χερσαῖος. ἐχῖνος πλανώμενος ὡς εἶδεν ἄλω- 

πεκα Ῥβ20. 1398 "27. αἱ τρίχες τῇ σκληρότητι ἐοίκασιν 
ἀκάνθαις ΖΙΎ11. 611}24. οὗ αθ. 480 "28. ζ81. 581 5. 
Ζγαῦ. 111 081. ε8. 181 585, ὄρχεις ἐντὸς πρὸς τὴ ὀσφυῖι 
Ζιγι. 509 "9. Ζγα 5. 111 Ὁ27. 12. 119 16. ποιώμενοι τὴν 
ὀχείαν ὀρθοὶ τὰ ὕπτια πρὸς ἄλληλα ἔχυσι Ζιε 2. 540 38. 
ταχὺς ὁ συνδυασμός Ζγα ὅ. 111 029, οἱ μὲν ἐν τὴ Υἢ 

(ἄγριοι), οἱ δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις Ζιι6. 612 56. ἸΔΈ. δαϊία 
οαπι νϑηξὶβ τηΐδηῦ Ζιιθ. 612 4. θ8. 881 15. οὗ ἔσβο ἂν 
Ῥ8 246. 5 οἀ ΤΆΘοΟρΆγ ΙΥ̓ 788. δόξα τινὸς ἐν Βυζαντίῳ 
Ζιιθ. 612 "8. 88. 881518. φασὶ τὸν ἐχῖνον ἄσιτον ὀϊα μένειν 
ἄχρι ἐνιαυτᾷ θ65. 88 326. οὗ οβθ Ατ ΡΒ 368, ΒΘοκπιβδῃ 
188. (Εγιμδοθυβ Θαγορϑθυβ 1 ο{Κ 428: 8ὰ 51, 838; ΚαΖι 
29,18; ΑΖΙ168118; Ε13.) - 2. ἐχῖνος ὁ δά ξεῖν ὃ 
πόντιος. ΟΒΙποΙϊάθα Αμ888. τὸ τῶν ἐχίνων γένος Ζιδ4. 528 

82. Ζμδι. 688 "14. γτοίογίαγ ἰῃΐθγ ταὶ ὀστρακόδερμα, τὰ 

πορευτικα Ζιὸδ 4. 521 585. 8. 585"28. Ζμὸ δ. 679 080, 680 
14, 287. 1528}Ὁ11, ἄεθον Ζιδδ. 580 482-581 47. Ζμδ5. 
680 85 -681 89. σφαιροειδής Ζμὸτ τ. 688}14. μαάλιττα πάν- 
των ἀλεωρὰν ἔχει" κύκλῳ γὰρ τὸ ὄστρακον συνηρεφὲς ὼ 
κεχαρακωμένον ταῖς ἀκάνθαις Ζμὸ 5. 619}28. Θγίμδοθο Ἐγ- 
βιγϊοίψαθ τριχὸς χρείαν παρέχυσιν, ἀλλ᾽ ὁ ποὸὼν, ὥσπερ οἱ 
(αἱ Αυῦ, ἐπὶ Ρί6) τῶν θαλαττίων Ζια 6. 490 080, ποντίων 
Ζγεϑ. 188."20. οἵ Η1124. δὲν ἔχει σαρκῶδες, ἐκ ἔχει 
σάρκα ἐδεμίαν Ζμὸ δ. 619 088. Ζιὸ 4. 528 86. ἥκιστα τὴν 
ὄσφρησιν φαίνεται ἔχειν Ζιδ8. ὅ85 328. οΥ Δ 174, γένος, τι 
τῶν ἀκαληφῶν κατεσθίει ὼ ἐχίνως Ζιδθ. 881 08. --- γένη 
πλείω: τὸ τῶν σπατάγγων αὶ τὸ τῶν βρυσσῶν, αἱ ινο- 
μῆτραι (ἵ Ἀν), τὸ ἐσθιόμενον, ἐχῖνοι λευκοί, πρὸς τύτοις 

ἄλλο γένος μεγέθει μικρόν Ζμδῆ. 680 510. Ζιὸδ δ. 580 "1. 
--- α. τὸ ἐσθιόμενον ἀυκπᾶο ονὰ Βϑεῖς Ζιδ ὅ. 580 Ὁ 84. 
ε12. δ44518 (οἴ Οτἶδα8 [694). οἱ ἐν τῷ Πυρραίῃ εὐρίπιῳ 
Ζαδὅ. 6801. Ζιε12. 844521. (ϑρϑιδοτϑοβεϊπιο Θβου!οπίαβ 
δὲ8 ΚαΖμ 180,29. ΑΖΙΙ 176, θα.) --- ὁ. ἐχῖνοι λευκοὶ περὶ 



ἐχινώδης 

Τορώνην ἄδδον Ζιὸ δ. 880 "10-18 (). (Κ 587, 10 ἔογι Ἐδὶ- 
πα ἀθοδάδοίγ] δ, πιὰ ΑΖΙ1176, 6. ϑ μι ζαβῦθυ 6818}}- 
ἴδτυβ ΑΡ888). --- 6. ἄλλο γένος μεγέθει μικρόν, ἀκάνθας 
δὲ μεγάλας ἔχει ᾧ σκληράς, γίνεται δ᾽ ἐκ (κατὰ ΡΙο) 
τὴς θαλάττης ἐν πολλαῖς ὀργυιαῖς, ᾧ χρῶνται πρὸς τὰς 
στραγγυρίας τινές (ΟΥδ88 1Π| 98,1 οὐ 698 οχίτ) Ζιὸ δ. 580 
57, Ζγεϑ.1838520. (Ἐομίπυδβ βαχδῦ 8 Καὶ 687, 7 οἱ ΑΖγϑ7, 
84. Οἰάατίβ Ἀγβίσῖχ [8ηὶ ΑΖΙ1 176, 66. οὗ ἀδ Ηἷδβ οπμαῖθυ8 
ΜΊΙ80-182, Εἰτος Ετάκυπάο ΧΙΧ, 1196.) ---- 8. οἸηδϑι8, 

ζέσις ᾿ 801 

ἕψησις. περὶ ἑψήσεως μὸ. 819 "12. 8. 380}11-381 812. 
τὰ συνιστάμενα διὰ τὴς ἑψύσεως πρὸς τροφῆς ἀπόλαυσιν 
Ζγβθ. 148381. τὰ ἐν ἑψήσει πολυν χρόνον ὁϊα μένει Ζικῖ. 
688 "δ. ὁ τόπος ἔψησιν πάσχει μετὰ τῆς προσύσης ὑγρό- 
τητος αὐτῷ φτβά. 825 021. 

ἕωθεν (εἴ ἕως 1) ῷε4. 228 410. Ζιζ87. 580}19. πΎ14.878 
44, ΧΎΙΘ. 988 227. κς80. 948 "ά. 59. 941 525. λδ. 956 88. 
ἀϊδὶ περὶ δύσιν, ἑσπέρας, μέσων νυκτῶν μαϑ. 845 ν28. γὙ2. 
871 025. ἡεηδ. 1289 14. ἕωθεν καὶ δείλης ἔ 488. 1551 Ρ26. 

δγίμδοθαβ. τὸ κερατοφόρα ἔχει πλείους κοιλίας" καλῦνται τα 10 
μόρια κοιλία ᾧ κεκρύφαλος ὶ ἐχῖνος ᾧ ἥνυστρον Ζμγ14. 
614}15. 15. 676311. Αδ14. 98 817 οὗ Βοῃοὶ δρ Νδἱῖζ 
165. ἐν τῷ ἐχίνῳ ἡ πυετία Ζμγ15. 676 311. --- 4. ἐχῖνος, 
ἄγγος τι 416. 1541 θῶ. 414. 1547 "82. 

ἐχινώδεις τῶν μνῶν τινές θ28. 882 "8. 

εὐθὺς ἕωθεν ΠΕῚ1. 1814 080. ἕωθέν τε αὶ νήστεις ὄντες 
πια22. 9012. τό γ᾽ ἕωθεν (ἰ ᾳ ἕωθεν) Ζιε!4. 548 522. 

ἑωθινὸν πνεῦμα πκς21. 9427. 
ἕωλοι ἄρτοι πκαδ. 921 08. ἕωλον ὶ παλαιὸν τὸ λιμναῖον ὕδωρ 

ἐστίν 201. 1615 "25. 
15 ἑῷος. ἐκλείψεις ἑῷαι μβ8. 8671 27. πκς18. 942 324. ζέφυ- 

ἔχις. γένος τι τῶν ὄφεων Ζιθ11. 600 Ῥ26. τοξογίαν ἰμίδν τὰ 
ἰοβόλα Ζιθ29. 601 428. ἐχ ἥμερος πι4δ. 895 "26. ἡ πληγή, 
τὸ δῆγμα θ140. 844 085. Ζιθ29. 601 528. ἐκὸύνει τὸ γῆ- 
ρας Ζιθ11. 600 25. ζῳοτοκεῖ μόνον. ῳοτοκήσας ἐν αὐτῷ 
πρῶτον Ζιγ1. 511 516. ε84. ὅ58 528 8η: 
ὄφιν 8181. 845}19. σαῦρον, ὕδρον μεταβάλλεσθαι εἰς ἔχιν 
ξηραινομένων τῶν λιμνῶν ἢ 828. 1582 "28, 838. ἡ χελώνη, 
ὅταν ἔχεως φαγη, ἐπεσθίει τὴν ὀρίγανον Ζιιθ. 612 824. θ11. 
831 221. οΓ 5. Ναϊυνγροβοι ἀν Βομ ἀκτοίθη 198. ἐν Κρήτη 
τὸς ἔχεις ὅ φασι γίνεσθαι θ88. 886 "27. οἵἩ Βοβθ ΑΤ ῬΒ 36 
881. τοὺς ἐν Ναξῳ σφῆκας φασιν ἐσθίειν τῇ ἔχεως θ140. 
84482. οὗ Εοβο ἰὉ 842. (γ᾽ρθγα διλιποάγίθβ ΑΖΙ1116,6. 
οἵ ἔχιδνα.) 

εὐγει τὸν ἱερὸν 30 

ροι ἑῶοι. αὐραι ξιῶαι πκχς 54. 946 "19, 15. αὔρας ἐξ ἕωας 
συμβαίνει πνεῖν (Ὁ) πκς ὅ4. 9346}14. ὅθ᾽ ἕσπερος ὕθ᾽ ἑῷος 
(8. ἀστήρ) ὅτω θαυμαστός Ἠεβ8. 1129 "28. --- εἴ τι μὴ 
κατὰ τὰς ἑυΐας (“ἴπ ταρὶοηΐδι8 οΥ θα α θα8᾽ δὴ ἐὑθιαροτα 
ταδίαςϊπο ὅ) ἐστίν κά. 394 511. --- ἑῶος βἷῃθ ι βιῦβοσ δχ- 
Βιθοίας 946914, 18, 19. 

ἕως. 1. ὑποφωσκώσης ἕω ἢ ἤδη πρωΐ πκεδ. 988 582. περὶ 
ἕω, ορρ περὶ δυσμάς πκεά. 938528. ἀφ᾽ ἕω, ορρ ἀφ᾽ 
ἑσπέρας πκε15. 989 Ρδ. εἰς ἕω ΗΙ1. 1164317. ---- 2. οτίΘη8, 
τορῖο 6061}. πρὸς τὴν ἕω τὴν χειμερινήν, τὴν θερινήν μα18. 
850821, 29. αἱ πρὸς ἕω τὴν ἔγκλισιν ἔχυσαι πόλεις Πη11. 
1880.489 (βγῇ ἀνατολή 540). τὰ ἀπὸ τὴς ἕω πνεύματα, 
ΟΡΡ τὰ ἀπὸ δυσμὴς μβ6. 864524. πχς 21. 942 58. δ4. 

ἱψανός. τῶν φυομένων τὰ μὲν ἑψανά, τὰ δὲ ὠμὰ βρωτά 9468. ἔστι τὰ πρὸς ἕω ὑψηλότερα τῶν πρὸς ἑσπέραν 
πκ4. 928 317. τὰ μὲν ἑψαναά, τὰ δὲ ὀπτανά πκϑ. 928 8 πκχς]. 940 320. " 
421. ἕως, αυδιμάϊα, ο ἱπὰ ἱροτῦ Πθ 4. 1888 "25. ἕως μέμνηται 

ἕψειν. τὸ ὑγρὸν ἢ ὀπτώμενον ἢ ἑψόμενον μὸ 2. 819 "28. 
ἕψεσθαι ὑπὸ τῷ πυρός μὸτ. 384 520. ἔψειν μαλακῶς ἢ 
μὴ συντόνῳ τῷ πυρί Ζιζ2. 5601. οἵ ΖγΥΎΙ. 152 56. συν- 
ἴσταται ἑψόμενα οἷον τὸ γάλα Ζγβ2. 1851. ἐν τοῖς ἑψο- 85 

᾿Ὶ 
μένοις τὰ μολυνόμενα Ζγδτ. 116 51. ὅταν ἑψηθὴ μέχρι 
ζέσεως 208. 151588. χύτραι ἑψημέναι πεϑ86. 884 Ρ14. 
-- ἑψητός. ἡὶ πᾶν σῶμα ἑψητόν μὸ 8. 3880 »24. ἑψητοί 
(ἰχθώες) Ζιζ 15. 569 "20. (σογβίο ϑοοῦϊ : Κδτοοδ γ6] σϑὰ- 
εὐΐδ, ΑἸὈοτῦ: σαγζαῖδ, ΟδΖδο: τηϑρπϊθα ἀμ ὨΔΙΙΟΔΓΌΠΙ. 40 

γοσβῖο ὙΒοπῖδθ 860 οἵἷὰ νοὶ βογι ρύβ' πο γϑρϑγὶῦ. ΘΠ ΡῈ Γ 
τοοῖθ δάηοίδυιθ: ἤορ δϑῦ ποῃηθῇ ῥ βοῖβ, 864 αγίϊβ8 ἴῃ β'ΘΏΟΓΘ 

Ργδ.1401328. ἕως ἄν, ἕωσπερ ἂν α οοπὶ ρῥταθ8 Πγ 8. 
1210585. αν21. 480}11. --- ἀοῃθ6, ὑϑᾷὰθ ἄυτα, ὑβαὰ6 δὰ 
ἕως ες ἱπὰ δος Ψγ12. 485"8. Πεδ. 1804 "87. 6. 1305 "6. 
1. 1801 38. ἕως ἄν ς οοηὶ κοῦ Πδ 14. 1298516. 158.1800 

426. ε8. 1800 525. 1. 1807 "δ. (τὸ τέκνον, ἕως ἂν ἦ πη- 
λίκον ἡ μὴ χωρισθὴ Ηε10. 1184 "11, ἕοτέ ὁ οοἂδὰ ΚΡ ΟΡ, 
6011 ἡμαϑ84. 1194 "15 μὴ οπιϊξίθαδυπι 68..} ἕως ς δοῃΐ Δ0Γ 
ΑΎ83. 8914, Ζιγδ. 518 36. Πβ7. 1261 58. πε80. 8842. 
οβ1851 56. ἕως ἂν ς ορῦϑον 0β1848 521. ---- ἕως ς οποὶ 
ἕως τῶν ἀτόμων, βγη μέχρι τῶν ἀτόμων τβ2. 109 516,21. 
Ζμαϑ. 648 522. ἕως τῷ γενέσθαι Ζμγθ. 668 "2. ἕως τύΐτυ 

Ρἰϑοΐασα οοαυθπάο δὰ δραϊαβ. σοιηρδγαν! ταγηνιστύς, ἀν- 
θρακιεῖς; ἰίδαμθ ἔδγθ ἱ ᾳ νϑγῃδουΐο: Ββοϊῆβομε, Κουὶ- 
ββομ86. Ο ἱπορίθ: ἀοηὺ οἡ ζαϊ{ ἀθ8 βδυςθδ. οἵ 8.1 462, ΠῚ 45 
484. ΑΖι Π 84, 89. υπάο Καὶ 151: ΑἰΒοτγῖπα Βαδρβοῦμβ, ἤοη 
᾿ῃι6} 1160.) 

ἕψημα. ἐπὶ τοῖς ἑψήμασιν ἡ καλυμένη γραῦς Ζγβθ. 1481. 
ἐν τοῖς ἑψήμασι ψυχομένοις τὸ περίξηρον περιίσταται Ζγβϑ. 
181.480. τὰ τῶν χεδρόπων ἑψήματα Ζμβῖ. 658324. 50 

Ζιι46. 6080 527. ἕως τινός, ἕως τίνος Ηκ 3. 1173 827. θ9. 
115954. ἕως τῆς τῶ ἀεὶ κινῦντος ἐνεργείας Μθ8. 1050}5. 
κβϑ. 1005510. ἕως ἥβης ρ8. 1424 381. ἕως τῆς νυμηνίας 
οβ1858 4. ἕως Ἡρακλέυς στηλῶν, τῆς Κελτικῆς 4] κϑ8. 
898082, 39441. 685. 887 "7. 180. 8438 320, φτβ2. 828 
4871. ἕως εἰς τὴν κοιλίαν, τὴν ὥραν 4] Ζμβ8. 660 411. 
φταὶ. 816}"20. 8112. 841 32. οὗ Ἑμοκθα Π 21. 

Ζ 

980.426. ζέει ἐν τοῖς κλαϑοις τῷ φυτᾷ ἡ θερμότης φτβτ. ζ. τὸ ἔψζ συμφωνίας φασὶν εἶναι Μνθ. 1098 "20. οἱ μὲν 
ἢ ῦ σὰ 821 516. ἔζεσεν αἷμα (γοτβὰβ Ἡοπιδγίουβ, αυΐ Βοάϊθ πῃ τὸ ζα ἐκ τὸ σ ᾧ ὃ ὶ α φασὶν εἶναι. οἱ δέ τινες ἕτερον Γ 

φθόγγον ᾧ θδένα τῶν γνωρίμων ΜΑϑ. 998 5ὅ. Ἔοχϑίδῦ, οὐ Ὅμηρος οχίγ) ΗΎ11. 1116 Ρ29. ---- ξοιτηθηϊδγὶ 
Ζαγκλαῖοι Πε8. 1808 85. (ὁ ἐκ μέλιτος οἶνος) ζεῖ πολὺν χρόνον θ22. 882 510. 
Ζάλευκος νομοθέτης Πβ12. 1214522, 29. Γδοῦ. 1061 48. 56 ζέσις, ὑπερβολὴ θερμότητος, ορρ πῆξις Γβ 8. 8380 "27. ὑπερ- 
ζεῖν. τὸ ζέον ὕδωρ θερμαίνει μᾶλλον τῆς φλογός, ἀλλ᾽ ὁ βολὴ θερμῶ ᾧὶ οἷον ζέσις ἐστὶ τὸ πῦρ μαϑ8. 840 "28. ἐστὶν 

καίει ἐὸὲ τήκει Ζμβ 2. 648 526, 28. μὸ11. 389 "2. πκὸά. ἡ φλὸξ πνεύματος ξηρὰ ζέσις μα 4. 841}22. ἡ ζέσις γί- 

9042 
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νεται πνευματαμένυ τὸ ὑγρῶ ὑπὸ τὸ θερμᾷ αν20. 419 
581. ἑψηθῆναι μέχρι ζέσεως 208 1515 "89. ζέσιν ποιεῖν " 
ἐστὶν ἡ σίξις. μικρὰ ζέσις μβ9. 810 56,9. ὁ ἐγκέφαλος 
εὔκρατον ποιεῖ τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ θερμότητα ἡ ζέσιν Ζμβτ. 

Ὧν 

νεφέλας ἄγει πκς 34. 942 540. ζεφύρυ πνέοντος οἱ κύνες 
ἥκιστα τὰ ἴχνη εὑρίσκυσιν. πκς 22. 942 18, ζέφυρος πρὸς 
τὴν δείλην πνεῖ, πρωὶ δ᾽ ὅ πκς 838. 944 210, 85. 944 481, 

Ζῆθος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Ζήθυ ἔ 596. 1518 081. 
852 "27. ἡ ὀργὴ ζέσις τῷ περὶ τὴν καρδίαν αἵματος ᾧ θερ- 5 ζῆλος, ἀεῇ Ρβιι. 1888"80. ορρ καταφρόνησις Ῥβ11. 1888 
μᾷ ψα!ὶ. 408 3481. 

ζευγῖται, τέλος ᾿Αθηναίων Πβ12. 1214 520. ἢ 850. 1587 
417. 

ζευγνύναι. τὸν Ἑλλήσποντον ζεύξας ([βοὸν 4, 89) Ργ9. 
1410 11. --- συνδέσμως ὀλίγυς ποιεῖν, τὰ πλεῖστα δὲ τὸ 
ζευγνύναι 328. 1484 "14 (ὅρρὶ ᾿ 189). 

ζεῦγος. παρώξυνε τὰ ζευγη (ἰυπιθηΐ8) πρὸς τὸ ἔργον Ζιζ 24. 
511082. ---- ἕν ζεῦγος ἀετῶν ἐπέχει πολὺν τόπον Ζιι 82. 
619 880. ἐκ τῷ ζεύγος τῶν ἀετῶν θάτερον τῶν ἐκγόνων 

528. περὶ ποῖα, ἢ ἐπὶ τίσιν ὁ ζῆλος Ρβιι. 
ζηλότυπος. οἱ ζηλότυποι τῶν ἀνδρῶν θ168. 8468 529. 
ζηλὲ νν ΟΡΡ καταφρονεῖν Ρβ11.1888 528. πῶς ἔχοντες ζηλῦσι 
ὺ τὰ ποῖα αὶ ἐπὶ τίσιν Ῥβιι. τὰ ζηλύμενα, γα τὰ τι- 
μώμενα Ραῦ. 1860 084, 87. --- ζηλωτὰ τὰ ἔντιμα 
ἀγαθά Ῥβ11. 1888 "10, 26. ζηλιυτοὶ τίνες Ῥβιι. 1888 
ν18. ΝΣ ζηλωτὸς πότμος [ 625. 158811., ἀρχὴ καλλίων 
ᾧ ζηλωτοτέρα τῷ βελτιόνων ἄρχειν ΠΕ11. 181 ν6. 

τϑοΝ ἕω θαυμαστύς Ρββθ. 18385851. 
ἁλιαίετος γίνεται θ60. 848 085. οἱ πέρδικες ἐ ἐκκρίνονται κατὰ τὸ ζηλωτικοὶ τίνες Ῥβ11. 1388 588. ζηλωτικοὶ περί τι ΡβΙ11. 
ζεύγη μετὰ θηλείας Ζιι8. 618 "24. --- φλεβῶν τέτταρα 
ζεύγη ἐστίν Ζιγ8. 512518, 26. --- ζεύγη αὐλῶν, τὰ βε- 
βρεγμένα τῶν ζευγῶν εὐφωνότερα, πιέσαι τὼ ζεύγη ακ802 
22, 26, 804 318. 

Ζεῦξις ποϑδ. 146112. ἡ Ζευξιδος γραφὴ ἐδὲν ἔχει ἦθος 50 
ποθ. 1450 527, 28. 

Ζεύς Ηδ8. 1124 "10. οβ1846 384. 995. 838 324. Ζεὺς 
ὁπλόσμιος Ζμγιο. 618 ."19. Ζεὺς ὅρκιος 9152. 845 ν88. 
Ζεὺς ἕρκειος ἢ 814. 1540.542. 815. 1540 "20. Διὸς ἱερόν 
θι1ι10. 840"24. 187. 844 ν6. τὸν Δία γενέσθαι ἐν Κρήτη 35 
988. 88629. διὰ τί Ἥρα ὀμόσαι προσάγει τὸν Δία (Ηοπι 
ΤΊΙ08) 157. 1604 δ1δ, 28. Ζεὺς ἄρχει Μνά. 1091}60. 

ΠΥ 18. 1284 "81. ἐκ αὐτὸς ἄδει τοῖς ποιηταῖς Πθ5. 1339 
"8. ἄτοπον εἴ΄ τις φαίη φιλεῖν τὸν Δία ἡμβ11. 1208 "80. 

1888 "9. 

ζημία αᾳυϊὰ ρτορτῖο βἰσπϊβοοῦ, ἀιθηι Ἰαύϊογθμι ἀβαπι Βαθοδὲ 
Ηετ. 1182 12,12. Ορρ κέρδος ,1εβ 8. 1221 34, Πε2. 
1802 4838. Ρα 12. 1872 88, δ12, τάττειν ζημίαν τινί, ἐπί- 
κειταί τινι ζημία, ορρ τάττειν, πορίζειν μισθόν. ἄδειαν 
Πὸϑ9. 1294.5838. 13. 1291.518, 22, 88, 40. 14. 129817. 

τιμᾶν ζημίας ρδ. 142108, τὸ τῆς ζημίας μέγεθος Πβ12. 
121411. 

ζημιῶν, ἄδιηπο αἴβοογο. ζημιῦσθαι, ορρ πλέον ἔχειν ἨΕεΊ. 
1183"14, 18. οὔ 4. 1180 336. ἐζημιώθησαν μβ 8. 859 51. 
-- ρυμίτε Πεά. 180416. ἢ ὅλως ἀφιᾶσιν ἢ μικροῖς ζη- 
μιᾶσιν Ῥα12. 1372 321. --- ζημιὰ σθαι πεντήκοντα λίτρας 
4868. 1880 514,11. Ὁ απ ϑλεοι ἣ μὴ ἐζημιωμένοι Ρα12. 
1872 838. δημὶὀντᾶι (ρϑβ8ῖνθ) Πζ δ. 1820 810. 

δὶ ὃ πάντα͵ θύεται ΗΙ2. 108 51δ. ηΕη11. 1244 514. ὕει ὸ ζημιώδης ἡεβ 8. 1221 528. 
ὁ Ζεὺς θχ ὅπως τὸν σῖτον αὐξήση, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης Φβ8. 

τε Β18. τῷ ἀγαθῷ δαίμονι ὄνομα εἶναι Ζεὺς ὁ ᾿Ὥρο- 
μάσδης ἢ 8.1415287. Διὸς φυλακή (Ργιμαρ) Οβ.18. 298 
.8. Διὸς φυλακή, Ζανὸς πύργος Ε 199. 1818 819, καλθμεν 

ὼ Ζῆνα ὸ Δία, ὡς ἄν εἰ λέγοιμεν δι᾽ ὃν ζῶμεν ΚΊΟ 401 85 
814. νὴ Δία ΠΎ10. 1281 816. 11. 1281 "8. πρὸς Διός 

[.88.1490 327. Ζεύς, Διός ἃ] ἴῃ νϑγβίδυαβ Ποπιθγιοῖβ Α᾿ 544 
Πα12. 1259}18. Ηθ12. 1160 "26, ΒΙ1δ τι4. 1667, Θ21 
Ζκ4. 1001, ΔΛ 548 Ρβ9. 188713835, Ο192 κθ. 400 819, 

Ὑ284 ποϑῦ. 1461 880; ἰῃ ἈΠΟ ροθίδα ἱποοῦῦ Ργϑ8. 40 
1409 818: ἰπ ἔγ 12 διπιοη! 8 Ζιε8. 842 "8: ἴῃ νουβῖθυ8 
Αὐι βϑιοϊο!ςἰβ Υ 625. 1588 Ρ160, 24: ἴῃ Θρ ἱαρμὶὸ ἢ 596. 157ὅ 

487 -- Διὸς ἀστήρ, Διὸς κύκλος μαθ. 848 580. Μλϑ8. 
1078 .084. κ,. 392 λ2δ. 6. 399810. 

Ζεφυρία. Μῆλος. μία τῶν Κυκλάδων, ἐκλήθη ἢ Ζεφυρία «5 
514. 1562 822. 

ζεφυρικός. τὰ ζεφυρικὰ (με πνεύματα) προστίθεται τῷ 
βορέᾳ μβ6. 364520. 

ζεφυριος. 1. νϑῃΐυβ. ἕτεροι σκῶπες τοῖς ζεφυρίοις, φαίνονται 
Ζιι28. 618517. --- 2. τὰ ζεφύρια 80 ὠά, ἴᾳ ὑπηνέμια. συν- 80 

ἱσταται κυήματα τοῖς ὄρνισι ὸ αὐτόματα, ἃ καλῦσιν ὑπη- 

νέμια ὼ ζεφύριά τινες ΖΎΥἹ. 149 δὲ, ζεφύρια καλεῖται τὰ 
ὑπηνέμια ὑπό τινων, ὅτι ὑπὸ τὴν ἐαρινὴν ὥραν φαίνονται δε- 
χόμεναι τὰ πνεύματα αἱ ὄρνιθες Ζιζ 2. 560 "6. οὗ ὡσν, 
ὑπηνέμιος. 

ζέφυρος. ὁ ἀπὸ τὴς ἰσημερινῆς ὀύσεως κα. 894 Β25, 26,20. 
μβδ. 868 512, 804.418,}}8, 28, 865 88. ὁ ζέφυρος πόθεν 
ἔχει τὸ ὄνομα σ918 012. 288. 1521 184. τὸν ζέφυρον 
εἶδος τιθέασι τὰ βορέν Πὸ 8. 1290.519. ὁ ζέφυρος καυμα- 
τωδὴς μβθ. 864 "28, εὐδιεινὸς κ᾿ τπότος πκς 31. 948 591. 80 
δδ. 946}21, λειότατος ᾧ ψυχρός πκς δ2. 946 317, μεγάλας 

δ5 

ζημίωσις. περὶ ζημιώσεως ἀμφισβητεῖν Πδ16. 1800 "22. 
ζῆν. οὔγπιοὶ ψα2. 405 ὉΩ1. πλεοναχῶς τῷ ζῆν λεγομένυ, 

κἂν ἕν τι τύτων ἐνυπάρχη μόνον ζῆν αὐτό φαμεν ψβ2. 
418 "22. ἡ φύσις, μεταβαίνει, συνε ὥς ἀπὸ τῶν ἀψύχων 
εἰς τὰ ζῷα δια τῶν ζώντων μὲν ἐκ ὄντων δὲ εἴων Ζμδδ. 
681 518. αἰσθήσει διαφέρει τὰ ζῷα τῶν ζώντων μὴν 
Ζγα 28. 181 4, ἰίλααθ ζὴν ἀαϑαγραίαν ἀ6 Δηϊτλβηθΐθυδ, εἴ 
Ρἰδαυῖε οἵ ΔΕ ΪπΙ 1 8, Θ θογαμηαιθ Ῥϑγθθυϑ. τὸ γεννῆσαι 
κοινὸν ἔργον τῶν ζωντων πάντων, ἀποτελεῖν τὸ τῷ ζῶντος 
ἔργον Ζγα 38. 131 281,6. φυτῇ βίον ζὴν Ζγβ 8. 186}18. 
γὙ2. 158328. ε1. 1719 52. ἔνια τῶν φυτῶν ζῶσιν ἐν τόποις 

ξηροτάτοις φτα 4. 820 38, δ, 8. ζῆν ἰχθύων βίον Ζμβ11. 
660 082. τὰ ζῶντα τῷ προσπεφυκέναι Ζγα1. 118 "11. 
Ζμὸδδ. 681 516, 26. Ζιαι. 481 "8. σαρκὸς ζώσης χυμοί 
Ζιε81. 856 "22. ὐδὲν ἧττον τά τε σπέρματα ΡᾺ τὰ κυή- 

ματα τῶν ζῴων ζῆ τῶν φυτῶν Ζγβ8. 1806.584. τὸ ζὴν 
τὴ ἁφὴ ὥρισται ΨΥ 18. 485 "16. ταὶ φυτὰ ζῆ, ἀϊδὺ ζῷον 
εἶναι Ψψαδ. 410 028. β418 325,1. ζι. 461 028, 21. φὸτ. 
261.416. διηρημένον τὸ σῶμα τῶν ζώντων πάντων τῷ 
ἄνω ᾿ κάτω ζ1. 4671}18. τὰ φυτὰ ἢ ἔνια τῶν ζῴων 
διαιρέμενα ζὴ ψαδ. 411}19. β2. 418 "11. ζ 2. 468 321, 
80. ανϑ8. 471 021. 17. 419 58. Μζι6. 1040 018. --- σύν- 

δεσμος ψυχῆς συΐματι τὸ ζὴν Μη6. 1045512 ΒΖ. τὸ 
ζῷόν ἐστι φύσει ὑγρὸν αὶ θερμὸν ᾧὶ τὸ ζὴν τοιῶτον μκχὅ. 
466 518. ζ4. 469 08. αν8. 4742. ΜΑ 8. 988 824 τῷ 
ζῆν ὅρον εἶναι τὴν ἀναπνοήν ψα 2. 404 89. αν21. 48012. 
ἐν τῷ πνεύματι ἐνίων ἐστὶ τὸ τέλος τῷ ζὴν Ζμγθ. 669 

418. τὸ ζὴν ὁρίζονται τοῖς ζῴοις ὀυνάμει αἰσϑήσεως, ἀνθρω- 
ποις δ᾽ αἰσθήσεως ἢ νοήσεως Ηιϑ. 1110 816. ηεη12. 1244 
028 βη4ᾳ. Πη16. 1885 "26. ζῆν, ἐγρηγορέναι πιη1. 910 "18, 
ζῆν αἰσθήσει μόνον, φαντασίαις, λογισμοῖς, μνήμῃ, ἐλπίδι, 
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ἅθει Ἠη 6. 1149510. ΜΑῚ1. 980 26. Ρβι12. 1389 421, 88. τὴν ζήτησιν πρὸς τὸ πρᾶγμα. πρὸς τὸν τἀναντία λέγοντα 
18. 1390 86. ζῆν ἐν ἐπιτηδεύμασιν ἐπιεικέσιν ΗχΊΟ. 1180 Οβ18. 294 58. ἅπτεσθαι τῆς ζητήσεως ἐξ ἀρχῆς Γαδ. 821 
416. ζῆν κατὰ πάθος, κατὰ λογισμόν, κατὰ τὸ ἦθος μα 1. 41. ἄνευ, μετὰ ζητήσεως μα18. 849521. ζήτησις προσάν- 
1095 48. Ῥβιϑ. 1890516. ζῆν πρὸς τὸ καλόν, πρὸς τὸ δί- τῆς Ηα4. 1096 412, ἐπιπολαιοτάτη Πγ8. 1216 320. --- ἥ 

καιον, πρὸς τὸ συμφέρον, πρὸς τὴν πολιτείαν Ηκ10. 1180 δ ζήτησις τῷ μέσυ ἐστίν Αὁ 2. 90 "24, 8. 90 "8ὅ. 
410. ἡεα 4. 1215 "12, Ρβ18. 1889 086. 14. 1890 484. ζητητικός πιδ1δ. 910 380. τὸ ζητητικὸν ἔχυσι πάντες οἱ τῷ 
Πε9. 1810485ὅ (εἴ 8. 1808 Ρ21). ζῆν πρὸς ἄλλον Ῥαϑ. ΣΣωκράτυς λόγοι Πβ6. 1268 512. 
18671.82. πεγ. 1238 085. ζήσεται ἡγεμονικὸν ἢ πολιτι- ζιγνίς (Υ] ζίγνης, ζιγνύς, δὀίγνυς, δειμνύς, πὶ ριιῖβ ναγθίο Τμο- 
κὸν βίον Πη6. 1821 5, β6. 1266 521. --- τὸ ζὴν τῶν καθ᾽ ἸΏ86,) ἀγρῃηὶβ αδΖδθ, μαϊγζ ΑἸἹθοσγίο, οὔ ΟΚβϑη [βἷβ 1829 
αὐτὸ ἀγαθῶν ἢ ἡδέων, καθ᾽ αὐτὸ αἱρετόν Ἠιϑ. 1170 319. 190 ρ 628). ἡ καλυμένη χαλκὶς ὑπό τινων, ὑπὸ ὁ᾽ ἐνίων ζιγνίς 
(4. 1166 35.) κά. 1178 511 βᾳᾳ. Ῥαθ. 1862 "26. ηεη12. Ζιθ24. 604524. (ἴῃ ϑαγάϊηϊα οὐ [{8]186 μοάϊβ οἱοίρτια δ 
1244 "27. βέλτιον. τὸ ζῆν τῷ μὴ ζῆν Ζμβ!1. 181 580. (τὸ ἴπ00}18 νορααν 8.1 666, ΠΠ 4714. [μδοοτία Ομ] οἰάθ8 Κα 1ὅ, 6. 
τεθνάναι τῷ ζὴν ἐστὶ κρεῖττον ἢ 40. 1481 51.) τί τῶν ἐν τῷ 80.116, δ. 860 ν6] ΑϑΙθρμδγὰβ ραπποηΐουβ νοὶ ΑΒ] ρμ8- 
ζὴν αἱρετόν ἡεα ὅ. 1216 17, 1216.510. συνέρχονται ᾧ τῷ τὰβ Κι δ ΑΖΙ1116. οἵ Εὶ 88 Β 69 ἰδὺ ΧΙ, 4. Μ 808. 
ζὴν ἕνεκεν αὐτῷ ΠΎγΘ. 1218 924. καλὼς ζὴν ν 8 καλώς. 15 δ88]π)88 ὀχθτοῖῦ ῬΙη 68.) 
ζὴν εὐδαιμόνως ἢ καλῶς Πγ9. 12812. εὖ ζῆν Ζμβιο. ζοφερός. τὴν ὄψιν φθείρει τὸ σφόδρα λαμπρὸν ἡ ἥ ζοφερόν 
8ὅ6 46. ζῆν σωφρόνως. ἐλευθερίως. ταλαιπώρως, ἐπιπόνως, ΨΎΣ. 428 δ, νέφος ζοφερόν μγ4. 815219. χρῶμα ζοφε- 
ἀσελγῶς Πβ6. 1266 480- 834. ε6. 1800 Ῥ40. ζῆν ἀφ᾽ ἑτέ- ρόν, ὃ καλῶσιν ὀρφνιον χϑ. 192321. θάλαττα ὁιαφαίνεται 
ρων Ῥβ4. 1381 528. ζὴν ἀπὸ τῶν χειρῶν ΠῪ 4. 1277 339. ζοφερά, ἄϊδβι κυανῆ, πορφυρίζυσα θ180. 848 325. 
ἐργαζόμενοι ἔχυσι ζῆν, ΟΡΡ δύνανται σχολαζειν Πὸ 6. 1292 20 ζ όφος. Ὄλυμπος παντὸς ζόφιυ κεχωρισμένος κβ. 400 38. 
27, --α πιϑίδρῃ οἱ νομάδες ὥσπερ γεωργίαν, ζῶσαν “γεωρ- ζοφωδης. ἄνθη σκιερὰ "ὦ ζοφωὸδη χά. 1941 Ῥᾳ, ἀὴρ ζοφωδὴης 
γθσιν Πα8. 1256384. τὸ πῦρ ζῆ, ἕως ἂν τροφὴν ἔχη ΩΝ παγετώδης τὴν φύσιν κῶ. 892 6. ὁ εὖρος ζοφωδέστατον 
Μβ Ω. 855 84. τὸν ἀέρα ποιεῖ πκςδ8. 946 484. ἡ θάλαττα τῷ ἄρα πνέον- 

Ζήνων. εἰ συνέβη ἄμα τιμωρήσασθαι ὑπὲρ πατρὸς ἢ μητρός, τος ζοφωδης γίνεται, τῷ νότυ κυανέα πκοϑ1. 944 "22. 
ὥσπερ Ζήνωνι Ῥα13. 1312 5. -- Ζήνων τὴς διαλεκτικῆς 36 ζύγαινα. γοξεγίατ ἰπίον τὰ μακραΐ, ἔχει τὴν χολὴν πρὸς τῷ 
εὑρετής 84. 1484 028, 80, 87. Ζοποηΐβ ἀοοίγπα, δγραὰ- ἥπατι Ζιβ1δ. 50610, 1. (Ζγξδθπα ἸΩΔΠοὺ8 Καὶ 488. ΚαΖι 
τηθηΐβ ἀ6 δηὐὶ8 υπὶϊαῦα δαῦ τηυ]εἰτυἀϊπα ἕ 2. 976 825. 4. 84,24. ΑΖΙ1128, 22. μοάϊθ ζύγαινα Ε 94, 8.) 
919 84. δ. 919 428. 6. 979 587. τι10. 170}28. 88.182 ζυγομαχῶν (6χ ροθὲβ δοϊηΐοο ἱποοσίο Μοίμοκο Ὁ 608.0 
θ26, τεϑρ τῷ ἐκ τῆς ὁΐϊιχοτομίας λόγῳ Φ2α8. 181 "8 (εἴ 117) ΡΎ11. 1418 812. 
8680} 884"16, 41, 47. ΖΘΙ]ΟΡῚ 427, 8). ὃ μήτε προστιθέ- 80 ζυγόν. τὰ μαλάκια βαδίζυσι κατὰ ζυγά Ζιε12. ὅ44 55. --- 
μενον μήτε ἀφαιρύμενον ποιεῖ ἀἶζον μηδὲ ἔλαττον, ὅ ὦ φη- τα: ἀκριβέστερα τὰ ζυγὰ τὰ μείζω τῶν ἐλαττόνων μχ!. 
σιν εἶναι τῶτο τῶν ὄντων Μβ 4. 1001 "7. ὁ Ζήνωνος λόγος, 849}21-850 32. --- ἰαρπι ᾿ἰδγαθ: παλιν ἀναφέρεται τὸ 
ὡς ψοφεῖ τῆς κέγχρου ὁτιῶν μέρος Φηδ. 250 520. Ζήνωνος ζυγόν βΧ3- 850". ἔστω ζυγὸν ἀρθὸν ΜΧΞ. 850511. ζυ- 
λόγος περὶ τόπυ Φδι. 209528. 8.210}22. ξ6.97925. Ζήνω- γὸν μὴ ὑπερβαίνειν. τυτέστι (Ργιμ8ρ) μὴ πλεονεκτεῖν Γ 192. 
νος λόγοι περὶ κινήσεως τέτταρες Φζϑ9. 2. 288 521. θ8. 208 88. 1612 841. τὰ ἰσάζοντα ζυγά πκς 28. 948 81. ἐν ζυγοῖς 
1. ατϑ08 319, 969 826, "17. ΑΒβΙ17. 65}18. τθβ8. 160 ἠρτημένα Ζγὸϑ. 111.580. --- ἰγβῃβι]]υχα: μᾶλλον αὐτῶν 
58. (11. 11239. 24.119 "20. --- τὶ ἀθ Χοπορβδῃθ, τὰ πρὸς αὐτῷ τῷ ζυγῷ, ὸ τῷ χορδοτόνῳ. κατατετάσθαι 
Ζεμομθ, ἀογρία δἰύθγατι ραγίθῃ ὅ 8. 4 δὰ Ζϑποῃθπὶι γϑ- αν 808 340. -- δτραῖα: ῥᾷον κινῶνται περὶ τὸ αὐτὸ ζυγὸν 
[εττὶ οἵ ΖΘΙΙΘΓΙ 867 844. εἴζυς τῶν ἐλαττόνων κόλλοπες μχ8. 862}11 ΟΔΡΡ6]16. 

ζητεῖν διαπορεῖν Πγ16. 1281 520. οοηὶ φιλοσοφεῖν ΠηῚ "ζυγά ς. ᾿ἶδτα: τὰ περὶ τὸν ζυγὸν γινόμενα εἰς τὸν κύκλον 
183831510. ζητήσειεν ἂν τις βυλόμενος ὀρθῶς ζητεῖν Ζ7Υ11. ἀνάγεται μχ 848 312. --- ἰγϑηΒ]]απι: τῆς νεάτης μάλιστα 
1682.385. ζητεῖν ὦ λογίζεσθαι Ἠζ 10. 1142 "2, 1ὅ. ἀϊδὺ ἐντετα μένης συμβαίνει τὸν ζυγὸν κινεῖσθαι πιθ42. 921 927. 
βυλενέεσθαι Ηζ10.1142 481. οἵ δ. 1112 Ὁ. ζητεῖν τὴν ζύμη ἐκ μικρᾶς μεγάλη γίνεται Ζγγά. 155 518. 
ἀρχαίαν ἀπορίαν μβ2. 855 "20. ἡ ἀπορία, ἦν ζητῶσι ᾧ προς ζυμωῶδες περίττωμα Ζγγ4. 155 "28. οὗ Υἱ] δὰ Ζμβϑ. 665 
βαλλυσί τινες Πγ18. 1288 085. ζητεῖν τὴν ἀλήθειαν μβ8. 45 480, 86 οἱ [μβαβκανοὶ ϑοβο θη ἢ 20, 111. 
856}17. ζητεῖν τὴν πίστιν διὰ τῶν λόγων ἡεαθ. 1216 26. ζ ὡγράφημα. οἷον ζωγράφημα τι τὸ διὰ τῆς αἰσθήσεως πά- 
ἀθὲν ἄλλο ζητβσιν ἢ ἢ τὸ φύσει δῦλον Παι. 1288 380. ζη- θος μνὶ. 450."29. 
τεὶν μέχρι τινός 0βι8. 394 ν6, 9. --- τὸ κενὸν ζητῦσιν ὡς ζωγραφία ἐγκερασα μένη χρωμάτων φύσεις κῦ. 896 Ὁ12. 
χωριστὸν Φὸὃδτ. 214 515. ζητῶσιν ἕτερόν τι τὸν πλᾶτον ὸ ζ ὠγράφος. μιμητὴς ὁ ποιητής, ὥσπερ ἂν εἰ ζωγράφος ἤ ἥ τις 
τὴν χρηματιστικήν Πα9. 1251 18. --- τῶῦτο ζητεῖ τινὰ λο- δ0 ἄλλος εἰκονοποιός ποϑδ. 1460 "8. υσπερ ἂν ὑπὸ ζωγράφυ 

γον Γαϑ. 818.381. ὁ δῆμος ζητεῖ ἰσότητα Πδ14. 1298 Δ. τῆς, φύσεως δημιαργάμενα Ζγβθ. 148 "28. οἱ ζωγράφοι τὰ 
ζητῦσι δικαστὴν μέσον Ἠεῖ. 1182 522. ἀντιφιλεῖσθαι ὅ ζ- χρώματα κεραννύντες, χ2. 192017. 
τῶσι Ηθ9. 1189.380. ταὐτὰ ὅτε γίγνεται, ἑκατέρῳ παρὶ ζῳδάριον. γίνεται ἡ ἄλλα ζῳδαρια Ζιε 82. 561 ᾿ (ϑπαπιο- 
θατέρα ὅτε δεῖ ζητεῖν ΗΒθ8. 1158 "21. --- τὰ ζητείμενα τέτ- ταμῦαν ἰηβθοίβ). σφονδύλαι ὸ τὰ τοιαῦτ᾽ ἄλλα ζῳδαρια 
ταρα (τι. διότι, εἰ, τί) Αδ1. ---- ἐπιπολαιότερον τῷ ζητυς ἐδ Ζιι84. 619}22. αἱ λήψεις τῶν ζῳδαρίων Ζμγ1. 662 "9. 
μένα, τὸ ζητώμενον ἀγαθόν Ἠα8.1095}24, 109656. ἡ βυλὴ --- τὰ ἐν τῷ ὑγρῷ ζῳδαρια Ζμὸ 12. 698 32). ἐκ τῶν ἐν 
ζητητέα τί ἢ περὶ τί Βζιο. 1142 16. τοῖς ποταμοὶς πλατέων ζῳδαρίων τῶν ἐπιθεόντων οἱ οἴστροι 

ζήτημα κοινὸν πολλοῖς ἑτέροις ψαὶ. 402 312. Ζιει9. δ51}21. ζῳδάριον 8 Ἰοοΐβ 1 ᾳ ἔντομον. 
ζήτησις, ἀΐδι βύλευσις Ηγὅ. 1112}}22. ἀἰϊδὺ δοξα Ηζ10. ζῴδιον. ὁ τῶν ζῳδίων κύκλος μα6. 848 324. 8. 84ὅ 520, 

1142514. ἡ ζήτησις ᾧ ἡ ὅλη μέθοδος ΜΑ 2. 988 "22. 60 846512. Μλ8. 1018 "20. ὁ ζῳοφόρος κύκλος ϊηρημένος 
ποιεῖσθαι τὴν προσήκασαν ζήτησιν η1. 182815. ποιεῖσθαι εἰς δώδεκα ζῳδίων χώρας ἘῚ 892 418. --- διείληπτο ζῳ- 



810 ζωή 

δίοις, ἐνυφασμένοις 696. 838 422. γλύφεσθαι ζῴδια καὶ ἄλλα 
σκεύη θ184. 844 516. 

ζωή ἀοῦ Ψψβι. 412318 ὙτΠάΙθρ, [,ονγ68 284, Ἠυπιθο]ὰὶ 
Κοδπιοβ ΙΝ 14. νφται. 815510. υἹ. 454 3414. (ὁ τὸ Διονυ- 
σίν τῆς ζωῆς ὅ ὅρος, ἡ ζωὴ αὶ καθ᾽ ἕν εἶδος τζ 10. 148 21, δ 
29.) ἐνέργειά τίς ἔστι Ηκά. 1176 512. 8γὴ ψυχή: ἀφο- 
ριστέον ἄρα τὴν θρεπτικὴν ὼ αὐξητικὴν ζωήν Ηαθ0. 1098 

1 (οἵ ψυχῆς ἐνέργεια 81). ζωή τις ὅσα τοῖς φύσει συν- 
εἐστῶσι πᾶτιν ἄθι. 25014. --- 1. ἀδ ρἰαηιίδ, τῶν φυτῶν 
ἕτερον πρὸς ἕτερον ὀιαφέρει τῷ μᾶλλον δοκεῖν μετέχειν ιο 
ζωῆς Ζιθι. 588 "8 (οΜ488. Βγ 1168). ἡ ζωὴ ἐν τοῖς 
ζῳοις δ τοῖς φυτοῖς εὑρέθη φτα!ῖ. 815510. τῶν φυτῶν 
τὰ μὲν ἐπέτειον τὰ δὲ πολυχρόνιον ἔχει ζωήν μκ. 464 
546. ᾧ τὰ φυτὰ μετέχει τῆς ζωῆς ΖγΎΒ1. 182.512. --- 
2. ἂθ δηϊπιδ ϊθαβ. ἡ τῦ ζῷν ζωή φτα!. 8160 37, 28, 830. 16 
τοῖς ζωῆς ἐστερημένοις, ορρ τὰ μετέχοντα ζωῆς. τὰ ἔχοντα 
ζωήν αι]. 4868.3419, 12, 8. ἡ τῶν ὀστρακοδέρμων φύσις 
κύκλῳ τὸ γεῶδες ἔχει σκληρυνόμενον ὼ πηγνύμενον, ἐντὸς 
δὲ τὴν ζωήν ΖΥΥ11, 102 382. τῶν ὀστρακοδέρμων αὶ τῶν 

τοιύότων ἀεὶ κατὰ μικρὰν διαφορᾶν ἕτερα πρὸ ἑτέρων ἤδη 20 
φαίνεται: μᾶλλον ζωὴν ἔχοντα ὶ κίνησιν Ζιθι. 588 "22. ἐν 
ἐνίοις τῶν ζωὴν ἐχόντων ϑ κεχωρισται τὸ θῆλυ ὶ τὸ ἄρρεν 

Ζγα30. 128 582. ὑχ ὡς ἄψυχον ἂν θείη τις τὸ κύημα κατά 
παντα τρόπον ἐστερημένον ζωῆς Ζγβϑ. 180 588 οὗ αι]. 

486 .319. ὸ τὰ ῳὰ τὰ ὑπηνέμια μετέχει ᾿ τρόπον τινὰ ζιωῆς, 35 
ἔχει τινὰ δυνάμει, ψυχήν, αὕτη ἐστὶν ἡ θρεπτική, Ζγβδ. 
141 328 84. σις. ἐστιν ἡ πρώτη μέθεξις ἐν τῷ θερμῷ 

τῆς θρεπτικῆς Ψυχῆς. ζωὴ δ᾽ ἡ μονὴ ταντὴς ἂν 18. 419 
480. τὰ μέλη ὸ μεγάλα δ ὄντα ὅτε μὴ ψυχὴν ἔχοντα ὅτε 
μὴ ζωήν τινα δυναιτ᾽ ἂν σώζεσθαι. (διεσπάσμενα) Ζγα18. 80 
1228. - 8. ἀρχὴ τῆς ζωῆς. ἐν τῇ καρδῖᾳ τὴν ἀρχήν 
φαμεν τῆς ζωῆς ἢ πάσης κινήσεως τε ὼ αἰσθήσεως Ζμγϑ8. 
665 812. εἶ βιο. 666 "29, 86. τὸ κύριον τῆς ζωῆς Ζμὸδϑ. 
481285. ἡ καρδία ὁ ἐγκέφαλος κύρια μάλιστα τὴς 
ζωῆς Ζμγ11. 61812. ο[8.{109. -- μέρη τῆς ζωῆς. ἕν 86 
μὲν μέρος τῆς ζωῆς αἱ περὶ τὴν τεκνοποιίαν εἰσὶ πράξεις 
αὐτοῖς, ἔτι ὸ᾽ ἕτερον αἱ περὶ τὴν τροφήν Ζιθ1. 589 38. --- 
τὰ αἴτια ἢ θανάτυ ᾧ ζωῆς Ζμβ5. 848 Β4, μκθ. 46710. 
οἵ Οβ18. 292 029, ζωῆς μῆκος ὺ βραχύτης μκὶ. 464 
020. --- τὸ αἰσθητικὸν ψυχῆς καὶ τὸ τῆς ζωῆς αἴτιον ἀρχὴ 40 
τινὶ τῶν μορίων κ᾿ τῷ σώματος ὑπάρχει πᾶσι τοῖς ζῳοις 
Ζμὸδ. 618 08. ὁ τρόπος ὃ τῆς ζωῆς Ζμὸδό. 680 "80. --- 
4. ἀθ νἱῖᾶ Βοχαΐμαπι. περὶ τῆς ἀρίστης ζωῆς Πη!1. 1828 
"28. πόλις δὲ ἡ γενῶν ὼ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας ὼ 

αὐτάρκους, ζωῆς τελείας χάριν ὼ αὐτάρκως Πγ9. 1281 1, 46 

1280 084. ἡ κοινωνία τῆς ζωῆς Πγό. 1218 017. ὁ Σ δῦλος 
κοινωνὸς ζωῆς Πα18. 1260 840. πρὸς ζωὴν ἀγαϑὴν ἡ πωϊως 
ὁ ἡ ἀρετή Πγ18. 1288 424, τῶν μὲν ἄρχεσθαι δυνα μένων 
τῶν δ᾽ ἄρχειν πρὸς τὴν αἱρετωτάτην ζωήν ΠΎ18. 1288 527. 
τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς μιμήματα Ζιι1. 612 519. --- ὅ. ζωὴ 50 
τῷ θεῷ ΜλΊ. 1012 026. ζωὴ ἀθάνατος ὁ θεός κθ. 399 "21. 
-- 6. ζωή ἔδοτε ἱ 4 τροφή. 4086 Ρθτεϊποαῖ δὰ Υἱῦα τα 88- 
ϑεϊποπάδιη. πολέμια, ὅσα ἀπὸ τῶν αὐτῶν ποιεῖται τὴν ζωήν 
Ζι1. 608 ΒΩ1. οὗ ΑΖΙΙ 11. γίνεται ἔντομα ἐν πᾶσιν, ὅσα 
ἔχει αὐτῶν ζωήν Ζιε82. 551 12 Αὐδ. 86 

ζωικός. τῷ ἀπολύεσθαι ὸ προσπίπτειν πρὸς τὴν τροφὴν ἐνίας 
(ἀκαλήφας) αὐτῶν ζωικόν ἐ ἐστι Ζμὸ ὅ. 681 Βᾳ, --- ἡ ζῳικὴ 
φύσις Ζμαῦ. 8456. ἡ ζωικὴ ἱστορία Ζγ5. 668 580. τὰ 
ζωικά οΡ 263. Ἰρέδ τι; 81 οὗ Ἰάθ!ον Μοὶ ΠῚ 868, Βοβθ 
Αε ἘΒ 826. 80 

ζωμός. τὸ στέαρ πήγνυται καθάπερ τὸ ἰνῶδες ᾧ αὐτὸ ἢ 

ζῷον 
οἱ ζωμοὶ οἱ τοιῶτοι Ζμβδ. 6561 529. οἱ ζωμοὶ οἱ τῶν πιό- 
νων ὁ πήγνυνται Ζιγ171. 520 88. 

ζωνὴ ᾽Ωρίωνος μαθ. 848 524, 

ζωνιον. οἰνοπώλης τὸ κλειδίον τὸ οἰκήματος πρὸς τῷ ζωνίῳ 
διεφύλαττε θ82. 882 028. 

ζωνός. οἱ ζωνοὶ φιλόθηροι φ 6. 810 "4-7. 
ζῳογον εἶν. ὄφεις ζῳογονηθῆναι θ28. 882 814. αὐτῆς τῆς 

γῆς ζῳογονιΐσης θτά. 885 526. ἀφιᾶσι γλοιῶδες ἐξ αὑτῶν 
αἱ ἐγχέλεις, ὃ γενόμενον ἐν τὴ ἰλυι ζωογονεῖται ᾧ 294. 
1 529 482. 

ζῷον. ἡ φύτις μεταβαίνει συνεχῶς ἀπὸ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ 
ᾧῴα διὰ τῶν ζώντων. μὲν ἀκ ὄντων ὁὲ ζῴων Ζμὸδ. 681 
18. ἡ φύσις ἐκ τῶν ἐνδεχομένων τὴ ἐσίᾳ. περὶ ἕκαστον 
γένος ἴω ποιεῖ τὸ ἄριστον Ζπ2. 104 "18. Ζμαι. θ4181ὅ, 
ΒΩ}. (τὸ εὐγενὲς ζῶον ὃ ὃ τὸν ὀρανὸν περιοδεύει Φφταὶ. 816 
422.) -- 1. ἡ ὑποκειμένη ἀσία τῷ ζῳυ, ἡ ὅλη ἐν τοῖς 
ζῴοις πνΆ. .482 088. φτβι. 8227. ὁ ταὐτὸν θ᾽ ὕλη τῶν 
ζῴων ἐξ ἧς ἐστὶν ἕκαστον, ὼ αἱ ἕξεις καὶ ἢ διαθέσεις αὐτῆς 
αν14. 417 "17. ὕλη τοῖς ζῴοις τὰ μέρη Ζγαι. 115 39. 
-- 3. ἐκ τίνων συνέστηκε τὰ τῶν ζῳων σώματα Ψαῦ. 
410.380. μβ2. 8δδ "6. ὕχ οἷόν τε ἁπλῶν εἶναι τὸ τῇ ζων 
σῶμα͵ Ψυ18. 4856511. ἡ σύστασις τῶν ζῴων ΖμγΊ. 610 
819. ὅλη ἡ σύστασις Οβϑ. 288 Ρ16. Ζγλι. 166 426. δευ- 
τέρα σύστασις καὶ τῶν ὁμοιομερῶν φύσις ἐν τοῖς ζῴοις ἐστίν 
Ζμβι. 646521,11. οἵ μὸ10. 838816. ἐξ ὕϑατος καὶ γῆς 
μὸϑ. 8384}81. Ζικα. 688 δὅ. ΩΝ παντοδαπῶν ζῴων ἑστία 
ὸ μήτηρ 2. 391 ὑχ4, ἐν γὴ͵ αὶ ὕδατι ζῷα μόνον ἐστίν, ἐν 
ἀέρι ὸὲ ᾧ πυρὶ ἐκ ἔστιν, ὅτι τῶν σωμάτων ὕλη ταῦτα 
μδ4. 8382 86. Ζγγι!. 162819. οΥΚ8. 118. ΠαῚ1Ὶ. 1258 
019. πῦρ ὑθὲν γεννᾷ ζῷον Ζγβ 8. 1811. οἵ Ζιε19. δ53 
512, αν18. 411 "80 (διιδηάϊο ,1880. Μ 414). δισὶ τίνα αἰτίαν 
ἐν μὲν τῷ ἀέρι ἢ τῷ πυρὶ ἦσα ἡ ψυχὴ αὶ ποιεῖ ζῷα, ἐν δὲ 
τοῖς μικτοὶς ψαῦ. 411 Δ, οἔ ΖΎΎ11. 16112. -- 8. πῶς 
ἔχει τὰ ζῷα τὰς διαστάσεις ἡ συζυγίας Ζπ 2. 104 "20. 
4. τοῦ 126. Π54. 1290 088. Οβ5. 285 516, 17. ἕν γε 
τοὺς ζῴοις ὑπάρχοντα φαίνεται. τοῖς μὲν πάντα τὰ τοιαῦτα 
μόρια, λέγω δ᾽ ὅν τὸ δεξιὸν ὼ ἀριστερόν, τοὶς δ᾽ ἔνια Οβ2. 
484 Ὁ15. τοῖς δεξιοῖς πάντα πέφυκε τὰ ζῷα ὁρᾶν μᾶλλον 

Ζμὸ 8. 684 128. --- 4, πῶς τρέφεται τὰ ζῷα, πῶς λαμ- 
βάνει. τὴν τροφήν Ζμγῦ. 668 37. β8. 650 528. ἀναγκαῖον 

τροφὴν λαμβάνειν θύραθεν Ζιδ 4. 6180. υ8. 456588. πάντα 
ἔχει ἐπιθυμίαν τροφὴς Ζμβιτ. 661 57. πᾶσιν ὑπάρχει τὸ 
θρεπτικόν Ζγβι. 188511. πάντων ἐστὶ κοινὰ μόρια, ᾧ δέ- 
χεται τὴν τροφὴν ὼ εἰς ὃ δέχεται Ζια 3. 488 "29, τόπος 
ϑεκτικὸς τῆς τροφῆς αιδ. 445 824. μυιρῷ αὐξάνεται τὰ ζῷα 

τὸ καθ᾽ ἡμέραν πᾶν Ζγα18. 128519. ἡ τὸ ζῳν εὐτροφία 
Ζμδδ. 88007. λέγυσί τινες τῶν Πυθαγορείων. τρέφεσθαι 
ἔνια ζῷα ταῖς ὀσμαὶς αιδ. 445 41 1. - δ. περὶ κινήσεως, 
πῶς μεταβάλλει τὰ ζῷα κατὰ τόπον Ζπ8. 105 54. διή- 
βηνται κατὰ τὸς τόπος Ζιθ. 589 410. τί τὸ κινὃν λατὰ 

τόπον τὸ ζῷόν ἐστιν ΟΨυ9. 432 "8. κινεῖ τὸ ζῷον κα ὸ πᾶν 
τὸ ἔμψυχον τὴν κατὰ τόπον ἑαυτὸ κίνησιν" κινεῖται τὸ ζῷον 
αὐτὸ ὑφ᾽ αὐτῷ" ὅτω ὼ ἐν τοῖς ζῴοις εἶναι (ἔοικε) διηρη- 
μένον τὸ κινῶν ΚῚ τὸ κινάμενον ῷθ9. 265 "84. 4. 954 δ1δ, 
81. ὁρῶμεν ἀεί τι κινώμενον ἐν τῷ ζῳῳ τῶν συμιφύτων, 
τύτυ δὲ τῆς κινήσεως ἐκ αὐτὸ τὸ ζῷον αἴτιον ἀλλὰ τὸ 
περιέχον ἴσως, τὸ δὲ ζῷον αὐτό φαμεν ἑαυτὸ κινεῖν Φθ2. 
2588512, 18, 252 ν22, τὸ κινεύμενον τὸ ζῷον ΨΎΙΟ. 4838}18. 
πάντα τὰ ζῷα καὶ ἢ κινεῖ ὼ κινεῖται ἕνεκά τινος Ζκθ. 1 00 Ρ15. 

τὰ ὄργανα τῆς κινήσεως Ζκ 1. 1701}7. παντα τὰ ζῷα 
ἀρτίως. τὸς πόδας ἔχει πι2 6. 898 "20. 80. 894317. Ζπϑ. 708 



ζῷον 
421. κινεῖται τὸ ζῷον ὑπὸ τῷ ἀριθμὰ ψαῦ. 409 Β7. 11. --- 
6. ἡ τῶν ζῴων. θερμότης Ζγβ8. 183138. τὰ ζῴα πάντα 
ἀναγκαῖον ἔχειν. ἀρχὴν θ. θερμὰ φυσικήν Ζμβϑ. 620 45, πάντα 
τὰ μόρια ἢ πᾶν τὸ σῶμα τῶν ζῴων ἔχει τινὰ “σύμφυτεν 
θερμότητα φυσικήν ζ4. 469 7, δημιυργεῖ τὴν αὔξησιν ἡ τὸ 
ψυχικῦ θερμὰ φύσις ἐν τοῖς ζῴοις ΖγΎγ4. 185 520. τὸ ζῷόν 
ἐστι Φύσει ὑγρὸν ὼ θερμόν μκδ. 466 518. τὰ τὴν φύσιν 
θερμότερα τῶν ζῴων ΖΥΥ1. 1561}1. --- 1. ζῴων γένεσις. 
γένος ἀεὶ ἀνθρώπων ὰ ζῴων ἐστὶ φυτῶν Ζγβι. 1821. 
ἀρχὴ τῶν ζῴων Ψα]. 402 51. ἀρχή τις τὴς γενέσεως πᾶσι 
τοῖς ζῴοις ΖΎΥΙΙ. 168.38. δι. 168 028. ἡ ἁπλῆ ὸ φυσικὴ 
γένεσις ὑπάρχει τοῖς ζῴοις μὸϊ. 818.081. τὴν ἀρχὴν τῆς γε- 

νέτεως πόθεν λαμβάνει τὸ ζῷον ΖΎΥΙ. 151 Ρὅ. γένεσις ζῴων 
Ζγβι. 181 ν81. Ζιαϑ. 489510. καλῶς ὀιωρισται τοὶς χρόνοις 
ὶ ἡ γένεσις ἡ τῶν ζῴων Ζγὸδ. 111 522. 9. 171 428. ζᾷον 
ποιεῖ ζῷον ψβ.. 415 5328. οὗ ἄνθρωπος Ρ 5940. ὀ γὰρ αὐτὸ 
ποιεὶ τὸ ὕδωρ ζῷον ἐξ αὑτῷ Γβ9. 885582. ἐκ πονηρὰ σενέσθαι 
ἀγαθόν. ὼ τὸ ἐναντίον. ἐν τοῖς ζιϑοις πολλάκις εὑρίσκεται 
φτα 6. 821 410. ἄνθρωποι δὲ κ᾿ ζῷα ἐκ ἀνακαίμπτυσιν εἰς 
αὐτὸς ὥστε παλιν γίνεσθαι τὸν αὐτόν Τβι1. 3888. ὑδὲν 30 
πώποτε ζῷον γεγένηται τοιῶτον ὃ τὸ μὲν εἶδος ἔσχεν ἑτέρυ 
ζῳυ, τ' τὴν δὲ διάνοιαν ἄλλε Φ1. 805 511. δὲ ζῷον θῆλυ ᾧ 
ἄρρεν ἕτερον τῷ εἴοει Μιϑ. 1058 381. γοναὶ ζῴων κθ. 8399 
428. πῶς ἀποδίδωσι τὸ τέκνον Ζγβι. 188 "1. τὸ πρῶτον 
τα ζῷα φυτῷ βίον ζὴ Ζγεϊ. 11951. γὙ2. 188 028, οΥ υπι- 35 
δο!άν Κοβιποβ 1’ 241. ζῷα ἐγγίνεται τοῖς σηπομένοις, ἐν 
τοῖς σαπροῖς μὸ1. 819 "6. 11. 889 δῦ. ζῷα ἐν χιόνι τὴ πα- 

λαιᾷ Ζιε19. ὅδ2 7. οἵ Ιάοἷον Μείθογ ἴ 435,1 409. Ετο- 
τίορ Νοιλίξου 1856 ΠΙ 102. σπέρμα πάντα φέρει τὼ ζῷα 
Ζγα18- 120510. ὅλως ὑθὲν τῶν τὸ ζῳν ζῷον γεννᾷ ἀλλ᾽ 
ἥ τὸ σπέρμα πδ18. 818 39. αἱ ἐν τοῖς ζῴοις ἀδυναμίαι 
παρὰ φύσιν Οβϑ. 28816. --- ἐν τοῖς Ὄρφεως ἔπεσιν ὁ ὁμοίως 
φησὶ γίνεσθαι τὸ ἡ ζῷον τὴ τῷ δικτύν ̓ πλοκὴ Ζγβι.184520. ἐκ 
ὀρθῶς λέγει Δημόκριτος τὰ ἔξω πρῶτον διακρίνεσθαι τῶν ζῴων 
Ζγβά. 140 514. --- 8. ζῴων πνεῦμα, ἀναπνοή. διώρισται. τὰ 
μέρη τῶν ζῴων πνεύματι Ζγβδ. Τά 1051. πάντα φαίνεται τὰ 
ζῷα ἢ ἔχοντα πνεῦμα σύμφυτον ὼ ἰσχύοντα, τύτῳ Ζκ10. 
108 49. τὰ ζῷα ἀναπνέοντα ᾧ ἐκπνέοντα. τὰ μὴ ̓ ἀναπνέ. 
οντα Ζμγϑ. 664 519. βιό. ,85914. -- 9. ζῴων ἀκμή, 
γῆρας, θανατος. ἀκμὴν ἔχει ὼ γῆρας μα]ϊά. 851 827. αν] 1. 

418 "28. ἔστι μὲν πᾶσι κοινὸν γένεσις ὰ, θάνατος, οἱ δὲ 
τρόποι δια φέρυσι τῷ εἴδει αν11. 418}22. ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ 
ζῷον, ὥσπερ ὼ οἱ φυσικοὶ λόγοι μαρτυρῦσιν Ηη 16. 1184 
"7. οἵ Βρθηρεὶ ϑιυὰ 128. --- 10. ζῴων αἴσθησις. τὸ ζῷον 
αἰσθήσεως κοινωνεῖ. Ἰοοὶδ οἷ 8 αἴσθησις Ρ1942-41 δάάδβ: 

τῆς ζωῆς τῶν ζῴων κοινή ἐστιν αἰτία ἡ αἴσθησις φτα]. 
816.480. τῷ αἰσθησιν ἔχειν ὥρισται τὸ ζῷον υ1. 484 025. 
Ζμβϑβ. 668 022. ΨΥ 13. 484 5829, 80,028. φύσει αἴσθησιν 
ἔχοντα γίνεται. τὰ ζῷα Μα!ι. 980 328. οἵ ΚΤ. 8.51. τὸ ζῷον 
ὥρισται τῷ τὴν αἰσθητικὴν ἔχειν ψυχήν ζ4. 469 "4. Ζμὸ δ. 50 
618 υ4, ΨΎ2. 421515. ζ 1. 40122. 8. 469 318. τὰ ζῷα 
πάντα ἔχει αἴσθησιν τὴς ἡδονῆς τῆς γινομένης ἐκ τῆς τρο- 

φῆς Ζμβιϊ. 661 57. ψγ9. 482.380. πολλὰ τῶν ζῴων ὅτ᾽ 
ὄψιν ὅτ᾽ ἀκοὴν ἄχυσων ὅ ὅτ᾽ ὀσμῆς ὅλως αἰσθησιν ψβϑ8. 41ὅ 

4“ 

45 

ἀὐότθαιν, 811 

ψυχὴν ἂν τις θείη ζῳῷν μά ιον μᾶλλον ἢ σῶμα" ὥσπερ 
“ἴω εὐθὺς ἐκ ψυχῆς ᾿ σώματος Πὸδ4. 1291 424. γ4. 
1211 46. τὸ ζῷον πρῶτον συνέστηχεν ἐκ ψυχῆς ἢ σώμα- 
τος Πα. 1254 384. τὰ πάθη τῆς ψυχῆς͵ ἀχώριστα τῆς 
φυσικῆς ὕλης τυὺὴν ζῳων, ἢ ἡ δὴ τοιαῦθ᾽ ὑπάρχει ψα!ι. 408 

518. ἐγρήγορσις ὴ ὕπνος πᾶσιν υϑ. 455 321. 1. 464 521, 
"24. ὅσα μνημονεύει μν]. 449 Ρ29. --- 12. ἀϊδιϊηριυιαπίυν 
τὰ ἀνάπηρα ζῷα Ζγὸ4. 118.518. τὰ ἀπολελυμένα, ΟΡΡ 
προσπεφυκότα Ζμὸ ὅ. 681 "10. ἀτελῆ υ2. 455 38. ἄτιμα, 
ἀτιμότερα Ψψαϑ. 4044. Ζμαῦ. 6456515. ἡμβ7. 1205 380. 
ἄτομα Ζμγϑ8.64837. εὐχιλότερα Ζμγ14. θ615515. θνητά Ζμα 
1.641 "17 (τὰ τεθνεῶτα ψαϑ8. 4065. Ζιγ2.511}14). λίχνα 
Ζμὸ11. 691 "9. λογιστικά ΨΥ11. 484 51. μέλλον Ζπι1. 
1108. τὰ μὴ ὁμόφυλα ἐν Διβύη ΖγβΊ1. 146 09. συγγενῆ 
Ζιει. ὅ89526. Ζγα!. 115 "8. συμπεφυκότα ζ.2. 46810. 
σύμφυλα Ζμὸθ. 682 "10. συνιστάμενα ΖΎΥΖ. 158 "8. συν- 
ὠνυμα Ζγαθ. 1721 38. σωφρονέστερα Ζμγ14. 615 "22. 
τέλεια ψυ9. 482 ν428. .ζ2. 468218. Ζμβ10. 655"29. Ζγβά. 
1817} 026. τὸ τέλειον ὼ ἡλαττωμένον φταὶ. 816 484. τελειό- 
τερα Ζγδι0.11151. τελεώτερα ΖΎβΙ1. 132}28,138}1. τελευ- 
μενα Ζγὸ 4. 111 088. τετελεσμένα Ζγδά. 111810. οὔ γτ. 
Ἰδ01}15. τίμια Ψα 3. 404 "4. τιμιώτερα αν18. 4717 516. 
ἔστι ὁὲ θηρευτὸν ὃ ἄν ἄγριον ἦ ἐδεστὸν ζῷον Πη2. 1824 Β41, 
-- 18. διαφέρει τὰ ζῷα τοῖς σωματικοῖς πάθεσιν, οἷον με- 
γέθει ὼ “μικρότητι κτλ οἵ Βιδηάϊβ 1291. ἔστι τι πᾶσι τοῖς 
ζῴοις πέρας τῷ μεγέθας Ζγβθ. 14856. ποῖ. 148134. ὁ ἐλέφας 
μέγιστον τῶν ζῴων Ζγὸ 4.711}9. τὰ μέγιστα τῶν ζῴων μκά. 
46681. ζῶ. 468516. Ζιγ8.51880. τὰ μεγάλα ψα2.404 
νά, μκδ. 4660526. Ζιι40. 6206321. Ζμγά. 666 21. δ᾽ 18. 
6913271. Ζγα18. 1725 329. δά. 1771 380, 1172 380. τὰ 

μείζω Ζια 10. 495 "15. β17. 501 "24. ε20. δ68 518. 189. 
628 384. Ζμγῶ. 668 Ῥ2δ. δὁ10. 7771. τὰ μέσα τῷ με- 
γέθει Ζιγ8. 518. 329. Ζγδά. 1711586. τὰ ἐλάττω ΖΙβ11. 
507 524. 823. 589.28. Ζμγ4. 666 "22. Ζγὸ 4. 171 388. 
τὰ μικρά ψα 2. 404 4, μκά. 400 82. Ζιγ4. 519 821. 

Ζγα 18. 125.580. τὰ κολοβά Ζγβτ. 140 39. τὰ σφόδρα 
μικρά Ζιγ8. 518 528. ἐλα ιστον τῶν ζῴων πάντων ἀκαρί 
Ζιε82. 5517. --- ὑκ ὀρθὰ τὰ ζῷα ἀλλὰ κύπτει Ζμβιι. 
θ51 16. -- ἐν τοῖς ζῳοις 5 ταὐτὸν τῷ ζῳυ ὼ τῷ σωμα- 

τὸς μέσον ΟβΙ18. 2986. -- τὰ χρώματα τῶν ζοῦν 

Ζγε4. 184 328. 6. 785}16. οἵ. χϑ. 1981, 199 17. 

14. ζῷον, οοπὶ τέρας. ζῴόν, τι μόνον αίνεται τὸ γιγνόμε- 

νον, ἃ αὶ λέγεται τέρατα" μένει τὸ καθὸλν μάλιστα Ζγ} 8. 
7169 9. -π-ς 16ὅ. ζῷον γεγραμμένον Πγ 18. 1284}9. ξύ- 
λινα ἢ λίθινα ζῴα Ζγβ4. 140.315. ζῷον νευρόσπαστον κθ. 
898 δ18. ἡ τῆς τραγῳδίας πρᾶξις ἔχυσα ἀρχὴν ὼ μέσα ὼ 
τέλος, ἵν᾿ ὥσπερ ζῷον ὃ Ἐν ὅλον ποιῇ τὴν οἰκείαν ἡδονήν πο 8. 
1469 520. τὸ ζῷον ὥσπερ πόλις εὐνομα μένη Ζκ 10. τοῦ 
480. ἡ καρδία καθαπερεὶ ζῷον Ζμγά. 6668 .321. -- τὸ ζῷον 
αὐτό Μμϑ. 1086 326, οἵ αὐτοζῷον. -- (ῥτὸ ζῴον Ζγα18. 
124018 ὠὧδν οἱ Ὑν πῖτποτ Ὀϊά.) 

ζῳο ποι εἶν. αἱ λειμώνιαι ἀράχναι ἐν τῷ , ἀραχνίῳ ἐπῳάζυσαι 

ζῳοποιῶσιν Ζιε21. δ58 "9. τὸ ἄρρεν μόνον τὴ δυνάμει τῇ ἐν 
τὴ γονὴ ζιροποιεῖ Ζγα21. 180 82. 

ε5. τὰ ζῷα πάντα ἔχυσι μίαν γε τῶν αἰσθήσεων, τὴν ἁφήν 55 ζ ψοτοκεῖν. τὰ ζῳοτοκῦντα ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφοράν Ζγαϑ. 
ψβ8. 414}8. Ὑ12. 48418, 24. 18. 485 Β6., 11. Ζιαϑ8. 
489 511. ὁ 8. 5856. τῷ ζῷν καὶ μόνον τὸ γεννῆσαι ἔργον, 
ἀλλὰ ὼ γνώσεως τινος πάντα μετέχυσι 2γ.3. 7181 481. 

--11. τῶν ζῴων διάνοια φαντασία προαίρεσις βώλησις ἐπι- 
ϑυμία ὄρεξις παθη ἦθος Ζκθ. 100 17, 101 λ4. “Ζμβ.. 
650}14-651 419, οἵ Βτγαμὰϊβ 1248 54. 1291. εἴπερ ὅν 

60 

118.028. ζῳοτοκεῖ τὰ τελεώτερα τὴν φύσιν τῶν ζῴων 
Ζγβι. 182 028. 4. 181 νι. πάντα τὰ ζῳοτοκῦντα ἢ ἥ ᾧοτο- 
κῶντα ἔναιμα ἐστι ὺ τὼ ἔναιμα ἣ ζῳοτοκεῖ ἢ ψοτοκεῖ 
Ζγβι. 1328. τὰ μὲν ἐν αὑτοῖς ῳοτοκεὶ τῶν ζῳοτόκων, 
τὰ δὲ ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς Ζια ὅ. 489 Β11, πι48. 890 539. 
αν10. 41520. Πα8. 1256}18. ὅσα ζῳοτοκεῖται Ζμὸ 12. 



812 ζῳοτοκία ἤ 

698 028. Ζιη7. 886 322. ἅπαντα τὰ ζῳοτοκῶντα Ζμγϑ. δ17 Ὁ. δ8. 582.088. 11. 588 Ρ6. ΕἼ. 539 "14. η2. 582}85. 
β864}28. Ζγδ!ι. 176438δ. α8. 718 "37. 19. 727 5230. τῶν θ11. 600 17. ιὅ0. 631 28. Ζγαθ. 718 41. ---- πᾶν τὸ τῶν 
πεζῶν ὅσα ζῳοτοκεῖ, τὰ ζῳοτοκῶντα πεζά Ζιγϑ. 511 .48. ζῳοτόκων ἢ τετραπόδων γένος, τὰ ζῳοτόκα ᾧ τετράποδα 
ζ18. δὅ11}6. τὸ ζῳοτοκῶντα τῶν τετραπόδων Ζγαϑ. ΤΊ 8 ζῴα, τὰ τετράποδα ᾧ ζῳοτόκα, τὰ τετράποοα ζῷα τῶν 
58. τῶν ἰχθύων οἱ ζῳοτοκῦντες Ζγαϑ. 111 38. γ4. 156 2. 5 ζῳοτόκων, τὰ ζῳοτόκα τῶν τετραπόδων, ἱ η Ματαπια]ῖα Βο- 
αὶ τὰ δίποδα πάντα ζῳοτοκεῖ, ἔνια τετράποδα ζῳοτοκεῖ. ὼ ἀϊογποόγυτα δυοὺ Ζιβ18. 505 382. 1. 497 "9, 498 85. 16. δ0ὅ 
ἄποδα ζωοτοκεῖ ΖΎβΙ. 182 516,18, 21. --- τὸ ζῳοτοκῦντα 082, 28. 10. 502 582. 16. 506 025. γὙ]1. 509 Β10. ὃ9, 686 

μὴ μόνον θύραζε ἀλλὰ ᾧ ἐν αὐτοῖς, ἐν αὐτοῖς ᾧ ἐκτός, μὴ κ43δΕ2.10. 68029. ε14. 544}17.1. 539514. 617. 600427. 
μόνον ἐκτὸς ἀλλὰ ᾧὶ ἐντός, ἐν αὑτοῖς ἢ ἔξω. εἰς τὸ φανερὸν 20. 602}14. δ.594325. Ζπ12.111}12. 15.11858, Ζμβ1β. 
αὶ ἐν αὑτοῖς Ζγαϑ. 110 585. 10. 718 82. 12. 1719 "24. βι. 10 6θ58}5271.9. 665 14. 18. 657 325. δ11. 690 11, 691 528. 
1393582, 138 080. 4. 1871718. αν10. 475 "20. Ζια17. 496 γ6. 669 Ρ6. οπιῖθδο τετράποδα, το ζῳοτόκα εἰ σαϊβοδπι Μδπι- 
59. 71. 511 38.230. 521 Ρ22, ε84. δ58525. ζ12. 567516. πιρία Ζμγ2. 662 Ρ27. 610. 689 08, 9. Ζγα4. 117 581. οἵ 
-- τὰ εὐθὺς, ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς: ἐν αὐτοῖς ζῳοτοκῶντα" ὅσαπερ Μ΄142. --- τὰ ζῳοτόκα ἢ ἀμφώδοντα Ζιγ14. 519 "9. --- 
ζῳοτοκεῖ ἐντὸς αὐτῶν, ἐν αὐτοῖς Ζγα 11. 119."18, 5. 12. τὰ ἀποδα ὦ ζῳοτόκα Ζιγὶ. 509 "10. --- τὰ μεγάλα τῶν 
719518. βι. 135 025. 4. 181516. γ9. 168 82. δ 8. Τ716 1΄Ὲ ζῳοτόκων, τὰ ζῳοτόκα ᾧ μέγεθος ἔχοντα Ζμβϑ9. 856 8. 
15. ε8. 181 038. Ζιζ12. 568}81. τα ζῳοτοκῶντα μὴ τὸ Ζιεῶ. 540 84. --- τὰ μὲ πως Ζιβιδ. 506514. ΖΎΥΊ. 
πρῶτον. ὕστερον δὲ ἐν αὐτοῖς πιάϑ. 896 589. --- ὅσα ζῳο- 151511. Ζαβ9. 6551. τὰ ἔναιμα μὴ ζῳοτόκα Ζμβ9. 
τοκεὶ εἰς τὠμφανές, εἰς τὸ ἐκτός, ἔξω μόνον ΖγΎβ1. 182 655 517. κέρατα ἔχει ὑδὲν μὴ ζῳοτόκον Ζμγ2. 662 "24. -- 
426. Ζιβθ.502}21. γ20.521}25. τὰ μὴ ζιμοτοκῦντα Ζιη2. τὰ ἢ ἐν αὐτοῖς ἡ ἔξω ζῳοτόκα Ζιγ19. 520 "28. τὸ τῶν 
582 080. ἐδὲν τῶν μὴ ζῳοτοκύντων ἐν αὐτοῖς Ζμδ 11. 692 ἰχθύων γένος. τό τε ζῳοτόκον καὶ τὸ ὠοτόκον αὐτῶν Ζιε!. 
418. --- ὅσα ζῳοτοκεῖ ἄνευ ᾧοτοκίας Ζιδ11. 588 37. Ζγα20. ὅ89512. τῶν ἰχθύων οἱ ζῳοτόκοι Ζιι871. 621 Ρ20. δελφὶς 
1281. ---- τὰ ζῳοτοκύμενα Ζιη1. 886 524. θ1717. 601 54. ζῳοτόκος ἐστίν Ζμβ9. 665 217. φώκη, τετραάπων ὃν ἢ ζῳο- 
Ζγβι. τ45}24. γ3. 158 082. --- οἱ Σκύθαι τηρῶσι τὰς τόκον Ζγεῶ. 181 Ρ28. 
ἐχίδνας τὰς ἤδη ζῳοτοκόσας 6141. 845 58. οἵ ζιμοτόκος. ζῳοφαγεῖν. τῶν ὀστρακοδέρμων τῶν κινητικῶν τὰ ζῳοφα- 

ζῳοτοκία Ζγγϑδ. 154 }29. 26 ῶντα, τίσι τρέφεται Ζιθ2. 5901. 
ζῳοτόκος. τῶν ζῴων τὰ μὲν ζῳοτόκα τὰ ὁὲ ὠοτόκα. τὰ ζῳοφαγία. οἱ σφῆκες τροφὴ χρῶνται ἃὶ ἀπ᾽ ἀνθῶν τινῶν αὶ 

δὲ σκωληκοτόκα Ζιαδ. 489"84. τῶν ζῳοτόκων τὰ μὲν καρπῶν, τὴν δὲ πλείστην ἀπὸ ζῳοφαγίιας Ζιι41. 628 "18. 
ἀτελὴ προΐεται ζῷα. τὰ δὲ τετελειώμενα Ζγδθ. 114 δ. ζῳοφάγα θηρία, ἀϊδὲ καρποφάγα, παμφάγα Πα, 1256 526, 
τὰ ζῳοτόκα τῶν ζῴων ἢ ἐν αὐτοῖς ἢ ἐκτὸς παραπλησίαν 28. τῶν ἐνύδρων ἔνια ἔχει τὸ στόμα ἐν τοῖς ὑπτίοις, πάντα 
ἔχει τὴν τῶν ὀστῶν δύναμιν αὶ ἰσχυράν Ζμβ9. 668 38. τῶν 80 τὰ τοιαῦτα ζῳοφαγα ἐστίν Ζμὸ 18. 696 029. 
ζῳοτόκων ἐδὲν ὅτ᾽ ἄπουν ὅτε πεζεῦον Ζμγθ. 669 "7. ἄοϑος ζῳοφορ εἶν. ὅσα ζῳοφορεῖ ΖικΊ. 688 381. 
Ζιαβ. 490 "2084. τὰ ζῳοτόκα ΖιγΎ19. 621 84. ΖΎαΙ1.119 ζῳοφόρος κύκλος κῶ. 392 311. 
46. 18. 1720 516, 19. β4. 139 "88. Ὑ]Ἱ. 1751 57. ΖμγΎθ6.66093 ζωπυρεῖν. ἡ καρδία οἷον ἑστία, ἐν ἧ κείσεται τῆς φύσεως τὸ 
4286. 12. 618 "21. δ11. 690.082, 692."15. 12. 6938 Ὁ26. --- ζωπυρῶν Ζμγ1. 6710 525. 
τὰ ζῳοτόκα πάντα γε] πάντα τὰ ζῳοτόκα, ἔνια ζῳυτόκα 85 ζωπυρον. τὸ βαρὴὶ ἢὶ κῦφον οἷον ζωπυρ᾽ ἅττα κινήσεως Οδ1. 
νοὶ ἔνια τῶν ζῳοτόκων Ζιαδ. 491 "28. 16. 495 "2. εδ. ὅ40 808 82. 
Β21. Ζγαϑ. 116 25. δ. 1717 026. 19. 126480. Ζμ510.686 Ζοτοκβῦγθβ. οἶδιβ δοίδβ ἢ 29. 1479 524. 
2. 689 28. Ὑ7. 669088. 12. 618 Ῥ24. τὰ ἔναιμα ζῷα  ζωρός. ζωρά (ΒΚ᾽, οοἀὰ ζῷα, Ετὰρ 204) πο2δ. 1461 326. 
ζῳοτόκα ἡ πεζά, τὰ ἔναιμα ᾧὶ ζῳοτόκα τῶν τετραπόδων, ζωρότερον (Ηοπι 1 208) ποϑὅ. 1461 314. 
τὰ ζῳοτόκα αὶ πεζὰ τῶν ἐναίμων, τὰ ζῳοτόκα τῶν ἐναίμων 40 ζωστῆρα ἢ κνημῖδας περιτίθεται κθ. 8399 δά. 
Ν α ν , Ν Ἂς , Ἂ , Ν κι ς- α -“ Ἂς Ν « ᾽ ͵ 
ὼ πεζῶν, τὰ τετράποδα νὰ ἔναιμα ἃὶ ζῳοτόκα Ζμδτο. 690 ζωτικός. τὸ ὑφ᾽ αὑτῶν κινεῖσθαι ζωτικὸν ἢ τῶν ἐμψύχων 

511. β11. 660581. ΖΙβ1. 499 "6, 01.411. Ὑ7. 516 "8. ἴδιον Φθά. 2556. τὰ τήθυα μικρὸν τῶν φυτῶν διαφέρει, 
εἢ. ὅ839}19. βοᾷ τὰ ζῳοτόκα ἢ ἔναιμα ᾧ ἀναπνέοντα ὅμως δὲ ζωτικώτερα τῶν σπόγγων Ζμὸδ. 681 510. τῶν 
Ζμβ!ι18. 669 "8. --- τὰ ἔναιμα ἢ τ; νοὶ τὰ ζῳοτόκα ἐναίμων ὅσα μὴ ζωτικὰ λίαν εἰσί αν11. 419 34. --- ζωτικὴ 
τὰ ἔναιμα Ζιδϑ. ὅ3851. Ζμγ12. 618 018. 14. 6714524.45 ἀρχή Ζγβϑ8. 181 56. τὸ ὑγρὸν ζωτικόν, ζωτικωτερον τ 
δ1ο. 685}80. ΖΎΥΙ. 7506. --- τῶν πεζῶν τὰ ζῳοτόκα ξηρῶ Ζγβι. 138511. Ὑ11. 161 827. ὑγρότης ζωτική Ζκχ11. 
τοὶ τὸ πεζὰ ἢ ζῳοτόκα Ζιβ18. 605522. Ὑ]. ὅ10.518. 10. 103 028. θερμότης ζωτική ανθ. 478 310. Ζγβά. 189 "28. 

Η 
ἡ. θήλεα ὅσα εἰς ἡ τελευτᾷ πο2ὶ. 1458511. τς πρῶδι 1461 8485. τἀναντίον ποιεῖν ἢ νῦν τινὲς ποιῶσιν ΠΕΙ1. 
ἧ πί γε δὴ Πβδ. 1264 }9 (ἤἥπυθεν δὴ ΒΚ᾽). οὗ ΕΟΚΟΠῚ 69. 1814 029. ΝᾺ] Ῥοθὺ 1 422. ὀθὲν διαφέρει ἢ (ἰ ὁ ἐθέν ἐστιν 
ἢ δοτηραταιίναπι, ἀβυτραίαμῃ δ] ]αοίίο8 διϊθοθάθηνθ βυρουὶα- 0 ἕτερον ἢ) ηεη12. 1244 582. --- ἢ καὶ δϑθυπάδηϊο πορδίϊομο τὸ 

εἶνο μάλιστα προσῆκον ἢ τβθ. 112 588 ΥΥ͂2. πρῶτον ἀφικνεῖ- οἰκεῖον ἧττον προίενται μᾶλλον ἢ ὶ λαμβάνυσι τὸ ἀλλότριον 
σθαι ἢ Φεϑ. 226 "28, ΒΖ ΑΚ 501 86. πρῶτον ἥ ρ1. 1420 Η51. 1120318. --- ἥ ἰπῖου ἄμο οοπιραγδέϊνοβ ροδίέξαπι, 
528 (βρᾳὶ 84 Β 1 “βἰο ροβίβδγίογϊ8β δϑίϑι!β βου ρύογθδθ β86ρὶὰβ ὑγρότερον ἡ σωματωϑδέστερον βἰτι πα 81. 868 9. φ5. 809 

4ιδπι πρότερον ἢ ἀϊουπθ᾽). πλείστων ἢ πι28. 898 "7. --- ἤ 510,18, 810."2,.18. --- ἥπερ. οἰκειότερον ἀποδώσει τὸ εἶδος 
Ροβὲὺ ἐναντίον βἷπι, ληπτέαι ἐναντίως ἢ ὡς ἔχυσιν αἱ προτα- ὲ ἀποδιδεὶς ἥπερ τὸ γένος Κδ. 2 "10. 
σεις ΑὙ117.80}85. διὰ τὸ ἄλλως ἔχειν ἢ ὡς τὸ κύριον ἥ ἀϊδίαποίίναπι, 4 εἰ δὲ μή: τῶτο δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ. ἢ 
ποῦ. 145808. κατὰ τὴν καταντικριὶ ἡ ὡς Γλαύκων λέγει ταύτη ἐνδεὴς ἔσται Ηιϑ. 1110 "17. ---- ἀασηΐδτη ἥ Βοϊ θππίβ᾽ 



ἣ ἥδεσθαι 8318 

εδὺ ραγίϊσαϊα ἴῃ δἰῦθγο ταθηῦγο ἰηιοστορδθοησπι ἀἰδίαποίϊ- ἕως ἥβης ρ8.1424 48 1. 
νδγυτα ἰάαα6 Δ᾽ ὕθγαπι τυθ ὈΓαπὶ Ρἰοτυπια 6 δὰ δῇῆτγτιηδίϊο- ἡγεῖσθαι. 1. σκέλη ἡγύμενα, ΟΡΡ ἑπόμενα Ζπ1θ. 118 "6, 
πθηὶ ψογρὶῦ, ἱπὰθ ἐβοϊιμπι 6886 νἱἀδίωγ, αὖ βαϑρίββίτηθ, υδὶ 14. πιὸς ἡγϑμενος. ΟΡΡ ἐμμένων ἢ 64. 1480 28. ἐξιόντος 
ἢ ἀβαγρδαυΣ ποθὴ δηϊθοθάθηΐθ ῥυΐοσγθ ἰηυθγγορα !οηΐ8 ΠλΘΙΏ ΓΟ τῷ «8 ἡγεῖται τὸ πλατύ 811} Ζιζ2. 889 238. Ἵ1. 586 "16. 
ἃ πότερον ὀχοτἀϊθπᾶο, ἱπίογγορϑίϊοη!β Ὠδύμγα ἔδγο ἀθ] ὑθϑοδῖ δ ἀνάγειν αὐτῷ εἰς τὸ ἡγώμενον, τῦτο “γὰρ τὸ προαιρϑμενον 
δϑῆθ Θηπηοίϑίϊο τοϑρομάθῃίβ Ῥούϊι5. οὖ πιοάοϑβίβ δέυπιδη- Ηγδὅ- 1118 46, τῶν καλῶν ἡγῶνται αἱ ἀρεταί, τῶν ὁ᾽ αἱἰ- 
18, αυϑῃι ααβθογθηθῖβ 6886 ν᾽ ἀθαΐυγ. ἰίααιθ δχροβίία δἰησδ σχρῶν αἱ κακίαι αρ1]1. 1249 827. ἡγέομαι λόγον ἄλλον 

ἀπορίᾳ οἷυβ λύσις ρϑῦ ρδγθϊουϊδηι ἢ ἱπάμοὶ βοϊοῦ ΑὉ17. (Οβοθνῖῖ ἢγ) ΡΎ1 4. 1415.516. --- 2. ορίπατὶ ἡγήσασθαι ς 
9932. τι20. 177 525. 22.118 881 ὟΥ͂Ζ, 88,582, 86. 283. ἴῃ μαὃ. 8389 Ρ22. 

119 521 80 β8θρ 881 Ππ|6. ἰπ Ῥγο  Θπιαῦῖ8 βοϊϑῃῃΐβ δϑῦ όσα], τὸ ἤἥγεμονία τῶν πολεμικῶν. ἡ κατὰ πόλεμον Πγ14. 1285518, 

406 5Βο]υύϊο ἱπεϊρίθαν, ἡ ὅτι, δάθο υὐ Αἰϊᾳιοῦ!88 ΡῈ. δὺ- 9. ,βιο. 1212 49, ἡγεμονία πολ: -τική ΠΥ1Τ. 1288 39. εἴς 
τοΓΘαλ 6] δυσίογιβ ν6] βου Ὀδγαμ ἰΘραίαν πκαϊῖ. 929.518. ἀνὴρ τῶν πρότερον ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ, γένο μένων ΠῚ11. 1296 

λγδ. 9622 (ΒΖ ΑΓ ΒΕῚΨ 120) υδὶ βἰπιριοχ ἥ τοηυϊγαίατ, 486. οἱ ὑπὸ τὴν τῆς βασιλείας ἡγεμονίαν τεταγμένοι ΡΊ. 
86 ροβὺ βἰῃρ]θθῦ δ θϑιϊομθη 8 ρατγῦ. ἢ ἢ ἢ τοϑροηϑῖο δβοϊ 1420521. ἡ περὶ Σαλααῖνα νίκη ὸ διὰ ταύτης ἡ ἡγεμονία 

ογαϊγὶ, νοὶ Ασ 8. 90 029. 6. 9239. Φεθ. 2808. ΜζΙ1.1. ΠΕε4.1804528. οἱ ἐν ἡγεμονίᾳ γενόμενοι τῆς 'Ἑλλάϑος Πὸ11. 
1036 "5. Ηαδ. 109718. Ὑ1. 1110}1. 9. 1115 82, 29. 1290 482. --- τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν ἡγεμονίαν (τῶν βα- 

ψα1. 4038 ΤταΪΌρ. οὐΐαπι ποη ργδοοθάθηϊθ ἱπύθγγοραοῃ8 σιλέων τῶν μελις ττιῶν) Ζγγτ0. 160 018, 
δπαηοὶδῦϊο Ρ6Γ ἣ ΘΧΟΓΒᾺ 886 ρ6 πιοάοδῖθ δ ἀυδιϊδηΐον δἵς- ἡγεμονικές. τιμιώτερον κὶ ἦγεμονικώτερον τὸ ἔμπροσθεν τὸ 

Βυταβη 8 οϑῦ, αυδβὶ ᾿μϑιιὰ βοῖο δπ᾽, νϑὶαῦ Αβι171.66 52, 8 ὄπισθεν Ζμγϑὅ. 661 85. οἱ κατ᾽ ἀρετὴν ἡγεμονικοὶ πρὸς πο- 
γν2Ζ. γ24. 8594. 38. 89 816. δ12. 95 "8. 16. 98 "82. ΦγΎ8. 30 λιτικὴν ἀρχήν ΠΎΙΤ. 1288 “12. τὸς ἡγεμονικεὲς εἰσίγειν εἰς 
202 δ 86 886ρ06. 6848 Θῃηιποίαθϊο οὐδ δαβὶθίαν δὰ τὴν πολιτείαν Πέβ. 1808 48. τὸ ἄρρεν φύσει τὸ θήλεος ἡ ἦγε- 
δἰογουάδηι ν6] οὐ θοῦ οπθπι, αλδπὶ ΒΟΙΙρΡίΟΥ 510] 1μ86 ἐδοϊῦ, μονικώτερον Πχ12. 1259 "ῶ. κτημάτων τὸ βέλτιστον καὶ ὦ ἦγε- 
νϑὶυϊὶ τὸ 4. 125528. ζ8. 1409"4, 12, 81. θ6.144811, "20, μονικωτατον ἄνθρωπος οαὖ. 1844 424, --- εἰ ἡγεμονικὸν ὼ 
84. 8.146}16. 11. 149 .820. Ηβ8. 1105 221. γ8.1111]1 πολιτικὸν ζήσεται ἡ ἡ πόλις βών Πη6. 1821 5. --- τίς ἐπι- 
429 80 880ρ6 (οἴ ΒΖ δὰ Μζᾷ4. 1029 29), νοὶ φογγθουϊοηθπι 35 στήμη ἀρχικωτάτη ὼ ἡγειμονικωτάτη “Μβ2. 99810. --- 

τθϑ. 159811. ΗΑ11. 1100 "7. ---- αδἱ Ρ6Γ ρα ἢ δὰ ταϑπὶ- ἡγεμονικῶς χρῆσθαι τοῖς Ἕλλησι, τοῖς δὲ βαρβαροις δὲ- 

Ὀταπὰ ἰηΐδγια8 ἀοβοθαάϊταν, νογῦ ροῦδϑβῃ “δὰΐ οογῦθ᾽, ἕν τι σποτικῶς 81. 1489 029. 
τῶν ἀδυνάτων ἢ χαλεπῶν Πθ6. 1834024. Αβ7. 59 "40 γν2. ἡγεμὼν Τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ΠγΎ14. 1280 δὅ. σοί (ΑΙ θχδα- 
--- ἴὸ ὁπυποία 8 σογγ δον] ῬΓῸ 8 ΠΡ]16 6 ἤ ρθε ἢ ΒΆ6ΡΘ ἅγο)., ὄντι δγεμένων ἀρίστῳ κΙ. 3916. διαλύειν τὰς τῶν 

ἦτοι. «. ἢ υϑυγραΐαγ, να]! Κ 4. 1 "25, 2 88. δ. 2 384, 4, 8 ἡγεμόνων καὶ δυνα μένων στοΐσεις ΠΙε4. 1808 "28. ἡγεμὼν τὸ 
8.885. 10.12.18. ε8. 18 825. 10. 2057. Φθ8. 258 324. πλήθυς, δγἢ προστάτης Πεθ. 1805 440, 39. τῷ ἔθνως ἡγε- 
ΜζΙ4. 1039."21. 11. 1041518. ΠγΘ6. 1218}89. διά. 1298 μόνες οἱ πριῶτοι Ραδ. 1860}82. τῆς ἐπιθέσεως ἡγεμών 
47. 16. 1800 589. ποϑ. 1451524. ᾿ γάρ τοι... ἡ Φθ8. 254 Πε10. 1311 581. ---- οἱ πολλοὶ ἄδοντες πρὸς ἕνα τε ὼ ἦγε- 

418. ΠΎΙΟ. 1281 512. ἤτοι ἐν ἥτοι 144. 1602 Ρ27. οὗἉ μόνα βλέπυσι πιθ2. 919 387. 4. 922 482. λόγος μετὰ 
ἀπο 112. --- ἀ6 ρετγὶ ἤτοι ϑρίθαν πο30. 1457 54. 86 παιδείας ἡγεμὼν ἐστι βίν ρ1. 1421 824. ἡ Ψυχὴ λαβῦσα 

τι Σ ἃ φανερὸν ὅτι ΓαῚ. 814 }20. τὸ ἐπιεικὲς ἐπανορθωμά ἡγεμόνα τὸν νῶν κΙ. 891 812. τῆς ἀρετῆς ἀρχὴ ὸ ἡγεμὼν 

τ ἐστι τῷ νόμυ, ἣ ἐλλείπει διὰ τὸ καθόλυ ΗΕ14. 1187 27. τίς ἐστιν ημβτ. 1206 518. --- ἡγεμών ἂο ΓΤ ΠΟΗΤΕ 
21. μὴ κυρίας εἶναι ὙΠ αρξκ φύσει Πγ1ὅ. 1286 428. ἦ τῶν ἀγελαίων τὰ αὲν ὑφ᾽ ἡγεμόνα τὰ ὁ᾽ ἄναρχα Ζιαὶ. 
πέφυκεν Πγθ. 121951] . ἄτοπον ὅκ εἰ οἰδέ πως ὁ μανθά- 488811. ὁ ἡγεμὼν τιὸν βοῶν Ζιζ21. 515 51. 232. 517 816, 
νων, ἀλλ᾽ εἰ υἱδί, οἷον ἣ μανθάνει ὼ ὥς ΑὙΤ. ΤΙ Ὁ8, ἐπι- 44 τῶν προβατων, νοσνοχ βϑοίδυίυβ Ζιζ19. 5183 "24. 21. 752. 
στήμη ἣ θεωρεῖ τὸ ὃν Υ̓ ὄν, ἐπισκοπεῖν περὶ τῷ ὄντος ἧ ὃν ἵππων ἡγεμόνα ὁ καθιστᾶσιν οἱ ἱπποφορβοί Ζιζ22. 511 Ἔξ: 

Μγ1. 1008 321, 24 8ὲ βρθρί βϑἴπιθ. τὸ ἄπειρον ἧ ἄπειρον τῶν ὀρτύγων Ζιθ13. 591015, τῶν περδίκων τῶν ἀγρίων 
ἄγνωττον Φα4. 181}"7. τὸ καθ᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ἣ ἡ αὐτὸ ταὐτόν Ζιιϑ. 614 411, 15, τῶν ἰχθύων τῶν ἀγελαίων Ζιθ18. 598 
ΑΎ4. 18 "29. 829. οἱ ἡγεωόνες τῷ τῶν μελιττῶν γένους Ζιχ]. 488 811]. 

ἡβᾶν. οἱ ταχὺ διὰ τροφὴν ἡβιῦντες Φεθ. 3802. χαῖρε δὶς 45 ταρίπα δρίαμι Ζιε21. δῦ8 825. ι40. 624 829,18, 21, 695 
ἡβήσας ἢ οἷς τάφυ ἀντιβολήσας, Ἡσίοδ᾽ ἔ 524. 1668 088. 4. 0620 328, 29. ΖΎΥΙΟ. 759 19, 26, 1760512, 18, 18,20, 
-τ-ἴᾳ δασυνεσθαι τὸ αἰδοῖον. οοπὶ γενειὰν ΖΎβΤ. 146 038. 21,24, 21. 8γπ οἱ καλύμενοι βασιλεῖς ΖΎΥ10. 189 521. 
χθ. 191081. πὸά. 876084, 81. τῶν ἀνθρηνιὴν Ζιε528. 8584 "28, 25. 142. 629 88. οἱ ἡγεωόνες 

λἅβη. 1. ρα 68. κἡὶ τρίχωσις τῆς ἥβης Ζιε! 4. 544525. η]. 581 τῶν σφηκῶν ὡς καλῦσι μήτρας Ζιι41. 628."2, 8, τι 11,1Τ, 
ε15. Ζγα0. 1728 "21. τοῖς ἄλλοις ζούοις γβη αὶ γίνεται 50 21, 22. ε28. δδ4 "28, 2δ. - πόδες ἡ ἡγεμόνες: τὰ ἄχλα 

Ζιει4. 544 991. ὁ ἄνθρωπος ἐν μασχάλαις ἔχει τρίχας ὸ ζῷα ὄύο τὺς ψγεωόνας ἔχει πόδας. ὁ δὲ καρκίνος μόνος τῶν 
ἐπὶ τὴς γβης ΖΙβ1. 498 28. Ὑ11. 518."88. Ζμβι4. 658 ζῴων τέτταρας Ζιαῦ. 490 Ὁ5. Ζπι1. 118 582, 
"21. χθ. 198 38, 197 580. ὑστερογενεῖς αἱ ἐπὶ Τῆς ἥβης Ἡγήμων ὁ Θάσιος ὁ τὰς παρῳϑίας ποιήσας πρῶτος πο. 

τρίχες Ζιγ11. 5818.321. Ζιιδ0. 682 "2. ἄγονοι, ὅσοιπερ ἄν 1448 812. 

α ὅβης στερηθιῆσιν ΖΙΎ11. 51854. ᾧ οἱ εὐνῦχοι αὶ αἱ γυ- δ Ἡγήσιππος ΟΑγυησίπολις ΒΚ᾽) Ρβ28. 1398 582. 
ναῖκες τὰς ἐπὶ τὴ ὕβη τρίχας ἔχυσιν 2 Ζγε8. 184 810. τὸ ἤγυν Θχρ]ϊοδῦϊνο φταῖ. 8171, 15. 8. 818 39. β8. 827 020. 
τῆς γυναικὸς αἰδοῖον κοῖλον τὸ ὑπὸ τὴν ἥβην Ζια!4. 498 "8. 828 32ὅ. 

πρῶτον πολιῶνται οἱ κρόταφοι τῶν ἀνθρωπων, τελευταῖον ἡὶ ἠδέ. κύνας ἠδ᾽ οἰιωνώς (ἤοιῃ Β 898) ΠΎἃ4. 1285 814. 

ἥβη Ζιγ11. 518.18. --- 2. ρυδοτγίαβ. ἥβη. ἀκμή. γῆρας ἥδεσθαι. ἀρ Ψγτ. 481510. ορρ᾽ λυπεῖσθαι Ρβ10.13888425. 
Ζγὸθ. 115.5"18. μετὰ τὴν ζβην Ζιη!. 881 "21. πρὸς ἥβην 60 ρ8. 1428 540 4]. τὸ ζόεσθαι τῶν ψυχικῶν Ηαϑ. 1099 838. 
Ζγεϑ. 188 925. πρὸ ἥβης ΖΙΎΙ1. 818 381. πὸ12. 8771521. ἥδεται ὑδεὶς συνεχῶς Ηκ4. 1175 84, ἥδεσθαι, ἀΐϑὲ ὑσθῆναι 

Υ. ΕΓ 
᾿ 

΄ 



814 ἤδη 

Ηκ. 1118 384.}1. ἡσθῆναι τὴν τῶν δικαίων ἡδονήν Ηκ 2. 
1118 029. ἡσθήσενται Ρβιο. 1888 "26. Ηδ71. 1124 87. 

γδη, ἀοῦ τὸ ἐγγὺς τῷ παρόντος νῦν ἀτόω" μέρος τῷ τε μὲν- 
λοντος χρόνυ ὶὶ τῷ παρεληλυθότος Φη 18. 222 ἀτ- 12. τὸ ἤδη, 
ΟΡΡ τὸ μέλλον ΨΥ. 4838 "8. ἤδη, ΟΡΡ ὕστερος Ῥα12. 
1872 "14, 15. ἤδη ς ργαοιογιεῖβ8, ὅσοι ἤθη ἐδέξαντο, ἤδη 
καθέστηκεν ἔθος Πε8. 1808 "27. δ 11. 1298 340. ὁ δοηπΐυπ- 
οἴἶϊνο 8ῖπι λέγωμεν ἤδη, ἤδη πειρατέον λέγειν μαϑ. 845212. 
ρ2 1. 1485}26. Πγ 18. 1388 υ8. 6 ῥγδθβ ἱπὰ προϊὸν ἤδη 
πνεῦμα ,ὄίνεται λα μπρὲν αβ4. 861 "8. -- ἃ θΏΡΟΓΘ γΔΏ8- 

ἔδεϊαν ἤδη δὰ οδαβδτγαπη γε] τυ] οἰ παμαϊ 56 Υ16 πὶ οἱ ὁοη86- 

«αθηζίαπι τὸ πάθος ἔ ἕνα μὲν τρόπον ποιότης. καθ' ἣν ἀλλοι- 
ὥσθαι ἐνὀέχεται. ἕνα δὲ αἱ τύτων ἐνέργειαι ὼ ἀλλοιώσεις 
ἤδη Μὸ21. 1022 019 ΒΖ. ἡ ὁόξα αὶ ζήτησις, ἀλλὰ φάσις 
τις ἤδη ΗζΙ10. 1143 514. οἵ Ηκθ. 1177 36. ε10.1186 32. 
Ρβ2. 18979.382. Πεδ. 1808 816. ΑΥὙΙ. 11 528. Ε1.106 38. 9. 

19.339. --- (ἤ η οοτν πιθ39. 920 5ὅ. ῥγὸ ἤδη ξοτίδοπάμππι εἰ 

δὴ Φε22θ58. ΒΖ ἀν 5.1214.) 
ἡδονή. περὶ ἡδονῆς Ηη12-1Ὁ. κΙτ-ὅ. ἡμβ7. --- 1. ναγίδϑ ρδὶ- 

Ἰοβορβογιπη βϑηϊοητίαθ ἀ(θ παΐαγα οὖ ἀϊσηίϊαῦθ γο]αρεδιῖ8 
Ἠη1Σ. 1152508-24. κ].117227-2.1174812. ἡὶ ἡδονὴ κίνησις 

αὶ γένεσις, γένεσις αἰσθητή. γένεσις εἰς φύσιν αἰσθητή (Ρ]6) 
Ἠη12. 1152 518. ἡμβ1. 1204 838, τοξυϊαίαν Ηη18. 1158 

418. κϑ' 1178 380-Ὁ6. 8. 1114 519 80.510. ἡμβ7. 1204 
μ4- 120557. οΥ Αα80. 48 082. ὃ ἡδονὴ ἀόριστος, Π] τῶν 
ποιοτήτων Ηκ2.11178.816, 18. ἡ ἡδενὴ ἀναπλήρωσις τῷ κατὰ 

φύτιν Ἠκ3. 1118 "8-20, ἀποκατάστασις εἰς φύσιν αἰσθητή 

γα β81. 1204 ν86- 1205 5 (β6ἀ ρβ8θ Δαςῦοῦ Μαρπογατι Μο- 
ΓΟ ἡδονὴν ἀεβηῖς κατάστασιν ἐκ τὸ παρὰ φύσιν εἰς 

φύτιν ἑκάστῳ τὴν αὐτῷ ἡμβ1. 1205 07). τέχνη ἐδεμία 
ἡδονῆς (ΡΙδ) Ηη12. 1152.}18, τοίαϊαυν Ηη18. 1152 828. 
ἐμπόδιον τῷ φρονεῖν αἱ ἡδοναὶ Ηη1}. 11562}6, τοίαϊδίυν 

Ηη18. 1183."20- 38. ημβ1..1205 087- 1306 426. ἡ ἡδονὴ 
ὑκ ἀγαθὸν Ηκ 2. 1114539, οὗ η14. 1164], 1158 Ὀ7, 14. 
ημβ1. 1204281- νᾳ, 1205, 86, 1200380-8ὅ. ΑαἹ. 234 

421. ἡ ἡδονὴ ἢ ἡ λυκὴ κακα, ἡ ἀλυπία ἀγαθὸν (ϑρθυβῖρρ) 
Ἠηϊά, 1158 ν1-1. κ2. 111835. ἡδονὴ καθ᾿ αὐτὴν αἱρετή 
(βυάοχ), τὸ μέγιστον ἀγαθὸν Ηκϑ. 1173 599-28. ἡεα]. 1214 
438. ---- 9, ΑΥιβίουβὶβ ἀο ἡδονὴς παῦαγα βϑηΐθητία 1 8- 
1ὅ. κϑ8-δ. ὑποκείσθω εἶναι τὴν ἡδονὴν κίνησίν τινα τῆς ψυ- 4“ 
λῆς ὼ κατάστασιν ἀθρόαν Ὰ αἰσθητὴν εἰς τὴν ὑπάρχυσαν 

φύσιν Ῥα11. 1869 088. (ηβ7. 1205 εἰ ΠΝ ν᾽ ἀοῦαν Ατῖδὶ 
ἀοβηιῖίο 6888 Ττάρε ἀδ ἈΠ Ρ 111.) ἡ γένεσις τῶν ἡδὸ- 
νιν μετ᾽ ἀλλοιώσεως, αὐταὶ δ᾽ ὑκ ἀλλοιώσεις 3η8. 2417 

419, 16. ἡ ἡδονὴ μᾶλλον ἐν ἠρεμίᾳ ἐστὶν ἢ ἐν κινήτει Ἠη1. 5. 
1184 927. ἡ ἡδονὴ ὅλον τι Ἢκ3. 1174517. ἡ ἡδονὴ ἐνέρ- 
γεια ἀνεμποῦιστος τῆς κατὰ φύσιν ἕξειυς Ηη18. 1158.814. 

14. 1188 12. τέλειοι τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή Ηκ4. 11174528- 
. 1110 821. καθ᾽ ἑκαστην ἐνέργειαν οἰκεία ἡδονή ἐ ἐστιν Ηχὅ. 

10 

16 

Αδύνειν 

λῆς δεῖται Ἠη1δ. 1164 020-81. ἡ ἡδονὴ ἐκκρέέει, ἐξελαύνει 
τὴν λύπην Ηη1ὅ. 1184 227,18. --- 8. ραποία ὑδονὴς ἀϊ- 
βιϊηρασηίαγ, αἱ ἡδοναὶ διαφέρυσιν εἴδει ὥσπερ αἱ ἐνέργειαι 
Ἦκδὅ. 1115 821-28, 24, 86-1176 829. 7. 1171 348. η14. 

1158 080. ἡμβῖ. 1206 516- 25. ταὶ. 1061. ποιεῖ ἑκά- 

στοις ἡδονὴν τὸ κατὰ φύσιν οἰκεῖον Πθ1. 1842 326. ἑκαστῳ 

ζῴῳ οἰκεία ἡδονή, τίνα φατέον τῷ ἀνθρώπυ εἶναι Ηκδ. 1118 
48, 324-29. ἡδοναὶ ἀλύποι, ἀμιγεῖς, μικταί Ηκ2. 1178 16, 
428. Πβι. 1201 49. ἡδοναὶ φαινόμεναι, ἡδοναὶ κατὰ συμ- 
βεβηκός Ἠη18. 1152 Ἢ 84. τῶν ποιόντων ἡδονὴν τὰ εὲν 
ἀναγκαῖα τὰ δ᾽ αἱρετα, ᾿ήθοναὶ ἀναγκαῖαι Ηηθ6. 1141 524. 
8. 1160516. 14. 1164 312. --- κατὰ πᾶσαν αἰσθησίν ἐ ἐστιν 
ἡδονή, ὁμοίως δὲ ἢ διάνοιαν δ, θεωρίαν, ἐδίστη δ᾽ ἡ τελειο- 
τάτη Ηκά. 117421. κοινὰ τὴς ψυχῆς τῷ σώματος οἷον 
αἴσθησις ἡδονὴ λύπη αι]. 488 10, ὅπ αἴσθησις, ἢ λύπη αὶ 
ἡδονή Ψβ2. 418 528. 8. 414 4, ὅπῳ ἡδονὴ ἡ λύπη, ἐνταῦθα 
ἡ ἐπιθυμία ψγ11. 484 "8. τὸ ἥδεσθαι ἐστὶν ἐνεργεῖν τῇ 
αἰσθητικὴ μεσότητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ΨΎΤ. 481 310. ἡδοναὶ 
σωματικαί, ὉΡΡ ψυχικαί ΗΎ18.1111}28. ἡδοναὶ σωμα- 

τικαί Φηϑ. 2418, 14. Πβ9. 1270 086. ἡξη1 3. 1246431. 
ἡ αἰσθητυκὴ ἡδονή εβ 2. 1220 ὑ14, ἡδοναὶ διὰ τῆς ὄψεως, 
ἐν τοῖς περὶ τὴν ἀκοήν, περὶ τὴν ὀσμήν, περὶ ἁφὴν ἡ γεῦσιν 
ΗΎ18. 1118 38864ᾳ, Βῦ. η8. 1150 .39. κ2. ἐλλ ἐτε γεγ2. 
1280 024-1281317. ἡμα22. 1191 "7- 10. αιά. 442 510. ὴ 

ἐν τοῖς ἐδεστοὶς ἡδονή Ζμὸ δ. 618 "9. ἡ ἀπὸ τῆς ὀχείας, ἐν 
τὴ ὁμιλίᾳ ἡδονή Ζγα 171. 121 "15. 18. 128 828. 19. 7219, 
20. 128 29, 82. βά. 189 420. περὶ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν 

Ἠη14.1184."8-21. αἱ σωματικαὶ ὑδοναὶ διὰ τί φαίνονται 
αἱρετώτεραι Ηη15.1154 22) 68ηη. αἱ σωματικαὶ ἡδοναὶ ἐξ 
ἀναπληρυύσεως, ψεκταί ἡμβ1. 1205 "28. 6. 1202 "8. βέν- 
τισται ἀπὸ τῆς ὄψεως, τῆς ἀκοῆς, τὸ διανοεῖσθαι ἡμβ1. 
1205 ΡΝ26. ἡδονὴ σώματος ΠῚ παραμόνιμον Ε171.1489 51ὅ. 
- ἡδοναὶ δι᾽ ἐλπίδα. διὰ μνήμην Ῥα1]1. 1870.381. Φη8. 
241 48. ἡδονὴ ἀπὸ ἐλέσ ἢ φοβυ διὰ μιμήσεως ποῖ4. 1453 
Β12. ἡδονὴ φιλική ἡεη 3. 1387 Ὁ, -- ἡδοναὶ μαθηματικαί 
Ηκῷ. 1118 "17. ἡ ἀπὸ τῷ θεωρεῖν ἡδονὴ ὑκ ἐξ ἐνδείας. τε- 
λειοτάτη Ἠη138. 1108 81. κά. 1174}921. 7. 1171 825,20. 
ἡμβ1. 1204}"71. ΜλΊ. 1072 "24, --- ἡδονὴ σπυδαία Αα34. 
41,}9, καλή Βη10. 1151}19, ἐπείσακτος Ηιϑ. 1169 027. 
ἡδοναὶ ἃ ἰσχυραὶ ὦ ὑπερβάλλυσαι Ηη8. 1160 Ὁ, ἡδονὴ εἰμ- 
κρινής, ἐλευθέριος Ἠκ 6. 1116}20. ἐπιεικής, ὉΡΡ αἰσχρά, 

μοχθηρὰ Ηκὅ. 1110 828, 25, "28. ἡδονὴ φορτικὴ τῶν ἀκυ- 
ὄντων Πθ6. 1841 " ). ἡδοναὶ φαῦλαι, αἰσχραί, βλαβεραί, 
ὀνειδιζόμεναι, ἐπονείδιστοι Ἠη18. 1188 317. 12. 1152 }21. 
κϑ. 1118 21. νοσηματώϑεις. ἀνδραποδώδεις, θηριώδεις Ηη0. 
114819, 21. γΥ18.1118 32ὅ. --- 4. πρὸς ἡδονὴν πάντα 
ἐπαινεῖν Ἠδ 12. 1126 18. καθ᾽ ἡϑονὴν εἶναί τινι (ἱ 8 ἡδεῖς 
εἶναι) Ηθ4. 1156 "10. αἱ μὴ πρὸς ἡδονὴν μηδὲ πρὸς τά- 
ναγκαῖα τῶν ἐπιστημῶν ΜΑ1.981}21. 

175 027, 808η4. συναύξει τὴν ἐνέργειαν ἡ οἰκεία, ἡδονή, αἱ το ἡδύκρεως ᾿ὴ πίων ὁ κόκκυξ Ζιζτ. 564 48. ἡδυΐκρεων βόνασος 

ἀλλότριαι ᾿ξαποθίζωεν Ηκ δ. 1115 48165η4. η18. 1158 322. 
ἡ ἡδονὴ ἀγαθόν Ἠη14. 1164 31, 1158 "7, 14. κ2. 1172}860. 
ἡμβ1. 13051, 86. δεῖν ἡδονὴν παραμεμῖχθαι τὴ εὐδαιμο- 
νίᾳ Ηκῖ. 1171 "28. τὴν ἡδονὴν πάντα ὀιώκει, ἡ ἡδονὴ συνῳ- 
κείωται τῷ γένει ἡμιῦν Ῥαθ. 1862 "6. 1. 1864 028. Ηη14. 
1158 "26- 82. κι. 11713.220.Ψ ἌΜβ 7. 1206 586. πλΊ. 956 
427. περὶ ἡδονὰς ὁ λύπας ἐστὶν ἡ ὑθικὴ ἀρετή 1Ηηβ2. 1104 
ν9, (σερὶ ἡδονῆς αἰτίας τῷ ἀδικεῖν Ῥα 11. τῆς ἡδονῆς ὅσης 

τέλυς ἀναιρεῖται ἡ δικαιοσύνη 15. 1488 "8.) ἡδονὴ ἢ ἐνέρ- 
γεια τῇ θεῶ ΜλΊ. 107172516 ΒΖ. ὁ θεὲς ἀεὶ μίαν αὶ ἁπλῆν 
χαίρει ἡδονήν Ἠη15. 1154 526. ἡ ἀνθρωπικὴ ἡδονὴ μεταβο- 

δ5 

60 

θι. 880 218. Ζιι45. 680 07. οἱ νεοττοὶ ἡδεύκρειυ σφόδρα ὰ 
πίονες Ζιζτ. ὅ64 85. θερμότερα ὼ ἡδυκρεώτερα τὰ λευκά 

ζῷα Ζγεθ. 186 51. 
ἡδύνειν. ἄλες ἀσθενέστεροι πλείυς ἡδυνασιν ἐμβληϑέντες αβ3. 

859.584. -- ὃ τὴς λύρας φθόγγος ἧττον ἡδύνει,» καθάπερ 
ἐπὶ τῶν χυμῶν εἴρηται πιθ48. 322 418. ἡ μυσικὴ φύσει 

τῶν ἡἠδυσμένων ἐστίν, ΟΡΡ ἀνήδυντον Πθδ. 1840 17, 16. 
λόγος ἡδισμένος, ὁ ἔχων ῥυθμὸν ὸ ἁρμονίαν ᾧὶ μέλος ποῦ. 
1449 528, 25. ὁ ποιητὴς τοῖς ἄλλοις ἀγαθοὶς ἀφανίζει ἡδύυ- 
νων τὸ ἄτοπον ποδᾷ. 1460 2. τὸ ἔθος ὁ τῷ ἀεὶ ἡδύνειν 
ἡδὺ ἐστι πκαὶ4. 928 084. 



ἠδυντικός 

χὸυντικος, ἀοῦ πκθ. 928 329. 
ἐὀύοσμος φταῖ. 821 329. οΓ Μογοῦ ΝΊοοὶ Ῥδηιαβα τ 98. 

((οτὶ Μοηΐμα ρἱρογιία ᾧ᾽ νϑὶ ἱοιηθηΐοδα αὐ ὕγυ οὖ ΕὟΔΒΒ 
Βγπορββ 116.) 

ἡδυπορφύρα γοίοτίαν πίον ὄστρεα πορευτικα ἢ 281. 1538 
511. 

ἠδύς. ἠδυ τὸ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἰέναι Ρα11.1870."8. πὸδιδ. 
81811. ἡδέα, ὅταν εἰλικρινὴ ὼ ἀμιγὴ ἄγηται εἰς τὸν λόγον 
Ψγ2. 428 νά. ὃχ ἅπασαν ὑπόληψιν διαφθείρει κα Ὁ διαστρέφει 
τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρὸν Ηζό. 1140 018. αὶ ταὐτὸ ἑκάστῳ ἡ 
κατὰ φύσιν ἀλλ᾽ ἕτερα ἑ ἑτέρσις Πα. 1256 527. ἐκ ἀεὶ ἐθὲν 
δ) τὸ αὐτὸ διὰ τὸ μὴ ἁπλῆν ἡμῶν εἶναι τὴν φύσιν Βηϊὅ. 
1154 520. ὁιὰ τί τὰ αὐτὰ συνεϑιζομένοις ἡδέα φαίνεται ἢ 
λίαν συνεχῶς προσφερομένοις ὅχ ἡδέα πκαὶά4. 928 "28. 

ῥὁδέα φύσει, τὰ ὁ Ηγ0.1148}15. 16. 1164 "20 844. 
ἡδέα κατὰ συμβεβηκὸς τὰ ἰατρεύοντα Ηη1ὅ. 1164 "17. 
μάλιστα ἡ φύσις φαίνεται τὸ μὲν λυπηρὸν φεύγειν, ἐφί- 

εσθαι δὲ τὸ ἡδέος Ηθ6. 1157 2] τ. τῶν ἡδέων ἔνια φύσει 
αἱρετά. τὰ δ᾽ ἐναντία τύτων, τὰ ὁὲ μεταξύ Ηη6θ0. 1148 

324. ὅσα ἀβλαβὴ τῶν ἡδέων Πθδ. 1889 "26. ἡδέα τὰ χα- Ὁ 
ρὰν ταν τας ρ32. 1422 517. -- ὅ ἂν ᾿ ἐπιθυμία ἐνὴ, 

παν ἡδύ" ἡ γὰρ ἐπιθυμία τῶ ὑδέος ἐστὶν ὄρεξις Ρα1]. 
1870817. Η.9. 1099 8. 808 φιλητὸν, ἐπιθυμητὸν Ἡκὅ. 
1116512. πεηδ. 1239 026. ἀϊδὺ ἄλυπον Ηη12. 1152}}1θ. 
Ἕκαστον αὐτὸ αὐτῷ ἡδύ ηεηῦ. 1239 018. -- τὸ ὑἠδυ διχῶς 35 
λέγεται, ἁπλῶς, τινί ΕΎΪ. 1228 "18. οὗ πι52. 896 Ρ28. 
φαίνεται τὸ ἤδη ἡδη) ἢ ἁπλῶς ἐὸύ ΨΥΎΙΟ. 438}9, τὸ ἁπλῶς 
χὸύ ἀεῦ ἩΞῊΣ. 1288 δῶρ. τὸ ἡδὺ φαινόμενέν τι ἀγαθὸν ηεη. 

1285 "271. ὸ τὸ καλὸν ἢὶ τὸ συμφέρον ἀὸὺ φαίνεται Ηβ82. 
110581. τὸ αὐτὰ ἁπλὼς ἀγαβὰ καὶ ε ἁπλῶς ἡδέα πεηϑ. 1280 80 
282, 1286 26, 1287 27. καθ᾽ αὐτὰς ἡδεῖαι αἱ κατ᾽ ἀρε- 
τὴν πράξεις Ἠαϑ9. 1099 421. --- πάντα τὰ ἡδέα ἢ ἐν τῷ 
αἰσθάνεσθαι παρόντα ἢ ἐν τῷ μεμνῆσθαι γεγενημένα ἢ ἐν 
τῷ ἐλπίζειν μέλλοντα Ῥα11. 1870 382. διώκειν τὰ σωμα- 
τικαὶ ἡδέα 711. 1152 85. ὕδιον ὄζειν πιβ8. 901 320. ἡδυς 865 
ὧν ἰδεῖν πρὸς ἀπόλαυσιν Ῥαδ. 1861 "9, 612. ἡδεῖς συν- 
διαγαγεῖν ὺ συνὸιημερεῦσαι Ῥ)34. 1881.580. οἱ ἡδεῖς, 18 
οἱ δι ἡδονὴν φίλοι πεη 10. 1248 54. τίνα “μνημοενευτὰ ἡδέα 
ἐστίν ῬΑ͵Ὶ]1. 1870 Ν1-7. καὶ μεταφορὰ τὲ ἐδ. ἔχει Ργ2. 
1405 88. ὑδεῖα ἡὶ ἐν περιόδοις λέξις διὰ τὸ ἐναντίως ἔχειν 40 
τῷ ἀπεράντῳ Ργϑ. 1409 1. ἘΞ ἡδέως. ἡὶ ὗς τὰς βαλάνυς 
ἡδέως ἐσθίει" ἡ κάμηλος πίνει ἤϑιον θο).ερὸν ὕδωρ Ζιθ21. 
808 081. 8. 895 "81. ἡδέως ποιεῖν τι (ἃ νἱγίαῦοιι τϑααυΐ- 
τῖταγ)» ΟΡΡ λυπηρῶς Ηδ 4. 1122 "71. 3. 1130.526. ἡδέως 
ἀκέειν τι. ορρ ἀηθῶς Ηλ 8. 1124 "18. -- ἡϑέως ὀσμᾶσθαι «ὁ 
πιγά. 901 587. --- (ὁ ἡδέως ἔχων ὁμοίως τῷ ἐπιθυμῶντι 
ἔχει πΎ19. 814 ΝΟ Ρτο ἡδέως Β0Γ ἐνδεῶς ΒΖ ΑΥ ΒΕ1Ν 409. ) 

ἄδυσμα. ὁ χυμὸς οἷον ἥδυσμά τι τῷ ξηρῶ αὶ ὑγρῷ ψβ8. 414 
"18. οὗ αι4. 442 810. ἥδυσμα. ΟΡΡ ὄψον μὸ4. 381 080. 
ἀρκεῖ ὀλίγον ἐν τροφῇ τὸ ἥδυσμα Η:10. 1110 "29. ἥδυσμα, 50 
ἀεῦ βρωτὸς χυμᾶς, ἰσχυρότερος ὁέ πκθ. 928 428. -- χρὴ- 
σθαι τοῖς ἐπιθέτοις ὅχ ἡῤύσματι. ἀλλ᾽ ὡς ἐδέσματι Ργϑ. 
1406 519. ἡ μελοποιία μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων ποθ. 1450 
Β16, οἵ καὶ μυσικὴ φύσει τῶν ἡδυσμένων ἐστί Πθδ. 1840 
518. 4. δαρίοίβο 188 ῃ 60. 

Ἠδωνίς, Ἠλωνοί. τὴν ἴΑντ' ανδρον ὠνομάσθαι Ἤδωνιδα ὁϊὰ 
τὲ Θρᾷκας ᾿Ηλωνὺς ὄντας οἰκῆσαι 438. 1550 382. 

ἡεροειδεῖς αὐγαί ΧὩ. 192 08. 
ἐθεῖν. τὸ διὰ τῆς τέφρας ἡθήμενον (ἠθη μένον) ὕδωρ ἁλμυρὸν 

νεται μβι. 35816. οὗ 8. 807581, Ρ, δι. 889 "2. 60 
πκὸ1. 981016, ἠθυμένων ὑφίσταται τὸ παχύτατον πκΎ20. 

- 

ἦθος 818ὅ 

988 "26. βάπτεται πρῶτον δι’ ὃ πρῶτον ἠθεῖται πλὸ 4. 
968}88. 

ἠθικός. ἀοτγίναϊυμη 8Ὁ ἔθος Ηβ1. 1108 217. ημαβ. 1185 588. 
- τὸ ἡθοιόν, ΣᾺ τὸ ὀοξαστικὸν Ηζ 18. 1144}16. ὀργὴς 
ὺ πραότητος, ἔτι ὁ ἀν)ρίας ἢὶ σωφροσύνης ἡᾧὶ πάντων τῶν 
ἐναντίων τύτοις ὰ τῶν ἄλλων ἠθικῶν Πθ5. 1840 221. ω- 
κράτος περὶ τὰ ἠθικὰ πραγματευομένν ΜΆ8. 9811. λέ- 
γειν ὑπὲρ ,ἡθικῶν ἡμα]. 1181 324. ηθικὴ θεωρία ΑὙγ88. 89 
59, προτάσεις ἡθικαί. φυτικαί. λογικαί τα 4. 105 Ρ20. οἵ 

ῬαὩ. 1858 319. πραγωατεία ἠθική. πολιτική ηωα 1. 1181 
"28. 8.08. ἀο ἀοοιτίπα ΤΏΟΓΆ]Σ ΠΙΌΓΟΒ (Εὰ Ν) ΑΓ δάδιδοῦι 
εἴρηται, εἴρηται πρέτερον. φαμὲν ἐν τοῖ; ἠθικοῖς ΠβῚ. 1261 
481, γϑ. 1280 218. ὁ 11. 1295.386. η18. 1882 88. διώρι- 

σται κατὰ τὸς ἡϑικὺς λόγος Πη18. 1882 422, οἱ κατὰ φι- 

λοσοφίαν λέγοι ἐν οἷ: διυΐρισται περὶ τῶν ἠθικῶν Πγ12. 
1282 "20. -- Οἡθικαὶ ἀρεταί Πα18. 1260515, 11. Μμ4. 
1018518. καὶ ἐδικὲὶ ἀρετὴ περὶ ἡ)ονὰς ὸ λύπας Φη8. 241 

41,324. Η32. 1104 09. 712. 1182 59, ἀϊἶδὲ ὀιανοητικὴ ἀρετή 
ΗΑ 18. 1108 45. βΙ. 1108 315 (οΥ ἀρετή). ἡθικὶὶ φιλία, ὑκ 
ἐπὶ ῥητοῖς. ἀϊδὲ νομικΥ ΗθῚ ὅ. 1162 Ρ28, 81. ΕΗ. 1241510. 
10. 1242 582, 87, 1248 88 (οὗ φιλία). -- τὸ ἠθικὸν ἴῃ δῃ- 
τἰθι8 δοῃδρίσαιπι, ἠθικὰ τὰ ἑπόμενα ἑκάστῳ ἤθει ΡγΙθ. 

1417."21. ἡθικὸν καὶ ποιεῖ ἦθος πιθ 29. 920 "6. πίττεις γί- 
νονται ἢ ὁὶ᾽ ἠθικῦ λόγυ" τῷ γὰρ ποιὸν τινα φαίνεσθαι τὸν 
λέγοντα πιστεύγμεν Ῥαϑ. 1888 8410. πώς ὼ διὸ τίνων τὰς 

λόγυς ἠθυοὺς ποιητέον Ρβ18. 1891 "22. τὸ πρέπον ἕξει ἡ γ 
λέξις, ἐὼν Η παθητική τε αὶ ἠθική Ργ. 1408511. ἠδικὴ καὶ : 
ἐκ τῶν σηϊείων δεῖξις ῬΎῚ. 1408 826. ῥήσεις ἠθικαί μήτι 
1450.529. ΨῊΙ Ἀδηρίοιψε 168. διήγησις ἠθική, ορρ παθη- 
τική Ργιθ. 1417 815, 860, 1418 815, 12. ΝῊ] 11] 118. 

γνώμη ἠθική, οΡΡ παθητική Ῥβ21. 1898 321, 22. τραγῳδία 
ζθική, παθητική πο18. 1466 51. 34. 1469 09, Ψ ῬοΘρυ 1151. 
λέξις ὑποκοιτική, ἡ μὲν ἠθικὴ ὴ δὲ παθητική ΡΥ12. 1418 
Β10. τὰ ἀργὴ τραγῳλίας μέρη ὶ μήτε ἠθικὰ μήτε ὃια- 
νοητικά πο24. 1460 8. ἐκ ἔστιν ὃ αὐλῆς ἠθικὸν ἀλλὰ μᾶλ- 
λον ὀργιαστικόν Πθ6. 1841 321. μέλη ἠθικά, ἀϊδὶ  πρακτικαῖ, 
ἐνθυσιαστικα' Πότ. 1841 084, 1842 528. πρὸς τὴν παιδείαν 
χρηστέον τῶν ἁρμονιῶν ταῖς ἠθικωτάταις Πθτ. 1842 48. εἴ 

τις ἄλλος τιὺν γραφέων ἢ τῶν ἀγαλματοποιῶν ἐττὶν ἠθικός 
Πθδ. 1840 588. --- ἠθικῶς πιστεύειν, ΟΡΡ νομικῶς ἼΕ710. 

1248.318. ἠθικῶς λέγειν. ἀΐθὲ ἀποδεικτικῶς (οὔ ἡθικός, ὁια- 
νοητικός) ῬΎ!8. 1418 888, 839. 

ἥθισις. τῇ τῷ θερμῷ ἐθίσει μηδεμίαν ἔμφραξιν γίνεσθαι 
πβά Ι. 810 "18. 

ἡθμός. ὥσπερ δι᾿ ἡθαβ τὸ γεῶδες ἀποκρίνεται μβ8. 859 84. 
(ἐν τὴ κλεψυθρᾳ) ῥεὶ διὰ τῷ ἡθμῷ τὸ ὕγωρ πις8. 914 588. 
ἐθμᾷ, ἀντλεῖν (εἴ παροιμία) οαθ, 1844 025 --- , (θηρεύοντες 
τὰς ἐγχέλεις) τιθέασι τῶν ταριχηρῶν τι κεραμίων, ἐνθέντες 
εἰς τὸ στόμα τῷ κεραμίν τὸν καλεμενον ἡθωον Ζι58. 584 

8422. 

ἠθογράφος ἀγαθὸς Πολύγνωτος. ἡ δὲ Ζευξιδος γραφὴ ὑϑὲν 
ἔχει ἦθος ποθ. 1480. 528. ΨᾺ] Ἐδπρίοϊ θα 160. 

ἠθοποιὸν τὸ θερμὸν ἡ ψυχρὸν μάλιστα τῶν ἐν ἑωῖν πλὶ. 
955 382. 

86 ἦθος. 1. βράθ5. τὸ χερσαῖον εἰς τὰ σφέτερα ἤθη ἡ νομὲς 
διεξερπύτει κθ. 398.}88. τ-- 2. ππογοβ, ἱπρϑηΐαπι, ἰπά 0168. 
ἀατίναϊαπι ΔῸ ἔθος η:32. 1220 489 (εὗ Ηβ:. 1108 211. 
ἡμαθ. 1188 588). ὡν ἔθη: τὴν κατὰ τὸς νόμυς πολιτείαν 
μὴ δημοτικὴν εἶναι, διὰ ὁὲ τὸ ἦθος ἢ τὴν ἀγωγὴν πολι- 
τεύεσθαι δηιοτικῶς Πλ5. 1292 Β14, Ω0}} τῇ ἀγωγὴ ὸ τοῖς 
ἔθεσι "16. (εἰ ἐναντιῶται τὰ πεπραγωένα ἢ τῷ ἤθει τῷ 

ΒΕΓΩ 



816 ἦθος ἠλίθιος 

λέγοντος ἢ τῷ ἤθει τῷ πράγματος Ρ11. 1480 "28, ΒρΡΕῚ "40, 82. ἡ τῶν ἠθῶν καθ᾿ αὐτὴν ὅσα φιλία μένει Ηι:. 
ἔθει τὸ πράγματος.) - ἤθη λέγω καθ᾽ ἁ ποιός τινας εἶναι 1164 812. παρὰ τὸ αὐτὸ ἦθος πὶ πράττειν ρ89. 1446 514. τὸ 
φαμεν τὸς πράττοντας ποθ. 1450 δ8ὅ, αυοηΐαπι, πραΐξεις οὐΐδμι ἦθος τὴς πολιτείας ἑκάστης τὸ οἰκεῖον, τὸ βέλτιστον ἦθος 

ΔΕΪΠΊΔΙΣ 118 υοάβπιπποάο τεϊδαυπίαν, 68. οὗ ἶρββ8 κατὰ τὸ βελτίονος αἴτιον πολιτείας Πθ1. 18381514. 18. τὰ ἤθη τῶν 

ὅθο: ἀἰδυϊπρυυπύατ, αἱ διαφοραὶ τῶν ζῴων εἰσὶ κατά τε τὸς ἐκ πολιτειῶν ἑκάστης Ρα8. 1860612, 18. ἦθος δημοκρατικόν, 
βιυς καὶ τὰς πράξεις καὶ τὰ ἡθη καὶ τὰ μόρια, Ζιαι. 481512, ὀλιγαρχικόν, τυραννικόν, Πθι. 1887810, 11. ὁ 4. 1292 518. 
14, 488 512. ι8.610.Ὀ20. 44. 629 δὅ. οἱ βίοι κατὰ τὰ ἤθη διυλικώτεροι τὰ ἤθη φύσει Πγ14. 1285 820. ---- ἡ περὶ τὰ 
οιαφέρασιν Ζιθι. 5888.818. τὰ ζῷα μεταβαλλυσι τὰ ἤθη ἤθη πραγματεία, ἣν οὐκαιόν ἐστι προσαγορεύειν πολιτικήν 
κατα τὰς πράξεις Ζιι.49. 631 "0. τῶν βοαχυβιωτέρων τὰ Ῥα2. 1886 420. ἡ περὶ τὰ ἤθη πολιτική Ρα 4. 1859 "10. 
ἤθη ἢ ἧττον ἡμῖν ἔνδηλα Ζι1. 608.811, νθ.. αἱ ὀιαφοραὶ τῆς’ ἀρχὴ ἡ περὶ τὰ ἤθη πραγματεία τῆς πολιτικῆς ἡμαὶ. 1181 
καρδίας γείνωσι πη ἢ ποὺς τὰ ἤθη ΖμγΆ. 661.513. ὀλιγαι- Β26, τὸ ἦθος ΄ᾳ καὶ περὶ τῶν ἡθῶν πραγματεία ἡμα]. 1181 
ωότατόν ἐστι πάντων (τῶν ὠοτόκων ὅ χαιαιλέων)" τύτυ δ᾽ 225. --- (ἦθος ἴρβαπι τὸν ἔχοντα τὸ ἤθος βἰρβιϊβοαγο νἱἀοίατ, 
αἴτιον τὸ ἥθος τῷ ζῶν τῆς ψυχῆς" πολιήμορφον γὰρ γίνεται Ὅμηρος ὀλίγα φροιμιασάμενος εὐθὺς εἰσάγει ἀνὸρα ἣ γυ- 
οἰὰ τὸν φοβον, ὁ ὀὲ φοβος καταάψυξις ὁι᾽ ὀλιγαιμότητα ναῖκα ἥ ἀλλο τι ἦθος πο24. 1460211, ΨΔΒΊοα Ροοὶ [Π 
Ζμὸτι. 692 "22. σημεῖον ἤθους μαλακῶς βΒε). τίστυ Ζιαϑι 16 887.) --- 8. ἦθος ἴῃ Ατυϊθυ8 Θοπδρίσαπι, οὔ ΝᾺ Ἀδηρίοϊψο 
Α91 015. 10. 492 34. 11. 492.588, δι. τὸ τῶν προβάτων 159844. ἦθος ἔχωσιν οἱ λόγοι, ἐν ὅσοις ὀήλη ἡ προαίρεσις 
ἦθος εὔηθες Ζιιϑ. 610 Ρ22. τὸ ἦϑος ᾿ασθενγς: μαχιμος, βλα- Ῥβ21. 1395 18. α8. 1866 418. 10. 1417.518. πο]ὅ. 
κικός Ζι11. 615.18. 17. 616 θ20. 80. 618 "5. τῷ ἤθυς 1454 817. 6. 1450 "8. ἐκ ἔχυσιν οἱ μαθηματικοὶ λόγοι ἤθη 
πανυργία τῶν περόίκων Ζιι8. 614 480. --- 864. ρτορτγίαπι Ργθ. 1417219. ἐὰν ἢ τα ὀνόματα οἰκεῖα λέγη τῇ ἕξει, 
ἀϑὰπὶ ἦθος δαδοῖ δὰ ἀϊθεϊπραθηάοε Βοιηίμαπι πιογθϑ; 8ἃ 30 ποιήσει τὸ ἥθος ΡΥ. 1408.381. περὶ τῶν ἠθῶν᾽ τίνων θεῖ 
οοβποβοθπάδπι πούϊοποπι τὸ γθας Δα Θπάδθ βαηῦ 686 πο- στοχάζεσθαι ἐν ταῖς τραγῳδίαις ποιδ. --- ἡ Ζευξιδος 
υἴοπθβ, δὰ αιβ8 γϑέδγίιαν, βγη ἠθικὴ ἕξις. ἀϊδε διάνοια, λο- γραφὴ δὲν «ἔχει ἦθος ποθ. 1450 529. --- διὰ τί τὸ ἀκυ- 
γισμος: εὐπραξία ἢ τὸ ἐναντίον ἐν πράξει ἄνευ διανοίας ὸ στὸν μόνον ἦθος ἔχει τῶν αἰσθητῶν πιθῶτ. 919 "26. 29. 920 
ἡθυς ἀκ ἔστιν ΗζΣ. 1189 "8ὅ, οἵ ὅτ᾽ ἄνευ νῷ ὼ διανοίας 48. οὗἩ Π1|θ65-1. (ἡ συμφωνία ἐκ ἔχει ἦθος πιθ2 1. 919 584. 
τ᾽ ἄνευ ἠθικῆς ἐστὶν ἕξεως ἡ προαίρεσις 484. (εἴ ΡΎ7. 35 ὴ ἡ ἐνέργεια ἡθυκὸν ποιεῖ ἦθος πιθ29. 920 36.) τὴν μυσιζὴν 
1408."81. ) πότερον πρὸς τὴν ὀιώνοιαν πρέπει μᾶλλον παιδεύειν τὸ ἦθος ποιὸν τι ποιεῖν. ἐθίζυσαν χαίρειν ὀρθῶς Πθ5. 1839 
ἡ πρὸς τὸ τὰς ψυχὴς ἦθος Πθ2.1881489. οΥΡβ18.13890518. 428. ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῖς ἐστι μιμήματα τῶν ἠθῶν Πθ6. 
12.1889"86. περι τὰ ἤθη αὶ τὴν διάνοιαν ΠΎῚῚ. 1281 57. η1. 1840 3839. τῶν ῥυθμαὼν οἱ μὲν ἦθος ἔχωσι στασιμώτερον οἱ 
1828 08. αἴτια ὁυΐο τῶν πράξεων ὀιανοια ἢ ἦθος ποθ. 1450 δὲ κινητικόν Πθ5. 1840 08. (ἢ ὁ ἐνθυσιασμὸς τὸ περὶ τὴν 
41. 1449 088. ΨᾺΠ Βδηρίοϊβο, 108 π9. 172 π 48. πρᾶξις: 80 ψυχὴν ἤθυς πάθος ἐστίν Πθ5. 1840 411). γοερὸν ἢ ἡσύχιον 
αἱ πράξεις ἦθυς σημασία ἐστίν πιθ2 1. 919 "86. χαίρειν τοῖς ηθος ὦ μέλος πιθ48. 922 "20. --- 4. ἴῃ ἰΌτο Φυσιογνωμο- 

ἐπιεικέσιν ἤθεσι δ ταῖς καλαῖς πραξεσιν Πθύ. 1840 511. νικῶν νοῦ τὰ ἤθη οἱ ἱηροιηίατι δισηϊβοιῦ οὖ 68. βίζῃδ ἰῃ- 
ἀναγκη φαῦλον τὸ ἦθος ὰ σπυδαῖον εἶναι τῷ διώκειν κα Βθηῖ δὲ πααγδθ, 40ὰθ 6 ἴλοϊθ Βοπλίηὶβ (0 } 88: τεϊαῦ 
φεύγειν ἡδονάς τινας ἢ λύπας ηεβ84. 1221 582. μιμᾶνται Ἂ 1110. 8θῆβα Ἰθρίταν τὰ ἔθνη. ὁ ὅσα διέφερε, τὰς ὄψεις αὶ τὰ 
ἤθη ὼ παθη ὸ πράξεις ποῖ. 1447 28, προαίρεσις: ἡ προ- δδ ἤθη Φ1. 805 "21. περὶ τὰ ἤθη ἐρωτικοί φ8. 808 "80, δὶ, 
αἰρεσις μᾶλλον τὰ ἤθη κρίνει τῶν πράξεων Βγά. 1111 "6. Βοα 86 π8ὰ ἔνιοι χ οἱ αὐτοὶ ὄντες τὰ ἐπὶ τῶν προσώπων 
ἕξει ὁὲ ἦθος ἐὰν ποιῆ φανερὰν. ὁ λόγος ἢ καὶ πρᾶξις προαί- ἤθη τὰ αὐτὰ ἔχυσιν φι. 8062. τὰ ἐπὶ τῶν προσώπων 
ρεσίν τινα ποιδ. 1454Ν11. 6. 1450 "8. .Ρβϑι. 189 "18. ἤθη, τὰ ἐπὶ τῶν προσώπων ἐμφαινόμενα ἤθη βἷπι φι- 806 
Ὑ18. 1417218. «8. 1866 516. ψυχή: εἴ πὴ ἡ μυσικὴ πρς Ἀὀ[8Β. 3. 806580,}85. 8. 807}11, 37, 808 "6, 29. μικρὸς τὸ 
τὸ ἦθος συντείνει ὦ πρὸς τὴν ψυχήν Πθ5. 840 86, 22. τὸ 40 ἦθος φ2. 801 86. 
τῆς ψυχῆς ἦθος ΠΘΡ2. 1881.589. ὁ ἐνθυσιασμὸς τῷ περὶ τὴν ἠϊόνες βοόωσιν (Ποκι Ρ 265) πο23. 1458}81. 
ψυχὴν ἦθος παθος ἐστίν Πθ5. 1840 411. ἀρετή: σωφρων ᾿ ἥκειν. εἶπερ ἢ ὀιὰ πλειόνων ἥξει ποτὲ (τὲ κινῶν) εἰς τὸ Ὑ 
ἐλευθέριος ὼὶ εἴ τις ἄλλη ἤθυς ἀμετή Ργ13. 1414321. τῶν (τὸ κινείμενον) Φθ5. 258 11. τ εἰς ὀλίγους ἧκεν ἡ χωρα 
τῷ ἤθας κακιῶν τὰ ἔργα. αἰσχρα Ρβό. 1884 51. τῷ ἥθει Πβϑ9. 1210 518. --- πάλιν ὁ αὐτὸς ἥξει λόγος Οαϑ. 219 "4. 
ζώσι μᾶλλον οἱ νέοι ἡ τῷ λογισμῷ" ἔστι δ᾽ ὁ μὲν 'λογι- 44 γὅ. 804 2283. οἴ Φὸ7. 214 822. 
σμὸς τῷ συμφέροντος, ἡ ὁ ἀρετὴ τῷ καλὲ Ρβ12. 1389 Ἠλεῖος ὁ κτίσας Ἤλιδα. Ἠλείν παῖς ᾿Επειός Υ 595. 1575 
286. 18.1890.518. τρόποι 41: οἱ λογοι τῶν ἠθῶν ἢ τῶν 415. Ἠλεῖοι ν Ἦλις. 
τρόπων εἰσὶν οἷον εἰκόνες ρ86. 1441 "19. ἐπικοσμεῖσθαι ἤθει Ἤλεκτρα (ϑορβου!β) πο24. 1460 881, οἵ “Σοφοκλῆς. 
ΓΝ τάξει νόμων ὀρθῶν Πβό. 1208 228. μὴ ὡς ἕν λέγοντα Ἢλεκτρίδες νῆσοι 681. 886 324, οὗ Ἢριδανός. 
τῷ αὐτῷ ἤθει καὶ τόνῳ εἰπεῖν ΡΎἃ.). 1418 81. --- ἦθος εὐ- το ἤλεκτρον ἄτηκτον, ἀμάλακτον, ἤλεκτρον ὁ ὅσα λέγεται ὡς 
γενές, φιλόκαλον ΗκΙ0. 1179 "8, 9. ἤθη ἡμερώτερα λεον-. ὀάκρυα μὸ 10. 888 19, 2δ, 889 818. αἱγειροι, ἐξ ὧν ἐκ- 
τυδη Πθ4. 1838 18. ἦθος ὁμαλὸν ποῖδ. 1484 326, ἀνώ- πίπτειν τῇ καλώμενον ἤλοιτρον θ8ι1ι. 886 "4. τὸ τῶν ἐλε- 
μαλον Ε160. 1505 80 (οὔ: ποιϊδ. 1454520, 28). ἤθη πικρό- φάντων σπέρμα σκληρύνεσθαι ξηραινόμενον ὥστε γίνεσθαι 
τερα  225.151956. ὁ οἶνος πλεῖστα ἤθη ποιεὶ πινόμενος ἡλέκτρῳ ὅ ὅμοιον Ζγβ2. 186 83. ἀστράπτειν χρυσῷ ὼ ἠλέκτρῳ 

πλὶ. 988 35. ἐξετάζειν πικρῶς πραεῖ τῷ ἤθει Ρ38. 144 5 Ἂ ἐλέφαντι κθ. 8398 516. 
»16. ἐπιθεωρεῖν τα μεγάλα. τῶν ἡθῶν ὴὺ τὰ ἐκριβὴ ἢ τὰ Ἡλιαία ΠΕῚ. 1801 "28. 
μέτρια ρ38. 1484 "29. τὰ ἤθη ποῖοι τινές εἰσιν οἱ ἄνθρωποι ἡλιῶν. ὅταν ποιῶσι γλυκύ, ἡλιῶσι τὰς σταφυλας πκ8δ. 930 
κατὰ τὰ πάθη ὸ τὰς ἕξεις , τὰς ζλικίας ἢ τὰς τύχας "88. 
Ρβ12-117 60}} 2-11. σπεθαῖοι ἢ φαῦλοι κατὰ τὰ ἤθη ποῶ. ἡλιάζεσθαι Ζιιδ. 611 "14. 
1448."2. ὁ. 1449}87. χαριέστεροι τὰ ἤθη Ηὸ 18. 1121528. ο0 ἤλιθιος Ηὸ δ. 1122 028. 9. 1120 528, 28. 11. 1126 86. Ραϑ. 
ἁπλῶς τῷ ἥθει ὼ γενναῖος, ἐλευθεριότης τῷ ἤθας αρδ. 1280 1801 385. αγῃ ἀνόητος Ηὸ 1. 1128 58. ΒγΏ μαινόμενος, ΟΡΡ 



ἡλικία 

ὁ νῦν ἔχωιν βήδιὶ 1112.320. οἴ4. 1111 Ὁ22. “γα ὁ ἀγνοῶν 
ἑαυτόν Ηὸϑ. 1125 "28. ἀϊδβὺ μοχθηρὸς, ἀγεννής ΗΝ 8. 1121 
427. --- ὁ λογισμὸς ἦν ἤλίθιος ἡξη14. 1241 585. ἡλίθιον 
Πγ 15. 1286512. δγῃ ἀπαίοευτον, παιοικὸν Ρβ21. 1898 86. 
Ηχκθ. 1110 582. --- ἡλιθιώτερον Ρβϑι. 1895 9, 

ἡλικία. 1. νἱΐαϑ δθίδ8. ἡλικίαι εἰσὶ νεότης ὼ ἀκμὴ ὼ γῆρας 

Ρβ12. 1888 586. καὶ τῶν γερόντων ἡλικία ἐναντία τῇ τῶν 
νέων Ζγεῖ. 181 328. οἱ ἄνθρωποι ταῖς ἡλικίαις χειμῶνα ὺ 

θέρος ἄγυσιν Ζγε 8. 188 Ρ26, 184 818. τὰ τριχωματαὰ δια- 
φέρυσι κατὰ τὰς ἡλικίας Ζγει. 181 081. ὁ κατὰ τὴν ἡλι- 
κίαν τροπή Ζγεθ. 186 584. αἱ τῆς ἡλικίας (ν 1] τῶν ἥλι- 

οἵ 8. 184 519) μεταβολαί Ζγεϊ. 118 "28. αἱ τῶν 
πνευμάτων μεταβολαὶ ὼ τῶν ἡλικιῶν ᾧ τόπων πα 8. 869 
20, 11. πᾶσα ἡλικία ἄτα αν ἀποκλίνοντος τὸ σώματος ἐπὶ 

ψύξιν Ζγεά4. 184 3582. ποῖαι ἡλικίαι εὐκίνητοι πρὸς ὀργήν 

Ρβ2. 1319526. κακῶς ὀιακεῖσθαι δι᾿ ἡλικίαν ἢ ἢ νόσον Ζγα18. 
125 38. οΓβ6. 140 318. εὖ. 186 51. μετρεῖν τὴν ἡλικίαν, 
οιαιρεῖν τὰς ἡλικίας ἑβὸομάσιν Πη16. 1885 0899. 11. 1886 
ν41. πρόώσης τὴς ἡλικίας Ζγβτ. 1462. εἴ. 181 }6. χθ. 
198 081. γενόμενος ἐν ἡλικίᾳ ὸ ὁόξαν ἐπὶ ποιητικὴ κεκτη- 
μένος ἢ 66. 1481 518. ταῖς ἡλικίαις ἀκολυθεῖν Ηζ 2. 1148 
"8. συγκαταβαίνειν ταὶς ἡλικίαις ἐ ἐπὶ τὸν αὐτὸν καιρόν Πη16. 
1884 584. τὸ σύντροφον τὸ καθ᾽ ἡλικίαν Ηθ14. 1161 
5834. κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν, ἐν τὴ αὐτὴ ἡλικίᾳ Ζγα 19. 
7121 35. 20. 128 "24. ἡ πρώτη ἡλικία; ΟΡΡ τὸ γῆρας Ζγα19. 
125}19. ὑλικία τυχῦσα, ἐχομένη, ἱκνυμένη, προσήκωσα, 

καταλελυμένη ΠΎ11. 1282 381. ὁ 9. 1294 "28. η14.1882 
Ρ41. 16. 138ὅ84. 11.1386.18. υἱὸς νευτερος ὧν τὴς 

ἡλικίας (ἰπε τῶ λειτυργεῖν) Ρβ 28. 1899 584. ἡλικίαι τῆς 
ὀχείας Ζιεϑ. 542319. 14. 544012. --- Ῥυθογίαβ. ὅταν εἰς 80 

ἡλικίαν ἔλθωσιν Ζιζ 18. 512 "22, ἐγγὺς τῆς ἡλικίας εἶναι 
Ζγα30. 128 812. κατὰ τὸς ἡλικίας Ζγα 18. 125 09. τῆς 
ἡλικίας ληγύσης Ζγα 19. 121.349. Ὑ]. 150 3486. χρῶνται 
τος ἐπωνύμοις πρὸς τὰς στρατείας αὶ ὅταν ἡλικίαν ἐκ- 
πέμπωσιν" ὁνο ἡ τετταράκοντα ἐ ἐπώνυμοι τῶν ἡλικιῶν ἢ 429. 86 
1549 421, 16. ἢοβ ᾿ηνθηΐζαῦῖβ: κρῆσθαι τῇ ἡλικίᾳ, αἱ πρὸς 

τὴν ἡλικίαν ὁμιλίαι. ΜειδᾺ, ΚΕ τὴ εἰς τὴν ἡλικίαν Πε10. 
1811}18, 4. 11. 1815 52}. --- 2. δθ88 ὠρχαιότεροι τῆς 
νῦν ἡλικίας Οὁ 2. 808 081. ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ἐπὶ γέροντι 
Πυθαγόρᾳ ΜΑ5. 980 .329. τὴ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος, τοῖς ὃ 40 
ἔργοις ὕστερος ΜΑ 8. 984 41 ΒΖ. 

ἡλικιῶται Πη160. 1888 358. οἱ ἡλικιῶται ὁμοήθεις Ἠθ 18. 
1161 8426. 

ἥλιξ ἥλικα τέρπει Ῥα11. 1871}15. Ηθ14. 1161 "84. ηεη 2. 
1288 3834 (εῇ παροιμία). 

ἡλιοειδής. ἀνθρωπός τις μόνῳ τῷ ἡλιοειδεῖ τρεφόμενος ἀέρι 
81. 1481 42. οἵ ἡλιωόης. 

ἥλιος. ἐρανὸν καλῶμεν τὸ συνεχὲς σῶμα τὴ ἐσχάτη περιφορᾷ 
τῷ παντός, ἐν ᾧ σελήνη ὺὴ ἥλιος ὼ ἔνια τῶν ἄστρων θαϑ9. 

218017. τὰ ἡλίαω τί τὸ ἰὸιον τεϑ. 181 25. ἡ σελήνη ὡσ- τὸ 

περ ἄλλος ἥλιος ἐλάττων Ζγὸ 10.171 »26. ὁ ἥλιος ὼὸ ὁ 
λοξὸς κύκλος πῶς αἴτια, ὁ ἥλιος πατήρ Μλδὅ. 1071 51δ. 
Ζγα}.116516. ΓβΙ1.88858. πκςϑ4.94 4880. φταΣ.817428. 
ὁ ἥλιος τὸς ἀπὸ ἀνατολὴς μέχρι ὀύσεως ὁρόμυς σταοιεύων ἢ 18. 
14168427. τὸν ἥλιον μὴ τρέφεσθαι τῷ ὑγρῷ μβ3. 884 656 
"84 864. οὗ πκγϑ0. 984 886. τὸν ἥλιον. φέρεσθαι ὑπὸ γὴν, 
περὶ τὴν γὴν μβι. 8δά 429. ἡ τὸ ἡλίιν φορά πκεθ. 988 
58, τῇ μὲν ὁ ἥλιος ἀνέχει τὴ οὲ σχιαζει μγά. 814 "2, τῷ 
ἡλίν αἰἱρομένε, νπρατῶντος πκεῖ. 9838 09. κα, 84. 944 325. 
52. 9460 128, ὅπυ ἂν ὃ ἥλιος ἐπιβαλλη Ζιθ 18. 598 58. σὺ 
ὅταν ὁ ἥλιος τραπὴ Ζιι8. 611 34. ὁ ἥλιος ἀνατέλλων ἥ δύ- 

10 

κιῶν, 
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νων ὁοκεὶ ὁὀινεῖσθαι Οβϑ8. 290 515. νύκτες διὰ τὴν ἀπυσίαν 
τὸ ἡλίν μβ8. 8605218. ὁ ἥλιος ἄστρον ἡ μεροφανές. τζ 4. 
1421. ὁ ἥλιος ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ ποιεῖ χειμῶνα ὸ θέρος 

Ζγὸ 2. 1601 358. τὴς σελήνης ἐκλείψεις πλείσς ἢ τῷ ἡλίω 
Οβ 18. 298 »24, αἱ τῷ ἡλίυ. ἐκλείψεις μηνοειοεῖς ΟβΙ11. 291 
52}. ὁ ἥλιος ἐκλείπει σελήνης ἀντιφράξει ἣ 208. 1515 8528. 

ὁ ἥλιος σκιὰς ποιεῖ μακρας, τῆς σκιᾶς τὸ ἄκρον τρέμειν 
φαίνεται πιεϑ. 912 484. 10. 912 Ρὅ. 13. 918 5. -- τὸ 

ἡλίυ τίς ἐν ὀρανῷ ἡ τάξις Μλϑ8. 1018 "86. τὸ ἡλίν πρὸς 

τὴν γὴν διάστημα μεῖζον ἢ ἢ τὸ τῆς σελήνης μα 8. 845 Ὀ5. 
ὃ ἥλιος πόρρω ὧν ἐνισχύει ἥττον, ἡ τὸ ἡλία γειτνίασις, με- 

τάστασις μβ5. 862 526, 868"14. 6. 864 "]δ. πκειῦ. 989 
58. περὶ τῆς γιγνομένης θερμότητος, ἢ ἣν παρέχεται ὁ ἥλιος 
μα 8. 841 512 Βη. τὸ ὀέρμα γίνεται ὑπὸ ἡλίν μελάντερον, 
ὁ ἥλιος ἐπικαει βἷπι ΖΎΥΡ. 185511. πλη!. 966 821, 11. 
961028. 7.967 ὙΣ 4: 8. 967 δ. 6. 967 320. ὁ ἥλιος φαι- 

νεται λευκὸς ἀλλ᾽ ὃ πυρωθης ὧν μαϑ8. 841 "86. γ6. 877 
522. τὸ πὺρ ὰ ὁ ἥλιος ξανθὰ καθ᾽ ἑαυτὰ τὴ φύσει χΙ. 
1914. οἱ περὶ τὸν ἥλιον ἅλῳ μαῖ1. 8448. φαίνεται δ 
ἥλιος ποδιαῖος, τὸ οὲ τὸ ἡλω μέγεθος μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ 
τὴς γῆς Ψγ 8. 428 08. ἜΝΙ. 458}29. 2. 460}18. μαϑ8. 
8452. --- ἐκ τὸ λυ εἰς τὸ σκότος ἰέναι Ζγε!. 780 810. 
τιθέναι τι εἰς τὸν ἥλιον, ἐν τῷ ἡλίῳ, ἑστηκέναι ἐν τῷ ἡλίῳ 
βἰπὶ μα 12. 848 088. πεϑ6. 884 511. ις 1. 3918 520. κὸ΄ 18. 

9837825. 14. 981 484, πρὸς τὸν λύχνον ὶ πρὸς τὸν ἥλιον 

προστήσασθαι τὴν χεῖρα πλα 28. 900 421. ἀνακύπτομεν πρὸς 

τὸν ἥλιον, ὅταν βυλώμεθα πταρειν πλγ 16. 968 88. --- οἱ 
ἥλιοι αὶ τὰ λυτρὰ τὰ θερμὰ πιαίνυσι τες βὸς ΖιθΊ. 595 
11. - ἡ τραγῳδία πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίων εἶναι 
ἣ μικρὸν ἐξαλλαττειν ποῦ. 144918. 

Ἥλιος. ᾿Αμβρακία θυγατὴρ Φορβαντος τῷ λιν ἢ 487. 1550 
428. βοες Ἡλίν, φυσικῶς ἀλληγορεὶ ᾿Αριστοτέλης 167. 
1806 348,10. ἡ Ἡλίν νομιζομένη κρήνη ἐν Αμμωνι ἢ 488. 
1551 025. 

ἡλιοσκόπιον. τὸ φυτὸν τὸ λεγόμενον ἡλιοσκόπιον ᾧτα 4. 819 
521. οἵ Μογοὺ Νίοοὶ Παπιαθοὸ ῥ 18, 17 (ἔοσῦ ΕὈρΒουθία 
μο]οβοορὶδ : Ὀίοβο Ι 686 ΠῚ 6839. ΕἾΔΔ8 88). 

ἡλιῦσθαι. σκότος ἐγίνετο ἂν ἔξω τὸ ἡλιαμένυ Ψββ. 419}81. 
τὰ ἄκρα ἡλιᾶται τὴς νυκτὸς μέχρι τῷ τρίτυ μέρυς μα18. 

850.481. ὅσον τῷ ὑγρὸ ἀπαντλεέμενον ἡλιῦται, ποῶδες γι- 
νεται χῦ. 1951, ἡ τῆς πομφόύλυγος βασις ἡλίωται κυ- 
κλῳ πις 1. 918 322. 

Ἔλις 658. 884 "26. ἐν Ἤλιὸ δι θ128. 842 825. Ζγα 18. 122 
39. ξ 5960. 1516}22. περὶ Ἦλιν [481. 1552 820. ᾿Ηλεῖος 

ὁ κτίσας Ἤλιδα ἢ 695. 151518. Ἦλις πόλις εὐδαίμων 
(ἀονα) ΡΎ14. 1416 38. οἰ Γ68 ΡυΒ] θα θ Μεθ. 1806 516. 
- Ἠλεῖοι θ51. 884 521. Γοργίν ἐγκώμιον εἰς ᾿Ηλείως 
Ργ14. 1416 82, λείων πολιτεία ἔ 450. 451. 

ἡλιώδης. τὸ χρυσοειδὲς γίνεται ὅταν τὸ ξανθὸν καὶ ᾳ τὸ ἡμωώδες 
πυκνωθὲν ἰ ἰσχυρῶς στίλβη χϑ.198 514. οἵ ἡλιοειθής. 

ἧλος ὁ ἐν τῷ πλοίῳ κινεῖται κατὰ συμβεβηκός Φὸ 4. 211 
421. ἀμυγδαλαὶ ἥλων ἐ ἐμπηγνυμένων βελτιῶνται φταῖ. 821 
888. ἥ τῶν σπλάγχνων φυσις οἷον ἢλοι πρὸς τὸ σῶμα 

προσλαμβάνυσι τὴν μεγάλην φλέβα Ζμγ1. 610.518. --- 
ἥλῳ ὁ ἧλος ὥσπερ ἡ παροιμία (εἴ παροιμία) ΠΕ11. 
1814 85. 

Ἠλύσιον πεδίον (τθβρ Ηδιὰ δ 568) πκς 81. 948 022. 
Ἠμαθιωτῶν χώρα θ68. 885 384. 
ματα τεσταρακαίδεκα (ϑιπιοηϊα ἔν 12) Ζιεϑ8ϑ. 542 "8. 
ἡμεῖς. τιμιώτερον ὼὸ ἁπλῶς ὼὸ ἡμῖν Πη1.182817. οἵ ἁπλώς. 

γνωριμώτερον ἡμῖν, ορρ τῇ φύσει ᾧα!ϊ.184 "1: ἡ μεσότης 
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ἡ πρὸς ἡμᾶς, ἀϊϑὲ κἡὶ κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα Ηβ5. 1106 
8428. 6. 1107 8]. 

ἡμέρα, ἀοῇ ἡλίν φορὰ ὑπὲρ γῆς τζ 4. 142}8. ἡ ἡμέρα ἐστὶ 
ὶὶ ὁ ἀγὼν τῷ ἀεὶ ἄλλο ἄλλο γίνεσθαι Φγβθ. 306 422, 
81. -- ἡμέραι ἐλάττονες, μακρότεραι μγϑὅ. 8717 512. ὑμέ- 

ραι αἰόλοι πχς 18. 941 24. ἡμέραι κρίσιμοι Φε θ. 2809ὅ. 
ἡμέραι κύριαι ρ81. 1448 820. διαμεμετρημένη ἡ ἡμέρα [ 428. 

1548 489. --- ἡμέρας (ορρ νύκτωρ) Ζιὸ 10. 587 828. μεθ᾽ 
ἡμέραν, ΟΡΡ νύκτωρ μβ4. 8608. ΖΙΕΙ 4. 546521. πκεῖ. 
938 "δ. καθ᾽ ἡμέραν, ὉΡρ νύκτωρ μα10. 8417518, 16. 
καθ᾽ ἡμέραν αυοιίαϊο: ὁ ἄλλος βίος ὁ καϑ᾽ ἡμέραν 1β 6. 
126651. πρὸς τῷ καθ᾽ ἡμέραν ὄντες ἀσχολοί εἰσιν ἐπι- 
βυλεύειν Πε 11. 1313 020. ἢ εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστη- 
κυῖα κοινωνία οἰκία. ἀϊϑὲ χρῆσις μὴ ἐφήμερος, κώμη Πα 3. 
125218, 16. --- ἡ ἑσπέρα γὴρας ἡμέρας πο21. 1451"524, 

ἡ μεροὸρο μοι κθ. 8398."80. 
ἡμερολεγὸόν. δέκα μῆνας κύειν ἡμερολεγδὲν τὰς βὸς Ζιζ 21. 

8518 827. 

ἥμερος. (ῶπι, ἥμερος. 864 ἥμεραι ν] «Ζιζ 18. 518 381) οἵ 
ἄγριος. τὰ ἥμερα τῶν ζῴων πάντως ὺ ἄγρια, τὰ ἄγρια αὶ 30 
πάντως ἥμερα πι45. 8 "28. ΚΩ τὰ κατ᾽ οἰκίαν τρεφό- 
μενα Ζιι80. 682 "8, 8. ἡὶ ἀπὸ τῶν ἡμέρων ζῴων τροφή 
Πα8. 1356.481. τὰ ἥμερα αὶ διὰ τὴν χρῆσιν αὶ διὰ τὴν 
τροφήν Πα 8. 1268 517. βοήθεια παρὰ τῶν ὁϑλων ὸ παρὰ 
τῶν ἡ μέρωιν ζῴων Παῦ. 1254 526. τὰ ἥμερα τῶν ἀγρίων 35 
βελτίω τὴν φύσιν Παδ. 1254 " 1. τὰ ἥμερα ὼ φρονιμώ- 
τερα οα8. 1848 "15. τὰ ἡμερώτερα ὰ λεοντωδη ἤθη Πθ4. 
18338019. Θχϑιαρὶα ζιύων ἡμέρων: αἱ ἥμεροι ὕες Ζιζ 18. 
518.381. 28. ὅ718 880, 81. θ28. θ06 49. οἱ ὄρνεις οἱ ἥμε- 
ροι Ζιε 38. δ58 512 οὐ τῶν ὀρνέων τὰ μὲν ἄγρια, ὅσα δὲ 30 

ἥμερα ἢ ἡμερᾶῶσθαι δυναται Ζιε18. 544 529. τῶν ἡμέρων 
σφηκῶν δυο γένη Ζι41. 628 81. -- φυτὰ ἥμερα. ἡμερω- 

τέρα, ΟΡΡ ἄγρια, διὸ τί καλεῖται πι45δ. 896 37,10. κ12. 

924 419. καρποὶ ἥμεροι Παϑ8. 1250 .89. ΠΕῚΣ; 924 518. -- 

τὰ ἥμερα ἱ 4 Ἰοουϑ ουἸζαΒ, ορῃ τα ὀρεινα. Ζιι40. 624 28, 85 
ἡμερότης ζῴων. ὉΡΡ ἀγριότης ΖΙθ1. 588 421. οἵ τ8. 610 

21 Αὐν. ἡμερότης φυτῶν πκὶ2. 924 419. 
ἡμερῶν. τῶν ζῴων τινὰ ἡμερῶσθαι ὀύναται Ζια 1. 488 529. 

ε18. 544 529. (1. 608 585. αὶ πάντα φυτὰ ἡμερῶσθαι δύ- 
ναται πιάδ. 890 88. 

ἡμεροφανὲς ἄστρον τζ 4. 1421. 
ἡμιαστραγάλιον Ζιβι. 499 "25 (Υ] ἡμιαστραάγαλος). 
ἡμίεργα ἀναθήματα οβ1846 10. 
ὑκριδινδις τὸ ὅλυ (ἰπὶ τῆς ὅλης φάλαγγος) ἡμιζυγίν ὄντος 

μχ.30. 888 θῶ, (οὔ σαρρο]16 Ρ 248 844). 
ἡμίθεος. ᾿Αχιλλεὺς τῶν ἡμιθέων Ῥβ22. 189618. 
ἡμικοτύλιον ὼ μικρῷ πλέον Ζιζ 18. 518 51. 
ἡμικύκλιον. ἐν ἡμικυκλίῳ ὑκ ἐνδέχεται συνεχῶς κινεῖσθαι 

Φθ8. 2364 524. πότερον ἐναντία ἡ ἐν θατέρῳ ἡμικυκλίῳ κί- 
νησις τὴ ἐν θατέρῳ θα 4. 211511, 14. ἡμικύκλιον Ζοαϊδεὶ, 50 
θάτερον ἡμικύκλιον τὸ τὸ δίπλωμα ἔχον μα. 845 528, 
846 224. --- τμῆμα μεῖζον, ἔλαττον ἡμικυκλίν μΎ3. 8171 
521. ὅ. 815011, 28, 837786. αἱ τῶν ἡμικυκλίων γωνίαι 
Αα 34. 41 δι. ὀρθὴ ἡ ἡ ἐν ἡμικυκλίῳ Αδ11. 94 328. Μθ9. 
1061 421. τὸ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ τρίγωνον ΑὙὝΪ. Τ1 821. ---- δ5 
ἡναάρκη ὡς δυσὶ πτερυγίοις χρῆται ἑκατέρῳ τῷ ἡμικυκλίῳ 
Ζμὸ 18. 696 8482, 

ἡμίλιτρον, ὅπερ ἕξ χαλκοὶ ἐ ἐστίν 407. 1544}"Ρ44, 154 51. 
ἡμιόδιος γενόμενος ᾿Αλεξανδρεν ᾿Αντιμένης β18352 "20. 
ἡμιόλιος. ὁ γνήσιος ἄετος ἡμιόλιος τῶν ἀετῶν Ζιι82. 619 60 

118. ἡμιόλιον τῷ μεγέθει Ζι621. 5688 528. διπλάσιον 

δ 
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ἐ μιόλιον διιέναι μῆκος Φζ 2. 288 21. ὁ μένον ἡμιόλια τὰ 
ὄντα ἔσται ἀλλὰ πλείω ΜΥ71. 1012 412. τὸ ἡμίλιον πρὸς 

τὸ ὑφημιόλιον Μὸ1δ. 1021 21. τὸ διὰ πέντε ἐστὶν » ἡμιο- 
λίῳ λόγῳ πιθ41. 9218, ἡμιόλιος λόγος ὁ παιάν Ργβ. 
1409 86, 

ἡμίονος. τοίδγίας ᾿ῃῦου τὰ λόφυρα Ζγγὅ. 185 218. Ζιαθ. 

491 81. τὸ γένος ὅλον ἄγονόν ἐστι τὸ τῶν ἡμιόνων Ζγβ1. 

146 020. 8. 141 826. ἡ ἀτεκνία ΖΥΥΊ. 149 410. ὅ. 755 

519, Δημόκριτος φησὶ διεφθάρθα, τὺς πόρυς (σπόρας ν] 
ῬΆΠΟΡ οοπμῷ τῶν ἡμιόνων ἐν ταῖς ὑστέραις Ζγβ8. 141 
480. ἐπειδὴ γίνεται ἡμίονος ἄρρην αὶ θῆλυς : ἀδιαφόρων ὄντων 

τῷ εἴδει ἀλλύλοις. γνεται ἮΝ ἐξ ππϑ ὼ ὄν ἡμίονος, ἕτερα 

ὁ ἐστὶ τῷ εἴδει ταῦτα ἡ οἱ ἡμίονοι, ἀδύνατον γενέσθαι ἐξ 
ἡμιόνων Ζγββ. 14881, 5. γεννᾷ ἵππος ἡμίονον παρὰ φύσιν Μζ8. 
1088 588. Ζγβϑ. 141011. θηλάζει ἑξάμννος, ἀκμάζει μετὰ 
τὸς βόλος Ζιζ22. δὅτὸ 811,18. για Ζιζ24. δ117 δ2984. τὰ 
σώματα. τὰ τῶν ἡμιόνων μεγάλα γίνονται διαὶ τὸ τὴν ἀπό- 
κρισιν τὴν εἰς τὰ καταμήνια τρέπεσϑαι εἰς τὴν αὐξησιν 
Ζγβ8. 148.820. ἡμίονος ᾿μακροβιώτερος ἱππὸ ὼ ὄνυ, ἐξ ὧν 

ἐγένετο μκδ. 466 09. τῶν ἡμιόνων αἱ θήλειαι μακροβιώτεραι 
ὺ Μείζως Ζι511. 588 584. ἡμίονων δὲ Ἦλιν μητέρα ἐκ 
ἐρεῖς, ἢ τὸ λεχθὲν ψεῦδος ἐστιν 824. 1582 ΡΥ. --- ὶ 
ἡμιόνος ἤδη ἔτεκεν ἵππος τις ὃυο Ζιζ 22. ὅ10 "2. (α]ὰ 

νοὶ] δϊμηυ8) εἴ ὀρεύς. - αἱ ἐν Συρία καλύμεναι καὶ ἡμίονοι αἵ κα- 
λϑνται ἡαίονοι δι᾿ ὁμοιότητα, ἐκ ὅσαι ἁπλιὺς τὸ αὐτὸ εἶδος" 
ὼ γὰρ ὀχεύονται ὼ γεννῶνται (γεννῶσιν αὐταὶ Ρὶ6) ἐξ ἀλ- 

λήλων Ζια 6. 491 82. ἢ ὀχεύονται ᾿ τίκτουσιν Ζιζ 24. δ11 
528. βου Ζιζ86. 58081-9 -- ἐν Καππαδοκίᾳ φασὶν ἡμιό- 

νυς εἶναι γονίμης θ69. 888 ϑ, ,ὄρῆας (Ηοπι ἃ 50) πότερον 
τὸς φύλακας λέγει ἡ τις ἡμιόνους πο25. 1461 511. ἡαίονοι 

ἄγυσαι ἀργύριον οβ 1850 "24. (Εφυυβ οὔαρον ΡᾺ]}} ΚαΖι39, 
21. 80. 77, 590 Εαυὰβ Ποιγϊοηυθ ΡᾺ}}] ποτὰ Βοί(γ ΠῚ 22 84 
Ον, Κ428. ΑΖγ2θ, ΑΖΙ1 68, 19" ἴῃ ἱποογῖο σοὶ χαϊί, 
1 ον ϑομ ΖΟ00] ἀ8 Ταϊημὰ 870, Α ΟΜ] ΘΌθη Ρίεγάθ ἀ8 
ΑἸΙυμαμ8 18. οὗ ΒΙΥΓΒ ἴῃ )ουγηδ) οὗὨ 86 Αβίαϊ βος οὔ Βϑηραὶ 
1859 Ρ 229-258.) 

ἡμιπαγὴς ὃροσος ἡ ὁροσοπάχνη κά. 394 326. οἵ Ερίουπ 
ΡὮΥ8 δὰ ϑοβμηθία 124. 

ἡμιπόνηρος ΠΕῚῚ. 1815. 810 (ἢ ἡμίχρηστος). ἀοῦ ΗΜ1]1. 
1 1521 1. 

ἡμίπυρον ὃν τὸ ἐστράψαν κά. 8395 528. 
ἡμιστάτηρον, νόμισμα , ἄρυσῶν Γ 486. 1851 Ό19. 

ἥμισυς. ἥμισυ ἀοῇ τὸ ἴσῳ ὑπερεχόμενον τζ9. 147 881. ἡμί- 

σεος ἴδιον τὸ ὡς ἕν πρὸς δυο τεθ. 185 026. διπλάσιον πρὸς 
ἥμισυ Μὸ1ῦ. 1020 26. --- ἐν ἡμίσει χρόνω. Φθι0. 260 
11. τὸν ἥμισυν τῷ β'» ηεβ1. 1219 ν18. ὁδὸς ἡμισείας 
ἡμέρας Πη10. 1829 "18. ἀπέχειν τὴν ἡμίσειαν διάμετρον 
οβ 18. 298 "28. ἥμισυ μέρος Πα 18. 1260 "19. --- ἐν τὴ 
ἕλη δυνάμει ἡ ἡμίσεια. τὸ ἥμισυ τῆς γραμμῆς Μθ6. 1048 

488. δ1. 1011 Ὀ7. ἀριθμεῖν μὴ μίαν τὴν συνεχὴ, ἀλλα δυο 
ἡμισείας Φ98. 268 08, -- ἀεὶ τὸ ἥμισυ ὁμέναι δεὶ Φθ8. 
268 36. διε ἡμίση, ἄπειρα ἡμίτη Φ28. 268 528,26, 28. 
Μζτο. 1085 218. ΠΕῚ. 1801 δ865. ἄπειρα ἡμίσεα ᾧθ8. 
268 "8. -- ἡ ὠρχὴ ἥμισυ παντός Πεά4. 1808 "29. Ηαϊ. 
1098 Β7, τι84. 188 22, πι18. 892 380 (οὗ παροιμία). 

ἡμισφαίριον. τὸ ἄνω ἡμισφαίριον ὼ πρὸς τοῖς δεξιοῖς, τὸ 

κάτω ὼ πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς Οβ2. 285 28, 24. πχς 3]. 

9427, δ4. 946 "τη, 18. οἱ τὸ ἐναντίον ἡμισφαίριον εἰκῶντες 
πχςῦ4. 946 88. ἅμα ἐν ἀμφοτέροις τοῖς ἡμισφαιρίοις πιεό. 

9111. ἕν εἶναι μόνον τὸ ὑπὶρ ἡμᾶς ἡμισφαίριον ΟδῚΙ. 
808 326. ἡμισφαίριον ἐπὶ τῷ ὁρίζοντος κύκλυν μΎδ. 3815}19. 



ἡμίφωνον 

ἀπέχει τὸ ἡμισφαίριον αὐτῆς (τῆς γὴς) ὅλον Οβι8. 298 026. 
διαφορὰ τῶν ἡμισφαιρίων Οβ 2. 285 510. --- αἱ πομφόλυ- 
γες ἡωισφαίρια πις 3. 918 881. 

ἡμίφωνον τὸ μετὰ προσβολῆς ἔχον φωνὴν ἀκυστήν πο20. 
1456 Ρ27, 26. 

ἡμίχοος. χωρεῖν ἡμιχόν πλεῖον θ1. 88014. χωρῆσαι μὲὴ 
πολλῷ ἔλαττον ἡμίχυν ω ] ἦμίχϑ) Ζιι45. 680.384. 
Ρίαν βλίττεσθαι τρία πέντε ὑωίχοα Ζιι40. 621 08, 4. γά- 
λακτος ἀφιέναι τρία ἡμίχοα θι1ι28. 842 080. 

ἠμίχρηστος, οοαΐ ἡμιπόνηρος ΠΕῚ1. 1315 }9. 
ἡκιωβέλια ἱερὰ τρία Ρα]4. 1814 Ὁ26, 28. 
ἡμιωβόλια τρία δύναται ὁ νῶμμος ἢ δ41. 1568 580. 
ἠνεχέως (Ετωρ 489) Ρα 13. 1378 "17. 
ἤνεμόεις λόφος (6χ νϑῦβὰ Απίπιδο!) ΡΎΘ. 1408 38. 
ἡνίοχος κθ. 4007. 
Ἡνίοχοι, ἔθνος ἠπειρωτικόν Πθ4. 1388 "22. 
ἤνυστρον. τὸ καλύμενον ἤνυστρον Ζιβ11. 5019. δ1. 524}11. 

Ζμωγι4. 614515. 18. 676 39. ΕΒαυπιϊπαηίίατη Δθομλαϑὰβ οὗ 
Β 800, 78, 4. 

ἧπαρ. τοίδγίαν ἰηῦον τὰ σπλάγχνα Ζιγ11. 520 316. ΖΜμγΎ12. 40 

618 027. ἄφϑοτ Ζια 11. 496}16 84. ΖμΎ12. κα τὸ ἡπα- 
τος φύσις, σύστασις Ζωγτ. θ669016-6710 328. δ. 677 
286, 677 519. ἧπαρ ὑκ ἔχον θὲν γίνεται ζῷον Ζγὸ 4. 
11184. ὑπάρχει πᾶσι τοῖς ἐνα! οις Ζμγ4. 606 824. 7. 

610."28. ὁ 2. 617 ΩΝ συνισταμένων τῶν ἐναίμων ἔνδηλα 25 
ἡεται καρδία τε ὼ ἧπαρ Ζμγά. θθὅ 484. -- ἥπατος τό- 

πος Ζμγά. 666 526 86. δ8. 611}8ὅ. ἅπτεται τῷ δεξιῶ 
γεφρ ἐν πᾶσιν Ζμγ9. 6171 585. ἐν τοῖς δεξιοῖς Ζια 11. 496 

516. ἐν τοῖς ἀριστεροὶς ἤδη ὠφθη Ζιβ 171. 801."28. 2γὸ4. 
111 88, τῷ καλλιωνύμῳ τὸ ἧπαρ κατὰ τὴν λαιαὰν φορεῖται 80 
πλευράν Γ 298. 1529 "12. μακρὸς ὧν ὁ ὀμφαλὸς τῷ ἐμ- 
βρύα κατὰ τὸ μέσον, ἣ τὸ ἧπαρ ἄικζιο. 059. --- φλέ- 
βες διὰ τῶ ἥπατος, εἰς. ἐπὶ τὸ ἧπαρ Ζιγ2.511 028. 512 
410. 8.512}81, δ18.86. 4. 814 438, 85, ΡΒ. Ζιη8. ὅ86 

Ὁ18. αἱ καλιμεναι πύλαι τῷ ἥπατος Ζια 11. 496 υ82. χολὴ 85 
ἐπὶ τῇ ἥπατος 4μ}3. 616 582, 677 421. ἐπὶ τῷ ἥπατι 
Ζιβιδ." 606 810. 17. 808 "]. Ζμὸ2. 616 ΝΙΤ, ΘΤΊ 414, 
πρὸς τῷ ἥπατι Ζιβ τό. 506 7, 18, 22, 38. τὰ ἥπατα τὰ 
τῶν ἀ ὅλων εὔχρω ὼ γλυκερά ἐστιν, ὴ τιν ἐχόντων χο- 
λὴὶν τὸ ὑπὸ τὴ χολὴ τῷ ἥπατος γλυκύτατόν ἐστιν Ζμ᾽ 2. 40 
611 428 0[ῈΕ 806, 18. ἄχολον τὸ τῇ ἐλέφαντος Ζιβ15. 
5061. ἀσχιδές, ἐσχισμένον, πολυσχιδές. μονοφυέστερον 

Ζιβι1. δ01812., 18. Ζμγ12. 618 017. στρογγύλον τὸ τῷ 
ἀνθρώπυ Ζιαιτ. 496 "23. μακρὸν ᾧ ἁπλῶν Ζιβ 17. 508 484. 
αἱματικώτατον μετὼ τὴν καρὸιαν τῶν σπλάγχνων Ζμγ12. 
618 527. πιμελῶδες ΖΙγ11. 8230517. λευκόν Ε 811. 1681 
418. ὑκ ἔχει ὀδεμίαν ἀρτηρίαν πνδ. 484 512. --- τῆς πέ- 
Ψψεως χάριν Ζμγῖ. 610."20. 27, συμβάλλεται πολὺ μέρος 
πρὸς εὐκρασίαν τῇ σώματος ὶ ὑγίειαν Ζ2μὸ12. 618 "25. 
φαίνεται ἐπολλαδιὸ λίθων μεστὸν ὦ φυμάτων ὼ δοθιήνων 50 
Ζμγά. 6671 "δ, 1. πόνοι περὶ τὸ ἧπαρ Ζιγ 4. 514 08. --- 
τῆς Ψυχῆς τὸ περὶ τὸ ἧπαρ μόριον, (διαὶ Τίμα τι 0). Ζμ32. 
816 024. οἱ δασυποῦες (λαγΎως) ὁυο δοκῶσιν ἡπατ᾽ ἔχειν 
Ζμγῖ. 669585. ΖΙβ11. 501 318. θ6122 842816. (ἀ68 1ἴ6- 
οἴποῦθ 80 Αὐίϑὲ οὐΓ ῬΆΠΡρϑοα ὕλη ἀνθο. Ρ41 οὐ Ῥυΐβοιθ δ 
Ζοίίβοιν Γ᾽ ΑἸτογ ΒΒ υπιβνν ββϑηβομς 1857 πο ὅθ.) 

ἥπατος ἔχει ὀλίγας ἀποφυάδας Ζιβ11. 5808}19. 6 295. 1629 
δ41, 296. 1529 848 836. οθ6 Αὐ ΡΒ 80θ --- (Φοοοτίηυβ 
Θ4ζδθ. Θδάυβ Αδρθῆπυβ Οὐν 11 282. ϑιγοιηδῦθιιβ δδίο]δ 
1, Καὶ 492, Οτ. Ὑοϑυϊῖθ ποραΐυβ Καὶ 147, ΚαΖι92, 29: ἴῃ 60 

ἱποογίο τϑιβασυπῦ σοί θτὶ.) 

10 

46 

Ἡράκλειτος 819 

ἡπατικός. πάθος ἡπατυκόν ἢ 881. 1584 ΒΩ, 
ἡπατῖτις. φλέβες εἰσὶ δύο μέγισται" ΕΣ καλεῖται ἡ ἡ μὲν σπλη- 

νῖτις, ἡ δὲ ἡπατῖτις. ἢ φαίνονται παρά τε τὴν σπληνῖτιν ὸ 
τὴν ἡπατῖτιν ἕτεραι γον ἐλάττυς, ἃς ἀποσχῶσιν ὅταν τι 

ὑπὸ τὸ δέρμα λυπὴ" ἂν ὁέ τι περὶ τὴν κοιλίαν, τὴν ἡπατὶ- 
τιν ὁ τὴν σπληνῖτιν Ζιγ 2. 812 36, 80, 82. οὗ ΑΖΙ1Π Δ ΙΥ̓͂ 
οὖ ΤΙ. 

ἥπειρος,. τὰ περὶ τὴν ἥπειρον μεταβάλλει ὼ τὴν θάλατταν 
μα 14. 851 821 (εῇ πειρῶν). αἱ ἐγγὺς τὴς ἡπείρν νῆσοι 
μόριόν ἐστι τῆς ἡπείρα μβ8. 869 84, τὴν πολιν δεῖ κοινὴν 

εἶναι τῆς ἡπείρα, τε ὸ τῆς »αλάσσης Πη11. 1880 4834 φο- 
βυμένην μὴ οἱ ἐκ τῆς ἡπείρυ ἐρχόμενοι ποταμοὶ ἤπειρον τὴν 
Κέρκυραν ποιήσωσι ἢ 469. 1688 340. --- μή ποτ᾽ ἀπ᾿ ἠπείρυ 
δείσης νέφος πχς 7. 941 51. 

ι5 Ἥπειῤος. ἔλαφοι, βόες. ὄνοι ἐν τῇ ἪἫπ. θ1ὅ. 885 "21. Ζιγϑι. 
522 530, ζ18.572.19. θ7. 595}17. 28. 606 54. ᾿Αχιλ- 
λεὺς ἐν Ἠπείρῳ [822.1568 920. --- Ἠπειρωτῶν πολι- 

τεία ἢ 452. -- Ἠπειρωτικαὶ βόες Ζιγ21. 522 16. 
ἠπειρωτικὰ ἔθνη Πθ4. 1838 "22. 
ἠπειρῶν. ἠπείρυς ἐθαλάττωσαν ὃ θαλάττας ἠπείρωσαν κβ. 

400 328. 

ἠπιαλεῖν. οἱ ἠπιαλῶντες πκζ ὃ. 941 ὑ21. 
ἡὑπίολος. Υ ΠΡ Ῥχγοὶ 129. λυμαίνεται τὰ κηρία ὼ ἄλλο θη- 

βίον, οἷον ὁ ἡπίολος ὃ περὶ τὸν λύχνον πετόμενος" ὅτος ἐν- 
τίκτει τι χνῦ ἀνάπλεων, ᾧὶ ὁ κεντεῖται ὑπὸ τῶν μελιττῶν, 
ἀλλα μόνον φεύγει ὑὐ δι Ζιθ21. θ0ὅ 14. ΟΔΙ]οτῖα 
σούθᾶπα (Τίηθα πιθ]]οη 6118 1.) Οὐ: ὅὰ 206, 32: ΑΖΙ1164, 
16 οι βϑπθγαζίπι ἱ ᾳ Νοοΐατηδ. 

ἥπιος, ἡ φήνη ἥπιος Ζιι84. 619 Ρ24. καὶ 
ὅσα, ορρ σφοδρά κά. 894380, 81. 

Ἥρα θ96. 8388.424. Ζιζ 85. ,580."19. ἐπὶ Λακινίῳ πανήγυρις 
τῆς Ἥρας θ96. 888511. Ἥρα (ἔοπι Γ 2186. ΤΊ08) ἢ 148 
150212. 1587. 1604 "18, 28. πρόβατον ἀνάθημα τὴ Ἥρᾳ 
[582. 1586 "26. ἐγὼ γὰρ Ἥραν (Εαν Ὑτοβὰ 971) Ργ17. 
1418 "22. ὁ Φωσφόρε κύκλος, ὃν ᾿Αφροδίτης, οἱ ὁὲ ἢ Ηρας 
προσαγορεύασι κ 2. 392 528. 

Ἡραία μ9τέβαλε τὴν πολιτείαν Πε8. 1803 515. 
Ἡράκλεια ἡ ἐν τῷ Πόντῳ μβ8. 861 51. Πεδ. 1808 538. 

θ138. 883515. ἀθ οἷυβ τϑθυβ Ρυδ]ἰοῖΒ Πεδ. 1804 581. 6. 
1805 Ρδ, 11, 80, 1806 481. --- Ἡρακλειαν οἱ Ταραντῖνοι 
παρέλαβον θ106. 840512. -- Ἡρακλεωτῶν πόλις Πηθ. 
1821 δ14, σόφισμα οἰκονομικόν οβ818471 08. Ἡρόδωρος. ὁ 
Ἡρακλεώτης Ζγγθ. 1514. --- Ἡρακλεωτικοὶ καρκίνοι 
Ζιδῶ. 525 6. 8. 621 512. Ζμὃ8. 684 57, 10. 

Ἡρακλεῖδαι Μι8. 1058 834. τὰ ὑπὲρ Ἡρακλειδῶν πρα- 
χθέντα Ῥβ22. 1396 814. τῶν Ἡρακλειδὼν κατελθοντων 
ῖ.449.1551 086. 

« 
τῷ νέφυς θλίψις ἡπία 

Ἡρακλείδης ὁ Αἵνιος Πε1Ο. 1811}21. 
ἡρακλειτίζειν Μγϑὅ. 101010. πιγθ. 908.380. τῶν ἧρα- 

κλειτιζόντων τινές κγϑ80. 984 084. 

Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος ΜΑ 8. 984 37. ὁ σκοτεινός κὅ. 896 
520. πιστεύει ϑὸὲν ἧττον οἷς ὀοξαάζει ἢ ἕτεροι οἷς ἐπίσταν- 
ται Ἠηδ. 114680. ἡμβ6. 1201 "8. οἷὰ8 θέτις Ατἰβίοῦοὶ! 
νἱἀθίυν λόγω ἕνεκα λεγομένη Φα 3. 1851. χαλεπὸν δια- 
στίξει τὰ Ἡρακλείτυ Ργδ. 1401}14. --- ρ88. νογθα 6χ 
Ηδγδοὶῦὶ ᾿ἴρτο δἰογυπίυῦ γ 1 Ργ 5. 1407160. ἔν 21 
Μγόὅ. 1010.318. ἢ 26 αἰ5. 448 825. ἔν 838 μβ2. 885514. 
ἔν 817 Ηθ2. 1185 "5. ξη1. 1285 825. ἔν 41 χθ. 401 811. 

ἔτ 45 κϑ8. 8396}20. ἔτ 69 Ηβ2. 1105 48. ηεβ1. 1223 Ρ22, 
ΠΕῚῚ1. 1815.380. ἔγ85 Ηχῦ. 1170 86. δΔρορβίδοριια Ζμαδ. 
θ46 517. --- Ηδτγδοὶὶ ἀοοίγιπα δχροηϊθαῦ οἱ ὀχϑιίπδίυν: 



820 Ἡρακλεόδωρος 

πάντα κινεῖσθαι τα 11. 104 922. ΟΥὙ1. 298 088. Ψψα 2. 495 
428. ΜΑ6. 987.438. μά. 1018 "14. το8ρ Φ9 8. 268 "10. 
8. 2658. ἐνδέχεσθαι τὸ αὐτὸ εἶναι ὁ μὴ εἶναι. τὰ ἐναν- 
τία ἅμα ἀληθὴ εἶναι τθ 5. 15981. Φα 2. 18520. Μγ8. 
1005 ῬΡ25. ὅ. 1010 18. 7.1012 324. 8. 1012 484. κὅ. 

1062382. 6. 1068 "24. τοβρ ΜῪ 4. 1008 "85. τὸ πῦρ ἀο- 
χὴν εἶναι ΜΑ 8. 984 57. οἵ ΟὙΙ. 298088. το8ρ Φβ4. 196 
418. Ογό. 803 11. ΓΙῚ. 828 "85. ΜΑΤ7. 988 380. 8. 989 
“ἢ, β1. 998.39. 4. 1001 816. τὰ ἄστρα πύρινά τινες φασὶν 
εἶναι τοῖρ Οβ71. 289 316 (οΓ ΑἸοχ ἀρὴν δὰ μαϑ8.840 518.) 
ἀρχὴν τὴν ἀναθυμίασιν ψα 2. 40 328. τὸν ἥλιον τρέφεσθαι 
τῷ ὑγρῷ τεβρ μβ2. 854588, οἵ πκγΎ80. 984 "84, νἱάεῖαν 
τϑϑρ Γβ8. 888 318. τοῖς ἐναντίοις σχηματιζει τὸ ἕν νἱά6- 
ἴαν τϑδρ Φαβ. 189 "8. τῶν ἐναντίων ἡ φ'ήσις γλίχεται ἐοτὶ 
τϑϑρ κβ. 3968 Ὁ7 864. τιυπαϊ ΟΥ̓ ΘμΟΪ8 δῦ ἰμύθγθα θ᾽ νἱοἰββὶ- 
τὰάο Οα10. 219 "18. ἅπαντα γίνεσθαί ποτε πῦρ Φγ5. 208 
48. Μκ10. 1067 84. --- Ἡρακλείτειος θέσις ΦχὩ. 185517. 
Ἡρακλείτειοι λόγοι, ὁόξαι ΜΑ 6. 981 388. μά. 10718}14. 

Ἡρακλεόδωρος ἐν ᾿Ὥρεῷ Πε8. 1808 "19. 
Ἡρακλῆς πο. 145] 522. Ζιηά. δ88ὅ 514. ηεη12. 1245 089, 

μελαγχολικὸς πλ]1. 988 514. ἀρρενογόνος Ζιηθ. ὅ85 "22. 
ΤΆΒα]46 46 Ηδγουϊο παυγαηΐυν μβ8. 859 328. ΠΎ 18. 1184 

198. θ61. 834 516. 58. 8834 "25. 88. 887 "6. 97. 88,3 328, 

81. 100. 888 "16, 18. 19. ἢ 175. 1504 421. 475. 1556 

828. --- Ἡρακλέης (ἰπ νϑῦϑὰ δρὶρταμιπια 8 δηθαα!) 9188. 

843 27. οὐκ Διὸς Ἡρακλέης ἢ 625. 1588 516. --- ἄλλος 

Ἡρακλῆς ἄλλος αὐτός ργονοτθίυπι οὗ παροιμία. ὁ ̓ Ολυμπια- 
κὸς ἀγὼν Ἡρακλέυς  594.1574}84. στῆλαι Ἡρακλέυς κϑ. 
398010, 23, 82. ὁ Πυρόεις (κύκλος) Ἡρακλέως τε  Αρεος 
προσαγορευόμενος κῷ. 892 826 --- Ἡράκλειος. τὰ Ἣρά- 
κλεια ἢ 404. 1848 088. αἱ νῦν Ἡρακλειοι στῆλαι καλύμεναι 
Γ 628. 1584 "6. οἱ ἐφ᾽ Ἡρακλείαις στήλαις μτ1. 462 "24. 
Ρβιο. 1888 310. ἀπὸ. ἔξω. ἐντὸς Ηρακλείων στηλῶν μβ1. 
8354 812. 5. 862 21, 38. 6831. 838 810. 84. 886 080. 186. 

844 κ)δ. τὰς Ἡρακλείως στήλας ΟβΙ4. 2985"10 (τὶ 

Ἡρακλείας). κϑ8. 898 518, 24. ὁδὸς Ἡράκλεια καλυμένη 

885. 8818 (Ρδίογβοη, αὔτ᾽ 6 Α 1868 ρ 91). τόξα τὰ 
Ἡράκλεια θ1071. 840 5319. --- Ἡρακληὶς ἢ τὰ τοιαῦτα 

ποιήματα ποϑ. 1481 20. 
ρέμα. ορρ σφόδρα Ηγ2. 1111 50. ἀντικείμενον τῷ ἡρέμα 
τὸ σφόδρα ηεγ8. 1231 "14. ἠρέμα κινεῖν. ῥιπτεῖν Ζιθιο. 

581816. Ζκ. 698 Ρ27. ἠρέμα ἐπιθυμεῖν, ἡσθῆναι. ἀρέ- 
σκεσθαι, ορρ σφοὸρα Ἠη8.1148518, 20. 8. 1150 528. ι8. 
1169"98. κδ. 1175}11. Ρα11. 1870 584. μόλις αὶ ἠρέμα 
πάσχειν Μὸ12. 1019."81. ἠρέμα. σφοορα παθητικὸν Γα 10. 

8281. ἠρέμα. σφόδρα φοβερόν ἡεγ1. 1229 Ρ28,25. ἠρέμα, 
μᾶλλον, σφόόὸρα ψεκτός Ηδ11. 1126}8. ἠρέμα βλέπειν, 
ορρ ὀξι,, ἀτενίζειν μγά. 818 "4, αθ. 848 "14. ἠρέμα ὁρᾶν, 
ἀκύειν, ορρ σαφῶς γνωρίζειν ενϑ8. 462 322-2ὅ. ἠρέμα πι- 

στεύειν Ἠηδ. 1146 "27. ἠρέμα γνώριμος Μζ 4. 1029 "9. 
ἠρέμα ὑπάρχει ὁμοίωμα Πθ5. 1840 380. ἠρέμα λευκόν, 
ΟΡΡ παντελῶς μγά. 315"21. ἠρέωμα θερμόν, ΟΡΡ ὕὑπερ- 
βάλλον Γα8. 826 "512. ἠρέμα, σφόδρα ὅμοιος τΎ. 111 
528. δάκτυλοι ἄσχιστοι ἡ ἠρέμα ϑιηρθρωμένοι Ζιγϑ. 511582. 

ἠρεμαῖος. ὑπὸ δυνάμεως ἡρεμαίας μεγάλο, κινεῖσθαι μεγέθη 
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Ἡρέδοτος 

459}20. πᾶν ἢ κινεῖται ἢ ἠρεμεῖ τὸ πεφυκὸς ὅτε πέφυκε 
αὶ δ᾽ ὶ ὡς Φζ 8. 288.}28. 1. 282 512. ἠρεμεῖν λέγομεν τὸ 
πεφυκὸς κινεῖσθαι μιὴ κινύμενον ὅτε πέφυκε ἢ δὶ καὶ ὡς 
ζ8. 284 882. 8. 239518. ε2. 226 "]4. ὁ 12. 221 019, 

Μκι2. 1086 "24. οΓ 4. 918 024. εχ ἐνὸέχεται ἡρεμίζε- 
σθαι τὸ ἡρεμὴῶν Φζ 8. 238 026. ἠρεμεῖν λέγομεν τὸ ὁμοίως 
ἔχον ᾧ αὐτὸ ἡ τὰ μέρη νῦν ἢ πρότερον" ὑκ ἔστιν ἠρεμεῖν 
ἐν τῷ νῦν, ἀλλὰ χρόνον τινά ᾧζ 8. 284 δ, 8. 8. 239 416, 
26,}Ὁ1. 10.340 080. ἠρεμεῖν ἡ βία ἡ κατὰ φύσιν Ογ2. 
800 228. εἰ ἡρεμεὶ τινὰ τῶν ἀντικειμένων ἠρεμιῶν ᾧθ8. 
204 828. ὁρῶμεν ἠρεμάσης τῆς ὑσίας ἐν αὐτὴ μεταβολὴν 
κατὰ μέγεθος Τα 1. 831418. οἱ πάντα ἠρεμεῖν, πάντα κι- 
νεῖσθαι λέγοντες ΜΎ8. 1012 28. δ. 1010 386. παντὸς κι- 
νυμένη ἀνάγκη τι ἠρεμεῖν πι80. 894 418. ἀντιτείνει ὶ τὸ 
ἡρεμὸν αχϑ80. 888 39. κατείχετο ὁ ἀὴρ ᾧὶ ἠρέμει μββ. 
861 080. γρεμῶσι σφόδρα (οἱ ἰχθὺς) ἢ κινθσιν δὲν πλήν 
ἠρέμα τὸ ὠραῖον Ζιὸ10. 581 515. ἠρεμεὶν ἐν ταὶς μήτραις 
τὰ ἔμβρυα υ8. 451 521. --- τὰς αἰσθήσεις ἠρεμεῖν, 5γὰ 
ἀργεῖν, ἀκινητίζειν, ορρ ἐνεργεῖν υΣ. 455 382, τῷ ἠρεμῆσαι 
ἢ στῆναι τὴν ὀιανοιαν ἐπίστασθαι ἢ φρονεῖν λέγομεν Φηϑ. 
247 010 (βοα α]1ογ ἐπικρατῆσαν τὸ παθος ἠρεμεῖν ἐποίησε 
τὸν λογισμόν ηωβ6. 1202 36). ἵστησιν ὁ λέγων τὴν ὁϊά- 
νοιαν ᾧ ὁ ἀκύσας ἠρέμησεν ε8. 1621. ἠρεμήσαντος τὸ 
καθόλν ἐν τὴ ψυχῆ, δγπ σταντος Αδ΄19. 100 86, 1ὅ. 

86 ἠρέμησις. ἡ εἰς αὐτὸ κίνησις ἐν ᾧ ἕστηκεν ἠρέμησις μᾶλλόν 
“ 

80 

40 

45 

60 

δ8 

ΕΣ , 

ἡβεμια. ὦ 

ἐστι Φεθ. 2804. μᾶλλον κίνησις κινήσει ἐναντίον ἢ ἠρέ- 
μησις Φεθ. 281 52. οΓ2. 2207. ἡ ἠρέμησις στέρησις τὴς 
κινήσεως Φθ1. 251 326. ἡ πρώτη ἀρχὴ τὴς ἠρεμήσεως. 
ΟΡΡ τῆς μεταβολὴς Μὸ2. 1018 380. ποιεῖν ἐρέωησιν. ορΡ 
κινεῖν ψα 8. 406 Ρ22, --- καὶ νόησις ἔοικεν ἠρεμήσει τινὶ αὶ 
ἐπιστάσει μᾶλλον ἢ κινήσει ψα 8. 401 582. ἡ πραῦνσις κα- 
τάστασις καὶ ἠρέμησις ὀργῆς Ρβϑ8. 1880 58. 

ἡ κίνησις ὑπάρχει, τύτῳ ἡ ἀκινησία ἠρεμία ΦΎΖ. 
202 85. ἡ ἠρεμία στέρησις τῷ ὁὀεκτικῶ, στέρησις τῆς κινη- 
σεως ᾧε3. 226 "15. θ8. 264 3271. Μκ12. 108 34. Οβ 3. 
280 320. ποία ἠρεμία κινήσει ἐναντία ῷεθ. ἁπλῶς ἐναντιον 
κίνησις κινήσει, ἀντίκειται δὲ ἢ ἠρεωίχ" στέρησις γάρ Φεθ. 
229 "25. ΚΙ4. 1591. ἡρεμίιας μέτρον κατὰ συμβεβηκὸς ὁ 
χρόνος Φὸ 1. 221 8. ἠρεμία ἢ βίᾳ ἢ φυζσει Οβ 18. 295 
Α7ς ΡΙὰν ἡρεμίαι Φεθ. 380.31, 10. ἠρεμεῖν τινα τιῶν ἀντι- 
κειμένων ἠρεμιῶν Φ98. 264 524. --- τῆς ταραχῆς ὑρεμία τις 

κατάστασις ἡ τὴς ἐπιστήμης ὑπαρχή ᾧηϑ. 241)080. 
ἡδονὴ μᾶλλον ἐν ἠρεμίᾳ ἢ ἐν κινύσει Ἠη15. 1154 Ρ28. ὁρί- 
ζονται τὰς ἀρετὰς ἀπαθείας τινὲς ὼ ἠρεμίας Ηβ 2. 1104 
025. βίαιοι τῆς ψυχῆς κινήσεις ὦ ἡἠρεμίαι ψαϑ. 406 8217. 

ἠρεμίζειν. ορρ κινεῖν ηεβ8. 1224 ΡΒ. ἠρεμίζεσθαι, ορρ κι- 
νεῖσθαι ᾧζ 1. 288 821. ὁ ἡδόμενος κινεῖται. ἠρεμιζεται 
ΑὙ29. 8709, 12,18. ἐκ ἐνὸέχεται ἠρεμίζεσθαι τὸ ἦρε- 
μὲν Φζϑ. 288 "25. --- τῷ ἠρεμίζεσθαι ἡἢὶ καθίστασθαι 
τὴν ψυχὴν ἐπιστήμων γίνεται ἡ φρόνιμος ᾧηϑ8. 241 828, 
248 82. 

Ἠριδανὸς προκέχωκε τὰς Ἠλεκτρίόδας 681. 886 380. 
Ἡρόδικος πὼς ὑγίαινε Ῥα 5. 1861 Ρδ. οἷυμβ σκώμματα ἀπὲ 

τῷ ὀνόματος Ρβ 28. 1400 "19. --- ἔοτὶ Ἡρόδικος βογίδθῃ- 
ἄσπι ἡεη 10. 1248 Ρ28 (οοἀὰ Πρόδικος). 

μχδ. 85080. ψυχὴ ἠρεμαίαις ᾧ τεταγμέναις κινήσεσι Ἡρόδοτος. τὰ Ἡροθότυ ἱστορία, ἀἰ ποίησις ποϑ. 1451 "8. 
χρωμένη αρϑ. 1251 27. ἔχειν τὸ ἡρεμαῖον ἐν τῇ ψυχῆ Ἢ 
στάσιμον αρ4. 1280 "48. μέλος μαλακὸν ἢ ἠρεμαῖον πιθ 49. 
922 080, 82. ἠρεμαία ὑπόληψις. ορρ ἰσχυρά Ἠηϑ8. 1146 
ΑἹ, --- ἠρεμαίτερον σείειν μβ8. 868512. Ν 

ἠρεμεῖν. ἀπορίαι περὶ τῇ ἠρεμεῖν Φζ 8. ορρ κινεῖσθαι εν 2. 

ορϑγὶβ Ἡθγοάοίϑὶ ἔρβατα ἰηϊθίαπι δαί δϑίυγ ῬΎϑ. 1409 "21. 
- Ἡρόδοτος οἰναίας ῬΡΎ 16. 1417 7 (Ηγ 2, 80), ηεη3. 
1286 9 (Ηεγ 2, 68). Ζιγ22. 528 817. ΖΎβΣ. 186.510 
(Βογ ὃ, 101), ὁ μυθολόγης ( 6 Ηεν 2, 98) Ζγγδ. 158 
46, τοϑρ Ζιζ 81. 579 ΡΩ (Ηογ 8, 108). 



Ἡρόδωρος 

Ἡρόδωρος, ὁ Βρύσωνος τῷ σοφιστῶ πατήρ Ζιζ δ. 868 51. 
(11. 615.39. ὁ Ἡρακλεώτης, Ζγγθ. 1514. 

ἤρνγγος. μοῦ Ῥτοὶ 806. τῶν αἰγῶν ὅταν τις μιᾶς λαβη 
τὸ ἄκρον τὸ ἠρύγγυ Ζιι8. 610 "29 οἵ 8 Π 25, 58 ΤΒΘΟΡὮΓ 

ἤχώ 821 

κάτω τῷ ἤτρυ Ζιαὶ 5. 498 22. ὅσαι γυναῖκες τὸ ἦτρον προ- 

αλγῶσι. ταχὺ τίκτυσιν Ζιηϑ. 586 582, τέωνειν τὸ ἦτρον Ζιι80. 
682524 (ον Ι ,λυ}). ἔχει ἡ βελόνη διάφυσίν τινα ὑπὸ τὴν 
γαστέρα ἢ τὸ ἦτρον Ζιζ18. 501 25. οΥ ΑΖι π τΔὉ 2. 

Ιν 817, Βοβθ Ἂν Ρ58 3856, ΑΖι - 211. 6 ἧττα. φεύγων τὰς λύπας μὰ δι᾽ ἧτταν ἀλλὰ διὰ προαίρεσιν 
ἡρωικός. ἡρωική τις ὸ θεἰα ἀρετή Ἠη]. 1146 420. ημβὅ. 

1200 Ἐ12. κατὰ, περὶ τοὺς ἡρωικὸς χρονυς ΠγΎ 14. 1285 
νᾳ͵ 21. ἡ χλαῖνα ἡρωικὸν φόρημα [458. 1658 321. τὰ 
ἡρωικα πλ1. 968 14. ἐν τοῖς ἡρωικοῖς, (1 Τρωικοῖς) μυ- 
βείεται Ηα10. 1100 48. --- τὸ ἡρωικὸν μέτρον στασιαι- 10 
τατον ποϑά. 1459 082, 84. γλῶτται τοῖς ὑρωικοῖς ἁρωστ- 
τυσιν ποϑδ. 1459 510 (οὔ 4. 1449 827. Ργβ8. 1406 82. 

ΝᾺ] Ροοῦ ΠΙ 887). ἡρωικῶν ποιηταί ποά. 1448 "88. 
χρῷος ῥυθωῆς σεμνὸς Ργ8. 1408 582. ὑριῷον μέτρον ποϑά. 

1460 88. ἀθ ἔογιμὶϑ ἡρῷον οἱ ἦρωυκόν οΓ ΝᾺ] Ροοϑὶ ΠῚ 887. 16 

ἥρωες πλ1. 958 520. οἱ θεοὶ αὶ οἱ ἥρωες Πη14. 1882 "18. 
12. 1838118. οἱ μυθολογπμενοι καθεύδειν παρὰ τοῖς ἥρωσιν 

ΦΟΙΙ. 218 "24. ἀνὸρῶν ἡρώων κοσμήτορα [606.14871 "82. 
ἡ Πάραλος ἀπό τινος ἥρωος ἐπιχωρία ἐκλήθη ἢ 408. 1845 
δ. τί ὑκ ἐπήγξω ἵνα Θήβησιν ἥ ἥρως γένη 460. 1658 Ρ29. 20 
ἥρωας καλεῖσθαι ἀπὸ τῷ ἀέρος ἢ 598. 16182168. 

Ἦσαινον. ἐν τῇ. Παιονίᾳ ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἡσαίνῳ καλυμένῳ 

θ1. 880 38. οὐ Βοοκπι ρ 4, 6. 
Ἡσίοδος. οἷμβ σϑγεὰβ αθογυπίαν δἀάϊο ροθῦβθ ποπιΐμθ ΤᾺ 

1160 ξ2.916}16. ΤῊ 116,1117 Φδ!. 208 29. ΤῺ 116,35 
111, 120 ΜΑ4. 984 27. δ1. 915511. Ορ 25 ΠεΙΟ. 1812 

Ῥᾳ, Ορ 298, 295-297 ΗαΐΣ. 1095}10. Ορ 405 Πα3.1252 
ν10. οαῶ. 1848. 820. Ορ 699. οα4. 1844516. ποῃ δάάϊῖο 

Ροθίδς ποιηὶπο Ορ 25 Ηθ2. 1185585. ηεη1. 12858518. 
Ῥβ4. 1381 "16. 10. 1388 116. Ορ 266, 366 (Δ]ΐον ἴοθο88 80 
ἱπητηϊδίαβ 4 Πειμοονῦίο ΟὨΐϊο) ΡΎΞϑ. 1409 28. Ορ 870 
ΗΙ!. 1164 227. γεη10. 1242 "84. Ορ ὅ886 (καθάπερ ὁ ποι- 
ητὴς λέγει) πὸ 25. 819398. Ορ 1715 ΗΙ(10. 1170}21. Ορ 
168. Ηη14. 1158 Β27. ἔν 2117 ΟἿἱα Ηεδ. 1182 27. ἔν 281 

σὰρ Ζιθ18. 6011. --- Ἡσίολος ἢ πάντες ὅσοι θεολόγοι 85 
ἐκ ἐφρόντισαν τὸ πιθανὰ Μβ4. 1000 "9. πάντα γενέσθαι 
φησί ΟὙΤ. 298 028. τὴν γὴν πρώτην γενέσθαι ΜΑΒ. 989 
510. οἵ ΒΖ δὰ 8. 988 "28. πρῶτος ἐζήτησε τὴν ἀρχὴν ὅθεν 
ἡ κίνησις ΜΑ 4. 984 028. Ηρδβίοάυβ γαβρίοὶ νἱἀθίιῦ Μλθ. 

1011 5217. ν4. 1091 584. Ἡσιδὸῳ ζῶντι Κέρκωψ. τελεὺυ- 40 
τήσαντι δὲ Ξενοφάνης ἐφιλονείχει Ε 65. 14806}81. Ηοβίοάϊ 

τλογὲ Γὅ24. --- Ἡσιόδειον γῆρας. Γ 524. 1568 "85. 
Ἡσιόνη ἐν τῷ Τεύκρῳ ϑόρβος 8 (ΝῸΚ ἔν ὑτρ Ρ 204) ΡγΎ]ὅ. 

1.18 ΒΩ, 

ἀσυχάζειν. {7} κινεῖσθαι Φθ2. 252}19. Οὐ 4. 811 Ρ28, 46 
πιβὅ. 907 86. ὁ δυναται τὸ νέον ἡσυχάζειν Πθ6. 18340}29. 
τὰ ἕντομα (καθεύδοντα) ὑσυχαΐζυσι καὶ ἀκινητίζυσιν ἐπιδήλως 
Ζιδ1ο. 5817. --- ἀδυνατεῖν ἡσυχάζειν, ορρ ἱκανὼς ἔχειν 
οαά. 1844514. ὁ δῆμος πότε ἡσυχάζει Πβ9. 1270 }18. 
10. 1272 "89, τι 580 

ἡσυχία. ἡσυχίαι, ΟΡΡ κινήσεις, οαϑ. 1844 85. --- ἡσυχίαν 
ἄγειν μὴ μετέχοντα, τῶν τιμῶν πὸ 1ϑ: 1291 7. ἐν ἐρημίᾳ 

καθ᾽ ἡσυχίαν βευλεύεσθαι περὶ τῶν τούτων ἔθος “154. 1504 

411. 

ἡσύχιος, ὉΡΡ ὀξύς ΗΎ10. 1110 89. τὸ γοερὸν ὼ ἡσύχιον δ 

ἥθος πιθ48. 922 020. 
ἠτίχαριν πο22. 1458}}9 (ἰοτί Ἠπιχαρην ἱ 6 ᾿Επιχαρην, οἵ 

Δ... Ῥοοὶ ΠῚ 821). 
ἥτοι ν ἥν 
ἦτρον. τὸ μονοφυὲς τὸ ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν ἦ ἡτρον Ζια 18. 498 60 

419. κοινὸν μέρος μηρῶ ἢ ἤτρυ βυβων Ζιαι4. 498 58. τὰ 
γν. 

Ηη8. 1150 824. ἡδέων. ἧττα ᾿ὰ αἴσθησις ἡεγ2. 1280 Ρ18. 
ἡττᾶσθαι. ἡττηθέντων ὺ ἀπολομένων πολλῶν Πε8. 1808 84, 

1809 081, ὅταν ἡ ἀρχὴ μὴ κρατῇ ταύτη ἀλλ᾽ ἡττηθὴ 
Ζγδ1. 166.20. ἡττυθέντος τύτο τὰ πνείματος μβϑ᾽ ϑ6ὸ 
νά, γττᾶσϑαι ἡδονῶν, ὉΡΡ κρατεῖν Ηγ78.1180 512). ὥσπερ 

᾿ ἡττηθέντες ὑπὸ ταντῆς τὴς ζητήσεως ΜΑ8. 984 3480. 

ἡττων. τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν Ρβ 24. 1102 54. ἥτ- 

των τῶν ἡδονῶν Ἠη8. 1150518. ἑκαστυν μὲν κρείττων. τὸ 
δὲ πλήθυς ἥττων Πγ15. 1286 087, μηθενὲς ἥττων κατ᾽ ἀρε- 
τήν Πεῖ. 1806 82, Ἰορίςα ἧττον ἰ4 βυδοταϊηδίαῃ Αα8]1. 
46 1, -- ὅττον ς δαϊθουϊνίβ, ἧττον εἰλικρινές, λεπτόν, 
μόνιμοι μαϑ. 840 8, Ὑ1. 8710 08, Πεῖ. 1807 814 4]. ς γογ- 
με ἧττον ὡρμόττειν, σήπεσθαι μ38. .886 Βιτ, ὸ 1. .319}2 4]. 
ἧττον προΐενται Η52. 1130 517. τὸ μᾶλλον ἃς ἧττον. ὁέ- 
χεσθαι τὸ. διαφέρειν τιῇ, τόπος ἐκ τὸ μᾶλλον αὶ ἥττον Πα18. 
1259 088. ΕἸ. 1801 514, Ηκ3. 1178 825, 27. μαά. 841}. 

11. 847 ν16, Ρ28. 18971712 - 321 αἱ. ἰέναι ἐπὶ τὸ ἧττον. 
ἐπὶ τὸ μᾶλλον Φεξ. 228 νᾳ͵ τὸ μᾶλλον δ ἧττόν ἐστι τῷ 
πλέον ἢ ἔλαττον ἐνυπάρχειν τύναντιν ὦ μή Φε2. 226 "7, 
4. 229". -- δὲν ἕττον. ἈΪΒ1]0 ταϊπαϑ ΠῚῚ. 1288 }18. 
μβϑ8. 8358 088. Ζιαδ. 490 481. οὐχ ἧττον ἴᾳ μᾶλλον Ηδ1. 
1120 320. πιθβ. 917 081. --- ἧττον αιιτη ᾿βοταρΑγ Εν 8 οου- 
ἰᾳποίαπη, ν 8 (ΟΠ ρΑΥ ΟΠ 8 στϑάμβ. --- ἥκιστα φιλολόγοι 
8] Ρβ28. 1398 14. Η98. 1125 89. ἥκιστα αὕτη πολιτεία 
ἐστί 51πὸ Π.8..1298 029, ΕἸ. 1801 440. ὅσα ἥκιστα καε- 
ται μόνα μὴ. 888 56. ὑχ ἥκιστα ἴα μάλιστα Πθ6. 
1840 39. 

Ἤφαιστος γελᾷ μβ9. 869.582. οἱ τῷ Ἡφαίστυ τρίποδες 
(οΓ οπι Σ 816) Παά. 1258 036. τέσσαρα δ᾽ ἩΦαίστοιο 
(Επωροὰ 218) ψαῦ. 4106. 

ἠχεῖν. τὸ ὑχεῖν ἀεὶ τὸ εἷς ὥσπερ τὸ κέρας ψβϑ8. 420 810. --- 

ἡχϑσιν οἱ τόποι ἐξ ὧν γίνεται τὰ ἀναφυσήματα μβϑ. 867 

414, τὰ κεῖλα μᾶλλον ὑχεῖ 8πὶ πιαϑ. 899 588, 260. 7. 899 
ὃ 8. ἐὰν ἡ μέση κινηθῇ, ὃ αἱ ἄλλαι χορδαὶ ἤχῦσι φθεγ- 
γόμεναι πιθ86. 920 "8. --- ἠχεῖν ἀ6 ἀνακλάσει βοηὶ Αδ15. 
98 227, 29. 

ἦχος. οἴονται κατὰ τὺς ὕπνυς βροντᾶσθαι μικρῶν ἤχων ἐν 

τοῖς ιὐσὶ γινοικένων μτΊ. 468 418, ὁ ἦχος ὁ ἐν τοῖς ὠσίν 

πλβ9.901416. --- ὁ ἀπὸ τῶν ὑδάτων ἦχος ,συνέχει τὴν 
ἀκρίβειαν τὴν τῶν φθόγγων ακ804 480. καθ᾽ ὅ τι ἂν προσ- 
κόψη. φερόμενος ὁ ἦχος ακ802 321. τις ἤχως διασπᾶσθαι 

μὴ συνεχεῖς ἐκπίπτειν ακ802 522. ἀποκρύπτεσθαι τὸς 
ἤχος συμβαίνει ὑπ᾽ ἀλλήλων, βγη συγχεῖσθαι τὰς φωνάς 

ακϑ801 "21, 19. πιθ48. 922 514. --- οἱ τῶν κεράτων ἦχοι 
ακΒ802 818. τὰς χορδὰς συγκινεῖσθαι καί τιν᾽ ἦχον ποιεῖν 
πιθ42. 921}29. συμφυὴς, μάλιστα, Ὑίνεται τῷ τῆς νήτης 

φθογγῳ ὁ ἀπὸ τῆς ὑπάτης ἢ ἡχος διὰ τὸ σύμφωνος, εἶναι. πιθ24. 
91917. 42.92119. ὁ γλάνις ἐρύκων τὰ ἰχθύδια ἄ ἄττει ἢ 
ἦχον ποιεῖ Ζιι81. 621 829. --- ἦχοι πυκνοὶ ὶ συνεχεῖς προσ- 

πίπτοντες αχκ802 318, κωφοὶ ὼ ἀνώμαλοι 803 329, πυκνοὶ 
δὴ λεῖοι ὼὸ ὁμαλοί 802 "12, ἦχος ἁπαλώτερος 802 ὑδ, μα- 
λακώτατος 808 320, σαθρός 804 285. --- ἦχος ἱ α τοροῖ- 
ἀπίῃ ΓΟ ,1|48. 899}80 (ἤχω Βυββεπι). 

ἤχω. τ. 14 ἦχος πιθ42. 921 Ὁ18. ὅ0. 922 "87. --- 2. τοροτ- 
οὐβδὰ8 βοηΐ. πῶς γίνεται ἠχώ ψβ8. 419 "25, 28. ἡ ἠχὼ 
ἀνάκλασις πιαϑ. 899 Ῥ27, 80 ἀὐχώ Ββπι, ἦχος ΒΙ). 45.904 

ϑ'8 



822 ἡἠών θάνατος 

488. 38. 901 "17. 61. 904 528 (οἴ Αδ΄5.9829). τῆς ἠχὺς Κκ[10, 11. 
ὀξύτερος φαίνεται ὃ ψόφος πιαθ. 899 524. ἠὼς ῥοδοδάκτυλος, ὁ φοινικοδακτυλος ἐδ᾽ ἐρυβροδάκτυλος Ργ2. 

ἤων. ὅτε ἀπὸ τὴς ᾿Ασίας ἠόνα ποιήσειεν ὁ ἐᾷς μὰ 14. 858 1405 520. 

Θ 
θαλάμη. 1. οἄνυπι. τῶν σπόγγων ἐν ταῖς θαλάμαις γίνονται θαλάττιος (θαλάσσια Ζιι48. 681 38. [189.1511}85)}.1. δεΐ- 

πιννοφύλακες Ζιε16. δ48 528, 29. τῶν ὁὲ ἐν τὴ καρδίᾳ ἑ ἕκα- 5 

τέρας τὴς θαλάμης κοινὴ ἡ μέση υ8. 468 517. --- 2. Ἰαυῖ- 
Ὀαϊαπι δαμδυπίατω φυογαπάδηι. ἀπὸ τὴς θαλάμης προέρχονται 
μικρὸν οἱ ἰχθύες ἐπὶ νομὴν Ζιθ1ὅ. 599 "158. δ᾽8. 8838 Ρ7, 
βαλάμαι καραΐβων, πολυπόδων, σωλήνων Ζιθ). 890 "21,24, 
891 38. ε18. 849 083, 84. δὃ8. 585 817 (εῇ Ιμανγο9 Ναίαγ- τὸ 

βἰα θη 81 βϑεθίταιὰο Ρ 86). - 8. τῇ φωλίδι καὶ μύξα 
περιπλάττεται περὶ αὐτὴν ἢ γίνεται καθάπερ θαλάμη (Ὁ) 
Ζιιϑ81. 621 "9. 

θάλαττα. περὶ θαλάττης μβι- 8. πχΎ. θαλάττης τὸ ἴδιον 
τεῦ. 185328. ἡ θάλαττα πότερον ἀρχὴ παντὸς τῷ ὕδατος 15 

μβ2. 854 ΡΆΑ βη4ᾳ; 8861. ἡ βάλαττα ἐστιν ἅπαν τὸ ποτά- 
μιον ὕδωρ μβ8.8571521. τὴς θαλάττης αἱ μεταβολαί μαι8. 
14. Ζγδιο. 171}81. τὴν θάλατταν μὴ ἐλάττω γίγνεσθαι 
τὸ πλῆθος μβϑ8. 850 59 866. θαλάττης μὴ εἶναι πηγάς μβι. 
853 017-86. ἡ θάλαττα ῥέσσα φαίνεται κατὰ τὰς στενό- 20 

τητας, τῆς θαλάττης ταλαντωσις (λυπι ἤμυχυβ οὐ τϑῆσχαβ 
Ιάθ]ο" 1 501) μβ!:. 884 δῦ, 11. θαλάττης βάθος διάφορον 
μβι. 854 5198ιι. αἹ4. 802 28 (ΤἸΔο]ογ 1 489). ἡὶ θάλαττα 
δια τί θερμή ἐστιν μβ8. 888 "1 βηη. ΖΎΥ11. 161 59, πκγτ. 
982.389. 10. 98 8384. χοϑο. 948 011. ἡ θάλαττα ὑγρὰ δὰ 25 

σωματωδης. πολὺ ἔχει τὸ γεῶδες ΖΎΥΙ1. 161 »9, 762 428. 
θαλάττης ἀλμυρότης μβ8. πχγϑ0. 984 528. 81. 984 087. 
85. 985684. Γ209.1616514, πῶς πότιμον ὕδωρ ἐκ θα- 
λάττης γίγνεται μβ8. 35ὅ951. Ζιθ3. 90.523. ἡ θάλαττα 
ἅπασα καὶ σήπεται μδι. 8194. τὴν θάλατταν μὴ εἶναι 30 
ἱδρῶτα τὴς γὴς μβϑ8. 881 "2 βηι. ᾿ θάλαττα σωμωιτώδης 
μᾶλλον τῷ ποτίμυ, πολὺ ἐν αὐτὴ τὸ γεῶδες ΖΎΎ11. 1701 

59, 102 821. ἡ θάλαττα ποιεῖ καθ᾿ ἑαυτὴν ψάμμον φτβ2. 
828 019, ἔχει ὀσμήν αιδ. 448 512. θαλάττης χρῶμα Ζγεὶ. 
119 080. χϑ. 192.320. πκγὸ. 982 881. 28. 984 320. χοϑΒ7. 885 

944 82}, ἔδαφος τῆς θαλάττης Ζιὸδδ. 5ὅ84511. κυανόχρων 
τὸ τῆς θαλάττης ἔδαφος (Α!οἴάδπ) Ρηγϑ. 140685. ἡ θα- 
λαττα εὐδιοπτοτέρα. τῷ ποτίμυ πχγϑ. 982 "8. 88. 986 }17. 
οὔ 9. 932516. ἀπὸ θαλάττης ὑκ ἀποπνεῖ ἕωθεν ψυχρόν 

τρα 18 πιδτΐηϑ. τῶν ἐνύσοων. τὰ μέν ἐστι θαλάττια. τὰ δὲ 
ποτάμια, τὰ ὁὀὲ λιμναῖα. τὰ δὲ τελματιαῖα" τῶν δὲ θαλατ- 
τίων τὼ μὲν πελάγια, τὰ ἐὲ αἰγιαλώδη,, τὰ δὲ πετραῖα 
Ζιαι. ΑΒ81 526, 488 "7. οἵ 4. 489 488. τὰ θαλάττια ζῷα 
ν6] τὰ θαλάττια Ζιι81. 620 10. 48. 681 88. 617. 601 810. 
Ζμὸ 2. 616 "29. Ζγβι. 182584. 1. 1465. πιδδ. 891514, 
[189.15611 085. τὰ τριχώματα, τῶν θαλαττίων χα. 194 
428. Θηυπηθγαηΐαγ αἱ σφαῖραι αἱ θαλάττιαι. οἱ φθεῖρες οἱ 
θαλάττιοι βἰτη Ζιι14. 6106 820. ε81. 55678925. θαλάττιος, ΟΡΡ 
χερσαῖος" χελωνη Ζιβι6. δ06 "297, 29. 17. 608 δ. ε38. 
568511. 83. 589 428, 690 δά, ΖμγΎ8. 671 517, 35. 9. 611 
428, ὄφεις Ζιβι4. 506}8,10. (87. 621 82, βάτραχος θτ2. 
880 "18, σκολόπενδραι Ζιβ 14. 506 018. ἰχθνες θαλάττιοι, 
ΟΡΡ ποτάμιοι, λιμναῖοι Ζιζ τά. ὅ68514,}7. θ19. 602 "19. 
ι2. 610 "19. - 2. τὸ θαλάττιον ὕδωρ ἀκα ἑῷ: 
τῷ ποτα μίν πχγ18. 988 212. τὸ θαλάττιον (βς ὕδωρ): 
γλυχὺ τὸ θαλαττίν ὑπερκεῖσθαι φτβ 3. 824 485. -- 8. οἱ 
θαλάττιοι ΗΎϑ. 1118}. πγΎ 82. 8715 "84, 88. Ζιζ 18. 558 
Δ9, Γλαῦκος ὁ θαλάσσιος δαίμων 448. 1551 28. 

θαλαττἕν. ἐπιδρομαὶ κυμάτων ἠπείρυς ἐθαλάττωσαν  θα- 
λάττας ἡπείρωσαν κθ. 400 827. 

θάλειαν δαῖτα (εἴ ΤὉμηρος οχίτ) Πθ8. 1838 226. 

Θαλῆς ὁ τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας ὕδωρ φησὶν εἶναι 
(αι τὴν ἐν ὕλης εἴδει ἀρχνν), διὸ ἢ τὴν γὴν ἐφ᾽ ὕδατος 
ἀπεφήνατο εἶναι ΜΑ8. 988 "20 ΒΖ, 984 5"). Οβ18.29429. 
ΤῸ8ρ Φα2. 184 δ18. γ4. 208 518. Ογδ. 808 11. Μβι. 
9969. Θαλῆς τὸν λιθον ἔφη ψυχὴν ἕ ἔχειν ψα 2. 408 519. 
Θαλῆς ᾧγθη πάντα πλήρη θεῶν εἶναι ψα δ. 411 Α8.. ΤΘΒΡ 
κθ. 3910 16. --- Θαλῆς σοφός, εΦρόνιμος, δ᾽ αὶ Ηζ1. 1141 
Ρ4, Θάλεω τῷ Μιλησίν κατανόημια περὶ τῶν ἐλαιυργίων 
ΠαῚ1Ι. 1289 830, 18, 81. ᾿Ονομακρίτω τὸ Δοκρῶ γενέσθαι 
Θαάλητα ἑταῖρον, Θαλητος ὸ᾽ ἀκροατὴν ΔΛυκϑργον ὼ Ζα- 
λευκὸν Πβ12. 1274 528. Θαλητι Φερεκύδης ἐφιλονείκει ( 65. 
1486 088. 

θαλλὸς πιαίνει τὰ πρόβατα Ζιθ10. 8968 392. (οθᾳ (ᾶζβα οἵ 
πκγ10. 988 527. κε 80. 948 Ῥά, ἡ θάλαττα ἀνατρέπεται 40 Βυβηκ δὰ Τίπι Ἰοχ 186.) 
Ζιθ1δ. 6000 84, κάεται πχγὶῦ. 93811. 82. 986 δὅ. ὅταν 

εἰς θάλασσαν ἐμπέσῃ χέρα" υνός, ἅλες ἐξανθᾶσιν 210. 1616 
834, τὰ ὦτα ἐν τῇ θαλχ ἀττὴ ῥήγνυται τοῖς κολυμβῶσιν πλβ2. 
960 }8. αἱ περὶ θαλατταν᾽ πέτραι Ζιε9. ὅ42 018 (οἴ περί). 
-- πρὸς θάλατταν προσήκει τὴν ἀρίστην πέλιν κεῖσθαι Πηθ. 46 
ὅ. 1827 54. 11.1380.385. 12. 891 08, ἡ τῆς θαλασσης 

ἀρχή Πβιο. 1211 027. ἡ κατὰ ϑάλατταν δύναμις Πε4. 
1804 324. τὸ περὶ θάλατταν (ἰπῦ εἶδος δήμυ) Πὸ 4. 1291 
020. --- θάλατται πλείας Θπαμιθγδηΐαν μβ]1. 884 δ2 8646.- ἥδε 
ἡ θάλασσα μβ2. 8586 529, ΙΔ6]6Ὁ1 819. ἡ ἔσω θάλασσα 50 
κϑ. 898 529, 819. ἡ ἔξω θάλαττα μα18. 860 "22, "18, 146- 
Ἰογ 1 480. ἡ ἔξω Διβνης θάλαττα, καὶ νοτία μβ5. 8085. ἡ 
ἀπὸ Κυρήνης πρὸς Αἴγυπτον Ζιε81. 851 329. ἡ θάλαττα ἡ 
ἐρυθρά μχῦ. 466 821, Ζιθ38. θ606513. φτα 4. 81941. ὴ 
θάλαττα ἡ ἐν τῷ Πόντῳ, ἡ ἐν τῷ Αἰγαίῳ πχΎθ. 982 881. δδ 
ἡ θάλαττα ἐν τοῖς βορείοις, ἐν τοῖς νοτίοις πκΎϑ. 982 "16. 

: νεκρὰ θάλασσα φτβ2. 824 526. 

θάλπειν. αἱ θερμαὶ φύσεις ἐν τῷ θέρει συμπίπτεσιν, αἱ δὲ 
ψυχραὶ θάλπυσιν πὸ )ὅ. 819 5 8. 

Θάλπιος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Θαλπίω 896. 1816 ΠΣ ΡᾺ 
θαμβεῖν. ὁ δειλὸς ὑκ ἱταμὸς ἀλλ᾽ ὕπτιος ᾿ὸ τεθαμβηκως 

φ8. 801}11. 
θάμνοι, μέσον δένδρων καὶ ΕῚ βοτανῶν φτα4. 819 δι. οὗ Μενοτ, 

ΝΙοο] Ῥᾶπιαβο 18,1. ὅσα περὶ θαυνυς ἢ λαχανωδη πκϑ23 
84-927 88. 

θανάσιμα δήγματα Ζιθ29. 607 3327, νοσήματα Ζιθ20. β0ὺ 
820. παῶ8. 862 "17. 

θανατηφόρος. ὀδύναι θανατηφόροι Ζμγ9. 612 386. θανατη- 
φόρα ἀςῇ, ἀϊδβὲ φάρμακα παά41. 865 89. 

θάνατος. ὁ θάνατος πέρας Ηγ9.1115326. πᾶσι τοῖς ζῴοις κοινὲν 
γένεσις δ θάνατος αν17. 4718 022, τοῖς φυτοῖς αὔανσις, ἐν 

τοῖς ζωοις καλεῖται θάνατος αν18. 419 νᾳ, ὁ θάνατος ψύξις, 
σἥψίς τις πιδϑ. 909 "28. ἄλυπος ὁ ἐν τῷ γήρᾳ θάνατος 
αν11. 419 821. θάνατος κατὰ φύσιν, ΟΡΡ βίαιος αν] 7. 418 



θανατῶν 

μ94, ὁ ἐγκέφαλος ξηραινόμενος ποιεῖ νόσαως ᾧ θανάτυς 
Ζμβ1. 658 05. --- θάνατος, οαοά68, Ηεὅ. 1181 38. Πβ8. 
1261 089. οἱ ἐν τιῇῷ φανερῷ θανατοι πο11. 1453 512. κύριοι 
βανάταυ ᾧὶ φυγὴς Πὸ9. 1294}84. 14.139856. πὰρ γὰρ 
ἐμοὶ θάνατος (εἴ ἤοπι Β 398) ΠΎ1.4. 1285 "14. 

βανιετῶν. θανατῶσαι. ἀἰδει φυγαδεῦται οβι847 088. θανατω- 
θῆναι θ1τ8. 886 56. 

θανατῶδες μετόπωρον πα19. 861 "8. 
Θα-"γήλια μετὰ τὰ Διονύσια Μο34. 1028 "11. 

ειατίθησι τὰ Θαργήλια [8381]. 1841 Ρ7, 22. 
Θαργηλιων. ἐν Θαργηλιῶνι Ζιε11. 8481. περὶ τὸν Θαρ- 

γηλιῶνα μῆνα Ζιζ21. δ15δ Ν1δ. ιδ. 611 "9. 
βα;ξοαλέος. περὶ ποῖα θαρραλέοι εἰσὶ ἡ πῶς διακείμενοι Ῥβδ. 

1388}14-}11. ὁ θρατιυὶς διωοιόν τι ἔχει τῷ θαρραλέῳ Ἠη10. 
1151 "7. διάθερμοι ᾧ θαρραλέοι πκζ8. 947 24. --- τὸ θαρ- 
ραλέον, ορρ τὸ φοβερόν, τὸ δεινόν ΗΎΙΟ. 1115 10. γεγΎῚἃ.. 
1229 024. Ρβὅ. 1888 510, 19. Ψγϑ. 421}22. --- θαρρα- 
λεώτερον ἀγωνίζεσθαι ἠεγ1. 1280.310. τὸ ἐλάττως ἡὶ μέσας 
ἔχοντα τὰς καρόϊας θαρραλεώτερα, ορρ ὁειλά Ζμγ4. 667 
410. 

βαρρεῖν. θαρρῆσαι. ορρ φοβηθῆναι (Θχϑιηρίαμα παθυς) Ηβὅ. 
1106518. περὶ ποῖα θαρρῶσιν Ῥβδ. 1388 314-}11. τὸ σφό- 
ὁρα θαρρεῖν θρασύτης Ῥβ!4. 1390 381. τὸ θαρρεῖν πάθος ἐκ 
ἄνευ σώματος Ψα!. 408 51. --- θαρρεῖν περί τι Ῥβὅ. 1888 
14. ημαϑ0. 1190 "12. θαρρεῖν ς ὁ οδϊοοίί, οἱ ἄπειροι θαρ- 
ρῶσι τὰ μέλλοντα Ῥβδ. 1888 381. φιλῦμεν τὸς μὴ φοβερὸς 

κὶ ὃς (οοὰ Αδ, οἷς ΒΚ) θαρρῶμεν Ῥβ4. 1381.}88. εἴ τις 
φοβεῖται νόσον (μόνον οοἀὰ ΒΚ) ἢ θαρρεῖ ἡμα20. 1190 "18. 

θχορητικός. πκζϑ. 941}26. 
θάρρος, θάρσος. φόβοι καὶ θάρρη Ζιθ1. 588."22. ἡ ἀνδρεία 80 

μεσότης περὶ φόβυς ἡ θάρρη ἩΒΊ. 1101 588. γ9. 1115886. 
12.1111 329. τὸ θάρσος παθος μετὰ σώματος ΨαῚ]. 408 
Α11. ἐναντίον τῷ φόβῳ Ῥβῦ. 1388 416. ἀνὸρίας ὁ χρήματα 
ποιεῖν ἐστὶν ἀλλὰ θάρσος Πα9. 1358511. --- θάρσος οἵ 
βοάσος αἰεὶ ἡξγ1. 1284 "2. οὗ Παϑ. 1268310. ε10. 1812 85 
419, 864 οὕ ΒΖ δὰ πεγ. 1284 "29. παρέπεται τῇ ἀνὸρείᾳ, τὸ 

θίρσος ἃ τὸ θράσος αρά. 1350 Ρὅ. 
Θύσιος. Ἡγήμων ὁ Θάσιος ποῖ. 1448 "12. Ἱππίας ὁ Θάσιος 

πο25. 1461532, - τὰ Θασια 6104. 889 Ἐ7. 
Θατος. περὶ Θάτον Ζιε11. 549}1θ0. 

θαῦμα μχβ48"11. τῶν θανωάτων ταὐτόματα ΜΑ 2. 988 

814 ΗΖ. ΖΎβΙ1. 184010. ὥσπερ ἐν τοῖς αὐτομάτοις θαύ- 

μασι Ζγβὅ. 14109. ὀημηγορῦντες ἐν τοῖς ὄχλοις κατατρί- 
3υσιν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν τοῖς θαυμασιν 12. 1488 58. 

βαυμάζειν. διὰ τὸ θαυμάζειν οἱ ἀνθρωποι ἤρξαντο φιλοσο- 45 
φεῖν ΜΑ2. 98213. ἐν τῷ θαυμάζειν τὸ ἐπιθυμεῖν μαθεῖν 

ἐστίν Ῥα11. 1371 3832. θαυμάζεται τῶν κατὰ φύσιν συμ- 

βαινόντων ὅσων ἀγνοεῖται τὸ αἴτιον μχϑ41511. τίνας θαυ- 

μαζομεν ὁ ὑπὸ τίνων βυλόμεθα θαυμάζεσθαι Ῥβ6. 1884 

229. οΓ Ηαῦ. 1095 326. τὸ θαυυαΐζεσθαι ἐν ὑπεροχῇ ἐστίν 

γεη4. 1289 526, 80. --- τὴν ὑἡμιέραν τὰ ὀρνίθια τὴν γλαῦκα 

περιπέτεται. ὃ καλεῖται θαυμάζειν Ζιι1. 609 515. --- θαυ- 

μαστόν τι συμβαίνει μχ 84118. θαυμαστὴ ταχυτής, 
διαφορά, ἀπορίᾳ μαά. 8432 85. Οα4. 2171}15. Γαϑ. 817 
"18. οἱ ὕες ποιῶνται πρὸς ἀλλήλυς μάχας θαυμαστάς Ζιζ 
18. 511}16. θαυμαστὸν εἰ Μκὸ. 1068.386. μτ. 1082 521. 
τὸ θαυμαστὸν ἐπιθυμητόν Ῥα11. 1871 388, ἡδύ Ργ2. 1404 
512, ποϑά. 1460 217. δεῖ ἐν ταῖς τραγῳδίαις ποιεῖν τὸ θχυ- 

μαστόν ποϑά4. 1460."13. 
βαυμάσιον ἂν εἴη ξ6. 9191. τὰ θαυμάσια ᾧ περιττὰ τῶν 6ὺ 

ἔργων Πθ6.1841511. --- θαυμασιώτερον μχϑ47"171. ἡ 

ὁ ἄρχων 
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βελτιόνων ὺ θαυμασιωτέρων εἴδησις τιμιωτέρα ψα1. 4028. 
τὸ δὲ ἔτι θαυμασιώτερον, ὅτι πις1. 918 339. 

θαυμασιότης τὸ δ. 1381. 
θαυμαστὰς τῶν ἀπόντων Ῥγ2. 1404 11. θαυμασταὶ οἱ ζη- 

λωταί Ρβθ.1884}87. φαινόμενος θαυμαστής ῬΡα11.1811398. 
θαυμαστικός. αὶ θαυμαστικὸς ὁ μεγαλόψυχος Ηδ 8.11252. 
θαυμαστῶν. ἡ φάττα ἐφθέγξατό ποτε χειμῶνος ἢ ἐθαυμα- 

στωθη ὑπὸ τῶν ἐμπείρων Ζιι49 Β,. 688 88. 
θαυματοποιός πιν 6. 917 88, θαυματοποιοὶ ἐργαζόμενοι 

οβ184021. 
θαψία παύει τὸ ὑπώπια πθ9. 8907. θαψίας ὀπὸς κινεῖ τὴν 

κοιλίαν πα41. 864 85. (ὙΒαρδία σατραηίοθ 1, οὗ ΕἼΔΆΒ 148.) 
θεαί. αἱ σεμναὶ θεαί Ῥβ48. 1898 "26. 
θέα. πορρωτέρω καὶ θέα ῬγΎ12. 1414.39., ἀκροτάτην ἔχει θέαν 

τί ἐστιν ὁ τόπος) Φὸ2. 209 Ρ20. διάρασθαι πρὸς τὴν τῶν 
ὅλων θέαν κἹ. 391 38. 

Θεαγένης ἐν Μεγαροις Πεῦ. 1805 894. Ῥαῶ. 1357 088. 
θέαιναι (οι Θ 30) Ζκ4. 100 39. 
θέαμα Ἠαϑ. 1099 839. 
θεᾶσθαι;. ἐν τοῖς ζῶσιν ἀδύνατον θεάσασθαι πῶς ἔχυσιν αἱ 

λέβες Ζι",.2.511}19. ἀνόστεος ἡ καρδία πάντων ὅσα ᾧ 
ἡμεῖς τεθεάμεθα Ζωγά. 660}18. θεασάμενοι μεθ᾽ ἡμέραν 
ἥλιον περιπολᾶντα 12. 1471636. εἰκόνα, εγῃ θεωρεῖν Πθδ5. 
1840325, 27. θεώμενοι ὅτι τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαῖς κτλ 
πλΊ. 950818. ὥσπερ πρὸς παράδειγμα, ὥσπερ τὸ δια- 
Ὕραμμα γιγνόμενον θεᾶσθαι τζτ4. 151 591. Οα10.28052. 
ἐκ πονηρῷ θεᾶσθαι Ἠιτ. 1167 026 (οἴ ᾿Επίχαρμοφ). τί θεᾶ- 
ται ὁ θεός γ.β15.1218 .51-7. νομοθέτυ τὸ θεάσασθαι πόλιν 
ἢ γένος ἀνθρώπων Πη2. 182538. τῶν τὰς ἰδέας λεγόντων 
θεαάσαιτ᾽ ἄν τις τὸν τρόπον Μμ10. 1086 481. ὁ τεθεα μένος 
τὴν ἰδέαν, ἀκριβῶς τὰ συμβαίνοντα Ἠα 4. 1097 810. ΧΙ0. 
118017. τεθέανται τὰ βέλτιστα Ῥβ6. 1884 "15. 

θεατὴς πεπαιδευμένος, φορτικός ΠΡ7. 1842.519, 27. 6.1841 
516. θεαταὶ ἰάμβων, κωμῳδίας Πη171. 1386}20. οἱ θεαταὶ 
οἰκειῶνται ταῖς πρώταις ἀκοαῖς ΠηΤ. 1886 580. ποιεῖν κατ᾽ 
εὐχὴν τοῖς θεαταῖς πο18. 1488 385. --- ὁ γεωμέτρης θεατὴς 
τἀληθῦς ΗἨα7. 1098 381. 

θεατρικός. οἱ τὴν θεατρικὴν μυσικὴν μεταχειριζόμενοι ἀγω- 
νισταί Πθ1. 1842 518. 

θέατρον. τραγιυὸια ἔχει τοῖς εἴδεσιν ἱκανῶς αὐτό τε καθ᾽ 
αὑτὸ κρινόμενον ὼ πρὸς τὼ θέατρα ποά. 1449 89. ΨᾺῺῈ] 
Ῥοου] 43. --- θέατρον ἱ ᾳ οἱ θεαταί, διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν 
θεάτρων, 8γὰ κατ᾽ εὐχὴν ποιεῖν τοῖς θεαταῖς πο18. 1453 
484. παραλογισυὸς τῷ θεάτρυ ποθ. 1455 518. 

θεαφώδεις τόποι φτβ4. 820 82. 
θεῖν. οἱ θέοντες θᾶττον θέσσι παρασείοντες τὰς χεῖρας Ζπ8. 

105.811. θεῖν, ἀἰδὺ βαὸῤίζειν πε18. 822 92, 29. 888 Ρ87. 
ταχέως θεῖν, θέυσι θᾶττον τῶν Νυσαίων ἵππων, αἱ ἵπποι 
θέωσιν ἐκ τῶν ἄλλων ἵππων Ζιδῶ. 525 58. ι80. 682 180. 
ζ 18. 5125158, 16. ὁ Ζννωνος λόγος. ὅτι τὲ βραὸύτερον 
ϑδέποτε καταλεφθήσεται θέον ὑπὸ τῷ ταχίστυ Φζ 9. 239 
"15. τὸ ἀεὶ σώμα θέον (ἰ 6 αἰθήρ) μα 8. 889 "25. τὸ 
πλοίν θέοντος Φζτο. 240}19. --- συνέκυρσε θέων (Επιρ 360) 
Γβ6. 8848. --- φλὲψ ἀνὰ νῶτα θέυσα (οι Κὶ 547) 
Ζιγ 8. 513 "28. --- ἔογπια θέειν πε18. 882 Ρ28. 

θεῖον. βαϊρμυγ, τὸ θεῖον ᾧ τὰ ἀσφαλτωδηὴ φθαρτικὰ τῶν 
ζώων αι. 444 038. Ψβ9. 421 Ρ9δ. οὗ Ζιθ8. 584 "22. 
θεῖον ὀρυκτόν ΑὙΤ. 878 438. θεῖν ὀσμή Ζιὸ8. 684 21. θείν 
ὄζειν πκὸ 18. 987 Ῥ2 6. θείν χρῶμα χϑ. 193 ῬΩ7, θεῖον ἢ 
κεραυνὸς ἱερώτατα πκὸ 19. 987 Ρ28, 

θεῖος (εἴ τὸ θεῖον 5. νὶ θεός) ἱ 4 θεῷ τὶ θεῶν. θείας δυνά- 
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μεως ἔργον Πη4. 1826 3282. οἵ κθ. 891 019. ὅρκος ἐστὶ θέμις. παραβὰς μακοίρων θέμιν ἁγνήν 624. 1588 826. ὅτε 
μετὰ θείας παραλήψεως φάσις ἀναπόδεικτος ρ18. 1432 ὑπὸ χείρονος τὸ κρεῖττον πάσχειν θέμις ἐστί ἢ 15. 14168}80. 
"88. τῷ ἀεὶ ὼ τῷ θεία μετέχειν ψβ4. 418 329. --- τὰ θεῖα ἀνδρὸς ὃν δ᾽ αἰνεῖν τοῖσι κακοῖσι θέμις ἢ 628. 1588 514. 
σώματα (ἰ 6 τὸ ἐν τῷ ὑρανῷ) Οβ12. 293 Ρ82. Μλϑ8. Θέμις θ96. 888 424. 
1014.380. ψα 2. 406583. ΗἾΤ. 1141 1. κ2. 391}16. 5 Θεμίσκυρα περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν Ζιε 22. 584 9. 

᾿ τὰ φανερὰ τῶν θείων ΜΕῚ. 1026 318 Β;, 20. τὰ θειότατα θεμιστεύων (ἔοπι 1114) Ηκ10. 1180 528. 
τῶν φανερῶν Φβε. 196.2838. ϑσίαι τίμιαι ᾿ὴ ϑεῖαι, ἡ περὶ Θεμιστοκλεῖον. πρὸς τῷ Θεαιστοκλείῳ ὼ ἐν Μαραθῶνι 

τὰ θεῖα φιλοσοφία Ζμαδ. 6414}25, 648 84. ὑτία σώματος Ζιζ 15. 869 "12. 
θειοτέρα ὰ προτέρα ἁπάντων θα 2. 209851. στοιχεῖον ἀκή- Θεμιστοκλῆς τι] 1. 1160 81, ηεγθ. 1288 δ11. τὸ ̓  Ἐύλινον 

ρατὸν τι αὶ θεῖον κ}. 8929. ἡ αἰϑερία αὶ θεία φύσις κ2. 10 τεῖχος Ρα1δ. 1818631. Θεμιστοκλῆς αἴτιος ἦν μὴ πάντα 
392581, εἴ τὸ ἀεὶ σῶμα θέον ἅμα θεῖον τι τὴν φύσιν δικαζ εἰν τὺς ᾿Αρεοπαγίτας 866. 1539 081. 
ἐοίκασιν ὑπολαβεῖν μα 8. 339 025. Θειότερος ὁ ἄνω τόπος Θεμίσων. ἔγραψε προτρεπτικὸν ᾿Αριστοτέλης πρὸς Θεμίσιωνα 

τῷ κάτω Οβδὅ. 288 54. (ὑψϑ πέτεται ὃ ἀετός, οιόπερ θεῖον τὸν Κυπρίων βασιλέα 41. 1488 548. 
οἱ ἀνῆρωποί φασιν εἶναι μόνον Ζιι82. 6190.) θειοτάτη ἀρχή θέναρ. χειρὸς τὸ ἐντὸς θέναρ Ζια 16. 498 "21, 82. β8. 502 
Οβ.13. 292 "22. πάντα φύσει ἄχει τι θεῖον Ἠη14. 1188 ιὸ6 "8, 20, νοῖα Βιπβπογυα, οἱ Ουδάγαμμβδογαμῃ, οὗ ΑΖι Π 
082, --- τῶν ζῴων αὔνον ῃ μάλιστα τῷ ϑείν μετέχει ἂν- 180 2. 

θρωπος Ζμβιο. θ80 88 (εἶ ϑεός). μβιοιμβο αυδϑὶ ποτ! }18 Θέογνις, ρορία οἰθρίαουθ. δἷὰβ γψϑγϑὰ8ϑ δθγαηςαῦ δαάϊο 
ἄθι8 ἢ 48. 1488 17. τῶν ἄλλων ἰ ζῴων σαιμονία ἥ φύσις, ὙΒΘορΏΙ 418 ποιηΐμον 484 ΗκΙ0. 11719}6. ν]4 ηεη10. 1248 
ἀλλ᾽ ἡ θεία Μτ2. 468 "1. ἡ φύσις ἀνθρώπυ καὶ ἡ σία 818. ν12ὅ, 126 ηεη2. 1287 "]4., ν 177 ἨΕΎ1. 1280512; 
θεία" ἔργον τῷ θειοτάτα τὸ νοεῖν ἡ φρονεῖν Ζμὸ 10. 680 290 ποῃ δαάϊίο ροβίδθ ποιηῖπα νυ 288, 266 (ἐπίγραμμα Δη- 
828, 239. ὁ νῦς θειότερόν τι ἢ ἀπαθές ψα 4. 408 029. Ηκτ. λιακόν) Ηαϑ. 1099 527. ηεα]. 1214 3δ. ν 8ὅ ΗΙ12. 1113 
1171 51ὅ. οὔ πλγῖ. 962 522. 9. 903 588. ὁ νὸς μόνος θεῖος 418; ᾿άθῃι γυϑὰβ 85. γοϑριοῖϊαν δά ο ΤἸθορη 18. ποιηΐηθ 
2γβ3. 186 28, 181510. θείῳ ψυχῆς ὁ ὄμματι καταλαβεῖν Ηιϑ9. 11710312. ὙΒοοραϊβ ν 1112 τοϑρ ἢ 88. 1490 325. 
τὰ θεῖα κῚΊ. 891 "1. πάντα κινεῖ τὸ ἐν ἡμὶν θεῖον ηεη14. ὙΒΘορπΙἀϊ8. ὑταρίοὶ τπθίϑρβοσα δἰεγίως ΡῪ 11. 1418 81 
1348 521. ὑκ ἔχυσι τὰ ταῖς μελίτταις συγγενὴ ζῷα ϑὸὲν 5 (ΝῸΚ ἢν ἐγ Ρ 891). 
θεῖον. ὥσπερ τὸ γένος τὸ τῶν μελιττῶν ΖΎΥ10. 161 "8. Θεοδάμας εἴκαζεν ᾿Αρχίδαμον Εὐξένιν ῬΎ 4. 1406 "80. 
-- διά τινας θείας αἰτίας Ηκ 10. 1179 022, ἐξ ἀνάγκης Θεοδέκτυ Αἴας Ρβ28. 13399}»28, 1400 427 (ΝΟΚ ὅν ἐγ 
θείας ἢ ἀνθρωπίνης ρ2. 1422 8320. ἡ τύχη θεόν. τι ὦσα ὸ Ρ 622), Αλκμαίων Ρβ28. 1891 ν8 (ΝοΚ ρῥ 622 84), Ἑλένη 
ϑαιμονιώτερον Φβά. 196}6. -- τὰ μὲν ἀΐδια ὰ θεῖα τῶν (ἃ 8) Πα 6. 1256 386, ἴοτῦ τοϑρ Ρβ24. 1401 Ῥ85 (Νοκ 
ὄντων. τὰ ὁ ἐνδεχόμενα ὸ εἶναι ὴ μὴ εἶναι" τὸ καλὸν ἢ 80 Ῥ 628), “Λυγκεὺς πο18. 1485 529, 611. 1402 327 (Νοκ 
τὸ θεῖον αἴτιον ἀεὶ κατὰ τὴν αὐτῷ φύσιν τὸ βελτίονος ἐν 1014), νόμος Ρβ28. 1898 "δ, 1399}1, ᾽Ορέστης Ρβ 4. 
τοῖς ἐνδεχομένοις - βέλτιον ὼ θειότερον ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως 1401 885 (Νοκ ρῥ 624), Ξωμρας ἧς Ρβ28. 1899 88, Τυδεύς 
Ζγβι. 181 924, 26, 182 48, 8. Ζκδ. 700 084. ὄντος τινὸς ποιθ. 1465 49 (ΝοΚ 1), Φιλοκτήτης Ηη8. 1180 ἐφ (Νεκ 
θεία αὶ ἀγαθὲ ὸ ἐφετῶ Φὧσϑ. 192 517. ἐπιστήμη θειοτάτη 11). --- ἐν ταῖς ὑπ᾿ ἐμθ τέχναις Θεοδέκτῃ γραφείσαις ρ1. 
ΜΑ 2. 988 "5. ή φιλοσοφία θεῶν τι ὴ δαιμόνιον Χ1. 8918 1421 }2. --- αἱ ἀρχαὶ τῶν περιόδων ἐν τοῖς Θεοδεκτείοις 
ὅν ἡ ἁρμονία, ἐστὶν ἐρανία τὴν φιήσιν ἔχυσα θείαν ὼ καλὴν ἐξηρίθμηνται Ργ9. 1410}. 
ὸ δαιμονίαν ἢ 48. 1488 "δ. ἀρετὴ ἡρωικὴ ἢ βείκ Ἠη1.11465 Θεόδωρος τι84. 188 082 ΥΥΖ. ΡΥ11, 1412525. 181. 1600 
430. ημβῦ. 1200 518. ἡ πριυτὴ ᾿ὴ θειοτάτη πολιτεία Πὸ2. 026. ΒΡΡῚ δῦ 8ὲὸῦ ϑ8-104. εἰς Νίκωνα Ργ11. 1412 "88. 
1289 340. θεῖος ἀνήρ. οἱ θειότατοι τῶν ἀνορῶν Ηη1. 114ὅ ἡ πρότερον Θεοδώρα τέχνη Ρβ28. 1400 16. οἱ περὶ Θεὸό- 
27, «12.1101 "24. --- ϑείως εἰρῆσθαι Μλ8. 1014 09. 40 δωρον Ργ!8. 1414}18. Θεόδωροι γεγόνασιν εἴκοσιν, ἔνατος 
θείως ἔφθεγκται παρὰ τῶν ἀρχαίων Οαϑ9. 279 "28. ὁσίως Βυζάντιος 182. 1500 "88. 
[ὼ θείως] ρ8. 1428 581. Θεόδωρος ὁ τὴς τραγῳδίας ὑποκριτής Πη11. 1886 Ρ28. Ργ2. 

θέλειν, οἵ ἐθέλειν. ὀΐδωσιν ὦ ἂν θέλη, 5γη ᾧ ἂν βύληται 1404 "22 
Πβ9. 1210 329, 27. εἴ τινες συστῆναι θέλωσι, κατὰ τὴν Θεόδωρος Κολοφώνιος, οἷὰβ δαγαθη ὠλῆτις, θανατος βίαιος 
τύτων ̓αἱρεθήσονται βύλησιν Πβ 6. 1266 ."37. ἔξεστι ποιεῖν 4. [{472.15855483, 1550 84. 
ὃ τι ἂν θέλωσιν Πε΄. 1807 387, 88. δ θέλυσι ἀένειν ἐπὶ Θεόδωρος ποταμὸς Ἰβηρίας 846. 888 Ρ1δ. 248, 1528 
τῶν ἴσων Πεά. 1804 3838, "8. μέσος θέλω ἐν πόλει εἶναι ν44. 
(ΡΒοΟΣ] ἔγ 12) Πὸδι11. 1298 084. --- θέλειν ἔἴογο ἱ ἢ πεφυ- Θεόδωρος πομοη. ἐν τῷ Θεοδώρῳ τὸ δῶρον καὶ σημαίνει 
κέναι. θέλει ὅτι μαλιστα συνεχιὼς ἐντεῦθεν ἀεὶ πνεῖν ἄνε- πο2ο. 14571518. 
μὸς μβδ8. 8362580. ἐκιβόλιμον ἐστι ἢ ἡ θέλει ζὴν βῖτι 50 θεοκτίσταν φλόγα σπείρων (ἔν ἵταξ; δά68ρ 60) π021. 1457 
Ζιζ 21. 815.328. α16. 495 382, η8. 588 .81θ. Ζγ88. 148 829, 
328. 01. 160 588. θέλει τὴ θηριότητι ἀντικεῖσθαι ἡ θεία ὦ θεόληπτοι ὰ νυμφόληπτοι Ἴεα1. 1214 528. 
ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀρετή ημβῦ. 13001θ0. θεολογεῖν. οἱ παμπάλαιοι ὦ πρώτοι θεολογήσαντες. ΜΑΞ3. 

θέλημα. τὸ τὸ ἡμετέρα θελήματος τέλος τα !. 815 "21, 988 "29 ΒΖ. λέγωμεν ἢ θεολογῶμεν περὶ τύτων συμπάν- 
θεμέλιον ΑδΙ12. 95 "871 (804 θεμέλιος οοἄ Π, οὖ Ρ88, 84 56 των κΙ. 8914. 

θεμέλιον νοὶ ΩΝ ν6] πραϊτίαβ δοοιιϑαῦναβ 6888 ρο- θεολογία. οἱ ἀρχαῖοι ὼ διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογιας μβ!. 
168). λίθοι ὸ τὰ θεμέλια Φ,39. 200 84. 858 38ὅ. 

θεμέλιος. οἰκία, ἔγθαμοπβ Θχθιρίαπι τῷ πρότερον ὼ ὕστερον θεολογική. φιλοσοῴιαι θεωρητικαὶ τρεῖς, μ μαθηματική, φυσική, 
Αδι2, 96338-871 (οὗ θεμέλιον). Φζ 6. 283718. Γβιι. 8387 θεολογική Μει. 1026519 ΒΖ. κτ. 1064}8. ἡὶ θεολογικὴ περὶ 
515,81. Μὸ1. 1018 δ. Ρβ 19. 1898 38. θεμέλιοι ἐκ λίθων, 60 τὸ χωριστὸν ὃν ἢ ἀκίνητον Μκ7. 1064 3588 844. ΕἸ. 1026 
ἡ τῶν θεμελίων ὑπογραφή Ζμγδὅ. 668 319, 17. 410. 



θεολόγος 

θεολόγος. οἱ περὶ Ἡσίοδον ᾧ πάντες ὅσοι θεολόγοι Μβ 4. 
1000 39 ΒΖ. οὔλθ. 1071 27. 10. 1075 260. νά. 1091 384. 

δεόπεμπτος Ηα10. 1099 "15 (βγη θεοσδοτος Ρ12). τὰ ἐνύ- 
πνια ὦ θεόπεμπτα μτ2. 468 }18. 

θεύπομπος τὲς ἐφόρυς ἐπικατέστησε ΠΕΙῚ1. 1818.2. 

ϑεός, θεοί, τὸ θεῖον. 1. Αὐήβίο 8 ἀθ ἀθο βθηϊθηιίδ. ὁ θεὸς , 
ἀρχή τις ΜΑ 2. 988 38. τὸ θεῖον φύσις χωριστὴ ἢ ἀκίνη- 
τος, πρώτη ὸ κυριωτάτη ἀρχή Μκτ. 1064 487 (ίμια τῶν 

ἀγαθῶν τα ἀρχικώτερα, ὡς θεὸς γονεῖς εὐδαιμονίαν ἢ 110. 
1496 485). ὁ θεὸς τὸ πρῶτον κινῶν ἀκίνητον, ἀΐδιον ὼ ἀσία 

ὼ ἐνέργεια, Μλτ. 1012 326. Οαϑ9ϑ. 219 382. ἀνάγκη εἶναί 
τί ἕν ὡς ἀἰϊδιον τὸ πρῶτον κινῶν Φθ6. 259 ."14. ὁ θεὸς ζ' ζῷον 

ἀΐοιον ἀριότον Μλ 10 1072 029. τέεῖ. 128 019. ἔστι τι 
ἄριστον, ὅπερ εἴη ἂν τὸ θεῖον Γ 16. 1416 024, 28,29. θεῦ 
ἐνέργεια ἀθανασία" τῶτο ὁ᾽ ἐστὶ ζωὴ άϊϑιος ὁβ3. 280 49, 
εἴ α9. 219 528. ὁ θεὸς κρείττων δ ἄφθαρτος φύσις 18. 
1416582. θεῦ ἐνέργεια νόησις. θεὸς γοξὶ αὐτὸς αὐτὸν ΜλΊ. 

1012}18. 9.107421. κεη12. 12459171. ἡμβ1δ. 1212 

"89- 1218.47. οὗ Πγ16. 1257 529. τεά. 182 11. ὁ θεὸς 

ζῷον, νοητὸν τεθ. 186 7. ὁ θεὸς ἣ νῆς ἐστὶν ἢ ἐπέκεινα τι 
τὸ νῇ 146.1488 "27. ἄθιβ 5:8. Θόοῦροτ ἢ 31. 1411 580. 
ὄχ εἰσὶν αὐτῷ πράξεις ἐξωτερικαί Πη8. 1825 28. ὁ θεὸς 

αὐτάρκης, ὑδενὸς ϑεῖται γεη 12. 1244 "8. 18.1249 δ10. 
γμβ 16.121285. ἐκ ἔστι φιλία πρὸς τες θειίς βῖνθ πρὸς 
τὸν θεόν ἨΘθ9. 1168 "86, 1169 54, ἡμβ11. 1208 029 8βη4. 
ηεη8. 1288 "27. ὁ θεὸς καὶ προαιρεῖται δρᾶν τὰ φαῦλα τὸ δ. 
126 285, 88. ὁ θεὸς βελτίων ἀρετῆς, κρεῖττον ἐπιστήμης 
ἡμβ5. 1200 "18. ἡεη 14. 1248 228. τὸ θεῖον αὶ φθονερὸν 
ΜΑ 3. 9881, 2. τῷ θεῶ εὐδαιμονία θεωρητική τις ἐνέργεια 
Μλτ. 1012 δ14, 28: Ηκ 8. 1118 "7-82. ΠηῚ. 1828 028. 

ὁ θεὸς ἀεὶ “μίαν ὼ ἁπλὴν Χαίρει ἡδονήν Ηη15. 116426. 
ὁ θεὸς κινεῖ τὸν πρῶτον ἐρανόν, τὴν κυκλυ φοράν Μλ1. 
1012 825, 28. 1810. 886 "82 βηη. οοδἴαπι δἴαθᾳμθ οον- 
Ροτα ἀϊνίπαο βαηΐ ἠϑίαταθ οὗ θεῖος. ὁ θεὸς ἢ ἡ φύσις 
ὐδὲν ματην ποιῶσιν Οα 4. 271 388 (οἵ φύσις). ὁ θεὸς πῶς 
ἄρχει γεη 1. 1249 514. τῶν ζῴων μόνον ἢ μάλιστα με- 
τέχει τῷ θείν ὁ ἄνθρωπος Ζμβιο. 656 48. δ)10. 686 328. 
Ηκῖ. 1171 816. 10. 1179 Ρ22 (οῇ θεῖος). Βοῖηο ,αιδδὶ 
πιοτί8}}8 ἄθυβ 48. 1488 17, (ϑ λογικὴ ζων τὸ μέν ἐστι 
θεός, τὸ δ᾽ ἄνθ ωπος, τὸ ὁὲ οἷον , Πυθαγόρας Ε 1817. 1511 
444.) θεὸς ἀρχή τῆς κινήσεως ἐν τὴ ψυχὴ ηεη14. 1248 436. 
θεὸν θεραπεύειν ἢὶ θεωρεῖν ἠεη1δ. 1349 ὅ20, 11. βεῷ τιμὴν 
ἀπονεμητέον Ἴεη10. 124220, 388. (ἐκ θεῦ πάντα ὺ διὰ 

θεᾷ, ἡμῖν συνέστηχεν κθ. 897}14. 2. 39111. ὅπερ ἐν νηΐ 
κυβερνήτης, τῦτο θεὸς ἐν κόσμῳ κθ. 400 "}8.) -- 2. ΑΓ 

ΔΠογαπι ΡΒ] ΟΒορβόογὰπι ἀ6 ἀ60 βθηἰθεηῦίαβ τοϑριοἰῦ: ὙΤμᾶ- 
1ει18 ψαδ. 411 88. Χϑπορμβηΐθ τὸ ἕν ὁ θεός ΜΑ ὅ. 986 
94, ῬυΓδρογθογυμι, θεῶν εἰκόνας ἐν δακτυλίοις μὴ φο- 
ρεῖν ααἱὰ εἰσηϊβοοῦ Ρυυδρογοὶβ 192. 1612 14. ΠΙΘΓΔΟΙ 
Ζμαδ. θ645."21. Ζοποηΐβ (Ὁ) ὅ 8. 9717 51ὅ, 28,27. ἔπηρο- 
ἄοο!Β ψα δ. 410 Ρὅ. Γβ6. 888 Ρ21. ΡΙαιοηΐβΒ Πβδ. 12θ4 
12, Σωκράτης θεὸς νομίζει εἶπερ δαιμόνια νομίζ εἰ ΡγΙ8. 
1419 89. - ΟΡ8. Αὐϊβιουεϊθβ γα] δία ἄς ἀϊβ ορίμίοῃθ8 
τεβρίοἱς οἵ ἀπιυάίοκῦ. περὶ θεῶν ἃ ϑεῖ ὀοξαζειν 614. 1581 
21, 258,29. πάντες ἄνθρωποι περὶ θεῶν ἔχυσιν ὑπόληψιν Οα8. 
210 6. πλθ. 956518. ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἔννοιαν θεων γεγο- 
γέγαι ἐ 12. 1415}81, 14168. 14. 1476 .9. 20. 1471912. 
τὸν ἐρανὸν ὼ τὸν ἄνω, τόπον οἱ ἀρχαῖοι τοῖς θεοῖς ἀπένειμαν 
ὡς ὄντα μόνον ἀθανατον Οβι. 284312. α8. 210 "7, 10 
(8, 898 84). Γ19. 1411 442. 117. 1411 ἿΣ. εἴ τις χωρίσας 

αὐτὸ λάβοι μόνον, ὅτι θεὶς ᾧοντο τὰς πρώτας ἐσίας εἶναι, 

10 

δ 

20 

80 

θερωπεύειν 826 

θείως ἂν εἰρῆσθαι νομίσειεν Μλ8. 1074 "9. Οα9. 218 "1, 
219 528. βι. 284 84, 8. 286 410,11. τὸ δὲ λοιπὰ μυ- 

θικῶς ἤδη προσῆκται πρὸς τὴν πειθὼ τῶν πολλῶν πρὸς 
τὴν εἷς τὸς νόμυς ὸ τὸ συμφέρον χρῆσιν Μλ8. 1014 08. 

ἀφομοιῶσιν ἑαυτοῖς οἱ ἄνθρωποι τὺς βίσς τῶν θεῶν Πα2. 
1252 026, Μβ2. 997 δ10. οὔ πο2δ. 1460 085. εἴ τις ἐπι- 
μέλεια τῶν ἀνθρωπίνων. ὑπὸ θεῶ γίνεται, ὥσπερ δοκεῖ, ποίων 
ἀνθρώπων εὔλογον αὐτὸς ἐπιμελεῖσθαι Ἦκϑ. 1179 524. 

Ρβδ. 1888 "8. ἡμβ8. 1207 517. εἴ τι ὸ ἄλλο ϑεῶν δώ- 
ρῆμα ἀνθρωποις. εὔλογον τὴν εὐδαιμονίαν θεόσδοτον εἶναι 
Ηα!το. 1099 011. διὰ τί πρὸς τὰς ὡγιστείας τῶν θεῶν χρώ- 

μεθα τῇ τριάδι Οα1. 268 5156. ὁ θεὸς πέμπει τὰ ἐνύπνια 
μτι. 482 Β20-22. 23. 4683}18, 464 }21, ἢ 468}14. (τὸν 

πταρμὸν θεὸν ἡγύμεθα, 8 φήμην ἀγαθάν. ἱερόν πλγῖ. 
962521. 9. 962 Ρ7, περὶ τῶν βυμύκων τί μυθολογῶσιν 
πκεϑ. 988 81.) ἀνεῖλεν ὁ θεὸς μαντευσα μένῳ Ζ.γ20. 522 
418. [462. 1584 311. ὡς κατὰ ϑεὸν γενομένης τῆς δόσεως 
ἢ 508. 1561 88. θεοὶ τοιῶτοι οἷς ὼ τὸν τωθασμὸν ἀποδίδωσιν 
ὁ νόμος Πη1Τ. 1886 Ὀ16. ὅσον τὺς θεὲς ὼ τὸς ἥρωας 

ἡγώμεθα τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν Πη 14. 1882 "17. ὥσπερ 
θεὸς ἐν ἀνθρώποις Πγ18. 1284 410. εἰ, καθάπερ φασίν, ἐξ 

ἀνθρώπων γίνονται θεοὶ δι᾿ ἀρετῆς ὑπερβολήν Βηϊ. 1145 528. 
-τ- οἱ ἀπορᾶντες πότερον δεῖ τὰς θεὸς τιμᾶν ἣ ὁ κολάσεως 
δέονται τα 11. Ἐρθιθε Πη9. 1829 480. Ηθ16. 1168 "16. 

.1.1164}5. ἡ περὶ τὸ θεῖον ἐπιμέλεια, ἣν καλῦσιν ἱ ἱερατείαν 
Πη8. 1828 12, ἡ περὶ θεὲς πλημμέλϑια, ἡ ἡ πρὸς θεὸς δι- 
καιοσύνη αρΊ. 1251 481. ὅ. 1350 ὕ20. τὰ πρὸς τὰς θεύς 

ΠγΎ 14. 1285.26, 28. αἱ πρὸς τὲς θεὸς λειταργίαι Πη10. 
1880518. δὲν κολοβὸν προσφέρομεν πρὸς τὰς θεύς ἢ 108. 
1495 "8. αἱ τοῖς θείοις ἀποδεδομέναι οἰκήσεις Πη12. 1831 
424, ποιεῖσθαι πορείαν πρὸς θεῶν ἀποθεραπείαν Πη16. 188ὅ 
δ15., ἀποδίδομεν τοῖς θεοῖς νεμεσᾶν, ἅπαντα ὁρὰν Ῥβ9. 
188615. πο18. 1484 ν6. ἡ ἡ τῶν θεῶν εὔνοια ρ8. 1425 321. 
θαρραλέοι εἷς ἂν τὰ πρὸς θεὲς καλῶς ἔχη Ρβδ. 1888 "5. 
- ἡ κυρία θεὸς τῆς μίξεως διὰ τί καλεῖται ᾿Αφροδίτη 
Ζγβ2. 186520. ὧγνὲ θειὼν πρέσβισϑ᾽ ἑκατηβόλε 621. 1588 
48, --- θεοί (οτῃ Θ20. [Ξ:291) Ζκ 4. 700 32. Ζιι13. 615 
"10. 

θεύόσδοτος ἨαΊ10. 1099 12 (ϑγῃ θεόπεμπτος "1 5). 
«οθεοφιλέστατος Ηκ9. 1179 322-832. 

45 

80 

60 

θεραπεία. τὴν θεραπείαν ἀποδιδόναι τοῖς θεοῖς Πη9. 1329 "8. 
θεραπεία, οοπὶ τρυφή, ἐξυσία αρὅ. 1280 086. - οἱ περὶ 

τὴν θεραπείαν (τὰς θεραπείας) τῶν ζῴων ὄντες ΖγῪ 10. 
160 88. Ζιζ 35. 518 “7. περὶ τὴν ὠδῖνα δεινὴ ἡ τῷ ἄρρενος 
περιστερᾶς ϑεραπεία ὃ συναγανάκτησις Ζιι1. 612 585. δεῖ 
τὸ σῶμα ὑγιαίνειν τροφὴν ὺ τὴν ἄλλην θεραπείαν ὑπάρ- 
χειν Ηχϑ9. 1118 385. αἱ τῷ σώματος θεραπεῖαι, ΒΥΏ φαρ- 
μακα, ὃίαιται ᾧ 4. 808 Ρ24, 23, 28. κἡὶ ἐκ τῶν γραμμάτων 
(βοουηάπῃ βογὶ μία ΑΡθ8 Ρτβθοορία) θεραπεία ΠΎ1Θ. 1287 
440, διὰ θεραπείαν συλλαβεῖν, ἡ ὑστέρα δεῖται θεραπείας 
Ζιηθ. 580 "2. κΙ]. 684.384. 3. 68481. 8. 688 "26. 

θεραπεύειν τὸν θεόν ἡεη15. 1249 "20. --- θεραπευτέον τὲς 
ἀκιίοντας ἐπαίνῳ .β80. 1486}82. 81. 1442 514. θεραπεύειν 
τινὰ διὰ τὴν χρῆσιν Ηι5. 1161 818. θεραπευόμενος ὑπὸ τῷ 

ἐραστῷ Ηθ5. 1151.38. --- πρόβατον ἐὰν θεραπεύηται κα- 
λῶς μέχρι ἕνδεκα ἐτῶν τίκτει Ζιειά. 545 "82. θεραπεύειν 
τὰς ὀφθαλμὺς καὶ πᾶν σῶμα, ὡς δεῖ θεραπεύειν ἑκάστυς 
Ηχ 18. 1102819. κΙ10. 1181 "4, θεραπεῦσαι καλῶς τὰς 
νοσῶντας Ῥα!ὶ. 1355 "14. οἱ πλησιάζοντες τοὶς θεραπενομέ- 

νοις παῖ. 859 816. -- ϑεραπευτὸν, ἐὰν μὴ φύσει τοιαύτη 

ἧ Ζικ8. 686 325. 
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θεραπεύματα Ἠκ10.1181 "8. 
θεραπευτικὴ ὸ κακοπονητικὴ λίαν ἕξις Πη16. 1885 71. 
θεραπόντων ὄχλος Πβ6. 1265 516. οἱ πολλοὶ θεράποντες 

ἐνίοτε χεῖρον ὑπηρετῶσι τῶν ἐλαττόνων Πβ8. 1261 087. 
τίσι τῶν θεραπόντων μάλιστα προσκρύομεν Πβ δ. 1268 319. 5 

θέρειν. εἶδον Ἡράκλειτον θερόμενον πρὸς τῷ ἱπνῳ Ζμαδ. 
6045 419. ᾿ ᾿ 

θέρειος. ἡ θερεία. τὴν θερείαν ὅλην, ορρ πάντα τὸν χειμῶνα 
θ114. 841525. ἱ ᾿ 

θερίζειν 1. ὕτδὴβ ταῦτα αἰσχρῶς μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ 10 
ἐθέρισας (αογ5) ΡΎϑ8. 1406}10. ἰδόντες ὅτι θερίζειν ἄρα 
Ζιζ 81. 58019. --- 2. ἱπύν θερίζυσιν ἐν τοῖς ψυχροῖς, χει- 
μαάζαεσιν ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς Ζιθ12. 596 Ρ26. 18. 598 525. 
ἐκτοπίζωσιν εἰς τὸν Πόντον θεριᾶντες Ζιθ 19. 601 1 1. 

θερινός. περὶ τὲς θερινὸς χρόνυς Πβ8. 1261 "27. ὄμβροι θε- 15 
ρινοί Ζιθ19. 601 "24. θερινὴ ἀνατολή, θεριναὶ ἀνατολαὶ μβθ. 
868 94. κά. 8394 022. θερινὴ δυσμή, δύσις, ἀϊδὲ ἰσημερινή, 
χειμερινή μβθ0. 808 Ῥ6. κ4. 8394 "28. θεριναὶ τροπαί, θερινὴ 
τροπή μαθ. 848515.}1. β6. 8642, 8. γὅ. 871320. τὰ 
θερινὰ ἔκγονα χείριστα Ζιε1 4. 540 319. 20 

θεριστής Ζιζ 81. ὅ80"20. , ἌἜἜΕ 

θερμαίνειν. τὸ θερμαῖνον λβύχεται ὑπὸ τ θερμαινομένα 
Ζγὸ 8. 168 17 8η4. θερμαίνειν, ορὈ ψύχειν Ζγβ6. 148 ὑΩ, 
θερμᾶναι ᾧ πέψαι Ζγα 21. 180516. ὁ ἥλιος ξηραίνει θερ- 
μαίνων μβά. 860 38. θερμαίνει τι τὴν αἴσθησιν, τὴν ἀφήν, 35 
κατὰ τὴν ἁφήν Ζμβ2. 649 "1,10, "4. -- ΡΆ88 θερμαίνεται 
ἡ γὴ ὑπὸ τὸ ἡλίν μα4. 841 "6. ξηραίνεται πάντα ἢ θερ- 

Ὶ ἥ Ἴ Ὶ 2} δὼρ θερμαινόμενον μαινόμενα ἢ ψυχόμενα μὸδ. 882 16. υδὼρ θερμαινόμενον, 
θερμανθέν πκὸ 14. 981 584. μβ΄. 300 536. ὑπερψυχθέντες 
ἐὰν θερμανθῶσιν ηεηδ.1289}8ὅ. ἡ ὑστέρα θερμανθεῖσα ΖΥΎΙ. 80 
1581 41. θερμαινομένων τῶν σωματικῶν ὑγρῶν ΖΎΥΙΙ. 162 
428. -- θερμαντός, τὸ θερμαντόν Φε1. 324 380, ΟΡ 
θερμαντικόν Μὸ15. 1020 "29. ΕΝ ᾿ 

θερμαντικός. τοὶ θερμαντικὸν πρὸς τὸ θερμαντόν Μὸ 1δ. 1020 
νΩ9. θερμαντικώτατα Ὁ καυστικώτατα Ογϑ8. 801.418. 0 85 

εἶνος θερμαντικόν. θερμαντικώτατος πΎ 5. 811 328. 838. 874 
085 (οῇ ὁ οἶνος θερμός πΎ1. 871 52 4]). 

» 

θερμότης 

1070}12. τὸ μὲν κατὰ τὸ ὃν τὸ θερμὸν τάττει (Ρβπηο- 
1468) ΜΑ δ. 98751. --- τὸ θερμὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι 
μαά. 842 310. ὑπερβολὴ θερμῶ νὼ οἷον ζέσις τὸ πῦρ μαϑ. 
840}28. ἄτοπον τὸ μόνον ἀποὸᾶναι τῷ περιφερεῖ σχήματι 
τὸ θερμόν Τα 8. 8265. ὑγρῷ τρέφεται τὸ θερμόν πη5. 
871}12. 20. 815 514. τῷ θερμῇ ὑπὸ ψυχρᾷ ἐκθλιβομένν 
συνεξατμίζει τὸ ὑγρόν Ζμβ4. 601 358. τὸ θερμὸν φθείρεται 
ἢ μαράνσει ἢ σβέσει ἡ ὑπὸ θερμᾷ ἀλλοτρίν πΎ 88. 815 
ν4ᾳ-Ἰ. -- τὰ ἐν τοῖς θερμοῖς ἔθνη μκ]. 465 39. περὶ τὰ 
θερμὰ ὕδατα πκὸ. τὰ ὅλα τῶν θερμῶν ὑδάτων ἁλμυρά 
πκὸ18. 981}22. τὰ θερμὰ τὰ περὶ Αἰδεψον μβ 8. 8668 
428, ποῖα θερμὰ ἢ “ψυχρὰ τῶν πεπηγότων ἢ τῶν ὑγρῶν 
μδΙ11. ὃ οἶνος θερμός πγ1. 8711 33. δ. 871 389, 8. 811 
82 (οὔ ὁ οἶνος θερμαντικόν πγ 5. 8711 328. 88. 814 085). 
-- τὸ θερμὸν τὴν πέψιν ἐργάζεται Ψβ4. 416 029. ζΑ. 
469}"12. Ζμὸϑ. 617 082. ὅδ. 681 4. Ζγὸ!. 765 "16. εδ. 
186 517. πκδ]4. 987.388. τὸ θερμὸν ἢ δεῖτάι τροφῆς καὶ 
πέττει τὴν τροφὴν ταχέως Ζμὸδ. 682 528. εὔπεπτον τὸ 
θερμότερον Ζγὸθ. 115 318. τὸ θερμὸν αὐξητικόν Ζμγῦ. 
6698. Ζγεϑ. 189 38. τὸ θερμὸν κινητικόν 2γβ1. 182 520. 
πιγὅ. 908 328. τὸ θερωὸν σκληρύνει, μανότερον ποιεῖ Ζγε 8. 
188.588,}1. πάντων ἐν τι σπέρματι ἐνυπάρχει, ὅπερ ποιεῖ 
γόνιμα εἶναι ταὶ σπέρματα. τὸ καλείμενον θερμόν Ζγβ3. 
186}85. ἐν τῷ θερμῷ ἡ Ψυχικὴ ἀρχή ΖγΎ 1. 151 "6. ἡ 
τῷ ψυχικῷ θερμῷ φύτις ἐν τοῖς ζώοις ΖΎΥ 4. 158 520. τὸ 
φυσικὸν θερμόν ζ 4. 469 "12. τὸ σύμφυτον θερμόν υϑ. 458 
821. παϑ. 860 384. τὸ οἰκεῖον θερμὸν μὸ1. 879 534. τὸ 
οἰκεῖον ᾧ τὸ σύμφυτον θερμὸν ἢ 222. 1518 Ρ80. παλίρροια 
τῇ θερμῶ ἐκ τῶν ἔξυν εἰς τὸ ἐντός ενϑ. 461 86. ἱδρῶτες 
θερμοί, ψυχροί πβ 85. 810 515. --- τῶν ζῴων τὰ ἄρρενα 
τῶν θηλέων θερμότερα Ζγὸ1. 165 "17. τελεώτερα ζῷα τὰ 
θερμότερα τὴν φύζτιν καὶ ὑγρότερα ἢ μὴ γεώδη Ζγβ!1. 182 
081. οὗ «10. 118 "86. Ὑ11. 161 58, τὰ ἔναιμα θερμὴν 
ἔχει τὴν φύσιν Ζμγτ. 610 321. θερμὴ ἡὶ φύσις ἡ τῶν 
νεφρῶν Ζμγϑ. 672 81δ. --- πιοίαρῃ θερμός, βγη εὐφυής, 
ΟΡΡ Ψυχροὶ ὶ μελαγχολικοί ἡμβθ. 1208 486. αἱ ὀξεῖαι 

, ν " ͵ 
χροιαὶ θερμὸν αὶ ὕφαιμον σημαίνωσιν ᾧΦ 2. 806 Ρά. 

θερμασία, ορρ ψύξις Ζγὸ!. 164 }7. ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ἔξω θερμότης. ἡ θερμότης ᾧ ψυχρότης φαίνονται ὁρίζυσαι καὶ 
ὑγρῷ θερμασίας μθ8. 880 021. αἱ ἐν τοῖς γυμνασίοις διαὶ 
τρίψεως ἢ θερμασίας γινόμεναι ἡδοναί Ηγ18. 1118 Ὁρ, 40 
σφόδρα μικρᾶς θερμασίας περί τινα μέρη γιγνομένης μτὶ. 
468 818. τὴν ἁρμόττοσαν πᾶσιν ἀποδιόοναι θερμασίαν ΖγΎΣ2. 
153.329. ἡ ἐντὸς, ἡ ἐκτὸς θερμασία πβ84. 810 46. πνεύ- 
μων θερμὸς διὰ τὴν θερμασίαν. ἀϊϑὲ διὰ τὴν ταραχήν πχζ 4. 
948525. διὰ τὴν θερμασίαν ἢ τὸν σφακελισμόν πα 9. 860 46 
419. 

θερμαστρίς. ἡ σύναψις τῆς θερμαστρίδος ΜΧ 21. 854 324. 
θέρμη. ἡὶ θέρμη ἴᾳ ἡ θερμότης πα 38. 862 318. 39. 868 

ΡΩ1. γ2ὅ. 874 17. ε81. 8845814. 

θερμημερίαι Ζιε18. 544 "11. 50 
θερμολυτρεῖν πα 29. 868 84. 
θερμός. θερμὸν ποσαχῶς λέγεται Ζμβ2. 648 586- 649 "8 

(οἴ θερμὸν δυνάμει, ἐνεργείῳ Φθά. 255 528, θερμὸν φύσει 
ΚΙΟ. 12 088). ποιητικὰ τὸ θερμὸν ἡ τὸ ψυχρόν μδι. 818 
12, ὕλη μὲν τὸ ξηρὸν ἡ ὑγρόν, τὰ δὲ ποιῶντα τὸ θερμὸν 55 
ἢ τὸ ψυχρόν μδ10. 888 124. 8. 884 528. ΓβΏ. 829 "24. 
θερμόν ἐστι τὸ συγκρῖνον τὰ ὁμογενὴ ΤΙβ3. 829 "26. ἡ τῷ 
θερμᾷ δύναμις μα. 841 58. παθος τι τὸ θερμὸν αἰσθή- 
σεως ἐστιν μαϑ8. 841 816. τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν πυκνότητες 
δοκῶσι ἢ ἀραιότητες εἶναί τινες Φθ1. 260. "9. ὡς μὲν εἶδος 60 
τὸ θερμὸν ᾧ ἄλλον τρόπον τὸ ψυχρὸν ἡ στέρησις Μλ4. 

, 
συμφύυσαι αὶ μεταβαλλυσαι τὼ ὁμογενὶ ὁ τὰ μὴ ὁμο- 
γενὴ μδ1. 818}15. ἡ δύναμις τῷ πάσχοντος καὶ τῆς θερ- 
μότητος τῆς ποιώσης Ζγδ4. 1132 329. ὁ μεταβάλλει καὶ ϑερ- 
μότης ἡ ψυχρότης εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον 
Γαρ. 823 "16. ὑδὲ τὸ πῦρ θερμαίνει τὸ ὕϑωρ μᾶλλον, 
ὅσῳπερ ἂν ἦ πλέον, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅρος θερμότητος Ζ2γὸ 4. 112 
414, σβεννύναι τὴν θερμότητα, θερμότης ἀπολείπει, διασκχε- 
δάννυται, σβέννυται μα 10. 841}. 9.846 Ρ26-28. --- περὶ 
τῆς γιγνομένης θερμότητος, ἥν παρέχεται ὁ ἥλιος μα 8. 841 
412 8η4. ἡ ἀλέα ᾧ ἡ θερμότης μα 8. 841 319. ἡ θερμότης 
τῷ τόπυ, τὴς ὥρας Ζγεῖ. 18811. β6. 148 3836. γὙ1Ί. 
162515. διαπέμπεσθαι τὸ φῶς ἢ τὰς θερμότητας ακ 803 
418. ὅσα πεπύρωται. ἔχει δυνάμει θερμότητα ἐν αὐτοῖς 
μβ8. 858 08, Ζμγϑ9. 6712 88. --- πέττει ἡ θερμότης Ζγὸθ. 
118 818. Ζμγϑ. 6712 822. β8. 650 814. μδ11. 389 "8. 
ἡ ἐν τῷ ζῴῳ θερμότης ἀποκρίνυσα καὶ συμπέττεσα Ζγγ11. 
162}1,18. συμπέττονται ὑπὸ τὴς ἐν τῇ Ὑγὴ θερμότητος 
ΖΎΥ2. 152 088. κὐ δύναται πέψαι διὰ θέρμογητος ἔνδειαν 
Ζγδι. 166519. θερμότης σύμμετρος, ἡ τῆς θερμότῃτος 
συμμετρία μβ5. 862. 54. ΖγΎβθ. 148 438. θερμότητος ἀσθέ- 
νεια, ἔνδεια Ζγδι. 166519. 7. 176 .38. ε4. 184 582, 528. 
θερμότητος νοσηματικὴς ὑπερβολή αν117. 479 494. --- ἡ 
τὴς θρεπτικῆς ζωῆς δύναμις χρωμένη οἷον ὀργάνοις θερμό- 



Θερμώδων. ᾿ Θετταλός 821 

τητι ὼ ψυχρότητι Ζγβ4. 140 581. τὸ ζὴν ἢ ἡ τῆς ψυχῆς 1018 582. αἱ θέσεις ὸ οἱ τρήποι τῆς κινήσεως Φθα. 284 524. 
ἕξις μετὰ θερμότητός τινός ἐστιν αν. ᾿" 42 ὅ 844: πᾶν κατὰ τὴν θέσιν τῶν τόπων μβθ. 868}11. ἐξ ἐναντίας κεῖ- 

ἔμψυχον ἔχει θερμότητα ψβΑ. 410 Ρ29. θερμότητες σθαι τὴ θέσει, κατὰ τὴν θέσιν ΜΎΣ. 812 58. 4. 815 .581. οὔ 
ψύξεις μέχρι συμμετρίας τινὸς ποιῶσι τὰς γενέσεις, μετὰ α8. 848.518. βῶ. 866 510. περὶ θέσειυς ἀνέμων μβθ. 868 
δὲ ταῦτα τὰς φθοραίς Ζγὴ 10.171}9}27. ἐδὲν ἃ ἄνευ θερμότητος δ 421. πόλεως θέσιν ποίαν δεῖ εἶναι Π͵κ1Ι. (ἐπιτήδειος ταὶς 
αἰσθητικόν ψγι. 43880. ἡ θερμότης τὴς καρδίας, ἡ ἐν τὴ καρδίᾳ τῶν θεῶν οἰκήσεσι) τοιῶτος ὁ τόπος ὅστις ἐπαφανειαν ἔχει 
θερμότης ᾧ ζέσις βπι ΖΎβΘ. 148 "21, 144529. Ζμβι. θ52 πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς θέσιν ἱκανῶς Πη11. 1881 829. ὁχ Υ 
027. γΥ1. 610 324. παρασκευάζει κινητικωτέρυς ὴ τῆς φύ- . θέσις Θχρ ἰοδίαν νἷβῪ διάθεσις Μὸ19. 1022 Ρ2. --- δὰ 1ο- 
σεως θερμότης Ζμὸδ. 681 81. ἐγκαταλείπεταί τι ἐν τοῖς - σθαι νῖτὰ ᾿ θέσις τοίθγθπάστῃ.,, οδῦ φυοὰ ἴῃ βξατὶβ 80}1ο- 
πεπεμμένοις ὑγροὶς τῆς εἰργασμένης θερμότητος Ζμγϑ. 612 19 εἰβπιογαμι τὸ μέσον ἀϊοίταν τὴ θέσει μέσον, πρῶτον, ἔσχα- 
"8. τὸ ὄστρακον γίνεται ὑπὸ θερμότητος ἐξικμαζύσης τὸ τον Αα4. 25 586. 5. 28 089. ὁ. 28 418 (Υ̓ΖΙ ρ 887, Δἰἴδον 
ὑγρὸν ἐκ τῷ γεωδυς Ζγα8. 118 19. ὀστὰ ὠπτημένα ὑπὸ Ὑταϊὺρ ΕἸ 8.25). -- 8. νόμων θέσις ΠῸῚ1. 1289 322. 14. 
τῆς, ἐν τῇ γενέσει θερμότητος ΖΎβθ. 143520. --- θερμότης 1298 3518. ταμιείν θέσις (2) οαθ. 1844 "88. δὰ μαπὸ βἰρηὶ- 
οἰκεία μβδ. 862.36. δ)11. 889 "6. Ζ2μβ5. 848 086. Ζγεά. βοδθίοποπι ν θέσις τοβογθπάστι υἱἀοίαν, πυοὰ τὸ δεξιὸν ὼ 
184 385, 85. 6. 186 320. ἡ ἐντὸς, ἡ ὑπάρχυσα θερμότης 16 ἀριστερὸν οοὺ Αγ ἀἰοἰῦ ὁ μόνον πρὸς ἡμᾶς ᾧ θέσει, ἀλλὰ 
Ζγβ2. 135 038. Ὑ1. 760 49. θϑρμότης ἀλλοτρία μὸ1]1. ἢ ἐν αὐτῷ τῷ ὅλῳ ὁιωρίσθαι Φγδ. 308 584 (ΒΡ! 118» 
889 320, ΡΖ, 19. Ζμβ5. 648 υ80. Ζγεθ. 180811. ἡ ἐν θέσει δχριϊοαὶ ΟΡΡ κατὰ φύσιν, 4111: θέσει Ἰο6411 ββῆβα ἀϊ- 
τῷ περιέχοντι θερμότης ΖΎΥ11. 162 ΒῚ ὅ. εά. 184 5, θερ- οἴαπα Ρυΐϊβηῦ). ---- 4. οὗ τιθέναι 8. οαάδηι ναγϑίαβ βιρῃϊῆ- 
μότης ἐπείσακτος Ζμγ10. 6712 "18, ἐπύιτητος Ζγβ1. 141 οϑὔϊοπὶβ δἴαμθ ἴῃ Υ τιθέναι σογαϊναῦ ἴῃ ποπλῖμα θέσις. οβὲ 
418. θερμότης σύμφυτος Ζγε4. 184 "1, σύμφυτος φυσικὴ Ὁ Θηίπι θέσις να] Ἰὰ αποὰ ποη ἀοπιοπδύγαθαπι ροπίϊαν ἔα πμδ- 
ζ4. 469 58, φυσική αν θ. 410 320. Ζμβ8. 660414. Ζγβι. ταθηὔμπι ἀθπηοηβιγα ΟὨἾ8, ΒΥπ κείμενον, ὑπόθεσις ΑβΙ15. 6ὅ 
182 "82, ε4. 784 "26. θ. 1806511. (ἡ ἐν τῇ φύσει θερ- 58, 14. 17. 66 82. γ8. 18 89,10. τθδ. 159 Ρ10, 12, 87,160 
μότης μὸ 2.819}84.) ἡ τῆς φυσικῆς θερμότητος ἀρχή Ζγδὶ. 20. (βοὰ θέσις, ἀἰδὺ ἀξίωμα, ὑπόθεσις ΑὙ 2. 12 81 ΥΥ2). 
166 485. θερμότης ψυχική Ζγβ1. 182 318. 4. 189 511. θέσεις ὁμολογάμεναι, δοκῦσαι Αβι4. 6281. τα 14. 106 
Ὑ1. 1535. 11. 16} 420, ζωτική αν 6. 478 59. Ζ2γβ4. 189 35 ὕχι, θέσις ἀναπόδεικτος τᾷ τί ἐστιν Αδ]10. 94 39. ὁ ὁρισμὸς 
"28. ἡ τῷ ἡλίν θερμότης . ἡ τῶν ζῴων ἔχει ζωτυκὴν ἀρ . ἀπόδειξις θέσει διαφέρυσα ΑΎ8. 1582. δ10.94 52 ([ὁ ἀ6- 
ἥν 2γ88. 181.58. ἡ ἐν τῷ ζῴῳ αὐτῷ θερμότης (οοὰ Ζ," τηοηβύγ ἢ. 8 ΠΟ ὨΪ8] 60 αἰ ογῦ, φιοὰ ἱ ἴρβ8 ροηϊῦ αυρά Βδθοὸ 

ὑγρότης ΒΙ) ὼ δύναμις Ζγαϑ!. 129 υδ τ. ἡ ἐν τοῖς ζῴοις ΒΥ] ορίβηιο [δούο ῥτοδαῖ᾽ νύΖ. οἵ πτώσει διαφέρειν 94 312); 
θερμότης ὅτε πὺρ ὅτε ἀπὸ πυρὸς ἔχει τὴν ἀρχήν Ζγβ 8. γ6] ογμηΐηο ἰά αποά βἰβίυϊξυν δ οοπἰθπάϊζαν ΤῊ]. 162}18. 
181 46. ἡ τῷ γάλακτος θερμότης Ζγεβ. 189 δδ. ἡ τῦϑο 961. 1560 "6. 12. 1712 "82. θέσις ἐστὶν ὑπόληψις παράδοξος 
σπέρματος θερμότης Ζγδ4. 112 528, 86. 148 826. α18. τῶν γνωρίμων τινὸς κατὰ φιλοσοφίαν τα]. 104 }19 - 328. 

134 086. τὸ προϊέναι τὸ σπέρμα ὑκ ἄνευ ϑερμότητος ψυ- θέσις, ἀϊδὺ οὐ δγῃ πρόβλημα διαλεκτικόν ταῦ 1. 104 Ρ29,8ὅ. 
χικῆς Ζγβι. 182.518. ὁ ἀφροδισιασμὸς καθαρᾶς ἢ φυσι- θέσθαι, κομίζειν θέσιν τθ ὃ. 159.388. β1. 109 .ν9. δ. 128 
κῆς θερμότητος ἀπόκρισίς ἐστιν Ζγεϑ. 188 080. θηλυγόνα Δ4, θέσιν διαφυλάττειν Ογῖ. 806 512. Η.α8. 109632. πλείω 
δι᾿ ἔνδειαν ,θερμέτητος φυσικῆς Ζγδ,. 1606 084. πολυ δια- 86 τῶν ἀναγκαίων ἠρώτηκε πρὸς τὴν θέσιν Αα30. 42 540. δια- 
φέρει τὸ ἄρρεν τὸ θήλεος τὴ θερμότητι τῆς φύσεως Ζ2γὸ 6. λέγεσθαι πρὸς θέσιν τινά Φα 2. 185 55. ἔλεγχοι πρὸς τὴν 
118 “1. τὰ μεγάλα τῶν ζωων πλείονος δεῖται θερμότητος θέσιν Μζ6. 1032 "7 Β:. ὁμολογεμένως πρὸς τὰς θέσεις 
ἵνα κινῆται Ζμδι8. 6971 827. οὕ 10. 686 29. Γαβ. 825 14. κατὰ τὴν θέσιν ΜΙμβ. 1084 39. διὰ τὴν θέσιν 

θερμώδων. περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν Ζιε22. ὅ54 Ρ10. Μκθ. 1068 582. ηεβά. 1221 088. ἀναλαβόντες τὰς ἐξ ὠρ- 
ζ18. 561 "16. 40 χῆς θέσεις ἃὶ τὰς εἰρημένης πρότερον διορισμάς μα 8. 839 

ϑέρος ἔπομβρον, νότιον, αὐχμηρόν, αὐχμῶδες. νοσερόν πα 8. 888. 
860 89. 10. 8600 385. 11. 800 8. 12. 860 1. 19. 861 θεσμοθέται ἐξίασιν εἰς τὰ οἰκεῖα δικαστήρια κα. 400 010. 
δχ4, 20. 8061}921. --- τῷ θέρως, θέρυς, ορρ χειμῶνος μα 12. οἱ θεσμοθέται ὅσα πράττυσιν ἢ 814. 1540 288. 818. 1ὅ40 
8348 Ρ28. πια δ6. 908 82ὅ. Β42, 1541] 417. 879. 1541389. θεσμοθετῶν ἀ ἀνάκρισις [874. 

θερσίτης 41. 1482 416. 172. 1606 080. 46 ἘΦ 0540: 83715.1640}14. θεσμεθετῶν ὅ ὅρκος 8771. 1540584. 

θέσις. 1. πᾶσα πορεία ἐξ ἄρσεως ὼ θέσεως συντελεῖται πεάι. θεσμός. τὰ ζῷα ἀκμαζέει καὶ ὁ φθείρεται τοῖς τῷ θεξ πειθόμενα 
888 Ρθ, οὗ 10. 88124. --- 5. τὸ ποσὰ τὸ μὲν ἐκ θέσιν θεσμοῖς κθ. .401510. 
ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν μορίων συνέστηκε, τὸ ὁὲ ἐκ ἐξ θεσπέσιος ἂν φανείη ἡ ταύτη Ὅμηρος παρὰ τὰς ἄλλυς 
ἐχόντων θέσιν ΚΘ. 4 "21, 5.515 ὙΥ͂Ζ, 28 (ἀϊδὺ ὁ ἀριθμὸς ταξιν πο. 1409 580. 
ἔχει 382). οἵ ΜΘ. 1016}26. Γα 6. 822 ν88. θέσις. ἀἰδι 50 Θεσπιάδες οἱ ἐξ Ἡρακλέωυς θ100. 88816. 
τάξις, σχὴμα ΜΑ4. 98δ Ὁ1ὅ, 11. η2. 1042 "14. Φαδ.188 Θεσπρωτικὸν ἔθνος ̓  Αμύνται [452. 1502 525. 
428. ἀἰδί εἶδος δ1. 914520. καὶ θέσις τῷν πρός τι ΚΊ. 6006, Θεστίν κόροι τὸν ἀριστερὸν πόδα εἶχον ἀνυπόδετον (Ευν ἔς 
12. θέσεως τίνες διαφοραί Φαῦ. 188 324. ἕν θέσει, αἰεὶ ἁφὴ, 684) 64. 148618. 
μίξει ΜμΊ. 1082 3421. διαφέρειν θέτει Μη2. 1042}19. μη- θετικοὶ νόμοι Φιλολαν περὶ τῆς παιδοποιίας Πβ 12. 1214 "4. 
δεμίαν διὰ τέλεος ἔχειν φανερὰν ἕκαστον. ἄστρον θέσιν μα. ὅ6 Θέτις Ηδ8. 1124 516. 596. 1575 "2. 
840 484. ἡ θέσις τῶν μερῶν πρὸς τὸ ἄνω ὁ κάτω ἃ πρόσϑιον ὼ Θετταλία. Θετταλίας ἀγορὰ ἐλευθέρα Πγη12. 1381582. ἡ 
ὀπίσθιον Ζιαὶ ὅ. 494 820. ἔχειν τὴν θέσιν ἐν τῷ πρόσθεν Ζια1θ. νῦν ἐν Θετταλίᾳ περιέλκυσι περὶ τὲς ταάφυς ἢ 158. 1604 
Α94 025. ὁ θέσις τὸ στομάχυ 5ῖπι Ζιβ15. 806 48. 17.508 587. - τηθιπογαΌ1168 68 ρΗγβίοαθ θ28. 882 14. 117.841 
82. 1. 499 580. ,Ζγεϊ. 180 085. οὗ μαϑ8. 840 520. 4. 842 Ρ9., 126. 842 010. 151. 846 916, 21. 164. 846 "10. 
822, κεῖσθαι πρὸς ἀρχοειδὴ θέσιν Ζμγ4. 666 "27. ἡ παρ᾽ 50 Θετταλίσκος Ἰσμηνίν, Ῥβ28. 183984. 
ἄλληλα θέσις αι8. 440516. ἡ θέσις τῶν σφαιρῶν Μλ8. Θετταλός, Θεσσαλός ΡγΊ. 1408 329. ὶ 861. 1588 Ρ22. 



828 θεωρεῖν 

Θετταλῶν πενεστεία Πβ9..1269 Α87, "5. ἢ δ44. 1508 "2. 
Θετταλῶν πολιτεία [458- 458. Ἰάσων ὁ Θετταλός Ῥα1). 

1878.326. Θεσσαλὸς ὅτος ἀνὴρ ᾿Αχιλεὺς ἢ 596. 1618 Ρ5. 
θεωρεῖν. 1. ὁ60}18 σομ θμρ]Ατῖ. θεωρεῖν γραφας, εἰκόνας, ἀν- 

ὁριάντας Πη511. 188618. θ5. 1840 527, 86. ποϑ. 1452 39. δ 

1.146151. Ζμαδ. 648 "12. ἡμα2. 1191}. φαίνεται θεω- 
ρᾶσιν ἡμῖν ἐντεῦθεν ἅὅτως μα8. 889 "85. νύκτωρ ἐν ὕδατι 
τὸ γάλα ἐμφαίνεται θεωρῶσιν μα. 845 ὑ21. ἔστιν ἐνίοτε ὸ 

τοῖς ὄμμασι θεωρεῖν ΜΎΙς 811.580. τύτων ἡὶ ὄψις θεωρείσθω 
ἐκ τῆς διωγραφὴς τὴς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς Ζια 11. 491 382. 10 

θεωρείσθω τὰ εἰρημένα (ὁ κύκλος 41) ἐκ τῆς ὑπογραφῆς 
τῆσδε Ζιγι. 510 329. μα8. 846481. β6. 363.326. ἐκ τῶ 
διαγράμματος ἔσται θεωρᾶσι δῆλον μγδ. 815}18. τὸ σχῆμα 
θεωρείσθω ἐκ τῶν ἀνατομῶν, ἐκ τῶν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς 
διαγεγραμμένων βῖπι Ζιζ10. 565 .318. 11. 566 318. Ὑ1. 511 16 
418. 2. 611 021. α17. 496ὅ. Ζγγ. 108 824. ---Ἠ ἰπά8 
θεωρέϊιν οτηῃῖπο ΓΘίογαῦ δὰ 68. ἀὰ80 Βθῃβίθυβ, ἀδὰ, ΘΧρθ- 
Ττιθηῦδ οοξηῖία οὐ οὔβδγνδία ϑβυηῦ. τεθεώρηται τῦτο μα- 

λιστα ἐπὶ τῶν περιστερῶν 5ῖ.ν Ζιζ8. .562 328. β8. 601}31. 
Ζγαι8. 138 519. Πεὅ. 1808 52. τὰ φαινόμενα πρῶτον θεω»- 20 
ρήσαντα εἶθ᾽ ὕὅτω λέγειν τὸ διὰ τί Ζμαι. 689 09. ἔστιν ἐν 
τοῖς θαλαττίοις ζῳοις πολλὰ τεχνικὰ θεωρῆσαι, βίῃ Ζιι87. 
620 ὑ10. 1.612 518. 6.612 »5. τὰ σελάχη πάντα τεθεώ- 

. βήται τύτυς τὰς τρόπες ποιύώμενα τὴν ὀχείαν Ζιεδ. 540 Ρ19. 

6618. ὅ50}18. τόθ᾽ ἱκανῶς τεθεωρήκαμεν ἐκ τῶν ἄἀνατο- 25 

μῶν Ζγδι. 164ν84. μόνον τῶν τεθεωρημένων ὁ κορδύλος 
βράγχιον ἔχει αν10. 416 46. ἐξ ὀλίγυ θεωρῶντας οἴεσθαι δεῖ 
ἔχειν ὁμοίως ἐπὶ πάντων Ζγγὅ. 168.45. οἵ ζ3. 468 580. 
ἴϑοι ἀν τις θεωρῶν ὡς μεταβάλλει ὁ οἶνος τὸς πίνοντας πλὶ. 

958 .3839. φαίνεται τοὶς ἐκ παρόδυ θεωρᾶσιν ΖγΎΘ. 157512. 80 
τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως, ὅ ὅταν ἔξω τῷ θεωρεῖν γένηται, λαν- 
θάνει εἰ ἔστιν ἢ μή Ηζϑ8. 1189 Ὀ22. θευιρεῖν μᾶλλον τὸς 
πέλας δυνάμεθα ἢ ἥ ἑαυτύς Ηι9. 1169.88, 1170 22. οἱ νέοι 

εὐήθεις διὰ τὸ μήπω τεθεωρηκέναι πολλὰς πονηρίας ΡβΙ12. 
1889 417. θεωρθμεν ὁ ὀλίγας τὰς ἐκ τῶν κοινωνιῶν διαφερομένους 86 
πρὸς πολλὲς τὰς κεκτημένας ἰδ ἄν βγἢ ὁρᾶν Πβ6. 1208 "25, 
24. --- ἥτις κτῆσις κωλύει τὸν ϑεὸν θεραπεύειν καὶ ᾿ὴ θεωρεῖν Ὁ) 
γεη1ὅ. 1249 ν20 ΕἾ. --- τῶν ἄλλων ζῴων οἱ περὶ ἕκαστον 
ἐπιστήμονες ἐκ τῆς ἰδέας δύνανται θεωρεῖν (φορμοβοθγθ), 
ἱππικοῖ τε ἵππυς ὼ κυνηγέται κύνας ΦΙ. 805 316. --- 2. ἀραὰ 40 

διϊπηαπι Θοπὐθιαρ] τί. α. ποίίο, ὅταν θεωρὴ (μὴ αἰσθανόμε- 
νος) ἀναΐγκη ἄμα φαντασμά τι θεωρεῖν ΨΎ 8. 482 "8. ἐν 
φιλοσοφία τὸ ὅμοιον. ᾿, ἐν πολιὴ διέχυσι θεωρεῖν εὐστόχυ 
ΡΎΙ1. 1412512. τῷ λόγῳ θεωρῆσαι, ορρ ἐκ τῶν γινομέ- 
νων καταμαθεῖν Πα δ. 1384 520. θεωρεῖν, βγπ σκέπτεσθαι 45 
τεά. 182 324, δγὰ σκοπεῖσθαι Φγδ. 204 "10, 4. Οαθ. 274 
320, δγ8 ἐπισκοπεὶν ΜΥ1.1008."21, 28. ἐδιξηξθαεν θεω- 
ρῆσαι ὼ γνῶναι τὴν φύσιν τῆς Ψυχῆς ψαι. ,402"1. αἱ ἀπὸ 
τῷ θεωρεῖν αὶ μανθάνειν ἡδοναὶ μᾶλλον ποιήσυσι θεωρεὶν ὰ 
μανθάνειν Ηη18. 1158 422, ἔστι δυνάμει ἄλλως ὁ μανθά- 50 
νων ἐπιστήμων ὁ ἔχων ἤδη ὰ μὴ θεωρῶν" ὁ γὰρ ἐπι- 
στήμων μὴ θεωρῶν δὲ δυνάμει ἐστὶν ἐπιστήμων πως θά. 
2585 384, Ῥ2. θεωρεῖν, ἀϊδὲ μανθάνειν αιά. 441 "28. πιθδ. 
9181. 40. 921 385. θεωρεῖν 8ΔῸ ἐπιστήμη ροτίπάο ἀϊβέϊα- 
σαϊίατ αἴηαθ ἐνέργεια α δυνάμει ΨβΙ. 412 511, 38 ὙτάΙΌρ. δδ 
ὅ. 411 832986ᾳ. Μθθ. 1048 8584 ΒΖ (οἴ 8. 1080 "12- 14). 
Ηηδ. 1146 ν81- 838. Ζγβι. 1835511. τὸ παρὸν ὅτε πάρεστιν 
ὀϑεὶς ἄν φαίη μνημονεύειν, ἐδὲ τὸ θεωράμενον ὅτε θεω- 
ρῶν. τυγχάνει ἢ ἐννοῶν μιν]. 449 17. καὶ τῇ θεωρῆσαι ἕνεκεν 

θεώρημα 

γεγόνασι Ῥᾳ ΑἸοχ). --- αἱ τῷ θεωρεῖν ἐνέργειαι ἡδοναί εἰσιν 
ἄνευ λύπης Ηη18. 1168 ς πτ ορΡ πράττειν: θεωρεῖν δυ- 
ναμεθα συνεχῶς μᾶλλον ἢ πράττειν ὁτιῶν ΗἩκτ. ΑἸΤΊΑΣ, 
θεωρεῖν τὴν γένεσιν τῶν συλλογισμῶν, ορρ ἔχειν τὴν δύνα- 
μιν τῷ ποιεῖν ΑὙ2Τ. 43.528. 8). 41 88. βορὰ τρίονίαν τὸ 
θεωρεῖν οὔΐαπι δὰ τῶν πρακτῶν φορεϊθίοῃθπι, νθ] αι θεωρεῖν 
ὅπως ἄν γένηταί τι τῶν ἐνδεχομένων ὦ εἶναι ὼ μὴ εἶναι 
Ηζ 4. 1140 11. φρονίμως οἰόμεθα εἶναι, ὅτι τὰ αὑτοῖς 
ἀγαθὰ ἢ τὰ τοῖς ἀνθρώποις δύνανται θεωρεῖν Ἠζ5. Ε140 Ὁ. 
-- δ. δοηϑύγαοίίο ρστϑηιπιαῦϊοδ. θεωρεῖν 6. 806 θεωρεῖν τὸ ὃν 
Η ὅν Μγ23. 1008 "16, 100ὅ 48, τὰς ἀρχά:, τὰ αἴτια, τὴν 
φύσιν τινός, τὸ τί ἐστι Μκά. 1061 "19. 1. 1059 34. β2. 
99625. γϑ. 1003 "858. αι. 402 Ὁ17. Ζιαθ. 49155. Ζαγ2. 
668 "27, τὸ καθύλν, τα κοινὰ κατὰ τὸ πρᾶγμα ΑὙγ18. 19 

85. 18. 81 ΒΩ. τι 11. 171 Ῥ6, τα καθ᾽ αὐτὰ συμβεβηκότα 
(συμβαίνοντα) Μβ 2. 997.320, 32, 94, 82. Υ1. 1008 435. 
2ῶ.1004 39. Τα 8. 825 ᾿85, τάληθές τιῖ. 169 "82. ΡαΙ. 
1884 "10. ,.Μβ5. 991815, τὰς ὁμοιότητας. τὸ περὶ ἕκαστον 

γένος ὡρμόττον τῇ. 4647, ΠλῚ1Ι. 1288 Ὁ12. θεωιρεὶν τὰ 
παρὰ τῶν ἄλλων λεγόμενα, τεθεωρηκέναι τὰς ὀυσχερείας 
πρότερον Μμι. 1016518. 9. 1086 326. βι.995588. ἀπορία 
χαλεπωτάτη ᾿ὶ ἀναγκαιοτάτη θεωρῆσαι Μβ 4. 999 "25. οἵ 
Ῥγδθύθγθα θεωρεῖν τι ΑὙ΄Ο. 768 "4. 18. 78 085. τα 16. 108 
ΔΊ, ζι2, 149 Β27. (15. 114 520. μαϑ. 889 "82. Μβ2. 998 
410. ἐκ τῷ θεωρεῖν τῦτο πολλάκις, συωβαῖνον ΑὙΒ1. 88 "3. 
Ρᾶββ αἱ ἀρχαὶ θεωρῶνται ἐπαγωγὴ ΗχΊ. 1098 "8. ἄριστα 

ἂν ὅτω θεωρηθείη ἕκαστον βἰπι Μὰ 8. 1078 821. κί. 1064 
426, ΗαΙΙ. 1100 582. τεδ. 188}25. οαϑ. 1848 819. πρὸς 

ἕτερον θεωρεῖται τὸ μέγα αὶ τὸ μικρόν ΚΘ. 5 028. --- θεω- 
ρεῖν περί τινος ΜΑ8. 983 38. γ2. 1004 1. 8. 1005 6. εἰ. 
1026 5ὅ, 81. ζ4. 1029 Ρῶ. Γαῶ. 815 919. Ηα12. 1102. 

η12.1152}1. Πδ14. 129787. Ζιαθ. 491 38. θεωρεῖν περὶ 
τι Μεά. 1021 528. Πη4.1825}84. ---- θεωρεῖν α Θηαποϊαὐϊοπα 
ἰπιογτοραῦνα, θεωρεῖν πόσας ἔχυσι διαφοραῖς, πότερον δἰπι 
ΖΎΥΙΟ. 1761511. τεά. 182.524. ιδ. 167 516. μβ8. 866}23. 
εν. 459 324. ΜγΥ2. 10056511. ζ1. 1028 Ρ7, Ηζ 5. 1140 
824, Παϑ. 1250 81ὅ. 9. 1267 6. ῬαῚΙ. 1855 810. θεωρή- 

σωμεν εἴ τι δυναίμεθα ἀποθῦναι μα]. 889 6. θεωρεῖν ὅτι 
ταὶϑ. 100 .ν88. --- θεωρεῖν βἰαα οδίοοῖο, θεωρεῖν λογικῶς 

ΑὙ32. 88.819, ἰητροῦ Ογῦδ. 804 325, ἀκριβῶς, ὅτως 
Πγ9. 1380 "28. αΣ. 1252 8260, φορτικῶς Μβ4. 1001 "14. 

θεωρεῖν ἐπὶ πασῶν ΑὙἃΙ. ΤΙ 9. ἐαν τις βιέληται θεωρεῖν 
ἐπιστήσας ΟὙ 2. 800}20 (οὔ Γα3. 31519). θεωρεῖν ἔκ 
τινος Φδ1. 208 888. Οαϑ8. 277 "8, Ζγβ8. 148 516. Νζϑ. 
1029 8326. 18. 1038 Ρ834 (εῇ τεά. 182 324. μβϑ8. 8662. 

ενϑ. 469.524. ΖΎΥ10. 761211. Μβ2. 997. 320, 33. Π411. 
1259.38. ΗΧΊΙ. 1100 482). θεωρεῖν δια τινος μβ1. 858 

518. --- τεθεώρηται πρότερον, ἱκανῶς Πηά. 1325 "84. ΜΑΞϑ. 
988 3838. τεθεωρήσθω, ἔστω τιθεωρημένον ΜΎ2.100452. κϑ. 
1061518ὅ. μγ2. 872 09, Πβ12.12714}9271. οἵ ΨᾺΠ Ροοΐ 
111. τὰ τεθεωρημένα Μμ. 1080511. --- θεωρητέον. 
λοιπόν ἐστι μέρος ἔτι θεωρητέον μα]. 888 ,.25. τῶτο θεω- 

ρητέον ὅτι Ηβ2. 1104 211. θεωρητέον τὰς αἰτίας 2μβ2. 648 
022. Ζγα18. 124.“6. θεωρητέον περὶ ψυχὴς Βα 18. 1102 
428. θεωρητέον τίνι διαφέρει Φβ2. 198 Ρ28. ὅτω θεωρητέον 
Φβ2. 194414. 

θεώρημα. 1. οἢ θεωρεῖν 1. τὸ ἐν ἡμῖν φάντασμα δεὶ ὑπολα- 
βεῖν ἡ αὐτό τι καθ᾽ αὑτὸ εἶναι θεώρημα κα ἢ ἄλλν ̓ φάντασμα 
μνι. 450 525. παντοδαπὰς ὄψεις ὁ ὁρῶσιν" διὰ γὰρ τὸ πολλὰ 

ποιῶσι τὴν γένεσιν τῶν ὠριθμῶν Μν4. 1091 528 ( 8 Π τῷ 80 ὁ παντοδαπὰ κινεῖτθαι ἐπιτυγχάνυσιν ὁμοίοις θεωρήμασιν 
θεωρῆσαι ὸ διδασκαλίας χάριν, ἀλλ᾽ ὡς πεπιστευκότες ὅτι μτῷ. 468 019. --- 2. οἵ θεωρεῖν ἃ. τὰ περὶ τὸν ἄνω τόπον, 



θεωρητικός 

περὶ ἀστρολογίαν θευρήματα μα. 8389 "81. 8. 848 "2. 
εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς θεωρήμασιν υ2. 455 525. τὰ 
ἀστρολογικα, μαθηματικαὶ θεωρήματα μα ϑ8. 889 "8. Μνθ. 
1098 "15. παρείσθω ὡς ἄλλης ἢ ὦ τῆς ποιητικῆς ὃν θεώ- 
βῆμα πο19. 14568}19. θειυρήματα οἰκεῖα 8] Ραά4. 18598. 
ταῦ. 104Ὁ"1. Μμ8. 1088 "18. ν2. 1090.Ν18. 8. 1090}28. 
θεωρημάτων εὐπορεὶ ὁ χρηστὸς τὴ διανοίᾳ Ἠι4.1166 528. --- 
ἐκεὶ θεώρημα τὸ τέλος, ἐνταῦθα δὲ πρᾶξις Ζκ7. 101 410. 
πολλῶν ὄντων θεωρημάτων, ἃ περὶ ἕκαστον πρᾶγμα δεῖται 
σχέψεως, τὰ μὲν συντείνει πρὸς τὸ γνῶναι μόνον, τὰ δὲ ἢ 
περὶ τὰς πράξεις ἡεα 1. 1214 39. 

θεωρητικός. 1. οὗ θεωρεῖν 1. θεωρητικὸς τῷ περὶ τὰ σώματα 
καάλλυς Πθ8. 1338]. --- 2. οὔ θεωρεῖν 2. ἐπιστήμη ϑεω- 
ρητικὴ τῶν αἰτιῶν. τῶν ὁσιῶν, τῶν ὑπαρχόντων, τῶν καθ᾽ 
αὑτὰ παθημάτων ΜΑ2. 982 429,09. Ὑ2. 1005 316. ΑὙΪῸ. 
10518. ὁ περὶ φύσεως θεωρητικός Ζμα]1. 641 329. --- ὁ 
περὶ τὴν πρώτην ὠσίαν θεωρητικός Μγ8. 1005 385. κΞϑ8. 
1001 Ρ11. τῷ βυλομένῳ τεχνικῷ γενέσθαι τὼ θεωρητικῷ 
ἐπὶ τὸ καθόλα βαϑιστέον Ἠκ10. 1180 Ρ21. --- ἐπιστήμη 

10 

θεωρητική, ἀϊδὲ πρακτική, ποιητική ΜεΙ. 1025 Ρ25-1026 320 
828 ΒΖ. κΊ. 10θ4 Δ417-Ῥ5. ΑΙ. 982 81. τζο. 145 815. 

Ζωα 1. 640 52. ΨΎ 4. 480 84. θεωρητικῆς φιλοσοφίας τέλος 
ἀλήθεια Μαι. 998 "20. λύγος θεωρητικός, πρακτικός Πη14. 
1388 825. διάνοια θεωρητική, πρακτική, ποιητική ΜΕῚ. 1025 

θηλάζειν 

διανοήσεις Πηϑ8. 1828 "20. θεωρίᾳ καὶ μόνον ἐπὶ τὰ ζῷα 
συντείνωυσα, ἀλλὰ ἢ πρὸς τὴν τῷ παντὸς κίνησιν Ζκ ἢ. 698 
Β11, περὶ τὰς ἀιδίως ὑσίας ἐλάττας ἡμῖν ὑπάρχουσι θεωρίαι 
Ζμαῦ. 644}25. ἔκ τε τῷ ὀιωρίσϑαι καὶ ἐκ τῆς καθ᾽ ἕκαστα 
θεωρίας ΟὙῚ. 298 δ. ὅσα συγγενὴ τὴς θεωρίας ἐστὶ ταύτης 
Ηη4. 114614, ἑτέρας ἔργον ἐστὶ θεωρίας Γβ717. 884 515. 
ἡ αὐτὴ θεωρία περὶ τὴς αἰτίας ἐστὶ πάντων Ζγγ2. 158 535. 
θεωρία ἠθική, φυσικήί ΑὙ 38. 89 "9. ὁ λόγος ὅτος ὑκ ἀφαι- 
ρεῖται τὰς μαθηματικὸς τὴν θεωρίαν ΦγΤ. 201 Ρ28. ὅσα 
μετέχει μαθηματικῆς θεωρίας πιε. θεωρία. ορρ ἐμπειρία 
Π.11. 1258}11. --- ποιεῖσθαι τὴν θεωρίαν περί τινος Μλβ. 
1018 "6, περί τι Μκϑ. 1001 329 (βγῃ θεωρεῖν 380). 4. 
1061 022. ὅτω ποιεῖσθαι τὴν θεωρίαν Ζιε1. 889 6. Ζμαι. 
θ640511. τὸ τὴν φιλόσοφον θεωρίαν μετιέναι ὶ 50. 1488 
088. ἡ περί τινος θεωρία ΦΎΙ. 200 024. θ1. 250}17. Οαδ. 
211 "0. Ζμαδ. θ45 326. Μα1. 998 380 ΒΖ. λ1. 1069 818. 
θεωρία περι τι Μεῶ. 1026 "ά. β1. 995}19. 2. 99717826. 
ἡ διὰ τῷ λόγυ γινομένη τῇ συμφέροντος θειυρία ρ1. 1431 
42, περὶ τὴν λέξιν ἕν μέν ἐστιν εἶδος θεωρίας τὰ σχήματα. 
τῆς λέξεως π019. 1456 09. --- τῷ πράττειν ἀφαιρυμένυ, 
ἔτι δὲ μᾶλλον τῷ ποιεῖν, τί λείπεται πλὴν θεωρία Ἠκ8. 
1178}21. ἡ θεωρία τὸ ἥδιστον ἢ ἄριστον ΜλΊ. 1072 524 
(οΓ Ηη18. 1158 51 ΕἾ). ἡ εὐδαιμονία θεωρία τις Ηκ8. 1178 
5, 29 -82. 
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525. Ηζ2. 1189 321, περὶ τῷ νὰ ἢ τῆς θεωρητικὴς δυνά- 385 θεωρός. δεῖ θεωρὸς ἤδη γίγνεσθαι τῶν μαθήσεων, ἃς δεήσει 
μεως ΨΒβ2. 418 025. νοήσεις θεωρητικαί, πρακτικαί ψα 8. 
401 325. νῦς θεωρητικός πρακτικός Ψβ8. 415 511. γ9. 
482 027. 10. 485 15. βίος θεωρητικός, ἀϊδὲ ἀπολαυστικός, 
πολιτικός. πρακτὶκός Ηα8. 1095}19. Πη2. 1824 828. εὖ- 

δαιμονία θεωρητική ΗκΊ. 1178 ."»7-82. 
ϑεωρία. 1. α. οἵ θευιρεῖν 1. ὦπται ἡ ὕαινα, ἐν ἐνίοις γὰρ 

τόποις ὁ σπαΐνιις τῆς θεωρίας ΖγΎγθ. 1561 88. χαλεπῆς ὅσης 
τὴς θεωρίας (τῶν φλεβῶν) Ζιγϑ. 518.5"18. τοῖς γαμψω- 
νύχοις ἄνωθεν καὶ θεωρία τὴς τροφῆς Ζμβ18. 651 "26. τῷ 

80 

παμμεγέθος ὑχ ἅμα ἡ θεωρία γίγνεται ποῖ. 1451 51. τὸ 85 
“ - 

ἀσύμμετρον ὡς πολλὰ ὃν θεωρίαν ποιεῖ πλείω πιζ 1. 916 

μανθάνειν αὐτός Πη11.1886}86. ἀναγκη τὸν ἀκροατὴν ἢ 
θεωρὸν εἶναι ἢ κριτήν Ῥα 8. 1858 "2, 6. β18. 18391"17. 

Θῆβαι [590. 1516 }87, 1577 515. 489. 1558 Α7. δδγιπι 
το8 ρυθ)]οαθ Πγ ὅ. 1218 526. ε8. 1802 Ρ29, 8. 1808 438. 
ἑπτὰ οἱ ἐπὶ Θήβας Μνβ. 1098 316. [,594. 15714}85. τὸ 
καλέμενον Ισμήνιον ἐν Θήβαις 9138. 8438 521, Φιλόλαος 
ἀπῆλθεν εἰς Θήβας Πβ12. 1214 486. πλέων εἰς Θήβας 
[86. 1481 519. Θήβησι Ρβ28. 1898». ὁ Θήβησιν ἀπο- 
θανών Ῥβ28. 1891 9. Θήβησιν οἱ προστάται φιλόσοφοι 
Ρβ28. 1898 018. ἵνα Θήβησιν ἥρως γένη 460. 1588 Ρ28. 
Θηβηθεν Φγ8. 202 18. Θηβαζε Φζ1..281 580, 282 Α1. 

“7, θεωρία μικρά κΙ. 8391 524. τὰ μὴ κεχαρισμένα πρὸὲὸ Θῆβαι Αθργριίδοιθ Ζιβ1. 500 54. τὸ ἀρχαῖον ἡ Αἴγυπτος 
τὴν αἴσθησιν κατὰ τὴν θεωρίαν Ζμαϑ. θ45 88. ἡ ϑεωρία 
τῶν καλῶν ἡεγΎ2. 1281 38. ο[Ηθ4. 1122}17. Πθὅ. 1840 
291. 86. κοινωνεῖν θεωρίας τινὸς θείας ἡεὰ 4. 121518. ὅ. 
1216.511. πρὲς τὰς θεωρίας λαμπρῶς ρ8. 1428 588, --- 
ὁ. ἀγῶνες ἢ θεωρίαι ΠθΊ1. 1842 .521. ζ8. 1828 38. θεω- 
ρίαι πολυχρόνιοι ΠΕ10. 1810 022. καιροὶ ἐν οἷς ἡ θεωρία 
κάθαρσιν μᾶλλον ὀύναται ἢ μάθησιν Πθ6. 1841 528. θεω- 

40 

Θῆβαι καλυύμεναι μα 14. 851 084. 
Θηβαῖοι. δοτυπι τ8 ρυθ]ίοαα Πβ9. 1269 087. ζ 7. 1321 

428. Ρβ23. 18397}81. ρῶ. 1422 541. 9. 1429 12, πόλε- 
μος πρὸς Φωκεῖς Αβ24. 69 31 844. δογυτη νομοθέτης Φι- 
λόλαος ὁ Κορίνθιος Πβ12. 1214 382, Ρ2. Θηβαίων πολιτεία 
ἢ 459. 460. Αἰγεῖδαι φρατρία Θηβαίων ᾧὶ 489. 1551 "40. 

ν - ,ὔ ἰμ Ψ᾿ Η », 

τὸν χαλκῶν θώρακα Θηβαῖοι ὅπλον ἐκάλυν [ 489. 1558 42. 
ρία μπσική (Ὁ) ηεη13. 1245 322. -- θεωρία ἥν ἐποιήσατο 45 Θηβάνας νοηίυβ σ978 39,2. [288. 1521 Ρ1, 20. 
᾿Ολυμπίαζε ηεγθ. 1288 11. --- 2. οὗ θεωρεῖν 2. θεωρίᾳ Θήβη πεὸίον τῆς Μυσίας σ918 "9. ἢ 238. 1521 Ρῶ. 
᾿ρϑϑῖὰ οοπίθιρ απᾶϊ δίαιθ ἰήνοβιραηαϊ! δοίίομθηι βίρηὶ-ὀ θήγειν. ἀκράτῳ τῆς διανοίας ὀργὴ τεθηγμένος (ΑἸοϊάα:ι) ΡΎ3. 
βεδῦ (ἰπλογάσπι ἀοοίγί παι αὰδ6 ἱπάβ οἰβοϊθασ, ῬδΥΟΓ 86 
μέθοδος, βἰτλα] ροῦθβϑὺ οοπιργθμθπᾶθγθ, εἴρηται ἐν τὴ θεωρίᾳ 

1406 10. 

θήκη. τὰ τῶν παλαιυμένων νεκρῶν σώματα ἐξαίφνης τέφρα 
περὶ φυτῶν Ζιεϊ. 883920), Βγῃ σκέψις, ἐπίσκεψις: περὶ τὴν δο γίνεται ἐν ταῖς θήκαις μδι2. 8390 528. --- τῶν καρπῶν 
τῆς τροφῆς σκέψιν ἢ θεωρίαν οἰκείως ἔχει τὰς λόγυς ΖμβΊ. 
658514. ἡὶ τῇ ὁμοίν θεωρία τα8. 108 Ρ΄ (οὔ ἡ τῷ ὁμοίν 
σκέψις 18.105 325, τὴν ὁμοιότητα σκεπτέον 11. 108 51). 
περὶ τῶν ἄλλων ῥητορικῆς οἰκειοτέρα ἡ σκέψις, ὁ δὲ ἀπο- 

« . Υ͂ 
ντικὸς τῆς νῦν θεωρίας ε4. 11 51. ὅσοι περὶ ἁπάντων τῶν 55 

ἔντων ποιῶνται θεωρίαν, περὶ ἀμφοτέρων τῶν γενῶν ποιῶν- 
ται τὴν ἐπίσκεψιν ΜΑ 8. 989 Ρ25. γ8. 1005 529, 22. περὶ 
πᾶσαν θεωρίαν ἡ μέθοδον Ζμα 1. 689 51. ἐπὶ τῆς ἐπιστή- 
μὴς αἱ πρόσφατοι θεωρίαι ᾧὶ μαθήσεις αἰσθηταὶ μάλιστα 
ηεη3. 1287 324, τῆς πολιτικῆς διανοίας ἢ θεωρίας τῦτ᾽ 60 
ἐστὶν ἔργον 1152. 1824510. τὰς αὐτῶν ἕνεκεν θεωρίας ἢ 

Υ. 

τινές εἰσιν ἐν θήκαις φτα δ. 820 7. “ 
θηλάζειν, βαρεῖα, Ἰἰδούθσε ΖΎβ1. 1838 029. ε8. 78814, 15 

10. Ζιγ20. 522 Ρό. ἐλέφαντος ὁ σκυμνὸς θηλάζει τῷ μυ- 
κτῆρι Ζιζ21. 518 522. ἐὰν μὴ τύχη τεθηλακὼς ὁ ὄνος ἵππον 
Ζιζ 28. 511016. ὁ αἰγοθήλας θηλάζει τὰς αἶγας Ζιι80. 
618 "85, 7. --- ρ488 δελφίς, φώκη θηλαζεται ὑπὸ τῶν τέκνων 
Ζιβ18. 504 525. ζ12. 567 52. -- ἰπὰθ ραᾷ88 νεὶ πιϑὰ θηλα- 
ζεσθαι ἱ ᾳ Ἰδοίαγα ἔχει ὁ δελφὶς γάλα καὶ θηλαζεται Ζιζι2. 
566"17. ὁ συλλαμβάνυσι θηλαζόμεναι Ζγὸδ. 1771 412,18. 
Ζιζ88. 6808. η11. 587 }81. τοῖς θηλαζομένοις πρὸς τὴν 
τοιαύτην λειτυργίαν βέλτιον ὕτω κεκάμφῴθαι τὰ σκέλη Ζπ12. 

τι 



330 θηλή 

111 029. --- θηλαζειν Ἰδοίατο (ἰ ᾳ θηλαζεσθαι) Ζιζ 22. 516 
Ὁ10. --- αἰϊου ἀθ δπιρίρσιιο μαΐιβ νου ὶ ἀδὰ ᾿αἀϊεδηῦ σταπι- 
τηϑύϊοὶ ἀρυὰ [00 δὰ ῬΒεγῃ Ρ 4θ8. 

θηλή, ΡΆΡ᾿118. τῶν μαστῶν ἡ θηλὴ διφυής. δι᾿ ἧς τοῖς θήλεσι 
τὸ γαλα διηθεῖται Ζια12. 498 818. ἐνίαις τιν γυναικῶν ῥεῖ 

τὸ γάλα Π μόνον κατὰ τὰς θηλὰς ἀλλὰ πολλαχῆ τῷ μα- 
. στ, ἐνίαις δὲ κατὰ τὰς μασχάλας Ζιη11. 581 0020. οἵ 

ἘΒοκΙύαηβκν Ῥαιμοὶ τΑπδὺ ΠΙ| 524, Εὐγβίθυ ῬΑΓΒΟ] Απδῦ 
460. ταῖς κυσὶν ὥσπερ τοῖς ἀνθρυύποις ἐπὶ ταῖς θηλαῖς 
τῶν μαστῶν ἐπιγ' νεται ἀνοίδησίς τις αὶ χονδρον ἴσχυσιν 
Ζιζ30. δτ4 υ1ὅ. ὀύο υὲν θηλὰς ἔχυσιν ἄνθρωπος: ος:. ἐλέφας. 
ἄρκτος. πρόβατον. πίθηκος Ζιβ1. 500 317,24. 8. 802 384, 
τέτταρας δὲ καίψηλος, βδς, ἔλαφος Ζιβ1. 499 518, 500525, 
80. ζ39. ὅ18 81. ὁ δελφὶς ἔχει ἐχ ὑὗσπερ τὰ τετράποδα 
ἐπιφανεὶς θηλα-ς- τ: ἀλλ᾽ οἷον ῥνακας ὁ"9 Ζιβ18. 504 0238. 

θηλυγονία. περὶ ἀρρενογονίας ὦ θηλυγονίας Ζιηθ. 6585 11. 
Ζγὸ1ι. 165.580. 2. 167.59. 

9ηλυγόνοι ἀνὸρες. γυναῖκες ,Ζιηθ. 585 νυ, 18. τὰ λεηπταὰ ἢ 
μὴ θρομβιύδη τῶν σπερμάτων θηλυγόνα Ζιηϊ. 582 882. θη- 
λυγόνα. ἢ ἣ ἀρρενογόνα γίνεται διὰ τὰ ὕρατα Ζ:ζ 19. 518 082. 20 
τὰ ὑγρότερα τῶν σωμάτων ᾿" γυναικικεύτ ερα θηλυγόνα μᾶλ- 
λον Ζγὸ 2. 166 "82. θηλινγόνοι ὶ φιλογύναιοι, φ8. 808 388. 

θυλυδρίαι. γίνονται ὰ θηλυόρίαι ἐκ γενετὴς τῶν ὀρνίθων τινὲς 
ἅτως ὥστε καὶ ὑπομένειν τὸς ἐπιχειρῶντας ὀχευίειν Ζιι49.681 

817, φύσει δλιρες πῶς συνεστᾶσιν πὸθ. 8719 021. 
θηλυκός. αἱ γυναῖκες αἱ λευκόχροοι ᾧὶ θηλυκαί, ορΡ αἱ μέ- 

λαιναι ὰ ἀρρενωποί Ζγ.20. 128 88. γίνονται γυναῖκές τε 
ἀρρενωποὶ ᾿ ἄνδρες θηλυκοί ΖΎβΤ. 1411. τῶν ἀρρένων ἔνια 
γϑεται θηλυκά Ζιθ. 589 580. φωνὴν θηλυκὴν ἴσχυσιν οἱ 
εὐνῶχοι πι86. 894 "20. ὑγρὰ μᾶλλον καὶ ᾿ θηλυκυΐτερα τὰ ἀρι- 80 
στερά πλβτ. 9616. - ἀντὶ ἑνὸς σώματος θηλυκῶ διδόναι 
πέντε σώματα ἄρρενα θ88. 887 380. 

θηλυμορφότερον φῦ. 809 87. 
θῆλυς. Ἰοοῖβ 5Υ͂ ἄρρην φοἸἸ δου δᾶάο: ὁωοίως ἔχει τὸ ἄρρεν 

πρὸς τὸ θῆλυ ὡς εἶδος πρὸς ὕλην ΜΑ6. 988. 85. τὸ θῆλυ 85 
διαφέρει ἀθενὶ τῶν ἔσω πλὴν ταῖς ὑστέραις Ζιαι1. 491 581. 
τῷ θήλεος ἴδιον μέρος ὑστέρα Ζια18. 498 53. ἡ τῷ θήλεος 
χώρα ᾿ ὑποδοχή Ζιεῦ. 541 δ, οἵ Ζγαϊϑ8. 192 δ14.. τὰ εἰς 
τὴν γένεσιν συντελῆντα μόρια τοῖς θύλεσι πᾶσιν ἐντός ἐστιν 
Ζιγὶ. ὅ09 880. τὰ λευκὰ μικροῖς ἔτι ὰ παιδίοις ὦσι τοῖς 40 

θήλεσι γίνεται Ζγβ4. 1838.526. ὁϊὰ τῆς “ϑηλῆς διφυῶς τοῖς 
θήλεσι τὸ γαλα οιηθεῖται Ζια 12. 498.818. οὗ ῬΒΠίρρβοα 
ὕλη ἀνθρ. ἡ 6284. -- θὴλν αὶ ὀῦλον φύτει διώρισται, ἐν 
τοῖς βαρβάροις τὴν αὐτὴν ἔχει ταξιν Πα. 1252"1, δ. τῶν 
θηλειῶν τίς ἀρετή Ῥαδ. 1861 Δ6. ---- σγδιιπιδῖ τὸ θήλεα 46 
εἰς τίνα τελευτᾷ πο]. 1458 810. 

θηλύτης. ὥσπερ ἀναπηρία κἡὶ θγλύτης φυτική Ζγὸθ. 1715 816. 
ἡ φύσις τῆς θηλύτητος Ζγεῖ. 181.583, θηλύτης τῶν φυτῶν, 
ΟΡΡ ἀρρενότης φταῶ. 817 18. 

θηλυτοκεῖν, ΟΡΡ ἀρρενοτοκεῖν Ζιγ6. ὅ35 Ρ86. Ζγδ.. 165524. 50 
πολλαὶς θηλυτοκύσαις ἡ κίνητις ἐν τῷ δεξιῷ γίνεται βυ- 
βῶνι Ζιη8. ὅ88 δ6. ἐ ἐὰν θηλυτοκῆ, προέρχονται οἱ ἰχῶρες αἱἷ- 
ματυδεις Ζιη9. ὅ86 588. νοτίοις ὀχευόμενα θυηλυτοκεὶ Ζιζ 19. 
δ1481. πιϑ ὅ. 909 332. 

θηλυτοκία ὃ ἀτεκνία διὰ ὕδατά τινα Ζγὸ3. 161 "8. ἐνδε- 56 
χομένα μὴ κρατεῖν ποτε τῷ ἄρρενος ἀναγκη Ὑγινεσθαι θηλυ- 
τοκίαν Ζγὸ8. 161012. 

θηλυτόκος. τὰ νέα θηλυτόκα μᾶλλον τῶν ἀκ μαζόντων Ζγὸ2. 
106}29. Πη16. 1385 518. γίνονταί τινες ἐκ θηλυτόκων 
ἀρρενοτόκοι Ζγα18. 128 827, 

θημών. ἀχύρων θημυὶν αὶ πλῆθος ματ. 844 526. 
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θηρίον 

θήρ. ἔγνω, θὴρ θὴρα (εἴ παροιμία) ῬΑΙ1. 187] 516, οἱ ἄγριοι 
θῆρες ἀνὸρεῖοι δοκῶσιν εἶναι. ἐκ ὄντες ἡεγ1. 1229 2. θηρί 
,γε σιτοφάγιυ (Βοια ι191, οἵ ἽὍμηρος) Ζιζ28. 518 02. 

θήρα. ζὴν ἀπὸ θήρας, ἫΝ θήρας Πα 8. 1256 "85 844ᾳ. οἱ 
ἀράχναι ἀπὸ τῆς τῶν μυιῶν θήρας ζῶσιν Ζιαϊ. 488 418. 

αἱ τῶν ἰχθύων θὴραι μα12. 848 "86. ἐν ταῖς θήραις μὴ 
πνευστιῶν πια41. 908 Ρ85. ποιεῖσθαι θήραν, τὴν θήραν Ζιεῦ. 
δ41ὶ 420. θ520. 608 32. 832. 619 381. αἱ πέρδικες εἰς τὰς 

θήρας ἀγόμεναι Ζγγ1. 151514. --- μετὰ τὴν θήραν ὡς 
ἔλαβε τὸν Ἰξειληνόν Γὶ 40. 1481 "8. 

Θήρα. οἷιβ τγθ8 Ρυδ] οι Πὸ4. 1290511. Βαττος Κυρήνην 
ἔκτισεν ἐλθὼν ἀπὸ Θήρας [48δ. 1551 388. 

θήραμα κάλλιστον βίῳ ἀρετά 625. 1588 "9. 
Θηραμένης ὁ ΤΑγνωνος 870. 1540 85. 
θηρᾶν. οἱ ἁλιεῖς ἐπὶ τῷ. θηρᾶσαι (θηράσαι 056) μηδέν 68. 

1481 322. 

θηρεύειν. κύρτῳ θηρεύνσι τὸς. ἰχθῦς" ὄργανον ὦ θηρεύονται 
Ζιθ20. 608 "7. 3. 691516. δά. 828 384. θηρεύωσι τὰς ἰχθὺς 
διακόπτοντες τὸν κρυσταλλον μα12. 848 "85. θηρεύυσι τις 
νηρείτας εἰς τὸ δέλεαρ Ζιὸ 8. 585 320. θηρεύοντος ( 6 θήραν 
ποιαμένν) τῷ δελφῖνος Ζιε81. 557 482. θηρεύειν ἐπὶ θοίνην 
ἢ θυσίαν Πη2. 1324 039. θηρευτὸν ὃ ὃ ἄν ἄγριον ἦ ἐδεστὸν 

ζῷον Πη2. 182440. -- θηρεύειν. κέρδος πκθ. 950 "588. 
θηρεύειν εὐδαιμονίαν ἄλλον τρόπον αὶ δι᾿ ἄλλων Πη8. 1828 
δι, πῶς δεῖ γνώμας θηρεύειν ΡΒ21. 1895 4. θηρεύειν ἔκ 
τινος τἀληθές. τὰς ἀρχάς Μκθ. 1068 “14. μ8. 1084 "24. 
θηρευειν τὰς ἀρχὰς τῶν συλλογισμῶν, τὸ καθόλυν. τὰ ἐν 
τῷ τί ἐστι κατηγοριέμενα Ααϑ80. 40811. ,,81. 88 "8. δ18. 
98 822. τὴν τὸ τί ἐστιν ἐπιστήμην διὰ μόνυ τὸ πρώτυ σχή- 

ματος θηρεῦσαι δυνατόν ΑὙΙ 4. 19 525. 
θηρευτής Ζιθ12. 591 Ῥ25. ι8. 614 510. 
θηρευτικὸς βίος ΠΙα8. 1256 "2, 5. ζῷα θηρευτικαά Ζια!. 488 

419. καὶ θηρευτυκὴ μέρος τῆς πολεμικῆς Παϑ8. 1256 024. 1. 
1255 588. κυνηγία ᾧ πᾶσα θηρευτική Ῥαι1. 1311 85, -- 
τηθῖδρἢ τὸ μὴ ὁρίσαντα ἐρωτᾶν θηρευτικόν ἐστι τύτων τι] 3. 
11214. 

θηρίον. 1 : ἴᾳ ζῷον ἀπίνοτβο. ἐν τῇ ἡλικίᾳ διαφέρει ἐθὲν ὡς 
εἰπεῖν καὶ τῶν παίδων ψυχὴ τῆς τῶν θηρίων ψυχῆς Ζιθ1. 
588 δ}, τὰ θηρία ὅκ ἔχει νῶν ψυ3. .429."6. (ὁ νὃν κελεύων 
ἄρχειν κελεύει ἄρχειν τὸν θεόν, ὁ ὁ ὃ ἄνθρωπον προστίθησι 
θηρίον ΠΎ16. 1281.580. ἢ θηρίον ἢ θεός Πα. 1258 529.) 
τῶν θηρίων ὀδενὶ ὑπάρχει ἀπ φαντασία δὲ πολλοῖς ψγ8. 
428.521. τὰ θηρία, αἰσθησιν ἔχει, πραξευις δ᾽ αὶ κοινωνεῖ 
Ηζ2. 1189 320, τιὴν θηρίων ἔνια φρόνιμα ΗΪΊ. 1141 "27. 
ὸ ἐν τοῖς θηρίοις ἔνεστι φιλία ἡεη1. 1285 384. τοῖς θηρίοις 
αἱ φυσικαὶ ὑποίρχασιν ἕξεις Ηζ8. 1144 ν8. θηρίν ᾿ κακία 

ϑὸ᾽ ἀρετή Ηη1. 1148 52. τὰ θηρία ὑκ ἀκρατῆ. ὅτε σω- 
φρονα ὅτ᾽ ἀκόλαστα ἀλλ᾽ ἢ κατὰ μεταφορών Ηηὅ. 1141 
ΒΑ, 1.1149 081. τί διαφέρουσιν ἔνιοι τῶν θηρίων ΡΎΤ1. 128] 
Ρ20. μυριοπλάσια ἂν κακαὶ ποιήσειεν ἄνθρωπος κακὸς ἤν 
Ηγ7. 1180 538 - 8. θηρία. τὰ ἀτιμότατα πο4. 1448019 
2. ἷ ᾳ ἔοτα. ἀπόλλυνται κα ὰὺ οἱ ταῦροι ὑπὸ θηρίων εἶπαι Ζιι8. 81] 

48, ζ29.5718}17. ι5.611817. 837.0620}88. 8. θ0132514, 11.80. 

6181. Πθ4. 1888 080. ἐν τῷ Πόντῳ τὰ θηρία τὰ ᾿μεγάλα 
ἐλάττω ἐστίν Ζιθ13. 589 "1. τὸν γόνον τῶν κεστρέων δὲν 

τῶν θηρίων κατεσθίει δὶ 299. 1529 ὑ21.. - 3. ἀ6 Ἰπϑροίίε, 
(ὗ ἀραχνη) κατωθεν κρεμαμένη τηρεῖν ὅπως ἂν μὴ φοβύ- 
μενα τὰ θηρία εὐλαβὴῆται ἀλλ᾽ ἐμπίπτῃ ἄνω Ζιι389. 623 
8427, 28. τὰ γινόμενα θηρία ἐ ἐν τοῖς σμήνεσιν Ζιι40. 628 582. 

θηρία ἐν τιῦ πυρί (ἀθ Υ] οὔ 1,ϑυβοόμη Ζοοῖορ ἃ Ταϊπιυὰ 
Ρ 228) Ζιε19. 56211. 



θηριότης 

ϑηριότης Ηη6. 1149 51. ἀἶδθὲ κακία. ἀκρασία. ορρ ἡρωικὴ 
ἀρετή Βη1. 1145 δ1 7866. 7.116051. ἡμβά. 5. 1200ῦ)6- 19. 

θηριώδης. βύβαλοι ὦ δορκαΐθες τὰ θηριώδη ὼ μάχιμα ἀπο- 
φεύγυσιν Ζμγ3. 668.518. οἱ πίθηκοι χεῖρας ὼ δακτύλυς ὰ 
ὄνυχας ὁμοίας ἀνθρώπῳ ἔχυσι., πλὴν πάντα ,αῦτα ἐπὶ τὸ 
θηριωδέστερον Ζιβ8. 802 4, φασὶν ἐκ τῷ τίγριος ὸ κυνὸς 
Ὕνεσθαι τὸς ἸΝδικὺς κύνας, ἐκ εὐθὺς ὁὲ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς τρίτης 
μίξεως: τὸ γὰρ πριῦτον γεννηθὲν θηριῶδες γίνεσθαί φασιν 
Ζιθ28. 601 86. --- ὁ θηριώδης, ἐν τοῖς ἀνθρώποις σπάνιος 
Ηη:. 1145.380. υἱς ὄντας ὠμεὲς ὼ θηριώδεις ρΡ1. 1420 }»5. 
οἱ Λακωνες θηριωδεις ἀπεργάζονται τὸς παῖδας τοῖς πόνοις 
Πθ4. 138812, ὁ7}29. θηριώδεις τὰ ἔθη αὶ τὰς ὄψεις πιδὶ. 
909518. ἀνδραποδώδεις αὶ θηριώδεις ἡδοναί ἨΗγ18.1118525. 
ἕξις θηριώδης Ἠ7η1. 1145 324. 6. 1148 019. θηριωδὴς ἀφρο- 
σύνη; δειλία. ἀκολασία 8], ἀϊβῦ νοσηματωδης Ηη6. 1149 86. 
τὸ τοιιίτοις χαίρειν θηριῶδες ΗΎ18. 1118 "4, τὸ θηριωδέστε- 
ρον ἀδίκημα μεῖζον Ραϊ4. 1878 536. 

Θήρων μόνος πυθιονίκης ἀναγέγραπται 514. 1512 08. 
θής. βαναυσοι ὸ θῆτες ἀοῇ Πγδὅ. 1218 818. 850. 1581 417, 

20. θὴτες οἱ αὐτοὶ ὦ ἑκτήμοροι ἢ 851. 1581 6. οἱ θῆτες 30 
πότερον πολῖται Πγό. 1218 318. 

θησαυρίζοντες οἱ ἰχθὺς τὴν τροφὴν ὥσπερ ἐν προλακκίοις 
πέττυσιν Ζμγ14. θΤ1ὅ 518, 614 ν21. 

θησαυρισμὸς χρημάτων ἀναγκαίων Πα. 1256 "98. 
θησαυριστικὰ ζῶα Ζια!. 488 520. 
θησαυρὸν εὑρεῖν Πε4. 1803 585. Ραδ. 1862 39. θησαυρῶ εὕ- 

βεσις Ηγὅ. 1112 827. 

Θησεύς Ῥαβθ. 1868 418. β28. 183971}20, 1399 852. Θησέως 
κήρυγμα [846.1586.527, 80, 87. 

Θησηΐς ποϑ. 1451 820. 

ϑητενειν τῷ Ἑύὐρυσθεὶ ἡεη12. 1248 "81. θητεύοντας ἐν Κρήτῃ 

καταγηράσκειν [448. 1680 "88. 
θητικός. τὸ θητικὸν πλῆθος ΠζῚ. 1817 826. 4. 1819 Δ28. 7. 

1821 86. τὸ θητικόν Πη9. 1829.586. δά. 1291 56. βι2. 
121421. οἱ ἀπορώτατοι ἐλέγοντο θὴτες ὺ θητικὸν τελεῖν 85 

380. 1581.520. --- ζῆν βίον βάναυσον ἢ θητϑιδν Πγὅ. 
1218 321. ἀρ. 1251 "12. ποιεῖν ἔργον θητικόν Ραϑ. 1861 

δ 

10 

1ιθ 

26 

80 

581. ἐργασία θητικιυτέρα Πθ6. 1841 14. θητικὸν καὶ ὄσλι- 
κὸν πράττειν Π|θ2. 183810021. --- παντες οἱ κόλακες θητικοί 

Ηδ8. 112551. 40 
βιασώτης. τοῖς θιασώταις ἕτερα χωρία τὰ δημόσια οβ1846 

"17, --- θιασωτῶν κοινωνίαι δι᾿ ἡδονὴν γίγνονται ΗἨΘθ11. 
1100 819. 

θιασωτικαΐ (τεμένη) οβ1846 Ρ1δ. 
Θίβρων Πη14. 1888 Ρ18. 46 
θιγγάνειν, Βγῃ ἅπτεσθαι. διὰ τί αὶ γίγνεται ἁψάμενα ἕν, 

ὥσπερ ὕδωρ ὕϑατος ὅταν θίγη Γαδ. 830 588. ὅταν οἱ πλά- 
νητες ὁιὰ τὸ πλησίον εἶναι δόξωσι θυγγάνειν ἀλλήλων μαβ. 
842 ῬΩ9. γίνεσθαι τὴν αἴσθησιν (μι τὴν ἀφὴν) ἅμα θιγγα- 
νομένων ΨψβΙ1ηι. 42852. ὀῆλον τῶτο γίνεται ᾿βυγγανόντων 50 
Ζμὸδ. 682 »2ὅ. ἐγκέφαλος θυγγανόμενος κατὰ φύσιν ψυ- 
ς Ζια16. 495 86. μᾶλλον φρίττομεν ἑτέρα θυγόντος πως 

ἡ αὐτοὶ ἡμῶν πλεῖ. 964 522. κἂν ποιὴ κἂν πάσχη θιγγά- 
νοντα ἀλλήλων Γαδ. 8326 νΩ, οὔ 9. 8321 52. Ζγβα. 140 θῶ, 
αὶ δι’ ἑτέρα θιγγάνασα ἡ φύσις δημιυργεῖ τὸ συνιστάμενον 55 
Ζγα 22. 18080. ὅσων ἂν ῳῶν ὁ θορὸς μὴ θίγη Ζιζ τ4. 
5687. αἱ μυῖαι τῦτῳ θυγγάνωσαι αἱματίζωσιν Ζιδτ. 582 
418. θρὶξ ἕλκει τὰ κῦφα θυγγάνυσα Ζιγ11. 61815. ἢ 
ἐπὶ τῶν φερομένων τὸ κινήσαντος θκέτι θυγγάνοντος κινεῖται 
ἐνῇ. 459.380. ὁ ἐκ νεφέλης ἥλιος παρὰ τὸ ἐκ τῆς σκιῶς 60 
θιγγάνεσθαι πιδ18. 910511. --- νοητὸς γίγνεται (ὁ νᾶς) 

θοΐνη 381 

θιγγανων ἡ νοῶν ΜΧ1. 1012 "21. τὸ θιγεῖν ἢ φάναι ἀλη- 
θές Μθιο. 1081 "24 ΒΖ. --- ὅτε μὴ θιγγάνειν αὐτῶν ὃδυ- 
νατὸν ὅτε πάντας τὲς οἰκείως ἐπεξελθεῖν λόγως ΠΗη1. 1828 

Β28, θιγεῖν πως αἰτίας τινός, τῆς “φύσεως ΜΑΤ7. 988 828, 
518. δ. 986 "28. 

θίξις. τὸ κινεῖν συμβαίνει θίξει τὸ κινητικῷ ΦΎ 2. 202 87, 8. 
τίς ἐστιν ἡὶ τοῖς μορίοις θίξις ψα 8. 407 518. θερμαίνει ἡ ἡ 
τὸ αἵματος θίξις αν16. 4718 18. μικρᾶς γενομένης θίξεως 

προΐεται δπερτα ΖΥΎΙ. 151 419. διόδω δὴ θίξει “γίνεται μόνον 

ὴ πέψις πνἢ ..84] Β2θ6, ἡ τὸ ἐγκεφαλν ψυχρότης φανερὰ 
γίγνεται κατὰ τὴν θίξιν Ζωβτ. 8652 8385. --- τὴν τῷ ἀνομοίν 

θίξιν ἀπάτην εἶναι ψυ8. 421 νᾳ͵ 
θίς. φύονται ἡ πρὸς πέτρᾳ ἢ ἐν ταῖς ϑισίν Ζιει6. 548 Ρ6. 

ἰχθύες ἀποκρύψαντες ὑπὸ θῖνα ἑαυτεῖς Ζιδ10. 881 525. ὁ 
κἔπφος θινὸς ὄζει Ζιι85. 620 515. ὁ θὶς ὁ μέλας φύεται 
πρὸς τὴ γῇ Ζ.θ18. 598 8515. 

θλῶν. περὶ θλαστῇ μὸ8. 885 315. 9. 386511-2 5. ἀϊδὺ ἐλατόν 
μὸϑ. 886 "22. τῶν θλαστῶν ὅσα μένει. θλασθέντα καὶ ὺ εὖ- 
θλαστα χερί, πλασταί μὸϑ. 880 826. κόπος γίνεται ὀστῶν 
θλω μένων πεῖ. 881518. αἱ πληγαὶ θλῖψιν καὶ ΚῚ θλάσιν ποιῶσιν" 
θλιβόμενον μὲν κοῖλον γίνεται, θλώμενον δὲ ἀραιόν. πθά. 890 
48, τὸ σκληρὸν τῶν μαλακίων ὁ θραυστὸν ἀλλὰ θλαστόν 
Ζιδ1. 828 "7. 

θλασις. ἀεῇ ἐπιπέὸυν κατὰ μέρος εἰς βάθος μετάστασις ὥτει 
ἢ πληγὴ μὸϑ. 886.518. οΓ πθα. 890 842, 4. 

θλάσμα." ὕδωρ τι. ὃ τὰ ἕλκη ᾿ὴ θλάσματα ταχέως ὑγιεινὰ 
ποιεῖ θ111. 84111. 

θλαστικὸν ἢ ὀιαιρετικὸν πᾶσα πληγή πε81. 884 "85. 
θλίβειν. ἀντιθλίβεται τὸ θλῖβον Ζγὸ 8. 168 "20. θλιβομένυ καὶ δὴ 

κινυ μένα τὸ ὀφθαλμῦ αι. 481 528. θλιβομένων τῶν πόρων 
ἐξέρχεται σπέρμα Ζιγι. 509 "21. τὸ ψυχρὸν περιεστηκὸς 
θλίβει τὸ ἐνὸν θερμὸν πκὸ 18. 981 528, θλιβόμενον διαχεῖται 
τὸ αἶμα πβ15. 86121. αὐρταὰ θλιβέντα. τεθλιμι μένα, ὅ ὅταν 
θλιψθὴ πκϑ. 925 λ18, 14,20. θλιβόμενόν τι κοῖλον γίνεται, 
θλώμενον ὁὲξ ἀραιόν πθά. 890 88. ὁυο ἴσον βάρος φέροντες 
ἐχ ὁμοίως θλίβονται μχ29. 851 "10. -- θλιβόμενοι διὰ τὸν 
πόλεμον ΠεΤ. 1801 .31. θλίβει ᾧ λυμαίνεται τὸ μακάριον 
Βα11. 1100 "28. 

θλῖψις. ἐχ ὑπείκει τῇ θλίψει τὸ τῷ ὕδατος ἐπίπεδον μὸ 4. 
8582 518. τι σφηκὶ ϑλῖψις ἰ ἰσχυρὰ γίνεται μχτῖ. 858 820. 
αἱ πληγαὶ δλῖψιν ἡ θλασιν ποιξσιν πθ4. 890 32. εὔτηκτον 
διὰ τὴν θλίψιν πὸ 2. 8716 2. ἡὶ τῷ νέφυς θλίψις κα. 394 
480. ἀνείργειν τὴν θλῖψιν αν 4. 412 39 (ΔΙΙουνὶ ΒΚ θλίψις 
Ῥϑτοχγΐομ βογΙ Ρ 510). 

θνατὰ χρὴ τὸν θνατὸν φρονεῖν (ῥοτὶ Ερίομδτηι, οἴ ΠογΘῃΖ Εριοι 
802, 2) ΡΩ͂ΣΙ. 1894 24. 

δγϑοεν. μέλιττα ὅταν ἀποβαλλη τὸ κέντρον θνήσκει Ζιγ1. 
519 5429. κηφῆνες θνήσκυσιν ὑπὸ τῶν μελιττῶν Ζιι40. 62 ὃ 
8416. οἱ θνήσκοντες πκὸ 18. 9817 829. τεθνᾶσιν Ηχ9. 1099 56. 
οἱ τεθνεῶτες Ηχ11. 1100 328. Ρβά. 1881 Ρ26. ὁ τεθνευὶς 
ὀφθαλμὸς (δάκτυλος) ὁμωνύμως μὸ12. 390512. ΜζΊΟ. 
1035 »2ὅ. τὸ τεθνηκός μκδ. 466 520. πολλάκις ἔδοξε τε- 
θνεὸς τίκτεσθαι τὸ παιόίον Ζιη10. 587.319. τὸ τεθνάναι τῷ 
ζὴν ἐστὶ κρεῖττον 40. 1481 344. 

θνητός. ἀπαθὴς θνητῆς δυσχερείας ὁ ὁ ἐρανός Οβ!]. 284 514. 
Θόας, ᾿Ανδραίμονος υἱός ἢ 596. 1576.522, 28. --- Θόας 

᾿Ιθακήσιος ἱστορεῖ 
[5898. 1674 829. 

θοινᾶται ἀντὶ τὸ 
πο. 1458 "24. 

θοίνη. θηρεύειν ἐπὶ 

ε 
ὃ 

παρὰ ᾧρυξὶ πικέριον καλεῖσθαι τὸ βέτυρον 

ἐσθίει μετέθηκεν Ἐυριπίδης (Εατ ἔν 190) 

θοίνην ἢ θυσίαν Πη 2. 1824 589. θοίνην ὃ 

τι 



882 θολερός 

δαιτυμὼν κρινεῖ ΠγΎ11. 1282 322. παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν θοίνην 
ἢ 508. 1561 342. 

θολερός. ὕδωρ θολερόν Ζιθ8. ὅϑ95}81. 24. 606 510. θ112. 
840 585. αἷμα θολερώτερον ᾧὶ παχιΐτερον, ὉΡΡ καθαρώτερον 
ὼ λεπτότερον, υ8. 458514. Ζμβῶ. 64182. ἡ γῆ ᾧ ὁ θο- δ 
λερὸς τόπος ὅτος κθ. 400 538. 

θόλος οἱ θολός. 1. αἰγατηθηΐαπι, τῶν μαλακίων. γίνεται ὃ 
θολός, καθάπερ τοῖς ὄρνισιν ὑπόστημα τὸ λευκέν, ὅτῳ ὼ 
τύτοις ὃ θολὸς διὰ τὸ μηδὲ ταῦτ᾽ ἔχειν κύστιν Ζμὸ δ. 619 
817. ἀφίησι παντα ὀδέποτε ἀθρόον τὸν θολόν Ζι81. 621 882. 10 
ἀφίησι τόν τε θολὸν σῚ θόλον, θορὸν) ἢ τὸ περίττωμα 
Ζιδι. 5234 }21. πρὸς βοήθειαν καὶ σωτηρίαν ἔχει ταῦτα τὸν 
καλεήμενον θολόν Ζμὸδ. 8191. οἱ πολύποδες ἀφιᾶσι. αὶ τὸν 
θόλον (ν 1 θορόν) ταύτη Ϊ 6 τῷ κοίλῳ αὐλῷ ὑπὲρ τῶν 
πλεκτανιὼν Ζιὸ 1. 524 818. ὁ πολύπος ἔχει τὸν λεγόμενον 15 
θολὸν ἐν τῷ λεγομένῳ μήχωνι 815. 1581 Ρῦ. ὁ πολύπυς 
ὼὶ ἡ τευθὶς διὰ φόβον ἀφίησι τὸν θόλον (ν ᾿ θορόν) Ζιι81. 
θ621}81. Ζμὸδ. 6719514. ἡ τευθὶς ἔχει τὸν θολὸν ἐν τῇ 
μυτιδὶ 818. 15682310. 817. 1521 "84. ἡ σηπία χρῆται 
τῷ θόλῳ (ν 1 θορῷ) κρύψεως χάριν Ζιι81. 621 "29, 88, 30 
62251. οΓ811.158]1 θ4}, αἰῶ. 4879 7. ---- 2. νϑβϑίοδ δῦγϑ- 
ταθηῦ, χιτῶν ὑμενώδης προσπεφυκυΐς Ζμὸ 8.61951. σπλαγ- 
χνον δὲν ἔχει τῶν μαλακίων, ἀλλ᾽ Ν καλῦσι μύτιν ἡ ἐπὶ 
ταύτη θολόν (1 θέλον, θορον) Ζιδ1. 534 " ὅ, 19 οὖ 20 
αἱ ῥτὸ πόρον (ν 1] θορόν) ἰορ θολον. αἱ μὲν τευθίδες δ 86 
πολύποδες ἔχυσιν ἄνωθεν τὸν θολὸν ἐπὶ τὴ μὕτιδι μᾶλλον, 
ἡ δὲ σηπία πρὸς τῇ κοιλία κάτω Ζμὸ δ. 819 58, πρὸς τῷ 
τα ὃ 5. 681 "28, πλείω ἔχει ἡ σηπία τὸν θολόν δ 5. 
619."16. -- 8. αἱ ἐγχέλεις λεπτὰ ἔχυσαι τὰ βράγχια 
αὐτίκα ὑπὸ τῷ θολᾷ τὰς πόρυς ἐπιπωματίζονται Ε 294. 20 

1039 529. --- 4. ἐν τὴ Σαρδοῖ τὴ νήσῳ εἶναι ἄλλα τε πολλὰ 
ὼ καλὰ ὼ θήλως περισσοῖς τοῖς ῥυθμοῖς κατεξεσμένος θ100. 
888 Ρ14 Βεοοκπιδηη. ἐδβυχαϊη68 ΘΒ ΒΘ ΘΓΙΟ86, 4880 [14}18 
σΡΟΪα6, ποβύγαυ θυ8 Καροίρονῦ! 6 ἀϊοαηῦαν. --- ἱποοῦ- 
βίδα βογιρύασα νοοδθα τ πὶ βόλος. θολός - θόρος, θορός ες 
ἔλούυχη οδὺ, αὐ δἷ8 Ρτο θορός ἑαχίαὶ ἰαβογίαμη 81} θολός. 
ὅταν ἡ σηπία ἀφὴ τὸν θολέν (Υ 1 θόλον, θόρον), βθίηθῃ 
Ζιε18. 580 51ὅ. ὁ ἄρρην τῶν μαλακίων καταφυσᾷ τὸν θολόν 

σι θορόν), Βοπιθῃ ΖΙΕ1 3. ὅ44 34. οὗ ΑΖΙ1 470 οἐ θορός. 
θολν. οἱ θηρενοντες θολῶσι τὸ ὕδωρ 294. 1529 527. 
δολωὸδης. ἐν τοῖς θολωυΐδεσιν ἀναταραάξας κρύπτει ἑχυτὸν ὁ 

βάτραχος Ζι81. 620 Ὁ16. 
θέλωσις. τὰ μαλάκια οἷον φράγμα ποιῶνται τὴν τῶν ὑγρῶν 

μελανίαν κ θόλωσιν Ζμωὸ 5. 619 81. 

θρασκίας 

κίων, 1. Ρἰβοΐαπι, ἀθϑον Ζιζ τά. ἡ γονὴ ὦ πᾶσιν ἀλλ᾽ ἐνίοις 
(οἷον) οἱ καλυΐμενοι θοροὶ τοῖς ἰχθύσιν. Ζιγ30. ὅ21 "20. τὰ 
μὴ ζῳοτόκα πλείω ἔχυσι θορὸν ἣ ἢ ὅσον πρὸς τὴν ὀχείαν 
ἱκανόν" μᾶλλον γὰρ βύλεται ἡὶ φύσις δαπανᾶν τὸν θορὸν 
πρὸς τὸ συνανξειν τὰ ᾧά, ὅταν ἀποτέκη ἡ θήλεια, ἢ πρὸς 
τὴν ἐξ ἀρχὴς σύστατιν ΖΎΎ 7. 151 524. πότε ὼ πῶς ἀφιᾶσι 
τὸν θορὸν οἱ ἄρρενες Ζγγὅ. 1568 88 βα4ᾳ. οἵ Ζιζ 14. 568 415. 
οἱ πόροι πλήρεις θορῇ γα 4. 111 520. Ζιγ1. 509 Ὀ20. εὖ. 
54081, θ15. 899 "24 ααοὰ τοβαϊαῦ ἀθ Οτγβδῦ ἀθ τιῦ]ο- 
ταμα οΥρϑηὶβ 28. θορὸς φαίνεται ἐνωὼν ἢ οἱ πόροι σφόδρα 
δῆλοι Ζιγι. 51051. Οἱ ἄρρενες) ἐπακολυθῶῦντες ἐπιρραίνυσι 
τὸν θορόν, παρεπόμενος ἐπιρραίνει ἐπὶ τὰ ὠὰ τὸν θορόν, τέ- 
λος δὸὲν λαμβάνει τῶν ᾧῶν, ἐὰν μὴ ἐπιρράνη ὁ ἄρρην τὸν 
θορόν Ζιζ 14. 568 581, 231, 11, 7, 3. 18. 561 "6, 4. Ζγα31. 
180.320. 5. 1765 50, 756 419. 2ὅ, 7.151 ,,15. ὁ πόρος τὸν 

θορὸν ἐξίησιν Ζιζτά. 5681, ἡ ἄφεσις τὸ κυήματος ὰ τῇ ὃ θορὰ 
Ζιθ80. 6081. οἱ ἐπιτραγίαι. ἐκ ἔχυσιν ὅ ὅτε ῳὸν ὅτε θορὸν 
ἀδέποτε, ἡ ἔγχελυς ἀδέτερον ἄτ᾽ ῳὸν ὅτε θορὸν ἔχει Ζιγ11. 
588.516. ζ 14. 869 46. --- οἱ πλεῖστοι νομίζυσι πληρᾶσθαι 
τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἀνακαάπτοντα τὸν θορόν, αἱ ἀνακά- 
Ψεις τῇ θορῷ ἢ τῶν ῥὑν, ἀνακάπτειν τὸν θορόν Ζιεδ. 541 
818. Ζγγδὅ. Τῦ6 "4, 7. --- 2. βογρθηύαπι, Ζιγὶ. ὅ09 "20. 
ε5. 54081. Ζγαά. 111 520. --- 8. τῶν μαλακίων. ὁ πό- 
ρος τῷ περιττώματός ἐστιν ἥ τὸν θορὸν ἀφίησι διὰ τῷ πόρα 
Ζγα15. 150}268 Αυν. ὁ ἄρρην ἐπιρραίνει ἐπὶ τὰ ᾧὰ τὸν 
θορόν Ζιζ 18. 507 36. --- θορός ῥτο θολός βογίδθπάυπι Ζιε 
12. 544 34. 18. 550 315, οὗ θολός ρ 83825886. --- γ΄] θόρος 
ΒΚ οχμίραϊ δὰ Ζιγ1. ὅ09 520. εὖ. ὅ40 581. ζ18. 8614, 

θορυβεῖν. πολλοὶ καταπλήττυσι τὶς ἀκροατοὶς θορυβᾶῶντες 
Ργ7. 1408 826 (οΥ παθητικῶς λέγειν 324). ---- οἱ ἀκροαταὶ 
θορυβῦσιν (οὈϑίγθραπθ) ΡΎ18. 1419516. ρ19. 1438 314. 
ἐθορύβησαν αὐτῷ εἰπόντι Ρβ28. 1400 510. ---- ρ888. ἐθο- 
ρυβᾶῆντο (ἰ 6 ἰαγθαθδπίαγ, εἰς ἀπορίαν καθίσταντο) οἱ ἀρ- 
χαῖοι Φα 2. 1858 26. οὔ ΟβΙ18. 298 "9. --- θορυβῶνται 
(ϑἐγϑρίτα Ρἰδαάοπίϊαπι Δρργοδαπίιγ) μᾶλλον οἱ ἐνθυμημα- 
τικοὶ λόγοι Ῥα2. 18δ6 "28. β38. 1400 029. 

θόρυβος. ἐν ταῖς ὀημηγορίαις πῶς τοῖς θορύβοις ἀπαντητέον 
Ρ19. 1482 5838, 1488 518. φυλάσσεσθαι τὺς νυκτερινὲς 

θορύβυς ἢ 154. 1504 515. 
«θορυβώδης. ἐν τῷ θέρει ἄδει κόττυφος, τῷ χειμῶνος φθέγ- 

γεται θορυβιῦδες Ζιι49 Β. 682 Ρ18. 
Θούριοι. δογιπι, Τ6Β ΡαΒ]1οᾺ6 Πε8. 1808 381. 7. 1801 527, 

80,6. Ἡρόδοτος Θύριος Ῥγϑ. 1409 328. 
Θύριος πόλις θ169. 846 088. 

θορικός. τὼ λορικά, ΥΑ88 58 }1}8]18. τῶν ἰχθνων οἱ αὲν ἔχυσι 45 Θρᾷκη. κατὰ Θρᾷκην 5918}17. 288. 1522]. ἐν τῇ Θ.. 

θορικὰ οἱ ὁὲ ὑττέρας Ζγγ 5. 185 320, 22 (οῃὶ Δαν, 86ἃ 
οὗ ΨᾺΙ] Ροοὺ ΠῚ 12). δυο ἄττα ψαθυρὰ προσηρτημένα τῷ 
ἐντέρῳ θορικά Ζιὸ 2. 521.380. ὡσαύτως τε διάκεινται οἱ 
ἄρρενες πεοὶ τὰ θορικὰ οἵ τῇ σελαχώδεις ἢ οἱ ἐν τι γένει 
τῷ τῶν ωοτόκων, ἢ σπέρμα κατὰ τὴν ὥραν φαίνεται ἀμ- 50 
φοῦ ἐκθλιβόμενον Ζγγῦ. Τ 565518. --- πόροι θορικοί. 1. θ68068. 
τῶν σελαχῶν οἱ θορικοὶ πέροι προσπεφύκασι τὴ ὀσφύϊ Ζιζ11. 
566811. οὗ δῖη1 2171 [ 218. --- 2. Ροτὶ Εθαῖμα168. (τῶν 
ἰχθνων) ἔ ἔχυσι διαφορὰς ἡ ἄλλας πρὸς ἄλληλα οἵ τε θορικοὶ 
πόροι ὼ οἱ ὑστερικοί Ζιζ 11. 66.311. αἱ ἐγχέλυς θορικὲς 85 
πόρυς ἐκ ἔχυσιν Ζιζ 10. ὅ10 80. (ὀρφως) ἴδιον ἐν αὐτῷ 
ἐστὶ τὸ τὸς θορικὲς πόρυς μὴ εὑρίσκεσθαι 808. 1580 080. 

πόρος τὰ ἄρρενα (τῶν ἐντόμων) θοριυοὶς αὶ φαίνεται ἔχοντα 
Ζγα 160. 121 512. ἔχυσιν οἱ ἄρρενες λεπτὸς πόρυς θορικύς 

περὶ τὴν Θ. θ19. 881}29, 41.888524. 115. 841828. 118. 

84115. Ζιθ28. 600 38. 86. 620 533. εἰς Θράκην [448. 

1550 "44 ἐν Βιθυνίᾳ τὴς Θρῴκης θ88. 832 028. Χαλκι- 
δεῖς οἱ (Χαλκιδικὴ ἡ) ἐπὶ Θρῴκης. Πβ12. 1214 24. θ120. 
842 35. Ζιγ12. 519 516. οἱ ἀπὸ Θρᾷκης Χαλκιδεῖς [ὶ 98. 
1492 Ὁ271. 

Θρᾳκίας νηΐ σ 9718 Ρ17. 
Θρᾷξ. οἱ ἐν τῷ Πόντιν Θρᾷκες εὐθυτριχες Ζγεϑ. 182 083. 

οἱ Θρᾷκες πιαίνυσι τὰς ὕς Ζιθ6. 59 325. Θρᾷκας ἐποι- 
κῆσαι τὴν Εὔβοιαν [5589. 15710487. Θρᾷκας ᾿Ηϑωνες ὄντας 
οἰκῆσαι Ἠσδωνιίδα κὶ 438. 1550 382. ΘΟΓΆΠΙ ΠΙΟΓῸ8. οὗ ἰῃ- 
δθηὶα Πη2. 1324 11. ΡΎ11. 1412]. φΙ. 8058 8271. πιε8. 

911 82. εὐθὴς ὁ Θρᾷξ ΠΕῚΟ. 1812 814, Κότυς Θρᾷξ 
οβι8ὅι: Δ94, ἐν Κύκλωψι τοῖς Θρᾳξί θ121. 842"11. 

Ζγα14. 172018. πόροι θορικοὶ τῶν καράβων Ζιδ3. 521 518. 60 Θράσιππος Πθ6. 1841 "86. 
θορόςε, βοπιθῃ βθηϊαὶθ τῶν ἰχθύων, τῶν ὄφεων, τῶν μαλα θρασκίας, μέσος ἀργέστε ὶ ἀπαρκτίν, πόθεν πνεῖ μβ 8. 868 



θρώσος 

529, 88, 86451,14,Ρ4, 865 .48,7. κά. 894 580. 
σκίας χαλαζωδης, αἴϑριος μβ 6. 3604 922, 29. 

θράσος. οΡΡ᾽ αἰδως Οβ!12. 291 "26. ἀνδρία δύναμιν ἔχασα 
θράσος ἐστίν ΠΕ10Ο. 1812 519. --- ἀἰδὶ θαρσος νἩ ν. 

ἐρασύβυλος Θρασύβουλος Ρβ 28. 1400 819, δ 
θρασύβυλος Μοῦ ὑγγδῆηυβ, ἡ Περιανδρε Θρασυβύλῳ 

συμβυλία ΠγΎ 18. 1284 527, 82. Ε10. 1811 320. --- ὁ Ἱέ- 
ρωνος ἀδελφός ΠΕῚΟ. 1812}11. 12.1816.}88. --- ὁ κα- 
ταλυσας τὸς τριάκοντα τυραννυς Ρβ34. 1401 884. 28. 

1400 382. Θρασύβευλος θρασύβυλος Ῥβ28. 1400}19. ιἴὸ 
θρασύδειλοι ΗΥ10. 1115 082. ηεγ7. 1284 08. 
θρασύμαχος Θρασύμαχος ,Ρβ38. 1400 20. 
Θθιασύμαχος κατέλυσε τὴν περὶ Κύμην δημοκρατίαν Πεδ. 

1805 81. --- Θρασύμαχος τβθῦοῦ Ργϑϑ. 1409 32. 11. 1418 
18. τι84. 188 082, Θ. ἐν τοῖς ἐλέοις ΡΎΙ. 1404 514. 16 
Ἡρόδικος Θρασύμαχον ' ἀεὶ θρασύμαχος εἶ Ρβ28. 1400 
19, 

θρατύνεσθαι, ΟΡΡ ὑπομένειν ΗΎ10. 1118 588. 
ϑρασὺς ὁ τῷ θαρρεῖν ὑπερβάλλων περὶ τὰ φοβερά Ἠβ1. 

1107 58. 710. 1116 29. ηεβ8. 1221 8517. Ὑ1. 1228 338. 20 

ὁ θρασὺς ἀλαζὼν καὶ Ἂ προσποιητικὸς ἀνὸρείας ἨΎ10. 1115δ}80. 
ὁ θρασὺς ὃ ὑμοιόν τι ἔχει τῷ θαρραλέῳ Ηη10. 1161 "7, 

θρασύτης, ὁΡΡ δειλία, ἀἰδ᾽: ἀνδρεία ηεβ8. 1220589. θρασύ- 
τῆς τὸ σφόδρα θαρρεῖν Ῥβ14. 1890 3481. ἡ θρασύτης ὅ ὅμοιον 
ἀνδρείᾳ Ηβ8. 1108.481, 1109 52, 9. χρήσιμον μόνον πρὸς 35 
τὸν πόλεμον Πβϑ9. 1269 088. 

θρᾶτται, αἱ καλύμεναι Ζγεθ. 18 "28. 

ὁ θρα- 

θρίξ 888 

ψυχή ψβ4. 415528. Υ12. 484 522. ζ. 2. 468 "2. αν 8. 474 
481. 18.479 80. Ζγβ8. 186 486. 4. 140 586. αὶ τῆς θρε- 
πτικῆὴς ψυχὴς δύναμις Ζγβ4. 140 29. θρεπτικὴ ᾧ αὐξη- 
τικὴ ζωή Ηα6. 1098"1. τὸ θρεπτικόν Ψβ2. 418 381, Ρ, 
1,12. 8. 414 481,81. γ9. 482 339. υ]. 4564 .518. ζ 3. 
468.328. Ηα18. 1102 "11. ζ΄ 18. 1144.310.. ὁ θρεπτικὸς 
τόπος υ8. 451 482. τὸ θρεπτικὸν μόριον υ1. 464 082. αἱ]. 
4806911. --- τὸ θρεπτικὸν πρώτη ὸ κοινοτάτη δύναμις τῆς 

ψυχῆς, τὸ θρεπτικῶ ᾧ τὰ φυτὰ μετέχει ψβ:. 418 "7. 
4. 415 828. γϑ. 482 829. 12. 484 222, 26. τὴν θρεπτικὴν 

ψυχὴν ἔχυσι τὰ σπέρματα ὃ, κυήματα Ζγβϑ. 1860 488. 
τὸ θρεπτικὸν χωρίζεσθαι τῶν ἄλλων δυνατόν, τὰ δ᾽ ἀ 
τύτυ ἀδυνατον ψβ2. 418.381, 5. 8. 414 81. υ1. 464 518. 
ανϑ8. 414 δ11. ἢ θρεπτικὴ ψυχὴ ἐνεργείᾳ μία ζ2. 4682, 
428. ἐν τίνι τόπῳ πρώτῳ ὑπάρχειν πέφυκεν ὴ θρεπτικὴ 

ψυχή αν. 414 481. ζι. 461 υ84. υ]. 454082. αὶ αὐτὴ 
δύναμις τῆς ψυχῆς θρεπτικὴ ᾿ γεννητική ψβ.. 416 419. 
Ζγβ4. 140 5860. γένεσις ἡ πρώτη μέθεξις ἐ ἐν τῷ ϑερμᾷ τῆς 
θρεπτικῆς ψυχῆς αν18. 419 380. τὸ θρεπτικὸν ἄμοιρον ἀν- 
θρωπίνης ἀρετῆς Ἠα18. 1102 δ11. πεβὶ. 1219}21. 

θρηνεῖν. θύειν τῇ Λευκοθέᾳ ὼ θρηνεῖν Ρβ28. 1400 6. 
θρηνητικὸς ἐκ ἔστιν ὁ ἀνδρωδης Ηἰι11. 1111 "10. 
θρῆνος. ἐν τοῖς πένθετι αὸ θρήνοις ἐγγίνεταί τις ἡδονή Ρα11. 

1810}525. -- κόμμος θρῆνος κοινὸς χορὸ ὦ ἀπὸ σκηνῆς 
πο12. 1452 524, ὁ θρῆνος Οὐυσσέως ἐν τῇ ἸΣκύλλη πο1δ. 
1454 480. ᾿ : 

θρηνῳδοὶ μυσικαί, Καρῖναι ἢ 5601. 1570 "16. 
θράττει ΡΎ11. 1412 "84. (Ἰυἀίταγ, ἴπ βοῃὸ νοσβυ]ογαχῃ Θριάσιον. πεδίον πκς 11. 942 319. 

θράττει. Θράττη) ϑρεὶ. θριγκὸς οἰκίας ᾧη8. 240.318, 27. 
βραύειν (εἴ ἡραῦσις). θραύέεσθαι, ἀϊδὲ τέμνεσθαι μὸ 9. 881 80 θριγκῆν. οἰκία θριγκυμένη Φηϑ. 246519, 27. 

45. θραυστόν, ἀϊδὶ κατακτόν, ΟΡΡ ἄθραυστον μόϑ. 8386 49, 
10. 8. 385 514. ορρ ὑγρόν Ζμβ6. 651}86. θραύεται τὰ 

κραῦρα ταχέως, ἀϊει μαλακόν, χονδρῶδες Ζμβϑ. 658 "81. 
ὀστῶν δὲν καμπτὸν δὲ σχιστόν, ἀλλὰ θραυστόν Ζιγϑ. 511 
411. τὸ σκληρὸν τῶν μαλακοστράκων ἐ ἐστὶν αὶ θραυστὸν ἀλλὰ 885 
θλαστόν Ζιδι. 528 "7. οἵ Μιθ64. τὸ στέαρ ἐστὶ θραυστὸν 
πάντη ἢ πήγνυται ψυχόμενον, καὶ ἡ δὲ πιμελὴ χυτὸν ἢ ἀπη- 
τον 'Ζιγιτ. 52057. εὐλόγως τὰ μείζω θρανεται μᾶλλον 
τῶν μοιρῶν Γαϑ. 826 426. ἀνάγκη, θραύεσθαι τοὸ πλέον 
ἀπέχοντα τᾷ μέσα μχ1ὅ. 852 288. ἐν ταῖς λίμναις αἱ πέ- “ὁ 
τραι ὶ θραύονται ὁ ὁμοίως διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι κύματα. ὁμοίως 
πχγ88. 985 514. ἀμα κόπτοντι, σιδηρίῳ αὶ ταῖς χερσὶ θραύ- 
ὄντι ταχὺ διαθραύεται ἡ νεοττιὰ ἀλκνόνος Ζι14. 61605271. 
διὰ τὸ κινεῖσθαι μᾶλλον θραύεται (τὰ κυύμενα ἄρρενα τῶν 
θηλέων) Ζγὸδθ. 118 38. 4 

βραυπίς. τοίεγθαν ἱπίον τὸ ἀκανθοφάγα Ζιθ8. 592 080 (ν] 
θλυπίς). ανὶϑ ἀὐδοάδπι οὔ 88 121, 69. 

θραῦσις, ἀοῇ ἡ εἰς τὰ τυχόντα μέρη αὶ πλείω δυοῖν διαίρε- 
σις ὦ χωρισμός, ἄϊδὲ κάταξις μὸϑ. 886 ."18, 12. οὗ 12. 
390 Ρ7. δ0 

βραῦσμα. τὰ μεγέθη τῶν ἀπορρηγνυμένων θραυσμάτων τῆς 
χαλαζης κά. 894 4, 

ρεπτικός. ὁ ἐλευθέριος θρεπτικὸς τῶν ζώων τῶν ἴδιον ἐχόν- 
των τι αρδ. 125080. --- τῆς τροφὴς τὸ μὲν θρεπτικὸν 
τὸ δ᾽ ̓ αὐξητικόν Ζγβ6. 7144 088. συνίστασθαι ἐκ τῆς σπερ- 56 
ματικῆς περιττώσεως αὶ τῆς θρεπτικῆς Ζγβ 6. 144 0838. τὸ 
ὀσφραντὸν τῶν θρεπτικῶν ἐστὶ παθος τι αιδ. 445 39. θρε- 
πτικὴ ὕλη ΦΤβ1. 822 518. --- τὸ θρεπτικόν, ΡΆτΒ βῖσθ ἴὰ- 
βυἰα6 νοροίδυϊνα δηϊπηδθ, ἡ θρεπτικὴ δύναμις τῆς ψυχῆς 
ψβ4. 41619. Ὑ13. 484 326. αν. 474}11. ΖΎβΤ. 145 δ 
Ῥφ4, γ7. 151 Β16. θρεπτικὴ ἀρχή ζ1. 461 084. θρεπτικὴ 

θρίξ. 1. υπίνοτβθ. τὸ τῶν τριχῶν γόνος Ζγε8. 182 320. 
(αἱ ἀκανθώδεις τριχῶν εἶδός τι Ζγεϑ. 181 584). γτϑίδσίυῦ 
δὰ τὰ ξηρὰ ὼ στερεά, τὰ ἁπλῶς γῆς, τὰ ἑλκτα Ζια 1. 

487157. Ψψαῦ. 4101. γὙ18. 485 5258. μὸϑ. 386"14. 10. 
889512 (τῶν τετραπόδων ἢ ψοτόκων σκληρότερα πάντα 
τριχός Ζμβ18. 651}12), δὰ τὰ οὁμοιομερὴ Ζιγ3. 5117. 
μδιο. 8388"17. λέγω ὃὲ ἢὶ τὰ ὀστᾶ ὶ τρίχας ᾧ πὰν τὸ 
τοῦτον ἐν ταὐτῷ, 86. τῷ ξυλωόει μὸϑ. 881 1 οὗ Μέ401. 
ἡ τῶν τριχῶν φύτις Ζγεκ. 784 "4. 6. 186.319. αἱ τρίχες 
αὶ τὸ ἀνάλογον (πτερά, λεπίδες), ὶ τὰ συγγενῆ Ζγε8. 182 
λ11, 80. βθ. 14ὅ 510. ὁ περὶ τῆς τριχὸς λόγος τῆς ἰσχυ- 
ρῶς μὲν ὁμοίως ὸὲ πάντη τεινομένης, ὅτι αὶ διαρραγήσεται 

οβ 18. 295 081. δοκεῖ πηγὴ εἶναι ἡ κεφαλὴ τὸ ὑγρθν οιὸ 
δ αἱ τρίχες, διὰ τὸ πολὺ ὑγρόν" ἔχει πᾶσα θρὶξ ὑγρότητα 
πρὸς τὴ ῥίζη ὙΜίσχραν ,.πβ10. 867 325. ΖΙΎΙΙ. δ18 θ18. 
ἡ οἰκεία τὴς τριχὸς ὑγρότης 1226. 1519 815, 22. τὰ με- 

ταξὺ διαστήματα τῆς τριχὸς μηδεμίαν λαμβάνειν βαφην 

χά. 194 1. -- ἡ φύσις τῆς τριχός ἐστι σχιστή Ζιγ10. 

5117 21. ἡ ἐν ταῖς θριξὶ τροφή, ἀναθυμίασις Ζγεά. 184 
11. 8.182 Ρ19. τῶν τριχῶν μεταβολή. ἔκφυσις, περί- 
ὄρομος, βάθος, λίσσωσις Ζγεῦ. 185 "9. πβθ. 8676. φ8. 
808 328,20. πη]. 889 8328. Ζια7. 491 Ἀ7. ὠκρα, κορυφή, 
ῥίζα τὴς τριχός πζ δ. 886 525, ΖΙγ11. 618 ."9, 018. τίνος 
ἕνεκα τὸ τῶν τριχῶν ἡ φύσις ἐποίησε γένος τοῖς ζῳοις 
Ζγε8. 182 320. τῷ ὠὡπτικῷ χάριν, σκέπης χαριν Ζμβ8. 688 
582, 14, 0658 319. 

ῶ. τῶν τριχῶν γένεσις, αὐξησις, φθίσις. αἱ τρίχες γί- 

νονται ἐκ τῶν τῆς τροφῆς περιττωμάτων, ἐκ τῆς ἐπικτήτυ 
τροφῆς Ζγεθ. 186 "4. 8. 188527. β6. 144026, 140 51. 
πλαῦδ. 951 081. Ζιη3. 882 085, ἐκ τῇ ὑγρᾷ πεφύκασιν 
πη21. 889 080. ἐκ τῶ δέρματος γίνονται Ζγβ6. 145 320. 



884 θρίξ 

ε8. 182. 380, φνονται Ζγεά. 184 528. πι31. 894 54, εἰσίν 
πι84. 8948. αἱ τρίχες τῶν δερμάτων πι88. 8451. τρι- 
χὸς παχύτητος ᾧ λεπτότητος αἴτιον μάλιστα τὸ δέρμα 
Ζγεϑ. 182 824. ἐν τοῖς παχυτέροις δέρμασι σκληρότεραι 
αἱ τρίχες ἡὶ παχύτεραι, πλείας δὲ ᾧ μακρότεραι ἐν τοῖς 
κοιλοτέροις ὦ ὑγροτέροις, ἄνπερ ὁ τόπος ἢ τοιῶτος οἷος ἔχειν 
τρίχας Ζιγ10. 517 Ὁ11. αἱ τρίχες ἐκ τιν πόρων πθ18. 
890589. λς 2. 965 }9. --- αἱ τρίχες λαμβαάνυσι μέγεθος, 
τροφήν Ζγεϑ8. 182 08. πὸ18. 878 "82. ἐκ αὐξάνονται ἀπο- 
τμηθεῖσαι ΖιγΎ11. 518527. μεταβαάλλυσι κατὰ τὰ δέρματα 
Ζγεδ. 185 "14. 680. 882 09, 18. πη21. 889 381. ὑδὲν 
συμμεταβάλλεσιν Ζγεῦ. 185 "12. ἀλλοιῶνται ἢ 882. 1584 
86. φύονται, ἀναφύονται, παραφύονται πὸ4. 8171. ΖΙΥ11. 
51812. Ζμβ14. 658 326. περαίνυσιν ἔξιυ πβ11. 861 589. 
λείπυσιν, ὑπολείποσι Ζγβθ. 145 81ὅ. ΖΙγ11. 518 525. 
ῥέασιν Ζιγι1. 518 525, Ῥ24. ἐκρέυσιν πὸ 18. 878 82. πίπτυ- 
σιν ἐξ ἀνθρώπων ᾧταϑ8. 818 Ρ14. ἀπομαδῶσιν θ18. 8861. 
ἀποβάλλειν, ἀποψήχεσθαι τὰς τρίχας πι21. 898 38. Ζιι45. 

680}11. τὸν πτύελον ὼ τὰς τρίχας ἢ τὸς ὄνυχας παρα- 

βάλλων γΕη1. 1285 388 ΕἸ ΖΒΟΠΘ. ἐκὸιδόναι εἰς τρίχας 

πιθ2. 898 094 --- βάπτειν, μυρίζειν τὰς τρίχας ἢ 326. 1519 
817. 

8. διαφοραὶ τῶν τριχῶν Ζγεϑ. 181 380 8, 718251. 1. 
718 320. κατὰ σκληρότητα ὁ μαλακότητα. σκληραί Ζιγι0. 
511}18,. 20. ζ81. 581 Δ2. Ζγεϑ8ϑ. 188 818. πι 22. 898 382. 

σκληρότεραι Ζιγ10. 517 11. 11. 618 Ρ21. θ5. 594 "1. 
Ζγεϑ8. 182 080, 188 }8. πι28. 898 386, σκληροτάτη Φ 2. 
800 09. μαλακαί Ζιγ10. 517}915, 18, 20. 11. 5818 521. 

Ζγεϑ. 188 36. μαλακωτέρα Ζιι45. 680 "30. πι28. 898 586. 
μαλακωτάτη φ2. 8069. --- κατὸ μῆκος ᾧ βραχύτητα. 
λαμβάνει μέγεθος Ζγεϑ. 1828. μῆκος ἐκ ἴσχει Ζγε8. 
1889. μακραί Ζμβ14. 668 338. Ζγεϑ. 178212. μα- 
κρότεραι πι28. 898 "86. Ζγεϑ. 182 16. Ζιγ10. 517 "11. 
βραχεῖαι Ζγεϑ. 182"12. Ζμβι14.658584. χθ. 797}26. --- 
κατὰ εὐθύτητα ἢ ϑλότητα. ὀρθαί, ὀρθότεραι πη 15. 888 Ρ16, 
19. 21. 889 389, 20. φριξαί φθ. 812 "28. εὐθεῖαι Ζιγ10. 
511020. Ζγεϑ8. 182 080. φ8. 808 "5, 6. ὅλαι Ζγεϑ8. 182 
590,80. ἡ ὕλότης ἐστὶν ὥσπερ βλκισότης τῶν τριχῶν, τῆς 
ἐλότητος σύστασις Ζγε 8. 182 "28, 28. πιδά. 909 380. 
συντρέχει ἐπὶ τὰ πυρὸς καομένη ἡ θρίξ Ζγεϑ. 182 28. αἱ 
κεκαμμέναι Ζιγ10. ὅ17 "20. ἐλότεραι πιὸ 4.909 380. ἐκ- 
κλινεῖς φ5. 809 Ρ28. --- κατὰ τὸ πλῆθος ὀλιγότητα. 
τριχῶν πλῆθος Ζγα 320. 128 "20. τὸ ἔριον τριχῶν πλῆθος 
ἐστιν Ζγεϑ. 188 26. δοκεῖν ἐνίοις ζὴν περιεργότερον τριχιῖν 
τε πλήθει ἢ κόσμῳ πολυτελεὶ Πβ8. 1261 25. πλείως 
Ζιγ10. 511 11. μαναί Ζμβι4. 658 526. ΞῸ κατὰ πα- 
χύτητα ἢ λεπτότητα ὥγεϑ. 182 324. ἀκανθωδεις Ζγε ὃ. 
181 084. ἔνιαι ῥκέτι θριξὶν ἐοίκασιν ἀλλ᾽ ἀκανθαις Ζιγ 10. 
511 028. παχεῖαι Ζγε8. 182 588, 86,}1. Ζιβ8. 502 526. 
φ8. 808 Ρδ, θ6. παχύτεραι Ζιγ10. 6171 "11. παχύταται 
Ζγε8. 1829. λεπταί Ζιβ11. 508 "26. Ζγεϑ. 182 38, 
85, 1, 188 34, 7. λεπτότεραι Ζγεϑ. 188 54. --- κατὰ τὰς 
χρόας Ζιγϑ. 511518. ματαβάλλειν τὰς χρόας Ζιγ11. 518 
47. 12. 519510. 680. 882 "9, 18. συμμεταβάλλειν τι δέρ- 
ματι τὰς χρόας Ζγβ6. 145 521. τὰ ποικίλα τῶν ζῴων 
κατὰ τὰς χρόας ΖΙγ11. 51816. λευκαί Ζγε4. 184 526. 
5. 185 01. 6. 18684, 10. Ζιγ11. ὅ18510. χθ. 797 Β15. 

πι21. 894 88. λευκαίνεται ἢ ἀπ᾽ ἄκρας κἡὶ ϑρίξ Ζιγι1. 518 
849, Ζγεὶϊ. 780 Ρ»θ6. πολιαί Ζγεῦ. 185 384. ΖΙΎΙ1. 518 310. 

πιδ. 8912. πολιότης Ζγεά. 184381. πολιά πιϑά 894 09. 
πολιῶνται, ἐπιπολιῶνται Ζγεδ. 185 319, 18. μέλαιναι Ζγεδ. 

σι 

20 

28 

46 

560 

θρίξ 

185 319, Ρ7, 8. 188 84, 8. 808 Ρ6. πυρραί Ζγεδ. 185 
419. τί πυρρὰς ποιεῖ τὰς τρίχας πλη 2. 966 528. ξανθαί 
φό. 809 "25. --- κατὰ τας ἡλικίας. συγγενεῖς ΖΙΥἃΙ1 518 
818, Ρ24. η4. 584 828. συγγενικαί πὸ18. 818 "27, 25. 
ὑστερογενεῖς ΖιγΎ11. 618 821, 82, "8, 2ὅ. 80. 681 "82, 
Ζγεϑ8. 184 81. --- ἡ δι᾽ ἡλικίαν τῶν τριχῶν πολιότης γε. 
184 381, κατὰ τὴν ἡλικίαν ΖΙΎΙ1. 518325, --- ἄλλαι δια- 
φοραί. ἀσθενεῖς, ἀσθενέστεραι, ἀσθενεστάτη, ἀσθένεια τῆς 
τριχός χθ. 191 26. πζ δ. 886}81. (21. 89456. 29. 
894 516. ῥυαάδες πιθ8.898 582, 86. τριχῶν τίλσεις Ηηθ. 
1148}27. εἰσὶν οἱ τίλλοντες τὰς τρίχας διατρωγωσιν ἡμββθ. 
1202 521. ἀραιαί χθ. 797 26. χειμεριναί πι21. 893 δ. 
ὃ ὀυσυΐδεις εἰσίν πιγ4. 908 39. βαθύτεραι, γεωδεις Ζιθ5. 
5941. Ζγεϑ8. 188 518. 

4. ραὐβμοϊορίοα, τὸ θερμὰ λευκὴν ποιεὶ τὴν τρίχα, τὰ ὁὲ 
ψυχρὰ μέλαιναν" ἐν τοῖς ψυχροῖς αἱ τρίχες γίνονται γεώδεις 
Ἂ σκληραί Ζγεθ. 1864. 8. 188.518. οὗ ΖΙΎ10. 517 }18. 
φύονται εὐθέως ἔνιαι πρλιαί Ζγεῦ. 185 384. οἵ ΖΙγ11. δ18 
410. διαὶ τί φρίττωσιν αἱ τρίχες ἐν τῷ δέρματι πη13. 888 
488, λεῦ. 966 58. τῶν ῥιγώντων αἱ ἐν τῷ σώματι τρίχες 
γίνονται ὀρθαί, ὀρθότεραι, ὀρθαὶ ἴστανται πη1 5. 888 "16, 19. 
21. 889 439, 26. ῥέυσι μᾶλλον αἱ τρίχες τοῖς ἀφροδισιαστι- 
κοὶς αἱ συγγενεῖς ΖΙΎ11. 518 "24, τρίχες ἡ τὰ συγγενῆ 
αὐξάνονται ἢ μᾶλλον ἐν νόσοις ᾧ τῶν σωμάτων γηρασκόν- 
τῶν ἢ φθινόντων Ζγβθ. 145510, 17. οὗ ΖΙγ11. 518 021. 
ἐν ταῖς λεύκαις πολιαὶ γίνονται αἱ τρίχες ΖγΎε184 ν28. πιδ. 
891 2. ἡ πολιὰ ὥσπερ σαπρότης τις τιν τριχῶν πιϑά. 894 
59. εἴτε αὔανσις τριχὸς ἡ πολιὰ εἴτ᾽ ἔνϑεια θερμῷ ἢ 228. 
1519512, 21. ἐν ταῖς ὑλαῖς ὦ γίνονται, φύονται, τρίχες 
πθι8. 890 088. δά. 877 52. (21. 898 28. 29. 894 512. --- 
ἔνια ἐξ ἄλλων φθορᾶς καὶ [ἐξ ἀρχῆς] γίνεται ᾧ αὐξάνεται, 
οἷον οἱ φθεῖρες αὶ αἱ τρίχες ἐν τῷ σώματι διαφθειρομένης 
τῆς τροφῆς πκ12. 924 89. 

ὅ. αἱ τῶν ἀνθρώπων τρίχες. ἐν μὲν τοῖς θερμοῖς σκληραί, 
ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς μαλακαί Ζιγι0. 6111 8. αἱ ἐνταῦθα (ἐν τῷ 
ἄλλῳ σώματι) τρίχες ἐσθενέστεραι (ἢ ἐν τῇ κεφαλῇ) πζϑ. 886 
581. αἱ τρίχες ἔνεισι μάλιστα (παχύταται, μακρόταται) ἐν 
τῇ κεφαλὴ πα16. 861515. Ζγεϑ. 182 "9, 16. λείπυσι ἡ 
ῥέσσι κατὰ τὴν ἡλικίαν αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἢ μάλιστα αἱ 
πρῶται Ζιγ11. 518 825. αἱ ἐν τοῖς κροτάφοις τρίχες Ζγεά. 
185 48. οἱ ἀνθρωποι ἔχωσι τρίχας ἐν ταῖς μασχάλαις ἐπὶ 
τὴς ἥβης Ζμβ14. 658 321. ὅταν ἄρχωνται τὰ παιδία τρίχας 
ποιεῖν Ζιη4. 84.528. ἀσθενεῖς αἱ τρίχες ᾧ ἀραιαὶ ᾧὶ βρα- 
χεῖαι τὸ πρῶτον ἅπασιν ἐπιγίνονται τοῖς παιδίοις χθ. 197 
Β26. (γονεῖς ἢ παῖδες) τρίχας ὅμοιοι γίνονται Ζγα18. 122 
δ, αἱ τρίχες ταῖς κυύσαις αἱ μὲν συγγενεῖς γίνονται ἐλάτ- 
τὺς ἡ ῥέωσιν, ἐν οἷς ὃὲ μὴ εἰώθασιν ἔχειν τρίχας, ταῦτα 
δασύνεται μᾶλλον Ζιηά. 584 528. 

8. αἱ τῶν ἄλλων ζῴων τρίχες. τὰ μὲν ὅλως ἐκ ἔχει 
τρίχας. τὰ δ᾽ ἐκ ἔχει ἐν τοῖς ὑπτίοις. ἢ ἐλώττυς τῶν ἐν 
τοῖς πρανέσιν Ζιε14. ὅ44 "28. τίνα τῶν ζῴων τρίχας ἔχει 
Ζιγι0. 617 νά, παντα τὰ τρίχας ἔχοντα Ζγαϑ. 118 "80. 
ὅσα τρίχας ἔχει Ζιαδ. 489 "1. 6. 490}21, 27. β1. 498}19. 
18. 5068 322. γὙ20. 521 522. 22. 528 816. δ11. 5388. ε81]. 

551 "14. Ζμβιά4. 668311. πὸ4. 810 "84. τὰ μὲν πλεῖστα 
τῶν ζῴων ῥυάδα τὴν τρίχα ἀνὰ πᾶν ἔτος ἔχει, ἔνια ὁὲ 
ῥυώδα ἐκ ἔχει πιθ8. 898 082, 86. τίνα τῶν ζώων ἀποβάλ- 
λει τὰς χειμερινὰς τρίχας πι21. 898 85. --- τῶν τετραπόδων 

ἔνια καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα πρανὲς δεδάσυνται ταῖς θριξίν, 

τῶν τετραπόδων ἀθὲν ἔχει τρίχας ὄτ᾽ ἐν ταῖς μασχάλαις 
ὅτ᾽ ἐπὶ τῆς ἡβης᾽ ὑπὸ τὸ βλέφαρον ἔνιοις τῶν τετραπόδων 



θριποφάγος 

παραφύονται μαναὶ τρίχες" τὼς κέρκυς ἐ ἐπικεκόσμηκεν ἡ φύ- 
σις θριξίν Ζμβι4. 668 "29, 27, 26, 82. ἡ καλυμένη χλωρὶς 
τὴν νεοττιὰν μὲν ποιεῖται. στρώματα ὮΝ ὑποβάλλει τρίχας 
αὶ ἔρια Ζιι18. 616 52. --- ἡ τῶν πιθήκων θρὶξ παχεῖα Ζιββ. 
502 826. ἀποψήχεσθαι τὰς τρίχας τῶν κυνῶν Ζιι45. 
680911. θι. 880."20. --- λέων ἔχει σκληροταάτην, φ2. 806 
δ10.. -- ὧρ ὅσον ἕλκει ζῶσα, τὸ ἑκτὸν μέρος εἰς τρίχας 
ὼ αἷμα ἃ, τὰ τοιαῦτα" ἐάν τις τρίχας ἐκτίλλη ἐκ τὴς λο- 
φιᾶς- ὕς ἄγριος σκληροτάτην ἔ; ἔχει Ζιθθ. 59 ὅ νΩ. 21.608 "822. 
φ5. 806 "10. -- ἵππος μῆνον ἐπιδήλως γηράσκων λευκαί- 
νεται τὰς τρίχας Ζγεὶϊ. 180 56. τοῖς μὲν ἵπποις ὼ τοῖς ὄνοις 

ἐκ τῶν ὑλῶν ᾧυονται τρίχες. τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις͵ ὦ πι21. 
898 "28. 29. 894512. -- οἱ ἐν Αἰγύπτῳ μύες σκληρὰν 
τὴν τρίχα ἔχυσιν ὥσπερ οἱ χερσαῖοι ἐχῖνοι Ζιζ 831. 581 52. 
τὰ βάλλοντα ταῖς θριξίν, οἷον αἱ ὕστριχες Ζιι89. 628 5883. 
τὰ ζῷα ἐκ ἐντὸς ἔχει τρίχας" ὁ δασύπυς μόνος ἢ ἐντὸς 
ἔχει τῶν γνάθων ἢ ὑπὸ τοῖς ποσίν Ζιγ12. 519 520, 22. 
Ζγδδ. 114.386. λαγωός ᾧΦ 2. 806 09. --- ἔλαφος ἔχει τὴν 
τρίχα μαλακωτάτην φ2. 800 ν9. -- τάρανδος λέγεται με- 
ταβαλλε ιν τὰς χρόας τῆς ,Τριχὸς καθ᾿’ ὃν ἂν ὼ τόπον ἤ" 

θαυμαστὸν πῶς αἱ τρίχες ἅτως ὀξέως ἀλλοιῶνται θ80. 882 
ν9, 18. [882.1568456. μαλακωτέρα. ἡ τῷ βονάσυ θρὶξ τῆς 
τὸ ἵππυ Ζμ48. 680 825. ---- τῶν αἰγῶν τὸ ἄκρον τὸ ἡρύγγυ 

(ἔστι ὁ’ οἷον θρίξ) Ζιιδ. 610 580. πρόβατα ἔχει τὴν τρίχα 
μαλακωτάτην" τὸ τῶν προβάτων γένος ἔχει τρίχας λεπτάς" 
διὰ τί αἱ μὲν τῶν προβάτων τρίχες. ὅσῳ ἂν μακρότεραι 
ὦσι, σκληρότεραι γίνονται φ2. 806 "9, Ζγεϑ. 188 84, πι28. 
8.98 586. --- οἱ ὄρνιθες ἐκ ἔχυσι τρίχας Ζμβι15. θ6571519. --- 
ζῷα ἐν θριξὶ ζῴων Ζιε19. 651 56. --- ὁ βάτραχος. (ἀχθύς) 
ἁλίσκεται λεπτότερος, ὅταν μηκέτ᾽ ἔχη τὰ ἐπὶ ταῖς θριξίν 80 
855 στρογγύλα, αυ86 Αδ]δπυβ σφαιρία αἰχίο Ζιι81. 620}28. 
-- ἡ θρὶξ ἡ μαλακωτάτη σημεῖον δειλοτάτυ,, σκληροτατη 
ἀνδρειοτάτυ φ2. 806 59, --- τὰ ἄκρα τῆς τῶν ὄφεων γλώτ- 
τῆς ἐστὶ λεπτὰ ὥσπερ τρίχες Ζιβι1. 508 526. οἴ ι8. 610 
580. οὗἩἁ βλέφαρον, γένειον, ἥβη, μασχαάλη, ὄφρυς, πώγων, 85 
φαλακρός. 

θριποφαγος ὁ κέρθιος Ζι11. 616 29. 
θρίττα. τοίοσίαν ἰηοτ τὰ μόνιμα 285. 1528 340. νυ Ὁ γίνεται 

ἐν τῷ εὐρίπῳ ὅτε σκάρος ὅτε θρίττα (Υ] θρίσσα) Ζιιϑ1. 
621 "18. (Δοτὺ ΑἸδυβα νυϊραγὶβ σαν ΧΧ, 24. οἵ Π,ΘυΒΌΒῃ 40 
Ζ00] ἀ68 Ταϊιηυὰ ρ. 256.) 

θρομβωδης. σπέρματα λεπτὰ ἢ μὴ θρομβινδη Ζιη1. 582 
481. 

θρυαλλίς [248..1524 586. (ΡΙδαΐαρο 4] ἰοδηβ 1.2 ϑργθηρϑὶ. 
ογραβοῦπὶ ᾿πλθθηβ6 ΕἾΔΒ8Β 191). 

θρυλεῖν. θρυλλεῖν. θρυλεῖται παρὰ πολλοῖς Ζιι18. 616}24. 
τὼ θρυλέμενα περὶ τὸν βάτραχον Ζιι87. 620 11. ὧκος ἐπὶ 

παάση ὑπερβολὴ τὸ θρυλέμενον Ργ1. 1408 Ὁ. συμβαίνει τὸ 
θρυλλώμενον Μ1γ8. 1012 14. ἐκ παλαιβ χρόνω περιφέρεται 
θρυλώμενον [40.1481342. τεθρύλληται τὰ πολλὰ ᾿ὶ ὑπὸ 50 
τῶν ἐξωτερικῶν λόγων. Μμ1. 1016 "28. τεθρυλημένον πολ- 

λοῖς ΡΎ1 4. 1418 348. αἱ τεθρυλημέραι καὶ αὶ κοιναὶ γνῶμαι ΡβΩι. 
1395510. λέγειν τὸν εὐήθη ἢ τεθρυλημένον λόγον Ζγγὅ. 
1566. 

θρύον. τόποι θρύαν ὁ φύκυς πλήρεις θ186. 844521. οἵἉ Ηυπι- 55 
θοϊάι Καὶ []Παὔοτβ 1180, Απβιομὺ ἀν Ναίαν 1 80. 8 ΤΒΘΟΡΒΓ. 
ΠΙ 820. 

βρύπτειν. πιμελή, ἣ Κ᾽ ϑ πήγνυται ϑὸὲ θρύπτεται ξηραινομένη 
Ζμβ5. 651 18ὅ. ἡ φωνὴ πανταχῇ, ὥσπερ ἂν εἰ τὸ ῥιφθὲν 
ἅμα φερόμενον ἀπείρως θρυφϑείη 1 πιαθ. 899 "17. τὸ ἀγγεῖον 680 
τὸ κωλῦσαν θρυφθῆναι τὸν ἀέρα ψβδϑ. 419 Ρ26. 
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θρύψις. διαιρῶντι ἐκ ἄπειρος ἡ θρύψις ΓαὩ. 816 580. ἡ θρύψις 
τὸ ἀέρος ψββ. 419 528. 

βυᾶν. ὗς θυῶσα Ζιει4. 546 527. ζ18. 518 07. 
θυγάτηρ. Ζγα18. 122 510. Πε4. 1804 38. εαυ8 Ζιζ22. δ16 

819. 

θυγατριδὸς [438.15849 087. δ08. 1560 884. 
θύειν αἶγα, πρόβατα, θύειν Βρασίδᾳ 81 Ηε10. 1184 "22. Πεά. 

1804 38. θύειν᾿ Ἀρτέμιδι, Ἐνυαλίῳ ἢ 887. 1542 5. --- πιο 
παρακαλεῖ ἐπὶ τὸ κινδυνεύειν μὴ θυσαμένυς Ρβ21. 1895 
κ18.. τ μαβ8 τὰ ϑυόμενα ἱερεῖα Ζμγ4. 661 "2. τυθείσης 
νιόρης ποι. 1455 58, 11. 

θύειν, ἰπὸν οἴδματι θύων (Βρ 866) αν. 474 58. 
θύελλα, ἀεῇ βιαιον πνεῦμα κἢὶ ἄφνω προσαλλόμενον κα. 395 

46. πυρὸς θύελλα (σι 4.08) θ105. 8839 584. 

θύμον 

Θυέστης δρύατπι ὑγαροράϊδα ἀγριμηθηΐυτη πο18. 1458 511, 

21, --- ὑταροθᾶϊα Οὐλγοῖηὶ πο16. 1454 28 (ΝὍΟΚ ἐγ ἵν 
Ρθ19.) 

θυλακοειδὲς τίκτει θυννίς Ζιει1. 548 018. 
θύλακος. οἱ θύννοι τίκτυσιν οἷον ἐν θυλάκῳ τὼ ᾧά Ζιζ 11. 

811514. θύλακοι μείζυς ῥαγῶν, ἐξ ὧν ῥηγνυμένων ἐξέρ- 
χεται ζῷον Ζιει9. 552 "19. 

θυμίαμα. τινὰ τῶν φυτῶν ἔχυσί τι ὑγρὸν ὡς σμυρνάν, ὡς 
θυμίαμα φτα 8. 818 δὅ. θυμιαμάτων ὀσμαί ΗΎγ18.1118 
420. διὰ τί τῶν θυμιαμάτων ἧττον αἰσθάνονται πλησίον 
ὄντες πιβι. 900.523. 3. 900.380. 9. 907 524. πόλις θυμια- 
μάτων γέμει (βορὰ ΟΚ 4) κθ. 400 "28. 

θυμιᾶσθαι. πότε θυμιᾶταί τι μβὅ. 86239. κἡὶ πιμελὴ θυ- 
μιᾶται ἢ τήκεται Ζιζιτ. 511581. ἐλαφείν κέρωτος θυμιω- 
μένυ Ζιὸ 8. 584 }28. τύφεσθαι ὼ ϑυμιᾶσθαι μβο. 862 37. 
θυμιώμεναι ἢ σφόδρα πονῆσαι ὑπὸ τῇ καπνᾶ μέλισσαι 
Ζι40. 623 520. ὁ γλυκὺς οἶνος θυμιᾶται μὸϑ. 381}9. τὰ 
ἄνθη ὰ τὰ θυμιώμενα πόρρωθεν ἥδιον ὄζει πιβ 4. 906 585. 
ἡ ὀσμὴ, θυμιωμένων πιβ1. 906 327. --- θυμιατὸν, ἀϊδῖ 
ἀτμιστὸν μδϑ. 8817. ἀϊδὺ φλογιστόν πτν 887 081. ἀἰϊδὲ 
μαλακτόν μδ]το. 889 317. περὶ θυμιατῶν μὸ8. 885 518. 
9. 387 328 -888 39. 

θυμίασις. ἀοῦ μ59. 887 280. 
θυ μικός (οὗ θυμοειδής). μόρια ψυχὴς λογιστικὸν ἢ θυμικὸν 
δ ἐπιθυμητικὸν (ΡΙ 40) ψγϑ. 482 025. τε]. 129 12, 14. 
ἡμαά. 1185."21. --- θυμικοὶ καὶ ὀξύθυμοι οἱ νέοι καὶ οἷοι ἀκο- 
λυθεῖν τὴ ὁρμὴ Ῥβ12. 1889 39. τὸ ἄρρεν ἰσχυρότερον ὼ 
θυμικώτεέρον Ζμγι. 661}88. εἰ μὴ (ὁ ἡγεμὼν ζῆ), γίγνε- 

σθαι τὺς κηφῆνας θυμικωτέρυς Ζιι40. 624 "18. - ἈΠ θαι 
σῖτα νοῦν θυμικός ὨΔΌΘΓΟ 18 Ἰοοῖθ: οἷς μὲν πλατὺ τὸ 
μέτωπον. ἐκστατικοί, οἷς δὲ περιφερές, θυμικοί, Ζια 8. 491 
"14. τὰ μὲν (ζῷα) πανῦργα ὦ κακῶργα, οἷον , ἀλώπηξ, 
τὰ δὲ θυμικὰ αὶ φιλητικαὰ ὦ θωπευτικαΐ, οἷον κύων Ζιαι. 
488}21. 

θυμοειδής. τὸ θυμοειδές, ἀϊδβὺ τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ λογιστικόν 
τβ1. 118586,}1. δδ. 198.38, 10. ἀρ]. 1249 526, 80. 2. 
1280 5ὅ, 6. 8. 1260 317,19. --- οἱ ἀνδρεῖοι θυμοειδεῖς ΗΥΎῚΙ. 
1118 038. θυμοειδεῖς ἢ πολεμικοὶ ἄνδρες πβ ὅ. 1264 }9. 
διανοητικὲς δεῖ εἶναι θυμοειδεῖς τὴν φύσιν τὰς μέλλοντας 
εὐωγώγως ἔσεσθαι πρὸς ἀρετήν Πη7. 1821 081 (βγη ἔνθυμος 
580). οἱ θυμοειδεῖς δῶλοι ὑκ εὔαρχοι οαῦ. 1844 "14. δας 
δεῖ εἶναι μήτε ὁμοφύλες πάντας μήτε θυμοειδεῖς Πη10. 

18380.326. θυμοειδθς σημεῖα ᾧ 2. 801 514. 6. 811 518. οὗ 
βυμύδης. 

θύμον. λευκόν, ἐρυθρόν, νομὴ μελιττῶν, ὅταν τὸ ϑύμον ἀνθὴ Ζμ40. 
626}21, 62731. θύων ὀσμὴ δριμεῖα ψβϑ. 42152, θύμον τὸ 
ἐν τὴ ̓ Αττικῆ δριμύτατον πκ20.925 39 (ϑαύυγο)δ οϑριταΐδ 1). 



886 θυμός 

θυμός. ἐν θυμῷ βάλληται (Ηε8. ε297) Ηα 2. 1095 "18. --- 
θυμός, οοπὶ ἐπιθυμία, βίλησις Ηγ8. 1111 325. 4. 1111}11, 
θυμὸς ἢ βύλησις, ἔτι δὲ ἐπιθυμία ἡ γενομένοις εὐθὺς ὑπάρχει 
τοῖς παιὸίοις Πη15. 1384 22. ἐπιθυμίᾳ ἡ θυμῷ ᾧ τοῖς 

θωπεύειν 

601 }28. διαρρήγνυνται ὑπὸ τῆς πιμελῆς. φωλϑσι τῷ χει- 
μῶνος. χαίρασι τὴ ἀλέᾳ, καθεύδυσι Ζιζ 11. 5117. 615. 
699 5984. 19. 602.381. δ)10. 681328. τίκτεσιν ἅπαξ, ἐν 
τῷ Πόντῳ ἄλλοθι δ᾽ ὥς, οἷον ἐν θυλάκῳ τὰ ᾧα Ζιεϑ. 548 

τοιύτοις χρῆται ἡ τὰ λοιπὰ ζῷα ρ1. 1421 310. βυύλησις ὦ 5 81. 10. 648 08. ζ17. 511 515, 14. ἀποτηοάο ἐηπιρτεηῦ ἴῃ 
ϑυμὸς ὺ ἐπιθυμία πάντα ὄρεξις Ζκθ. Τ00 "22. ορρ λόγος, Ῥοπύαχπι οὲ γϑπιίστθηῦ ἱπὰθ Ζιθ18. 598Ρ. πιϊρτδηῦ ροβϑὲ 
λογισμός, νῶς, διάνοια Πη1. 1821 24. 15. 1884 22, 24. ΒΟΟΙΙΓΟΒ Ζιθ12. 5917 822. θηρεύονται Ζιθ15. 599 Ρ10. οἱ- 
ΡῚ. 1421310. 96. 149881, 87. ὁ θυμὸς ὀιαστρέφει ἢ στρῶσι Ζιεϑ1. δ51521. 612. 598 518. 19. 602 326. [818. 
τὸς ἀρίστως ἀνὸρας ΠΥ 106. 1287281. καλῶς τὰ ἐκ θυμῦ 1581.580. ἔξω πλέοντες Ἡρακλείων στηλῶν εὐρίσκυσιν ὑπερ- 
ὑκ ἐκ προνοίας κρίνεται" αὶ γὰρ ἄρχει ὁ θυμῷ ποιῶν, ἀλλ᾽ το βαλλον θύννων πλῆθος θ1886. 844 329. οἵ Ηιπιδοϊὰι Κεὶϊ 
ὁ ὀργίσας ἨΕΙΟ. 1185 "26. 864 ἀϊδὺ θυμός δὺ ἐπιθυμίᾳ 
(Βδβϑεκον ΕἸδυ μοὶ απρδργίποῖρ Ρ 7844): ὁ θυμὸς ἀκϑύει μέν 
τι τῷ λόγυ, παρακύει δέ" ὁ θυμὸς ἀκολυθεῖ τῷ λόγῳ πως, 
ἡ δ᾽ ἐπιθυμία ὅ- ἥττον αἰσχρὰ ἀκρασία ἡ τῇ θυμᾷ ἢ ἡ 
τῶν ἐπιθυμιῶν Ἠη7. 1149 824, 25,}1, 6. ὁ θυμὸς ὁ γεν- 
ναῖος ΖγγΎ1. 149 038. ἀκρασία θυμῶ καθ᾽ ὁμοιότητα λέγε- 
ται, ἐχ ἁπλῶς Ἠηθ. 1148}18, 14,114958. δὰ ἀνόρείαν 
τϑαυϊγίταν θυμός, 884 ἀνδρεία ἡ ὀιὰ θυμὸν μάλιστα φυσική 
ποηᾶσπι γογὰ οϑὺ ἀνὸρεια ΗΎ11. 1116 .}28-1117 89. ηεΎ1]. 
1229 328. ὅσα ὀπισθόκεντρα ἐστι, ὀιὰ τὸ θυμὸν ἔχειν ὅπλον 
ἔχει τὸ κέντρον Ζμὸθ. 688 31. ὁ θυμός ἐστιν ὁ ποιῶν τὸ 
φιλητικόν Πη1. 1821 ῬΡά0 844. ἀρχικὸν τ ἀήττητον ὁ θυμός 
Πη1. 1328 57. ηεγΥ1. 1229 528. χαλεπὸν θυμῷ μαχεσθαι" 
ψυχῆς γὰρ ὠνεῖται (Βογδοῖν ἔν 69) ΠΕΙ1. 1815 381. ηεβ7. 
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1228 84. Ηβ2. 1106 38. θυμός, ἐγπ ὀργή Ῥα10. 186957, 35 
4. 11.}11. ἡμβθ. 1202 912-19, 00}} Ηη7. 1149 526. [9ὅ. 
1493 "15. πρὸς τὰς συνήθεις ἢ φίλως ὁ θυμὸς αἴρεται μᾶλ- 
λον ἢ πρὸς τὸς ἀγνῶτας ὀλιγωρεῖσθαι νομίζων Πη7. 1828 
Δ, λυπεῖσθαι ταύτην τὴν λύπην ἣν καλῶμεν θυμὸν ηεγϑ. 

{͵πΐϑγϑ 1 61 δάη. (ΤἈγππιιβ νυ]ρατίβ ΑΖΙ1 128, 25.) οἴ θυν- 
νίς, πηλαμύς, αὐξίς, σκορδύλη, πριμάϑες. 

θυννοσκόπος Ζιδ10. 5837319. 
θύρα. θύραις χαλκαὶς ὠχυρῶσθαι κθ. 398 518. ταὶς θύρας τὰς 

ἀνοιγομένας ἔξω ἐπώλητεν οβ1841 56. διατρίβειν περὶ θύρας 
ΠΕῚ1. 1818 "7. ἐπὶ ταῖς τῶν πλυσίων θύραις διατρίβειν 
Ρβ16. 1391512. --- ἐπὶ θύραις τὴν ὑδρίαν Ῥαβ. 1868 1. 
α κατὰ θύρας ἀπαντᾶν πρός τι Φδ6. 2318 "2. τίς ἂν θύρας 
ἁμάρτοι Μα1. 998 "5 οἱ παροιμία. 

,ὔ ἣν ΄ βοθύραζε. ἀδικία ἀνδρὸς αἱ θύραζε τυνυσίαι γινόμεναι οα 4. 
1844 512. --- ἐκπίπτειν θύραζε τὸν ἀέρα αὶ γίνεσθαι τὴν 
ἐκπνοήν αν. 418 "7. τὰ ἔντομα ψοφεῖ τῷ ἔσω πνεύματι, 
ὁ τῷ θύραζε Ζιὸ 9. 5855. περίττωσις, κάθαρσις, σπέρμα 
ἐξέρχεται θύραζε Ζιγ22. 528.330. η2. 682}17. Ζγα 19. 
121 321, 022. ζῳοτοκεῖν (ῳοτοκεῖν) θύραζε, δγω εἰς τὸ φα- 
νερόν, ἐκπέμπειν θύραζε Ζγα 13. 119 "19, 28, 24. 9.118 
Ῥ29. 10. 1718 "82, 84, 11. 7195]. β4. 131017. αν10. 
415 020. --- θύραζε ἴα ἔξω. τὰ ὠὰ θύραζε λαμβάνει τὴν 
ἐπαύξησιν Ζγγδ. 155 082, 715860322. β1. 188 330. 

1231}15. ὁ θυμὸς ἡδονήν τινα ἔχει" μετ᾽ ἐλπίδος γάρ ἐστι 80 θύραθεν. βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν θύραθεν προσπιπτόντων Ζμὸδῦ. 
τιμωρίας ἡεγ1. 1229 581. --- θυμὸς ἰηῦδτ 68 παθη τοίδυϊασ 
86 βυπὶ μετὰ σώματος Ψα. 408 517. αἰ]. 486 359. Ηηδ. 
1141816. ἐκστατικὸν ὁ θυμῖς ἡεΎ1. 1229 825. ὁ θυμὸς 
θερμότητος ποιητικόν, μετα θερμότητος Ζμβ4. 650 085,52. 
πιθ0. 898 "δ. κζ 8. 94118. --- ρ]γ θυμοὶ ᾧ πανυργίαι 85 
Ζιθι. 588 328. τῶν πρεσβυτέρων οἱ θυμοὶ ὀξεῖς μέν, ἀσθε- 
νεῖς δέ Ῥβι8. 1390511. ζέσιν ποιεῖν ἐν τοῖς θυμοῖς ἀμβά. 
880 52. οἵ πκζϑ8. 941 028. ϊ 

619 »22. εἰσφέρειν τὸν ἀέρα τὸν θύραθεν εἷτπι αν31. 480 
480. 8.471 5. 4. 412812. Ζμα]. 8642 "1. πεϑ. 881 0158. 
ιλὸτ. 9645156. κἡὶ τῷ πνεύματος καθεξις, τοῖς μὲν εἰσφερο- 
μένοις ἡ θύραθεν, τοῖς δὲ μὴ ἀναπνέωσιν ἡ σύμφντος υϑ. 
466517. θύραθεν ἐπείσακτον, ορρ φύσει ὑπάρχον Ζμβ10. 
869 "19. θύραθεν ἐπεισιόντων ἄλλων τοιύτων σχημάτων ἐν 
τῷ ἀναπνεῖν (Πϑπιοου) Ψα 2. 404.518. ἡ θώραθεν τροφή 
υ8. 4562. Ζμὸ4. 6186. ἀπελθόντος τῇ θύραθεν αἰσθησῶ 
ἐμμένει τὰ αἰσθήματα αἰσθητὰ ὄντα εν. 460 Ρ2. τὸν νὸν 
μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι Ζγβ 8. 1836 .328. οΓ 6. 144 "22. 

θυραυλεῖν. σώματα δυνάμενα θυραυλεῖν ἢ πονεῖν οα2. 1843 

θυμῶσθαι. παυόμεθα θυμύμενοι, βγὰι παυόμεθα ὀργὴς Ῥβϑ. 
1880.418, 15. ᾿ ἘΞ]: 

θυμώδης. οἱ νέοι ἀνδρειότεροι" θυμωδεις γὰρ ᾧ εὐέλπιδες 
Ρβι12. 1889 3426. ὁ θυμώδης ἐκ ἐπίβυλος ΗηΤ1. 1149 "14. 

, Ν “" -. “» ᾽ Ρ 

χαλεπὸς ᾧ θυμώδης τῷ μᾶλλον ὀργίζεσθαι ηεβ8. 1221}18. 
ποῖα ζῷα θυμωδη τὸ ἦθος ἢ ἐκστατικά (165 ἐνστατικαν) 
Ζμβά. 650 084, 651 "2. τῶν ζῴων τὰ μὲν θυμωδὴη ὼ ἐν- 
στατικὰ ἢ ἀὠμαθὴ Ζια!. 488514. τὰ ἄρρενα θυμωδέστερα 
ἢ ἀγριώτερα Ζιι1. 608 "8. θυμώδυς σημεῖα ᾧ 8. 808 319- 

ν4͵ Πζ4. 1819 324. 
θυραυλία. ἡ θυραυλία τῶν ἀγρίων ζῴων Ζγεϑ. 188 519. τὸ 

θῆλυ πρὸς τὰς ἔξωθεν θυραυλίας ἀσθενές οα8. 1844 54. 
4δ θυρίς. 1. αἱ διὰ τῶν θυρίδων ἀκτῖνες Ψψα 2. 404 54. πιε18. 

918.510. --- 23. ἡ ἑτέρα θυρὶς τῶν κτενῶν, ἐν διθύροις Ζιὸ 4. 
529 Ὁ7. --- 8. αἱ θυρίδες ὸ αἱ τῷ μέλιτος ἢ τῶν σχαδο- 
νων ἀμφίστομοι" οἱ βομβύλιοι τίκτυσιν ἐν θυρίσι δυσὶν ἢ 
μικρῷ πλείοσιν Ζιι40. 624 21. 48. 629 230. --- 4. σχω- 
ληκες ἐν θυρίσι συνεχέσι τέτταρσιν ἣ μικρῷ πλείοσιν, Βτυΐ- 
ἰδέβιη, σϑίθδιυχ Ζι41. 628 320 Αὐν. 

θυρωρός, χρήσιμος ἐν μεγάλαις οἰκονομίαις οα 8. 1845 384. 
θυσίαι ἢ διαγωγαὶ τὸ ζῆν Πγ9. 1280 087. ποιεῖν θυσίας, 

αἱ ἀρχαῖαι θυσίαι ᾧὶ σύνοδοι ἐγένοντο ἐν οἷς καιροῖς μά- 
λιστα ἐσχόλαζον Ἠθ11. 1160 320, 28, 25. αἱ περὶ θεὺς κα- 
τασχευαὶ ᾧ θυσίαι Ἠδὅ. 1122 320. θυσίαι μέρος τιμῆς 
Ραβ.1861 484. θυσίαι τῶν βασιλέων, ἱερατικαί ΠΥ 14. 
1285}16, 10. πῶς δεὶ ποιεῖν τὸς θυσίας ρ89. 1446 ν86-}5. 
κατὰ τὰ πάτρια ποιεῖσθαι τὼς θυσίας ρ8. 1428 386. θυσίαι 
πάτριοι, νομιζόμεναι ἢ 8385. 1542 318. 404. 1548 583. 

θωπεύειν. οἱ κύνες ἐπειδὰν θωπεύωσιν φ 6. 811 588. 

24. οἵ θυμοειδής. 
θυννίς. τοίοτίαν ἰμίον τὸ σαρκοφάγα, ἀγελαῖα, ἐκτοπιστικά 
Ζιζ 2. 591}11 Αὐδ. 13. 610 Ῥά Αὐϑ. ἢ 288. 1528 "6. θὺυν- 50 
νὶς ἅπαξ τίκτει, θέρους περὶ τροπὰς θερινάς Ζιε9. δ48 39. 
11. 548 012. εἰς τὸν Πόντον ἐμβάλλυσι Ζιθ18. 598 526 ΑὐὉ. 
ἡ αὐξησίς ἐςι τῶν ϑθυννίδων ταχεῖα Ζιζ 11. 611515, 10. 
(ΤἈγπαὰβ νυ]ραγὶβ Ο, ἔοτὺ ἔδπιῖπα. οὐ Πδγθαθοῦς ΟΥθα8 
1 592. οοπίγλάϊοιῦ ΑΖΙ[128, 25.) δ6 

θύννος. τοίογιαν ἱπίος τὰ ἀγελαῖα, λεῖα. σαρκοφάγα Ζιαὶ. 
4886. β18. δ06 527. θ2. 591511. τὰ λευκά, 8βο τὰ κάτω 
Ζιδιο. 5371821 (ο Οὰν οὐ 4] ΥἼΠΠ 68 ἰοαῦ 16 νϑηῦγθ δῦ 
ατὶβᾶιτθ). διαφέρει ὁ θύννος ὁ ἄρρην τῷ θήλεος Ζι69. 848 
812 Αὐδ. οοἰδιΒ, νἱῦϑ, ροπᾶυϑ Ζιζ11. 5711 312, 8. 680. 607 680 
582. οἱ θύννοι ὼ εἰς ταριχείας φαῦλοι οἱ γέροντες Ζιθ80. 
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θωπευτικὰ ἢ φιλητικὰ ζῷα, οἷον κυων Ζια1. 488 521. νῶτον ὀσφύς Ζια13. 493811, 12, 17, δ11, 12, 18. τὸ 
θωρακίζειν. οἱ ὕες μάχονται ἀλλήλοις θωρακίζοντες ἑαυτός διάζωμα. τὸ τῷ θώρακος Ζια 11. 496}11, 497128. δυο 
(τῷ πηλῷ μολύνοντες) Ζιζ 18. 511 Ρ16. φλέβες ἐν τι θωρακι Ζιγ8. 518 516. --- ρἈιγβίοϊος ὀιικνεῖ- 

θώρα Ἑ. 1. Ἰοτῖοα. θώραξ σκληρὸς Ζιι81. 622 58. αὶ τοῖς ὝὙα- σθαι πρὸς τὸν θώρακα τὰς κινήσεις ἀπὸ τῶν ἄρθρων" αἱ ὁ᾽ 
κινθίοις ὁ ὁ χάλκεος αὐτῷ θυΐραξ προτίθεται [489. 1ὅ58 81.656 ἐκ τὸ θώρακος ὀσμαὶ ποιῶσιν αἴσθησιν ὁ διὰ τῆς ἀναπνοῆς Ζγβ 
ὁ δὲ τῆς φωνὴς ἀκύσας θώρακα ἐνόμεται 6. 899 νά, -- 1. 1417 821. ὴ εἰς τὸν θώρακα τὰ πνεύματος εἴσοδος ανῦ. 

2. ἰσυπουϑ. τοίδσίαν ἰῃίο ν᾽ τὰ σύνθετα, τὰ ἀνομοιοϊερὴ, 472 581. οἱ ἀναπνέοντες αἶρυσι τὸν θωρακα" τοῖς ἀναπνέσσιν 

τὰ μόρια μὴ ὀργανικά Ζια]. 488 847,11. πις 9. 915 826. ὁ θώραξ ἄνω Ἂ κάτω κινεῖται αν]. 480 427. 16. 418}14. 

(τοῖς ἐναίμοις) ἡ κεφαλὴ κ, ὁ θώραξ καλυμενος Ζμὸϑ. κατακέχρηται ᾿ φύτις τὴ ἀναπνοὴ ἐπὶ δυο. εἰς ἔργῳ μὲν 

684 028. τὰ πρανὴ τὰ συΐματος καὶ .} τὰ ὕπτια, ἢ τὰ τῷ ἴὸ ἐπὶ τὴν εἰς τὸν θώρακα [βούθειανν ὡς παρέργῳ δ᾽ ἐπὶ τὴν 

καλυμένυ θώρακος ἐπὶ τῶν τετραπύδων, ὁλοφυής ὁ τόπος ὀσμήν αιδ. 444 320. διὰ τί οἱ ἀνιστάμενοι ἀνίστανται κτλ 
ἐπὶ τῶν ὀρνίθων ἐστίν Ζμὸ 12. 693 825. ἐχόμενα τῷ αὐχέ- μχϑ0. 851 "22 84. πεϑ. 881 ν16. 34. 8885340, δ, - 58. 18ο- 
νος ὼ τῆς κεφαλῆς τὰ πρόσθια. κῶλα τοῖς ζῴοις ὼ θώραξ ΤΆΣ. μετὰ τὸν θωρακα ἐν τοῖς προσθίοις γαστήρ᾽ Ζια1 8. 498 
Ζμὸ 10. 686 125. τὰ μόρια τῶν ζῴων τὰ μὴ ὀργανικὰ Ἂ Α17. τριῶν τόπων ὄντων, κεφαλῆς Ἂ θώρακος ὼ τῆς κάτω 

.- περιφερὴ ἐστὶ. κνῆμαι μηροὶ βραχίονες θώραξ πις9. 916 327. 15 κοιλίας, ἡ κεφαλὴ θειότατον πλΎϑ. 962 84. ---- 4. οτυβίδᾶ- 
ὑγιάζεται τὸ σῶμα, ὅτι ὁ ὀφθαλμὸς ἢ ὁ θωραξ, ταῦτα δὲ ΘΘΟΓΌΓΠΩ δορβαϊοιμβοτακ. καράβων Ζιθι1. 601 818. ε17. 549 
μέρη τῷ ὅλυ σώματος ᾧῷη]. 224 8260. ----ὀ ΒοΙΜηἷ8 ὑγαῃ- 481 Αυ, τῷ καλυμένυ καρκινίν Ζιὸ 4. 580 31, 8, 829 ν26, 
ὁπ, απδύοσα μέγιστα ἐστι ταδε τῶν μερῶν (ν Ι μελῶν) τῷ ἀστάκυ Ζιὸ 2. 520 Β5, 13. 
εἰς ἃ διαιρεῖται τὸ σῶμα τὸ σύνολον, κεφαλή, αὐχήν. ϑώω- θώς. τοίοτίαν πίον τὰ ὠμοφάγα, τὰ πολυσχιδὴ τῶν τετρα- 
ραξ, βραχίονες ὁυο. σκέλη διῖο ΖιαΊ. 491.5"28 Αυν. “μέλη Ὁ πόδων Ζιι1. 010 414. Ζγβ 6. 142.49. ὁθ. 7714}10, 16. ὁ 
εἰσὶ κεφαλὴ ἢὶ σκέλος ὶ χεὶρ ἡ ὁ ὅλος ὁ βραχίων αὶ ὁ βώ- δοκεῖ πλείω γένη εἶναι, οἱ μικροί, οἱ ἄριστοι Ζιι44. 680318, 
βαξ Ζιαὶ. 486Δ811. τὸ ἀπ᾽ αὐχένος μέχρι αἰδοίων κύτος, 12,11. ἔχει πάντα τὰ ἐντὸς ὅμοια λύκῳ Ζιβι1. 5807"17. 

ὃ καλεῖται θωραξ΄ αὐχὴν τὸ μεταξι) προσώπο ὼ θώρακος οξεβίβδίϊο, ραγίαβ, ἔογιαδ, ρϑᾶὰββ Ὀγονοβ Ζιζ 86. 580 326-81 
Ζιατ. 491 380. 12. 498 8, 10. ἄνω ἐστὶν ὁ καλύμενος Αυῦ. Ζγὸθ. 1774 015. πολέμιοι ὁ λέων αὶ ὁ θὼς ἀλλήλοις, 
θώραξ, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῆς ἐξόδυ τῦ περιττώματος" 25 φιλάνθρωποι Ζιι1. 610 514. 44. 6θ8039. μεταβάλλυσι κατὰ 
τέλος τὸ καλυμένυ θώρακός ἐστι τὰ “μόρια τὰ περὶ τὴν τῆς τὰς ὥρας Ζιιά4. θ80515, (Εδ]18 οὔδα 1. 8ῖ. γίνογγαθ βρΡ ΑΖι 
περιττώσεως ἔξοδον" τῷ ἄρρενος αἰδοῖον ἔξωθεν ἐπὶ τῷ τέλει 109.20 οἵ ΑΖγ27, 13, Οδβηΐβ δυγθυβ Καὶ 488, (τ, Μ 828, 
τῷ θώρακος Ζμδιο. 686}δ, 689.58. Ζια!8. 498 126. θώ- 8048, 9. ΚαΖι 88, 8. [,ϑηξ Ζοοὶ ἃ τ α Εὔπι 116, Ε 15.) 
ρακος τὰ μὲν πρόσθια τ θοὲ ἢ γαστήρ, τὰ δ᾽ ὀπίσθια 

Ι 
- εἰς τὸ ι τρία μόνα ὀνόματα τελευτᾷ πο21. 1458 51. 80. ἰάμβων ὅτε κωμῳδίας θεατὰς νομοθετητέον Πη17. 1888 
Ἰάλμενος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Ἰαλμένυ 5986. 1576510. 520. 
ἰαμβεῖον, πόθεν καλεῖται ποά. 1448081. μάλιστα λεκτικὸν Ἰάπυγες Πε8. 1308 35. 

τῶν μέτρων πο4. 1449 325. 26. ΡγΒ. 1408 ν8ὅ. 1.1404 Ἰαπιυ»γία Πη10. 1829 δ20, Ἠδτου 9 Πἰς ἴον 9697. 838 827, 

481, τὸ μέτρον τῆς τραγῳϑίας ἐ ἐκ τετρα μέτρα ἰαμβεῖον ἐ ἐγέ- 38. 98. 888 8384. κατοικεῖν περὶ τὴν ᾿Ιαπυγίαν ἢ 443. 1580 
νετο ποά. 1449 521. ΡΎ1. 1404381. αἱ μεταφοραὶ ἁρμότ- 8.5 48. 
τυσι τοῖς ἰαμβείοις ποῦ. 1459510. Ργβ8. 140608., ποῖα Ἰαάπυξ νεηίυβ κά. 894 "26. οἷυβ ναγὶϑ ποιηῖπα σϑ18 δ14, 
ὀνόματα ἁρμόττει τοῖς ἰαμβείοις πο. 1459 812, οἵ 1458 288. 15621086. 
519. δῪεῖ τὴν περίοδον μιὴ ὁιακόπτεσθαι ὥσπερ τὰ Σοφο- Ἰασέων πολιτεία ἢ 461. 
κλέυς ἰαμβεῖα ΡγΎ9. 1409 9 (οἵ Εὺυτ ἔν 619). ἰαμβεῖα ἰᾶσθαι. ῥτορτίθ ἰῶνται οἱ ὑοβοσκοὶ τὸ πάθος Ζιθ21. 608 "5. 
υδίᾳας δρυὰ Αγ ὑγϊπιδίγοβ ἰδ 1608 δρα βοδηῦ, ἡ ΔΆ] Θη Ῥοσϑῦ 40 ἰῶνται ὑπερβολαῖς ὕῤατος πα. 889 6, ρ8588 βραδέως ἰαθὴ- 

ΙΠ211. ναι ᾧη4. 249.581. --- πιθίϑρῃ ἐάσαντας γενέσθαι ἰᾶσθαι 
ἰααβίζειν. διὰ τὸ ἰαμβίζειν ἀλλήλυς ἐν τῷ μέτρῳ τύτῳ ὕστερον Πε8. 1802 "20. βιι. 1218}20. ὡς ἑᾳδίως ἰασό- 

καλεῖται ἰαμβεῖον ποά. 1448 "82. μένοι Ῥα12. 1813 528. ὅτω τὰς ἀπιστίας ἰασόμεθα ρ81. 
ἰαμβικός. Κράτης ἥρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικὴς ἰδέας κα- 1438 δ10. 88 ἰαθεῖεν ἄν ΗκΙ0. 1181.}4. -- ἰατός. πά- 

θόλν ποιεῖν λόγυς ὰ μύθυς ποῦ. 1449 "8. (οἵ Βογῃαυβ ΒΒ 4ς θοςἰ ἰατόν, ἀνίατον Ζικά. 686}2, ταθίαρΙ ἰ ἰατὸς ὁ ἀκρατής, ΟΡΡ 
Νὰ 8. 510). τὸ ἰαμβικὸν "ὃ τετράμετρον κινητικά, τὲ μὲν ἀνίατος Ἠη9. 1180 082. μῖσος ἰατὸν χρόνῳ, ΟΡΡ ἀνίατον 
ὀρχηστικόν, τὸ ὁὲ πρακτικόν ποϑά. 1459 81 (ἰαμβεῖον οὰπι ΡβΆ. 1382 51. 
εοἀὰ 6χ οοπδίϑηϊ υϑὰ ΑΥἰδὺ βου θδηάυμι 6886 ἀοσϑὺ ὕδῃϊθη ἴασις. χαλεπωτέρα ἡ ἴασις τῶν πολλὲς ς νεφρὺς νοσέντων Ζμγϑ. 

Ῥοοὶ ΠΠ 8386). 611}11. --- πιθίαρῃ ἀδίκημα μεῖζον ὃ ἐκ ἔστιν ἴασις. ἡ 
ἰαμ βοποιήσας ἐν αὐτῇ τὴ λέξει πο22. 1488 "9. 50 δίκη Ἔ ἡ κέλασις ἰασις Ρα14.181481, 38. ὁ ἔλεγχος 
ἰαμβοποιοὶ περὶ τῶν καθ᾽ "ἕκαστον ποιῶσιν ποϑ. 145114. ἴασις τῷ λόγυ Μγὅ. 1009 821. 
ἴαμβος. ὁ ἴαμβος αὐτή ἐστιν. ἡ λέξεις ἡ τῶν πολλῶν Ργβ. Ἰάσων, Βοῖοβ Ρβ28. 1400 518. ἴζ6᾽ οἱ διδθ 6105. 839 Ρ18, 

1408 588. ὁ ᾿Αρχίλοχος ποιεὶ τὸν πατέρα λέγοντα περὶ τῆς 11. --α Ἰάσων. ὑγταπηυβ ὙΒΘββα]αβ. οἷὰθ ἱηρθοηίαπι ΠῪ 4. 
θυγατρὸς ἐν τῷ ἰάμβῳ Ῥγ171. 1418 529. τῶν παλαιῶν οἱ 1271524. Ρα12. 1818 326. 
μὲν ἡρωικῶν οἱ δὲ ἰάμβων ποιηταί" ἀντὶ τῶν ἰάμβων κω- τε ἰατρεία. φυτὸν προχειρότερον εἰς ἰατρείαν φτβθ. 826}4. -- 

μῳδοποιοὶ ἐγένοντο. ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλο; ποά. ἰατρεία ἐπιθυμίας, ἁμαρτίας, λύπης Πβ1. 1261 51 (6γῃ ἄκος 
1448 058, 1449 34. ΨῈΪ Ροοὶ 118. τὸς νεωτέρυς ὅτ᾽ 48). 10. 12728. θ6. 1339}17. γ18. 1284}19. Ηη1. 
ν. συ 

“ 



8388 ἰατρεύειν 

1154 428. ἰατρείας ἕνεκεν Ηη18. 1182 582. - ἰατρεῖαι 
Ἠη1δ. 1184 580, 84. αἱ ἰατρεῖαι διὰ τῶν ἐναντίων γίνονται 

Ηβ2. 110411. αἱ κολάσεις ἰατρεῖαι Ηβ2. 1104 Β17. ηεβ1. 
1 230 485. 

ἰατρεύει καθ᾽ ἕκαστον Ἠα 4. 1097518. ἅμα ἔστιν ὅδε ὃ 
ἰατρεύων τῷδε τῷ ὑγιαζομένῳ Φβϑ8. 195}18. Μὸ2. 1014 
δο: } Β 22. ἰατρεύει ὼ ἀνίατρος γίνεται ᾧαβ. 1916. κατα συμ- 

βεβηκὸς ἡδέα τὼ ἰατρεύοντα Ἠη1ὅ. 1154}18. κρῖναι τίς 
ὀρθῶς ἰάτρευκεν ΠΎῚῚ. 1281 "40. ἰατρεύυσι (τὴν διάρροιαν) 

Ζιθ26. θ06528. --- τῆς ἀρτηρίας τὴν φαυλότητα τῆς θέσεως 
ἰάτρευκεν ἡ φύσις Ζμγϑ. 660 58. --- ΡΆ88 ἰατρεύεσθαι Ἠη1ὅ. 
1164 }18. ἰατρεύεσθαι. καταοὶ γράμματα Πγ18. 1281.584. 
ἡ ἰατρικὴ δύναμις ὑπάρχοι ἀν ἐν τῷ ἰατρευομένῳ Μὲδι2. 

1019 418. αἱ νόσοι πῶς ἰατρεύονται παῦδΊ. 866}4. ἰατρευ- 
ὄμενος ([οτῇ ἰατρευμένος, οοπὶ 5γῈ κεκολασμένος) ἡεγ2. 

1280 8489. 

ἰατρεύματα ΤΑ ΘΑ ΡΒ ΡγΙά. 1415 828. 
ἰάτρευσις, ὁδὲς εἰς ὑγίειαν Φβ1. 198 Ρ14, 16. ΘΧΘΙΙρΡ] πὶ 

ἐντελεχείας τὸ κινητῷ ΦΎ]. 201 3518. 8. 202 ΕΝ Μκϑ.106ὅ 

519. 
ἰατρικοὶ [ γίνονται ὦ ἐκ τῶν συγγραμμάτων. ΗκΙ0. 1181 2. 

ἰατρικόν δχοπιρίαπι τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ πρὸς ἕν λεγομένων 
ΜΎ2. 1008 "1. κϑ. 1061 38. ηεη2. 1286 418, ἡμβι1. 1209 

.828. ἰατρικαὶ ἀρχαί, αν21. 480580. ἰατρικὸν ἐρώτημα ΑΥΙ 2. 

11.341. ἰατρικὴ ϑύναμις Μδ12. 1019 317. βοταναι ἰατρι- 35 
καί, ΟΡΡ φθοροποιοί φταῖ. 821 "84. οὗ βι. 825588. --- τῆς 
ἰατρικῆς τέλος ὑγίεια, κἡὶ ἰατρικὴ τέχνη ὁ λόγος τὴς ὑγιείας 
ἐστί Ἠα1. 109458. Πα9. 1268 512, 1257 Ῥ25. Μλϑ8. 1070 
480. 4. 1010 "838. 10. 1015}10. Ζγα21. 729 521. τζ 5. 
148 88. ἐπὶ ῥητορικὴς ὼ ἰατρικῆς ἢ, τῶν τοιώτων δυνάμεων 80 

(τὸ τελέως ἔχειν τὴν μέθοδον) τῶτό ἐστι τὲ ἐκ τῶν ἐνδε- 
χομένων ποιεῖν ἃ προαιρώμεθα ταϑ. 101}6. ἡ ἰατρικὴ κατὰ 

συμβεβηκὸς κἂν αὐτῶν εἰη Πγδ. 1219". Μὸὲ12. 1019517. 
ἡ ἰατρικὴ ἡ μόριον τῆς οἰκονομίας Πα10. 1268 "2 8. ἡ ἰατρικὴ 
κινηθεῖσα παρὰ τὰ πάτρια Πβ8. 1268 086. ἰατρικὴ καθ᾽ 
ἕκαστον, κοινὴ Ηκ10. 1180 νυ8, --α ὅσα ἰατρικά πα]. 859 
1:57. 860 πῇ. --- ἰατρικώτερος Ἠαά4. 1097 10. 

ἰατρός Ἠεβ. 11838517. πς8. 880 Ρ27. ὁ ἰατρὸς τί πραγμα- 
τεύεται Πα10. 1258 382. Ζμαὶ. 689 Ὑ17. Τεῖ: 186 "86. 

πλϑ8. 9ὅ6528. ὁ γεγραμμένος ἰατρὸς ὁμωνύμως 
Ζμαϊ. 611 58. ἰατρὸς ὅ τε δημιυργὸς ὼ ὁ ἀρχιτεκτονικὸς ̓ " 

ὁ πεπαιδευμένος περὶ τὴν τέχνην ΠΎ11. 1282 38. ἰατρός, 

ἀϊοὺ φυσικός αἰ1]. 486 .1717- 1. αν21. 486}»28-80. τῶν ἰα- 
τρῶν οἱ φιλοσοφωτέρως μετιόντες τὴν τέχνην, οἱ κομψοί, οἱ 

χαρίεντες αι1. 480.320. αν 21. 48028. Η“18. 10. ΔΣ1. 45 

οἱ ἰατροὶ οἱ ἀρχαῖοι Ζωδ9. 680 Ρδ. γένοιτ᾽ ἄν αὐτὸς αὐτῷ 

τις αἴτιος ὑγιείας ὧν ἰατρός ΦβΙ. 192 ν4, ἔνιοι αὐτῶν ἄρι- 

στοι ἰατροί ΗκΙ]0. 1180 »19.. οἱ ἰατροὶ εἰσαγονται ἐφ᾽ ἑαυ- 
τὲς κάμνοντας ἄλλως ἰατρες ΠγΎ 16. 138751. οἱ ἰατροὶ 

κρίνασι τίς ὀρθῶς ἰ ἰάτρευκεν ΠΎΙΙ. 1281 Ῥ42,51. οἱ ἐν Αἰ- 
γύπτῳ ἰατροὶ ΠγΎ15. 1386518. οἱ ἰατροὶ πιστευθέντες τοῖς 

ἐχθροῖς Πγ10. 1287 489. οἱ ἰατροὶ ὀπίζοντες μδ΄. 884 8921. 
οἱ ἰατροὶ ῥᾷον ἐξαιρθσι τὰς ὀδόντας μχϑι. 854 816. 

Ἴβηρες θ8ὅ. 881."8. 88. 881 584. Ἴβηρες ἔθνος πολεμικόν 
Πη2. 1824 019. 

Ἰβηρία κϑ8. 89811. θ46. 888 515. 248. 1838 "44. θ81. 
837594. 88. 881.3831,}6..138. 844 34. Κελτοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς 
Ἰβηρίας 2γβ8. 148.526. 

ἴβις. αἱ ἴβιες αἱ ἐν Αἰγύπτῳ εἰσὶ διτταί Ζιι21. 617 Ῥ27. αἱ 
λευκαί, 1015 το] σἴοβα Ομ, αἱ μέλαιναι, ἘΔ] οἴ π6 118 ἰσηθαβ. 80 
ΟΥ̓ Ουνίον, Απηδίοβ ἂὰ Μυβοαῃ Υ̓ 108: δὰ 148, 129; 

ἰατρός 4 

80 

ἰδέα, 

ον 8ι ΑΖι 192, 86. 
ἰγνύα, ἰγνύς, Ῥορίε6β. οὗ ΠῸΡ Ῥβέγα 802. τὸ μέριον τὸ τῆς 

ἄλσεως κύριον, καλεῖται δὲ τῦτο ἰγνύα Ζιγὅ. 515 "8. ἄνω 
πρὸς τὴν ἰγνυν ΟἹ ἰγνύην) Ζια 15. 494 48. αἱ σφαγίτιδες 
φέρυσι ὸ διὰ τῶν ἰγνύων" τείνυσιν ἀπὸ τῆς ἀόρτης τῆς 
μεγάλης ὰ ἄλλαι, αἱ συνάπτουσι περὶ τὰς ἰγνύας ταῖς ἑτέ- 

ραις φλεψίν Ζιγϑ8. 512 "22. 4. 5818 518. τὰς φλεβοτομίας 
ποιῶνται ἀπὸ τῶν ἰγνύων Ζιγϑ8. 812}18, 25. οὗ ΑΖι Π 
(80 ΙΝ, ΥἹ. 

ΟἿ δα Ρβ54. 1401 922. ἐπὶ τῆς Τρωικὴς καθεζόμενος Ἴδης 
18. 1470 81ὅ. 

ἰδέα. 1. ἕοττοθ, βξατα, βρθοίθδ, αῦθ βοηβίδιβ ρϑγοῖρίψαν. 
ΒΥΏ μορφή: οἱ εὐνῦχοι τοσῶτον ἐξαλλάττυσι τῆς ἀρχαίας 

μορφῆς ὼ μικρὸν λείπυσι τὸ θήλεος. τὴν ἰδέαν Ζγδ]1. 166 
328. ἡ μορφὴ στρογγύλη ὅσα τὴν ἰδέαν Ζγγϑ.᾿ 188 "9. 
τὰ πρὸς τῷ ζὴν αἴσθησιν ἔχοντα πολυμορφοτόραν ἔ ἔχει τὴν 
ἰδέαν Ζμβιο. 666 κ΄. ἀϊδὲ μέγεθος: ὁ βρυας τὴν ἐν ἰδέαν 
ὅμοιος γλαυκί, τὸ δὲ μέγεθος ἀετῦ ὑδὲν ἐλάττων Ζιθ3. 
59210. ἡ ἰδέα τῷ θηρίν τοιαύτη Ζιι4ὅ. 680 "18. τὴν ἰδέαν 
μεταβάλλει ὁ ὁ ἔποψ Ζιι15. 6161, τὴν ἰδέαν μακρός, λεπτός, 
οἷος βῖτη Ζιζϑὅ. 580 8328. 22. δ11 Ν10. (12. 615 "8. δ4.580 
380. 68. 9210. Ζμα1. 8640 "28. Ζγὸ δ. 161 5. σφαι- 
ροειδής. ἀλλ᾽ ὐχ ἑτέραν τινὰ μᾶλλον ἔχων ἰδέαν ξ4. 9718 38. 
(τῆς ὑπὸ τὸν αὐχένα κλειδὸς ὸ τῆς τὰς θύρας κλειείσης) 
πολλὴ ἡ διαφορὰ ἡ κατὰ τὴν ἰδέαν Ἠε2. 1129 2. ἡ φύσις 
μυρίας ἀναφαίνει, ἀποτελεὶ ἰδέας εἴτα κθ. 399 384, γ "14, 
400518. δ. 397 521. πολλαὶ φαντασμάτων (οοοἸεβεαπι) 
ἰδέαι, πάγων ἰδέαι κα. 895 11, 8394 4160. ἡ τὸ ἄρρενος ἰδέα 
α καὶ τῷ θήλεος, ἑκάστα τῶν ζῴων ἡὶ ἰδέα βἰπι φ5. 80915, 
810 410. 6. 814 85, 1. 805 816,12. ἃ. 809 ρ, 5.810 "1. 

τὴν ἰδέαν παναίσχης Ηαϑ. 1099 "4. τὰ σκώμματα στοχά- 
ζεται τῆς ἰδέας ρ86. 1441 518. προησθεὶς τὴ ἰδέᾳ Ἠιδ. 
1167 83ὅ. φιλοτιμεῖσθαι ἐπὶ τὴ ἰδέᾳ Ρβ2. 1819 85. -- 
ἢ. Ἰορίοθ ἱ 4 βρθοῖθβ βϑῃθιΐβ, εἶδος. κοινόν, τι κατὰ μίαν 
ἰδέαν Ηὰ4. 1096 "85, 16 ο}10. Ν κατὰ τὴν ἰδέαν διαφέ- 
ρυσιν ἀλλήλων ΟαἹ. 268321. μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν ἰδέαν 
λέγεσθαι, 55 ὁμωνύμως Οαϑ. 2716 "2. λέγεται κατὰ μὲν 
τὴν αὐτὴν ἰδέαν, μεταφορᾷ δέ μὸϑ. 880"17. κατὰ μὲν τὴν 
ἰδέαν ὁ (ὁ ὁπὶ Ομ ΡΓ Ε) τὴν αὐτήν, μεταφορᾷ δέ μὸ8. 
880 980. ἀναγκαῖον τὰς ἰδέας τῶν ἁπλῶν σωμάτων εἶναι 

πεπερασμένας Οατ. 2742 (βχὰ εἶδος 182). τὸ ἄνω ἔχει 
δυναμιν ἀρχὴς πρὸς τὰς ἄλλας ἰδέας Οβ2. 285 5424. τὸ τῶν 

ἰχθύων γένος πολλὰς περιέχον ἰδέας Ζιβ18. 504 "14. κ᾿ ἐπὶ 
τῆς Ὑλυττης αὶ ἐπὶ τῶν ̓ Μμεταφορὼν ὺ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν 
( 6 τῶν ἄλλων εἰδῶν τῶν μὴ κυρίων ὀνομάτων) πο. 1458 

818. θεωρητέον περὶ τῆς ἰδέας ἃ 6 εἴδας 9. ἔογε 14 ἐσίας, 

φύσεως) τῶν φυτῶν Ζμβ10. 650 38. ἀἰνέγματος ἰδέα, ἰαμ- 
βικὴ ἰδέα πο. 1488 220. δ. 1449 58, οὗ ΝΖ Π.406. -- 
τβοιογίοθ ἰδέα ἔδσθ ἱα τόπος, εἶδος. κεχρῆσθαι ταῖς εἰρη- 
μέναις ἰδέαις, ποῖ. 145084. ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἰδεῶν δεῖ χρῆ- 
σθαι ποι9. 1456 08. Ὰ] Ῥοοὺ ΠῚ 801. περὶ πολέμν καὶ εἰ- 
ρήνης τὰς μεγίστας ἰδέας ἐκλάβωμεν ρ8. 1425 49. οἴ 1428 

17 (τὰς κοινὰς ἰδέας, ΟΡΡ τὸς ἰοἷσε λογυς). 4. 1420 829. 

8. 1438.8386. 15. 1431581. 89. 1445 }81. --- 8, ἰδέα βοηβὰ 
ΡΙαίοπίοο τεῦ. 187 08. ζ10. 148 814. ἰδέα γραμμῆς. ἡ ἰδέα 
πρώτη τῶν συνωνύμων ατϑ08 39, 10. ᾿ ἰδέα τἀγαθᾷ ηεαϑ. 
19116 (οὔ Ηα 4. 1096 .519). τὸ κατὰ τὴν ἰδέαν ἀγαθόν 
μα]. 1188 387, "7. --- οἱ τιθέμενοι, λέγοντες ἰδέας εἶναι 
τβτ. 118 .328. ζό. 148 524. 8. 1417 56. 10. 148820. η4.1δ4 
419. Μνϑ8. 109016,}90. οἱ τὰς ἰδέας αἰτίας τιθέμενοι 
ΜΑΘ. 990284. οἱ τὰς ἰδέας τιϑέμενοι ἢ 188. 1609 "19. 



ἰδιαζόμενος 

οἱ τὰς ἰδέας λέγοντες Φβ2. 198 "86. ΜζΙΊ1. 1086}14. λ8. 
1018 319. Μμ10. 108θ.8381. 10. 1086}14. οἱ πρῶτοι τὰς 

ἰδέας φήσαντες εἶναι Μμ4. 1078 "12. ἡ ἡ περὶ τὰς ἰδέας ὑπό- 
ληψις Μλβ. 1018 817. ἡ κατὰ τὴν ἰδέαν ὁόξα Μμά. 1018 
810. τϑαυδ α086 δὰ ἀοοίγίπϑιη ἀ6 ἰάθἷβ ρογθποπῦ ν 8 
Πλατων 2. 

ἰδιαζόμενος, ΟΡΡ ἡγεμὼν πιθ4δ. 932 335. 
ἰδίειν. ἰδισαν τινες αἱματώδη ἱδρῶτα Ζιγ19. 521 814. ἰδίυσι 

μάλιστα τὸ πρόσωπον πὰς. 965 Νά, 11. ὥσπερ ἰδιύσης τῆς 
γῆς μα18. 8501. β8. 8357 "14. 10 

ἰδιογνωώμονες, οοπὶ ἀμαθεῖς, ἄγρϑικοι Ηη10. 1151 12. 

ἴδιος, ἰὸίᾳ (κατ᾽ ἰδίαν), αθΐαμθ ΟΡΡ ποῦϊοπίθυιβ κοινός, κοινῇ. 

1. υαδὶ ἀ6 οἰνίίαίδ ἀρὶταγ, νοοαραϊο ἴόιον Ρτίνδύιμι 8 Ρὺ- 
]1σο ἀϊϑιϊηροϊαγ, νομίζειν ἴδιόν τι, ἀναλίσκειν τὰ ἰδια αἱ 

Πβ5. 1268 541. 4.1362 "28. εθ. 1805 40. 8. 1802 Ρ10. 15 

ὀῦλοι ἴδιοι. γῇ ἰδία (ορὈ ἱερά. δημοσία) Πη10. 1880 380. 
βδ8.. 1261 584, 1368 384,41. εἶναι, σχολάζειν πρὸς τοῖς ἰδίοις, 
ἀπεῖναι ἀπὸ τῶν ἰσίων Πεβ. 1809 36, 1808 086. ζὅ. 1820 
428. οβ1852 6. ἡ τῶν ἰοίων ἐπιμέλεια 5'πι Πδ6. 1298 "7. 
β8. 1261 584. ἴδια συναλλάγμ ματα, συμβόλαια Πὸδο. 1800 20 
042. ζ8. 1821 884. δικαστήρια ἴ ἴδια, οΡΡ δημόσια ῇ 318. 
1541 9. δίκαι ἴδιαι ἢ 418. 1547 57. ἀποσκοπεῖν πρὸς τὸ 
ἴδιον. ἕνεκα τινος ἰδὶν δημηγορεῖν Πγ 18. 1284 "δ. Ρα1. 
1884 511. ρ80. 1487387. ἴθιαι ὁ μιλίαι, οΡΡ κοιναὶ δὴ μη- 
“γορίαι ρῶ. 1421 "14, 18. βίος ἴ ἰσιος. ΟΡΡ κοινὸς τὴς πόλεως 35 

Ππβο. 1308 525. ε8. 1808 020. τὸ ἰδιαίτερον τῷ κοινοτέρυ 
αἱρετώτερον τγϑ. 111 580. τῆς παιδείας τὴν ἐπιμέλειαν ὁεῖ 
εἶναι κοινὴν ἢ μὴ κατ᾽ ἰδίαν Πθι. 1887.324. ἰδίᾳ συκοφαν- 
τεῖν τὰς πλυσίυς. κοινῇ τὸ πλῆθος ἐπάγειν Πεδ. 1804 "25. 
-- 8. σοταρΑΓΑΤὶ Ροῦεβῦ φανερῶς τὰ καλὰ ἐπαινῶσι, ἰδίᾳ 80 
τὰ συμφέροντα μᾶλλον βύλονται Ρβ28. 1399 .380. -- 
Ὡ, οχπηΐπο γόος ἴδιος, ἰδία 68, 4186 δὰ πἀπππὶ ρογίϊηθηῦ 

μοπιΐπθτα τὸπὶ Κ6πα8, ΔῸ 118 ἀἰδιλπραυπίατ, 4086 Ἰαὐϊυ5 ρᾶ- 
ἰθηῦ. τὰ ἴδια ὀνόματα. ΟΡΡ τὰ περιέχοντα Ργδι 1407 481. 

τόπος κοινός, ἐν ᾧ ἅπαντα τὰ σώματά ἐστιν, ἴδιος. ἐν ᾧ 85 
πρώτῳ ᾧδ 5. 209 188. τὰ κοινὰ πρῶτον εἰπόντας ὕὅτω τὰ 

περὶ ἕκαστον ἴδια θεωρεῖν Φα 1. 189 582. οΥ͂ δἴτὴ Υ1..300 
524. μΥ1. 818». ΡΎῚ2. 1414 529. ἡ ῥητορικὴ ὁ περί τι 
γένος ἴδιον ἀφωρισμένον, ὉΡΡ περὶ τῷ δοθέντος εἰπεῖν Ῥαῶ. 
1855 584. σα μὴ τῆς φύσεως ἔργα κοινῇ μηδ᾽ ἴδια τῷ 40 

γένος ἑκάστυ Ζμεϊ. 118.581. οἵ αἱ]. 480 54, 1. ὑσίαι ὁμο- 
λογιμεναι ὑπὸ πάντων, περὶ δ᾽ ἐνίων ἰδίᾳ τινὸς ἀπεφήναντο" 
ἴδιαι ὄσξαι, ὑποθέσεις Μη1. 1042 57. νϑ. 1090}29. μ9.1086 
410. δογμα ἴδιον καθ᾽ ὅλων τῶν πραγμάτων ρΡ13.14801. 
νόμος ἴδιος, γεγραμμένος, ΟΡΡ κοινός, ἄγραφος Ῥα10. 1868 45 

58. ἐπιθυμίαι ἴδιοι ἢ ἐπίθετοι. ΟΡΡ κοιναί, φυσικαί Ηγϑ8. 
1118.09,.21. ἀριθμῆ ἧ ἀριθμὸς ἴδια πάθη, ἴδια παθη τῆς 
ψυχῆς 8ἰπι ΜΎΣ. 1004 "11, 16. μ8. 1078 37. ψα!. 4023 39, 
403 34. λέγω δ᾽ ἴδιον (αἰσθητὸν), δ᾽ μὴ ἐνδέχεται ἑτέρᾳ 
αἰσθήσει αἰσθάνεσθαι καὶ περὶ ὃ μὴ ἐνδέχεται ἀπατηθῆναι 50 
Ψβ6. 418.511, 24. γ8. 42818. 6, 480 "29. αἱιΆ4. 442 "8. 
υ3. 405 518. εν1. 458 "6. μὸ 8. 8385 .81: αἰσϑήσεις πέντε, 
παρ᾽ ἃς ϑδεμία φαίνεται ἴδιος ἑτέρα Ζιὸ 8. 582 582. ἰόια 
ἐνθυμήματα. ἴδιοι πίστεις βῖιη Ῥα3. 1858 317. β20. 1898 
423. ρ8.1428516. ἴδιος λόγος (ποῖϊο), ορρ κοινός Ψβ 8. 56 
414}24, ΚΙ1.1 85. ὅ. 3012. μγά. 871416. Ηηθ0. 114851. 
Πγά. 1218 584, ἔχειν διαφορὰν ἴδιον μβά. 860 "15. ἴδια, ἃ 
μηδενὶ ἄλλῳ συμβέβηκεν ΡβΩ2. 1396}»15. ἴδιον ἔργον νο- 
μοθέτυ, προοιμίν Πβ5. 1268.540. Ργ]4. 1415"22 (018. 

ἰδιωτεύειν 389 

ἰηθθγάσπι Ρϑγ ϑθηθὺ, 8 αυϊΐδυβ δϊαυϊά βοἰαπραῖαν, ἅπασιν 
ὑπάρχει τοῖς ὅσιν, ἀλλ᾽ ἀ γένει τινὶ χωρὶς ἰδίᾳ τῶν ἄλλων 
Μγ8. 1005 538. --- Ργορθ᾽ δὰ οἰ ξπϊ βορυϊουθι Ρτοποσηἐ πὶ 
Ροββθβϑὶνὶ τογῦῖδθ Ρϑύβομδθ ἴδιος ἀδ]1τ6βεῖς οἱ φυγαϑες χκατ- 

ἦλθον εἰς τὴν ἰόϊαν πέλιν ρ9. 1429 12. --- οιάθῃι 53: σηϊᾶ- 
οϑἰϊοη6., ουΐὰ8 Θχθηρία δὰὉ 2 αὐ! πιὰβ, ἴδιος ἴῃ Ἰορίοι 

ἀοούνίπα αϑαγραῦατ (ἃς δοπίαηρίταυν ν6] οὰπὶ ρθη ὅσα ἰδία 
τῷ πράγματός ἐστι Αα371. 48 02, γ6] οὐ ἀδὺ ἔστιν ἅττα 
τῷ εἴδει ἴδια Αα27. 48 Ρ27, νν": δὰ ὄ δ14, 114 581, ΒΔ Θρ18- 
βἴπμθ Δοβοϊαΐο ροηϊδαγ). ἴδιοι ἀρχαί, δγὰ οἰκεῖαι ΑὙΤ. 1ὅ 
518. ϑ- 1011. 82. 88 28, τΤι11. 172 85. τα ἴδια ἑκάστης 

ἐπιστήμ Ἴφ, ΟΡΡ κοιναί ΑὙΎΙΟ. 716 388, 40,58. ἴδιον γένος ΑΥῖ. 
158 "20. τὸ τί ἐστιν ἴδιον Αδ 4. 91 515. ἔστιν ἅττα τῷ εἴδει 
ἰδια παρὰ τὸ γένος Αα87. 48 027. ἴδιος ὁσία Αα88. 49 586. 
ὁ ἴδιος τῆς ὑσίας λόγος τα 18. 108 ΡῬά. 864 ρτγδοίδσββ ΑΥ 
τὸ ἴδιον ᾿διιαύδη) δγίΐϊβ νόθα θα] πὶ ἈΠΡΆΒΕΙΟΥ 8. βπΐθυ8 
αἰγοι βου! Ὀἰϊῦ, 4108. 86 Ρυϊπιμηι Ροβαΐβ86 ἷρδθ βἰξιῖβεαι ταά. 
101 "28. ἀιοῖς ϑηΐπη Ἂν ἴδιον ὃ μὴ δηλοὶ μὲν τὸ τί ἦν εἶναι, 
μόνῳ δ᾽ ὑπάρχει ἢ ἀντικατηγορεῖται τῷ πράγματος ( 9 
δἰὰβ ποιϊοηΐβ, ουἱ Ἰδιπα δι ἴδιον Μαθυΐθατ) ταῦ. 102518. 
ἀϊδὲ ὅρος, γένος, τί ἐστι, διαφορά. συμβεβηκός Αα21. 48 
ΒΩ, 1.31. 46 27, τα 4.101 "117, 25. 8. 108 "5-19, 9. 108 
υρά, βι. 109 518 βαη. 2. 109 ΥΝ ε8. 181 ν7, 38, 183281,9. 

ε4. 188 .Ἀ1, 2, 19,21. δ. 1841] 8]. τὸ ἴδιον ἀντιστρέφει, 
ἀντικατηγορεῖται. τὰ ἰδία ἀλλήλοις ἔπεται Αδά. 91 816. 
τεδϑ. 182 "4, 6. 4. 188 86, 9. ὅ..188515. ηὅ.1558206. Αγ8ὃ. 

18 1. τὸ Ἴδιον τῷ μαθεῖν χάριν ἀποδίδοται τε. 180 3ὅ, 
1811. τὸ ἐν τοῖς ἰδίοις λεγόμενον χωρίζειν δεῖ τεῦ. 180 

518 (εἴ χωρίζειν). ἴδιον ὅλν γένυς, ἴδιον μόν ΑΒ21. 10 
519,18, 14, 24. ἴδιον καθ᾿ αὐτὸ ἢ ἀεὶ ἢ πρὸς ἕτερον καὶ Ἂ 
ποτέ τεῖ. 128 16, 84. 8. 181 427,5. (οὔ, τῶν κατὰ συμ- 
βεβηκὸς ἰδίων ἀπόδειξις Ψψαι. 402 418. ἴδιον πρὸς ἄλλο, 
βγη διαφορά, τΤΕῚ. 129 360. φασις ἀποφάσεως ὰ ἀπόφασις 
φασεως ἀκ ἔστιν ἰόϊον τεβ. 186586. ---- 8. ἰδιον ἀϊοί [Γ 

αυοα ρμδου]ίαγὶ ααοάδπι οὐ ἱπβί βπὶ ἀἰβογίπιϊπθ ΔῸ 8118 ἀϊ- 
Βπραϊτατ, γο] Θυλίποῦ, περιττὸν κ᾿ ἴδιον τὸ τῶν μελιττῶν 
γένος ὼ ἡ γένεσις. αὐτῶν ἴδιος εἶναι φαίνεται Ζμγιο. 160 
δά, δ. φωνὴ μονῶτις ἢ ἴδιος Ζμ40. 6259. ἴδιος ἡ φύσις 
τῷ ἐγκεφάλυ Ζμβτ. 652 »2. μόριον ἰδιαίτερον. διωίτξον 
Ζμβιο. 656 526. 16. 688 "88. ἰδιαιτάτη γένεσις σιδήρωι τὸ 
χαλυβικᾷ θ48. 888 031. [348.1624 56. --- κατ᾽ ἰδίαν. 
εὐκίνητος ὃ μυκτὴρ ὸ ὅχ ὥσπερ τὸ ὅς ἀκίνητον κατ᾽ ἰδίαν 
Ζια11. 492515. ὁ κατ᾽ ἰδίαν ὑφεστυῖς, ΒνῈ ὁ καθ᾽ ἕκαστον 
ἄνθρωπος ἢ 188. 1509 "34. -- ἰδίως λέγεσθαι μὸι. 319 
12. κά. 894 528. ἰδιαίτατα λέγεσθαι μδά. 882 38. Δημό- 
κριτος παρὰ τὸς ἄλλυς ἰδίως ἔλεξε μόνος Τα Ί. 828 ὑ10. 

οὗ ΠΕῚ2. 1816 54. ἰδίως ἔχυσι τῶν ὀστρακοδέρμων οἱ ἐχῖνοι 
Ζμὺδ. 6804. τὰ ὄπισθεν τοῖς ,ἀνθρυύποις ἰδίως ἔχει πρὸς τὰ 
τετράποδα Ζμὸ10. 689 "2. χώρα. πρὸς πολλὰ ἰδίως ἔχυσα 
πιάδ. 896 39. χρῆσθαι τοὶς κοινοῖς ἰδίως Μκ4. 106118. 
ἰδίως νενομοθετημένον Πβ12. 1214 Ῥά. μάμστα μέμικται 
ἰδίως ΨΎΙ. 4251. ἔνια ἰδίως πρὸς εὐμένειαν ποριστέον ρ81. 

1442 85. 

ἰδιότητα μεγάλην ἔχειν θ82. 886 028. ἐρευνῆσαι τὰς ἰδιότη- 
τας τῶν φυτῶν φταῖ. 822 84. 

ἰδιότροφα ζῷα, ἀϊδθδὶ παμφάγα Ζιαι. 488 "15. 
ἴδισις. οοπὶ ἵδρωώς πλε4. 9652, ἡ ἐν τῷ ἱματίῳ ἴδισις πληϑ. 

96689. εἴ 5 ΤΒΘΟρΆν ΙΝ 797. 
ἰδίω μα. τὰ φυτὰ γνωρίζεται διὸ τῶν ἰδιωμάτων φταῖ. 821Ρ22. 

1414 57). ἀεὶ ἰσχύει πρὸς τὴν γένεσιν μᾶλλον τὸ ἴδιον ἢ δοἰδιωτεύειν, ορρ ἄρχειν, κοινωνεῖν πράξεων πολιτικῶν Πβ11. 
τὸ καθ’ ἕκαστον Ζμὸ 8. 1761 580. οὗ β8. 180 Ρ4. --- δάάϊταν 1218 3835. 12. 1218 Ρ29. 

ῦὟυ 



840 , ἰδιώτης 

ἰδιώτης, ὉΡΡ ἡ πόλις Πβ9. 1211 17. οβ18471 (εἴ χώρα 
ἡ μὲν κοινὴ ᾿ δὲ τῶν ἰδιωτῶν Πη10. 1880 811). ΟΡ ἀρ- 
χοντες, οἱ τὼ κοινὰ πράττοντες, “δυνασταί 58ϊτη Πβιο. 1212 

Ῥά, γᾷ. 1271 52. δ16. 1800 021. ε4. 1804 3835. η2. 1324 

Δ41. ἢχϑ. 1179."6. ὁρρ ἥγεμων οβ1858 09,17. ορρ ἀθλη- 5 
ταί ΗΎ11. 1116}18. πληδ. 9607 8419. Ορρ τέχναι ΤΙ11. 112 
480. Ορρ οἱ εἰδότες ΠΎ1Ι. 1282 511. ΟΡ φιλόσοφοι ὺ 
πολιτικοῖ Πβτ. 1386.81. συγκρίνειν πρὸς ἀρετὴν τὴν ὑπὲρ 
τὸς ἰδιωτας ΠῸ11. 1298 "27. 

ἰδιωτικός δ. χωρία ἰδιωτικα οβ1846 "10. οἰκονομία ἰδιωτική, 10 

ἀἰδὺ βασιλική, πολιτική οβι1ι845 514, 1834658-18. --- τὸ 
ἰδιωτικὸν ἐν τῇ λέξει πόθεν γίγνεται πο. 1458 δ21, 82, 

Ῥᾳ, --- ῥήτορες ἰδιωτικοί ΡγΙ2. 1418 "16. 
Ἰδομενεύς. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿16. ἢ 590. 1575 "80. 
Ἰδριεύς Ργι. 1406 Ὁ27,.29. 15 
ἱόρῷῶν. ἰὸρῶσι τὰ ἄνω μᾶλλον τῶν κάτω, ἀλιστα τὰ πρό- 

σωπα πβ4. 866}28. 10. 867 328. 17. 867 084, 868 κ2. 

ἱδρῶσαι συνέβη αἱματώδει περιττώματι Ζμγδ. 668 Ρ6. πῶς 
παύονται ἱδρῶντες ἢ 2217. 1519 885. -- ὙΓΘΏΒΙΟν 6 ϑαγρδίμΣ 

ἱέραξ 

ἱδρῶτα" τὸ θερμὸν ποιεῖ ἱδρῶτας, ἐξηθεῖται μετὰ τῷ ἱδρῶ- 
τὸς καὶ τῷ πνεύματος πβ4. 866 580. 81. 884 27. ληδ. 
961 815. τίς καταπλάσματος ἀρετή; ἣ ὀιὰ τὸ χυτικὸν εἶναι 

κἂν ἱδρῶτα ποιοῖ ὸ ἀναπνοήν παϑ80. 868 "1. τὸν ἱδρῶτα 
ἐξάγει ἡ πάλη πβτ. 861510. ὁ ἱδρὼς ὸ ̓  ἴδισις κατα- 
ψύχει τὰ σώματα πλε4. 965 52. δια τί πρὸς ἐνίων ἱδρώτων 
φρίττομεν πβϑ84. 87086. μᾶλλον διαφυλακτικόν ἐστι τὸ 
ἱδρῶτος τὰ νῶτα πβ14. 861}11. οἱ ἔμετοι τῶν ἱδρωτων 
κυφίζυσι μᾶλλον πβ22. 8686. λζ2. 965}80. --- ἱδρῶτα 
ἄγειν, ἐμποιεῖν, ὀιεξιέναι πλζ 4. 966.388. α δ3. 868 086. 
β42. 870 088. ε40. 888 421, 82. βιὅ. 867 Ὀ26, ἀπρεπὶς 
ἥκειν εἰς τὸ συμπόσιον σὺν τὀρῶτι πολλῷ ὸ κονιορτῷ Ε115. 

150712, ἐχ ἱὸρῶτα ἀλλὰ τὸν ὑγρὸν ἱδρῶτα (ΑΙοϊάϑπια8 
ἀἰϊχὶς ψυχρῶς) Ργϑ. 1406521. --- ἱδρως, ὥρον πβ3. 8606 
Ῥ26, τὸ δάκρυον ἱδρως τίς ἐστιν πεϑ1. 884 528. - ἐκ τῶν 
λίθων ἢ τῶν μετάλλων θχ ἔξεστι καταρροὴ " τις ἱδρώς 
φτβι. 822 482. εἰ ὼ τὸ γένος τῦτο ἐξ ὕδατός ἐστιν, ὃ 

ἐξέρχεται ἐξ αὐτὴς τῆς γῆς ὡς ἱδρυς. φτβ2. 8242. οἵ 
Ε Μογοῦ ΝΊοοὶ Πδιηδβο ῥ 116. 

6886 νἱἀοίαγ, ταὶ πυριατήρια μᾶλλον ἱδρᾶσιν πβ82.869 "22. 20 ἱδρωτικωτέρως διακείμεθα τῷ θέρυς πβάο0. 8107. 
ἱδρύειν. ταρὰ σεμνῆς φιλίης ἱδούσατο βωμόν ἢ 6238. 1688 

2418. -τ- ρᾳ88 τὸ περὶ τὴν γὴν ἱϑρυμένον σῶμα, τὰ περὶ τὸ 

μέσον ἱδρυμένα σώματα. τὸ ἐπὶ τὰ μέσ ἱδρυμένον μαϑ8. 
889 "11, Οβ4. 2871 381. 18. 295 14. ἐν ὑρανῷ τὸ ᾿θεῶν 

ἱδρωτοποιεῖσθαι ἡ δεῖ τῷ χειμῶνος πβ42. 810 081. 
ἱδρωτοποιίαι πβ42. 870 088. 
Ἰἰδυρεύς, Ἰὸυρίς. ᾿Ιδυρεὺς καλεῖται ὁ βορρὰς " πνεῖ γὰρ ἀπὸ 

νήσα ᾿ καλεῖται Ἰδυρίς 288. 1531 388, 89. οἵ Γαυρεύς. 
πᾶν ἱὸρῦσθαι Οαϑ. 278 018. κθ. 398 38. 6. 400 ν11. αὐτὸς το ἰέναι. τὸ ἐπὶ τὸν δικαστὴν ἰέναι ἰέναι ἐστὶν ἐπὶ τὸ δίκαιον 
Ξέρξης ἴδουτο ἐν ἸΞύσοις κθ. 398 818. αἱ καθ᾽ αὐτὰς πό- 

λεις ἰδρυμέναι ,Πη8. 1825 Ρῶ24. ἀποφαίνοντὲς τὸν εὐδαίμονα 

σαθρῶς ὶ ἱσρυμένον ΗαΙ11. 11007. --- κόρης ἱδρυνθείσης εἰς 

ἄλλην χώραν ποι. 1468 Νά. 

Ηε7. 1182. 320, 21. εἰς τὰ ἔντιμα μὴ ἰέναι Ε ὅ πρωτεύυσιν 
ἄλλοι Ηδ8. 1124 028. ἐέναι εἰς ἄπειρον Υ̓ ἄπειρον. οὖ ἵστα- 
σθαι. αὶ δεὶ τὸ αὐτὸ ἢ ἄτομον εἰς ἑτέραν ἡ ἑτέραν ἰέναι δια- 
φοράν Ζμαϑ8. 648 414. 

ἴδρωμα., οἷον Ἰόρωμα τῷ τόπυ (πὶ τῆς ὑστέρας) Ζικϑ.θ685}19. 80 ἱέναι. ὁ λέων ἵ ἵεται ἐπὶ τὸν βαλόντα Ζιι44. 629 "24. 
ἱδρώς. ὅσα περὶ ἱδρῶτα πβ866}9- 870 088. --α ἔσωθεν ἡ ὴ 

ἀρχὴ τῇ ἱδρῶτος πΆ28. 869 814, 29. 8869 8322. ἐκ τῷ πνεύ- 

ματος πυκναμένυ ὑγρότης γίνεται, ὁ καλϑενος ἱδρώς πβ20. 

8608 524. περίττωμα τῆς ὑγρᾶς ἰκμαῦόος. ὃν καλῦμεν ἱδρῶτα 
2μγῦ. 668 "4. ὁ ἰὸρὼς τὸ κακῶς προσῳκοθομημένον ἐστὶν 88 
ἐν τὴ σαρκὶ πβ2. 866"16. πὰς ἱδρὼς περιττώματός τινος 

ἔκκρισις ἐστιν πβϑὅ. 8710. 516. ἄπεπτον ὑγρὸν ἐστιν, ἁλυκόν 
πβά. 866081. ε81. 884 829. καὶ ὑπόστασις τῷ ἱδρῶτος πὸ 12. 
811 887. --- ἐκ τῆς κεφαλῆς γίνεται πὰς. 96δ10. οὗ 

πβο. 867.54. διὰ τῶν ἀραιῶν ἢ ὑγρῶν (ἰπῖοτ Δ6ς πρόσωπα) 40 
ὁ ἱδρὼς διαπορεύεται πβ 10. 8671 314, οὗ 17. 86881. 19. 
808 .810. --- τίσι ογνεῖαι ἱὸρυΐϊς πβι. 80010. ὅ. 866 »88. 
12. 867 θά, -- γιὰ τί γίνονται οἱ ἱδρῶτες πβ88. 8607 218. -- 
ὃ ἔξω, ἔσωθεν, ἱόρως πβι. 861 Ὁ6, 7. οἱ ἰὸρῶτες γινόμενοι 

. ὑπὸ τῆς ἐντὴς θερμασίας, διὸ θερμασίαν πβ84. 870 86. 45 
ε81. 884 28. β80. 870.331. θερμοί, ψυχροί πβ85. 810 
518,18. λα28. 959 "26. ὁ πλείων, βελτίων, ἧττον βελτίων, 
οἱ φαυλότεροι πβ24. 80818. 80. 809 827, 38, 8ὅ. 870518. 

41. 870 1δ. (γ4. 9081. ὠφελιμιύτερός ἐστιν ὁ γυμνῇ 
τροχαζοντος γενόμενος, ἢ ὁ ἐν ἱματίῳ πβ80. 809 424, 29. δ0 
“νὲς ἰϑισαν αἱματωθη ἱορῶτα Ζιγ19. 821514. σαπρός πλβά. 

960}18. ἀλμυρός πβ8. 80619. μβι1. 853Ρ18 (οἴ 2. 855 
06.9). πὸ12, 871729, 8ὅ. 24. 819 824, πικρὸς μβ8. 857 
"14. δυσώδεις τὸς ἱορῶτας ποιεῖ τῇ πήγανον ἡ ἔνια τῶν 
μύρων πβ18. 8678. ιγ9. 908 28. κ88. 926 16. δυσω- 55 
ὀέστεροι τῶν παίδων πὸ 12. 8177 "85. 34. 819 "24. ἐκ τῆς 
κεφαλῆς ἢ ΠῚ ὄζει ἥ ἧττον τῷ ἐκ τὸ σώματος πβ6. 867 
δά, οἱ ἀπὸ ταὐτομάτυ γινόμενοι, οἱ αὐτόματοι μὲν προσ- 

αγορευόμενοι ἱδρῶτες, Ὑ γινόμενοι δ᾽ ἐξ ἀναγκης πβέι. 870 
ν14,19. --- ἡ κίνησις θερμαίνυσα Χ ἀλλα περιττώματα 60 

συνεξωιμαΐζει μετὰ τῷ ἰὸρῶτος πε21. 888 "98. πνεῦμα ποιεῖ 

Ἱερὰ νῆσος μία τῶν Αἰόλυ καλυ μένων μβ8. 801 .32. 
ἱέραξ. τϑίδγιαν ἱπίογ ταὶ πτερωτὰ τῶν πτηνῶν Ζια δ. 490 86. 
Ζμγ. 610 588, γαμψώνυχα Ζγβ1. 1462. Ζιζ 1. 568 
519. θ8. 692 529, σαρκοφάγα Ζιθ8. 593 "29. 28. 606 427, 
ὠμοφαγα Ζιι11. 615 "4, τὰ μέσα Ζιζ 6. 568 380. ταρϑρ5 
ἀϊαγηϑθ ταϊπογαϑ. “γένη τῶν ἱεράκων φασί τινες εἶναι ἐκ 
ἐλάττω τῶν δέκα. διαφέρασι δ᾽ ἀλλήλων Ζιι86. 620 522 ἐῃ. 
Θηυτυδηϊυῦ Δ: ὁ τριόρχης 2. ὁ αἰσάλων ὃ. ὁ χίρκος Ζιι86. 
6320 317. 4. ὁ ἀστερίας ὸ ὁ φασσοφονος ὼ ὃ πτέρνις Ζιιϑ6. 

630518,.12. 616 "7, ὅ. οἱ ὑποτριόρχαι 1. πέρκοι ᾿ὴ σπι- 
ζίαι 8. οἱ λεῖοι οὖ, οἱ φρυνολόγοι Ζιι86. 620 320. 9. ὁ 
(μικρὸς) ἱέραξ, ᾧ ὅμοιος, ἐστιν ὃ κόκχυξ Ζιζ 1. 568 }16. 

10. ὁ ἐλάχιστος τῶν ἱεράκων Ζιζ 1. 568 »25 Αὐϑ. Βαϊοὺ 
Αδβϑαϊοη νοὶ ἰλιβοίιϊοο, [μὰ 18. 11. ἱέρακες δύο. ὅ τε 

φαβοτύπος ἢ ὁ ὃ σπιζίας Ζιθ8. 5921. 12. γένος τι, νεοτ- 
τεύει πορρω ὸ ἐν ἀποτόμοις πέτραις Ζιζ 1. 504 56 Αυδ. 

Θσἔ.11. 615 88, ἔοτῦ Οασα]αβ Εἰδπάαυῖυβ, [μὰ 39. 18. 6χ- 
οθρίο Ρᾶσγναϊο, σχεδὸν ὴ τὸὺς ἀλλυς ἱ ἱέρακας ἐκ ἔστιν ἰδεῖν, 

ὅτε θᾶττον φθέγγεται ὁ 0 κόκκυξ Ζιζ τ. 568 "1 θη οἱ ἱέρακες 

δοκῶσιν οἱ διαφέροντες τῷ εἴδει μίγνυσθαι πρὸς ἀλλήλυς 

Ζγβτ. τ460 08. Ζιι82. 619511. --- Θοπιρθγβηθαγ ὁ σας 
οα]ο Ζιζ 1. 8603 "15- 24. χολὴν ἅμα πρὸς τῷ ἥπατι ὼ τοῖς 

ἐντέροις ἔχυσι, θερμὴν τὴν κοιλίαν, μικρὸν τὸν σπλῆνα Ζιβι6. 
506 "24. ΖαΥΤ. 610 384. Ζιβ 18. δ06 “16, ὕδϑαρυ8 ἵπρὰ- 
Ῥαϊϊοηΐβ Ζιζ 6. 668 480. ἐν ἀποτόμοις ὁ ἱέραξ νεοττεύει 
Ζι.11. 618 84, οὗ ζτ. 5604 "8. γίνονται τῶν ἱεράκων οἱ 
νεοττοὶ ἡδυκρεω σφόὸρα ὼ πίονες Ζιζ 1. 564 54. τίνες οἱ 

κράτιστοι, πλατύτεροι (πλατύπτεροι ϑοδη Ὠϊὰ Ρ[ο), εὐβιω- 
τατοι ὺ χθαμαλοπτὴῆται Ζιι86. 620 517,19, 21. ἐλάττυς 
οἱ ἐν Αἰγύπτῳ Ζιθ28. 606 524, 21 Αυδ. μεταβαάλλυσι περὶ 
τὸ θηρεύειν Ζιι11. 615 87. σῖτον αὶ δύνανται καταπιεῖν ἱέρα- 



ἱερατεία, 

κες ἄμφω Ζιθ8. 5921. ὧν ἂν κρατήσῃ ὀρνέων. τὴν χαρ- 

ὀίαν ἃ κατεσθίει Ζιι11. 6015 34. κατεσθιόμενος ὠπται κόκ- 

κυξ ὑπὸ ἱέρακος Ζιζ 1. 568}28. ὁ ὄρτυξ κονίστραν σκεπά- 
ζει φρυγάνοις, διὰ τὺς ἱέρακας, ἐν ᾧ ἐπῳάζει 269. 1526 
"48. -- οἱ εὐκινήτυς τὸς ὀφθαλμὸς ἔχοντες ὀξεῖς, ὡρπαστι- δ 
κοί" ἀναφέρεται ἐ ἐπὶ τὲς ἱέρακας, Φ6. 818 520. --- ἐν Θράχη 
τὴ καλυ μένη ποτὲ Κεὸδρειπόλει ἐν τῷ ἕλει θηρευσσιν οἱ ἄν- 
θρωποι τὰ ὀρνίθια κοινὴ μετὰ τῶν ἱεράκων Ζιι86. 620 384 
ΑὔΡ. οὔ 8118. 841 519 (ἰοῦ Νίβυβ δοπιμιυηΐθ. Μ 298. 
ΑΖΎΡ 28. ΑΖΙΙ 98. δὰ 99. ΚαΖι25, 28.) 

ἱερατεία, ἀοῦ Πη8. 1828 "18. 
ἱερατικαὶ θυσίαι Πγ 14. 128510. 
ἱέρεια πο1ῖ1. 1455 "7. Ρβ 28. 1899 821. ΖΙΎΙ1. ὅ18 ν8ὅ. 

ὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱέρεια, οβ1841 818. 
ἱερεῖον. τὰ θυόμενα ἱ ἱερέα Ζμγά. 6612. οἔ Ζια!7. 496}25. τ6 
[441.1551 16. τῶν ἱερείων τὸ πλῆθος οβ1850 085 (βοὰ 
Ἰος ἱερέων, ν 8 ἱερεύς). 

ἱερεύς. ἱερεῖς τε ε ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ ἱερα Πζϑ8. 1822 

"19. τὸς ἱερεῖς κ᾿ θετέον ἄρχοντας Πδ15. 1299 "17. τοῖς 
ἱερεῦσι τὰς ἀμφισβητήσεις τὰς ἀμφὶ τῶν γερῶν διαδικάζει 20 
ὁ βασιλεύς ἢ 8385. 1542 320, 82. εἴτε γεωργὸν ὅτε βάναυ- 
σον ἱερέα καταστατέον ]η9. 1829 529. τὸ τῶν ἱερέων γέ- 
νος, ἔθνος 1η9. 1829 "21. ΜΑῚ. 981 ΒΩ. τῶν ἱερέων 
(ὡρείων ΒΚ, 8οὰ οἵ 1862 Ρ22) τὸ πλῆθος βΊ 0 585. ὃ 
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ἱερεὺς τὸ Διός Ζμγ10. 6178 319. 45 

Ἰέρνη νῆσος κϑ. 898 "18. 
ἱεροθετεῖν. τὰ μαντεύματα ἱεροθετῶσιν οἱ ἱεροποιοί ἢ 404. 

15645081. 
ἱερόθυτος οβ1849"18. 6128. 842 "1. 

80 ἱερομνήμονες Πζβ8. 1821 588. 
ἱεροποιίαι ρ8.1428}18. 
ἱεροποιοί ἔ 404. 1546 580. 
ἱερός. ὥρα ἱερὰ παιδοτρόφος ἁλκυόνος (ϑίπιου ἔν 12) Ζιε8. 

542 "9. πταρμὸς σημεῖον οἰωνιστικὸν ὼ ἱερόν Ζια11. 492 

58, --- ἱερός, ἀϊδὲ ; δημόσιος, ἴδιος Πζ 5. 1820. 49. β8. 1261 85 
584 δη4. περὶ ἱερῶν πῶς ἐνδέχεται λόγῳ χρήσασθαι ρ8. 1428 
429-1424 88. ἐκκλησία περὶ ἱερῶν ἢ ὁσίων ἢ 894. 1548 021. 
ἱερὰ χρήματα Πεά. 1804 58. ζ8. 1822 ν24, ἰδὲ δημόσια 
402. 15645."82. ἱεραὶ αὶ δημόσιαι τριήρεις [402. 1845 384. 
τρία ἡμιωβόλια ἱ ἱερά Ρα14. 1814 27, 29. ἱερὰ χωρα Πβ8. 4“ 
1267 084. Μαγνητες ἱεροὶ τῷ θεῶ  ὅ88. 1518 44. ἱερώ- 
τατος τόπος, 57 θειότατος πλγϑ. 962 587, 85. ἱερὰ μέλη 
Πθ1. 1842 49. ἱερὸς πόλεμος Πεά. 1804 1. διὰ τί τὰ 
θερμὰ λυτρὰ ἱερά πκὸι9. 978 Ῥ27. ἱερὰ νόσος πλὶ. 958 
418. --- τὸ ἱερόν, ἀϊει τάφος Ηδ δ. 1128510. χαρίτων ἱερόν 48 
Βε8. 1188 48. τὰ τὴς σωτείρας ἱερί ῬΎ 18. 1419 58. ταὶ 
ἴδια ἱερά Πζά. 1819 "24. ἱερὰ συλᾶν Ἠὸ8. 1122 86. ἐν 
τοῖς ἱεροῖς Ζιι8. 614 51. --- ἱερὸς ἰχθύς οὔ ἰχθὺς 14. 

ἱεροσυλεῖν Ρα7. 1808 032. ἱεροσυλῆσαι ΡῬα 18. 1874 34. 
ἱεροσυλία οβ13849 320. 
ἱερόσυλος Πεά. 1804 38. 
Ἱέρων τύραννος Πε10. 1812 Β11. 11. 1818 814. 12. 1315 

584, 87. Σιμωνίδης πρὸς τὴν 'Ιέρωνος γυναῖκα. ῬβΙ16.1891 
410. τὸν ᾿Ιέρωνα δυσυρίᾳ δυστυχῆσαι [ 444. 1551 "21. 
545. 1608 "15. Γέλων, ἹἹέρωνος ἀδελφός 444. 1561 520. 56 

ἱερωσύνη Πζ8. 1822 024. ταύτην ἔσχε τὴν ἱερωσύνην ποι. 
1455 05. 6187. 844 5. ἀμφισβητεῖν ἱερωσύνης ἔ 8385. 1542 
19, 81, 81. ἱερωσύναι Πη9. 1829 384. 

Ἰήτης Ὅμηρος 7,88. 1487 386, 29. 
ἰϑαγενὴς νότος, ζέφυρος μβό. 8064216, 18. 
Ἰθάκη. ἐν ᾿Ιθάκη ὁασύποδες ὁ δυνάνται ζὴν Ζιθ28. 606 42. 

60 

Ἴκαρος Δαιδάλυ θ81. 886 "9, 

ἰκτῖνος 841 

- Ἰθακησίων πολιτεία 462-466. Θύας ὁ ᾿ἸΙθακήσιος 
598. 1614 329. . 

ἰθεῖα ὁὀΐκη (Η ἔν 211 6Ε|ρ) Ηε8. 1182 Ρ27. 
Ἰκάδιος ΤῊ Ἰκάριος ποϑῦ. 1461 58. 
Ἰκάριος ποϑὅ. 1461 4. Ἱκάριος 8 Ἰκαδιος ποῦ5. 1461 "8. 

ἱκανός. ὅσίαν ἔχειν μέσην ὼ ἱκανήν ΠΡ11. 129 Βά40. τόπος 
ἱκανός μα 18. 850 "24. σημεῖον, τεκμήριον ἱκανόν μα8. 841 
482. 14. 852 "24. εἶναι πᾶσιν ἱκανὴν αἰτίαν Τὰ 8. 818 427. 

ἔχει ἀπορίαν ἱκανήν Γα 8. 818 418. πὰς ἱκανὸς γίνεται 

προστάτης Πε6. 1805 489. ἱκανός ο ἱπῇ, ἡ ἡλίν φορὰ ἱκανή 
ἐστι παρασκευάζειν δἴπι, μα8. 841520. Ζμγ2. θ62 084, 
6068 "8. ο Ραγίϊο, ἱκανοὶ αὐτοὶ κακοπαθϑντες ἡεη1}2. 1245 

588. ἱκανὸν ἡμῖν ἀτυχήσασι τότε ρ80. 1487 812. --- ἱκα- 
νῶς εἴρηται περὶ τότων ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις, ἐν τοῖς 
ἐγκυκλίοις βἰπι Ηα 8. 1096 88 (βγη ἀρκύντως 18. 1102 527). 
Πη1. 1828 822. ποΙ]δ. 14δ4 18 (Βόγμδγβ αὶ Ρ 80). 
εἴρηται σχεδὸν ἱ ἱκανῶς Αα18. 82 Ἀ10: ἱκανῶς, ἐχ ἱκανῶς 

εἰπεῖν μβ8. 851 4217, 28. λέγοιτο ἂν ἱκανῶς Ηα1. 1094 
"12. κομψώς, ὐχ ἱκανῶς δὲ εἴρηται Πὃδ 4. 1291511. ἱκανῶς 
ὡς πρὸς τὴν παρῶσαν χρείαν, ἀκριβέστερον δὲ πάλιν 0α 8. 
2069 ΡΩ]. οἔ Ηε8. 1188 "20. ἢ λύσις ἱ ἱκανῶς ἔχει πρὸς τὸν 
ἐρωτῶντα, ὑχ ἱκανῶς πρὸς τὸ πρᾶγμα 4θ8. 268 516. ἱκα- 
νῶς λύειν τὴν ἀπορίαν ΠΙγΎ 11. 1282 824. δείκνυσθαι, ἀποδε- 
δεῖχθαι ἱκανῶς μα 8. 889 588. 1. 844 88. ἱκανῶς ἔχειν, ορΡ 
δεῖσθαι οα 4. 1844 414. ἱκανῶς ἂν εἶχεν ΗΙΙ. 164 518. 
ζ18.1148}81. τύπῳ λεχθὲν ἱκανῶς ἄν ἔχοι Ἠᾳ11. 1101 
428. ἱκανῶς ἔχει διωρίσθαι Πὸ4. 1290 "7. ἱκανῶς ἔχει τοῖς 
πολλοῖς ἐὰν πζ 4.1818 25. εἰ ἔχει ἤδη ἡ τραγῳδία τοῖς 
εἴδεσιν ἱ ἱκανῶς ποά. 1449 88. --- πρόσωπον σαρκῶδες, ὑπό- 

μᾶκρον ἱκανῶς. φ8. 801 26. 
Ἴκαρος νῆσος θ81. 886 "11. 

ἱκέσιος διὰ τί καλεῖται ὁ θεός κΊ. 401 523. 
ἱκετεύειν ΡΎΙΟ0. 141199. 
ἱκετηρία Ργ10. 1411 ὑγ ἱκετηρίαν θέμενοι ἢ 8394. 1548 "18. 
ἱκέτις. ὥσπερ ἱκέτις καὶ ὸ ἀφ᾽ ἑστίας ἠγμένη οα4. 1844 511. 
ἰκμάς. πλείστη ἐν τῇ ἴριδι ἰκμας ἐνέμεινεν μγὅ. 816 "28. 

τς (ἀβοϊἀϊα) δέχεται τὴν ὑγρότητα τὴν εἰς τροφὴν ἤπλν 
διαπέμπει τὴν ὑπολειπομένην ἰκμάδα Ζμὸδϑ5. 681 480. 
ὁ σπλὴν ἀντισπᾷ ἐκ τῆς κοιλίας τὰς ἰκμάδας τὰς περιτ- 

τευύσας Ζμγ. 610 5. τὸ περίττωμα τῆς ὑγρᾶς ἰκμάδος, 

ὃν καλῦμεν ἱδρῶτα Ζμγδ. 668 "4. ἔχειν αὶ ἕλκειν μάλλον 
ἰκμάδα πολλήν, ὀλιγίστης μετέχειν ἰκμάδος Ζμγιο. 672 
"86, 618 81. 11. 818 "7. μεταξὺ τὸ δέρματος καὶ κ τῆς σαρ- 
κὸς συστέλλεται ἡ ἡ ἱκμᾶας πιϑ8. 891 322. ἡ ἰκμᾶς ὑδατωδὴης 
ἐν ταῖς θριξίν Ζγε8. 182 2. ἐκ τῆς αἱματικῆς ἰκμάδος 
συνιστα μένης ὦ πηγνυ μένης γίνεται τὸ σῶμα τῶν σπλάγ- 
χνων Ζμγι0. 618 "1. --- ἡ τῶν καταμηνίων ἰκμάς Ζγα!ιϑ. 
121 11, 22. οὗἩἨἁ Βοβ86 ΑΥ ΡΒ 882. τὸ θῆλυ προίεται τὴν ἐν 
ἐνίαις αὐτῶν ἰκμάδα γινομένην Ζγβ4. 189 δι, α 20. 128 

488 οἵ 5᾽΄ 11 458. συναθροίζεται ἰ ἰκμὰς τοσαύτη ὅση ταὶς 

Ὑεινομέναις ὑπολείπεται μετὼ τὴν κάθαρσιν Ζιη). δὅ82 "15. 
εἰς τὴν ξόραν συρρεῖ ἡ τοιαύτη ἰκμάς πὸ 26. 879 "θο -- 
ὅταν ἐκ δυτπέπτω ἰ ἰκμάδος: συστὴ τὸ κύημα, τότε γίνεται 
ἡ μύλη Ζγ51. 110512. αἱ κόρεις γίνονται ἐκ τῆς ἰκμαόος 

τῆς ἀπὸ τῶν ζῴων συνιστα μένης ἐκτὸς Ζιεϑι. ὅ56 Β27. 

ἱκνύμενος 4 6 προσήκων). ἰκνυ μένη ἕξις, ἐπιττήμη ΠῚ1. 

1288 δ16. ἱκνα μένης ἡλικίας, τυχεῖν Πη14. 1382941. ὅσα 
τοῖς μεγέθεσιν ὥρισται τοῖς ἱκνυ μένοις Ζγὸ4. 112 48, καταὶ 

τὸς ἱκνυ μένως χρόνος Ζγγ1. 180 18. εἰς τὴν ἱκνυ μένην 

ὥραν πκΙά. 924 14. 
ἰκτῖνος (ὔκτινος ν 1 ΖμγΊ. 670 "34 οὗ [00 Ῥαγ 170, 171, 



842 ἰκτίς 

544). τοβογίαν ἰηῦον τὰ πτερωτά, γαμψωνυχα, σαρχοφαγα, 
μέσα Ζμγῖ. 610 "88. Ζιθ8. ὅ921. δ. 600 "27. ζ 9. 568 
8229, ἔστιν ὁ τριόρχης τὸ μέγεξος ὅσον ἰκτῖνος Ζιθ3. 592 

Ρᾳ. χολὴν ἅμα πρὸς τῷ ἥπατι κ τοῖς ἐντέροις ἔχει, μι- 

κρὸν τὸν σπλῆνα, θερμὴν τὴν κοιλίαν Ζιβιδ. 800 "24,210. 
Ζμγ1. 610.384. σῖτον καὶ δύναται καταπιεῖν Ζιθ8. 592 Β1; 
φωλεῖ Ζιθι6. 600 318, 17, 21 ΑΒ. ὀλιγάκις μὲν, ὦπται 
ὸὲ πίνων Ζιθ8. 594 52. ἴθιαρυβ ἱμουθαυϊομ 8, οὐᾷ ἀιο χν 
Ζιζ 6. 568.580. πολέμιοι ἰκτῖνος καὶ κόραξ, φίλοι πίφιγξ ὶ 
ἄρπη ὼ ἰκτῖνος Ζιε1. 609 430,51, 610211. ἐν Ἤλιδι. οἱ 
ἰκτῖνοι διὰ τῆς ἀγορᾶς τὰ κρέα φερόντων ἁρπαζυσι. τῶν 
δὲ ἱεροθύτων ὅχ, ἅπτονται θ128. 842 385. (Εα]οο πιήϊνὰβ 

Ἰνδός 

ἰλυσπαστικὰὼ ζ ζῷα, ἀϊΐδὲ πορευτικα, ἑρπυστικά Ζιαι. 4871}22, 
ἱμάντα κεστὸν (Βοπι Ξ:214) Ἠηϊ. 1149 δ16, ἱμὰς ἑλκτόν 

μὸϑ. 8806}14. κέρκος συνελιττομένη ἐπὶ πολὺ, καθάπερ 
ἱμάς ΖΙβ11. 508 5321. 

ἱμᾶσθαι γάλα πλέον ἢ ἔλαττον, βγη βλαλλεσθαι γάλα 
Ζιγ21. 533 12), 15, Ζμὸδ1ο. 688 "10 

ἱματιδάριον (Αυίβιορῃ ἐγ Βδουϊου 30) Ργ3. 1405 581. 
ἱμάτιον Ργ2. 1405 "81. 14 λυΐπιον ν λωπιον. ζῳδαρια γι- 

γνόμενα ἐν ἱματίοις Ζιε82. 551 59. ἱμάτιον καθαρόν Ζγεῖϊ. 

180 ."81. ποῖον ὕθωρ πλύνει ὰ ῥύπτει τὰ ἱμάτια θ58. 884 

482, πκγά40. 930 "85. κεραυνὸς δὶ ἱματίν καὶ κατέκαυσε 
ΜΎ1. 3711328., τῷ ἱματίν -δακνομένυ φρίττυσιν πλεϑ. 904 

τ. Μηνὰβ τθρ8}18 ΚαΖι8ά, 4. ὅδὰ 102, 24. ΔΙ ν᾽ὰ8 το ρᾺ}18 
γα] ρον ΑΖι194. Ε. 44. 57. [μὰ 22. 28.) 

ἐκτίς (Υ1] ἔκτις. τῆς ἰκτιδος) ἄθβοῦ Ζιι6 613 Ρ10-17, οἷυβ- 15 
406 αἰδοῖον ὀστῶδες ΖΙβ1 δ00}24. 612. 881 1. (Δίιδίο!α 
ἄατο Οὐ Κὶ 462, Βἰαβίυβ δέυροιμίογο 220. Μαβίβϊδ (οἱπα 
ΑΖγϑὅ, ΛΖΙΙ 66 «ΓΕ 18, 17. Μαυβθοϊα Ὀοσοδίηθὶα ΕἸ σοῦ ἵμερος γόοιο (ἔοπι Ῥ 108) Ρα 11. 1370 039. ἵμερος ἐσθλῶν 
Ηἷϑῦ παῦ ϑαγάϊηϊδο ωὉῸΖ 1788 Ρ 234, ν Μαγύθωῃβ ἴῃ “Γγοβοοὶβ (ϑαρρδο ἐγ 29) Ραϑ. 1807181]. 
Ατομὶν Β 24, 1858, {121. δὰ 49,21. ἴῃ ἰῃοοιῖο γὰὶ Κα 20 [πὰ ΡΥ 80 8] 6 πὶ φ υθογπὶ δὰ) δἰϊαυϑηΐο Ἰδύϊα8. ρϑίθγο 
Ζιθ4, 9.) αὐδπι Ρ]θγαπιαὰθ ορὶ πη ἀθιομϑύγανῦ ΜΕΠΙΚΙοβιοἢ, ἀΐθ 

ἱλαρός, ΟΡΡ σκυθρωπός ᾧ 4. 808 16. γ Ρθ8 ἱπιρουβοπα]ΐα ἰπὶ δἰ ανίϑομθη, 186ὅ, οὗ ΒΖ Ζίβοϊ ἢ ἀ 
Ἰλεύς ἡμβ1. 1208 328. ϑῦ αγπὶ 1860 Ρ 744-748. οχ Αὐιβιούοῖοα ἀϊοιίομπο ἰδ 8 
ἵχεων εἶναι, 5γὺ καταλλακτικὸν εἶναι; μὴ ὀργίζεσθαι γεβὅ. νἱἀθηῦαν ποίδῖα ἀΐσηα 6886. δὰπι γΟΓΌΪΒ ὕει. βροντᾷ δἰπι 

1222 δὰ. οὔ αρϑ. 1251 582. ποιεῖν τὴν ψυχὴν ἵλεων. Ορρ 36 οοπίονγί ρσύδϑυ ᾿μ ρουβοῃδ} 8. αϑιι8. γουθοσαπι ἀποπνεῖ Υ ὮΥ͂ 
συνιστάναι Ζμὸ 2. 6716 "25. Ρ 8581, ἀποχειμάζει 89 δδὅ, ἀναθυμιᾶσθαι 44 56, ἀνακλᾶ- 

ἰλιας (ἰλλάς ΑἰΒθὴ 2 Ρ θ5α, 51120 Ρ Ογ Μ 803). κιχλῶν σθαι 46510, ἐπισημαίνει 211 }82-4 2. δὰπι νοῦρο τυγχάνειν 
εἴδη τρία, ἰξοβόρος, τριχάς, ἄλλη δ᾽ ἣν καλῦσί τινες ἰλιαδα, (ὁποτέρως ἔτυχε 5ἰτῃ οἵ τυγχάνειν) φοπίοντί βοίθβί ὑβὰβ 
ἐλαχίστη τε τύτων κἡ ἧττον ποικίλη Ζιι20. 617 221 Αυῦ ἱπιροΓβΟΏ8}18 σϑυθογαπι ἵσταται, εἶσιν εἰς ἄπειρον (7442 οἱ 
(Τυγάυβ. ΠΠ᾿Ἰδοβ δρ θϑῃ οὐ Βϑίου ϑὺ 348. 6 ὅ. ἀυδίϊδιϊ 88ὲ οἵ ἴστασθαι), ἀνώγεσθαι ΑὙ 8. 129. ἀποῤίδωσι 80 586, 
στ, ὅ. 108, 38, ΑΖΙ1 9θο, 8, [πὰ 84). ἀντιστρέφειν 68.418, διημερεύειν 195}12, διατελεῖν 190 34, 

Ἰλιαῖς ποά. 1448.088. 8. 1451 329. 1ὅ. 14564Ὁ"2. 18.148 (ᾳπδιμαύδῃῃ ἰδὲ εν8. 402 δ1Ὶ ρϑγίοϊρίαα συμβαῖνον οΣ 
818. 233.145908. 24. 145914. 260. 1403 "8, 8. Ζιι 12. δυϊοοθάθηῖθ συμβαίνει Βαρρί τὶ ροῦο80). ---- ὄχλοι 114.513-18. 
615 59. 112. 1500 Ρ20. ἡ Ἰλιὰς συνόέσμῳ ἕν πο20. φανερὸν ποιεῖ ,“Ζ2μβ3. 649517. --- οαπα γουθ 8 δεῖ, ἐνδέχεται 
1451529. Μζά. 1080 09, η8. 1045518. (οἵ ὁ 24. 1028 86 οὔ [ὈΓΠῚ0}18 ὁ μ9. ὡς ἔχει; εὖ ἔχει βἰπι (εἴ ἔχειν) φοπιρατγατὶ 
4838). Αδ10. 98 "26. ἡ Ἰλιὰς ὁρισμὸς ἂν εἴη Αὁ 1. 33 082. Ροβϑυηῦ πέφυκεν: ἡ πέφυκε μίαν εἶναι πολιτείαν Πβ 2. 1201 
Μζ 4. 1080 39 ΒΖ. ἢΐα5 βἰ σι βοαίαν νον Ὀ]8 μῆνιν ἀειὸε θεώ Ῥγ, οὔδ12. 1296 336. ποθ. 1450 52 (ΥῊΙ] ῬοδΓῚ 33}. θι. 
τι34. 180 321. --- ἡ μικρὰ Ἰλιάς πο28. 1409 δῶ, ὅ. 252 36. ΠγΎΘ. 13279511. ΡΎῚ. 1404 520. μβ4. 8360 "2. 

Ἴλιον Φὸ 13.222 828,011. Ηζ 2. 1139 "7. Ρβ 22. 1396 518. Ζγὴ4. 113.39: ἀοιμόττει 100 "4ῦ-ῦ5, διαφωνεῖ 198 "26- 28, 
-- Ἰλίν πέρσις, ἱταροθάϊα Αρδιβοηΐθ, ποὸ18. 1458 316. 40 εὐθεωρητόν ἐστιν 39 5318. εὐκρινές ἐστιν 291757, ἔχει τινὰ λύσιν 
28.1459 ὡ (οἵ Νδυοκ ἔν γὰρ Ρ 593). --- Κορινθίοις εὶ 805}81. --- ἔογῃδθ μαθεῖν ο ἱπιρθυϑομ δ 16 ἀϑαγραῖθθ ὀεόη: 

᾿ μέμφεται τὸ Ἴλιον Ραθ. 1868 10 (εἴ Σιμωνίδης). λωται 1183 5δ5, 50. ἐγκαλεῖται 218 81, εἰσακνεται 224 382, 

ἴλιγγος ἀνιστα μένοις μᾶλλον γίνεται ἣ καθίζεσιν πς4.885}85. ἐπιτείνεται 280 484, διέσχισται 189 550. - οἵ ̓ Αἀάοπάα. 
Ἰλισσὸς ποταμός θ5ι. 884 418. ἵνα, νἱ Ἰοοα!!, ἄνωθεν τὸ "θερμὸν ἐξιὸν ἀναστρέφει ἵνα περ ὁρμὰ 
ἴλλεσθαι ἢ κινεῖσθαι περὶ τὸν πόλον μέσον Οβ14. 390 526. 4. πὸ. 876 588. ἴῃ ψογβὰ Ἑατίρίάθο (ἔν 188) Ρα 11. 131] 

886, --- οἱ Τυρρηνοὶ ὀειπνᾶσι μετὰ τῶν γυναικῶν ἀνακεί- 

Μβένοι ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἱματίῳ ἢ 565. 1571 84. --- ἱμάτιον, 

ἈΟΠΊΘΝ ΡΓῸ ὀκθωρο βοίαμι ε8. 18 319. Μζ 4. 1029 "28. 
Ἱμεραίων τύραννος Φαλαρις Ρβ20. 1398 11. Ἱμεραίων 

πολιτεία, ἢ 401. 

13. 293 081. οἵ ΖΘ6]]ον Οἰθβοῦ Π, 1. 20 ἢ 1. 0832, πιηθ. 917 814, --- νὰ νἱ βπ8}1} οἰΐδπι ροβϑὺ ὕθιιροῦδ 
Ἰλλυριοί ᾳυοτηοᾶο διαϑίαβ ἤρδην πο2ὅ. 1401 84. τηθπιογα- Ρτγδθίθγι δ ἀραὰ Αὐ ρ]ογυυμαθα σαὶ δοπίαποίίνο ροπὶ οἵ 

Ὀ1|68. τθ8 ΡἈγδβίοδθ θ22. 882 55. 128. 8432 "27. 188. 844 Ευοκοη 1 53. --- ἴὰ ᾿ἰρτί8. ἀθ ρμἰδαιϑ ἰπύθγάσμ ἵνα υδυτ- 
59, ἐν Ἰλλυριοῖς ἢ ἐν Παιονίᾳ Ζιβ1. 499 "12. Ραΐαγ, υὉϊ] οχ ἰθρο ᾿ΐπρυδθ σγιθολθ ἰπβηϊῖνα8. του 

Ἰλλυρίς. ἐν τῇ Ἰλλυρίδι ΖΙθ28. 6063. φταὶ. 816.58, 84, 86. 3. 817 080. β7. 821 416, 86. 8. 

ἰλὺς ὕδατος ῥέοντος" τὰ μὴ καθαρὰ ῥεύματα συγκατάγει 
τὴν γὴν ἢ ἰλὺν Ζμβι. 8418. πκγ 88. 985 "20. ὀχετοὶ 
συγκεχυ μένοι ὑπὸ πολλῆς ἰλύος Ζιγά. δ158."24. Ζμγό. 668 
429, 85. ἰλὺς σηπομένη χρῶμα λαμβάνει λευκόν Ζιε19. 
551 580. ἔνια τῶν ζῳ, 
ἐκ τῆς ἰλύος ὼ συσσέψεως, ἐν τὴ βορβορωόει. τὴ ἀμμω- 
δει ἰλύι Ζιε11. 548 018. 1ὅ. 646 24, 841.}19, 20. ζ15. 
569 Δ11. ΖΥΥ11. 168 528. --- ἡ ἰλὺς τῷ οἶνυ, τᾷ μέλανος 
οἴνῳ, ἡ περὶ τὸ ὄξος ἰχύς Ζγγῶ. 158 524,26. Ζμγϑ8. 664 
Ὁ17. Ζιε19. 852 "5, μμδιο. 888 57, 

ἰλυσπασις. τὰ ἰλυσπάσει χρώμενα ζῷα Ζπ9. 109 328. 

60 

821 Β21, 8. 835 886. 6. 8261. 

Ἴναχος ἤανίυ5 μα 18. 800 θ16. 
ἰνδάλλεσθαι. τὰ δι’ ὀφθαλμῶν ἰνδαλλόμενα ὑἡμῖν αὶ δι 

ἀκοὴς ἡ πάσης αἰσθήσεως κθ. 891518. 
ων φύονται. ἐκ τῆς ἰλυος καὶ χὰ τῆς ἄμα, 88 Ἰνδικὸς κόλπος κϑ.89308. καὶ Ἰνδική αβ5.862}21,28. ἐν τῇ 

Ἰνδικῇ ΖΙθ28. 600 48. 29. 607 "84. Ζμα 8. 648 "6. περὶ 
τὴν Ἰνδικήν Οβιά4. 29811. ὁ ὁ Ἰνδικὸς καλύμενος δ ὄνος Ζμγ2. 
6683.519, 28. ΖΙβΙ. 499 519, 20. οἱ Ἰνδικοὶ κύνες Ζιθ 38. 
6071 44. Ζμβ1. 140 584. τὸ Ἰνδικὸν ὄρνεον ἡ ψιττάκη Ζιθ 
12. 591}927. 

Ἰνδός ἢχμιθα μα18. 850 "26. κθ. 398 "28. --- Ἰνδοί ρο- 



Ιηδηϊάνυβ ἱππεύειν 848 

Ρυ]πα κ8. 898 "16. ἐν Ἰνδοῖς οἱ βασιλεῖς διαφέροντες τῶν 
ἀρχομένων πτες 1882 524, γυμνοσοφισταὶ παρ᾽ Ννδοῖς 

Δἰθαα ἢ, νοὶ] ἰμοναπίμαβ Θατοραθυβ 2. 
ἰοβόλος. χαλεπώτατα τὰ δήγματα τῶν ἰοβόλων Ζιθ29. 601 

80.1479 481. Ἰνδοὶ χρῶνται ἐλέφασι πολεμιστηρίοις 128. 
Ζω1. 610 419. κἂν ἐν ᾿Ινδοῖς ὦσιν ΤΎΙ. 116.388. αὶ βυλευ- Ἰοκάστη καὶ Καρκίνυ ἐν τῷ Οἰδίποδι Ῥγ 16. 1417}}18 (Ναιοκ 
ὅωμεθα περὶ τῶν ἐν Ἰνδοὶς ηεβ10. 1226 329. γμα 11. 1189 ὃ ἔτ (γ Ρ 620). ; 
420. ὁ Ἰνδὸς μέλα: τιδ. 167 38. ΙηΘΙΠΟΓΑΌΙ]68 Τ68 ῥΒγβὶ- 
ε86 248. 1524316, 29. θ49. 8841. 61. 885 86. 71. 

885 "δ. πι45. 896 "25. ἐν Ἰνόοις, ἐν τοῖς Ἱνδοῖς ΖΙΒῚ1. 
501 826. ζ18. 511 088. 

ΙΥἸη ἑν 8. δρυᾶὰ ἱηβηϊθναμν βυδ᾽θούατη οὐ οὐ ν., αυδπλ- 10 

Ἰόλαος Ἰφικλέυς θ100. 888 515. ἐπὶ τῷ τάφν τὸ Ἰόλεω 
τὰς καταπιστώσεις ποιεῖσθαι τὶς ἐρωμένους ᾧ τὰς ἐρασταῖς 
η 92. 1492 842 

ἴον. ἡ μέλιττα βαδίζει ἀ ἀπὸ ἴν ἐπὶ ἴ- ἴον Ζιι40. 634 4, ὅ (ρἰαπῖα 
ἀν 14). τῶν ἴων ἀπέραντον τινα τόπον συμπεπληρῶσθαι θ82. 

ΠΡΌΤῚ ἀϊνθγϑαμ ἐδβῦ ἃ Βα Ι6οῦο Θηαποῖϑιὶ ἀπάο Ῥϑαάοῦ ἰπ- 
αἰθίναθ, ὼ ἐνιαυσία ὄνος ἐκύησεν ὥστε ὼ ἐκτραφῆναι (αν 

τὸ ἔμβρυον) Ζιε14. 545 "28, 24. ζ.28. 6117 522; οοηίγα 
δὰ ᾿τηδηϊ ναι ργϑϑαϊοαῦαμι οδϑὰ ΔΟΟ ΒΑΙνΟ ΡΟΒΙΓΌΓ, υδπι- 

886 Ρ10. ξογὺ Ψιο]α οἀοταίᾳ γ0}] Μδιῖοϊα ἱποδηβ. 
ἴονθος. οἷον ἴονθοι μικροί Ζιεδι. δ56 ΒΩ9. ἴονθοι ἐν τῷ προ- 

σώπῳ μάλιστα, ἐξάνθημα ὑγρότητος ἀπέπτυ πὰς 8. 96ὅ 
Βη4, 16. ἡ χαλαζα οἱονεὶ ἴονθος ἄπεπτος ἐν τοῖς ἐντός 

ἀθδι ἰάθηι εϑὺ Βα θ᾽ δούαπὶ δίαθο Θρα ΠΟΔΌΣ απ ἀ 6 Ρϑπάθῦ 1 1ῃ- 15 πλὸ. 4. 968}40. 

δαϊεναβ, μείζον ἡ ἡ κτῆσις διὰ τὸ χαλεπωτέραν εἶναι Ῥαῖ. Ἰόνιος. ὁ Ἰόνιος (ἱ 6 κόλπος) Πδ4. 1290}11. η10. 1829 
1864 52. οἱ . ἄνθρωποι ὑπὲρ τῷ φρονιμωτέρυς ἢ μοχθηρο- Ρ20. 
τέρυς εἶναι τοῖς κρίνυσι μάλιστα ὀργίζονται πλι1. 950 Ὁ27. ἰδ ζ,) τυ δῖβο, ἰϑ χρῶμα. χ. 192 }921. ---- γϑῃθῃιμ, τὸν ὄφιν 

-- ἱαθηϊναβ ἰπ δπυποίαίο γοϊδίϊνο, τὴν κέρκον, ἐν ἧ κέν- μετὰ τὴν φυδλευσιν ἰδ ἰδ πληρῶσθαι πλείονος τῷ ἐμφυτυ 884. 

τρον ἔχειν Ζιβι. ὅ01.381. -- ἰηβηϊθῖναβ τοἰδιϊναβ, τῶν ἐν- ὃ 1584 819. 
τόμων ἐργατικώτατον ζῴων ἐστί, σχεδὸν ὁὲ ἢ πρὸς τἄλλα Ἴος ἰπδυ]α, ραϊτία Ἠοκιενὶ 6060. 1486}89, 1487 210,20, 84. 
συγκρίνεσθαι πάντα Ζιι88. 622 590. --- ἱπβηϊίνυβ νἱ ὼ-ὀ ἰυλίς. γϑίοσθαν ἴπθον τὰ ἀγελαῖα Ζιι2. 610. "6. οἵ 5 Π| 24. 
Ρετγϑίῖνα, ἐὰν δὲ βύλη μέσως λέγειν, τὰ μέγιστα τῶν με- 
ρῶν ἐκλέγων περὶ τύτιυν ποιεῖσθαι τὺς λόγυς ρ28. 1484 

ΑΖΙ1129, 26. (δῦτγυβ Χ0}18 80 284. Οὐ ἐονγῦ 4.118 70}18 
Βιοοὶ, τυτοῖοα Εῖβδο, ΑἸοῖγοαι Κίαεο, ααἱ Βοάϊο ἰῆλοι πο- 

18. οὕτὰ ἢΟΟ υϑὰ ΘΟΙΙΡΑΓΑΙΙ ροίοδβί, αυοά 886ρ6 δριιὰ ΑΥ 26 τηϊηϑηίαν οὗ ΕἾ 90, 108- 1017.) 
ἰηβηϊ να συογαηάδηλ συ θογαπι Ἰάθηι να]οὺ δία 8ἀἸ οὔ νυτα 
σουῦ 816 ἴῃ τέον, νϑίυῦ! τα 15. 106 341-101 082: πραγματευ- 
τέον 106 32, θεωρητέον 510, σκοπεῖν 410,18, ἐπισκοπεῖν 
21, ἐπισκεπτέον ν29. σκοπεὶν 107 358, 18, 82, χρήσιμον 

ἴσλος. τούτου ἰηῦοῦ τὰ ἔντομα ᾧ ἅπτερα Ζιδ1. 528 518. 
μάλιστα πολύποδα τὰ μάλιστ α κατεψυγμένα διὰ τὸ μῆ- 
κος, οἷον τὸ τῶν ἰύλων γένος Ζμδ 6. 682 8 (σ0}} οἱ 86ο- 
Ἰορθμάγδθ ΒΡ Οὐ ΑΖΙΙ 164 17. 88 386, 558.) εἴ ἰνλώδης. 

ἐπιβλέπειν 480, σκοπεῖν Ρ22, 88. τβ 4. 111 414. ἐνίστασθαι 30 ἰσλω δης. τὸ τὴς ἐρχὴς μόριον τοῖς μὲν πολλοῖς τῶν ἐντόμων 
τβϑ. 110.310. δεικνύναι τβ4. 110 424. οὔ ἐπισκέψασθαι ἐστὶν ἕν, τοῖς δὲ πλείω, καθάπερ τοῖς ἰυλωδεσι ἡ μακροῖς" 
ΑὙΖ20. 8116. μηχανῇ χρηστέον ἐπὶ τὰ ἔξω τὸ δράματος 
ἜΣ ἄλογον δὲ μηδὲν Ἑ εἶναι ἐν τοῖς πράγμασιν πο15. 1484 Μ224. 
}6. τὸ ἐπιχειρεῖν τβα. 112 582. ἴπνος. θερόμενος πρὸς τι ἴπνῳ Ζμαδ. 848 520. 

τὸ τριχωτῇ κρανία; τὸ δὲν πρόσθιον βρέγμα, τὸ δ᾽ 35 Ἱππαρῖνος Πε6. 1830651. 
ἱππαρχεῖν ἱππαρχηθέντα Πγ4. 121710. 
ἱππαρχίαι αὶ ταξιαρχίαι Πζ΄ 8. 1822 "8. 
ἵππαρχοι δύο ἐξ ἁπάντων ᾿Αθηναίων αἱρεθέντες ἢ 8714. 1540 

59. 391. 1848 88, 6. 892. 1648 814, 16. 

4“ Ἵππαρχος τύραννος Ῥβ24. 1401}12. 8571. 1588 "15. 
ἵππὰς ἡ καλυμένη, τέλος τῶν ᾿Αθηναίων Πβ12. 1214 421. 
Ἱππάσιμος χωρα ΠζΊ. 1821 58. 
Ἵππασος ὁ Μεταποντῖνος τὸ πῦρ ἀρχὴν τίθησιν ΜΑ 8. 98457. 
ἱππαστός. τῶν ἱππαστῶν (ἵππων ὁ κυνύδως γίνεται) μικρός, 

τῶν μὴ ἱππαστῶν μέγας Ζιζ 33. 816 17. οἵ ἵππος 2. 
ἵππειος. τὸ ἵππειον γάλα Ζιγ 320. 822 828. 

ἱππέλαφος. ἄδβον ΖΙβ1. 498 081-499 39 (Ὠυ]]ὰπ δπίπηα] 
ἴδπι ΨΑΓΙΔΒ ΘΧΟΙΤΑνΙῦ Βθη θη δ᾽, δον Ὀγδηἀίγδο ΡᾺ]] 
ΒΡΙΟ]ος ΧΙ, 51. Βυβ' πῖδβὲ παὶ ΧΙ, 402. Ζιυπιπιθυιηδηπ βρθ 
Ζ00] ρθοσν 200." Οὐν]οΥ ΤΡ δὴ 1 258. ἔοτῦ δ 1 66. 8. 
ΑΠΌΠ]ΟΡΘ. σπὰ ΑἸ]απδηὰ ἰπ ᾿)θθπιᾶγοδὶ Μδιμηδίοσία 4712. 
Τλοβύθηβίαιπ ῥσοϊαβ ΡἈ]Ο] ΠΘΙΌ 1782, 6 βάη. Απε]ορθ 
βύγθρβίοογοβ Γαὶϊ 5. ϑοῖορ; ρῆγβ ΠῚ 19. δυγὶ ὅδὰ Ηοάγβοη 
ἴῃ Φοῦγπαὶ οὐὗἩ Αϑὶδ ὅος οὔ Βϑηραὶ ΝῚ 1, 499. ΥΙΠ1 2, 795. 
ὙΜΊΘρταβπῃ, Ατομῖν 18401 268. ΑΠΠ]Ορα ρἱοῖα αὶ! ὙΥΊορ- 
ΤΑΔΠῺ ΟὈδβογνϑῦ ΖΟΟΪ 26. ἔοτὶ ΚαΖιδῖ, 6. (ὑ Καὶ 4δδ. ΑΖΙΙ 

67, 18. Οδγνὰβ Βὲρρϑίαρβιβϑ Ο' Ουνίον το ΓΟ μ 68. 8.1] οββ 
οββ ΓΝ 40. ϑοιῃμιθυν} δ ΡμγΒ ἄθορτ ] 8571. Οοῦνιβ Ατὶ- 
βίοὐθ!}β (' (νῖϑὺ γθοβογοῖ δἀαϊΐδιῃ 508. 8. 68, 49. Ησυμ)- 
θοῦ Κοβιῃοβ "] 429). 

ἱππεύειν. οἱ ἱππεύοντες συνεχῶς ἀφροδισιαστικώτεροι γίνονται 

διόπερ διατεμνόμενα ζῇ Ζμδδϑ. 682 35, οΥΡ22. Ἐ 811, 51. 

᾽ 
ἰνίον. 

ὀπίσθιον ἰνίον, μέσον δ᾽ ἰνία ὸ βρέγματος κορυφή" τὸ ἰνίον 
κενόν Ζιαῖ. 491 388, Ὀ1. οοοὶραῦ οὗ ΚαΖιδ1, 8 οὐ δ; ΑΖΙΙ 
215: Ι͂μογ68 168; ΟΥ 12. ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΡΔΥΒ δον ϑβοππθα- 
Ῥαγς 13. νη }}} ΘΟΥΘΌΣΙ Κρυθησοὶ ΘΟ 6β0 8 ἃ Αγζπϑικαπάὰθ 
171921 825. 

ἵννος (Υ 1 ἰννῷ, ἵνω) Ζια 6. 49153 5, ΑΥὐ 61 68, 19. Κα 
Ζι29., 20. νοχ ἀυθῖδ. 

Ἰνὼ αὐδήεσσα δὴ ϑόήεσσα 168. 1805 340, 44. 
ἰνώδης. ὑμένια λεπτὰ ἢ ἰνωδη Ζια 11. 497 521. λεπτοὶ ἢ 

ἰνώδεις δεσμοί Ζμβ9. 654 028. Ζια16. 495 18. ἰνώδης “6 
πόρος Ζιβιτ. 508.282. φλέβες ἰνώδεις Ζιγ4. 814 Ρ260, 21. 
αἷμαὶ ἰνωδέστατον Ζμβ4. 651 8. τὸ ἱνῶδες Ζμβ5. 651 528. 

ἰξία γίνεται αἵματος νενοσηκότος Ζιγ19. 521 320, 29. οὗ 

πὸ20. 818 587. οἱ ἰξίαν. ἔχοντες ἧ; ἥττον φαλακρᾶνται Ζιγ11. 
818 "28. αἱ ἰξίαι τύς ἔχοντας κωλύυσι γεννᾶν πὸ30. 1878; δ0 

5860. οἱ εὐνῦχοι ΠΣ ἔχυσιν ἰξίας πι81. 894.589. ἰξίαι ἢ ταὶ 
ἄλλα ἀποστήματα ὑγιεινόν πς 8. 885 080. 

Ἰξίων Οβι. 284 3584. οἱ Ἰξίονες, ραϊμοιίοαθ ὑγαροεάϊδα, 
ποῖ8. 145681. 

ἰξοβόρος. κιχλῶν εἶδος" αὕτη δ᾽ ὑκ ἐσθίει ἀλλ᾽ ἢ ἰξὸν 56 
ῥητίνην, τὸ δὲ μέγεθος ὅσον κίττα ἐστίν Ζιι20. 617 .318. 
(Τυγάμβ. νἱβεϊνοτυβ 6 4. δι 248. Οὐ, 80 108, 86. ΑΖΙΙ 
96, 515.) 

ἰξὸς ἔγγινεται ἐν ἑτέροις δένδρεσιν Ζγα!. 115 580. --- ἡ 
ἰξοβόρος κίχλη ἐσθίει ἰξὸν ἢ ῥητίνην Ζιι20. 617 319. --- 80 
ἰξὸς γλίσχρον, ἑλκτόν μὸϑ. 385 "δ. 9. 886 14 (γ᾽βοῦτα 



844 ἵππευς 

πὸ11. 811014. ξκυθαι ἱππεύυσι ταῖς κυύσαις ἵπποις Ζιζ 22. 
5160 εν 

ἱππεύ ς. ὃ ἱππεὺς ἐπὶ κέρας ἐκτρ εἰ κθ. 899 "7. ὁ πόλεμος 

τὴν ὑπεροχὴν ἐν τοῖς ἱππεῦσιν εἶχεν Πὸ18. 1291 019. 22. 

πολιτεία ἐκ τῶν ἱππέων, ὀλυγαρχία τῶν ἱππέων 1118. 1291 5 
18. ε6. 1800 485. χυρα δυναμένη τρέφειν χιλίος ἱππεῖς 
Πβ9. 1210 429. --- οἱ ἱππεῖς. τέλος τῶν ᾿Αθηναίων ἢ 850. 
15 8 7817. 

ἱππεύ ξ. περὶ τὴν Φοινίκην γίνονται ἐν τῷ αἰγιαλῷ ὃς καλῦσιν 

ἱππεῖς διὰ τὸ ὕὅτως ταχέως θεῖν ὥστε μὴ ῥάϑιον εἶναι κατα- τὸ 
λαβεῖν Ζιὸ 2. 6256 Ρ7. (Οογροάδ ἴρρβθυβ, Οδῃοθγ ουσβοῦ ἤ 
οὗ ΑΖΙΙ 152, 8. Καὶ 5θ6, 8. ΟΥ. Βεοκηιδῆπ ἀθ διἰϑὲ παῦ 

νοῦ 288). 
Ἵππίας ἰγταπηυβ Αἴμθα οβ184734. 8571. 1538}23. --- Ἱπ- 

πίας ὁ Θάσιος ποῦ. 1461 322. --- Ἱππίας ἀϊαϊοραθ Ρ]Δ- 15 
τοηῖ8 Μὸ29. 1028 86. ---- ἰπἀοβηϊξα ((οτῦ βορμιβϑίβ ΕἼθὰβ 
ἸμιθΠ]Πρτταν) τὸ καθ’ ἕκαστον ἔνδοξον, οἷον Σωκράτει ἢ Ἵπ- 
πίᾳ Ρα2. 1886 588. 

ἱππικός, οἱ ἱππικοὶ δύνανται θεωρεῖν ἵππος ΦΙ1. 8058160. ἡ 

ἱππική, παιδεύεσθαι ἱππικήν Ηαϊ. 1094"11. Πγά4.}1 271 20 
418. ἱππικὰ ὄργανα, Ηα1. 1094311. τὸ ἱπποιὸν χρήσιμον 

πρὸς πόλεμον, οοπὶ ὁπλιτικὸν ψιλὸν ναυτικόν πζ 1.182] 
47, φύλαρχός ἐστιν ὁ κατὰ φυλὴν ἑκάστην τῷ ἱππικῷ ἄρ- 

χων Ε 8393. 1548 516. 
ἱπποβότης, ἡνίκα κἡὶ τῶν ἱπποβοτῶν ἐπεκράτει πολιτεία (παρὰ 35 

τοῖς Χαλκιδεῦσιν) ἔ 560. 1570 "8. 
Ἱππόδαμος Ἑυρυφῶντος Μιλήσιος. οἷὰβ πολιτεία ΘΧΘΙΩΪ Δ ΌΓ 

Πβ8. 1261 Ρ22 84. -- Ἱπποδάμειος τρόπος Πη11. 1880 
Β24, 

ἱπποθήλης. ὄνοι, ὃς καλῦτιν ἱπποθήλας (ν 1 ἱπποθῆρας) Ζιζ28. 80 
5117 Β11 οἵ 5. βογὶρὶ σοὶ γυβῦ 1, 2, 468 οὐ 5 [50]1. 

Ἱπποκράτης ἰατρός Πη4. 1820 518. --- Ἱπποκράτης ὁ Χῖος, 
τιδὺ βοιμδύϊοιιβ, οἷὰβ αυδαγαύαγα Οἴου τι 11. 171118 (ΥΥ͂Ζ 

δὰ 69 8382. 8080]. 827 380). ἀθ ϑοπλθθῖβ δβϑοϊθηῦι8 μαθ. 
842 086, 848 328. 1. 844 "15. περὶ τὰ ἄλλα βλὰξ ᾧ 5 
ἄφρων ηξη14. 1241 17. 

Ἱππόλοχος Ρα9. 1868511. 
ἱππομανεῖν. αἱ ἵπποι αἱ θήλειαι ἱ ἱππομανῦσιν ̓ Ζιζι 8. 572510. 
ἱππομανές. 1. ὃ ἐπιφύεται ἐπὶ τῷ μετωπυ τῶν πώλων 

Ζιζι8. 512 320,28. 32. 511 59, θ24. 605 53. [881.15388 40 
584. οὔ οβα Αγ ΡῈ 884 (Βἱρροπιβῆθβ, Βεοβδβίοίῃ Ναίαγ- 
8656Ἀ 1128) --- 2. αἱ ἧπποι αἱ ἱππομανῶσαι ἐκβάλλυσί 
τι. ὃ καλεῖται, ὥσπερ ἐπὶ τῷ τικτομένυ, ἱππομανές Ζιζ 18. 

512 321 Αὐὐτ (ἰογῦ ΒΙρρο μοβ, Ρίδγάθθθζοαν οἵ Βθ0Ἐ- 
δοίη 1 189. [μΘΒιηϑηῃ ΡἈγβὶο] ὉΒοιαΐθ Ι 117, ΙΠ 124. 45 
ϑμμθθθη 90). -- 8. περὶ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας ῥεῖ ταῖς 
ἵππαις ἐκ τῷ αἰδοίων ὅμοιον γονὴ, λεπτότερον δὲ πολυ ἡ τὸ 
τῷ ἄρρενος" ὸ καλῦσι τῶτό τινες ἱππομανές Ζιζ 18. 512 5217 

(ύμπποῦ τηυοοϑὺβ αυϊάδῃ οὗἨ Νύδικθη οὶ] Κυδηκβοιΐθη 8ὅ 
οἵ 51). ὃ 50 

ἱππο μύρμηκες (ΟἽ ἵπποις μύρμηκες, ἵππης μύρμηκες, οἱ 
ἱππεῖς μύρμηκες) ἐν Σικελίᾳ ὑκ εἰσίν Ζιθ28. 606 δ (ῥοτὶ 
Ἑογιιϊοα Βογου]θδηδ ὅκα 222, 85. ΑΖι 1168. Μ2117). 

ἵππος. ἕν εἶδος τῶν τετραπόδων ᾧὶ ζῳοτόκων Ζια 6. 490 
588. τὸ τῶν ἵππων γένος μχι. 466 85, Ζιιά4. 0611 811. δδ 

Ζγβ 8. 148515. γϑίοσθαν ἱπίος τὰ πεζὰ καὶ ἔναιμα. τὰ 
ἔναιμα ὼ ζῳοτόκα Ζιδ10. 536 025. α4. 489 "81, 85, τὰ 
ζῳοτόκα καὶ τετράποδα Ζιαθ. 490 588. 1.510 ν16. Ζγαά. 
111581. β1. 182}18, τὰ ζῳοτοκϑντα ἐν αὑτοῖς Ζιαδ. 489 
Β12. γὙ20. 521 022. Ζγαϑ. 1718.}80. β1. 182 384. Ὑ1. 149 60 
481, τὸ ὑπέργεια Ζια1. 488 324, τὰ ἀσχιδὴ Ζια1. 499 

᾿ 
ἑππος 

11, τὰ μώνυχα Ζιβι. 499 Β11, 500.380. Ζμγ12.67442, 
14. θτά 426. ὁ10. 688 Ρ24, τὰ λόφυρα Ζιαθ. 4911, τὰ 

μονοτόκα Ζιζ22. ὅ16 51. Ζμὸ 10. 688 "28. Ζγββ. 148311. 
δά. 111 520, τὰ ἀνεπάλλακτα, συνόδοντα Ζιβι. 501 417. 
θ6. 595."9, τὰ καρποφάγα, ποηφάγα Ζιθβ. 895 "23, ὅσα 
ἄγρια κ᾿ ἥμερα Ζια1]. 488580. Ζμαϑ. 648 "6. πι45. 896 
Ρ28 (ἄγριοι ἵπποι θ10. 881 522 Υ]. πι4δ. 895 Ρ25), τὰ με- 
γαλα, τὰ μέγιστα τῶν ζῴων πιθ1. 898 310. Ζγὸᾳ. 111 
420, τὰ ὑποζύγια Ζιθ24. 604 520, 28. 

1. ποπλῖπδ Θηυοττῃ. ΘααὰβΒ: ἵππος (86 ἀγίϊου]ο) Ζιζ92. 
511 814. Ζγβ8. 148 "88. οἱ ἵπποι Ζιζι8. 5171}12. θ24. 605 
48, Ζγββ. 148 419, ὁ ἄρρην ἵππος Ζιζ 18. 512 09. Ζγβϑ8. 
14114, 18, ὁ ἵππος ὁ ἄρρην Ζιε14. 54515, 18. ζ.22. 
δ16 ΓῊ οἱ ἄρρενες Ζιζ 22. 516 "17,2. Ζμὸ 10. 688 582, 
τὰ ὀχεῖα. (Ὀ 68. Β816γ) Ζ2ιζ 18. 512514. -- ὁ ἀγαθός, ἄριστος 
ἵππος. οἱ ἰδία τρεφόμενοι Ζιι41. 681 532, 8. 22. 810 "8. 
οᾳμα: ἵππος (βἰμθ δῇ) Ζιζ 22. 511 318, ἡ ἵππος Ζιζ 23. 
δ158}"24, 816 ΡΩ8, 577 37, 11. θ24. 005 34, 7. Ζγβδ. 148 
420. [38]1.1588 ν14, ἡ ἡγπὺς ἡ θήλεια Ζιζ, 22. 5168 349,24, 
ὁ θῆλυς ἵππος Ζγββ8. 141514,16, ἡ θήλεια Ζιε1 4. ὅ48 16, 
19. ζ18. 5712814. 22. 515 "22, 516518, 80. "2, 4. - ἴπ- 
πος γενναία Ζι41. 681 32 (ϑοβιθῦθα 117). αἱ παρῶαι ἵπποι 
καλέμεναι Ζιι45. 680 329. αἱ στέριφαι Ζιι4. 611 512, αἱ 
σύννομοι Ζιιά. 611310, μήτηρ Ζιβι. 500}81. ζ22. 518 
418. ι4. 611 818. 47. 681 38. Ζμδιο. 688 0858. --- τὸ ἔμω- 

βρυον Ζιζ22. 510 322, 511 85, 14. --- αἱ εὐθὺς γενόμεναι, 
τὸ τικτόμενον Ζιει4. 545 31. ζ18. 512.320. 22. 576 Ρ25, 

τὰ ἔκγονα Ζιει4. 545"11, 14. ζ22. δ15 Ρ28, 28, 516 320, 
25. οἱ νέοι Ζιζ 22. 516 "19. Ζμδιο. 686}15, πῶλοι Ζιζ18. 
512 528. 22. 511 58. θ24. 605 33, 7. Ζμδιο. 686 "15, τὸ 
πωλίον Ζιι4. 611 811, 18. θυγατέρες Ζιζ 22. 516 319. τέρατα 
πι61. 898 811. ὃ 

2. ραγίοϑ δχίογίογοβ. τὸ πλῆθος τῷ σώματος, μῆκος ὼ ὕψος 
Ζιζ22.8516})4. Ζμδ10.686}15. ΘΟΒΙΘΌ6η 171. δοραί, δέρμα 
Γ215.1527021. χθ.197584. θρὶξ οὐυβαιθ οοἷον ΖιγΎ20. 521 
"28. χβ. 191584,19856, προσεσταλμένη Ζιι45.68052ὅ, ῥνὰς 
ἀνὰ πᾶν ἔτος πιθ8. 898 488. τρίχες ἐκ τῶν ϑλῶν φύονται 

πι21. 898 27. 29. 894812, 16. ἀποκειρόμενοι Ζιζ 18. 512 

»8, λευκαίνονται Ζιγιι. 518 49. Ζγεϊ. 180 55. 8. 182 318. 

χθ. 1987. --- πρόσωπον, μέτωπον, μετάφρενον Ζιι41. 681 
46. ζ22. ὅ11 38. φθ. 810 082. ὁοα. μάλιστα τῶν ἄλλων 
ζιων πολύχρων Ζγει. 119 8. ἔνιοι ίνονται γλαυκοί (ἕτε- 
ρόγλαυχοι οοηὶΐ 5), οἱ λευκοὶ ἵπποι ὡς ἐπὶ τὸ πολ" γλαυκοί, 

ἑτερόγλαυκοι Ζια 10. 492 86. πι11. 892 51. Ζγει. 1194, 
180 58, --- ἀθπῦαβ Ζιζ32. 516 36. κυνόδως μικρός, μέγας 
ὼ ἀπηρτημένος, ὀξύς Ζιξ 22. 51617. πρεσβύτερος γινό- 

μενος λευκοτέρος ἔχει τὺς ὀδόντας Ζιβ3. 801 "16. βόλος, 
ἄβολος Ζιζ22. δ16518, 16, 158, βάλλειν, εὐθὺς ἅμα παάν- 
τας ἐκβάλλειν Ζιβι. 801 58. ζ22. δ1654, 6, 8, 12,}18,"118, 
παύεται βάλλων Ζιζ22. 518 54. --- χαίτη Ζιβι. 802 310. 
θῦ. 694582. 24. 604 "14. τ4δ. 680 524. θ1. 880 210. --- 
αἱ λαπάραι Ζιθ24. 00416. --- τὰ αἰδοῖα ἔξω, ὑκ ἀπο- 
λελύμενα, ὄρχεις Ζιβι. ὅ00588,}6. Ζγαά. 111 3481. --- μα- 
στοὶ ἐν τοῖς μηροῖς Ζιγ20. 521 }21. Ζμδιο. 688 028, τῶν 
μωνύχων τὰ ἄρρενα ἐκ ἔχυσι μαστίς, πλὴν ὅσα ἐοίκασι 
τὴ μητρί. ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τῶν ἵππων Ζιβ 1. 500 381. 
Ζμδιο. 688 582. --- τὸ πρόσθια σκέλη, τὸ ὄπισθεν Ζιζ22. 
616}27. Ζμδ10.686}16. οἵ ΑΖΙ ΤΙ (80 1. τὰ ἰσχία αὶ τὰς 
ὁπλὰς ἐφέλοκειν. Ζιθ24. 604 "11. -- τὴν κέρκον κινῶσι πυκνά, 
μικρὸν ἔχυσι τὸν στόλον μακραῖς θριξίν, λοφιάν Ζιζ1 8. 613 
Δ)4, Ζμβι4. 688 ."88, 80. Ζιβι. 498 "80. 



᾿ 
ππος 

8. Ρδγίθβ ἰηξθγίοσεβ, Βἱρροροίαπιαβ τὰ ἐντὸς ἔχει ὅμοια 
ἵππῳ Ζιβ1. 802 .516. ἡ τῶν ἵππων καρδία ἔχει ὀστῶν Ζιβ15. 
506 510. Ζμγά. 66618. σπλήν Ζμγ13. 614 54. τϑῃ68 βυ0- 
σθηφανῖϑ οὶ Ζιζ 22. 511 λ6. ἔχυσι. μίαν κοιλίαν, πλείω τὴν 
ὑποχωΐρησιν ποιᾶνται τὴν ξηρὰν τὺς ὑγρὰς Ζμγὶά. 0714 526. 

πι59. 8971 084. τὸ μέγεθος, ἡ σκ). "ηρότης τῆς ὑστέρας Ζγὸ ὅ. 
718 027. πιϑ. 891 "29, 81. ἡ ὑστέρα ἐστὶ κάτω πρὸς τοῖς 

ἄρθροις, κάτυ τῇ ὑποζώματος Ζγγὶ. 149 582. Ζιγι: 510 
17, οἱ ζωμοὶ αὶ πήγνυνται ΖιγΎ11. 520 39. ὅλως ἐκ ἔχυσι 
χολήν Ζιβι5. 8060 322. Ζμὸδ2. 610 ν20. 

4. περὶ γενέσεως κτλ. ἡ ἵππος ἐστὶ φύσει ἀφρολισιαστι- 
κὸν. λαγνίστατον μετ᾽ ἄνθρωπον ἵππος, τῶν θηλειῶν ὁρμη- 
τικιῆς ἔχυσι πρὸς τὸν συνὸυασ μὸν μάλιστα ἡ ἵππος Ζγὸ ὅ. 
113 029. Ζιζ22. 515 080. 18. 872 39 (ἴππν ΠοΙηΘἢ ἴγϑῃβ- 
ἕοσίυν δὰ Τϑιηῖπαβ Ἰἰθ᾽ ἀϊποβαδβ 11). Ηεζτ. 1149 »8 8. αἱ 
στέριφαι, ἄτεκνοι ὅλως, ὉΡΡ αἱ συλλαμβάνυσαι, φύσει ἀγο- 
νηί τινες. ἄγονοι. εὐφυὴς πρὸς τὴν ἀγονίαν Ζιι4. 611 "12. 

ζ22. 51128, 571685. Ζγβι. 146}19. 8. 7148512. καταμήνια" 
ν κατα μηνιύδης, ἀλλ᾽ ἐλάχιττον προΐεται τῶν τετραπόδων" 

10 

16 

ἵππο: αἱ θήλειαι ἥκιστα προϊενται κάθαρσιν Ζιζ18. 518 84, 20 

11. Ζγβϑ8. 148 520. δδ. 118 082. --- τηλτί τη βυβηδθ Δηῦθ 
οοἴδαπι, ἡ τῷ ἵππυ γονὴ θερωοτέρα (τὰ ὄνν), οἱ πρεσβύτεροι 
γονιμώτεροι Ζιζ.32. 571610. 18. 512 09. ΖγΎ[β8. 748}4. --- 
ἀκ αὐτόματα γίνονται πιθδ. 898 Ρ6. ---- 46 τοιηρογα οοἶδα8 

Ζιζ 22. 516816. Ζγβ8. 148 "28. γεννᾷ, ἀναβαίνει, πληροῖ, 35 
πληροῖ ἐπιβαίνων, προσδέχεται, αιχθεὶς ὅ' ὄνων Ζιζ2 2. 816 58, 
18. 41.681. Ζγβδ.148"88. Ζιζ2 3. 5165, 515 ῬΩ2, 29. 
28. 71 "5, 15. ΖΎββ. 147}, 148. (παρὰ φύσιν γεννᾷ ἵππος 
ἦα; ἴονον Μμζϑ. 1083 088.) τὸς ἵππος διαλείποντες ὀχευύυτι 
διὰ τὸ μὴ ὀνίνασθαι συνεχῶς φέρειν ΖΎβ8. 148 "19. ὀχεία 80 
Ζιε14. 545}10, 18. ζ18. 512 528,11, 33. 510 21, 516 
58,20. πότε ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν. ἡ ὀχεία ἐκ ἐπίπονος, 

συμβαίνει, σχελὸν διὰ βίν γίνεσθαι τὴν ὀχείαν, μόνα τῶν 
ζῴων ὀχείαν ἐπιδέχονται κυῶντα γυνὴ καὶ ἵππος ἴζιζι8. 512 
5. 32. 8578 080. εἰ4. 5845}17. γ4. 5858. Ζγδδ. 118 Ρ25. 8δ 
-- κύει πλείω χρόνον, ἐνιαυτόν Ζιζ 22. δ1Ὁὅ "26, ὅ10521. 
Ζγὸϊο. 7711}12. β8. 748 λ80. -- "κ ἐπικυΐσκεται.. εὐθὺς 
πίμπ). αται, ὉΡΡ διαλείπει χρόνον. ποιεὶ ὥσπερ νειόν. καὶ συλ- 
ληπτικὰ τὰ θήλεα ἀεί Ζιηά. 588 36. ζ32. 510}29, 51751,2. 
ΖγβΒ8. 148518. -- ἐκφέρει, τίκτει Ζιζ32. 875 "20, 516 524, 40 
028, 29, ὅ17 51. πιθ1. 898511, ἕν μόνον υὑς ἐπὶ τὸ πολύ, 
ποτὲ ἢ ὁνο τὰ πλεῖστα Ζινά. 588 57. ζ23. 516.51. ἵππος 
ἀνθριώπυ βραδυτοκώτερον μέν, ὀλυγοχρονιώτερον ὁέ- εὐτοκυ- 
τεραι τίνες " εὐτοκώτατον ὼ λοχίων καθαριυτατον πιϑ. 891 
νΩ8, Ζιζ 22. 510 .322. 18. δ18 "9. 
ἵππυ γίνεσθαι, προοῖεσθαι τὰ ἔκγονα. ἐκβάλλει κυυσα, ἐπιδι- 
δόναι. τὸ καλείμενον πώλιον προεκβάλλυσι πρὸ τῷ πουΐλυ 
Ζιζ22. 516 080,25. (47. 681 82. ζ2). 810 325. θ24. 604 
580. ε14. ὅ45 "14. ζ22. 516 Ῥ45. θ34. θ08 35. “τὸ χόριον 

τόκος. ἄφεσις ς,) ἐκ τῦὺς «ὁ 

εὐθὺς κατεσθίει ἡ ἵππος. ἃ ἂν γεννήσωσιν ἐκτρέφει. ἀπο- 50 

τρώγει, στέργει. θηλάζει. λεπτότατον μὲν σάλα καμήλν, 
δεύτερον δ᾽ ἵππυ, αἱ ἵπποι τέρατα τίκτυσιν ἧττον ἣ τὰ πο- 
λυγονα Ζιζ 22. 511 51, 516}25, 10,12. 634. 608 84. τ4. 
611518. γ20. 521 "28. πιθ1. 898 311. 

5. νἱῖα Ζιεϊ4. 5δ4518. ζ23. 8168. 326. πως γνωρίζεται δ5 
ἡ ἡλικία - γνῶναι τὴν ἡλικίαν. γνώμην ἔχειν Ζιζ,22. 816 Ὀ16, 
15, 14. διετής (διέτης ν] οὐ Ρ 468), ὁὀιέτης Ζιε! 4. 5459. 
ζ22. 571521, 23. τριετής Ζιε14. δ4518. ζ22. 516 "24. 
ἀκμαζει πότε Ζιζ 22. 516}12. ὁ πρεσβύτερος ΖΙβ 8. 501 
δ16. ζ22. 516."16. Ζμδιο. 6 θ680}16. μακροβιωτερον τὸ τῶν 60 
ἀνθρώπων γένος ἢ τὸ τῶν ἵππων μκῚ1. 4605 3ὅ. 4. 466 51. 

Υ. 

ἵππος 848 

ἘΌΝ ΄ .“ 

ἡμίονος μακχροβ. οὕτερος ἵππὰ μκό. 466 Β10. 
8. νἱοῦμΒ. χαίρασι τοῖς λειμυῆσι αὶ τοὶς ἕλεσιν, εὐβοσία καὶ Ὃ 

ἀφθονία τροφὴς Ζιθ8. 59022. 24. 606 "9. ζ22. δ1ὅ 588. 
φιλόλυτρεν ἢ φίλυδρον, πίνει ἥϑιον τὸ ὕδυιρ θολερὸν καὶ παχύ, 
σπάσει πίνει Ζι924. 606 512, 10. 8. 596 "80. 6. 69 59. --- 
φορβάδες ἄνοσοι. αἱ σύννομοι, οἱ ἵπποι νέμονται χωρίς, πότε 
Ζιθ4. 604 522. ζ18. δ1210, 12. 

1. κίνησις πεὶ. 880 Ῥ20. Ζπι4. 112 "γι, (ἀαθάπερ ἐργά- 
ζονται τις ἵππους τὸς χαλκῦς τιὺς τὸ πρόσθια ἡρκότας τῶν 
σκελῶν Ζπ11. 1710 Ρ19. οἱ ποϑῦ. 1460.518. ΨΆΪ Ῥοοῖ ΙΥ̓͂ 
411.) αχυτῆτα δεόωκεν ὁ ΠῚ φύτις Ζ.γ5. 908 .52. Π μόνιμός 

ἐστιν ἡ φύσις τῶν ἵππων ἀλλ᾽ ὀξεῖα Ἂ εὐκίνητος Ζιζ2. 5171 
416. θεῖ πειὃ. 882 54. πνεὶ Ζιθ5.. 604 "18. 

8. ΠΠΟΓΘΒ. ἵππος ἵππῳ χαίρει ὰ ἐπιθυμεῖ πιδ2. 896910. 

πρὸς αὐτὰς παίζυσι, φίσει φιλόστοργον Ζιζ 18. 512 380. 

ι4. 611. 31}. μ θέλει (δέ εσθαι τὸν ἐξ αὑτῆς ἵππον) Ζιι41. 
681 "4. τὰ ὦτα καταβάλλει ἢ προτείνει. κατωπιᾷ, κατηφεῖ, 
συγκύπτει Ζιθ24. 604 018, 21, 12. ζι8.. 512 528, ἐνυπνιά- 
ζειν φαίνονται Ζιδιο. 5886 528, οἱ τοὶς ιἤμοις ἐπισαλεύεντες 

ὀρθοῖς ἔχτετα μένοις γαλεαγκώνες" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ἵππυς 
Φ6. 81812. μαχαι Ζιθ24. 608 38. ἐξίσταται αὶ μαίνεται, 
δάκνει. καταβάλλει, διώκει Ζιζ 22. 577 513. 18. 67] 018, 
51212. -- κάμηλος ἵ ἵππω ὅλως ἀεὶ πολεμεῖ Ζιζ18. 511 
δ25. φίλοι ὠτίδες ὸ ἵπποι 215. 1027 ΒΦ, 26. 

9. φωνή Ζιε14. 545"6. ζ 18. 579.284. 6314. 600 58. 
ακ800 825. 

10. ταο τὶ. σχεδὲν ὅ ὅσαπερ ἀρρωττεῖ ἀνθρωπὸος ἀρρωστή- 
ματα, ὺ ἵππος ἀρρωστεῖ Ζιθ24. 604 026. ζ 18. ὅ72 518. 
ἱππομανῶσι, σχυζῶσι. κριθιῶσι, νυμφιῶσι, λυττῶσιν, ἐκλεί- 
πυσιν Ζιζ 18. 5712.»10, 39. θ24. 604 58, 10, 18, 14. ἀπο- 
βαλλυσι τὰς ὁπλάς, καρδϊαν ἀλγᾶσιν, λό ἐὐταϊ αὶ ἃ ἐξανεμῇ- 
σθαι περὶ τὸν καιρὸν τῦτον (συνδυασμϑ) Ζιθ 24. 604 424, 

δ15, ζ΄ 18. 6812.318. ποδαγρα (ρτοηγομΐα 641}, εἰλεός, 
τέτανος. ἔμπυοι, ὁλαὶ Ζιθ24. 604 428.80,4, δ. πι27. 898 
Β27. 29. 894 812, 16. -- »φορβαδες ἄνοσοι Ζιθ54. 604522. 

11. ϑυδορεοίοι, ἐν Κρήτη, τῶν Σκυθῶν, ἐν ᾽Οπϑντι, ἡ 
ἐν Φαρσάλῳ ἵππος ἡ Δικαία καλυμένη (ὁ ἃ ν), οἱ Νισαῖοι 
Ζιζι8. 512514. 22. 516 .221, 47. 681 81. ζ 22. 516 "25. 
10. 686 518. Πβ3. 1262.524. Ζιιδ0. 682 580. μικροὶ ὦ οἱ 
τῶν Πυγμαίων Ἰ ἵπποι Ζιθ12. ὅ9755. 

12. δίρρίδετῖοα.. ἵππος ἡγεμών. ἱππαστὸς ὰ μὴ ἱππαστές, 

οἱ τροφίαι ἵπποι, οἱ πομπεύοντες (αὐρονϊομιοῦ σὰν Οουγθοῖία 
ΒΟΒΠΘθθη 182. 184) Ζιζ 22. 511 15, 076 17, 19. θ24. 
604529. Ζπ14. 712 384,7. κατηφέστεραι Ζιζ 8, 1209, 
τροχαζυσι Ζιθ24. 604 "1 3. ἐμβάλλεται ὁ χαλινός, ἵππον 
χαλινοῖ τις, ἀναβαίνει, οἱ ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχύμενοι Ζιζ 22. 
5106}18. κβ. 899 δ. Ζιθ24. 04 δὰ, πειϑ. 882 88. 87. 
884 922. παρὰ τὰς εὐωχίας τὰς ἵππυς ἐθίσαι πρὸς αὐλὸν 

ὀρχεῖσθαι ἔ 841. 1561 029, 84, 39. (Ε4υυβ “808}109 1. 88 
12, ὅ4ά. ΑΖΙ1069, 22. Α ϑομ]ϊοῦοπ ἀϊθ Ρίοσάβ ἀ68 ΑἸΐζον- 

ἐδαπιϑ 1807 ρΡ 74, 86, 88, 98, 116, 117,181). οἵ ἱππο- 
μανές, λόφυρα. 

18. νϑυ]δ. ἵππος κατεῖχε λειμῶνα μόνος (ἐΔθυ]8 Α6800) 
Ῥβϑ2ο0. 1398 518, ἷ ἵππος δέρειος θ108. 840.580. --- ὀλιγαρ- 
χικαὶ αἱ πόλεις ὅ ὅσαις ἐν τοῖς ἵπποις ἡ δύναμις Πὸ8. 1289 

587, 88. ἐν Λακεδαίμονι τοῖς ἀλλήλων ἵπποις υὑς ἰδίοις χρών- 
ται Πβ5. 1268 480. 

14. ἵππος ὁ ποτάμιος, ἵππος ποτάμιος, ὃ ποτάμιος 

ἵππος ἄσϑοῦ Ζιβ1. 802 89 -1ὅ. οὗ Ηδτγοάοι [1 11. δισχιδής 
Ζιβι. 499 10. καὶ δύναται ζὴν χωριζόμενος τὴς τῷ ὕλατος 
φύσεως Ζιθ2. 589 "27. 24. 606 318. (Ηἱρροροίδπιυβ διη- 

Χχ 



846 Ἵππος 

ΡΒΙΌῖυΒ. Ζ. ὙΝΙΘρτηδπη ΟΌ8 200] 4. Οανίοτ ἀἰϑοουγβ 8 1 τό- 
γοϊαῦ ἀὰ ρῇορθ Ρ 47. 80 80, 68. ΑΖι 1 Τ0, 28. ΚαΖι 
60,11.) 

Ἵππος ἄκρα θ184. 844 88. 
ἱπποσέλινον τῷ ὑστέρῳ ἔτει φέρει καρπόν πκῖ. 928 384. 5 

(ϑιιυγπίαμη οἷαβ δἴταπι ἢ οὗ ϑργοηροὶ Εἰβὺ τοὶ Β6ΡΌ 1 ὅ9. 
ΕΥδαβ 148.) 

Ἱππότης Μήλιος  δ18. 1582 δὅ. 
ἱπποτροφίαι τῶν μακρὰς ἐσίας κεκτημένων εἰσὶν ΠζῚ. 1821 

ὅ11ι δ8. 1289 08. 10 
ἵππυ ρος. ἔαρος τίκτει, τὰ γενόμενα ἐκ μικρθ ταχεῖαν τὴν 

αὔξησιν λαμβανυσι, φωλεῖ χειμῶνος Ζιε10. 548 828,21. 
θ1ὅ. 599 "8. (ἔοτῦ Μυγαθποί6β ΒΡ ΑΖΙ1 129, 317. Βαϊδθῆδθ 
ΒΡ δῦ ΟοΥΥρμδθηδ Εἰρρυτγιβ Οὐ, “4015 5ὶῦ, Ἰσπογϑιηὰβ δα αο᾽ 

Ἰσοκράτης 

Ηεβ. 1188 518,14, 82, "10. ΟβΆά. 28710. δεῖ ἰσασθῆναι 
τὸ κέρδος πρὸς τὴν τιμήν γξη10. 1242 Ρ20. ἐξ ἀνίσων ἰσα- 

σθέντων Μμ1. 1081 8325. 8. 1088 Ρ24. νά. 1091 426. ἰσα- 
σθεισῶν τῶν ψήφων πκθ18. 951 "171. τὸ ἔργον τὸ ἰσασμένον 
Ηεδ. 1188 "5. --- 2. ἱπῖγ Ηη15. 1154 034. θ71. 115888. 
μβ8. 858 "16. Ζκϑ. 699 338. ἀναγκη ἀεὶ ἰσαζειν τἀναντία 
ᾧγδ5. 204 "18. Μκι0. 1066 089, εὖ Πε4. 1804 489. ἵνα 

ἰσάζη εἷς ὧν πολλοῖς Ζμδ᾽ιο. 687 "16. ἰσάζοντες ταῖς ὠφε- 
λείαις, αἰβὲ διαφέροντες Ηθ1δ. 1162 "2, 8. ἰσαζειν ταῖς ὀυ- 
ναάμεσιν ΓαΊΟ. 828.529. οἵ βι. 384 528. ζυγὰ ἰσάζοντα 
πκς26. 948 11. ὅταν ἰσάζη τὸ πλῆθος τῶν τε φασκόντων 
ἢ τῶν μὴ ὁμολογώντων πκθ18. 951 "12. ἰσαζειν τὴν καθε- 
τον ῶ πις4. 918 "22. 

ἰσάκις ἴσος ἀριθμός ημαϊ. 1182 "14. 
51.288.) ιε ἰσάριθμός τινι ΜΜνο. 1098. 8380. Ηθ8. 1156 31. 

ἱπποφόρβιον. τρέφεσθαι ἐν τοῖς ἱπποφορβ' οἰς Ζιζ22: ὅτ6 58, 
28. τὸ ἱπποφόρβιον δοκεῖ τέλεον εἶναι, ὅταν ὀχεύωσι τὰ 

ἑαυτῶν ἔκγονα Ζιζ22. 5716 520. 
ἱπποφορβοί Ζιζ22. 511 515. 
Ἵππων φορτικώτερος, ὕδωρ ἀπεφήνατο τὴν ψυχήν ψαϑ. 40 30 

θῶ, οἷυ5 εὐτέλεια τῆς διανοίας ΜΑ8. 984 88. 
ἴρις. 1. ἀτοὺβ ΡΙανίαβ. τὸ περὶ τὴς ἴριδος εἰδένα: ὀπτικῷ, ἡ ἶρις 

δι᾿ ἀνάκλασιν γίγνεται ΑὙ18. 19.811. δι, 98.828. ἡ ἴρις 
παθος ὄψεως ἀνακλωμένης πιβ8. 906 δῇ, ἴρις, ἀοῇ κά. 89ὅ 
482. 830. περὶ τῆς ἴριδος ΎΣ. 4. δ. ἶρις τίνα χρώματα ἔχει 35 
ΜΎΣ. 872 58. διὰ τί τρίχρως μγι. 8175 51-80. ὴ ἔξω, ἡ 
ἔσω ἢ ἰρις μγά. 81 ν9. ἐν τῷ μελαντάτῳ, νέφει. μάλιστα 
ἄκρατος γὕγνεται ἡ ἶρις ΜΎΑ4. 81 310. ἀπὸ σελήνης διὸ τί 

σπανίᾳ γίγνεται ἢ ἴρις ΜΎγ 3. 873 3206844ᾳ. τῆς ἴριδος ἀδέ- 

ποτε γίγνεται κύκλος δὲ μεῖζον ἡμικυκλίν τμῆμα μγ 2. 80 
811 "20. ὅταν κατασκήψῃ ἡ ἴρις Ζιεῶ2. 558 580. πιβϑ. 906 
81. --- ἡ ἀπὸ τῶν κωπὼν τῶν ἀναφε ομένων ἐκ τῆς θα- 
λάττης ἴρις μγά. 8714.380. --- 2. ἴοις ἄνθος ([ἰαϊ8 ερ) χὅ. 
198 "26. 

ἰριώδης. τὸ τῷ λύχνν φῶς πορφυρῶν φαίνεται κύκλῳ τὴ ἰρι- 85 
ὥδες. φοινικῦν δ᾽ ὦ μγ4. .314528. 

ἴς. αἱ ἵνες γῆς εἰσίν, στερεὸν ὼ γεῶδες: Ζιυβ4. θ660}18, 86, 

661 δῇ, τὰ πολλὰς ἔχοντα λίαν ἃ ἶνας Ἀ, παχείας γεωδέστερα 
τὴν φύσιν ἐστὶ ἢ θυμωὸν τὸ ἦθος ἢ ἐκστατικὰ διὰ τὸν 

Ἴσαρχος. ἐπὶ ἄρχοντος Ἰσάρχω. ἢ δ18. 1678 811. 
ἰσαχῶς λέγεται τὸ ὃν καὶ τὸ ἕν 5ἴπη Μι3. 1008 "25. δι. 1018 

416. τὸ 4. 12551ὅ. τἀγαθὸν ἰ ἰσαχῶς λέγεται τῷ ὄντι, ἰσα- 
χῶς αἰτῶνται τἀναντία τῷ ἐξ ἀρχὴς Ἠα4. 1096 8428. ηεαϑ. 

1211 526. τθ18. 168 214. παρακολυθεῖν ἰσαχῶς ταῖς κατη- 
γρρίαις Μιῶ «1084 "14. 

ἰσημερ ία ἐαρινή, ἀϊδβὺ ὀπωρινή, μετοπωρινή, φθινοπωρινή μβϑ. 

8364"1, 2. γ2. 871 080. ὅ. 8317.312. Ζιε11. 548 "9. ζτ, 
510 12, 14. θ12. 9680, ὅ97.51. ἡ ἰσημερία, μεθόριόν 
ἐστι χειμῶνος ἢ θέρως πχςϑθ. 942 "28, 86. κατ' ἰσημερίαν, 

ΟΡΡ περὶ τροπὰς θερινάς ΖΎβ8. 148 328. μετ᾽ ἰσημερίαν 
ἐγένετο ὃ πλὸς Μὸ324. 1028 "9. 

ἰσημερινὸς κύκλος μαῖ. 848 88, ἰσημερινὴ δυσμή (δύσιρ, 

ἰσημεριναὶ δυσμαί. ἰσημερινὴ ἀνατολή, ἰσημεριναὶ ἀνατολαί 
μαθ. 8488. β6. 868 484,51. κα. 3894 524., 37. 

Ἴσθμια Μα2. 994 528. ἡ τῶν ᾿Ισθαίων πανήγυρις Ῥγ8.1406 
422. Ἴσθμια, νενίκηκεν ἵπποις ἔδτ4. 1512 842. 

ἰσθ μὸς στενώτατος εἰς τὸν Πόντον διήκει κ8. 398 2. -- 
ἀμφὶ πύλας ἰσθμοῖο δυσηχέος (ἔπιρ 861) αν. 478 27. 

Ἰσθμός. ὁ ἐν ᾿Ισθμῷ ἀγὼν Σισύφν νομοθετήσαντος ἢ 594. 
1514 382. 

Ἰσμηνίας Ρβ53. 1398 "2, 
Ἰσμήνιον ἐν Θήβαις θ188. 843 021. 
ἰσοβαρής. ἰσοβαρὴ σώματα Οαθ. 218 "24. ὃ 2. 808 584. 

δυ μόν Ζμβ4. 65088. οὔ μὸ10. 889 320, 21. 7. 884 "28. «οἰσογώνιος. τὰ ἴσα αὶ [τὰ] ἰσογώνια τρίγωνα τα αὐτα Μιϑ. 
- 1. ἄρτα. λεπτυνο μένων τῶν ζῴων ἀφανίζονται αἱ σάρ- 
κες ὸ γίγνονται φλεβία ὸ ἵνες Ζιγ1θ. 519.588. ἔνιαι τῶν 
ἱνῶν ἔχυσιν ὑγρότητα τὴν τῷ ἰχῶρος Ζιγ6. δ1ὅ 028. --- 
2. Τονῦ ἴο]αθ οοταροβίίδο. αἱ ἵνές εἰσι μεταξὺ νεύρυ αὶ φλε- 

βοός Ζιγθ. δ15 Ῥ21 ΑἸ (μοτνὶ δῦ οὔ δοκοῦ αθβοὰ ἃ Ηδὶ]- 45 
Κυμάε Ι 346, ἄθγα ΚαΖι 115. 1). -- 3. γαβα νυ οὈγαῖο- 
ταμι. τὰ μικρὰ τῶν ζῳων ὀλίγας ἢ ἵνας ἀντὶ φλεβῶν ἔχυσιν 
Ζιγά. 815 Α2ῦ. τὰ ἀτελῆ. οἷον τὸ αὲν ἰς τὸ ὁ’ ἰχώρ, ὉΡΡ 
αἷμα Ὴ φλέψ Ζιαά. 489558. Ὑ2. ὅ11 Ῥά. --- 4. βρτίη. 

1084 "8 

ἱδοδῥομεῖν: Ρτορτίθ τὸ βαριτερον ἀδύνατον ἰσοδρομεῖν τῷ 
κυφοτέρῳ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχύος πις 3.913 588. 13. 915 
810. ἰπᾶάθ ὑγϑηῃβιαίσμ ἰσοδρομεὶν ἴᾳ δύο κινήσεις καθάπερ 
τὸν ἴσον δρόμον ἔ; ἔχειν, εἰς τὸν αὐτὸν χρῦνον συμπίπτειν Ζγα19. 

121 Ὅ10. δ. 1718 828. Ζικδ. 686 ν17, 20. 28. 

ἰσόδρομος. ἥλιος ἐν ἐνιαυτῷ δια «περαίνεται τὸν κύκλον τὶ οἱ 
τύτυ ἰσόδρομοι ὅ ο τε Φωσφόρος ἢ ὁ Ἑρμῆς κθ. 399 "8. 

ἰσοκλινὴς νόμος ἡμῖν ὁ θεός. χθ. 400 "28. 
Ν 

ἔστι ἄλλο γένος ἰνῶν. δ᾽ γίνεται ἐν αἴματι, ἐκ ἐν ἅπαντος δοἰσοκρατ ἧς. ἡὶ ἰσημερία ἐστὶ καθάπερ χειμὼν τὼ θέρος ἰσο- 
δὲ ζων αἴματι Ζιγθ. δι 580, 835. τὰς καλυμένας ἢ ἵνας. τὸ 
μὲν ἔχει αἷμα τὸ δ᾽ ἐκ ἔχει Ζμβι. 650514. τὸ ἄλλο αἷμα 
πήγνυται, ἐὰν μὴ ἐξαιρεθῶσιν αἱ ἵνες Ζιγ19. ὅ20 "26. --- 
ὅ. ὑμὴν αἱματικὰς ἵνας ἔχων Ζιζ 2. 561 "10. οὗ Ηατνοὶ 
ὀχογοι ταῦ 268. --- 8. αἱ τὴν πολυπόϑων πλεκταναι ἐκ τῶν 66 
ἱνῶν πεπλεγμέναι εἰσίν. αἷς ἔλκυσι τὰ σαρκία ἢ τὰ ἐνδὶ- 
ὀόντα Ζ2μδ 9. 685 Ρ6. εἴ ἀο ἃ ν Ρ.Πρρβοη ὕλη 21, Εἰ Μουοῦ 
(ἀϑβεῖ ἃ Βοῦ 1160. Ιονγοβ 290, ΚαΖι 38,1. 

ἰσάζειν. 1. ὕγδῃ8 ἰξαξειν τὰς κτήσεις Πβ6. 196Ὁ 8838. οὔ 7. 
126071}10. τὸ ἀνάλογον ἰσαάζει ΗΙ1. 1168 588. ὁ δικαστὴς 60 
πειρᾶται ἰσάζειν τὸ ἄνισον ΗΕ. 1182 57,10. ρ488 ἰσασθῆναι 

κρατῆής πκς36. 942 087. 
Ἰσοκοάτης. 6Χχ οταθιοιΐθυβ Ιβοσγαῦϊβ (45 ργϑοοῖραθ ααϊάθπι 

Υγ6] 166 6ΟΧ Β6Χ ΟΥ̓Δ ΟΠΙθυΕ: 4 Ρδπορ, ὅ ῬΆΪ], 8 ἀδ ρ866, 
9 Επὺαρ, 10 Η6], 10 ἀντιὸ) βδὲρθ ΑΥ' νοὶ] ἰρβὰ νϑῦθα δογι 
γ6] οπιηΐῃο βρηὐϊθαίϊδα σοπιραγδῦ (ὈῚ ᾿ρβιπὶ ΙΒΟΟγδΌ8 ΠΟΠΊΘΩ 
δΔαμιθοίαν, Ἰἰοοο ΑὐἹβύουθιοο βίσημθμη ἀϑύογῖβοὶ "' ρροϑα!): 

4.1. Ργ14.1414 "88", 9. 1409.088. 4. 8 84. Ργϑ. 1410 

1, 4,41.ἕ ΡΎ9Θ. 1410 85. 4,48. ΡγΎ9.141086, 4,12. Ργϑ. 

141048. 4,89. Ργ9. 1410510. 4, 96. Ργ7. 1408 015" ἐν 
τῷ πανηγυρικιῦ. 4, 105. ΡΎΘ.1410412. 4,149. ΡΎϑ.1410 
418. 4,151. ΡΎΙΟ. 141111. 4,113. ΡΎΙΟ. 1411 18. 



ἰσόκωλος 

4,180. ῬΎΙΟ. 1411 16. 4, 181. Ργϑ. 1410514. 4, 186. 

Ργ9ϑ. 1410515. 7. 1408 ὙΠ ἐν τῷ πανηγυρικῷ. ὅ, 7. 
Ῥγ17. 1418 Ρ27" ἐν τῇ Φιλίππῳ. 5, 10. ΡΎΙ1. 1411 Ρ28. 
8, 12. Ργ10. 1411 3805. 8.40. ΡΥ]. 1412.8516. ὅ,61. 

ΡΎΙ 1. 1412 "6", 5 (9). 5,18. ΡΎΙΟ. 1410"29. ὅ, 127. 
ῬΎ11. 1411}29. 8, 101. ΡΎ11. 1412 Ρθ0", 5 (Ὁ). 9,51-57. 
Ῥβ28. 189954". 10,.1-18. Ργ14. 1414 526" Ἑλένη. 10, 
18-838. Ρβ28. 1839952". 10,41-48. Ῥβ28.189958", οὔαθ. 
1368518. (10,.18-48. Ρβ28. 1897217) 15, 88. ΗχΙ0. 
1181 812. 1, 181-138, 141-149. Ργ17. 1418 Ρ275 ἐν τὴ 

ἀντιὸδόσει. 15, 178. Ρβ28. 1399}10", 15, 309-314. Ρβ2 8. 
1397 23. (15, 211-220 τἨϑαρίοἱ Ῥβ28. 1898 329 ϑρρὶ οχὶ- 
δἰϊτηδο; βορὰ ΔΥΒυτηθηϊβιο ΙΒοογαῦϊβ ποη οϑὺ (8}18. μλΊθμι 
ΑΓ ἀεβοτῖδί!.) -- Ἰσοκράτης συμβυλεύων κατηγορεῖ. οἷον 
Λακεὸαιμονίων μὲν ἐν τῷ πανηγυρικῷ, Χαρητος ὸ᾿ ἐν τῷ 

συμμαχικῷ Ργ11.1418 180 (ποη δχϑίαϊ Ἰοοῦβ, «ὰἱ Ομα- 
γχοῦϊθ ποθ Βαδοδῖ: ΟΠ ΘΓ ταιῦθῃ ΟἸΠΪΏΟ Ροβϑαῃῦ 8, 27, 

61: 4,110- -128, 129- -182). ἐν τοῖς ἐπιὸεικτικοῖς δεῖ τὸν λό- 
γὴν. ἐπεισοδιῶν ἐπαίνοις. οἷον Ἰσοκράτης ποιεῖ" ἀεὶ γορ τινα 
εἰσάγει ῬΎ1΄.1418."88 (Γεϑρὶοἱ ροβδαηῦ [4168 Ἰοοἱ 10.18-8 8, 
41- 48. 11, 31- 29. 12, 12-84, οἴ ϑρε)). ᾿Ισοκράώτης ἔφη 
σεινὸν εἶναι εἰ ὁ μὲν Εὔθυνος ἔμαθεν. αὐτὸς δὲ μὴ δυνήσεται 
εὑρεῖν Ρβ19. 1392}11. --- ὅπερ Ἰσοκράτης ἐποίει διὰ τὴν 
ἀσυνήθειαν τῇ δικολογεῖν Ῥαϑ. 1868 320. ΒΟΥ ΘΓΘ 8118 80- 
Ἰιτὰ8 ογδϊϊομθϑ, ααθυ8 ἴῃ ἰπ 1.118. αὐογθηῦαν ἢ 1831. 1500 
Ῥ27, βογίρϑιῦ τέχνην 185. 1501 322. ΟἸαΓΙΒβίπη8. ΔΙΌ 
Θογρίδο Γ188. 1600 Β41, --- Ἰσοκρατείων λόγων δέσμας 
πανυ πολλὰς περιφέρεσθαι 184. 1801 8ὅ. 

ἰσόκωλος ὁ λόγος ἀποδίδοται τῷ ὁριζομένῳ τζ11. 148 088, 
84. 

ἰσομέτρητος ἀνδριὰς χρυσᾶς 877. 1840 085. 
ἰσο μετρία. φαίνεται τὰ μέρη τὴς ἁρμονίας κατ᾽ ἀριθμὸν ἢ 

ἰσομετρίαν Ε 48.1488 38. 
ἰσομνίκης χρλὴ παρατετα μένη παρὰ τὸ ἔντερον Ζιβ1δ. 806 

δι4. χολὴ ἰσομήχης τῷ ἐντέρω 391. 1528 "84. 
ἰσομοιρία τῶν στοιχείων κδ. 396 585. 
ἰσοπα)λεές (Ρασταν 104) Φγό. 201. 317. 52.971059. 4.978}9. 
ἰσοπαχής. ἔντερον ἰσοπαχὲς δι᾿ ὅλυ Ζιὸ 3. 521 51. οὔ 1. 582 

"21: 
ἰσοπλατής οχθ. 1348 338. 
ἰσόπλευρεν τρίγωνον, ἀΐδὺ ἰσοσκελές, σκαληνές Μὸθ. 1010 

481. Φὸ]4. 224 35. ΑὙδ. 14 5397. ἰσόπλευρον (ϑε τρίγωνον) 

ατϑ10 510. ἰσόπλευρον Θςο τετράγωνον), ἀϊδὲ ἑτερόμηκες 

Ψβ2. 418.518. ἰσόπλευρον, ἑτερόμηκες [οτῦαθ8ο. δὰ ἀριθμες 
τοίθγιν ΑὙΆ4. 18.340 οἴ ὅ68ο!). 

ἰσοπολιτεία. οἱ Σάμιοι ἐπέγραψαν τοῖς ὀύλοις ἐκ πέντε στα- 
τήρων τὴν ἰσοπολιτείαν 587. 1567 329. 

ἰσορροπεῖν. τὴν ἄνω γένυν καὶ προεξεστηκυῖαν ἀλλὰ ἰσορρο- 
πῶσαν τὴ κάτω 425. 809 "18. 

ἰσόρροπος. 
Ζμὸ 12. 696.512. -- ἰσόρροπος τιμή Ηἰ1. 1164 "4. 

ἴσος. τὸ ἴσον ἴδιον τῷ ποσῶ ΚΟ. 6.330. Μὸ15. 1021 812. ἀπὸ 
τῶν ἴσων ἴτων ἀφαιρεθέντων ἴς ἴσα τὰ λειπόμενα Μκέ. 1061 "20. 
Ααϑ4. 4121. Ὑ10.16."41,}20. 11. 77.381. εἶναι μὴ ἴσον, 
ἀϊδύ μὴ εἶναι ἴτον Αα46. 51 025. τὸ ἴσον πῶς ἀντίκειται τῷ 

μείζονι ὰ τῷ ἐλάττονι Μιδ ΒΖ. ταὐτὸ ὼ ἴσον Πε1. 1801 
581. ἴσοι ὃ ὅμοιοι ΠΎ16. 1281 588. ,11. 128881. δ]11. 

1295 "25. 15.1299 "24. -- ἴσον κατ᾽ ἀριθμέν, ἀριθμῷ, 
κατὰ ποσόν, ορΡ κατ᾽ ἀναλογίαν. λόγῳ, κατ᾽ ἀξίαν ΗΕ10. 
1184 528. 89. 1158 580. ηεηϑ. 1238}21. 9. 1241 580. 10. 80 
1242512. ΠΕῚ. 180129.1.1801526. ζ2.18171})4. βράγ- 
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ἰσορρόπυ ὄντος τὸ βάρυς δύνανται πορεύεσθαι 50 

δδ 

ἰσότης 8417 

χια ἔχυσιν ἵ ἴσα ἐφ᾽ ἑκάτερα Ζιβι8. 605 .511. ἴσοι τι, κατά 
τι, ὁτιῶν, ΟρΡ ἁπλῶς, ὅλως Πγ18. 1288 327. 9. 1280 324, 

Βρ6, ΕἸ. 1801.329. ἴσοι πάντες τὴν φύσιν Πβ2. 1261 ΣΝ 
ἐν ὁποίᾳ πράξει ἐστὶ τὸ πλέον ἢ τὸ ἔλαττον, ἔστι ὸ τὸ 
ἴσον Η65. 1181512. τὸ ἴσον (ὺ τὸ μέτριον) μέσον τι ὑπερ- 

βολῆς καὶ ἐλλείψεως Ηβ5. 1106 328, ε7..1182 514. ηεβ8. 
122088. ΦθΤ. 261 519. τὸ δίκαιόν ἐστι τὸ ἴσον Ἠε2. 1129 
484. Πγ9. 1280511. 12. 1282 518,21. Ε1. 1801 “21. τὸ 

ἴσον πλείονος ὼ ἐλάττονος δίκαιον ημα84. 1198 Ρ29. τὸ ἶσον 

τὸ ἀντιπεπονθὸς συΐζζει τὰς πόλεις Πβ2. 1201 480. τὸ ἴσον 
σωτστικὸν ὁμονοίας κδ. 3978. ὑχ ὁμοίως ἔχει τὸ ἴσον ἐν 

τοῖς δικαίοις καὶ ὡς ἐν τὴ φιλίᾳ Ηθ9. 1188 Ρ29 844. οἱ δημοτικοὶ 
πῶς ζητῷσι τὸ ἴσον Πε8. 1808 512. οὗ 2. 1802 480. δά. 
1291 581.11.1296}1.. δημοκρατία πρωτή ἡ λεγομένη. κατὰ 
τὸ ἴσον 1194. 1391 081. καθιστάναι πολιτείαν κοινὴν ἢ ἴσὴν 
Π611. 1296 480. ἐλεύθεροι ὦ, ἴσοι Πα. 12δῦ "20. β2. 
1261 482, νόμος ἴσος τοῖς πολίταις ρ83.142416. ἴσοι τοῖς 

ἤθεσι, ΟΡΡ δεσποτικοί, ΠΕῚ1. 1818 522. --- ἀνταποδιδόναι τὴν 
ἴσην Ῥβ2. 1819 "7. ἴσαι ψῆφοι ρ19.1488 85. πχθ18. 951 
421. 1ὅ. 952 "86. --- ἐπ᾽ ἴσον, ἐπ᾽ ἴσων, ἐπ᾽ ἴσης λέγεσθαι, 
ἴσον εἶναι. δυπᾶθπι Θπι δἰ ατη ΠΑΡΘΓῸ τὸ]. 121 ΡΆ, 8. 2. 122 
588, 839. ὅ. 1261. Αδ1θ0. 98 "8. 11. 99.320, βγπ ἄντι- 
στρέφειν Αὐ 16. 98 586, ορρ ἐπὶ πλέον λέγεσθαι, ὑπερέχειν 
τὸ!. 1211, 8. Αὁ 17. 99325. ἐξ ἴσυ εἶναι καὶ διαφέρειν 
μηθέν Πα1}. 1259}5. οἵ ΗΘ12. 1101 38. κϑ. “1118 3268. 
ἐξ ἴτω ποιεῖν τὴν ἐρώτησιν τι1ὅ. 174 583 ΥνΖ. ἥλικες, συγ- 

γενεῖς,. ὅλως οἱ ἐξ ἴσυ Ρβθ.1884512. δι’ ἴσα γίνεσθαι 

πειθ. 882 5. --- τὸ ἴσον (ΡΙ4Ὁ) Μν1. 1087 6. -- ἡ ἴση 
ἤοτῦ ἰᾳ ἡ κάθετος μχϑ0. 8581. --- ἴσως ἢ κοινῶς προσ- 
ἔρεσθαι πρός τινα ρϑ. 148031. συμφέρει κληρωτὲς εἶναι 

ἴσως ἐκ τῶν «μορίων ἢ Πὸ 14. 1298"28. --- ἀμφισβητῦντες 
προστιθέασι τὸ ἴσως ὁ τάχα ῬβΙ18. 1889 018. βΒρἃ Βδ6ρ8 
ἴσως ποη ἀπθίλαπι8 6βῦ, βθὰ δὰτὰ τηοάοβῦα 4υδάδπι 8886- 
γογϑ δ 18, υϑ]υῦ ΜΑδ. 987 826 ΒΖ. α8. 995517. γ2. 1005 

46,10. δ6. 1015 588. ΕἸ. 1020 818. ε14. 28 Ἀ5. ΑβΙι1. 66 

412. Ὑ1. 71 325. ὁ 5. 91 08 (60]] Ρ1 5). τιϑ. 170 222. Φδδ. 
21218. εὖ. 229 829, 6. 281 816. ζ.71. 238 09. Ηι7. 1168 

Δ1.9.116928. κΙὶ. 1172.319. 6. 11706517. Ῥα10. 1869 

421, β24. 1401 587. ἡμα38. 1192 "94 ()). ἀνάγκη, ἀναγ- 
καῖον, ὁεὶ ἴσως Αα 31. 48.322. Φγϑ. 202 8322, 4. 202 588. 
θ2. 258 "1ὅ. ΟὙ]. 3991. μβ7ῖ. 805 .5260. ψα!. 402 328. 
ζι. 467111. Πγ4. 1830 519 ἃ]. --- ταχα δὲ ἴσως πλα19. 
959.380. (ΥΖ κὰ Αα13. 82.316.) 

ἰσοσκελὲς τρίγωνον Αα 24. 4114. γδ. 14 511,21. Μὸθ. 
1016.381. 

ἰσοταχής, ἀροῦ Φη4. 249518, 19 (οἴ ὁμοταχής 58). νᾳ͵ ζι. 
282.8320. 2. 282}10. ἀλλοίωσις, “γένεσις ἰσοταχὴς ἑτέρᾳ 
ἑτέρα Φη4. 2349.829., "90. ἰσοταχεῖς τοῖς β Φζ9. 240 88. 
ἰσοταχὴ πάντα Φὸβ. 216520. -- ἰσοταχῶς ΦζΤ. 287 
ΒΩ7, 84, 288 34. μα. 834517. μχϑ48 816. 

ἰσοτελιῶν ὄϊκαι λαγχάνονται πρὸς τὸν πολέμαρχον ἢ 881. 
1542 9, 

ἰσότης παθος ἱ ἰδιον ἀριθμῶ ἣ ̓ ἀριθμός ΜΎ2. 1004 511. ἄνισον 
λέγεται τῷ μὴ ἔχειν ἰσότητα πεφυκός Μὸ 22.1022 .84, 
ἐν τίσιν ὶ ἰσότης ἑνότης Μι8. 1084 58. --- ἰσότης κτήσεως, 

ἀσίας, παιδείας. δυνάμεως Πβι. 1266 "24, 82, 1261 "9. 
μαϑ. 840 315. --- ἰσότης δκ ἔσται μὴ ὅσης συμμετρίας 

Ηεβ. 1188 "18. ὑπερβάλλειν τὴν ἰσότητα τὴς κοινῆς ἄνα- 
λογίας μα8. 840 "4. ἰσότης ἀριθμητική, ἀϊοὶ κατ᾽ ἀξίαν 

ΠΕῚ. 1803 37. ἰσότης ἀριθμῷ ἢ δυνάμει ἀγαθξ, ἀϊδὶ τῷ 
λόγῳ Ἡμβ11. 1211}5, 7,15. ἰσότητος ποιητικὴ ἡ δικαιοσύνη 

Χχἕὡ 



848 ἰσοτύραννος 

τζ. 148 516. ἰσότης τὸ πράγωατος. ἰδὲ οἷς Πγϑ. 1280 
419, ἡ αὐτὴ ἰσότης ( 6 ἡ αὐτὴ ἀναλογία.) οἷς ὼ ἐν οἷς 

Ηεθ. 1181.321. --- ἰσότης φιλότης (οὔ παροιμία) Ηι8. 1168 
08, θ1. 1181 086 (ο7 8. 1158 Ρ28). 10. 1159 ΒΩ. ηεηθ. 1240 
"2. 9.1241}18. φιλίμι ἐν ἰσότητι, κατ᾽ ἰσότητα, ορρ καθ᾽ 
ὑπεροχγν, ἐν ἀνισότητι Η9θ15. 1162 485. ηεη8. 4. Ἴ.βι11. 
1210 86. --- ἰσότ' ἧς τὴς πολιτείας Πὸ 8. 129.4.319. πολιτεία 

συνεστηχυϊα κατ᾽ ἰσότητα τιὼν πολιτῶν Πγ6. 1279 829. ἰσό- 

τῆς κοινή Π28. 1290 89. ἐλευθερία καὶ Ρὴ ἰσότης ΠΆ4. 1291 85. 

ποίαν ἰσότητα ζητεῖ ὃ ὀῆμος Π514. 1298311. γὙ18. 1284 
419. οὗ γ12. 1282 21, ε2. 1802 "26. 8. 1809 528. 

ἰσοτυύραννο ς. ἀρχὴ λίαν μεγαλη ὰ ἰσοτύραννος Πβ9. 1270 

"14. 
ἰσοχειλὴ τὴν κάτω σιαγονα ποιήσας ὁ 

816. 

Ἰσσικὸς κόλπος σϑ7ϑ8 11. 288. 1631 θ10. 
ἱστάναι. κάλαμοι, ἐν εἷς ἱττασι τὰς ἀμπέλυς Ζιεδ0. 5868. 

--- ἱστᾶσι ἢ παύσσιν ἄλληλας αἱ ἐναντίαι κινήσεις Φθ 8. 

202 38. τὸ υὡς κινῶν ἢ ἱστὰν ἀρχή τις Μλ4. 1070 Ρ25. 
ἱστάναι τὴν διάρροιαν Ζιθ 0. 6058."329, 
106. 1494 "45. ἵστησιν ὁ λέγων τὴν διάνοιαν ε8. 16 Ρ20 ΥΥ͂Ζ. 
νοῆσαι ἐκ ἔστι μὴ στήσαντα Μα3. 99424. ὃ ἢ ἡ ἐπι- 
στήμη δοκεῖ εἶναι, ὅτι τὴν ψυχὴν ἴστήσιν πλὶ4. 950 "40. -- 
ἱστάναι (ροπάθγ) μεγάλα βάρη. παρακρύεσθαι ἱσταντας 

5.2 
βάτραχος Ζιδϑ. 586 

τας μέθας ἢ 105. 30 

ν 

ἰσχειν 

ρηταί τι κατεστηριγμένον κά. 89 5168. --- ὀφείλομεν εἰπεῖν 
περὶ τῶν πραγμάτων, ὧν πρότερον ἱστορήσαμεν (ἰ ᾳ ἐμνή- 
σθημεν) φταϑ. 818 528. 

ἱστορία. αἱ τῶν περὶ τὰς πράξεις γραφόντων ἱστορίαι Ῥα4. 
δ 18060587. Ἡροδότυ ἥδ᾽ ἱστορίης ἀπόοειξις (Ην' 41) Ργϑ. 

1409 328. ἱστορία. ἀϊδὺ ποίησις. ποϑ. 1481 08, ὃ. 28. 1459 
Δ21, οὗὨ πιη9. 911 "8. - ὑὸὲξ ταὐυτὴν τὴν ἱστορίαν Α ε 
πατγδύϊοηθπ τῶν ὑπ᾿ ἄλλων διῳκημένων) ἀχρεῖον ὑπολαμ- 
βάνομεν οβ1846 529. --- ΠΘΈΟΕ Β08 ἀθ μἰβίογίβ παίαγα!ὶ 
886ρ6 ΑΥ γϑβϑρίοῖῦ: αἱ περὶ τὰ ζῷα στοριαι, αἱ περὶ τῶν ζῴων 
ἱστορίαι. ναἰυῦ! γέγραπται ἐν, θεωρεῖν ἐκ Ν Ζγα8. 116}81. 
4.111 388. 20. 728 014, αν12. 471 81. 16. 478 328, γ6] 

ΒΡ] οἴου αἱ ἱστορίαι, ἡ ἱστορια, τὼ ἐν ταῖς ἱστορίαις 
γεγραμμένα, τὰ περὶ τὰς ἱστορίας ἀναγεγραμμένα γϑὶατ 
δῆλον τῶτο, θεωρεῖν δεῖ ἐκ τῶν ἀνατομῶν ᾿ τῶν ἱστοριῶν, 

θεωρείσϑω ἐκ τῆς ἱστοριας βὶπι Ζγα 11. 1719 310. β4. 140 
228, 7.14051ὅ. Ὑ1. 760}81. 2. 1768 17. 10. 761 510. 

11.168 δ10. αν10. 478 ἐν σὲ ̓ Αριστοτέλης Ρ 108 548-82. 
-- ἱστορία τῶν ἀληθῶς ὑπαρχόντων τοῖς πράγμασι, ΒΥῃ 
ἐμπειρία Λα 80. 460.524,18 ΝΖ. κατὰ φύσιν ἐστὶ ποιεῖσθαι 
τὴν μεθοῦδον, ὑπαρχύσης τῆς ἱστορίας τῆς περὶ ἕκαστον Ζιαθ. 
491.512. --- ἡ περὶ ψυχὴς ἱστορία. ΠῚ εἴθησις ψα1. 
40284.1 (τάϊος Ρ 181). ᾿ περὶ φύσεως ἱττορια ΟὙ!. 
298 2, τὴν τῶν μεγίστων ἱστορίαν μετιέναι Κ,Ί' 891 Ὁρ, 

1᾽ο 

μχὶ. 849 080.30. 823 "2δ. Ζιθ6. ὅ95 823, ᾿ᾶθ6 γΟΟΒΌΩ] 36 ἱστορικός, ἀἰϊϑι ποιητής ποϑ. 1451]. τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις 

βι βη θοαοῖο Θχρ]ἰοαῦυν ἀχὸ. 854514. --- πιρὰ ἐστασαντο 
τύραννον. (ΑΙοαοὶ ἐγ 87) ΠΎἃ1 4. 1285 "1. --- ρᾳ88 σταθῆναι 
ἐν ἀγορᾷ. σταθῆναι χαλκὸν Ραϑ. 1808 318. γ9. 1410 ."88. 

- ὄἰμἷν τἐτααθι ΟΡΡ κινεῖσθαι. μεταβαλλειν. ᾿ἐπεὶ προσι- 
ὄντες εἶδον, ἔστησαν Ζμαῦ. .845220. αἱ αἶγες ἑστᾶσιν ὥσπε 80 

μεμωρωμέναι Ζιι8. 610 580. ἵσταται ἢ μεταβάλλει ἡ ἡ θά- 
λαττα, σοι στάσις ᾿ὴ κίνησ σις Ζγὸϊο. 7118, ἵσταται ὰ 

πανεται κινεέαενον ᾧγ1. 242 12, 1. τὸ ἵστασθαι χἱ ἐστι Ἂ 

πῶς ἔχει πρὸς τὸ κινεῖσθαι καὶ ᾿ὺ τὸ ἠρεμεῖν Φζ8. εθ. 280 926. 

τῶν καταμηνίων ἱστα μένων Ὃ 8 πανομένων) Ζγα 19. 121 85 
418. ΖΙγ11. ὅ18 386. ηά. δ84 88. ἐὰν ὴ κοιλία στὴ Ζιη12. 
ὅ88 38. τῷ ἠρεμῆσαι ὸ στῆναι τὴν ὁιανοιαν ἐπίστασθαι λέ. 

γομεν Φη8. 247 011. στάντος τιν ἀδιαφόρων ὃ ἑνος, Βγπ ἥρε- 

μήσαντος Δὸ19.100}2,516, 8. --- τὰ » υμφέροντα ἐδὲν 

εὑρημένων ἱστορικὸν εἶναι, ΟΡΡ ἐκ τὴς περὶ τὼ ἴδια ἐμπει- 
ρίας συνορᾶν Ρα4. 1859 082. --- ἱστορικῶς. δ᾽ ἱστορι- 
κῶς δὸὲ ταύτη φαίνονται λέγοντες ΖΎΥΎ 8. 151 "85. 

ἱστός. 1. πιδίαβ μχϑθ. 851 840. ακ802 381]. ἡεΎ1. 1280 39. 

Ζκ. 698 22. Ζι.48. 681 528, 80. --- 2. αἱ τὸὺς ἱστις 
ὑφαίνυσαι Ζγεῖ. 181 "894. τὰς λαιὲς προσάπτυσιν αἱ ὑφαί- 
νυσαι τοῖς ἱστοῖς Ζγα4. ΤΙ1. 486. -- 8. αἱ “μέμτται ἂρ- 
χονται τῶν ἱστῶν ἄνωθεν ἀπὲ τῆς ὀροφῆς τῷ σμήνους, ὴ 
κάτω συνυφεῖς ποιῶσιν ἕως τὸ ἐδαάφυς ἱ ἱστὰς πολλύς Ζι40. 

634 538,1. 
Ἰστριανή θ104. 839 584. 
Ἴστρος βαπιθα μα18. 8502, ὃ, 9. β2. 856528. 6105. 839 

09, 1ὅ. 168. 846 29. ΖΙιθ12. 597511. 18. 598 "16. -- 
Ἴστρος υτὸ8 Πεθ. 1805"5, 11. 

ἑστηκὸς (βειηαπι) ἔχει Ηβ;. 110434. ὥσπερ ἑστηκὸς ἤδη 4“ο᾽ Ἰστρὸς θ149. 845 08. 
διὰ τὸ τέλος ἔχειν τὸ ἔμβρυον Ζγὸ 8. 116585. τὸ ἑστηκὸς 
ἑστήξεται ἀεὶ Μθὸ. 1041.515. --- ἴστασθαι, ὁρρ εἰς ἅπει- 
ρον ἰέναι. αἱ κατηγ9ρ: αι ἴστανται ΑὙΖΟ. 82 22. 22). 8889, 

84.439. ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω δὸς, τὼ ἐπὶ τὸ ἄνω ἵτταται ΑΎΖΙ. 
8211. 32. 84 8328. ἱσταταί ποτε τὰ ἄμετα Αγ8. 12 22, 
στήσεται ἡ ἔκκρισις εὐδη 187}081. ἀνχγκη ἡ ἀπειρὸν εἶναι 
ἢ ἵττασθαι τὴν διαλυσιν Ογθ. 804 037. στήσεταί ποτε ἢ 
θκ εἰς ἄπειρον πρόεισι τὸ ἀεὶ ὑφ᾽ ἑτέρν Φη1. 242 082. 
τῶτο ἵσταται ΑΎ19. 81 088, 86. Γβδ. 3321). Μα2.994 
45,024, ἵσταται τὸ κιννίμενον εἰς ἀκίνητον τὸ πρῶτον Φθδ. 
58 δ. ποι τᾶτο ἰστασθαι, στῆναι, Ορρ εἰς ἄπειρον ἰέναι 
βἷπθ βιδιθοῖο ροηπίζαῦ αὐ ἴὰ ἀδαπὶ πη ρουβομαίθμν ΘΌΪΓΘ νἱ- 
ἀρυΐας Αα 57.438 381 ὙΥΖ. γ8. 172 Ὁ11. 19. 82 315. δ12. 
9522 (στήσεταί πὸ εἰς ἄμεσον). ᾧΦη 1. 242 319. θ5. 256 
4.9, Μβ4. 9998 ΒΖ, 1000}28. λ8. 1010 54,3. Ηζϑ9. δ5 
1142329. --- (χρόνν ὁὲ ἱσταμένν οβ 1841}"7, ἐνιστα- 
μένε ὃ). 

ἱστίον μχῖ. 8517. ναῦς πᾶσι τοῖς ἱστίοις εὐτρεπιζομένη ἢ 18. 
1416 824, 

ἱστορεῖν. ὡς ὁ ΓΑννωνος περίπλυς ἱ ἱστορεῖ 981. 888 812. ὥσπερ 80 

ἱστορεῖται περὶ Ἑλίκην ἢ Βυραν κα. 890 320. ὀδέποτε ἱστό- 
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80 

ἱσχάς Ζιζ 22. 511 510. διὰ τί τῶν ἰσχάδων γλυκύταται αἱ 
δίχα ἐσχισμέναι πκβϑ9. 980 582. βουθ ἔγυοῦαβ. 

ἴσχειν. 1. ἔγϑηβ. τούϊπογα οἱ ἰσχνόφωνοι, ἴσχονται τῷ φωνεῖν 

πια 85. 908 "1. --- ρ]ογιιπααθ ἰσχειν ἱ ᾳ ἔχειν εἱρηϊβοαῖ, 
ἴτα ψαϊάθιιι αὖ γα] δροὶρίοπαϊ οἱ δἀϑυπιθπαϊ νῖπι μαθοδὶ 
τὺς χυμὸς ἴσχειν, τὸ ὕδωρ, δὲ οἵας ἂν τύχωσι ἑέοντα γὴς 
μβ2. 850 518. γίνεται μαστῶν ἀνοίδησις ὼὰ χονόρον ἴσχυσιν 

Ζιξ 20. 514.518. τὰ μαλάκια ἐκ τῆς ὀχείας ὲν ἴσχει μι- 
κρόν Ζιε18. 849 80. τῷ ὑστέρε τὰ ἔτω ἐκτὸς ἴσχοντος 

Ζιηϑ. δ81 48. οὖ ᾧδὶ σὰπὶ νὶ ἔχειν ΘοπίαμρίσαΓ, ἔχειν μᾶ- 
θέγθ, ἴσχειν δάβιπηογο Βιρηϊβοθῦ, μικρὰς τὰς ὄρχεις ἔχυσιν, 

ὅταν δὲ ὁ ὀχενωσι, σφοὺρα μεγάλως ἴσχουσιν Ζιγ 1. 510 54, ὅ. 

οὔ 10. 617}}15, 16. ,7.618481; γ6] βαρ οἶτον μαδϑιάὶ 
νἱ ,ἀϑαγμθῦας, συνίσταται ὸ ὀχευομένων ψὰ τοῖς συνδυαζο- 
μένοις τῶν ἰχθύων, ἴ ἰσχυσι ὸὲ ΚΕ ἄνευ ὀχείας" οἱ γὰρ φοξὶ- 
γοῖ εὐθὺς , Ὑεννωμενοι κυήματ᾽ ἔχεσιν Ζιζ ι8. 5601 .5339, 81. 

ἴσχειν υἱα, κυήματα, Ζιε11. 649 516. ζ18. 561521. 171. 
8114, 21. ἴσχειν γάλα, τὸ γάλα ἔλαττον Ζις 28. 571 328. 
838. ὅ80 51. ε14. 840 “11. τέττιξ ὑκ ἴσχει περίττωμα 
Ζιδι. 582}14. ἴσχειν πτερά, μέλι, σκώληκας ΖΙγ12. 519 
48. ε19. 551 320. 22. 554 19. οἱ κομῆται διὰ τὴν ἀνα- 



2 ,ὔἷ 
ἰσχίον 

κλασιν τὴν κόμην ἔχυσιν μαθ. 848 821. ἴσχειν τὰς ὄρχεις 

μεγάλυς, τὸ αἰδοῖον μέγα βίη Ζιζ9. 564 10. 24. 517 
5217. η1.582 51. ἴσχειν τὴν φωνὴν ἀλλοίαν Ζιι49 Β. 622 Ρ16. 
ἴσχειν τὸ χρῶμα μέλαν εἷπι Ζιῆ80. 601 518. ι44. 680516. 
498. 682 20, χθ. 199Ὁ18, 29. ἴσχειν λήθην ἡ αὐτῶν τῶν 
γραμμάτων 35. 1480}12. --- 2. ἰηΐτ βέλτιον ἴσχειν Ζιθ2 8. 
604516. φαύλως ἴσχειν πκη1. 949 380. 

ἰσχίον. ῃϑδίθϑ, οδϑϑ ἱπποιηϊηδία. 1. ΒΟΙη18 πδίθδ. ἄνθρωπος 

ἰσχία ἔχει, τῶν τετραπόδων ϑὸέν Ζμδ]το. 689 "6. γαστὴρ 
ὺ ὀσφὺς ὼ αἰδοῖον ὸ ἰσχίον Ζιατῦ. 4646. δι τὸ ἔχειν 
ἰσχία ἀφήρηται ἡ τῆς ϑρὰς ἀναγκαία χρῆσις Ζμδι10. θ89 

"24. σαρκώδη ἔχει τ τὰ ἰσχία ἢ τὸς μηρὸς ὺ τος κνήμας; 
τὰ ἰσχία ἢ μηρὸς ὸ γαστροκνημίας, τὰ ἰσχία ὸ τὰ «σκέλη 
Ζιβι. 4994, Ζμδ!:ο. 689 δ14, 21. ὅσοι μεγιλα τὰ ἰσχία 
ἔχεσιν Ζιαιὅ. 494 88. τὴν τῶν ἰσχίων ιφυτιν ὼ πρὸς τὰς 

ἀναπαύσεις ἐπέδωκε χρήτιμον καὶ φύσις Ζμὸ το. 689 "1. 
ἀνὸρείυ σημεῖον ἰσχίον προσεσταλι μένον φ8. 807 487. τῶν 

πλείοσιν ἀφροϑισίοις χρωμένων ἐνοίδωσι τὰ ὄμματα, ΝᾺ τὰ 
ἰσχία πὸ. 8716 87 (ϑγὰ τὰ περὶ τὴν ἔδραν, ἀρχός 876 

10 

δ 

56, 15). ἐὰν μὴ εἰς ὀρθὸν βλέπωσιν αἱ ὑστέραι, ἀλλ᾽ ἢ πρὸς 50 
τὰ ἰσχία ἢ πρὸς τὴν ὀσφὺν ἣ πρὸς τὸ ὑπογάστριον Ζικ 2. 

834.340. ἐκ μέσυ τῶν νεφριὺν ἑκατέρυ φλέψ κοίλη ἢ νευ- 
ρώδης εἰς ἑκάτερον τὸ ἰσχίον ἀφανίζονται ὼ πάλιν δῆλαι 

γίνονται τεταμέναι πρὸς τὸ ἰσχίον Ζια11. 497 810. γ4. 

5161. αἱ σχίσεις ἑκατέρας τὴς φλεβὸς (αυίογίδθ 118686) 25 
τείνυσιν εἰς τὸ ἰσχίον ἑκάτερον Ζιγά. 514}29. ἕν ζεῦγος 

τῶν φλεβῶν διὰ τὸ αὐχένος ἔξωθεν παρὰ τὴν ῥάχιν μέχρι 
τῶν ἰσχίων εἰς τὰ σκέλη" διὸ τὰς φλεβοτομίας ποιῶνται 
τῶν περὶ τὸν νῶτον ἀλγημάτων ἡ ἰ ἰσχίον ἀπὸ τῶν ἰχνύων 
Ζιγ8. 512 515. -- 888 εἰσποιοίπδία. ἢ τῶν ἰσχίων Χ 

Ζιβ2. 498 521. κάτω ἧ περαίνει ἡ ῥάχις μετὰ τὸ ἰσχίον 
ἡ κοτυληόών ἐστι ΖιγΥ. 618 "8 οὔ ΚαΖι 117, 9. ἀεὶ καὶ 
ἀρχὴ ἠρεμεῖ κινυμένυ τῷ μορίν, κάτωθεν, οἷον ὅν, τῷ σκέ- 
λυς τὸ ἰσ ἕον Ζκι. 699 ν4. τῷ δεξιῦ ὧμν εἰς τὸ πρόσθεν 
ἡγυμένυ τὸ ἀρίστερον ἰσχίον εἰς τύπισθεν μᾶλλον ἀποκλίνει 88 
ζ2π1. Τ01 19. -- 2. ΔΆΙ ΠΩ Α] πὶ. ἡ ῥάχις τείνει ἀπὸ τῆς 
κεφαλὴς μέχρι πρὸς τὰ ἰσχία Ζιγ 1.818 512. ἐν ἑκάστῳ 
γένει τὸ θῆλυ τά τε ἰσχία δὴ τὰς μηρὲς περισαρκότερα ἔχει 
τῷ ἄρρενος φῦ. 809 "7. εἰ “μὴ κάμψις ἢ ἣν ἐν τοῖς σκέλεσιν 
ἣ ἐν ταῖς ὐμοπλάταις ὸ ἰσχίοις ϑὸὲν οἷόν τ᾽ ἦν ἂν τῶν 40 

ἐναίμων ὑποπόδων π οβαίνειν Ζπι3. ΤῊ] 59. ἀπὸ τῆς 
ἕδρας βραχὺ τὸ ἰσχίον Ὁ τὸ «σκέλος εὐθὺς ἐχόμενον" ἀπὸ 
βραχέος ὄντος τὸ ἰσχίν ὁ μηρὸς δὶ τὸ ἄλλο σκέλος Ζμὸ 12. 
690 55. Ζπιι. Τ10 71 --- ὁ πίθηκος ὅτ᾽ ἰσχία ἔχει ὡς τε- 
τράπυν ὃν ἅτε κέρκον ὡς δίπων Ζιβ8. 502 Ὁ21. Ζμδιο. 46 
689 "88. λέων, ζῷον ἀσαρκότερον τὼ ἰσχία ὃ τὺς μηρὸς 

φῦ. 809 529. ἐλέφας κινεῖται κάμψεως γινομένης ἐν τοῖς 

ὠμοπλάταις ἢ ἐν τοὶς ἰσχίοις, Ζπ9. 109 11. λοφύρων. ὀδὲν 
γίνεται μεῖζον ὕστερον τὸ ἀπὸ τὴς ὁπλῆς μέχρι τῷ ἰσχίν 
Ζιβι. 501 87. ἐὰν ὴ κύστις μεταστῇ. ὼ τὰς ὅπλας ὺ τὰ 

ἰσχία ἐφέλκει ὁ ὁ ἵππος Ζιθ 24. 604 018. --- Ανίαχη. τὸ ἰσχίον 
ὅμοιον μηρῷ, μακρὸν ΕῚ προσπεφυκὸς μέχρι ὑπὸ “μέσην τὴν 
γαστέρα, ὥστε δοκεῖν διαιρώμενον μηρὸν εἶναι, τὸν ὁὲ μηρὸν 

μεταξὺ τὴς κνήμης, Ἐπερόν τι μέρος Ζιβ15. 80481. ἰσχίον 

ἔχυσι πάντες ἧἦ ἐκ ἂν δόξαιεν ἔχειν, ἀλλὰ ὁύο μηρὸς διὰ 
τὸ τὸ ἰσχίω μῆκος Ζμο 12. 694 529. οἵ ΚαΖι186. μακρὸν 
ὴ φύσις τὸ ἰσχίον ποιήσασα εἰς μέσον προσήρεισεν Ζμὸ12. 

695.510. ἔχυσι τὸ ἰσχίον ὅμοιον μηρῷ ὼ τηλικῦτον στε 

δοκεῖν ὁύο μηρὸς ἔχειν Ζπ1ι. 110 "21 34. οὗ ὙΝἱδρταβπῃ 
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οὐβ σζοοὶ 12, 82, 84, 5 " 804 84., ΑΖΙΙ 248. - τῶν γαοὶρ δὺ 
ἐν τῷ ἰσχίῳ τῷ κυνὸς ἀστήρ τις ἔσχε κόμην μα 6. 848 

ἰσχυρός 849 

Β12, --α ρῥγὸ διὰ τῶν ἰσχίων ΖΙη11. 581 984 διὰ τῶν 
ἰξιῶν οἱ 8.4] ϑοβη Βιὰ δ, διὰ τὸ ἴσχειν ἰξίας οἱ Ρίο. 

ἰσχναίνειν. τὰ καταμήνια ἰ ναίνει τὰ σώματα τῶν παι- 
οίων Ζιη1. 581 "ά. τῷ ἰσχναίνειν ἡ ἰσχνασία τέλος Μθ6. 
1048 19. ΟΡΡ παχύνειν ποι. 886 Ὁ16. αἱ ἀλέαι ἰ ἰσχναί- 
νυσιν πεά0. 885 821, 38. τὸ ὑγρὸν ἰσχναίνει τὰ ἄκρα φτβτο. 

829 "17. ἰσχνανθέν Ὁβι3. 29214. 
ἰσχναντικώτεροι ὸ ἐπιπονώτεροι περ: 'πατοι πεά4ῦ. 885 828. 
ἰσχνασία Μθθ. 1048 "19. τῆς ὑγιείας ἕνεκα Μὸ 2. 1018 

δι, Φβϑ8. 194 86. 
ἰσχνός. σώματα ἰσχνότερα ἡ ξηρότερα. 5 ΟΡΡ ὑγρότερα ὼ 

ὀγκωδέστερα ΖΎΥ1. 149 582. σώματα ἰσχνότερα ὼ νοσε- 

ρώτερα Ζιη1. 582 52. ζῷα ἰσχνά Ζμὸδ11. 6919 (λιχνὰ 
τϑοῖθ οἱ Καγβ0}), 692 420. αἱ ἰσχναὶ γυναῖκες Ζιη8. δ88 
"2. ἀστροίγαλον ἰσχνὸν ὼ λεπτόν Ζιβι. 499 222. μέτωπον 
ἰσχνόν φ8. 801.}8. τὰ περὶ τὸς ὠμοπλατας ἰ ἰσχνότερα φ38. 
807 514, 

ἰσχνότης τῇ σώματος, ὉΡΡ παχύτης ΖιηῚ. 581 "26. 

ἰσχνῶν (( ᾳ ἰσχναίνειν). αἱ ἀλέαι μᾶλλον ἰσχνῦσιν πε40. 885 
419. 

ἰσχνοφωνία. Βαρϑιϊβηϊ8 ᾿ἰησαδα, ἀπὸ τῷ μὴ δύνασθαι ταχὺ 
συνάψαι τὴν ἑτέραν συλλαβὴν πρὸς τὴν ἑτέραν πια 80. 902 
25. 40. 898 516. 

ἰσχνόφωνος, ἰδ φυὶ ᾿ϊηρυδ μδθϑί δῦ. τῶν ἰσχνοφωώνων τὸ 
παθος διὰ τί γίνεται ακϑ804 "26. οἱ ἰσχνόφωνοι (ἰσχόφωνοι 

οἱ Βυ]θαγρ) ἴσχονται τῶν φωνῶν πια 85. 908 388. περὶ 
νοφωνων πια 80. 85. 80. 88. δ4. δὅ5. 60. 140. 895 81δ. 

ἜΑ ΩΝ ΔΌΒοΙυΙ6 Π 12. 1374 35. εθ. 1805 "26. Ρα18. 
1814 Ὁ22, ΗκΙ0. 1019") 4 84]. μᾶλλον, μεῖζον, πλέον, μα΄- 

μψις 80 λιστα, μικρὸν, θδὲν ἰσχύειν μβ 4. 860 .8δ. 8. 8671 381. δ1. 
879 328, 29. ΡΎΙ. 1404319. ΠῸ6. 1298 "28. ε4. 1808 

819. Ηβ5. 110ὅ "8. Ὑ11.1116 "1 δ 4]. ἰσχύειν παρά τινι 
Πὸ 4. 1992 392. τὸ δέρμα ἐδὲν ἰσχύει πρὸς τὴν τῶν τρι- 

χῶν μεταβολήν Ζγγὅ. 188 "9. ἰσχνειν πρὸς πίστιν ατ 911 
45, οὗ Ηβ8. 1105 58. οἱ λόγοι ἰσχύυσι προτρέψασθαι τὲς 
νέας Ηκ10. 1179 "8. ἡ βαρεῖα ᾿Ὰ τὸν τὺς ὀξείας ἰσχυει 
φθόγγον πιθ8. 918 219. 7. 918516. -- ϑοὔογαμη Υ ἰσχύειν 
ϑαπάθῃι μδθοϑὺ ναγιθἰδῦθῃμ) ὑ8ὰ8 ἃ ποηΐηδ ἰσχιὶς, ἰσχυρός 

(οὔ Ἀ γ) ἀδ νὶ πιονϑηῦθ ἴῃ γθύαπι παίυγ, πᾶν ἰσχύει μᾶλ- 
λον ἐγγύς δι μβε. 860 "8. 8. 867.581. ὃ 1. 879 828, 
29 8]. ἡ ἀλέα ἰ ἰσχύυσα σήπει Ζιζτ6. 610528, ἀδ τοῦοτα 
φοτρογίβ οἱ μαίλιστα ἰ ἰσχύοντες ὼ τὰ συΐματα ἄριστα ἔχον- 
τες ΗγΎ11.1116}515. ὑγιάναντες ὼ ἰσχύσαντες πάλιν Ζγεά. 

184 080. ἀ6 ϑυοσιογϊ (δία οὖ ροὐύθηϊία ἴῃ σϑθυδ Ραθ)οῖα οἱ 
περὶ Χαρικλέα ἴσχυσαν Πεθ. 1805 ῬΡ26., τῶτο τὸ ὁὀικαστή- 
ριον ἴσχυεν Πβ12. 1274 58. οἵ δθ. 1298 328. 18. 1297 
θ28. ε4. 1808 "19 4]. ἀθ οορί μα οαυπι ογϑιϊουίβαμα, νἱ μι 
ϑδαρίογαῦθ, ὁ τῶν ὀλυγαρχικῶν λόγος δόξειεν ἂν ἰσχνήειν 
Πγ9. 1280 827. ὅπως τὸ ἐπιεικὲς ἰσχνη Ῥα18. 1874 22. 

ἡ διδαχὴ ὑκ ἐν ἅπασιν ἰσχύει Ηκχ τὸ. 1119 ")4 οὗ β3. 
1106 58. οἱ γραφόμενοι λόγοι μεῖζον ἰσχύυσι διὰ τὴν λέξιν 
ἢ διὰ τὴν ὀιανοιαν ΡΥ]. 1404519. 

ἰσχυρίζεσθαι εἰς τὸς ἀσθενεῖς Ηδὃ. 1124 "28. πρὸς τὸ 
πολὺ ἧττον πκθ11. 951 418. --- φασί τινες ὼ ἰσχυρίζονται 

ὅτι Ζις 81. ὅ80081. 
ἰσχυρογνυΐμονες. ἀϊδὶ ἐγκρατεῖς Ἀ510. 1181 Ρὅ, 12. 
ἰσχυροποιεῖν. ὅτε ἰσχυροποιηθὴ τὸ θερμόν φτβ9. 828 .ν 
ἰσχυρὸς πάγος, ἰσχυρὸν ψῦχος, ἰσχυροὶ ἄνεμοι, ἰσχυρὰ καύ- 

ματα, ἰσχυρὸς ἰσχυρότερος ἰσχυρότατος σεισμός, ἰσχυροτέρα 
ὑγρότης (ορρ ἀσθενεστέρα) μβδ5. 861 021. δ. 864 "6. 8. 
866 323, 24. 861 082, ὁ9. 881 321. ζ6. 470 228, 29. 



8060 ἰσχύς ἰχθύς 

δβίοδθ θ5ὅ. 884 08. 78. 8835 088. 85. 887 27, 95. 8838 85, 

8. 97. 838 381. 102. 839 512. 108. 839 3260. 108. 840 

427. 180. 848 85. 148. 8459Ὀ4, Ζιθ29. 607 426. 

Ἰταλικος. οἱ Ἰταλικοί, ἱ 6 οἱ Πυθαγόρειοι ΜΑ ὅδ. 981.510. 
θ. 987 381. 7. 988 826. μαθ..342 580. 

Ἰταλιῶται Πυθαγόραν τετιμήκασιν Ρβ 28. 1398"14. 
Ἰταλός τοχ, ᾿Ιταλοί ρορυ]β Πη10. 1829 "8, 10, 14. 
ἰταμός. ἐκ ἰταμὸς ἀλλ᾽ ὕπτιος καὶ τεθαμβηκὼς ὁ δὲειλός φ8. 

Ζιθι9. 602 49. τὰς ὑσίας συμμένειν νομίζει Δημόκριτος, 
ἕως ἰσχυροτέρα τις ἀνάγκη διασείση αὐτάς ἢ 202. 1540 
580. ἰσχυρὸς ὁ ἀήρ, ἰσχυρὰ ἡ σύστασις ᾧδ θ. 218 "28. 
πκς 59. 941527. ἰσχυρὰ στρυφνότης φτβ10. 880 4. ἰσχυρὰ 
χρώματα Ζγει. 180 39. --- ἰσχυρός ᾿τοθιιβίυβ᾽, ορρ ἀσϑε- 
γής ἼΕγΥ1. 1228 081, 86. Ηα9. 1099 "4. οὗὁἨ 12. 1101}16. 
ὕες ἄγριοι ἰσχυροὶ τῷ εἴδει Ζιβι. 4996. ὑμένες, πόροι 
ἰσχυροὶ Ζια 16. 494380. 17. 497518. β11, 508 "22. ὃ 8. 

δ 

583318. --- ἐκκρει ἡ ἰσχυροτέρα κίνησις τὴν ἀσθενεστέραν 
Ζγει. 180 38. ἡδοναὶ ἰσχυραὶ νὰ ὑπερβάλλυσαι Ἠη8. 1150 
57, ἐπιθυμία ἰσχυρά Ηηϑ8. 1146 38. ηεη18. 1246 ὑ14. 
φόβος ἰσχυρός, ορρ ἀσθενής ηεγ1. 1228}18. ἰσχυρὰ ἢ 
ἐναργὴ παθήματα Ψψα!. 408 "19. ὑπόληψις ἰσχυρα, ορΡ 
ἠρεμαία, ἡ φρόνησις ἰσχυρότατον Ἠη8. 1145 080, 1146 
15. (ἢ τὸ ἀναγκαῖον ἀφείσθω τοῖς ἰσχυροτέροις λέγειν Μλ8. 
1014517.) σημεῖον ἰσχυρὸν, βάσανος ἰσχυρά, ορρ ἄπιστος 
φ2. 806 584, πκχς 8. 941 81ὅ. ρ17. 1482 418. -α ἡ πα- 

τρικὴ παρακέλευσις ὑκ ἔχει τὸ ἰσχιιρὸν ἡ τὸ ἀναγκαῖον 
Ηκ:0. 1180.19 (οἴ ἰσχύς 518, ἀναγκαττικὴ δύναμις 821). 
--- τόποι ἰσχυροί. δγῃ ἐρυμνοι Πη11. 18380}21, 18. -- 
καθιστάναι τὴν δημοκρατίαν ἰσχυροτέραν δῖα Πε4. 1804 
494, γ15δ. 1286}18. ὃ6. 1298 325. --- ἰσχυρῶς κινεῖν 
μβ8. 8360514. ὁ ἡττηθεὶς ἐλέφας ὀυλῦται ἰσχυρῶς Ζμ1. 
610 17. μὴ ἰσχυρῶς ὑπάρχειν, ορρ σφόδρα ὑπάρχειν 

801 "10. 

ιοἰτέα αὶ φέρει σπέρμα Ζγα18. 126 37. τὰ δάκρυα ἰτέας Ζιι40. 
628 529. ῥίζαι ἰτέας Ζιζ 14. δ68 328. λυγοι ἐπὶ τῶν ἰτεῶν 
εἰσίν ᾧτα 4. 819 388 (β6|10]8 Βρ). 

ἰτητικώτατον ὃ θυμὸς πρὸς τὸς κινόύνες ἨΎ11. 1116 "26, 
Ἰτύκη τῆς Λιβύης 6 184. 844 56. 

ιδἴτυς. ἦν καὶ πέλτη ἀσπὶς ἴτυν ὑκ ἔχυσα 450. 1558 "1, 14. 
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ἴυγξ ἄδβον Ζιβ12. 804512-19. Ζμδ12. 695 528. οἵ ΚαΖμ 
118,10 (ὥγηχ ἰογαι}}ὰ 1 ΑΖΙ1 94, 89. δὰ 128, 89). 

Ἰφιάὸν ἑταιρία ἐν ᾿Αβυδῳ Πεδ. 1800 581. 
Ἰφίτῳ συνακμάσαι Δυκῶργον ἢ 490. 1658 315. 

Ἰφιγένεια ποι. 1455}1. ΤρΒϊσοηΐαο Ευτιρίάθαθ ἀναγνώ- 
ρισις πο11. 1452 }6. 14. 1454 31. 16. 1484 082, 1455 518. 
11.145}. καὶ ἐν Αὐλίδι ᾿Ιφιγένεια (Εατὶρί 18) πο1 5. 1484 
482. [δ84. 1578 "1. Ἰφιγένεια ἡ Πολυείὸν πο16.14556, 
810 (Νδυοκ ἔν τγ ρ. 60θ). 

Ρβ2. 1819 537. "1. Βαυὰ τάτο ἰσχυρῶς ἱ η σφόδρα 58ἀ- 26 Ιφικλῆς θ100. 888 3415. Ζιηά. 588 814. 
ἰϑουϊνίθ ροβιροπίταν χώρα ἀλεεινὴ ἰσχυρῶς μα 12. 849 89. 
κίνησις νωθὴς ἰσχυρῶς, βραχεῖα ἰσχυρῶς ΖΙβ11. 508 "9, 24. 
φῶς ὀλίγον ἰσχυρῶς βἰπι χΙ. 191519, 24. 8. 198514. ὅ. 
1958, 8, 196 517. 

ἰσχυς, νἱβ τποιτῖχ, βγη δύναμις. ἰσχὺς ἡὶ κιῶσα, ἀφεῖσα, ἕλ- 
κυσα, ὠθῶσα Οα 7. 215 "20. μχ18. 888 387. 832. 808 314. 
84.8ῦ8528. ἰσχὺς ἡμίσεια. ἀσθενεστέρα, ἄπειρος, ἀμήχανος 

ῷηδ. 2806 (οἴ δύναμις 52, 4). Οδθ. 818 "19,10. α7. 
215 520, 21 (οἴ δύναμις Ρ22). β14. 2911. ἀνάλογον ἔχει 
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Ἰφικράτης Ρα1. 1865328. 9. 186118, β21. 1394 528. 
28. 1899 538. Ὑ2. 1405 320. 10. 1411 410. δῶ. ᾿Ιφικράτης 
ἐν τῇ πρὸς ᾿Αρμόδιον Ρβ28. 1897 Ῥ27, 1898 317. πρὸς 
᾿Αριστοφῶντα Ῥβ 28. 1898 λὅ, πρὸς Ναυσικράτην ΡῪ 1ὅ. 
1416510. οἷ ἱηνθηΐαμπι ΟΘΟΟποιηΐοαμι 0β1851 818. 

ἰχθύδιον. ἰχθύδια Ζιι31. 620}18. 621 325, 29, 84. ἔ 806. 
158014. πῶς γίνεται, τίς τροφή, Ζιζ 18. 8671 Ρ6, 568 38, 
ἐν ᾿Ινδοῖς ἰχθύδια φασι γίνεσθαι ἃ ἐν τῷ ξηρῷ πλανᾶται 
αὶ πάλιν ἀποτρέχει εἰς τὸν ποταμόν (αὐ ἰηΐον ΟΒΘγβοθδίδϑ 

ἡ ἰσχὺς πρὸς τὸ βαρος Φηδ. 250538. ἡ τῶν νεωλκιὺν τέ- 85 Αμδθδ8 βοδπάθηβ 6) θτι. 888 δ. καὶ τροφὴ ὁμοία γίνεται 
ὠνεται ἰσχὺς εἰς τὸν ἀριθμὸν ἢ τὸ μῆκος Φηῦ. 250518. τὸ τοῖς ἰχθυδίοις (ν1 ἰχθύσιν) ἐν τῇ κοιλίᾳ ὥσπερ τοῖς τῶν 
τάχος τῆς ἐκκρίσεως ποιεὶ τὴν ἰσχύν μγ1. 810}10. ἀπὸ ὀρνίθων νεοττοῖς Ζιζ 10. ὅ65 510. ἰχθύδια τὰ πετραῖα. τὰ 
τῆς αὐτῆς, ἀπ᾽ ἐλάττονος, ὑπὸ κρείττονος ἰσχύος μχ 18. παρατυχόντα ἰχθύϑια (Υ1 ἰχθύων) Ζιε16. 548 Ρ16. ζ14. 

᾿852}16. 18. 858238. 22. 854 12. πις 8. 918389. 1. ὠ δὅ68 917, 20. ἰχθύδια μικρά Ζιε16. 5648 480. ζ 15. 669 
915 11. ΟβΙ14. 2911, πλῆθος ἰσχύος ὁ δυνάμεως" ἡ 40 516,20. Ζγα 8. 7181). 292. 1629511. μικρὰ ἰχθύδια 
ἰσχὺς ἀφ᾽ ἧς αὕτη ἡ δύναμις Ζ2κ8. 699584. 4. 699 "16. (ΥἹ ἰχθύων), τὰ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων (σὶ ἰχθύων) Ζιδθ. 
-- τοῦθαν Θογρογὶβ ηΕὙ1. 1280.311. ἀοἔ Ρα 5. 1861}15-1 8. 581 "Ὁ. θ19. 602 "2. ἰχϑυδια ἄττα. ἁ καλῦσί τινες κόττυς 
οὶ ὑγίεια Ηβ 3. 1104 814. ἡ ἰσχὺς ἐν τοῖς νεύροις Ζιδ8. 584 51. ἰχθυδιόν τι, ἔχενηις Ζιβιά. ὅ06 δ18. αἱ ἀκα- 
ὀστοῖς, ἀἰδὲ τὸ κάλλος συμμετρία τις ΤΎΙ. 116}21. διὰ λῆφαι τρέφονται ὅ τι ἂν προσπέσῃ ἰχθύδιον, ἡ πορῴυρα τοῖς 
τὸ ἀνίεσθαι τὴν ἰσχὺν τὴν νευρωδη Ζγεῖ. 181 021. διὰ 45 μικροῖς ἰχθυόΐοις, λεπτοῖς ἰχϑυδῖοις τρέφονται αἱ μικραὶ ση- 
τῷ τὸ πνεῦμα κατασχεῖν ἡ ἰσχὺς ἐγγίγνεται Ζγβ4. 188 
41, ἰσχὺς τῶν ὠῶν τῶν τετραπόδων, ορρ ψὰ ἐπικηρότερα 
τῶν ὀρνέων ΖγΎ 2. 158 56. --- ἰσχὺς πολεμική, ἐν τοῖς ἱπ- 
πεῦσιν ἡ ἰσχύς εἰπι Πβ7. 1261 331. δ 18. 1297}18, 22. 

ΩΣ ἂν .«» ΄, 

πότερον τὸν μέλλοντα βασιλεύειν ἔχειν δεῖ περὶ αὐτὸν ἰσχύν δ0 

τινώ,), ἣ δυνήσεται βιάζεσθαι ΠγΎ1ὅ. 1286 "29, 85. (ΒΥ 
δύναμις ν88). ἰσχὺς πολιτική, οοπὶ πλῶτος, πολυφιλία 

ΠΎ 18. 1284 521, 27. δ11. 1295 "14. ὁ νόμος ἰσχὺν ἐδε- 
μίαν ἔχει πρὸς τὸ πείθεσθαι Πβ8. 1269 520. --- ἰσχὺς 

πίαι Ζιθ2. 590.328,01. ἢ 817. 1581 387 --- ἰηἴον τὰ νεὺ- 
στικὰ ταίογαπίαν ἰχθύες (ν 1 ἰχθύδια) Ζια1. 4871 016. 

ἰχθυοφαγῦσα ζὴ ἡ ἀλκυων Ζιι14. 616 482. 
ἰχθύς. οἱ ἰχθύες 338. 1584510. ἰχθύες (ν 1 ἰχθύς, ἰχθῦς) 

Ζιζ 10. 564}19. ὅ66582 (ν] ἰχθυὸϊα) Ζια 1. 487 "1. οἱ 
ἰχθῦς (ΥἹ ἰχθύες) αν!. 410 }24. Ζιθ80. 607 8 οὖ ἴπ γ6ῖδ 
Ἐπωρθάοοὶ κθ. 399 "28. τες ἰχθύας Ζιι48. 629 λ84. ἰχθύας 
τινὰς (ν 1 ἰχθύδια) 611. 885 "7. ἰχθῦς αν. 471 32. ΖΙγ1. 
511812. 8615. 600 82. 19. 602 318. 20. 608 38. ι87. 620 

διαλεκτική Μμ4. 1078 "25. 86. "85. θ18. 885}24. 89. 887}10. ἰχθὺς (Υ] ἰχθύας) Ζμα4. 

Ἰταλία. ἐν Ἰταλίᾳ μβ8. 36151. σ918 019. 288. 1522 38. θ44 521. θ18. 885 5160. (Υ] τρὶς ἰχθυοις, ἰχθύσι) Ζιθ19. 

Ζιι498Β. 682 525. εἰς Ἰταλίαν ἢ 448. 1550 Ρ42. περὶ τὴν 602 "1). 

Ἰταλίαν ΠΎ1Ο. 1329 "7. β12. 1214524. [5607. 1511 389. 1. ππίνοτβθ ἄθβοῦ. Ζιβ18. Ζμδι8 8]. ᾿ τῶν ἰχθύων 

τῆς ᾿Ιταλίας πολλὰ χωρία Χαλκιδέων ἐστίν ἢ 560. 1570 Ὀ1. φύσις, ἐν τῷ ὑγρῷ ὁ βίος, ζῆν ἰχθύων βίον ΖγαὍ. 111 

οἱ περὶ τὴν Ἰταλίαν, ἱ 6 οἱ Πυθαγόρειοι Οβ18. 298 "20.560 586. Ζπ18. 114 "28. Ζμβ11. 660 }38. ταύτῃ μὲν ὁμοιό- 

ποιβθὴ δὸὸ [810 Πη10. 182911. πιθηιογ 1168 τθ8. ΡΒΥ- τήτι ὄρνις ὄνομα κεῖται, ἑτέρᾳ δ᾽ ἰχθύς Ζμά 2. 642 }16. 



ἰχθύς 

ἰχθὺς ἔχει διαφορὰν κατὰ τὸ γένος Ἂ ἔστιν εἴθη, πλείω 

ἰχθύων Ζιαι. 486528, 2ὅ. τῶν ἐνύδρων ζῴων τὸ τῶν ἰχθύων 
γένος ἣν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀφώρισται. πολλὰς περιέχον ἰδέας 

Ζ2β 18. δ04 518. ἔναιμον ἅπαν τὸ τῶν ἰχθύων γένος Ζιβ18. 
5051. τὸ τῶν ἰχθύων γένος (Ζιβ 1. 501 328. 14. 506 512. δ 
εἸ. ὅ8389512, 28. Ζμα 4. 64410. γ8. 664 820. δ18. 6971 

414. Ζγα21. 1729 084. βΙ1. 183 Ρ22. ὅ. 141 585, .38. δ1. 

105.488. ε8. 182 418) ἴδιον ἔχει πρὸς τάλλα τὰ ἕναιμα 
ζῷα τὴν τῶν βραγχίων φύσιν. ἔχει ὀδόντας, λαίμαργον 
ἐστι πρὸς τὴν τροφήν Ζμδι8. 690.384. γὙ14. 674 51, 676 10 
518, κεκολόβωται τῶν ἐκτὸς μορίων, ἐστὶ νανιῶδες, ψυχρὸν 
τὴν φύσιν, φοτόκον, πολύγονον Ζμδ 18. 695 "2. 10. 686 
ὑ21. ΖΥΥ1. 151 0171. 8. 184 42]. 1. 750 327. 4. 755 381. 

τὰ τῶν ἰχθύων γένη πάντα ὦπται καθεύδοντα υ1. 484 Ρ16. 
τὸ γένος τῶν σελαχωδῶν, λεπιϑωτυν, Ψηττῶν, ἐρυθρίνων κς 
ΖγΎΤ. 151518. βι. 188 09. Ζιδ1Ι. 588 320. τῶν πλωτῶν 
πολλὰ γένη τῶν ἰχθύων Ζιαϊ. 488 "5. γένος τι ἰχθύων 
Ζιη1. 886 52ὅ. --- τῶν ἰχθύων τὸ πλεῖστον γένος γα οἱ 
πλεῖστοι) εὐθηνεῖ Ζιθ 19. 601 "9. ---- τοίογίαν ἰηΐον τὰ ἕναιμα 
Ψψβ8. 420}10. ανϑ. 470 "6. Ζιβιδ. 505}29. γὅ. ὅ15 Ρ28. 30 
Ζμὸδι. 618 518. 2. 61619. 10. 686 21. 18. 695 "24, 
ἰοίον τὸ ἔνυδρα Ζιὸ 10. ὅ88 582, 8. 828 26. Ζπ1ῦ. 118 
10, 11. ἔνυδρος αὐτῶν ἡ φύσις αν16. 418 "88, ἰηΐον τὰ 
μὴ ἔχοντα πόδας, ἐν οἷς μή εἰσι καμπαὶ ἀλλ᾽ ἄποδα ἢ 
ἄχειρα Ζγὸϊ. 165."88. Ζιγδ. 516 024. αϑ. 489 "28. β1 4. 35 
5805 12. εδ. ὅ40}29. η8. 586 38ὅ. αν 10. 410 538. Ζπ18. 

114 421. Ζγβ1. 182 22, ἰηΐον τὰ νευστικα Ζια1. 487 
015. 5. 489 "28. Ζμὸ 18. 69517. νευστικὸν μόνον ἰχθύς 
Ζιαι. Αϑ81 "22, πύον τὰ δεχόμενα τὴν θάλατταν. τὰ μὴ 
ἀναπνέοντα, τὰ μὴ ἔχοντα πλεύμονα μηδ᾽ αὐχένα ανϑ. 30 

415}"1. αιδ. 4447. Ζμγϑ8. 664 320. ᾧὶ οἱ ἰχθύες ἁλὸς 
ἡρον: Ρβ28. 1400511. 

2. ἰχθύων διαφοραί. τῶν ἰχθύων οἱ μὲν ζῳοτόκοι οἱ ὁὲ ᾧο- 
τόκοι ΖΎΒΙ. 182 022. 01. 149.520-84. 8.164222. 5. 1551. 
Ζιεϊ. 539 512. ῳοτοκῶντες, ὠοτοκείμενοι Ζιεδ. 541 811. 17. 86 

5849819. ζ18. 561511. Ζγαϑ. 1181. 18. 119 "85. 14. 120 

5824, 160. 721 317. 21. 780818. γ4.75588. ὅ. δῦ 26. ὠο- 

φόροι Ζιι81. 621 Ρ20. ζῳοτοκῶντες Ζιι81. 621 Κγ0. Ζγβ4. 
189 07. δ1. 1θ4 486. πι48. 895 1. υὐοτόκοι εἰσὶ πάντες οἴ τε 
λεπιδωτοί. ὼ οἱ λευκοὶ καλέμενοι πάντες, ὼ οἱ λεῖοι πλὴν 40 

τῷ ἐγχέλυος Ζι Σ᾿ 18. 5617 3419. τὰ σελάχη ζῳοτοκθντα " 
τὰ δ᾽ ἄλλα, τὸ Τῶν ἄλλων ἰχθύων γένος, οἱ λεπι- 
δωτοὶ πάντες, φοτόχκα Ζμὸι. 616 1. Ζιζ 10. 564 "16. 
βι8. δ068 58. τοῖς ψοτόκοις ἄκανθα. τὰ δὲ σελάχη χονδρά- 
κανθα 2μβ9. θ55518. Ζιγ. 516 0186. --- τιν ἰχθύων ἔνιοι 45 
λιμναῖοι Ζιζ 14. 568811. 620. 602 20. 80. 601 584, πο- 
τάμιοι Ζιδ 8. 588.529. ζ14. 068 11. θ2. 692 "24. 20. 
602 Ρ20. 80. 6071 584. 87. 621 20. Ζμβ171. 660 "85. 
Ζγγι. 150}29. 11. 762 28, πελαγιοι, θαλάττιοι Ζιθ18. 
598 .39. 20. 60220. 80. 607 920. ζ14. 568214, "7. (2. 50 
610}19. 837. 620}10, πετραῖοι Ζιδ11. 588.380. θ2. 591 
518. 15. 599 "29, πρόσγειοι Ζιθ18. 698 .39, πλωτοί Ζια 1. 
488 85. --- πχατεῖς: πάμπαν πλατεὶς Ζπ9. 109 Ρ15, 17. 
Ζιζαι. 8ὅ660."82. Ζμδ138. 695 Ὀ7, προμήκεις Ζια δ. 489 
νΩ27., β.8. 804 "80, 88, εὐμηκέστεροι Ζμδ18. 696 417, δδ 
μακροί 2μδ18. 69658. Ζιγ10. δ17}7, ὀφιώδεις, Ζμδι8. 
696517, 28, μακροφυέστεροι Ζμὸ.13. 698 36, πάχος ἔχον- 
τες Ζμὸ138. 690 38. --- ἀλεπιδωτοί Ζμὸ18. 691 37, λεπι- 
δωτοί Ζιβ18. 5056 832. ζ 18. 567 819. ΖΎΞ1. 788 20, 28, 
9. ὀλίγοι τραχεῖς, ἐλάχιστον πλῆθος αὐτῶν λεῖοι Ζιβ 18. 60 
505825. αὖ. 489 027. ζ18. 5671 Ἀ19, --- ὠγελαῖοι Ζιδ11. 

ἰχθύς. 851 

888 529. .2. 610 "8, συναγελαζόμενοι, μὴ συναγελαζόμενοι 
Ζιι2. ΘΙΟΡῚ, σύξυγα Ζιι2. 6108. --- σαρκοφάγοι, δη- 
χτικοί Ζιθ2. 591 49. 87. 621 ὅ. Ζμγ1. 662 581. δ18. 
697151, καρχαρόδοντες. πάντες (πάντες σχεδὸν) καρχαρό- 
ὃοντες ᾽Ζιβ18. δ0ὅ 328. Ζμὸ!11]. 691 810. Ὑ]1. 662 88. 
Ζιβι. 501 423. --- ἀκανθυΐδεις, ορρ χονδράκανθα Ζμὸδ18. 
696 Ρδ. β9. 655.319. Ζιγτ. 810 "16, --- σελαχώδεις, 
ψηττοειδεὶς Ζμγ1. 669 585. Ζγβ4. 181 θ24, Ὑ1. 149.319. 
7. 151318. Ζπ1717. 114 86. --- ἐπιτραγίαι, λευκοὶ καλώμενοι 
Ζιδ11. 888 814. ζ18. 5071519. --- ὁμόγονα Ζιι2. 610 "18. 
μεγάλοι Ζιθ2. 59151. 

ὃ. Ρἰβοίαπηι οἰδϑϑίβ οαπα 8}118 σοιραγαίᾷ. ὁμοίως ἔχυσιν 

οἱ ὄρνιθες τρόπον τινὰ τοῖς ἰχϑύσιν Ζπ18. 114 08. 10. 109 

082. Ζια1. 486 328,Ρ21. β1δ. 606 "5. Ζμαᾷ. 844 521, 
Ῥᾷά, Ὑ717. 610Ὁ11. 14. 675514. δ11. 692 210. Ζγα21. 1729 
584. Υ]. 180}9, 20. 8. 754 "20. ε8. 782 318. Ζπ15. 118 

"10, πτηνὰ ἰχθύσιν Ζμδ9. 685 "28. ΘοταΡΑΡΒηθαΓ γ6] ΟΡΡ 
τὰ πεζὰ τῶν ζῳων, ἰχθύες αν10. 478 Ν4, 6, ὄφεις, ἰχθύες 

Ζγαδ. 111}86. Ζμὸδ]ι. 676 326, ὄρνιθες, ἰχθύες. ἔντομα 
Ζγβ 8.142 81, ἰχθύες. ὄρνιθες. ὼ τὰ φοτόκα τῶν τετρα- 
πόδων" ὄρνιθες, ὄφεις. ἰχθύες, ὅλως τὰ ῴοτοκα Ζμ511. 691 
480. Ζι44. 680 814. πνθ. 484 86. 

4. τὰ ἔξω τῶν ἰχθύων. ὅλον ἀπὸ τῆς κεφαλὴς τὸ κύτος 
συνεχές ἐστι μέχρι τὴς ἐρᾶς Ζωδ18. 695 }5. τὸ δέρμα 
ἰχθυῶϑες Ζμὸδι8. 691 "4. Ζγα 12. 1198. --- διαφέρυσι 
ἰχθύες ὄρνιθος τῷ ἀνάλογον: ὃ γὰρ ἐκείνῳ πτερόν, θατέρῳ 
λεπίς Ζμακ. 644521. Ζια].486}21. Ζγεϑ. 18318. λεπίδας 
μόνοι ἰχθύες ἔχυσι Ζιγ10.5171}6. 11.518}29. Ζμὸ 18.697 
"4. - κεφαλή Ζμδι8. 695 δ6. ὀφθαλμοί. ὑγρόφθαλμοι, 
ὄμματα Ζιβι. δ0δ485. Ζμβι18. 65828,657580. δεξάμενοι 
τὸ ὕδωρ κατὰ τὰ βράγχια αν. 410}524. 12. 4716 "26. 
9.415 311. ΖΙιβ18. 504 928. Ζμὸ!. 6710 528. 18. 696 18. 
γ8. 669, 48. λέγωσιν (Αμπᾶχαρ οὖ Πϊοβ)ὺ περὶ τῶν ἰχθύων 
τίνα τρόπον ἀναπνέασιν αν ἃ. 410 082, 4712, 28,}8, 1. 
διὰ τῶν κεφαλῶν δέχεσθαι τὴν τροφὴν τὰς ἰχθύας αὶ ἀνα- 
πνεῖν πνὅ. 488 084. --- ὑκ ἔχυσιν ἀπηρτημένα κῶώλα διὰ 

τὸ νευστικὴν εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν Ζμδ13. 896 Ν17. τοῖς 

μὲν ὄρνισιν αἱ πτέρυγες, τοῖς ἰχθύσι τὸ πτερύγια, τὸ ἀνά- 
λογον μόριον Ζπ1δ. 1183 .310. 10.709 "82. 18. 7141, 4. 
Ζια 5. 489 "24, 490 429, Ζμδ12. θ69410. 18. 695 μ28, 
ἔνιοι βαδίζυσ σιν ἐπὶ τῶν πτερύγων 811. 885 Β1. --- οἱ ἰχθύες 
ἔχυσι τὸ ἀραῖον ὅπως νέωσι Ζμὸϑ. 685 "28. 18. 696 δ: 
Ζιεῦ. ὅ4011. Ζπ18. 1144. Ζγγὅ. 1662. αἱ τῶν 
ἰχθύων ἐραί Ζιβι. 4984. Ζμϑ18. 690 "δ, 696 .481. θτι. 
885 8. οἱ μακροφυέστεροι ὸ οἱ ὀφιώϑεις μᾶλλον ταῖς 

καμπαῖς κινῶνται Ζμδ18. 690 36, 18. ὅσα χρῆται τὴ θα- 

λαττη, ὥσπερ οἱ ὄφεις τὴ γῆ. ὶ ἐν ὑγρῷ ὁμοίως νέασιν 
Ζιαδ: 489}528. οἱ τρυγόνες βραδύτατοι, ὁ κἐστρεὺς τάχιστος 
Ζιι81. 620 ν26. 

δ. τὰ ἐντὸς μόρια. ὀδεὶς αὐχένα ἔχει Ζιβ18. 504"11. 
Ζμγϑ. 664.520, ἀρτηρίαν Ζμδι. 616}18. Ζιδϑ. 588 "15. 
πλεύμονα ἀκ ἔχυσι αν16. 418 382. ΖΙβ15. 506511. ὃ9. 
580 516. Ζμγ δ. 669 ."8. δ᾽. 670 426,}18, δὲ φάρυγγα 
Ζιδϑ. ὅ85 15. ὅτε μαστὸὲς ὅτε ἌΡ Ν, ὅτε κύστιν ἔχωσιν 

Ζιγ20. 521}21., Ζμδ11. 692210. 1. 676 329. πι48. 895 

51. βθεὶς ὄρχεις ἔχει Ζιγ1. 509 Ρ8. εὅ. 5ὅ40}29. Ζμὸ 13. 
6979. Ζγαϑ8. 716}"16. 4. 7171 819. δῚ1. 765 8384. --- ἀα 
δἷζα οτἷϑ Ζμὸ18. 696 "24. ἔχυσι τῶν ἰχθύων οἱ δηκτικοὶ κα ὼ 
σαρκοφάγοι μέγα τὸ στόμα, οἱ δὲ μὴ σαρκοφάγοι Μύυρον 
Ζμγ]. 662 48] (εἴ, ΚαΖμ 72, 4). κινῶσι τὰς σιαγόνας εἰς 
τὸ ἄνω ἢ κάτον μόνον Ζμδ11. 691 3830. ἐρανός Ζιὸ 8. 588 



852 ἰχθύς 

428. Ζμβι1. 860 584. γλῶττα Ζιδ 8. 688 326. τῶν ἰχθύων 
οἱ μὲν " δοκῦσιν ἔχειν τὴν γλῶτταν, ἂν μὴ σφόρα ἀνα- 
κλίνη τις, οἱ δ᾽ ἀδιάρθρωτον ἔχυσιν Ζμδι1. 690}24. οἱ 
ἰχθιΐες ἔχουσι μὲν αὶ σαφὴ. δ᾽ ἔχωσι τὴν διάρθρωσιν τὴς γλυτ- 
τῆς Ζμβιτ. 661 32. τοῖς ἰχθύσι τῦτ᾽ ἀφώρισται μόνον 5 

Ζμβι1. 661 50. ὅλως ἀκανθωὸη αὶ ὑκ ἀπολελυμένην τὴν 
γλῶτταν ἔχασιν, ἔνιοι τρόπον τινὰ Ὑλίσχραν Ζιβ10 503 82. 
Ζμβιτ1. 660514. στόμαχον ὀλίγοι ἔχησι Ζιβ17. 507 10. 
. οογάθ οἰαϑαὰθ εἷζα αν]16. 418 08, Ζμγά. 066 ὑ10. ᾿ 

νεύασι τὰς κεφαλάς, ἐνταῦθ᾽ καὶ καρδία τὸ ὀξὺ ἔχει" ἡ πρὸς ΄τὸ 

τὸ στῆθος ἔχει τὸ ὀξὺ τῆς καρδίας ἀλλὰ πρὸς τὴν κεφαλὴν 
αὶ τὸ στόμα αν168. 418 Ρὅ. Ζιββιτ. 501 84. ἀ6 μοραῖο Ζιβ17. 
501.312. Ζμγῖ0. 678 019, 29. ἧπαρ πιμελῶδες Ζιγ1ι1. 530 
817. τῶν ἰχθύων ἕτεροί τέ τινες ὼ οἱ σελαχιυδεις ὅνο ὁο- 

κῷσιν ἡπατ᾽ ἔχειν Ζμγτ. 609 ν8ὅ. Ζιβ171. 501.518 (δ Π ι5 
812). χολν Ζιβιδ5. 800 "8. Ζμ)5. 670}19, 677 .5"4. ἔχυσιν 
ἐναντίως οἱ ἰχθύες τοῖς ὄρνισιν τὰς ἀποφυχὸας Ζμγ14. θ18 

814, Ζιβιτ. 509519. σπλήν ΖαΎΤ. 61011. φλεβες Ζιγϑ. 
514 32. τοῖς ἰχθύσιν ὀλίγη περίττωσις γίνεται Ζωγτ. 610 

Β11. ἀδ αἴθτο δἰυβαιο 811 ΖΙΎΙ. δ11 812. ζι0. 564019. 20 
Ζγαβϑ. 118 2, βι. 139 "7. Υ]. 1749 .584. νεῦρα Ζιγδ. δ1ὅ 
525. οἱ μέσοι πόροι (τῇ ἐγκεφαλ») συμπίπτυτιν Ζια 10. 

495 51. να88 ἀοίδγθηϊίβ, ἡ τῆς σπερματικῆς περιττώσεως 

ἔξοδος Ζγα4. 111 57, 20. 7. 118 582. τοῖς ἰχθύσι τοιῦτος ὃ 
πόρος πὰς ἐστὶν οἷο: ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων" κατὰ τὲ ἕτερον 45 
μέρος τῆς ἐπαναδιπλώτεως Ζγαθ. 118. 515, 20. δύο πόροι 

εἰς ἕν συνάπτοντες Ζιβι1. 508 218. τὸ τιὴν ἰχθύων στέαρ 

πιμελῶδες, ᾧ πήγνυται Ζιγιῖ. 530 220. οββα. ἡ ἄκαιθα, 
ἥ ἐστιν ὥσπερ τοῖς τετραπόσιν ἦ ῥάχις Ζμβ8. 6084 820. 

Ζιγῖ. δ16 16. βιι. 508 317. οἷον ἐν ἀνθρυΐπῳ ὼ ἰχθυι πές 30 
πονθεν ὀστῶν πρὸς ἄκανθαν Ζμα4. 644 012, ἐν τοῖς μὴ 
ἔχασιν (ὀστά) τὸ ἀνάλογον (σκληρὲν τὴν φιτιν ἐστὶν). οἷον ἐν 

τοῖς ἰχθυσι τοῖς μὲν ἄκανθα τοῖς δὲ χονόρος, Ζμβ8. 8568 
586. 9. 655.19. ἰθιον, ὅτι ἐν ἐνίοις εἰτὶ κατὰ τὴν σαρκα 

κεχωρισμένα ἀκάνθια λεπταΐ Ζιγ7. 516 518. 86 
β. 46 βόχὰ 2:11. 5838 .32. Ζγβὅ. 741 585 84. οἱ ἄρρενες, 

οἱ θήλεις “Ζ2γγ8. 158516. ὅ, 150 57. ἔνιος φασι τὺς ἰχθῦς 
“πάντας εἶναι θήλεις ἢ τίκτειν ὑκ ἐξ ὀχείας ΖΎΥ 8. 158 51. 
ἮΝ ἅτε ἄρρενα ὅτε θήλεα Ζιεῖ. 5389 528. 

. ἀα ονΐβ, οοἶδα, δτανὶ ἀϊραῖο, Ρϑυῖα Ζγαϑ. 118 "8. γι. 4 
ΕΞ 17. 1. 1518, 84. οἱ ἰχθύες ἀποτίκτυσι τὰ ὠὰ ἄπο- 

θεν Ζμ58. 684"24, ἀτελὴ Ζγβι. 183 328. Ὑ1: ΤΈΟΡΙ6, 
15152ὅ. 5. 155 81, 756 .5"22. 9. 7581, μονόχροα Ζιεϑ84. 
558 8260. Ζγγ!. 1δ1 451. 8. 184 028, αὐτόματα Ζιεϊ. 589 

58, εἰς τὰ ὠὰ ἀπορραίνυσιν οἱ ἄρρενες ΖΎΥΤ. 157 09. ὁ πο- 45 

λύσπερμον ὅλως τὸ τῶν σελαχωῤῶν ΖΎΥΤ. 181 518. περὶ 
ὀχείας. οἱ πλεῖστοι ,Ὕίνονται ἐξ ὀχείας, πωὶς ὀχεύυσιν, καὶ τρί- 
ψει, ταχεῖα ἡ ὀχεία Ζιεδ. 5411}. Ζγ}9. 1589 "6. αθ. 118 

Δ]. πὸϊ4. 818."89. Ζγαδ. 11185. συνόυασμός Ζιε5. 540 
56. ζ11. 866526. Ζγγδ. 756 522 54. πῆς ποσάκις τίκτυσι 50 

Ζιζι4. εϑ. 10. 11. πότε ποιῶσι τὰς τόκυς Ζιζι 1. περὶ γέ- 
νέσεως ΖΥΥ. 156514. διὰ τί διαφέρησιν αἱ γενέσεις τοῖς 
ὄρνισι Ε τοῖς ἰχθύσιν Ζγγ8. 154}20, 84. οἱ πλεῖστοι ἐξ 
ᾧῶν. ἔνιοι ὺ ἐκ τῆς ὥριος ἢ ἐκ τῆς ἄμμε Ζιζ15. 5069.810. 

ΤΆΒυΪδο περὶ τὴς κυήσεως Ζ2γγ5. 15695. κυήματα ΖιζῚ 4. 56 

5685811. Ζγγ1. 150 Ρ28. γῆνος (Βγυῦ) Ζιι81. 621 825,26, 
82,1. ἀφ'η γόνος ἰχθύων ΖιζῚ1 5. 569 "22. ἐνίοις τῶν πνεὺ- 
ματικῶν (οχογθπιθηεῖβ δϑαπαβηξίαπι αζβ, Ἰορὶν ἰσιτα περιτ- 
τωματικῶν) ἰχθ: ων πλυντρο ὄζει ἡ γονή πὸ 29. 880 8421. οἱ 

καλυύίμενοι θοροί Ζιγ20. 621 "20. 680 
8. ἂδ βοηβίδυβ, .«ϑοῃΐβ, ϑοῖθῃο, νἱΐβ. περὶ τῶν ὅσα σκότυς 

ἰχϑύς 

ὁρᾶται. τιν αἰσθητηρίων τοὺν ἄλλων υδὲν ἔ ἔχυσι φανερὲν ὅτ᾽ 

ἀκοῆς τ᾽ ὀσφρήσεως Ζιβι8. 505 388. οἵ Ζμβ!1τ0ο. 656584. 
ἔχυσιν αἴσθησιν τῷ ὀσφραντῷ αι5. 444 Ρ8, 448 54. πολλὺς 
αὶ τῶν ἰχθύων λέγυσι περικοπέντας δ τρίς ἠηλ τες μὴ 
αἰσθάνεσθαι. ἀλλ᾽ ὅταν ὑπὸ τὰ πυρὸς διαθερμανθῶσιν 868. 
885.319. -- ἄφωνοι ψβ8. 421 84, Ζι} 9. 58514. φωνὴν 

ἀκ ἔχυσιν. ἀλλ᾽ οἱ λεγόμενοι φωνεῖν, οἷον ἐν τι ᾿Αχελῴῳ, 
ψοφῦσι τοῖς βραγχίεις ἥ τινι ἑτέρι» τοιντῳ ψβ8. 420 "2 
(Το ταῦτ 184. 162. ἄῖοδβθ Αγ Ρ5 298). ψόφυς ὼ στριγμὲς 

ἀφιᾶσι. ἡ ἦχον ποιῶσι καὶ μυγμόν Ζ2ιὸθ. δὅ85 "10. .37. 021 329, 
-- τὰ τῶν ἰχθύων γένη ὦπται καθεύδοντα υἹ. 45410, 
Ζιδ1ο. ῦ3752-"5, --- Υἶτα. ταχεῖα ἡ αὔξησις τοὶς ἰχθύσι 
ἢ 808. 1ὅ80}27. μείζω ἢ μακροβιώτερα. τὰ θήλεα τῶν 
ἀρρένων Ζιδ 11. 588 426, 80. εδ. 540}16. οἱ γέροντες. Ζιθ80. 
607}81. --- τεχνικά Ζι87. 620 Ῥ10 84. τίς περὶ τὰ τέκνα 
ποιεῖται ἐπιμέλειαν. στιβαδοποιεῖται ὺ τίκτει ἐν τῇ στιβαδι 
Ζιι81. 621 421, 680. 607 "20. ἔνια ἐν τῷ σκότει ποιεῖ αἴ- 

σθησιν, οἷον κεφαλαὶ ἰχθύων καὶ λεπίδες ᾿ ὀφθαλμοί Ψψβι. 
419 8. αι. 437 νό. οὐ ἴζοβα Αι ΡΒ. 818. 

9. διαφοραὶ κατὰ τὸς τόπυς. τὰς ὥρας. τὴν χρόαν. δια- 
φοραὶ κατοὶ τὶς τόπυς Ζιθ18. 19. 601}19. 888. 15884510. 
διζιτ. ὅ711528. τίνες μεταβάλλυσι πρὸς τὴν γὴν ἐκ τὸ 
πελάγυς κ εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς "γῆς Ζ4ιθι8. 5910081. 

φασὶ περὶ Βαβυλῶνα ἰχθύας τινὰς μένειν ἐν ταῖς τρυΐγλαις 
ταὶς ἐχύσαις ὑγε ὅτητα, ξηραινομένυ τῇ ποταμῦ, βαδίζειν 
ἐπὶ τῶν πτερύγων ὼ ἀνακινεῖν τὴν ραν θτι. 885 ὑγ. τίνες 

φωλῦσι Ζιθ1 δ. 599 "2, ὠταβιιχυτί κατὰ τας ὥρας Ζ2μι44. 

680 Δ14. τῷ χειμῶνος ἀπολείπασιν οἱ ἰχθνες τὸν ,Πυρραῖον 

εὔριπον Ζμδδ. 680 "2, τίνες μεταβάλλυσι τὴν χρόαν Ζιθ80. 
607 "18. 2γε6. 785 "18. 
ει ἡ τῶν ἰχθύων τροφή, νομὴ Ζιθ02. 591 81, 592 324. 

0 ΘΙ10914, τὸ ὑγρὸν προσφέρεται καὶ ποτῷ χάριν ἀλλὰ τρο- 
φὶς Ζ2μγ8. 671 410. ὑδατοθρέμμονες ἰχθῦς (Ερρὰ 130) 

κθ. 599 028. οἱ ἰχθύες ἅπτονται πολλάκις ΝᾺ ἑαυτῶν, διω- 

κυσι τὰ μείζω οἱ μεγάλοι Ζιθ8. 598 028..19. 602 58. ἀλ- 
ληλοφαγῦσι Ζιθ2. 591511. --- σκάρος δοκεῖ μόνος ἰχθὺς 
μηρυκάζειν Ζιβ11. 508 12. θ2. 591 Ρ22, οὗ Πωδνγ65 288. 

11. τδουθὶ Ζιθ19. 30. νοσεῖν δοκῶσι Ζιθ19. 602 015. μά- 
λιστα πενῦσιν ἐν τοῖς χειμῦσιν οἱ ἔχοντες λίθον ἐν τὴ χε- 
φαλῇ᾽ ἀποπνίγονται ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι ἢ ὀλίγῳ ἀεὶ ὄντες, 
ἐν τῷ ἀέρι" ἀποθανόντες οἱ πλεῖστοι ἐκ ἐπιπολάζωσιν υδὲ 
φέρονται ἄνω Ζιθ19. 601 Ρ29, αν19. 419 "10. Ζιθ02. 893 
491, 10. ἰχθὺς ἐν ἀέοι διατελῶν φαύλως ἃ ἂν ἴσχοι, τῇ ὑγρᾶ 
στερισκόμενοι αὶ δύνανται ζ' ζῆν πολλοὶ τῶν ἰχθύων πκηϊ. 949 
429. Ζια]. 481218, φασὶν ἐν τῇ τῶν Μασσαλιυιτῶν χώρᾳ 
λίμνην, τινὰ ἢ τοσύτυς ἰχθῦς ἐκβάλλειν τὸ πλῆθος ὥστε μὴ 
πιστεύειν 989. 881 510, 1ὅ. νόσημα λοιμῶδες δὲν εἰς τις 
ἰχϑὺς φαίνεται ἐμπῖπτον Ζι919. 602 "12. ἐν τοῖς ψυχροῖς 
τόποις θκ εὐθηνῶσιν Ζιθ19. 601 58. (εὐθηνῶσι μᾶλλον ἐν ἐν 
τοῖς ἐπομβρίοις ἔτεσιν Ζιθ19. 601 59. 18. 601 28, 81. εὐε- 
τηρία Ζιθ19. 601 Ρ28.) 

12. αἱ 9ῆραι τῶν ἰχθύων Ζιδ 8. 588 015. εὖ. 541 320. 
θ20. 608 "2. οἱ περὶ τὸν Πόντον θηρεύσυσι τὸς ἰχθὺς δια- 
κόπτυντες τὸν κρύσταλλον μα], 848 "85 Ιάο]ον. ἁλίσκον- 
ται Ζιθ 10. 581 88. 619. 602 "6. ἔνια ἰχθύσι χρῶνται τροφὴ 
7ιαϊ. 488 "19. τὸ τῶν πιόνων ἰχθύων δέλεαρ Ζιὸ 8. 583 
188. --- πότε ἀγαθοί, φαῦλοι. ἀκμάζυσι. Ζιθ80. 601 "8,26. 
ι87. 021}}19. αὶ τενθρηδων ᾧ πρὸς τὰ μαγειρεῖα ᾿ὰ τὸς 
ἰχθνας προσπέταται Ζι.48. 629 384. τῶν ἰχθύων μὴ απτε- 

σθαι ὅσοι ἱεροί 190. 1512315. ἐνιαχῦ ἐξ ἰχθύων ποιᾶσι 
κόλλαν ΖΙΎ11. 511081. 



ἐχϑυώδης 

18. Ερίξοα. φθεῖρες ἡ ψύλλοι ἐν ἰχθύσιν Ζιδ 10. 5831 56. 
ε81. ὅ51 822. 

14. ἱερὸς ἰχθύς. άνθιας Ζμι871. 620 "85. 
15. ὀρυκτοὶ ἰχθὺς θ18. 83516, 24. τῶν ἰχθύων οἱ πολ- 

λοὶ ζῶσιν ἐν τὴ γῆ, ἀκϑηξι τες μέντοι ἢ εὑρίσκονται 5 
ὀρυττόμενοι ανϑ. 475 11, οὗ 8 ΤΒΘοορὨν ΙΥ̓͂ 810. [μΔβϑυ]χ 
Οδοϊορὶα ἀθγ ατίῖθο α Ἀὔτη 1861 ρ7. 

ἰχθυώδης. τὸ δέομα ἰχθυῶδες Ζγα12. 119 08. αἱ φῶκαι τες 
ὄπισθεν πόδας ἰχϑυώόεις ἔχυσι πάμπαν Ζωὸδι8. 691 "5. --- 
ἰχθυωδὼ ὡς. τὸ ἔμπροσθεν τῆς τῷ βατράχυ γλώττης προσ- τὸ 
πέφυκεν ἰχθυωδῶς Ζι}9. ὅ86 89. δον ᾿ 

ἰχνεύμων. 1. εἱ ἰχνενίμονες τίκτυσιν ὅσαπερ ἡ οἱ κύνες, ἢ 
τρέφονται. τοῖς αὐτοῖς" ζῶσι ὁὲ περὶ ἔτη ἔξ Ζιζ 85. ὅ80 
128. ὁ ἐν Αἰγύπτῳ ἀποπιοάο δβρί ἀθιῃ δρρτοάϊαναν Ζιι6. 
612.816. (Βοτρϑβίεϑ Ιοβαθυπιοη Ο π 4471. 80 48,19. ΑΖι τό 
110. 24.) -- 2. οἱ σφῆκες οἱ ἰχνεύμονες καλέέμενοι. Θογὰ πα 
οτίαβ Ζιε20. 552 526. πολέωια ἰχνεύμων καὶ φαλαγξ Ζιι:1. 
609 "5. οΓ 8114 δὲ ΑΖι 1209 (ψυδρο - Ιομπϑαθοι Ο ἢ 
449. ὅρδεχ Οὐ. ϑρμερίἀδθ ΑΖΙι1 106,19. δὰ 221, 82). 

ἴχνος ἀνθοώπινον θ100. 888 Ρ22. τὸ λαιὸν ἴχνος ἀνάρβυλοι 1 

ποδός (Ευν ἢ 584) 64. 1486 Ρ20. ἀφανὴ τῶν περιστερῶν 
τὰ ἴχνη 149. 1503 58, οἱ κινες τὰ ἴχνη εὐὑρίσκυσι πχς 22. 

942 518. ἴχνη τῷ θεὰ θ91. 888 3838. κόπρος ἀρίστη τὰ τῷ 

καθαιρεῖν 858 

φαλν περιττώμασι, αὶ ἔστι καθάπερ ἰ ἰχώρ πιῶ. 891.518. οἵ 
ΡΙαὺ Τιῃ 82. τῶν ὀρνιθίων γε καὶ τεμνομένων τὸ στῆθος 
ἰχυΐρ, ἐχ αἷμα" καὶ πρὸς δλληλα κόλλησις ὦ ἰχὼρ ἐστι ὦ ὑγρή- 
τῆς μυξυΐδης" ὁλκὸν εἶναι τὸν ἰχῶρα τὸν σηπόμενον πνβ. 
484 388. 7. 480 31. πχβ 18. 981.26. --- 2. ἔοτί βϑΏραΐΒ 
Θνογυθ νϑίογατῃ οἢ ΚαΖι ὅ, δ. τὸ ἀναλογον αἴαατι ὸ φλε- 

ψύ, ἰχὼρ Κ ἵνες Ζιγ3. 511 Βα, --- 3. Ἰίᾳαον Ἀιηη]]. προέρ- 

χονται οἱ ἰχῶρες ὑδαρεῖς ὕπωχροι. αἱματωδεις καὶ Ἂ ὑἡγροί Ζιη9. 
580}082, --- 4, να Ἰδοιῖ8. πᾶν τὸ γάλα ἔχει ἰχῶρα 
ὑδατυϑη, ὃ καλεῖται ὀρρός Ζιγ20. 521 ὑ27. -- δ. βδηΐθϑ. 
τὸ περίττωμα ῥεύματα ποιεῖ φλέγματος ὼ ἰχῶρος Ζμβ 1. 
8688 32. ἐκ τῶν ἑλκῶν ἰχῶρες ῥέίσσιν ὠχροὶ σφηὸρα" τὴν 
τομὴν θριξὶ βύασιν, ὅπως ὁ ἰχυὴρ ῥέη ἔξω Ζιι44. 680 56. 
50. 682 518. οὗ [μον ΞΟ μπνΖΟΟ] ἀθ8 ΤΑΙωμὰ 50. --- 8. τἰτὰβ 
θοβίπβθ. οἱ Ξκυϑαι μιγνύνσι τῷ τῆς ἐχίδνης ἰχῶρι τὸ τῷ 
αἵματος ὑδατῶδες θ141. 846 38. οἵ Νουαδηη ΗδΙ]6πθη ἐπὶ 
Βογιϑηϊδπὰο Ι 292. Βοβ8 Αγ Ρ58 342. --- Τ; ἔνιαι τῶν ἰνῶν 
ἔχουσιν ὑγρότητα τὴν τῷ ἰχῶρος 9) Ζιγθ. 815 028 οἵ ΚαΖι 
δ,ὅ. - ἈΒΡΒΙΒΑ. περὶ τὴν ἃ ἄκραν τὴν Ἰαπυγί αν φασὶν ἔκ 
τινος τὸπν ῥεῖν ἰχώρα πολοὺν αὶ τοιῦτον μὗστε διὰ τὸ βάρος 
τῆς ὀσμῆς ἄπλυν εἶναι τὶν κατὰ τὸν τόπον θάλασσαν θ91. 
888 229. 5γ ἡ πηγὴ ὀυσυίΐδυς ὕδατος ΒέγΔΌ ΥἹ 8, δ Ρ281 
οὗ ΟΥθαβ 1 680. 

οεσπότυ ἴχνη οαθ. 18458585, οὗ παροιμία. ---- τη θῖδΡἢ ἐν τοῖς ἰχωροειδής. αἶμα ἰχωροειδές Ζιγ19. 821 "18, 88, μὸϊ. 884 
παισὶ τῶν ὕστερον ἕξεων ἐσομένων ἔστιν ἰδεῖν οἷον ἴχνη ἢ 25 482. ὑγρότης ἰχωροει)ής Ζιζϑ8. 562.022. 
σπέρωατα Ζιθι. 588 588. οἴ 319. 11.608 "4. ἰωκὴ κρυόεσσα (Βοιὰ Εὶ 140) [148.1508 842. 

Ἰχνῦσσα πρότερον ἡ Σαρδὼ ἐκαλεῖτο θ100. ,388)}20. Ἰωλκός. ὃ ἐν Ἰωλκ ἀγών 594. 1814 81. 
ἴχωρ, τοίδγίαν ἰμίογ τὰ ὑγρὰ ὁμοιομερὴ μόρια Ζμβ2. 647 ἰώμενος. ὁ ἀπὸ τῷ θείων ᾿ὴ τῶν ἰωμένων χαλκείων καπνός 

Β12, Ζια!]. 481 38. --- 1. βου (Ε 272, 14. ΚαΖμ 35,7. χϑ. 198 "6. 
ΑΖΙΙ 194. Βργθηβεὶ Βεοῖγ Ζ 6808 ἀ Μεάϊοῖη Ι, 8,. 190). 80 Ἴων Μὸ 38. 1024"84. 848. 1585 088. 
ἰχὼρ δ᾽ ἐστὶ τὸ »ϑὐϑατῶδες τῇ αἴματος διὰ τὸ μήπω πεπέφθαι 
ἡ διεφθάρθαι, ὥστε ὁ μὲν ἐξ ἀναγκης ἰχώρ. ὁ δ᾽ αἵματος 
χάριν ἐστίν Ζμβ4. 6051 8317. γίνεται πεττόμενον ἐξ ἰχῶρος 

μὲν αἷμα, ἐξ αἵματος ὸὲ πιμελή" ἰχὼρ δ᾽ ἐστὶν ἄπεπτον 
αἷμα, ἡ τῷ μήπω πεπέφθαι ἢ ἥ τῷ διωρρυῦσθαι Ζιδ19. 521 85 
418, "2. μὸ 10. .8389.510. ἀτελὴ τὸ μὲν ἧς τὸ δ᾽ ᾿ ἰχώρ Ζια4. 
489."28. τὸ αἷμα νοσερόν ἐστι τὸ μιχθὲν τοῖς τῇ ἔγκε- 

Κ 
Κ αἀ εἰρηϊβοδηάχτμη τὸ καθόλυ δἀβιθοίαν νοϊαῦ ΚΖ. ΚΓ Αα 

28. 44540,}1. ΜΖ. 
Καβύη. ταδίῦθυ Ορυητί8 ἢ 620. 1808 488, 40 
καλίσκος. οἱ διαιτηταὶ ἐμβαλόντες τὰς πίστεις ἑκατέρων εἰς 

καὸίσκυς «414. 1547 222. 

Κάδμος εὗρε τὰ στοιχεῖα ᾧ ἤγαγεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, λιθο- 
τομίαν ἐξεῦρε ᾧ μέταλλα χρυσῶ τὰ περὶ τὸ Παγγαῖον 
ἐπενόησεν ὄρος 459. 1558 "2, 4, 6, 24. 45 

καδος. ἐν τῷ καδῳ τὸ ὕδωρ Φὸ.. 211 58, 5. ἐν τοῖς φρέασι 
πῶς καταάγυσι ΓΕ ἀνάγυσι τὰς κάδυς μχ. 38. 851 286, νᾳ, 
--ο.- καδος ᾧ κημὸς ἐπέκειτο δι᾿ ὃ καθίετο αὶ [ ψῆφος ἔ 426. 

1548 538. 

κάειν, καίειν (Ρηοπηροαδ βουϊρίαπι ὀχ μοῦ ΒΚ, σϑΙαι καξιν 50 
Φθ1. 251518, 16. 082, 88, βοὰν ] καίειν). αἱ φλόγες αἱ 
καόμεναι περὶ τὸν ἀρανὸν μαά. 841 ὑ2, ὅ. 842 "8. κεραυ- 
νὸς ἔχρωσε μέν. ἔκαυσε δ᾽ ὅ μγ1. 8112. τὰ μὲν ἐκ- 
θυμιώμενα τῶν ὑγρῶν ὑγρϑ μάλλον, τὰ δὲ καόμενα ξηρῶ 
μὸ9. 8388 39. εἰ τὸ καιόμενον πυρᾶται Ογ8. 801 424, ὅσα δ 
μάλιστα πέπηγε. ταῦτα ψυχρά τε μάλιστα ἐὰν στερηθὴ 

᾿ϑερμότητος, ᾧ κάει μάλιστα ἐὰν πυρωθὴ, οἷον ὕδωρ καπν 

γ. 

Ἴωνες Μὸ28. 1024 338. 6106. 840218. Ζιι12. 615 Ῥ8. οἱ 

᾿Αθηναῖοι Ἴωνες ἐκλήθησαν ἢ, 843. 1535}89. Ἴωνες ἐκ τῆς 
᾿Αττικὴς τετραπόλεως 449. 1551 87. 

Ἰωνία. οἱ τύραννοι περὶ τὴν ᾿Ιωνίαν Πε10. 1810. "28. Φωκαεῖς 
οἱ ἐν Ἰωνίᾳ Γ 508. 1861 288. 

Ἰωνικῆς ἀποικίας Νηλεὺς ἡγεῖτο 6 66. 1486 "40. 

αὶ λίθος ὕδατος κάει μᾶλλον μδ 11. 889 "21, 22. κάεσθαι, 
οοπιραγαῦαν πέττεσθαι μβ8. 858 "12. κεκαῦσθαι ὑπὸ τὴς 
τῷ ἡλίων φορᾶς μαθ. 848 39. καομένη ἡ γὴ αἰτία τῶν χυ- 
μῶν μβϑ. 859 "10. πκὸ 18. 981 "24, μάλλον καίονται ὑπὸ 
τῷ ἡλίν οἱ καθεζόμενοι τῶν γυμναζομένων πληθ. 961 520. 
πῶς ἐνίοτε αὶ κάειν λέγεται ὼ θερμαίνειν τὸ ψυχρόν μὸδ. 
882 08 Ιά616ν. --- ἐν Κυπρῳ, ὃ ἡ χαλκῖτις λίθος καίεται 
(9 ἑωμάϊιαν) Ζιε19. 652 ὅ10. οὗ θ48. 888.080. --- διὰ 
τί αὶ μὲν θάλαττα χάεται, τὸ δὲ ὕδωρ ὅ πχγ δ. 988 517. 
82. 985 85. --- ποῖα δεὶ καίειν ἢ ποῖα δὲεῖ τέμνειν πα 82. 
868 510. 84. 868 519. λαῦ. 957 "26. --- καυστὸν Φθι. 
2581515. ὧμβ 3. 648}17. καυστοὶ δοκεῖ εἶναι ὅσα εἰς τέ- 
φραν διαλύεται μὸϑ. 88118, ἀἶδὶ τηκτά, μαλακτά μοὸῖ. 
8384 "16. περὶ καυστῶ μὸ 8. 8385.818. 9. 881517- 22. 

καθαιρεῖν. Τοσαύτη τῷ “λόγν χρῆσις ἐστιν ὅσον αὔξειν ἣ 
καθαιρεῖν ἢ ἤ πιστὰς ποιεὶν ἥ ἀπίστυς (τὰς συνθήκας) Ρα1ὅ. 
1810 384. οἱ τὸν ἅπαντα κόσμον τῷ λόγῳ καθαιρῶντες 

(ορρ ἄφθαρτον λέγοντες τὸν κόσμον εἶνα!) Γ11. 1411 819, 
9. ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ ὀιαίρεσις. καθάπερ ἐπὶ τῶν αὐξανομένων 
᾿ καθαιρυμένων γραμμῶν Φζ 6. 2819, οἵ καθαίρεσις. 

Υγ 



854 καθαίρειν 

καθαίρειν. τὸ “Πόντου καθαιρομένυ ἐπιφέρεταί τι κατὰ τὸν 
Ἑλλήσποντον ὃ καλῶσι φῦκος Ζιζ18. 608 84. ἡ γὴ καθαι- 
ρομένη ὄμβροις ἀποκλύζεται τὰ νοσωδη κῦ. 891588. τὸ 
ἀργύριον καθαιρόμενον ἐκπαφλαζει πκὸϑ. 986 "26. --- οἱ 
ἰατροὶ φαρμάκοις τὸ σῶμα, καθαίροντες φ4. 808 "22. τίνα 

καθαίρει πα 42. 41. ρα88 αἱ κύνες πόαν ἐσθώσαι ἀνεμῶσι 
καθαίρονται Ζιθ δ. 894 529. ὁ θῆλυς ὀρεὺς καθαίρεται 

ὑρῶσα, ἡ βῶς καθαίρεται καθαρσιν βραχεῖαν Ζιζ 34. ὅ18 
48. 18. 578 96. 

καθαίρεσις. ἄπειρον ἐπὶ τὴν καθαίρεσιν, καθαιρέσει, ἐπὶ κα- 
θαιρέτει, δγὰ. ἀφαίρεσις, ορΡ αὔξη. αὔξησις, πρόσθεσις Φγθ. 
206018, 29, 81, 2071 428. 8. 208 421 (τὰ λευκὰ κατα- 

μήνια) αὐδὶ ἢ νόσυς ἡ τῶν σωμάτων καθαίρεσιν Ζγβ4. 
188.881. 

καθαμμίζυσιν ἑαυτὰ  κ δ ὄνος ὼ βάτος Ζιι81. 620 29. 
καθάπαξ. ἀεὶ τις αὐτὸς τὸς μὲν ἄρχειν τὺς ὁ᾽ ἄρχεσθαι 

καθάπαξ Πη14.18832}28. α18. 1289 586. 
καθάπερ νἱ οἱ αδὰ 80 ὥσπερ ποη γἱἀθῦαγ αἰβοθγηὶ Ροβ86, 

καθάπερ νον τὸν αὐτὸν τρόπον μβ1. 858 Ρ14. καθάπερ εἴρη- 
ται πρότερον δἴπι Πεδ. 1808 55. μὸ8. 380"14. βά4. 860 20 
819, 21 (εἴ ὥσπερ εἴρηται πρότερον 312). α8. 845 "1. κα- 
θάπερ καὶ ὁ ΑὙΤ. 3871. δι2. 889 "82. δὰ αβδγθοπᾶδ δχϑιῃ- 
ΡΟΪΔ ρμογίπάθ δἰημθ οἷον υδυτραίις τὸ. 124 "16. γϑυθυμὰ 
ϑαυποϊαἰἸοη 8 8 καθάπερ ΘΧοῦβθ ἐηθγάαπι οτα  ὑεῖδατ, διὸ 

δεῖ μὴ καθάπερ ἡ Λακεδαιμονίων πόλις (86 ἀσκεῖ) τὴν ἐρε- 35 
τὴν ἀσκεῖν Πη15. 18384.540. 68. 1888 819. Ομ ΟΙ οὐΐϑτα 

ΔΙ υοὐ68. θα Θπυποίαιϊο ἀδιηοηβίγαῦνα, δὰ δ Θηὰῃ- 

οἰδιίο 4 καθάπερ ὶ ἱποίρίθηβ σϑἤδγαίαν, ψϑίατί ψαι. 408 512. 
πΎ11. 813 "20. --- καϑαπερ ἰ α ηυδεὶ: δεῖ πολλὰ προῦπο- 
τεθεῖσθαι καθάπερ εὐχομένωυς Ἵη 4. 1825 088. οὗ μβΆ. 860 80 
426, πχς 20. 942 031. --- καθάπερ ἃ ἂν εἰ οπἶβδο 60 σὑϑῦθο, 

δὰ αυοὰ ἂν τϑίδγδίιν, τὸ ἀμερὲς ἐκ ἐνδέχεται κινεῖσθαι 
πλὴν κατὰ συμβεβηκός, καθάπερ ἂν εἰ τὸ ἐν τῷ πλοίῳ 
κινοῖτο Φζ 10. 24010, Οπιῖθ80 Ῥτϑθίθγθα γϑτο, ψυοὰ δὰ 
ΩΝ εἰ Ῥογυϊπθαῦ, ποιεῖ τὴν κίνησιν ἐξ ἀμερῶν, κα- 8ὃδ 

θάπερ ἂν εἰ τὸν χρόνον ἐκ τῶν νῦν Φζ 10.241 35. Ζμβ16. 
059 32. Ζπ10. 710 381 δοῃϊιποίϊπι βου ρύυτα δχβι θθύαγ 
καθαπερανεί 7Ζιδ. 526 "8. ΨΥΖΙ 410. ΨῈ] ῬοΩΣΙ 87. οδάθπι 
ΘΠ Πρβὶ καθάπερ ἀν ἀϑαγραατ, ὅσῳ ἂν τις τὴν διαλεκτικὴν 
μὴ καθάπερ ἂν δύναμιν ἀλλ᾽ ἐπιστήμην πειρᾶται κατα- 49 
σκευαζειν Ῥαά. 1859 δ18, οἵ καθάπερ ἂν ς Ρατῦῖο μν1. 
450}2. -- καθάπερ εἰ νοὶ καθαπερεί ἱ 4 καθάπερ 
(οὔ ὡσπερεί εν ὥσπερ) Ζμγα. 666 321. δοπίαποίϊαι 8ογὶρ- 
ὕμτι ὀχμιδοίαν καθαπερεί Ζμδδ. 682 320. Ζιδ4. 529 080. 
ε28. ὅδ5 "22. ἢ 488. 1657 5426. --- (καθάπερ ροδὺ ὁοτι- 45 
Ραγϑεϊνυτη ρτὸ ρατὺ ἥ πια 33. 903 488 νἱἀδίαν 6 Θοτταρθα 
ογΐαμη 6886.) 

καθάπτειν, ἱπὺν ἔσεις, καθάπτουσιν εἰς τὸ ὀστῶν, φλέβες 
καθαάπτυσι πρὸς τὴν κύστιν Ζ,.γ4. δ14 580, δ15 38. --- 
ὕτϑπβ τὰ ὀστέα καθάπτειν τὰ νεῦρα ἢ τὰς ᾿φλέβας πνδ. δ0 
488 081. 6. 484 817. 

καθάριος περὶ ὄψιν, περὶ ἀμπεχόνην. περὶ ὅλον τὸν βίον Ρβᾳ. 
1881 δι, (ἄαϑάριος οἱ Βκ᾽ ΡγΙὅ. 1416 528, καθαρός ΒΚκ᾽) 
ἢὶ τἄλλα καθαριωτατόν ἐστι τὸ ζῷον (ἡ μέλιττα) Ζμι40. 
626 524. δ5 

καθαριό της. διαφέρει ἡὶ ὄψις 
41. ἡ φιλοσοφία θαυμαστὰς 
βεβαίῳ ΗκΤ. 1177 526. 

καθαρμός. ὅσαις δ᾽ ἂν ἐν ταῖς ἀποκαθάρσεσι (ἔοτὶ ἀποκυή- 
σεσι ΡΙο) προεξορμήσωσιν οἱ καθαρμοί Ζιη10. 587 "1. οὗ 60 
ἡ κάθαρσις τῶν περιττωμάτων Ζγβ4. 188 521. 

ἁφῆς καθαριότητι Ηκδ. 1116 
ἔχει ἡδονὰς καθαριότητι ὼ τῷ 

κάθαρσις 

καθαρό ς. ἐν δ᾽ ἐχύθη καθαροῖσι (ἔρ 829) Ζγα!8. 728525.-- 
σῶμα καθαρώτερον. ὉΡΡ ἧττον εἰλικρινές, μα 8.840}8. πῦρ κα- 

θαρόν μαϑ8. 838980. ἐν ὑπεκκαύματι καθαρᾷ μαῖ. 844514. 
ὅταν καθαρὸς γένηται ὁ σίδηρος μὸ 6. 8388 "1. πέτραι καθαραί 
πχΎ 88. 98 "14. αἷμα καθαρώτατον, ΟΡΡ σωματωδέστερον 

υϑ8. 458 312. ὑγρότης λεπτοτέρα ὼ καθαρωτέρα Ζ2μβ4. 
660 "28. τροφὴ καθαρά, μὴ καθαρά ΠΥΎ11. 1281 "87. 
χρόαι καθαραί αι8. 4405. σῶμα (βου θθπάστι χρῶμα) 
λευκέρυθρον ἢ καθαρὸν φ8. 801 017. ἱμάτιον καθαρόν Ζγεϊ. 
180}81. δύσεις καϑαραί, ορρ τεταραγμέναι πκς 8. 94181. 

καθαρὸς ὁ βορέας (ἀτιδίσιια ἀϊοῦαπι) τι88. 182 }19. φωναὶ 
καθαραί ἀκ 801 Ρ28. καθαρὰ ἡ ἡ κρίσις Ργ 132. 1414 418. νῶς 

ἀμιγὲς ὸ καθαρός (Απαχαρ). ψα 2. 406 217. --- καθαρός 
ο βθῃ ἀγορὰ καθαρὰ τῶν ὠνίων πάντων Πη12. 1818 488. 
ὁ ἵππος τῶν λοχίων καθαρώτατον Ζιζι8. 51 8.510. --- κα- 
θαρός ὶ ᾳ καθάριος : περὶ ἐσθῆτα καθαρὸς ἢ περὶ οἴκησιν 
ἀρδ. 1280 "28. καθαρὸς ὁ μοιχός Ργ15. 1416 328 (κα- 
θάριος οἱ 8Ρ. ΒΚ᾽). --- καθαρὼς διορίζειν, διεξελθεῖν, δια- 
σημῆναι Ῥα 3. 1858 528. ρ81. 1488 57. Α444..50 540, ζῆν 
ἀλύπως ὦ καθαρῶς για 4. 121 512. 

καθάρσιος διὰ τί ὀνομάζεται ὁ θεός κΊ. 401 8328. 

καθαρσις. 1. νοραθα]απι δγιΐβ ταθάϊοδθ (ε ΒΘΓΠΔΥΒ αταπὰξ 
Ρ 191). ἡ κάθαρσις τῶν περιττωμάτων, ἃ τῶ νοσεῖν αἴτια 

τοὶς σώμασιν Ζ2γβ4. 188 521. καθαρσις διὰ φαρμάκων 
πῶς γίνεται πα 42. 864 384. καθαρσις. οοαΐ ἰσχνασία Φβϑ. 

194 086. Μὸ2. 1018 1 τς 878 ἡ τῷ σπέρματος πρόεσις. 
αἱ σπερματικαὶ καθάρσεις ἀ ἀπὸ τῷ ὑποζώματός εἰσιν Ζγβι. 
141 419. -- ἐγ τὰ καταμήνια. γίνεται κάθαρσις ἱ ᾳ τὰ 
καταμήνια φοιτᾷ Ζγα 20. 128 08,14. δ6. 1715 "5. Ζιζ 18. 
δ18 32. η2. 5823 Ρ7, 80. 10. ὅ87 92. 11. 687 80. ἐ νίς 
νεται 7ιη 11. 587 580, 588 31. Ζ2γδό. 118081. ΒΥ ὅταν 
αἱ καθάρσεις στῶσι Ζιη 4. 584 58. ὁ συμβαίνει Ζιζ 29. 518 
518. ἐπιγίνεται Ζιη11. 5871 088. προϊέμενα κάθαρσιν Ζιζ 18. 
518 528. καθαίρεται κάθαρσιν Ζιζ 18. 818 51. αἱ καθάρσεις 
ἐπιπολάζυσι Ζγα 20. 1728 Ρ11. --- τί ἐστιν ἡ κάθαρσις. 
φλεγματώδης Ζιζ. 30. 514 "4. 39. 518}18. εἰ σφόδρα αἱ- 
ματωδης Ζιζ 18. 518 "5. βραχεῖα, παχεῖα Ζιζ 18. 518 51. 
20. ὅ14 "4, φαῦλαι ἢὶ πλήρεις Ζγβ 1. 146 080. πολλή, 
ἀθρόα, πλείστη Ζιζ18. 518 "2. η2. 82 "7,80. Ζγα 20. 128 
514, δ. 1155. ὑκ ἐπίδηλος ὅλως, ἐλίγη. κατ᾽ ὀλίγον, 
ἐλάττων Ζιζ 18. 818 .328. η2. δ83 7, 10. 587 "2, Ζγὸδθ. 

1188. χείρες Ζιη11. 5818 8 (βαμῦ ἀφέοτίογα8, αυοὰ τεοῖθ 
ϑοα]ρ πιοπυϊδ, ἰθῶρογ οὗ υϑαίναο, ὭΟΠ αι! ιαίο, 
εἴ Ζγα 19. 121 514). τοῖς μὲν τῶν ζῴων ὀλίγη γίνεται 
κάθαρσις, τοῖς δ᾽ ὑκ ἐπίδηλος ὅλως, ταῖς ὁὲ γυναιξὶν πλείστη 
τῶν ζῴων" καθάρσεις γίνονται καταμηνίων, δ μὲν ὅσαι γε 
ταῖς γυναιξὶν ἐθενὶ τῶν ἄλλων ζῴων Ζγὸ 6. 115 δ. Ζιζ 18. 
δ12 529. αἱ καθάρσεις ἐκ ἐξακριβῦσι πάσαις ὁμοίως, τοῖς 
θήλεσιν ἡ τῶν καταμηνίων κάθαρσις σπέρματος ἔξοδός ἐστιν 
Ζιη8. 588 480. Ζ2γδδ5. 114 51. θερμὴ διὰ τὴν κάθαρσιν ἡ 
ὑστέρα, μετὰ τὴν καθαρσιν συμμνει τὸ στόμα τῶν ὑστε- 
ρῶν, γεννᾷ τὸ θῆλυ, ὦ γίνονται καθοΐρσεις κυύσαις Ζγβ4. 
1394. «19. 727 "22, 14. δ. 115381. τὰ τετράποδα τὰ 
ἐλάττω προϊέμενα κάθαρσιν, ἡ βὸς καθαίρεται καθαρσιν 
βραχεῖαν. ἐπειδὰν τέκωσι (σρίβατα, αἵγες), μάθαρσις γίνεται 
πολλή, τὸ μὲν πρῶτον " σφόδρα αἱματώδης, ὕστερον δὲ 
σφοὸρα- ἡ ἐν τοῖς τόκοις κάθαρσις Ὑνεται. ἅμα τοῖς σκυ- 
λαχίοις τικτομένοις, ἔστι δ᾽ αὕτη παχεῖα δ φλεγματωδης" 
κάθαρσις κατ᾽ ἄλλως χρόνος αὶ συμβαίνει ταῖς ἐλάφοις, 
ὅταν δὲ τίκτωσι, γίνεται φλεγματώδης αὐταῖς καθαρσις" 
ὁ μὴν ἐπιπολάζωσί γε αἱ καθαρσεις τῷ ὀρεὶ ὥσπερ ἀν- 



καθαρτικός 

θρώποις Ζιζ 18. 518 328, 1,2. 20. 514 Ρά, 29. ὅ18 518. 
Ζγα 20, 128 δι1. κάθαρσις ἐμαποίαία δὰ Ρἰ δία: ἔστι τὰ 
καταμήνια σπέρμα [ καθαρὸν ἀλλὰ δεόμενον ἐ ἐργασίας ὡσ- 
περ ἐν τῇ περὶ τὰς καρπὸς γενέσει, ὅταν ἧ μήπω διηττη- 
μένη (διητημένη ΒΚ), ἔνεστι μὲν ἡ τροφὴ δεῖται δ᾽ ἐργα- 
σίας πρὸς τὴν κάθαρσιν Ζγα30. 728 829. --- ἀθ παθηδύσαβ 
ρα] θγασα. ἡ γυνὴ περὶ Ἰὰς καθάρσεις πλεονάζει, πλ. εἰστὴ 
γίνεται κάθαρσις τῶν ζῴων ταὶς γυναιξίν ὧρρ πλείστη τῷ 
σπέρματος πρόεσις). “ταὶς γυναιξὶν μᾶλλον τῶν ἄλλων θη- 
λειῶν ἡ κάθαρσις γίνεται πλείστη Ζγὸτ. 116511. 30. 
128}14. Ζιη3. 882 580. ταῖς μὲν ἀθρόα καὶ κάθαρσις γί- 
νεται ταῖς δὲ κατ᾽ ὀλίγον Ζιη5. 5821. ἔμετοι λαμβανυσι 
τὰς πλείστας, ὅταν αἴ τε καθάρσεις στῶσι ὰ μήπω εἰς τὸς 
μαστὸς τετραμμέναι ὦσιν Ζιηά. ὅ84 38. ὅσαις ὁ ἂν μὴ 

γινομένων τῶν καθάρσεων αἷμα συμπέσῃ ἐμέσαι, δὲν 
βλάπτονται ΖΙη11. 588 81. ἔνιαι συλλαμβάνυσιν, ὅσαις 
συναθροίζεται ἰκμὰς τοσαύτη. ὅση ταῖς γειναμέναις ὑπο- 
λείπεται μετὰ τὴν κάθαρσιν. Ζιη3. 58216. Ζγα 19. 121 
520, 24. μετὰ τὰς τόκυς ὼ τὰς καθάρσεις ταῖς γυναιξὶν 

τὸ γάλα πληθυνεται" ἐὰν καθάρσεις μετὰ τὸν τόκον ἐλάτ- 30 
τὰς γένωνται, ἰσχύυσι μᾶλλον. αἱ γυναῖκες Ζη11. 581719. 
10. 5812. τῷ γάλακτος ἐξιόντος ὃ γίνονται αἱ καθάρσεις, 

ἐπεὶ ἤδη τισὶ θηλαζομέναις ἔγένετο καθαρσις Ζιη11. 581 
Ρ80. ὁτὲ ὁιὰ νόσον ταῖς γυναιξὶν αἱ καθάρσεις φαῦλαι ὸ 
πλήρεις νοσηματικῶν περιττωμάτων Ζγβι. 146 080. ταῖς 35 
ἐχύσαις αἱμορροῖδας χείρυς αἱ καθάρσεις ἐ ἐπιγίνονται ΖΙη11. 
587 588. Ζγα 19. 121 514. φασί τινες τῶν σοφιζομένων } 
τὴν σελήνην εἶναι θῆλυ, ὅ ὅτι ὦμα συμβαίνει ταῖς μὲν ἡ κ 
θαρσις͵ τὴ ὁ’ ἡ φθίσις ὼ μετὰ τὴν κάθαρσιν ὼ τὴν φθίσιν 
ἡ πλήρωσις ἀμφοῖν Ζιη 2. 5821. οὗ ἡὶ σελήνη τὰς τῶν 80 
καταμηνίων ταῖς γυναιξὶν προθεσμίας διαφυλάττει ΘΟ θα 
ΙΧ 908. Οοβίθ ἰδ ἀὰ ἀόῤνοὶορρθιμθπί 1 2038. 

2. κάθαρσις ϊ 4 δχρίδιϊο, Ιυβίταιίο. ἐν ᾽Ορέστη ἡ μανία 
ὀι᾿ ἧς ἐλήφθη ἢ ἡ σωτηρία διὰ τῆς καθάρσεως πο17. 
145 5516. 

8. καθαρτις τῶν παθημάτων, ΒΘΓΏΔΥΒ Οτγυπὰξ Ρ 189 864; 
191. χρῆσθαι τὴ μυσικὴ παιδείας ἕνεκεν καθάρσεως Πθι. 
1841 "88. καιροὶ ἐν οἷς ἡ θεωρία καθαρσιν μᾶλλον δύναται 
ἡ μάθησιν Πθ6. 1841 28. πᾶσι γίγνεσθαι τινα κάθαρσιν 
" κυφίζεσθαι μεθ᾽ ἡδονὴς Πθ1. 1842 514. ὁρῶμεν τύτυς, 40 
ὅταν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάζυσι τὴν ψυχὴν μέλεσι, κα- 
θισταμένυς ὥσπερ ἰατρείας τυχόντας κ καθάρσεως Πθτ1. 
1842811. τί λέγομεν τὴν κάθαρσιν, ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς 

ἐρῶμεν σαφέστερον Πθ1. 1841 589 (Βουμδυβ Οτυπάξάρθ 
Ρ1389 846). αἴ ἢ 68. 1486 289. ὴ τραγῳδία ὁι᾿ ἐλέν ᾧ 46 
φόβυ περαίνασα τὴν τῶν τοιύτων παθημάτων κάθαρσιν ποθ. 
1449 "28. 

καθαρτικόν, ἀϊδβὲ ἀρητικόν πα 48. 864 "16. --- μέλη καθαρ- 

τικα Πθ1. 1842 .515, οἴ κάθαρσις. 
καθέδρα, θέσις τις, ἀϊδὲ ἀνάκλισις, στάσις ΚΊ. 6011. δεῖται 50 

τὸ (τῶν ἀθρώπων) σῶμα ἀναπαύσεως ὼ καθέδρας Ζμδιο. 
689021. καὶ καθέδρα τὰς μὲν παχύνει, τὰς ὁὲ ἰσχναίνει 
πεῖ. 888ὅ 15, Ε11. 881 080. 14. 882 326. 

καθέζομαι. καθεδεῖται Μθ8. 1041 515. καθεζόμενοι, ἀϊδὶ 
γυμναζόμενοι πληθ. 961 .320. 56 

καθεκτικός. ἡ μνήμη ἕξις καθεκτικὴ τῆς ὑπολήψεως τὸ. 
125018. κοτυληδόνες (τῆς ὑστέρας) καθεκτικαὶ ὧν λαμ- 
βάνωσιν Ζικ8. 6858. καθεκτικώτερος τῷ πνεύματος, ορΡ 
προετικώτερος πλγ δ. 968.521. 

καθελκῶῦν. ὦπται λάμια ἐμπεσῦῶσα ᾧὶ καθελκωθεῖσα Ζιι871. 50 
621 320. 

- 

καθίζειν 8355 

κάθεξις τὸ πνεύματος ἰσχὺν ποιεῖ υ 3. 4568316. Πη17. 1886 
488. βίαιον ἡ καθεξις τῷ θυμῷ ἡεβ1. 1228 020. 

κάθεσις. μέχρι τὸ μέσυ ἡ καθεσις (ἀδδοθηβυ8), ορρ πρὸς 
ἄναντες μβ2. 806.311. οὗ πλβδ. 9600 588. 

καθεστηκό τως. μέσως ἢ καθεστηκότως μάλιστα ἔχειν πρὸς 
τὴν δωριστὶ ἁρμονίαν Πθὅ. 1840 υ8. 

κάθετος. ἡ θωσαν κάθετοι ἐπὶ τὴν αεβ μγ8. 818511. αἱ 
κάθετοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ πεσῶνται μγῦ. 8316}19. ἀπὸ τῆς αὖ- 
τῆς εἶναι καθέτυ πιε10. 912 Ῥὅ. οὗ πις 4. 918 09, 27, 28. 
ἐν ἅπαντι ἰσοπλεύρῳ ἡ κάθετος ἐπὶ μέσον πίπτει ατϑῖ0 
Δ10. ὁ ἑστυὺςς καθετός ἐστι πρὸς τὴν γὴν μχ 80. 851 28. 
οἴ Ζπ9. 108 82, 109524. 

καθεύδειν. οἱ ἐν Σαρδοῖ μυθολογέμενοι καθεύδειν παρὰ τοῖς 
ἥρωσιν ᾧδ11. 218 024. --- οὔ ὕπνος. τῷ καθεύδειν τί τὸ 
αἴτιον υ 8. 458 "26. Φθ0. 259 Ὁ12. πλγ15. 968 482. τίνα 
ζῷα καθεύδει ἢ ἐγρήγορεν Ζιδ10. καθεύδειν ἐδὲν ἀεὶ ἐν- 
ὀέχεται υἱ. 454 09, τὰ ἔμβρυα, ὅταν λάβῃ πρῶτον αἴ- 
σθησιν, καθεύθοντα διατελεῖ" τὰ παιδία ὅταν γένωνται πάν- 
των μάλιστα τῶν ἀτελῶν καθεύδειν εἴωθεν Ζγει. 118 028, 
21. τὰ ζῷα ἐλάττω χρόνον καθεύδει ἢ ἐγρήγορεν, Π συνε- 
χώς ὁέ πι81. 894 521. μᾶλλον ἐχκπνέσσι καθεύδοντες ἢ ΟῚ 

εἰσπνέσσιν πια 41. 908 "88. ἐν πλείστῃ κινήσει ἐστὶν ὅταν 

ἥδιστα καθεύϑη πλ14. 901 516. ἐὰν τας ἐπὶ τῷ τραχήλυ 
πιέση τις φλέβας. καθεύδυσιν πλε8. 965 "28. --- ἐνδέχεται 
τῷ ἔγρηγορέναι ὶ καθεύδειν ἁπλῶς ᾿θατέρυ ὑπάρχοντος θά- 
τερόν πὴ ὑπάρχειν ἐνὃ. 462 8426. εἰσί Τεο.. εἷ καθεύδοντες 

ἀνίστανται .Ν πορεύονται ὥσπερ, οἱ ἐγρηγορότες Ζγεῖ. 119 

Δ16. ὅτε μὴ εἶναι παντελῶς ὁ καθεύδων ὥτ᾽ εἶναι δοκεῖ 

Ζγει. 1181. καθεύδειν, ορρ ἐνεργεῖν Ἠθ6. 1157 "8. α8. 
1095 082. Μθθ. 1048 ᾽ Βς. Ζγβι. 18.510. 

καθηγεῖσθαι. πέμπτος ἀγὼν ὁ ἐν ᾿Ιωλκῷ ᾿Ακάστυ καβθη- 
γῆσα μένα 594. 161482. 

καθήκειν. φλέβες καθήκυσιν εἰς τὴν κύστιν, ἐπὶ τὸν ταρσόν 
Ζιατ1. 491"18. γ3. 612 217. ΘΓ. ὅ10381. τὰ πλεῦρα 
κάτω καθήκει συνάπτοντα πρὸς τὸ ὑπογάστριον Ζιβιι. 
5808516. κέρκος μακρὰ σφόδρα, εἰς λεπτὸν καθήκυσα Ζιβ11. 
5038 820. --- ὅταν οἱ χρόνοι καθηκωσιν ὅτοι Ζιθ2. 5691 88, 
ἐν τὴ καθηκύση ὥρᾳ, ἐν τοῖς καθήκυσι καιροῖς, γινομένυ τῷ 
χὐδὰ τῷ καθήκοντος Ζιζ 14. 868 "17. 18, 518 380. ηά4. 
580 518, ποῖα πρὸς ποίας ἀσκητέον ὼ πῶς τοῖς καθήκυσι 
πρὸς ἑκάστυς χρηστέον Πη2. 1828 318. 

καθῆσθαι. ἀνὸριας καθήμενος Πε12. 1818 ΡΩ1,. ---- ἕτοιμος 
ἐν τοῖς καθημένοις ἤδη κρίνεσθαι ρ80. 1487 316. --- τὴν 
ἴσην γωνίαν ἐπὶ μείζονα (αὸ ΒΌΡΓΒ ΤΑΔΊ ΟΥ̓ ΘΙ. Ἠ 8818) κα- 
θῆσθαι μχϑ. 851 818. τὸ πηδάλιον κάθηται πλάγιον μχῦ. 
8581 84 (οὗ Ῥοβεῖξον δὰ ἃ |). 

καθιὸ ρῦύειν. ἐν τοῖς τιμιωτέροις τὸ τιμιώτερον (1 6 τὴν καρ- 
δίαν) καθίδρυκεν ἡὶ ἡ φύσις Ζμγά. 666 }20. 

καθιέναι. ὅταν καθὴ αὑτὸν εἰς τὸ βαθύ Ζιι13. 618 529. 
καθιῶσι τὰ δίκτυα Ζιδϑ8. 588 518. ἐὰν ἀγγεῖον καθὴ εἰς 
τὴν θάλατταν Ζιθ2. 890526. ἐδεὶς καθεὶς (86 μόλιβον εἰς 
τὸ βαθύ) ἐδυνήθη πέρας εὑρεῖν μα18. 851518. μηδὲν κα- 
θεῖναι τῶν ἐχόντων βάρος ἐπὶ τὸν πλεύμονα Ζιβι2. 04: 

Ὁ. ὅταν καθιῶσι τὰς αἱματίδας χὅ. 191 55. --- μείζω τὰ 
ὅθατα καθιᾶσιν αἱ οἷες Ζιδτο. 896 524. 

Ἐξ  τεε τες τὴν μητέρα ὼ φαγὼν Ηη6. 1148 5260. 

καθιζάνειν, ορρ ἀνίστασθαι ποά. 886 1. καθιζάνειν ἐπί 
τινος Ζιθ8. 598 Ὁ10, ἐπί τινι Ζιι82. 619 Ρ8, ἐπί τι Ζιθ11. 
601 37. ι8. 614 328, 22. 617 8382. 

καθίζ ἐιν, ὑγϑῃβ δικαστήριον καθίσας οβ 1848 Ρ11. --- ἰδὲ 
καθίζειν ἐπί τινος Ζιι9. 614 384, 8ὅ. 832. 619 "δ. τιρὰ ὅταν 

Υγ2 



806 καθιμᾶν 

καθίζωνται Ζιι.10. 614 028. 
καθιμᾶν, 5γ} κατάγειν τὸν καδεν μχ 238. 8514. 
καθιππεύειν. ποταμοὶ ὑπὸ κρύως παγέντες καθιππεύονται 

θ168. 840 082. 
καθιστάναι πολιτείας, νόμως. ἀρχαῖς, ὀλιγαρχίαν, ἀκοσμίαν 

Πβι2. 1218 084. Ὑ17. 1288.321. ὃ9. 1294.481. 10.129 
"1.15. 1800.518,1δ. εὖ. 1804 089. βΙ10. 1372 ν8. ὶ κα- 
θιστᾶσι κοινὴν πολιτείαν ϑο᾽ ἴσην Πδ11. 1296 .829. κατα- 

: στῆσαι χορηγὸς εἰς Διονύσια [881.1541 521. λινῆσαι μέρος 

τι τῆς πολιτείας οἷον ἀρχήν τινα καταστῆται ἢ ἀνελεῖν ΠΕΙ. 
1801 518. τὸ ἦθος οἰκεῖον τῆς πολιτείας ὸ φυλάττειν εἴυιϑε 

τὴν πολιτείαν ἢ καθίστησιν ἐξ ἀρχῆς Πϑι. 18381516. υὶ κα- 
λώς νενομοθέτηται τῷ πρῶτον καταστήσαντι Πβ9. 1271 827. 

ἡ ἀρίστη πολιτεία τίνα τρόπον πέφυκε γίνεσθαι ὼ καθίστασθαι 
ΠΎ18. 1288 "4, καθιστάναι τινὰ ἱερέα, βασιλέα Πη9. 1829 
429. Ὑ15. 1286 Ὀ10. τύτες καταστατέον νομοφύλακας 

Πγ16. 1387 Δ21, πολιτοφύλακες, καθίστανται ἐκ τῶν τὰ 
ὅπλα ἐχόντων Πβ8. 1208 522. οἱ ὑπ᾿ αὐτῷ καθιστάμενοι 

ἄρχοντες ΠΎ10. 1281 59. οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ ὑπὸ τῷ Ἑρμείαν 
καθεστηκότες οβι851 8485. καθιστάναι ταλατιαίως τὲς ἐγ- 

γύυς οβ 1880 419. καταστήσομεν τὰς βασάνυς πιθανὰς ὺ 
ἀπιθάνυς 51} Ρ11. 1432 432. 87. 1444 35. τὰ ἡμέτερα, ταὶς 
αὐξήσεσι μεγάλα καθιστῶντες ρ8. 1425 321. ἐλεεινὰς ἡμᾶς 
αὐτὸς καθιστάντες ρ831. 1440 32. καταστῆσαι τὸν ἀκροατὴν 

εἰς τὰ πάθη Ργ 19. 141918. ἡδεῖαι εἰσιν αἱ καθιστᾶσαι 35 
εἰς τὴν φυσικὴν ἕξιν ἐνέργειαι Ηη18. 1152 084. καθίστασθαι 
εἰς τὸ κατὰ φύσιν Ῥα!1. 1311 3834. πάλιν καθίστασθαι εἰς 
τὸ ὁύνασθαι γεννᾶν Ζιηθ. δ8δ 28. πάλιν καταστῆναι εἰς 
τὴν φύσιν, πιαῖ. 903 384 οὗ 62. 900.319. νοσήματα κα- 
τέττη αὐτόματα, ἄνευ θεραπείας Ζιθ24. 604 10. κΙ. 684 80 
440. ὅταν νοσῶν καταστῇ Φηϑ8. 241 "26. (καταστῆναι τῆς 
παρακοπὴς 631. 882 519.) καθίστασθαι εἰς τὸ μέσον ηεηῦ. 
1289 585, 1240 38. οἱ Ναξιοι πάλιν εἰς ἴσον καταστάντες 
518. 1562 "48. εἰς εὐπορίαν καθίστασθαι Πεβ. 1809 326. 
εἰς πόλεμον καταστῆναι Πὸ4. 1291321. -- καθίστασθαι, 88 

ΒΥΏ ἠρεμίζεσθαι. ἡ Ψυχὴ (τὰ παιδία) ἡρεμίζεται ὼ καθι- 
σταται ἐκ τὴς φυσικῆς ταραχῆς, παύεται τῆς ταραχὴς Φηϑ. 

241 17, 28, 248 82, 27. οἵ ενϑ. 461525. καθιστα μένης τῆς 

ταραχῆς ενϑ. 4601 57. καθίστ τανται ἢ σωφρονίζονται τῶν γυ- 
ναικῶν αἱ ἀκόλαστοι 
τὸς ἐνθυσιαστικὸς ἐκ τῶν ἱερῶν μελὼν καθιστα μένας ὥσπερ 
ἰατρείας τυχόντας καὶ καθάρσεως ΠΡ1. 184210.. τίνα κύ- 
ματα βραδύτερον καθίσταται πχγ1. 988 δδ, 1, 10. φυσις 
καθεστηκυῖα, ορρ ἀναπληρυμένη Ἠη18. 1108 82-4, ἀἰδὺ κα- 
θισταμένη ἡμβ1. 1205 21-24. καθεστηκως, καϑέσειε: ΟΡΡ 45 
παιδίον Ζιι50. 682 89. ἡεη2. 1286 42, 4, καθεστηκότος τῷ 

ἀέρος πκς3. 940 388. διὰ τὸ μήπω χαθεστάναι μίαν ὥραν 
πκς18.941 527, --- διαφυλακτέον τὰ καθεστῶτα ρβ8.1428 
430. ἔθος καθέστηκεν Πὸ11. 129601. ἐκ τῆς καθεστηκυίας 
ἄλλην πολιτείαν μεταστῆσαι ΠΕῚ. 1801 7,10. ἡ στάσις τ0 
αὕτη ἀρχὴ πολέμυ κατέστη Πεά. 1804818. αἱ τιμήσεις 

κατέστησαν Πεβ. 1808 "8. ἀρχαὶ καθεστὰσιν ἐπί τινι ΠγΎ9. 

1280}1. δ1δὅ. 1299 "81. οἱ ὑπὸ τὴν σὴν βασιλείαν καθε- 
στῶτες ρ1. 1430."94, τὸ γίγνεσθαι ἢ ἀπόλλυσθαι ταὐτὸν 
καθέστηκε τῷ ἀλλοιῶσθαι Γαι. 814814. Φα4. 181 380. --- δ 
τηϑὰ τὰς δημηγορίας ἐκ τύτων καταστησόμεθα ρ80. 1437 

088. 

καθ. τὸ καθὸ τὸ κατὰ θέσιν λέγεται, τὸ καθὸ ἰσαχῶς ἢ τὸ 
αἴτιον ὑπάρξει Μὸ18. 1022 328, 19 ΒΖ. 

καθοδος. τῶν ἐδεστῶν ἐν τὴ καθόδῳ ἡ ἡδονή Ζμὸ11. 690 80 
580. --- χρήματα ὀδναι εἰς τὴν καθοδον οβιϑ47 17. φεύ- 

.- 

πρὸς ὁμιλίαν Ζιη1. 582 828. ὁρῶμεν 4 

καθόλε 

γειν φόνυ ἐπὶ καθόδῳ Πὸ16. 1800 028. 
καθολικός. καθολικῷ λόγῳ (1 6 ὡς καθόλυ εἰπεῖν) φτββ. 826 

488. - καθολικῶς φτββ. 828 519. 
καθόλυ. λέγω ὁὲ καθόλυ μὲν ὃ δ ἐπὶ πλειόνων πέφυκε κατη- 

γορεῖσθαι. καθ᾽ ἕκαστον ὁὲ ὃ μή εἾ. 11.339. καθέλυ ὃ 
πλείοσιν ὑπάρχειν πέφυκεν Μξ18. 108811. βά. 10001. 
Ζμα 4. 644 821. πολλὰ περιέχον τῷ κατηγορεῖσθαι καθ᾽ 
ἑκάστυ Μὸ 26. 1028 "80. λέγω ὁὲ καθόλυ τὸ παντὶ ἡ μη- 
δενὶ ὑπάρχειν ΑαἹ. 24 18. τὸ καθόλν ὼ [τὸ] πάντα περι- 
ἔχον Γαϑ. 811 Ρη, καθόλυ ὃ ὃ ἂν κατὰ παντός τε ὑπάρχῃ ἢ 

καθ᾽ αὐτὸ ἢ ἦ αὐτό Αγ4. 13 "286-74 38 ὟΖ. (1πάς β88θρ8 
οοπὶ καθόλε ἐπὶ πάντων, κατὰ πάντων 8'πι Μβ8. 999 230. 
ταῦ. 102 08. Φθ8. ,3264421, 266 58. ψαύ. 410 Β26, βι3. 
424 817. ὑκ ἐπὶ πάντων ἀκεψαι δϑοὲ καθόλν λέγει τὴν αἰ- 

τίαν .2γὺ 8. 18811, 18. οὗ ε8. 188 .19.) τὰ καθόλυν καθ᾽ 
αὑτὰ ὑπάρχει Μὸϑ. 1011.585. τὸ ἀεὶ ὰ πανταχῦ καθόλυ 
φαμὲν εἶναι ΑὙ 81. 87 "82. τὸ καθόλν ἀεὶ ὺ ἐπὶ παντός 
ΑδΊ12. 96.388, 1ὅ. τῦτο γὰρ λέγω καθέλυ ὃ μὴ ἀντιστρέφει, 
πρῶτον δὲ καθόλυ, ᾧ ἕκαστον μὲν μὴ ἀντιστρέφει, ἅπαντα 
ὁὲ ἀντιστρέφει Αδ17. 9988. --- Ῥτορίογθα οοηΐὶ, καθόλυ 
οἵ κοινῖν ΜΩ18. 1088 11. ΦΥΙ. 200}22. Ψα!. “027. 
Γαδ. 822 816 (ς0}} 82028). Ζμα 4. 644 327, 28. Ρβ2). 
1895 580. εὖ ργοπιίβθαθ υϑιγραίαν καθολυ εὖ κοινόν να] κοινῇ 

κατηγορέμενον Μζ16. 1040 28, 2ὅ, 26, 1041 348. 18. ΣΙ 

585, 1089 81. βθ6. 1008 88. οοπὶ δ ἰσίον: ἄφθαρτον ΑὙΤ. 15 
ΒΟῚ, 22, 21. 24. 85 "18, πρῶτον. αἴτιον Αα28. 4489. γ34. 
8ὅ ὑγ4 (τὸ καθολν ἐμπίπτει εἰς τὸ ἁπλῶν καὶ τὸ πέρας 
ΑὙΖ24. 86 85), ὅλως, κατὰ πάντων Μὸ26. 1028 Ρ99. β8. 
999.320. -- οςοπὶ γένος Μὸ 8. 1614 012. κΙ. 1059 ν26 (56 
ἴοι γένος ΜΑΘ. 992 δ12, οΥ γένος 150 583). τό καθόλυ 
οἷον ἄνθρωπος ὼ ζῷον, ὁ δὲ Σωκράτης τῶν καθ᾽ ἕκαστον 
Ζγὸ 8. 108 ."18,18, 169 "18. ὁρΡ καθ᾽ ἕκαστον, κατὰ μέ- 
ρος. κατὰ μέρη. ἐν μέρει. ἐπὶ μέρος, ἔσχατα εἴ. 11 589. 

ΑαΙ. 24518. Φγϑδ. 202 Ρ28. η8. 241 Ρ6, 30. Οαθ.274320. 

μβ4. 35981. Μλδ. 1071 821. ὁ11. 1018 588. β4. 1000 
81. χϑ. 1060 082. 1. 1059 Ρ26. ΗΎὙΖ. 111082. η4. 1147 

48. ηΕΎῚ. 1228 825, Πβ8. 1269811. ΡβΙ19. 1898 "18, ρά. 
1426}10. φ2. 806 11,18. καθόλν, ὁρΡ περί τι γένος ἢ 
φύσιν τινα μίαν Μεὶ. 1020 524, ὉΡΡ μἡρισιμένον Μμ10. 
1081 417. οοκῶσι, τὸ καθόλν μόνον οἱ νόμοι λέγειν ἀλλ᾽ ὁ 
πρὸς τὰ προσπίπτοντα ἐπιτάττειν Πγ1ὅ. 13868.510. ΗΕ] 4. 
118118 (ορρ ψήφισμα Πὸ 4. 1292 887). καθόλε σκχοπεῖν, 
ΟΡΡ φυσικῶς σκοπεῖν Οα1 2. 288}18. 10.2805838. «Γ Ζγαϑ0. 
129.324.21. 1729 09, οἱ υΐα τὸ καθόλυ ὑπάρχει ἢ αὐτό 
(οὔ βιιργα "10). ὍρΡ᾽ καθόλυ ὑπάρχειν οὐ ἐπὶ πλέον ὑπάρχειν 
Αγ4. 14 8. αυΐα τὸ καθόλυ καθ᾿ αὐτὸ ὼ ἀεί Οἱ Β15, 16), 
ορρ τὰ συμβεβηκότα Μὸϑ. 1017535.--- τὸ καθόλυ τύ. 
των, καθόλυν πρὸς ταῦτα, ἱ 6 ουἱ 866 βαδιθοία βυπῦ Αβ26. 69 
520,30. --- πράγματα καθόλυ. ἀϊεῦ ἀποφαίνεσθαι καθόλε 
εἼ. 11.339. καθόλα συλλογίσασθαι, ἀνασκευάσαι, ἐνίστασθαι 
Ααθ. 29517. β8. 5917. 26. 6919. πρότασις, συλλογι- 
σμός. ἀποδειξις, ἔνστασις καθόλα ἐστίν, ἡ καθόλν πρότασις 
Β'τὰ Ααξ. 26 34 6]. β8. 5926. γ34. 85}18. β26. 69 "2. 
ὁ λόγος ὁ ὃ καθόλυ Πγ!"ὅ. 1286817. τὸ καθόλυ ἔστι (τίθε- 
ται. κεῖται) πρὸς τὸ μεῖζον (ἔλαττον) ἄκρον Ααά. 20 218, 
80. 5. 27 518, 29 4]. ἐὰν πρὸς τὸ ἕτερον καθόλι ἢ ἢ τὸ μέσον 
Ααῦ. 21 528 4]. καθόλυ τῶν ὅρων ὄντων πρὸς τὸ μέσον Ααθ. 
28 δ17, "δ, 2951, 11 ΑἸ, ἰπάθ Ὀγονίαβ. ὼ καθόλυ ἢ μὴ κα- 
θόλυ τῶν ὅρων ἔντων Ααδ. 271 32, 28. 6. 28 3417, 81 8]. -- 
τὸ καθόλυ πορρωτάτω τῆς αἰσθήσεως ΑΥ2. 7284. ΜΑ2. 

982 326, πορρωτέρω τῶν οἰκείων ἐστὶν ἀρχῶν ΖγβΊ. 141 



καθομιλεῖν 

ῬΩ9. ἀδύνατον τὸ καθόλν θεωρῆσαι μὴ δι᾿ ἐπαγωγῆς ΑὙ18. 
81}2. Ηζ8. 1189 29. ἐκ τῶν καθ᾽ ἕκαστα τὸ καθόλε 
Ηζ12. 1148 "5. τῶν καθ᾽ ἕκαστον ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν αἴσθη- 
σις. ἡ δ᾽ ἐπιστήμη τῶν καθόλυ Ψβδ. 4118. Μβθ6. 1008 
Ἀ1ὅ. ΧΙ. 1059 "26. 2.10600 Β20 (εἴ ΜΑΙ. 981 86). τὸ κα- 
θόλυν αὶ τὰ εἴόυς ὁ ὁρισμός ΜζΊ1. 1086.28. 10. 1086 51, 
ὁ τὴν ᾿χαθόλιν ἔχων οἷδε ᾧ τὸ κατὰ μέρος Αγ24. 86.312. 
οἵ 324 (6 οἱ τὸ καθόλν θεωρᾶντες πολλάκις ἔ ἔνια τῶν καθ᾽ 
ἕκαστον ὑκ ἴσασιν ΑὙ18. 79 35). ἐὰν τὸ καθόλυν μὴ ἧ, αὶ ἐδ 
ἀπόδειξις ἔσται ΑὙ11. 11 48. τθι4. 164 λ10. ἡ καθόλη 
ἀπόθειξις βελτίων τῆς κατὰ μέρος ΑὙ24. ἡ καθόλυ πρό- 
τασις νοητή ΑὙΖ24. 86 429, γράφεται ἔνια καθόλυ ὑπὸ τῶν 
μαθηματικῶν (ε τὰ ἐξιυΐματα) Μμ2. 1077 39. οΓ 8. 1011 
ὑχ7,. τὸ καθόλυν κατὰ τὸν λόγον γνώριμον (πρότερον). τὸ 

καθ᾽ ἕκαστον κατὰ τὴν αἰσθησιν Φαδ. 189 55. ΜΟ611.1018 15 
588. μ8. 1084 θδ. κΊ. 106018 (εἴἴο βθηϑα ἐκ τῶν κα- 
θόλν ἐπὶ τὰ καθ᾽ ἕκαστα δεῖ προϊέναι" τὸ γὰρ ὅλον κατὰ 
τὴν αἴσθησιν Ὑνωριμωΐτερον, τὸ δὲ καθόλι ὅλον τί ἐστιν Φαι. 
184 428). χαλεπώτατα Ὑνωρίζ εἰν ἀνθρώποις τὰ μάλιστα 

καθόλυ ΜΑΣ. 982 "25. ἐν τοῖς περὶ τὰς πράξεις λόγοις οἱ 30 

μὲν καθολν κενώτεροί εἰσιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ μέρυς ἀληθινώτεροι 

Ηβτ. 1101 280. ὅτος ὁ λόγος καθόλν λίαν αὶ κενός ΖΎβ 8. 
148 48. --- πότερον καθόλε εἰσὶν αἱ ἀρχαί Μβο. 1008 56- 
17. "8. 1060 019-28. τὸ καθόλα ὅκ ἔστιν κα σία, ἐχ ὑπάρχει 
παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαστα χωρίς, καθ᾽ ὑποκειμένυ τινὸς λέγεται 35 
ἀεί Μζ18 (εἴ 8. 1028 584). 16. 1040 26, 1041 84. θ71. 
1049 328. τι2. 1053 16. κῷ. 1060 Ῥ20, Ταδ. 8322 816. 

ψαι. 402 νγ, ΑὙ24. 8ὅ 481. τὰ καθόλει ἐν τος μαθήμασιν 
αὶ περὶ κεχωρισμένων ἐστὶ παρὰ τὰ μεγέθη ὼ τὸς ἀριθμύς 
Μμ8. 1071 δ17. --- τῷ καθόλν ἢ τῷ γένει ἡ αἱ ἰδέαι 80 
συνάπτυσιν Μηϊ. 1042 λ15. “[Ηα4. 1096 Μ11, 18. ὁ Ξω- 

κράτης τὰ καθόλυ ὁ χωριστὰ ἐποίει δὲ τὲς ὁρισμες Μμ4. 
101880. ἅμα καθόλυ τέ ὡς ἀσίας ποιῶσι τὰς ἰδέας ὺ 
παλιν ὡς χωριστὰς ἢ τῶν καθ᾽ ἕκαστον Μμ9. 1086 382. 
-- καθύλυ δ᾽ εἰπεῖν ΚΙ0. 12.327. τὸ]. 121 85. ζ.5. 142 86 
"20. 9. 141515. η]. 152 ν9, 8. 158}14. θ1. 156 38. ρ80. 
14368.4838. καθόλυν εἴπωμεν, ἂν καθόλυ λέγη τις, ληπτέον 
καθόλυ, καθόλυν δηλῶσαι, εἴρηται καθόλν πρότερον μὸ 8. 88 
421. Ρβ22. 1395 20. Μλ4. 1070 3582. Πὸ612. 129θ"15. 

ε2. 1802 817. Ὑ11. 1282 Ρὅ 4]. --- τῦτο γάρ ἐστι καθόλυ 40 

μᾶλλον Πβ6. 1265.481. 
καθομιλεὶν τὰς γνωρίμως, τὸς δὲ πολλὺς δημαγωγεῖν (δεῖ 

τὸν ἄρχοντα) ΠΕ. 1815 "4, 
καθορᾶν τὸ μικρόν, τὸ εὐθύ πλατδ. 988 085. 20. 959 540. 

καθορᾶν τὰ πόρρω Ζιι40. 614 "20. τῶν ἐρωμένων τὸ τυχὸν 4 

Ἂ Μριρὸν μόριον κατιδεῖν ἥδιον ἐστιν ἢ πολλὰ ἕτερα καὶ ὁ με- 
γάλα ὁι ἀκριβείας ἰδεῖν Ζμα ὅ. 644 84. τὸ τέλος παν- 
τες βόύλονται καθορᾶν ΡΎ9. 1409 382 (οὔ προορᾶν 888). 
ῥᾷον κατοψόμεθα τἀληθὲς καὶ Ρὴ τὸ ψεῦδος τα 23. 101 485. δυ- 
νάμενοί γε τὰς αἰτίας καθορᾶν Ζμαδ. 645 416. λόγοι ῥᾳίως, 50 
χαλεπώτεροι κατιδεῖν τι88. 182 "7. τὐντεῦθεν ἃ ἄν κατίδοι τις 
Πγά4. 1271 582. ἵνα μᾶλλον κατίδωμεν ὅτι ἡ ἡ μεσότης ἐπαι- 
νετόν Ηβτ. 1108 415. κατιδεῖν πόσαις ὀρθαὶς αἱ τῷ τριγώνυ 
γωνίαι ἴσαι ψαϊ. 402 "20. 

καθορμίζειν. καθώρμισται ἡ κύστις ἐκ τῶν νεφρῶν Ζμγϑ. δ5 
611 "25. 

καθυγραίνειν δεῖ ἐν τῷ θέρει, ἡ γὰρ ὥρα ξηρά παϑ89.868 
028 (εἴ λυτρόν 519). ε88. 884 089. 

δ 

καάθυγρος ἀήρ πχςδά. 940 .589. 
χκχαάθυπνος. τὸς νέυς καθύπνυς ὄντας λανθάνει ἡ 

πγϑ4. 816.421. 

« Ν - μ 
ορμὴ τῦ 9ρὺ 60 καινὸν καάτοπτοον εν 

851 
, 

καινὸς 

καθυ πνὸν. ἐὼν καθυπνώσῃ θιδι. 845 29. μετὰ τὴν τροφὴν 
καθυπνώσασιν γίνεται ἐνύπνιον ενϑ. 462 ΝΆ. 

καθύπνωσις πιαι1. 900 "87. 
καθυποπτεύειν. ἀδικημάτων κατηγορηθέντων ἣ καθυποπτευ- 

θέντων διαλυσις ρδ. 1426 "98. 
καθώς ἴα καθάπερ κδ. 391 388. πι10. 891 584. φταὶ. 815 

"26. 8. 818 8160, 819 87. β2. 828 585. 4. 826 39. 

καί, Ἰαλογάσπι ἄυο δαϊδοίνα οοπϊυηρῦ, αυοτγῦπι Δἰύθγα πὰ τς 
βηϊθπάο αἰ τογὶ Ἰμβοσυϊδῦ, ποη βοϊαπη ὉὉὲ ρῥγὶὰβ δάϊθούναυχα 
πολύς 680 (πολλοὶ ἢ παλαιοὶ λέγωσιν Ηα8. 1098 ΒΩ 7 41), 
βθα οὕϊατα ἴῃ 4118, μεγάλων ὸ καλῶν γενόμενος ἐπήβολος 
Ηα11. 1101 318, καθάπερ τινὲς ῳήθησαν τῶν σοφῶν ὼ 
πρεσβυτέρων ἡεα4.1215 528. ---- ΡῈ Γ ρατῦ καί ἄυο νοσβῦυ}8 
ἐοπἰπηραπίυν οἰυβάθπι ἔθ γϑ βρη βοβεοηἶβ, αὖ καί ὀχ! ἰοαμαϊ 

τα 68 αυδπὶ οορυϊαπάϊ τ νἱπλ ὨΔΌΘΓΘ υἱάθαῦατ, τὰ ἀκίνητα, ὼ 
τὰ μαθηματικὰ (τὰ ἀκίνητα. 1 6 τὰ μαθηματικά) Μὸ 14. 
1020 08. οΥ1. 1018 87 ΒΖ. ζ12. 1088 81. θτ. 1049 89. 
λ1. 1012 022, Αὖ 9.982 ΝΖ. γϑ. 152 8 8]. ὶ ὅτος, "οὗ 18 
αυϊάρπι᾽: ἄρχοντες, ὸ ὅτοι αἱρετοὶ ἢ ἢ κλυρωτοι Πὸι4. 1298 

7, --- καί νἱ ποὰ ται] δαπι 80 ἥ ἀϊδίαπβ, δισχιλίων ἢ 
μυρίων Πβ3. 1262 58. τὸ αὐτὸ κὶ τὸ ἀνάλογον Μν2. 1089 
58. οἱ αὐτοὶ . ἀνάλογον Πὸ 4. 1292 321. μᾶλλον καὶ ἧττον, 
ἀπολαμβάνειν ἢ λαμβάνειν βἴπι ᾧηϑ. 241.518. Οβι4. 291 
588. Γαϑ9. 8326588. οὗ Αα]. 24}17 Υ] ΑἸοχ. - ἴῃ ϑαυη- 
οἰαυῖθ πὰς νου τ] αἰτίααθ πλθια το καί δἀάίνυν, καθάπερ 
αὶ (ὥσπερ τὼ) .. ὅτω ᾧ βίτι Πεϑ. 1809 "13. Ρα18. 18374517. 
ποά. 1448 "84. αν21. 480 811. 8. 4171 ὑγ, 10; το] τΑΘΠΙ ὈΤῸ 
Ροδίροβίξο, Βῖνθ 4 δβϑὺ τοϊαὐὔϊνυτα, τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν ἡ 
ἐπὶ τῶν πρότερον ϑῖτα 4ζ8. 239.519. ὁ 6. 218 54, βῖνο ἀε- 
τροηδίγαυψαπι, ὡς ἡ τῇ α πρὸς τὴν τῷ β, ὅτως ὼ ἡ τῷ β 

πρὸς τὴν τῷ Ὑ βῖπι Ηε6. 1131}"2. τὸ 4. 124522. --- καί ... καί 

αὐ ΒΘῃη6] Ροβίτϑπι Ρτίϊου]ατα γα υΐγαβ, τέταρτον εἶδος. δι- 
καστηρίων κὶ ἄρχυσι ἢ ἰδιωταις ὅσα περὶ ζημιώσεων ἀμ- 
φισβητᾶσιν ΠδῸ 16. 1800 Ρ22. --- δὰ καί ργαθρδγϑθύϊναται ροβῦ 
δ)! αποὰ ἱπίουνδ πὶ ἔτι τοίουτὶ νἱἀδθία Πὸϑ. 1289 584. 40. 
--- καί 4 »εὔβαι, ἀσυλλόγιστος μὲν ὄν ὼ ἡ Ἱ χρῆσις γί- 
νεται τοῖς ὕτω μετιῶσι ἢ τῶν ἐνδεχομένων συλλογισθῆναι 
Αδδ. 9128, οΥ ΥΖ δὰ τα0. 104 5328. καί, ̓  4 οἰΐαπι, γ6], 
ἀοταϊπαηὰϊ μ; αϑατρδύαπι (ϑυςῃ παν), ὁ τι ὼ μνείας ἄξιον, 
ὅ τι ὁ ἄξιον εἰπεῖν βἰπι Πβ12. 1274 011. 11. 1212 032, Ραῦ. 
1861.3419. πο019. 1456}14. εὐλαβώμενος ὰ λέγειν ΡΤ. 
1408.518, ΨῺ1 Ο ἀγιὰ Ζ2 1868 Ρ 11]. --- καὶ γὰρ καί μβϑ8. 
858081.--- καὶ δὴ καί μβ8. 8351 926, 358319. Μζ1.1028 
2, Π615.1299584. ποϑ4.1460 58. --- καί... δέ ΚΙ. 1." ΝΥ. 
10. 11 027, 12 86. 18. 14.088. ε18. 22 814, Αα45. 81 "84. 
β8. 5580. αἰ8. 439 012. ΖΙζ171. 611 35. ΠαΙ. 1252 318. 
ὙΥ16. 1287138. δ18. 12971}16 δ6 886ρ6. --- καί οὐ κατὰ 8 
Εἰ ογασῖῖβ ᾿πύθγάαπι σομΐαβα ποά. 1448}80. Φθ4. 255 321. 
8. 262 8329, υ8. 4571 "28. εν. 459 838 41], ἱπάθ κατα ῥτῸ 
καί βογτθοπάσπι Οαθ. 278 082. 

καίαρ. ἀπαρτήσας τὸ καίαρ (ΟΔρρθ}16 Βδηι, βάρος ὁ οοἀὰ ΒΚ) 
μχ15. 863"1. 

καικίας, πόθεν πνεῖ μβϑ. 868 "11, 80, 364515,}1, 12. κά. 
89422, 81. οἰυϑ ὑν ψυῖα σϑΊϑ9. 288. 162] δι, 
20. ὁ καικίας ὑγρός. νέφεσι πυκνοὶ τὸν ὄρανὸν μβ 6. 884 

518, 24. ἡ παροιμία, ἕλκων ἐφ᾽ αὐτὸν ὥσπερ καικίας νέφος 
μβθ.36414. πκς29. 948 "82, 84. 1. 940 318. 

ἄγευε ΑὙΙ12. 114] (σοφιστής 5680) 218 36). 
καινοπρεπεστέρως λέγων φαίνεται ΜΑΒ. 989 6 ΒΖ. 

ἢ. 45981, 400 318. --- ὃ λέγει Θεό- 
δωρος, τὸ καινὰ λέγειν ῬΎΙ1. 1412 825. καίπερ ὄντες ἀρ- 



808 καινότης 

χαιότεροι καινοτέρως ἐνόησαν περὶ τῶν λεχθέντων Οδ᾽ 2. 
808 581. 

καινότης τῶν κινδύνων ρ80. 1487}10. 
" , . Ν “ ,ὔ 

καινοτομειν τὴν πέρι τς γυναικας κοινότητα Πβ1. 1266 

185. --- δ.8οὶ ὅταν ἀπολέσωσι τὰς ἐσίας, καινοτομῆσιν ΠΕῚ2. 
1831619. οἱ τοιὅτοι καινοτομεῖν ζητῶσιν Πεθ. 1808 "41. 

, « ἐ ΄ ν ν Ν ᾿ καινοτόμος. οἱ ξωκράτυς λόγοι ἔχυσι τὸ κομψὸν αὶ τὸ και- 
νοτόμον ᾧ τὸ ζητητικόν Πβ6. 1265 512. : 

καινυργεῖν. ὁ βασιλεὺς γινώσκει αὐθήμερον πάντα τὰ ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ καινυργέμενα κθ. 898 "8. 
, ᾿ ῃ » ΓΝ ΜΕ Ὶ 

καίριος πληγή Ζγεῦδ. 185 314. μάλιστα δὲ καίριον ἐστι (Ηοπι 
Θ 84) Ζγεδ. 186 "18. 

καιρός, τἀγαθὸν ἐν χρόνῳ Ἠα 4. 1090 526, 82. ἡεα 8. 1217 
582, 81, 88. ἀοῇ ἐ χρόνος δέων Αα86. 48 "86. καιρὸς Ἐγ- 
τὰ ΜΑ ὅ. 98ὅ 580. 9. 990 828. μά. 1018 "22. -- κατὰ 

τὰς τότε καιρείς ρΡ14.1481518, οἴ ἐν χρόνοις τισίν 8416. 

πάσχειν τι ταχέως ἢ παρὰ βραχὺν καιρόν αρθ. 1251 510. 
κατὰ τὸν ὑπάρχοντα καιρόν, πρὸς τὰς παρόντας καιρύς ρῚ. 
1421 328. Πεδ. 1806}10. ἐν παντὶ καιρῷ η.β11. 1208 

10 

΄, 
κακος 

9. 1160 585, 1151 56-7. Ῥα]10. 1868 "14. ἀϊδὶ ἁμαρτία 
Ηε6. 1148 38. βγη μοχθηρία ΗΕ10. 1185}18, 24. μετὰ 
κακίας ψεκτόν Ηε1ὅ. 1188 "82, περὶ ἀρετῆς ᾧ κακίας" 
ὅτοι γὰρ σκοποὶ τῷ ἐπαινῶντι: ἃ Ψέγοντι Ῥαϑ. κακίαν εἶναι, 
ἀϊδβε ὀνείδη ἐπιφέρειν Ηὸ 6. 1128 582. 

κακίζει αὐτὸς αὐτὸν, Βγπ μεταμελεῖται ἡμβ11. 1211 1. 
κακκαβίζειν. τῶν περδίκων οἱ μὲν κακκαβιζυσιν, οἱ δὲ τρί- 

ζυσιν Ζιὸϑ. 58614. οἵ ἀθ Πϑραγὰθ ρο ΑΒᾺ ρῥ 50. 
κακόβιος καὶ βαρὺς ὁ ὑπάετος Ζιι82. 619 52. κακόβιοι αἱ 

ἀκανθίδες Ζι17. 61681. 
κακοδαιμονία, ορρ εὐδαιμονία ποθ. 1450 817. 
κακοήθεια τὸ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὑπολαμβάνειν πάντα Ῥβ18. 1389 

520. κακοηθείας σημεῖα Ζιαϑ. 491 "24. ἀκολυθεῖ τῇ ἀδικίᾳ 
κακοήθεια αρῖ. 1251 08. ᾿ 

ιδκακοήθης, ορρ εὐήθης Ρβ12. 1889 517. κακοηθέστερον ρϑ1. 
1448 "2. κακχήηθες ἡ πέρδιξ ἐστὶ ᾧὶ πανῶργον Ζιι8. 6138 }2 5. 
210. 1521871. -- ὀῆγμα σηπῶν κοκοηθες θ1604. 846 "17. 

κακοηθίζεσθαι. τῷ ὀιαβάλλοντι κακοηθιστέον ἐπὶ τὸ χεῖρον 
ἐκλαμβανοντι Ργ1δ. 1416 "10. : 

56. ἐπειδὴ ὁ καιρὸς ἧκε Πα11. 128ὅ9514. τὸ τέλος τῆς ξοκακοθηνεῖν τὰ πρόβατα, ορρ εὐετηρία Ζιζ 19. 514 51. 
πράξεως κατὰ τὸν καιρόν ἐστι ΗὙΙ. 1110 314. καιρῶν πα- 

ραπεσόντων ρθ. 1421 20,20. χρῆσθαι πρὸς τὰς πολεμικὸς 

καιρές ΠΕ11. 181416. καιρὴς παραδιδόναι τοὶς ἐπιθεμένος κακολογίαι, ορρ ἔπαινοι, ἐγκώμια ρ80. 1441 318. 81.1444 

ΠεΙ0. 1312 »25. καιρὸς εὐφυὴς πρὸς σύλληψιν 269. 152 

κακολογεῖν ρ860. 144111. δεῖ μὴ σκώπτειν ὃν ἂν κακολο- 
γῶμεν ρ80. 1441 15. 

"4, 28. 

ν8ὅ. καιροὶ τῶν σωμάτων πρὸς τεχνοποιίαν, συγκαταβαίνειν δ κακολογικὸν εἶδος, οἰὰβ 16,568 ρ86. 
ταῖς ἡλικίαις ἐπὶ τὸν αὐτὸν καιρόν Πη16. 1385 541, 1884}85. 

τῇ τὸ μέλιτος ἐργασίᾳ καιροὶ διττοί εἰσιν Ζιι40. 620 "29. 
κακολόγος Ηδ 8. 1128 58. ΡῬβά. 1881 "7. βγη ἐξαγγελτικός 

Ῥβθ. 188411, 8. 
-ἰ ἕτερος ἔσται τῷ ὀιασκέψασθαι καιρός, ᾧὶ ἄλλοθι καιρὸς κακομιμήτως γράφειν ποϑδ. 1460 582 (ἀμιμήτως ε οοὰ Α“ 

». “ 

ἔσται, αὶ σκέψις ἄλλων ἐστὶ καιρῶν, ἐν ἄλλοις καιροῖς οἱ- ΜῈ]. οὔ Μυθ ΒἈ 22. 148). 

κειοτέροις ποιητέον τὴν σκέψιν, ἐρῶμεν ὅταν λέγειν ἢ καιρός δῦκακόνυς τῷ δήμῳ Πεϑ. 1810 39. 
ϑα Πβ10. 1272 526. 8. 1209 328. γ8. 1276 1481. ΗβΊ1. 
110857. μβ8. 808 528. αἴ. 844}260. Ζμβ14. 658 18. 

Ζγβ4. 140}12. ἡ ἀπορία ἔχει τινὰ καιρόν Μη8. 1048 Ρ25. 
- ψυχροτέρα ὅσα τῶ καιρὺ (᾿αἱέτα πιοάππι") πλ1. 94 388. 

καιροφυλακτεῖν τὴν χρῆσιν Πθ8. 1838741. 
καίτοι, α νογῦο βηϊΐο καίτοι ἔδει, καίτοι ἐκ ἔδει 41] μα12. 

848.522. 8. 846 "24. 8. 341 384. βΊ. 865}18. 9. 86911. 

Φ0θ1.281 325. Πε8. 1802 "19. κδ. 396.ν88. 4]. καίτοι - γε 

ῷδι4. 220 35. εἢ. 226 584. Ψαδ. 410}20. ΜΑ1.981}10. 

κακοπαθεια, ορρ τρυφερότης οἱ καρτερία ἡεβ8. 1221 39 ΕἾ, 
καρτερεῖν πολλὴν κακοπαθειαν Πγδ. 1218 Ρ28, παύεσθαι τῆς 
κακοπαθείας ρ11. 1482 519." 

κακοπαθεῖν ἢ ἀτυχεῖν τὸ μέγιστα Ἠαϑ. 1090 31. οὔ ηεη12. 
1245 089. πολὺν χρόνον κακοπαθεῖν Ρβ 20. 1398 "26. 
πραγματεύεσθαι ἢ κακοπαθεῖν τὸν βίον ἅπαντα Ηκβ. 1176 
"29. ὅσοις ἐξυσία μὴ αὐτὸς κακοπαθεῖν Πα1. 1255 086. -- 
πολλὰ κακοπαθεὶν περὶ τὴν γένεσιν τῶν ἀριθμῶν Μνβ. 1098 
ΒΩ26, 

8. 9881. γὅ. 101017, 88 ἃ]. καίτοι γε μβ9. 871055. «ἡ κακοπαθητικός, βγη σκληρός, ταλαίπωρος ἡἠεβϑ. 1221 581. 
Μγά. 1008 28 (ν] καίτοι- γε). κϑ. 1061 820. νθ. 1092 

- ΒΥ. (γε οπιὶ ΒΚ). πο1δ. 1454 321. κὅ. 390.388. χθ. 798 

ν92. οἵ Εμοκθα 1 8586. --- καίτοι ὁ ματίϊο θήλεια ἕνα πόρον 
ει, καίτοι κύστιν ἔχυσα Ζιεδ. 841 310. καίτοι πεφυκότος 

ἄνω τῷ θερμᾶ φέρεσθαι μβ9. 869 .520. οὗ κὅ. 897 528. 6. 46 
898 026, 399 38. πκα]6. 929 516. 

κακηγορεῖν 686 ρῥτομίδοίυΣ Ηεϑ8. 1129 Ρ28. 
κακηγορία, συνάλλαγμα ἀκύσιον βίαιον Ἠεῦ. 1181 39. 
κακία καὶ ἀρετὴ περὶ τί λέγεται, τί ποιεῖ Φη8. 240}18, 20, 

κακοπαθῶς ζῶντες, ορρ ἀνιέμενοι ΠΙβ9. 1269 "10. 
κακόπατρις Πιττακός (ΑἸ]οδοὶ ἣν 81) ΠγΎΙ4. 1285 589. 
κακοπέτης ὁ χλωρίων Ζι15. 616911. 
κακοποιία. ἐμφανίζειν τὴν τῶν ἐναντίων κακοποιίαν ρ1θ. 

1482 89. 

κακοποιός Ηδ9. 1128 518. --- πρὸς τὸ κακοποιὸν τῆς ὕλης 
ἀτενίζειν τὴν διάνοιαν ᾧῷαϑ. 192 51δ. 

κακοπονητικὴ ἕξις Πη18. 188567. 
κακόποτμος ὄρνις ἡ κρέξ Ζιι11. 616 21. 

241 328. κακία πᾶσα τῶν πρός τι, ἕξις Φη8. 248 380, 11. δ0 κακόπυς. τῶν ὀρνίθων εἰσί τινες κακόποδας, εὔπτεροι δέ Ζιαϊ. 
ἡ κακία ἔκστασις ᾧ φθορά, ορρ ἡ ἀρετὴ τελείωσις ᾧη8. 

446516,}80, 241738. διαφορὰ φυτῶν ἐν χρηστότητι καρ- 

πῶν ἢ κακίᾳ φτα4. 819 586. κακία ἀεῇ οἱ οἰυ8 εἴδη ἀθβοσὶ- 
Ῥυπίαν Ρβ6. 1888}19-1884 39. κακία τῷ λογιστικῶ, τῷ 

481024, 28. 
κακοπραγεῖν ἀναξίως Ῥβϑ. 1886 "26. 
κακοπραγία Πδ1:. 1290511. αἱ ἀναξιαι, παρα τὴν ἀξίαν 

κακοπραγίαι Ρβ9. 138610. ηεγ7. 1238 Ρ22, 26. 

θυμοειδῶς, τῷ ἐπιθυμητικῶ ἀθῇ ἀρ]. 1249}29. ἡ κωμῳδία δὲ κακόπτερος ᾧ εὐπὺς ὁ μαλακοκρανειῖς Ζιι22. 6171 ΒΆ, 
μίμησις φαυλοτέρων, ὁ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν ποῦ. 
1449 282. ἀρετῇ ᾧ κακίᾳ διορίζυσι τὸ ὀϑλον ᾧὶ ἐλεύθερον 
Παβ. 1268 "39.᾿ ἀρετὴ ᾧ κακία πολιτική ΠγΎϑ. 1280 Ρὅ. αἱ 
τῷ ἤθυς κακίαι Ῥβ6. 1884 58. ἡ ἀρετὴ ἢ ἡ κακία ἡ ἠθικὴ 
περὶ ἡδονὰς ᾧ λύπας Ἠη13. 1162 "δ. κακία, ορρ ἀρετή, 80 
ἰδὲ ἀκρασία, θηριότης Ἠεδ. 1180 "20. η1. 1145 516566. 

κακός. ἀγαθὸν ἡ κακὸν ὑκ ἔστιν ἐν γένει, ἀλλ᾽ αὐτὰ γένη 
ΚΙΙ.14524. τῶν μήτε ἀγαθῶν μήτε κακῶν ἀντίθεσίς τις 
πρὸς τὰ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακά 121. 1498 582, 40. τὸ 
ψεῦδος ἐν τῷ αὐτῷ γένει τῷ κακῷ ΨΎΤ. 48111. τὸ κα- 
κὸν ἐκ ἔστι παρὰ τὰ πράγματα Μθ9. 1051 818. τὸ κακὸν 
τὸ ἀπείρα (Ργυμα5) Ηβ5.1100."29. τὸ ἀριστερὸν ἡ κάτω 



κακῦν 

ὃ ὄπισθεν κακὸν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι ἢ 195. 1681 325. τὰ 
ἁπλῶς κακά, ΟΡΡ τὰ ἁπλῶς ἀγαθαί Ηε10. 1184 584. ἀλη- 
θὲς κακὸν συμβαίνει ἐκ ψευδῶν ἀγαθῶν Πὸ 12. 1297511. 
τὸ μεῖον κακὸν ὠγαθὸν πως Ἠε2. 1129 "8. τὸ κακὸν πολύ- 

μορῷον ηεηὅ. 1289 812, τὸ κακὸν ὰὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσι Ηδ 11. δ 
1120 812. κακὸν φθαρτικὸν ὃ λυπηρόν Ρββ. 1885 "18. πο- 
λετικϑ γνῶναι τὸ ἐν ἀρχὴ γινόμενον κακόν Πε8. 1808 "84. 
τὰ κακὰ συνάγει τὰς ἀνθριώπυς Ῥαθ. 1862 588. -- κακὴ 

τύχη, ἀοῦ Μίκβ. 1065 3856 (οἴ φαῦλος). -- κακός, βγη κα- 

Καλλίας 869 

7, ἐν τοῖς προλιμνάσι τῶν λιμνῶν πρὸς τὰ καλαμώδη 
Ζιζια. 568.821. 

κάλαρις (Υ] κόλαρις). τὸν κάλαριν οἱ γαμψώνυχες κατεσθί- 
σσιν Ζιι1. 609 827. (βοδ σοῦ τποηϑῦ οϑ]αυῖπι ἀυθῦλ Θ880 
ποοίαγηθπι, «7 ΒΙ]ΠΘΥ οἰ πιούδο! ] θη Αἰ θθτ 1, Ἰηὐογργϑίδίαν, 
4.86 Αἰ δὶ κίλλυρος ποιηϊποίαν. ἘσΏρΊ Πα ροίγομϊα Οσ. ἀα- 

διϊδηῦ 51 10. 80.161, 162. ΑΖΙΙ 94, 40.) 

Καλαυρία. τὴν Καλαυρίαν Εἰρήνην τὸ παλαιὸν ὠνόμαζον 
ἢ 555. 1669 Ῥ41. 

κοποιός Ἠδ9. 1125 518. --- κακῶς ἀκόέειν, πολιτεύεσθαι τὸ καλεῖν τὸς φίλυς εἰς τὰς εὐτυχίας προθύμως, εἰς τὰς ἀτυ- 
ΠγΎ14. 1285 11. εϑ. 1802 80. -- χείρων Η8. 1160527. 

ὉΡΡ βελτίων Πλ11. 1296}6, 8. τίνων τετραπόδων χείρω 
τὰ κρέα Ζιθ10. 596 "8. --- χειρίστη παρέκβασις, τυραν- 
νίς. δημοκρατία Πὸ2. 1289 339, 40,52, 8. 

κακᾶν τὸν λέοντα θ146. 846 5838. τὸν ὄχλον ΠΕΙΟ. 1811 818. 16 

ἄχρηστος τροφή, ὅ ἀναλισκομένυ πλέονος μάμστα κακῦται 

[ φύσις Ζγαιϑ. 125 80. 
κακυργεῖν. αὶ ῥᾷδιον “κακυργῆσαι ὀλίγον χρόνον ἄρχοντας Πεϑ. 

1808.»19. κακυργῶν Ρ18. 1482 1. ἐκ ἐπιωρκησαν μέν, 
ἐκακύργησαν δὲ ὺ ἔβλαψαν τὰς ὅρκυς ἢ 148. 1802 11. 30 
κεκακυργηκότες τὴν πόλιν ρ22. 1484 522. ἡ ὔ ικτις τὰ σμήνη 

κακυργεῖ Ζιθ. 61218. -- κακυργεὶν ἴῃ ἀϊβραϊδπάο ΡΎγ2. 
1404}39. τιῖ2. 172 "20. ᾿ 

κακυργία Ηι8. 116512. Πβ6. 1265 12. ἀΐδύ ὕβρις ΠῸ11. 
1295 "] 1. 15 

κακυργικὰ ἀδικήματα, ἀϊθε ὑβριστικα,, ἀκρατευτικά Ῥβ16. 
1391.518. ς 

κακῶργοι ἢ Μμικροπόνηροι, ἀϊδι ὑβρισταὶ μεγαλοπόνηροι 
Ππδ11. 129510. τῶν ζῴων ἔνια πανῶργα νὰ κακῦργα, κα- 
κυργότερα Ζιαι. 488.}20. 11. 608 "1. --- ἡ δημηγορία ἦτ- 80 
τὸν κακθργον δικολογίας ῬαΙ. 1854 528. 

κακόφωνος. τὰ ξηρὰ κακόφωνα ακ802 Ρ28. 
κακόχροοι αἱ ἀκανθίδες Ζιι11. 616.}81. 
κακόχυμος πλὶ1. 954 410. 
κακωώδης. ποιεῖ κακωδεστέραν τὴν ὀσμήν πβ18. 86110. 85 
χ88. 926 ν19. 

κάκωσις. αἰκίαι σωμάτων ὺ κακώσεις ΡῬβ8. 1886 38. 7. 
18385524. δίκαι (γραφαὶ) κακώσεως 881. 1541 "8, 1δ. 

κάλαθος συκαμίνων Ργ11. 1418 4921. 
κάλαι ον. ὕστερον λαμβάνει τὰ ὄρνεα τὰς ποικιλίας ἕν τε τοῖς 40 

πτερώμασι ἢ τοῖς καλαίοις χα. 199 14 (καλλαίοις Βον 
5 ὙΒΘΟρΒΣ ΙΗ δ18 ιά, οἴ καάλλαιον). 

καλάμη. ἐν ἀρρᾳ καιομένης καλάμης μαά. 841 027. --- 
ταθῦΒΡὮ τὸ γῆρας καλάμη ΡΥ10. 141014. 

καλαμίνθη μεταβάλλεται εἰς ἡδύοσμον φταῖ. 821 8329. ἔοτῇ 45 
Με ῖββα δἰ υλϑβὲτη διδιλ. οὗ ΕἾδβδδ 182... 

καλάμινον πῦρ πγῦ. 811 ΡΩ9. 
κάλαμος. τόπος ἐν ᾧ πεφύκασι κάλαμος. ὼ σχοῖνος μβ3. 

889 Ὁ1. οἱ καλαμοι οἱ πεφυκότες ἐν ταῖς λίμναις Ζιθ19. 
801 514. ζ14. 668 526. ἐκτίκτειν πρὸς τῷ καλάμῳ ὴὶ πρὸς 50 

τῷ βρύῳ Ζιζτά. 568 229. κάλαμος, οοπὶ ὄροφος, θρυαλλίς, 
στρόβιλος, πίτυς 252. 1524}86. σοβῶσι τὸν κάλαμον ὼ 
τὴν ὕλην Ζιι88. 6320 585. ὕδωρ θερμὸν περιχέσσι τοῖς κα- 

καλινὸδεῖσθαι. 

χίας ὀκνῶντα ΗΙ11. 1171 515. οΓ Γ 489. 1558 88. δθηδὰ ἴὰ- 
ἀϊοῖαὶὶ ἷᾳ χκλητεύειν. ἤδη κεκληκως πχθ18. 951 328. --- 
καλεῖν ὄνομα, ἕτερον ἢ ἢ ταύτον Πγ8. 1216 Β11, πεποιημένον 

ὄνομα ἐστιν ὃ ὅλως μὴ καλύμενον. ὑπο τινων αὐτὸς τίθεται 

ὁ ποιητής πο2]1. 1457 088 (βγη τὸ ὀνομαζόμενον 1458 86. 
ΨῊΙ Ῥοοὺ ΠΙ 816). ἣν ἀντίχθονα ὄ ὄνομα καλῦσιν Οβ18. 298 
824, ταῦτα μάλιστα, καλῆσι τὸς μὰ κινα μένας ηεγϑ. 1281 

811, καλῦνται ἐπιστάται ει τὸ τύτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς, 
Πζβϑ8. 1821}88. ἀφ᾽ ὧν ἋΣ τὰς ἀμπέλες τραγᾶν καλῶσιν 
Ζιε14. 546 "8, καλεῖται τὸ κοινὸν ὄνομα πολιτεία Πγτ. 
1219 338. ὑχέτι ὡς οἱ πολλοὶ κλητέον ἀλλ᾽ ὡς ὃ ἰατρός 

τβΣ. 110521 (εἴ προσαγορευτέον ταῖς ὀνομασίαις καθάπερ 
οἱ πολλοί 51 1). καλῦσιν αὐτὸ κεφαλήν τινες, θκ ὀρθῶς χα- 

λῦντες Ζιδ!1. 628 Ρ2δ. ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι τὸ τῆς 
πολιτείας εἶδος καλεῖται Πδ 8. 1294 818. αἰθέρα καλεὶν ἐνό- 

μισεν μαϑ. 839 "24. καλεῖν εἰωθαμεν βασιλείαν ΠΥ. 1219 
482. ἣν καλᾶμεν ἀστραπήν Μβϑ. 869 "6. ὃς καλθσιν ἰ ἰσχυ- 
ρογνώμονας Ἠη10. 1151 "8. ὃν ἐκάλον αἰσυμνήτην ἣ τύ- 
ρᾶννον Πγ1ὅ. 1280 088. ἥ Τυρταίν ποίησις ἡ καλυμένη 
Ἑὐνομία Πετ. 1806 589. ὁ καλύέμενος ἀήρ, ἄνθραξ, τὸ κα- 
λυύίμενον γάλα, τὼ καλώμενα ἄστρα μαδ. 839 58. ὃ9. 587 
17. αθ. 842 25. ΟβΊ7. 289511. οἱ περὶ τὴν Ἰταλίαν, κα- 
λέμενοι δὲ Πυθαγόρειοι Οβ1 8. 298 320. οἱ χαλεΐμενοι Πυ- 
θαγόρειοι μα 6. 842 580. 8. .,846.18. Οβ2. 2847. ΜΑδ. 
985 028 ΒΖ. 8. 989 029. τὸ περὶ τὴν τροφὴν πλῆθος οἱ κα- 
λύμενοι γεωργοί, τὸ καλεήμενον βάναυσον Πδά. 1290 540, 
1291 81. ἡ καλυμένη πολιτεία Πὸ 8. 1290.817. αἱ πολλαὶ 
τῶν καλυμένων ἀριστοκρατιῶν ΠΕ΄. 1801 412 (εἴ τῶν ὀνο- 
μαζομένων πολιτειῶν 218). οἱ καλώμενοι σύμβυλοι Πε1. 
1807114. ἡ ἐν Φαρσάλῳ ἵππος ἡ Δικαία ; καλουμένη Ζιηθ. 
ὅ86 514. ἡ ἐν Φαρσάλῳ ᾿κληθεῖσα Δικαία ἵ ἵππος Πβ8. 1262 
824. --- κλητός. πρέσβεις ὼ τεχνίτας κλητύς οβ1852}81. 

κάλη. οἱ βόες, ὥσπερ αἱ καμηλοι, καλας (δίς Δὰῦ ς ςοἀά, 
χαίτας ΒΚ, καμπὰς ΑΙἀ) ἔχυσιν ἐπὶ τῶν ἀκρωμίων Ζιθ28. 
606.5416. οὗ ΡΙπ ΠΙ 70 ϑγυίδοῖβ ποθὴ ρβ]βαγίδ β6α ρί θοῦ 
ἴῃ ἄοτβο. 

βρέξαντες ὕδατι ὅτω καλινδῶνται ἐν τὴ γῆ: 
τοῖς πτεροῖς πρὸς τὴν κόνιν Ζιιθ. 612 820. 7. 612 "94. 

κάλλαιον. τὸ καάλλαιον σΙ κάλλιον) ἐξαίρεται ταῖς ἀλεκτο- 
ρίσιν Ζιι49. 68110. τὸ τῶν ὀρνίθων ἔξωχρον πότε Ζιι49. 
681 Ρ28. λαμβάνει πάσας τὼς τοιαύτας ποικιλίας ἔν τε τοῖς 
πτερώμασι καὶ ἡ τοῖς καλαίοις (ν 1 κάλοις, καυλοῖς, λόφοις καλ- 
λαίοις Ὀϊὰ ΡΓΆΘΓΣ ΧΙΝ, 5 ὙΒΘΟρν 11 518) χθ. 199}14. 

λάμοις διὰ τὸ θᾶττον πήγνυσθαι μα12. 84981. καμπτὰ ὰ Καλλίας μητραγύρτης, ὦ δαδῦχος Ῥγῶ. 1405 320. ἐπὶ τῷ 
εὐθωνταί, οἷον καλαμος ὸ λύγος μ9. 385 "27. ἄνθος τῷ δ 
καλάμια Ζιε21. δ68 321. οἱ κάλαμοι ἔχωσι δεσμός φταδ. 
820519. -- κάλαμος ἁλιευτικός Ζμδ12. 698 328. κάλα- 
μοι, ἐν οἷς ἱστᾶσι τὰς ἀμπέλως. Ζιεβ80. 558 "8. ποιῶσι βόα- 
βον, οἷον διὰ τῶν καλάμων τῶν τετρυπημένων τὰ παιδία 
ανϑ. 4715 517. Αγαπάϊπίβ ΒΡ ΨΆΓ. 60 

καλαμυΐδης. σηπία ἐκτίκτει περὶ τὼ καλαμώδη Ζιε18. 5560 

Καλλίν (Ο] 98, 6) 870. 1ὅ840512. 587. 1578 081. --- 

Καλλίας ποπιθῃ υβἰζαἴατῃ 88 βἰ σπϊβοδπάστι ἀαδιη]ϊδοὺ μο- 
πιΐμϑπι, νϑίατ ΜΑῚ1. 981 58, 19. 9. 991 27,11, 16. δ18. 
1022 526 58η64ᾳ. ζ΄. 1080}20. 8. 1033 Ρ24, 1084 86. 10. 
1085ὅ.382. 11. 1037 3488. ι9. 1058 10. Ῥαῶ. 1856 080. 

βά4. 138155. Αα27. 48 521, 81, 86. δ19. 100 Ὀ1. τι1 7.178 
41, 1. 232. 119 85 4]. 



860 καλλιαστράγαλος κάλυμμα 

καλλιαστράγαλος ἐκ ἔστιν αὶ ὅν ὑς ΖΙβι. 499 "22. καλός. τὸ καλὸν ὁμώνυμον τα 15. 106 322. ἀϊδὲ τὸ ἀγαθόν 
καλλιγραφύμενοι τὴν ἀπομίμησιν ρ1. 1420}17. 100 δὰ Μμϑ8. 1078 381, οἵ Ρβ18. 1890.51. ηεη1δ. 1248 }19, 

ῬΒγγη Ρ.128. η.β9. 1201 529. τὸ κάλλιστον Κ᾿ ἄριστον πότερον ἐν ἀρχὴ 
καλλιέλαιος, ἀϊδθὲ ὠγριέλαιος Φτα 6. 820 Β40. οὗ Μίεγον ΝΟ ΜλΤ1. 1012 582, τὸ καλὸν ἡ τὸ θεῖον αἴτιον, ἀεὶ κατὰ τὴν 

Ῥδιηᾶβο 94. δ΄ αὐτῷ φύσιν τὸ βελτίονος Ζγβι. 181 25. τὸ ἁπλῶς καλὸν 
καλλιεπεῖσθαι, πιορὰ εἰ ὀῦλος καλλιεποῖτο, ἀπρεπέστερον ΗΕε12. 1186 22. τὸ καθ᾽’ αὐτὸ καλόν, ορρ το πρὸς χρείαν 

Ργ3.140416. τινὰ καλόν πιδῶ. 896}22. τὸ καλόν ἀοῦ Ραβ. 1862 δ8. 
καλλιερεῖν. καλλιερῆσαι ἢ 404.1545 81. : 1.1864 21. 9. 1866 Ἴ88-18071}}20. ρ2. 1422 515. περὶ 
Καλλικλῆς ἐν τῷ Γοργίᾳ (ΦΙαιοπί8) τι]. 1718 38. -- καλὴ ε αἰσχρῷ Ῥαϑ9. ταὐτὸν τὸ καλὸν Ἂ πρέπον τεῦ. 188 

Καλλίκλεις (οπΐ: βρρὶ ργο ὦ Λυσικλῆς) ργὸ ὀχϑιιρὶο ρο- ᾿ὸ 818. τῇ καλῇ εἰδὴ μέγιστα τάξις. ὶ συμμετρία καὶ τὸ ὡρι- 
Β [πὰ ρ16. 1482 84. σωένον Μμ3. 1078 8286. τὸ καλὸν ἐν πλυθει, ἐπ εῆς τάξει 

Καλλικράτης τις πρῶτος τῶν δικαστῶν τὸς μισθὲς εἰς ὑπερ- Πη4. 18205838. ποῖ. 1460 081. τὸ καλὸν ἐν τοῖς τὴς φύ.- 
βολὴν ηὔξησε 422. 1548 588, 86. σεως ἔργοις καὶ ἐν τοῖς τῆς τέχνης Ζμαι. 8689 ὕ20. ὃ ἕνεκα 

καλλικύριοις οἱ ἀντὶ τῶν γεω μόρων ἐν Συρακύσαις γενό- συνέστηκε τέλως. τὴν, τῷ καλῷ χώραν εἴληφεν Ζμαῦ. θ4ὅ 

μενοι [δὅ44. 1568 840. 156. 825, τὸ καλὸν τέλος τῆς ἀρετῆς ΗΥ10. 111518. ὁ 2. 1120 

Καλλιόπης κραυγή (Ῥίοηγβ ΟἸδ] ἔγ 7) Ργῶ. 1408 333. 428 (86 ἡ πᾶν τὸ καλὸν κινὸν ἐστί Ζκ6. 100 Ρ2 6). ἱπᾶθ 
Καλλιόπη ΘΧΟΙΙρΙ πὶ ΠΟΙ ἷ8. ἐπι ἰηὶ τι 14. 173. 580. ἴῃ ἀββογι 6 πα 18. υἱγύα 8 80] 6 μηἷβ ΤΌγηὰδ τῷ καλϑ ἕνεκα, 

Καλλιππίδης πο26. 1462 49. πίθηκος πο26. 146] "88. ΒΥὰ ὡς ὁεῖ. ὡς ὁ λόγος, ὀρθῶς Ηδ4. 1122}71. 2. 1120 
Κάλλιππος ἐποίει τὰ περὶ Δίωνα Ρα12. 1878.519. --- ἡ 424 8ηη. 8.1121 4, 6. 1128 82ὅ. Ὑ10. 1115}12. ημα 22. 

Καλλίππυ τέχνη Ρβ28. 1899510, 1400 34. --- Καλλιππος 30 1191 Ῥ1δ- 20. καλόν (βς ἐστι), Βγὼ ὃει Ηηϑ9. 1118 12. 
τίνα ϑέσιν τῶν σφαιρῶν ἐτίθετο Μλ8. 1018 "82 ΒΖ. --- πρὸς τὸ καλὸν ζὴν Ηδ 8. 1121 "10. ἀναφέρων πρὸς τὸ κα- 
Κάλλιππος δχϑιαρ]υπι ποιαὶπὶβ ΟΟτηροβίθὶ ε 2. 10 821. λόν Ηδ12. 1126 .}39. πράξεις καλαί Πγ9. 1281 8). ποά. 

Καλλισθένης Ῥβ8. 1880 "12. θ182. 848 "8. 1448 "25 (οὔ σπυόαϊος 3. 1448 52). τὰ καλά, ὁΡΡ τὰ 
καλλιστέφανος καλεῖται ἡ ἐν τῷ Πανθείῳ ἐλαία θ51. 884 φαῦλα ΜΑ 4. 985 32. τὰ καλαὶ καὶ ἐπαινετα,, ἀϊβὶ τὰ τίμια, 

Α12. 6 ταὰ ὠφέλιμα 110. 1496 585. καλα, ἀἰθέ ἀναγκαῖα, χρή- 
Καλλίστρατος οβι850.516. κατὰ Μελανωπυ Ῥα14. 1874 σιμα Πη14. 1888 "88, 86. οά. 1291 318. Ηὁ 8. 1126 511. 

26, ἐν τὴ “Μεσσηνιακῇ ἐκχλησίᾳ Ῥγ17. 1418 510. δες παιδεία ἐλευθέριος ὶ καλι, ΟΡΡ χρησιμη, ἀναγκαία Πθ3. 
ὀάμας κατὰ Καλλιστράτυ Ραῖ. 1304 8319. 1888 482. --- καλὸς κἀγαθός ἀεδῖ ημβ 9. 1201 082. οἱ κα- 

καλλιτέκνν μητρὸς θύγατερ (ὁχ οαγιαΐπα δ]αρίδοο Ασὶβίο- λοὶ κἀγαθοί, ἱ ᾳ οἱ γνυΐριμοι ἴῃ τΘὈυ8. ρυθ] οἷα Π9. 1210 
6115) 7622. 1588 88. 80 "24, 1271] 828. ὁ 8. 1298 "89, 42, 1294 818. --- χωρίον 

καλλιχθυς, σαρκοφαάγος, συναγελαζόμενος ξ 297. 1529 "5. δημόσιον ἐν καλῷ πρὸ τὴς πόλεως ρ8.1424 5386. --- τῷ 

καλλίχοιρος. τῶν ὑῶν αἱ μὲν εὐθὺς καλλίχοιροι, αἱ δὲ ἐπαυ- κόκκυγος ὁ νεοττὸς μέγας Ὁ καλός 98. 880 Β16. Ζιι19. 
ξανόμεναι Ζιζ 18. 8ὅ18512. 618517. --- καλῶς. τὸ εὖ τῷ καλῶς ταύτον Ηζ 11. 1148 

καλλιωώνυμος τείεγίυγ ἰαύοτ τὰ πρόσγεια, Ζιθι4. 598511. 816. τὸ αἴτιον τῇ καλῶς εἶναι ρ1. 1421 514. καλῶς γι- 
χολὴν ἔχει ἐπὶ τῷ ἥπατι. ὅσπερ ἔχει μεγίστην τῶν ἰχθύων 85 νεσθαι ὼ δικαίως Πὸ 4. 1291 8341. καλῶς ζὴν 4 εὐὸαι- 

ὡς κατὰ μέγεθος, Ζιβιδ. 506 "10. ἐπὶ τῷ λοβὺ τῷ δεξιθ μονεῖν ἡεα1. 1214381. 2. 1214 08, 16, 17. 8. 1215 410, 
καθημένην ἔχει χολὴν πολλήν. αὐτῷ ὁὲ τὸ ἧπαρ κατὰ τὴν 18. ΠγΒ. 1218 "28. 9. 1281 ἃ). ΗΙ10. 1170 27. εἰς 
λαιὰν φορεῖται πλευράν ἢ 398. 1529 99 (Ρυϊομον ΟβΖβθ. τρυφὴν ἢ τὸ καλῶς ζὴν Ποά4. 1291 84. καλῶς ἔχειν 46 
ὕταποβοοραβ (βοδθογ Ὁ) Ουνίον ΠῚ 2906. Ο]1 168. 580 ΟΥ τοροηΐδυβ δγΌ θὰ8 μα1ά. 852 51,11. ὁ ἐρωδιὸς ἡ νεοτ- 
ΚαΖι 84, 25. ΑΖΙ1 129, 28.ὄ Εὶ 87. 18). 40 τεύει ἢ τίκτει καλῶς ἐπὶ τῶν σένορων Ζιι18. 611.38. ἡ 

καλλος ἀοῦ Ραδ. 1861 071-18. ἡ εὐγένεια ὼ τὸ καλλος Πγ1.2. πολιτεία καλῶς ἔχει ΠῸ14. 1291 088. καλῶς ἔχει πάλιν 
1282 089. τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς. τῷ σώματος͵ Παδ. 1254 θεωρῆσαι Μμ6. 1080 812. οἔρ]1. 1421 826. καλῶς λέγειν, 

589. τὸ κάλλος τῶν μελῶν τις συμμετρία ΤΎἸ. 116 Ὁ21. εἰρῆσθαι. ἀποφήνασθαι, ὑπολαμβανειν βἶτα, ἱ 6 ὀρθῶς Ηα1. 
τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι, οἱ μικροὶ δ᾽ ἀστεῖοι αὶ σύμ- 1094 52. 8. 1098 "10. γ8. 1111 824. θ9. 1159 39. Πβ6. 
μετροι, καλοὶ ὁ ἅ Η1. 1128 Ἐ7. καλλος ὀνόματος ΡῪ 2. κς 1256512. μβ2. 865 δ] 4. γ΄. 8τῦ 5, καὶ καλώς ἔχει φά- 

᾿Ξ 140556. ναι Ἠη18. 1158.318. περὶ τῆς ἐσίας λέγειν κάλλιστα Ψψα1. 
καλλύνειν. οἱ ἐν τῷ ἀργυροκοπείῳ καλλύνοντες κερδαίνυσιν 402 "25. καλῶς ἐπιμέλεσθαι Πεθ. 1805 "20. 

πκὸϑ. 986 "27. Καλυὸυίν (Ευγὶρ ἔν 619) Ργϑ. 1409 ὑ10. 
καλλύντρυ ἄνθος Ζιε31. 858 820. Ρἰδηίδ ἰφποῖβ. κάλυμμα. αἱ σκεπαζόμεναι τρίχες πίλοις ἢ ἥ καλύμμασι πο- 

καλλω πίζονται αὶ σεμνύνονται ἐπὶ τοῖς τοιάτοις ἡμαϑά. ῷ λιῆνται θᾶττον Ζγεῦ. 185 528. ὀϊὰ τὸ δεῖσθαι τύτοις (ὃρ- 
119519. δριῦντες ἐλεγχομένας ἔργῳ. τὰς ἐκείνως καλλω- χεσι) σκέπης ἢ καλύμματος Ζγαι2. 1191. --- ορθγου]απι 
πισαμένας πόλεις Πη11. 13830}84, μή ποτε καλλωπίζεσθαι α. Ὀγβποβίαγαμα. τὰ ἔχοντα καλύμματα πάντα ἐκ πλαγὼ 
δόξω Ρ1. 142154. ἔχει τὰ βράγχια, κάλυμμα ἀκανθῶδες τῶν μὴ σελαχωῤῶν, 

καλλωπιστής. ἐπεὶ καλλωπιστὴς ὼ νύκτωρ πλανᾶται, μοι- δεν ματωοες βατράχυ Ζιβι8. δ0552,7. ν ιβ ἀγχιον Ρ142 

χός Ῥβ24. 1401 "24. τιδ. 167 510. εὸ Ρά. --- ὃ. κήρυκος ἡ νκαλυμένη γλῶττα ὑπὸ τὸ κάλυμμα 
καλοκαγαθία ἀρ ἡεη 15. 1248 "10, 84, 1249 17. περὶ κα- Ζιε15. δ41 5, -- 8. αἱ χρησταὶ μέλιτται ἐργάζονται τὰ 

Χοκαγαθίας ηεη1δ. η.β9. μεγαλόψυχον εἶναι ἐχ οἷον τε τε κηρία ὁμαλὰ ὺ τὸ ἐπιπολῆς κάλυμμα πᾶν λεῖον" αἱ 
ἄνευ καλοκαγαθίας Ηὸ 1. 112484. οἱ ἐπιφανέστεροι μᾶλλον μακ αἱ τά τε κηρία, ποιῶσιν ἀνώμαλα κα χ τὸ κάλυμμα ἀνῳ- 

τὴν καλοκαγαθιαν ἀσκήσυσιν ρ8. 1424 "1 τ. προτρέψασθαι δηκὸς, ὅ ὅμοιον τῷ τῆς ἀνθρήνης" ὁ γόνος τῶν μελιττῶν διελὼν 

πρὸς καλοκαγαθίαν Ηκ]0. 1179 "10. τις ἄρχοντας τὸς 80 ι τὸ κάλυμμα ἐξέρχεται Ζιι40. θ24 "81, 625 32, "82. οἵ 
ἀρχομένυς μετέχειν δεὶ καλοκαγαθίας Πα18. 1259 "84. ἐπικάλυμμα. 



καλυξ 

κάλυξ, ὅσα ἐν κάλυκι ἀνθεῖ Ζιε2 2. δὅ4 512. 
καλύπτειν. βράγχιω καλυπτόμενα καλύωματί τινι Ζιβ18. 

508 88. --- καλυπτός. τὰς ἁμίας τὰ βράγχια ἔχειν κα- 
λυπτά 291. 1528 582. 

καλυπτήρ. σίκυα τιθέμενα εἰς νάρθηκας κοίλυς ἢ καλυπτῆρας 5 
πκϑ. 928 Ῥ26. 

Καλυψώ Η,339. 1109.431. διὰ τί λέγεται αὐδήεσσα 108. 
1505 539. 

Κάλχας (δὰ Ηομι Β 808 844) 140. 1501 "40. 
Καλχηδόνιος ν Καρχηδόνιος. 
καλωὸδιον περιβάλλειν μΧχ18. 858 484. 
καματηρὸν τὸ ἄρχειν κθ. 400 59, 
κάματον ἐπιπόνυ ζῳν, ὄχ, ὑπομένει ὁ θεός κθ. 891028. 
Καμβύση. ᾿Οπῶντος ἦν θυγάτηρ ἡ Πρωτογένεια, ἥν ̓Αριστο- 

τέλης Καμβύσην καλεῖ ἢ 520. 1568 329. 15 
Καμβύσης κθ. 398511. 
καμηλίτης θ2. 8809. Ζιι41. 6830 "88. 
κάμηλος. ἄσβοῦ Ζββι. 499518-80 Αὐν. ζ26. 82. 880 "5-10. 

τοΐοσία ἰοῦ τὰ μέγιστα τῶν ζῴων Ζγὸ4. 110 319,9. 
Ζμγ2. 668 34, 6. 14. 614 528, τὰ διχαλά Ζμὸ 10. 688 30 
"24, Ζγὸδ4. ττιῦ9, Ζιβι. 499 328 Αὐῦ Κα, τὸ μὴ ἀμ- 
φωδοντα καὶ Ἂ ἀκέρατα Ζιβι. 499.528, 5601 814 ΑὐὉ. Ζμγ14. 
614 482, τὰ ὀπισθυρητικά Ζιβι. ὅ00 δ1ὅ. ε14. δ40 "1. 
Ζμὸδτο. 689584, τὰ μονοτόκα Ζιζ 20. 8518511. Ζμὸ10. 
688 "28. Ζγδά. 111819, τὼ μακρέβια Ζμὲὸ 2. 671 585. --- 35 
188, ἔδιαΐμθ. ὁ κάμηλος ὁ ἄρρην, ὁ κάμηλος, ὀχεῖον Ζιε2. 
840 418. ζ18. 511 524. 41. 080581, 38. ἡ μήτηρ Ζιι 41. 
680 Ὁ81. ἔκγονον, πῶλος Ζιζ 26. δ618.512. 41. 680 }84. 
τς Ρδυγίθϑ ΘογΡοσῖδ. ἴδιον ἔχωσι τὸ καλείμενον ὕβον, ἄλλο 
ὕβον ἐν τοῖς κάτω, (Βευβέβομυν66) Ζιβι. 499514,16, χαίτας 30 
(κάλας εἰ ΑὐὉ) ἐπὶ τῶν ἀκρωμίων Ζιθ28. 606516, ὑπό- 
στασιν (ὑπόστα).σιν) τῆς κοιλίας Ζιβι. 499521 οἔ κοιλία, 
κέῤκον ὁμοίαν ὄνῳ Ζιβι. 499 49. γόνυ ἔχει ἐν ἑκάστῳ τῷ 

σκέλει ἕν, ὼ τὰς καμπὰς ὃ πλείως, ὥσπερ λέγυσί τινες 

(Βεγοὰ 1, 108), ἀστράγαλον ὅμοιον βοΐ, πόδα κάτωθεν 85 
σαρκωὸη Ζιβι. 499.520, 22, 28. τὸ αἰοοῖον ὄπισθεν, γευ- 
ρῶδες, Ζιβι. 499.519,}28. ε2 2. ὅ40 818 ΑὐΡ. ἔχει ἐν τοῖς 
μηροῖς τὲς μαστύς, μαστὸς δύο καὶ δ θηλὰς τέτταρας Ζμὸ 10. 
688 Ρ22. Ζιβι. 499.418, 600 529. σκληρότης τῷ ὀρανῶ, 
κοιλίαι πλείυς Ζμγ14. 614 "4, 6,330. ἐκ ἔχει τὴν χολὴν 40 
ἀποκεκριμένην ἀλλὰ φλέβια χολωδη μᾶλλον Ζμὸ Ὡ. 616 ῬΩ7, 
617 8384. --- οοἰζα8 ραβίδιιο ρϑγίυϑ. ὀχεία, ὀχείας χρόνος 

Ζιεῶ. 840 518 54. ζ 18. 511}524. ι41.080}81. ε14. 846 

2 Αὐ, δ. ἐφιέναι, ἀποτελεῖν τὴν συνυσίαν, ἀναβαίνειν Ζιι41. 
63088, 84,81. ἐν γαστρὶ λαμβάνει Ζιζ 36. 518.818. ι50. 46 
682 328. κύει δώδεκα, δέκα μῆνας Ζιε! 4. 546 08. ζ.26. 
518 .510. δηρυοβ σίσηυηῦ, 8 ὑσίτηδῖα ραγίαπῦ σογὸ ᾿ὐθγυτω- 

4ὺ6 Ῥοβῦ ϑδῃηιπ) ἐπα ρ]θααν ἃ Ῥατία Ζιε14. 6464. ζ.26. 

518.510, 18. --- νἱἵα τροφή ̓ Ῥοΐαβ Ιδο ξὍγὸ τοσθυβ Ζιζ 26. 
518 512. θ9. 8960.59. τροφὴ ἀκανθώδης αὶ ξυλική. . μηρυ- τὸ 
κάζει ΖμΎ 14. 614 429,08, ὅ. πίνει ἥδιον θολερὸν ᾧ παχὺ) 
ὕδωρ. δύναται ἄποτος ἀνέχεσθαι Ἂ τέτταρας ἡμέρας Ζιθ8. 
595 581, 80. 596 42. λεπτότατον γάλα καμήλυς γάλα 
ἔχει μέχρι ὅ ἂν ἐν γαστρὶ λάβη, ἔχει ἡ τὰ κρέα ὼ τὸ 
ἡάλα ἥδιστα Ζιγ20. 521 582. ζ3ο. 518.5318. 14, οἵ Οτί- 86 
Ῥ4851 ὅ85. Ἀπ ρεῆςς ἧἦ λύττα ἢ τὰς καμήλως Ζιθ22. 604 
810. --- νεἸοοῖξαβ, αὶ φύσις δέδωκε ταῖς καμήλοις πρὸς 

σωτηρίαν τὴν τῷ μεγέθας ὑπερβολήν, τὸ μέγεθος. τὸ ἀρέγ- 
ματος, κατὰ σκέλος βαϑδίζυσι, θώσι θᾶσσον τῶν Νισαίων 
ἵππων πολύ, κατακλίνεται εἰς γόνατα Ζμγ2. 668 84, θ. 60 

14. 614 328. Ζιι80. 632 380, 81. β1. 498 Ρ8 Αὐῦ, 499 

Υ. 
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417. --- τηογοϑ. πότε χαλεπὸς ὁ κάμηλος ὁ ἄρρην, ἵππῳ 
ὅλως ἀεὶ πολεωεὶ, ἐκκρί νυσιν ἐκ τιῶν καμήλων ἐνιαυ τιον 
ἔκγονον, οἱ καμηλοι ἐκ ἀναβαίνυσιν ἐπὶ τὰς μητέρας Ζιζ 18. 
811 Ῥ24, 25. 26. 618.511. (41. 680 }81, 85. 63. 830 δῦ. 
- ἀϊΐδὲ αἱ Βακτριαναὶ αὶ αἱ ᾿Αραβιαι Ζβι. 498 "8 Αυῦ, 
499514. --- πίνυσι τὸ γάλα, ἐκτέωνονται αἱ κάμηλοι αἱ 

θήλειαι, ἐκ τὴ αἰδοίν νευρὰν ποιῶνται τοῖς τόξοις Ζιζ 26. 
δ18 515. ι50. 682 827. ε2. 540 819. τὰς εἰς πο). εμον ἰνσας 

ὑποὸῶσι χαρβατίναις Ζιβ1. 499 229, οὗ ιδ0. 682 527. κέ- 
χτῆνται ἔνιοι τῶν ἄνω καμήλυς ὴ τρισχιλίας Ζιι80. 6832 

429, ὁ βίσκων. ἐπιμελητής. καμηλίτης Ζιι 3. 540 318. (47. 
680 3383. 85. θ2. 8830 "7, (Οδιμοὶαθ Ὀδοιγίδηυβ δὲ ἀγοπιο- 
ἀαγίυθ ὦ οὕ 11.185. 5. ΘοΙορ Ρῃγ8 11 206-29. αν ἀϊβοουγβ 
8] τόνοὶ ἀὰ ρίορο 460. δὲ Οὐ δὰ 70, ὅ8. ΑΖΙ1 70, 25. 
ὙΝ δρταβπη ΟὔΒοῦν ΖΟΟΙ 82. 35). 

Κάμικος Πβ10. 1211 "40. 
καμινευειν τὴν ἄμμον θ48. 888 25. 348. 1534 39. 

κάμινος. ἐν καμίνῳ καίεται ὁ σίθηρος θ48. 888 080. 248. 
1524 818. ὀιαστρέφεται ὁ κέραμος ἐν ταῖς καμιίνοις μὸ 0. 

882 325. τὰ ὀστὰ οἷον ἐν καμίνῳ υπτημένα ΖγΎβ6. 148 
820. καθαπερ εἰς καίμινον εἰς τὴν ὑστέραν Ζγ)1. 164817. 

σῦκα Ἐξηραινόμενα ταῖς κααίνοις πχβ 10. 930 089. 

κάμνειν. πολλὰ καμοιτε (Βοπι Θ 22) Ζκ4. 700 1: καίνειν 
τῷ, πολέμῳ ρ8. 142514. προορῶντες τὸ πέρας κάμνουσι 
πρότερον Ρηγ9. 1409 388. --- οἱ κάμνοντες, δοϑτοῖϊ, 1:4. 

1656 }89 (ορρ ὑγιαίνοντες). Ζγεῖ. 181 525 (ορρ οἱ εὖ τὸ 
σῶμα ἔχοντες). ψβ10. 422 08. Ρβ12. 1889 38. ΠΎ1Ι. 
12815}41. 10. 1281 581. Ζιγ1ὅ. δ19}"19. πε22. 888 811. 
πολλὰ φαίνεται τοῖς κίμνυσι Ἢ παραφρονῦσι ηξα 8. 1214 

580. καμνειν νοσήμασί τισιν Ζιθ21. 603 380. 232. 604 84. 
24. 604 529. καίμνυσι ποὸάγραν Ζιθ24. 604 428. --- οἱ 
κεκμηκότες, ταοχύαΐ, Ηα11. 1101 385,06. κθ. 400 "22. 

κάμπη, τὸ τῶν κἀμπὼν γένος Ζπ4. 105 "27. αἱ κάμπαι 

μικραῖς λαμίβανυτσι τὸ πρῶτον τροφήν, θύραθεν, τρέφονται 
ἢ περίττωμα ἀφιᾶσι Ζιε19. δ51 17, 25. Ζγγϑ. 108 "29, 
109 82. μετὰ ταῦτα ἐκέτι λαμβανθοὶ- αὐξηθεῖσαι μετα- 
βάλλυσι τὴν μορφήν Ζγγϑ. 108 580. Ζιε19. 581 818, 19. 
ὀεῖ ἢ τὰς κάμπας εἶδος τιθέναι σκώληκος Ζγγ9. 1589, 
19. αὐτῷ τῷ σώματι ὀιαλήψεις ποιέμεναι προέρχονται Ζπά. 

10ὅ 527. τὰ πλεῖ. εἶστα τῶν γινομένων ἔκ τε καμπὼν ὶ σκω- 
λήκων ὑπὸ ἀραχνίων κατέχεται τὸ πρῶτον" ἕκαστον τῶν 
γιγνομένων τὸ οἰκεῖον χρῶμα λαμβανει ἀπὸ τὴς κάμπης 
Ζιε19. 852 524, 9. --- 1. αἱ κάμπαι τῶν ψυχῶν Ζιε 19. 
551 514. ἢ 828. 1582 081. -- 2. αἱ κάμπαι τῶν ὕπέρων 
ἢ τῶν πηνίωυν κυμαίνοσι τὴ πορείᾳ ἢ προβᾶσαι τῷ ἑτέρῳ 
κάμψασαι ἐπιβαίνυσιν Ζιει9. 5511. -- 8. ἐκ μελαινυῖν 
τινῶν ἡᾧὶ δασειῶν ὁ μεγάλιν καμπῶν γίνονται πυγολαμ- 
πιὸες Ζιε19. 5651 "24. --- 4. ἐγγ νονται Ἢ καμπαι ἐν τοῖς 

σμύνεσιν, ἃς καλᾶσι τερηδόνας Ζιθ21. 605}16. --- 5. αἱ 
καιθαρίὸες ἐκ τῶν καμπῶν Ζιε19. δ52 "1. ἢ 828. 1882 
588. - 6. γίνεται ἔτος ὁ σκωληξ χρυσαλλὶς ὥσπερ αἱ 
καάμπαι Ζιε 82. 851 "28. -- 1. γίνεται πρῶτον μὲν μετα- 

βαλέντος τῇ σκώληκος κάμπη Ζιε19. 551 Β1Ὶ (Ἔτοα ΟΔΖδο. 
κῶν ογ οἵ δὰ 198ὺ ΑΖΙ1165,20. Μ 202. 221). 

χαμπή. δεῖ, ἄν κινῆταί τι τῶν μορίων, ἠρεμεῖν, τι" ἡ ὁιὰ 
τῦτο αἱ καμπαὶ τῶν ζῴων εἰσίν" ὥσπερ γὰρ κέντρῳ χρωῶν- 
ται ταὶς καμπαῖς, ὰ γίνεται τὸ ὅλον μέρος, ἐν ᾧΦὴ καμπή, 
ὼ ἕν ὄνο, ΚῊ εὐθὺ καὶ κεχκαμμένον, μεταβάλλον δυνάμει 
Ὄ ἐνεργείᾳ διὰ τὴν καμπὴν Ζκ1. θ98517, 22, 27. ἡ καμπὴ 
τῇ μὲν ἀρχὴ τῇ ὁὲ τελευτή" τὸ ἐν ταὶς καμπαῖς σημεῖον, 
τὸ κινὸν ἡ κινόμενον" ἔχει τινὰ ἀντέρεισιν πρὸς ἄλληλα τὰ 

Ζ1 
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μέρια ἐν ταῖς καμπαὶς Ζκϑ. 102 422. 10. 708 418. Ζπη8. 

105.81ὅ. ἀρχὰς ἔχειν κινήσεως ἀπό τινος ἐν ταῖς καμπαῖς 

Μζι6. 1040 }18. --- 1. βοχίοπθε. τὰ τῶν ἐναίμων ἄποδα 
δυσὶ χρώμενα προέρχεται καμπαῖς" τοῖς ὄφεσιν ἐν ταῖς 
καμπαῖς τὸ σώματός ἐστιν ἡ ἡ ἀρχὴ τὴς κάμψεως" αἱ τῶν 
τοιύτων καμπαὶ τέτταρες ἡ δύο Ζπτ. ΤΟΊ 09, 10. 710.81. 
Ζιαδ. 490 481 --- τὰ μακροφυέστερα ὺ ὀφιώδη μᾶλλον, 

οἷον σμύραινα, ἐδὲν ἔχυσι πτερύγιον ἁπλῶς, ἀλλὰ ταῖς 

καμπαῖς κινῶνται" ταῖς καμπαῖς ἐλάττοσι κινῶνται ἐν τῷ 
ὑγρῷ ἢ ἐν τῇ γῇ τὰ ζὴν εἰωθότα ἐν τὴ γὴ, καθάπερ τὸ 
τῶν ἐγχέλεων γένος Ζμὸ 18. 696.56,18. Ζπ1. 108 85. --- 
Ὡς ,Ρ] οαύαγα. αἱ καμπαὶ τῶν ὀστῶν: ἄσαρκοι αἱ καμπαὶ 
πάντων Ζιγὅ. 515382. Ζιαγϑ. 072.319. πεῦ. 881 38. 8. 

884 ὅ10. ἱπιρνῖπαὶ8 ἀ6 ΔΥΠΙουΪα ἰοπίθυ8 Ἔχ γθυλδίαπη ἡ 
καμπὴ τῶν ὠμῶν, 

τῶι αἱ καμπαὶ τῶν δακτύλων καλῶς ἔχυσι πρὸς τὰς λή- 
εις ὼ πιέσεις" δακτυλυ τὸ μὲν ὄνυξ, τὸ δὲ καμπή Ζμδιο. 

087 Ρ10. Ζια 16. 494 "1. ἕκαστος τῶν δακτύλων. (τῆς 
φωχηρ) καμπὰς ἔχει τρεῖς" ἡ πρυΐτη, δευτέρα καμπὴ τῶν 
οακτύλων τὴς καμήλυ ΖΙβ1. 498 Ὶ, 2, 499"25, 26. καμ- 30 
παὶ ἐν τοῖς δακευλοιξ (νϊαπ)" ἡ πρωτήη καμπὴ τῶν δα- 
κτύλων (τὧν σαυρῶν) Ζμδ12. 694 017. Ζιθ28. 6068. -- 
καμπαί 14 Θχίγθιδαί68. (ζῷα) ἕν οἷς μή εἰσι καμπαὶ 

ἀλλ᾽ ἄποδα αὶ ἀχειρά ἐστι Ζιγὅ. 5815 024. --- δυιἰοα]αίο 
φαδ τ, Βθαα βιοπνἐπίβ. αἱ καμπαὶ τὸ ἀνθρώπυ, ὁ ἄνθρωπος 35 
ἄμφω τὰς καμπὰς τῶν κωλων ἐπὶ ταὐτὸ ἔχει ὼ ἐξ ἐναν- 
τίας Ζιβι. 498 5. 19 --- αἱ καμπαὶ τῶν βραχ, ιόνων. ἡ 
ἐντὸς καμπή, φλέβες τείνυσι διὰ τῶν βραχιόνων θεν εἰς 
τὰς χαμπάς ὥμδιο. 6871 "2ὅ. Ζιγά. ὅ14 "2. 8. 518 52. --- 
κοινὸν μηρῶ ὼ κνήμης γόνυ καμπή Ζια 15. 494 818 (ταμπή 80 

οἴῃ Αὐδ, γόνυ [ἢ] καμπή Ρ 5. ΚαΖ)). --- αὐθου]δίῖο Ῥϑάστα 
Δηϊπι] απ. ὁ χαμαιλέων τὰς καμπὰς τῶν σκελῶν καθάπερ 
οἱ σαῦροι ἔχει Ζιβι. 508 422. (τῶν ἀναίμων ἢ ὑποπόδων) 
τὰ σκέλη εἰς τὸ ἄνω τὰς καμπὰς ἔχει Ζπ16. 118 529, 
δι, ὅ οὗ ΜΙΘρπιδμῃ οἷν Ζοοὶ 16. Ροά658 βα]δαύοσϊοβ 80 υ]- 85 
αἰδὼ τὴν καμπὴν ἀναγκαῖον εἴσω χεκλάσθαι Ζμδό. 688 

δι, -- βαξίταρο. ἡ κάμηλος γόνυ ἔχει ἐν ἑκάστῳ τῷ σκέ- 
λει ἕν, ἢ τὰς καμπὰς καὶ πλείως, ὥσπερ λέγυσί τινες (Πο- 
τοᾶουῦ ΠΙ 108) Ζ2βι. 499.320 οὗ ΑἸγθηβ, δρῦς ἃ Ββαῖπθ 
ΒΙΡΡΘ 1866 ρΡΊ1. ἡ καμπὴ τῷ ὄπισθεν σχέλυς Ζμδιο. 690 40 
511. Ζβι. 498 "26, 26. παραπλησίως τὰς καμπὲςς ἔχει ὼ 
ὁ ὄρνις τοῖς τετράποσι ζῳοις Ζιβ1. 498.428. Ζμδ12. 698 
"20. 

κάμπτειν, ἡ εὐθεῖα τῆς κεκαμμένης μᾶλλον ἕν Μὃο. 1016 

812 Βς. τὸ κάμπτεσθαι ἢ τὸ εὐθύνεσθαί ἐστι τὸ εἰς εὐθύ- 45 
τητα ἢ περιφέρειαν μεθίστασθαι ἢ ἢ κινεῖσθαι" κάμπτεταί τι 
ἤ ἀνακάμψει ἢ κατακάμψει μὸϑ. 888 081, 8386 54,1. οἵ 
μΧ18. 858 36. Μδ12. 1019.529. πέτεται τὰ πετόμενα τὰς 
πτέρυγας εὐθύνοντα κα Ὁ κάμπτοντα Ζπ9. 109 510, 19. καμ- 

πτεῖν (τὰ σκέλη, τὰ γόνατα 4} ἐπὶ τὴν περιφέρειαν Ζπ]1. 50 
104.519, 22. 12.111 14, ἐπὶ τὸ περιφερές Ζμδ 8. 8688 
ν8ὅ, ἐπὶ τὸ κυρτὸν τῆς περιφερείας ΖπΊΙ. 104 νά; ἐπὶ τὸ 

κυρτὸν Ζπ12. 111 518, τὸς 18.112 532-22, εἰς τὸ ἔμπροσθεν 

Ζπ132. 1119, 28, εἰς τὸ πρόσθεν Ζπ12. 111 Ὀ171. ΖΙβ1. 
498.36, ορρ ἐπὶ τὸ κοῖλον Ζπ1. 1704 820, 22, 6. 12. 711 δδ 
Δ11|}9.. 18. 11252.233. 10. 1831. Ζμδ8. 683 588, ἐπὶ 
τὰ κῆλα Ζπ12. 111 “16, εἰς τὸ ὀπισθὲν Ζπ12. 111 21. 
ἔσα κάμπτει τὰ ὀπίσθια σκέλη ἐντός Ζγα 20. 728 Ρ8. ἰδίως 
ἢ εἰς τὸ πλάγιον κάμπτει τὰ σκέλη Ζπι. 104 "6, εἰς τὸ 
ὄπισθεν τὰ πρόσβια ὼ τὰ ὀπίσθια ἐὸὲν κάμπτει τῶν ζῴων 60 
Ζιβ1. 498.328. κάμπτεται ὃ βραχίων κατὰ τὸ ὠλέκρανον 
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,ὔ κάνθαρος 

Ζια 15. 493 081. ὁ ἄνθρωπος τοῖς πολλοῖς ἐναντίως καμ- 
σπτει ΖΙβι. 498.327. κεκάμφθαι τὸ σκέλος, σκέλη χέκαμ- 
μένα εἴσω Ζπι3. 111 525. Ζμδι2. 698 "8. μυκτὴρ τῷ 
ἄκρῳ ἐγκλίνει, ᾿ κάμπτεται δέ Ζιβ1. 491 080. κάραβος 
κεκαμ μένη ἀποτίκτει Ζιε1 1. 649 08. κέρατα δύο κεκαμμένα 
εἰς αὐτά Ζιβ1. 499 082, τρίχες κεκαμμέναι σκληραί Ζ.γ10. 
511 520. --- ἡ διάμετρος κατὰ μέλη ἧ κέκαμπται μόνη 
διαιρεῖ (2) πιε 2. 910521. --- καμπτόν. περὶ κα μπτὸ μὸβ. 
8385.318, 885 026-886 39. μόρια καμπτὰ ἢ σχιστα Ζιγ9. 
517. 810. 

καμπτήρ. ἐπὶ τοῖς καμπτῆρσιν ἐχπνέσσι ὼ ἐκλύονται Ργ9. 
1409 λ82. 

καμπτικός. δαχτύλν τὸ καμπτικὸν κόνδυλος Ζια1δ. 498 
Β28. λίνησις ἥ τε καμπτικὴ ἢ ἡ κατὰ τόπον πνΊ. 484}18. 

τῶν ἰσχὶ ἴων ΖΙβ1. 498 825, 36. ἀϊρίϊο- 16 καμπύλος. τὸ καμπύλον, ορρ ῥις σιμή (οχοιηρίαμι ἀϊβοτί- 
τηϊηΐἶβ ἰπίοῦ ταδί μθιιδΌ οΒτὰ ἔοστηδτὰ οὖ ΘοΥΡὰ8 ῬΑ γϑβίοαπι) 
Φβ2. 1941. περὶ τῆς τῶν καμπύλων κάμψεως Ζμὸ11. 
692 817. 

καμπυλότης, οΡρΡ εὐθύτης Κὶ8. 10. 18. Ζμα 8. 648 538. 
πρὸς τὴν ὅνα τὴν καμπυλότητα ,ἔχειν Ζια9. 491 "10. ἡ 
γρυπότης ἐστὶ καμπυλότης ἐν ῥινί Οα 9. 218 329. 

κάμψις ἐστὶν ἡ ἐξ εὐθέος ἢ εἰς περιφερὲς ἢ ἥ͵ εἰς γωνίαν με: 
ταβολή Ζπ9. 108 022, μὸϑ. 886 82. τὰ ὅλως συνεχῆ, ἕν 
λέγεται. κἂν ἔχη κάμψιν Μὸ θ. 1016 410. χρῆται ἡ Φύσις 
ἢ ὡς ἑνὶ ἢ συνεχεῖ ἢ ὡς δυσὶ αὶ διῃρημένοις πρὸς τὴν 
κάμψιν Ζμβ9. βθ654 02. παντα ,νάμψει. αὶ ἐκταΐσει ποιεῖται 

τὴν μεταβολήν ( 6 τὴν πορείαν, πτῆσιν, νεῦσιν) Ζπι0. 

109 Β26, 9. 708 Ῥ26. 12. 711 88. οΥ 6. 707 Ρ17. χονδρωδη 

μόρια μεταξὺ τῶν κάμψεων ἐστιν (εἰρσαϊβοαῦ δαΐμι κάμψις 
οὔ ΔΟΌ Ομ πὶ τῷ κάμπτεσθαι οὐ ϑϑιῃ ἰρδυίθια, ἴῃ 4086 68 

80), οἷον στοιβή, πρὸς τὸ ἄλληλα μὴ τρίβειν 2μβ9. 654 
ΒΩ6, 22. ο14. 658 ΞΕ διο. 690 424, ἦν τ. 484 524, τὰ 

νεῦρα, διεσπασμένα περὶ τὰ ἄρθρα ἢ τὰς τῶν ἰστῶν ἐστὶ 
κάμψεις Ζιγδ. 5155. τῶν ποδῶν τὸ κινητικώτερον μέρες 
ὦ ἡ κάμψις Ζια 1δ. 4946. ἀφνῖα τῆς κάμψεως (τῷ ἐλέ- 
φαντος) Ζμβιθ. 689529. περὶ τὴς τῶν καμπύλων καμ- 
Ψψεως ἐν τοῖς περὶ πορείας ἐπέσκεπται Ζμϑιι. 692 411. 
ἔχειν κάμψιν, τάσιν Ζμβ1. 646 "19. ποιδνται τήν τῶν σχε- 
λῶν καμψιν Ζπ12. 1111. κωλύειν τὴν κάμψιν Ζγγ3. 
668 "9. κάμψεις τῶν κωλων Ζιβι. 498 48. ἡ κάμψις ῥυτίς 
ἐστιν πκδΊ. 986 "12. κάμψις εἰς τὸ πρόσθεν Ζβι. 498 
481. αἹό. 494 "8, εἰς τὸ ἐντός Ζια 16. 494 "9, εἴσω Ζια1ὅ. 
498.080, εἰς τὸ πλαγιον Ζπ171. 114 58. Ζιβι. 498 518, 
ἐναλλὰξ ἐναντίως ἔχει τὰ κῶλα τὰς κάμψεις τοῖς ἀνθρω- 
ποις Ζπ18. 112 414. 1. 704 817. ἴσα ἐστὶ τὰ σπαρτία κατὰ 

τὰς κάμψεις μχ325. 858.}18, 81. 
κάναβος . οἱ τῦς κανάβως γράφοντες ἐν τοῖς τοίχοις Ζγβ6. 

1489. Ζιγδ. δ10 485, ο Ζμβϑ9. 654 "29 δὲ 81 187. 
δάδη, Βαυιομία ἃ βὅομβ α ΒΙβῦ- ΡΒ] Αδ0. 1884 Ρ 858. 

κανθαρίς. τοβογίαν πῦον τὰ ἔντομα, ὅ ὅσα τὸ πτερὸν ἔχει ἐν 
κολεῷ (Υ] κανθαρος)" ταὶ ἐν ποσίν Ζιδτ. 581 "26. ε8. 542 
18. 6 ϑοῖνα, Ζιεδ. 842 49 σ Ι ̓ ἀκανθαριδων). γίνονται ἐκ 
τῶν πρὸς ταῖς συκαῖς ̓ καμπῶν ὼ ταῖς ἀπίοις Ἃ ταῖς πεὺ- 
καις ἣ ἐκ τῶν ἐν τῇ κυνακάνθη" ὁρμῶσι δὲ ἢ πρὸς τὰ 
δυσωδὴ διὰ τὸ ἐκ τοιαύτης γεγονέναι ὕλης Ζιε19. 5521. 
828. 15832.0838. 8834. 1584 319. ΑΘ] ΙΧ, 89. γίνονται ἐκ 

σηπομένων ξηρῶν (Υ] κανθιίδες) Ζγα 16. 121 88 (Μουολθ 
σαητματάθ Ο 11 166. βανθγαὶ Κἰπὰβ οὐ Ὀθοθῖ 68, 8 κί οἵ 
ΗΥ ΟΥν. Οδηιμαγίβ νοὶ Μυ]δοτβ δὰ 198, 8. δ. ΑΖγϑθ. 

ΑΖΙΙ 165,21. οἵ Μ72058. 851 858). 
κάνθαρος. 1. ρἰβοῖβ. ταίογθαν ἰηῦεῦ τὰ πρόσγεια Ζιθ18. 598 



Κανθαρωλεθρος 

410 (ΒοάϊετηΐθΒ σκαϑαρος, σκαθαρῶ, ἀσκαραθος πΒοδίατί, 
ϑοδγαθαθὰβ ΟδΖβθ. 80. ὑπ ροΐϑϑοῃ ἂἀὰ ζθησθ ἀθ8 βρᾶγββ 
ΟἿΙ 148. ϑραγυὰδ οδαῦμβαγυθ Ον. οὔ ΑΖιΙ 129, 29. Ε 88, 
46-48. Οὰν ὙΙ 815). --- 2. τοίδγίυῦ ΩΝ τὰ ἔντομα ὅσα 
ἐκὸυνει τὸ γῆρας, τὰ κολέοπτερα, τὰ μὴ ἑλικταί Ζιθ11. 
6012, 8. αὖ. 490 51ὅ. Ζπιο. 110 510. Ζμδ6. 682 524. 
φύσις φαύλη; οἱ κανθαροι ἢ ἣ κυλίσσι κόπρον, ἐν ταύτῃ φω- 
λεύωσί τε τὲν χειμῶνα ὼ ἐντίκτησι σκωλήκια, ἐξ ὧν γί- 
νονται κανθαροι" οἱ καλείμενοι κανθαροι φοβηθέντες ἀκινη- 
τίζυσι ὼ τὸ σῶμα γίνεται σκληρὸν αὐτῶν ἡμβΊ. 1206 480. ιὸ 
Ζιε 19. 553.417. Ζμδᾷβ. 682 "26. ἀποθνήσκυσιν ὑπὸ τῆς τῶν 
ῥδόων ὀσμὲς, ἐν Καθαρωλεθρῳ θ141. 845 "2. 120. 842 58 

(ϑοαγβθδουθ ρα σὰ Ο 11 644. 51 858. δι Ογ. ϑοδγα- 
δεῖ 580 ΚαΖι 142, 8. Δύθιυοδυβ βδοθν Ε' 812, ὅ8. δὰ 194, 
2. ἔοτὶ Αρβοά!ὶ 8Ρ ΑΖΙ1 1θὅ, 22). 

Κανθαρωλεῦρος ἐν Χαλκιδικὴ θ120. 842 86. 
κανθός, δηβαὶυβ οοα]! Θχίογπθ οὗ ᾿ἱπίθγῃι8. κοινὸν τῆς βλε-᾿ 

φαρίδος μέρος τὴς ἄνω ὴ κάτω κανθοὶ ὁύο, ὁ μὲν πρὸς τὴ 
, 

ῥινί, ὁ δὲ πρὸς τοῖς κροτάφοις, Ργοάππι τηογο8 Ζια 8. 49] 

028, 25. οἱ βαρεῖς ὄρνιθες σκαρδαμύττυσιν ἐκ τῷ κανθᾷ 
παρὰ τὰς μυκτῆρας, ἐκ τῶν κανθῶν ὑμένι. ἐκ τὸ κανθᾷ 

κάραβος 868 

ὁ ἀπὸ τῶν πιόνων αὶ λιπαρῶν χἹ. 191 "22. ὁ καπνὸς ἐπι- 
δάκνει τὰς ὄψεις 96. 1498 080. διὰ τί ὁ καπνὸς τὺς 
ὀφθαλμὲς δάκνει πλα21. 989 "δ. πότερον αἱ ὀσμαὶ καπνὸς 
ἣ ἀὲρ ἣ ἀτμίς πιβι0. 907 829. 

δ καπνυδης. ἥ ἀναθυμίασις διττή, ἡ μὲν ἀτμιδώδης, καὶ δὲ 
καπνώδης (εἴ χαπνός) μβι. 860510. γθ6. 818.519. αά. 8341 
Ὁ10. Ζγεϑ. 182 }20. τῶν ἀναθυμιάσεων ἡ μέν ἐστι ξηρὰ 
ὃ καπνώδης κά. 894 518. ἀνώνυμον τὸ κοινὸν ἐπὶ πάσης 

τῆς καπνώδως διακρίσεως μαᾳ. 8411. ἡ καπνώδης ἀναθυ- 
μίασις κοινὸν ἀέρος ὼ γὴς αιδ. 448 Δ27. αἱ καπνώωδεις φλό- 

γες χῶ. 192 218. καπνυ δὴς ἡ λιγνύς μΎά. 814 526 (Ἰά6]6γ 
11 518). ἡ ὀσμὴ καπνώδης τίς ἐστιν ἀναθυμίασις αι. 498 

524. ἐγγύθεν τὰ μὲν ποωδέστερον ὄζει τὰ δὲ καπνωδέστερον 
πιβ4. 906}86. 

ι5 Καππαδοκία θ171. 881 21. 69. 8851. 
7] ᾽ . Η ἀνοΣ οὗ 

κάππαρις ὅκ ἐθέλει ἐν τοῖς ἐργασίμοις γίνεσθαι χωρίοις πκ1 2. 
924 31. (ὈΔρρδγὶβ βρίποβα 1.. ΕἾδα8. 116. δίουθιν α}βοὰ ἀογ 
ΒοΙΙ 124.) 

καππεδίον (ἴομι Ζ 210) πλι. 958 524. 
30 καπρᾶν λέγονται αἱ ὕες, ὅταν ἔχωσι πρὸς τὴν ὀχείαν ὁρμη- 

τικῶς Ζιζ18. 812 084, 
δέρματι ἐπιόντι Ζμβ18. 651}18,580. ὁ11. 691 528. ΖΙβ12. καπρία.. 1. τοῦσὺϑ ναρίπδο. τὸ ἱππομανές ἐ ἐστιν οἷον ἡ καπρ' κ" 
804 828. ὕες κυΐσκονται ἐχ μιᾶς ὁ εἰας, ἀλλὰ πολλάκις ἐπιβιβάσκυσι 

κανονίζειν τὰς πράξεις ἡδονὴ ὼ λύπη Ηβ 2. 1105 38. διὰ τὸ ἐκβάλλειν μετὰ τὴν ὀχείαν τὴν καλυμένην ὑπό τινιυν 
Κανωβικὸν στόμα μα 14. 851 588. 25 καπρίαν Ζιζ 18. 572. 821, 578 ες -- 2. ἔοτί ονατίϑ τῶν 

Κανωβος. τὸ πρότερον ὃν ἐπὶ τῷ Κανωβυ ἐμπόριον οβ1852 θηλειῶν ὑῶν. ἐκτέμνεται ἡ καπρία τῶν θηλειῶν ὑῶν, ἐπὶ ταῖς 
ΣῚ 0. μήτραις ἐπιπέφυκεν ἡ καπρία Ζιι50. 082 421, 26 Αὐν. οἴ 

κανών, κριτὴς τῷ εὐθέος ἢ τὸ καμπύλυ ψαῦ. 411 86. ποιεῖν 511521. 

τὸν κανόνα στρεβλόν Ραϊ. 18ὅ4᾽ 8426. ἅπτεσθαι τὸ κανόνος καπρίζειν ϊ4 καπρᾶν Ζιζ1 8. δ12 416. 

κατὰ στιγμήν Μβ2. 998 88. πρὸς εὐθεῖαν, ὥσπερ πρὸς κα- 80 καΐπρος. 1. οἵ ὕς. τὰ αἰδοῖα ἧττον ἀπηρτημένα, ἐνιαχῶ δε- 

νόνα πλα20. 959 "8, μολίβὸινος κανὼν ΗΕε14.11871581. --- καμηνοι ἄρχονται ὀχεύειν, ἀγαθὸς μὲν ὀχεύειν μέχρι ἐπὶ 
οἱ λύρας φθόγγοι. καθάπερ κανόνες ὄντες πιθ48. 922 518. τριετές, συμφέρει ὀχεύοντι παρέχειν κριθαῖς, οδδύγαθο ΖΙΡΙ. 
κανὼν ὼὸ μέτρον ὃ σπυδαῖος Ηγ60. 1118 38. οὗ ἡεηῦ. 1340 8006. ε14. ὅ45 . ὅ46 ὑ7. ζ 18. 5718 Ρ10. 580. 682 517. 
ΦΤῸς ΠΗ ἀσφαλὴς ὃ κανυΐν Πβ10. 1212 07, τῷ ἀορίστυ θυμώδης ὼ ἐκστατικός, τὸ αἷμα ἰνωδέστατον Ζμβ4. 651 

ἀόριστος ἢ ὁ ὁ κανυν Ἠε14. 1187 580. δῦ 82, ἃ. -- 2. Ρἰδεῖδ. α. τοίδγθαν ἱπίον τὰ σκληρόδερμα 218. 
καπηλεία Πα8. 1286 341. οα 2. 1343 529. περὶ τὰς ἐμπο- 1528 82. ἔχει ὁ ἐλάχιστα ἔχων ἕν ἐφ᾽ ἑκάτερα βράγχιον, 

ρίας ὰ καπηλείας διατρίβειν Πὸ4. 1291 80. διπλὸν δὲ τῦτο Ζιβ18. 606 318. (4 ροῖ αδξαθ, 5.8]. ββηρίϊον 
καπηλεῖον. τὰ καπηλεῖα τὰ ᾿Αττικὰ φιδίτια Ῥγ10. 1411 ἀθ τοῦ Ο 11 742. ϑαυδ]υβ σοηϊγίπα Καὶ 471. ἕοτῦ ὔϑργοβ ρὸῦ 

424. οἱ ἐπὶ τῶν καπηλείων γραφόμενοι πι12. 892516. Ἑ, Ουν Χ 87, Ε 89, 14. οἵ ΚαΖι 11,14 οὐ ΑΖΙ1180, 80.) 
καπηλική, τὸ καπηλικὸν εἶδος τῆς χρηματιστικῆς, αἷὰ8β πᾶ- 40 --- ὃ. ψόφυς τινὰς ἀφίησι ὼ τριγμὺς ὁ κάπρος ὁ ἐν τῷ 

ἴαγα οἱ οτῖρο Παϑ. 1257 "17, 20,01, 2, 10, 20. καπηλικαὶ ᾿Αχελιίῳ Ζιδϑ. ὅ35}18 (οΓ Βὔρον ἴῃ ῬΆΪΠΟΙ 1854, 239 
πράσεις ἡεα4. 1215 582. δάμ. Οοὐίαβ οαὐδργδοῖαβ ν6] β4υ8] 8 σοηύγι δ ϑ., στ. 86 

καάπνεος. ἀμπελός τις Ζγδά. 110 20. (οάρῃσογα αα1]6] νοῦ- ῬἈγβιοἱ8 δῖ πι8} ἱρποίαηι οὗ 509} ΜΏ]1Ον Ασομῖν ἢ Απαὶ Ρἢν8 
5ῖο. Ἐοιηϑῃῖθ ποϊνοίδιη νοσδίϑιηη ἔι1686 ἀαύαηα ὺ Βοάδουβ 1857, 259. ΑΖΙΙ 180, 80). : 
οὔπι ΒοαΠρ οΓ 5 ΤΒοορὴν ΠΙ 1017. Ῥγδθῦ! ἀθ οοἷοῦ 129.) 46 κάπτειν τὸ ὕδωρ, τὸν ἀφρόν Ζιθ8. 598 8321. ι835. 620 418. 

καπνίζειν. ὁ ἠπίολοος φευγει καπνιζόμενος Ζιθ21. 60 ὅ "16. ὃ πορφυρίων καάπτων πίνει 212. 1591 340. 
τῶν ζυίων ἄνθ; ρωπὸος μάλιστα καπνίζεται πι81. 896 8. οἱ καπυρὸός, ὉΡΡ μαλακός πκαϑ. 9521 824,7. 921 817. 
ἐξόφθαλμοι καπνίζονται μᾶλλον πλαθ. 951 088. καραβοειδής. τελευτᾷ τὸ ἔντερον εὐθὺ τοῖς καραβοειδέσι καὶ δὴ 

κάπνισις. ᾿ καπνισις μετὰ δακρύν πιδ1. 8969. καρίσι κατ᾽ εὐθυωρίαν πρὸς τὴν θραν" τὸ καλώμενον καρ- 

καπνό ς: τύτυ μὲν χαπνῦ (οι μ. 319) Ηβϑ9. 1109 382. --- ο κίνιον τὴν φύσιν ὅμοιον, τοὶς καραβοειδέσι Ζιδ᾽2. 526 20. 
ἥ ἀὴρ ᾿ καπνὸς ἤ ἢ φαίνεται τὸ πεπυρυμενον ΖΥΎΙ1. 161] 

520. ἡ φλὸξ πνεῦμα ἢ καπνὸς καόμενός ἐστιν μόϑ. 888 
42, Γβά. 8381}26. ὁ καπνὸς πνεῦμα ὰ κάεται ὁ καπνός 

ΜΎΙ. 871.588. ἀναθυμίασις ὃ καπνός Ζμβ2. θ49522. ἡ 
ξυλώὸυς συΐματος θυμίασις καπνός μὸϑ. 887 ΒῚ, 388 38. δ 
ὁ ἐκ χλωρῶν ἔὐλων καπνὸς μβά. 861 419. ἡ ξηρὰ ἀναθυ- 
μίασις τὸ μὲν ὅλον ἀνώνυμος, τῷ δ᾽ ἐπὶ μέρυς͵ ἀναΐγκη 
χρωμένους καθόλε προσαγορεύειν αὐτὴν οἷον καπνόν μβ 4. 
889 582. ἡ ἀτμὶς ὑγρὸν ὶ ψυχρόν, ὁ καπνὸς θερμὸν καὶ κ ξη- 

ρόν μβά. 8360.526. ὁ καπνὸς ἐξ ἀέρος ὺ γῆς Γβ4. 881 Ὀ26. 60 
ἀναλίσκει τὸν καπνὸν μκ. 4θδ 525. τῷ καπνῷ μελάντατος 

4. 529 Ὁ22. ἔχυσι ὶὶ τὰ μαλακόστρακα, τά τε καραβοειδῆ 
ὸ οἱ καρκίνοι, δύο ὀδόντας τὲς πρωτυς" αἱ καρίδες τῶν κα- 
ραβοειδῶν διαφέρωυσι διὰ τὸ μὴ ἔχειν χηλὰς Ζμδδ. 619 
481. 8. 084 315. (μοη 80] πὶ Ῥα]ϊπατὰβ νυ] ρΆγΒ 8β6α δὐὔϊδιι 
8118 ο)υβὰ ρσϑὴ υὐ Οα]αῦμοα οὐ Ουν, τηόπι βὰν 168 πιο] υϑαθ 68, 
ἀἰβϑοσῖ ογιυΐααθ ὅ. Ὑουηρ 261. Μογον 24084.) οὗἉ καρα- 
βώδης. 

κάραβος. 1. τὸ τῶν καραΐβων γένος Ζμβ8. 664 52. Ζιδ1. 
828 58. 3. 528 380, ἔχει πλείω γένη Ζμὸ 8. 688 "28. το- 
ἔοτίαν ἱπίθν το ἄναιμα θαλάττια Ζμβϑ. 8δ4.41. Ζια4. 489 
438. 617. 601 410, νευστικά Ζια!.4871516, μαλακόστρακα 

Ζ22 ὃ 



864 κάραβος 

σκληρόδερμα, Ζιαθ. 490}11. δ. 49052, παμφαγα Ζιθδ. 590 
510. ὁ καλώμενος καραβος αν13. 4160082. Ζμὸ8. 688 "27. 
διαφέρει ὁ ἄρρην τὴς θηλείας Ζιδ3. δ258 84. Ζμδ8. 684 
82], -- Ρδτίοβ Ἔχ ΘΓπΑΘ. ἄσβον. τὸ σῶμα πρόμηκες, τὸ 

ὅλον σῶμα αὶ τὰ περὶ τὸν θώρακα τραχύς, τὸ σκληρὸν κ᾿ 
θραυστὸν ἀλλὰ θλαστόν, ἐχτὸς τὺν βοήθειαν ἔχει, θωραξ 
Ζιδῶ. 525 082, 18.1. 528 "7. Ζμβδ. 65451,ὅ. Ζιδ2. 526 
νδ. Ε11. 849 481. 617. 601513. μέτωπον, ὄμματα, ὀφθαλ- 
μοί Ζιδ2. 526}"4, 2,38. ἔχει κεραίας δύο καὶ ἄλλα κεράτια 
μικρά, κέρατα Ζιδ 2. 526 86, 82. 92. 590 037, 29, ὀδόντας 
Ζιδ. 528 480, 22, 527 41, τὰ δασέα αν]. 411 "δ. πόδας 
ἐφ᾽ ἑκάτερα ἔχει πέντε σὺν ταῖς ἐσχάταις χηλαῖς, οἱ ἄσταχοι 
διαφέρασι τῶν καράβων. τῷ ων ἔχειν χηλάς, τὴν χηλὴν 

δικρόαν, τὴν δεξιὰν χηλὴν μείζω Ζπιῖ. 113 028. Ζιὸ 2. 528 
δ15, 882 (ϑοιις 5 Ρ8ι Αυ8), 820 818. 82. 90 ν25, Ζιωδ8. 
θ84 826. νεῖ τοῖς ἀραίοις, τοΐχιστα ἐπὶ τὴν κέρκον τοῖς ἐν 

ἐκείνη πτερυγίοις - ἔχει ἢ κέρκον, πτερύγια ὁὲ πέντε. ἔχει 
θραάν, ἀροπύγιον Ζιαῦ. 490 32. δ. 825 Ρ27. Ε17. 549 3480. 
Ζμὸδ8. 6841. Ζπ11. 118 Β29, δύο διαστήματα, ἐπικα- 
λύμματα, ἐπιπτύγματα Ζιε! 1. ὅ49 481, 22, 82. αν13. 477 30 
"4. το μαγίθβ ἱπύογπαθ ἄθβογ. ἔχει τὸ σαρκῶδες ἐ ἐντός, σαρ- 
κίον Ὑλωτιοειδές. οἰσοφαγον βραχύν. μικρὸν στόμαχον πρὸ 
τῆς κοιλίας Ζμβϑ8. θ68454. 17. 661518. Ζιδ. 521 48, 4, 
530 Β25, κοιλίαν ὑμενώδη. πρὸς τῷ στόματι τῆς κοιλίας 

ὀδόντας. ἔντερον. ἁπλῶν Ζιὸ 2. 521 54, δ, 1. Ζμ55. 619 "86, 
χυμὲν ὅμοιον τὴ μὕτιδι" πόρον ὑστερικόν, θορικόν" ὑστέραν 
δικρόαν Ζιδ 2. ὃ 521 52, 11. Ζγγ 8. 158810. --- ονϑ οοἰΐαβ 
ποβίαιίο ρϑγίιβ. τὸ υἱόν ΖΙΕΊΤ. 849 520, 1, ἔχει ἐντομας 

Ζιδ4. 529."29. ἴσχυσι τὰ υἱὰ περὶ τρεῖς μῆνας Ζιε11. 549 
415. κύησις ὀχεία τόκος Ζιει1. 549516, 511. 7. 54119. 
Ζγγ8. 151 588. -- βίος βάδισις φωλεία. μακρόβιοι. ἀπο- 
θνάσκυσι διὰ φίβον Ζιει1. 549 "28, θ2. 69116. βαὸδίζει 
κατὰ φύσιν εἰς ἔμπροσθεν. φωλῦσι περὶ πέντε μῆνας, θα- 
λώμαι Ζιδ. 690 058, 38. 11. 601.316. ἔχϑυσις ΖΙΕΙ7. 649 
"25. 617. 601.511, 1ὅ. θάλατταν δέχονται παρὰ τὸ στόμα, 
ἀφιᾶσι παρὰ τὰ βραγχιοειϑὴ πολλα Ζιδ2. 526 θ20. αν12. 
Α16581, 4ττ58. -- περιπέτεια, μάχονται πρὸς ἀλλήλως, 
κρατῶσι Ἂ τῶν μεγάλων ἰχϑύων, νέμονται τὰ ἰχδύδια, τὸς 
καραβυς οἱ πολύποδες κρατῶτιν Ζιθῶ. 59018, 28, 17. 21, 
14. θήρα, τοῖς δελέασιν ἁλίσκονται Ζιε17. 549 ὑ20. δ8. “0 
5834 "26. - Παρ! δυο. γίνονται ἐν τοῖς πελάγεσιν, ἐν τρα- 
χέσι ὸ λιθώϑδεσι, ἐν τοῖς ,τραχέσι δ πετρώδεσι, περὶ τὸ 
Σγειον ἢ τὸν ἼΛθων, αὶ γίνονται ἐν τῷ εὐρίπῳ Ζιθ2. 590 
ῬΩῷ, ε117. 549 "14, 16. 37. 621 "17. ᾿(Ρα παρα ψυϊ γασίβ 
ΟἼ1461. 5125. 194. 196 οὐ ἴῃ Μιραζίὶῃ ἃ ()68 πδίυγ 46 
Ετουπάο 1807, 18, 168. Ουν Μυβ αἀ᾽ δἰδὺ παῦ ΠΠ{ πιόπηοῖσο 
5. 168 Μο)]υβαιθθ 1817. ἀἰββοτί οὐ] ρ᾿ 5. Ε' 8. Μ2387- 
255. Υουηρ οἡ ἴμ6 Μαϊδοοβίγδοα οὗ Ασὶβῦ ἴθ Απη δηὰ Μ8- 
δὰ οὗ παῦ Ηἰδῦ 1865, 361. ϑρίηγ Ἰοϊδϑίον νυ. Καζμ 128, 
28. ΑΖΙΙ 152, 4). 

2. ΗἩδιμπιλίοσμδουΐ 8ρ. γϑίδυυῦ ἸΠΌΘΥ τὰ ἔντομα ὅ' σα τὸ 
πτερὸν ἔχει ἐν κολειὺῦ Ζι91. 581 "25. κεραίας πρὸ τῶν ὁμ- 
μάτων ἔχει Ζιδτ. 582 327. ἐν τοῖς ξύλοις τοῖς αὖὐοις οἱ 
κάραβοι σὶ καραβιοι. καράμβιοι, οαγαθὶ,. ΘΔΓΔΙΩΙΣ γΘΓΒΙΟ 
ὙΠοπΙ86) γίνονται τὸν αὐτὸν τρόπον" πρῶτον μὲν ἀκινητι- 
σάντων τῶν σκωλήκων, εἶτα περιρραγεέντος τῷ κελύφυς ἐξέρ- 
χονται οἱ κάραβοι Ζιε19. 551 "17. ((οτῦ Οογαπιδνχ 8ρ. βῖδϑ- 
Ὀδοῖῖα Οὐ. ΑΖι. 168,28. δὰ 1907.) 

8. ΒΕ. κραμβίς ἐχ τῶν καρείβων γίνονται αἱ πρασοκυ- 
ρίδες Ζιε19. 551 Ρ20 (γΥ]} σίμβλων. σίμδων. κραμβὼν 
ϑοδλῖς ; ἰδουπϑπιὶ βὶ αἰ βοδγαηὺ ρ]ογίηιο οΥ 51 847, 0 ΡΥ ΥΙΥ͂, 
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καρδία 

ΑΖΙ1 511: Βῖ6 Ἰοσὰβ ὀχοδυρίαβ δὺ Ἀεὶ ΓΧ 89, οἵὰ ἴῃ ἔγαρτη 
Αγ). (ΟἸδγῦβ δρίδυΐμβ ΚΟΘΒ1, 2. δηΐπιδὶ Ἰρῃηοΐυσῃ 58 286,56.) 

καραβωδης. τὰ καραβωδη ϊ4 καραβοειδῇ. τὼ μαλακε: 
στρακα ἀριστά ἐστιν ὅταν κύη, οἷον τὰ καραβωδὴ Ζιθ80. 
6014. τὰ καρκινωδη ἢ καραβωώδη παρόμοι ἐστὶ τῷ χηλὰς 
ἔχειν ἀμφότερα Ζμὸδ8. 688 81. τὰ καραβωδὴ τὰ θήλεα 
πρὸς αὑτὰ ποιεῖται τὸν τόκον ΖΎΥΒ. 1758 312. 

καράμβιος οἵ κάραβος 2. 
Καρβανοὶ οἱ κατὰ Φοινίκην σϑ18 "4. 281. 152128. 
Κάρβας (μοῦ Ρδγ 190, 1) καλεῖται ὁ εὖρος σ918 ΡΆ. 281. 

1521 528. 
καρβατίναις τὰς καμήλως ὑποδῶσιν, ὅταν ἀλγήσωτι Ζιβι. 

499 380. οΥἹ ΒΒ) θΌθη Ρίαγάβ ἀθ8 ΑἸθογι 187. 
καρδία. 1. δογ. τοίδγϊαν ἱπίοσ τὰ σπλάγχνα Ζιγϑ. 518522. 

Ζμβϑ9. θ5581. γ9. 612 518. 12. 678 528. πάντα τὰ ἕναιυα 

καρόίαν ἔχει υ2. 456 55. τὰ ἔναιμα ὺ τὰ ἔχοντα καρδίαν 
αν10. 47 17. καρόίαν ὑθὲν πώποτε ἐγένετο ζιῆον ἐκ ἦχον, 
μίαν ἔχον καρδίαν ἕν ζῷον Ζγδά. 111 58, 118 510. ὥσπερ 
ἀκρόπολις τὸ σώματος Ζμγ1. 610 526. κυριωτάτη ζ38. 469 
84. ἐν τοῖς ἐναίμοις ἡ καρδία, ἐν τοῖς ἀναίμοις ζῴοις τὸ 
ἀνάλογον Ζωβ1. 6415331. ζ8. 468}81. 4. 469 "6,11, 17. 
αι11. 419 81, Ζμωδδ. 6182, 681 29. ΖκΙ10. 108 514. 
Ζγβ1. 185 .394, 26. 4. 738"17. δ. 141 016. 6. 742}87. εἢ. 

181 328 (εἶ ἀνάλογον Ρ48 488). τοῖς μὲν ἀναίμοις ἀνω- 
νυμον, τοῖς δ᾽ ἐναίμοις ὶ καρδία τῶτο τὸ μόριόν ἐστιν αν. 
4148. --- α. τὸ τὴς καρδίας σῶμα. πυκνὸν ὸ κοῖλον 
Ζμγά. 666 584. ἡ καρδία, διὰ τὸ τῶν φλεβῶν ἀρχὴ εἶναι 
ὼ ἔχειν ἐν αὑτῇ τὴν δύναμιν τὴν δημιυργῶσαν τὸ αἷμα 
πρώτην, εὔλογον, ἐξ οἵας δέχεται τροφῆς, ἐκ τοιαύτης συνε- 
στάναι ὁ αὐτήν Ζμβι. 641}4. αἱ διαφοραὶ τῆς καρδίας 
κατὰ μέγεθός τε μικρότητα ᾧ σκληρότητα Ε μαλακο- 
τήητα Ζμγά4. 866 582, 667811. σογα 8 ἔοστηα. ἥπατος, λά- 
βρακες, σκάρος, φαγρος ἔχυσι καρδίαν τρίγωνον ᾧ 296. 
1529 ὕ2, 803. 1680 44. 811. 1581 "18. 814. 1581 518. 

ἰδίως ὁ ἀκανθίας τὴν καρὸίαν ἔχει πενταγωνον 293.1529 
418, ὁ κίθαρος τὴν καρδίαν λευκὴν καὶ ἢ πλατεῖαν [800. 1529 

27. --- τὸ κυρτὸν ἐστιν ἄνω Δια1 1. 496.312. ἄκρα ἡ καρ- 
δία Ζιβ11. 501 49. τὸ ἄκρον τῆς καρδίας αι16. 418 "8. 
Ζιβι1. ὅ01 56. Ζμγά. 6662. τὸ ἄκρον εἰς ὀξὺ συνῆκται 
Ζιαι1. 490519. τὸ ὀξύ αι16. 418 "δ, 7. Ζια117. 498.511. 
βι1. 501.52, 4, 508."82. γ8. 618581. Ζμγά. 666 "12. τὰ 
ὀξέα Ζια 11. 490 51,8. --- ὁ ἔσχατος χιτὼν τῆς καρόίας 
ανῷ0. 48054 (ὁχ Ηΐρροον δὰ Κύμη 1485: περιβεβλέαται 
χιτων). ὃ περὶ τὴν καρόίαν ὑμὴν πιμελοΐδης ὼὰ παχὺς 

᾿ Ζια11. 496.80. γ18. 519 "4. Ζμαγιι. 618}9. αὶ καρδία ἔχει 
δίαρθρωτίν τινα παραπλησίαν ταῖς ῥαφαῖς Ζμγά. 66150. 
συνήρτηται τὴ ἀρτηρίᾳ πιμελώδεσι καὶ ᾿ χονδρωδεσι ὼ ὦ ἰνώδεσὶ 
δεσμοῖς Ζια1 8. 495 12. αἱ τῆς καρὸίας κοιλίαι τρεῖς, ὄντ, 
μία ἄαβοῦ Ζια17. 4964, 20, 24, 25,09. γ8. 518 521, 832, 

ΒΩ, 8. ὅ. 818 829. Ζμγά. 666 521, 29, 82, 85, 801 529,24, 
21.1. 609 028. ἐν τοῖς κοίλοις νεῦρα ἔνεστιν Ζια 11. 490 
818. --- ὃ. ἀο βἰῖζα οογαϊβ Ζια] 7. 49054,1. βιτ. 506}88. 
Ζμβτ. 652 020. δ10. 686 514. ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος 
ψβϑ8. 420}20. Ζωβτ. 658 329. 10. 656 28. γή. 665}80. 

10. 672 516. ἡ καρϑία ἐν τοῖς ἔμπροσθεν καὶ ὼ τῷ μέσῳ κεῖται 
Ζαγϑ. 665411, 18. ἔστι δ᾽ ἡ καρδία τοῖς μὲν ἀλλοις ζίῴοις 
κατὰ μέσον τῷ στηθικῷ τόπυ, τοῖς ὁ᾽ ἀνθρωποις, μικρὸν εἰς 
τὰ εὐώνυμα, παρεκκλίνυσα Ζμγά. 666 56. ἔχει ἡ τῆς καρ- 

δίας θέσις ἀρχικὴν χυῖραν Ζμγ4. 665 518. ἔχει τὸ ὀξὺ ἡ 
καρδία πάντων εἰς τὸ πρόσθεν 2ια11. 490 510. «βιτ. 5071."2. 
γ8. 518 281. ὁ πλεύμων κεῖται ἡ καρόϊα ὼ περὶ ταύτην, 



καρδια 

ὁ ἐγκέφαλος ἐν ἀντικειμένῳ τόπῳ τῆς καρδίας Ζμηϑ8. 665 
415. δ)10. 686 “1. ἡ καρδία ὡσαύτως τὴν θέσιν ἔχει τοὶς 
τε πεζοὶς ὺ τοῖς ἰχθύσιν αν16. ὁ ὄνος μόνος τῶν ἰχθύων 
τὴν καρδίαν ἐν τὴ κοιλίᾳ ἔχει 807. 1680 526 84. --- 6. γα58 
οογὰϊ οοηποχᾶ, βϑηρτ8. ἡ τὴς καρδίας φύσις φλεβωδης δ 
Ζμγέ. 66ὅ διτ. ἡ καρδία ὥσπερ μόριον τῶν φλεβῶν, μό- 
"π ἢ ἀρχὴ τῶν φλεβῶν ,Ζ.γ8. δ18 524. Ζμγ 4. 665 588. 

λέβες ἄνωθεν, ὑποκάτω τῆς καρδίας Ζιγ4. 814 528. 
ἀρχὶ τῶν φλεβῶν ἡ καρὸΐα υ8. 4561. ζ8. 468 082. ανϑ. 
4141. Ζμβι1. θ41}4, 9. 654 511. γά4. 666 17. Ζγβ4. 10 
140 5322, 28. ὁ 8. 716 12. εἴ. 1871 ν28. ἐκ τῆς καρὸϊας αἱ 
φλέβες Ζμγά. 606581. ὅ. 667 316. Ζγβ4. 140.328. 0.143 
".- φλέβες ἔχυσι τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τῆς καρδίας" φλέβια 
τείνοντα ἀπὸ τῆς καρδίας. ἡ ἀορτὴ ἀπὸ τῆς καρδίας ἀγο- 
μένη Ζιγ8. 518 "22. 4. 614 "22. Ζγβ6. 744 35. ἡ φλὲψ 15 
διὰ τὴς καρδίας. εἰς δὲ τὴν ἀορτὴν ἀπὸ τῆς καρδίας τείνει 

Ζιγ8. 518 56. διὰ τῆς καρδίας ὁ διατείνει φλέψ, ἐκ τῆς 
καρδίας ἀδεμία, φλέψ Ζμγ4. 66582, 660 380. παντὸς τῷ 
αἵματος ἀρχὴ ἡ καρδία υϑ. 408 510. ΖΜμΎ 4. 6660 .588,}"1. 
πρῶτον γίνεται τὸ αἷμα ἐν τὴ καρδϊα Ζιγ19. 521 349. Ζμγά. 30 

066 524. καθ᾽ αὐτὸ δὲν ὦ ἔχει. αἷμα, πλὴν ὀλίγον ἐν τῇ 
καρδίᾳ, ἀλλὰ πᾶν ἐστὶν ἐν ταῖς φλεψίν" πᾶν αἷμά ἐστιν 
ἐν ἀγγείῳ. ἐν ταῖς καλυμέναις φλεψίν, ἐν ἄλλῳ ὁὲ ἐδενὶ 
πλὴν ἐν τῇ καρδίᾳ μόνον Ζιγ3. 811 "18. 19. 5620 δ14. ἔχει 
αἷμα, πλήρης αἵματος, καρδία καὶ ἀρχὴ ἡ τῶν μορίων αἷμα- 35 
τική ἼΖιαι1. 490 59, Ζμγά. θ0ὅ "84. ΖγΥ11. 162 "28. ἀρχὴ 
ἢὶ πηγὴ τὸ αἵματος ἣ ὑποδοχὴ «πρώτη, τὸ αἷμα ἐκ τῆς 
καρδίας εἰς πάντα τὰ μέρη τὸ σώματος Ζμγή. 066 38. 

[1288.1520518. τὸ ἧπαρ αἱματικώτατον μετὰ τὴν καρδίαν 
τῶν σπλάγχνων Ζμγ12. 618 028. ᾧὑ καρδία τὴν σύντρησιν 80 
ἔχει πρὸς τὸν πλεύμονα αι10. 418 826. --- ἐν αὐτὴ ἡ καρδία 

ἔχει νεῦρα, ἀρχὴ τῶν νεύρων ἐκ τὴς καρδίας, ἔχει νεύρων 
πλῆθος πνθ. 486 418. Ζια11. 496 318. γῦ. 51 329. --- οἱ 
ἀπὸ τῆς καρὸίας πόροι Ζια171. 490.528, 81. β17. 507 51. 
πιδά. 891 421. - 4. ἀ6 οογὰθ ΜΝ γον θτδίοσιια. 85 
Π ,Ὑὰρ ὁμοίας ὅτε τὰς καρδίας ἔχυσι πάντα τὰ ἔχοντα καρ- 
ὀίαν Ζμγι3. 618}15. καρδίαν ἅπαντ᾽ ἔχει ὅσα αἷμα ἔχει, 
τὰ ἕναιμα 2ιβιδ5. 506.56. Ζμγά. 665 }9, 000 828. δ1. 
616 12. διὰ τί πᾶσιν ἀναγκαῖον Ζμγ1. το 828. ΠΟΙΏΪΏΙΒ 
“ον Ζμδιο. 688.320. τῶν θυομένων ἱερείων Ζμγά. 661}2. 40 
ἡ τῶν ἵππων ἔχει ὀστῶν Ζιβ1δ. 500.510. Ζωγά. 66618, 
ἀνόστεος πάντων πλὴν γένυς τινὸς βοῶν Ζιβιδ. 506 38. 
Ζμγ4. 6θ60518. Ζγεῖ. 781}16. τῶν ταύρων νευρωὸης Ζγεῖ. 
18115. φυΐδυβ δηϊπια]Πθιι8 ΘΟΥ̓ πηδΧΙ τη 810 Ζμγά. 6671 
420. τῶν ἐναίμων ὅσα μὴ ζωτικὰ λίαν εἰσί, πολὺν χρόνον 45 
ζῶσιν ἐξηρημένης τῆς καρδίας οἷον αἱ χελῶναι αἰ11. 41954. 
ζ2. 408 δ1δ.. χαμαιλέων αἷμα ἔχει περί τε τὴν καρδίαν 
μόνον ᾧ τὰ ὄμματα αὶ τὸν ἄνω τῆς καρὸίας τόπον Ζιβιι. 
508 "1, 35. τῷ ὄφεως μικρὰ ΠῚ νεφροειδής, δόξειεν ἃ ἂν ἐνίοτε 
" πρὸς τὸ στῆθος ἔχειν τὸ ὀξύ Ζιβι1. 508 380, 81. ἡ θέσις, 50 
οἱ πόροι τῆς καρόιας ἐν τοῖς ἰχθύσιν αι10. 418 384,5, 7, 

13. αἰ21. 480}16. ΖΙβ17. 507 8,7. Ζμγά. 666 11. -- 
δ. (ΟΥ̓ ἰῃ υἵογο, ἴῃ πΑΒΟΘΩ  ι.8.) ἴῃ ΟΥΟ. ἡ καρδία ἀρχὴ 

τὴς ζωῆς αν11. 4191. «ΓΜζΙΟ. 108526. ἡ καρόια ἀρχὴ 
τῶν ὁμοιομερῶν ὶ τῶν ἀνομοιομερῶν, εὐθέως ἔ ἔναιμος πρωτὴ δ5 
γινομένη τῶν μορίων ἁπάντων, ἀρχὴ τῆς φύσεως τοῖς ἐναί- 
μοις ὅσα, ἀπὸ τῆς καρδίας δύ ὕστερον ἡ διακόσμησις τῇ 
συΐματος Ὕνεται τοῖς ζῴοις. ἐκ τῆς καρδίας ὃ ὶὴὶ ἀρχὴ τῆς 
φύσεως, πρῶτον φαίνεται ὀιωρισμένη. ἀποκρίνεται, γίνεται, 
συστάσης πρώτης τὴς καρδίας Ζγβ4. 140318. Ζμγά. 666 60 
410,21. Ζγβά. 140 38. δ. 741}16. 1. 785 324. 4.7188}16, 
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7140 517, 4.08. ζ8. 468 028. Ζγβδ. 148 Β2θ, γῶ. 158}19. 
οὗ δ1. 166 "2, ΜΟῚ. 1018 85. ἐν τοῖς ἐμβρ")οις πάμμικρος 
Ζμγ 4. 605.588, δι, 6606.430. οἴ Ζγβϑ. 142 "86. ἐν τοῖς 
ψοῖς τριταίοις στιγμὴς μέγεθος ἔχει, ὃ ὅσον στιγμὴ αἱ ματίνη 
Ζμγά. 668 388. Ζιζ8. 561511. ἐν τῷ ῳῷῴῷ πόροι ἐκ τῆς 
καρδίας, φλέβες ἀ ἀπὸ τῆς καρηϊας Ζιζ3. δ61 438, "4, 5634, 
ἴῃ χω Ρἰβοῖαπι Ζιζ 10. 584 082. μείζων τὸ μέγεθος ὧν ὁ 
πνεύμων τῆς καρδίας ὕστερον φαίνεται τῆς καρδίας ἐν ,τῇ 

ἐξ ἀρχῆς γενέσει" τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν λαμβάνει τὴν γένε- 
σιν μετὰ τὴν καρδίαν Ζγβ 1. 184424. 6. 148 080. -- 
 εοταϊβ πιοΐα8. ἡ καρδία κινεῖται, ἀκυσία ἡ κίνησις αὐτῆς, 
σείεται τῇ δερμῷ ἐξιόντος, οἷον ζῷον τι πέφυκεν ἐν τοῖς 
ἔχωσιν ΨΎϑ. 483 "81. Ζκ11. 708 "δ. Ζμγά. 666}17. πιαϑ81.- 
902 581. 415. 882 85. τρία ἐστὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν 

καρδίαν, ἃ δοκεῖ τὴν αὐτὴν φύσιν ἔχειν, ἔ ἔχει δ᾽ καὶ τὴν αὖ- 
τήν, πήδησις ὼ σφυγμὸς ὼ ἀναπνοή αν20. 21. σῴυξις, 

σφυγμός, ἄλσις, πήῤησις αν20. 419 "21. πνΆ4. 482 88. 

Ζμγθ. 669."β18, 38. πχξ 8. 941 20,29. ὁ πλεύμων ἔχει 
τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσειως ἀπὸ τῆς καρδίας Ζμγ8. 609 515. 
οὔ πνϑ8. 482 "6. --- σ. τὰ τὴς καρδίας παθη. δὲν δέχεται 
βίαιον πάθος, τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων ἡὶ καρδία χαλεπὸν 
πάθος ἐδὲν ὑπὸ έρει Ζμὸ2. 61134. γά. 601 488, δι,.12. 
διὰ τῆς ἀορτῆς ἢ τῆς φλεβὸς εὐθὺς ἀπαντᾷ τὸ πάθος πρὸς 
τὴν καρδίαν Ὧμγϑ. 612 6, τῇ καρὸίᾳ τοιῶτον ὀδένα πλης- 
σιάζειν οἷδν τε χυμόν Ζμὸ2. ὉΤῚ "4, ἀλλοίωσις περὶ τὴν 
καρόίαν Ζκ1. 101 529. λαπαρὸς ὧν ἀλγεῖ τὴν καρδίαν Ζιθε4. 
604 "16. --- ἢ. φο Σ᾽ οδ]οτῖβ ΔΗΪΙΏΔ]18 ἔοηϑ. οἷον ἑστία τις 

Ζμγ1. 610525. ἡ ἀρχὴ τῆς θερμότητος ἐν τῇ καρὸόίᾳ ζά4. 
469 ν10.. 11. αν15. 418"24. Ζμβῖ. 652 0217. Ὑ1.670324. 
τὸ ἐν τὴ καρδίᾳ θερμὸν Ζμβτ. 658 "δ. δ138. 696 }17, ἡ 
θερμότης, τὸ θερμὸν περὶ τὴν καρδίαν Ζγβθ. 148 028. πιδά. 
891 88. συνθεῖ εἰς τὴν καρδίαν, τὸ θερμὸν πκζ 6. 948". 
ζέσις τῷ περὶ καρδίαν αἵματος καὶ ἡ θερμὃ ψαιϊ. 408 481. --- 
ἐ. δηληδα ἐἈοα ταῦθα, αυδα ἴῃ οοτᾶθ βράβιω μεθ θηῦ, ἐν τὴ 
καρόία ἡ ἀρχὴ τὸς ζωῆς ὸ πάσης κινήσεως τε ὺ αἰσθής- 
σεως. ἡ ἀρχὴ τὴς κινήσεως ἢ τῆς αἰσθήσεω: τῆς κυρίας 
ἐντεῦθέν ἐ ἐστιν Ζμγϑ. 668512,17. 4.666514. υ2. 456 86. τὸ 

κύριον, ἡ ἀρχὴ τῶν αἰδϑήξεῶν ζ8. 469510. Ζκιι. τ08 "24. 
Ζγβθ. 148 02. οὗ Ζμδῦ. 68115, 82. αἱ κινήσεις πάσης 
αἰσϑήσεως ἐντεῦθεν ἀρχόμεναι φαίνονται ὼ πρὲς ταύτην πε- 
βραίνυσαι Ζμγ4. θ66 512. ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος ἀρχὴ 
τῶν αἰσθήσεων Ζμβ 10. 666 528. αἱ μὲν τῶν αἰσθήσευν 
φανερῶς συντείνυσι πρὸς τὴν καρδίαν, αἱ δ᾽ εἰσὶν ἐν τῇ κε- 
φαλὴ ζ8. 469 .321. καὶ τῆς αἰσθητικὴς ἢ τῆς θρεπτικῆς ψυ- 
«ὃς ἐν τὴ καρδίᾳ ἡ ἀρχή 13. 46956. 4. 469 δ, οὐ Ὑτπάϊθςς 
46 Δῃ 184 16. οἱ πόροι τῶν αἰσθητηρίων πάντων τείνουσι πρὸς 

τὴν καρδίαν, τὸ αἰσθητήριον τῆς τε γεύσεως ὼ τῆς ἁφῆς 
Ζγε2. 181 392. αι. 4391. ἡ ἐν τὴ καρδίᾳ τῆς ψυχῆς 
ἐμπύρωσις αι16. 418 8429. ὁ θυμὸς ζέσις τῷ θε μῇ ἐστὶ 

τῷ περὶ τὴν καρόίαν πβ28. 869 86. αἴτιον τῦ πτάρνυσθαι καὶ Ὄ 
κορυζᾶν πιδ4. 8971.58. τοῖς φοβυμένοις καταψύχεται ὁ ὃ τό- 
πος ὁ περὶ τὴν καρὸόΐαν πια 82. 902 "88. ἡ ἐν τῇ καρδίᾳ 
κρᾶσις 2μβε. 660 527. αἱ διαφοραὶ τῆς καρὸίας τείνυσί 
πη .Ὰ πρὸς τὰ ἤθη Ζμγ4. θ61512. --- 1. νατῖα. καρ- 
δίας ὼ μήτρας ὼ κυάμων. ἀπέχεσθαι τὸς Πυθαγορικύς" 
μὴ καρὸΐαν ἐσθίειν. οἷον μὴ λυπεῖν ἑαυτὸν ἀνίαις 192. 
151258. 189. 1511}29, 37. ὁ ἱέραξ τὴν τῶν ὀρνέων καρ- 
δίαν κατεσθίει Ζι11. 615 85. --- καρδία ἱ ᾳ νϑηίοα]! 
οΒ ΔΡ ΑΣ ποὴ ἰηνθηϊξας (οὗ ΡΒΙρρβου ὕλη 283-21. Μ.425- 
429). 

ὡς καὶ τινες καλῦσιν αὐτὸν τὸν μυελὸν τὸν ἐν τοῖς δέν- 



8600 καρδιωώττειν 

δροις μήτραν, ἄλλοι σπλαΐγχνα, ἕτεροι ὁὲ καρδίαν ᾧφταά. 819 
484, οὐ ΤΒΘΟΡΆΓ ἢ Ρ}1 2, 6. 

καρδιώττειν πγ18. 818 529. 
Κᾶρες κατέσχον τὴν Ἐπίδαυρον ἢ 449. 1551 "86. 
κάρη (Βοαι Κ 451) Ζμγιο. θ618810. 
καρῃηβ αρεῖν. τὴν κεφαλὴν καρηβαρῦσιν οἱ ὑπνώσσοντες Ζμβ]Ί. 

668 .514. οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ τῆς τῶν ἀνθράκων ἀτωίδος χαρη- 
βαρᾶσι ἡ φθείρονται αιδ. 444 082. ἰχθύες καρηβαρῦσιν ὑπὸ 
ψόφυ Ζιδ8. 58454, 58, 88 Ρ18. 

καρηβαρία. τὰ ὑπνωτικὰ καρηβαρίαν ποιεῖ υϑ. 456 "429, 
καρηβαρικὸς ὁ οἶνος, ὃ ὁὲ κρίθινος καρωτικός ἢ 101. 

14947. 

Καρία θ181. 844"35. οβ1848 "4, 1851}86. ἐν Καρίᾳ ΖΙγ11. 
518.3858. ἐν τῇ Καρίᾳ Ζιθ29. 601 516. περὶ Καρίαν Ζιειῦ. 
548 414. (48. 681 10, 11. ̓ Ζμγ!10. 087817. περὶ τὴν Κα- 

εἶαν Ζιε1δ. 5418. αἱ ἀπὸ Καρίας γυναῖκες 061. 1570 

ν18, 
κα ρίδιον. αἱ πίνναι ἔχυσιν ἐν αὑταῖ: πιννοφύλακα, αἱ μὲν 

καρίδιον αἱ ὁὲ καρκίνιον Ζιε 15. ὅ41 011 Διῇ». (ΡΙπποίμθγοβ 
σοΐογαῃ Οὐ. ἤοσὺ ῬΡοηίοπία Ύσγβοπα Ῥοίογβ ἴῃ ὙΥ̓ΙΘρταδηη 
Ατομὶν 1852 ρ 209. 7οβηβίοη ΟΟΟ 19] 464 ΑΖΙ1 1ὕθ. 
Βοῦὺ ἀθ δ Νιποθηῖ 84.) 

Καρῖναι, θρηνῳδοὶ μυσικαί 561. 1570}16. 
καρίς. τϑίουϊαν ἰηον τὰ μαλακόστρακα Ζιδ2. 525. 380. τὸ 

τῶν καρίδων γένος Ζμὸ. 688 Β21. Ζιὸ2. 626 58, ἔχει 35 
πλείω γένη, αἵ τε κυφαὶ Κ᾿ αἱ χράγγονες. ἃ τὸ μικρὸν 
γένος Ζιὸδ. ὅ351. τὸ σῶμα πρόμηκες, ἔντερον, ὀχεία, 

ἡ φυκὶς τῶν καρίδων ἅπτεται Ζιδ2. δ25 "83, 5206 "27. 
εἾἴ.541}20. θ2. 59114. αἱ καρίδες τῶν μὲν καρκινοει- 
δῶν διαφέρυσι τῷ ἔχειν κέρκον, τῶν δὲ καραβοειδῶν διὰ 
τὸ μὴ ἔχειν χηλάς, Ζμὸ 8. 681814. -- Ἂ ἡ καρὶς τὸ 

χρῶμα κατὰ τὰς ὥρας μεταβάλλει Ζιθ80. 607 15 Αὐϑ. 
(Δοϊϑηυ8 καρίδος τιθῃ ΟΠ θι ΟΠ} δῦ, ΑἸΒΕσθΒ. ἸΠΟΣΥΖ πο- 
τϊηδῦ,) Ππαβὶ μαινίδα βογρύσιῃ Ἰορίϑϑου ἸμῦσοΥΡΓ 68. ΑΥΔΌ8.) 

οἵ κυφή εἴ κραάγγων. 
καρκίνιον. 1. ἀδμπιπυῦ γος καρκχ: νος. αἱ πίνναι ἔχυσι ἐν αὑταῖς 

πιννοφύλακα, αἱ μὲν καρίδιον αἱ δὲ καρκίνιον Ζιε 15. 547 
Ρ17 ΑὐὉ. (Ρἰπποίβογθβ νούθγαμη βο86 οἵ ΑΖΙι1 158,9. Καὶ 
664, 8. 81.320. Ῥοῖοτθ Β6ὺγ] ΑΚδὰ Μοπδῦβθοῦ 1852, 590. 
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10, 18. 4. 529 δ2 τ. Ζπ14. 11219. τὰ δασέα αν1 2. 411 
48. σκληρόδερμα τὰ κῶλα καὶ ὀστρακωδη, ὴ κάμψις εἰς τὸ 
πλαγιον, πόδες, σκληρότης αὐτῶν, πολλὲς ἔ ἔχει τὸς ἡγεμό- 
νας πόδας, μόνος τῶν ζυων τέτταρας τὶς ἡγεμόνας ἔχει 
πέδας Ζ2πι1. 118 ῬΩ7, 34, 32. 16. 118}15. Ζια 5. 4900. 

ὁ 2. 525 "16. 8. 527 δ, 'χηλαί, τὴν δεξιὰν ἔχει μείζω, ὅ τι 
ἂν λαβη προσάγεται πρὸς τὸ στόμα τῇ δικρόᾳ χηλὴ Ζμδ11. 
691 "16. 8. 684 326. Ζπ19. 114 ν17. Ζιθ2. 590}25. δ. 
δ321 06. ἐπικαλύμματα, »ἐπίπστυγμα Ζιὸ 8. 521 δι, 21.3. 
520 29. θκ ἔχασιν ἐράν, ϑροπύγιον, μόνος ἀνορροπύγιον 

Ζμὸϑ8. 684 32. 8: Ζπι1. 718529. Ζιδ 3. 525581. --- 2. Ρᾶτ- 

168 ἱπίθγπβθ. τὸ σαρκῶδες ἐντός, στόμα, ὀδόντες Ζμβ 8. 
084 84. δ. 6719 381. Ζι63. δ2118, 14. στόμαχος, κοιλία, 
ὀδόντες ἐν τῇ κοιλία. ἔντερον Ζιδ 8. 521}28, 34. 2. 521510. 
Ζμὸ 5. θ19 480. Ζιθ8. 536 .}28. 8. 527 "25. χυμὸς ὠχρός, 
μίκρ᾽, ἅττα προμήκη λευκοὶ ἢ ἄλλα πυρρὰ διαπεπασμένα 
(6 ἔρχεις, ,βραγχια) Ζιὸ 8. 521 929. --- 8. ρὨγϑίοϊορ. ὁέ- 
χονται τὸ ὕδωρ ἡ ἀφιᾶσι αν]. 416 081, 471 88. Ζιδϑ. 
526 }20, 8. 52717. ἔκδυσις τῷ κελύφυς Ζιε1 71. 549 "27. 
θ11. 601 816,90. πορεία, νἱου9 Ζπ]4. 712 518. 10. 7118 

ν18. 2.63. ὅ90}11. Ζμὸ11. 691 }20. βίος πρὸς τὴ γῆ, 
πρόσγειος, τρωγλοδύτης Ζμὸδϑ. 6845. Ζπ171. 11 8 28. 
ὀχεία Ζιεῖ. 541 Ν2δ. υτβὺὰβ οοπιοάϊ! Ζιθ 5. 594 ΡΒ. βθχυβ 
Ζιὸ 8. 52181 (θεοσαροάα Ὀγαοίγυτα Ε' 8. ΟΥ. ΟἿ 156. 
ΑΖΙΙ 15δὅ, 7. Κυαζμ 128, 28). ἀϊδὺ γένη τιναΐ, πλείω τῶν 
καρκίνων, ἔνιοι τῶν καρκίνων Ζια 6. 490 δ12. δ2. 5251. 
Ζμδδ. 019 886. --- α. οἱ μαλακόστρακοι ἢ οἱ ὀστρακό- 
δερμοι Ζιθ11. 601 517. --- ὁ. οἱ «πετραῖοι Ζιθ2. 590}11. --- 
ςι, οἱ πάμπαν μικροὶ καρκίνοι οἱ ἐν τοῖς μικροῖς ἰχθυδίοις 

Ζμδ8.684511 (Ρογίππυθ ἀδραγαῖον Ζεαοὴ νοὶ μ᾽ ϊοαύυ5 Πίδοο 
«οΓ ἀο ρίες δ0ὅ. 5 ΑΌΒ Ὁ Κιθῦβα ἀθβ Αγ ῥ 117. Εὶ 818, 
67.Μ 380. [οιῃρ 261. 4Ζι [155, 14). -- ἃ. καρκίνοι 
λευκοί, τὸ μέγεθος μικροὶ πάμπαν, ἐν τοῖς μυσί Ζιε15.541 

Ὁ26 (Ρἰππούμδγεβ τιν θ]οσαα ΑΖΕῈ1 155, 9). --- 6. οἱ πο- 
ταΐμιοι Ζιδ' Ὡς ὅ3 6) ( (ἙΒΘΙΡμυβα Βανί} }8. ΕἰὰλιοῚ. ---- Κ. ἄλλοι 
ἐλάττυς ὦ ἀνωνυμώτεροι Ζιδδ. 525 5 ((οτὶ ἴᾳ ο). -- 
9. καρκίνοι Ἡρὰκλεωτικοί Ζιδ2. 825 "δ. 8. 521512. Ζιδϑ. 
084 57 (Βοάϊθ καβυρι. ἔοτι ΡἸΑἰγοαγοῖπι8  Ῥϑραγὰβ ΔΠΙπο- 
αι. Ἑ 212. 5. ΑΖΙΙ 15δ0). ---- ἢ. μαῖαι ἢ πάγυροι οἴ ν. 

Ἰλδβμιαγοῖϑ Οταβὺ 118.) --- 2. τὸ καλυίμενον, καρκίνιον τρόπον 40 Καρκίνυ ᾿Αλύπη Ηη8. 115010. Οἰδίπους ΡΎ 16. 141718. 
τινὰ κοινόν ἐστι τῶν τε μαλακοστράκων ὸ τῶν ὀστρακο- 

δέρμων ιδ4. 529 20. ἄσδβοῦ, δἷὰβ ογίιβ δὲ Ββαδιϊδιῖο Ζιδά. 

529 Ρ20-580 810. ε1ὅ. 548 814-21. οὗ ΜΊ19. 157. 350. 

Κὶ 585. Οἵ 8ι Κίοῖον Ετάκυπάο ΧΙΧ 1190. ΟἼ1163. 51 

Μήδεια Ρβ28. 1400 }9. Θυέστης πο16. 1454 "28. ᾿Αμφιά- 
ράος ποῖ]. 1455 826 (Ναυοκ ἔν ττ Ρ 619). 

καρκινωδης. τὰ καρχινωδὴ αὶ καραβωδὴ παρόμοι᾽ ἐστὶ τῇ 
ηλὰς ἔχειν ἀμφότερα Ζμδϑ. 688 }81. ν καρκινοειδης. 

192. αἰδῦ α. τὰ ἐν τοῖς στρόμβοις (Ράράγαβ Βουημδγάι8 45 κάρος, Θομὶ κραιπάλη πγ11. 813 "14. 
ν0] δηριϊαῦι5 1 1950). ---- ὦ. τὰ ἐν τοῖς νηρείταις Ζιὸ 4.580 

46 (Ραρυτγὺβ ϑὐγιδίυβ Γαὶγ ΒΟΥ 46 δὺ Υ᾽ησοηῦ Ρ 82. ΑΖι 
[1584,6. Ῥαρυγυβ Ῥίοβοπεβ. ὰμ80. Ὑουὰρ 201). 

κα ρκινοειδής. αἱ καρίδες τῶν καρκινοειδῶν διαφέρωσι τῷ 
ἔχειν κέρκον Ζμδ8. 684514. Περδροάα Ὀγδοιγαγδ. Υ καρ- 50 
κινώδης. 

καρκίνος. τὸ τῶν καρκίνων γένος Ζιδι. 528 58, 3. 525 884. 
Ζμδϑ8. 688 028, παντοδαπώτερον ὼ ἐκ εὐαρίθμητον Ζιδ 2. 
525 58, τούογίαν ἱπίος τὰ ὀλιγύθερμα ὼ ἄναιμα, νευστικά, 
πολύποδα, τῶν πολυπόδων περιττότατα, πεζεύοντα, αὶ νευ- 
στικ αν13. 410 582. Ζια 1. 487 }10. Ζπ14. 112 Ὀ14. 16. 
118 δ12, 16. 17.118 δ27. -τ 1. Ραγίθβ δχίθγηδο, τὸ ὸ κύτος 
τὸ σώματος σκληρόν, τὰ κελύφια, σῶμα στρογγύλον, στρογ- 
Ὑύλος τὴν μορφήν Ζιδϑ. 621 09. 1. 628 "7. ι81. 622 57. 
ὁ. 82588. ΖπΠ11. 118 Ρ28. κεφαλή, ὄμματα, ὀφθαλμοί 
Ζιὸϑ. 5219. Ζμδιο. 686"1. Ζιδϑ. 5620.510. 8. 521 Ρ8, 

καρῶται γλάνις ὑπὸ βροντὴς Ζιθ 20. 602 "28. καρῶνται αἱ 
μέλιτται ὑπὸ μύρα θ21. 882 38. 

Καρπάθιος ΡΎ.1. 1418.3416. 
κάρπιμος. τὰ καρπιμα, ΟΡΡ τὰ ἄκαρπα Ηδ8. 112512. 

οαθ. 1844 528. βι840 θγ4, κάρπιμα λέγω ἀφ᾽ ὧν αἱ πρέ- 
σοδοι, ΟΡΡ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν Ῥαδ. 1861 217. 

καρπισμος πκθι4. 953 "6. 
καρπό ς. 1. σᾶγρυβ. ἄρθρα χειρὸς ὰ βραχιόνων καρπός Ζια15. 

494 8) Δὰν. Ζκϑ. 102 νά, 9. Ὑνεταί τις ἀπέρεισις ἐν τὴ 
διατάσει πρὸς τὰς χεῖρας ὸ τὰς καρπύς, ἀεὶ ἐναλλὰξ ἐναν- 

τίως ἔχει. τὰ κῶλα τὰς κάμψεις τοῖς ἀνθρώποις, οἷον ὁ 
καρπὸς τῆς χειρὸς ἐπὶ τὸ κυρτόν Ζπ8. 106 419. 18: ΤΙΣ 

418. φλέβες τείνυσι διὰ τῶν πήχεων ἐπὶ τὰς καρπὲς ἢ τὰς 
συγκαμπάς Ζιγ 8. 518 28. 

2. ἐγυοίυ. ἡ γὴ προΐεται τὰ σπέρματα αὶ τὺς καρπές, 
τὸ φυτὸν καρπὸν φέρει, ἔστι δὲ τῶν πλείστων ζψῶων ἔργον 



καρποφαγεῖν 

σχεδὸν ὀθὲν ἄλλο πλὴν ὑὕσπερ τῶν φυτῶν σπέρμα ᾧ καρ- 
πός Ζμβιο. 665 586. Ζγα38. 181}12. 4.111."22. σπέρμα 
ΩΣ καρπὸς διαφέρει. τῷ ὕστερον ὸ πρότερον. καρπὸς μὲν 
γὰρ τῷ ἐξ ἄλλυ εἶναι, σπέρμα δὲ τῷ ἐκ τύτυ ἄλλο, ἐπεὶ 
ἄμφω γε ταὐτόν ἐστιν" τὸ ὁὲ σπέρμα ὦ ὁ καρπὸς τὸ δυ- δ 
νάμει τοιονδί σῶμα Ζγα 18. 124 519. Ψ ψβι. 412 "27. ἔνια 
τεγκτὰ ὄντα ὁ τηκτά ἐστιν. οἷον ἔριον ἃ οἱ καρποί μὸ 9. 
886 019. τῶν καρπῶν οἱ μέν εἰσι σύνθετοι ἐκ σαρκῶν ὸ 
κόκκων ἢ λεμμάτων, τινῶν δένδρων ὁ καρπὸς ἐντὸς τὰ 

καρχαρόδες 861 

ἐν τοῖς πάθεσιν ἔ ὄντες ὃ προαιρᾶῦνται ἀλλὰ καρτερῶσιν γεβ10. 
1225 080. ἰὶ δύνανται καρτερεῖν ἀλλὰ λάθρα ἀπολαύυσι 
Πβ9. 4510 "84. καρτερῶσι πολλὴν κακοπάθειαν ΠγΘ. 1278 
527, ἧττον καρτερῶμεν διψῶντες ἢ πεινῶντες πκηθ. 949 
ν89, 

καρτερία, φοπὶ δύῃ ἐγκράτεια Ἠη1. 1145 486. 2. 1145 "8. 
αἰδβὲ ,ἐγκράτεια Η 8. 1160 Ὁ, ἡμβ6. 1202 Ρ29. καρτερία 
μεσότης τρυφερότητος ᾿ὴ κακοπαθείας ηεβ 8. 1221 89, πα- 

ρέπεται τὴ ἀνὸρείᾳ αρά. 1380 }6. 
φλοιῶ ὼ τῷ φιτρϑ φτα ὅ. 820 587. 8. 818 38. ἐν τῇ περὶ ιοκαρτερικός, ΘΟπὶ 55 ἐγκρατής Ηη2. 1145 15. 4. 1146 

τὸς καρπὸς γενέσει, ὅταν ἦ μήπω διητημένη (εἴ Ρ 181 
422}, ἕνεστι μὲν ἡ τροφή, δεῖται δ᾽ ἐργατίας πρὸς τὴν 
καθαρσιν Ζγα 20. 128 427. εἴ τις φαίη τοῖς φυτοῖς ὑπὸ 
τὰ πνεύματος ἑκάστοτε τὰ σπέρματα ἀποκρίνεσθαι πρὸς 
τὺς τόπυς πρὸς ὅς εἴωθε φέρειν τὸν καρπόν Ζγβ4. 188 58. 15 
ἐκ ,τὴς πρώτης. τροφὴς ἐκ πολλῆς ὀλίγον ἀποκρίνεται τὸ 
χρήσιμον ἐν ταῖς περὶ τὸς καρπὲς ἐργασίαις ἢ τέλος ϑθὲν 
μέρος τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ πρῶτον πλῆθός ἐστιν Ζγὸδ 1. 165 
580. ἀπὸ μιᾶς κινήσεως τὲν ἐπέτειον πάντα (φυτα) φέρει 

Ῥ12. 6. 1147 022. οομΐ δύῃ σχληρός ἡεγ1. 1229 ΡΩ, ἀἶϑῦὺ 
ἐγκρατής, ΟΡΡ μαλακός Ἠη8. 1160 814, 838. ἡμβ6. 1303 
588. βυλόμενος ὅλην. τὴν πόλιν εἶναι καρτερικήν Πβ9. 1269 
"20. --- σωφρόνως ἢ μαρτερικῶς ζῆν Ηκ10. 1179 588. 
πιστεύειν ἀνθρωπίνως ἢ καρτερικώτερον ,βὅ. 281 584. 

καρτερός. διίστησι λίθως ἢ τὰ καρτερυύτατα τῶν σωμάτων 
Οβϑ. 2915]. 

καρύα. αὶ καρύα ὅταν γηράση εἰς ἀλλο εἶδος μεταλλάττεται 
φταῖ. 821 828 (Ἰος οοΥὉ οὗ Μεγον ΝΙοοΙ Ἰθδμιᾶβὸ 91. 

καρπὸν 2γα: 18. 1728512.-- τὸ φύλλον περικαρπίε σκέπασμα, 30 9 6βθθη, ΑἸ Μαρπὰβ ἀ6 νϑρϑῖδῃ 94). οἱ τῆς καρύας χυ- 
τὸ δὲ περικαίρπίον καρπῷ Ψβ1. 4128. Φβ8. 199 525. καρ- 
πὸς λεύκης, ἀμπέλι Ζιε 18. 549 5838 Αὐν. 5380. 1566 518. 
τὰ τῶν χεδρόπων ἑψήματα ὸ τῶν ἄλλων καρποί Ζμβι. 
658 .524. ὺ οἱ καρποὶ, οἷον τὰ χέδροπα. γῆς μὸ]10. 389 
Δ1ὅ. 

ΖγΥ4. 1τι "14. αἵ τε καρπὸν ὀπώρης ἡδὺν ἄλλως δὲ 
δυσθησαύριστον φέρυσαι κθ. 401 5ὅ. οἱ νέοι καρποί πα 25. 
862 5. τὰ ἀποφυτευόμενα ἀπ᾽ αὐτῷ φέρει σπέρμα" δῆ. 
λον ὅτι ᾧ πρὶν ἀποφυτευθῆναι ἀπὸ τὸ αὐτϑ μεγέθες (μέ- 

τῶν φυτῶν δ τὸ μέγιστα φέρει πλεῖστον καρπὸν 35 

κάρφος Ζιζ2. 660 }8.. πη21. 8891. 

λοὶ λιπαροί φτα 5. 820 3838. (ἀδβπίτί ποῦ ροΐεδὺ οὐ 1ϑπρ- 
Ἐδνεὶ Βοΐ ἀ 8ρ ανθομθη 109.) 

καρυον. τὰ κάρυα ἐν οἰκίσκοις Εν ὀστράκοις φταῦ. 82012. 

καταγνυυσι, τὰ κάρυα ἐν τοῖς ὀργάνοις μχ 32. 884 882. 

κάρυα ὀπτά πκβ1. 980}15. ([οτῦ Φυρίδηβ τορία 1 οἵ Μϑγογ, 
Νιὶς Ῥαιηδβο Ρῥ 89.) 

συγκαταπλέκει χελι- 
δὼν τοῖς καρφεσι πηλόν Ζιι1. 6121. καρφη σύμφυτα 
τῷ χιτῶνι τῷ Ἑυλοφθόρα σκώληκος Ζιε 82. 55117. 

ρὺς ΒΖ Αν 8ι Ι͂ 418) ἔφερε τὸν καρπὸν, ἃ ἀκ ἀπὸ παν- 0 καρχαρόδυς ([οῦ ῬάγΑ Πρ 248). 1. ἀ6 ἀθηθῖραβ δηϊμῃ ἰαιη. 
τὸς 18 φυτῦ ἀπήει τὸ σπέρμα Ζγα 18. 128 518. καρπῶν 
πεπανσεις χθ. 899 228. πικρὸς γίνεται καρπός, ὅτε ἡ θερ- 

μότης ὁ ἡ ὑγρότης, ἐκ εἰσὶ πλήρεις ἐν τὴ πέψει φτβ 10. 
829.386. καρποὶ μόνον τῷ σχήματι τὴν δ᾽ αἴσθησιν α ϑ φαί- 
νονται παλαιύμενοι σφόδρα μὸ12. 390 328. 
τὰ χρώματα πῶς γίνεται χϑ. τῶν ἀπορρεόντων καρπῶν 
ἔνιοι γίνονται τῷ χρώματι ξανθοί χῦ. 191 17. --- ὴ μέ- 
λιττα ἀϑένα, βλάπτει καρπὸν Ζιε 23. δδ4 518. ἡ ἄρκτος 
ἐσθίει καρπόν, ἀναβαίνων ἐπὶ τὼ δενόρα, ὼ καρπὲς τὲς 
χέδροπας Ζιθ5. 594 "δ, 1. μηδενὶ τρέφεσθαι. καρπῷ, ἡ συλ- 40 
λογὴ τῶν καρπῶν ΖμΎ1]. 6622, 9. καρπῶν παραπομπαὶ, 

κομιδή Πβ5.1} 1208 38. ηὅ. 1827 47. 10. 1885 .521. ταῖς 

τε ῥαξὶ ἢ τοῖς ἄλλοις καρποῖς, ὁ καρπὸς τῷ καρπῷ δια- 
φέρει. θερμότητος 211.15818.81]1, 17. ἕσμα., ὁ αὐχὴν τῦ 

καρπὸ τῶν ἀκροδρύων 2584. 152558, 6, 8. -- ἐπικοίρπιος 45 
ἀπὸ τῶν καρπῶν ὀνομάζεται ὃ θεός κΊ. 401 819. --- τηθ- 
ἴδρῃ ἐπὶ φρένα βαλλεις καρπόν τ᾽ ἀθάνατον χρυσῷ τε 
κρείσσω 626. 158814. 

καρποφαγεὶν Ζιθ8. 598 415. 
καρποφαάγος. ζῴα καρποφάγα, ἀϊβὲ ζῳοφαγα, παμφάγα 50 

Ζια1. 488 215. θ6. 595514. 7. 595 δ. Ζμὸ 12. 6947. 

Πα 8. 1250 326, 28. 

καρπαφορεὶν 580. 1600.420. φτα 2. 81718. πκὶ4. 924 
58, τῶν φυτῶν ἐν ὅσοις τὸ μὲν καρποφορεῖ τὸ δ᾽ ἀκαρπόν 

ἐστιν Ζγγδ. 155 10. οἴ αἹ. 718 Ρ22. 5ὅ 
καρποφορία φτβ9. 828". 
καρποφόρος φτα 2. 811 .88. 

μὲν καρποφόρα δένδρα τῷ αὐτὴ γένος, τὰ δ᾽ αὐτὰ μὲν ὁ 
φέρει καρπόν, συμβάλλεται δὲ τοῖς φέρυσιν Ζγα 1. Τ1 Ὁ "22. 

ἐν τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει τὰ 
ὃ 

αἴγειροι. καρποφόροι θ649. 880 ΒΩ, 80 
καρτερεῖν. τὸ καρτερεῖν ἐστὶν ἐν τῷ ἀντέχειν Ἠη8.1150584. 

τῶν καρπῶν 86 

ὅσα πρὸς ἀλκήν τε ἢ πρὸς βοίθειαν ἔ χει τ τὸς ὀδόντας, ταὶ 
μὲν χαυλιόδοντας ἔχει, καθάπερ ὗς, τὰ δ᾽ ὀξεῖς ὼ ἐπαλ.- 

λάττοντας, ὅθεν καρχαρόδοντα καλεῖται Ζμγ1. 661 "19. 
β9. θδῦ ν10. καρχαρόδοντά ἐστιν ὅσα ἐπαλλάττει τὸς ὀδον- 
τας τὸς ὀξεῖς, οἷον λέων, παοδαλις, πυὰν Ζιβι. 501 418, 
16. τῶν τετραπόδων ὼ ζῳοτόκων τὰ μὲν ἀγρια καρχα- 
ρόδοντα πάντα σαρκοφάγα Ζιθό. 894526, 518. πάντα τὰ 
καρχαρόδοντα. ἔχει τὸ στόμα ἀνερρωγός Ζιβ1. 5027. Ζμγ1. 
6602 327. δ18. 6912. θηλάζει μὲν πάντα, ἐκ ἐκβάλλει 
δ᾽ ἔνια αὐτῶν πλὴν τὰς κυνόδοντας, οἷον οἱ λέοντες Ζγε 8. 
188.016. πίνει τῶν ζῴων τὰ μὲν καρχαρόδοντα λάπτοντ 
Ζιθ 6. 595 ΚΗ ϑὸὲν τῶν ζῳων ἐστὶν ἅμα καρχαρόδεν ΟἹ 
χαρχαρόδον) ὼὸ χαυλιόδυν, ἅμα χαυλιόδοντα ὸ κέρας δὲν 
ἔχει ζῶον, ἐδὲ καρχαρόδυν (Υ] καρχαρόδον) ὦ τύτων θα- 
τερον ΖμΎ1. 661 "58. Ζ|β1. 801 520. ἡ φώκη καρχαρόδον 
(1 καρχαρόδων) ἐστὶ πᾶσι τοῖς ὀδῶσιν Ζ,β1. δὅ01 522. 
Ζμδ13. 697 6, ἔστι δὲ ὁ καρχαρόδοντα τὰ τετράποδα 
τῶν ὠοτόκων Ζμδ11. 691 39. αν 11. 476 "11. Ζιβ10. ὅ08 
48. οἱ ὄφεις καρχαρόδοντες πάντες Ζιβιτ. ὅ08 "3. καρχα- 
ρόὄδοντες πάντες οἱ ἰχθύες πλὴν τὸ σχκαρυ Ζμγ14. θ7551 
(Ὁ] καρχαρωδοντες). ΖΙιβ1. 501 528. Ζμὸδι1. 691 39. 01. 
662 86. Ζιβ18. 505 828 (βοὰ σκάρος καρχαρόδυς 811. 
1581 211). καρχαρόδοντες" ἀμία, ἥπατος, ἀνθίας, καλλι- 
χθυς, κεστρεύς, κίθαρος. μύραινα, σάλπη, τρίγλη  291.1528 
588. 296. 1529544. 297. 1529 δ. 299. 1529 "15. 800. 
1529 26. 804. 1530.39. 809. 1581 88. 318. 1581 389. 

-α ὅσα μὴ καρχαρόδοντα Ζιθ6. 598 87, 14. οἵ Μ5δ. 819. 
--Ἕ 2. ἀ6 ἀϑποῖθαεβ Θμϑίαγαπι Ἠομιανῖ. ὁ μὲν δεξιὸς μικρὲς 

ἅπαντας ὰ καρχαρόδοντας, ὃ δ᾽ ἀριστερὸς ἐξ. ἄκρυ μὲν 
καρχαρόδοντας, τὰ δ᾽ ἐντὸς ὥσπερ γομφίως ἔχει Ζιὸδ 2. 526 
419. 



868 . Καρχηδόνιοι 

Καρχηδόνιοι Ῥα 12. 1372 "28. ρ9. 1429}19. θ658. 884}18 
(ϑεὰ Καλχηδονίων “781ὰ οἸΐπι διιδμάανθγυηὺ πιο οὗ Ὀϊὰ 
Ργδοῦ Π οὖ Ββοκπὶ Ρ 121. (ὐλ]πρ δὰ Ῥοὶ ρ 828). 96. 
888 .320. 100. 838 Ῥ27. 118. 841 810. ἱπδυϊταῖα ρα ] 1 8 
ΠΎ9. 1280 386. ζ5. 1820 Ρά. οαϑ. 13442838. θ84. 886 
581, 84, 837 82, ὅ. 88. 8371. 186. 844 382. δογιτι πο- 
λιτεία οχδπιϊπαίας Πβ11. οἱ Καρχηδόνιοι πρῶτοι τετρήρη 
κατεσκεύασαν ἢ 5588. 1670528. ἡ ἐν “Σικελίᾳ Καρχηδονίων 
μάχη πο28. 14595206. Μαγων ὁ Καρχηδόνιος ἢ 99. 1494 
Δ11. 

Καρχηδωών θ180. 844 582. υγνῖβ κτίσις θ184. 844 58, 10. 
Ἰηϑυϊζαῦα ρυΡ] θα ΠΥ :. 1275 "12. ὁ 7. 1298 "18. ε7. 1807 
δῆ, 12. 1816 384, "6. η2. 1824 "18. 

καρωτικὸς ὁ κρίθινος, ὁ δ᾽ οἶνος καρηβαρικός ἢ 101. 1494 "7. 
Κασπία, ἡ Κασπία μβ]1. 854 58. κϑ. 398 "0. 
κάστωρ, ὃ καλόμενος, τοίεγίαν ἰηῦεν τὰ τετράποδα ἢ ἀγρια 

ζῷα εὐ ποιεῖται τὴν τροφὴν περὶ λίμνας ἡᾧὶ ποταμύς Ζιθδ. 
ὅ94 081 Αὐν. (Οδβίου ἤθε Ο 11 169. Ῥα]]8 βρίοι]ορ ΖΟΟ] 
ΧΙΝ 42. 810607. Κὶ 874. Ὀθάνοῦ Οὗ δι Ττόβομ6ὶ Ατομὶν 

10 

16 

1856, Π| δ1, 523. δὰ δ4, 29. ΑΖΙΙ ΤΟ, 20). οἵ λαταξ 20 
σαθέριον σατύριον. 

κατά, οὐ Ευοκοη ΠΠ ρῥ 89-46. 1. ὁ δη. α. 86ηδι ἰοοδ]}, οὗ 
ἀθ πιοῦα ῥῦψαι κατὼ τῶν κρημνῶν Ζιιά1. 681 81. φέρεσθαι 
κατὰ κλίμακος τι88. 182 016. πέτεσθαι κατα τινος Ργϑ. 
1406 "15. καταδύεσθαι κατὰ τῷ ὕδατος μβ8. 859 519; 

οἱ 46 5ἰμέυ εἴ τι κατὰ βαθυς ἀδηλον ἡμῖν ἐστίν μα 8. 889 
δι, οἱ καθ᾽ ὕδατος λίθοι βὶπι χ.. 192 81. 8. 798 080. ὅ. 
194 582. κατὰ γῆς φωλεύειν δἰτι Ζι41. 021 "24, 628 58. 
48. 629 385. κατ᾽ ὀργυιᾶς τὸ βαθος Ζιζ 14. 568 326. καθ᾽ 

25 

ἘΣ Ν “ δ ες 2 ΕΕΈΕΡΌΕῚ Μ 
ἑξήκοντα ᾧ ἔτι πλειόνων γίγνονται (οἱ πόντιοι ἐχῖνοι) ὀργυιῶν 80 
Ζγεϑ. 183 "22. --- ὃ. κατα ἱ 4 οοηίγα. ποιεῖσθαι τὴν κό- 
λασιν κατά τινος Πεδ. 1806 539. Εὔβυλος ἐν τοῖς δικαστη- 
ρίοις ἐχρήσατο κατὰ Χαρητος λόγῳ τινί Ρα 15. 1876 310, 
1815 }82. 864 Ββδβθρίβϑίπιθ ρῈῦ κατα τινὸς δᾶ γϑϑ βὶρηὶ- 
βοιῖας ἀθ αὐ δἰαυϊὰ ἀϊοϊνατ νοὶ οορίίανατ, κατηγορεῖν τι 85 
κατά τινος ν κατηγορεῖν, λέγειν τι κατά τινος Αα868. 48 
Ὁ20 (ϑγη ἐπί τινος 10, Ορρ ἀπό τινος Υ 8 ἀπό οὖ ΥΖ δὰ 
24.017) οὔ βᾶθρθ, ψα 4. 408 52. Πεῖ. 1807 "2. ἡεα 8. 1217 
59. λαβεῖν, συλλογίσασθαι, συμπεραίνεσθαί τι κατα τινος, 
τὸν συλλογισμὸν ποιεῖν κατα τινος Αα8. 80810. 28. 40 40 

580,81. β19. 66.388 ἃ]. ὑπάρχειν κατα τινος ε8. 168}18 
Ὑνγ2. Αβ22. 6128 οὗ ὑπάρχειν. κατὰ πάντων τὰς αἰτίας 
διαιρετέον ΓαῚ. 814 82. ἔλαβον ταύτην τὴν διάνοιαν κατὰ 
τῆς θαλάττης μβ8. 850}81. τὴν αὐτῷ διανοιαν ἐμφανίζειν 

ν 

κατὰ τῶν πραγαχτων ρ15. 1431}10. κατὰ τῶν τοιύτων 45 
ἐκ ἔστι νόμος Πγ18. 1284 818. --- κατοὸ παντός, μηδενός 
ΑαΙ. 34 514. γ4 4]. καθόλυ νὰ ν. κατα πολλῶν ΑὙἋἸῚ. 
1186 (βγῃ ἐπὶ πλειόνυιν 39, ἀϊδὶ παρὰ τὰ πολλά 55). 
καθ᾽ ὅ, ἀϊδὲ καθ᾽ ὅτι Αα41. 49520 ΥῇΖ. --- τὰ καθ᾽ ἑτέρα 

“ 

λεγόμενα, οἷον τὰ καθ᾿ ὑποκειμένα ἥ ἐν ὑποκειμένῳ ε8. 16 50 
010. ὁὶ τῶν καθ᾽ ὑποκειμένυ τὸ σῶμα, μᾶλλον δ᾽ ὡς ὑπο- 
κείμενον ἢ ὕλη Ψβ1. 412519. καθ᾽ ὑποκειμένυ, αἶ8ὲ ἐν 
ὑποκειμένῳ Κὶἢ. 1820. ὅσια τὸ μὴ καθ᾽ ὑποκειμέναυ ἀλλὰ 
καθ᾽ ὃ τὰ ἄλλα Μζ 8. 1029 58, ἐκ ἀξιῶμεν τὸ ἕν σημαί- 
νειν τὸ καθ᾽ ἑνός ΜΎ4. 1006 1β. 

ῷ. ἃ δοουβ. α. ἰ068}1 86 δδιηρογαὶ! νἱ. κατὰ μέσον Ζμγά. 
0606 }6. 10. 072 "25, 38. ὁ10. 6817 "20 αἱ. κατ᾽ εὐθεῖαν 
Φε8. 220}82. 68. 204 818, 28,19, 20 8]. κατ᾽ εὐθυωρίαν 
ν ἢν. κατὰ τὰν εὐθωπορίαν ακ802 8380. κατ᾽ εὐθι) τι81. 

182 43 (Ζμὸϑ8. 6791 
1 41 0]}] ὁ ὅ. 682 514). τὸ τὴν κεφαλὴν ἔχειν κατὰ τὸὺς 

δ6 

ἢὶ εὐθὺ ῥτο κατ᾽ εὐθύ οἱ Εμποκθη δ 

κατά 

πόδας (6 ἴπ Ρεγρϑπάϊου!ο βυργα ρθά68) μχ 80. 851080. 
κατὰ διάμετρον ν ἢ ν. κατ᾽ ἀλλήλως Ζιδ 2. 521 48. πιαῦ. 
905.540, "δ, οὗ καταλληλος. κατὰ τὴν ὄψιν γίνεσθαι πιεῖ. 
912.86. κάμπτεται ὁ βραχίων κατὰ τὸ ὠλέκρανον Ζια15. 
498 082. ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ κατὰ τὸ στόμα δβέτη Ζιβ 18. 504 
Ρ29.. «11. 492 316. δι, 524 "80, 8, 621 "18. Ζμδ18. 697 
418 4]. προσπεφυκέναι κατὰ τὴν ἀρχήν Ζγγ2. 752 "15. 
οά. 1718 39. (Δἀ Ἰοοα]θι νἷπὶ ργδθρ κατά σϑίδασοηάιμη νἱ- 
ἀοῦαν οἱ τὸ μέσον ἐκβαίνοντες καθ᾽ αὐτὲς ἄγυτι τὴν πο- 
λιτείαν Πδιι. 1296 820.) --- στρατηγήσας κατὰ τὸν Μη- 
δικὸν πόλεμον, ἡ κατὰ πόλεμον ἀγεμονία Πεῖ. 1801 84. 
Ὑ1Ά4. 1286 9. κατ᾽ ἀρχαῖς ν ἀρχή Ρ111 029, οῇ εἴρηται 
κατα τὺς πρώτυς λόγυς Πγ 8. 1218 Ρ17. (Ρϑ}10 δἰϊδεν 
χατά τὴν ἀρχὴν ΜΎΙ. 810 28.) κατὰ τὸν καιρὸν ρ30. 
1488 "26. κατὰ καιρὸν κϑ. 8391 325. 6. 399324, αρῖ. 1261 
10. --- ὁ. κατα ἀϊδιγίδαξῖνο. κατὰ μῆνα τίκτειν αὶ ὑχεὺ- 
εσθαι Ζιζ 10. 565 580. τιμᾶσθαι κατ᾽ ἐνιαυτὸν, αἷδὲ διὰ 
τριετηρίδος Π1ε8. 1808 840. ---- κατα Μικρὸν ἴα ἐκ προσα- 
γωγῆς, ορρ ἀθρόον Ζγγὅ. 156 3514. ποά. 1448 22, 1449 
818 (τον κατὰ μικρὸν δὲ}ικνῶνταί τινες τῶν αἰσθήσεων 
Ηα18. 1102 "9. οὔ Ζμαδ. 644 582). κατ᾽ ὀλίγον, ορρ 
ἀθρόον Ζιη2. ὅ82 "8. παῦδ. 868 49, 12, 18. κατὰ βραχὺ 
ἐπιστρεφόμενος Ζιι44. 629 "14. --- κατα φρατρίας, λόχος, 
φύλας Πε8. 1809 512. κατὰ ζυγά, ζεύγη, συζυγίας Ζιε 12. 
844 58. ι8. 618 "24, θ15. 6996, κατὰ πολλάς Ζμβι1. 
640 28. κατα μέρος, κατὰ μέρη ἱ α νἱοϊδβίτα Πγ6. 1279 
410. 17. 1288 529. ζ 2. 1817 916. 8. 1822 228. κατ᾽ ὀλί- 
Ὑυς, καθ᾽ ἕνα, κατὰ μόνας ΠΎ11. 1281 584, 1282 δ40. 
Ζιι48. 629 3584. κατ᾽ ἰδίαν Ζια 11. 492 10. ΠΘῚ. 1337 
524 (ορρ κοινόν). ὠχ ὡς καθ’ ἕκαστον ἀλλ᾽ ὡς ἀθρόυς 
ΠγΥ18. 1288 "84. τὸ καθ' ἕκαστον ν ἕκαστος. καθ᾽ ἕν 
ἕκαστον ρ2. 1421 15. 8. 1424 821, 18. 1480 40. 28. 
1484 08, 80. 1440 58. 88. 144518. --- ς. κατὰ ϊ 4 Ρτο, 
βθοαπάσπι, μείζων ἥ κατὰ τὴν πόλιν ἢ τὴν δύναμιν τ 
πολιτεύματος Πεϑ8. 1802 16. κατα δύναμιν ὸ καθ᾿ ὅσον 
ἐνδέχεται ΖγΎ3 8. 186 "7. οὗ Ρβ4. 188151. ἠεη10. 1943 
δ12. βελτίονες ἢ καθ᾽ ἡμᾶς, μείζονος ἀρετὴς ἢ κατ᾽ ἀν- 
θρωπίνην φύσιν, βίος κρείττων ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον πο. 1448 
34. Πγἃ16. 1286}27. ΗχΤ. 1177 27. ἐλάχιστον τὸ ἔμ- 
βρυον τίκτει μεγέθει ὡς κατὰ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτῆς δβἷπι 
Ζιζ 80. 519 322. 18. 518 411. γ32. 628 510. κατὰ φύσιν, 
ΟΡΡ παρὰ φύσιν Φεθ. 280519. Οα2. 269 510. 7. 278 
411 4]. οἱ ὀδόντες κατὰ τὴν τῶν ὀστῶν εἰσὶ φύσιν Ζιγϑ. 
517 5117. κατὰ τὸν ὕστερον ὀχεύσαντα τὸ γένος ἀποβαίνει 
πᾶν τὸ τῶν νεοττῶν 5ἰπι ΖΎα 21. 1780 38. 2. 118}8. β3. 
188.80, Β1. α20. 1729 482. μὸ4. 882 8δ. καθ᾽ ἑαυτὲς 
ἕκαστος ἢ τὴν ἕξιν τὴν αὐτῶν τιθέασι τὴν ἡδονήν Πβ3. 
1888 58. κατὰ προαίρεσιν, ορρ παρὼ προαίρεσιν Ηζ 9. 1151 
51. κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, ἀϊδὲ μετὰ τῷ ὀρθῷ λόγυ ΗΖ 18. 
1144}26. κατὰ λόγον, βγη εὔλογον Ζμδ'ῶ. 6717 08,486. 
ΜΑ 8. 989 3480 ΒΖιν]. 1088 84. Φγτ. 201 3838. Ογβ. 8306 
16. ρϑ. 1429 829 Δ]. κατὰ λόγον ἱ 6 κατὰ τὸ ἀνάλογον 
ΜΎΑ. 815 59, Ζιζ 18. 618 85. πκα 232. 929 "9. κατὰ τὸ 
ἀνάλογον Αδ 14. 98 320. Ζμβ1. 652 "94. κατὰ τὸ προσὴ- 
κὸν ῬαῚ. 1355 ."22. 9.18671}12. κατὰ τὸ ἁρμόττον πο΄. 
1448}80 (οοἀ ΑΚ ΥᾺ], ᾧ τὸ ἁρμόττον ΒΚ). κατ᾽ ἀξίαν 
ν ἀξία ρΡ 69 "48. πολλῶν γινομένων κατὰ τύχην (ᾳυοά 
Ρἰθταπιαθα ἀϊοϊτυν ἀπὸ τύχης, οΓ τύχη) Ηαᾳ11. 1100 ν25. 
τὸ ἀκύσιόν ἐστι τό τε κατ᾽ ἀνάγκην ἢ κατὰ βίαν (ρ]δταπι- 
406 ἐξ ἀνάγκης, βίᾳ, πρὸς βίαν) γιγνόμενον ἡμα 16. 1188 
Ῥ27, ὡς κατὰ θεὸν γενομένης τὴς ὀέσεως ἔ 508. 1561 58. 



κατά καταγράφειν 869 

κατὰ τὴν τέχνην, 16 κατὰ τὰς τῆς τέχνης ἀρχάς τιϑ. καταβαΐνειν. καταβαίνει τὸ ὑόμενον ὕδωρ μα18. 849982. 

1710388. 11. 171 12. ὅσαι δόξαι κατὰ τέχνας εἰσὶ ταιά. β4. 861 515. καταβαίνυσιν αἱ ὑστέραι κάτω Ζιη 3. 882 "24, 
105 "1. κατὰ γεωμετρίαν ΑὙ12. 11 520. κατὰ τὴν ἑκαστυ 2γὲ ὅ. 11 4511. βά. 189."81. καταβαίνει κάτω τὰ ἔμβρυα, 
μέθοδον τι11. 111 }11. ἐλέγχειν, θεωρεῖν κατὰ τὸ πρᾶγμα, τὼ ῴφακ Ζγα 11. 119 58. Ζιζ 10. 565 380,Ρ4. τὸ περίττωμα 
ΟΡΡ σοφιστικῶς τι8. 109 28, 11. 11 Τὶ Ρνρ, 11. ὁ κατὰ τό- 8 καταβαῖνον ΖμΎ 14. 678 514. --- ἐπιμελῶνται ὃ ὅπως μὴ κατα- 
νομα λόγος ΚΙ. 121. ἔστιν ἔντομα ὅ ὅσα κατὰ τὄνομα. ἐστὶν ες βαίνασα (Ὁ) ἡ ἀλεκτορὶς διαλίπη τὸν ἐπῳασμόὸν Ζιζ9. 564 
ἐντομὰς ἔχοντα Ζιὸδ1. 628018. ἀδύνατον κατὰ τὰ ὑπ᾿ 09. -- δεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς συζεύξεως κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰς 
ἐχείνων λεγόμενα ΓαῚ. 814 Ὁ12. ἡ ἡ βασιλεία κατὰ τὴν ἀριστο- τὰς χρόνως καταβαίνειν τύτυος Πη16. 1385511. 
κρατίαν ἐστί, τέτακται κατὰ τὴν ἀριστοκρατίαν ΠΕ10. καταβαλλ εἰν τοίχυς, δένδρα Ζιι1. ΘΙ0521. 9. 614 514. --- 
1810}8, 82. --- βρὰ αι ]ῦο Ἰαύϊυ9 δῖο δὰ ῥγδαροϑίθομῖθ 0 καταβάλλειν τὰ ὦτα, ορρ ὀρθὰ τὰ ὦτα ἔχειν Ζιιδ. 611}81. 
δχιθπαϊζυν, ὁ κατὰ τὴν ἕξιν, κατὰ τὴν μέσην ἕξιν Ηδτ. ζ18. 8138. θ28. 804 820. 24. 604 Ρ18. ὁ καραβος βα- 
1128 5, 12. 1136 820. οἱ κατ᾽ ἀρετήν, Ηδτ. 1128 "8. ὁ δίζει καταβαλὼν τὰ κέρατα πλάγια Ζιθ2. 590 "26. κατα- 
κατ᾽ ἄλλην ἀρετήν Ἠκ 8. 1178 49, 11. οἱ κατ᾽ ἀρετὴν ἡγε- βάλλειν τὰ ὄμματα, ΟΡΡ ἀναβάλλειν πὸϊ. 818 8832. --- 

μονικοί ΠΥῚΤ7. 128812. τὰ κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν ὑπὸ τῷ καταβάλλειν σπέρματα, καρπές πκ12. 984 38. θ80. 886 

νόμῦ τεταγμένα Ἠε1ὅ.1188 38. οἵ ἡμαϑά. 1198 θ8, ποῦ. 16 821. -- καταβάλλειν τιμήν οβ 1846 θ29, 1849 Β5, --- ὁπα- 
1449 882. ἡ διαφορὰ ἡ κατὰ τὴν ὑσίαν Μϑ14. 1020 "1. λείφυσι τὰ καταβαλλόμενα χρήματα οἱ ἀποδέκται ἢ 400. 
διαφέρειν κατ᾽ εἶδος Ηκὅ. 1115 528. κατὰ δύναμιν, κατ᾽ 1844 26. 8599. 1544}14. --- τηρὰ καταβαλλόμενοι λόγον 
ἐνέργειαν ν Ἀν. ᾿ κατὰ τόπον μεταβολή ῷεθ. 280 519. πρέποντα κα. 397)19. --- ρᾳ88 πολλοὶ λόγοι πρὸς αὐτὰ (τὰ 
ἔστι καθ᾽ αὑτὸν ὄντα δίκαιον εἶ εἶναι, ΟΡΡ πρὸς ἕτερον ἡμα8ά. τέλη) καταβέ ἔβληνται Ηα 8. 1090510. Βογπαγβ Ηθγδκὶ Βγ 
1198 018, 17. καθ᾽ ἑαυτὲς ὄντες. ΟΡΡ μεθ᾽ ἑτέρων Ἠι4.9 Ρ12]. οἵ ὅρω παλαιὴ περὶ τῶν ἐναντίων καταβεβλημένα 
116616. ζητεῖν καθ᾽ ἑαυτὸν (ἰ ὁ δρυὰ δηϊπηαπι) τθι. 115. 1491.}8. αἱ καταβεβλημέναι νῦν μαθήσεις, τὰ κατα- 
1856 11. (10. 175.510. τοιαῦτα, καθ᾽ ἃ λέγεται ὼ ἀλ- βεβλημένα παιδεύματα (αβἰϊαῖδα ἀϊβοἰ ρ]πα6, οὗ ἡ ἐμποδὼν 
λοιῦσθαι τὰ σώματα Μὸι4. 1020 11. κατ᾽ ἄλλον τρόπον παιδεία 1381 .389) Πθ2. 1387 Ὁ21. 8. 1888 386. 
ΠΥ 4. 1276 586. κατὰ τὸν ἀριθμὸν τὴν τάξιν ἀποδιδόναι, καταβι βρώσκειν. καταβρωθῆναι ὑπό τινος τῶν ἄλλων θη- 
τίθεσθαι τὸν κύκλον κατὰ τὸ ἕν Οβά. 286 584. κατ᾽ ἀκρί- 35 ρίων Ζιι48. 681519. καταβεβρωμένα ἅπαντα ὑπὸ μυῶν 
βειαν (4 ἀκριβῶῳ) Ὁβέ. 287 "16. ηεη 2. 1286 "18. αἱ Ζιζ 81. 580 520. 
κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστῆμαι ταῦ. 101 Δ27, 84. οἱ κατὰ φι- καταβλαάπτει ἄλληλα τὰ ἐνθυμήματα Ργ11. 1418 46. ὃς 
λοσοφίαν λόγοι ΠγΥ12. 1282 "19, ἔστι κατὰ τὴν δίανοιαν ἄν καταβλάπτηται ἀντικαταλλαττόμενός τι ἀλλο μεῖζον 
( 6 ἔστι διανοητικὰ) ταῦτα πο19. 1486 386. τὸ δυνατὸν ἡμα]δ. 1188 "20. 
κατὰ λόγον Μθ5. 1048 518. τὰ κατὰ τὸ σῶμα ἀγαθά το καταβολή. αἱ καταβολαὶ τῶν προσόδων »βι88ι ὅϑ::- ἕως 
Ρβι1. .189182 (οὗ τὰ περὶ τὴν ψυχὴν ἀγαθά Ραδ. 1860 ἄν ἔλθη παλιν ἡ καταβολὴ τῆς περιόδυ τὴς αὐτῆς (ἰ 6 
527). ἔσοις τὰ κατὰ γυναῖκας φαῦλα Ρα 5.1861511 (εἴ τῆς ὑπερβολῆς τὸ ὕδατος) μα14. 8ὅ2 515. 
ὅσαις πολιτείαις φαύλως ἔχει τὰ περὶ τὰς γυναῖκας Πβ 9. κατάβορρος οἰκία οα 6. 1845 438. 
1209 Ρ18) ΨᾺΙ Ῥοοὶ ΠῚ 800. τὸ σῶμα διαιρεῖται κατ᾽ κατάγειν ὼ ἀνάγειν τὸν καδὸον μχ28. 851 52. --- κατήγαγον 
ἐπίπεδον Μμι.2. 1018 νὅ. τὰ κατὰ δύο αἰσθήσεις ὦ ἅμα αἰσθά- 85 τὰ πλοῖα τὰ ἐκ Πόντυ οβ 1846 80. --- καταγαγὼν (ει 
νεσθαι αι. 441 023. τὸ αὐτὸ συμβαίνει κατὰ τὸ πᾶν Φθ2. τὸν σῖτον, ἰ 9 κατακομίσας) (εἰς) τὰ ἐμπόρια, ἀπέδοτο 
252}20. τῦτο ἐνδέχεται κατὰ τινας τῶν δευτέρων ἐσιῶν οβ1851 422. --- κὶ κατῆγεν (6χ 6 χβ}}10) ὑποσχόμενος Πεῖο0. 

Κ7. 8514. τῶν περὶ τὸς ἀνθρώπες ἡ κατὰ γυναῖκα πρώτη 1831119. οὗ 615. 1582 45, 

ἐπιμέλεια οα 8. 18487. κατὰ μέθεξιν ὑ ὑπάρχειν, κατὰ σχο- καταγελᾶν. ὀργίζονται τοῖς καταγελῶσι χλευάζυσι ὼ 
λὴν ἰδεῖν. κατὰ τρόπον ν ἢν. τὸ κατὰ μέρος (γα τὸ ἐν 40 σκώπτυσιν, ὑβρίζυσι γάρ Ῥβ2. 1879 429. χρὴ ἐν ταῖς κα- 
μέρει, ΟρΡΡ τὸ καθόλν) Φη8. 241 }0 4]. κατα τι, ορρ ἁπλῶς, κολογίαις εἰρωνεύεσθαι ᾧ καταγελᾶν τῷ ἐναντίν ρ88. 1441 
ὅλως τβ]1. 109519. 11. 115}12, Μθ8. 1060}17. ΠΕΙ. 024, 
1301}837. 80 ΒοΟ ἀ8ὰ ρῥτοϊδοίυβ Αγίβϑίοϊθὶθϑ ὑσᾶθρ κατά καταγηράσκειν ᾧ ἀσθενεῖς γίνεσθαι Ζιι81. 622.526. ταὶ φυτὰ 
5. 806 υὑβυγρδὺ δ δ᾽ ζηϊβοληάδπι οϑτῃ γαὐϊοπθια, 08 αηϊ- αὐαίνεται ἢ καταγηράσκει πκτ. 928 δι, 
γΟΓΒ88}6 τοίογῖυν δὰ ΒΡΘΟἶΔ16 (ΑΙοχ δὰ Μοὶ 199, 20 καθ᾽ 45 καταγιγνώσκειν. καταγνώναί τινος θάνατον Ρβϑ. 1380 518. 

ἕν μὲν λεγόμενα λέγει τὰ συνώνυμα ὼ ὑφ᾽ ἕν τι κοινὸν -- μαΐγον τινὰ τά τε ἄλλα καταγνῶναι τῷ Σωκρατυς ἢ 
τεταγμένα γένος). καθ᾽ ἕν λεγόμενα, ἀϊδὺ πρὸς ἕν οἱ ὅμω- δὴ αὶ βίαιον ἔσεσθαι τὴν τελευτὴν αὐτῷ 21. 1419514. 
νύμως Μγ2. 1008 512. ζ4. 1080 58. κϑ. 1060 "88. ηεη2. καταγνύναι ᾧά Αἱ Ζιι1. 609 "12. θ2. 590}8. ἄρκτος κατ- 
1236516, Ρ26. 11. 1944 525. λέγεσθαι κατά τι ΜΑΒ. αγνύυσα τὰ σμήνη Ζιθ5. 594 38. ὅπως τὰ παιδία μηθὲν 
981}9 ΒΖ. α1. 998 524. β8. 998 Ῥ8. γ2. 1004 419. δὅ. δ0 καταγνύωσι τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν Πθ6. 1840 "28, ἐὰν ἴσον 
1015 585. 10. 1018386. 11. 1019312. 12. 1019 21. θ1. ἀποστήσας τῶν ἄκρων ἐχόμενος καταγνύη τὸ ξύλον μχΙ4. 
1045 29. τ4. 1005 385. 6. 1056 "7. τὸῦ. 121 020, 24. 862 28. ὁ μηρὸς μάλιστα μέσος καταγνυται πε20. 882 
ζ᾽. 8. 145431. 1. 145 034. λέγεσθαι κατ᾽ εὖλλο τι πρῶτον 539. καταχθῆναι Ζωυα!ι. 640 422. ὀδόντες κατεαγότες Ζι44. 
(ορρ πρῶτον αὐτῇ), καθ᾽ ἕτερον τι, ορρ Η αὑτό τεῦ. 184 629 Ἐ81. τὲς κατεαγότας ἐπιέρες πις 8. 916511. -- κατέ- 
518-26. Μὸ2. 1018 Β7. ζ14. 1089 10: θ7. 1049 525. 85 αξάς μα τὴν κεφαλήν ρ81.1444}18.--- κατακτόν, ορρ 
ὑπάρχειν κατ᾽ ἀλλο, κατ᾽ ἄλλο πρῶτον (ορρ πρώτως, ἀτό- ἀκάτακτον, ἀἰδὲ θραυστὸν μδϑ. 885 14. 9. 386 49-17. οὗ 
μῶφν 8 ἈᾺ νυν) Αγδ. 7174.486,}2. 16. 19.586. δ18. 9624. Ζιδ1. 528 510. 
ὑπάρχειν κατὰ κοινόν τι ΑὙ28. 84 "6, εἰδέναι κατ᾽ ἄλλο, κατάγνωσις. τὰς ἐχ τῆς βυλὴς καταγνώσεις εἰσαγυσιν οἱ 
καθ᾽ αὐτό ΑὙ24. 85.324. ὙΎ νυΐσκομέν τι κατ᾽ ἐκεῖνο, καθ᾽ θεσμοθέται 318.184186. 
ὃ ὑπάρχει Αγϑ. 16 "ὅ. τὸ καϑ' ὃ ποσαχῶς Μὸ18 ΒΖ. καθ᾽ ὁ0 κατα γορεύειν ἑαυτῶν, τῶν ἄλλων ΠΕε11. 1814 522. 
αὑτό να ἑαυτῶ. κατὰ συμβεβηκός γ Ἀν. καταγράφειν τινὰς χορηγός οβ1852 57, οἵ προγράφειν 51. 

ν. Αδἃ 



810 κατάγυνος κατακρύπτειν 

κατάγυνος θ 88. 831 434. τύτων δὲ τὸ μὲν εἰς τὸ κυρτὸν τὸ δ᾽ εὶς τὸ κοῖλον μετά- 
καταδαπανῆσαι τὴν ὀσίαν Πε12. 1316}28. ὁ ἥλιος κατα- βασις μὸϑ. 886 "δ. 

δαπανῶν τὰ περιέχοντα τὴν Υἦν πιδδ. 891 δι, κατακεῖσθαι. καταίκεινται αἱ ,αἶγες ἀθρόαι Ζιι8. 611 38, δ. 
καταδαρθεῖν θ151. 846 026. εἰ ἐνδέχεται καταδαρθεῖν τὸν τὸ ἀλλα τετράποδα κατακείμενα. τίκτει Ζιζ22. 5710.523, 

λιποψυχήσαντα υ8. 456 Ὀ18. 6 κατακεῖσθαι ἐπὶ τὰ δεξιαί, ἐπὶ τὰ ἀριστερά πς ὅ. 886 88. 
καταδεής. ἐκ ἀξιῶσιν εἶναι φίλοι οἱ πολὺ καταδεέστεροι 7. 886 818. 

Ηθ9.1159."3. τραγῳδία πολ») καταδεεστέροις (1 8 τωυϊο καταχε ραννύμενα τὰ περιττώματα ὑδαρὴ γίνεται ἡ ἀβλαβὴ 
ἱωρουθουϊοσίθυβ, ψῺΙ ἢρίοσο 165, 26) τύτοις ( 6 λέξει, πκηϊ. 949 838. 

διανοίαις) κεχρημένη, ἔχεσα ὁὲ μῦθον ποθ. 1450581. ὀπτὴ- κατακέρασις. ὃ οἶνος κατακεράσει αὐξάνεται ὕδατος προσ- 
σαί τι καταὐεέστερυν ακ 802 "4, --- κατα δεεστέρως ἔχειν τὸ εγχυθέντος Ζγα 18. 128 518. 
τῶν ἀντιδίκων πρὸς τὸ λέγειν ρ31. 1442 510. κατακλᾶν. ἰσχνὲὶ ὄμματα κατακεκλασμένα ᾧ 8. 808 38. 

καταδεικνύναι. κατέδειξεν ἐναργῶς ἴῃ δορὶ σταπιπιαῦθ Ασίβίο- καταάκλασις φωνῆς, ΟρρΡ ἀνάκλασις πια 28. 901 020. 51. 
(018 628. 1088 516. ὲ 904 80. 

καταδεῖν. γλῶττα ἢ δ λελυμένη ἢ ἣ καταδεδεμένη Ζια 11. 492 κατακλείειν. ὁ ἥλιος ὅταν κρατῇ κατακλείει τὴν ἀναθυμίασιν 
582. --- τιϑὰ οἱ κολυμβηταὶ σπόγγυς περὶ τὼ ὦτα κατα- ᾿δ εἰς τὴν γὴν μβ8. 866 5186. ---᾿ τὰ κατακεκλειμένα ΟἹ κα- 
ὀσνται πλβ 3. 900 515, τακεκλεισμένα) ζῷα εὐτραφέστερα πιδ5. 891016. --- ΡΙῸ 

κα ταδέχεσθαι τὴν τροφήν αν1ῖ. 47 6229. κατακεκλεῖσθαι πη 31. 889 3237 Βουϊδοπάσῃ) κατακεχλίσθαι 
κατάδηλος. ἡ τῶν ἰχθύων ὀχεία, ἧττον γίνεται κατάδηλος ΒΖ ΑΥ ΒΕΟΙΝ 411. 

Ζιεδ. 841 812. ἐφ᾽ ὅσων καταθη)ός ἐστιν ἡ τῶν μορίων κατακλίνειν. ἕως ἂν κατακλίνη ὃ ἐλέφας τὸς ἡ ἡμὰς Ζιι1. 

σύνθετις, καθάπερ ἐπ᾽ οἰκίας τζϑ. 180318. παραχρῆμα,30 610 328. δένδρων τινῶν ἐν τὴ λίμνη κατακχεκλιμένων θ102, 
εὐθέως. παντίλῶς κατάδηλος ἡ διαφορά δίπι τῶϊ. 100 080. 839 518. κατακεκλίσθαι τὰς τρίχας πηι. 889 527. (ἰ ΒΣ, 
158. 106524, 27. 16.108 8ὅ. κατάδηλον ποιεῖ, ορΡ δῆλον κατακεκλεῖσθαι ΒΚ). ἄρκτοι κατακεκλιμένοι ἐπὶ τῆς γὴς 
Ζιαχ 16. 498 δ ὅ. καταδηλον γίνεται, ὉΡΡ ὄπω δῆλον τβ2. Ζιζ 80. 519 3519. ὅταν κατακλιθῇ εἰς δόνατα κάμηλος ΖΙβ1. 
1 10 48. γίγνεται κατάδηλον ἐν τοῖς μάμοτα καταλελεπτυ- 499 817. κατακλίνεται ὃ ὃ ἔλαφος, ἡ ἢ ὕς Ζιιδ. 611 ῬΩ7. ε14. 

σμένοις Ζμγδ. 668521. καταδηλον (85 ἐστὶ) κατὰ Μίαν 25. 540 525. - ὁ θαλμοὶ τὸ καρκινίν ὑκ εἰσὸυόμενοι ἐδὲ κα- 
τῶν χὸ οιλιὼν Ζια 11. 496594. κατάδηλον (86 ἐστὶ) ἡ μὴ τακλινόμενοι, ἀλλ᾽ ὀρθοί Ζιδά4. 529 528. 
διορίσαντι ὅτι τβ 2. 109". κατάκλισις. μήπω κατακλίσεως ἠξιῶσθαι ἐν τοῖς συσσιτίοις, 

κατάώδημα ἀμφορέως πκε ὃ. 388 814 ᾿ (ἰπιοτοαροάο᾽ (ΔΖ). κοινωνεῖν κατακλίσεως Πη 171.1880}9,.21. τιμᾶν τες ἤρε- 

καταδιαχεῖσθαι τὸ αἷμα κἴσπερ τὸ τηκτά πνδ. 488 021. σβυτέρυς, ὑπαναστάσει Ἂ κατακλίσει Ηι2. 1105528. ἐν τὴ 
καταδικαζ ιν, ΟΡΡ ἀποὸικαάζειν Πβ8.1208518,21. καταδικά- 80 καϑέδρᾳ ἢ ἥ κατακλίσει πε 11. 881 581. 

ζειν πάντα, δέν Πβ8.1268}18. καταδικαζ εἰν ἁπλῶς τὴν δίκη, κατακλύζειν. κατακλυσθήσεσθαι τὸ πεδῖον θ51. 884 10. 
ὉΡΡ ἀπολύειν ἁπλὼς Πβ8. 1208 58, οὔ "18. καταδικάζεν κατακλυσμός Φδ18. 222 428, 26. ἀπολέσθαι ὑπὸ τῷ κατα- 
τινὸς Ρα 15. 1377 418. οἱ κα αϑβἑαζομένοι, οἱ καταδικασθέν- κλυσμῦ πιδιδ. 910486. ποιεῖν τὸν κατακλυσμόν μβϑ8. 5398}. 
τες Πζδ. 1832058. 8. 1821 42, καταδικάζεσθαι ἐρήμην ὁ καλύμενος ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμός μαὶ4. 8352 533. 
Οα10. 2379 Β10. 8 χατακολλῶν διὰ τὴν γλισχρότητα πθι. 889 "14. 

καταδιώκειν. ἱέρακες ἄνωθεν ὑπερφαινόμενοι καταδιώκυσιν κατακολυμβῶσιν οἱ σπογγεῖς Ζιι81. 620 "84, οὗ 622 419, 
Ζιι36. 620 "2. χῆνες Ζιζ3. 560 .510. 

καταδυλῦσθαι τὰς ἀστυγείτονας, κατεδυλώσαντο τὲς Ἕλλη- κατ ακολυμβητής Ζιι48. 681 281. 

νας, τὸς ἀναξίως Ῥα8. 1808 086. β82. 1896518. Πη14. κατακομίζειν ἁμάξας μεγάλας κρόκυ 9111. 840 529, 
1333 089. 4Φοκατακόπτειν. κατακόψαντες τὸν χαλκὸν εἰς μυκιρά θ48. 838 

καταδύεσθαι, καταδυνειν. πλοῖον, ζῷον καταόνεται (κατα- 1, [248. 1538 026. τιὺς πρίνυς ὑφ᾽ αὐτῶν κατακόπτεσθαι 
δύνει) κατὸὰ τὸ ὕδατος, ὉΡΡ ἐπιπλεῖ μβϑ.. 85939,19. Ζιιϑ7. Ῥηά. 1407 44 (οἴ Περικλῆς). 
623 "14, --- χωβιοὶ καταδύνυσιν εἰς τὴν γὴν Ζιζιδ. 0924. κατακορής. ἂν ἦ κατακορὴ (τὰ ἐπίθετα), ποιεῖ ανερὸν ὅτι 

καταδωροδοκόμενοι Πβ9. 121158. ποίησίς ἐστιν ὁ λόγος Ργϑ. 1406 418. ἐὰν σφόδρα κατα- 
καταζὴν συνεχέστατα ἐν ἐνεργείαις τισίν Ἠα11. 1100 "16. 45 κορὴς Ἶ ἡ μ“ ἕξις πλι. 954 527. τὸ ποῶδες γίνεται κατακορὲς 
κ αταιγίς, πνεῦ μα ἄνωθεν τύπτον ἐξαίφνης κά. 8395 35. ἰσχυρῶς ΡᾺ πρασοειδές χῦ. 195 88. 
καταισχύνειν. ὅταν ἔχωσιν ἃ καταισχυνᾶσιν (καταισχύνωσιν κατακόρως. ᾧ κατακόρως χρῶνται οἱ λογογράφοι Ργ7. 1408 

«οἀ ΛΟ, καταισχύνυσιν 8ρ6}) ἔργα καὶ ὶ πράγωατα Ρβθ.188521. 438. 
κατακάειν, κατακαίειν (εἴ κάειν). τὸ (Εμπεθοκλέως προ- κατακϑειν. ἀδυνατῦσι προσέχειν, ἐὰν κατακύσωσιν αὐλϑντος 

οἴμιον εἰς ̓ Απολλωνα) ὕστερον κατέκαυσεν ἀδελφή. τις αὐτῷ 50 Ηκό. 1171ὅ θά. ἔχοντες (αἱ γέρανοι) ἐπισυρίττοντας ἐν τοῖς 
[59. 1485 "12. ἔστι ὼ σάρκα ΕΚ ὀστῶν κατακαῦσαι μὸι. ἐσχάτοις ὥστε κατακέεσθαι. τὴν φωνήν Ζιι10. 614 528. 

819 ΤΣ Ὑἢ κατακεκαυ μένη, ὁ ὁ ἀπὸ τῷ κατακεκαυμένυ τόπυ κατακρατεῖν τινός θ8. 880}17. ὁ οἶνος κατακρατεῖ τὸν τῆς 

πνέων ἄνεμος μβ8. 858 14. ὅ. 868 418. φθάνει κατακαυ- ζέσεως ἐπιπολασμόν πχβϑ. 980081. 
θέν μβῦ. 801 "20. πια 48. 904 418. ἡ τέφρα τῶν κατακα- κατακρίνειν ἐξ ὑποψίας ρΡ31.1442019. κατακρίνειν τινὸς 

ομένων αι4. 443528. τὸ ὠχρὸν τῷ ὧδ μαλακὸν. διατελεῖ δὅ πολλὴν ἄνοιαν ρ8. 1428 Ρ29, 
ἂν μὴ ̓ κατακαυθὴ Ζιζ 3. 560 428. κατακαύσαντες τὴν ὀσχέαν κατάκρυσις πγ25. 814 12, ἡ ἄνωθεν καταάκρυσις λύει τὸ 

ἐπιπάττυσιν Ζιι80. 682 219. παθος πλγιτ. 908 "9. 
κατακαλνπτειν θτο. 8835 "29. κατακρυστικὸς ἢ οἶνος, τὸ δὲ ὕδωρ λεπτόν πγ18. 878 026. 

κατακάμπτειν. τὴν εὐθυωρίαν εἰς κύκλον κατέκαμψεν (Ρ]αι κατακρύπτειν. ἡ νάρκη κατακρύπτεται εἰς τὴν ἄμμον Ζιι81. 
Τίπι 86 Β) ψαϑ. 406581. Ὅρρ ἀνακαίαπτειν μὸϑ. 3861. 60 620 521, ὁ πόλος ὑπὸ γῆν ἀεὶ ,λατακέκρυπται κῶ. 392.34. 

κατάκαμψις. κάμπτεται πὰν ἢ ἀνακάαψει ἡ ἡ κατακάμψει, τὸ θερμὸν κατακρυπτόμενον ἐντός ἢ 232. 1518 082. 
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κατά). ηψις: ὁ ὕπνος τὸ πρώτυ αἰσθητηρίν κατάληψις πρὸς 
τὸ μὴ δύνασθαι ἐνεργεῖν υϑϑ. 408 829. 

καταλλαγὴ νομισμάτων εβι846 024, 
καταλλαχτικές, ΒΥπ ἵλεως, μὴ ὀργιζόμενος ἡε35. 1222 02. 

κατακτησάμενοι τὴν ἀρχὴν ἀπόλλυνται, ΟΡΡ πολεμᾶντες 
σώζονται Πη1 4. 138457. 

καταχυριεύειν, φτβ2. 828 57, τινός φτβθ. 8208. 
χατακωχιμοι ὑπὸ ταύτης τῆς κινήσειυς Πθ1. 184258. ὅθος 

κατοκώχιμον ἐχ τῆς ἀρετῆς Ἡκ10. 1119 υ9. ὅτω σφόδρα 
κατακωώχιμοι τῷ κτὸ ταυρᾶν) πάθει γένονται: αἱ βόες Ζιζ18. 
572 882. κατακώχιμοι πρὸς τὴν τῶν γυναικῶν ὁμιλίαν Πβ9. 
1269 580. (ἔοσπιδ κατακυχιμος ἴῃ ἀυοθυ8β Ῥοὶ ἰοςἰ8 δχἈϊ- 
Ῥδύαν βία νΥ], ΕἸ 11 κατοκώχιμον ΒΚ, 864 κατακωχιμον 
ςοἂὰ 1,» ΜῈ ΟΡ.) 

καταλαμβάνειν. τὸ βραδύτερον ἐδέποτε καταληφθήσεται 
θέον ὑπὸ τὸ ταχίστυ Φζϑ. 289 "15. πτερῶται ὕτως ὥστε 
μὴ ῥᾳδίοις καταλαμβάνεσθαι Ζιζ 4. 5631. --- ἐλθεῖν εἰς 
τὴν ἀγορὰν ἢ καταλαβεῖν ὃ ὃν ἐβύλετο Φβε. 190 84. --- ἐφ᾽ 
᾿ “καταλαμβάνομεν ὑπάρχον αὐτό, ἐφ᾽ ῳ ἡ καταλαμβάνεται 
μὴ ὑπάρχον τεϑ. 131 829, 81. οἱ τὰς ἐν τῷ αὐχένι φλέβας 
ἐπεάν ρθν ἀναίσθητοι γίνονται υϑ. 455 1. ὅπως ἀπαθὲς 
ἢ ἢ μὴ ταχὺ καταλαμβάνηται ψυχὴ αἰσθητική Ζμγ10. 
1217. θατέρα καταληφθέντος ὀφθαλμῦ ὁ ἕτερος ἀτενίζει 
μᾶλλον πλα 4. 951 "18. ἀέρα ὼ ἐκτεινόμενον, ἢ καταλακ- 
βανέμενον ακϑ800 δό. πολὺ κατειληα μένον τὸ τῆς φύσεως 

θερμόν" ὅταν τὰ θερμὰ μὴ παντελῶς καταλαμβανηται, βγῃὰ 
κατέχεσθαι ΟΝ ἔμφραξις 019) πβ40. 810 11, 9. 41. 870 
νῷ. τὴ ἀκροτάτη ἀνάγκη κατέλαβε τὸν Δία ἡ Ἥρα 151. 

1504 "28. -- ἁρμόττει τοῖς πόνοις δὴ ταῖς ἀναγκοφαγίαις 

καταλαμβάνειν τὴν ἐχομένην ἡλικίαν Πθ4. 1889 206. τὰ ἐκ 
παλαιᾷ τοῖς ἤθεσι κατειλημμένα λόγῳ μεταστῆσαι α ῥάϑιον 
ΗκΙ10. 1119011. τὰ μὲν νόμοις κατειλημμένα τὰ ὁὲ ἔθεσιν 
Πη2. 1824 922. τέχνας, τὰς μὲν ὅσας τὰς δ' ὄὅπω λατει- 
λημμένας Ῥαῶ. 1858 41. --- ἡ Ψυχὴ θείῳ ψυχῆς ὄμματι 
τὰ θεῖα καταλαβῦσα κΙ. 3911. 

καταλέγειν. χρὴ καταλέγειν ὡς ὑδὲν μᾶλλον εἴωθε γίνεσθαι 
ρ9. 1429 088. --- πληρωμάτων κατειλεγμένων εἰς ἑκατὸν 
ναῦς οβι858 519. 

καταλειβομένοιο μέλιτος (ἥοπι Σ5 109) Ρα 11. 1870 Ρ12. 55 
β2. 1318 }6. 

κατ αλείπειν. περιαιρυμένων τῶν ἄλλων, καταλειπομένα δὲ 
μόνυ ΚΊ. 1.588.,}"2. τῶν ὃὀύο “μερῶν θάτερον πλέον γενό- 
μένον καταλέλοιπε τριτάτην μεῖραν" δηλῶσαι ὅ ὅσον ἐστὶ τὸ 
καταλειφθέν ἔ 156. 15041,888. διαλαβεῖν εἰς δύο πάντας, 
στε μηθὲν καταλιπεῖν μέσον ΠδῚ]. 1296 8312. ἐὰν λύηται 
τὰ δυσχερῆ ὼ καταλείπηται τὰ ἔνδοξα Ἠη1. 1145 6. μὴ 
παρορᾶν μηδέ τι κα ταλιὀίπειν Πγ8. 1219 }15. καταλείπειν 
ἑαυτῷ ἐλάττω Ηὸ ἢ. 1120 Βῦ. οἱ νόμοι καταλείπουσιν ἐπὶ τοῖς 
κριταῖς, ΟΡΡ αὐτοὶ ὁρίζυσι Ῥαὶ. 1854 588, 1. θυσίαι κα- 

τελείφθησαν τοῖς βασιλεῦσι μόνον ΠγΎ 14. 1280 "11. κατα- 
λιπεῖν δυο θυγατέρας Πε4. 1804 57. διδόναι ἡ καταλείπειν, 
ἀἰδὺ ὠνεῖσθαι ἢ πωλεῖν Πβ9. 1270 321. καταλελειμμένα 
τοῖς ὕστερον Μλ8. 1014". 

καταλείφειν. ᾧ καταλήλειπται (ἀαταλήλιπται οἱ Ὀ1ὰ ΡΙο) 
ὁ κύτταρος Ζιεῖ9. δ5ὅ1 δ, φυει ἡ σχαάδων πόδας ὃ ὅταν κα- 

ταλειφθὴ (χαταλιφθὴ Α0}) Ζιε22. δ54 580. --- ὕδωρ μιγνύ- 
ὕσιν (αἱ μέμτταὴ πρὶν τὸ κηρίον καταλείφειν Ζιι40. 621 
410. --- ὥσπερ οἱ ἅλες (οοτν, οὗ Α08) καταλείφονται (2) 
Ζιε24. 5558 814. 

κατάλειψις. σημεῖον φιλοχρηματίας Πανδάρυ ἡ ἐν οἴκῳ αὐτὸ 
τῶν ἵππων κατάλειψις 146. 1508 812. 

καταλεπτύνειν. ἐν τοῖς μάλιστα καταλελεπτυσμένοις ὑδὲν 
ἄλλο φαίνεται παρὰ τὰς φλέβας Ζμγδ. 668 422. 

καταλήγειν. ἧ καταλήγει (τὸ ἄνω σῶμα) πρὸς τὸν ἀέρα ο0 
μαϑ8. 840 59.᾽ 

Ὁ καταλλακχτικώτερος Ῥαϑ. 1801 }1 τ. 
καταλλάττεσθαι τὰ χρήσιμα πρὸς αὐτά Πα9. 1257 5160. 

τῆν βίον πρὸς μικρὰ κέρδη ΗΎ1.2. 1117 520. --- ορρ τιμω- 
ρεῖσθαι Ῥαϑ. 1861 420, 12. 1378 80. 

κατάλληλος. πόροι καταλληλοι, ἀϊδβὺ παραλλάττοντες πιαῦ8. 
906 58, φύτει ἅμα κατάλληλα τελειῶται, δι ὸ ἀκϑει ἅμα 
ὺ φωνεῖ πιαξῖ. 902811. ἐν κύκλῳ ταὐτὰ ἀεὶ κατάλληλα 

ὄντα σημεῖα ῶ πιςϑ. 918 νᾳ, -- καταλλήλω δ λανθάνει 
τὸ ζητέμενον ἐν τοῖς μὴ καταλλήλως λεγομένοις (ἰ 6 μὴ 
λεγομένοις κατ᾿ ἀλλήλων, εἰ ΠΟῺ δἰύογαπι ἀἰοϊαν ἀ6 Δ]ΐθγο, 
Ῥγδϑάϊοαϊαμα ἀθ βυθίθοῖο, κατ᾽ ἀλλήλων οἱ Εποκθοη Π 45) 
ΜζΙΤ7. 1041 888 ΒΖ. 

κατάλογος νεῶν πο28. 1409 280. [8406.1586 339. --- στρα- 
τεύεσθαι ἐκ καταλόγυ Πεᾶ. 4808 89. ἀποστέλλειν τὰς αὖ- 

τῶν καταλόγυς (6 τὸς αὐτῶν στρατιώτας) ὁ οβ1858 δ1ὰ. 
Ξοχατάλεοιπος. σπόγγος φύεται πάλιν ἐκ τῷ καταλοίπυ Ζιει0. 

548}18. ἀνενέγκαντες τὰ ἡμίσεα τὰ κατάλοιπα ἕξειν ἀδεῶς 
οβ1850 34. 

καταλύειν. Κροῖσος μεγάλην ἀρχὴν καταλυύτει Ργδ. 1407 
488. καταλῦσαι τὴν βασιλείαν, τὴν ὀλιγαρχίαν, τὸν ὁῆμον, 
τὴν δημοκρατίαν, τὰς δήωαυς ΠΕῚ. 1801 520. 8. 1808 518. 
4. 1804 827. δ. 1804 "80,81. 84, 8ὅ, 180581. 7. 1807}34. 

βι2. 1218 "87 8]. ᾿Αρμοὸία ἢ ̓ Αριστογείτονος ἔρως κατέ- 
λυσε τὸν τύραννον Ρβ24. 1401 δ11, ἵνα φυλάττωσι ὼ μὴ 
καταλύωσιν ὥσπερ νυκτερινὴν φυλακὴν τὴν τῆς πόλεως τή- 
βησιν Πεβ. 1808 829. καταλύονται πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ, κατα- 

λύεται τὴς βυλῆς καὶ δύναμις Πὸ4. 1292 429. 15. 1299038. 
δεῖν τῶν ἱερῶν τινὰ τὸ τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος καταλυθῆναι 
οβ1852 "22 (οἴ παραλυθῆναι 1850 "26). --- ἤδη καταλε- 
λυμένης τῆς ἡλικίας. Π716. 1888 184. --- καταλύειν ἰηΐτ, 
ἐν τοῖς χοροῖς ἐν τῷ καταλύειν πιθ89. 921 890. 

κατάλυσις τῆς ὀλιγαρχίας Πεθ. 180543. καταλύσεις τυραν- 
νίδων ΠΕΙΟ. 1312 "21. 

καταμαλακίζεσθαι, 5γἃ ἐνδιδόναι, ἐξασθενεῖν ἡμβ6. 1208 
7, 11, 1202 "87. 

καταμανθάνειν, ἀδ ΒΘΏ88 νἱἀ6παϊ. πόρρωθεν καὶ δύναται ὁ 
μύωψ τῇ αὐγὴ ( ἔοτὶ τὴν αὐγὴν") καταμαθεῖν πῶς ἐπι- 
βάλλει ἐπὶ τὸ ὁρατόν πλαϑῦ. 960 57. --- ἐν τος μικροῖς ὑἐχ 
ὁμοίως ἔστι καταμαθεῖν, ΟΡΡ φανερόν, μάλιστα διαδηλόν 
ἐστι Ζιγά4. 515 822 ,20, 260. ἱκανῶς καταμαθεῖν Ζιγ8. 518 

414. καταμαθεῖν ἐκ τῶν γινομένων, ΟΡΡ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι 
Παρ. 1254 831. ῥᾷδιον τῶτο γε καταμαθεῖν. οτι Τγ14. 

1288 "1. χὶ. 1914. καταμαθόντες πρᾶξιν ὁμοίαν ὅτω πε- 
πραγ μένην ρϑ. 1429 825. 

καταμαντευόμενοι ἐκ τῶν προγεγονότων τὰ μέλλοντα κρί- 
νομεν Ῥαϑ. 186881. 

καταμαραίνεσθαι. τὸ παθυς (16 τῷ σεισ μ8) καταμαραι- 

νομένα μβϑ8. 8687. ἢ διὰ ψῦχος ἀποσβεννυμένης τῆς ἀνα- 
θυμιάσεως ἣ κατα μαραινομένης ὑπὸ τῷ πνίγυς μβ, ὅ. 86] 

8Ω 1. ἐὰν μήτε καταμαρανθῇ μήτε διασπασθὴ ἥ τῇ νέφυς 
σύστασις μΎγ8. 812020. οἴατ. 844 380. τὸ πῦρ καταμα- 
ραίνεται αν11. 419 414. παῦδὅ. 866 317. 

καταμαρτυρεῖν τινος Ρ16. 1481 089. 
καταμένειν. αἱ περιστεραὶ κατα αένυσιν, ΡΡ ἀπαίρειν Ζιθ12." 

591 δ, 19. προφασιζόμενοι τὰ πλοῖα ῥεῖν κατέμενον ἢ 518. 
1562 48. 

καταμετρεῖν. ληφθέντος μορίν ὃ καταμετρήσει τὴν ὅλην 
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Φζ1. 23128 (βγη ἀναμετρεῖν 288 322, οἵ ἀναμετρεῖν). ναιξὶν ἡ τῶν καταμηνίων ἔκκρισις" τὰ καλέμενα καταμήνια 
οὗ 2. 233 08. 10. 241 518. δ 12. 221 82 (ἀναμετρεῖν 48). γίνεται πλεῖστα τῶν ζῴων ἐν ταῖς γυναιξίν, Ζγα 19. 121 
Μὲὸ25. 1028 "15. τῷ ἀπείρυ ὑδὲν ἐστι μόριον ὃ καταμε- 421. ὃ. 1611. Ζιγ19. 521 526. -- ὥρα ὼ σημεῖα, τῶν 
τρήσει Φζτ. 288 512, 14. καταμετρείτω τὸ ἔλατττον ὁπο- καταμηνίων Ζγδ4. 118.511. τοῖς θήλεσι ἐπισημαίνει ἐν τῇ 
σακιτὃν θα 6. 218.382. ὁ λόγος καταμετρεῖται συλλαβὴ δ αὐτῇ ἡλικίᾳ Ζγαϑο. 128 "24. ταῖς μὲν συνεχοῦς καθ᾽ ἕκα-. 
βραχείᾳ ὼ μακρᾷ ΚΘ. 4 088. στον ὀλιγάκις φοιτᾷ, παρὰ δὲ μῆνα τρίτον ταῖς πλείσταις 

καταμήνια, τὰ (τὸ κατα μήνιον Ζιζι8. 518 516). 1. τηθηδβύγαϑ Ζιη3. 582 "4 Δαν. οὗ 7 ΜΏΠ]ον ῬἈγβῖοὶ πῃ 840. τὰ κατα- 
οὕ δῃηυβ. τίς ἐστιν ἡ τῶν καλαιμένων καταμηνίων φύσις, μήνια τὰ γινόμενα κατὰ φύτιν φθινόντων τῶν μηνῶν παύ- 
πῶς ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα περιττώματα ,Ζγα 11. 121 "4, ἡ εται ταῖς γυναιξὶν ταῖς πλείσταις περὶ τετταραΐκοντα ἔτη 

αὐτὴ φύσις ἐστὶ γάλακτος ὸ καταμηνίων Ζγβ4. 189 "26. 10 Ζγὸ 5. 161 82. Ζιηδ. δ88ὃ ν8. - τοῖς θήλεσιν ἡ τ᾽ ἔπαρσις 
ὃ 8. 1115815, σπέρματος ἣ καταμηνίων ἐνῶ. 460 38. κατὰ γίνεται τῶν μαστῶν ἢ τὰ καταμήνια καλώμενα καταρ- 
τὴν πρωτὴν ὕλην ἐστὶν ἡ τῶν καταμηνίων φύσις Ζγα30. ρήγνυται, τῶν μαστῶν ἐπὶ δύο δακτύλως ἡρμένων, ὅταν 
129 "82. ὑγρὰ τὴν φύσιν τὰ καταμήνια Ζμὸ10. 689"14. ὀύο δακτύλως ἀρθῶσι Ζηι. 5811, δ. Ζγαϑο. 728 081. τ 
ἔστι τό τε τῶν ἀρρένων περίττωμα ἃ τὰ καταμήνια τοῖς ταῖς πιοτέραις γινομέναις᾽ ᾿ γίνεται" τὰ τῶν γυναικῶν σώ- 
θήλεσιν αἱματικῆς φύσεως Ζγδ8. 118 δ11. ὡς τοῖς ἄρρεσιν ι5 ματα ἧττον πυκνα,, εἰς τὰ ολαταμήνια γὰρ τρέπεται Ζγβι. 
ἡ γονὴ ὅτω τοῖς θηλεσι τὰ καταμήνια Ζγα 18. 121 58. 140 528. πιά. 891 380. ταῖς γυναιξὶν ἀρρενωποὶς 9 γίνεται, 
Ζμδιο. θ689211. ἡ γονὴ πρὸς τὴν τῶν καταμηνίων φύσιν ἐνίαις γίγνονται τρίχες ὀλίγαι ἐπὶ τῷ γενείῳ, ὅταν τὰ κα- 

τῦτο πέπονθεν «(ὸ ὅμοιον εἰς ἕν ἄγει ὃ συνίστησι)" εἰ μὲν ταμήνια στὴ Ζγβτ. 141 82. Ζιγι1. 828 3484. --- ἐν τοῖς 
γὰρ σπέρμα ἥ ἦν, τὰ καταμήνια ἐκ ἄν ἣν Ζγβά. 189 "24. ἐνόπτροις, ὅταν τῶν καταμηνίων ταῖς γυναιξὶν γινομένων 

α19. 121 329. ὥσπερ τὸ σπέρμα ὼ τὰ καταμήνια περίτ- 20 ἐμβλέψωσιν εἰς τὸ κατοπτρον, γίνεται τὸ ἐπιπολιὴς τὸ 

τωμα ἐστιν Ζγαξ0. 121481,}88. 19. 121 52. Ζμδιο. 989 ἐνόπτρα οἷον νεφέλη αἱματωδὴς ενῶ. 459 Ρ28, 460 84, 8. οἵ 
818. αἱμορροῖς φυσική ἐστιν" εὔπεπτος ἡ περίττωσις ἐν τοῖς Ῥγβδη0} ἀθ οοἸονῖθαβ 1ὅ9, Ηυπιδο]άι Κορπιοϑ ΠΙ 28. - 
καταμηνίοις ἡ σπερματική Ζγα 20. 128 24. δ8. 161 516. 8. δηηὰδ. γίγνεταί τίσι καταμήνια τῶν ζῳοτόκων Ζγαϑ9. 
σπέρμα, Π καθαρὸν ἀλλὰ δεόμενον ἐ ἐργασίας, ἄπεπτον Ζγβϑ. 726 .380. συμβαίνει τὰ σώματα τὰ τῶν ἡμιόνων μεγάλα 

181.428. «20. 128.326. δδ5. 114 82 (οὔ ἐν τοῖς καταμη- 35 γίνεσθαι διὰ τὸ τὴν ἀπόκρισιν τὴν εἰς τὼ καταμήνια τρέπε- 
νίοις τὸ σπέρμα ἐστίν Ζγαξο. 128 "22). τὸ πλεῖστον ἄχρη- σθαι εἰς τὴν αὔξησιν Ζγβϑ. 14821. “μάλιστα ἡ ταῖς βυοὶ 
στον ἢ ἐν τοῖς κατα μηνίοις ἐστὶν ὑγρόν" τοῖς μὲν ἐν τῷ ὼ ταῖς ἵπποις τὰ καταμήνια ἐπισημαΐ ἵνει διαλείποντα διμη- 
σπέρματι, ταῖς δ᾽ ἐν τοῖς κατα μηνίοις ὑγιεινότερα τὰ σω- νον ὼὺ τετρὰ μηνον ὼ ἑξαίΐμηνον" τὰ καταμήνια ταῖς κυσὶν 
ματα γίνεται ὼ εὐτραφέστερα Ζγβά. 189 48. Ζιη1. 581 ἑπτὰ ἡμέραις γίνεται Ζζ18. 8518 .312. 20. ὅ14. 481. --- κα- 
582. συνεκκρίνεσθαι τὴν περίττωσιν, ἐν τοῖς καταμηνίοις 80 θάρσεις δὲ γίγνονται μὲν καταμηνίων ἀ μὴν ὅσαι γε ταῖς 
Ζγα.19. 121 818. -- καταμηνίων γένεσις. ὥσπερ ἐν ταῖς γυναιξὶν δθενὶ τῶν ἄλλων ζῳων Ζιζ18. 512 029. τοῖς ὀρεῦσι 

κοιλίαις, γίνεται διάρροια, ὅτως, ἐν ταῖς φλεψὶν αἴ τ᾽ ἄλλαι τοῖς θήλεσιν θθὲν γίνεται κατα μήνιον Ζιζ 18. 518 216 (εἴ 
αἱμορροῖδες, ᾿ὶ αἱ τῶν καταμηνίων Ζγαϑ0. 128 428. ἐν τῆς περίοδος, γυναικεῖα. 51.479. ΑΖΙ11 888 840). 
ζῳοτόκοις ἡ ἡ τῶν καταμηνίων ῥύσις θύραζε μόνοις ὁ τύτων καταμηνιώδης ἀπόκρισις, κατα μηνιῶδες περίττωμα ΖΎΥ]. 
ἐπιδηλότατα, ἐν ταῖς γυναιξίν Ζγα 19. 121.521. ( τῶν κα- 8'΄ 1496, 181 58. --- ἡ ἵππος ὁ καταμηνιώδης, ἀλλ᾽ ἐλάχι- 
ταμηνίων ἑύσις 860 Επηροάοοὶ Ζ2γὸ 1. 164 85.) τὰ καλόμενα στον προῖεται Ζγββ. 148.520. 
καταμήνια, γίνεται πλεῖστα τῶν ζῴων ἐν ταῖς γυναιξίν καταμιγνύναι. τότοις καταμεμῖχθαι τοιαύτην δύναμιν πνϑ. 
Ζιγ19. 521 326. ἡ ἀπόκρισις γίνεται τοὶς μὲν ἐν τῷ σπέρ- 48510. 
μάτι ταῖς δ᾽ ἐν τοῖς καταμηνίοις Ζιηϊ. 382 85. ἡ γινομένη κατάμιξις. τὸ κολλῶδες μετὰ τὰ ὑγρᾷ ἐκκρίνεται διὰ τὴν 

τοῖς ζῳοτόκοις ἀπόκρισις τῶν καταμηνίων ΖγγΊ. 150 512. 40 κατάμιξιν πβ22. 868 4. λζῶ. 965 528. 
τοῖς ὀρνέοις ΠῚ Ὑίνεται ἡ τῶν καταμηνίων ἀπόκρισις ὥσπερ Καταναῖος. Χαρώνδας ὁ ὁ Κ. Πβ12. 12714.538. 
τοῖς ζῳοτόκοις τοῖς ἐναίμοις ΖΎΥ1. 150 }5. -- ἡὶ τῶν κατα- καταναλίσκειν. ταχὺ καταναλίσκει τὴν τροφήν. βὶ πὶ ζδ. 469 

μημίων ἔκκρισις καὶ “ἢ συναθροισις ἐμπυρεύει θερμότητα Ζγβέ. 029, 81. ΖΎΥΙΙ. 168.318. ἰὶ ποιῶνται ἐξαγωγήν, ἀλλὰ κα- 

189 δ10. δῶ. 1011. α19. 121 32. τοὺς θήλεσιν ἡ τῶν κα- ταναλίσκωυσιν θ186. 844 484. τῇ δ᾽ προστιθεὶς καταναλώσω 
ταμηνίων κάθαρσις σπέρματος ἔξοδός ἐστιν Ζγδ. 114 51. 46 τὸ α Φθ10. 266.519. ἐὰν μὴ παντα τὰ πεμπόμενα κατα- 
καθάρσεις δὲ γίνονται μὲν καταμηνίων, αὶ μὴν ὅσαι γε ταῖς ναλίσκηται ρ8.1424832. καταναλίσκεται ἡ τῷ [Ὁ τροφή 

γυναιξὶν ἐθενὶ τῶν ἄλλων ζῴων Ζιζ1 8. 512 Ρ29 Αὐὐ. ἰκμας, δα ΖΎβ4. 187}21. γ8. 76415, Τῦδ 4. α18. 728 "11. 
πρόεσις Ζγα 19. 12111. δι. 165 520. 8. 7716 27. Ζιηδ. ἡ τροφὴ καταναλίσκεται εἰς τὴν αὔξησιν, εἰς τὸ σῶμα 8ϊπι 
885 .286. ἀπόλειψις, σύστασις Ζικτ. 688 Β46, Ζγα2ο. 121 Ζγὴά. 111 528. α18. 1725 081. Ζμβόὅ. 651 3422 . δ12. 694 
082, 729 522. --- μεταβεβληκότος εἰς αἷμα τῷ περιττώμα- 50 819. Ζια1ι1. 4919. γ4. 614 088. --- ΣΝ τὴν σπυδήν 
τος ̓ βύλεται γίγνεσθαι τὰ καταμήνια, Ζγβά. 7188.328. ὅταν ἐστί σοὶ καταναλωτέον Ρ1. 1420 542, τὰς ἀρχὼς εἰς ταῦτα 

ὁρμᾷ ἢ μέλλη ῥήγνυσθαι Ζιη3. 582 Ὁ10. ῥήγνυται Ζγα19. (μὲ τὰ φυσικα) καταναλίσκυσιν ΜΑΒ. 3905, 
121 41, γίνεται καλῶς, ἴ6 δ ἴσων χρόνων ὸ, μὴ πεπλανη- κατανέμειν. δεῖ τῇ πλῆθος ἐν συσσιτίοις κατανενεμῆσθαι 
μένως ΖικῚ. 684 412. διὰ τίν᾽ αἰτίαν χείρω γίνεται Ζιγ19. Πη12. 1381 420. 
521380. καὶ γίνεται Ζγα!1. 12118. βι. 140 528. φοιτῷ κε κατανεύειν. διὰ τί Ἥρα ὦ κατανεῦσαι ἀλλὰ ὼ ὀμόσαι τὸν 
Ζγα]9. 121 527. Ζιη. 582 4. συνεκκρίνεται Ζγα 19. 121 Δία ἠξίωσεν 151. 1504 16. 
418. παύεται Ζιηδ. 585 "8. Ζγα19. 121310. τῶν καταμη- κατανοεῖν, α 866 σχεδὸν δὴ κατανοήσειεν ἀν τις τῶτο Πη1. 
νίων ἱσταμένων, ληγόντων Ζγαι9. 121 418. Ζιγ11. 528 484. 1827 020. ὁ κατανενοηγκότες ἕνια Ζγγῦ. 1586 47. κατανοεῖν 
κ1. 684 482. -- 2.. Ταθηδύγαϑ. ἐν οΤοῖς ζῳοτόκοις ἡ τῶν τὰς διαφορὰς τῶν φυτῶν φτα,. .820 49. ὅτως ἔσται κατα- 

καταμηνίων Ὑίνεται ῥύσις θύραζε μόνοις Ὰ τύτων ἐπιδηλό- 80 νοεῖν ἱκανῶς μᾶλλον (κῦ τῦτο ὅ τὸ ἴδιον ἀποδέδοται) τε2. 
τατα ἐν ταῖς γυναιξίν" τοῖς ἄρρεσιν τὸ σπέρμα, ταῖς γυ- 129 "9, ΟΡΡ ἀσαφὲς γίνεται Ρ17. ἅπερ ἂν μάλιστα βιλ ἢ 



, 
κατανόημα 

κατανοῆσαι τὰς ἀκώοντας ρ58. 1484 024. ἐκ τῷ κατανεένοη- 

κέναι ποιῦντα ταῦτα͵ τὸν ἐχῖνον Ζιιθ. 612 89. --- εἰ κατα- 
νοήσαιμεν αὐτοὶ ποίοις μάλιστα λόγοις προσέχομεν ρ80. 
1486 5. --- δεὶ δὲ κατανοεῖν (κατανοῆσαι!) ὅτι Αβ1. 64 
488,17. τι88. 182 Β6. Φδα. 211512. ΜιΙ. 1052}1. Ζιθ. 
612 518. --- καλῶσι κοραΐκιον, διὰ τὸ κατανοηθῆναι ὑπ᾽ αὖ- 
τῶν κόρακα παύσασθαι τῆς ἀλγηδόνος θ86. 881 .320. 

καταπυκνῦσθαι 818 

ποσις. τὸ καταποθέν Ζιθ4. 594 320. --- ποταμοὶ καταπινό- 
Μενοι μα18. 35181, 16. πλοῖα εὐδίας καταπίνεται ὼ ἀφανῆ 

γίνεται πκγῦ. 981 ν89. 
καταπίπτει τὰ βλέφαρα διὰ ψύξιν υ8. 4514. ἐπιλαμβα- 

νομένων τῶν φλεβῶν καταπίπτωσιν οἱ ἄνθρωποι μετ᾽ ἀναι- 
σθησίας Ζιγϑ. δ14 21. καταπίπτει ἀὴρ ἐντεῦθεν τβϑ. 824 
"8. -- ἄρκτος ὁμόσε χωρήσασα τι ταύρῳ κατὰ πρόσωπον 
ὑπτία, καταπίπτει Ζιθ5. 59412. 

καταπίστω σις. ἐπὶ τῷ ταάφν τὸ ᾿όλεω τὰς καταπιστώσεις 
ποιῶνται οἱ ἐρώμενοι ὼ οἱ ἐρασταί 92. ,.1492 842. 

καταπλασμα. τίς καταπλάσματος ἀρετή πα80. 868 56. 4ὅ. 
864 082. 

κατανόημά τι χρηματιστικὸν ΠΑΙ1. 1259 57. 
καταντᾶν εἰς τὸς προκειμένας λιμένας 18. 1470 526. 
κατάντης, 3 ΡΡ ἀνάντης ᾧΦγ8. 202 320. Μἴῖχϑ. 1066 488. χιπ 10 

νεῖσθαι κάταντες. ἄναντες ᾧῷη4. 248 "22. καταάντεις πορεῖαι 

πβ38. 810 382, 80. φέρεσθαι εἰς τὸ κάταντες πκς86. 944 
58, τὰ κατάντη φέρεται, ἀλλ᾽ ὦ βαὸιζει Ζιζ 8. 56181. καταπλάττυσιν ἑ ἑαυτὲς πηλῷ Ζιιθ. 612.218. τῶν κηρίων τὰ 
ἀποστηρίζεσθαι ἐν τοῖς κατάντεσιν πε19. 882 "85. μάλιστα τῷ κηρῷ καταπεπλασμένα. Ζιι40. 624 518. 

καταντικρύ, νὶ Ἰοοδ]ῖ, τὰ ὀστρακόδερμα κινεῖται ὑκ ἐπὶ τὴν 16 καταπλεῖν. τροχίαι ἀναπλέυσιν εἰς τὸν Ἴστρον, καταπλέυσιν 
ἑλίκην, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ καταντικρύ Ζιδ4. 628 Ρ10. οὗ εθ. δ41 εἰς τὸν ᾿Αδρίαν Ζιθιϑ8. 598 16. οἱ καταπλέοντες εἰς τὸ 
514. 28. δ88 30. θ2. ὅ91}24. Ζμὸδὸ18. 69624 (ἀατ' ἀν- ᾿Αττικὸν ἐμπόριον, ἐκ τὸῦ Φάσιδος Υὶ 410. 1546}»7, 12. 
τικρύ ΒΚ). Ζπά. 106 81δ. ΖΥγγ8. 184 25. καταντικρὺ ἀλ- 1488 84. 
λήλων κῷ. 391}21. καταντικρὺ τὴ θέσει τῆς ἐχροῆς μβ2. καταπλέκειν. πόλεμος τῷ μεγέθει μετριάζων καταπεπλεγ- 
856510. ἡ θήρα καταντικρι) γίνεται τοῖς στόμασιν, ὄνπερ 20 μένος τῇ ποικιλίᾳ πο. 1459 484. 

πεφύκασι τρόπον νεῖν Ζιθ2. Ὸ4δ2Ψ1 Ρ24, --- ταϑίδρ ἢ καταν- καταπληκτικό ς. τὸ ἐκ τὴς Γοργόνος γιγνόμενον τοῖς ἐνο- 

τικρύ (ἀρεγίε), ὉΡΡ ἐξ εἰρωνείας ῬΎ19. 1419 086. --- κατὰ 
τὴν καταντικρὺ ἢ ὡς Γλαύκων λέγει πο. 1461 385, ἴ4 
ἐναντίως ἧ, βοουδ, ΔΙΙοσ 86 Βρ ῬΟΘΙΓῚΙΝ 422. 

ρῶσι παθος καταπληκτικόν 148. 1508 348. 
καταπλήξ, ἀεί, ορρ ἀναίσχυντος, αἰδήμων Ηβ7.110884. 

ἩΕΎΤ. 1288 Ρ28. ἡμαϑ80. 1198 54,9. 
κατα ξεῖν. θόλοι περισσοῖς τοῖς ῥυθμοῖς κατεξεσμένοι 8100. 38. κατάπληξις, ορρ ἀναισχυντία, αἰδώς ηεβ 8. 1221 21. Ὑ7. 

83801ὅ. 

κατα ξηραίνω. τὸ πλεῖον σπέρμα διαφθερεῖ καταξηραῖνον 
Ζγὸ4. 112512. τὸ ὑγρὸν χρονιζόμενον δ καταξηραινόμενον 
χϑ5. 195512, 194 080. κατεξηράνθαι τἄλλα πάντα μα 8. 
8401. 

κατάξηρος γλῶττα, ὉΡΡ λίαν ὑγρά ψβιο. 422 "5. 

1288 Ρ27. ἡμαϑ0. 11981. 

καταπλήττυσι τὸς ἀκροατὰς θορυβῶντες ῬΎΤ. 1408 326. 

καταπληττόμενος, καταπεπληγμένος, 5γ1ι καταπλήξ ἡμαϑ0. 
1198 80, 4,9. 

οκαταπλύνει ( 6 ΔΌΪαθπάο Οχύγα 1) τὸ τοιῦτον ἐκ τῷ σώ- 
ματος τὸ ἐξιὸν ὑγρόν μβ8. 8515. 

καταπνεῖν. (αἱ πέρδικες ἔγκνοι γίνονται) ὼ ὑπερπετομένων 
ἐκ τῷ καταπνεῦσαι τὸν ἄρρενα (θοποὶρίαπε Θὐΐατα Βα ρθγγοΐδη- 
ἴσαι δ[δίυ) Ζιεδ. 541 329. ὁ λέων ἐμποιεῖ ὼ ὀσμὴν βα- 

ρεῖαν ἐν τοὶς ἐσθιομένοις καταπνέων Ζιθὅ. 594 27. ὁ νότος 

κάταξις, ἡ ἡ εἰς μεγάλα μέρη διαίρεσις ὺ χωρισμός, ἀϊδὺ 

θραῦσις μὸν. 886512,18. 
καταπατεῖν τὴν περὶ τὰς ῥαφανίδας ηὴν πκ18. 924 826. 

οἱ (περὶ τὲς βωμεὲς) λίθοι καταπατῶνται Φβθ. 1971}11. 85 
καταπάττειν. καταπάσαντες ἄλευρα, Ζιι40. 621 }20. τοῖς πρὸς τὸν ἄρκτον οἰκῶσι λαμπρὸς καταπνεῖ πκς 45. 945 
καταπαύειν. ὁ ἥλιος καταπαύει τὰ πνεύματα μβ. 861 486. ἐὰν καταπνευσθὴ ν] Ζιζ 2. 560 }18 (κατὰ πνεύμα 

520, 22. --- οἱ ξένοι ἐπὶ μικρῷ διαλύονται ἢ καταπαύονται στὴ ΒΙ|Ω. 
Ῥα12.1378 39. καταπνίγειν. συνιζάνοντες ὼ καταπνίγοντες, ὥσπερ τὰς φύ- 

κατάπαυσις τῶν ἤχων ακ808 "42. λαμβάνειν κατάπαυσιν, 40 σας, ἐκπνέυσιν αν. 414 316. οἵ κατέπνιξε, πλγδ. 962 37. 
ποιεῖσθαι τὴν κατάπαυσιν ακϑ02 828,1. : καταπνιγόμενοι ἄνθρακες, χκαταπνιγόμενον πῦρ ζ6. 41038, 

καταπέλτης πότε ὦ δύναται βάλλειν μακράν ακϑ00 18. 16. τῶν δεδειπνηκότων ὁ ὕπνος ἂν εὐθὺς καθεύδωσι κα- 
ἀφεῖναι τὸν καταπέλτην ΗΎ2. 1111.811. ταπνίγει τὸ θερμι μόν, ΟΡ ἀναρριπίζειν [224.1518 Ρ4δ. κα- 

καταπέμπειν. Διοπε: θει τὰ παρὰ βασιλέως τεθνεῶτι κατε- ταπνιγόμενα ἐν τῷ σώματι ὑγρὰ περιττώματα πλη8. 967 
πέμφθη Ῥββ. 1886 "14. 4. 86. φωναὶ καταπεπνιγμέναι, τυφλαί, νεφωδεις ἀκ800 "15. 

καταπέτεσθαι. καταπτᾶσαι αἱ γέρανοι ἡσυχάζεσιν Ζιι10. τόποι καταπεπνιγμένοι, ορρ εὐπνύάστεροι" καταπέπνικται ὁ 
861421. καθεύδων πβ80. 869 585, 58, 

καταπέττεται ἡ τροφή, δ οἶνος Ζγγῦ. 150611. πγ18. 8715 κατάπνιξις, ΟΡΡ εὔπνοια πληϑ. 966.}86. 

"843. ἕως ἂν καταπεφθὴ ἡ ω τροφή υ8. 4571 ν19. καταπολεμῆσαι τὸς ἐναντίος ρ9. 1429 "2. 3. 1428 85. 
καταπηγνύναι. καταπηγνύσσιν ὀβελίσκυς περὶ τὸν τάφον τὺ καταπονεῖν. τῶν Λυδῶν καταπονυμένων ὑπὸ τῶν Αἰολέων 

Πη2. 1824 "20. ἀκρίδες τίκτουσιν εἰς τὴν γὴν καταπήξασαι.. 66. 1481 38. οἱ Σάμιοι καταπονηθέντες ὑπὸ τῶν τυράννων 

τὸν καυλόν Ζιε28. 555 020. --- ἰχθύες ὑπὸ τῷ ψύχυς κα- 581.15067 827. 

ταπήγνυνται Ζιθ19. 601}81. καταπορθμίας καλεῖται ἐν Σικελίᾳ ὁ ἀπηλιώτης σϑ18528. 
καταπιέζεται ὁ ὁ ὄροφος φτβϑ8. 824 081. 288. 1621 }19. 
καταπίνειν ψΨώμισμα, ψωμὸν μείζω Ργά. 1407 58. πλὸϑ. το κατάποσις. ἐν τῇ καταπόσει γίνεται ἡ αἴσθησις τῆς τροφῆς 

9604 320, σῖτον, ᾧα,, λίθυς, κόγχας, ἄγκιστρον Ζιθ8. 592 τοῖς ἰχθύσι Ζμδιι. 690 528. 
480. θ4. 5ὅ94511. 26. 605 326. ε10. 614 027. 871. 621 δ1, καταπραῦνειν βυλόμενοι Ῥββ8. 1880 580. 
18. ὁ λέων καταπίνει πολλὰ ὅλα ὁ διαιρῶν Ζιθ5. 594 019. καταπύθεται (Ποῖ Ὺ 828) ποδῦ. 1461 328. 
καταπίνειν τὸ δέρμα, φύλλον. κόγχας θ66. 835 328. 86. 881 καταπυκνῦ ἔσϑαι. τὸ κύκλυ ἐν ᾧ μᾶλλον φαίνεται καταπε- 
492, 14. 881 "11. 7 8381. 1538 980. καταπινομένων αἰσθά- 580 
νονται (οἱ ἰχθύες) τῶν λιπαρῶν Ζμδ11. 690 "80. οἵ κατα- 

πυκνῶσθαι Κ᾽ μεγέθει ὸ, πλήθει ἀστέρων μα. 846 5329. --- 
συλλογισμὸς καταπυκνῦται (ἱπίθγροβίθῖθ ὑογηλΐῃῖβ τα θα 118} 

Φ 



814 καταρᾶσθαι 

ΑὙΙ4. 79.380 γγΣ2. 
κα ταρᾶσθαι. αὐτοὶ ἑαυτοῖς κατηράσαντο 148. 156027. 

καταράσασθαι τοῖς μὴ βυληθεῖσι συμπλεῖν ἴ 518. 15662}6. 
πειρᾶται ἐξ αὐτῶν ὧν κατηράσαντο γενέσθαι αὐτοὶς τὴν 
βλάβιν᾿ 148. 1502 Ρ1. κατηράσατο μὴ γενέσθαι τὰ πλοῖα 5 
στεγανά 518. 1862 48, --- κατάρατος. ἐκ ἐπιώρκησαν, 

ἀλλὰ κατάρατοι ἦσαν 143. 1802 5, 
καταρράκτης. τοξοσία ἰπῦον τὰ σχιζόποδα Ζιι12. 615 320. 

ἔχει τὸν στόμαχον εὐρὺν ὼ πλατὺν ὅλον 21 11. 509 δ4, 
ζῇ μὲν περὶ θάλατταν, ὅταν δὲ καθὴ αὐτὸν εἰς τὸ βαθύ, 
μένει χρόνον ἐκ ἐλάττονα ἢ ὅσον πλέθρον διέλθοι τις ἔστι 
δ᾽ ἔλαττον ἱέρακος τὸ ὄρνεον Ζιι12. 615 329. (Οδίαττδοία 
δζας, Μογραὶ ϑοδιροτο. ὅκυδ Ηοϊογτὶ Ο Π 170. ΡεϊἊ- 
οϑυβ αββδῆὰθ ἢ Οϑάιμαπῃ ἴῃ δεὺ Αοδὰ ϑίοσκβοϊπι 1786 
ΨΙΙ. 511 88. Καὶ 494. 8ι. τ. ἔογῦ Ῥοάϊο6ρ8 διυδαβ νοὶ Εὰ- 15 
σα δίτα ΑΖι1 94, 42. Οσβου]8 ΡΥ̓ΡΤηλοα8 δὰ 157, 148. 
ποῃ ἀθῇ ΚΑΖ: 94, 48. οἵ ϑδ]ηδ8. οχογο Ρ]η 64). 

καταράσσειν, καταρράσςειν. ἀγϑῃ8 ὄρνιθες καταρασσυσιν 
αὑτὺς εἰς τὰς κεφαλας αὐτῶν θ19. 8830.818. ---- ἱπὺγ ὄμ- 

βοοι καταρράσσυσι σα καταράσσυσι) κῶ. 892910. 20 
καταριθμεῖν. πάντες ἄνθρωποι εἰς τὰ ὀέκα καταριθμᾶσι πιεϑ. 

910}24. ---- πιρᾶ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς γένεσιν αὐτὸ κατα- 

ριθμεῖσθαι ΚΒ. 11 338 (οἴ συγκαταριθμεῖσθαι 322). μεσό- 
τητάς τινας κατηριθμησάμεθα ἡμα19. 1190 "7. κατηριθμη- 
μένοι δόξας, ταῦ. 101 481. --- ρᾳ88 πολιτεῖαί τινες καταριθ- 25 
μᾶῆνται μετὰ τύτων ΠῈ 8. 1298 526. λοιπὸν ἐκ τῶν κατ- 
αριθμηθέντων Πη9. 1829 527. οἱ εἰωθότες λέγεσθαι τρόποι 
σχεδὸν ἅπαντες κατηρθμηνται Κ15. 15 "82. εὔ ρ8. 1425 
184. καταριθμυμένων Ζια 15. 494 534. τὰ κατηριθμημένα 
ταθ. 102 "84. 80 

καταρρεῖν. ἀκαριαίν φλέγματος καταρρέοντος μτι. 408 21ὅ. 
κυήματα καταρρει εἰς τὴν γὴν Ζιε80. 880 ὑδ. κόμι καταρ- 

ρεῖ φτβ9. 839517, 38. --- κατερρύη τὸ τῆς πόλεως ἀνδρεῖον 
δ16. 1809 "8. 

καταρρήγνυσθαι. ἀκρὶς γίνεται ἐν πεδιάδι ᾿ὴ κατερρωγυίᾳ 85 
Ζιε 98. 558 5. --- τοῖς θήλεσι τὰ καλείμενα καταμήνια 
καταρρήγνυται ΖΙη1. 5811, 582 811. ὄμβροι ἐξαίσιοι κα- 
ταρραγέντες κθ. 400 4260. 

καταρροή τις ἢ ἱδρὼς προβαίνει ἐκ τῶν ζῴων ἢ τῶν φυτῶν 
φτβι. 833.580, 82. 40 

κατ αρροϊκοὶ οἱ περὶ τὰς κριθὰς ἐργαζόμενοι πκαϑ4. 929 ΡΩ7. 
λη10. 96720. 

καταρρυς. καταίρροι γίγνονται ἐκ τῆς ἀεφαλῆς υὃ. 458 88. 

πβιτ. 861 587. λς 2. 9057. ὥρα ἡ ὑποχωρήσεις. ὼ χα- 
τάρροι ὠμοὶ λέγονται μὸ 8. 380 υδ, ᾿ περὶ τὰς κατάρρως ἢ 45 
τὰς μέθας ακϑ01 16. πταρμὸς πρὸ τῶν κατάρρων γίνεται 
πιδ4. 891318. καταρροι τῶν φθισικῶν, τῶν φλεγματωδῶν 
πεϑ81. 884 514, αϑ. 860 381]. 

καταρροφεῖν πγϑ5. 810 827. 
καταρτᾶν. κατήρτηται ἡ 

ἀποτεινόμενα κύκλῳ φέρεται, οἷον οἱ ὀιστοὶ ὸ τὰ καταρτώ- 

μενῶ πΎ30. 814.518. 
κατάρχειν. ἐν χορῷ κορυφαίν καταρξαντος κῦ. 8399 .816. 

κατασβέννυσι σαλαμανὸρα τὸ πῦρ Ζιε19. 883 17. 
κατασιγάζει ὁ ἄρρην πέρδιξ προσιὼν τὴν θήλειαν Ζιι8. 614 85 

820. 
κατασιωπᾶν. μὴ, ἀναγκάζεσθαι κατασιωπᾶν, ἂν τι βόληται 

μεταδῶναι τοῖς ἄλλοις ΡΎΙ2. 1418 "7. 
κατασκελετεύεται τὸ σπέρμα Ζικϑ8. 0830 814. 

0 ΡῈ 

καταστασιαζεσθαι 

Πδ14. 1298 Ὁ27. ε8.. 1808.820. 6. 180631. ἐν ἑκάστη 
ποίμνη κατασκευάζυσιν ἡγεμόνα Ζιζι9. 818 ν20. ἃ 8ος οὔ- 
ἰδοῦ δὲ Ρτδθάϊςδυῖ τὸ τῷ ἄρρενος σπέρμα τὴν ἐν τῷ θήλει 

ὕλην ποιαν τινα. κατασκευαζ ει Ζγα21. 180 318. πιοὰ κατα- 
σκευάσασθαι οἶκον πρεπόντως Ἠδ6. 1128 86, -- πρὸς ἑαυ- 

τὸν κατασχευάσαι εὖ τὸν ἀκροατήν, πόθεν σπυὸαίως δεῖ 
κατασκευάζειν ἢ φαύλως Ργ19.1419}11,18. --- κατασχευ- 
αζειν, ορρ ἀνασκευάζειν τα δ. 103 .515. β2. 109 20,110 
815 1]. Ρβ24. 1401 "8. ορρ ἀναιρεῖν τβϑ8. 110 59,11. 7. 
112 }Ρ29, 8.118 Ρ17. 9. 114 82, ν17. γθ. 119.484, 522, 

δ 8. 124.311 8]. Ρβ28. 1897.39. ορρ ἀποστερεῖν Αα28. 44 
Ῥ22), τὸ κατασκευαζό, μενον ( “Ῥνδοάϊοδξαπι ΡΓΟΒ] ὀπιδιῖε᾽ ) 
ΑαΣ8. 48 040. κατασκεναζ εἰν οἵ ἀνασκευάζειν δ᾽ ρον, ἴδιον, 

γένος, συμβε εβηκός, αὔγαπι Βι0 ἐμ 1} 18 τηδ. 4υ86 δἰ. καταῦσχευ- 

ἄξειν, χυδθ ἀνασκευάζειν [οἰ Πὰ8 Αα90. 48.81-15δ. τὸ ἀνα- 
σκευαάζειν τὸ κατασκευαΐζ εἰν ῥᾷον Αα96. 48 16. τηῦ. 184 

081. ἰπὰθ ἀς ρ]δοϊ(ίβ ΡἸΜ]οβορ οἷα ( οὔ ποιεῖν. τίθεσθαι) 
ἀϊοῖταν κατασκευαζ εἰν ἰδέας, ἀριθμώς, ἕτερόν τι γένος ἀριθ- 
μῶν, φύσιν, γένεσιν βἰιιῃι Ηα 4. 1096.19. ΜΑ 4. 984 "25. 
9.991 028. ζ8. 1084.38. κϑ. 1060 518. μ6. 1080 Ρ18. 8. 
1088 "22. Φαῦ. 189 326. δ 8. 216 822. 69. 365}81. Οβ18. 
298 334. γ2. 801 Δ17 (3γη ποιεῖν). δ᾿. 809 81 (Ἔγπ ποιεῖν). 
ΓαΙ. 8141. 8. 835 320, Πβ6. 1365 389. ατ969 417. -- 

κατασκευαστέον τῷ 8. 110 "84. ---- κατασκεναστοὶ. ἄνδρες 
οβ1848 41. 

κατασκεύασμα τῶν συσσιτίων Πβ9. 1271 388. τὰ τοιαῦτα 

κατασκευάσματα Ππζα. 1319 "20. θι00. 888 "12. 
κατασκευαστικὸς τῶν περιττιὴν ὁ ἐλευθέριος αρῦ. 1250 

θ29. -- προβλήματα κατασκχευαστικά :β1. 109 838. κατα- 

σκχευαστικοὶ τόποι τγῇ. 119.388. η2. 1508 82. κατασχεὺυ- 

αστικα ὶ ἐνθυμήματα. Ρβ26. 1408 42. ---χκατασκευαστι- 

κῶς δείκνυσθαι ὁ διὰ σχήματος τινος Αα40. 52 481. 

κατασκευὴ ἑκάστυ κβθ. 399. 380. κατασκευὴ πολλὴ τῶν 

καλυμένων ἐπίπλων Πβ7. 1267}12. περὶ θεὲς κατασκευαὶ 
ἢ θυσίαι Ἠδδ. 1122 "20. κατασκευαὶ ὠγαθῶν νὰ γεννήσεις 
Πη18. 1882 818. περὶ νόμων ὼ τῆς πολιτικῆς (τῆς κοινῆς) 

κατασκευῆς ρ3.1424 88 - "26. - δρωντων πάντων οἰκείως 

ταῖς σφετέραις κατασκευαῖς κθ. 8398 "24, 399 46. 
κατασκήπτειν. σκηπτὸς, λατασκήψας εἰς τὴν γὴν κά. 839 

Δ). ὅταν κατασκήψῃ: ἡ ἶρις Ζιε22. 5538 080. εὐωδη τὰ 
δένδρα εἰς ἅπερ ἂν ἡ ἕμις κατασκήψη πιβϑ8. 900 587. 

ΕΣῚ 

κατασκοπεῖσθαι. τηορᾶ ἄνθρωπος ὃ ὃς ἂν αὐτὸς ἑαυτὸν κατα- 

σκοπῆται, ΕΥ̓͂ θεᾶσθαι μβ15. 1218.35, 4,7. 
κατάσκο πος. μὴ λανθάνειν ὅσα πράττει τις, ἀλλ᾽ εἶναι 

κατασκόπους ΠΕῚ1. 1818 12. ἡ κατεῖπε τῶν κατασκόπων 

Ρηῦ. 14168. 

κατασμικρίζειν. ςὰ εὐεργετήματα) Ηθ15. 1168 814. 
κατασοβῶσιν οἱ ἱέρακες τὰς ὄρνιθας θ118. 841 0992, οἴ κατα- 

διώκειν Ζιι86. 620 "2. 
ἡ πλάστιγξ μχϑο. 853 "21. πάντα 60 κατασπᾶν. κινεῖσθαι κατασπώμενον κάτω Οαϑ8. 270 59. ὅταν 

κατασπώμενον ἐκπυρωθὴ τὸ νέφος μΎΙ. 871 215. ὃ δρόμος 
κατασπᾷ κάτω τὰ περιττώματα πεϑ. 881 59, τὸ πλησιάζειν 
τοῖς ἄρρεσι κατασπᾷ τὴν Τῶν γυναικῶν ἀπόκρισιν Ζγγ). 
1580 085. --- κἂν κατασπάσῃ τις τὰς συριγγας κἂν ἐπι- 

λάβῃ ακ804 414. --- ἐφρύες κατεσπασμέναι, γαστροκνη- 
μία κατεσπασμένη, ΟΡΡ ἀνεσπασμένη Ζιαϑ. 491 "17. 1. 
494 49. 

κατάσπασις τὸ ἄνωθεν αἰθέρος μβϑ9. 369 "20. 
κατασπείρειν τὴν γὴν οβι851 320.. 

κατασκευάζειν ἐξ ἀρχὴς πολιτείαν, ἀἶδι ἐπανορθῶσαι, Πὸι. οοκαταστασιάζεσθαι κατὰ γάμυς ἢ δίκας Πεδ. 1800 439. 
1389 δ4. κατασκευάσαι ἀρχεῖον, δημοκρατίαν, τύραννον καταστασιασθῆναι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ρ80. 148371511. 



κατάστασις 

κατάστασις τῶν ἀρχόντων, τῶν ἀρχῶν Πβ6. 1266 38. 8 
1368328. δ1δ. 1299511, 180057, 9, 82. μβ12. 1312 
225. καταστάσεις ἐπιτρόπων 881. 1541 9. εἰς ἐμφανῶν 

κατάστασιν 882. 1041 ΡΩ7, ἡ ἡδονὴ κατάστασις ἀθρόα καὶ Ἂ 
αἰσθητὴ εἰς τὴν ὑπάρχυσαν φύσιν Ῥαι1. 1809 νυ84. ἡμβ. 5 
1305 "6 (γα ἀποκατάστασις 512). εἰς τὰ εἰωθότα ἐλθεῖν 
σωτηρία γίνεται ὥσπερ εἰς φύσεως κατάστασιν πκηϊ. 949 

482. -- ὴ πράυνσις κατάστασις ὼ ἠρέμησις ὀργῆς Ρβ3. 

1380 48. ἡ ἠρεμία ἡὶ κατάστασις, ἀπαλλαγῆναι τῆς ταραχῆς 
ὼ εἰς κατάστασιν ἐλθεῖν ᾧη8. 241 080, 27. μετὰ συννοίας 10 

ὦ καταστάσεως πιθᾳ. 917 89. -- κατάστασις 4 διάθεσις. 
προβαίνει ἐναλλὰξ τὸ πορευόμενον, ὅτω γὰρ εἰς ταὐτὸ τῷ 
ἐξ ἀρχὴς σχήματι γίνεται ἡ κατάστασις Ζπϑ. 108 "19. ἡ 

πτέρωσις ἐν ταῖς ἀρρωστίαις ἀὶ τὴν αὐτὴν ἔχει κατάστασιν 
ἥνπερ ὑγιαινόντων Ζιθ18. 601 Β7, φθαρτικὸν τῆς ἐναντίας 16 

καταστάσεως, ὉΡΡ ποιητικὸν τῆς εἰρημένης διαθέσεως Ῥα11. 

1870 ἅ2, 1. ἡ τοιαύτη κατάστασις 4 8 πολιτεία) δὲ δὴη- 

μοκρατία κυρίως Πδ4. 1292 586. ἡ αὐτὴ κατάστασις, ΒΥΠ 
ἡ καθεστηκυῖα πολιτεία ΠΕεΙ. 1801 δι, 10. ὅταν τοιαύτης 
τὴς καταστασ σεὼς ὅσης ἐπιπνεύση ὁ βορέας πχς 40. 948 Ὁ 

489. -- ὕτω τὼς καταστάσεις ἢ τῶν δημηγοριῶν ποιητέον 

Ρ80. 1488.42, οΓ 1487 088. 
ἑὐταστεγαξειν χόρτῳ τὴν τάφοον Ζιθ20. 608 δ, 
κατάστεγοι (καταστεγνοι οἱ 5 ΡΙ0) νεοττιαὶ ὡλκυόνος Ζιι14. 

καταφέρειν -- 81ὅ 

κατατρέχειν. λησταὶ καταδραμόντες εἰς τὸ χωρίον 60. 

1486544. 

κατατρίβειν. ὁ σταλαγμὸς κατατρίβει Φθ8. 258"15. ταχὺ ἂν 
κατετρίβοντο οἷ. ὀδόντες Ζγβθ. 145528. --- κατατρίβειν τὰς 
ἡμέρας περὶ τῶν τυχόντων Ἠγ18. 111 1085. οΥ72. 148858. 

χατατρ ω γειν. προσφερόμενον ὸ κατατρωγόμενον τὸ ἀνάρρι- 

νον δακρύειν ποιεὶ πκ 22. 920 381. 
κατατυγχάνειν Πη11. 1880 437 (. 
κατα φάναι. οἷς ἀληθεύει ἡ ψυχὴ τῷ καταφαΐναι ἣ ἀποφά- 

ἊΣ 
ναι Ἠζϑ8. 1189 "1 δ. εἰ κατὰ παντός τι ἢ καταφῆσει ἢ ἀπο- 
φῆσαι ἐνδέχεται. εἰ μηθὲν ἔστιν ἀληθῶς καταφῆσαι Μγ4. 
1007 21. κῦ. 1062 "7. ἀδύνατον ἅμα καταφάναι δ ἀπο- 
φαναι ἐληθῶς ΜΎθ. 1011 "20. βι. 995 "10. ὁ διὰ τὸ 
καταφαθῆναι ἢ ἀποφαθῆναι ἔσται ἢ ἀἐκ ἔσται ε9. 18 089. 
-- οἷον καταφᾶσα ὴ ἀποφᾶσα ἡ Ψυχὴ διώκει ἣ φευγει 
ΨΎ 7. 481 29. 

καταφανή ς. γίγνεται τι καταφανές. ποιεῖν τι καταφανές 

ΜΎ4. 81 522. ρ2.1432 019,385, πχθ14. 952}. καταφανὲς 
ἔσται πότερον... ἤ τβ2. 109 089. (εὖ καταδηλον "8). ἐξ 
αὐτῶν καταφανές ἐστιν ὅτι ταῦ. 101 829. ὑπερβάλλων 
μᾶλλον καταφανής ἐστιν ΗΥ10. 1116.82. τί ἐστι, κατα- 
φανέστερον ἂν γένοιτ᾽ ἀπ᾽ ἀρχὴς ἀναλαβῶσιν Ηχ 8. 1114 
818. μάλιστα καταφανὲς τὸ νῦν ῥηθὲν ἐπὶ τῶν ὑγιεινῶν 

τζ 18. 1509" 10. καταφανὲς (ςς ἐστὶν) ὅτι φά. 808 δ1 δ. 20. 
610 528. 36 κατάφασι ς. τὴ πρὸς ἀλληλα συμπλοκῇ κατάφασις ἢ ἀπό- 

καταστηρίζειν, κατεστηριγμ μένον, οΡΡ ἀβέβαιον κά. 395516. 
καταστίζειν. τὰ κατεστιγμένα Ζιζ2. 589 .524. 
καταάστικτος ὁ ̓κνιπολόγος Ζιθ8. 598 518. 
καταστρέφειν, ΤΥΔῺ8 ἀναφέρεται (ὁ πολύπυς) κατεστραμ- 

μένῳ τῷ ὀστράκῳ Ζιι81. 622 "8. κέρατα κατεστραμμένα 80 
91. 880381. ταρίϑ ἢ λέξις κατεστραμμένη Ρηϑ. γῇ ἡ ἐν 
περιόδοις Ργϑ. 1409 "88, ὉΡΡ εἰρομένη 123-25. --- αἱ κατ- 

ἐστραμμέναι χορδαὶ τὰς φωνὰς ποιῦσι σκληροτέρας, 8δγπ 
κατατασις τῶν χορδῶν ακ 808 528, 82, 87, 47. --- ἰπὶν 
καταστρέφειν εἰς ταὐτόν πιθ89. 991 896. ἴως ἃ ἂν εἰς γωνίαν 85 

καταστρέψωσιν ἄλλην μχϑὅ. 866 517. 
καταστροφαὶ τῶν συμφωνιῶν πιθ89. 921517. 
κατασυλλογίζεσθαι, ραββῖνα, πρὸς τὸ μὴ κατασυλλογί- 

ζεσθαι παρατηρητέον ΑΒβ!19. 66 496. 

φασις γίνεται Κα. 2 δὅ (κατάφασις, ἀϊδὺ οἱ 808 φάσις. 

Υ φάσις). ἄνευ ῥήματος ϑὸεμία κατάφασις ε10. 19}12. ἡ 
κατάφασις, λόγος ἐστὶ καταφατικός ΚΙιΟ. 127. ἡ κατά- 

φασις αἰπόφανσίς τινος κατά τινος ε6. 1τ δοῦ, 10. 195. 

ΑὙ2. 12.818. ἕν δεῖ εἶναι καθ’ ἑνὸς τὸ ἐν τῇ καταφάσει 
ε10. 19 "6. μία ἀπόφασις μιᾶς καταφάσεως εἴ. 11 588. 
κατάφασις, προτέρα, ἀποφάσεως, διὰ τὴν κατάφασιν ἡ ἀπό- 

φασις γνώριμος εὔ. 11.538, 9 ἯνΣ. Αα 25. 86 "86. Οβϑ3. 
280 896. ἀντικεῖσθαι ὡς κατάφασις ΕἼ ἀπόφατις ΚΙΟ.1Ὶ 
19. ἀποφάσεις ὸ καταφάσεις αἱ ἀντικείμεναι Αα18. 82 
822, ὅσα ὡς κατάφασις ὼ ἀπόφασις ἀντίκειται, ἀεὶ θάτε- 
ρον αὐτῶν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος ΚΙΟ. 18 387-586. 4..3."8. 
Μγ4. 1008 484,9. -- ὅπερ ἐν διανοίᾳ κατάφασις ὼ ἀπό- 

φασις, τῦτ᾽ ἐν ὀρέξει δίωξις ὸ φυγή Ἡζ 3. 1189 821. 
κατασφραγίζεσθαι τας θύρας θ128. 842 229. “καταφατικὸς λόγος, ΟΡΡ ἀποφατικός ΚΙ10. 12 }8. Δα]. 
κατάτασις (κατάστασις οοἀᾷ, οὗ Πὲά ρτγαοῦ ΧΥ͂) τῶν χορ- 

δῶν ακ808 381. 
κατατείνειν, ἔγβῃβ ὁ ἐλέφας τοῖς ποσὶν ἐπιβαίνων κατατείνει 

ἐπὶ τῆς γὴς τὸς φοίνικας Ζιι1. 610 324. --- κατατεῖναι 

χορδήν, στήμονα Ζγεῖ. 181 023, 235. δρόμημα συνεχυὺς κα- 45 
τατεταμένον Ζι44. 629 019. φεύγυσι κατατείναντες τὴν 
κέρκον Ζι44. 629 585. --- φλέβες κατατείνονται διὰ τῷ 
μεσεντερίν, φλέβες κατατεταμέναι: Ζμβ8. 050 326. φ6. 
812 329. (τῶν τρωγλοδυτικῶν) τὰ σκέλη ἐκ τῇ πλαγίν 
προσπεφυκότα ὼ ἐπὶ τὴ γὴ κατατεταμένα Ζπ15. 17183.519. δ0 
- ἱπίῦ ὁ λέων τρέχει" κατατείνας Ζιι44. 629 318. --- φλέ- 
βες κατατείνυσαι πρὸς τὴν τῶν ἐντέρων θέσιν Ζια 16. 496 
41. χαίτη κατατείνωσα βαθεῖα σφόδρα. θ1. 880811. 

κατατελευτᾶν. ὁ πόρος κατατελευτᾷ εἰς τὲς νεφρείς Ζμγϑ. 
67118. 85 

κατατέμνειν. Ἱππόδαμος ὃς τὸν Πειραιᾷ κατέτεμεν Πβ8. 
1201 928. 

κατατεφρῦν. (φέψαλος) τὴν Λιπαραίαν πόλιν κατετέφρωσε 
μβ8. 3611. 

κατατήκει ὁ χρόνος Φδι2. 221 481. 60 
κατατοκιζόμενοι γίγνονται πένητες ΠΕ12. 1816160. 

34.316. πρότασις καταφατική, ορΡ ἀποφατική, στερητική 
Ααῷ. 25.833. ὅ. 271512. γ 25. 86 088 δ]. οἱ (υΐα δ᾽ ὁρος ἃ6- 
Πδοῦθαν δὰ βρη! βοδυϊοποπι, προτάσεως, Υ͂ 8 ὅρος) ὄροι κα- 
ταφατικοί, ὉΡΡ ἀποφατικοί. στερητικοί Αα 20. 28 Ρ1, 2, 
489 4]. σχῆμα καταφατικόν (δαγιπι προτάσεων, ααδτυμι 
οστηα δέβγιηδίϊννα, υἱβ ἡθραύϊνα) Αα 8. 25 20. 18. 89 482. 
- καταφατικῶς λέγεσθαι ΑβΙ1δ. θ4 "16. 

κατα φέρειν. καταφέρυσιν εἰ ποταμοὶ χρυσίον. γῆν, τροφὴν 
πολλήν θ46. 888 δι. πκΎ 38. 985 816. Ζιθ19. 601}19. 
-- καταφέρειν τὸς πόκης οβ1848 52,81. --- τὴν δια βολὴν 
ψευδῶς ἡμῶν κατανεγκαν ρ830. 1431 8419. -- Ρ888 κπατάς 

φέρονται μεγάλαι ψακάδες, καταφέρεται ὕδωρ, ἀτμίς, ἀνα- 
θυμίασις δἰπι μα123. 84811. 10. 847 δι. β8. 8308"8. 
9. 3869"15. ενϑ8. 462 }τ. φάρμακον ταχὺ πρὶν ταράξαι κα- 
ταφέρεται εἰς τὴν κύστιν πα 48. 864 028. ἁλιάετοι αὶ δυ- 
νάμενοι φέρεν καταφέρονται εἰς βυθόν Ζιι85. 619 27. χε- 
λῶναι καταφέρονται (εἰς τὴν θάλατταν), ορρ ἐπιπολάζησιν 
Ζιθ. 590}8. ἡλίν καταφερομένν, ορρ αἰρομένυ, ἀνατέλ- 
λοντος ΜΎΞ. 873.818, Ζιι 89. 628 821. ε19. δ52 ἐάν εξ 

διὰ τὸ ἀπὸ τῆς ὄψεως καταφερόμενα ὁρᾶν (ποιεῖ ἡ σωζο- 
μένη ἐν τῶ ὕπνῳ τῷ αἰσθητηρίν κινήσις) ενϑ. 461 828. --- 



816 καταφεύγειν κατευθύνειν 

καταφέρεσθαι, 9γπ καθεύδειν, νυστάζειν, ορρ ἐγείρεσθαι υ8. καταψυκτικός. τὸ πρῶτον καταψυκτικὸν μόριον αν 18. 419 
4506}81. ενϑ. 462 410. Ζγεὶ. 119 59. 481. 

καταφεύγειν ἐπὶ τὸν δικαστήν, ἐπὶ τὰς τοιαύτας διαγωγάς κατάψνξις, διαθεσίς τις Κ8. 8.86, στέρησις θερμότητος 
ΗΕΊ. 1182320. κΘ. 1176 12. ἐπὶ τὸν λόγον καταφεύγον- τί 8. 141 510. ἀνάγκη γίνεσθαι κατάψυξιν, εἰ μέλλει τεύ- 
τες οἴονται φιλοσοφεῖν Ηβ38. 1106 "18. καταφεύγειν εἰς ὅρ- 5 ξεσθαι σωτηρίας τὸ ζῷον ανϑ8. 41428. τὰ ἀναπνέοντα τὸν 
κον, εἰς ἀτύχημα, καταφευκτέον ἐπὶ τὰς ἀτυχίας ρ18.1482 ἀέρα. καταψύξεως χάριν Ζιθ2. 5889 "15. διὰ τὴν ἀναπνοὴν 
438. 837. 1444 348. 8. 1429 814. ὼ τὴν κατάψυ ιν καλεῖσθαι ψυχήν ψα 2. 408 529. τῆς τὸ 

καταφιέναι. λέβητα καταφέντες (εἰς τὴν θάλατταν) πλβό. πνεύματος ἀρχὴ αὶ ὅλως ἡ τῆς καταψύξεως ἐστιν ἐνταῦθα 
960 582. (ἐν τὴ καρδίᾳ) υ. 456 57. ἡ τροφὴ εἰσιῶσα ποιεῖ κατα- 

καταφιλεῖν τὸς παῖδας ἐν τοῖς συμποσίοις 512. 1561 Ρ40. 10 ψυξιν ζ 6. 4710 528. κατάψυξις περιττωματικὴ ἥ συντὴ- 

καταφλέγειν. πυρκαϊαὶ ἐπὶ Φαέθοντος τὰ πρὸς ἕω μέρη κτική αν20. 4719 "20. καταψυξίς τις ὁ φόβος, τὸ γῆρας 
κατέφλεξαν κθ. 400 381. Ζμδ11. 692 528. Ρβ18. 1889 82. πλῚ. 955."18. 

καταφορά. νιφετὸς βρῖθος εἰς καταφοραν ταχυτέραν λαβών καταψύχειν, ἔγᾶπθ ὕδωρ καταψύχει τὴν ξηρὰν ἀναθυμίασιν 
κα. 3948. μβ.. 8614). οὗ 8. 868 Ρ84. κατεψυγμένος καὶ ἢ σκληρὸς ἤδη 

κατάφορος. τὸ κατάφορον τῆς θαλάττης, ΟΡΡ τὸ γαληνίζον ᾽ς σίθηρος ακ808 81. --- ὁ ἐγκέφαλος καταψύχει Ζμβι. 658 
πχΎ41. 986 36. 12. 10. 666 522. τὸ ἀναπνεῖν τε ἡ τῷ ὑγρῷ καταψύχεσθαι 

καταφρρνεῖν, ΟρΡ φθονεῖν, ζηλῶν ΠὸῈ11. 129528. Ρβιι. πρὸς σωτηρίαν υ. 456 89. μήλιστα τῶν ἄλλων ζῳων ἀν- 
18388524. --- καταφρονεῖν τινός, τῶν φοβερῶν, τὴς ἀτα- θρωπος ἔχει κατεψυγμένα τὰ ἀριστερά Ζμγά. 668 "9. 
ξίας αἱ Ηβ 2. 1104 "1. Πε 8. 1802 "28. 1. 1807.}9 8]. καταψυγῆναι ἔξωθεν, τὰ ἔξω κατεψυγμένα πιθ4. 891 522. 
καταφρονεῖν ΔΟβοϊυΐα, περὶ τῆς μαντικῆς ὅτε καταφρονῆσαι 30 ιδ8. 909 390. τπγ θά» 985 428. τὰ ἔντομα, πλὴν ὅσα λίαν 

ῥᾷδιον ὅτε πεισθῆναι, μτΊ. 462}18. κατέψυκται ἡ διὰ νμικρότητα ταχὺ καταψύχεται Ζιδτ. 
καταφρόνησις, εἶδός τι ὀλιγωρίας Ρβ ἢ. 1878 "14. ΟΡΡ 58181, 82. τῆς μήτρας κατεψυγμένης . γίνεται σύλληψις 

ζῆλος Ρβ11. 1888 28. διὰ καταφρόνησιν στασιάζυσι ἢ 259. 1525 "82.- κατεψυγμένοι εἰσὶν οἱ πρεσβύτεροι, ορρ 
ἐπιτίθενται Πε2. 1302 "2. 8.1802 Ρ2ὅ-88. 10.1812 81-14. θερμός, διάθερμος Ρβ18. 1889 580. 13. 1889 519. προλε- 

καταφρονητικός Ρβιι. 1888}25. δόξης ἠεγδ. 1282 289, 35 λυπημένος ὼ κατεψυνγμένος, ΟΡΡ ὀργᾶν Ζικδ. 680 "22. 
"16. ἦθος καταφρονητικέν Ῥβ15. 1890 }19. καταφρονητικὸν νήφυσι διὰ τὸ κατεψῦχθαι πιδιῦ. 909 3582. καταψύχει ὁ ὃ 
ἡ εἰρωνεία Ρβ2. 1879 581. ἀφροδισιατμός Ζγεβ. 188 529. ὁ φόβος καταψύχει Ζμβ 4. 

καταφυγὴ τῶτο τὸ χωρίον ἐλάφοις Ζιζ 29. 518.21. κατα- 650}28. πλ1. 954}18. ἀξ 9, 948 528. ι 8. 909 518, 12. 
φυγὴ μόνη οἱ φίλοι Ηθ1. 1158 512. 10. 909 "88. --- ἰηὺν τὸν κύνα ἀναγνωρίσαντα ἢ ἡσθέντα 

κατα φυσᾶν. ὁ ἄρρην (τῇ θηλείᾳ σηπίᾳ) καταφυσᾷ τὸν θο- 30 καταψύῦξαι 169. 1506 "40. 
λόν Ζιει. 544 54. --- καταφυσῶσι τὸ σμῆνος οἴνῳ γλυκεῖ κατεάσσεται ξύλον ῥᾷον περὶ τὸ γόνυ μχ 14. 883 ν22. 
οἱ μελιττυργοί Ζι40. 621 "18. κατέδειν. κατέδων (Ηοπι Ζ202) πλ1. 958 336. τί γὰρ ἀτο- 

καταχαρίζεσθαι πολλὰ τῶν κοινῶν Πβ9..1211 08. πον ὑπὸ ὄφεως στρυθὸς κατέδεσθαι 140. 1501 "41. 
καταχεῖν. καταχεόμενος ἀὴρ κάτω πια 45. 904 386. ὅταν κατειλόμενον ἐντὸς τὸ θερμόν πβ29. 869321. 

ταχεὶς ὁ μόλυβοος εἰς ὕδωρ καταχυθὴ [.248. 1624 581. --- 8δ κατειπεῖν Ῥβῦ. 1382}7, τινός ῬΎ15. 1416 "8. 
λήθην. καταχεῖσθαι τῷ πληγέντος ὑπὸ ὕδρυ ἡ ἀχλὺν κατὰ κατελεῦντες 7.48. 681 519. 
τῶν ὀμμάτων πολλήν 827. 1082 Ρ20. κατεπείγειν τινά Ζμβ 18. 657 Ρ29. ο ἰπῇ ὁ ἥλιος κατεπει- 

κατα ρῆσθαι. ᾿Αναξαγόρας κατακέχρηται τῷ ὀνόματι τύτῳ γει ξηραίνεσθαι τὰς σήψεις φτβά4. 825 Β16. 
(αἰθήρ) ὁ καλῶς Οα8. 210 "24. καταχρῆται ἡ ὕσις ἐν κατεπιορκήσαντας (ὕοτᾷ 15) Ργϑ. 1406 81 οἱ [Ὁ δὰ 
παρέργῳ τῇ διὼ τῶν μυκτήρων ἀναπνοὴ πρὸς τὴν ὄσφρησιν ῬΆτγη 861, κατευορκήσαντας Βκ. 
εἷπι αν. 418 328. ΖμγΎ2. 663 "28 Ἰκατακέχρηται). 14. κατεργάζεσθαι ῥᾳδίως (ρογῆσδογα δἱϊαυϊὰ ἴθ τὸ ΡυΒ]108), 
6144. δ2. 611 516. οἵ Ζγβ4. 1381, 388. κατακέχρηται εἰ μένον βυληθεῖεν ΠΕ 10. 1810 "24. --- κατεργάζεσθαι τὴν 
ἡ φύσις τὴ ἀναπνοὴ ἐπὶ δυο βἰπι αιὅ. 444 126. ψβ 8. 420 τροφήν ζ4. 469 .581. Ζιβ5. 501 580. πνά. 482 "16. -- 
ΜῊ Ζμβ[8. 659 ν85, 584. γ9.671 1. διο. 689 "δ. ἡ Ρ8588 ὑπάρχει τι ὑπ᾽ αὐτῷ κατεργασθέν ρ4. 1428 35. τροφὴ 
φύσις καταχρῆται (85 τὴ περιττώσει) πρὸς τὸν τόπον τῶτον 45 κατειργασμένη, ΟΡΡ ἀκατέργαστος Ζμγ14. 614}12. β3. 
τὴς γενέσεως ἄριν Ζηβ. 188 δι, ς 8ος τὴν περιττωμα- 6860521. ,χκατειργάσθαι τὸν κῦὐπρὸν Ζιε19. 652 "24. 
τικὴν ὑπερβολὴν ἐπὶ βοήθειαν ἡ τὸ συμφέρον καταχρῆται ἡ κατεργασία. βέλτισται τῶν χορδῶν αἱ τὴν κατεργασίαν 
φύσις ,“Ζμγ3. 668 "88. χυσι πάντοθεν ὁ ὁμοίαν ακ802 "15. ἐν τῇ τῶν κεγχραμίδων 

καταχρίειν. αἱ μέλιτται τροφὴν τοῖς νεοττοῖς παραθεῖσαι κατεργασίᾳ πονῶσι ταχέως οἱ ὀδόντες πχβ1ά. 981 582. ἡ 

καταχρίυσιν Ζιι40. 625}81. 80 κατεργασία τῆς τροφῆς Ζμγ14. 615 "δ. οὗ ἐργασία. 
καταψεύδεσθαι ῥᾳδίως Ρα1δ. 1871 55. 5 ζθῃ ΡΘΙΒομδΘ κατέρχεται ἄνωθεν ὕδωρ μβϑ8. 858 "26. ἕως ἄν ἐκβήξῃ τὸ 

Ρ11. 1483 522. 19.1488 ν8. ὁ β68 χεὶ πκθϑ8. 950 06. 
καταψηφίσασθαι τῷ μὴ ἀδικῦντος: ὡς ἀδικεῖ πκθ18. 951 

νῷ, . καταψηφίσασθαι ἐκεὶ ων Κι 6 τὸ παντός, τῇ ἀιδίν) διὰ 

κατελθὸν Ζια16. 495 519. εὐαυξὴς ὁ περίδρομος τῶν τριχῶν 
κάτω κατεληλυθώς ᾧ 8. 808 524. --- οἱ ἐκπίπτοντες ὴ 

κατελθόντες (6χ 6χβ}}10) Πεό. 1804. 584. 
ταῦτα (ἰ α διὰ τὸν περὶ ἡμᾶς αἰσθητῷ τόπον), ορρ ἀπο- δε κατεσθίειν. οἱ γόγγροι κατεσθίσσι τὰς πολύποδας Ζιθ2. 590 
ψηφίσασθαι Μγό. 1010 582. --- ἀθοθταθτθ. ἘΡΦΟΕ 
μένον κύριον δεῖ ποιεῖν τὸ πλῆθος, καταψηφιζόμενον ὸ' 
κύριον ΠΡ14. 1298 "89. αὐτοὶ καταψηφισάμενοι (Δρυὰ 8βηϊ- 
ταῦτα βιδίιθηῦ68) συλλογίζονται ὼ ὡς εἰρηκότος (8ς τῷ 
ποιητῶν) ὅ τι (εἰρηκότες ὅ ὅτι ΒΚ) δοκεῖ ἐπιτιμῶσιν πὸ 26. 80 
1461}2, ΝᾺ] Ροοὶ ΙΥ̓ 428. 

528. κόκκυξ, καταφαγὼν τὰ ᾧά ΖιζΊ. 568 581, 82. κατε- 
σϑίεσθαι ὑπὸ ἱέρακος, ἰχθύων αἱ Ζιζτ. 568 528. 14.568}171. 
θ28. 601 31. ὀστὰ ὑπ᾽ ὄφεων κατεδηδεσμένα Ζιθ28. 606512. 

κατευθύνειν τὴν πτῆσιν Ζπ10. 110.32, 15. ὁ ἐλεφαντιστὴς 
ἐπιπηδήσας κατευθύνει (τὸν ἐλέφαντα, τῷ δρεπάνῳ Ζμ1. 
610.528. ὁ κατευθύνων ταύτην τὴν ναῦν ἦ 18. 1410 586. 



κατευορκύσι αντας 

κατευορκήσαντας (αοτρ ἔν 15) Ργϑ. 140681, κατεπιορκή- 
σαντας οἱ 1.00 δὰ Ῥῆγγῃ Ρ 861.᾽ 

κατευτυχῆσαι ἡεη14.1241}81. οἱ κατευτυχηκότες πολ- 
λάκχις ηεγ1. 1229 519. 

κατέχειν. 1. Ὁγϑῃβ. οδεΐπθτθ. ὃν τόπον κατέχει ἡ θάλασσα 5 

μβ2. 856 2, καθέξει χώραν στιγμῆς ψα4. 409 3528. κατα 
ἔχειν χωραν καλῶν κἀγαθῶν, μέρος ἕν τῶν ἐργασιῶν Πὸδ8. 
1294518. γ4. 1277 888. πρῶτοι κατασχόντες τὰς οἰκίας 

Πὸ 4. 1290}18. νομίζοντες ῥᾳδίως κατασχήσειν (ἔοτα, αὖ 
οδεϊποτθηῦ, ΡῬαογβοθγθηΐ ἰὰ αυοὰ βυβοθρθγϑῃ) Πε7.180710. 10 
ἄν μὴ μέλλη κατασχήσειν τὴν πρᾶξιν ΠΕ1Ο. 1812 438. 
κατέχειν τὴν πολιτείαν Πε4. 1804 "12, 15. κατέχεσθαι ὑπὸ 
τῶν ἀραχνίων Ζιε 19. 552 "825. κατέχεσθαι τῷ πεινὴν, ἐπι- 
θυμίᾳ Ζιθθ. ὅ95515. φτα!. 818 386. --- δεὶ μάλιστα κατ- 
ἔχειν ἡ προχείρως ἔχειν τὶς ἐπικαιροτάτυς τῶν τόπων τηά. 16 
154 514. θ14. 16828. --- τοῦϊπογθ, κατέχειν τὸ πνεῦμα, ορρ 
ἀναπνεῖν͵ ἐκπνεῖν ψβ8. 421 38. 9. 421 15. αν4. 412 384. 
πβι.866}9. Ζιηϑ. 687.58. .48. 681526. Ζγαδ. 118 58. 
84. 131 286. κατασχὼν τὸ στόμα ανϑ. 416 518. κατέχει 
τὸ ὠὸν ὸ ὶ τίκτει Ζιζ 3. 560 522, 34. κατέχειν τὴν ὀργήν, 20 
τὸν θυμόν Ηδ11. 112616, 20. κατέχυσι λογισμῷ τὴν 
ἐπιθυμίαν αρῶ. 1280510. ὅ. 1250 "12. τὸς τῶν ἐπιστημῶν 
μὴ πάνυ κατέχοντας ἀλλ᾽ εὐκινήτυς ὄντας Κ8. 9.36. Ῥδ88 

κατείχετο ὁ ἀὴρ ὼ ἠρέμει μβ8. 867 580. “πατέχεσθαι ἵππυς 

νυμφιῶντας Ζιθ24. θ04 Β10. κατεχόμενος ὑπὸ πολέμυ ΠΕ10. 25 
1811512. ἡ ὀόξα, τὸ ἐπικβῖνον κατέχεται εν1. 459 87. 8. 
4616. --- 2. ἱπὶτ κατεῖχεν ((4ᾳ κατεῖχεν ἑαυτόν) ἐπιθυ- 

μῶν Ηη6. 1149 314. ἐὰν τὸ λοιπὸν δύνωνται κατέχειν (6 
διάγειν. διατελεῖν) ἐπικαθήμεναι Ζιι40. 828 38. --- ἐν τῷ 
κόλπῳ ὁ βορέας κατεῖχεν, ἔξω δὲ νότος- ἄπνευτε μέγας μαῖ. 80 
8451. β4.860}88. λοιμῷ κατασχόντος 4584.1552"18,24. 
- τὸ δέρμα, κατέχει εἰς ἑπτάκλινον ἀποταθέν Ζιι4ῦ. 680522. 

--- πιοὰ κατέσχετο πρόσωπα (βοαι τ 861) Ργ16. 1411 νδ. 
κατηγορεῖν. 1. ΔοσΌΒΑΓΘ. ὅπως μὴ δοκῶμεν ἀπόντων κενὴν 

κατηγορεῖν αν]. 410 }12. ὅταν λατηγορὴ τις τῶν νῦν ὑπαρ- 85 
χέντων ἐν ταῖς πολιτείαις κακῶν Πβ 5.1268 Ὀ18, ὅταν εἰς 
πονηρίαν κατηγορὴ ρ5.142680. τὸ πρᾶγμα περὶ ὅ χατη- 

γορήσομεν ἢ ἀπολογησόμεθα ρ31.1441 88. ἀδικημάτων 
κατηγορηθέντων ἢ καθυποπτευθέντων διάλυσις ρδ. 1426 "27. 
-- 2. ργδθάϊοδγθ, βθη8ι Ἰοσῖοο. α. αοοπϑίγιοιίο νογῦϊ. ἔγθ- 40 

4αθηιἰββίπιθ ἀἰοίταν κατηγορεῖν. κατηγορεῖσθαί τινος νοϊαιὶ 
Κα. 2.219 ΝΣ, 32, 8.316, 28. νοὶ κατα τινός γοϊυτὶ Κδ. 2 

81,16, 20, 838,18. Μβϑ3. 999.8321. 226. 1028 081. τα- 
τῖὰβ περί τινος τί ϑ. 140}81 (εἴ κατα τινος 141 52), ἐπί 
τινος Μβ3. 998 "16, 25, 999 51ὅ. ζ 15. 1040 824,26, ἐπί «5 

τινι τι 22. 179 88. τὸ κοινῇ κατηγορώμενον τι 22. 119 88. 

μα. 8. 1218 37. οἵ εἴ τι κοινὸν κατηγοροῖτο (β5γ καθόλι) 
Ψαι. 402 "8. κατηγορεῖν ἰηὐγαπϑἰτίνα ἱ ᾳ κατηγόρημα εἶναι, 
ὑπᾶ6 κατηγορεῖσθαι ἱ ηα ὑποκείμενον εἶναι Αα82. 41 "1 (Υ̓Ζ 
δὰ Ἀ]) οἱ ἔοσὶ ΑὙ22. 8801. 4. 718 δ (διῖθοσ Ὑγ2). -- ὁ 
ὃ. ποίίο Ἰορίοα. κατηγορεῖν κατὰ παντός (κατα παντων), 
κατὰ μηδενός ἀοῇ Αα!. 24 ν28. κατηγορεῖσθαι κατὰ παν- 
τός, βγῇ ἐν ὅλῳ εἶναι Αα4. 26 088, (0]] 838 (ϑιεἰπίμαὶ ΟόβοἈ 
Ρ1971584). κατηγορεῖσθαι κατά τινος, ΒΥ λέγεσθαι κατά τινος 
Αα1. 24528, 60}1 80, Βγπ καθ᾽ ὑποκειμένυ εἶναι Αχϑ 7. 4826, [ΠῚ 
ἰὼν Κ2. 158 (πΐδυβ δοουγαία τὸ κατηγορεέμενον 1ᾳ τὸ ἐν 
ὑποκειμένῳ τεά. 182 022 ΝΖ), δγῃ ἕπεσθαί τινι Αβ8. δ6 420, 
21.89.,.0}118,26,40. α27. 4817, 9011γ12. 71080. βγη ἀκο- 
λυθεῖν Αα21.48}4, ς0}} δ, βγη ὑπάρχειν τινί Αα4.26528, 90}} 
824, κατηγορεῖσθαι, οὶ τ σίνον Μὸ 26.1028 581. -- τὸ 60 
κατηγορώμενον, ΟρΡ τὸ καθ᾽ ἡ κατηγορεῖται βὶνθ τὸ ὑποκεί- 

Υ. 
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μένον ΑαἹ. 24 δ17. Κϑ. 1510. τόσα κατὰ τῷ κατηγορυμένυ 

λέγεται, πάντα ἡὶ κατὰ τῷ ὑποχειμένυ ῥηθήσεται Κ8. 1 1 0, 
28. ὅ. 8 Ῥά. ἴῃ ργοροβιτοηῖδυβ ἀπἰ γθυβα δὰ8 αἰβτταδεϊνίβ τὸ 
κατηγορύμενον ὁ λέγεται πᾶν ΑὙἋἸΞ. Τ1 080. --- κατηγορεῖν 
ἰᾳ καταφατικῶς κατηγορεῖν, ΟΡΡ ἀπαρνεῖσθαι Αα 238. 41 
48, 10. --- ς. ἀἰευϊποιίομε8 το ΒΡ ̓γβίοδθ. τὸ κατηγορέμενον 
τινῶν πλειόνων ἀληθῶς καὶ ἔστιν ἄλλο παρὰ τὰ ὧν κατηγο- 
ρεῖται κεχωρισμένον αὐτῶν (ΡΙδ}) ἢ 188. 1609 "16. --- 
κατηγορεῖσθαι ἐν τῷ τί ἐστι ταῦ. 102 82 (οἴ 5. λέγεσθαι, 

λαμβάνεσθαι, τίθεσθαι, ὑπάρχειν, ἐνυπάρχειν ἐν τῷ τί ἐστι 
Αδά. 91.519. ὅ.91 θ28. τε8. 182810. ΑγὙ4. 18.484. 22. 

84 418... - οὗ τί ἐστι οὐ ϑυθίῃθμαὶ Οοβοῖ Ρ 317 84, 328). 

συνωνύμως τα γένη τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται, ἀϊβι: παρωνύ- 
μὼως τβῶ. 1096, ὅ. ὁ λόγος ὁ τῇ ἀνθρώπα κατὰ τὸ τινὸς 
ἀνθρώπου κατηγορηθήσεται ΚΌ. 5 Δ2ὅ. ᾿πηὰ6 ἀἰδεϊπραυπίατ, ὅσα 

κατὸ μηδενὸς ἄλλυ κατηγορεῖται ἀληθῶς καθόλυ, καθ᾿ ὧν 
ἄλλα πρότερον ϑ᾽ κατηγορεῖται. ὅσα κατ᾽ ἄλλων ᾧ ἄλλα 
κατ᾽ αὐτῶν κατηγορεῖται Αα 21. 48 325. οἵ Κ2. 1.420. 
πρότερον κατηγορεῖσθαί τινος (ἰ 6 κατηγορεῖσθαι υὑς πρότερον 
τῷ λόγῳ ὄν) Αα27. 48.330 (22). Ὑ22. 8881. ὅ πρῶτον 
(4 πρώτα Βῖν 6 πρώτως) τι κατηγορεῖται, ὃ ἀκόέτι κατ᾽ 
ἄλλυ προτέρα κατηγορεῖται ΑὙ22. 88 529,31. αἰἰτοῦ ληπτέον 
ὃ τὸ Β πρῶτον (1 6 αὖ μέσον ποῦ Ἰηφθγοθάβῦ) κατηγορεῖται 
Αγ28. 8 8482. -- κατηγορεῖσθαι ὡς συμβε βηκός, ορρ κ. 
ἐν τῷ τί ἐστι τὸ1. 120 "21. (κατηγορεῖν δἰΐαπι ὕχπι ἀβὰγ- 

Ρϑίαν δὲ πόμ δὲ δβυδιθοίΐαπι οὖ ργαθάϊοδύσση σαϑὰ ποηιΐηδ- 
ἔἶνο ἐὐδυρυυο μανῷ 4α88. 49.516, 88 2.) --- κατηγορεῖται 
κατὰ συμβεβηκός βυθδίαποία ἀ6 ἀροϊἀοπεῖθυ8 Δα 27. 48 584. 
7119. 81 "24 (ΑἸεχ δὰ ἃ 1). 22. 88 815. (αυϊὰ 50 κατηγο- 
ρεῖσθαι κατὰ δόξαν Αα«(27. 48 489 ἀυδίυπι 680, οὗ 5680}.) 
τὸ κατὰ συμβεβηκὸς κατηγορεῖν Ὠοῃ οϑὲ κατηγορεῖν Ρτο- 
Ρτῖο ϑοῆβὰ, ἀπλὼς ΑὙΖ2. 88 515. ἱπάδ δὲ αὐ τὸ κατη- 
γορύμενον Ἰάθῃι δὶ} 80 τὸ ἐν ὑποκειμένῳ ἔ ἐν τεά. 182 022 ΥὙΥΖ. 
τὰ μὲν ἄλλα τῆς σίας κατηγορεῖται, αὕτη δὲ τῆς ὕλης 
ΜΝζϑ8. 1029 528. τὸ εἶδος, τὸ τόδε τι, ἡ ἐνέργεια κατηγο- 
ρεῖται τὴς ὕλης Μθ1. 1049 43. δ. 2. 1048.26. κατηγορεῖσθαι 
ὰ ὑπὸ οὐρις εἶναι τῆς σίας ἢ τὴς ὕλης. ΜΑΘϑ. 99208., δια 
τὸ μὴ νος ὑποκειμένυ κατηγορεῖσθαι τὴν ἐσίαν μκϑ. 4608 

"7, τὰ κατηγορύμενα 1 6 σαϊορογῖδθ τί ἐστι, ποσόν εἴας. 

ΜδΊ. 1011.525. ζ1. 1028 818. 4. 1030 820. λ4. 1070 "1. 
κατηγόρημα, Ρταθάϊοδίυμι ε11. 20}82. τι. 1696 (οἴ 5ἴπιρὶ 

ἷῃ Ὁ δὲ 80 ἢ μὲν λέξις κατηγορία, λέγεται, ιὡς κατὰ τὸ 

πράγματος ἀγορευομένη, τὸ δὲ πρᾶγμα κατηγόρημα). ϑὸ᾿ 

αὐτὸ τῦτο ἐσίαν ὡς ἕν τι παρὰ τὰ πολλὰ δυνατὸν εἶναι, 

ἀλλ᾽ ἣ κατηγόρημα μόνον Μι2. 1088 519. --ἰᾳ οαἰοροτία. 

ΦΎΙ. 2011. Μζι. 1028 388. 

κατηγορήτικ ὃν εἶδος τῶν πολιτικῶν λόγων, ορρ ἀπολογη- 
τικόν ρ3. 1421 510 (κατηγορικὸν 8ρᾳ)). 

κατηγ ορία. 1. δοοαβαίίο, ορρῃ ἀπολογία. δίκης τὸ μὲν κατη- 
γορία τὸ δ᾽ ἀπολογία Ῥαϑ. 1858 11. περὶ κατηγορίας ἢ 
ἀπολογίας Ῥα10-14. --- 2. κατηγορία ΒΘΏ8ι: ΡἈἰοβορμῖςο, 
Ρτϑοάϊοαίαπι Ρτοροβί ἰοπί8, τὸ συμβεβηκὸς καθ᾽ ὑποχειμένυ 
σημαίνει τὴν κατηγορίαν Μγ4. 1007 385. ἀπ᾽ ὑδενὸς γένυς, 

παρωνύμως ἡ κατηγορία, κατὰ τῇ εἴδυς λέγεται τϑ2. 109 
"5, τὸ μέσον πρὸς ἑκάτερον ἔχει πως ταῖς , κατηγορίαις, 
συνάψει τὰς κατηγορίας Αα28. 41 34,12. ἀναγκη ἵστασθαι 
τὰς κατηγορίας οΑΎΣΣ. 8481. κατηγορίαι ε11. 21 459. ὕσία 

ἑκάστυ ἡ ἐπὶ ταῖς ἀτόμοις ἔσχατος τοιαύτη κατηγορία ΑδΊ 8. 

9612. κατηγορία. ἀϊδὲ συμβεβηκός ΑὙ19. 82 320. ἡ κα- 
θόλυ. ἡ κατὰ μέρος κατηγορία Αα 28. 44 884. --- δοίϊίο 

Ργδθαϊοδπαϊ ἡ κατηγορία γίνεται ἅπαξ τζ ὃ. 141 54. --- 

ΒΌΡ 



οοἷ " 

818 κατηγορία 

ταῦϊο ρυδοαϊςαπάϊ, ἐπισκέψασθαι δεῖ ὸ τὰς ἄλλας κατηγο- 
ρίας Αα84. 41.081. 29. Αὖ 084, τὸ ἀνάπαλιν τὴ κατηγορίᾳ 
Αβῦ. ὅ119. κατηγορία 14 καταφατικὴ κατηγορία, ὉΡΡ 
στέρησις Αα 46. 52.515. τὸ θερμὴν κατηγορία τις ὺ εἶδος, 

ἡ ὁὲ ψυχρότης στέρησις Γαϑ. 818 }17. --- οχίτα ῥσοροβὶ- 5 
ὉοΏ Θὰ Ἰορίοϑτα κατηγορία δϑὺ ποίϊο γψϑὶ βἰριϊβοαιϊο αυ86 
οορίναθιν, πουΐπα 8] ἴαθο ἀϑυγραίο (ΒΖ Καίθρ Ρ 621. ϑεϊη- 
184] (656 ἢ ἽῬ 203) τι81.181 "27, Φβι. 1925171. Ζμαϊ. 
689.380. ΜΎ2. 1604 329 Βα (εἶ Ῥγϑμῦ Πορ 1 194). ζι. 
1028 328. 68. 1041 384. τὰ γένη τῶν κατὰ τύνομα κατηγο- 10 

ριῶν τα 1ὅ. 101 "8 (ςΕ.518). ἐν τὴ αὐτὴ συστοιχίᾳ τῆς 

κατηγορίας, τὸ αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγερίας Μι8. 1005 

1 ΒΣ. 8. 1058514. δθ. 101684. --- ἰηάθ κατηγορίαι 
τῷ ὄντος βυηῦ ἀΐνογβαθ ποίίοῃθβ, ααΐθυβ ΒοπΊθη τῷ ὄντος 
δῃυποίδηαβ, ὁσαχῶς λέγεται βἶνα σημαίνει τὸ ὄν, ΒΌΙΏΤΗΔ ΘΗ 8 15 
δόοπογα, οαἰαροτίαθ. α. ποιηίηϑ, αυ886 συνωνύμως κὰ βἰσε- 
βολῃάδβ οαἰθροτῖαβ ἀβατρδπύιν, πολλαχῶς λέγεται τὸ ὃν, 
ποσαχιὺς τὸ ὃν σημαίνει, οἷς ὥρισται τὸ ὃν Ψαδ. 410 518. 
Μὸ7. 1011 394. ε. 1026484. ζ1. 1028810. 4. 1080 
11. θ1. 1045 588. νῷ. 1089 87. Ηα4. 1096 525 (60}} 828). 30 
ἡεα8. 1217 021. Μζϑ8. 1029 "21. κατηγορίαι τῷ ὄντος ΦΎ]. 
200}98. ΜΙκϑ9. 1065 ΡΒ. Γα8. 817}6., Μὸ28. 1024 18. 

θι. 1045 28. νθ. 1098 019. (κατηγορίᾳ τῆς σίας Φη1. 
2342 Ρ5) κατηγορίαι ΚΒ. 1019, 21. Αα87. 4931. Φγ2. 
201 027. Μκϑ. 1006 317. ΦΕΙ. 2935 5, Μκ12. 1068 88. 32 

Οα 12. 281 482. Γα 8. 817 09. 819811. Ψα!1. 402 825. ὅ. 

410815. ΜδΊ10. 1018 288. ζ1. 1082 815. 9. 1084}10,14. 
θ8. 1047 822, 12. 1084 314. κϑ. 1060 89. λ4. 1070 388. 
Ἷ 1088 223,4. 2. 1089 39, 27, 22, 24. Ηα4. 1096 8328, 

ἢ. μΜβ1. 130511. Ρβ7. 18385»δ. ,κατηγορήματα ΦβΙ. 80 
ἐπε 1. Μζι. 1038 338. τὰ κατηγορόμενα, Μὸ7. 101725. 
ζ1. 1028.18. 4. 1080 330. λά. 10701. σχήματα τῆς 
κατηγορίας, τῶν κατηγοριῶν Φεά. 321 δ, Μδ171.1017128. 
28. 1024 018. ε3. 1026.386. θ10. 1051 585. .ι3.1064}29. 

γένη τῶν κατηγοριῶν ΑὙ22. 88 Ρ1δ. ταϑ. 108 Ρ20. η1.152 86 
438. .22. 1185ὕ. γένη τῶν ὄντων Ψβ1. 4126. γένη ΚΒ.11587, 
νῦ. Αδ18. 9619. Ψα!, 402228. δ.410218. ΦΎΙ.201810. 
Μκϑ. 1065 10. νῷ. 1089 "397, τὰ πρῶτα, ταὶ κοιναὶ πρῶτα 
Μζϑ. 1084 Ῥ9, Αδ18. 96020. ἐν τὴ αὐτῇ διαιρέσει, ὑπὸ τὴν 
αὐτὴν διαίρεσιν τὸ. 120 086, 1216 (ο αἱ κατηγορίαι διήρην- 40 
ται, αἱ διαιρεθεῖσαι κατηγορίαι Αα871. 49 87. Φε!.23ὅ 85. Μκ 
12.106858. ψαιϊ. 4025325. δ. 410515). κατὰ τὰς πτώσεις ὄν, 
αἱ πτώσεις Μνῷ. 1089 527. ἡεα 1217 029. (πόσυ ἣ ποίν ἢ πὸ 
ἢ κατὰ τὰς ἄλλας διαφοράς τζ8. 146 "2, διαφοραί 6011 "81 
ἀυδίατη οϑὺ πὰπὶ δὰ οαἰορογίαβ γοίδγθπά πὶ 8|0.) ---- ὅ. οα- 45 
τορογίαγαπι παπηθγι8. ἀθβηϊταπι 6886 οὕ ρΡΌΓΙ ΤΠ ὨΙΙΊΘΓΈΏΙ, 
τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν πεπέρανται ΑὙΖ2. 88 Ρ15. ἔχομεν 
τὼ γένη τῶν κατηγοριῶν τι2). 118 5, οὔ ΒΌΡΓΑ Ρ 878 840. 

αἱ διαιρεθεῖσαι κατηγορίαι. αἱ κατηγορίαι διήρηνται. Θῃυ)6- 

τϑηῖαν ἄθοθηι δαζοσογίαα Κά. 1 Ρ25. ταϑ. 108 "20. Θπαπηο- 50 
τϑηϊαγ οοο (Ο.λ ἔχεν οὐ κεῖσθαι) οἵ ἴΐα χυΐάοπι αὖ ΡΙΘηυ8 
πυϊποῦὰβ αἰϊογγὶ νἱαοαΐασ ΑὙΖ2. 88.521.,}16. Φε!. 225 Ρ5 
(εῦ 2. 220 223) Μκι2. 1068 58 (ςΕΡ16. λ2. 1069 59). ὃδ1. 
1017 825. 86Χ, ἐσία, ποιὸν, ποτὸν, ποτέ, πϑ, κίνησις Μζ4. 

1029 "24. ὑσία, ποιὸν, πόσον, πρός τι, ποτέ, πὸ Φατ. 190 δ6 

434. Ηα4. 1096 3283. ὑσία, ποιέν, ποσόν. ποτέ, κινεῖσθαι, 
κινεῖν ηεαϑ. 1917 28. αὐπαμθ τί, ποιόν, ποσὸν, πῦ, ποτέ 
ἡ εἴ τι ἀλλο Με3. 1026 486. ΡβΤ. 1885 Ῥδ. «πδίαον οἷον 
ὄσια, ποιόν, ποσόν, πῶ Γαϑ8. 811 09, ΜζΊ. 1082 215. ἐσία, 
πρός τι, ποσόν, ποτέ αὶ ὅλως κτλ μβ1. 1205 ΔΑ, Βα 6 ρῖ8- 60 
εἰπιθ ὕγ68 οδίθροτίδα δογυπίαν ἐσία ποιόν ποσόν, ΡΙογαπιαιθ 

κατιέναι 

ἰδ αὐ δἀάαίατ ἢ αἱ ἄλλαι κατηγορίαι Φα3. 185 381. γ1. 
200 27, 8ὅ. Μ,χϑ. 1065 58. Γαϑ8. 8319511. ΨαΙ. 402 825. 
ὅ.410815. Μεά4. 1027 82. ζ1. 1028 8418. 4. 1080 320, 

511. 9. 1084 59,18. θι1.1045.}80, 88. νῷ. 1089 "4, ὑσία, 
πρὸς τις ποιόν Μλδ. 1071 380. ΡτῸ Θχθηρῖο δαβίδθηΐαν 
ὡσία, ποιόν, πρός τι τὸι. 120 586. ὅσία, πρός τι, ποσόν τι23. 

178 8ὅ. ποιόν, ποσόν, πρός τι ΤῊ]. 152 258. ἐσία. ποιόν, 

πρός τι, ποιεῖν Αα34. 85 020. ὡσία, ποιόν ΦΎ. 201 Β27. 
Μκϑ. 1066 " ὃ.28. 1024 }18. ι2. 1084 814. ἐσία, ποσόν 
Μζϑ8. 1029 "521. ὁσία. πρός τι Μλ4. 1010 485. ποσόν. ποιὸν 
Αδι8, 9620. --- ΟΣ ἀϊδεϊηρυσπίαν τὰ μὲν γὰρ ὅσίαι, 
τὰ δὲ πάθη. τὰ δὲ πρὸς τι Μν2. 1089 28. τὰ ΕΝ ἄλλα 
λέγεται ὄντα τῷ τὸ ὅτως ὄντος τὰ μὲν ποσότητας εἶναι, 
τὰ δὲ ποιότητας, τὰ δὲ πάθη, τὰ δὲ ἄλλο τι τοιῦτον Μίι. 
1028 518. --- ο. οαἰθβοτίδτυπι οτγάο 86 βογίθβ, ϑσία υδίᾳαθ 
(φτϑβῖθγ Ψψαδ. 410 320) Ῥυϊπιαπι ἱπ θπυπιογϑηὰο Ἰοσὰπι μ8- 
θοῦ: 6δπὶ Θχοίρογθ βοϊθηΐ ποιὸν οὗ ποσόν, 864 ργϑοροβίϊαπι 
εβδὺ πρὸς τι Μλδ. 1071 380. ἡμβῖ. 120ὅ 11, ἰηςογροβέϊαπι 

ει. 2255. Μκ12. 1068 838. ποιὸν οἱ ποσέν ἰηίον 86 ρτο- 
ταΐϊβοια δοἸ]οσδηΐαγ, πιοὰο ποιόν, ποσόν ΑΎΖ2. 88 Δ21, δ1ὅ. 
τὴ]. 152 3288. Φα2. 185 329. Γα8. 817 10, 319511. ψαι. 
402.828. ΜὸΤ7. 1017 525. ε2. 1026 386. 4. 1027 082. ζ1. 

1038.312. 4. 1029 24, 1080911. 9. 103418. 861. 1045 
"88. νῶ. 1089 89. Ηα4. 1096 328. γεα 8. 1217 Ρ28, τποᾶο 

ποτὸν, ποιόν Κὶ4.1 "26. ταϑ. 108 Ρ20. Φα 2. 185327. 7. 
190 384. γ1. 200 27, 856. Ψαδ. 410 814,20. Μζ4. 1030 
420. 7. 1082 815. 9. 1084}9.61. 1045 80,38. Ρβ1.1885 
Β5., υδὶ πὸ οὐ ποτέ οοπίαπρυηίαγ, δβϑθρίαβ Ὠβθοαυβ πῦς 
ποτέ Κ4.125. ΑὙ22. 883 821, Ρ1ὅ. ταϑ. 108 520. Φε!. 
Φ2δὺδ. Μὸ7. 1011 325. ε2. 1020 386, τατγίι8 ποτέ, πῶ 
Φατ. 190."84. Μζά. 1029 "24. Ηαά4. 1096526. ΡβΊ.1886 
55. δὶ ποιεῖν οἱ πάσχειν τϑοσηδοηΐίαγ, αδίαιθ ποιεῖν ργδο- 
Ροβίδατα Σ --Ἕ α. 4089 ἰπφογοθάδο πῦον οαἰθροτῖθβ τϑίϊο. 

κοινὸν ἐπὶ τύτων ὠὸὲν ἔστι λαβεῖν, ὃ ἐδ’ ἐν μιᾷ κατηγορίᾳ 
Φγι. 200 584. Μκϑ9. 1065 "9. ἐκ ἀναλύεται ὅτ᾽ εἰς ἀλ- 
ληλα ὄτ᾽ εἰς ἕν τι Μδ28. 1024 "18 (εἴ τὰ δ᾽ αὐτὰ μὲν 
κατ᾽ ἄλλων κατηγορεῖται, κατὰ δὲ τυύτων ἄλλα πρότερον ΠῚ 
κατηγορεῖται Λα2τ. 48.329). λέγονται ὥθ᾽ ὁμωνύμως ὅτε 
καθ᾽ ἕν, ἀλλὰ πρὸς ἕν Μζα. 1080 582. τοι ψαδθ οδἰθροτίαθ 
οππῃθ8. Βαπὺ ὕστεραι τὴς ἐσίας, ὁ χωρισταί, λέγονται κατα 
τῆς ὑσίας, κατὰ τὸν τῆς ὅσίας λόγον Φα!. 185881. 7.190 

484. ΜζΙ. 1038.18, 88. θ1. 1045}28. λ1. 10609431. ν1- 
1088 Νά, τὸ πρός τι πάντων ἥκιστα φύτις τις ἢ σία τῶν 

κατηγοριῶν ἐστί Μν1. 1088 828. 
κατηγορικός, δΒοηδι ἰυάϊοῖα!!, κατηγορικὸν εἶδος, ἀοῦ, ορρ 

ἀπολογητικὸν ρὅ. 1420 "25, 27. περὶ κατηγορικῷ εἴδως ρὅ- 
81. --- βθηβι Ἰορίοο, κατηγορικὴ πρότασις, κατηγορικὸν δὶ- 
ἀἄστημα, βγπ καταφατικός, Ορρ ἀποφατικός, στερητικός 
Αα2. 25 87. 4. 20.818, 81. β6. 8801, 18. 10.60}27. Υγ21. 

83.581, 7 οὐ 8β86ρ6. --- κατηγορικῶς, ὁρρ ἀποφατικῶς, 
στερητικῶς ΑαΆ. 26 "82. δ. 27 827 οὐ 5266. 

κατύήκοον τῷ λογυ ἢ πειθαρχικόν Ηα18. 1103 581. 
κατηφεῖ ὁ ἵππος Ζιθ24. 6004 512, 
κατηφής. τὸ κατηφὲς ἡ ἄθυμον φ8. 808 510. οὗ 8. 807}12. 

οἱ κατηφεῖς ὀδύρται φό. 812 84, αἱ ἵπποι ὅταν ἀποκείρωνται, 

γίνονται κατηφέστεραι Ζιζι 8. 12 09. 
κατιέναι. τὸ κατιὸν ὕδωρ μα 18. 856039. β 8. 860 85. 

τά τ᾽ ἐπιπολάζοντα ἢ τὰ κατιντα παλιν μβ8. 858 
"88. ---- οἱ κατιόντες, 5ΥΠ κατελθόντες (οχ Θχβϑι ο) Πεϑ. 
1804 588, 84. ἐαν τις κατίη ὅποι μὴ ἔξεστι ἢ 814. 
1540. 

-- 

ᾺΝ 



, 
κατιλλαντωριαν 

κατιλλαντωρίαν Φ6. 818521. φογγ, κατιλλαίνοντες ὡραῖοι 
οἱ Βδιω. 

κατίσχειν. ἀράχνια κατίσχει ὅλον τὸ σμῆνος Ζιι40. 626}18. 
κατισχναίνειν φτβϑ. 828 584. 
κατοικεῖν. ἴτϑη8 πόλεις ἠδη κατοικόμιεναι; ἀἰδὲ εὐθὺς. κατοικι- 

ζέμεναι Πβ71. 1266}. ---- ἰπῖσ κατοικεῖν ἐπὶ τῇ κέντρυ 

0β18. 293 098. κατοικεῖν πλησίον τοῖς τόποις, περὶ τὴν 

ἸΙαπυγίαν ρ8.1424}40. 448. 1050 "48. μὴ περιβάλλειν 
τοίχυς υὑς ἀνανδρων ἐσομένων τῶν κατοικάντων Πη11. 1881 

86, ὁ πολύπυς συλλέγει πάντα εἰς τὴν θαλάμην. ὃ τυγχάνει 
κατοικῶν Ζι.871. 622 38. --- ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τὴν αἰδῶ 
κατοικεῖν [91. 1492 8386. 

κατοικίδια φυτά, αἰδι κηπαῖα, ἄγρια φτα4. 819 ΡΩ7, 

κατοικίζ ειν. Δρύοπος αὐτὰς κατοικίσαντος ἐνταῦθα ᾿ 441. 

1550}1. κατοικιζόμεναι εὐθὺς πόλεις, «ἀἰδὺ ἤδη κατοικέμεναι 15 
Πβ1. 1266}1. ὁ ἡγεμὼν τῶν ἀνθρηνῶν ἀπάγει λαβὼν ἢ 
κατοικίζει μεθ᾽ αὐτῷ εἰς σμῆνος Ζιι42. 629 22, 

κατοικισμός. τὺς κατοικισμὲς λανθάνειν πότε πρῶτον ἐγέ- 
γοντο μαϊά. 881 θ22, 

κάτοικος. οἱ κάτοικοι 0β1852 588. 
κατοικτείρας Ῥβ20. 1898 "28. 
κατοίΐίχεσθαι. οἱ κατοιχόμενοι, ἱ 6 τιοτῦυ! ἀρό. 1250 "21. 7. 

1251 432. 88. 1480 512. ΄ 
κατοκώχιμος ΗκΙ0. 1119}9 ν κατακωχιμος. 
κατολιγωρήσαντες ἀφῶμεν ρ1. 1421 51δ. 
κάτομβρος ὃ νότος σϑ18 09, [288.1621 "29. 
κατόμνυσθαι. κατωμόσατο Ραϊὅ. 1871516. 
κατο νομάζειν. εἴδη κατονομάζεται τῶν παθημάτων ηεβ8. 

1221 10. εἷς ὧν ὁ θεὸς πολυώνυμος, κατονομαζόμενος τοῖς 

πάθεσι πᾶσιν κτ. 401 312. πρὸ τῷ ἐπιτεῖλαι τὴν σελήνην, 80 
διὸ κατωνομάσθησαν προσέληνοι ἴ 549. 1569 “1. 

κατοη τᾶν. κέρατα κατοπτηθέντα, κατωπτημένα ακ802 2, 
808 329. 

κατοπτεῦσαι τὸν ἐρανιον χῶρον κΙ. 891510. 

κάτοπτρον, ΒΥΠ ἔνοπτρον ενῶ. 459 ΒΩ9, 8. 460 210, 11. 90] 85 
489 "25, 28, 80. εἰς τὸ κάτοπτρον ἐμβλέψαντες εἴδομεν τὸ 
πρόσωπον ἡμβ15. 1218.321. ἐν τοῖς κατόπτροις τί αὶ φαί- 

νεται πις 18. 916 580. -τ τροῖϑρῃ ἡ Οδύσσεια καλὸν ἀν- 
θριωπίνυ βίν κάτοπτρον (ΑἸοϊὰ ἐν 21) Ῥγϑ. 1406 "18. 

κατορθῶν. αἱ μέλιτται λεαίνυσι αὶ κατορθῶσι τὰ κηρία Ζιι40. 40 

625 519. --- τηλικῶτον, τὰ πλεῖστα, τὸ αὐτό πολλάκις κα- 
τώρθωκε Πη8. 1828 νρ. Ραϑ9. 1368 814. 6. 1808 388. 9. 

1098 "29 (ορρ διαμαρτάνειν). -- κατορθῶν, ορΡ ἁμαρτά- 
νειν, ἀποτυγχάνειν, ἀτυχεῖν Η.30. 1101.514. Ργϑ. 1410 "8. 

Καύκασος 819 

καττιτέρινος. τὰ καττιτέρινα φαίνεται ἀργυρὰ τι]. 1604}24. 
οβ1: 8349 386. 

καττίτερος, κασσίτερος. νεοτεύκτε κασσιτέροιο (Βοπι 
ᾧ 692) ποῦ. 1461 328. ὁ καττίτερος ὕδατος, ὑδατώδης 
μὸ 10. 889 58, 888 514. αἰῦ. 448 520. κασσίτερος Κελτικὸς 
τύκεται τάχιον μελύβὸδυ θ50. 8846. ἢ 248. 1524 822. 
καττίτερος πῶς μίγνυται χαλκῷ ΓαΙ0. 828 "8,12. Ζγβϑ. 
14108,4. ὁ ἄργυρος οἷον καττίτερος η8. 1048 Ρ28. νό- 
μισμα ἔκοψε καττιτέρυ οβ1849 588. 

ιοκάτω, κατωτερος, κατώτερον, κατωτέρω. κατωτάτω (εἶ ἄνω). 
1. ΒΘη8ὰ Ἰοσδὶῖ νϑὶ ἰῖτα βἰ βηϊβοδὺ σε] ἀθογϑαῃ). α. ἰπῆγϑ. 
τόπο (θέσεως), εἴδη ὶ διαφοραὶ ἄνω κάτω, πρόσθεν ὄπισθεν, 
δεξιὸν ἀριστερόν Φαδ. 188"26. γ2. 306 "82. Οβ2. 284}31. 
ΚΘ. 6218. κατω φύτει, Ὁρρ κάτω πρὸς ἡμᾶς Φὸ1. 208 
θ15, 20. Οδι. 808 418. 
1518 326. κάτω τὸ μέσον Φδά. 212 826. Κὶ6. 8.814 ὙΥ͂Ζ. 
κάτω ὅποι τὸ βαρὺ φέρεται ΦΎΙ. 201 37. ΜΙχκϑ. 106ὅ "18. 
ὁ κάτω πόλος μβϑ5. 862 4, κατιύτερος ὁ πόλος ἔσται μγϑ. 
83771510. τὰ κατω, τῆς γῆς μβτ. 308 320. τὰ κάτω τῆς 
ὅλης σφαίρας μβῖ. 865 ν28. τὸ κάτιυ ἡ; αισφαίριον πχφ21. 

942 7, 54. 940}7, 18. ὁ κάτω κόσμος Μμαϑ. 840}12. τὸ 
κατωτάτω τεταγμένον ἄστρον, τὸ κατωτέρω Μλϑ. 1014 88. 
Οαϑ8. 2717.381. τὸ ἄνω τὸ υρισμένει, τὸ κάτω τῆς ὕλης 

Οὃ 4. 312 816. --- τὸ κατω ἐν τοῖς φυτοῖς ὸ τοῖς ζῳοις τί 

ἐστιν Οβ2. 284 17, 285 517. ψβ4. 4168. ζ1. 401}88, 
408 348. ἡ κατω ἀδλις μβ6. 860}24, ὃ8. 381}11. παέ]. 
8θ4 88. κατώτερον τὸ στόματος ϑἴπὰ Ζιζ 10. 8654. Ζπϑ. 

109 "28. τὰ κατώτερα, ΟΡΡ τὰ ἀνώτερα φτβι.822}28. --- 
ὃ. ἀδογβαπι. κάτω φέρεσθαι μαϑ. 841 56, 81. β9. 809}21. 
Οδό. 8318 1. ΒΥ πρὸς τὸ μέσον, ἐπὶ τὸ μέσον, πρὸς τὴν 

γὴν Φὸδ. 21414. ΟδΙ. 808.316. α2. 268 "22. μβ1.805 
427, κάτω ῥιπτεῖσθαι, κατενεχθέν μαά. 842 512. β9. 869 
δ16. κάτω ἀποκαθαίρεσθαι μὸ θ. 882 584. κάτω χωρεῖν 
Ζιγ23. 528 525. ἡ κάτω φορά, κίνησις Φεῦ. 229 "17. 68. 
261 584. κα ἡ κάτω μεταβολὴ ΚΙ4. 1506. --- 2, ἐγδηϑ᾽δίαπι 
τὰ ἐἘρμε αδὴ βογίθῃῃ κάτω ἰὰ βἰσαϊβοαῖ, πυρὰ ογάϊπο Ρο- 
βύθυϊαβ δ, σαν ἀ6 86 γ16 οδυϑασιη, δὸ ἐπὶ τὸ κάτω 

οἷον τ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι Μαϑ. 994.319. γένεσις κάτω 1βι1. 
8388 38. ἴῃ 8616 ποίϊοπιπι κάτω 686 ἀϊουπῆαγ, αὰ86 τρΐη 8 

δυηῦ ΩΝ ἐπὶ τὸ κάτω ΑΒβΙ7. 66 »28. γ19. 82 52 
(γα ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος 328) οὔ ΥΥ̓Ζ δὰ 48 486, ἐπὶ τῶν 
κατὼ ΑδΙ18. 91.381. ὑδ᾽ ἀλλο ἐθὲν τῶν ἄνω ὑπάρξει τοῖς 
κάτω ΜΑΘ. 992 18 ΒΖ. τὰ κάτω πάντα ἐκ τῶν πρώτων 
ἔσονται Μιῖ. 1087 081. 

β2. 1319."186. ρδ. 1427516. 30. 1431 }6. εὐβυλία πρὸς τὸ «κάτωθεν, οΧ Ἰοθο ἱπέουϊοσθ. εἰ ῥεῖν ἤρξατο κάτωθεν μβ2. 
τέλος κατορθᾶσα, Ηζιο. 1142 080. κατορθθν μοναχῶς ἐστί 
Ηβὅ. 1106}81. τὸ κατορθὸν χαλεπόν Οβ12. 292 528. 
κατορθθν φρονήσει, νόῳ, φύσει, ἐπιτροπίᾳ, τινί Ἡεη14. 1341 

"4, 18, 1ὅ, 80. -- τὸ μέσον κατορθῶται, ἡ ὑπερβολὴ ὧμαρ- 
τάνεται Ηβδ. 1106 "26. τραγυδίαι, ἂν κατορθωθῶσι πο] 8. 50 
1458 328. ΝᾺ] Ῥοοῦ 1116. 

960 315. 
κατόρθωμα, ἀϊεὶ εὐτύχημα ἡμβ8. 1199.}18. 
κατόρθωσις Ῥββ8.1880}ά. 
κατορθωτικός, ὁρΡ ἁμαρτητικός Ηβ2. 1104}88. 
κατορύττειν τὰ ὠά, τὰ ψὰ εἰς τὴν κόπρον Ζι488. δ58 δ, 

12. ζ2. 559 "2. κατορύξαι κλίνην, πίθον Φβι. 198.518. 
πιαϑ. 899 "26. χρυσίον κατορυρυγμένον ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 
βασιλέων ἢ348. 182452. 

κατυρεῖν. ὡς κατυρύντων τῶν τεττίγων Ζιεϑ80. 556 "15. 
κάτοχοι δαίμονι θ160. 846 "24. 

τὸ μὴ κατωρθωμένον πλαῶτ. 

90 Καύκασος 

8ὅ6510. τὴν ἀναφορὰν ποιησοίΐμενος κάτωθεν ἐκ τῷ βυθᾶ 
Ζιι81. 622 57. τρίχες ἀποτανθεῖσαι κάτωθεν αὐξάνονται 
Ζιγ13. 519 528. κάτωθεν πιέζειν τὴν ὄψιν πγ80. 815 "14. 
παε ἷᾳ κάτω 1. ἡ κάτωθεν χώρα μα14. 852 088. κάτωθεν, 

ἀἰδὲ ἄνωθεν, ἐκ τῶν πλαγίων μγθ. 317 029. ὀλίγον κάτωθεν 
τῶν μυκτήρων Ζιθ24. ὁ04 28. τελευτὴ μὲν κάτωθεν, ἀρχὴ ᾿ 
ὁὲξ ἄνωθεν ᾧῷθ8. 262}82. ἡ καάτωθεν γένυξ, σιαγών ϑῖπι 
Ζια 11. 492.28. Ὑ7. 10.324. 8. 518 84. --- ἰᾳ κάτω 5. 
μικρὸν δὲ ἄνωθεν ἡ κάτωθεν ἀδικία (Ργυμα 5) ΜΑΒ. 990 223. 
τῶν κατωθέν τις διαιρέσεων Αδ' 18. 96 581. τῶν κατωθέν τι 
τῷ εἴδυς τζ 8. 144129. - ΄ὰ εἰς τὸ γάτω: ,τὴ κάτωθεν 
μεταβολὴ ἡ ἄνω, τὴ ὁὲ ἄνωθεν ἡ κάτω ἀντίκειται ΚΙ 4. 
15 5 ΩΣ ι 

κατωπιᾶν, νόσος ἱππὼν Ζιθ24. 604 "11. 
μα18. 851 38. οἰὰ8β δἰθτὰάο μα 18. 850 336- 

86. 

ΒῸΌΝ 2 

τὸ κάτω κακὸν (ΡΥΙΒΔρ) 195... 

, 



880 Καύκωνες 

Καύκωνες ἱδρυμένοι μάλιστα περὶ τὸν Καύκωνα ἴ 451.15δ52 
416,20. 

χαυλιὸν ἰχθύες νέμονται Ζιθῶ. 591 Ρ12 (ρΙδηία Ἰμποοσίδ). 
καυλό δι ς Ρατίεβ αυδθάδτι ΔΠἰτη]ΐαπι. α. ΘΟ] πα γνϑϑίοδθ. 

ὁ καυλὸς ὁ ἐπὶ τὴν ἐρήθραν τείνων, ὁ τῆς κύστεως Ζια 171. 5 
491 .820, 24, στενὸς ὡς κατὰ μέγεθος πι48. 895 Ρὅ. --- 
ὃ. τδᾶϊχ Ῥθηΐβ. ὁ ἐν τῷ αἰδοίῳ Ζιγ1. 510 326, 28. -- 
Ὁ. φοΥνὶχ υὐοῦὶ ΖΙΎ.. 510 δ11, 14. κα. 687 .522,26. --- 
ἃ. τραοῖ β ρθηπδθ. τὰ πτερὰ ἔχει καυλὲν ἅπαντα .Ζ.β 12. 
δ04.381. Ζμδι2. 092 "18. αἷα, τῶν ἐντόμων τὸ πτερὲν 10 
ἐκ ἔχει καυλὸν δὲ σχίσιν Ζιδτ. 083 335. --- 6. ἴεγθθτγα, 
ναρίπα. αἱ ἀκρίδες τίκτυσιν εἰς τὴν γὴν καταπήξασαι τὸν 
πρὸς τῷ κέρκῳ καυλόν Ζιε28. 558 "21. --- 2. ῥἰδηΐαγυτι 
οι] 8. ὁ καυλὸς τῆς κράμβης, σκίλλης, κρίνων Ζιε19. ὅ52 
481. 80. δὅθ "νά, πκ20. 926 32. καυλός οἱ ῥίζα ζ8. 468 
Ῥ21, μκθ. 461328. τὰ κατὰ γῆς καυλοὶ ὼ ῥίζαι λευκαί 
χῦ. 195514. διὰ τί ἔνια τῶν φυτῶν ἀεὶ κενὸν φέρει τὸν 
καυλὸν, ἐκ τῶ καυλῇ τὸ σπέρμα πκ19. 925 36. 11. 924 
084. 

καῦμα. ὠχρότης διὰ νόσον ἢ καῦμα Κ8. 9524. ἀνίσχοντα, 30 

τὰ ἄστρα, ἐὰν ἦ καῦμα, φοινικὰ φαίνεται μαδ. 842 10. 
φεύγυσι διὰ τὸ καῦμα ἋΣ τὸ ἄσϑμα εἰς τὸ ὕδωρ Ζιζ 29. 
879 58. φοβεῖσθαι τὰ καύματα Ζιθι2. 591.52, 20. καύ- 
ματα ἰσχυρά, ΟΌΡ πάγοι ἰσχυροί ζ 6. 410 529. πα 29. 862 
27. ὑπερβάλλει τὼ καύματα μβὅ. 862517. --- τὰ διαὶ 35 
χαλκῦ καύματα θᾶττον ὑγιάζεται πα 86. 868 381. 

καυματωδης νότος μβϑ. 864"23. 
Καυνίας ὁ βορρᾶς καλεῖται σ918 34. [288. 1521 386,4. 
Καύνιος ἔρως. Ρβ25. 1402 "8. 
Καῦνος σϑ18ὃ "8. [288. 1521 38ὅ, 86. 

καῦσις ὼ τομή, ὑγιεινά Ηε18. 1187 .51ὅδ. μβ8. 1199 288. 

καῦσος, εἶδος τι πυρετῷ πα20. 801 ν84. 20. 862 82. 29. 
862 "25. ιδ'8. 909 822. ὁ καῦσος πυρετὸς τῶν ἔξω κατε- 

ψυγμένων τὰ ἔσο θερμότητι ὑπερβάλλει πιδϑ8. 909 528. 
οἱ πυρέττοντες καύσῳ ΜΑῚ1. 981."12. 

καυστικός. τὸ καυστὸν ὁ καίεται ᾿ἄνευ τὸ καυστικῦ ψβ5. 
4118. δεῖ πρότερον͵ εἶναι καυστικὸν πρὶν κάειν Φθ1. 251 

816. θερμὴν καυστικόν μὴ 9. 881 526. καυστικυίτερον Ζμβ2. 

648 518. θερμαντικωώτατα καὶ Ἂ καυστικώτατα ΟΎὙΒ. 80751. 
καυχήσασθαι εἰς τὴν ἡλικίαν τινός ΠΕ1Ο. 1811 "4. 
Καφηρεὺς τῆς Εὐβοίας σ913.322. 288. 1521 516. 
καχεξία, μανότης σαρκός, ορρ εὐεξία Ηεὶ. 1129 320 844. 

ἡ καχεξία, νόσιν ἀκολυθεῖ τβ 8. 118 086. νότος μεῖζον κα- 
κἂν καχεξίας τῇ. 151090. ἱδρῶσαι αἱματώδει περιττώματι 
διὰ καχεξίαν Ζμγδὅ. 668 "γι, 

καχρύδια περιβάλλειν πρὸς τὰς ῥίζας πκ8. 928 "11, 18. οἵ 
ϑργθηροὶ μἰϑῦ τοὶ ΘΙῸ 1 59. 5 ὙΒΘΟρΡᾺΓ ΙΝ 894. 

καχύποπτοι οἱ πρεσβύτεροι Ρβι8. 1889 021. 
κάψις. καί εἰ πίνειν, ἀἰἶδβὲ σπάσει, λαάψει Ζι96. 595810, 12. 
κεγχραμίδες σύκων πκβ14. 981.381. ὠδν ἡλίκον κεγχρα- 50 

μίς! Ζιε11. 849 8429. (βουβ σγαπαμ,.) 
κεγχρηΐς; κεγχρίς Τ,ωοὉ Ῥτοὶδρ 476. τϑίδσϊαν ἱπῦου τὰ γαμ- 

ψωνυχα Ζιζ . 568 028, 29. ΖΎΥΙ. 1750 38. τῆς κοιλίας 
αὐτῆς τι ἔχει ὅμοιον προλόβῳ Ζιβι7. 509 56. πλεῖστα 
τίκτει τῶν γαμψωνύχων, τὰ τὴς κεγχρίδος φὰ ἐρυθρά ἐστιν 55 
ὥσπερ Μίλτος Ζιζ 1. 5858 029, 80. 2. 559 326. ΖγΥγ1. 150 
410. πίνει Ζιθ8. 594 52 Αὐν. Ζγγ]. 750 37. (ἱππυηοαϊυ8 
(δζαθ, οαγάμβ ὙΒοπιᾶθ, σΔΌΟΥΙΣ οὖ ϑηΐγυτοηΥ ΔΙὈοσγίο. 
Εαϊοο υἱπαυπου]υβ ἢ 5 1 8398. 602. Καὶ 494. δὲ Οὐ ΚαΖι 
94, 45. 88 102, 238. ΑΖγ 28, 84. ΑΖΙΙ 9δ, 48. [μπᾶ 60 
18. 14.) 

40 

45 

κεῖσθαι 

κέγχρος. ὕς πιαίνεται κέγχροις Ζιθ 6. 59 328. ἀγγεῖον κέγχρυ 
Ζιζ 81. 6580 "12. κέγχρος οχίρυδα ταϑρτϊ ι ἀϊη8 Θχοιαρίυπι, 
ὅσον κέγχρος, ἔλαττον κέγχρυ αἱ Ζιζ 14. 568 558. ε19, 
δ51 816. αἱἰθ. 446841. ΚΟ. 5Ρ18. Φδ!2. 221 822. ηὅ. 

280 320. (Ρδπΐουμα ἰδ] ἴσαπι 1 τοὶ Ῥ τι]ϊδοθαλ 1, οἴ 
ΕἼΔΔΒ 810. ΑΖΙ1 185.) 

κεδνὰ ἤθεα (6 ε699) οα 4. 1844 417. 
Κεδρείπολις. ἐν Θράκη τὴ καλυμένη ποτὲ Κεδρειπόλει Ζιι86. 

630 88. οἵ 8. ΤΆΔΟΡΆ ἸΨΡῚ 842. 
κέδρινον ἔλαιον Ζιη 8. 588 328. 
κέδρος, τῶν τῆς κέδρυ ἀποπτισμάτων ὀσμή θ118. 841 515. 

οὗ ΟΥδθδβ 1 680. 
κεῖθεν (ὡοὰ Ἐ, ἐκεῖθεν ΒΚ) μα 11. 841}12. 
Κεῖος. Κείων πολιτεία ἢ 468. 

15 κείρειν. ἕκερσεν (Ποπι Ν 546) Ζιγ8. δ18 Ρ27. --- ἄξιον ἦν 
ἐπὶ τῷ τάφῳ κείρασθαι τὴν Ἑλλαδα ([χ8 2, 60) Ργι0. 
14} 282. προεκήρυττον οἱ ἔφοροι τοῖς πολίταις κείρεσθαι 

τὸν μύστακα ὼ προσέχειν τοῖς νόμοις 496. 1858 586. 
κεῖσθαι, βθηδὰ ἰοοαὶ Κα. 2 82. τὸ κεῖσθαι παρωνύμως ἀπὸ 

τῶν θέσεων λέγεται Κ9.11}9. κεῖται τὴν θέσιν ἡ καρὸϊία 
κατὰ μέσον τὸ στῆθος Ζια 11. 490514. κεῖσθαι πρὸς τὸν 

ἥλιον, πρὸς ἄρκτον μβε. 860 Ῥ14, ὅ. 808 38. κεῖσθαι κατὰ 
διάμετρον, ἐξ ἐναντίας, πρὸς ἀλλήλυς μβ6. 868 "27, 864 
480. γ23. 872 82). ὅσα ἐκ τὸ πῶς κεῖσθαι ὼ ἐσχηματίσθαι 

συμβαίνει πο. -- πιθίδρῃ νόμες κεῖσθαι, τιὺς νόμυς εὖ, 
κακῶς κεῖσθαι, νόμοι κείμενοι ὀρθῶς, κακῶς Πγ 15. 1286 
322. 16. 1287 328. 11- 1282 08, 7,11. βά. 1262 δ. δ8. 
1294 84 βη4. νόμοι κείμενοι. ὀρθῶς, ΟΡΡ ὠπεσχεδιασμένοι 
Ηε8. 1129 "26. τὸν σκοπὸν ἢ τὸ τέλος κεῖσθαι ὀρθῶς Πη 18. 
1831 028. πλότυ ὐδὲν τέρμα κεῖται (Βοίοῃ ἤν 18, 11) Παβ. 
125684. κεῖται, ὁ κεῖται ὄνομα τινι) ὀνόματα κείμενα 

ΚΊ. 1.318. 8. 10388. ε11. 2016. Ααϑ8ὅ. 48 386. τβ]. 
109 329, 82. 6.112 488. ζ2. 140. 38. μὲὸ 2. 879 "15. 8. 
380.818, 080. 9. 8872. Μζ15. 1040 311 ΒΖ. κεῖται κα- 
λῶς τὸ ἴδιον τε. 129 7, 1), 24, 82 4] (Βγῃ καλῶς ἀπο- 
δέδοται, εἴρηται τε. 129 1, 28, 1830.817, 28. 8. 181 329. 
οὗ τιθέναι ἴδιον τε. 180 817, 24, 25). τὸ ἴδιον κεῖται (ἰ 6 
ἀποδέδοται) δια τινος τε3. 129 08, 22. τὸ κείμενον εἶναι 
(σοὶ μὴ εἶναι) ἴδιον (1ά υοὰ οοπίοπάϊδαν 6886 ἴδιον) τεά. 
182.8381., 86,10, 1 4]. τὸ κείμενον. ἰὰ υοὰ ρτοροϑίϊζαϊῃ 
οδὺ δὰ ἀδιμὀπδιεά πιάσει; Π πρὸς τὸ κείμενον Αα 24. 41 "8, 

12 (Ὑτάϊορ ΕἸθπι 8. 29). τὸ ἐξ ἀρχῆς κείμενον ΜΎ 4. 1008 
θ2, ερά ρῥ]θγιμααθ Ἰἰορίοθ κεῖσθαι ἀδυτραίαν ἀδ ρῥγοροβῖὶ- 
τἱοπῖθυβ 8δς ἀοβηϊϊοιϊθαδ, 4086 ρῥτῸ ἔπηἀαπιθηῦο σϑυοοὶπδ- 
υἱουΐβ. ροβίϊδ βυηῦ. κεῖται ἡμῖν τὴν τραγῳόΐαν εἶναι μί- 
μήσιν δἰπι ποῖ. 1450 028. Φεά4. 228 529. μβ8. 851 24. 
ἡεα ὃ. 1215.318. κειμένυν ξ3. 9τῦ Δ27. τὼ κείμενα,, δγ6 

τὰ τεθέντα Αα1. 2419. τὸ κείμενον, ΠΝ θέσις τ ὅ. 1589 
ν7, 23, 26, 87. σκοπεῖν, συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, ἐξ 

αὐτὸν τῶν κειμένων (βγη δι᾽ αὐτῶν τῶν εἰλημμένων) Αα21. 
89 24 (οὔ 20. 839 3839). 82. 47 824, 82. γ82. 88 880. 

τι]. 166 32. ἀναγκη ἐκ τῶν κειμένων Μθ4. 1047 010. ἐκ 
τῶν κειμένων, ἱ 6 Βοουπάυπι ὁ8, 4086 Δηϊδὰ δχροβὶϊα βυπὶ, 

ε10. 19 δ14 ΝΖ. χωρὶς τῶν κειμένων Αδ' 6. 92 814. κείσθω, 
6 Ροβίϊαμη δϑίο, ἐπιρυῖταὶβ Β86ρ6 ἴῃ ῥυγϊμοὶρίο ἀθηλοηβίγα- 

τἱοπυτα ἱπάϊγθοίασυμι, Αα 15. 84 "28. 16. 86.810. 17. 81 
082. 19. 88 4160. 22. 40 221. 29. 45 829. (Δ) 06 Γ᾽ τὰ μὲν 

ὧν περὶ τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς περὶ ῥητορικὴς κείσθω πο.19. 

1450 585, ἱ ̓  ἐχροβίτα βαπίο δὖ ἱπᾶὰθ ΡΘὐαπίαγ ΜᾺ] Ροοὶ 
1 218.) κείμενον ἔστω Αα27. 48 287. τὸ καθόλυ κείσθω 
πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον Ααδ. 27 }18. ἔκειτο ΑΒβ10. 6151. 



Κεκροπίης 

ὃδ6. 92.317. κεῖσθαι οἱ ὑποκεῖσθαι ἀϊδὺ ἴῃ ἀδιποηϑιγαιϊοηϊ- 
Ὀὰ8 ἱπάϊγοοιϊθ Αα 16. 86.510-15. 17. 86 "87, 88.322, 24, 

8Β6ἃ Βος ἀϊβογίτηθη πο οὐϑοσνϑδίυς Αα 16. 80.528. 
Κεκροπίης δάπεδον 628. 1588 512. 
Οθοτορβ. Οτσρβίουπι οαγιθη Ρυβαρογοὶ ἤδγαπὺ οαϊβάδπι δ 

ζαῖ586 Οδοτορὶβ 79. 1475 ΡΩ. 
κεχρύφαλος. ΤΌΤ ΠΔΏ Ια Τὴ σϑπύγίοα]α8 ἔχει πλείως τόπυς ὺ 

μόρια" καλῦνται ταῦτα ᾿ κοιλία ὼ κεχρύφαλος ὸ ἐχῖνος Ὄ 

ἤνυστρον Ζμη 14. 674 "14, 18. 616 49. ὁ καλμμενος κεκρύ- 
φαλος τὰ μὲν ἔξωθεν δ᾽ ὅμοιος τὴ κοιλίᾳ, τὰ ὁ᾽ ἐντὸς ὅμοιος 10 
τοῖς ᾿πλεκτοὶς κεκρυφάλοις" μέγεθει ὁὀὲ πολὺ ἐλάττων τῆς 

κοιλίας" ὁ ἐχῖνος τὸ μέγεθος παραπλήσιος τῷ κεχρυφάλῳ 
ΖΙβι11. 501 4-8., δὲ ἐρεύγονται ὅσα μηρυκάζει, διὰ τὸ 

πολλὰς ἔχειν κοιλίας ὼ τὸν καλυίμενον κεχρύφαλον πι44. 

89 "19 (0}}υ]ά. εἴ Ε' 800, 18). 15 
χελεός. τὸ μέγεθος ὅ ὅσον τρυγών, τ' τὸ ὁὲ χρῶμα χλωρὸς ὅλος" 

ἔστι δὲ ξυλοκόπος σφοόρα, ᾧ νέμεται ἐπὶ τῶν ξύλων τὰ 
πολλά, φωνήν τε μεγάλην ἔχει" γίνεται δὲ μάλιστα περὶ 
Πελοπόννησον σ " κελιός. καλιός, κολιός) Ζιθ8. 698 58. 
φίλοι λαεὸός ἢ κελεός" ὁ μὲν γὰρ κελεὸς παρὰ «ποταμὸν 30 
οἰκεῖ δ λύχμας Ζιι1. 610 49. πολέμιοι κελεὸς ὼ λιβυός 
Ζι1. 609 319. (ΟαἸσυ]υβ αδζΖδο, Κοίθυϑ ΤΒοῖηδθ, βκοίθαβ 

{, Ρίςυβ νἱτι 8 θην 681. 5.1 599,17. δι Οὐ Καὶ 867,4. 
δ. 128, 88. ΑΖι 190, 38 ς οὐ 95, 44. [πὰ 41. ) 

κελεύειν, ορρ ἀπαγορεύειν Ηε3. 1129 024. Ἂ κελεύει, μὴ 25 
κελεύει Ηε 18. 1188.46,7. ὃ τὸν νῶν κελεύων ἄρχειν ΠΎ16. 
1281529. ---- ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθέν Πα 4. 1258 
584, 

Κελτική μα18. 850}2. κϑ8. 398 09. θ85. 8817. Ζιθ28. 
606 "4. Γέρμαρα, Κελτικῆς ἔθνος Υ 564. 15710}42. Κελ- 30 
τικὸς κασσίτερος θ50. 884 26. [248. 1524 822. 

Κελτοί, περὶ Κέλτυς τὺς ὑπὲρ ᾿Ιβηρίας Ζγβ8. 148 526. 
ΦΘΟΡᾺΣ, ἸΏΟΓΟΒ Πβ9. 1209 021. η3: 1832412, 17. 1886 

818. δυάδοῖα ΗὙ10. 1115}528. ηεγ1. 1229 Ρ28. τοξικόν 
θ80. 887512, 14. Ῥωμην ἁλῶναι ὑπὸ Κελτῶν ἔ 668. 1571 865 
516. παρὰ Κελτοῖς ᾧὶ Γαλάταις τὸς καλυμένυς δρυῖΐδας γε- 
γενῆσθαι 80. 1479 382. 

Κελτολίγνες θ85. 881 57. 
κελυφή ν]ὶ Ζιθιτ. 600 580 ὡ,͵ λευκὴ Β.). 
κελύφιον. τὰ ὄστρακα ἢ τὰ κελύφια τῶν καρκίνων ᾧ κογχυ- 40 

λίων Ζιι87. 622 87. 
κέλυφος. 1. ἴῃ ΔΠΪΠΊΔ]Πθα5, α. φέρει ἀπὸ κύστειυς πόρος 

ἢ συνάπτει ἄνωθεν εἰς τὸν καυλόν: περὶ τῶτον δὲ οἷον κέ- 
λυφός ἐστι τὸ καλινίμενον αἰδοῖον Ζιγ1. 510 828. περὶ τὰς 
φλέβας κέλυφος ϑερματικὸν ὁ καλύμενος ὀμφαλός. ἔστιν 45 
ὁ ὀμφαλὸς ἐν κελύφει φλέβες Ζιη8. 586 018. Ζγβ4. 140 
481, 7. 745 "26. --- ὁ. Ραυΐδηιθῃ οὐΐ, τὰ κελύφη τῶν ψῶν 
ΖΎβ6. 148.511. ἀπὸ τῶν γονίμων ὐῶν αὐξανομένων τῶν 

ἰχθυδίων ἀποκαθαίρεται. οἷον κέλυφος" τῶτο δ᾽ ἐστὶν ὑμὴν 
ὁ περιέχων τὸ ᾧον ὸ τὸ ἰχθύδιον Ζιζ 14. 5689. --- ς. τῶν 50 
φωλέντων. ἔνιοι τὸ καλύμενον γῆρας ἐκδυνυσιν" ἔστι ὁὲ 
τῶτο τὸ ἔσχατον δέρμα ἢὶ τὸ περὶ τὰς γενέσεις κέλυφος 
Ζιθι1. 600 Β17, --- Ἰηβθούογαπι Ραραθ φοατοίαίδθ, ἴδογαο, 
οδίθοῖβθ. ὥσπερ τοῖς ζῳοτοκυ μένοις τὸ χόριον νὰ τοὶς σκω- 
ληκοτοκυ μένοις περιρρήγνυται τὸ κέλυφος" περιρραωγέντος τὸ δῦ 
κελύφυς. ἐξέρχονται Ζιθ 11. 601 86, 8. ᾿σκληρύνεται περὶ 
αὐτὰ τὸ κέλυφος: πάντα μετὰ τὴν τῷ σκυΐληκος φύσιν 
ἀκινητίσαντα., κα τῷ κελύφυς περιξηρανθέντος, μετὰ ταῦτα 
τύτυ ῥαγέντος ἐξέρχεται Ζγγ9. 158 Ὀ17, 38. --- βρθοἰαὐπι. 

κέλυφος χρυσαλλίδων, καράβων, τεττιγοιμητρῶν, ξυλοφθόρω 680 
Ζιε19. 551820, 28,519, 859 87. 80. ὅ56)}7, 9. 82. 557 

κέντρον 381 

"14, καράβων ἢ καρκίνων Ζιε11. 849 ΡῬΩδ, μαλακίων Ζγαϊὅ. 
7120 "28, {] κεφαλή Ζμὸ 9. 685 "4. -- 2. ἴῃ Ριδιιῖα, προσ- 
πέφυκεν ἡ ἡ ἀρχὴ τῷ σπέρματος τὰ μὲν ἐν τοῖς κλαΐϑοις, τὰ 
δ᾽ ἐν τοῖς κελύφεσι, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς περικαρπίοις (ρυϊδιποα 
5. ὙΒΘΟρΡᾺν Ν 257, οαἸγχ Μουοῦ αβοὴ ἀθὺ Βοὺ] 141) 
ΖγΎ 2. 152 820. 

κενολογεὶῖν Ρβ19. 18398.317. κενολογεῖν ὦ μεταφορὰς λέ- 
γειν ποιητικάς ΜΑϑ9. 991521. μδ. 1019 τ δα 

κενός. κενὸν ᾿ κοῖλον Ζια 16. 494 584. οὕ 7. 491 1. τὸ κε- 
νόν, 16 τόπος ἐστερημένος συΐματος. εἶνα ἐν ᾧ μὴ ἐνυ- 
πάρχει σῶμα, δυνατὸν δ᾽ ἐστὶ γενέσθαι, εἶνα χώρα σώ- 
ματος ᾧδι. 208 526, Οαϑ. 279518. ΓαΒ. 826 }19. ἀ6 
πδίατα τὸ κενῷ ἀπορίας ρογβθαυίταῦ δὲ ποὺ 6δβ86 τὸ κενόν 
χωριστόν ἀοπιοπδίγας Ατ' Φδθ-9. δὰ δάμι ἀοοίγί απ 886 06 
Τεϑρίοἰζαγ σόα! Γαδ. 8320 }27, 821860,Ρ915. Οαϑ9. 279 
412. Ὑ2. 802 1, 8. 6. 805 321. δῶ. 8309 36, 11. Ψβ8. 
419 "84. ανὅ. 472 516. πη1δ. 888 ῬΑ (εἴ ξ2. 916"18, 

18). τὸ κενὸν δοκεῖ μὲν εἶναί τι, ἔστι ὁ’ ἐθέν Ζγβ 8. 148 
411. ἀδ νόοιο βϑηύθηϊί δὐουηϊβίασιιπι Φα ὅ. 188 828 (εἶ 
θ9. 26524). ΜΑ 4. 9856}55. γὅ. 1009 8328. 7202. 1514 
τ. ῬγεΒαρογθοταπι Φδο. 218 526. 196. 1518 452. --- 
τὸ κενὸν ὀρθῶς λέγεται. κύριον τῷ κύειν" δοκεῖ γὰρ εἶναι 
κενὸν ὁ ἀήρ, διὰ τῦτό φασιν ἀκύειν τῷ κενῷ Ψβ8. 419 
088, 420 418 ΤΡΑΙΒΡ Τοτβῦν, οὔ Φδα. 218328-31. ΖμβΙιο. 
616 515 Κα. --- τὸ διὰ κενῆς Ἱίπτειν πεϑ8. 881 089. --- 
τλθῖδΡ ΒΟΥ φωνὴ κενὴ ὼ μὴ συνεστῶσα ακ 800 586. κενὸν 

ἢ ληρῶδες Ργιϑ. 1414 516. κενὴ ματαία ὄρεξις Ηα!Ι. 
1094521. κενόν τι πάμπαν, ΟΡΡ τιμίιον ὼ σπυδαῖον 82. 
1490 510. κενὸν ἢ ἀδύνατον .Δγ8. 18 38. λόγοι ἀλλότριοι 
Ὃ κενοί ἡεαθ. 1217 538. κενὸν παντελῶς Μμ4. 1019 Ρ6. 
αι. 481 Ρ1δ. πολλὰ κενὰ τῷ πολέμυ ΗΥΎ11. 1116 7, 
διὸ κενῆς λέγειν ΜΑ9. 992 428. ἀπόντων κενὴν κατηγορεῖν 

ανὶ. 410 "12. -- ἐν τοῖς περὶ τὰς πράξεις λόγοις οἱ κα- 

θόλυ κενώτεροί εἰσιν Ηβτ. 1107 480. -- διαλεκτικῶς 
εἴρηνται ὼ κενῶς ΨαΙ. 408 22. λογικῶς ἣ κενῶς ἡεα 8. 

1217} 1. 
κενῶσθαι. ἕως ἂν κενωθὴ τὸ ἀγγεῖον μα18. 849 585. --- 

κενείμενος (εουὶ ϑρρὶ Ρἴὸ τεμνόμενος, ΟΡΡ ἀναπλήρωσις) 

λυποῖτο ΗἩκ2. 1113 "12. 
κενταυρέας χυλοὶ πικροί φτα 5. 820386 (ῥοτὶ Ετγίθγαοα 

οηΐδυγίαπι ογς ΕἾΔΕΆΒ 160). 
Κένταυρος. Κένταυρον Χαιρήμων ἐποίησε μικτὴν ῥαψωδίαν 

πο1. 1447 2] (Νϑυοῖκ ἔγ ὑν ρ 608). --- εἰ ἔστιν ἢ “μή 
ἐστι κένταυρος 1. 89}82, νέφη εἰκάζεται κενταύροις 
εν8. 461 020. 

κεντεῖν. τὸ ὀξὺ οἷον κεντεῖ, τὸ δ᾽ ἀμβλὺ οἷον ὠθεῖ ψβ8. 
420 "2. κώνωπες γλωττη κεντῶσιν Ζιδ7. 582 814. --- τὸς 
ἰόνθας ἄν τις κεντήση ἐξέρχονται φθεῖρες Ζιε81. 556 }29. 
-- χεντηθὲν τὲ δέρμα αἷμα ἀναδίδωσιν πνδ. 488 816. κεν- 
τυμένων τῶν καθευδέντων αἷμα ὃ ῥὲ ὁμοίως Ζιγ19. 531 
Α17. --- ὑχ ἵνα Τρ τῇ, ἀλλ᾽ ἵνα κεντήση ΗΕε10. 1185 16. 

κέντησις. πανταχόθεν αἱ ἴμα τὴ κεντήσει πνθ. 484 484. 

κεντρίνης. κεντρίνην τινὰ γαλεὸν εἶναι ὼ νωτιδανόν ἢ 298. 

1529 317. 

κέντρον. Ι. κέντρον κύκλυ Ααϑ4. 41515. τὸ κέντρον ὁ ἀρχὴ ᾿ 

ὼ μέσον τῇ μεγέθες ἡὶ τέλος Φθ9. 208 58. αἱ ἐκ τὸ κέν-- 
τρο ἀγόμεναι Ὑραμμαί μβὅ. 802 ἃ]. τὰ πρὸς τῷ κέντρῳ, 

ὉΡΡ τὰ ἐκτός Φζο. 240016, ἡ γῇ κέντρον πιε 4. 911 58. 
τὰ ζῷα ὥσπερ κέντρῳ χρῶνται ταῖς καμπαῖς Ζκι. θ98 

8418. -- 3..κ κέντρον 8ῃ ΠΔΔΠ ἴα πὰ ααογαπάδιῃ. τῶν πρὸς ἀλκήν 
τε ὼ βοήθειαν ὀργανικῶν μορίων ἕκαστα ἀποδίδωσιν ἡ φύσις 



382 κεντρωτός 

τοῖς δυναμένοις χρῆσθαι μόνοις ἢ μᾶλλον, μάλιστα δὲ τῷ 
μάλιστα, οἷον κέντρον, πλῆκτρον, κέρατα, χαυλιόδοντας Ἂ 

εἴ τι τοιῶτον ἕτερον Ζμγ1. 661 081. --- α. ἐντόμων κέντρον. 
ἔχει ἔνια τῶν ἐντόμων ὶ κέντρα πρὸς βούθειαν τῶν βλαπτόν- 
τῶν Ζμδθ. 683 088. Ζιὸτ. 582 "15. τὸ κέντρον τοῖς μὲν 

ἔμπροσθέν ἐστι τοῖς δ᾽ ὄπισθεν Ζμὸ 6. 682 "84. τὰ μὲν ἐν 

αὑτοῖς, τὼ δ᾽ ἐκτὸς ἔχει Ζιδτ. 582516. Ζμδδ. 682 510. 

8. 6888. 8311. 661518. τῶν ἐντόμων ἔνια αἰσθάνονται τε 

«τῷ κατὰ τὴν γλῶτταν τεταγμένῳ κέντρι") τῆς τροφῆς ὼ 

ἀναλαμβανυσι αὶ προσάγονται αὐτήν Ζμδ0. 688 32. --- τὰ 
δίπτερα ἔμπροσθεν ἔχει τὰ κέντρα Ζια δ. 490."20. Ζμδθ. 
688.316. τοῖς οἴστροις ἢ μύωψιν ἡ γλῶττα ἀντὶ κέντρυ 

ἐστίν Ζμβιτ. 661 529. --- αἱ μέλιτται πᾶσαι κέντρον 

ἔχυτι, τύπτυσαι ἀπόλλυνται ὁιὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ κέν- 

τρὸν ἄνευ τῷ ἐντέρα ἐξαιρεῖσθαι. τὸ κέντρον ἀποβαλῶσα ἡ 

μέμττα ἀποθνήσκει, ἐκ ἀναφύεται τὸ τῆς μελίττης κέντρον 

ΖγΎΥ10. 7189 ν4. Ζιεῶι. 558 θά. τ40. 6260 .518, 20. γὙ12. 

519 328. οἱ ἡγεμόνες ὅμοιοί εἰσι ταῖς μελίτταις τῷ κέντρον 
ἔχειν. κέντρῳ αὶ τύπτυσιν, ἐπισκεπτέον εἰ κέντρον ἔχυσιν ἢ 

μή ΖΎΥ10. 160 "14, 20. ΖιΕ21. δ58 Ρ6. 142. 629 528. 
τῶν κηφήνων ἔνιοι γινόμενοι θυμικυτεροι καλῦνται κεντριτοί, 

ὑκ ἔχοντες κέντρον Ζιι 40. 624 "16. αἱ ἀνθρῆναι πᾶσαι φαί- 

νονται κέντρον ἔχυσαι Ζιι42. 629 521. τῶν σφηκῶν οἱ μὲν 

ἄκεντροι, οἱ δ᾽ ἔχυσι κέντρον, ἰᾳ ἔγκεντροι Ζιι41. 621}28, 

828}4,1. --- τὰ μὴ ἔχοντα ἔμπροσθεν τὸ κέντρον" ὅσα 36 

ὀπισθόκεντρά ἔστι διὰ τό θυμὸν ἔχειν ὅπλον ἔχει τὸ κέντρον 

Ζμδό. 6821. 6. 688 57. --- τῶν κολεοπτέρων ἀὸὲν ἔχει 

κέντρον Ζια 5. 490 319. --- ὁ. τὸ τῶν σκορπίων κέντρα 

Ζμδθ. 688."12. θ189. 844 026, 28. --- ο. οἱ κόχλοι ἔχυσι 

Ν 

20 

΄, 
κέρας 

κεραμεὺς κεραμεῖ Ῥβ4. 1381}16. 10. 1888 516. κεραμεῖς 
πάντας τὸς τοιώτως ἀλλήλοις φασὶν εἶναι Ηθ 2. 1155 585. 

κεραμιδυ μένη ἢ θριγκυμένη καὶ οἰκία Φη8: 340 528 (εἴ κε- 
μαμᾶσθαι). 

5 κεράμιον ἔχει τὸν οἶνον Κ1ὅ. 15 Ρ94. ὁ ἐν τῷ κεραμίῳ 
οἶνος Φδά4. 211 Ρ4. κεράμιον ταριχηρέν Ζιδ 8. δ84 521. δια- 
πιόύει ἐν τοῖς ὠμοῖς κεραμίοις τὸ ὕδωρ Ζγβ 6. 148 59. πο- 
λύπες ἀποτίκτει εἰς κεράμιον Ζιε 18. 549 Ρ82. ἐκβληθέντων 
κεραμίων εἰς τὴν θάλατταν ΖγΎ11. 168 381. πίθον ᾧ, κε- 
ρίμια κενὰ κατορύξαι πια 8. 899 Ῥ25. 

κεραμὶς ῃ θριγκός, τελείωσις τῆς οἰκίας Φη8. 246 521. τὴν 

κώνα καθῆσθαι ἐπὶ τῆς κεραμῖθδος, κύων καθεύδυσα ἐπὶ τῆς 
αὐτῆς κεραμῖδος ἡεη1. 1385 12. ἡμβ11. 1208 "11. 

κέραμος ὠμὸς μὸϑ. 3808. ὁ κέραμος ὀπτώμενος πήγνυται 
(συνέστηκεν) ὑπὸ τῷ θερμᾷ ἐξιόντος τῷ ὑγρῷ μὲὸ ὁ. 888 421, 
34. 10. 888 12. χΙ, 791 020. ὁ κέραμος γῆς μόνης ἐστί 
μδ͵1. 38419, 388 "20. 8. 38δ580, ὁ κέραμος ἄλυτον, 
ἀμάλακτον, ἄκαμπτον, ἄσχιστον, ἀθλαστον, θραυστὸν ἢ κα- 
τακτόν μὸθ. 888 "11. 9. 8385 "9, 28, 380"260, 818, 11]. 

Ζγβθ. 148519. ἦχον παραπλήσιον ἔχειν τῷ κεράμῳ ακϑ02 
08. ὁ κέραμος ἐκ πληγὴς ῥαγεὶς σαθρὸν ποιεῖ τὸν ἦχον ακ 804 
484. ὁ θριγκὸς ὦ ὁ κέραμος ᾧηϑ. 240 818 (οῇ κεραμίς). 
ὁ λαιὸς ἐπὶ τῶν πετρῶν ᾧ τῶν κεράμων τὰς διατριβὰς 
ποιεῖται Ζι.19. 611 .816. -- (λαβὼν κέραμον ἥ αὐλόν, ξοτὶ 
κέρας ακ801 828.) 

κεραμυ μένη ἃ θριγκυμένη ἡ οἰκία τελειῦται Φη8. 240 319 
(εἴ κεραμιὸξσθαι.) 

κεραννύναι (οἵ κρᾶσις), 5γπ μιγνύναι: φαμέν, εἴπερ δεῖ με- 
μῖχθαί τι, τὸ μιχθὲν ὁμοιομερὲς εἶναι, ὦ ὥσπερ τῷ ὕδατος 

10 

ι6 

ἢ τὴν προβοσκίδα μεταξὺ κέντρα ἡ γλώττης Ζμὸῦ. 619 30 τὸ μέρος ὕδωρ, ὕτω ἢ τῷ κραθέντος Τα 10. 828 512. ἐνίων 
᾿ “- 

58, --- ἀ. μαρτιχόραν φασὶν ἐν τῇ κέρκῳ κέντρον ἔχειν ὦ 
τὰς ἀποφυάδας ἀπακοντίζειν Ζιβ1. 501 581. --- 6. κέντρον 

βίλλειν Ζιι40. 624 17, 628 521, 2), 41. 628}3, ἀπο- 
βάλλειν Ζιι40. 626 320, τύπτειν Ζιε21. δ58 "6. 40. 626 
411, ἐκθλίβειν, ἐξαιρεῖτθαι Ζιι40. 620 318, 30. ὁ πληγείς, 
πῆγμα Ζιι40. 636319. 41. 627 Ῥ27. οἵ ἄκεντρος, ἔγ- 

κέντρος, ἐμπροσθόκεντρος, ὀπισθόκεντρος. 

κεντρωτοὶ κηφῆνες Ζιι40. 624 "16. 

κένωσιν πολλὴν ποιεῖν πις 8. 914 087. 

κέπφος (Υ 1 κίπφος, γεῖφος) περὶ τὴν θάλατταν Ζιθ 8. 898 40 

514, ὁ κέπφοι (ν 1 κέμφοι) ἁλίσκονται τῷ ἀφρῷ" κάπτυσι 

γὰρ αὐτέν, διὸ προσραίνοντες θηρεύυσιν. ἔχει ὁὲ τὴν μὲν 

ἄλλην σάρκα εὐυϊδη, τὸ δὲ πυγαῖον μόνον θινὸς ὄζει. γί- 

νονται δὲ πίονες Ζιι85. 620 318 ΑὐΌ. (Ρτοςθ]]ατῖα ᾿ροϊδρίοα 

5.1|161, 462. Καὶ 869,9. τ ϑυ 159, 152. ΤΒΑ] ϑϑὶ ἀσοιηᾷ 45 

αυδοάδπι 50, Ἰβποῦμ ΑΡΙ8 ΑΖι1 95, 48.) ᾿ ἦ 

κεραία. 1. δηϊιπαιίαπι, κεραίας πρὸ τῶν ὀμμάτων ἔχει ἔνια, 

οἷον αἴ τε ψυχαὶ ᾧ οἱ κάραβοι ΖιδΊ. 582 826. ογαβίδοορα 

ὁμοίως ἔχωσιν ἀμφότερα κεραίας δύο πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

μεγάλας ἡ τραχείας (Δπίθπηαθ βαρετίοτ8), ᾧ ἄλλα κερά- 

τια μικρὰ ὑποκάτω λεῖα (δυΐθηπδθ ἱπξδγίογ 8) Ζιὸ 2. 526 

46. --- τὰς κεραίας (ἰπ ἀδίταρ410) ἄνω τὰ ζῷα ἔχει Ζιβι. 

499080. --- 3. πανίαπι δηΐθηπα. ἡ κεραία διὸ τί ἄνωτε- 

ρῖν ἄγεται μχϑ. 8614,388. στέλλεσθαι πρὸς τὴν κεραίαν 
(ϑιαθίσυο ἀϊοϊξαγ) τι 88. 182 Ρ11 οὗ ὅ6μο}. 

κέραιε ζωρότερον (Ηοπι 1 203) πὸ 25. 1461 518. 
ν ,ὔ Ρ 

κεραμεικὸς τροχὸς μχϑ8. 851 520. 
“ες Ἵ δὶ ὧν - .-» 

κεραμευς. προς τῷ πηλῷ ὁ κεραμεὺς Ἢ ὅλως πάσα ἡ ἐρ- 
γ 

γασία ἡ ἐσχάτη πρὸς τὴ ὕχη Ζγα 22. 180 "6. ἐναντίαι καθ' 
« «- ,ὔ 

Ησίοδεν (ε 25) ὡς κεραμεῖ κεραμεύς ΠΕ10. 1812 "δ. κε- 60 

εαμεὺς κεολει κοτέει ἡεη1. 1285 8318. γίγνεται ὅτω τὸ 

8δ᾽ 

80 

85 

τὸ εἶναι ὁρισθήσεται τῷ τὰ μὲν μεμῖχθαι, τὰ ὁὲ κεκρᾶσθαι 
Μη2. 1042 029. ἑκαστυ μᾶλλον ἔστιν αἰσθάνεσθαι ἁπλὲ 
ὄντος ἢ κεκραμένω αι. 441 318. τὸ κεκραμένον τῷ ἀκράτυ 
πᾶν ἥδιον πιθ88. 921 34. κεράσαι γάλα ᾧ ὕδωρ Ζιζ 26. 
81816. κεκραμένος (οἶνος), ορρ ἄκρατος πγ8. 811 "17. 
πβι18. 9071}18, φιάλη κεκερασμένη ἢ 508. 1561 344. τὸ 
κεράσαι (ἔοπι ε98) ἥτοι τὸ μῖξαι δηλοῖ ἢ τὸ ἐγχέαι ἢ 162. 
1506 324, 88. (οΧ οἰιβτηοάϊ ΘΧ μα ρ] 18, υδἱ τὸ κεκραμένον 
πιθ 60111}18 αϑῦ δὲ Ἰδνίυϑ, τοροίθαάυπι ν᾽ ἀδίαγ, αυοά ᾿ἰρβυῖῃ 
κεραάννυσθαι αἰξοτπαπάϊ δὸ ἀθὈ} δηαϊ βιρπὶ βοδίϊομοπι 8α- 
βοϊβοῖν, τὸ ἀθροώτερον ἥδιον ἢ πολλιῷ κεκραμένον τῷ χρόνῳ 
ποϑθ. 1462 δ1 ΨΑΆΪοΠ Ροοὶ ΙΥ̓͂ 401. ἐὰν σφοδρα κατα- 
κορὴς ἦ ἡ ἕξις. μελαγχολικοί εἰσι λίαν, ἐὰν δέ πως κρα- 
θῶσι, περιττοί πλ1. 98428.) κεραννύναι τὰ χρώματα μγϑ. 
812 δῖ, 8. γένος κεκραμένον τῶν φυτῶν ᾧφταὶ. 815 31. 
᾽»" ἐμ , ᾧ , ΩΝ 
ἀὴρ στω κεκραμένος μα. 8460. τόποι κεχραμένοι καλῶς 
τῷ θερμῷ ἡ τῷ ψυχρῷ Ζιθ18. 6898 36. κεκρᾶσθαι παρα- 
πλησίως πρὸς τὸν περιέχοντα ἀέρα Ζγὸ 10. 7711 "7, εὖ κρᾶσις 
σώματος 8ν κρᾶσις. τὼ τῶν Ἑλλήνων ἔθνη εὖ κέκραται 
πρὸς ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις Πη7. 1827 085. ὁ οἶνος 
ἱ'τῶν χρωμένων τοῖς τρόποις κεράννυται᾿ (ΟΒαογοίποι ἔν 10) 
πγ16. 8718 526. δεῖ κεκρᾶσθαι πως τὴν λέξιν τύτοις (γλωτ- 
ταις, μεταφοραῖς κτλ) πο2. 1458 381. πολιτεῖαι, ἁρμονίαι 
εὖ κεκραμέναι Πε8. 180780. δ8. 1290 326. χορὸς ἀν- 
δρῶν μίαν ἁρμονίαν ἐμμελὴ κεραννύντων κθ. 399 517. 

κέρας. περὶ κεράτων ΖμΎΞ. ὁμωνυμον πρὸς τὸ γένος, ὅταν 
τῷ σχήματι αὶ τὸ ὅλον λέγηται κέρας ΖιαῚ. 481 .39. το- 
(ατῖας ἱπίος τὰ ξηρὰ ἢ στερεαῖ Ζια]. 481 38. τὰ γεηρὰ 
λίαν ἐξατμίζοντος τῷ ὑγρῷ μετὰ τῷ θερμᾷ γίνεται σκληρὰ 
ἢ γειύϑη τὴν μορφήν, οἷον ὄνυχες ᾧ κέρατα ἢ ὁπλαὶ 
ῥνγχη Ζμβθ.1483.515. τὸ κέρας γὴς μᾶλλον, μαλάτ- 



κέρας 

τεται μδιο. 888 581, 889 11. 6. 888 482. 9. 885 811... 

-- 1. τί ἐστι. τίνος ἕνεκεν ἡ τῶν κεράτων φύσις ἢ πῶς 
ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα μόρια Ζμγϑ. 668 "20. Ζμὸ 8. 684 380. 
γ1. 661 581. ἑπλὴ Ἂ χηλὴ τὴν αὐτὴν ἔχει κέρατι φύσιν, 
ὥσθ᾽ ἅμα ἢ τοῖς αὐτοῖς ἡ σχίσις γίνεται τῶν ὁπλῶν ὸ 
τῶν κεράτων ,“Ζμγ 2. .868 829. σύνεγγυς κατὰ τὴν ἁφήν 

ἐστι τοῖς ὀστοῖς ᾿ τὰ τοιάδε τῶν μορίων οἷόν ὄνυχές τε ἢ 
ὁπλαὶ ὼ χηλαὶ ἢ κέρατα ὸ ῥύγχη τὰ τῶν ὀρνίθων Ζμβ 9. 
666 Ῥᾳ, Ζηβὸ. 748 516. γ11. 162 ὅϑος ἔνυχες ὸ τρίχες 

ὺ ὁπλαὶ κέρατα ὦ ῥύγχη κ᾿ τὰ πλῆκτρα συνίσταται 
ἐκ τὴς ἐπικτήτυ τροφῆς ᾿ τῆς αὐξητικῆς 2γβ6. 184 81. 
πι62. 898 828. ὄνυχες ὺ τρίχες ὼ κέρατα ὸ τὰ τοιαῦτα 

γίνεται ἐκ τῷ ὀέρματος Ζγ868. 14 420. ὁμοίως τοῖς δέρ- 

μασι συνακολυθᾶσιν ὁπλαὶ ὼ χηλαὶ ὼ ῥύγχη ὼ κέρατα χθ.: 
19119. --- τὸ ἔργον τῷ κέρατος ΖμΎ 2. 662 526. τὸ κέ- 
ρας βοηθείας αἴτιον. βουθείας ὸ ἀλκῆς χάριν ἔχυσι τὰ ζῳο- 
τόκα, ὃ τῶν ἄλλων τῶν λεγομένων ἔχειν κέρας ὀδενὶ συμ- 
βὲ ἔβηκεν" δὲν γὰρ, χρῆται τοῖς κέρασιν ἐτ᾽ ἀμυνόμενον ὅτε 
πρὸς τὸ κρατεῖν. ἅπερ ἰσχύος ἐστὶν ἔργα Ζμγϑ. 662 "82, 

21. β9. 865 »Τ. τὰ πρὸς ἀλκὴν ἐν τῇ φύσει ὑπάρχοντα 30 

μόρια, οἷον ὀδόντες ἢ χαυλιόγοντες ᾧ κέρατα ᾧ πλῆκτρα 
Ζιδ11. 588 015. τοῖς κέρασιν “ἀμύνεσθαι Ζμγ2. 668 412. 
πχζ 9. 948081. τὰ κέρατα πρὸς ἀλκὴν χρησιμώτατα, πρὸς 

τὸν ἄλλον βίον ἀνοχλότατα Ζμγ2. 6638 }19. --- 2. αυΐδυ8 
ΔΗΪ Δ] θὰ8 οογηυδ ἀδίδ βἰηῦ, ΘΟΥΏ.8 ΡΑγίοβ, οογησα οδν8 
5 Π]άα. κέρας ἔχει ὐδὲν μὴ ζῳοτόκον, καθ᾿ ὁμοιότητα ὸὲ 
ΩΣ μεταφορὰν λέγεται ἢ ἑτέρων τινῶν κέρατα" ἀλλ᾽ ὑδενὶ 
αὐτῶν τὸ ἔργον τῷ κέρατος ὑπάρχει Ζμγ3. 662 "24. τῶν 

ἐχόντων κέρας δι᾿ ὃλυ μὲν ἔ ἔχει στερεὸν μόνον ἔλαφος, τὰ 
δ᾽ ἄλλα κοῖλα μέχρι τινός, τὸ δ᾽ ἔσχατον στερεόν Ζιβι. 
εὐὲ 86, Ζμγ3. 608 "15, 12. τὸ κοῖλον (πέρας) ἐκ τῇ δέρ- 
ματος πέφυκε μᾶλλον. περὶ δὲ τῦτο περιήρμοσται τὸ στε- 
ρεὸν ἐκ τῶν ὀστῶν, οἷον τὰ κέρατα τῶν βοῶν Ζιβι. 5800 
48. γ9. 517821. το κοῖλα συνεχῶς ἔχει, ἐὰν μή τι βίᾳ 
πηρωθὴ Ζιβι. 500312. τῶν διχαλῶν τὰ μὲν πολλὰ κέρατα 
ἔχει πρὸς ἀλκήν Ζμγ2. 662 υ8ὅ, 668."21. Ζιβι. 49916. 
ὀρθῶς τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ποιῆσαι τὴν τῶν κεράτων φύσι. 
ὅσα εἰς κέρατα ἐκδίδωσι καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς τροφῆς ἧττον 
τὴν κεφαλὴν ἔ ἔχει δασεῖαν" τὴν περισσωματικὴν ὑπερβολὴν 
τὴν ῥέσσαν ἐξ ἀνάγκης εἰς τὸν ἄνω τόπον τοὶς μὲν εἰς 40 
ὀθόντας ἢ χαυλιόδοντας ἡ φύσις ἀπένειμε, τοῖς δ᾽ εἰς κέ- 
ρατα Ζμγ 2. 668 384, 6602 024. πιθ2. 898 324. Ζμγ3. 
668 }84, 66451, 8, 8. --- τῶν πολυσχιδῶν δὲν ἔχει κέ- 
ρας, ἅμα χαυλιόδοντα καὶ ἢ κέρας δὲν ἔχει ζῷον Ζμγ2. 662 
581. Ζιβι. ὅ01 319. --- 8. ὁογπυδ φονν. οἱ ἔλαφοι οἱ μὲν 
ἄρρενες ἔχυσι κέρατα αἱ ὁὲ θήλειαι ἐκ ἔχασι Ζμγ1. 662 

81,2. 6603 12, 664 "6. Ζιβι. 500 86. δ11. 838 519. ποδό. 
1460 581. γνῶναι τὴν ἡλικίαν τοῖς κέρασι Ζιι ὅ.611 Ὁ). 
εἰ ἐνιαύσιοι Π φύυσι κέρατα. πλὴν ὥσπερ σημεία χάριν 
ἀρχήν τινα, φύυσι διετεῖς πρῶτον τὰ κέρατα, εὐθέα, καθάπερ 
παττάλυς Ζιιδ. 611331, 83. ἀποβάλλειν τὰ κέρατα Ζμγϑ. 
6683 "12. θ5. 88028,81. Ζιβι. 5800310, περὶ τὸν Θαρ- 
γηλιῶνα μῆνα Ζιιδ. 611 "8, οἱ ἔλαφοι ἀποβάλλυσι τὰ κέ- 
ρατα ἐν τόποις χαλεποῖς κα κ δυσεξευρετοὶς" ὅθεν καὶ κ ἡ παροιμία 

γέγονεν “ αἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀποβάλλυσιν' Ζιδ. 611826, 
εἴ παροιμία. πονεῖ ᾿ τόπος ὅθεν τὰ κέρατα ἀπέβαλον θ5. 
8811. νέμονται νύκτωρ’ μέχριπερ ἂν ἐκφύσωσι τὰ κέρατα, 

ἡλιάζονται, ἵν᾽ ἐκπέψωσι ΕΚ ξηράνωσι τὸ κέρας, Ζιιδ. 611 
"18, 15. καλῶνται ἀμυντῆὴρες (ὑνεμγίπκθη) τὰ προνενεὺ- 
κότα τῶν φυομένων κεράτων εἰς τὸ πρόσθεν, οἷς ἀμύνονται 60 
Ζιιδ. 6115. ἡ τῶν κεράτιυν ἐξοχή, σχίσις, αὔξησις, ἔκ- 
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κρισις Ζμγ2. 668 48, 29, θ64 48. Ζγα30. 128 Ὁ21. εἰς τὸ- 
ὀρθὸν νεται καὶ αὔξησις τῷ γέροντι τῶν κεράτων, τίνες ὑκέτι 
φύυσι. κέρατα Ζιδ. 6117. 50. 682 411. τὸ ἀριστερὸν ὕδὲειῖς 
πω ἑώρακεν, τὸ δεξιὸν κέρας, ἀχαΐνης ἔλαφος ἐπὶ τῶν κε- 
ράτων ἔχων κιττόν Ζιιδ. 611.529, "18 ΑὐὉ. ἢ 881. 1638 
086. θ5. 881 82. -- 4, τὰ μονοκέρατα ἔχει τὸ χέρας ἐν 
τῷ μέσῳ τῆς κεφαλῆς ΖμΎ2. 668 525. --- ὅ. κέρατα ἱπ- 
πελάφων Ζβι. 499."2, 8. --- 6. ΘΑΥΙΘΟΓΠΙΟΓΌΤΩ ᾿βογηυβ, 
τοῖς βονάτοις τὰ κέρατα γαμψά, κατεστραμμένα αὶ τὸ ὀξὺ 
κάτω παρὰ τὰ ὦτα, κεκαμμένα εἰς αὑτά, τῷ μεγέθει σπι- 
θαμιαῖα ἢ μικρῷ μείζω, ἡ ̓μελανία καλὴ ἢ λιπαρά Ζμγ2. 
968 .514. 61. 880518. Ζβι. 499 082. (45. 880 381,85. --- 
οἱ βόες οἱ ἄγριοι τὰ κέρατα ἐξυπτιαάζοντα ἔχωσι ᾿μᾶλλον 
Ζιβ1. 49951. ---- ὀπισθονόμων βοῶν κέρατα Ζμβ18. 669 
419, τῶν ἐν Νευροῖς 6.821. 1532.339. 328. 1532 "2. --- 

κέρατα ταύρων ἡ θηλειῶν βοῶν Ζιδ11. 588 "28. Ζμγ!. 
θ62 88. πι86. 894 528. 57. 897 Ρ27. οἱ νέοι τὲς πόδας ὅ; ἥτ- 
τον ἀλγᾷσιν, ἐάν τις ἀλείφη κηρῷ ἢ πίττη ἢ ἐλαίῳ τὰ 
κέρατα (κεράτια εἰ Ο ὶ ΡΙ9} Ζιθθ. 598 ὑ14. 28. 804.316. 
διὰ τί ὁ Αἰσώπε Μῶμος διαμέμφεται τὸν ταῦρον Ζμγ3. 
668 386. ---- κέρατα προβάτων, κριῶν Ζμγ1. 662 58. Ζιθ2. 
590 029. πιδ6. 894 028, ἐν “Διβύη εὐθὺς ϑεται κέρατα 
ἔχοντα͵ τὰ κερατώδὴ τῶν κριῶν, δ᾽ μόνον οἱ ἄρνες. ὥσπερ 
“Ὁμηρός φησιν (ὸ 85), ἀλλὰ ὼ τἄλλα: ἐν δὲ τῷ Πόντῳ 
τόναντίον: ἀκέρατα γὰρ γίνονται Ζιθ28. 606418.--- τὰ μώνυχα 

ἀντὶ κεράτων ὼ ὀδόντων ἔχει τὴν τὸ ὄνυχος φύσιν Ζμὸ 10. 690 
47. --- Ἴ. πάντα ὅσα κεφατοφόρα, τετράποδά ἐ ἔστιν, εἰ μή τι 
καταὶ μεταφορὰν λέγεται ἔχειν κέρας ὶ λόγω χάριν, ὥσπερ τὸς 
περὶ Θήβας ὄφεις. οἱ Αἰγύπτιοί φάσιν (Πδτοά 11 14), ἔχον- 
τας ἐπανάστασιν ὅσον προφάσευςς χάριν Ζιβι. 800 38. --- 
8. οτυβίβοθοτίπι ΘηίΘΠΠΒΘ. ὁ ἀστακὸς ἔχει ἐπάνω τῶν ὁδόν-- 
των τὰ κέρατα μακρά, βραχύτερα δὲ λεπτότερα πολιὴ 
ἣ ὁ κάραβος, ὼ ἄλλα. τέτταρα τὴν μὲν μορφὴν ὅμοια τι- 
τοις, βραχύτερα δὲ ἢ λεπτότερα Ζιδ2. 526 381 ΑὐὉ. οἱ 
κάραβοι καταβαλόντες τὰ κέρατα πλάγια" μάχονται πρὸς 
ἀλλήχως τοῖς κέρασι ἐξαίροντες ὸ τύπτοντες Ζιθ2. 591 27, 

29. -- 9. μέγας τις σκώληξ ἔχει οἷν οἱον κέρατα Ζιε19. δ51 

θ10. --- 10. ἔνια ἐν τῷ σκότει ποιεῖ αἴσθησιν οἷον μύκης, 
κέρας, κεφαλαὶ ἰχθύων λεπίδες ὦ ὀφθαλμοί Ψβι. 419 
85. ,ἐλαφείν κέρατος θυμιωμένα τὰ πλεῖστα τῶν ἐντόμων 
φεύγει Ζιὸ 8. δὅ84 "28. τὰ κέρατα τῶν νέων χμαινόμενα 
τὴ κηρῷ ἄγεται ῥᾳδίως ὅπυ ἂν τις ἐθέλη Ζιθο. 9512 
ΑὐΡ. ἤδη ὁὲ ὼ κέρας αἱξ ἔχυσα ἐγένετο πρὸς τῷ σκέλει 
Ζγὸδ4. 110 581. ἡ τὸ ἀνθρώπε χὲρ ὁ ὄνυ ὶὶ χηλὴ καὶ ὼ κέ- 
ρᾶς Ὕνεται ὼ δόρυ ὼ ξίφος ὼ ἄλλο ὁποιονῶν ὅπλον ῃἢ ὄρ- 

γᾶνον Ζμὴ 10. 6878. --- κέρας, ἱπϑίταπιθηϊαπι ταυβίουπι. 
τὑπὰθ βοπὶ ναυὶοὔαβ οἰβοϊδιυν ακ 803 διτ "4. σημεῖον τῷ 
ἀκύειν ἢ μὴ τὸ ἠχεῖν αἰεὶ τὸ ἧς ὥσπερ τὸ κέρας ψβϑ8. 
420 810. --- κέρας νοῦ τα! ξδτθ. οἱ ἱππεῖς ἐπὶ τοὶς κέρασιν 

141. 1508 Δ94. ὁ ἱππεὺς ἐπὶ κέρας ἐκτρέχει κθ. 899 "8. 
-- ἐπὶ θάτερον κέρας κατὰ στενὸν διήκων αὐχένα ὁ ᾽κε- 
ανός κϑ8. 398 "5. --- (κέρας ἴοτι βου θοπάμππι ρτὸ κέραμον 

ακ801 528.) 
Κέρας ἐν Ἰνθοῖς 611. 885 "5. 
κέρασος. οἱ καρποὶ τῆς κερασυ ᾧταδ. 820 18. (Ῥτγαπὺβ 66- 

τΑΒὰΒ γ6] ἀνία 1.) 
κεράτινος. ᾿Απόλλωνος τῦ᾽ γενέτορος βωιμές, ὅς ἐστιν ὄπισθεν 
τῇ κερατίνε 441. 1551 "14. 

κεραάτιον. 1. ἴαθ88 ἙΑΠορΙ. ἐπ᾿ ἄκρων αἱ ὑστέραι τῶν κα- 
λυμένων κερατίων εἱλιγμὸν ἔχυσιν αἱ τῶν πλείστων Ζιγ 
1. 510}19. 3. δηΐθηπδθ, τῷ καράβυ κεράτια μικρὰ 



8384 κερατοφέρος 

ὑποκάτω λεῖα, τῷ καρχινίν κεράτια δυο λεπτὰ πυρρά Ζιὸ 2. 
526 51. 4. 539 527. --- 8. τοηίδου]α. τῶν στρομβοειδῶν, 
τῶν μονοθύρων ᾧ διθύρων Ζιὸ 4. 528 094, 529 327. 

, - ΄ Ν , ᾿ λυ» Ν 

κερατοφόρος. τῶν ζῴων τὰ μὲν κερατοφόρα τὰ δ᾽ ἀκερα 
Ζιβι. 499}15. τοῖς κερατοφόροις τίνα ὁμοίως ἔχει πᾶσι 
Ζιγ1. 510}18. τὸ κερατοφόρα τετράποδα Ζιβ1. 0052, ὅκ 
ἀμφώδοντα ΖΙβ1. 501513. 11. 607 485,}12. Ζμγ2. 668 
585. 14. 614381. β6. 651 080, πλείος ἔχει κοιλίας, μηρυ- 
καζει Ζμγι4. 6147, 6156 50. πάμπαν μικρὸν ἐδέν ἐστι 
κερατοφορον Ζιβ11. 501 038. Ζμγ2. 668 "25. 14. 615 Ρὅ. 10 
τὼ πλεῖστα τῶν κερατοφόρων διχαλά Ζμγ2. 668 518. ΖΙβΙι. 
4991. τὰ κερατοφόρα ἔχει χοτυληόόνας ἐν τὴ ὑστέρᾳ 
Ζιγι. 511 329, σπλῆνα στρογγύλον Ζμγ12. 618 082, μα- 
στὰς ἐν τοῖς μηροῖς Ζμδιο. 688 "88. τῶν κερατοφόρων τὸ 
γάλα πήγνυται Ζμγ15. 610.318. οὗ ῥγαδίεγθα ΖΙβι1. 498 16 
081. πιά4. 895 "18. 2 δὰ Αδ14. 9818. 

κερατώδης. τὰ κερατώδη τῶν ζιμων καρποφάγα ἐστι Ζιθθ. 
898 518, στέαρ ἔχει Ζμβῦ. 661."82. τὰ κερατυίΐδη τῶν 

ε 

κριῶν Ζιθ28. 600 .519. ὰ 
κεραύνιος διὰ τί καλεῖται ὁ θεός κί. 401 817. 20 
κεραυνός. περὶ κεραυνὸ μβ9. Ὑ1. ἀοΐ μγ1. 871519. κά. 

895 822. οἱ κεραυνοὶ κάτω πίπτυσιν͵ κεραυνῶν πτώσεις μαά. 
842 318. 1. 3839 54. θερμὰ ἀπὸ ἐπιτημάνσεως κεραυνῶν 
πκὸ18. 931}20. ὅταν κεραυνὸς εἰς θάλασσαν ἐμπέση, ἅλες 
ἐξανθῶσιν ἢ 210. 1516 324. τες κεραυνὲς ὑπομένειν φερο- 35 
μένας διὰ μανίαν ηεγ1. 1229 Ρ27. ᾿ ᾿ 

κεραυνᾷσθαι οἴονται (οἱ καθεύδοντες) μικρῶν ἤχων ἐν τοῖς 
ὠσὶ γινομένων μτ1. 463.312. Φαέθοντα κεραυνωθέντα πεσεὶν 
εἰς τὴν λίμνην θ81. 886 "2. 

Κέρβης ποταμὸς ἐν Εὐβοίᾳ θι1τ0. 846 088. ᾿ 80 

κερδαίνειν, ἀοῦ ΗΕΙ. 1182 "14. ορρ ζημίαν λαβεῖν χμβϑ. 
1901 380. μηδὲν κερδαίνειν Πε8. 1808 Ρδ. κερδαίνειν ἀπὸ 

τινος Ηδ8. 1122511, 12. κερδαίνειν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν Πεβδ. 
1309 54. μὴ εἶναι τὰς ἀρχὰς κερδαίνειν ΠεΒ. 1808 "88. 

κερθαλέος, ἀεῖ ηεβ8. 1221 588. τς 85 

κέρδες Ἰαϊίοσθ βεπϑὰὶ Ηε7. 1132 312, ρῥτγοργὶθ ἀϊούαπι Ηεῖ. 

1182 1). ορρ ζημία, δίκαιον ηεβ 8. 1221 34. ορρ ζημία 
Ῥα12. 1372 38,12. ΠΕε2. 1802 882. ἀϊδὲ τιμή Πεβ. 1808 

410,88. 2. 1302 382, 38. διαφθείρειν διὰ κέρδος ΠΎ 16. 
1281540. πλεῖστον ποιεῖν κέρδος Πα9. 1251 "5. τῆς ἐνδείας 40 
ἐπικυρία τὸ κέρδος Ηθ16. 1168 "δ, 8. 

. κέρθιος. ὀρνίθιόν τι μικρόν, ἄρδον Ζι17. 616 "28. (Οθνιμία 
Ταταὶ ΠἸαγὶ8 8ὰ. 121, 71. Καὶ 9719 Οἵὐ 80. 1απἰὰβ γταᾷρθ8 νοὶ Ο(ο]- 
Ἰατῖο 6 80. «νῖβ ἱρῃοία 5. 1{110. ΑΖι1 9ῦ, 46.) 

Κερκιδᾶς (Ὁ Ζμγ10. 618 521. Η 45 
κερκιδοποιική, ὑπηρετικὴ τὴ ὑφαντικῇ Παβ. 1250 86. 

κερκίζειν. εἰ αἱ κερκίδες ἐκέρκιζον αὐταί Πα4. 1258 "81. 

κερκίς. εἰ αἱ κερκίδες ἐκέρκιζον αὐταί Παά. 1268 "81. ἡ τῆς 

κερκίδος φωνή ἐν τῷ ᾿Σοφοκλέυς Τηρεῖ (ἀναγνώρισις) πο1 6. 
145481. --- ἡ ἐν τῷ ἀγκῶνι κερκίς πνῖ. 484 028. ὑδὲ 50 
τὸς πόδας κάμπτειν ἐδυνάμεθα, εἰ μὴ ὃυο αἱ ἐν τὴ κινήσει 
κερκίδες πνῖ. 484081. --- ἡ λαταξ ὀδόντας ἔχει ἰσχυρός, 
νυχτωρ πολλάκις τὼς περὶ τὸν ποταμὸν κερκίδας ἐκτέμνει 

τοῖς ὀϑῶσιν Ζιθδ. 595 52. (Ρορυ]08. 4]θα νϑὶ ὑγϑαιαϊα ἢ, οὗ 
5.1609.) 55 

κέρκισις, ἀἰδὶ σπάθησις Φη2. 348 7, 28. ᾿ , : 

κέρκος (Υ] κέρκη Ζιβι. 800 81). κέρκον ἔχει πάντα σχεδὸν, 
αἰ μόνον τὰ ζῳοτόκα ἀλλὰ ᾧὶ τὰ ὠοτόκα" ἢ γὰρ ἂν μὴ 
μέγεθος αὐτοῖς ἔχον ἦ τῶτο τὸ μόριον, ἀλλὰ σμικρῦ (εε 
σημείν) γ᾽ ἕνεκεν ἔχωσι τινα στόλον. ὅπως ἐν φυλακὴ ἡ 60 
σκέπη ἢ τὸ λειτυργῶν μόριον τὴν ἔξοδον τὸ περιττώματος, 

κέρκος 

τὴν καλυμένην ἀρὰν ἡ, κέρκον αὐτοῖς (τοῖς τετραπότι αὶ τοῖς 
ἄλλοις) ἀπέδωκεν ἡ φύσις Ζμὸ 10. 089 "2, 80. τῶν τετρα- 
ποόων υὐοτόκων ἢ ἐναίμων κέρκον τὰ μὲν πλεῖττα ἔχει 
μείζω, ὀλίγα δ᾽ ἐλάττω" τοῖς μὲν ἔχυσι πόδας τὸ ὀπίσθιόν 
ἐστι σκέλος τὸ κάτωθεν μέρος πρὸς τὸ μέγεθος, τοῖς δὲ μὴ 
ἔχυσιν ὠραὶ ἡ κέρκοι ἡ τὰ τοιαῦτα Ζιβ10. 502 "88. 1. 500 
581. ὅσα κέρκυς ἔχει μῆκος ἐχέσας ἡ ταύτας ἐπικεκόσμη- 
κεν ἡ φυσις θριξί, τοῖς μὲν μικρὸν ἔχωσι τὸν στόλον μακραῖς, 
ὥσπερ τοῖς ἵπποις, τοῖς δὲ μακρὸν βραχείαις. ἀκολυϑῦσι κατὰ 
τὸ σῶμα αἱ κέρκοι δασύτητι ἢ ψιλότητι ὅσων αἱ κέρκοι 
μέγεθος ἔχασιν" ἔνια γὰρ μικρὰν ἔχει πάμπαν. ὅσοις τὸ 
σῶμα δατυὺ λίαν πεποίηκε καὶ φύτις. τύτοις ἐνδεῶς ἔχει τὰ 
περὶ τὴν κέρκον Ζμβ14. 658 382,}1. Ζιβ1. 499510 (οἵ 
1μρνγο8. 188). --- 1. τῶν κέρκων διαφοραί τ᾽ εἰσὶ πλείως 
ἡ φύσις παρακαταχρῆται ὼ ἐπὶ τύτων, αὶ μόνον πρὸς φυ- 
'λακὴν ἡ σκέπην τῆς ἕδρας, ἀλλὰ ἢὶ πρὸς ὠφέλειαν ἡ χρῆ- 
σιν τοῖς ἔχυσιν Ζμδιο. 6901, 689 "80. κέρκυ δασύτης 
τραχύτης, ψιλότης Ζιβ1. 499.510. ζ10. 560 "29. Ζμβ!4. 
θ58 "1. κέρκος μακρα, μικρά, μείζων, ἐλάττων, ἔχυσα 
μέγεθος μῆκος, σημείν χάριν Ζιβι. 498 "18, 499510. 8. 
602 22. 10. 802 588. 11. 508 819, ζ10. 568 Ρ29. Ζμβ14. 
θ68ὅ8582. δ10. 689 "2, 80. 11. 693 318. τὴν κέρκον κινεῖν, 
κατατείνειν, προσαναπτύττεσθαι Ζιζ 18. 512 324. ι44. 680 

ΑΙ, Ε11. 549 02. ἄκρα ἡ τῆς κέρκυ σύμφυσις ΖΙβ11. 503 
ῬΙ4, --- 2. οδϑυᾶα ργϑϑῦοῦ Βοπιίπϑιῃ οχμπίθαβ ἔδγα ϑηϊπια- 
ἴθ δὲ ονὰ ριρηθηθίθαβ, νϑὶαυὶ πιθήκυ. σημείν χάριν, κήβυ 
Ζι38. 502 22 (οὔ ὠρα 1 εὐ Μ 465). 9. 502 Ρ25, λέοντος, 
κυνός, ἄρκτα, ὑαίνης Ζιι44. 6801. ζ΄82. 519 020, 325. 
Ζμβι4. 6581. Ζγγθ. 1519, καμήλυ, βονάσω, βοός, 
ἐλάφυ, φωώκης (οὔ ρα 1), ἵππν τὸ ποταμίν, ὑός ΖΙβΙ1. 
499 219, 498 δ18. 7- ὅ02 415. 18. 8068 "24. ι45ὅ. 680 ν4, 

περὶ τὴν ὡραν τῆς ὀχείας αἱ ἵπποι τὴν κέρκον κχινῶσι πυκνά 
Ζιζ 18. 513 .324. --- αἱ νυκτερίδες ὅτε κέρκον ἔχωσιν ἅτ᾽ 
ὀροπύγιον, διὰ μὲν τὸ πτηνὰ εἶναι κέρκον, διὰ δὲ τὸ πεζὰ 
ἀροπυγιον- ἡ κέρκος ἢ ἐμποόιος ἄν ἦν ὑπάρχυσα ἐν τοῖς 
πτεροῖς Ζμδιϑ. 6918, 12. -- 8. φιιρβὶίογαπι. αἱ κέρκοι 
ἀποτεμνόμεναι τῶν τε σαύρων καὶ τῶν ὄφεων ᾧφυονται" ἀπο- 
ὄύεται τὸ γῆρας, ἀπὸ τὴς κεφαλῆς ἀρξάμενον μέχρι τὸς 
κέρκα Ζιβι1. 508 "7, θ61τ. 600 082. ὁ χαμαιλέων ἔχει κέρ- 
κὸν μακρὰν σφόόρα, εἰς λεπτὸν καθήκυσαν ἢ συνελιττομένην 
ἐπὶ πολύ. καθάπερ ἱωαντα, συμμεταβάλλεσαν ὁμείως τῷ 
λοιπῷ συΐματι, σάρκα ἔχει περὶ ἄκραν τὴν τὰς κέρκυ σύμ- 
φυσιν ΖΙβ11. 608 319,08, 14. --- 4. ρίἰβοίαμι. τρυγόνος, 
βάτι, κεστρέως κέρκοι Ζιζ10. 005 Ρ29. ι2. 610 Ῥ1ῦ (Υ8Υ 
ὡρά 8, ἀραῖον 1). --- δ. οτυβίδοδοταω, τὰ μαλακόστρακα 
ὀχεύεται ὅταν ὁ μὲν ὑπτίαν ὁ ὁ’ ἐπὶ ταύτης ποιήση τὴν 
κέρκον Ζιεῖ. 541 Ῥ22 ΑὐὉ. κέρκον ἔχυσι καρίδες ἄστακοι 
καρκίνοι Ζμδ᾽ 8. 684 516. Ζιεῖ. 841 020. Ζμὸ 11. 692 518, 
κάραβοι Ζιδ 2. 825 Ῥ317. εἴ. 541 519 (οἵ ὑρά 6, ἀραῖον ὅ). 
κάραβος τοῖς ὑραίοις νεῖ, τάχιττα ὁ᾽ ἐπὶ τὴν κέρκον τοῖς ἐν 
ἐκείνη πτερυγίοις Ζια ὅ. 490 58. τῶν καραβων ἡ θήλεια τὰ 
ῳὰ τίκτωσα ἔοικε προσάγειν πρὸς τὰ χονὸρωόδη τῷ πλάτει 
τὴς κέρκυ προσαναπτυττομένης (ΘομδηΖβρί!Ζθ) Ζιε1 7. 549 
02 Αὐϑ. ἑκατέρωθεν ἀπὸ τὴς κέρχν ὁ ἀπὸ τῷ θώρακος δυο 
διαστήματα μάλιστα ἀπέχει Ζιε17. 549 380 οἵ Ρὶ οἱ Αυῦ 
([οτὺ ϑομυδηζρίαἰξθη). ---- 6.. μαρτιχόρας ἔχει τὴν κέρκον 
ὁμοίαν τὴ τῷ σκορπίν τῷ χερσαία Ζιβ1. 501 80. --- 1. αἱ 
ἀκρίδες τίχτυσιν εἰς τὴν γὴν καταπήξασαι τὸν πρὸς τὴ 
κέρκῳ καυλόν (Δοαϊοο ἀοίοάίοηα 8. ονἱβ ἰπβογυϊθηιθ) Ζιε38. 
865 21. οἵ 5.1 387. (κέρκος οὐ ϑρὰ αυοπιοάο αἰἴογαπι 
8174, 81, ΠΠ800, 808. ΚαΖι 64: ΥΝΙΓθΘΙΒο γβῃΖ.) 



κερκοφόρος 

κερκοφόρος. 
489081. εὅ. 8408. οἴ81 8ὅ. 

Κέρκυρα οβ1850 380. --- Κερκυραϊκοὶ ἀμφορεῖς θ104. 
889 "8. --- Κερκυραίων πολιτεία ἢ 469. 470. ὑπερήφανοι 
ἐγένοντο οἱ Κερκυραῖοι εὐπραγῶντες Γ 470. 1585 "21. αἱ 

μάστιγες αἱ Κερκυραῖαι διάφοροι παρὰ τὰς ἄλλας 470. 

1558 "25. 
Κερκύων Καρκίνυ ἐν τῇ ᾿Αλόπη Ἠη8. 1160}10 (Ναιοϊς ἔν 

τ Ρ 619). ᾿ Ἵ 
Κέρκωψ Ἡσιόδῳ ζῶντι ἐφιλονείκει 85. 1480}81. 
κερματίζειν (ἣν τροφὴν) εἰς πολλά Ζμγ1. 662818. ἀὴρ 

εἰς μικρὰ κερματισθεὶς μββ. 361811. 
χεστὸν ἱμάντα (ἔοι "ΕΞ 214) Ηη7. 1149}16. 
κεστρεύς. 1. Μυρ!οἰ ἀεὶ. ΠΟΠῚ βόπότίᾳιϑ Ὁ 1 826, τοίογίαγ 

τῶν σελαχιῦν τὰ πλατέα ἢ κερκοφόρα Ζιαδ. 

ἰμίον τιὶς προμήκεις, τὰ μακρὰ ὺ πάχος ἔχοντα Ζιβι8. 1δ 
504 082. Ζμὸ 18. 696 38, τὸς λεπιδωτύς, προσγείες, χυτύς 
Ζιζ18. 56061.319. θ18. 598 810. εϑ. 543 δ2, αὶ σαρχοφάγυς, 

ὅσα ἐκ ἀλληλοφαγεῖ Ζιθ5. 591817. 37. 0621}6. 299. 
1529 "16. καρχαρόδυς ὦν [399.1529 16. γοίδυθαν δὐΐδτα 
ἰμῖδγ τὸς μάλιστα ὀξνηκόυς τῶν ἰχϑύων Ζιὸ 8. ὅ84 "8. -τ 
ὁ κεστρεὺς ἔχει ἐπὶ μὲν θάτερα τῆς κοιλίας πολλὰς ἀπο- 
φυάδας, ἐπὶ ὁὲ θάτερα μίαν" ἔχει ὀρνιθώδεις τὰς κοιλίας ἢ 
σαρκώδεις Ζιβ11. 808 018. Ζμγ14. 6756511. “Ε 801, 81. 
τ βθχὺβ Ζιεῦ. 641 320. ζ15. 569."28, 21. κύυσι τριάκοντα 
ἡμέρας. μάλιστα πονῶσι τὴ κυήσει, κεστρεὺς φαῦλος κύων 25 
ἐστιν Ζιε11. 5483 014, 16. ζ 11. 510 "7, 3. θ30. θ07 525, 
τίκτυσιν ἅπαξ. χειμῶνος, μάλιστα ὃ ἄν ποταμοὶ ῥέωσιν 
Ζιεϑ. 548."2.11. 848011. 10. δ48 "8. ἔστι ὼ ἄλλη ἀφύη, 
ἡ γόνος ἐστὶ κεστρέων" τῶτον τὸν γόνον ὐδὲν τῶν -θηρίων 
κατεσθίει. ἐπεὶ οἱ κεστρεῖς ϑόένα τῶν ἰχθύων Ζιε1δ. 569 80 
588. 7. 299.1529 ν21. -- τάχιστος τῶν ἰχθύων" ἐκ τῆς 
θαλάττης ἀναβαίνει εἰς τε τὰς λίμνας. ἃ τὸς ποταμες" εἰς 
τὸς ποταμὲς ἀναπλεῖ εὐθηνεῖ ἐν τοῖς ποταμοῖς ᾧ ἐν ταῖς 
λίμναις Ζι81. 620 "26. ζ 14. 669 21 Αὐθ, θ19. 601 "20. 
τρέφεται. πᾶς κεστρεὺς φυκίοις ὼ ἄμμῳ" λαίμαργος μά- 85 

λιστα τῶν ἰχθύων ὁ ὁ «κεστρεύς ἐστι ἄπληστος, διὸ ἡ κοιλία 
περιτείνεται κ᾿ ὅταν ἥ μὴ νῆστις, φαῦλος Ζιθῶ. 591 322, Ὀ1 
(οὗ Νϑυοὶς ἴῃ Βυ Ποῦ Ῥούθυβθυσς Αοδὰ 1801 821. ΒΘ Πρ, 
δὰ Ἀ}. 51 518). ὅταν φοβηθῆ, κρύπτει τὴν κεφαλὴν ὡς 
ὅλον τὸ σῶμα κρύπτων" ζῶσι πολλάκις ἀφηρημένοι τὴν 40 
κέρκον" ΚΑΡΟΙΝ τῷ μετοπυΐρα" πολλάκις ἡμέρας καθεύδει 
Ζιθ2. 591 "8. .5. 610 "10. 871. 621 21. δι0. 581588. λά- 
βραξ αὶ κεστρεὺς πολεμιώτατοι ὄντες κατ᾽ ἐνίως καιρὸς 
συναγελάζονται ἀλλήλοις: ὑπὸ λαβρακος, πολύποδος ἀπε- 
σθίεται Ζιι2. 610}11, 16. 37.620325,2. λαμβάνεται τριω- 45 
ὄοντι. δελεάζεται μάζῃ Ζιεδ. 841 320. δ10. 88717.38. θ2. 
591 821. (Δα! οαρίΐο γ6] σϑρβϑίυβ 5.1100. 467. Ε 801, 
81. Βοβθ ΑΥὐ ΕΒ 8071. ΚαΖμ 111, 15. ΚαΖι 16, ὅ. Μ 286. 

ΑΖΙΙ 180, 81. ΑΖΎγ 84. Ε 89. δὲ τ.) --- οπυπιογδηΐυν 
τῶν κεστρέων (πᾶς κεστρεύς, πάντες οἱ κεστρεῖς, πυβαθδιῃ 50 
τὸ τῶν κεστρέων γένος Ζιθ2. 691."22. ζι5. 569321) α. ὁ 
περαίας Ζιθ2. 591 424. -- δ. ὁ σαργος Ζιε11. δ48 ἘΝ 
ζι7. 510 "2. --- α. ὁ φεραῖος 399. 1529}17. --- ἃ. ὁ μύξων, 
σμύξων Ζιει1. 643 }14.. ζ11. 5710 52. --- 6. χελλων, χε- 
λων 299. 1629 17. ΖΙΕΙ1. 648 "14. ζ17. 510 ΡῈ (βθὰ ὁ 66 
κέφαλος, ὃν καλῶσί τινες χελῶνα Ζι85. 591 428). -- κέ- 
φαλος ἰδιὰ. -- 5. γένος τι κεστρέων ὀχ ἀπὸ ζῴων Ὑίνε- 
ται. περὶ τὸς τελματιαίας ποταμὲς ἔχει ὦ ὅτε θήλεα ὅτε ἄρ- 
ρενα. ὃ φύεται ἐκ τῆς ἰλύος ᾧ τῆς ἄμμυ Ζγγ11. 162 022. 
β5. 1411. Ζιζ 15. 569.814 (εἴ 5 ὙΒοορὮτν ΙΡ 807). εὖ. 
848 017. 15. 569 317, 11 Αυῦ. 292. 1529 88, τὸ ἐν τῇ 

Υ. 
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λίμνη τῇ ἐν Σιφαῖς Ζμδ18. 690 5. Ζιβ18. 504 }82. Ζπτ. 
108 34, ὅσα ἔχει τὴν μορφὴν ὀφιωδεστέραν Ζπ1. 101 Ῥ29, 
708 38. ἡ δύ: πτερύγια μόνον Ζιβι8. ὅ04 082. Ζπῖ. 108 
λ4͵ 8. (ΔῃρΆ}}}4, δ ουύοῃ ἀο ἀ ΕΠ δηΐπι 179. ΕὈΟΒ ΒϑαπιΘΡ 
ἨΑΙογοπία 1851 Ρ.28. ρ βοὶβ ἱσῃοίυβ Ε' 820, 111. ,ΚαΖμ. 
1160. 5 Ι 100. Ε 80.) --- 3. πὰρ! 8. ΒΡ ἰρῃμοίδ. τίκτει 
κεστρεὺς ἐν τοῖς πρώτοις Ζιζ 11. 510 Β17 (ορρ κέφαλος δ1 1 6). 
κεστρεὺς ᾿ “λέφαλος λεπιδωτοί Ζιζ18. 567.319. κεστρεῖ ὼ 
κεφάλῳ ὁ ὄμβρος ϑ συμφέρει Ζιθι9. 602."1, δοάοτι ἔοτὲ 
γτοίεσθηδαι ὁ κέφαλος ὦ ὁ ο κεστρεὺς ὅλως μόνοι ἃ σαρκχο- 
φαγῶσι Ζι62. ὅ91.»19. 

Κετὸς ποταμὸς περὶ τὴν Κύμην θ95. 888 512. 
κεύθειν φόνον (Επηρ 8417) αν. 4138 }18. 
κεφάλαιον. συλλογισμῶν πολλῶν κεφάλαια λέγειν Ῥβ24. 

1401 39. συνα γα γόντας τὸ κεφάλαιον τέλος ἐπιθεῖναι Μηιϊ. 
1042 "4. ὁ ἐπίλογος τὸ κεφάλαιον ἔχει προτρέψασθαι τὰς 
ἀκίοντας ἢ 125. 1499 "8. τύπῳ ᾧ ἐπὶ κεφαλαίῳ (κεφαλαίν 
ο οοδὰ Κῦ ΝΡ Εποκοϑη 1 51) ᾿λέγομεν, ὉΡΡ ἀκριβέστερον 
Ηβι. 1101 14. 15. υἷς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν. ἐν κεφαλαίῳ 

εἰπεῖν, ὡς ἐν κεφαλαίῳ ᾧΦὸ 8. 216 88. ΨΎΙΟ. 43802]. Ηβ9. 
1109 12. πλ1. 938529. Ῥαδ. 1860 6. β16. 1391.514. 
ρβθ.14271}λΧ2. ὡς ἐν κεφαλαίοις, εἰπεῖν ΠΕΙῸ. 1812 584. 
αν11. 418 "2. παλιλλογήσαντες ἐν κεφαλαίῳ εἶνε κεφα- 

λαίοις, ἀπολογιζόμενοι, δήλωσις ἐν κεφαλαίῳ δ] ρ86.1441 
Β10. 21. 1433 }81. 87. 1444081. 80. 1486 ῬΑ, 384, 12. 

1480 340. Ευοκθοη ΠῚ 26. 
κεφαλαιῦ σθαι. συνθέντας ὸ, κεφαλαιωσαμένυς εἰπεῖν ημβϑ9. 

1201 "22. αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα κεφαλαινμενοι κά. 89.488. --- 

Ρ888 τρόποι πολλοί, κεφαλαιθμενοι. δὲ ᾧ ὅτοι ἐλάττως Φβ8. 
195 538. Μὸ2. 1018 080. τὸ τῶν πλανήτων πλῆθος εἰς 
ἑπτὰ μέρη κεφαλαιώόμενον, κῶ. 592.819. 

κεφαλαιωδῶς. συντόμως κεφαλαιωδῶς ἐπεληλύθαμεν 
ΜΑΤ. 988 518. δέδεικται, εἰπεῖν κεφαλαιωδὼς ΡΎ19.1419 
582. 14. 1410 58, κθ. 8391}9. κεφαλαιωδῶς ἀπολογητέον, 
ἀπαντήσομεν 8] ρ80. 1487 3ὅ. 19. 1488 326. 98; 1489 388. 
851.1444 0817. 38. 1440 385. 

κεφαλαλγίαι παῖο. 800 387. 
κεφαλαλγιῶν 90. 1492 825. 

κεφαλή. 1. δβίοπι. τὸ σῶμα τὸ σύνολον διαιρεῖται εἰς τάδε, 
κεφαλήν, αὐχένα, θώρακα, βραχίονας, σκέλη" τρεῖς τόποι, 
κεφαλή, θώραξ, ἡὶ κάτω κοιλία" τὸ πρὸς τὴν κεφαλὴν μέ- 
ρος Ζιαῖ. 491 328. πλγϑ. 963 484. Ζπθ. Τ01 "12. υῶ. 456 
48, τῆς κεφαλῆς κεῖται τὴν θέσιν ἐν τῷ ,πρόσθεν ἔχων ὁ ὁ 
ἐγκέφαλος Ζιαϊθ. 494 Ῥ24, ὃ ἄνθρωπος μόνος, πρὸς τὸ τὰ 
δλν τελειωθεὶς ἔ ἔχει τὴν κεφαλήν, ἡ κεφαλὴ πᾶσιν ἄνω πρὸς 
τὸ σῶμα τὸ ἑαυτῶν, ἡ ὀρθότης τῆς κεφαλῆς Ζια!1 ὅ. 494 
484, 88. Ζμβι. θ58.319 ςὰ ὑπὲρ κεφαλῆς ἄστρα Οβιά. 
298 31). τα παιδία μέχρι τῷ ἀκρατῆ τῆς κεφαλῆς Ζγβθ. 
144581. Δι ϊταδ! ἰὰπα τὰ πολλὰ κάτω ἔχει τὴν κεφαλὴν διαὶ 
τὸ τὴν νομὴν ἀπὸ τῆς γὴς εἶναι πιδ4. 8971}12. (αἱ ῥίζαι 

τοῖς φυτοῖς στόματος ἢ κεφαλῆς ἔχυσι δύναμιν Ζμδτ0. 
586 585. ψβι. 416 54.) τοίοσίατ ἰηΐον τὸ μέρη ὅσα ὅλα 
ὄντα ἕτερα μέρη ἔχει ἐν αὐτοῖς Ζια1. 486310. αὶ μόνον 

μέρος ἀλλὰ ἡ μέλος ἐστίν Ζια 1. 48639. κεφαλῆς μέρη, 
ἔτοῃβ ἀσθενέστατον μέρος Ζιαῖ. .491381. Ζμγ2. 668 "2. 
τὼ μόρια τὰ ἐν τὴ κεφαλῇ, τὰ περὶ τὴν κεφαλήν Ζιβ1. 
491) υχ4, Ζμγι. 662 ὑ17. δι0. 685 88. κεφαλῆς μόριον 
τὸ ὅς Ζια 11. 492 818. εἰς δύο διῃρημένης τῆς κεφαλῆς, 

τὸ τε ἄνω μορία ἡ) τῆς σιαγόνος τῆς κάτω Ζμὸ!1. 691 
427. ἰίδηιθ κεφαλῇ ὍΡρ αἱ σιαγόνες Ζια 16. 4951 -4. 
βιι. 508 518, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αἱ σιαγόνες τείνυσιν ὀστὰ 

σόα 

οἱ περὶ τὸν οἶνον πόνοι τῶν 



886 κεφαλή 

Ζ. 1. ὅ16 522 (οἵ δἰπι κεφαλὴ ᾧ στόμα, κεφαλὴ ὁ ὀφθαλ- 
μεί Ζιβιτ. 501 54. δά. 529 226. ζ1δ. 669 η80) εἰ ἣ συμ- 
βάλλυσιν αἱ γένυες τῆς κεφαλῆς (τῇ κεφαλὴ οἱ ΄ ΕΙ Ρ 
Α8}) Ζιγϑ. 514310, τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν ὀστῶν. τὸ τῆς 
κεφαλῆς ὀστῶν συνεχές ἐστι τοὶς ἐσχάτοις σφονδύλοις, ὃ 5 
καλεῖται “κρανίον Ζμβτ. 6658 584. Ζιγῖ. 516 .518. σύγκειται 
ὴ κεφαλὴ ὅκ ἐκ τεττάρων ὀστῶν ἀλλ᾽ ἐξ ἕξ, ἐν τὴ κεφαλῇ 
ἀκ ἔστιν ὀστῶν, τὰ ἐν τῇ κεφαλὴ ἐ ἐρείσματα Ζιγῖ. δ16521. 

5.515}18. πνΊ. 484 "15. αἱ ᾿ῥαφαὶ αὐταὶ τῶν ὀστῶν 
συνέχυσι τὴν κεφαλήν, ῥαφαὶ περὶ τὴν κεφαλὴν Ζιγῦ. 51δ 10 

"14, Ζμβτ. 653."87. ἤθη ὠφθη ἢ ἀνδρὸς κεφαλὴ ὁ ὑκ ἔχυσα 
ῥαφοίῖς Ζιατ. 4914. γ1. 516.320. τῆς κεφαλῆς τὸ ἔμ- 
προσθεν Ζμβιο. 6667. Ζιγὃ. 612 582, τὸ ὄπισθεν κενὲν 
Ὰ κοῖλον πᾶσιν Ζμβιο. 6561. Ζια16. 494 "84 (οὔ Πϑνοα 
168), τὸ ἐξόπισθεν Ζιγ8. 513 "14, τὸ μέσον, τὸ μεταξὺ 15 
τῆς κεφαλῆς αὶ τὸ αὐχένος πρόσωπον καλεῖται, ὁ περὶ τις 
ὀφθαλμεὲς τόπος Ζμγ3. 668 325. 1. 662 Ρ19. Ζγβ1. 141 
418. -- φλέβες ἐν τὴ κεφαλὴ πεϑ. 881}14. Ζμγά. 66ὅ 
27, ἐκ τὴς κεφαλῆς, Ζιγϑ. δ18511, Β10, 514821. πλς2. 
9656 Ε7, εἰς τὴν κεφαλὴν τείνυσι Ζιγ3. δ11 084, 512 820, 20 
22, 26,014, 19, 82. οἱ πόροι ὸ τόποι ἐν τῇ κεφαλὴ υά. 
451 518. πιδά. 897 419,34. αἱ συμβολαὶ᾿ τῶν κεφαλῶν 
πνδ. 488088. --- τὸ ἐν τῇ κεφαλὴ δέρμα ἀσαρκότατον 

πλαῦ. 951 "28. ΖΙγΎ11. 017 Ὁ82 (εφαλὴ ἄσαρκος Ζμβιο. 
68ὅ6814,}12, 8). τῶν παιδίων αἱ κεφαλαὶ κατ᾽ ἀρχὰς γί- 36 
νονται πυρραί χθ.19124. --- καὶ κεφαλὴ δασεῖα μᾶλλον 
τῷ ἄλλυ σώματος, ἄνθρωπος ὀλυγότριχον καὶ ἢ μικρότριχον πλὴν 
τῆς κεφαλῆς, τὴν κεφαλὴν δασύτατον πιθ2. 898 420. Ζιβι. 
498 "18. Ζμβ14. 868 θῶ, πι48. 890 385. τρίχες συγγενεῖς 
αἱ ἐν τῇ κεφαλῆ ἢ ταῖς βλεφαρίσι ὶ ταῖς ὀφρύσιν, συγ- 80 
γενικαὶ τρίχες Ζιγιι. 518.520. "5. εὖ πλαῦ. 96181. χθ. 
198 38, 80. ἀεφαλή 14 αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχες πδ18. 
818 ν26.) οἱ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς προσπεφυκυίας χοντες τὰς 

τρίχας ἐπὶ τῷ μετώπυ παρὰ τὴν Τὰς ἀνελεύθεροι φθ. 812 

586. φαλακρῶνται τῆς κεφαλῆς ἔνιοι τὰ πρόσθεν, ὠθεὶς τὰ 85 
ὄπισθεν Ζιγιι. δ18 δῦ. Ζγεϑ. 182 89, 14, 10. πολιῶνται 
τὰς κεφαλὰς οἱ ἄνθρωποι Ζγε8. 183 11. - οδραΐ σοη- 

Ἰαπούαπι οατη 8118 οογροσίϑ8 Ρτθθα8.. τὸ πρὸς τὴν κεφαλὴν 

μέρος Ζ2πθ. ΤΟΙ "12. ὁ θωραξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῆς 

ἐξόὸν τὸ περιττώματος Ζμδιο. 680 "δ. μετά, ὑπὸ τὴν ι0 

κεφαλὴν ὁ αὐχὴν, τὸ μεταξὺ κεφαλῆς ὸ ὥμων κέκληται 

αὐχήν Ζια 1ὅ. 494 δ, Ζμη 8. 664 818. 611. 691 "28. ἡ 

ῥάχις τείνει ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι πρὸς τὰ ἰσχία Ζιγ. 
510 215: - 3. τῆς κεφαλῆς ὑγρότης, ,θερμότης. ἢ κεφαλὴ 

ὑγρότητα οἰκείαν ἔχει πλείστην, ὑγρότης ἐν τῷ περὶ τὴν 45 
κεφαλὴν τόπῳ, ἡ κεφαλὴ μάλιστα ὑγρά, τὸ ὑγρὸν ΡᾺ ψυ- 
χρὸν ἐν τὴ κεφαλῇ, ἐκ τῆς κεφαλῆς ὃ ἱδρως γίνεται πὰς 2. 

965 νρ, 11. λαδ. ϑ57 "25. α10. 881 215. Ζγβθ. 144 812. 

τὸ θερμὸν φέρεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν. ἀπαλλαγέντος τῷ θερμᾷ 
τῷ ἐκ τῆς κεφαλῆς πιδ4. 891 86, 17. λγ15. 968 218. --- 50 
8. πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις, ἔνιαι τῶν αἰσθήσεων ἐν τὴ κεφαλῆ 
90. 1493.380. «ὥμβιο. 686 325,06. δ10. 6868.818. ζ 8. 
4069 .821. ἀκοὴ ἡ ὄψις μάλιστ᾽ ἐν τὴ κεφαλῆ, τῷ ὀσφραντὸ 
ἐν τῇ κεφαλὴ τὸ αἰσθητήριον" αἰσθητήριον δὲν ἔχυσι φα- 
νερὸν οἱ ἰχθύες ἐν τῇ κεφαλὴ Ζμβιο. 656.582, 86. αἰὅ. 56 
440 .525. - ἐκ τῷ στίθυς ἐστὶν ἡ ἀναπνοὴ ὼ ἐκπνοὴ Ὰ 

ἐκ ἐκ τῆς κεφαλῆς τινὶ μέρει Ζια11. 492 "12. κεφαλὴ ἀπο- 
κοπεῖσα φθέγγεται Ζμγ 10. 618514,20. -- 4. ἄνω τὰ 
σωματώδη πρὸς τὴν κεφαλὴν ἰ ἰόντα ποιεῖ τὸν ὕπνον, βαρύνει 
τὴν κεφαλὴν (ὁ νϑφ) ὧν ἐν αὐτὴ, βάρος περὶ τὴν κεφαλὴν 80 

δι’ ὕπνον ἢ μέθην ἢ ἀλλο τι, τὴν κεφαλὴν καρηβαρῶσιν οἱ 

κεφαλή 

ὑπνωσσοντες πιη. 917 386. 1. 916}16. Ζγβο. 144 "7. 
Ζμβ1. 658514. --- τὸ ἐγκεφάλυ, τῶν αἰσθήσεων χάριν 
Ζμδιο. 686 56, 18. διὰ τὸν ἐγκέφαλον μεγίστη Ζγβε. 
144 319. οἱ τῷ μετώπυ τὸ πρὸς τὴ κεφαλῇ ἀναστεῖλον 

ἔχοντες ἐλεύθεροι, ἀναιδεῖς οἱ φοξοὶ τὰς κεφαλάς, αἰσθητικοὶ 
κεφαλὴν μεγάλην, ἀναίσθητοι μωιρὰν ἔχυσιν φ6. 812 084, 
"6. -- δ. κεφαλῆς δια φοραὶ τί σημαίνυσιν φθ. 812 4ρ.9. 
ἡ κεφαλή ἐστιν ἀκανθώδης, ἀκίνητος. ἀναίσθητος, ἄσαρκος 
Ζγγ8. 154 "21. Ζμὸδ10. 686 538. ,β10. 650.514, "8,12. 
ἰσχυρά Ζιά4. 680 54. μεγάλη, μεγίστη, μετρία, μικρά φθ. 
812860. Ζια16. 495 81, 8. ι22. 6171, Ζγβ6. 14 819. 

φδ. 80924. Ζπ10. Τ10 "29. Ζμβιθ. 659 }9. πυρρά, προ- 
μηκεστέρα χβϑ. 191}24. Ζιε12. ὅ44 511. ,»φόδρα τραχεῖα, 
ὑγρά, φθειρωδης, φοξή, χονδρότυπος. ψιλή Ζγγ8. 154 521. 
παῖθ. 861 81δ. Ζιε81. δ 51 7, φό. 8126. Ζμδι4. 697 

519, Ζιιῶ2. 6171. --- τὴν κεφαλὴν ἀποκόπτειν, ἀποτέμνειν, 
ἀφαιρεῖν Ζμγ10. 618 .814, 20, 25, 39. Ζιε2 2. δδ4 08, ζῶ. 
408 324. πιθῖ. 898 "20. ἐρείδειν, ἐξεσθίειν, κρύπτειν, νεύειν, 
στρέφειν. συσπᾶν (ορρ ἐξέρχεσθαι) Ζιεθ. 541 "δ. 22. ὅδ4 
08. 62. 591 "ά. Ζμδ11. 69281, 8. αν16. 418 "5, 6. Ζιδ4. 
528 026, ἡ κεφαλὴ γίνεται κατώτερον Ζπ9. 709 228. τὴν 
κεφαλὴν ἔχειν κατὰ τὸς πόδας. ποιεῖν τὺς πόδας ὑπὸ τὴν 
κεφαλήν μ.80. 851 529, 81, 86. --- θ. δαραῦ, ἀπβίοιῃ Θοπι- 
Ραγαῦ. ἔχει κεφαλὴν πάντα τὰ ὶ ἔναιμα Ζμοιο. 685 285. 11. 
690 518. 9. ὅ8 8 528. υϑ. 456 38. τῶν ἀναίμων ἐνίοις ἀδιό- 

ριστον τῦτο τὸ μόριον Ζμδιο. 68051. τῶν ζῳων τὼ μὲν 

κινεῖ τὴν κεφαλὴν τὰ δ᾽ αὶ κινεῖ πι17. 892 ν19. Ζκϑ. 103 
ν19. τὰ τετράποδα καὶ ζῳοτόκα κεφαλὴν ἔχει ἃ αὐχένα ἢ 
τὰ ἐν τὴ κεφαλὴ μόρια ἅπαντα Ζιβι. 491 "14, 498 029, 
88. Ζμδιο. 686 514. ἀσπαλακος δέρμα παχὺ ἐν τὴ χε- 

φαλῆ, λέων ἔχει κεφαλὴν ἰ ἰσχυρᾶν Ζιὸδ 8. ὅ88 835. .44: 680 
44, ὑός, ἵππε, ὄνα κεφαλή Ζιθαι. 608 "8. 34. 604 "δ. 26. 
605 817. ἔλαφος ἔχων κέρατα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, τὸ ἐντὸς 

ἐκπεφυκὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀστῶν, σκώληκας ἐν τὴ κεφαλῆ 
Ζμγ 3. 6602 Ρ28, 668 484, "10. Ζιγϑ. δ17 322. βι, 508 

427. 29. τ 8: κεφαλὴν ὰ αὐχένα ὼ νῶτον ὼ τὰ ὕπτια 
τῷ σώματος ἡ τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει ἔχυσιν" κεφαλὴ ἁπαν- 
τῶν μικρά" μικρὸν τὸ βάρος τὸ τῆς κεφαλῆς" σκληρότης 
τὸ δέρματος τῷ περὶ τὴν ,κεφαλήν" ἔχυσιν ἐν τῇ κεφαλῇ 
περιττὴν ἢ ἴδιον τὴν τῷ ῥύγχη φύσιν πρὸς τἄλλα Ζιβ12. 
ῦ08 Ρ80. Ζπ10. τι 029, Ζαβιδ. 659 59.138. 6577, 18. 
δ12. 692 δ1ὅ. - τὴν κεφαλὴν ποίαν ἔχει ὁ μα Κακὸ βάνει, 
ὁ κόκκυξ, ὁ στρουθὸς ὁ Διβυκός Ζιι 33. 617 δ. ζτ. δ68 
521. Ζμὸδιά. 697}19. --- τὸ τετράποδα ὑοτόκα ἔναιμα 
ἔχει κεφαλὴν κτλ Ζιβιο. 502 080. --- κεφαλὴ χαμαιλέον- 
τος Ζιβι1. 808 "18, ὄφεων Ζμδ11. 693."1, 8. ΖΙΘ17. 600 ̓  
029, 81. κεφαλὴ ἰχθύων Ζμὸ ι8. 69ὅ 5. θτι. 880 "18. 
Ζιβ13. 5804 14. τὸ ὀξὺ τὴς καρὸόίας πρὸς τὴν κεφαλὴν ὼ 

τὸ στόμα Ζιβι1. 5074. Ζμγά. 600 δ12, ἔνιοι ἔχυσι λίθον 
ἐν τῇ κεφαλῆ, πρὸς τὴ κεφαλῇ πτερύγια Ζιθ19. 601 580. 
Ζμδι8. 696.828, 29, αἰσθητήριον ὐδὲν φανερὸν ἐν τὴ κε- 
φαλῆ" κεφαλαὶ ἰχθύων τινῶν λαμπυσι Ζμβιο. 658 236. 
ΨβΊ7. 419."5. αἰ. 48196. -- βατραχνυ ὴ κεφαλὴ ποία 
Ζγγ8. 154 5217, 80. ὅταν φοβηθῆ. κεστρεὺς Ἀρύπτει τὴν 
κεφαλήν Ζιθ2. 5914. κεφαλὴ τῷ ἀφρῦ τῷ ἀγόνυ Ζιζι5. 
509 080, τῶν θύννων 818. 1581 381. --- τῶν μαλακίων 
ὴ καλυμένη κεφαλή Ζιδ1. 528 594, 271, 524 818, Τ6, 88. 
Ζωδ9. 684 }9. τῷ πλήθει τῶν «νῶν ἐμπίπλαται ἀγγεῖον 
πολλῷ μεῖζον τῆς ̓ κεφαλῆς, ἐν ἧ ἔχει τὰ ᾧά Ζιε18. 550 
342. Αὐϑ. --- τῆς σηπίας ἡ καλυμένη χεφαλή αν12. 4717 55, 
τῶν πολυπόδων Ζιδ1. 824 Ρ29, 625 36. Ζμββ. 654 528. ὃϑ. 



κεφαλίς 

. 
« 

085 84. αν]2. 4717 8ὅ. 1.282. 1520 δῆ, Ὁ πολύπυς ὅταν τὴν 

λεγομένην κεφαλὴν ἐρείση πρὸς τὴν γὴν" διαφέρει ὁ ἄρρην 
τῆς θηλείας τῷ τὴν κεφαλὴν προμηκεστέραν ἔχειν Ζιεθ. 841 
νῦ. 12. 544 511 (οἴ κύτος 86). --- μαλακοστράκων κεφαλαὶ 
Ζιωὸδ 8. 684.519., καρκίνων, κυφῶν Ζιδ8. 521 89. 2. 520}518. δ 
-- κεφαλὴ ἐντόμων Ζιδτ. 581 "26. Ζμδό. 682 "8. πολλὰ 
ζὴ τῆς καλυμένης κεφαλῆς ἀφαιρμμένης " μετὰ τὸ μέσυ καὶ 
ἡ κεφαλὴ ἢ ἡ κοιλία ζῇ, ἄνεν δὲ τύτυ ἡ κεφαλὴ ὁ τ 
ζ2. 468.24. Ζιδτ. 5831. «11.493 "18. πι67.898520. ὺ 
κεφαλὴ τῆς σχάδονος Ζιε22.5584}8. -τὰ ὶ ὀστρακόδερμα κάτω ιὸ 
ἔχει τὴν κεφαλήν Ζμὸῖ. 688}14,28. τὰ ὶ μονόθυρα κα ὼ τὰ δίθυρα 
κεφαλὴν καὶ Ὄ κεράτια αὶ στόμα ἔχει, ἐ ἐν τοῖς ἐλάττοςι διὰ μικρό- 
τήτα αὐτῶν ἀδηλα Ζιδά. 529526. ἡ καλυμένη κεφαλὴ τῶν 
στρομβωδῶν᾽ Ζιὸ δ. 580}21. 4. 829 818. ΖΎΥ11. 1868 528, 
ἐξέρχεται, κἂν τι φοβηθὴ συσπᾶται πάλιν εἰς τὸ ἐντός Ζιδ4. κ5 
828 7, 24, 26. τῷ ἐχίνυ ὴ λεγομένη κεφαλή Ζιδδ. 580 
819. Ζμδδ5. 680}14. ἐχῖνος ἐντὸς ἔχει τὴν σάρκα ἀφανῆ 

κηπεύειν 887 

462. 1654 810. 

κεφαλοβαρής (ον Ρβγγὰ 585). τῶν φυτῶν τὰ κεφαλοβαρὴ 
μακροβιώτερα μκθ. 461 384. 

κέφαλος. ὃν καλῦῶσι τινες χελώνα, πρόσγειος. βαρὺς καὶ ἢ βλεν- 

νώδης. λεπιδωτός Ζιθῶ. 591 328, 26. ζ18. 561519. 299. 
1529 δ11. αὶ σαρκοφαγεῖ, τῷ Ποσειδῶνος ἄρχεται κύειν, 
τίκτει ὕστατος Ζιθῶ. 591 819. Ε11. 548 018. ζ11. 510"Ρ158. 

ἡ διατριβὴ ἐν τῇ ἰλυϊ, νέμονται τὴν ἰλύν, τρέφονται τῷ 
βορβόρῳ Ζιθ2. 591 427, 26,18. ἐξανακολυμβώσι͵ πολλάκις 
ἵνα περιπλύνωνται τὸ βλένος- τὸν γόνον τῶν κεφάλων ἐδεὶς 
ἐσθίει τῶν θηρίων, διὸ γίγνονται πολλοί" αὐξηθέντες κατε- 
σθίονται ὑπὸ τῶν ἄλλων ἰχθύων- οἱ κέφαλοι ἀποτυφλῦνται 
ἐν τοῖς χειμῶσι μᾶλλον Ζιθ2. 591 527, 28, 80. 19. 602 54 
(δσαρὶῦο ἀαζαθ. Μυρὶ! δσϑρβδ]υβ σανῖον οὐ 4] ἼΠΙ 128. 
δὲ Οὐ ΑΖΙ1180, 81. Μυ)ὺβ βαγιια 8. Βἰλον Ετάκυπάθ 
ΧΙΧ 1194). οὔ κεστρεύς Ρ 385 850. 

Κέφαλος, ἀφ᾽ ὃ αἱ Κεφαλλήνιαι νῆσοι ἐκλήθησαν, ἄπαις 
πᾶσαν πλὴν τὴς κεφαλῆς, Ζιὸ4. 528 58. --- Ζοορλιγίβ ἔχει ἐπιπολύ 462. 1884 39, 20. 
τὸ κατὰ τὴν κεφαλὴν μόριον τέλος ἀκίνητον ὸ, ἀναίσθητον κεφαλωτόν (16 τὸ κεφαλὴν ἔχον) Κι. 1.10. 
Ζμδιο. 686 588. --- 7. ᾿ὀπι γγοῖορ,. πάντα, τὰ ζῷα τὴν ξοκεχωρισμένως. εἴτε κεχωρισμένως ὑπάρχει τισὶν εἴτε τοῖς 

κεφαλὴ ὴν ἄνω ἔχει τὸ πρῶτον, ἡὶ γένεσις ἡ κατὰ φύσιν πᾶσιν 
ἐπὶ κεφαλήν Ζιηδ. 586 Νά, 6. Ζγὸϑ9. 111 528. γ23. 152}18. 
τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν μέγιστα. κατ᾽ ἀρχὰς φαίνεται, λαμ- 

αὐτοῖς Πὸ 4. 1291 529. οὗ χωρίζειν. 
Κέως θ148. 845 "15. 
κῆβος. ἐπαμφοτερίζει τὴν φύσιν τῷ τ᾽ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ τοῖς τε- 

βάνει συνεχῆ τὴν γένεσιν μετὰ τὴν καρόϊαν Ζηβ6. 142514, 
148 029. ἰπ ονο δνίαπι δήλη ἡ “ κεφαλὴ ὸ ταύτης οἱ ὀφθαλ- 35 
μοὶ μάμοτ' ἐμπεφυτημένοι. δεκαταία γθδὴ ὄντος ὁ νεοττὸς 
ἔχει τὴν κεφαλὴν μείζω τῷ ἀλλυ σώματος ὰ τὰς ὀφθαλ- 
μὲς τῆς κεφαλῆς Ζιζ3. 561 418,27. ἴῃ ονο ἰβοΐαπι ἡ κε- 
φαλὴ ὺ τὰ ὄμματα ἢ τὰ ἄνω μέγιστα ὁμοίως τὸ πρῶτον, 

τράποσιν" ἔστι πίθηκος ἔχων ὄραν" οἱ κῆβοι ἔχυσι κέρκον 
Ζιβδ. 502.316, 17,24. (κήβος, βγῃ κερκοπίθηκος τοοοηῦῖο- 
τὰ ΟΠ 458. ἘΒγθηθοτρ ἃν ΟΥ̓ΒΟΟΟρΡΒΔ]8 ἀθγ Αδρυρὲ 
ΑΌᾺ ἀδν Ακδὰ 1882. δ 1 758. ΚαΖι 68, 5. ΑΖΙΙ ΤΙ, 271. 
Μ 822.146. δὺ 89, 2. δἰπιῖα ΟΥ̓ΠοΙηοἾρὰβ Καὶ 467. δἰπιῖα 
τροτγὰ νοὶ ἀϊοπα δι Ον.) 

ἔχει τὰ ἔμβρυα γαλεᾶ τὴν κεφαλὴν νέα ὄντα ἄνω, ἀδρυ- 80 κηδεῖαι ἐγένοντο κατὰ πόλεις ὶ φρατρίαι Πγ9. 128086. 
νόμενα δὲ ὶ τέλεα δ ὄντα κάτω Ζιζ1ο. 564 082, 12. -- τοῖς 
ἐκ σκωλήκων γινομένοις τὰ κάτω μείζω πρῶτον, οἱ δ᾽ 
ὀφθαλμοὶ ἡ ἡ κεφαλὴ ὕστερον Ζιζ18. 561 588. --- 8. οδ- 
Ρ εἷ8 ἀοίοτεβ, τ] ΟΓὈΪ, αἰοϑοία8. “βοχαίῃοβ πονῶσι τὴν κεφαλὴν 

ῇ πρὸς αἴματος ἢ κατ᾽ οἰκειότητα Ἂ κηδείαν Πβ 8. 1262 

411. διαφορὰ ἐκ κηδείας γενομένη Πεά. 1808 "87. ἡ πρὸς 
Διονύσιον κηδεία ΠΕΤ. 1807 588. 

κήδεσθαι. οἱ κηδόμενοι τῆς πολιτείας Πζό. 1320 36. ᾽Αντι- 
ἀπὸ τῷ οἶνυ πγ14. 818 85. πόνοι ἐν τὴ κεφαλῇ Ζιηά. δ84 85 γόνη μᾶλλον τὸ ἀδελφῦ ἐκήδετο ἢ ἥ ἀνὸρος Ργ16. 1411 380. 
"4. οἱ κατάρροι φαίνονται γιγνόμενοι ἐκ τῆς κε αλῆς, τὰ 
"ῥεύματα τοῖς σώμασιν ἐκ τὴς κεφαλῆς τὴν ἀρχήν ἐστιν υ8. 
408.34. πὰς Ξῶν 9658. Ζμβτ. θ052}84. ἡ ταχυδρομία νος 
σηματικὲς ποιεῖ τὸ περὶ τὴν κεφαλήν, ἐν τοῖς ἑλώδεσι τὰ 
ἐν τῇ κεφαλὴ ἕλκη ταχὺ ὑγίαζεται πεϑ. 881 "8. α18. 861 40 
438. ιὸ 6. 909 8. ὁ πταρωὸς γίνεται ἐκ τῷ θειοτάτυ τῶν 
περὶ ἡμᾶς τῆς κεφαλῆς, ὅθεν ὁ λογισμός πλγΊ. 962 828, 
παισὶν αἱ κεφαλαὶ γίνονται φθειρώδεις, τοῖς ἀνὸραίσιν ἧ: ἥττον" 
ὅσοις ἐγγίνονται ἐν τὴ κεφαλὴ φθεῖρες, ἧττον πονῆσι τὰς 

ὃὄύο μάλιστα ποιεῖ κήδεσθαι τὰς ἀνθρυίπυς. ὰ ιλεῖν. τό τε 
ἴδιον ἢ τὸ ἀγαπητὸν Πβ4. 1262 "22. ἢ αὐτοὶ ἥ ὧν κήδονται 
Ῥα13. 1813.59,1873 53. β4. 1881 Ἧ: ἡ τα τοι ον δν κῆς 
δόμενοι τυγχανυσι ρ35. 1489 021, 24, 1440 431. 84. 87. 

1444 589, 40. 
κηδεστὴς ὧν (Δίων Διονυσίν) ΠΕ1Ο. 1812 Ὀ10. 
κηδεύειν ἔξεστιν ὁ ὅτῳ θέλωσιν Πεῖ. 1801 287. κηδεύειν τοῖς 

πλυσίοις μᾶλλον ἢ τοῖς εὐγενέσιν Υ 88. 1490 329, 26. τῶν 
βασιλέων κηδευομένων 416. 1660 588. 

χεφαλάς Ζιε81. ὕ51 51,9. --- ἀπἰπα]ΐαπι, ὑὸς κεφαλῆς πόνος 45 κηδευτὴς ἄπρακτ ὡς ὁ χορός πιθ48. 922 θ20. 
χὰ βάρος. 6 θυ] φλέβες τέτανται πᾶσαι ὃ, κεφαλὴ ἢ αὐχήν, 
δϑίηὶ νόσος γίνεται περὶ τὴν κεφαλὴν πρῶτον, σκώληκες ἐν 
τῇ κεφαλῇ τῶν ἐλάφων Ζιθει. 608 "8. 34, 6045. 38. 606 
αἰτ. βιδ. δ06 227,29. θύννος ὁ ὁρμητικὸς ὑπὸ τῷ ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς οἴστρυ, ἐξελαύνεται 8138. 1583138]. ---- 9. τι6- δ0 

ἴδρβογ. ἡ τῦ ὄρχεως κεφαλή (4 δρί ἀϊάγπι!8) Ζιγ1. 510 
514, 19. -- Ζεὺς κεφαλὴ (ἐν τοῖς ᾿Ορφικοῖς) κΊ. 401 8329. 
ὥστ᾽ εἴη ἂν ὴ σοφία νὃς ὼ ἐπιστήμη, ὥσπερ κεφαλὴν 

ἔχυσα ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων, ΗΕ. 1141 219 Ζ6]]. ἵνα 

κῆδος. εἰς τὰ κήδη (ἴχποτα) μάλιστα οἱ συγγενεῖς ἀπαντῶσι 
Ηι2. 1166.20. 

κηλεῖν. οἱ κηλύμενοι παρὰ ταῖς ,ἸΞειρῆσιν γεγΎ2. 1280 "85. 
κηλιδῦται τάχιστα τῶν ἱματίων τὰ μάλιστα καθαρά ενῶ. 

460 312. 

κηλίς. κηλῖδες μικραὶ ἔνδηλοι. ἐν ἱματίῳ καθαρῷ Ζγεϊ. 180 
082, κηλιδές τινες ἐν χαινοῖς κατόπτροις. ἃς ῥᾷδιον ἐκ- 
μάξαι ἐνῷ. 459 083. τὸ ποτάμιον ὕδωρ μᾶλλον τῇ ϑαλαττίν 
ἐκτήκει τὰς κηλῖδας Γ209. 1616 520. 

ἔχη ὥσπερ σῶμα κεφαλὴν (ὁ λόγος) Ῥγ14. 1415 "8. -- δα κηλώνειον. τὰ κηλωώνεια ἐπὶ τοῖς φρέασι πῶς ποιῶσιν μχ28. 
κατὰ κεφαλὴν ἕκαστος εἰσφέρει Πβ10. 1272 514. 851 584. 

κεφαλίς Ρβιϑ. 1892 .381, 38. κημὸς ὁ ἐπὶ τῷ καόίσκυ εἰς ὃν τὰς ψήφυς καθίεσαν ἐν τοῖς 
κεφαλισμοί τθι4. 168 δ25, 18 τῶν πρώτων ἀριθμῶν τῶν δικαστηρίοις, 420. 1048 }27, 86, 88. 

μέχρι δεκάδος πολλαπλασιασμοί ϑ0}ο] 296 54. κηπαῖα φυτά, ἀϊδὶ κατοικίδια, ἄγρια πκ 82. 926 57. φτα4. 
Κεφαλλῆνες ποδῦ. 1461 "6, --- Κεφαλληνία θ9. 881 819. 60 819 528, 38. 

Ζιθ28. 606 "28. Κεφαλλήνιαι νῆσοι, κληθεῖσαι ἀπὸ Κεφαλν κηπεύειν. τὰ κηπευόμενα φύεσθαι ἐκ τῷ ὕδατος Ζμγδ.668518. 

Οοο 2 



888 κῆπος 

κῆπος. ἐν τοῖς κήποις Ζιθ18. 598 "4. 126. 617 ν94, ὑδραγω- 
γίαι παρασκευάζονται ἐν τοῖς κήποις Ζμγῦ. 668 814. 

κηριαζειν. κηριάζυσιν οἱ κήρυκες" γίνονται μὲν ὄν ἢ τὰ κη- 
ριάζοντα τῶν ὀστρακοδέρμων τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄλλοις 
ὀστρακοδέρμοις, ἁλίσκονται αἱ πορφύραι τῷ ἕαρος, ὅταν 5 
κηριάζωσιν, κηριάζυσι ἢ οἱ μύες Ζιει δ. 846 25 Αὐδ, 541 
418,.20.Ρ11 Δυῦ. ΖΎΥΙ1. 1761 582. ἀξ ὑοδίαοοὶβ ἔδυ βοδη- 
Ου8 ΟΥ 5.1 815, Π1|860-868. Μ΄,Τῦ. 

κήρινθος ΟἹ κύρινθον, κόρινθον οἵ Ἠϑυπιοΐδυβ Βαγθασαβ οο- 
τ αν πὶ Πῖοβα 1 Υ Ρὅ0, 8, 4). ταῖς μελίτταις τὸ μέλι 10 
τροφή. ἔστι δ᾽ αὐταῖς ἢ ἄλλη τροφή, ἣν καλῶσι τινες κή- 
βινϑον Ζι40. 623 028, ΠΕ 51| 196. 

κήρινον ἀγγεῖον θεῖναι εἰς τὴν θάλατταν μβϑ8. 859 81, 8. Ζιθ2. 
ὅ90 524. στοιχεῖα κήρια Μζ10. 1085 518. 

κηρίον. ᾿Αἰοϊζαγ, ἄσχπλ 6ϑὺ ἴῃ δἰνθαγὶ δ τλ6}18 τϑρϑύυπν᾽ 51 18 

409. 1. ἔινὶ οὖ σοἴαθ τῶν μελιττῶν. εἶδος τῇ κηρίυν, τὰ 
κοῖλα, τὸ ἐπιπολῆς κάλυμμα Ζιι40. 624 }52, 84, 31. ε21. 
δ58 "2. αἱ ἀρχαί, τὰ ,κυττάρια τῶν κηρίων Ζιι40.624810. 
ΖΎΥΎ10. 160 084. κηρία γλαφυρά, λεῖα, ὁμαλά, ἀνώμαλα, 
τριπλᾶ, ἑξάγωνα, πληρέστερα, πίπτοντα, τραχέα Ζιει 5. 840 20 

20. 232. 554 "12, 19, 20 Αυδ, 20. 140. 624 412,81, 628 

1.11, 626 ὑῷ, κηρία ἐκ ἔχοντα κηρὸν Ζιε2 2. 8584 δ11. 
ποιεῖν τὰ κηρία Ζιε 32. 554 11, 19,20. 40. 624 588, 628 
4]. ἐργαζεσθαι Ζιε21. δῦ 8 υ34. ι40. 624 081, 626 "2, 627 
821 (ΒΚ, κηρόν 5. Ριο 408). πλάττειν, οἰκόδο μεν Ζιι40. 028 26 

028, 88, 627 322. ἐξαιοεῖν, λυμαίνειν Ζιι40. 628 519, 626 
1, 628 ᾿ν88. 21. 605 10. 11. καταπλαάττειν, καταλείπειν, 
καταλείφειν, λεαίνειν, διαφθείρειν, κατορθῶν, ὀρθῶν, ἐργάζε- 
σθαι Ζιι40. 624 518, 621 488, 10, 625 821, 28,}20,811. 

θ1ι1. 881 "21. ἀφοδεύειν εἰς ἕν κηρίον Ζι40. 627 411] μήΏμῸ 
ποιεῖν ἄνευ κηρίων Ζιε22. δ84 " 1. ὅταν τὼ κηρία ἐκθλίψω- 
σιν 622. 882 86. --- γίνεται τὸ κηρίον ἐξ ἀνθέων, οΡὈ κή- 

ρωσις Ζιεξι. 868 "21. σύγκειται ἐκ κηρῶ Ζιε28. δὅ4 "21. 
φθείρεται ὸ ἀραχνιῶται: Ζι40. 628 57, 14. -- ὴ τῶν ἄλλων 
μελιττῶν γένεσις ἐ ἐν τοῖς κοίλοις τῷ κηρί, οἱ δέ γ᾽ ἡγεμόνες 85 
γίνονται κάτω πρὸς τῷ κηρίῳ, ἐν τῷ κηρίῳ τὸ σκωλήκιον 
κεῖται, τίκτειν ἐν τῷ κηρίῳ, ἐπικαθηνται ἐπὶ τοῖς κηρίοις αἱ 
μέλιτται ἢ συμπέττυσιν Ζιε21. δ08 "2. 22. δδ4 519,21, 
28. 40. 625 86. τὸ πυρρὸν μέλι αἴσχιον διὰ τὸ κηρίον Ζι0. 
620 082. --- αἱ ρησταὶ »Μέμτται ἐργαζονται τὰ κηρία 

ὁμαλά, αἱ μακραὶ τὰ κηρία, ποιῶσιν ἀνώμαλα. Ζιι40. 624 
581, 6251. -- 2. ἔανὶ, τῶν ἀνθρηνῶν ᾧ τῶν σφηκῶν. 
σύγκειται ἐκ φλοιώδυς ὸ ἀραχνωὸόυς ὕλης, ἑξαάγωνα, γλα- 
φυρωτερον πολλῷ τὸ τῶν ἀνθρηνῶν ἐστὶν ἢ τὸ τῶν σφηκῶν 
κηρίον Ζιε28. δῦ4 522, 21,26, 29. --- πρός τινα ὕλην ποιῶσι 45 
κηρία, ἠδη κόφινοι τρεῖς ὸ τέτταρες ἐξήρηνται κηρίων Ζι42. 

629."19,18. σφῆκες πλάττονται τὰ κηρία Ζιι40. 628 512. 
αἱ μῆτραι τὰ πρῶτα, συμπλαττυσι τῶν κηρίων ΖγΎ10.101 

47. --- 8. ἔαν! τῶν κηφήνων Ζι40. 624 519, 519. --- 4. οἱ 
φώρες κακυργᾶσι τὰ παρ᾽ αὑτοῖς κηρία Ζιι40. 625"1. -- δ0 
δ. αἱ ἀκρίδες τίκτυσιν ἀθρόα ὥστε εἶναι καθαπερεὶ κηρίον 
Ζιε28. δδ5 Ρ28. 46 ἴανίβ οὐ 5. 1220, 510-514. 

κηριοποιός. τὼ κυηριοποια, οἷον μέλιτται ἡὶ τὰ παραπλήσια 
τὴν μορφήν Ζιι40. 628 "7 Αὐὐ. οἵ Μ216. 

κηρός «ΑἰοϊαΓ χϑαιαπι οὐ δὰ 808 ᾿νατηϑῃο 8 ΔοΘοταπιοἀβδαμ᾽ δ5 

51|409. 1. τῶν μελιττῶν. τὸν κηρὸν ἀναλαμβάνυσιν αἱ 
μέλιτται τοῖς ἔμπροσθεν ποτί, φέρωσι κηρὸν περὶ τοῖς σκέ- 
λεσι Ζι40. 024 888, 9, 6028 25 ΑὐΌ. ε22. δὅδ4 5171. μέλι 

κάλλιον γίνεται ἐκ νέν κηρῶ (κηρία εἱ 400), πληρέστερα 
τῶν κηρίων τὰ μάλιστα, τῷ κηρῷ καταπεπλασμένα Ζιι40. 60 
620}81, 624 812 Αὐν. ὅταν ἡ ὕλη ἀνθὴ, κηρὸν ἐργάζονται" 

- 0 

κῆρυξ 

διὸ ἐκ τῷ σίμβλε τότ᾽ ἐξαιρετέον τὸν κηρόν (ηρίον εἱ 1 Α0}) 
Ζιι40. 6271 "6. τὸν κηρὸν ποιεῖν, ὥσπερ εἴρηται ἐκ τῶν ἀν- 

θέων (τὸ κηρίον ἐξ ἀνθέων ν] Ὠϊὰ ΡΙ6) Ζιε2 2. 658 "81. ἐν 
κηρῷ 0) γίνεται παλαιαμένῳ ζῷόν τι Ζιε82. 551 "6 Αυῦ. 
οὗ 5 βογίρὺ τεὶ ταδῦ ΠΠ,.2, 498. ἀποκάθαρμα τῷ κηρῶ Ζι40. 
θ24 418. τὰ κέρατα τῶν νέων χλιαινόμενα: τῷ κηρῷ ἐάν 
τις τὰ κέρατα, ἀλείφη κηρῷ Ζιθτ. 598 018, 14. τὸ ὧδ τὸ 
ὠχρὸν τὴν φύσιν γεῶδες ἐστὶν ὅτως ὥσπερ κηρός Ζγγ2. 
158 Ῥό. ὁ κηρὸς θλαστόν, μαλακτόν, πιεστόν, ἐλατόν, φλο- 
γιστὸν μᾶλλον μετ᾽ ἄλλων ἢ καθ᾽ αὐτό" ὅσα τήκεται ὑπὸ 
πυρὸς ταῦτ᾽ ἐστὶν ὑδατωδέστερα, ἔνια δὲ ὶ κοινὰ οἷον κη- 
ρΐς μὸϑ. 886 17, 21,58, 26, 887 522. 10. 889 31. --- ἐκ 
τὸ κηρῦ ὼ τῷ εἴδως ὴ σφαῖρα (κηρός οχθϑιαρίαπι ὕλης) 
Ζγα21. 129 017. οὗ ῷηϑ8. 245 "11. ΟΥΤ. 806 580. Ψψβι. 
4127. 12. 424219. γ12. 485 52. --- αἱ μὲν ἐργάζονται 
κηρία (αηρόν οἱ 5' Ρίο ΑυὉ) Ζιι40. 621521. --- 2. ὁ τῶν 
βομβυκίων κηρὸς πολύ ἐστιν ὠχρότερος τῷ τῶν μελιττῶν, 
τὰ τῶν ἀνθρηνῶν κηρία σύγκειται ἐκ ἐκ κηρῶ Ζιε24. δ5ὅ 
λι1..28. δδ4 Ἀ21. 

κήρυγ μα ἐποιήσατο, ς ἰηῇ ἀναφέρειν τὰ ἡμίσεα δὶ πα οβ1849 

"86, 1851 28. κήρυγμα Θησέως 848. 1588 .327. 
κήρυλος (χηρύλος, Οσυηρ ΑροθηθΘμτο 18δ. “Ζ460Ὁ8 δὰ Α6] 

Ἀ δὴ 269, 28) ὸ ἁλκυὼν περὶ τὴν θάλατταν Ζιθϑ. 598 012 
(Ὁδγαϊυβ ὅδζαθ, Οδγα]ὰβ ϑ'οα]ὶσ. τὴλ8 Βα] ογοηῖβ γγοιύοι ἀ6 
ἀἰβ' δῃ ὙΠ 148. ΟἿ] 177. 80. Ὑτίηρα νδυὶ Ὁ }}}8 869. 6. Οτ. 
ἔοτὶ ΑἸσθᾶὰο τυάΐβ δὰ 188, 99. 8.18 ἱσῃοί Κ 1 598. ΑΖι 
19ὅ, 47). . 

κῆρνξ. εἰπεῖν ἀθὲν πρὸς τὸν πεμφθέντα κήρυκα, τῷ κήρυκος 
ἀπαγγείλαντος ΠΎ138. 1284 529, 81. -- οἱ κήρυκες ὠκ ἄρ- 
χοντες. Πὸ 15. 1299 8219. κῆρυξ μὴ Στεντόρειος Πηά. 1820 
"6. το παιδία προλαμβάνοσι τῶν κηρύκων τὸ τίνα αἱρεῖ- 
ται κτλ Ργ8. 1408 "94. καὶ τρίτη (᾿Αθήνησι) ἐκκλησία κήρυξι 
αὶ πρεσβείαις ἀξιοῖ χρηματίζειν 1.894. 1548 "19. --- Κυ- 
ρυκες. ἐπιμελητὰς τῶν μυστηρίων δύο ὁ δῆμος ἐχειροτόνει, 
ἕνα ἐξ Ἑὐμολπιδῶν, ἕνα ὃ δ᾽ ἐκ Κηρύκων ἢ 886. 1842 "8. 

κῆρυ Ἑ τοίοτίαν ἱπίον τὰ ἐν τὴ θαλάττῃ Ζιὸδ4. 528 410. 818. 
59911, πορευτικά 281. 1528 "10, ὀστρακόδερμα Ζιε1ὅ. 
546517. θ18. 599510, στρομβωδη Ζπ4. 106518. Ζμϑὅ. 
619 "15. 71. 0688.812, τραχυόστρακα Ζιὸ4. 528 328, μα- 
κρόβια. Ζιειδ. 5417 "8. ἑλίκην ἔχει Ζμδ1. 688 "18. τίνα 
μέρη ἐν τὴ ἑλίκη τῷ ὀστράκυ Ζιὸ 4. 529 57. ἐντὸς ἔχει τὴν 
σάρκα ἀφανὴ πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, οοτρυβ Ἰἱϊπραϊβογπιθ 
βο]άιπι Ζιὸ 4. 528 27, 080 ΑὐὉ. ε15. 641 "δ. ἔχει τὴν μή- 
κωνα μέλαιναν, εἰλυγμένην Ζμδδ. 619 ᾿] ὅ. Ζιὸά. 580 816. 
2. 521 "24. ἐπικαλύμματα, ἐπιπτύγματ᾽ ἐπὶ τῷ φανερῷ 
τῆς σαρκός ἐκ γενετῆς ,Ζιειῦ. 5847}8, Ζμὸδ. 619 519. 

πρόσφυσιν ἔχει πρὸς τὰ ὄστρακα Ζιδ 4. ὅ80 "δ. ἐπὶ τὸ κα- 
ταντικρὺ προέρχεται Ζπ4. Τοῦ 81ὅ. πῶς ὼ πότε γίνονται" 
φύονται ἐξ ἰλύος ὦ συσσήψεως" τῦτο συμβαίνει αὐτοῖς οἷον 
ἀποκαθαρμα" γίνονται λήγοντος τῷ χειμῶνος" τὰ λεγόμενα 
υἱά" κηριάζυσιν, ἀπὸ σπερματικὴς φύσεως προΐενται μυξώ- 
δεις ὑγρότητας Ζιεῖδ. δ41 "8, 5464. 12. δ44516. Ζγγ11. 
163 09, 1761}82. φωλεῖ ὑπὸ κύνα περὶ ἡμέρας τριάκοντα 
Ζιθ18. 299.511, 117. --- τὸ σχῆμα (τῆς τῶν μαλακίων κοι- 
λίας) ὅμοιον τὴ ἐν τοῖς κήρυξιν ἑλίκη, ὁ νηρείτης ἔχει τὴν 
μορφὴν παραπλησίαν τοῖς κήρυξι, τὸ χαρκίνιον μετεισδύνει 
πολλάκις εἰς τὺς κήρυκας τὸς μικράς Ζιδι. δ24 "12. 4. 
5ὅ80814. ε18. 548 319. (Βυοσοϊποίάοα ΒΕ ἀα ὑαδίδορὶθ 81. 
ΟΙΠΠ1471. 8 ΟΥΜΊ87. Εἰ 808, 29. Καὶ 617, 8. ΚαΖμ 129, 

25. ΑΖΙ1170, 1. Μν 21δ. βοηναῦ ρστίθοι Ῥαργγαβαγκυη- 
ἄθη 107. Οἰδαοθγδηομίαία αυδθάδιη ΑΖΎ 86). 



΄ 
κηρύσσειν 

κηρύσσειν. κηρυξαντων τῶν ἡγεμόνων τὸν βυλόμενον ἀκολυ- 
βὲν ἐξιέναι τὴς πόλεως 66. 1481 9. 

κήρωσις,, ΡῬτορο]β. κήρωσιν αἱ μέλιτται φέρωσιν ἀπὸ τῷ δα- 
κρύν τῶν δένδρων. Ζιε21. 588 "28. 

κιθαρῳθός 389 

κηφήνων γόνος ἐγγινόμενος ὼ μηθενὸς ὄντος κηφῆνος" οἱ 
νεοττοὶ τῶν κηφήνων Ζιε21. 858 380. 22, 584 822, 24. ι40. 

624."22. ΖγΎ10. 169 ν9. - ἐκ τῶν μακρῶν μελιττῶν 
οἵ τε πονηροὶ ἡγεμόνες Ἢ κηφῆνες πολλοί Ζι40. θ25 “4. τα 

κῆτος. ἕν τῶν γενῶν μεγίστων τῶν ζῴων Ζιαθ. 490 "9. . βιδ. δ βθηϊθηθδ8 δἰϊοσασα. φασὶ τὸν τῶν κηφήνων γόνον τὰς με- 

805 580. τοέδτίας ἰπύθτ: τὰ ἔνυδρα Ζγαϑ. 118 081, τὰ ζῳο- λίττας ἀπό τινος ὕλης φέρειν, ὡς τὸν τῶν κηφήνων μόνων 
τοκῦντα ἢ Κὼ αὑτοὶς Ε ἔξω Ζιγ20. 521}28. Ζγαϑ. 118 γόνον φέρυσιν αἱ μέλιτται, κηφῆνας ἐκ κηφήνων συνόναζο- 

529. τὰ κήτη, ςοηὶ ὅσα τρίχας ἔχει Ζιγ30. 521}28. οἱ μένων Ζιε21. δ58 328. ΖΎΥ10. 1589515, 19, 22, 11. ἐὰν 
δελφῖνες αἱ φάλαιναι ὼ παντα τὰ τοιαῦτα τῶν κητῶν ὁ ἡγεμὼν. ζῇ, χωρίς φασι τὲς κηφῆνας γΐγνεσθαι, εἰ δὲ μή, 
βράγχια μὲν ἐκ ἔχυσιν, αὐλὸν ὁὲ διὰ τὸ πνεύμονα ἔχειν,’ ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν κυττάροις γεννᾶσθαι ὑπὸ τῶν μεμιτ- 
τὰ ἀναφυσῶντα κήτη πάντα Ζμὸ 18. 6971 516. γ6. 669 58. 
δελφῖνες ἊΝ φαάλαιναι ὺ τὰ τοιαῦτα κήτη Ζγαϑ9. 118081. 

τὰ κήτη οἷον δελφὶς Χ, φώκη ἃς φάλαινα Ζιγ20. ὅ21 "28 
Αὐδ. δελφὶς ᾧ φάλαινα ἢ τὰ ἄλλα κήτη, ὅσα μὴ ἔχει 
βράγχια ἀλλὰ φυσητῆρα, ζωοτοκῷσιν Ζιζ 12. 566 "2. (οὔ 15 
ΜΊ51. 290. Ε 321.122. ΚαΖι 21, 2. δι 88, 64.) ν κη- 
τωδης. 

κητωδης. τὰ κητωδὴ τῶν ἐνυόρων οἷον τὸς δελφῖνας ὶὶ τὰς 
φαλαίνας ὮΝ τῶν ἄλλων ὅ ὅσα ἔχει τὸν καλώμενον αὐλόν αν] 3. 
41618. τῶν ἐνυδρων τὰ κητωδη οἷον δελφίς, τῶν ἐνύδρων καὶ ᾿ 
τῶν ἄλλων κητωδῶν Ζιαδ. 489585, ν2, θ2. 589 388. οἱ ἱ δελ- 
φῖνες ΕἼ πάντες οἱ κητώδεις ὕπτιοι ἀναπίπτοντες λαμβάνυσι τὴν 
τροφήν, κάτω γὰρ τὸ στόμια, ἔχυσιν" οἱ δελφῖνες ὦ ὅσα τῶν 
κητωδῶν δ ὄρχεις ἔχυσιν, ἐ ἐντὸς ἔχυσιν Ζιθῶ. 591 Ρ26 ΤᾺ Ζγα 

τῶν Ζι40. 624 Ὁ18. φασὶ τὰς μὲν μελίττας ἄρρενας, τὰς 

ὸὲ κηφῆνας θήλεας" ἄρρενας μὲν εἶναι τὰς κηφῆνας, θηλείας 

ὁὲ ταὶς μελίττας ΖΥΥ10. 189 "24, 2, 6. Ζιε21. δῦ8 Β1, 
λέγυσι τὸς κηφῆνας κηρία μὲν πλάττειν καθ᾽ αὐτες ὼ ἐν 
τῷ αὐτῷ σμήνει ἢ ἐν τῷ ἑνὶ κηρίῳ μεριζομένως πρὸς τὰς 
μελίττας, μελιττυργεῖν μέντοι αθέν" τρέφεσθαι τῷ τῶν με- 
λιττῶν μέλιτι τὸς κηφῆνας αὐτὸς ὸ τὰς νεοττύς Ζι.40. 

624 319. 21. 

κηφήνιον. τὰ κηφήνια Ζιι40. 628 "84, 624 82, 4. 
Ξ0 Κηφισόδοτος ὁ λεπτός Ῥγ4. 1407 39. ναγθδ δἷυβ δἴδγαηΐυν 

ΡΎ1Ο. 141156, 38,28. 
Κιανίς, πόλις Μυσίας, ἀπὸ Κι τῷ ἀφηγησαμένυ τῆς Μι- 

λησίων ἀποικίας 411. 1555 "82. --- Κιανῶν πολιτεία 
411. 

12.719}10. ὀχεῖα τῶν κητωδῶν Ζιεδ.540}22. φώκη, δελφὶς 26. κιβδηλεύειν τὸ νόμισμα Ηι8. 1166}12. 
κιβδηλιῶν. οἱ κιβϑηλιῶντες τὸς πόδας οἰδῆσιν παδ. 8591. 
κίβδηλος. κίβδηλον δίκαιον, ὉΡΡ ἀληθές Ῥα1δ. 1315 96. 
κιβώτιον. τῶν κιβωτίων ψόφοι σκληροὶ ακ 802 Ρ40. πια28. 

ὰ τὰ ἄλλα ὅσα ὅτω κητωδη (σελαχωδη εἰ Α00), ἐκ ἔχυσιν 
ὦτα Ζια11. 592 4260. (εῇ Οὐθαβ 1 596. Ε 29.) ν κῆτος. 

κηφήν. γένος τέταρτον τῶν μελιττῶν Ζιε 22. 5858 Ρ11. 40. 

624}26. μεγέθει μέγιστος πάντων Ζιε22. 858011. ι40.᾿ 
824}26. κέντρον ἐκ ἔχωσιν, ἄκεντροι Ζιε21. 558 Ρὅ. 22. 
558 Ὁ11. ι40. 624 "26. 41. 628 58, Ζγγ10. 1759 Ῥά. κεν- 
τρωτοί, τίνες λέγονται αὶ διὰ τί Ζιι40. 624 "16. νωθρός, τῷ 
κηφῆνος ὑδέν ἐστιν ἔργον Ζιε22. 868 Ὀ1. ι40. 624 ΔΤ, 
62ὅ 514. εὖ τὸ τὸς κηφῆνας ἀργὲς ἅτ᾽ ᾿ ἐδὲν ἔχοντας ὅπλον 

πρὸς τὸ διαμάχεσθαι περὶ τῆς τροφὴς αὶ διὰ τὴν βραδυτῆτα 
τὴν τὸ σώματος Ζγγιο. 160}11. τὰ τῶν κηφήνων κηρία, 
μείζυς οἱ τῶν κηφήνων κύτταροι Ζιι40. 6294 }19,18. εὔλογον 
ἐν ταῖς εὐετηρίαις κηφῆνας γίνεσθαι πολλύς ΖΎΥΙΟ.760}8. 

διατρίβυσι τὰ μὲν πολλὰ ἔνϑον, ἐὰν ὸ᾿ ἐκπετασθῶσι, προσ- 

902 387. κιβώτιον γόμφῳ (ἴγνεταῦ Μη2. 1042 "18. 
80 κιβωτὸς ὅτ᾽ ἄνευ ξύλυ ἅτ᾽ ἄνευ τέκτονος γένοιτ᾽ ἄν Ζγβθ. 
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κίγκλος (Ἱ κίχλος, κίγχλος). 
148525. μὸ12. 89018. κιβωτὸς ὅλος Φγᾷ. 207 .510. 

τοίου ἱπίϑσ τὰ ἐλάττω 
ὄρνεα, κινεῖ τὸ ϑραῖον Ζιθ8. 698 "δ. βίος περὶ τὴν θάλατταν, 
τὸ ἦθος πανῦργος ἢ δυσθήρατος. ἔ ὅταν δὲ ληφθῆ, τιθασσό- 
τατος" τυγχάνει ᾽ ὧν ἢ ἀνάπηρος" ἀκρατὴς γὰρ τῶν, 
ὄπισθέν ἐστιν Ζιι12. 615 421. (ΚἰΠκΚΆ]υΒ. ὙΠοιηδο; οδίςαγ- 
1ο8, τοῖα ππαρπδ, ΑἸ ογα. ὑγγηραβ ΟἽ] 818. ἔοσὺ Ἰσίηρα 
οἰποῖαβ Οὐ 50. 5 ΠῚ 86. ΟἸποῖυβ δαυδίίουβ Καὶ 868, 8. Ττίηρα 
ϑυαγαυδία οὖ δἰ ρίπα νοὶ Αοῦλ]8 μυροίθαουβ ὃὰ 147, 124. 
Μοιδοῖδ 8ρΡ. ΑΖΙι1 9ὅ, 48). 

κιθάρα. ὄργανον τεχνικὸν Πθ6. 1841 521. 
κιθαρίζειν Ηαθ. 1098511. κιθαρίζοντες κιθαρισταὶ γίνονται 

φέρονται ῥύβδην͵ ἄνω πρὸς τὸν ἀρανόν. ἐπιδινῶντες αὐτὸς χὰ 40 
ὥσπερ ἀπογυμναζ οντες" ὅταν δὲ τῶτο δράσωσι, πάλιν εἰσελ- 
θόντες εὐωχῦνται Ζιι40. 624 322. κηφῆνες ὀλίγοι ἐνόντες 

ὠφελόσι τὸ σμῆνος" κηφῆνος πτερὸν ἄν ἀποκνίσας ἀφὴ τις, 
τῶν λοιπῶν αἱ μέμτται τὰ πτερὰ ἀπεσθίωσιν Ζιά40. 627 ν9. 
ε22. δδ4 "5. αἱ μέμτται διαφθείρωσι τὰ τῶν κηφήνων κηρία, 
ἐὰν ὑποφαίνη ἀπορία. μέλιτος, αὶ τὸς ὑπάρχοντας (ἐνυπάρ- 
χόντας Ββπι ῬΙΟ) τῶν κηφήνων ἐκβάλλωσι Ζιι40. 628 328. 
οἱ ἡγεμόνες τὰς κηφῆνας κολάζυσιν ὡς τέκνα. ἐκ ἐκ τῶν 
κηφήνων γίνονται, μεγέθει ὃ ὅμοιοί εἰσι τοῖς κηφῆσι ΖΎΥ1Ο. 

100 519,28, 18, 18,.19, 28. -- ἡ ἐκ τῶν κηφήνων δέ τὸ 
νεσις, οἱ κηφῆνες φαίνονται γιγνόμενοι μὴ ἐνόντων ἡγε- 
μόνων. λείπεται τὰς μελίττας ἄνευ ὀχείας γεννᾶν. τὰς χης 
φῆνας, οἱ κηφῆνες γιγνόμενοι, μὴ ἐξ ὀχείας, συμβαίνει τὰς 

μὴν ττας ἄλλο μέν τι γεννᾶν, τὸς κηφῆνας ΖΎΥΙΟ. 1589 
21, 25, 29, 88, 160 .529. οΓ ἘἈΒγθπθονρ ἂρ ΕΌτπλ δ δ ϊπά!ρ- 
κεὶν 1852 ρΡ 18. οἱ κηφῆνες γίγνονται μέν, ἄλλο ὁ 
γεννῶσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τρίτῳ ἀριθμῷ πέρας ἔχει ἡ γένεσις" 
τῶν κηφήνων ἀναγκαῖον ὼ τὸ ἄλλο τι γένος εννᾶν ἀφῃ- 

ρῆσθαι Ζγγὶ 9. 160.5"88, "82. ὁ τῶν κηφήνων γόνος ἐγγίνεται 

Ηβ1. 1103 .484,}8. κιθαρίζειν λαμπρὸν ἢ καλῶς Πη18. 
1882 826. εἰ τὰ πλῆκτρα ἐκιθάριζεν Πα4. 1258 088. 

45 κιθάρισις πο. 1448 810. 

δ5 

δ᾽ ἐθὲν. 

κἄν μὴ ἐνὴ ἡγεμών. ὁ γόνος τῶν κηφήνων λευκός, ἐξ ὃ τὰ ο0 
κιθαρῳδός. ὁ κιθωρῳδὸς ᾧ ὁ βασιλεύς ἡξη10. 1248 Ρ24. σκωλήκια γίνεται, αὐξανόμενα δὲ γίνονται κηφῆνες" ὁ τῶν 

κιθαρισταὶ γίνονται ἐκ τῷ κιθαρίζειν Η31. 1108 9, 484. 
κιθαριστὴς σπυδαῖος Ἠα6. 1098 39. Οὐυσσεὺς ἀκύων τῷ 
κιθαριστῷ πο16. 14δὅ 38. 

κιθαριστικὴ πῶς ποιεῖται τὴν μίμησιν πο. 1447 815, 

24. 

κίθαρ ος. (Υ] κιθαρίς, κιθαρές) ἔχει ἀποφυάδας πολλὰς ἄνωθεν 
περὶ τὴν κοιλίαν Ζιβι1. 808 "17. καρχαρόδες. μεονήρης, 

φυκοφαγος, τὴν γλῶτταν ἀπολελυμένος, καρδίαν λευκὴν 
ἔχων ἢ πλατεὰν 800. 1529 Ρ95. (ογίπανα 'ΓΒοπιδα, δάϊ- 
οὐ]αὰ αΔ4Ζαθ. ΟἽ] 2834. 5 1115. Ηγάγοοσίοη ΕὈγΒ.Κ41}}1 αν 
ΧΧΙῚΙ 816. ΡΙδαγοπθοίθβ τῃϑογοϊορ᾽ ἀοίυ8Β Βίοολ ΒΕ. Ῥ]θατο- 
πϑοῦθβ σβοθυβ δι. Τυῖρὶα ᾿γτὰ ΟΥ. ρίβοῖ8 ἱρῃοίυβ ΚαΖι 91, 
2δ. ΑΖΙ1181, 82.) 

κιθαρῳδικός. ἡ ὑποδωριστὶ κιθαρῳδικωτάτη τῶν ἁρμονιοῖν 
πιθ48. 922 "1. 



890 Κικονία 

ΗΙ1. 1164 215 (ΖΕ]], οὗ ΡΙαῦ ἀθ ξοτὶ ΑἸοχ 2). Νίκων ὁ κι- 
θαρῳδός ΡΎΙ1. 1412 584. 

Κικονία. ᾿Ορφεὺς κείμενος ἐν Κικονίᾳ ἢ 696. 1577 321. 
Κιλικία θ29. 882 Ρά, 838. 1481 38. 
κίμβεια, ἄρ, βγη αἰσχροκερδία φειδωλία αρῖ. 1251 "δ, 8. 
κίμβιξ, εἶδός τι ἀνελευθερίας Ἠδ 8. 1121 Ρ22. ἡμα 2. 1192 

49. ηεγά. 1282 814. 
Κιμμέριος Βόσπορος Ζιε 19. 652 "18. Κιμμέριοι ἢ 488. 

1550 888. 

Κιμμερίς. τὴν "Αντανὸόρον ὠνομάσθαι Κιμμεριδα Κιμμερίων 
ἐνοικύντων ἑκατὸν ἔτη 488. 1880 888. 

Κίμων ηεγ6. 123318. οἱ ἀπὸ Κίμωνος εἰς ἀβελτερί αν ἐξ- 
ἔστησαν Ῥβ1ὅ. 139081. Κίμων τῶν δημοτῶν αὐτῷ Λα- 
κιαδῶν παρεσκευάζετο τῷ βυλομένῳ τὸ ὁεῖπνον 6 868. 1539 
"12, 

Κιναΐδων ἐπέθετο τοῖς Ξπαρτιαάταις Πε΄. 1806 "84. 
κιναί δε σημεῖα φ8. 808 212-17. 
κινδυνεύειν Πε4. 1804 08. 4]. οἱ ἔμπειροι ἐξ ἀρχῆς ἐκινδυ- 

νευον ὡς κρείττυς ὄντες, γνόντες δὲ φεύγωσι ΗΎ 11. 1116 

ΒΩ1, 
κινδυνευτικὸς “ μὴ ἀνάγκη, ὅπα καλόν Ρα9. 1861 ῬΑ, 
κίνδυνος ἀοῦ Ργῦ. 1882 382. ΕΎ1. 1229 Ὀ10. ἐπὶ τῷ αὐτῷ 

κινδύνῳ Πγ 15. 1280 814. ἀγωνίζεσθαι καλὸν κίνδυνον Πθά. 
1388.081. 

κινεῖν. 1. ποῦϊο τῷ κινεῖν, κινεῖν, ΟΡΡ ἡρεμίζειν ηεβ8. 1224 
08. κινεῖσθαι, ορρ ἠρεμεῖν Φζ 1. 283512. 8.288 028. ενῶ. 

459 020. Μγὅ. 1010 3860. κινύμενον, ΟΡΡ ἀκίνητον ΦαΣ. 

184 Ρ16. κινεῖσθαι, ΟΡΡ ἀκινητίζ εἰν Ζγγ9. 159 84. τὸ κι- 
νμενον ἔκ τινος εἷς τι μεταβάλλει Οα 8. 2Τ1 514. ΦΟῚΙ. 
219 810. πὸ κινῶν κινεῖ τι ἀεὶ ὸ ἔν τινι (1 6 ἐν τόπῳ ἢ 

ἐν πάθει) ἡ μέχρι το Φηδ. 249 Ρ27, ζ᾽ 5. 285514, 16. εά. 

421 Ὁ25. ὅτε κινεῖ ὅτε κινεῖται τὸ εἶδος ἥ ὁ τόπος ἢ 

τοσόνδε ῷε!1. 2245. ὅταν κινῆται ἐκ τυὸὶ ἢ ἢ ἘᾺΝ ΕΤΑ 

ἔτι δοκεῖ ἔχειν. τὸ ἀποβαλλόμενον Φεῦ. 280029, 832. Μκ 6. 
1068 219. πᾶν τὸ κινόμενον ἀναΐγκη κεκϑ θαι πρότερον 

ᾧζ 6. 286 288, 85. ηὅ. 249 "29. Μθ8. 1049 036. ὅτε τῶ 

κινεῖσθαι ὅτε τῷ ἵστασθαι ἐστί τι πρῶτον Φζ 8. 239 52. 
ἅπαν ἐν χρόνῳ κινεῖται, ἐν δὲ τῷ νῦν ἀδέν Φζ 8..239"1. 
10. 2341 815, 3ὅ. 8. 2848. τὸ ἀμερὲς ὑκ ἐνδέχεται κις 
νεῖσθαι πλὴν κατὰ συμβεβηκός Φζιο. 2409. αἱ αὐταὶ 
διαιρέσεις τῷ τε χρόνα ἢ τῷ κινεῖσθαι Φζά. 280 516. κινεῖν 
μὴ ἁπτόμενον ἀδύνατον Ζγβι. 184 58. Φη!. 242 "24. πῶς 
κινεῖται ἔνια συνεχῶς μὴ ἁπτομένω τὸ κινήσαντος, οἷον τὰ 
ῥιπτώμενα Φθ10. 266 029. -- κινεῖν ν ἢ κινεῖσθαι κατὰ συμ- 

βεβηκός (τῷ ὑπάρχειν τοῖς κινῦσιν ἢ κινα μένοις. τῷ μόριόν 

τῇ, καθ᾿ αὐτό (ὑφ᾽ αὐτῶ, ὑπ᾽ ἄλλυ, φύσει, βίῳ 4θ4. 
254 "1-117. δά. 211517. οἵ εἢ. 328.3419. κινεῖσθαι καθ᾽ 
ἕτερον, καθ᾽ αὐτό ψαϑ. 406 δ4. - Ῥτἰποῖρίατα, ΤΏΟΥ̓ΘΠΒ 8 Ρ- 
ΡΟ αν ἡ ὡς κινῆσα ἢ κυρία  πρωτήη τῶν ἀρχῶν μαϑ. 
846 ν20. τὰ κινῦντα αἴτιω ὡς προγεγενημένα, ὄντα τὰ δ᾽ 

ὡς ὁ λόγος ἄμα Μλϑ8. 1070 421. τὸ κινᾶν, μαά. 842 82 8. 
Μλ38. 4. τὸ κινῆσαν Ζγα 21. 129 "20. τὸ κινῆσον ΜΑΞ. 
991}6. μὅ. 1080 84. 

ῶ. τῷ κινεῖσθαι ξθῃοΓΆ, οὗ κίνησις 2. κινεῖσθαι οὐ μετα- 
βάλλειν ἱπτογάσμι Ῥτοχαΐβοαθ ἀϑαγρϑηίυν ΦΕ]. 224 527,21, 
028, 27. κινεῖσθαι ὼ πράττειν Μὸ 28. 1028 518. τὸ κινῶν 
ποιεῖν τί φασι ἢ τὸ ποιὸν κινεῖν, ἀλλὰ τὸ κινεῖν ἐπὶ πλέον 
τὸ ποιεῖν ἐστίν Γαθ. 828 320. σχεδὸν ὼ τὸ κινεῖσθαι γίνε- 

σθαί τι ἢ φθείρεσθαι δοκεῖ πᾶσιν 08. 2584 511. εἰ τὼ κι- 
νώμενα εἴδει διαφέρει, ὰ αἱ κινήσεις εἴδει διοίσυσιν ῷη 4. 60 
449 12. κινεῖσθαι κατὰ παθος (1 6 ἀλλοιῶσθαι) Κ14. 16 
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κινεῖν 

428. κινεῖσθαι; τὰ “μόρια ὕχ ὡς τόπον μεταβάλλοντα Ζγβ ὅ. 
141 δι: κινεῖν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν ψγ9. 482 λ11. τὸ 

κατὰ τόπον κινητὸν Οὐ 8. 3810 .380. ὅσα μὴ γεννητά, κινητὰ 

δὲ φορᾷ ΜῈ. 3. 1069 26. ὕλη κατὰ τόπον κινητή Μη4. 
1044 "8. κυρίως κινεῖσθαί φάμεν μόνον τὰ κινόμενα, τὴν 

κατὰ τόπον κίνησιν Φθ9. 266 81, 4. θᾶττον κινεῖσθαι τί λέ- 
γομεν ὧθ14. 222 }38. ἐν τι ἀπείρῳ χρόνῳ ἀδύνατον πε- 
περασμένην (8. κίνησιν) κινεῖσθαι δἷτὸ Φζτ. 281 θ25, 288 
821, 832 866. ὅσων ἀρχὴ ἐν αὐτοὶς τὰς κινήσεως, ταῦτα 

φύσει φαμὲν κινεῖσθαι Φθ4. 254511. κινεῖσθαι κατὰ φύσιν, 
φύσει, ορρ παρὰ φύσιν, βίᾳ Φθ4. 254}21, 255}29. Οαϑ8. 
210 828. βαρὺ καὶ κῦφον τῷ ὀύνασθαι κινεῖσθαι φυσικῶς 
πως λέγομεν Οδι. 807}81. διὰ τί ῥᾷον. κινεῖται τὸ κινε- 
μενον ἢ τὸ μένον μχ 81. 858 58. τὴν ἰσχὺν ἰσαΐζειν τῷ χι- 
νῦντος ὺ τὴν τὸ μένοντος Ζκ38. 699 488. χινεῖσθαι ἐπὶ τῆς 

εὐθείας. κύκλῳ Φηά. 248 520. κινεῖσθαι κυχλικῶς Οαϑ. 
212 024, ἡ σφαῖρα, ὼ ὅλως τὰ ἐν αὑτοῖς κινύμενα Φζο. 

240 8480. παντα ὦσει ὮΝ ἔλξει κινεῖται ΨΥ10. 438 "25 
Ῥτάϊορ (οἴ κίνησις 5). κινεῖν ἕτερον καὶ ἢ ἕλκοντα ἤ ὠθῦντα ἢ 
αἴροντα Ῥαδ. 1861 16 (Ζ6]1ὁν Οϑβοὶ 11, 2, 290, 1). 

8., τὸ πρῶτον κινῶν βἰκίνητον. εἴθ᾽ οἱ πάντα ἠρεμεῖν λέ- 
γοντες ἀληθὴ λέγωσιν, ϑ6᾽ οἱ πάντα κινεῖσθαι Μγ 8. 1012 
024, Φθ8. 258 "10. 8. 265 4, τὸ κινέμενον ἀνάγκη εἶναι 
συνεχές 4θ5. 3288 22, 201 8338. η1. 242 8θρ. ἅπαν τὸ χισ 

νώμενον ἀνάγκη ὑπό τινος κινεῖσθαι Φη1. θ5. 556 ὅ14. τρία 
ἀνάγκη εἶναι, τό τε κινώμενον ἢ τὸ κινῶν ὴ τὸ ᾧ κινεῖ 
ᾧΦθ 5. 200 διδ, 422, ΨΎΙΟ. 438 "14. ἴῃ βου τῶν κινόν- 
τῶν οὗ τῶν κινα μένων 68. 486 ΟΧΓΘΠΙΟΒ Ισ008 Οὐουρδηὶ 
τὸ πρῶτον οἱ τὸ ἔσχατον κινῶν ΔρρΘΙ]δηΐαγ, ἐν 4υϊάθαι 
αὐ ἰὰ αυοὰ τῷ κινυμένῳ Ργοχίμηατῃ οδῦ τηοάο πρῶτον ἀϊ- 
εδιν Φη2. 248 38, 14, 240 38, 25,1, πιοᾶο ἔσχατον Φη3. 
2444, 245 δά, θ5. 250.49. Γα7. 8324 325, 26. εἴ Οὐ 3. 

811 49. τὸ νινὸν φύσει πρότερον τῷ κινα μένω ἐστίν, ἤδη 

ἐνεργείᾳ ἐστίν ΜΎδ. 1010 081. θ8. 1049 »27. ᾧθ5. 251 
59, Ζκὅ. 700 νῷ, τὸ κινῶν διττόν. τὸ μὲν ἀκίνητον, τὸ δὲ 
κινῶν ὸ κινάίμενον ΨΥ10. 4838 "14 ΤΤΑΙΌΕ. οἵ α 3. 403 580, 
404 824. 8. 406 "δ. τὸ κινῶν φυσικῶς κινητὸν ΦΥΎ!. 201 

"24. ἐδὲν κινεῖται ἀμερές Φθ 6. 258 "25. κινεῖσθαι ὑφ᾽ ἑαυτῷ 
τί σημαίνει Φη!. 241 ν28 564. θ6. 258 024. Μλο. 1012 Ἀ1, 
τὸ πρῶτον κινῶν ἀκίνητον, ἀμερές, ἀδιαίρετον, ῥδὲν ἔχον μέ- 
γεθος Φθ10. Ὑ1. 201 327. η1. 342. 320. θ5. 2566 24. 6. 
258Ὁ11, 12, 259 318, 38. Οβ 6. 288 "1, 5. Γα 6. 8323 .512. 

1. 824 580,12. Μλ7. 8. 1074 487. Ὑ8. 1012 Ρ80. Ζκ1. 
698 δά, 9, 15.}"6. Ζγβι. ΤΊ ΡΩ1. δ. 168 "18. φαίνεταί 

τι ἕν᾽ κινυίμενον συνεχῶς ἐκ ἀμέγεθες ῷθ10. 261 820, 28. 
τάχιστα κινεῖται τὰ ἐγγύτατα τῷ κινῶντος Φθ10. 201 νδι 

τὸ κινάμενον (ἰ 6 ὁ πρῶτος ὀρανός) πρῶτον ἢ ἁπλῶν ὰ 
ἀγένητον ὸ ὅλως ἀμεταβλητον Ὄς 8. 288 484. κινῶντα αἴτια 
πόσα ἐστίν Μλ8. 

4. ποδιοηΐβ τῷ κινεῖν α8ὰ8 ναγίαδ. κινεῖν τὴν μέσην, τὰς 
χορδάς, πιθ20. 919 818. 86. 920 Ὀ7, ---- κινεῖν τὴν κοιλίαν, 
περιττώματα πα41. 864 54,1, 11. τὰ ζῷα πόσοις κινεῖται 
σημείοις Ζιαδ. 490 3260, 88. Ζπι. 104 10. πε δ80. 894 418, 

κατὰ διάμετρον κινεῖται Ζιαδ. 4904. τὰ ὄμματα κινεῖται 

ὼ ἐντὸς ἐκτὸς ἢ εἰς τὸ πλαγιον Ζιδ. 5268 49. τὸ ἄρρεν 

υὑς κινῶν ΚῚ ποιὸν Ζγα 20. 729 529. οὗ β8. 18721. αἴτιον 
κινῶν πρῶτον ἢ δημισργῶν Ζγβ1. 185 528. ὴ ψυχὴ τὸ κι- 
νῶν Ψα2. 408 029. κινεῖ πος πάντα τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον ηεη 14. 
1248.220. ἐχ ἡ καθόλε δόξα κινεῖ ἀλλ᾽ κἡὶ καθ’ ἕκαστον 
Ψψγ11. 484.516-21. τὸ ὀρεκτὸν κινεῖ Ζκθ. 100 Ρ28, 238. -- 
ἤρξαντο κινῆσαι τὸ πρῶτον, ὥσπερ πέφυκεν, οἱ ποιηταί Ργ1. 



κίνημα 

1404 520. -- κινεῖν τὰς πατρίες" νόμως, τὸν κόσμον, τὴν 

πολιτείαν Πβ8. 1268}28, 84, 85, 1269"12, 18, 20. δ14. 
1298 338. ε1. 1301}18. 4.18304 438,7. 6. 1308 "22. 

1807 Ω 4]. τὰ δίκαια κινώμενα ὁρῶμεν, τὸ δίκαιον κινητόν, 
ὁρρ τὸ φύσει ἀκίνητον Ηε 10..1184 "425-29. (κινεῖν βίῃ 5 
οδίθοίο Πεθ. 1806 56, κινεῖν στάσιν Πε4. 1804 4860.) ἐν 
Αἰγύπτῳ μετὰ τὴν τετρήμερον κινεῖν (πὶ τὺς γεγραμμέ- 
νυς νόμης) ἔξεστι τοῖς ἰατροῖς Πγ1δ. 1286818. ἐὰν μήτις 
βύληται κινεῖν τὰ μαθηματικὰ νὰ ποιεῖν ἰδίας τινὰς δόξας 
Μν8. 1090 028. κινεῖν τὰ μέγιστα τῶν μαθηματικῶν, κι- 10 

νεῖν τας ὑποθέσεις 5ἴτα θα4. 211 011. 8. 2119. 01.399 
4δ, ατ96981. κινεῖται τὸ κείμενον εἶναι ἴδιον τε]. 128 
"27, 81, 82. ὅ. 184 47,18, 16. --- τῶν μεθυόντων δ μὲν 
χάλος: ὁ ὁὲ κεκινημένος πλ1. 958 "10 --- - ὀνόματα κινώμενα 
(ἀραιὰ Ηοπιθγαπι) 129. 1800 528, οὗ ἔμψυχοι λέξεις 322. 

5. ἀϊεθηάϊ ἀδυβ. ἰσχυρῶς κινεῖν μβ8. 866}14. κινεῖν, 
κινεῖσθαι κινησίν τινα Φθ1. 251 828. 4. 254 Ρ20, 259 811. 

8. 359 10. 7. 260 8225. 8. 964 429. κινεῖσθαι τὴν ὅλην 
(πὶ κίνησιν) πεπερασμένην, τὰς ἐναντίας βἴτιμι Φζ4. 285 320. 
θα 6. 218 580, 214 10. 8. 270 27. ἴπἀ46 οχρ!]οδίαῦ λέγω 20 
δὲ καὶ τὸ κινεήμενον ἀλλ᾽ ἢ ἐκινήθη ΜῈ18. 1020 381 ΒΖ (ὃ 
εδὲ δοοιβ, ὃ διάστημα, ἣν κίνησιν ἐκινήθη). --- τοπαρὰβ ζυ- 
ἴαγυπι Ρϑβϑίνδθ 58᾽ ΘΒ ΑΓ ΟὨ 18 οι κινηθήσεται οὐ κινήσεται 

Ἔα θοίαγ,, σϑὶαῦὶ κινήσεται πο ποίδί ν] Φγϑ. 202 380. 
ὁ 5. 212 3438, 84, "1. 6. 218 "18. ζ.4. 284 96. η1. 242 25 
494. 68. 2549. ὅ. 251 821,29, 8. 264}11, 12. Οββ. 
289 Ἐ7, 290}11; κινηθήσεται ϑῖπ6 Υ] Φγδ. 208 31, 18, 
19. ὃδ8. 214}88. ζ.8. 2334 328, 80, "2, 10.241 821. η1. 
2942 525, 081, 84. θὅ. 258 32, 80. ΟαΤ7, 276 212. β18. 
29657. γ2. 800 088, 8301}95; κινήσεται, οὕὐτὰ γν] κινηθή- 80 
σεται Φζ 2. 28214, 80. 4. 234 028. θδ. 258 84, 15. Οαἴ. 
215510. β6.288"11. γ2.801}16. 

κίνημα. ἡ κίνησις ἐκ ἐκ κινημάτων Φζ10. 2414. 1. 282 29. 

Κινη σίας δύο λέγει ᾿Αριστοτέλης γεγονέναι δ 586. 1578 νΩ2 8. 
κίνησις. 1. κινήσεως ποῖϊο. τοίαθαπίας γοΐθγαπι ΡΒ ]Οβορμο- 85 

ττα ἀθ πιοίυ ρἰδοϊία ΦΎ 2. ἡ τῇ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, 
ἢ τοιῶτον, κίνησίς ἐστιν ΦΥῚ. 201 411, 29,5. 3. 207,41. 
81. 2519. Μκ9. 106516,28, 38. ἡ κίνησις ἐντελέχεια 
ἀτελής Φγ2. 201}81. 65. 251}58. Μκ9. 1066 320. θ6. 
1048 "29. ψβὅ. 411 8160. ἡ κίνησις τῷ ἀτελῶς ἐνέργεια 40 
ΨΎ71. 481 506. κίνησις, οοπὶ ΒΥα ἐνέργεια ῬΎ11. 1412 89. 

Ζγβ6. 1τ48.528. Μὸ14. 1020 030. θ8. 1047 82. ηεβ1. 
1218 081, ἀϊδι ἐνέργεια Μθ6. 1048 516-88 ΒΖ. κίνησις, οοπὶ 
ποίησις ψΨγ2. 426 82, αοῃὶ πρᾶξις Μὸι1τ. 1022 87. 20. 
1022 5, ηεβ8.1220 21, ξοηΐ ἐργασία Ζγα 22. 1807. 46 
πᾶτα κινήσις ἔκ τινος εἷς τι Φε!. 424 Ὁ], 6. 229 "29. δ)11. 
219 412. ἅπασαι αἱ κινήσεις ΕἼ μεταβολαὶ ἐξ ἀντικειμένων 

εἰς ἀντικείμενα, ἐξ ἐναντίᾳ εἰς ἐναντίον Φθ1Τ. 261 488. ε2. 

426 58. πᾶσα κίνησις ἔκστασις ἐστι τὸ κινυμένυ ἧ ἡ κινεῖται 

ψα 8. 406 "12. ᾧὸδ12. 221 08. ἀδεμία κίνησις ἄπειρος, ἀλλιὼ 50 
πάσης ἐστὶ τέλος, πέρας Μβά. 99910. Οβθ. 288 029. 
Ζκθ. Τ00}16. οὗ Φζτ. 2838 019. 10.341 Β10. καὶ κίνησις 
ὐκ ἐν τιὺῷ εἴδει ἀλλ᾽ ἐν τιῷ κινητῷ ἢ ὑπὸ τῷ κινητικθ Φε 1. 
294 26. γ8. 203 518. Μκϑ9. 1066 527. πῶς καὶ αὐτὴ ἐν 
τῷ κινῦντι “ὦ τῷ κιναμένῳ Φγϑ8. τὸ κινύίμενον πρώτως σω- 58 
ματικὴν κίνησιν ἀναΐγκη ἅπτεσθαι ἥ συνεχὲς εἶναι τῷ κις 
γῦντι Φη!. 242 28. 2. 202 87. ὑκ ἔστι κίνησις παρὰ 
τὰ πράγματα Φθι. 200 382. Μκϑ. 1065 Ρ7. τῶν ἐσιῶν 
ἄνευ ὑκ ἔστι τὰ πάθη ᾧ αἱ κινήσεις Μλδ. 1071 32. ἐκ 
ἔστι κινήσεως κίνησις ᾧε2. 225"15. Μκ12. 1068 515. δ0 
Αα80. 4881. ἡ κίνησις ὑκ ἔστιν ἐκ κινημάτων Φζ 10. 
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κίνησις 391 

241 58. 1.282 38. κίνησις, οοπὶ Βγῃ τὸ κινεῖσθαι. Φζ4. 
285 81θ. 25. κίνησις ἐκ ἔστιν ἐν τῷ ἀμερεῖ διὰ τὸ κεκι- 

νῆσθαί τι αὐτῷ Φζ 8. 289 84, ἅπασα κίνησις ἐν χρόνῳ Φζᾳ. 

28.511. ὑκ ἔστιν ἐν ὁτῳῶν χρόνῳ λαβεῖν κίνησιν τελείαν 
τῷ εἴδει. ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν τῷ ἅπαντι Ηκϑ8. 1174 828. μέ- 
γεθος (μῆκος), κίνησιν, χρόνον συνεχὴ εἶναι. διαιρετὰ εἰς 
ἀεὶ διαιρετά Φζ 1. 2. Ὑ1. 20017. ὁ11. 2319 212. Γβιο. 
3817 828, 82. Μδι8. 1020 382. ηεβ8. 1220 }26, εἴή συν- 

ἔχεια τὴς κινήσεως Μθ8. 1060 ΡΩΤ. ἱπίον κίνησιν οἱ χρόνον 

406 ἰηνογοοάδὶ ταϊϊο Φδι1. 219 ν16. 12. 220}15, ,25. 
ζ4. 23421 ,.328, 288 211, 18, 10. αἱ τῶν μερῶν κινήσεις 

ἕτεραί εἰσι κατ᾽ αὐτά τε τὰ μέρη ὸ κατὰ τὴν τὸ ὅλυ 
κίνησιν Φζ 10. 240 018. κινήσεως πρὸς κίνησιν πάσης ἐστὶ 

λόγος ,Φὸδ. 218 .39. -- ργίποἰρίατπα πιονθῃβ δρρβι]δίατ ὅθεν 
ἡ ἀρχὴ τὴς κινήσεως. ΜΑ 8. 988 480, 984. 427. Ζγαϊ. τι 

ΔΊ, πόθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως μὸ 12. 890 "19. ὅθεν ἡ κί- 
νησις Ζγβ6. 142 328. ἀρχὴ τῆς κινήσεως Ζγα 20. 129.510. 
2. 1716. 46. β4.140 "2 δ. οὔ Οβ2. 284 ν27. - τὰ φύσει 
ὄντα παντα φαίνεται ἔχοντα ἐν ἑαυτοὶς ἀρχὴν κινήσεως ὼ 

στάσεως Φβ1. 192 δ14. Ζγβι1. 186 8. τὰ μετὰ κινήσεως 
θεωρεῖν φυσικῆς ἐστί Μλ1. 1069 "1. περὶ πάσης κινήσεως 
φυσικὴς εἴρηται μα]. 388521. ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λό- 

γοις Γα8. 818 "8 (οἴ ᾿Αριστοτέλης ΡΙ102}8, .15). ἀθενὸς 
(τῶν φυσικῶν) ἄνευ κινήσεως ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔχει ὕχην 
ΜεΕΙ. 1026 48 ΒΖ. 

ὡς κινήσεως βδπετα. κινήσεως ἢ μεταβολῆς ἐστὶν εἴδη 
τοσαῦτα ὅσα τ ὄντος Φγ1. 201 88, Μκϑ9. 1060ὅ Ὁ14. μη- 
δὲν διαφερέτω λέγειν ἡ ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι κίνησιν ἢ μετα- 
βολήν Φδιο. 318 19. αἱ κινήσεις ὼ αἱ μεταβολαὶ τέττα- 
ρες, κατ᾽ ὑσίαν, κατὰ τὸ ποιόν, κατὰ τὸ ποσόν, κατὰ τὸ 
πὸ Φθ1. 261 521- 86. Γα 2. 818 528 344. (οἴ μεταβολή οἱ 
Ῥγϑπῦ] βυιηῦ ρ 9). κίνησις, ἀἴδι μεταβολή. Φει. 224 Δ84-Ῥδ, 
δ. 229381, 14. γένεσις ὦ φθορὰ ὑκ ἔστι κίνησις Φει. 
225220, 82. ΜκΙ11. 1067 581, 81. κινήσεις τρεῖς, κατὰ 

τὸ ποσόν (τὸ μέγεθος), κατὰ τὸ ποιέν (τὸ παθος), τὸ πᾷ 
(τόπον) Φβ1. 192}14. εἴ. 225 7. 2. 226 325. η2. 248 
46, 61.260 327. Οὗ. 810 428. Μκ12. 1068 810, Ρ17. 
ΟΠ 6886 χινήσεωυις βΘΠΟΓΕΆ ῥτγαθίου βαθο ὑγία ἀοιποπβύγαϊοῦ 
ῷε2. 235 ὑ10- 230.326. (νήσεως ἐστιν εἰδὴ ἕξ, γένεσις, 
φθορα, αὔξησις, μείωσις, ἀλλοίωσις, ἡ κατὰ τόπον μετα- 

βολή ΚΙ4. 15 418 ὙΥΖ, Βαπης δοιηραίαμαϊ τδιϊοποαὶ πο 
6888. Αὐίβυουβι σαπὶ ἰπάϊοαῦ ΘΡΡῚ Μιπομβ ΟΑ 1845 ρ 44, 
804 6χ ἐδάθιῃ δοπιρυίαπαὶ ταθίοπο φοραί ἀλλοίωσις φθίσις 
αὔξησις ἀϊσαπίυτ τέσσαρες κινήσεις ψα 8. 406 412.) ᾿, κατ᾽ 

αὔξησιν ὴ φθίσιν κίνησις Ργ9. 482 59. κίνησις κατὰ τόπον, 
αὕτη δ᾽ ἐστὶ φορὰ δ αὔξησις Φὸθ. 213}4. ἐν μόνῃ τῶν 
κινήσεων τῇ κατὰ τὸ ποιὸν ἐνδέχεται ἀδιαίρετον καθ᾽ αὐτὸ 
εἶναι Φζ 6. 386 517. 
. 8. κινήσει τί ἐναντίον, κίνησις μία. ὡπλῇ. κίνησις, ΟΡ 
ἀκινησία ᾧεά4. 228 08. μαϑ8. 840 518. ορρ στάσις Φβι. 
192}14, ε4. 228 Ρθ6, ΜΎ2. 1004 Ρ29. ορρ μονή Φεῦ. 
229 38. 6. 229 "28, 280 "18. Γβο. 838 080. ΟΡΡ ἠρεμία 
Κιά. 18 1. κινήσει. ποίᾳ ποία ἠρεμία ἐναντία Φε 6. -- ποία 

κίνησις κινήσει ἐναντία Φεῦ. ἐναντίαι κινήσεις αἱ κατ᾽ εὐθεῖαν, 
ὅτι ἱστᾶσι ἢ παύυτιν ν ἀλλήλας ὧθ8. 264 428, 2626, 264 
"14 Βη6.- ἀδύνατον ἅμα τὰς ἐναντίας κινήσεις κινεῖσβαι τὸ 
αὐτό ΨΥ2. 426 580. Οβ18. 2956 "16. αἱ τῶν ἐναντίων κι- 
νήσεις ἐναντίαι ΔΓ7Ὸ 448 ἐπι ΞΞΞ-- τρία ἐστὶ περὶ ἃ λέγομεν 

τὴν κίνησιν, ὃ ὸ ἐν ᾧ ὸ, ὅτε ᾧε4. 221}828 (οἴ κινεῖσθαι 
Ρ 891 420). ἡ κίνησις ἡ τύτυ Φζι. 281}22 (υν] τύτο πῃ 
τὸ κινάμενον βἰρτιίβοαι, βοὰ τὸς κινήσεως τὸ μέγεθος, τὸ 



392 κίνησι ἐς 

διάστημα, εἴ ὃ ἐκινήθη Μδιϑ. 1020 581 ΒΖ). ποία κίνησις 
ποίᾳ συμβλητή, ῷη4. εἰ τὰ κινύμενα εἴδει διαφέρει, αὶ αἱ 
κινήσεις εἴδει ὁ διοίσυσιν Φη4. 249 018. --- κίνησις γένει, εἰδει, 
ἀριθμῷ (ἁπλῶς) μία πῶς λέγεται ῷεά. η1. 2342 388,}ά. 
86. 259518. 8. 2621. 10. 267322. Μὸ6. 1018 83ὅ. κι- 
νήσεις ὁπλαῖ, ορρ μικταί Οα 2. 268 580, 969 34, 8. 7. 274 
58, γ8. 802 6 ("τον ἀπλαὶ κινήσεις Γα 3. 815 828 ἀβατ- 
Ῥαύαμι νἱἀθίυῦ δὰ βιρῃιβοδη δ βυϊηπδ 118 ὑτία κινήσεως 
δθμθγδ). 

4. συμβεβηκότα τὴ κινήσει. πᾶσα κίνησις ἢ βία (βίαιος, 
παρὰ φύσιν) ἢ κατὰ φύσιν (φύσει, οἰκεία) Φὸ 8. 2151. 
εθ. 280}18. θ8. 2549, 10. Οβι18. 2956. γ2. 800 528, 
24. ψαϑ. 406 "20. ἀναγκαῖον ὑπάρχειν κίνησιν τοῖς ἁπλοῖς 

σώμασι φύσει τινὰ πᾶσιν Ογ2, ὅ. 84020. τέτταρα σω- 
ματα, διὰ τὰς τέτταρας ἀρχάς, ὧν διπλὴν εἶναί φαμεν 
τὴν κίνησιν, τὴν μὲν ἀπὸ τῷ μέσυ, τὴν δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον 
μα. 839 414. -- ἐκ εἴδη κινήσεως. δὲ διαφοραὶ τάχος ὸ 

βραδυτής. ὅτι πάσαις ἀκολυθεῖ ταῖς διαφοραῖς κατ᾽ εἶδος 
ᾧε4. 328 029. Ηκ 2. 1118.331. κίνησις ὁμαλή βῖνθ ὁμαλής, 
ΟΡΡ ἀνώμαλος Φὸιά. 2285). ε4. 228.016,19, 34. Τβιο. τ 
836}6. ἐαν τε ἐπιτείνῃ ὴ κίνησις ἐαν τε ἀνιὴ ἐάν τε μένη 

ᾧζ τ. 288 26. ἰσχύς, βάρος, τάχος αὐδῖαι Βαθδδηῦ ἱπίθῦ 88 
ἰκλλνιον Φη ὅ. 

ὅ. τίς κίνησις πρώτη. ἀεὶ ἦν ὺ ἔσται κίνησις ᾧθι. 2. 

Μλ6. 1071 ΧΩ 88. ἂ6 κινήσει. νΑΓΙ8 ΡΠ Οβορβοσιτι Ρἰδοϊζα 35 
πάντα ἠρεμεῖν ἀεί, παντα ἀεὶ κινεῖσθαι, τα μὲν κινεῖσθαι 
τὰ δ᾽ ἠρεμεῖν κτλ Φθ8. 258 324-80, 254 218-22. ΑΥ' αυἱὰ 
ἦρβθ βίδθιδῦ ὀχροπῖρ 4θ3. 258 .328-80, 204 θ4-6. 6. 289 
424-21. --- τῶν κινήσεων πρώτη ἡ φορά Φη2. 248.811. 
θ1. 260 4283, 261 821. δι. 208 381. 

κύκλῳ ἢ ἐκ τύτων μικτή Οα 2. 208 517. ἀπὸ δεξιῶν, ἀπὸ 
τῶν ἔμπροσθεν Οβ2. 384 528, αἱ ὑφ᾽ ἑτέρυ κινήσεις τέττα- 
ρές εἰσιν, ὦσις ἕλξις ὄχησις δίνησις ᾧῷη2. 248 824. ἐνδέ- 
χεται εἶναί τινα κίνησιν συνεχὴ ἢ ἀϊδιον Φθ7. 261 380. ἐκ 
ἔστιν ἐναντία, ἡ κύκλῳ τῇ κύχλῳ Οβϑ. 280 38. Φθ8. 204 85 
58. τῶν κινήσεων ἐδεμίαν ἐνδέχεται συνεχὴ εἶναι ἔξω τῆς 
κυκλοφορίας ᾧθ1. 261.381:}26. 8. 264 029, 2668. Μλ6. 
1071 Ρ10. ἔστι τι ἀεὶ κινθίμενον κίνησιν ἄπαυστον" ἡ τῷ 

ἐρανῇ φορὰ (τῷ ὅλυ. κίνησις) συνεχὴς ὁμαλὴς ἁπλυστάτη 
ἀΐδιος ἀθάνατος ΜλΊ. 1012 321. μ8. 10718.318. .1.1052 40 
8427, 108 88. ΟβΑ4. 287 128. 8. 288 11. 6. 2388 518. 

496. 259}26. 10. 2679. ἡ προτέρα κίνησις προτέρα τῇ 
φύσει σώματος Οα 2. 269 224. τὸ σφαιροειδῶς δυο κινήσεις 

εἰσὶ καϑ᾽ αὐτό, κύλισις ὴ δίνησις Οβ 8. 290 39. τα τὴν 

15 

ἡ φορὰ ἢ εὐθεῖα, ἢ 3 κινητικό ς. κινητικὸν μὲν ἐστι τῷ δύνασθαι, κινῶν δὲ τῷ 

ἐγκύκλιον φερόμενα κίνησιν ἄστρα Οβι2. 398512. ἡ κύκλῳ 45 
κίνησις ΜΎ: 871 814. ἐν τῇ κύκλῳ κινήσει ὺ γενέσει ἐστὶ 

τὸ ἐξ ἀνάγκης ἁπλῶς Γβιι. 888 815, οὗ 10. 8861. 

τὰ κινέμενα πάντα κινεῖται ὑπό τινος Φθ4. τὸ πρῶτον κι- 

νῶν ἀκίνητον Φθ5.6. 26019. 10. 261 518. Μλ6. 
θ. πούϊοι!ϑ τῆς. χινήσεως υδὰ8 γασῖαβ. σεισμὸς Ὰ κίνησις 50 

γῆς μβτ. 8. ἡ τῆς ὥρας κίνησις ὸ θερμότης ΖγββΒ. 148 
48. --- ἐν τοῖς φυτοῖς ἐχ εὑρίσκομεν τοπικὴν κίνησιν φταὶ. 
816 524, 816}10. τὸ ἔμψυχον τὸ ἀψυχνυ διαφέρει κινήσει 
ἢ τῷ αἰσθάνεσθαι ψα 2. 408 "26. β5. 418 "18. τῆς κινής 

΄ 

κίρκος 

Ζγδ4. 110 Ὁ26. κινήσεις αἱ δημιαργῶσαι. Ζγδϑ. 168 15. 
ἔνεισιν αἱ μὲν ἐνεργείᾳ, τῶν κινήσεων αἱ ὁὲ δυνάμει Ζγδϑ. 
108.12. -- κοινὰ τῶν αἰσθήσεων σχῆμα μέγεθος κίνησις 
ἐν1. 4585. --- κίνησις αἰσθητική Φθ2. 25819.,16. ἄλλο εἶδος 
τῦτο (κι: ὑὐϑηβίθαβ 80 αἰσθητικῷ ὁὀυνάμει δὰ αἰσθητικοῦ ἕνερ- 
γείᾳ) χνήσεως ΨΎ71. 4816 (εῦ αἴσθησις Ρ.19 "54). κινήσεις 
ἐγρηγορικαί μτ 1. 468 410, φανταστικαί εν 8. 462 88. τὰ 
φαντάσματα ὼ αἱ ὑπόλοιποι «κήσεις εν 8. 461.518. κίνησις 
κυρ: ωτέρα μτῶ. 468 "25. καὶ μείζων κίνησις τήν ἐλάττω 
ἐκκρύει αι. 441 814, 22. ΡΎ17. 1418.814. Ζγε]. 180 39. 

ἡ τῆς διανοίας εἰσι: ατ90691. --- κινήσεις τὴς πολιτείας 
Πβ8. 1268 ν25. ὁ16. 180088. ε2. 1802 338, οἷ κινεῖν 
Ρ 8901. 

1. ἀϊσθηάϊὶ ἀθυδ." ἡ εἰς κυρτότητα ἢ Ἢ κοιλότητα κίνησις 
μὸ9. 886 δῷς χίνησις εἰς τὸ πλάγιον μΧχϑ8. 8562 812. κινήσεις 

μηχανικαί μχ 848 λ14. κίνησις, σύμμετρος Ζγβ8. 1438 328. 
εἰ. 119 27. κινήσεις μικραί Ζγεῖ. 180}}88. γ]. 151 

421. κίνησις βραδεῖα. ταχεῖα Ζ2γεῖ. 186 "26, 27. χίνησις 
στασιμωτέρα Ζγα 4. 111 .5381. κινήσεις νωθραΐ, ὀξεῖαι, ὀξυ- 
τεραι Φ2. 800 25. πβ88. 870 529. ιθ 50. 922 589. χινή- 
σεις πολιίμορφοι Ζμβ1. θ46 "1. κίνησις ὑγροτέρα Ζμβ9. 
685 524. --- ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν Οὐ 4. 812 58. Ζπ15. 118 
418. τί τὸ κινῶν τὸ ζῷον τὴν πορευτικὴν κίνησιν Ψγ9. 482 
Ρ14, κινεῖν μίαν ὶ ἁπλὴν κίνησιν Φθ6. 260 81 9. κινεῖσθαι 
κατὰ τὴν ἄλλι κίνησιν Φζ 4. 284 "27. κινεῖσθαι κίνησίν τινα 
Φη1. 242 025. θ8. 206.38. Οβδ. 288 511. κινεῖσθαι πεπε- 
ρατμένην (86 κίνησιν), τὰς ἐναντίας αἱ Οαθ6. 218 080, 214 
416. 8. 276 ν21. ἕως ἂν εὐθυπορήση ἡ κίνησις μνῶ. 468 
δρὅ, λύονται αἱ κινήσεις 2γδ 8. 168 415, 81,15. 

- 

ΩΣ Στὸ 
ἐνεργεῖν Φγ8. 202 210. Μίκ9. 1068 429. ἀρχὴ κινητικὴ 
στατική Μθ8. 1049 ΡΥ. οἵ τὸθ. 12716. φύσις κινητική 
ΜΑ 8. 984 "0, κινητικωτέρα Ζμγϑ. 612 528. κινητικόν, τινος 
Φθ4.3 δὅ.821. Οβθ. 288 "4 4]. Π κινητικὸν τὸ τυχὸν τὸ 
τυχόντος Οδϑ. 810 5271, 80. εἰ χψητὸν ὑπ᾽ ἄλλν. πᾶν τὸ 
κινητικόν Φθ δ. 251 519, 15. ἡ τῷ ποιητικῇ ὼ κινητικῦ ἐνέρ- 

γδια ἐν τῷ πάσχοντι ἐγγίνεται ΨΥ. 4230 84. --- τῶν σω- 
μάτων ποῖον κινητικώτατον μβϑ8. 86580. Ὁβι:. 291}18. 
-- κινητικὸν ἐόόκει ἡ ψυχὴ εἶναι, κινητικὴ τῆς ψυχῆς δυ- 
ναμις Ψψα 2. 404 58, 28. γ9-11. κινητικὸν κατὰ τόπον Οῥῥ. 

810."80. ψβ8. 414 232. Ὑ10. 488 418. ζῷα κινητικα, 
ἀκίνητα Ζιὸ 4. 528 280. 862. 590 88, αὖ. 489 "16. Ζμδῖ. 
6880, 609. Μ1714. μόρια κινητικά ( Ζια 15. 494 δθ. 2γβό. 
142 58. Πὸ 4. 1290 "81. κινητικωτερά ἐστι κυώμενα τὰ 
ἄρρενα τῶν θηλέων Ζγδθ. 11ὅ 41. --- ῥυθμὸς κινητικός, 
ΟΡΡ στασιμώτερος Πθὅ. 1840 "9. 

κιννάβαρι, λίθος μγ8. 818 526. 
κιννα βάρινον χρῶμα Ζιβ!1. 501 480. 
κιννάμωμον. 1. Πδαγὰβ ΟἸππαπιοαυμ 5105. 106. 1494}43. 
- 2. τὸ ὄρνεον. πἰάσπι οἰππδιηοθο οοηροδδίο οοπϑίγυϊϊ 
Ζιι18. 810 8θ Βα. “(5 Π108. 8 164, 115. ΑΖΙ|196, 49. 

Κίος ἀπέχει σταὸϊιυς ὃ ἑκατὸν εἴκοσι τῆς ̓ Ασκανίας λίμνης θ54. 

884 3484. --- Κίος ὃ ἀφηγησάώμενος τῆς Μιλησίων ἀποικίας 

411. 1555 088, οὗ Κιανίς. 
σεως ἀρχὴ ἡ καρδία υ. 456 8δ. ἡ κίνησις ἡ κατὰ τόπον 86 Κιρκαῖον σϑ918 "230. ἢ 288. 1522 δά. Κιρκαῖον ὄρος θ18. 

Ζιαά. 489 "28. τῶν κινήσεων τῶν κατὰ τόπον ἀρχαί Ζπ2. 
104 "42. αἱ κυήσεις τῶν ζῴων κατὰ διώμετρόν εἰσιν ΖΙβ1. 
498 "5. θδενὶ φυσικὴ ὑπάρχει κίνησις εἰς τὸ ὄπισθεν Ζπθ. 
7 06 580. ζῴων κινήσεις ἑκύσιαι, ἀκύσιοι, ἐχ ἑκύσιοι Ζκ 11. 

885 0883. 
Κίρκας καλεῖται ὁ Θρᾳκίας σϑ18 "20, οἴ Κιρκίας. 
Κίρκη διὰ τί λέγεται αὐδήεσσα 168. 1505 3439. 
Κιρκίας σι ,Κίρκαρ) καλεῖται ὁ Θρᾳκίας 288. 1523 84, 

κινήσεις σώματος ἐκκριτικαί, ληπτικαί ᾧη 2. 248 014. κί- 60 κίρκος (Υ] κίρχος, κέρβιυ). τῶν ἱεράκων τρίτος ὁ κίρκος Ζιι 

νησις ἡ κατὰ τροφήν ψβ2. 418 324, κινήσεις γεννητικαί 86.620318. 49 Β 688 "28. (ΑΘδομγ! ἣν 2391). πολέμιοι 



κλέπτειν 398 

ἠεα4. 1215}7. Ἑ,ρμότιμος ὁ Κ. ΜΑ 8. 984 520. Σάτυρος 
ὁ Κ. πγ21. 815 588. 

κλαίειν, διὰ τί οἱ κλαίοντες ὀξὺ φθέγγονται, οἱ δὲ γελῶντες 
βαρύ πια 18. 900 320. 15. 9007. 50. 904 "28. 

5. κλᾶν. κλᾶται, οοπὶ συντρίβεται, κάμπτεται Μδ12. 1019 328. 
τὰ δένδρα κλᾶται, ἀϊδὲ κατὰ μικρὸν κάμπτεται πη18. 
889.38. --- ραοπηθίσίοθ ἡ γεωμετρία λαμβαΐει τί τὸ κε- 
κλάσθαι σημαίνει ΑὙ10. 16 "9. τὰ γόνατα κλᾶται εἰς τῦ- 

“ 
κιρνᾶν 

ἀλώπηξ ὦ κίρκος Ζιι!1. 609 58. κίρκος ν 1 (κόκκυξ ΒΚ) 
Ζιζι.559511 Αὐδ. οΥ851 400. (οἴτουβ αδΖβθ, γγῖοοβ ΑἸ οτῦὶ. 
Ἑδὺὰχ ρογάσγίθυχ, βγη Εδ]οὺ δου ρίποβυβ 1 Βεοίοῃ. Ὀυβαγὰ 
ΟἿ 149. Εδϊοο ρυράγρυθ Καὶ ϑ4δ. 8. ΕΔ]00 πίδυ8, ΡΘΓΒΔΡ8, 
ΟΥὐ᾽ διυδῖσυ! δὰ 100, 14 οὐ ΑΖΙ1 98, 87 6.) 

κιρνὰν φτα. 811 514. 
κιρρὼς ὁ ἀλφηστικὸς μονάκανθος ἔ 290. 1528 "29. 
κισσἂν καλῶνται παντοδαπαὶ τῶν κυυσῶν ἐπιθυμίαι Ζιηά. 

884 519. 
κίσσηρις, κίσηρις. οἰόμενος τὸν λίθον κίσσηριν εἶναι ἨΎ 2. 10 

1111 318. φρίττειν κισήρεως τεμνομένης πλε8. 964 "88. 
πζ 5. 886}10.  διορᾶν διὰ κισήριδος πκεϑ. 989."18. 

, ᾿ ᾽ ΄, 2 ΝῚ Ν ᾽ , 
κιττα (ν}] κιστα)ὴ. ἀμφότεροι (ἔλεος χ αἰγωλιος) θηρεύνσι 

τὰς κίττας Ζιθ8. 592 "18. ἡ κίττα φωνὰς μεταβάλλει 
πλείστας (καθ᾽ ἑκάστην γὰρ ὡς εἰπεῖν ἡμέραν ἄλλην ἀφίησι), τ6 
τίκτει δὲ περὶ ἐννέα ᾧκ, πἰάυθ Ζιι18. 615}19 Αὐν, 616 38. 
πολυτοκεῖ Ζγὸ 6. 114 028. ἡ ἰξοβόρος τὸ μέγεθος ὅσον κίττα 
ἐστίν Ζιι20. 611 520. (Κῖδ88. ΤΒοτηδθ, Κυοθθ ΑἸθογιὶ, Κυ]κ6 
Ὑιποθαῦ!. Βοάϊθ κίζα. ρὶθ ΟἽ] 689. Οοτνὰβ ρἰδηάατίυβ 

πισθεν πε19. 882 "84, οὗ κάμπτειν. ὡς ἡ κεκλασμένη ἔχει 
πρὸς αὐτὴν ὅταν ἐκταθὴ ΨΎ 4. 429 "14. ἀδυνατον ὁμαλὴν 

- , Ἶ ν « “ ΑΙ ͵ »» Ὶ “ 

ἐψαῖ. κίνησιν τὴν. τῆς κεκλασμένης ᾧεά4. 228 524, ἀπὸ το 

αὐτῇ σημεῖα ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον αἱ ἴσαι κλασθήσονται 
ἐπὶ κυκλυ γραμμῆς ἀεί μγ8. 318 35. διπλασιόπλευρον τὸ 
(τῆς κλίνης) ἑτερόμηκες ἢ πρὸς τὸ μέσον κέκλασται (Ὁ) 
μχ 38. 866 Ρ27. ὥσπερ ἀπὸ χαλκἢ λείν κλωμένης τῆς 
ὄψεως μΎθ. 811 22, παρήλιος γίνεται κλωμένης τῆς ὄψεως 
πρὸς τὸν ἥλιον πιε13. 912 "29. --- τὰ κεκλασμένα τῶν ὀμ- 
μάτων φ8. 808 59. φιυναὶ ὀξεῖαι μαλακαὶ κεκλασμέναι 
φ68. 818 480. : 

Κ 865. 8. 6 48. ΑΖι196, δ0. ΑΖγ29, 85. ΟΥ. ἕοτί Ρίοβ 2 χλαρῶται παρὰ Κρησν 544. 1568 }8. 
Θυσορϑθᾶ γ8] Οδυγυϊαβ ρἰδηθαγίυβ δ 124, 81. οὗ 5 11 98. 
489. 1μπὰ 68). 

κιττός, ἀφ᾽ ὅ τὸ μέλι φέρεσιν αἱ μέλιτται Ζιε22. δ84 "14. 
κιττῷ ἄνθος ᾧ καρπὸς πολὺ τῷ χρώματι διαφέρει χϑ. 1986 Ω 

, Ν , “᾿ 

κλάσις κατὰ ᾧυσιν τοῖς γόνασιν ἡ εἰς τὸ πρόσθεν πε19. 
882 588. 

Ἀ 
κλαυθμοὶ ἢ διχτασεις τῶν παίδων Πη171. 1386 485. 
Κλέανδρος ἐν Γέλᾳ ΠΕ12. 1816 4831. 

511. ἔλαφος ἔχων κιττὸν πολὺν πεφυκότα ἐπὶ τῶν κερά- 25 Κλέαρχος ἥ τις τῶν τοιύτων μοχθηρῶν ἡμβ8. 1208 328. 

των θ5. 8812. Ζιιδ. 61118. (Πθάογα Ηδὶχ οἱ Η ροο- 
ἐγ Βεγίοἰ.) 

κίχλη. 1. δνῖβ. (Υ 1 κίγχλη). αἱ κίχλαι νεοττιὰν μὲν ποιῶν- 
ται ὥσπερ αἱ χελιδόνες ἐκ πηλῇ ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς τῶν δέν- 

Κλείδημος περὶ ἀστραπὴς μβ9. 310511. 
κλειδίον τῷ οἰκήματος θ82. 882 528. 
κλεινὸν ἀπολέσας γένον (ἔν ἴτὰρ δάεβρ 568) Ρβ28. 1891}20. 

κλεινὸν Κεκροπίης δαπεὸον 628. 1588 312. 
ὅρων, ἐφεξῆς ὁὲ ποιῶσιν ἀλλήλαις ἢ ἐχομένας. ὥστ᾽ εἶναι 30 κλεὶς ὁμωνύμως καλεῖται Ηεϑι 1129 480. --- 1, τοῖχος ἰσχυ- 
διὰ τὴν συνέχειαν ὥσπερ ὁρμαθὴν νεοττιὼν Ζιζ 1. 589 58. 
ποικιλόστικτος [288. 1528 329. φωλεῖ, πύγαργός ἐστιν ὅσον 
κίχλη, ὁ ἱέραἙ κίχλης καρδίαν ἰὶ κατεσθίει, ὁ μαλακοκρα- 
γεὺς τὸ μέγεθος ἐλάττων κίχλης μικρῷ, τὸ μὲν χρῶμα 
μεταβάλλει, τὴν ὁὲ φωνὴν ὅ Ζιθ16. 600 326. 8. 598 6. 86 
.11.615.86. 22. 617}"2, 49 Β. 682518, 20 Αὐδ. κιχλῶν 

εἴδη τρία. - ἰξοβόρος. τριχάς, ἰλιάς Ζιι20. 617.318, (ξτίνο 

ρὸς ᾧ κλεῖς πκθ14. 952 321. ὁ ἐπιστάτης ἔχει τῷ ἱερῦ τὰς 
κλεῖς ἐν ᾧ τὰ δημόσια χρήματα 891.1544 318. 8394. 
1548 Ρ24. --- 2. οἸανίου]α Ζιγ 2. 511 "85. 8. 518 81, 085. 
1.816528. ἡ κλεὶς συναφῆς ᾧ συγκλείσεως χαριν πνῖ. 
484 22. κλειδὸς διαφοραὶ τί σημαίνυσιν ᾧΦ 8. 811 35-10. 
τὰ περὶ τὰς κλεῖδας εὐλυτώτερα ἢ συμπεφραγμένα φ5. 
809 Ρ26. 

ΟΠ 395. Τυτάυβ 8ιὲ 6 8. Καὶ 715, 4. ΑΖι96, 51. Τυτάυϑ Κλεισθένης ΑἰδμΘηϊΘηδὶ8 ΠΎ2. 1215 586. ζ4. 1819 "21. ---- 
Ἰδθτυβ οὐ πιϑσυ]ὰ Οσ. Ταυγάυβ, ροηυβ, οὐ Τ' τηυβίουϑ οἵ ρἷὶ- Κλεισθένης ΒιογοηίυβΒ ΠΕ12. 18315}16, 1810.481. 
Ἰαστὶβ δὰ 108, 86. οἵ Μ802.) --- 2. ρἰβοῖβ (Υ 1} κίκλη). ἡ κλέμμα. ἀποτίνειν διπλὸν τῆς ἀξίας τὸ κλέμματος πκθ14. 
βράγχια τέτταρα μὲν δίστοιχα ὁὲ πλὴν τῷ ἐσχάτυ, πρόσ- 952 819. 

- “ ν , » Ν , ᾿ ᾽ μ“ ιν » 
γειος, πετραῖος, φωλῦσι κατὰ συζυγίας, μεταβαάλλεσι τὸ Κλεόβοια, Φοβ'ν γυνή, ἣν τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν 6 515. 
χρῶμα κατὰ τὰς ὥρας Ζιβ18. 505 516. θ18. 698 511. 1562.380. 

ΟἸΘοθυϊΐηδο ἔν 1 αἰδουίασ, ποὺ δαὶ δἰίο ροούγίδθ ποπιῖθθ 
Ργ2. 1405 2. πο23. 1458 480. 

Κλεόμαχος πῶς ἀπέθανε [93.1492 24. 
Κλεομένης ὁ Λάκων Πε8. 1808 48. ὁ βασιλεύς ξ 351. 1538 

419. ὑποσπάσαι τὲν κίονα ῷθ4. 255 "25. κίονες ἐν τιὺ νεῷ, ν19, --- Κλεομένης ᾿Αλεξανδρεὺς Αἰγύπτυ σατραπεύων 
ἐπιγράφεσθαι αὐτοῖς τὸ ὄνομα οβ 1849 511. κίονος ῥά- οβ1853510-}25. 
βδωσις Ἠκϑ8. 1114524. κίονες πεπήγασιν ἀπό τινιυν σταλαγ- 50 Κλεοπάτρα ᾿Αρχελαν Πε10. 1811}1ὅ. 
μῶν θ58. 884}82. --- 2. κίων ἐπίφλεβος Ζια 11. 498 38, Κλεότιμος ἐν ᾿Αμφιπόλει Πεθ. 1806 81. 
ἀνυΐα, 51 38. Κλεοφῶν ὁμοίως εἴκαζεν πο. 1448 512. οἷυϑ λέξις ταπεινή 

κλαδασσόμενον (ἔτιρ 864) αν. 4714 38. πο. 1468.320. ΡγΊ. 1408 315. οἷιι8 Μανδρόβυλος τι1δ. 
κλάδος, μέρος τῷ δένδρα φτα 8. 818512, 1ὅ. ἀ ἥ τις ὃ 174 521. Κλεοφὼν κατὰ Κριτίν Ρα 15. 1815 "82. Κλεοφῶν 

ὄζος τῷ κλάὸν ζ.38. 468}25. κλάδοι ἀπώλοντο, ἕτεροι δὲ 5 ἔπεισε τὸν ὀὴμον μὴ προσδέξασθαι τὸν Καλλίαν ξ 870. 1540 
παρεφύησαν μκθ. 4671 518. προσπέφυκεν ἡ ἀρχὴ τῷ σπέρ- 412. ἠὰπὶ ἰάθηι ἔιοὶῦ ροοία ϑὺ ογϑῖου ΟἸθόρβοῦ οὗ Ὑ ΘΙ οΚοῦ 

“ματος τὼ μὲν ἐν τοῖς κλαδοις ΖΎΥ2. 152 520. μάταιοι Ττὰς ΠῚ 1010 844. 
κλάδοι ἐκ τῶν ῥιζὼν φυόμενοι φτα 4. 819 "24. --- τοῖς τῆς κλέπτειν ἀοῦ Ῥα 18. 1814 516. οὗ Ὑ 2. 1405 328, ἱπίον 
ὕλης κλάδοις ἀπέκρυψαν (ΑἸοϊάδη) Ργ8. 1400 328. ἀδικήματα τοΐοτίυς ἡμαϑ84. 1196 419, 22. κλέπτειν ταὶ 

Κλαζομεναί Πε8. 1808 9. --- Κλαζομένιοι οβ1848}17. δ κοινά Πεθ. 1806 471. 8. 1808 087, 1809 510. κλέπτει ὑδεὶς 
᾿Αναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος ΜΑ8. 984511. μβ7. 865 411. τὰ ἑαυτὸ ἨΕ15. 1188 326. κλέπτειν ἐκ βαλανείν, ἐν τῷ 
Υ θάὰ 

15. 5997. 80. 607115. (γτῖνο ἀθ πιὸ ΟἽ 3971. 1,.8- 
τὰ πιογυὶὰ Καὶ 418. [ΔΌταβ, σθησΒ, Ου)8 απδίιογ 661) 45 
ΒΡΘοΙθ8 δἀποίαὶ Ε 390, ΑΖΙΙ181, 88. Ογ.) 

κίων. 1. οἱ κίονες ἔχυσι τὰ ἐπικείμενα βάρη Μὸ28. 1028 



894 κλέπτης κνήμη 

λιμένι πκθ14. 952511, 082. οἱ κλέπτοντες τὰς ὀχείας (κύνες κρατικόν), τὸ ἐξ αἱρετῶν κλυηρωτὺς ἄρχειν κοινὸν ἀμφοῖν 
δ κυνῶν Ὁ) Ζιζ 20. 514 520. --- κλέπτειν τὴν διάνοιαν, τὴν Πὸ9. 1294}8,88. β11. 1218518. 6. 1266 }9. 
μαρτυρίαν ρΡ3. 14221. 16. 1482 88. ὅτω γὰρ κλέπτεται κληρυχία ἡ Σάμν ῬΒ 6. 1884 582. 
ὁ ἀκροατής Ργῖ. 1408 θ5, καὶ κέκλεπται ἂν Ῥγ2. 1400 κλῆσις. περὶ γραφὰς δικῶν ὼ τὰς κλήσεις Πη12. 1881 Ρ8. 
481. τὸ μὲν τῆς ἀρετῆς δικαίως ἐ ἐγκώμια ταις τὰ ὁ᾽ ἔξω δ΄ -- κλῆσις ὀνόματος (θδυβ ἈΟχΒἰ ΒΓ να8.}), ΟΡΡ πτώσεις 

κλέπτεται ρ86. 1440}21. κλέπτεται δ᾽ εὖ, ἐαν τις ἐκ τὴς Αα 86. 4841 βη4. κλῆσις ἄρρενος, θήλεος, σκεύυς (βοπὺδ 
εἰωθυίας διαλέκτυ ἐκλέγων συντιθὴ ῬΎ2. 1404 "24. δτατατηδύϊοαπι ν ΟΡ θ}} ἀϊδεϊποίαπι ἃ σθπθγθ ἰρβίαϑ τϑὶ) 

χλέπτης, ἰπῦθσ θχθιηρὶα ἀδικίας τοίοτίας Ηε 10. 1184 418. τι14. 118 40 βηῃ. 82. 182 818. οὗ ὙΥΖ δὰ 161. ϑιδίη- 
ΠῚ κλέπτης, ἔκλεψε. δέ Ηε10. 1184 822. κλέπτης, οοπὶ σο- 1881] ββοῖ ᾿ 261. 
φιστής, διάβολος, ῥήτωρ. ὁ ὁ λαθρᾳ λαμβάνων τὸϑ. 120 382. 10 κλητεύσασθαι τὴν δίκην πκθ18. 951 527. 
ζ12. 149 526- 80. Εὐρύβατος (Εὐρυβάτης) κλέπτης 18. κλίμα. ὁ μὲν πόλος ἀεὶ φανερός ἐστιν ὧν κατὰ τὸ βόρειον 

1488511, 24. ὁ τῷ πλέπτυ λόγος (σογίαπι αποδάδπι 80- κλίμα κἢ. 3928. ἐν τῷ τρίτῳ ἢ τῷ τετάρτῳ κλίματι 
Ρμΐβηι8) τι2ὅ. 180 .Ὁ18. φτβά. 826.312. 

κλέψυδρα. κλεψυδρην παίζησι (ἔπιρ 851) αντ. 418 "17, 8. κλίμαξ. ἐφέρετο κατὰ κλίμακος δίφρον ἴω τι88. 182 516, 
τὰ περὶ τὴν κλέψυδραν πῶς συμβαίνει Οβ18. 294 520. κ᾿ κλίνειν. χδῃ8 ἀπείρυς ἐγκλίσεις ἔγχωρεϊ αὐτὸν κλιθῆναι πιεῖ. 
πις 8. 914 9. βι.866 "13. ὁ ἀὴρ ἐναπολα μβανόμενος ἐν 912 3256. τὴν τρίχα κεκλίσθαι, ὉΡΡ ἑστάναι ὀρθήν πη21. 
ταῖς κλεψύδραις Φθ 6. 2138 221. ἀγωνίζεσθαι πρὸς κλέψυ- 889 586 (οΥ 327 βν κατακλείειν). οἱ τῷ πίνῳ μεθυσθέντες 
ὄραν ποῖ. 1451 38. ὕπτιοι κλίνονται 101. 1494 "8. --- πεῖν οἱ μὴ ἄγαν μέ- 

Κλέων ἐπέστη τὴ πρὸς Λακεδαιμονίως εἰρήνη [868. 1589 λανες ἀλλὰ κλίνοντες πρὸς τὸ ξανθὸν χρῶμα ᾧ6. 812 "8. 
Ρ41. --- Κλέων 'ποπιθῆ υβἰταΐαπι δα βἰριϊβοδηάαπι ἀθπι- 30 χλίνη. κλῖναι πέντε ἴσον οἰκίᾳ, Ηεβ8. 1133 Ῥ25, 24. παρέχειν 
1108 Βοπιΐηθι, νϑϊαῦ Αα 27. 48.326. τι82. 182 382. ΨΥ. τοῖς ἐπιδημῶσι κλίνας, στρώματα ἢ 588. 1514 31. κλίνας 
428 52 βηη. 6. 480Ρὅ. Ρβ2. 1878 38ὅ. γὅ. 1407 526. ποιῶσι διπλασιοπλεύρυς μχ 25. 8586 339. κλίνης εἶδος, ὕλη 
8. 1408260. πο20. 1461 328. Μζ 1ὅ. 1040}2. ιδ. 1058 Ζμαϊ. 640 "28. οἵ Φβι. 192}16. 
588. κλισμός. πρὸς τὸν ταύτης (τῆς τῶν κυμάτων ἐγκλίσεως) 

Κλεώνυμος ὁ Σπαρτιάτης θ18. 886 34. 25 κλισμὸν ἀσθενεῖς αἱ τῷ ἡλίν αὐγαὶ προσβάλλυσιν χ 3. 1932 
κλήθρη (οπι εθ4, 289) κθ.401 54. 422, 
κλῆμα Ζιε18. δ50 "8. σηπίαι ὠποτίκτυσι πρὸς τὰ κλήματα κλοπή, συνάλλαγμ, α ἀκύσιον λαθραῖον Ηεδ. 1181 46, συνει- 

Ζιε11. 549 06. κλήματα, οοπΐ ἔρνη, φύλλα χὅ. 198 "8. λημμένον μετὰ φαυλότητος Ηβθ. 1107.311. ἐπὶ κλοπῇ βά- 
κληματίδας ἁλιεῖς τιθέασιν 2ιε 18. 5560 ν9. νατὸος ἥ ζημία πκθι6. 958 38. 
κληρονομεῖν τὸν αὐτὸν μὴ πλειόνων ἢ μιᾶς κληρονομίας 20 κλυ δῶν. σταῖς, πηλὸς κλυδῶντα διαμένει πλζδ. 9667. 

Πε8. 1809 5428. κλύδων, οοπὶ χειμων, πνεῦμα πολύ Ζ2μὸϑ. 6085 4832, Ζιε!6. 
κληρονομίαι κατὰ δόσιν, κατὰ γένος Πε8. 1809 428. --- ὅ48 518. κλύδων πολλῷ ῥοίζῳ φερόμενος θ180. 848 34. 

εἰλήφασι τὴν τῷ ὀνόματος κληρονομίαν αἱ σωματικαὶ ἡδοναί κλύδων ἐπιπολῆς γίνεται ̓ πκγά. 981 "98. 
Ηη14.1158 588. κλύζειν τὸς μυκτῆρας οἴνῳ Ζιθ2 1. 608 Ρ11, τὴν κοιλίαν χυλῷ 

κληρονόμος. μὴ διαθέμενος ὃν ἂν καταλίπῃ κληρονόμον ὃς πγΎ11. 8138 "1. ὕδωρ κλυζόμενον πκεξ. 988 86. 
Πβ9. 1270 328. ὁ νομοθέτης κληρονόμυς πεποίηκε τὸς ἐγ’ Κλυταιμνήστρα πο14.1458}28. ὀΐω Κλυταιμνήστρη ἴ 596. 
γυτάτω γένυς ρ2. 1423 "8. 1510 3484. : 

κλῆρος. καθιστάναι τὰς ἀρχὰς κλήρῳ ἢ αἱρέσει Πδιδ. 1800] κλωώθειν κΊ. 401 929. οἵ Κλωθω. 
219,32, 34, 518 8]. -- ἀπὸ τὴς γῆς ὶὶ τῶν αὐτῶν κλήρων Κλωθω κατὰ τὸ ἐνεστός, κλωθυσα ἑκάστω το οἰκεῖα κτ. 
αὐτοῖς τροφὴν λαμβάνειν καὶ ἢ ἄλλοις παρέχειν Πβ8. 1268 "2.42 401521. 
κλῆροι ἄνισοι τὸ μέγεθος Πβ6. 1265 "18. δύο κλήρων Κνακιωών, ποταμὸς Λακωνικῆς 498. 1668 "7. 
ἑκοίστῳ νεμηθέντων Πη10. 18380515. ὅπως ὁ ἀριθμὸς συ- κνήθεσθαι πλα 8. 951 16. παριόντα τὸν ὄνον κνήθεσθαι εἰς 
ζηται τῶν κλήρων Π312. 1214 5. διασώζειν τὸς παλαιὸς τὰς ἀκάνθας τὰ ἕλκη Ζι1. 609 482. 
κλήρους Πβ1. 1266 581. μὴ πωλεῖν ἐξεῖναι τὸς πρώτας κνῆκος. κνήχν σπέρμα Ζιε19. ὅ50 27. ((οτῇ Οατίβδιηι8 
κλήρυς Πζά. 1819 5411, λήξεις τῶν κλήρων [894. 1048 45 υἱπουοτίυ8 7 υ61 Ὁ. Ἰϑαοοοδυ 8 διδιλ. νοὶ] ϑονγαύαϊα δίιοα ἢ). 
516. 896. 1644 38. κλήρων ἡ ἐπικλήρων ἐπιδικασίαι 881. κνήμη. τοίογίατ τοίου τὸ μόρια μὴ ὀργανικα, περιφερὴ πιΞ9. 
1541 10, 887. 1542}11. 888. 1642 "17, 28, 25. 916 536. τὸ διόστεον κνήμη) Ὃ ταύτης τὸ μὲν πρόσθιον 

κλῆρος, σκωλήκιον ἀραχνιῶν ἢ λυμαινόμενον τὰ πῆρα Ζιθ21. ἀντικνήμιον, τὸ δ᾽ ὀπίσθιον γαστροκνημία. Ζιαιὅ. 494 36. τὰ 
θ05 "10. 140. 626 Ρ17. (εἰογα Ο 11 284. Οδ]]ογῖα οοτ}]]α τῶν σκελῶν ὀστᾶ. τά τε ἐν τοῖς μηροῖς ὼ κνήμαις Ζιγῖ. 

οὖ πῃϑ]]οη 6} 14 Κὶ 919, 8. δὺ Οὐ. ἔοτί οὐϊαπι σθγοᾶπα ΑΖι 50. 510 386. αἱ. 494 "4, γόνυ, κνήμης ἔγγιον Ηα8. 1168 "8, 
1660, 26. ΟἸοτυβ αρίατίαβ δὰ. 196, ὅ. οὗ 5.1 8392. 672. Π εΓ παροιμία. ἀπὸ τῆς καμπῆς καὶ κνήμη πέφυκεν Ζ2π1ι3. 111 

Ἁ ,ὔ 
218. Μ 204. 280). ΒΩ1. φλέβες τείνυσι παρὰ τὸ γάνυ εἰς τὴν κνήμην, διὰ τῶν 

κληρθν. εἴ τις ἀθλητὰς κληροίη Ῥβ 20. 1398 Ρδ. κληρῦν δὲ- κνημῶν εἰς τὸ ) ἔξω τῶν σφυρῶν Ζιγ3. 512516. 8. 512}16.. 
καστάς, προέδρυς 814. 1640 "6. 897. 1644 316. --- κλη- ἡ ἀρχὴ ἠρεμεῖ κινυμένυ τῷ μορίν τὸ κάτωθεν οἷον τῆς. κνή- 
ρωτός. ὁ μὴ τοιῦτος κληρωτὸς ἄν τις εἴη βασιλεύς ΗΘ12. δ5 μης τὸ γόνυ Ζκι. 698 "4. τὴν χνήμην ἀπὸ τῆς καμπῆς εἰς 
1160}6. ἄρχειν κληρωτείς Ῥβ20. 1898 Ρά. ἄρχοντες κλη- τὸ ἔμπροσθεν τὸν πόδα κινεῖν, μένει τὸ κατὰ τὸν προωσθώντα 
ρωτοί, αἱρετοῖ πλιά. 1298 "7, 22. 15..1299 417. 10.1801 πόδα σημεῖον ὼ ἡ ,μκνήμη, πρὸς ὀξεῖαν γωνίαν τῷ μηρῷ 

"δ. κχληρωτοὶ ἢ ἁπλῶς ἢ ἐκ προκρίτων Πὸ 14. 1298 "9. ποιήσαντες τὴν κνήμην ἀνίστανται, ἐγκλῖναι τὴν κνήωην 
ἀρχαὶ χληρωταί, αἱρεταί Πὸ14. 1298 324. ποιεῖν τὰς ἀρχὰς Ζπι32. 111}8,226. μχϑ80. 851 "22, 88, 84, 86. συσπῶσιν 

κληρωτάς Πε8. 1808 815. ρ8. 1424 418. τὸ κληρωτὰς εἶναι 60 αἱ κνῆμαι πε26. 888 017, 24. διὰ τί τὸς μηρὺς μᾶλλον ἣ 
τὰς ἀρχὰς δημοκρατικόν, τὸ αἱρετὰς ὀλιγαρχικόν (ἀριστο- τὰς κνήμας κοπιῶσιν, ἀναβαίνοντες πονῦμεν τὰς κνήμας 



κιημίς 

πεῶθ. 888 "14. 24. 888 80, 838, 39 (οΥ 85 ὙΒΘΟΡΆν ΙΝ 162, 

168). ἐν τοῖς ἑλωόεσι τὰ ἐν ταῖς κνήμαις ἔλκη μόλις ὑγιάώ- 
ζεται πιὸ 6. 909 286. --- πίθηκος ἔχει “ὸν ἀγκῶνα ἢ τὸν 
μηρὸν βραχεὶς ὡς πρὸς τὸν βραχίονα. ὼ τὴν κνήμην Ζιββ8. 
502 518. ἈΥθυΒ ὁ μηρὸς μεταξὺ τῆς κνήμης δοκεῖ εἶναι 
Ζιβι2. 804 43. ὁ ἄπυς τὴν κνήμην δασεῖαν ἔχει Ζιι80.618 

488. --- κνῆμαι λεπταί, “λεπτότεραι φῦ. 809 "8. 8. 810380. 
Ζιδιι. 638 "10. οἱ εὐνῦχοι ἑλκώδεις τὰς κνήμας ἴσχυσι ἢ 
σαπραΐς πι42. 895 381. νευρύδεις, δασεῖαι Φ6. 810 480, 813 
δ18. σαρκώδεις Ζμδιο. 689 "8. Ζιβ1, 4994, ὅ. περὶ σφυ- ιὸ 
ρὴν παχεῖαι σαρκώδεις στρογγύλαι ᾧ 8. 801 "28. θηλεῖαι, 
τῶν θηλέων φ6. 818 "16. Ζιδ11. 588 510. περίπλεοι, ἤρ- 
θρωμέναι ὸ, νευρυδεις ὸ ἐρρωμέναι φΦ6. 810 382, 28. 

κνημὶς νεοτεύκτυ κασσιτέροιο (ἥοτα ᾧ 892) ποῦ. 1461 38. 
περιτίθεται κνημῖδας κθ. 399 Ῥ4. σπόγγον ὑπὸ τὰ κρανη ὼ 18 

τὰς κνημῖδας ὑποτιθέασιν Ζιει6. δ48 Ρῳ, 
κρὴῆν. κνῆσαι τὸν περὶ τὰς μασχάλας τόπον πλεδ. 968 823. --- 

τιϑὰ ἔλαφοι χνώμενοι τὸ κέρατα πρὸς τὼ δένδρα Ζιιδ. 611 
516. 

κνησμὸς ἰσχυρὸς ἐν τὴ ὁμιλίᾳ Ζγαι8. 128 584. ὁ χνησμὸς 30 
διὰ τί ἡδύς πὸιδ. 818 "7. κνησμὸς εἰς τὲς ὄρχεις, νόσημα 
ὑὼν Ζιζ38. 518 08. 

κνησμώδης πίϑ. 8817 585. 
κνίδη. 1. διῃΐμια}. τϑίοσίαν ἰηΐον τὰ μὴ ἔχοντα δ᾽ ὀστρᾶκον, γί- 

δ κόβαλος ἡ μιμητὴς ὁ 

κοιλία 898 

887 λ6, 8385 5ὅ Ιάθ]εσ (ἐοὰ Ε' αὐγοδίᾳιθ δἰπιρ]θχ σ᾽ ὀχ 9). 
ὀπτήσαντες τῆς κνίσης χάριν Ζιὸδ 8. 584 821. 

Κνωσσός. Ἰδομενεὺς καὶ χ Μηριόνης κείμενοι ἐν Κνωσσῷ 596. 

1878 "86. 
ὁ ὠτός Ζιθι2. 691 "28. 

κνισ ὃν. δέλεαρ κεκνισωμένον Ζιδ8. 6845. 
κνισώδης ἀρχός, ΟΡΡ ἀπίμελος Ζμγι4. 615}11. ἰχθύες φέ- 

μρονται πρὸς τὰ κνισώδη Ζιδ8. 584 528. ι87. 621"9. 
κ ὙΧ7: κόγχαι ἕνιαι αἱ καλύμεναι γα. ακες, αἱ μεγάλαι καὶ 
αἱ λεῖαι Ζιὸ 4. 528 322. 110. 614 "28. τὰς κόγχας φασι 
τὰς λεπτὰς ὴ τραχείας ποιεῖσθαι περὶ αὐτὰς οἷον θώρακα 
᾿σκληρόν, ἢ τῶτον μείζονα, δ᾽ ὅταν γίνωνται μείζυς, ἢ ἐκ τύτι 
ἐξιέναι ὥσπερ ἐκ φωλεῦ τινὸς ἢ οἰκίας Ζιι81. 622 Ρ2 (ἔοτέ 
ΟἸανδρθῖα δρογία νοὶ ΑΒρθγρΊ πα, νδρὶπἰ ἤθγι}). ΘΟπΟΒ8- 
Γατὰ βρθοῖεϑ τοίδγαηϊαν ἰμύοτ τὰ λειόστρακα, τραχυόστρακα, 

ῥαβδωτά, ἀρράβδωτα, τὰ μὴ μεταβάλλοντα Ζιδ4. 528.321, 
28, 25, 20. ε15. 548 84. 287. 1528 θ10, 17. αἱ κόγχαι 

ἐν τοῖς ἀμμώδεσι λαμβανυσι τὴν σύστασιν Ζιε1ῖ5. 541 "14, 
20. ἀρρίζωτοι δια μένωσι" ὅταν δὲ ἀνασπασϑῶσιν, ὀκέτι δύ: 
νανται ζὴν Ζιε] ὅ. 548 Ὁ; τὰ κρέα τῶν κογχῶν Ζιι10. 614 
ν29. θ14. 88112. τὸ ὄστρακον τῶν χασκυσῶν θ14. 881 
518. Ζι10. 614 029. οἱ πελεκᾶνες ἐσθίωσιν ἰοϊὰ. λα μβά- 
νεται ὼ ἐν ταῖς κόγχαις ζῷον τι Ζιδά4. 580 Ἀ11. (οΥ 51 
817. Μ191. Με 51: 248. ,κΑΖΔι1 111. 9). οὗ κῦγχος. 

νονται ἐν ταὶς σήραγξι τῶν πετρῶν" ἔστι δὲ τῶν χνιδιῶν 35 κόγ χος. γένη κόγχων ἔνια. κόγχων τι γένος Ζιὸ4. 528 8424, 
ὀύο γένη Ζιε16. 548 328. αἱ σκολόπενδραι τῷ μὲν στόματι 
ἐ δαάκνυσι, τῇ δὲ ἀφὴ (ὅγπ τῇ τὸ συΐματος τραχύτητι 
Ζμδῦ. 681 56) καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα, ὥσπερ, αἱ καλύμεναι 
κνῖδαι σὶ κνίγαι, κνεῖγαι) Ζι81. 021 11. ἃς δὲ καλῶσιν 
οἱ μὲν χνίδας οἱ ὁ᾽ ἐκαλήφας, ἔστι μὲν ἐκ ὀστρακόδερμα, 30 
ἀλλ᾽ ἔξω πίπτει τῶν διηρημένων γενῶν, ἐπαμφοτερίζει δὲ 
τῦῶτο ἡἢ φυτῷ ἢ ζῴῳ τὸὺν φύσιν Ζμὸδδ. 681 486. οὔ ΟΥθ88 
1590. (οτιῖθ ἀθ πὸ Ο11 580. Αοιϊηία ΚαΖμ 186, 44. Ε 
δ11, 48.5.1 22δὅ. ΟΥ. ΑΖΙΙ1Τ771, 8. ΕΚ 606, 1. Μ΄16584). 

-- 3. ρἰδηῖα. κνίδη τρίβυσι τὰ ἄατα τῶν αἰγῶν Ζιγ20. 85 
522 38. (τεϊοα ΡἐΠυἰξετα 1, μοάίθ τζικνίδα, “5 1118. 
Ετδδ8 ϑγπορβὶβ 284). 

Κνίδος. κἡὶ ἐν Κνίδῳ ὀλιγαρχία Πεθ. 1805 12, 1306}5. τὸ 
ἄνθινον μέλι θ16. 881 019. περὶ Κνιδὸν Ζιζ1 5. 569 814. --- 
Κνίδιος. Κτησίας ὁ Κ. Ζγβ2. 180 42. 

κνίζ εἰν. δὲ κνιζόμενα αἰσθάνεται τὰ παιδία Ζιη10. 587 "7. 
κνῖπες οἵ σχνῖπες. οὗ 1,00 ΡΆσ γα 398. ΡΑΙΒ112611 372 δάη. 

ῬαΑΙγαὶ 114. τοίδγιηίωγ ἰηΐοσ τα ἔντομα, αἰσθάνονται τὸ μέ- 

λιτος Ζιὸ 8. 884 "19 Αὐυδ Ρίο. ἀκριβῶς ὺ πόρρωθεν αἰσθα- 
γεταν τὸ τῶν μικρῶν μυρμήκων γένος, ὃς καλῦσί Φινεὲς 45 

κνίπας σι σκχνίπας, σκίπας γα] σκήπας) αιδ. 444 "12. τὰ 

σκχνιποφαγα τὸς σκνῖπας θηρεϑοντα ζῆ μάλιστα Ζιθ8. 598 
43. οὗ Μ 100. ὁ δρυοκολάπτης κόπτει τὰς δρῦς τῶν σκω-' 
λύκων ὼ σκνιπῶν ἕνεκεν (Υ] κνιπῶν) Ζιιϑ. 614 58ὅ. (πυ]ἴο 
Οαζδο οὔ 5.1 289 οἱ ϑοϊορ ΡὮγ8 11 48. 
Ἐογπιΐοβ ἤδνα δὲ. Καὶ 6004, 8. (τ. ᾿ΗοϊΖζιιδάθη᾽ ΑΖΙι1 166, 
20. "πηροκίοίετ᾽ δὰ 1989. οὗ ΟἸ6 061 Ζϑι βοιν ἢ ρϑβαιηπΐθ 
Ναΐαγν. ΥΠ 582). 

κνιπολόγος (ν Ϊ κνιδολόγος, κνιδολος). τὸ μέγεθος μικρὸς ὅσον 
ἀκανθυλλίς, τὴν δὲ χρόαν σποδοειδὴς ὼ κατάστικτος" φωνεῖ δ5 

ὁὲ μικρόν" ἔστι δὲ ἡὶ τῶτο ξυλοκόπον Ζιθϑ. 598 5312. (ου}1- 
οἸορα ααζαθ; Κηϊάοϊοραδ, Κἰπάοϊεραδ ΤΒοῖηδο. Μοίύβοι]α 
4104 Βεϊοιῃ. ΕΑΝ 16 Ρίουϑ ναυβ 1 ΟἹ] 888. 
οἵ 51 592. ΡίουβΒ ναγὶιβ γϑὶ στωΐποῦ Οσ. Καὶ 867, 6. (ογίμῖα 
ἰδυαὶ αν α 82. ΑΖΙ[97, 52. δ. 80.121, 70). 

κνῖσα, κνίσσα. κνίσσα ἡ λιπαρῷᾷ θυμίασις, ἀϊδὶ λιγνύς μὸϑ. 

4“0 Κόδρος Πε10. 1810 37. Νηλεὺς ὁ 

οπῖρ6 Ο 1| 285. 50 

60 

2ὅ, 26. βθὰ κογχῶν θ14. 881 012. οἵ κόγχη. 
κογχύλιον. ἢ τὰ κογχύλια εἰσι ζῷα, γνώσεως ἐστερημένα 

φτα]. 810 510. τὰ κογχύλια παντοδαπὰς ἴν ἴσχει χρωμάτων 
μορφάς χθ. 19917. ἔστρακον, ἡ τῷ ὀστράκυ αὔξησις 

ῖ815.1568199. Ζιε15. 541 Β7, ι81. 622 87. 11. οἱ στρόμ- 

βοι τοβοταπίαν ἰηΐον τὰ κογχύλια Ζμβιτ. 661 4283. --- αἱ 
χελῶναι αἱ θαλάττιαι νέμονται αὐτά, οἱ πολύποδες μάλιστα 
κογχύλια συλλέγοντες ἐξαιρῶντες τὰ σαρκία τρέφονται τύτοις 

Ζιθῶ. 5904, 5911. (87. 622 7. 315.1581}8. ἡ τῆς 
πορφύρας αλώξτα διατρυπᾷ τὰ χογχύλια Ζιει6. 5417, 
Ζμβι1. 661522. -- οἱ ἐν τῇ κύστει λίθοι ἐνίοτε ἐδὲν δο- 
κῦσι διαφέρειν κογχυλίων Ζιγ15. 819 "21. ἕτερον χέεται ἢ 
συμπήγνυται ὅμοιον λίθοις ἡ κογχυλίοις ᾧτβϑ9. 829 519. (οὗ 
Μ188. ΑΖΙΙ 177, 10.) 

Κόδρυ Γ66. 1486 "40, 
κοιλαίνειν. ὅτω σφόδρα κοιλαίνει ὁ δρυοκολαπτης. ὥστε κα- 

ταβάλλειν τὰ δένορα Ζιιϑ. 614 14. βαθὺ κοιλαίνειν φτβῶ. 
828 "41. 

κοιλία. Βος. ποτηῖπο Ὠυβαυδπι δοοιγαῦϊ8 ΘΧρ]οδῖο οπιηΐηο 
διάκενον αἰϊαυϊὰ δβἰρηϊβοιίαγ, γνοὶαθ κοιλίαι γῆς μβῖ. 
8668. 8. 866}12. α18. 850 28, 8494, 10. πχε2. 988 
46, 8. κοιλίαι νεφῶν μβϑ9. 809 "2, πκφθ. 940 581. ἡ τέφρα 
ἔχει κοιλίας, τὸ ὕδωρ ἔ ἔχοι ἂν ἐολίας, αὶ διάκενα πκεϑ. 988 
582, 86. 868 ρῥτδϑοίραυπι ἄβατα κοιλία μϑθδῦ ἴῃ ἀοβοσίδθπάο 
φογρῦγθ δηϊμδ]ΐαπι. 1. διαίκενόν τι: ἐκτετα μένυ σώματος ὃ 
γίνεται κοιλία, ἰδίαι ὼ τὰ ἄλλα ἀποστήματα ἔχυσι κοιλίας, 

εἰς ἃς ἀποδέχονται τὰ πνεύματα, αἱ κοιλίαι τῶν πόρων πεϑ.. 
885 }82, 81. β41. 870}18. ἐν ἀγγείοις φλεψιν ὀστοῖς ὑμε- 
νωδεσι δέρμασι κοιλίαις Ζ:γ20. 521 "8. λέγυσιν (Εαρϑάοοὶ 
οἵ ϑργθηρεὶ ββο} ἀ Αὐζῃϑικὶ 111) ἐν τῷ σώματι ῥέον- 
τος τῷ ὕδατος κοιλίαν γενέσθαι ἡ πᾶσαν ὑποϑοχὴν τῆς τε 
τροφῆς ὼ τὸ περιτταίματος Ζμα!ῖ. 640"14. 

2. νϑαὐτίοα}} οογάϊθ οὗ 8 ιν καρδία 1ᾳ ρ 864 Ρ48. 
8. Ρβδτγηχ τῶν κόχλων, ϑοβιυπάκορί, τὸ στόματος 

ἔχεται εὐθὺς ἡ ἡ κοιλία ὁμοία προλόβιυ ὄρνιθες, ἀπὸ τῆς κοι- 
λίας στόμαχος ἁπλῶς μακρός, παρύφανται ἀπὸ τῆς κοιλίας 
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τῷ στομάχῳ μακρὸς πόρος ὸ λευκός Ζιδ4. 529 53) 4, 16. 
4. ροἰνὶβ σθῃδ]ῖβ, οἱ νεφροὶ ἔχυσι κοιλίαν μακράν, ΒΥ τὸ 

τῶν νεφρῶν κοῖλον Ζια11. 49111, 6. 
ὅ. νι ΔἀοτΙπῖ8, δθάοιπμθηῃ. μετὰ τὸ στῆθος ὁ περὶ τὴν 

κοιλίαν. τόπος Ζικ1. 688 821. Ζμδτο. 688 "84 φ 896 ν4), : 
τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ἀνόστεα. πᾶσιν, ὐδὲν ἔ ἔχει ζῷον ὁ ὀστῶν περὶ 
τὴν κοιλίαν, φρένες τῷ διορισμῶ χάριν τῷ τε περὶ τὴν κοιλίαν 
τόπυ ἢ τὸ περὶ τὴν καρδίαν Ζμβϑ9. 658 53. Ὑ10. 612 15. 
Ζιγ1. 810 581. τὰ περὶ τὴν κοιλίαν πιότατα, αἱ καθέδραι 
τὴν κοιλίαν πιαίνυσι, ὶ ϑασύτης ἡ ἡ περὶ τὴν κοιλίαν λαλιὰν 10 
σημαίνει, δασεῖς τὰ περὶ τὴν κοιλίαν, φιλύπνων σημεῖον, οἱ 
περὶ τὰ στήθη ἢ τὴν κοιλίαν ἄγαν δασέως ἔχοντες πεῦ. 
880 089. 14. 882 826. Φ52. 800 "18. 8. 808 9 (οἴ Βοβθ Ἂν 
ΡΒ 103). θ. 812 "14. τὴν κοιλίαν ἧττον ἰὸρῶμεν ἡ τὸ στῆθος, 
κοιλία πλατεῖα ὺ προσεσταλ μένη πβιά. 867}16. φὅ. 807 15 
"88 (εἴ 1 271). ἐν τῷ μακρὸν ἀναπνεῖν ἑλκόντων μὲν εἴσω 
τὸ πνεῦμα συμπίπτει ἡ κοιλία, ἐκπνεόντων ὁὲ πληρῶται 
πλδιι. 9041. αἱ φλέβες αἱ πρῶται ἐκ τὴς κοιλίας εὐρύ- 
τεραί εἰσιν, φλέβες δύο μέγισται τείνυσι διὰ τῆς κοιλίας 
παρὰ τὴν νωτιαίαιν ἄκανθαν, φλέβες πολλαὶ σχίζονται ἢ 30 
ἐπὶ τὴν κοιλίαν ἢ τὸ πλευρόν Ζιγ3. 513.518, νῦ, 511 082. 
- ἰὰ πρβτητη 1 08 ἡ ἐξάρτησις τῶν ὄρχεων ἡ πρὸς τὴν 
κοιλίαν "ἢ τὸν τόπον τὸν συνεχῆ ἔχει διαφοράν, ἡ κάμηλος 
ἔχει τὰς καμπὰς κα πλείως, ἀλλὰ φαίνεται διὰ τὴν τῆς κοι- 
λίας ὑπόστασιν (ὑπόσταλσιν ὃ Ἑεῖορ; ΡὮΥΒ1| 26. ΜΊΘρι 25 
ΟΌ8 ΖΟ00] 82, ΚαΖι ὅ9: σορθὴ 468 οἰῃροζοζθῆθη Βϑυσῇαβ. 
1 16). ΖΙγ1. ὅ09 811. βι. 499521. -- ἴδιον ὄρνιθος 
τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡ δασύτης ἡ περὶ τὴν κοιλίαν, οἱ ὄρνιθες 
τὰ στύθη ΚῚ τὴν κοιλίαν δασυτάτην ἔχυσι, ἐν τῷ ῳψῷ οἱ ὄρ- 
νιθες κατὰ τὴν κοιλίαν προσηρτημένοι, ὑπόστημα ἐν τῇ ἢ κοιλίᾳ 80 
ὠχρόν" περίττωμα ἐν τὴ κοιλίᾳ καὶ ἐκ ἔχει φΦ2. 806 "21. 8. 812 
δ16. Ζιε18. 580 320. ζ8.562 49,11. --- Ρἰβοῖαπι τὰ μόρια 
τὰ περὶ τὴν κοιλίαν, ἡ ἀθερίνη τίκτει τρίβασα τὴν κοιλίαν πρὸς 
τὴν ἄμμον ανϑ. 411 329. .Ζιζιτ. 81151. --- Ἰμδθοίογαχηῃ κοινοὶ 
μέρη τρία, κεφαλὴ ὸ τὸ περὶ τὴν κοιλίαν κύτος ὺ τὸ μεταξὺ 85 

τύτων" ΘΟΓ μεταξὺ κεφαλῆς αὶ ΩᾺ τῷ ; πξρὶ τὴν κοιλίαν ἐστὶ κύτος" 

μετὰ τὸ μέσυ Ὄ ἡ κεφαλὴ καὶ ἡὶ κοιλία ζὴ: φθείρεται πλη- 
ρυμένης τῆς κοιλίας ἢ φθειρομένν τὸ ἐν τῷ ὑποζώματι 
ὑγρῷ (θερμῷ Ὁ ρταοῦ ΧΙ) Ζιδτ. 581 27, 582 81, Ζμὸδ. 
682 348. ανϑ. 4176 Νά. --- τῶν φαλαγγίων ἡ περιφέρεια τῆς 40 
κοιλίας (Κυροὶῖρον Ἠϊπύθε] 610) Ζιε 8. 543 416. -- τὰ μα- 
λακέστρακα προστίκτυσι τὰ ῳᾧὰ ὑπὸ τὴν κοιλίαν εἰς τὰς 
πτύχας Ζιε11. 849 517. 

68. νϑαϊγίου]υβ. τϑίδγθασ ἰηῦον τοὶ μόρια, τὰ μέρη, τὰ ἐντὸς 

μέρη Ζια2.489 51. βιτ. 508}86. πκα18.92810. κοιλία, τὸ 
τῆς τροφῆς δεκτικὸν μέρος, ὑποδοχή ἐστιν, κοιλί ἰας πλείω γένη 
Πδ4.1290580. Ζμγ[4.6714}19. αἹ.640}14. ὥσπερ φατνη 
Ζμβϑ. θ80 319. οὗ ῬΙδῦ Τίμα 710 Ἑ. --- α- σϑμθγαίϊηι. καλεῖται ᾿ 
ζ μὲν λαμβάνει στόμα, εἰς ὃ ὃ δέχεται κοιλία Ζιαϑ. 489 32. ἡ 
χαλυμώη κοιλία αν11.4103482. Ζιε15. 541 525. Αὐ11.94}1 ὅ. δ0 
Πὸ4.1290}28, Ζιβ11.50180. Ζμὸϑ. 684526..10.686514, 
πλζ2. 906 "88. πνθ. 484 828. ὅτε τοῖς μεγέθεσιν ὅ ὅτε τοῖς εἰ- 
δὲέσιν ὁ ὁμοίας ἔχυσιν ἀλλήλοις τὰς κοιλίας τα ὶ ζῷα, τοὶς ἀναίμοις 
Ἂ τοῖς ἐναίμοις κοινὸν κοϊλία καὶ Ἂ στόμαχος καὶ νὰ ἔντερον Ζμγ14. 

614521, 28, 67 482. Ζιβιτ. 5071."88. δ8. 27 "8. πιαι- 55 
νεται τὰ ἔχοντα, κοιλίαν θερμήν, ἐνίοις κοιλία μικρὰ τοῖς δὲ 
μεγάλη Ζιδθ. δῦ 30. ,Ὑ16.. 620 52, 4, δ. ἡ ἐν τὴ κοιλίᾳ 
᾿ ἐν τοῖς ἐντέροις ὑπόστασις Ζμὸ2. 617 Α1ὅ. καὶ ἐκ τὴς 

κοιλίας δίοδος πνθ. 484 "4, Βοπιϊηΐβ ὁμοία τῇ κυνείᾳ, 5 
πολλῷ τῷ ἐντέρυ μείζων, ἀλλ᾽ ἐοικυῖα οἱονεὶ ἐντέρῳ εὖρος 60 
ἔχοντι, κοιλία θηλαζόντων Ζια1 6. 495 Ρ24, 35. Ζμγιδ. 6186 

ὑπ δ᾽ 
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4] 6. τοῖς ζῴοις κα [] κοιλία ὼ ὶ ἡ τῶν ἐντέρων δυναμις γὴ ἐστίν, 

ἐξ ἧς λαμβάνει. τὴν ποεῖ Ζμδά. 618.518. οὔ τὰ φυτὰ 
τῇ γὴ χρῆται ὥσπερ κοιλίᾳ Ζμβϑ. 650 3428. --- ὃ. ἀθ εἰϊα 
νϑαιτιοα!. ὑπὸ τὸ στῆθος κοιλία Ζμδι2. 698519 (Ὁ 8905). 
ὁ στόμαχος τελευτᾷ εἰς τὴν κοιλίαν, διὰ τῷ διαζώματος, 
κοιλία κεῖται ὑπὸ τὸ διάζωμα εὐθύς Ζιαι6. 490 »22. βιτ. 
507 5326, 31. Ζμγ!ά. 6149. μετὰ τὴν τὸ στόματος θέσιν 
ἐνδέχεται κεῖσθαι τὴν κοιλίαν εὐθέως Ζμγϑ. 664 425. ὁ οἰσο- 
φάγος ἐστὶ μεταξὺ τῷ στομαΐχυ, ὸ τῆς κοιλίας, τείνει εἰς 
τὴν κοιλίαν, δι᾿ οἰσοφάγου ὴ τροφὴ πορεύεται εἰς τὴν κοιλίαν 
Ζμγ8. 664.431,322. 14. 674210,. β8. 650 17. γ8. 604 
821. αν]. 418 482. ἄρτηται τὸ ἐπίπλοον ἀπὸ μέσης τῆς 

κοιλίας, ἔχει τὴν ἀρχὴν ὸ τὴν ἐξάρτησιν ἐκ μέσης τὴς καὶς 
λίας (ἴρ 889561), ἐπέχει τὸ τε λοιπὸν τῆς καρδίας ὼ τὸ 
τῶν ἐντέρων πλῆθος Ζμδ8. ΚΕ 518, 19, 84. Ζια1θ. 495 
529. Ὑ14. 519 510. μετὰ τὴν κοιλίαν ἡ τῶν ἐντέρων φύσις, 
ἐνίοις τὸ τῶν ἐντέρων μόριον τὸ πρὸς τὴ κοιλίᾳ εὐρύτερον, 
ἔνια ζῷα ἔχει τὴν νῆστιν ἐν τῷ μετὰ τὴν κοιλίαν ἐντέρῳ 
τῷ λεπτῷ Ζμγ14. θ61ὔ 381, 85,084. ὁ σπλὴν ἀντισπᾷ ἐκ 
τῆς κοιλίας ἰκμάδας Ζμγ1. 6710 05. εἰς τὸν μεταξὺ τόπον 

τῆς ὑστέρας ὼ τῆς κοιλίας Ζικῖ. 638 "29. πόρος ὀδεὶς εἰς τὴν 

κοιλίαν ἀπὲ τῷ πλεύμονος Ζμγϑ. 664 1 1. εἰς τὸ ἔντερον 
ὸ τὴν κοιλίαν αἴ τε φλέβες ὶ αἱ ἀρτηρίαι συνάπτυσιν, 
παρὰ πᾶν τὸ ἔντερον ἡ τὴν κοιλίαν “μέχρι τῷ στομάχυ, δεῖ 
τι εἶναι δι’ ὅ εἰς τὰς φλέβας ἐκ τὴς κοιλίας πορεύσεται καὶ 
τροφή πνᾶ. 488 }256. Ζιγά. ὅ1414. Ζμδ4. 61810. - 
δ κοιλία εὐκυ στις. ὑκ εὐθέως εἰς τὴν κύστιν συλλέγεται 
τὸ ὑγρόν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν πρότερον" ὑποδοχή ἐστιν ἡ 
κύστις τῷ μὴ πεττομένυ ὑγρᾷ ἐν τῇ κοιλίᾳ" ἡ ἡ ἐξικμασμένη 
τροφὴ εἰς κοιλίαν, τὸ ρον εἰς κύστιν" τὸ θερμὸν τὸ ἐν τὴ 
κοιλίᾳ κἰσέρχεται διὰ λεπτότητα" ἐν τὴ κοιλίᾳ τὸ ὑγρὸν εἰς 
τὴν κύστιν ὑπονοστῶν ὕὅτω λύει Ζμγ8. 664 515. πα40.868 
584. 26. 8198. κδά. 936"27, 80. --- ἀ. κοιλίας ἐρ- 
γασία, δυναμις, θερμότης. μίαν μέν τινα ἐργασίαν ἡ 
τὸ «στόματος λειτυργεῖ δύναμις, ἑτέραν δ᾽ ἡ τῆς κοιλίας 
περὶ τὴν τροφήν ζ8.. 469 δ. ἡ τὸ στόματος ἐργασία παρα- 

δίδωσι τῇ κοιλίᾳ, τὸ εἰς τὴν κοιλίαν ἐλθὸν ἀνάγκη τροφὴν 
γίνεσθαι ἅμβ8. 650 528. Ζγγῦ. 15610. λήψεται τὸ σῶμα 
τὴν τροφὴν ἐκ τῆς κοιλίας ὼ τῆς τῶν ἐντέρων φύσεως, τὴν 
τροφὴν ἀναλαμβάνυσι τὸ ζῷα ἐκ τῆς κοιλίας Ζμβ8. θ50 
419. γῦ. 668 48. ἐν σὴ κοιλίᾳ δεῖ παθεῖν τὰ σῖτα πρῶτον, 

τὸ πολλὺ Π κρατεῖ ὴ κοιλία, α μόνον ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐνόντων 
ἡίνεται ἡ πλήρωσις, ἡ κοιλία πληρῶται παδ0. 868 58. ὙΣ1. 
8714 824. κα]8. 928 09. κβϑ. 980 220. κινυ μένης (κενυμένης 

(428) τῆς κοιλίας ὁ ἀὴρ σήπει τὸ πνεῦμα (εἰ Ἰϑγθῖι δία- 
861) πιγ7. 908 518. --- ἡ δύναμις ὼ ἡ θερμότης τῆς χκοι- 
λίας, ἡ θερμότης ἐν τὴ κοιλίᾳ πέττει ἀὲ ἢ ἐγγινόμενον, 
ἀλεαίνυσα ἡ κοιλία θᾶττον πέττει, ἡ πυετία ἐν τὴ κοιλίᾳ 
τῶν ἔτι θηλαζόντων Ζμγ14. 614 28, πὸ. 816 019. ς8. 
88ὅ "28. Ζγγ8. 1586 "28. Ζμγ8. 671 56. Ζιγ 20. 522 "0. 
κοιλία ὑγρά, ψυχρὰ διὰ μικρότητα, τήκει Ζμγι4. 614}84. 
πιθ4. 8981. κὃά. 986 .5206. τὰ πρὸς τὴν κοιλίαν φάρμακα 
πκζο. .949 "4. - 6. βρθοίδιίπι. θηυπιθγβηίαν τὰ ἀμφω- 

δοντα ὅσα μίαν ἔχει κοιλίαν, μικράν, μείζω Ζμ' 14. 674 

425, 616 524. Ζιβιτ. ὅ0Τ ὑτ6, 18. διαφορὰ κατα τὰ με- 
γέθη αὶ τὰ σχήματα . πάχη ὼ λεπτότητας ὑπάρχει τὰς 
τῆς κοιλίας, ἡ κατὰ τῷ στομάχυ τὴ θέσει τὴν συντρησιν 
Ζιβιτ. 607 "25 Αὐδ, 19. κοιλία ἐλέφαντος Ζιβ11. 501 "8ὅ 
Αὐν. ὑός, κυνός Ζιβι1. 507 "20. Ζμγ14. 615 .27, 29 εἰ 
Βθηθτβίπα τῶν ζῴων τὰ μὲν τὴ τῆς ὑὸς ὁμοίαν ἔχει, τὰ 
ὁὲ τὴ τῆς κυνός Ζμγ14. 6158.326, 21. Ζιβ11. 501 }28. 
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οἵ 508 87, 28 8]. δηυπηθγϑηθυῦ ὅσα πλείυς ἔχει κοιλίας ΖμΎ 
14. 614 380 Κα. βγῃ πλείως τόποι ὸ μόρια ,«Ζμγ14. 614 
518. ,2.8 11. 501 486. τὰ κερατοφέρα αὶ μὴ ἀμφώδοντα 
τοιαύτην ἔχει, 16 τέτταρας κοιλίας Ζιβιϊ. 501 ᾽ 8. Ζμγι4. 
614 3438, "6, 1. «διαφέρει πρὸς ἄλληλα τοῖς σχήμασι αὶ τοῖς ε' 
μεγέθεσι τύτων ἢ τῷ τὸν στόμαχον εἰς μέσην ἣ πλαγίαν 
τείνειν τὴν κοιλίαν Ζιβιτ. 8601 δ14. ὁ ὄγκος τὴς κοιλίας 
Ζμγιά. 615 λ8. καλῶνται κοιλία ὼ κεκρύφαλος ὼ ἐχῖνος ὼ 

ἄνυστρον, τύτων τίς ἡ λειτυργία, Ζμγιά. 674 914,11 Κα, 
Ε 800, 18. ὅκ ἐρεύγεται τὰ ὑποζυγια διὰ ξηρότητα τῆς 1: 

κοιλίας, ὁ ἐρυγμὸς κοιλίας κατάψυξις, ἀπὸ τῆς τὰ σιτία 

οεχομένης κοιλί ἰὰς ἐστίν πι44. 89 518. λγ1. 961 δι. 11. 
968 340. οἵ ἐκ ἐρευγονται ὅσα μηρυκάζει διὰ τὸ πολλὲς 

ἔχειν κοιλίας ἢὶ τὸν καλιμενον κεκρύφαλον πι44. 895 "19. 
--- ἀνοβ, τὴν κοιλίαν σαρκώδη ὼ »στιφρὰν οἱ πλεῖστοι ἔχυσι, 16 
α ἔσωθεν ἑὁέρμα ἰσχυρὸν ἀφαιρέμενον ἀπὸ τῷ σαρκὸς 
Ἔριν, 5808 082. Ζμγ!4. 614 ν26. ἔστιν ἃ ἔχει τὴν κοιλίαν 
μακράν Ζιβ171. 509 58. οἱ μὲν πρὸ τῆς κοιλίας ἔχυσι πρό- 

λοβον- πρόλοβος λεπτότερος, ἧ καθήκει πάλιν πρὸς τὴν κοι- 
λίαν Ζιβιι. ὅ08 "27, 81. Ζμγιά. 614 "22. ἔνιοι ἀντὶ τῷ 30 
προλόβυ τὸν στόμαχον εὐρὺν ὼ πλατύν, ἥ δι’ ὅλν ἢ πρὸς 
τὴν “κοιλίαν τεῖνον. ἔνιοι τὴν χολὴν πρὸς τὴ κοιλίᾳ ἔχυσιν, οἱ 
ὀὲ πρὸς τοῖς ἐντέροις Ζιβιῖ. 508 "85. 16. 506 "20, 22. ἔνιοι 
(τρβεΐβ) τῆς κοιλίας αὐτὴς τι ἔχυσιν ὅ͵ ὁμοιον προλόβῳ, τῆς 

κοιλίας αὐτῆς τι ἐπανεστηκός Ζιβιτ. 509 86. Ζμγι4. 674 45 
"25. τὰ περιστερυ δη θερμὴν ἔχει τὴν κοιλίαν ὼ πεπτικω- 

τάτην, ΡΘΙδθοϑῆυθ ἐν τῷ πρὸ τῆς κοιλίας τόπῳ ΖΥΥ1- 149 

528. Ζμ10. θ14 "28. ἰῇ ονο δεκαταίν ὄντος φανερὰ ὼ τὰ 
περὶ τὴν κοιλίαν ὼ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν Ζιξ 8.861 08. -- 
ΔιΏΡ ΑΙ Οἷα. τὰ Τετραποδα, ὼ ᾧφοτόκα ἁπλὴν ἔχει ὃ μίαν τὴν 80 
κοιλίαν, ὃ τὰ μὲν ὁμοίαν τῇ ὑείᾳ, τὰ δὲ τὴ τῷ κυνός 
τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ὼ τὴν τῶν ἐν- 
τέρων φύσιν Ζιβ11. 508 51, 8. -- οἱ ὄφεις τὰ θηρία ἐ ἐν τὴ 
κοιλίᾳ ἐκχυμίζυσιν, ἔχυσι τὴν κοιλίαν οἷον ἔντερον εὐρυχω- 
ρέστερον, ὁμοίαν τὴ τῷ κυνός Ζιθ4. 894 51ὅ. βιτ. 508 828. 86 
-τ Ρίβοββ.: ταχεῖα ἡ δίοδος εἰς τὴν κοιλίαν, ὁ πόρος ὁ διὰ 
τῷ στόματος εἰσιὼν εἰς τὴν κοιλίαν φέρει Ζμβιτ. 660 "20. 
Ὑ1. 662 811. Ζ2γγὅ. τῦ8 59, εὐθὺς ἡ κοιλία πρὸς τῷ στό- 
ματι, εὐθὺς πρὸς τὸ στόμα συνάπτει ἡ κοιλία, διὸ πολλάκις 
ἐνίοις, τῶν “μεγάλων διώκωσι τὰς ἐλάττυς, προπίπτει ἡ κοιλία 40 
εἰς τὸ στόμα Ζμγ14. 6714 811. ανϑ8ϑ. 4711 522. 11. 410 ν9. 

Ζι02. 5911. β11. 501.526, 29 Αυν. (εἴ 1 51). τοῖς ἰχθύ- 
σιν ὡσαύτως ἄχει τὰ περὶ τὰ ἔντερα ὺ τὴν κοιλίαν" μίαν 
ὼ πλὴν κοιλίαν, διαφέρυσαν τοῖς σχήμασιν" ἔνιοι κοιλίαν 
πάμπαν ἐντεροειδὴ (ἑτεροειδὴ Υ] δὲ Α0Ὁ)}" οἱ δὲ ὀρνιθωδεις 45 

σαρκώδεις Ζιβιῖ. 508 59, 10, 11. Ζμγ 14. θτὅ ὅ10. 
ἔχυσιν ἀποφυάδας ἄνωθεν περὶ τὴν κοιλίαν, παρ᾽ αὐτὴν τὴν 
κοιλίαν. ἄνω πρὸς τὴ κοιλίᾳ Ζιβιτ. ὅ08. 016, 24. Ζ2μγ14. 
61 5812. 15. οἱ πόροι προσπεφύκχασι πρὸς τῇ ὀσφνι ὑπο- 
κάτω τῆς κοιλίας καὶ τῶν ἐντέρων" τὴν δοκῦσαν φωνὴν ἀφιᾶσι ξο 
ἔνιοι τοῖς ἐντὸς τοῖς περὶ τὴν κοιλίαν Ζιγ1. δ09 588 “Αυδ. 
ὃϑ. 5685 "22 (Β1 247 (οτὶ νϑβίοϑ βᾶγθβ), --- ὁ κεστρεὺς ἐπὶ 
μὲν θάτερα τῆς “κοιλίας ἄχει ἀποφυάδας πολλάς, ἐπὶ δὲ θά- 
τερα μίαν, ἡ αὐτῷ κοιλία περιτείνεται Ζιβιτ. 508 518. 62. 
591520,2. κεφαλν κοιλία" ἔγχελυς ἔχει τὴν κοιλίαν μι- δ5 
χρᾶν Ζιθ ἢ. 591.320, 12. σινόδων ὺ χάννα ἐκβάλλυσι τὰς 
κοιλίας Ζιθῶ. 5918 6] 42. τὰ σελάχη ἀπιμελώτατα 
κατὰ κοιλίαν Ζιγ11. 520 420. -- μαλάκια. πρόλοβος εἶτα 
συνεχὴς κοιλία ὦ ταύτης ἐχόμενον ἔντερον ἁπλῶν, πρόλοβος 
πρὸ τῆς κοιλίας, προλόβυ ἔχεται ἡ ἡ κοιλία. οἷον ἤνυστρον, ὁιὰ 60 
τὸ ὑμένος ὁ στόμαχος τέταται πρὸς τὴν κοιλίαν Ζμὸ ὅ. 

κοιλία 801 

618 26, 8ὅ, 581 }18. ἔ 817. .1551 585. Ζιδ 1. 524}11. 

ταῖς σηπίαις ἢ τοῖς πολύποσιν ὅμοια ᾧ τοῖς σχήμασι ὶ τ' τὴ 
ἀφὴ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν Ζμδδ. 618 Ρ29. ὁ μήκων κεῖται 
ἐπάνω τῆς κοιλίας ῖ1815δ.15817, --- μαλακόστρακα. ἔχει 
κοιλίαν τῇ στόματος ἐχομένην εὐθύς, ἀπὸ τῆς κοιλίας ΠΝ 
τερον ἁπλῶν Ζιδ2. δ20}24, Ζμδ5. 619 385. Ἐ}. - οἱ κά- 
ραβοι μικρὸν στόμαχον. ἔχυσι πρὸ τῆς κοιλίας, εἶτ᾽ ἐκ ταύτης 
ἔντερον εὐθύ, κοιλίαν οἰσοφάγυ ἐχομένην ὑμενώδη, πρὸς τῷ 
στόματι. τῆς κοιλίας ὀδόντας τρεῖς, τῶν ὧν ἡ κἡὶ πρόσφυσίς 
ἐστι πρὸς τὴ κοιλίᾳ ὺ τὰ ἐντέρυ ἑκατέρωθι Ζιδ 2, 526524, 
“4, 5, 32. Ζ2μὸ 5. 619 586. οἵ ΚαΖμ 128,28. Βὶ 808, 37. 
καρκίνοι. ἐπὶ τῆς κοιλίας ἔχυσιν ὀδόντας" δοκεῖν εὐθὺς εἶναι 
μετὰ τὸ στόμα τὴν κοιλίαν" κοιλία δικρόα, ἧς ἐκ μέσης τὸ 
ἔντερον" τῆς κοιλίας ἐκ τῷ πλαγίν ἔντερον Ζμὲ ὅ. 619 486. 
Ζιδϑ. 521 024, 26 Αὐδ, "7 Αὐν. ἐν τῷ καρκχινίῳ ἀπὸ τῇ 
στόματος πόρος εἷς ἄχρι τῆς κοιλίας " τῆς δὲ περιττώσεως 
ἰ δῆλος ὁ πόρος Ζιδά. 5802. -- τῶν ἐντόμων ἔνια, ἔχει 
κοιλίαν ΕΚ ἀπὸ ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον" τὰ μὲν, τὸ στό- 
ματος ἐχόμενρν ἔντερον, τὰ δὲ κοιλίαν μετὰ τὸ στόμα, ἀπὸ 
δὲ τῆς κοιλίας τὸ ἔντερον Ζιδ1. 5832 "9. Ζμδῦ. 682 416, 14. 
κενὰ φαίνεται ἐν τῷ χρόνῳ τύτῳ ἥ τε κοιλία ἡ τὰ ἔντερα 
Ζιθ11. 600 }9. οἵ 14. 599521. --- ὀστρακόδερμα. ἐ ἐχῖνος 
ἔχει κοιλίαν εἰς πολλὰ διηρημένην, ὡσπερανεὶ πολλὰς τὸ ᾧν 
κοιλίας, ἔχοντος" τῷ τῶν ᾿κόχλων στομάχυ ἔχεται κὶ ἡ κοιλία, 
ἐν Η ἡ μήκων, ἀφ᾽ ἧς συνεχὶς ἔντερον" ἐν τῇ πορφύρᾳ 
μεταξὺ τῇ τραχῦ ἢ τῆς μήκωνος τὸ ἄνθος, ἐπάνω τῆς 
καλυμένης κοιλίας Ζμὸ δ. 680 48, 12,08,27, θ6719}10. Ζιε1δ. 
5417 .8325. 

1. ΤΌΤΩΘΩ ; ἱπρ]αν 68 ταταϊμβηνίαμα. α. κοιλία ,νΖμγ14. 

614 14. ὁ κεκρύφαλός ἐστι τὰ μὲν ἔξωθεν ὅμοιος τὴ 
κοιλία, μεγέθει πολὺ "ἐλάττων τῆς κοιλίας Ζιβ 17. 501 ν5, 
1. τ ὃ. ἡ “μεγάλη κοιλία ἐστὶ τὰ ἔσω τραχεῖα Κ᾽ διει- 
λημμένη, τοῖς μὴ ἀμφώδυσι τὸ ἐπίπλοον ἔχει τὴν ἀρχὴν ἐκ 
τὴς μεγάλης κοιλίας Ζμγ1δ. 616 38. ΖΙβ11. 5011. γ14. 
819012. 

8. ἀυοῦυβ ἰπιεθθϊη 18, τὸ λοιπὸν πολυώνυμον Ζια 2. 
489 52. κοιλία, τὰ περὶ τὴν κοιλίαν πα 41. 864 31. β22. 

868 10. μβ2. 855}18. Φ6. 810 Β7- 9. Ζικι. θ84522. 8. 
6355. Ζια16. 496 48. ὀνομάζεται τὸ τῆς ξηρᾶς περιττω- 

σεως δεκτικὸν μόριον κοιλία, μέρη, κόλποι τῆς. κοιλίας 1 Ζια2. 
489 88. δο. 580 "20, 21. ἕκαστοι οἱ ,Τέποι ἅμα ταῖς ἐκ- 

κρίσεσι γίνονται ὁ τὸ ταῖς δυνάμεσιν, ὦ ὥσπε ὀφθαλμοὶ ἅμα 
τῇ ὄψει, ᾿ κοιλία ἢ κύστις ἅμα τῷ δύνασθαι τὰ περιτ- 
τώματα γίνεσθαι Ζγὸ1. 166 49. ὅσαις ἂν περὶ τὴν κοιλίαν 

σφοὸδρότατοι γένωνται πόνοι, αὗται τάχιστα τίκτυσι Ζιηϑ. 
586 929. ἂν δέ τι λυπῇ περὶ τὴν κοιλίαν Ζιγ2. 512 381. 
διαρροια ἐν ταῖς κοιλίαις Ζγαϑο. 128 822 οὗ Ρ]αὐ Τιπι 88 Ε). 

τὰ περιττώματα καταβαίνυσιν εἰς τὰς κοιλίας πα19. 861}16. 
τὸ κατὰ τὴν κοιλίαν περίττωμα, περίττωμα ἐν τῇ κοιλίᾳ ὁ 
νεοττὸς ὑκ ἔχει 2Ζγδ1. 105 "26. Ζμγτ. 610."82. 8.664516. 
Ζιγιϑ. 2016. ζϑ8. 65628511. τὰ ὑποστήματα τῆς κοιλίας 
ὰ τῆς κύστεως Ζιαϊ. 481 "6. Ζ2μδ5. 611 58. βγ. 65812. 
ἀποκρίνεται. τὸ περίττωμα εἰς τὴν κοιλίαν ,Ζγα20. 728 810. 

τὰ προχειρότατα εἰς κύστιν ΕἼ κοιλίαν ἀποκρίνεται πκι2. 

924 418. πέπερι πολὺ δ) διαχεῖται εἰς τὴν κοιλίαν πα48. 8θ4 

"18. ἡ κοιλία κενὴ μὲν ὦ ἦσα θερμή ἐστιν, ἡ δὲ πλήρωσις 
αὐτὴν καταψύχει διὰ τὴν κίνησιν υϑ. 451}11 1,ϑνγ68. ταὶς 

κοιλίας ἐπαιρομένας ἄνευ ὕδρωπος Ζικτ. 638 "16. τῶν θερ- 
μοτάτων κατὰ τὴν κοιλίαν ζῴων συμβαίνει θερμοτάτην εὖ εἶναι 
τὴν ὑπόστασιν μβϑ. 858Ὁ1 1. ὅσα μὲν κύστιν ἔχει ἢ κοιλίαν 
ἔχει, ὅσα δὲ κοιλίαν ἔχει, ὶ πάντα κύστιν ἔχει" τὰ μὲν 
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ζῳοτόκα ἔ ἔχει τὴν ὑστέραν ἄνωθεν τῆς κολ ἴας, ὅσα δὲ ψοτοκεῖ 
κάτωθεν πρὸς τῇ ὀσφύι" τὰ ζῷα παντα σχεδὸν οἷν ἣν ἐν 
αὑτοῖς ἔχει τὸ τῆς κοιλίας κύτος, ἐξ ἧς δεὶ τὴν τροφὴν 

λαμβάνειν Ζια2. 489 46. Ὑ1.511 "28 Αὰθ, Ζμβ8.65052ὅ. 
-- ΘΙ ορμα8 ϑορτοίδῃϑ ὅτε τὸ ὑγρὸν περίττωμα προΐεσθαι 
δύναται ὄἄτε τὸ τὴς κοιλίας Ζιθ26. θ0ὅ 425. --- τῶν πτε- 
ρωτῶν ἔνια θερμὴν ἔχει τὴν κοιλίαν Ζμγτ. 610 84. --- τῶν 
ἰχθύων ἔνιοι κ οἱ ὄρνιθες κύστιν ὑκ ἔχυσιν ἀλλ᾽ εἰς τὴν 
κοιλίαν αὐτοῖς ἡ τοιαύτη συνθλίβεται ὑπόστασις πι48. 895 
2. ἡ τροφὴ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῶν ἰχϑυδίων Ζιζτο. 565511. --- 
τὰ μαλάκια ἀφιᾶσι τὸ περίττωμα τῆς χοιλίας κατα τὸν 

καλύμενον αὐλόν (ἰπδιμάϊθα]ο) Ζμὸ5. 619 58. -- τέττιξ 
ἐν τὴ κοιλίᾳ ὅκ ἴσχει περίττωμα, μέλιττα φωλῶσα φαίνεται 
διαφανὴς ᾧ ϑθὲν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐνὸν δῆλον Ζιδτ. 583 014. 
θι4. 5959 "21. - τὰ ὀστρακόδερμα ἔχει κοιλίαν καὶ κ τῷ πέριτ- 

τώματος τὴν ἔξοδον Ζ2μϑ5. 619 086. , τῷ ἐχίνυ κοιλία εἰς 
πέντε μέρη διηρημένη, πλήρης περιττυύύματος Ζιδ ὅ. ὅ80"26. 

9. αἴναπι, γοπίγοπη βοῖνθυθ. τῶν φαρμάκων τὰ μὲν τὴν 

κοιλίαν λύει, τὴν ὁὲ κύστιν ἤ" πέπερι, σκαα μωνία τὴν κοι- 

λίαν λύει πα40. 868 529, 8041, 48,018, 14. --- αἱ κοιλίαι 20 
λύονται πὸτ. 81781. αζι. 94118. 8. 948 "17. 10.. 948 
.88. ἡ λύσις τῶν κοιλιῶν πκζϑ8. 94119. αἱ κοιλίαι, οἱ περὶ 
τὴν κοιλίαν τόποι λύονται, ἀναλύονται, διαλύονται Ζγα 20. 
128 516. πβ26. 8609 58. χζι. 9472. 10. 94951. ἡ ᾿ κοιλία 
ταράττεται Ζμ55. 6719 326. ξοτὶ δαϊαπροπάαππι ἡ τῆς ὑὸς 25 

κοιλία ῥεῖ Ζιθαι. 608 "9 Αὐν. πέλλος ἔχει τὴν κοιλίαν ἀεὶ 
ὑγράν (ὑγροκοίλιος) Ζι118. 617 81. --- κλύζυσι κράμβη τὴν 
κοιλίαν οἱ ἰατροὶ πΎ11. 818 ΡΩ, οΥ}6. τοῖς εὐνύχοις τά τε 
σκέλη οἰδεῖ ὦ αἱ κοιλίαι εὔλυτοι πὸϑ. 810 581. νοῃύγθα 
βἰβυϊῦ δἰταυϊὰ, ἐὰν ἡ κοιλία στὴ Ζιη12. ὅ88 37. 

10. γϑηίτΊ 8 αῇδοῦυβ, τοπιθάία. αἱ κοιλίαι σχληραὶ γίνονται 
σπληνιῶσιν, ὅταν ἀθρόως πίνωσι, ξηρύτεραι αἱ κοιλίαι γίνον- 
ταις τὰ ἀφροδίσια τὴν κοιλίαν ψύχει ὼ ξηραίνει Ζμγῖ. 6710 

59, πΎ31. 8143232, δ17. 878 "17. οἵ ΟΥθ88 1 669. ἡ 
βαρύτης τῷ γλεύκας ἡ διακόπτυσα τὴν κοιλίαν 211. 1518 85 
Δ41. τὰ εἰς τὴν κοιλίαν “ραύματα Ζμγϑ8. θ04 ν18. -- 
εὐδιάχυτα ὄντα ὑπὸ τῶν δύο κοιλιῶν, ταῦτα φάρμακά ἐστιν, 
ὅταν τὰ φάρμακα εἰς τὴν κοιλίαν εἰσέλϑωσι, χαλκὸς αὶ ἀρ- 
γυρος ἐκ εὐδιάχυτα ταῖς κοιλίαις πα 42. 864 329, 80, 88. 

--- πνῦ. 488 319 οἱ πγῦ. 871 "25 (εἴ οἀ Π14) κοιλία ἀδβηῖγὶ 
ποι Ροϊεϑί. 

11. ἡ ἄνω κοιλία. α. ἴᾳ θωραξ 866 Ηΐρροον εἴ θη 
ΧΥΙΙΑΡ 141. πλγϑ. 962 84, 86. --- ὁ. νϑηύτίοα]υβ ΖΜΎ 
14. 6715 029. ἡ τὴς τροφῆς πέψις ἐν τὴ ἄνω κοιλίᾳ γίνεται, 
τῆς τροφῆς χρησίμης ἡ ἄνω κοιλία Γ 281. 1619 512. Ζγαι8. 
1251. οἵ πΎ 1. 878 Ρ6. τ- “: σϑηίγιοα οὐπὶ ἰπύθϑο ηὶ 
ἰοπαΐβ βαρθτγίοτθ ΡΑτγίθ. ἡ τῆς ἄνω ὦ τῆς κάτω κοιλίας ἤδη 
μετὰ ϑερμότητος φυσικῆς ποιεῖται, τὴν πέψιν Ζμβϑ8. 680 
418. ἐὰν ἡ ἄνυν κοιλία ξνρὰ ἧ, τὴν : κάτω «ἐναντίως διακεῖ- 

σθαι, ἢ ταύτης ξηρᾶς ὅσης ὑγρὰν εἶναι τὴν ἄνω ἡ ψυχράν 60 
μβά. 860 523. -- τῶν φαρμακων ἔνια τὴν ἄνω κοιλίαν 
κινεῖ, τὰ μὲν διὰ τὴν θερμότητα εὐθὺς ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ 
ὄντα φέρεται ἐξ αὐτῆς πρὸς τὸν ἄνω τόπον, ἀνάγει εἰς τὴν 
ἄνω κοιλίαν πα41. 864 38, 4, ὅ, 8, 11. 

12. ἡ κάτω κοιλία. α. ϑθάοιποῃ. Τρεῖς διωρισ μένοι τόποι" 55 
κεφαλήν ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος, ἥ κατω κοιλία υῶ. 456 
48. τριῶν τόπων ὄντων. κεφαλῆς ὼ θώρακος ὦ τῆς κάτω 
κοιλίας, ἔστι φῦσα μὲν ἀπὲ τῆς κάτω κοιλίας πνεῦμα, 

ἐρυγμὸς δὲ τὴς ἄνω, ὃ δὲ πταρμὸς τῆς κεφαλῆς πλγϑ. 
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κοινολογεῖσθαι 

661 3969}14. ---- ο. ἐπίοϑεϊπα. τῆς τροφῆς τῆς ξηρᾶς ἡ κάτω 
κοιλία Ζγα 18. 125 "1. οὗ Ρ]αὶ Τίαι 784. ---- ἀ. ᾿Ἰηξοσῖου 
Ρδ1Β Ση θϑυϊηὶ (εἴ ὴ ἄνω κοιλία 3) Ζμὸ2. 8τ 6518. ζῷον 
ἐγγίνεται ἐν τὴ ἀποκρίσει σηπομένη ἐν τὴ καίῖτω κοιλίᾳ μὲ, 
88111. [281.1519}18. --- τῶν φαρμάχων. τὰ ̓δὲ τὴν 
κάτω κοιλίαν κινεῖ, σκόροδον μόνον φυσητικὸν τῆς κάτω κοι- 
λίας. αἱ ἄνω φαρμακεῖαι πρὸς τὴν κάτω κοιλίαν πα41. 864 
48, 4. ιγθ. 9081. λγῦὅ. 962 34. ---- 6. ἱπίοβίϊηαπι δοθουπι 
Ζμγ14. 6016 8ὅ. τυχηϊπδηίπι ΖμΎΙ 4. 675}19, 24. - ἢ. ἴῃ- 

ὑθϑύϊπαχμα ογαββατι Ζια] 6. 495 27 Αὔρ οἱ Κα. σηπίας Ζμὸ δ. 
679.39Ε. --- ἀθ κοιλίᾳ ἰπ δηϊπιδ!θα8. οἵ ῬΆΠΙρρβου. ὕλη 
836,23. ΚαΖμ 112, 18. 'Ζι19, 8. 

18. ἐγβηβίθυϊασ ποιμθα κοιλία δὰ τὰ δένδρα ᾧταβ. 818 
86, β10. 829 "4. οὗἩἨ Μογοῦ ΝΊΟΟ] δα 26, 2 οὖ 68 βὰ 
Ρ 18,18. 

κοιλιώδεις ὑποδοχαί Ζμὸ 5. 6718 580. 
κοῖλος. κέρας "οἴλον β'πι, ὉΡΡ στερεὸν ΖιΙβ1. 5600 37. γ9.517 

421, 28, 24. Ζμγ2. 668 "1. βο. θ62515, ΘΟὩὶ κενός Ζια 16. 

494 584. κοῖλος, ΟΡΡ κυρτός, εὐθύς Οα4. 210}85. μετά- 
φρενον κοῖλον. ΟΡΡ κυρτὸν φθ6. 81084. τὰ κοῖλα, οΡΡ τὰ 

ἐξέχοντα, τὰ κυρτά Ζιαϊ4. 498 "8. πλα 25. 960 55. Ε11]. 
881 Ρ29, κέντρον σομφὸν καὶ κοῖλον Ζμβι11. 661 518. γραμμὴ 
ἔχυσα τὰ κοῖλα πρὸς τὴν γῆν πχς 1. 940 522. 29. 948 ᾿, 

κατάκαμψις ἡ εἰς τὸ κοῖλον μετάβασις μὸϑ. 886 86. τὰ 
κοῖλα ψόφον ποιεῖ, ἠχεῖ ΨβδΒ. 419}15. πιαδ. 899 088. εἰς 
τὸ κοιλότατον ἡ ῥυτις μβ2. 85 "17. Οβς. 2817 }Ὁ06. ἐν κοίλῳ 
ἡ θάλαττα μβ1. 854 428. ποταμοὶ μακρὰν ῥέοντες διὰ κοὶ- 
λῆς μβ2. 8ῦ6 326. τόποι κοῖλοι ἢ ἔφυδροι μαϊο. 847580. 
τὰ ἐν κοίλοις, ΦΡΡ τὰ προσήνεμα Ζγεϑ. 188 382. τὰ περὶ 

Λιβύην ταπεινότερα κ᾿ κοιλότερα μα14. 852 588. ἰαχὰθ τὸ 
κϑῖλον ἔδτθ ϊ4 κοιλία, τὸ κοῖλον τῆς καρδίας, τῶν νεφρῶν 
(ορρ τὸ σῶμα τῶν νεφρῶν), τῶ πλεύμονος Ζιγ 8. 513 "2, 
8. 4. 614082, 85. «160. 495 "8. 17. 491311. Ζμγά. 660 
41, 9. 6714, 18, 22. τὸ κοῖλον τῷ κηρίν, ορΡ ὅλον τὸ κη- 
ρίον Ζιε21. 558 ΡΩ. ἔοτα ἴα πόρος: τοῖς τηθύοις ἔσω κοῖλον 
ἐφ᾽ ἑκάτερα" ἐν θατέρῳ τῶν κοίλων ἡ ὑγρότης ἐγγίνεται 
Ζιδθ. 531 325. 27 Αὐν, οὗ Ζμδδ. 681 329. κοῖλος, ΟΡΡ 
ἐπίστενος: φλέψ, κοίλη βὶπι Ζιγά. 514}860, 28, 515 39. α17. 
491814, 160. 495 "14 Αὐυῦ. φλέβια κῶλα (ποικίλα, Υ] Ῥίςε 
Δ0}) Ζιγά. ὅ δ14 "27. --- ὁ κύκλος ἔχει ἐν τῷ αὐτῷ πως 
τὸ κυρτὸν ἢ τὸ κοῖλον, τὸ κυρτὸν ἢ τὸ κοῖλον λόγῳ δύο, 
ἀδιαχώριστα ᾧδ᾽ 18. 222 08. Ψγ10. 483 "28. Ηα18. 1103 
481. γεβι1. 1219584. μχϑατνδῦ. περιφέρεια, κοίλη καὶ αὶ ὑπτία, 
ὉΡΡ πρηνὴς Ὰ κυρτή μα18. ϑ50810. τὰ κοῖλα τῆς περιφε- 

ρείας Ζιβι. 489 517. κάμπτειν ἐπὶ τὸ κοῖλον, ΟΡΡ ἐπὶ τὸ 

περιφερές. ἐπὶ τὴν περιφέρειαν Ζπ1. 104 420. Ζωλ8. 888 
ν8ὅ. εἴ β9. 96420. --- τῶν ὁριζομένων τὰ μὲν ὅτως 
ὑπάρχει: ὡς τὸ σιμόν, τὰ δ᾽ ὡς τὸ κοῖλον, ὁ τῷ σιμὰ λόγος 
μετὰ τῆς ὕλης, ὁ δὲ τῷ κοίλν χωρὶς τῆς ὕλης ΜΕΙ. 1035 
081 ΒΖ. κῦ. 1064 424. ζὅ. 108029. ΨΥ7. 481 "18. τιϑ1. 
182 84. -- κοῖλος. ἄργυρος οβ1880 0428. 

κοιλότης. ῥεῖν κατὰ τὴν τῆς γὴς κοιλότητα μβι. 884 412. 
κοιλότης στενή Ζιδά. 829 521. ἡ εἰς κοιλότητα ἢ κυρτότητα 

κίνησις μὸϑ. 886 32 (Ἰά6]6γ 11 ῥ 607). ---- ἀϊθὲ σιμότης (οἵ 
κοῖλος) Μεῖ. 1025 "88. ζ5. 108017. 

κοιλόφθαλμος, ΟΡΡ ἐξόφθαλμος Φ6. 811 "25. 
κοίλωμα. πνεῦμα ἐγκατειληθὲν τοῖς τῆς γῆς κοιλώμασιν κά. 

895 084. οἱ χιτῶνες οἱ περιέχοντες τὸ κοίλωμα τῆς ἀρτη- 
ρίας πν. 488 "28. 

962 86. - ὃ. Ἰπέοσϊοσ ΡϑτΒ νϑηξγίοα]]. ὁ σπλὴν συνήρ- 80 κοι μᾶσθαι. φανερὰ τὰ ἔντομα κοιμώμενα υἹ. 454 "19. 
τηται τὴ κάτω κοιλίᾳ κατὰ τὸ ἐπίπλοον Ζια17. 496 Ρ29. κοινολογεῖσθαι. οἱ διαιτηταὶ κοινολογῶνται ἀλλήλοις, πρὸς 



΄ 

Χοινος 

ἀλλήλυς περὶ τῆς κρίσεως Πβ8. 12681,11. 
κοινός, κοινῆ, σοτητηιηἷβ. αυΐδυ8 Δα ἃ δοιητηλῃ 6 ἷδ, νοὶ 

ξεποίίνο. νεῖ; ἀδῖῖνο ν6] Ργ ροβἰ Πομῖθα8 (ἐπί, καταῦ εἰρηϊ- 
βοδίυγ. ὀσμὴ ὦσα κοινὴ γῆς τε ὼ ἀέρος ϑτὼ αι. 448 222, 

48, 026, 440 411. τὰ μὲν, πάντων ἐστὶ τῶν μετεχόντων 
ζωῆς κοινά, τὰ δὲ τῶν ζῴων ἐνίοις αι1. 486 311. κοινὸν 
κατὰ τύτων λέγομεν τὸ διαφανές αιδ. 442 529, τὸ δια- 
φανὲς ὺ ἐπὶ τῷ ἀέρος Μἴμι ὥσπερ ἃ ἐπὶ τὸ ὕδατος) κοινόν 
ἐστι αι. 488 815. ἀνώνυμον τὸ κοινὸν ἐπὶ πάσης τῆς κα- 

πνώδυς διακρίσεως μαά. 8411. κεῖται κοινὸν ὄνομα μὃϑ. 
ϑ871 0, οὗ Πδ2. 1289 386. πολὺ ἂν ὑπερβαλλοι τὴν ἰσό- 
τητα τῆς κοινῆς ἀναλογίας πρὸς τὰ σύστοιχα σώματα μαϑ8. 
8340 84. κοινὸν τύτοις ὸ τος τὴν σύναψιν λέγυσιν μαθ. 848 

58, χοινότατον τὸ αἷμα πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ζῴοις Ζιγ2. 511 

νῷ, ἐκ τῶν κοινοτέρων τοῖς ἄλλοις ζῳοις, ορρ ἐκ τῶν συμ- 15 
βαινόντων ἰδίᾳ περὶ τὰς μελίττας ΖΎΥ10. 159 326. πᾶσι 
τύτοις τὰ μὲν κοινῇ συμπίπτει λέγειν ἀδύνατα. τὰ δὲ καὶ κι 
χωρίς μαθ. 848 ΔΩ], κοινὰ τῆς ψυχὴς ὼ τὸ σώματος, τὴς 
ψυχῆς ὃ τὸ ἔχοντος σι1. 4836 81,2, Ψαὶ. 408 834. κοινὸν 
Ἷ προαίρεσις ὼ τῶν ἀλόγων Ηγ4. 1111}12. κοινὰ ταὶ φί- 20 

λων (εἴ παροιμία) Ηθ11. 1189 081. ι8. 1168 Ὀ7. ηεη2. 
1287 ᾿88, 1288 516. Πβ5. 1308 330, 0[Η814. 1162 8429. 

28. κοινὸς Ἑρμῆς (οἴ παροιμία) Ρβ34.1401 321. ἥκιστα 
ἐπιμελείας τυγχάνει τὸ πλείστων κοινόν, χρήματα κοιναΐ, 
χρῆσθαι ταῖς γυναιξὶ κοιναῖς 1β8. 1201084, 86, 2ὅ. ζδ. 35 
1820 Ρ1η0. Ηεῖ. 1181}29, τὴν τῆς πόλεως χυραν δὲ κοινὴν 
εἶναι τῶν τόπων ἁπάντων (ἰ 6 ἔλοίθιη. δἀϊθαπι μΔΌΘτΘ δὰ 
ΟἸΏ6Β ]0008) Πηῦδ. 1837 36. 6 ΘΟΠΙΏΠΠΪΟ, αυ8Πὶ κοινὸς 

δἰ σαι ἢ σοῦ, ςογῃὶ Ροξοϑὲ ἴῃ ταϊδύϊοπ ΡΙατίαπι οἰ ὀπιθηίογαπι, 
ὅσα συνέστηκεν ἐκ πολλῶν 
1284 329. τὸ κοινόν (6 ἡ σύνθετος ὅσία ἐξ ὕλης ὶ εἴδυς) 
Μη8. 1048 381 ΒΖ. τὸ κοινόν ((μὺ τὸ ἐκ “ψυχῆς ὸ σώμα- 

τος) Ψψα4.40829. ὅσα κοινὰ γὴς ἢ ὕδατος 5[πὸ μδθ. 
888 818,26. 7. 884 817. 10. 8588.326, 889 81, 2. ὅταν ταῖς 

δυνάμεσιν ἰσάζη πως, ὁ γίνεται θάτερον, ἀλλὰ μεταξὺ αὶ 86 
κοινόν ΓαΊΙΟ. 828 481. θρασκίας κοινὸς ἀργέστυ ,ἢ μέσυ 

οἷαι μβ6. 864514, 16, 11,20. --- 56606 κοινός, κοινὴ 
ΘΔπ ΘΟΙΠΤ ΠΟΙ ΘΙ δἰ βηἰβοαῦ, 4086 680 ἴῃ οἰνίτατο τὸ κοινὸν 

πᾶν διαὶ τῷ δικαίν συνέστηκεν ἠεη9. 1241 Ὀ14. τὸ κοινὸν τὸ 
τῶν πολιτῶν, τὸ τῆς πόλεως Πγ18. 1588 Ν41. β9. 1211 
δι1, ρ8. 1428}1, 1424 020. τὸ κοινόν (1 6 ἡ πόλις) Ῥαδ. 
1801 8], στοχαζεσθαι τῇ κοινῇ συμφέροντος, ἐπισκοπεῖν τὸ 

κοινὲῈν ἀγαθὸν 5ἷπι Ηε8. 1129}15. δδ. 1122 021. Πγ12. 
1282 517. 6. 1218 21, 28. 18. ,.384}60. δαπανᾶσθαι εἰς τὸ 
χοινόν ρ8. 1424 426. χυῤρα κοινή (βγη δημοσία), θυσίαι κοι- 
ναί, κοινὴ ἑστία ΠβΒ. 1207 "86, 1208 885, 41. η10. 1880 
410. ζ8. 1322 028. τα κοιναί, ἡ τῶν κοινῶν ἐπιμέλεια, 

κλέπτειν τὰ κοινα, προσδεῖσθαι τῶν κοινῶν 8'πι Πγὅ. 1218 
"δ. β8. 1268 518. γθ. 1279.514. ε8. 1802 "10. 6. 180657. 
8. 1808 "81, 1809 7, 10. δ16. 1800 "20. 

λεως βίος, ὃῬὈΡ ὁ ἴδως Πβο. 1268 326. πότερον ὃ αὐτὸς 
βίος αἱρετώτατος κοινῇ ταῖς πόλεσι ἡ χωρίς ἑκάστῳ βῖπ| 
Πηι. 1828 521, ΒΑῚ, γ8. 1218 028. ὁ14. 1291 "8ὅ. κοινὴ 
παρασκευή, ΒΥ πολιτικὴ παρασκευή ρ8.1424 29,839, αἱ 
μὴ ποιώμεναι κοινὴν ἐπιμέλειαν ἀ ἀρετὴς Π6 7. 1298}12. κοιναὶ 55 

δημηγορίαι, ορρ ἴδιαι ὁμιλίαι Ρ2. 1431}12, 19. 86ὰ δηρὰ- 
δἰΐογθ βθηϑὰ κοινὸν ἰὰ βἰρηϊβοιδ, αὐοαὰ δὰ δοπιπιαπομ 88- 
Ἰαΐοτα οὐ ἀθΠραύθτα Ρογιίποῦ Π11. 1278 18. Ρα]. 1854 
529, οἱ τὸ κοινὰ ἐργαζόμενοι (γα οἱ τεχνῖται, οἱ δημιυργοί) 
πβῚτ. 1961 Β17, 15, νὰ ἰσότητα ἰαγὶβ ᾿πῦθν οἶνθβ, χαάθι- 60 
στᾶσι κοινὴν πολι ξείαν ὼ ἴσην Πδ11. 1296.580, οὗ γ15. 

γίνεται, ἕν τι κοινόν Παδ. 30 

ῳ 

ὁ κοινὸς τῆς πο- 50 

κοινός 890 

128618. κατά τιν᾽ αὐτῶν ἰσότητα κοινήν Πδ᾿ 8. 1290 310. 
κοινοτέραν πολιτείαν ἐδεμίαν εὑρήσυσιν ἄλλην Πδ12. 129752. 
εῇ Ἰηξγα κοινῶς. ---- ποη δἀάϊθο φαϊθυ8 δ᾽’! σοτηπιιη6 510 κοι- 
νὸς ἀ6 60 ἀδυγρϑίαν αυρὰ Οπλη]θυΒ ν6] ἴδ γα οπηῃ 8 οϑὲ ὁοτα- 
πλαης, χρῆσθαι ταῖς τεθρυλημέναις καὶ ἡ κοιναῖς (συ μαι 8) γνώμαις 
ΡῬβδΣ1. 18395311. αἱ κοιναὶ δόξαι, ἐξ ὧν ἅπαντες δεικνύωσιν 
Μβ2. 996 028, 9971521. Φδ6. 218 821. αἱ κοιναὶ αἰσθήσεις 
ΜΑ1.981}14 ΒΖ, ο2.982812 . κονοτάτη τῶν αἰσθήσεων ἡ 
ἁφή Ηγ18. 1118}1. ἐπιθυμίαι κοιναὶ ὦ φυσικαί (ορρ ἴδιοι, 
ἐπίθετοι), κοιναὶ παθήματα Ἠγ18. 111858. ἡ:γΥΎ1.1228}86. ἡ 
διαβολὴ κοινόν ρ80.14317 222, κοιναὶ ὀνόματα (σοσδθαϊα τοῖο 
υϑἰ[418) ρ81.1488385, νόμος κοινὸς ὅσὰ ἄγραφα παρὰ πᾶσιν 
ὁμολογεῖται Ῥα0. 1868 "8. 18. 1878 "6. ρβ. 1424 22. 2. 
1422 81. κοιναί, ΒγῈ ὸ, ἄλλοις ὑπάρχει πολλοῖς Ρβ32. 1896 
812, 14. πολιτεία, κοινή, κοινοτέρα, ΒΥ ἡ μάλιστα πάσαις 

ταῖς πόλεσιν ἁρμόττυσα 1|δ1. 1288 038, 84. 6. 126538, 
029. δ. 1289 14. 1. 1288 "40. καὶ ἐπαγωγὴ πιθανώτερον 
ὼ τοῖς πολλοῖς κοινόν ταῦ 3. 105 818. --- δαπάριη διηδίξιχα 

ὉΌΙ κοινὸς φοτηρ]οοὐϊξαγ, Ἰορῖδθ ἀπίνθγβα]θ βἰ σι βοαῦ, ορρο- 
βιζαπι Β[ 6018 ΩΣ ϑρθοῖθθυβ νοὶ ἱπάϊνί αἱ, κοινῇ μὲν εἴρηται 
περὶ πάντων, ἰδίᾳ οὐ ἐπισκεπτέον περὶ ἑκαάστι βτα μγΎ7. 818 

Βδ, Ρβ18. 1392 82, Ὑ12. 1414 328. α2. ΤΟΘΒΊΌΤΩΣ Μν1-. 

449 νᾳ, Ζιεῖ. 689 "16. τίνες σωτηρίαι τῶν πολιτειῶν κοινῇ 
ἢ χωρὶς ἑκάστης Πὸ2. 1289 525, Ε1. 1801 228. 8. 1807 
"26. Ὑ18.1288 "42. Ζγδι. 108 521. ὑστέρα ἡ περὶ τῶν 
ἰδίων θεωρία τῆς περὶ τῶν κοινῶν ἐστίν ΦΎγ1. 200 "2. αἴ. 
189 "81. εἴ Αδ18. 96 Ρ20. (αἸϊίον ΝΥ͂Ζ δά ἃ 1). τὸ κοινόν, 
ΒΥ τὸ κοινὴ κατηγορόμενον ἡεα 8. 1218 48, 1. τῶτο κοινὸν 

κατὰ πάντων ΜζΊ171. 1041 420. κοινόν, θὁγὴ καθόλυ Μζ18. 
1040 523, 25, 26, 1041 δ4. ΕἸ. 1026 837 (0 Αϑ. 992 55). 
Φγ!. 200 022. ψαι. 402 "8, 7. Ζμαά. 8445217. ΗκΊ0. 
11801ὅ, 22. Ρβ22. 139680. τὸ κοινόν, ορρ τὸ χωρίζον 
τε. 130 ὑ19. ΒΥΏ τὸ περιέχον Ηε2. 1139 11, , 578 εἴδει ἕν 
Φεά. 228 1, 3: τὸ κοινὸν τὸ κατὰ τὸν ὁρισμόν, τὸ κατὰ 

τὴν ἐπαγωγὴν μα}. 1182 "18, 80-83. κοινὸς ὅρος, λόγος 

ΜΑ6.9871}6. μά. 1079 νά. ἡεα 8. 1317}18. τίς ἂν εἴη 
κοινότατος λόγος ψυχὴς ΨβΙ1. 4152 "δ. ΟΡΡ ἴδιος Πγέ. 1216 
ν2 5. Ηη6. 1148.21. Κα. 2518. γένοιτο δ᾽ ἂν ἢ ἐπὶ τῶν 
σχημάτων λόγος κοινός, ὃς ἐφαρμόσει μὲν πᾶσιν, ἴδιος δ᾽ 
ὀδενὸς ἔσται σχήματος Ψβϑ8. 414 "98, τῶν κοινῇ κατηγερυ- 
μένων (τῶν κοινῶν} υθὲν σημαίνει τόδε τι, ἀλλο τοιόνϑε" 
τῶν κοινῶν θδὲν σία τι22. 118 088. θ614. 164 28. Μβ6. 
1008 28, 10. ζ18. 1089.1. 16. 1040 528. οΥ ἡμα!. 1183 
ν12. Γαδ. 820 "28. ἔστι παρὰ τὰ καθ᾿ ἕκαστα τὰ κοινα, 
ὧν φαμὲν ὼ τὰς ἐπιστήμας εἶναι (ῬΙαὉ) 182. 1609 825. 
τῶν κοινῶν τὸ μάλιστα ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορόμενον γένος 
ἄν εἴη τα] 8. 108 "22. κοιναὶ ὀνόματα Αδ14. 98.518 (ες γέ- 
νος 38). εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν ψβι. 
4:13 4, πασῶν τῶν ἀρχῶν τί ἐστι κοινόν ΜδῚ. 1018 817. 

περὶ γενέσεως ἢ ᾧ φθορὰς τῆς κοινῆς εἴρηται μαῚὶ. 888 824. 

πῦρ ἢ γὴν, ἀλλ; ὦ τὸ κοινὸν σῶμα (ἀμί νογβα] 6πὶ ΘΟΓΡΟΓΙΒ 
λον) Μλ1. 1009 480. πίστεις. κοιναί, ΟΡΡ ἴδιαι" διὰ 
τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι τὰς πίστεις" οἰκειότερα ἡ ἧττον κοινά" 
κοιναὶ ἰδέαι (ογαυοηΐ8) Ῥβ20. 1398 3392. 18. 1891 }28. 22. 
1896}11. αἹ. 1855 327. ρ8. 1425 817. τὸ κοινὸν , ἕτερον 

ἀλλήλων τῷ εἴδει Μι8δ. 1068 84. τὸ ὅλως κοινὸν πρός τι ὼ 
τὰ μέρη αὐτὸ ὼ εἴδη Μν!:. 1088 320. τόπος κοινός, ἴδιος 

Φδ 2. 209 382. κοινὰ τῶν αἰσθήσεων χίνητις ἠρεμία ἀριθμὸς 
σχῆμα μέγεθος ψβθ6. 4184171. γ]1. 425 3414, "6. 8.428}22. 
2ῦ. αἰ]. 4819. 4. 442}94͵, 18. υ2. 455 818. εν]. 458 νά, 

τῶν κοινῶν δὲν αἰσθητήριον. ἴδιον ΨΎ1. 425 318-08. ἡ κοινὴ 
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αἴσθησις μν1. 450 "10. τὰ κοινα (6 τὰ στοιχεῖα Ὁ) μδ8. 
884 080. αἱ κοιναὶ ἀρχαὶ ἐξ ὧν ἅπαντα δειχθήσεται Αγϑ2. 
88.386. τὰ κοινὰ λεγόμενα ἀξιώματα ΑὙΪΟ. 16 "14. τὰ 
κοιναί (ἰπὶ ἀξιυΐματα) ΑὙ1. 177 827 8η4. 10. 76 388, 41, 
510. Μκά4. 1061 518. οἔτι!1. 172. 329. --- ἀφεῖσαν ἐν κοινῷ 
(ὰ ταϑάϊο το! ϊααογιη) ζητεῖν ΜΑ 6. 987 14. οἱ ἐν κοινῷ 
γιγνόμενοι λόγοι. ψαά. 401 029. οὗ ΒΟγπαΥΒ Ὀία] ἡ 15 544. 
146. --- κοινῶς. προσφέρεσθαι πρός τινα ἴσως ΕΓ κοινῶς 

(ἴογθ ϊ4 δημοτικῶς) ρ9. 1480 31. ἐν Κρήτη κοινοτέρυις (ἔχει 
τὰ τῶν συσσιτίων) Πβιο. 1212.516. 

κοινότης γυναικιῦν, παίδων, ὑσίας, περὶ τέκνα ὼ γυναῖκας 
Πβι12. 121410.,1. 1266 584. πρὸς ἑταίρυς παρρησία ὦ 
ἁπαντων κοινότης ΗΙ2. 1168 280. 

κοινῶν. τὰ περὶ τὰς κτήσεις ὁ νομοθέτης ἐκοίνωσεν Πβ5. 
126451. --- πιοὰ 'χάριν ἔχειν ἡ μόνον τύτοις ὧν ἄν τις 15 
κοινώσαιτο ταῖς δόξαις Μα1. 998 512. κοινωσάμενοι ἡδονῇ 
᾿ἀρετὴν ζητῶσι ἡμβ11. 1209 581 (οἵ ποιησάμενοι τὴν φιλίαν 
δι ἡδονήν }28). 

κοινωνεῖν τὰς πολιτείας Πβ8. 1208.218 (βγη μετέχειν 324). 

κολακεία 

αὐτῶν ΜΑΘ9. 991 48. 
κοινωνικὸς ὁ Ἑρμῆς Ρβ24. 1401 320. κοινωνικὴ φιλία Ηθ14. 

1161 Β14. Ἴ6η10. 124281, ἀρετή ΠΎ18. 1288 88. χοινω- 
νικὸν ζῷον ὃ ἄνθρωπος ἡεη10. 1242 528,25. 

δ κοινωνοὶ βίω Βεϊ0. 1184 526. ἴσοι ἢ κοινωνοί Ηε8.1138 08. 
κοινιηνοὶ οἱ πολῖται ἡμαϑά. 1194. 89, ἐν ὁποσοισῶν κοινωνοῖς 
Ππὸ4. 1291.228. φαῦλος κοινωνὸς ὁ ἐμποδίζων τὸ κοινὸν 
ἔργον τθ11. 161 4831. 

κοίρανος εἷς (Βοιι Β 204) Μλ10. 1076 "4. 
τὸ κοίτη. τὴν κοίτην ἄλλοθι ποιεῖται (ὁ ἀράχνης) Ζιι39. 628 

412. 

κοκάλια σὶ κοκκαάλια, κωκάλια). τὰ κἀλύμενα ὑπό τινων 
κοκάλια ἐντὸς ἔχει τὴν σάρκα ἀφανὴ πᾶσαν πλὴν τῆς κε- 
φαλῆς Ζιδ 4. 528 89 ΑΥὙΌ. ξογί βγὴ κἂν ἧ τι τοιῶτον ἕτερον 
μὲν σπάνιον δέ ΖΎΥ11. 161 521. (ἐθδίασθοταπι σθααβ ἴδγ- 
,Τοδῖσο 51 201. ΘΟΙορ ΡΒγ8 11 δ7, 1. Με 197. Μ185.) 

κόκκοι τῷ κυάμν φταῦ. 820 7, τῷ σίστρυ θιθ0. 840 48. 
τῆς ῥοιᾶς χθ. 199 510. ἐκ σαρκῶν ὶ κόκκων ᾧ λεμμάτων 
εἰσὶ σύνθετοι οἱ καρποί φταῦ. 820 488. 

δ6. 1298 54 (ἀϊβὶ ἐπάν» 48), 1292 024. 4, 1291 586. τ. κοκκύζειν Ζιι49. 681 "9, 10. 
Ἠεῦ.1180. 582. πραΐ ἐὼν πολιτικῶν, τῆς ἐχκλησίας, τῷ δὲ- 
καάζειν, πάντων, μηδενός ἃ] Πβ11. 1218 "28. 1. 1261 42, 
1260 589. γ9. 1280 }23, δθ. 1298 48. τῆς μυσικῆς, ποίων 
μελῶν. . ποίων ῥυθμῶν κοινωνητέον Πθὅ. 1839 "40. 6. 1841 
Δ1. τῶν ἔργων (τῆς μυσικῆς) Πθ6. 1840 528, 24, 82, ΒΥἢ. 36 
μετέχειν 586. λόγυ Πα18. 1258 028, τὰ θηρία αἴσθησιν μὲν 
ἔχειν. πράξεως δὲ μὲὴ κοινωνεῖν, τῷ ἑκυσίν κοινωνεῖν Ηζ2. 
1189 420. α10. 11001. γ4.1111}9. ζῷα κοινωνέντα 

μνήμης, μαθήσεως Ζιθι. 589 51. 11. 608 417. ραῃθῦϊναβ ἰδ 
τοὶ, ουΐὰβ αυΐβ ραγύϊοορβ δὲ, ἱπύθγάιτῃ οὐ εἰζαγ, ἃδἹ 6 80 
οοηΐοχῖα ογϑύϊομ!δ ἔ80}16 ἰμ 0 Πρ ίαν Πβδ. 1268 41. δι. 
1289 48. 11. 129ὅ 480. --- κοινωνεῖν τινί: τὸ ἧπαρ ν᾿ κοι- 

νωνεῖ τὴ ἀορτῇ. πόροι ἐδὲν κοινωνῶντες τὴ Μεγάλη φλεβί 
Ζια11..496 080. “Ὑ4. 14 085. κοινωνεῖν τινί τινος, τέκνων 
ἀλλύλοις, ἐδϑ΄ τοῖς ἐχθροῖς Πβι. 1261 85. δ11. 1296 25, 85 
- κοινωνεῖν 8080} ἡ ἐρυθρὰ θάλαττα κοινωνεῖ πρὸς τὴν ἔξω 
θάλατταν μβι. 8542. τῶν χρημάτων χάριν κοινωνῆσαι (ἱ 6 
κοινωνίαν ποιίσασθαι) ὰ συνελθεῖν Πγ9. 1280 8260. οὗ α2. 
1288328. δὲν κοινωνῶσι (1 6 κοινὸν ἔχυσι) τὴ τραγῳδία 
ποιά. 1408 10. οὗὨ τι24. 171916. 

κοινωνήματα Πγ9. 1280 17 
κοινωνία. ἡ τοῖς ῥύγχεσι πρὸς ἄλληλα κοινωνία ΖΎΎθ. Ἴδ6 

Ρ20. ἡ σελήνη ἀρχὴ διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον κοινωνίαν Ζγ910. 
111 524. -- κοινωνία ἐξ ἑτέρων ἢ ὑκ ἴσων ἐστί Ηε8. 1188 
417. ηεηϑ. 1241 Ὀ19. 
Ηε8. 1188 .324,1182 081. ἐν χρημάτων κοινωνία Ηθ16. 
1168.81. --- ἡ κοινωνία φιλικόν δὶπι Πδι1. 1295}28. 
ΗΘ11. 1159 "27,81. 412. 1171 582. κοινωνία γαμική Πη16. 
1884 .838. --- πόλις ἡὶ γενῶν ὼ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τε- 
λείας “ὃ αὐτάρκως ΠΎΞ. 1281 "1. 4. 1216 Ρ29. κοινωνία πο- 50 
λιτική Πα. 1252 57. 2. 1208 388. β1. 1260 27. γ9.1281 
48. δ11. 129 "85. 16. 1299 516. Ηε8. 1129}19. 811. 
1160 349, 28 ἃ]. κοινωνία πρώτη Πα2. 1256}16, 81,10. 9. 
1251 320. κοινωνία τῆς ζωῆς, τὸ εὖ ζὴν Πγό. 1218}17. 

ΒΥ ἀλλαγή, κοινωνίαι ἀλλακτικαί 4δ 

κόκκυξ. 1. ν]8. γαμνψυίνυχος Ζιζτ. 568 "20. ΖΎΥΙ. 150 
411. μέγεθος, πτῆσις, τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ΕἼ περὶ τὸς 

πόδας ἔοικε περιστερᾷ, τὰ ποικίλα τῷ κόκκυγος οἷον στιγμαί, 
μεταβάλλει ἐξ ἱέρακος, μεταβάλλει τὸ χρῶμα Ζιζτ. 568 
Ὀ24,.21, 14 Αὐθ. ι49Β. 688.511. φαίνεται ἐπ᾽ ὀλίγον χρόνον 
τῷ ἱϑέρυς, τὸν δὲ χειμιῆνα ἀφανίζεται Ζιζτ. 568 "18, 28. 
οὗ 1498. 688 .518. ὅτε θᾶττον φθέγγεται, τὴ φωνὴ ὁ σα- 
φηνίζει ὅταν μέλη ἀφανίζεσθαι Ζιζ1. 568 011. 1488.. 638 
412 Αὐν. κατεσθίει τὰ τῆς ὑποδεξαμένης ὄρνιθος νεόττια 
Ζιι29. 618.821, 16. δοκεῖ φρόνιμον ποιεῖσθαι τὴν τέκνωσιν 
Ζιιῶ9. 618.326. ψυχρὸς τὴν φύσιν, δηλοῖ ἡ δειλία τῷ ὀρνέν 
Ζγγ1]. 150512., 14. Ζι29. 618 .327, 29. ΟΕ Μ 422. πίων 

ἡδύκρεως, κατεσθίεται ὑπὸ ἱέρακος. διώκεται, τίλλεται ὑπὸ 
τῶν μικρῶν ὀρνέων ᾧ φεύγει αὐτά Ζιζ1. 564 58, 568 528. 
ι29. 628 380. ΖΎΎΙ. 180.514. ἐν Ἑλίκη (ἐν ἡλικίᾳ εἱ Ηεἰπα. 
51.484) 868. 880}11. ὁ τῷ κόκκυγος νεοττὸς Ζιι29. 618 

414, 17, 22, 28. 88. 880}14. υδίπδπι οὐ χυοΐ ονὰ ἀδροπδὶ 
Ζιζῖ. 568 550. 429. 618.»9. ΖΎΥΙ. 150518. θ8. 880}12. 
ὀλιγοτόκον, ἐνίοτε διτοκεῖ, μενοτόκος, ἰ σπερματικὸν ζῷον 
ΖΎΥ!. 780 411, 17, 18. --- νεοττεύει γένος τι αὐτῶν πόρρω 

ἡ ἐν ἀποτόμοις πέτραις (γι Ουουλὰβ Εἰδπάδνῖαβ [πὰ 389) 
Ζιζ τ. 584 "6 Αὐῦ. --- ὁ δὲ κόκκυξ (Βκ, κίρκος υ1 81 
401 Αυδ, κόττυφος οἱ ββπὸγ μιϊδὲ Δ ΥΪΌτα 8580,, ἰδοῦπδπι 

Ῥοβὲ κόκκυξ οἱ ῬΡΙ9) ἢ ἐν οἰκίᾳ νεοττεύει ἡ ἐν πέτραις Ζιζ!. 
5589.511. (Οποαϊὰβ οβποσιβ 1, Κοοδυς ὙΒοτμδα, χυρηὶυ 
ΑΙθοτγο, Βοάϊθ κῦχος. οἵ ΑἸάγονδπαϊ ογηΐθμοὶ Υ δδρ 17. 
51.438. Ι͂6η2 Ζοοὶϊ ἀδγ ατγ αὶ Βῦπι 817. Οροὶ Βεϊῶω" σζὰ 
Οὐου]αθ οαπογὺβ Ὠγοβὰ 1858 Ρ 838,84, 42. ΑΖΙ1971, 58. 
δὰ 129,91.) --- 2. ρἰδβοῖβ. κόκκυγες ἀπαμφοτερίζυσι ὼὡ 
πρόσγειοι ὰ πελάγιοι), ἀφιᾶσι παραπλήσιον τῷ κόκκυγι ψύ- 
φον. ὅθεν ᾿ τἄνομα ἔχυσιν Ζιθ18. 598 516. 9. 585 030. 
((οτὺ Ὑυίαῖα σαγηδηάυβ αν ΙΥ̓ 10, 22. 7 ΜιμΠον Ατγοδὶν 
1851, 268, Ε 871. ΑΖΙΙ 183, 84.) 

κὐλαξένι τίνας κολαζυσι ὦ τιμωρῶῦνται Ἠγ1. 1118 "28. 
γ9. 1280 0838. --- κοινωνίαι, ἰ 6 εἰδὴ κοινωνίας Ἠεη 9. 1241 6 μεγάλως κολάσαι, μείζονι κολασθῆναι Ῥα 14. 1814 84. 
"16, 34 (Γ}14})ν. 25, 39. πολλαὶ κοινωνίαι πρὸς ἄλληλα τοῖς 
μέρεσι τῆς πέλεως εἰσιν Πη8. 1825 "26. οὗ δ. 1289211. 
--- πᾶσα κοινωνία ἀγαθὲ τινὸς ἕνεκα συνέστηκεν] ΠαΙ. 1282 
"2. μετέχειν κοινωνίας ΠγΎΙ. 1215518. μίαν ὅτι μάλιστ᾽ 

εἶναι τὴν κοινωνίαν .1Πβ8. 1201}17. 
οα1. 1848 512, -- ὁμώνυμα, μηδεμίαν κοινωνίαν ἐπιβλέψας 

κολασθῆναι, ἀϊδὲ πληγῆναι Ἠεδ. 1182 580, εὐπειθὲς καὶ χεκο- 
λασμένον ΗΎΙ5. 1119012, 8. μὴ χεκολασμένος μ' ηὸ᾿ ἰα- 
τρευόμενος γεγ 3. 1280 389. --- ὁ Κύκλωψ ἣν μὲν Ἀ ΘΗΙΣ 
ἄξιος, ἀλλ᾽ ἐκ ᾿Οδυσσεῖ κολαστέος ἢ 166. 1505 "40. 

διαλύεται ἡ κοινωνία 80 κολακεία, ορρ φιλία, ἀπέχθεια εἶνα ἔχθρα ηεβϑ. 1221 
41, ὙΥ7. 1238 80. ἡμα82. 119820. κολακεία πλυσίων 



κολακεύειν 

Πβ6. 1203 "22. κολακείας ἔργον ταπεινῶς ὁμιλεῖν ΠΕ11. 
181481. 

κολακεύειν. τῶν δημαγωγῶν τὰ πλήθη κολακευόντων 421. 
1648 825. τὸ κολακεύεσθαι ἡδύ Ῥα11. 1371 522. ὁ κολα- 
κευόμενος ἡεη4. 1289 22ὅ. 

κολακικός ηεβ δ. 1222 Βά. 
κόλαξ ἀοῖ ΗβΊ1. 1108 329. δ12. 1121 38. ημα 82. 1198321. 
ηεβ 8. 1221 326. Ὑ17. 1288 "81. βγη ἄρεσκος ἡμβ8. 1199 
416. πάντες οἱ κόλακες θητικοὶ ἢ οἱ ταπεινοὶ κόλακες Ηδ 8. 
112552. ἀϊδὶ φίλος Ηκ2. 1118}82. ηεη4. 1239 324. ὁ τὸ 
κόλαξ προσποιεῖται φίλος ὑπερεχόμενος εἶναι Ηθ9. 1159 
416. φαινόμενος θαυμαστὴὶς ἢ φαινόμενος φίλος ὁ κόλαξ 
ἐστίν Ῥα11. 1871 594. ἡμβ11. 1208}21. ὁ δημαγωγὸς 
ᾧ ὁ κόλαξ οἱ αὐτοὶ ὶ ἀνάλογον Πδ 4. 1292 "21,17. --- 
Κόλακες, οοπιοοάϊα Επροὶ ἀϊ8 ἢ 519. 1518 8385. 

κολάπτειν τὰ ἕλκη, τὰ ὄμματα Ζι1. 609 385, "6. 
κόλασις, οοπὶ τιμωρία: ἀὠπειθῶσι ἡ ἀφυεστέροις ὅσι κολάσεις 

τε ἢ τιμωρίας ἐπιτιθέναι Ἠκ10. 1180 39, ἀϊδϑὲ τιμωρία 
Ῥαϊ10. 136912. κολάσεις, ορρ τιμαί ΗΎῚ. 1109 085. ἡ 
δίκη ὦ κόλασις ἴασις, αἱ κολασεις ἰατρεῖαί τινες Ῥα 14. 30 
1814 833. Ηβ2.1104}16. γεβ1.1220 385. κόλασις ἰατρικὴ 
( 6 φαρμακεία) ἢ πολιτική ἡεα 2. 1214 "82. ἡ τῶν οἰκε- 
τῶν κόλασις Ῥβ8. 18380516. ἡ εἰς τὸ σωματα κόλασις 
ΠΕ11. 1816515. ποιεῖσθαι τὴν κόλασιν πατρικῶς, δικαίως, 
στασιωτικῶς ΠΕῚ1. 1815.321. 6. 1800 439. 

κολαστικός. ὀργίλυ ἐστὶ τὸ εἶναι κολαστικόν, ἀρετὴς ἐστὶ 
τὸ μήτε κολαστικὸν εἶναι μήτε τιμωρητικὸν ἀλλ᾽ ἵλεων ἢ 
εὐμενικὸν ἢ συγγνωμονικόν αρθ. 1251 86. 8. 1251 081. 

κολεόπτερα (Υ] κολεώτερα, κυλεόπτερα Ζπ10. 110 316). ΒγΏ 

401 

Ῥαϊα [ἐομίοπβυθιπ ἃ ἀΐθ αδίίαπρ Οδσταῖα, ΑΌᾺ ἀ. Βουὶ 
Αοδὰ 1816 Ρ1ὅ8. Οοτνὰβ τποηράυϊα τοὶ Ρίουβ υἱγι 8, 
οοἰοθὰβ ββουἹὰ Ῥγοῦδ ὈΪΥ 6 οοἰϊαβ ΟΥ. 

κόλλα. ἕν γίνεσθαι γόμφῳ ἢ κόλλη Φεβ. 221 317. Μη2. 
104211. μὸ4. 881 582 Ιάοῖο᾽. πθ1. 889 Ρ15. κα 22. 929 
515. ἔνεστιν ἐν τοῖς δέρμασι πᾶσι γλισχρότης μυξώδης, ἐξ 
ἧς ποιῶσι κόλλαν Ζιγ11. 511 580. 

κολλᾶν. ἄλφιτον ὕϑατι κολλήσας (ΕἸῶρ 215) μὸ4. 882 51. 
πχα 22. 929 Ρ11. πυρὶ χαλκὸν ἐπ᾽ ἀνέρι κολλήσας (ΟἸδορυ- 
Ἰΐπβθ ἔγ 1) ποῶ2. 1458 380. Ργ2. 1405 2. οἱ ψόφοι τῶν 
κεκολλημένων πα 34. 862 382. 

κόλλησις πκαϑ. 921 084. ἡ πρὸς ἄλληλα κόλλησις ἰχώρ ἐστι 
ἢ ὑγρότης μυξωδης πνΊ. 4851. κόλλησιν εἶπε (ΟἸΘοδυ- 
11π8) τὴν τῆς σικύας προσβολήν Ῥγ2. 1408 "38. 

κολοιός 

τὸ κολλητικώτερον τὸ μέλι, τὸ γλίσχρον πκα 11. 928 35. 16. 
929 212. 

κόλλοψ μχ18. 852 "12. 
κολλυρίων (Υ] κορυλλίων 100 ῬΑΙᾺ 1514). νἱοίαβ οὐ οαρίατα 

Ζιι28. 61110. (ΚΠ το. ὙΒοιηδθ, ΟΠ Κυτίοα ΑἸ οτῦϊ. ῥἷθ 
δτίδβομο ἰ 6 ᾿ζδηϊὰβ ρΆγγαϊα ν6ὶ δχουδίίου Βϑίου οὈὐβοσνδὶ 
11, 18, Φοπβίοῃ ἀθ ἂν 12, ΕΔῪ ΒΥΎΠΟΡΒ ἃ΄ 18, ϑδίθγῃθ μἰδὺ 
πδῦ 21, Βυίβδοῃ οὐὔηϊ τοῖος 1140, 1561, Βυϊοπ μἰδὲ ἃ 
οἴβδδυχ ΠΠ| 70. γ. Καὶ 988, θΘ. Οἴββῃδσ βυβρὶ δ ϑίυῦ 6886 
Δυϑῖη (θυτωϑηΐβ ὈΪΠΒ6] Δρρϑι]δίδιῃ ἱ 6 [οχίδτι ρυσυβυΐαπι. 
ΑἸΩΡ6] 8 ψάσταϊα 1, ΒΙΠ]ΟΥΌΘΟΙς ἀθ 1Ἰος πορῃυ}} 18 Αὐ Εἰβῦ δα 
α΄ ἩΠ οβμθι 1806. Τυτγάυϑ ρΡἰ]ατῖβ α 6. δι. Μ 802. ἴῃ 
ἱποοσῦο σϑὶϊα ὅϑὰ 160, 156. ΑΖΙιΙ197, δ4). 

κολλώδης. τὸ κολλῶδες πκαθ. 927 12. 12. 928 828. οοπὶ 
ΒΥ γλίσχρον πβ22. 868 Ρ8. λζ΄. 965 27. ὑγρότης κολ- 

ὅσα τὸ πτερὸν ἔχει ἐν κολεῷ Ζιδ 7. 581 Ρ24. τοϊοϑαπίυν ᾿πΐογ 80 λωδὴς Ζιγδ. ὅ15 "17. συνεχὲς ὦ κολλῶδες ΖγΎγ8. 158 511. 
τὰ ἄναιμα τῶν πτηνῶν, τὰ ἔντομα Ζιαδ. 490518. δ17.581 
520. θ17. 601 32. ἀνώνυμα ἑνὶ ὀνόματι Ζιαδ. 490 318. ε19. 
852 580. δ7. 581 Ῥ22. ορρ τὰ ἀνέλυτρα Ζια ὅ. 490 515. 
Ζπιο. 110.10. ἔχει ἐν ἐλύτρῳ τὰ πτερά, ὑδὲν ἔχει κέν- 
τρον, ἔνια τῦ πηλὺ τρώγλας ποιῶνται, ἐκδύνει τὸ “γῆρας 85 
Ζιαδ. 490514, 19. ε19.552 580. θ171. 601 52. δὰ τὸ εἶδος 
τῶν κολεοπτέρων (Ζιδτ. 681 021) τοβογαπίας μηλολόνθη 
κάραβος κάνθαρος κανθαρὶς ἡ τὰ τοιαῦτα Ζια δ. 490 515. 
δΊ. 581 8256. θ1. 601 38. Ζπ10. 1710 310. (Οο]οορύθοτϑα 
δυσίοτυπι οὗ Μ.218. 80 189. ΑΖΙ1 158.) 

χκολεός. τὰ κολεόπτερα ἔχει τὰ πτερὰ ἐν κολεῷ Ζιδτ. 581 
"94, 

κολέραι (ν] κολεραὶ) οἷες εὐχειμερώτεραι τῶν λασίων Ζιθ10. 
596 "5. 

«. ἢ ,ὔ 

κολίαι τοξοσαπίας δὰ τὰ ἀγελαῖα τῶν ἰχθύων, τὸς χυτύς 45 
Ζιιῶ. 8610 "7. ε9. 548 32 (Αὐὖῦ Ρίοο Κὶ οὐ ἰπῖρρ, κοχλίαι 
ΒΚ ΡΌ 5, κτ΄. κόλλαιναι 08, κοιλίαι κόλλαιναι Α8). τῶν κο- 

κολλῶδες τὸ συνεστηκός Ζιζ 14. 668 }11. δένδρων δάκρυα 
ἄλλα τὰ κολλωδέστατα Ζιι40. 628 580. 

κολοβός, ἀεῖ Μὸ21 ΒΖ. ὁδὲν κολοβὸν προσφέρομεν πρὸς τὲς 
θεὸς ἀλλὰ τέλεια ἢ ὅλα 6108. 1495}71. ζῷα κολοβα ΖγΎβΊ. 
148.349. ἐκ κολοβῶν γίνεται κολοβα, ὁλόκληρα Ζγα11. 121 
017. 18. 1724 38. Ζιηθ. 585 086. ἢ πλεονάζει ἢ κολοβὰ γί- 
νεται τὰ μέρη Ζγδά. 110 082. --- ὑἡ βραχεῖα (ἐν τὴ τε- 
λευτῇ) διὰ τὸ ἀτελὴς εἶναι ποιεῖ κολοβόν ΡγΒ. 1409 418. --- 
κολοβῶς ἐρωτᾶσθαι, ἐγῃ μὴ σαφῶς τι11. 116 340. 

«οκολοβῶν. ὁμοπαθείᾳ τῷ κεκμηχότος κολοβῶμεν ἡμᾶς αὐτὺς 
τὴ τε κυρᾷ τῶν τριχῶν ἡ τὴ τῶν στεφανων ἀφαιρέσει 
ΕἼ08. 1495518. τῇ φώκῃ κεκολοβωμένοι πόδες Ζια!. 487 
ν94. μόρια κεκολοβωμένα Ζγὸ4. 111 32. Ζμδι2. 695 2. 
; -“ Η “ , « Ω ᾿ 
ἐνταῦθα (ἐν ταῖς χελώναις) ἡ φύσις κεκολόβωται ΖΜμγϑ. 
671 816. 

κολόβωμα. ἐκ ἴσον τὸ κολόβωμα ᾧ τὸ λοιπόν Μδ21. 1024 
818. 

λιῶν οἱ πολλοὶ εἰς μὲν τὸν Πόντον ἐκ ἐμβάλλυσιν ἐν δὲ τῇ᾽Ὺῃε κολόβωσις τῶν ἀντιστοίχων ποδῶν Ζπ8. 108 "8. 
Προποντίδι θερίζυσι αὶ ἐκτίκτυσι, χειμάζυσι δ᾽ ἐν τῷ Αἰγαίῳ" 

,ὔ φ ᾿} 
οἱ κολίαι εἰσπλέοντες ἁλίσκονται, ἐξιέντες δ᾽ ἧττον" ἄριστοι 50 
δ’ εἰσὶν ἐν τῇ Προποντίδι πρὸ τῷ τίκτειν Ζιθ18. 598 524, 
527, (ΚοΙῖα ὅσ, τιοπϑάμδ αδΖαθ, συδθοῦϊαβ 568]10. 16 
«ορηοὶ! ΟἹ] 8 ἀθ ποπὶ ρῖβο, Εὶ ΠῚ, 8. ΟΠ 287. ϑοοθοῦ 
601148 Καὶ 644,10. ΟΥ. Βοοιηῦοσ βοοιιθταβ (αν οἱ 74] ΥΙΠ 24, 
μοάϊα κολιός Ε' 89, 60. ϑοοπιῦτί 8Ρ ΑΖΙΙ 182, 8δ. οἴει 
Οὐἶδθαϑ 1 597). 

κολιός νἱ δὰ Ζιθ8. 598 838. (κελεός ΒΚ), ν}͵] οοἁ Βμδῃ (εἴ 
οἀ Ὠϊά ργδϑῦ ΠΙ) ϑοβῃ οἱ Ρίο δὰ Ζιβ 4. 804 "519 (κολοιῶν 
ΒΚ) οὗ 6119. 842 51. βοὰ ἴπ τωοπθᾶυ 8 81] 8:1}}16 γ- 
Ραυΐξαγ. κολιῷ β.ἢ δὰ Ζιι1. 609 Ρ9 (ἐλεῷ ΒΚ). Ῥίουβ νἱγι ἀϊ8 80 
5198, Π12, 11, 98. 88 128, 89 εἱ 121, 86. Οτΐο]αθ ρ8]- 
γ. 

κολοιός τοίονίας ἰμίον τὰ κορακωδὴ Ζγγθ. 156 "21. κολοιῶν 
ἐστὶν εἴϑη τρία (κορακίας, λύκος, βωμολόχος οὔ ἢ ν) Ζιι24. 
611}16. ὁ δρυοκολάπτης ἔχει τὰς ὄνυχας βελτίυς τῶν κο- 
λοιῶν (κελεῶν 88), ἴνγξ ὄνυχας ἔχει μεγαλυς ὁμοίως μέντοι 
πεφυκότας τοῖς τῶν κολοιῶν (κολιὼν Υ], 8. Ρίος Βαβι) Ζιιϑ. 
β814 5. β12. 504.419. (τὸ στομάχυ) τὸ πρὸς τὴν κοιλίαν 
τεῖνον ἔχυσιν εὐρὺ ἢ πλατὺ κολοιὸς ἡ κόραξ ἢ κορώνη 
Ζιβι1. 5091. κολοιῶν ἀναρίθμητοι μυριάδες παρα τοῖς 
'Ἑνέτοις (Υ] κολιοί) 6119. 841 Ρ29, 842 81, δῆλον τῦτο. (ἡ 
τοῖς ῥύγχεσι πρὸς ἄλληλα κοινωνία) ἐπὶ τῶν τιθασενομένων 
κολοιῶν ΖγΎγΥΘ. 156 52. κόραξ δὲ αὖ κορωνη ὦ κολοιὸς 
δείλης ὀψίας εἰ φθέγγοιντο" κολοιοὶ ἱερακίζοντες" τλοτθ8 ἢ 2341. 
1522 "5, 8. 271. 1527 821. οἱ κολοιοὶ ἐκ τῶν νήσων πετό- 

Ε6θ 



402 κολόκυνθα, 

μένοι τοῖς γεωργοῖς σημεῖον αὐχμῦ αὶ ἀφορίας εἰσίν - ἐὰν δὲ 
ἔμμετροι 9) χωρῶσιν, εὐκαρπίαν δηλῶσιν 240. 1822 521. 
κολοιὸν ποτὶ κολοιόν Ηθ2. 1155 5834. κολοιὸς παρὰ κολοιὸν 

ἵζάνει ἡμβ11. 1208 09. ηεη1. 1285 58. Ῥα11. 1871 "17. 
οὗ παροιμία. (ᾳῃλοπαάυ]6 ααΖδθ, ρύβουαβ δοβὶῖρ, Κο]οὶβ Τπο- 
τι86. ΟΒουςαβ Ο ΠΠ| 225. τηοηθαυϊδυαμ ΒΡ αὶ 86. Κὶ ΠΤΙ. 
120. 492. Οοτνὰβ τηωοπϑᾶάυ]α ΚαΖι 74, 7. 98, 84. δυ 124, 
711. 128, 88. δι. ΑΖι1971, δὅ οἴ ΑΖγ29. Μ 801. 845. 841. 
ΒΥ τὰ κοραχωδὴ μικρά 86ς 1, ομ θηβίοίη, 0 σταουϊα, ΑΒ 
ον Βρὲ] Ακδὰ 1816-11 Ρ 158. ΡῬεἸθοδπαδ δτδου]ὰβ Οὐ.) -- ιὸ 
ἔστι δὲ ᾿ ἄλλο γένος κολοιῶν περὶ τὴν Λυδίαν ᾧ Φρυγίαν, 
ὃ στεγανόπων ἐστίν Ζιι24. 611}}19. (ἀταουϊὰβ ραὶπιῖροβ ἃ 
40. Οοννιιβ τηδυϊηυβ δι. 157, 149. ἐοτῦ ῬΒδΙδουοοογαχ ρΥ8- 
τηϑϑὰβ ΑΖι1 98, δ6. Ῥαϊδοδησβ οῦρο ὦ [οΒυδηδίθίῃ 10.) 

κολόκυνθα, κολοκύνθη (ον ῬΒγγη .481) ἄνθος ἔχυσα, 
ἄκαρπος πκϑ. 928814. κολόκυνθαι πῶς φυτεύονται πχ1ά. 

924 386. 9. 928 Ρ16, τὸ μετοπωρυ τὴν κολοχύνθην ἀλὶ πάτ- 
τόντες Ζιθ10. 696 521. σαλπη κολοκύνθη θηρεύεται Ζιθ2. 
ὅ91.816 (Οπουμΐβ βαῖίνα, Οὐουχθίϊα Ῥαρο 1. Εἴδδβ 104). 

κόλον (Υ] κῶλον), τὸ καλιήμενον Ζμγὶ4. 6718 "τ. οοἴοα. 
κολϑέειν τὸς ὑπερέχοντας, οοπὶ φυγαδεύειν. ἀναιρεῖν ,ΠΎ18. 

1284 387. ε11. 1818 340. κολϑειν τὴν ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βυ- 
λήν Πβ12. 1214 38. 

κόλυσις τῶν ὑπερεχόντων σταχύων ΠΕΙῸ. 1811.221. 
Κολοφών Πὸ4. 1290"15. -- Κολοφώνιοι Πε8. 1808 "10. 2 

[5δ42. 1508518. Κολοφωνίων πολιτεία ἢ 412. Κολοφώνιος 
Ξενοφάνης Οβι8. 294.528. 68. 1486}81, Θεόδωρος ποιη- 
τής 412. 1δῦ6 84, Απύηδομυβ, ΜΙμππουηυθ ἢ 626. 1584 
Δ, 8. 

κόλπος. ἔχοντα τι ἐν τοῖς κόλποις. ἐκβαλλειν κθ. 8398 "81. ---- 80 
οἱ κόλποι τῆς κοιλίας Ζιδδ. δ80 527. --- κόλποι, ἀϊδὺ πε- 
λαάγη ἀναπεπταμένα πχςά0. 94551. ἐν τῷ κόλπῳ, ἔξω μαϊ. 

84486. πορφύραι ἐν τος κόλποις μεγάλαι Ζιει 5. 5411. 
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Οομιργδίοη β φγϑάιβ 

17, 21, 80,9, 12. κόμη ἀμαυρά μαθ. 843 "12. 
κομήτης. φαλακρὸς ὧν ἰὶ πάλιν κομήτης ἐγένετο ΚΙΊ0. 18 

᾿8ὅ. --- ἀθ β66114 οσϊαἱΐα υδὶ ἀβατρδίαν' κομήτης, Ῥτορσὶθ 
δἀϊοοίνατα θβὲ (ὁ ἀστὴρ) καθ᾽ ἑαυτὸν Φαίνεται κομήτης, 
γίγνεται κομήτης μαῖ. 844 385,Ρ1, ἀστὴρ κομήτης, ὁ ἀστὴρ 

ὁ κομήτης, οἱ κομῆται ἀστέρες μαθ. 848 "δ. 1. 8442], 

82,088, 84. 8. 845 "12, βορὰ οπιΐθδον ἀστὴρ ἴῃ ϑαδβίφπεϊνὶ 
υβαπι ΒΌΪ μαϊ. 888 828. 8. 889 385 4]. ἀδ Θομηθὶΐβ 8] οτυπι 
Ορἰπίομθβ ρογβθαυϊυν Αγ μά 6, βαϑῃι βρη θη θίδει ἐχροηϊ 
μα. οἴ κά. 896 "9. 2. 892 Ῥᾳ, ἴοι πωγωνίας. μα. 844 
822, οἱ πολλοὶ τῶν κομητῶν ἐκτὸς γένονται τῶν τροπικῶν 

μαϑ8. 840 514. οἱ κομῆται σημαίνυσι πνεύματα ὼ αὐχμός 

μα1.844919. δἰϊαᾳυοῦ οομηθῖδβ 410 ὑθαροσθ δΡΡδγαθγίηὶ 
Ἂν βἰβιϊβοαι μαθ. 848 "1, ὅ, 18. 1. 844 088, 845 32. ὁ μέ- 
γας κομήτης μαθ. 848 Ε 1. 844 ν84. 

κομιδὴ καρπῶν Πη16. 1885 321. --- ἡ κομιδή, ἰ 6 τὸ κο- 
μίζεσθαι, τὸ ἀπολαβεῖν τὸ ἀργύριον Φβὅ. 197 41. ΗΙΤ. 1167 
581. οβ1849 87, 1851 58, 8. 

κομιδὴ φαῦλοι Ηι4. 1166. κΙ. 1172.528. κομιδῇ ἀναι- 
σθήτυ ἐστίν ἨΥ1. 1114 310. κομιδῇ σοφιστικόν ατϑθ9 "8. 
κομιδῆ εὔηθες ἢ 202. 1514 28. μήτε λίαν παλαιὰ μήτε 
κομιδῆ νέα πιη10. 911 "14. κομιδῇ ἐοικέναι τινί κΒ. 899 80. 

κομίζ εἰν. εἰ πνεῦμα κομίσαι ποι ΗΎ1. 1110 8. -- κομίσαι 
τοιαύτην θέσιν, κομμίζ εἰν τὰς θέςεις ἐν τῷ ὑπάρχειν τὸ. 
1284. βι. 109.39. οἱ κομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην, οἱ 
κομίζοντες ἀλλοτρίας δόξας Ηα4. 1096 517. τθδ. 159 580. 
ἕτερα τύτοις (τοῖς ὅσω) ἴσα τὸν ἀριθμὸν ἐκόμισαν ΜΑϑ. 
9908. --- τιοὰ τὰς δυνοίμεις πρότερον κομιζόμεθα βι. 
1108 427. κομισόμενος τὸν ἔρανον Φβὅ. 196}84. ὡς κο- 

μιόμενος τὰς χάριτας, τὴν ἴσην ΗΙΊ. 1167 Ρ24. θ15. 1168 
418. οἰόμενος κομιεῖσθαι ἐδάνεισεν Ηι2. 1166 58, 9. --- ρᾶβ8 
τὴν ἡμέραν αἱ ῥυάδες κομίζονται, τὴν νύκτα ἡσυχάζυσιν 
Ζιθι8. 898 "22, 28. 

κόλπος ἸΣκυλλητικός, Λαμητικός Πε10. 1829 "12, Ἰνδικός, κόμμι (ἴὰ Ιἰδτὶβ ἀθ ρἰδηῦίθ ,βοτὶρύμπι ἰὴ κόμι) εἰς 
Περσικός κϑ, 898 58, ᾿Αραβικός κϑ. 39816, 29. 86 τελευτᾷ πο321. 1458 "16. ὅσα λέγεται ὡς δάκρυα ψύξει 

κολπῦται ὑμὴν φυσώμενος Ζιγ1. 510 582. ἐστίν, οἷον κόμμι μδ10. 888 "20. τὸ ἤλεκτρον ὁμοιον κόμμι 
κόλυθρος. τὲς κολύθρυς ὑφαρπάζειν πιςά4. 918 "20. (όμμει Ββηι) 681. 886 "δ. τινὰ τῶν φυτῶν ἔχεσί τι ὑγρὸν 
κολυμβᾶν. τὰ ὦτα ἐν τῇ θαλάττη ῥήγνυται τοῖς κολυμ- ὡς κόμι φταϑ. 818 34. βϑ. 829 816. ἀϊδὲ γάλα φταῖ. 821 

βῶσιν πλβ2. 9608. 11.9361 324. μύες χερσαῖοι κολυμ- 540. β9. 829 δ1ὅ. κόμι ᾿Αραβικόν φτα 8. 818 5ὅ. κόμεος 
βῶσιν 8128. 8421. 40 φταῖ. 821 589 (Υ] κόμεως), Ρ40. κόμεων φταῖ. 821}10 

κολυ μβητής. οἱ κολυμβηταὶ τί πορίζονται πρὸς τὴν ἀναπνοήν 
Ζμβιθ. 089 39. πλβδ. 960 }81. 8.960}15. χαλκὸς κολυμ- 
βητής 858. 884 022. κόμμος. κόμμοι, θρῆνος κοινὸς χορῷ ᾧ ἀπὸ σκηνῆς πο13. 

κολυμβίς (οὗ Ποῦ Ῥχοὶ 450). γϑβοσίαν ἰμίθν τοὶ ἔνυδρα καὶ Ἂ 1452 24,18. 
πτηνά (Υ] πὸ λυμβος) Ζιαι. 4871 428, οἱ ἰμίος τῶν στεγα- 46 κομμὃν. φαίνονται καλοὶ κομμώσαντες αὑτύς τιϊ. 164 "20. 
νοπόδων τὰ βαρύτερα περὶ ποταμὲς ἢ λίμνας Ζιθ 8. 598 Οοτιρασβϑυϊοι δ διϑᾶυϑ. σοπηρδγαυ να δὶ ροδιῦϊναϑ βυββοίαῦ, 
17. (Κα! πθὺ8 ὙΒοιηδθ. οοἴγαθο Ο11 289 οΥ851600, 1 βέλτιον ἴσως Ἠα4. 1096 ὅ11. ΚΙ10. 1181}14, φ2. 80680. 
462. δι. Κ. ΟΥτ. Ῥοάϊοορ8 τΐθοσ δὰ 155, 14δ. ΑΖιΙ 98,57. -- ἄπο οοπρασγδῦϊννὶ ΡῈ. ἢ οοπίαποι!, υδὶ ἄσδθ οἰαβάοπι 
Ῥοάϊοθρβ ογἰδίαίαβ ΚαΖι 7. 12.) Βα Ὁ] 6 οἵα αυδ)ιξαῦθβ ἱπῦθυ 88 θοπέδγαπηίαΣ, σεμνότεροι ἥ βα- 

Κολχίς. Αἰήτης ἐν ̓ Κολχίδι [598. 1677 14. ρύτεροι ΡῬβιτ.1891.326. ὅτι νευστικώτεραί ἐστιν ἢ πορευ- 
κολωνοὶ ἀπορρηγνύμενοι μβι. 865 "8. τικώτερα Ζμὸϑ. 684 518. μορφὴ ἡδίων ἢ γενναιοτέρα εἷπι 
κομᾶν καλὸν ἐν Λακεδαίμονι Ῥαϑ9. 1867 529. πομῶν ὸ φ5. 809 "10,18, 810 32, 18. πα87. 868 09. Ε11. 881}88. 

αὐχμηρός ῬΎ11. 1418 39. --- τπιοϑίδρῃ ἡ γὴ φυτοῖς κομῶσα -- δοτηραγαέϊνο δἀάϊαῃη μᾶλλον (δ᾽ ᾳυΐάοπι β66ρ6 ἀυ- 
,Ζαντοδαποῖς κῦ. 391.524. Ὀϊδθ8., αἴγαπ μᾶλλον “ππδρὶδ᾽ δὴ 'Ρούϊ8᾽ βἰσηϊῆοοθῦ) ΤΎ1. 

κα μη. 1. ἔχει ἡ ἡ θήλεια τευθίς, ἐάν τις διαστείλας θεωρήση ὃς 116}24 ΜΖ. μα 10. 8417. Ζιι1. 608 "δ. Ζγα 18. 126 

(εἴ [μβαβκανοὶ. Βοὺ ἀθὺ 8Ρ ατγίθομβθη ρΡ 1). 
κομμιώδης, τὰ γλίσχρα "ὦ κομμιώδη Ζι41. 628 27. 

50 

τὴν κόμην εἴσω, ἐρυθρὰ δυο οἷον μαστύς Ζιε1 8. 550}18 Αὑθ. 
(ἔοσὶ “Ὀγϑπομίαβ, 4.88 ἴῃ οϑηουΐβ οὖ οδίγβοοάθγτηὶβ βίσ 1} 
νοοαδαϊο τὰ τριχώδη Δρρ ἰδ 8. κοιλίαν οἱ βοδ!ρ 6χ τον- 
βίοπε Θδζβθ). --- 2. ἡ κόμη τοῖς ἄστροις οἷον ἄλος ἐστίν 
μαῖ. 8ϑ446,2. ὅτε περὶ ἥλιον ὅτε περὶ σελήνην γίγνεται 60 
κόμη μα. 846515. κόμην λαμβανειν, ἔχειν μαθ. 848 51, 

082. Ζμδ8. 684 52ὅ. Ηδ1. 1120517. Ῥαῖ. 1364}2. ακ804 
418. ΦΙ. 805 Ὀ18. μχΙ9. 858 Ρ17 Δ]. (Ρα7. 1864 "2, αυθαι 
Ἰοουμπι ς 11 αθοσὶ, μᾶλλον ποὴ Ρεγίϊπμει δὰ σοπιρδγα- 

τεἴναπι, Ἀ Βοὲ ρ 58.) --- οοπιραταῖίνο ἧττον δἀάϊευπι, 
ἧττον ὧν ὁρῶσιν ἀκριβέστερον πλα 2. 957 ΡΒ; δἰ τι] θτ μὴ 
δϑάϊναπι οοπαραγαῦίνο οἴἥοθσθ ρούοϑὶ δοπιραγαίίνυτῃ ποίϊοπί5 



κόμψευμα κόπρος 408 

κονιορτώδης. τὸ ψῆγμα ἢὶ ἄλλα γεωδὴ ᾧ κονιορτώδη ἐπὶ 
τὸ ἀέρος Οδθ. 818.320. Ἷ κονιορτωδη Ζιεβ). δ51 "8. 

κό νις. ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε (Βοπι Ι 886) Ργ11.1418881. 
κονίς. ἐκ τῶν φθειριὺν ὁ ὀχευομένων αἱ καλύμεναι κονίδες, ἐκ 

τῆς ὀχείας πάντα (φθεῖρες, ψύλλαι, κόρεις) γεννᾷ τὰς κα- 
λυμένας κονίδας, ἐκ δὲ τύτων ἕτερον ὑθὲν ζεται πάλιν 
Ζιει. 589 "11. 81. 556 "28, 

κόνισις. δρόμυ δεῖ ἢὶ πάλης ἢ κονίσεως (Υ}1 κινήσεως ταου- 
νϑιηθηῦ ὀπογρίαιο ϑαϊην-ἨΠδῖτο 181) Οβιῶ. 292 526. -- 
καλῶσιν οἱ μελιττυργοὶ 18το («ὰ καλύμενα δακρυα) κόνισιν 
(κώνησιν, κυνισιν ν}, κωνυσιν ΑἸ οἱ Ο, κί βμωσιν ὁχ ΡΒ] ηἰο 
5 14 ΡΙο) Ζιιά0. 628 }81 Αὐ. ϑιορῆπδοββ. 

οοπίγατίδθ, τὰ βεβαιότερα (βελτίω) τῶν μὴ βεβαιοτέρων 
([ὁ6 τῶν ἀβεβαιοτέρων νοὶ τῶν ἧττον βεβαίων) Ῥαῖ. 1864 
581. --- βυρουϊαυύϊνυβ ΘΟ ρΑΥδΟνἱ υἱπὶ ἴῃ 86 οοπξἰποῦ, 8 

υὐ το] ἦρδθ οοπἑαηραίαν ουπὶ ζϑηθεϊνο ΘΟ ΡΑΓΘΙνΟ, ὁμοιό- 

τατος τῶν ἄλλων πὶ 1Πβ6. 1265 80. ΡΎ!. 1404 382. δ 
Ζμγδ. 669 6. 4:666}9. τῶν λοιπων Ρ1.1420."18. βᾶ- 
τιστος αὐτὸς αὐτῷ Ραι]. 1371 080. μέγιστα γίνεται ταῦτα 

τὰ γένη αὑτῶν ἐν τοῖς ἀλεεινοτάτοις Ζιαδ. 490 824, οἵ οὐὔπὶ 

Ῥδυγίϊου δ ἢ οοιηραγαῦϊνα (Ρ 8123 850), νοὶ δά δῖαν δ᾽ ἴθγυπὶ 
ΤῊ ΘΙΠ ὈΥΤΙΠῚ, δὰ χυοὰ 8 Βαρϑυ]δῦνο ΦΟΙΩΡΑΓΑΓΙγὰΒ τορϑίδίαν, 10 
λεπτότατον γὰρ τῶν πάντων ὑγρῶν τὸ ὕδωρ ἐστί, ἡ αὐτῷ τῷ 
ἐλαίν αι4. 441 428. Ζμβῖ. 668 827. --- βυρουϊαιίνο μάλιστα 
δἀάϊίαπι: ὃ μὲν ὃ ὃν ἄνθρωπος ἀπολελυμένην τε ἃ μαλακω- κονιστικός, εἰσὶ τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν κονιστικοί, οἱ δὲ λῶσται, 
τάτην ἔχει μάλιστα τὴν γλῶτταν ὸ πλατεῖαν Ζμβ11. 660 οἱ δ᾽ ὅτε κονιττικοὶ ὅτε λῦσται Ζι498. 688 529. 
418. --- Βυρουϊδεϊνιιβ οἵ ΘΟΙΏΡΑΓΑΟΪΌΒ ἰΠΟΓ 86 τοξογαπύατ, 15 κονίστρ α. οἱ βαρεῖς τῶν ὀρνίθων αὶ ποιῶνται νεοττιαῖς ἀλλ᾽ ἐν 

αὐὶ ἰάθπι ταοάυβ αἴτοαὰθ Ἰο00 ροῃμθπᾶυϑ ογαῦ, ἀεὶ τὸ βέλ- τῷ λείῳ κονίστραν, ὄρτυξ νεοττιὰν ὦ ποιεῖ ἀλλο κονίστραν 
τιστον ἦθος βελτίονος αἴτιον πολιτείας (1 6 τὸ βέλτιστον Ζιιϑ8. 618}9. 269. 1526 »42. 
βελτίστης νοὶ τὸ βέλτιον βελτίονος) Πθ1. 1337.18. Ῥατ. Κό ννος, ξοπιοοάϊα Οταθϊαὶ 518. 1518 512. 
186480. --- βαροτϊαεϊνυβ Ρ6Υ δἰύγβου οη πὴ ἴῃ θοᾶθτι 86- κοντός. ὠθεῖν κοντῷ τὸν ἱστὸν Ζκ2. 698 "22. 
ΠΘΓΘ ροβίξιβ 8δς ραηθύνυθ ραγθ να, τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείστη Ὁ κόνυζαν προσενέγκαι Ζιδ8. 584 "28. 
δἷπι πο]. 1441515. ΟὙΙ. 298 Ὁ. Κόνων ὡς Εὐαγόραν ἦλθεν ΡῬβ28. 1399 "4. Θρασύβυλον θρα- 

κόμψευμα. τὸ κήμψευμα ἂν εἴη τῶτο ψεῦδος μα 18. 849 δύ λον ἐκάλει .Ρβ58. 1400 "18. 
480. κοπάζειν. ὅταν ἡ λίμνη κοπάσῃ ἢ ξηρὰ γένηται πκγϑά. 985 

κομψός. τὸ θῆλυ τὺς πόδας ἔχει κομψοτέρως φδ. 809 "9. --- 418. 
μή μοι τὰ κόμψ᾽ , ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ (Ευτ ἔτ 16) Πγέ. 325 κοπὴ εφῶν ἐργάζεται τὸ ἀφρῶδες κά. 894 484. 
1271519. οἱ ΙΞωκράτυς λόγοι ἔχυσι τὸ κομψὸν ὶ τὸ και- κοπιᾶν. ὅταν κοπιασωσιν ἐλέφαντες διὰ τὸ μὴ κοιμηθῆναι 
νοτόμον ὼ τὸ ζητητικόν Πβ6.1265512. --- τῶν ἰατρῶν Ζιθ26. 606 380. οἱ κοπιῶντες ἐξονειρώττυσιν πγ88. 816 9. 
ὅσοι κομψοὶ ἡ περίεργοι αν21. 480 Β27, --- κομψῶς λέ- τοὶς κοπιῶσι προστάττυσιν ἐμεῖν πεῖ. 881.313. --- Ρ668: κο- 
Ὑέεται, κεμψῶς νὰ περιττῶς εἴρηται, ἐχ ἱκανῶς δέ (ὁκ ἀλη- πος γίνεται ὀστῶν ϑλωμένων ὼ πιεζομένων ὼ κοπιωμένων 
θῶς δέ) τα Οβι8. 29510. 9. 290}14.. Πδά4. 1291311. 80 πεῖ. 881 814. --- πιρίϑρῃ ὅταν στῇ ἡ οἷον κοπιῴση (ἡ διά- 
πιζϑ. 916 485. οἱ μὲν͵ “«ὡπλυστέρως λέγοντες, οἱ δὲ κομψο- νοια) πιη1. 916 Ὀ1δ. 1.911 185 ΒΖ ΑΥ ΒΕῚΥ͂ 418. 
τέρως τῷ λόγῳ προσάγοντες Ογϑὅ. 804 518. κοπιαρώτεροι περίπατοι πε1. 880}16. κοπιαραΐτερόν ἐστιν 

Κόνδαλος Μαυσωλν ὕ; ὕπαρχος οβ1348 418-84. πεϑ. 881 439. 
κόνδυλος, δακτυλυ τὸ καμπτικόν Ζια1 δ. 498 Ρ28. κοπιώδεις περίπατοι, κοπιωδέστεροι πε40. 885 "2, 417. 
κονία. 1. Ῥα γί. κονίῃσιν ἐμίχθη (Βοῃ Καὶ 4517) Ζμγ!0. 618 δ πε εύτος συντηκτικὸν υϑ. 466 084. κόπος πυρετῷ αἴτιος μτ]. 

416. τὰ πλεῖστα τῶν ὀρυκτῶν ἐστὶ τὰ μὲν κονία κ' 
ματισμένη, τὰ δὲ λίθος ἐκ τοιαύτης γεγονωὺς συστάσεως 

ΜΎΒ. 818.525. --- 2. 1ᾳ τέφρα. τὸ δια τῆς κονίας ἤἠθέ- 
μενον ὕδω γίνεται πικρόν μβ8. 8517 » (εἴ τὸ διὰ τῆς 

46229. ἰῶσθαι πτὺς θερινὶς κόπυς λυτρῷ πα 89. 868 ν19. 
ε88. 884 086. κόπος πῶς γίνεται πεῖ. 881318. ὅσα ἀπὸ 
κόπυ πε. . 

κοπρία. κατορύττειν εἰς τὰς κοπρίας θ141. 846 5ὅ. 

τέφρας ἡθώμενον γίνεται ὧλμυρόν, πικρόν μβ[1. 858 " δ. 8. 0 χκοπ προλά γος. τοῖς ἀστυνόμοις “μέλει περί τε τῶν αὐλητρίδων 
851.81. δι1. 889 528, Ῥῳ, αιά. 441 "5). ταὐτὸ ἀγγεῖον 
τήν τε κονίαν ὼ τὸ ὕϑωρ χωρεῖν ἅμα, ὅσον ἑκατερον χωρὶς 
ἐγχεόμενον πχεϑ. 988 25, 00}1 Ῥ27. Φδθ. 218}21. --- 
8. Ἰιχίνιυπ). ὕδατός ἐστι μᾶλλον κονία, οοπΐ οἶνος. ὅρον, 

ὅξος μὸτ. 884 518 Ιἀοῖοτ. 10. 889 "10, 27. οἵ β8. 8589. 4 
πα 88. 868 Β17. ζ9. 887 Ὅτ, λ2.966}28. ἡ κονία, ξανθὴ 
γίνεται, τῷ φλογοειδῦς ὦ μέλανος ἐπιχρώζοντος τὸ ὕδωρ 

ὸ ψαλτριῶν κοπρολόγων ὼ τῶν τοιώτων 408. 1546841. 
κόπρος. τϑίοσίασ ἰπῖου τὰ περιττώματα Ζιγ3. ὅ11 "9. τὰ 

ἐκ τῶν ἀποκρίσεων, οἷον τὸ ἐκ τῆς κόπρυ πὸ18. 818 424. 
ΟΡΡ τὸ ὅὄρον πιγι. 901 28. ὅτ᾽ ἔτι πρόσφατος ὄ ὅτ᾽ ἤδη 
κόπρος ΖμΎ 14. 615"82. ξηρότερα γίνεται τὼ σηπόμενα 
πάντα, ὼ τέλος γὴ ᾿ὴ κόπρος μδι. 819 3283. κόπρος ἡ με- 

μιγμένη, ἡ χωριζομένη, κατείργασται, ξηρά Ζιε19. ὅ52 
421 Αυν (εΥ 5ὶ Π 405). 81. δῦὅ6 920. κατορύττειν ψαὶ εἰς τὴν 
κόπρον Ζιζ2. 559 "2. αἱ ἀνθρῆναι περὶ τὴν κόπρον διατρίβυσι 
Ζιι42. Ὅ28 84, ζῷα ἐν τὴ κόπρῳ Ζιε19. 651 54. ζ1δ. δ69 
518. οἱ κανθαροι ἣ ἣν κυλίωςι κόπρον, ἐν ταύτη φωλειυσι ὼ 

χι- 191 48. 

κονία μα. ὅτὰν ἀποπέση τὸ ἐναλειφθὲν τ ὃ κονιάμματος Ζγα!ι9. 
126 921. τὰ ἐν τοῖς τοίχοις, ἐν ταῖς δεξαμεναῖς κονιάματα 60 

χΙ. 191 21. δ. 194}82. τὰ κονιάματα μᾶλλον ἠχεῖ πιατ. 
899 "22. ἐχτίκτυσι Ζιε19. 552 517. τὰ μαλακόστρακα ἢ κόπρον νέ- 

κονιᾶν. οἱ ἐγχελυοτρόφοι κονιῶνται τὸς ἐγχελεῶνας Ζιθῶ. 592 μονται, δελεάζεται ἡ σάλπη τῇ κόπρῳ Ζιθ2. 59011. ὃ 8. 
84. -- φασιανοὶ ἐὰν μὴ κονιῶνται (ΒΚ, κονίωνται τϑοῖο Ρίο δ84 416. --- ἡ πάρδαλις ζητεῖ τὴν τὸ ἀνθρυΐπυ κόπρον, 
Α0}) Ζιε81. 5517 Ἵ 2. δξ ὁ ἔποψ ποιεῖται τὴν νεοττιὰν ἐχ τῆς ἀνθρωπίνης κόπρυ Ζιιθ. 

613.58,10. 1ὅ. 616 νι, .-- βινάσυ κόπρος ἐπικαίει Ζιι45. 
680}13. αἱ ῥοιαὶ χοιρείας κόπρυ ἐμβεβλημένης ταῖς ἅζαι ς 
βελτιῶνται φταῖ. 82186. οὗ Γ26ὅ. 1636 Βδ, --- αἱ ὄρνι- 
θες αὐταὶ ἐκβάλλυσι τὴν κόπρον ἐκ τῆς νεοττιᾶς, ΟΡΡ 
διδείσκυσι τὰς νεοττὺς προΐεσθαι Ζιι1. 612}}29, 81 Αυν. 

κόπρον τὰ σηπίδια Ζις18. δ50 280. ῥνιοι σκυΐ- 
Εδο2 

κονίειν. ὄρνιθες κονίονται ἢ λῦνται Ζιι49 Β. 688 Ρά, ἀπάθ (ΟΟ]]} 
52) Ζιε81. 651 512 Βοτίδθπάππ) δὲ φασιανοὶ ἐὰν μὴ κο- 
νίωνται διαφθείρονται. οὗ κονιᾶν. 

κονιορτὸς Τοῦτος γίνεται θ89. 831 12. ἀπρεπὶς ἥκειν εἰς 
τὸ συμπόσιον σὺν ἱδρῶτι πολλῷ ἡ κονιορτῷ Υ 115. 1507 80 
512. προΐενται 
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ληκες κόπρον ἔχοντες φαίνονται, αἱ δὲ νύμφαι ὃ Ζι 19. 
581 μι, 8.28. δδὅ 4, -- ὁ Διβὺς ἐρωτηθεὶς ποία κόπρος 
ἀρίστη, 'ιτὰ τῷ δεσπότυ ἴχνη,, Δ ηι οαθ. 1845 84, οὗ πα- 
ρριμία. 

κοπρώδης. ἡ τροφὴ κάτω προιῦσα γίνεται κοπρυΐδδης ὦ ἐξυι- 
»μασμένη͵ Ζμγιά.! 615 080. 

κόπτειν. ὅταν πνεῦμα κοπτόμενον ἐμπρησθῆ πρῶτον μβ8. 
861 810. κόπτειν σιδηρίῳ ὀξεῖ, τὰς πέτρας λίθοις 2μ14. 616 

326. ὃ 8. 584 "5. αἱ θήλειαι (χθνες) χόπτυσιν ὑπὸ τὴν γα- 
στέρα τοῖς στόμασιν Ζιεδ. ὅ41 416. ὁ μίρκος ἕλκη ποιεὶ κό- 

πτὼν Ζμ1. 609 Ρὅ. κόψαντες τὴν πορφύραν χϑ. 19 812. --- 
ὁ ἁλιάετος ᾧ περὶ τὴν θάλατταν διατρίβει ἢ τὰ λιμναῖα 
κόπτει (ἀορτδϑάδίαγ) Ζιθ8. 598 "24. --- κόψαι χαλκόν, 
νόμισμα, ἕτερον χαρακτῆρα οβ1880 "524, 1848 "26, 1847 
10. 

κοπωδης. περίπατοι κοπώϑδεις, ΦῬῸΡ ἄκοποι πει:. 881 581, 39. 

8ὅ. 884 "8, 10 4]. οὗ κοπιαρός, κοπιωδης. ὁ ἔμετος κόρ υδὲς 
πεῖ. 881 318. 

ψ - ὁἁ “Φ" φ- “ ͵ , 
κορακίας. κολοιῶν ἕν εἶδος" ὅτος ὅσον κορωνή, φοινικορυγχος 

10 

16 

Ζιι24. 617 "16. (σταουϊυ8β αΖαθ. Ἵοὔᾶνθ οὰ οογϑοίθβ ( ΠῚ 30 
225. 5 11492. Οοτνυβ ρυδουϊυβ 1 ἰομὐθηβίοϊῃ, οὗ κολοιός, 
Κὶ 984,1. ΑΖγ 29. 6 87. Οοτνὰβ στγδουϊὰ8 οὐ ΕὙθρίυβ 
τδουϊυβ οὔ Ῥυγγβοοούαχ αἱρίῃ ΑΖι197α. ὅὃὰ 124, 80. Οἵ. 
οἐ Μ 845.) 

κορακῖνος Ποῦ Ῥχοὶ 201. 208. γοίδσίασ ἰηΐος τὰ ἀγελαῖα, 
μικρά, μόνιμα Ζιι2. 610 "5. ἅτ. 510 21. ε10. ὅ48.381. 
Η 285. 1828 "42. φωλεῖ τὸ χειμῶνος, συμφέρει τοῖς κορα- 
κίνοις ὡς εἰπεῖν παρὰ τὰς ἄλλως ἰχθὺς τὰ αὐχμωδη μᾶλλον 
τῶν ἐτῶν Ζιθτῦ. 599 08. 19. 602 812. χυει πολὺν Χρόνον, 

. ἄριστός ἐστι κύων Ζιζι1. 510 "26. θ29. 6071 "24. οἱ καλεό- 
μένοι κορακῖνοι (ΥἹ καρκῖνοι) ἐνιαχῦ τίκτυσι περὶ τὸν πυρα- 
μητόν, περὶ τὸ μετόπωρον, πρὸς τὴ γῇ ὼ βρυώδεσι ΕΣ δα- 
σέσιν Ζιζι1. δ11 526, ὅΤ0 22, ε10. 848 δ1, τίκτει ὕστερον 
τῆς τρίγλης ἐπὶ τῶν φυκίων ἐκπορευόμενος, διὰ τὸ βιο- 
τεύειν ἐν τοῖς πετραίοις χωρίοις Ζιζ 11. δ1710 "46, ταχεῖα ἡ 

αὔξησις Ζιε10. 548 .ν80. (ογββοθοι, ἑογδοίπυβ ΑἸδογ 51 
28ὅ, 414. ΟοΥνῖηδ ηἷρτα Βὶ οἱ Βοϊοῃ. οογβοίη ΟΠ 245. 
ΘΟΙΡ ΑΙ 5Βγἢ ρῥἷδα θ6ὅ, σϑὴῃ ρἶβε 38. 16 οοσῦθαι ϑοδὶρ 809. 
ϑοίδοηδ δα 1 1, ομὐδηβίοὶπ οὗ κολοιός 158. Αοἴρθηβθι 

Κόραξ. 

κόρη 

"16 (δγβῃὰ 188). κόραξ ὁ λευκός ,4β8. δὅ 626. - ἡ μὲν 
ὀχεία ὀλιγάκις ὁρᾶται, ἡ δὲ τοῖς ῥύγχεσι πρὸς ἄλληλα χοι- 
γωνία πολλάκις, εἰσὶ γάρ τινες οἱ λέγυσι κατὰ τὸ στόμα 
μίγνυσθαι τὸς κόρακας Ζγγδ. 166 519,14. τίκτει ὶ τέτταρα 
᾿ὶ πέντε" ὦ μόνον δύο, ὥσπερ φασί τινες, ἀλλὰ ὸ πλείω 
Ζιι81. 618 "18. ζ6. 568 Ὀ, ἐπῳάζει περὶ εἴκοσιν ἡμέρας 
ἐκβάλλει τὸς νεοττές, ὅταν οἷοι τ᾿ ὦσιν ἤδη πέτεσθαι, ὕστε- 
ρον δὲ ἢ ἐκ τῷ τόπυ ἐκδιωΐκει, Ζιζβ. 5683 "2. (81. 618}11. 
θ126. ε1 518. ἀεὶ φανερός, ὁ μεταβάλλει τὲς τόπυς ὑδὲ 
φωλεύει, ἐκτοπίζυσιν Ζιι28. 611}12,14. 6126. 842 12. 
ἐρημία κοράκων" ἐν τοῖς Μυιροῖς Αυπροῖς οἱ ΑυὉ) χωρίοις κὴ 
ὅπυ μὴ ἱκανὴ τροφὴ πλείοσι, δυο μόνοι γίνονται, ἐν Κραν- 

νωνι ὄυο μόνοι Ζιι81. 618 "18, 9. θ126. 842 010. ἐλάττυς 

ἐν Αἰγύπτῳ Ζιθ28. 606 324. ἔχυσιν αἴσθησίν τινα τῆς παρ᾽ 
ἀλλήλων δηλωσεως Ζιι81. 618 Ρ16. κόραξ ὼ ἀλώπηξ ἀ ἀλ- 
λήλοις φίλοι, πολεμεὶ τῷ αἰσάλωνι, τῷ ἰκτίνῳ, ταύρῳ κὰ, ὄνῳ 
διὰ τὸ τύπτειν ἐπιπετόμενος αὐτὸς ἢ τὰ ὄμματα κολάπτειν 
αὐτῶν Ζιι!1. 609}82, 88,20, Ρό. --- δύο κόρακες περὶ τὸ 
τῷ Διὸς ἱερὸν θ181. 844 56. ααυομιοᾶο ῥουλροβίϑίθμα α παημ θη 

341. 1522 "8, 5. τλογοβ8 2711. 1521526. τὸ τῶν κορά- 
κων γένος τὴν οἰνῦτταν καλυμένην φαγὸν βοτάνην μεθύ- 
σχεται 102. 1494 019. 22. κι Ργονθσδῖο εἰς κόρακας ἔ 454. 
1652 Β1-21. ---ς οἱ δὲ τὴν ῥῖνα ἐπίγρυπον ἔχοντες ἀπὸ τῷ 

μετυΐπυ εὐθὺς ἀγομένην ἀναιδεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς κό- 
ρακας" οἱ τὸς ὀφθαλμὰὲς στιλπνὺς ἔχοντες λαγνοί" ἀναφέ- 
βεται ἐπὶ τὺς ἀλεκτρυόνας ᾧὶ κόρακας (ᾧ κόρακας οπι Απο- 
Ἡγπὶ οθβθ Αὐ Ρβ 106) φᾷ. 811 385, 812 "12 (Οοτγνυδ ὁο- 
ΤΆΧ, Βοάϊθ κόραξ, κάρακας, κόρκοραξ [μὰ 11. Ε' 45. οἵ Ὁ 

1240. 8 Π140. α 88. δυ 128, 15. ΚαΖι 8ὅ, 88. ΑΖ, 
98, δ8. Μ 183. 801.) --- ὁ. ὁ καλώμενος κόραξ ἐστὶ τὸ μὲν 
μέγεθος οἷον πελαργός, πλὴν τὰ σκέλη ἔχει ἐλάττω, στε- 
γανόπυς δὲ ὦ νευστικός, τὸ δὲ χρῶμα μέλας" καθίζει δὲ 
ἐπὶ τῶν δένδρων ὼ νεοττεύει ἐνταῦθα μόνος τῶν τοιέτων, 
τοξοσίαν ἱπίου τὰ βαρύτερα τῶν στεγανοπόδων, περὶ ποτα- 

ς ἢ λίμνας ἐστί Ζιθ8. 593518, 1ὅ, 16. (ΡΒδΙδοτοοογᾶχ 
οδτθο α 84. ἘΠῚ 1568, 147. ΚαΖι 86. 8838. ΑΖΙ1Ι 98, 89). --- 
2. κόρακα ἐν τοῖς ἄστροις ἔθηκεν 8329. 1588 87, 26. 

ἡ Κύρακος τέχνη Ρβ24. 1403 217. 181, ᾿δ00510. 
τὸ τερον Κόρακος βιβλίον ρ1. 1421 "2. 

Βυβο 50, ϑραγαβ ομγοιηὶβ Καὶ 646, 6. τ. ΟὐΥΥ͂ 90. ἴῃ ἰπ- τ Κοραξοί μα 18. 881 811. 
φετίο τοὶ ΑΖΙΙ 182, 86.) 

κοράκιον, ὕλλον τι 886. 887 320. οἵ Βοοκιι Ρ 180. 
κορακοειδής. τὸ τῶν κορακοειδῶν ὀρνίθων γένος, ὡγνευτικόν, 

σπανίως ποιεῖται τὴν ὀχείαν Ζιαϑ. 488 "δ. οἵ Μ 801. ν κο- 
ρακώδης. 

κορακδης. τὴν τοῖς ῥύγχεσι πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν πάντα 
ποιεῖται τὰ κορακωδὴ τῶν ὀρνέων" δῆλον τῦτο ἐπὶ τῶν τι- 
θασευνομένων κολοιῶν Ζγγθ. 156}21. ῥύγχος ἰσχυρὸν κα 
σκληρὸν ἡ κόραξι ἢ κορακώδεσι Ζμγ!. 662 "7. ΟΓΜ8δο0Ι. 
Υ κορακοειδής. ᾿ 

κόραξ σὶ κόρας θ126. 842 10). 1. δνΐ8. α. τὸ τῶν κορά- 
κων γένος 8102. 1494}19, 22. τοίοσγι ἰηῦου τὰ κατὰ πό- 

λεις εἰωθότα μάλιστα ζὴν Ζιι28. 617 "18. ἔχει τὸ ῥύγχος 
ἰσχυρὸν ὼ σκληρόν, τὸ στομάχι τὸ πρὸς τὴν κοιλίαν τεῖνον 
εὐρὺ ἢ πλατύ, χολὴν πρὸς τοῖς ἐντέροις Ζμγι. 6621. 
Ζιβιτ. 5091. 16. 606 521. ἐνίοτε γίνεταί (τινα) τῶν μονο- 
χρόων ἐκ μελάνων τε ἢ μελαντέρων λευκὰ οἷον κόραξ ὺ 
στρυθὸς ὼ χελιδόνες ΖιΙγ15. 619 56. οἔ χό. 189 39. ἢ τῶν 
κοράκων τὰ πτερώματα τὸ τελευταῖον εἰς τὸ ξανθὸν χρῶμα 

45 

δ 

μεταβάλλει, τῆς τροφῆς ἐν αὐτοῖς ὑπολειπύσης χθ. 799 "1 60 
(Ργϑῆι ἀθ δοἷον 148). ὁ μεταβάλλει τὰς χρόας πιῖ. 891 

κορδακικώτερος ὁ τροχαῖος Ῥγ8. 1408 086. 
κορδύλο ς ΟἹ σκορδύλος, κόρδυλος, κορδύλης, κορδίλης, κρο- 

κόδειλος, Ὀθύσηθα ἱ 6 ογοοοά 8 ἴῃ γογ8 ϑοοῦλ δρ Ὑἰμοθη- 

ἴαμα 17, δ), 80 Αἰδθογίαπι, οογάυ]αβ ὙΒοτοδΘ οἵ Βαβι ορίβὲ 
οὐἶς 248, [ὸ}Ὁ Ῥγοὶ 124). τοίογίυσ πύον τὰ τελματιαῖα τῶν 
ἐνύδρων Ζιαι. 481 528. ἀμφίβιον εἶναι ἢ τελευτᾶν ὑπὸ τὸ 
ἡλίν αὐανϑέντα Ἂ 801. 1529 Ρ29. τῶν πόδας ἐχόντων ἐν 
ἔχει βράγχιον μόνον τῶν τεθεωρημένων ὁ καλέμενος κρρ- 
δύλος αν10. 4716 30. βράγχια ἔχοντες πόδας ἔχυσιν" πτερύγια 
γὰρ ὑκ ἔχυσιν, ἀλλὰ τὴν ὀρὰν μανώδη Ὃ πλατεῖαν Ζμὸι8. 
θ69δὅ 026. ὁ καλεόμενος κορδύλος, πλεύμονα ὑκ ἔχει ἀλλὰ 
βράγχια, τετράπουν δ᾽ ἐστὶν ὡς πεζεύειν πεφυκός, Ζι82. 
589 527, νεῖ τοῖς ποσὶ ὃ τῷ ϑραίῳ, ἔχει ὅ ομοιον γλάνει τὸ 

θραῖον, ὡς μικρὸν εἰκάσαι μεγάλῳ Ζιαδ. 490 84, ὅ. (Ρτο- 
ἴδθυβ δηρυΐπουβ 5 121. ἰδῦ ρῖβο 275. ΕἸοβοβίαγνϑῃ Εἰ. Καὶ 407. 
Τυϊϊοι ραἰαδεγίβ δὰ 187, 20. Τ ϊνοη]αγνο αν τορμθ δὴ 1817 
Π| 80. ΑΖΙΙ11θ, 8. ἴῃ ἱποογῖο τοὶ ΚαΖμ 115, 8. ΟΠ 261. 
Οοθηοσς ἂθ χυδάγαρ οΥ ἴῃ οογάυϊα. υδογῖαβ ἀ6 Βοος Δ ΐ ΠΑ] 
ἀἰββογαϊν 90 Ηδγιηδηη πὶ σοὶ δὰ Τ80 δέῆη 294. οὗ ργϑθ- 

ἴογοδ Μ812. Εοβε Ασ ΡΒ 809). 
κόρη. 1. Ρα6}14. τυθείσης τινὸς κόρης πο11. 1455 "8. ἀγα- 



Κόρη 

πήσας τὴν κόρην ἔ 66. 1481 52, 1486 ν40. αἱ κόραι τῶν 
Βοττιαίων ἢ 448. τὅδ0 νά δ, 41. --- 2. τὸ μὲν ὑγρόν, ᾧ ῳ 
βλέπει, κόρη, τὸ δὲ περὶ τῶτο μέλαν Ζιαϑ. 491 "21. τῆς 
ἁφῆς, αἰσθητήριον ἢ σάρξ. ὀἀὀ τοι τὸ πρῶτον, ὥσπερ ἡ κόρη 

τῆς ὄψεως, ἣ τὸ δι ὅ συνειλημμένον, ὥσπερ ἂν εἴ τις 5 
προσλάβοι τὴ  όρῃ τὸ διαφανὲς πᾶν Ζμβ8. 658 Ρ25. ἡ κόρη 
ὰ τὸ μμα, ̓ ὕδατός ἐστιν αἰῶ. 488 410, 10. ψυ1. 425534. 

τὸ ἐν τὴ κόρη ὑγρόν Ζγεϊ. 180 028. ̓  ὀφθαλμὸς ἡ ἡ κόρη ἢ 
αὶ ὄψις Ψβ1..418.28. τὸ περὶ τὴν κόρην ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
Ζιγ 18. ὅ20 "8 Αυῦ. λεπτὸν τὸ δέρμα τὸ περὶ" τὴν κόρην ΄ὸ 
(χεφαλὴν οἱ 8. Ναδαγρεβοι ἀν ϑομη]ἀϊετΐθη Ρ 87) Ζμβ18. 
651 "84. Ζγε1. 180 327. Ψβδ. 420 514. πλα!4. 96881. 
οὗ ῬἈΠίρρβοα ὕλη ἀνθρ 280. τὸ κρόμμυον τὴν κόρην ποιεῖ 
συμμνέειν πκῶ2. 92ὅ "29. -- οἱ τῶν ἀσπαλάκων ὀφθαλμοὶ 

ἔχυσι τό τε μέλαν καὶ τὸ ἐντὸς τῷ μέλανος, τὴν καλυμένην 15 
κόρην Ζιδ8. 588 "9. (ρρ1114. ΚαΖι 88, 2: πἰομῦ Ῥυρ]]16, 
βομάθγῃ ἀον , ᾿Δομυθεθοβαρραγαῦ; 1014 128: Αὐραρέε].) 

Κόρης ἁρπαγή θ82. 8386 021. ὁ 
Κόρινθος. Κύψελος, Κυψελίδαι, Τιμοφανης. τύραννοι Πεῖ0. 

1810}29. 12. 1816 Ῥ22. 6. 1806 528. τὸ περὶ Κόρινθον 30 
πνεῦμα μαῖ. 845 "4. -- ἡ Κορινθία Πβ12.᾿ 1214441. 
--- Κορίνθιοι ΠΎΞ9. 1280}15. ρ9. 1429 "18. ἡ τῶν Κο- 
ρενθίων χωρα Πβ12. 1274 .588. Κορίνθιοι ἀοϑουϊ δαμέας φ8. 
808.481. Κορινθίοις αὶ μέμφεται τὸ Ἴλιον Ῥαθ. 1868 416, 
16 (οἵ Βιπιοηϊὰ ἔγ 60). Κορίνθιος Φείδων Πβ6. 1265 "18, 35 
Κύψελος οβ1840 3482, 38, δ, Περίανδρος ΠΕῚ1. 14818.481. 
Ραλδ. 1818 581, Φιλόλαος Πβ12. 1214381. ὁ Κορίνθιος 
,»στατὴρ πόσον δύναται ξ 481. 1655 81,9. 

κόρις, οἵ Ιοϑ ῬΆγγα 808, ἀ6 βθποτθ ποιρϊηΐϑ Β1381. ζῇ 
χυμοῖς σαρκὸς ζώσης. ἐκ τῆς ὀχείας γεννᾷ τὰς καλωμένας 80 
κόνιδας" αἱ κόρεις γίνονται ἐκ τῆς ἰκμάδος τῆς ἀπὸ τῶν 
ζῴων συνισταμένης ἐκτός Ζιε81. 6568 Ρ28-21. (θογα68 ΤΒο- 
τω86. Αοδηϊμΐβ Ἰθούα]ατῖα Ο Π 108. δὰ 227, 42. 8ι. ΟΥ. 
ΑΖΙΙ 166, 21). 

Κορίσκος υϊϊαύαχα ποθὴ δὰ βρη βοαπάνμι ααθιοὺ Βο- 86 
ποΐϊμθα, σοὶ ΑὙ 24. 88 324 8η4. τιδ. 1600 82. 14.178 
581 84]. Φὸ11. 219 "21. ε4. 2271 082, 38. Μὸ6. 1015 
Ρ1784ᾳ. ε2. 1026}18. ζ11. 1087 37. μν1. 460 081. ενϑ. 
46128-25, 462 δ. ηεβ1. 1220 319. η6. 1240 26. Ζμαά. 
844525. Ζγδδ. 161 "25,38, 81, 768 "1, 6. 

Κορκυραία μάστιξ ζάτο. 185ὅ 518. οἵ Κερκυρα. 
κόρος, ἰανοηΐθ, Β]1ὰ8, οἱ Θεστίν κόροι (Εαν ἔν ὅ84) ἢ 64. 

148618. 

κόρος, βα ἰοίαδ, τίχτει κόρος ὕβριν 89. 1492 211. 
κόρση. κόρσαι ἀναύχενες (Επιρ 801) ΟὙ2. 800 580. ΨΎ 6. 46 

480.329. Ζγα!8. 122 Ρ20. 

κορύδαλος (Υ] κορύδαλλος, κορυδαλλός οὗ ̓ οῦ ῬΆγγα 889, 
5Π 128). τοίοσίαν ἱπίος τες μὴ πτητικὸς ἀλλ᾽ ἐπιγείως, 

κονιστικώς Ζμ49 Β. 688 Ὁ, κορυδάλων δ᾽ ἐστὶ δύο γένη, ἡ 
μὲν ἑτέρα ἐπίγειος ὺ λόφον ἔχυσα, ἡ δ᾽ ἑτέρα ἀγελαία, ἢ 80 
“ σπορὰς ὥσπερ ἐκείνη, τὸ μέντοι χρῶμα ὅμοιον τῇ ἑτέρᾳ 
ἔχυσα, τὸ δὲ μέγεθος ἔλαττον: ἢ λόφον ἐκ ἔχει, ἐσθίεται 
δέ Ζιι25. 611 520. (Βδγδογγοοα ΑἸδοσ. ἡ μέν ἰ ᾳ Αἰδυὰδ 
ογιϑύδία, Βοάϊθ κορυδαλός Ε 44. 80. ΟΥγ. Μ 845. 296. δὰ 
125, 88. ΑΖΙ1 98, 60. ἡ ἑτέρα ἴ4ᾳ ΑἸδυάδ δγνθηβὶβ ἰδἰὰ. δ 
ΑἸδυάβ δγῦογθα Καὶ 984, 1.) 

κόρνδο ς, οὗ κορύδαλος (Υ] κόρυλος, κόρυλλος Ζιθ16. 600 320. 
κόρυδες Ζιζ1. 859 52. κορίανος Ζιι8. 614 "88. κορυδός Ζμι. 
609 Ρ28). τοίοσίυν ἱπίο τὰ μὴ πτητικά, τὰ πτητικὰ (Ζιζι. 
558 081. ι8. 614388. φωλεῖ, τίκτει ἐν τὴ γῆ, ἐπηλυγα- 60 
ζόμενος ὕλην, ὑπηνέμυς ποιεῖται τὰς νεοττεύσεις Ζιθ16. 600 

4 

κόσμησις 408 

420. ζ1. 689 32, 8. ἐπὶ δένδρυ [ καθίζει ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς 
Ζιι8. 614 "838. ἡ χλωρίς, ἐστιν ἡλύκον κόρυδος Ζιι18. 61δ 
588, φίλοι σχοινίων ὼ κόρυδος Ζι1. 610.39. ὁ πέλλος πο- 
λεμεῖ κορύδῳ" τὰ γὰρ ᾧὰ αὐτὸ κλέπτει (ολάπτει οἱ ὅγῖδς 
Ρὶς, οὗ Ζι29. ,818.518) Ζμιι1. 609 028. ὁ κόκκυξ τίκτει 
μάλιστα ἐν ταῖς κορύδων νεοττιαῖς χαμαί Ζιι29. 618 810. 

(αἱουοίλο Ο Π| 74. ΑἸἰδυάὰα οτβίδία δὰ 125, 88. Ογ. 8. ΑΖι 
198, 60. Αἰδυὰα Καὶ 11ὅ, 1.) 

κορυ ϑῶνες, 14 κόρυδοι, κορυϑαλοι. πολέμια ποικιλίδες κα ὁ κο- 
»ρυδῶνες καὶ ἢ πίπρα ἢ χλωρεύς Ζι1. 609 31. 

κόρυζα πλγτ. 965 522. 
κορυζὰν παιθ. 861 318. κορυζᾷ τῶν ζῴων μάλιστα ἄνθρω- 

πος πιδ4. 8971 δῶν 

κορύναις τύπτειν ΠΕΙῸ. 1811 "28. 
κορυφαῖος, ἀϊϑὺ παραστάτης Πγ4. 1271811. ὁ κορυφαῖος 

ἀρχή Μὲδι1. 1018 "29. κορυφαίαν, καταίρξαντος συνεπηχεῖ 
πᾶς ὁ χορός κθ. 399 51ὅ. ἕλκειν τὸν κορυφαῖον πο26. 1461 
582. 

κορυ φή. μέχρι τῆς ἐσχάτης κορυφῆς Καυκάσυ μα 18. 850 

486. κορυφαὶ τῶν ὁρῶν θ1571. 846 326. ἀκροτάτη κορυφῇ 
τῷ σύμπαντος ὑρανὰᾷ κθ. 891 526. --- κορυφὴ τὴς τριχός 
πζό. 886 "26. --- κορυφὴ κωνυ μβδ. 862 "8. πιςὅ. 918 589. 
ἡ κατὰ κορυφὴν γωνία πις 18. 915 "88. ἰεδ. 911.380. --- 
μέσον ἰνία ὸ βρέγματος κορυφή" τὸ κρανία κορυφὴ κα- 
λεται τὸ μέσον λίσσωμα τῶν τριχῶν, τῶτο ἐνιοις διπλὃν 
ἐστίν" τὸ μεταξὺ ὀφθαλμῶν ὼ ὠτὸς ὼ κορυφῆς καλεῖται 
κρόταφος" ἡ κατὰ κορυφὴν λειότης φαλακρότης καλεῖται 
Ζιαῖ. 491 284, (ἔ ΚαΖι 82, 10). 11. 492 }8. Ὑ11. 618 
421. τῶν πόλων ὁ ὁ μὲν ἀεὶ φανερός ἐστιν ὑπὲρ κορυφήν κ2. 
392 2. τὸ ̓ καλύμενον βόλινθον ἔχει χαίτην ἀπὸ τῆς κορυ- 
φῆς ἕως τῶν ὀφθαλμῶν (Υ] κορυφαιας) 91. 880 311. --- 
(οἴ ΚαΖι 81, 4.) 

Κορωνεία τὴς Βοιωτίας θ124. 842 58. 
χο ρώνη. τοίογίαν ἱπίος τὰ πολυτοχῶντα, τὰ κατὰ πόλεις εἰ- 

ὠθότα, μάλιστα ζὴν Ζγδθ. 1τ4 νΩ1. Ζιι28. 611 Ρ18. τῷ 
στομάχυ τὸ πρὸς τὴν κοιλίαν τεῖνον εὐρὺ ἢ πλατύ ΖΙβι11. 
509 31. οἷὰβ μέγεθος, τροφή Ζγδ6. ἡἸ4 0421. Ζιι34. 611 
Β17. 68. 898 Ὁ18. ἀεὶ φανερὰ αὶ ὁ μεταβάλλει τὰς τόπυς 
ἐδὲ φωλεύει" ἐν Αἰγύπτῳ, ἐν Ἑλλαδι Ζιι23. 611514. θ28. 
606 125. τίκτυσιν ἀτελῆ ὼ τυφλά, ἐπῳάζυσι τῶν κορωνῶν 
αἱ θήλειαι μόναι" ἐπί τινα χρόνον ἐπιμελεῖται, αὶ γὰρ ἤδη 
πετομένων σιτίζει παραπετομένη Ζγδθ. 114}21. Ζιζϑ. 564 
4160. 6. 568 Ρ11. ἀποκτείνει τὸν τύπανον, πολέμια, κορώνη 

γλανξ ὄρχιλος πρέσβυς γαλῆ, κορωνη ἡ ἐρωδιὸς φίλοι Ζιι1. 
609 239, 8, 12, 11, 010 38. φοτπηροβύδύθπι πυηύαῦ, ΙΏΟΓΘΒ, 

κορώνη ἐς τὴν ᾿Αϑηναίων ἀκρόπολιν ἐκ ἔστιν ἐπιβατά 341. 
1522 Ῥδ, 11.271. 1521 526. 824. 1582 Ρ6. (Οοτνὰβ Θοσοηθ 

ΟΠ 251. 5 ΠΠ 462. ἃ 84. Καὶ 498. ΚαΖι 98, 86. δ. 128, 

18. ΑΖγ33. ΑΖ,199, 62. Μ801.) 
κόσκινον. ὁδὶ κοσκίνυ ϑεωρεῖν τὰς τῷ ἡλίν ἐκλείψεις πιε11. 

912 ᾿ 2. 

κοσ μεῖν. ὃ ἐγκελευόμενος τοῖς ὑπ᾽ αὐτῷ κοσμυμένοις στρα- 
τιώταις κοσμῆσαι ἵππυς τε ὼ ἀνέρας (Βοα Β 684) 818. 
1410520,21. -- τῦτον τὸν τρόπον κεκόσμηται τὸ πέριξ 

μαά. 841 "18. -- οἱ τὸ ἦθος μὲν ᾿ τὴν διάνοιαν κεχοσμη- 
μένοι, περὶ δὲ τὴν ἔξω κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν μετριάζοντες 

« 

Πη1. 1828 08, πόθεν δεῖ κοσμεῖν τὴν λέξιν Ργ2: 1406 814. ᾿ 
1.1404 88. λέξις κεκοσμημένη, ὉΡΡ ταπεινή Ργ2. 1404 

Β7, --τἰ οἱ κεκοσμηκότες, 1 6 οἱ πρὶν γενόμενοι κόσμοι ἀμ 

,Ὀτθία) Πβιο. 1272 480. 
κόσμησις οαά. 1844 419. 
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κοσμητικὸς τῶν ὑπαρχόντων ὼ χρηστικός οαθ. 1844 "26. 

κοσμήτωρ. ἐρυίΐων κοσμήτορα θεῖον Ὅμηρον (6χ Θρίρτατη- 
πιθι6) 66. 1487 582. 

κοσμικό ς. ὃ ὁρανὸς ὅδε ὼ τὰ κοσμικὰ πάντα Φβ4. 196 528. 

κόσμιος. οἱ μὴ κόσμιοι Ρβ28. 1898 "28. σημεῖα κοσμίυ δ 

φ3. 801.}88 -80852. γυνὴ κοσμία, ἀϊδὲ ἀνὴρ κόσμιος Πγ4. 

121 028. 

κοσμιότης, ΟΡΡ ἀκολασία Ηβ8. 1109 416. 
σωφροσύνη ἀρᾷ. 125011. 

κοσμοποιεῖν ( 6 θεωρεῖν περὶ τῆς τῷ κόσμυ γενέσεως, οὗ τὸ 
ποιεῖν) ΦΘῚ. 250 016. κοσμοποιῦσι Ὁ φυσικῶς βόύλονται 
λέγειν Μνϑ8. 1091.518. ἐξ ἀκινήτων γεν κοσμοποιεὶν 

ΟΥΞ. 801."18. 
κοσμοποιία ΜΑ 4. 985519 ΒΖ. ᾿Εμπεδοκλῆς λέγει ἐν τὴ 

,κοσμοποιίᾳ, Φβι. 196.522. 15 
κό σμος. τὸ πρέπον ἐν κόσμῳ ἐστίν, ὁ δὲ κόσμος ὑπερβολὴ 

τῶν ἀναγκαίων πεγθ. 1238 3584. κόσμος τις οἶκον κατα- 

σκευάσασθαι πρεπόντως τῷ πλύτῳ Ηδθ. 112857. κόσμος 
πολυτελής Πβ8. 12871}26. , κόσμον͵ γυναικῶν ἀποκομίζειν 
οβ1849 "56. ὁ τῆς ἔψεως κόσμος μόριόν τι τραγῳδΐ ας ποθ. 80 
1449038. ἡ μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις τῶν ἀρετῶν 
Ηδτ. 1124 ὋΣ τι θίοσϊοθ ἅπαν ὄνομά ἐστιν ἢ κύριον ἣ 
γλῶττα ἢ μεταφορὰ ἢ κόσμος πο21. 1451}2. 22. 1458 
ν88, 1459 14. ῬΎΤ. 1408 314 ( ἐπίθετον οἱ Ψ ΔΆΪΟΠ Ροοῖ 
ΠῚ 284). εἰς, κόσμον χρῆσθαι τὴ διαιρέσει τθὶ. 151 86. --- 36 
κόσμος. ὼ τάξις, εὐταξία ὼ κόσμος ΜΑΞΒ. 984 Ὁ16. Ογξς. 

801.510. Πζ8. 1821 57, στρατεία μετὰ πολλὺ κόσμυ ἢ 
τάξεως προσιῶσα 18. 1478.516. κινεῖν σὺν κόσμῳ κθ. 898 
"28. κόσμος πολιτείας κθ. 899}18. ἕως ἂν παντα κυήσωσι 

΄ “- 

παρέπεται τῇ 

κεφίζειν 

λῶσί τινες κόττυς, πῶς ἁλίσκονται Ζιδ8. 584 21. (οοἰίυϑ 
ὙΒοπῖδθ. Οοἰδαβ σοῦϊο αν ΙΥ̓ 1580. Καὶ 602, 1. ΟΥ. ϑβδίπιο 
ζατῖο 1, 80. ἴῃ ἱποογίο σϑὶ ΑΖι1 138, 837. 

κόττυφος, κόσσυφος (ΥῚ κέτυφος). 1. Αγ]. α. τῶν χοτ- 

τύφων ὁύο γένη ἐστίν, ὃ μὲν ἕτερος μέλας ἢὶ πανταχὺ ὧν, 
ῥύγχος φοινικῶν Ζιι19. Θ1Τ411, 17. φωλεῖ Ζιθ16. 600420. 
ἀθ δίγαούατα, αἰάϊ, δὶς τίκτει" πρωιαίτατα τίκτει τῶν ὀρνέων 

ἁπάντων" τὰ μὲν ὑπὸ χειμῶνος ἀπόλλυται, τὸν δὲ ὕστερον 
τόκον εἰς τέλος ἐκτρέφει Ζιι18. 6168. ε18. 544 421,28, 
29. μεταβάλλει τὴν φωνήν, τὴν φωνήν ὮΝ ἴσχει. ἀλλοίαν. 
ἐν μὲν γὰρ τῷ θέρει ἄδει, τῷ δὲ χειμῶνος παταγεῖ ἢ φθέγ- 
γεται θορυβῶδες Ζιι49 Β. 682 16. οὗ δίαγΖ ἀθ τος δὴ ΙΝ 12. 
μεταβάλλει τὸ χρῶμα, ἀντὶ μέλανος ξανθός Ζι49 8. 683 
ν15. ἀλλάττεσθαι γὰρ ὡς τῶν κοσσύφων ἡ φαλαρίδων 
ἀπολευκαινομένων κατὰ καιρύίς 213. 1627 ς κρὲξ πολέ- 
μιος, τρυγὼν φίλος Ζιι1. 609 "9.313. --- ὁ κόττυφος πόσος 
τὸ μέγεθος Ζιιϑ. 614 "8. 19. 617 415. 30. 6171 421. 21.617 
420. 26. 6171 27. --- ὃ. νατίοὐαβ αἰθα. ὁ δὲ ἕτερος ἔκλευ- 
κος, τὸ δὲ μέγεθος ἴσος ἐκείνῳ ὺ ἡ φωνὴ παραπλησία 
ἐκείνῳ ἔστι δ᾽ ὅτος ἐν Κυλλήνη τῆς ᾿Αρκαϑίας. ἄλλοθι ὁ 
ὠδαμϑ Ζιι19. 617818. 8615. 881 014-17 ΒΕΟΚΩ (μοάϊϑ 
κότζιφος Ε 45. τρϑτῖθ ΟΠ 508. Ταγάυβ τηθγὰ]α (Ο 8. 11. 
Μ 845. 80. ΟΥ. δὰ 109, 89. ΑΖΙΙ 99, 62. ἀ6 ναγιϑίδξθ δ 08 

᾿μπὰ 86). --- 2. ρίβοῖ8. κατὰ συζυγίας οἱ πετραῖοι φωλῶσιν 
οἱ ἄρρενες τοῖς θήλεσιν, οἷον κόττυφοι, μεταβαλλυσι δὲ καὶ ὶὶ ὑς 
καλῶσι κοττύφυς κατὰ τὰς ὥρας Ζιθ15. 599 "8. 80. 601 
θ15, μελανόστικτος 288. 1528 328. (ποεῖ Ο ΠΠ| δ04. [,4- 

Ὀγιβ ᾿ηθγὰ]8 ΑΥ σθηθγα ροἷβο 27. 8, Οὗ. Καὶ 891,18. Αζι 
1138, 38. Μ214.) 

"τὸν κόσμον (8ο τῆς πόλεως) Πεῖ. 1807 }6. --- ἡ τῷ ὄλυ 80 κοτύλη. 1. ὕδατος Γβο. 383 822, οἶνν Γ 104. 1494 082. ἔστιν 
σύστασίς ἐστι κόσμος ὼ ἐρανός Οα10. 280 421. οὗ κ,). 

8391}9, 10. ΟΥ2. 800}20, 256. ἐκ ἔστι κόσμος ὁ κόσμος 
ἀλλ᾽ ἀκοσμία 16. 1416 45 (οὔ ΡΙ]αὶ αοτρ 5084). πρὶν 
γενέσθαι τὸν κόσμον (ΡΙαῷ ΟὙ2. 800 "18. κόσμοι ἄπειροι, 
τὰς μὲν γίγνεσθαι τὺς δὲ φθείρεσθαι τῶν κόσμων Φγά. 86 
403.Ρ26. 61. 250 "18. ὁ περὶ ἡμᾶς κόσμος, κόσμοι πλείυς 
Οαθ. 214 321, 28. ὁ κόσμος ἐπὶ τῷ νείκυς, ἐπὶ τὴς φιλίας 
(Επιρο4) Γβθ. 884 86. ἐκ διακεκριμένων συνέστηκεν ὁ κό- 
σμος ΟὙ2. 801519 (οἴ ὁ ὀρανός 417). ἡ τῷ κόσμν τάξις 
ἀϊδιός ἐστιν ΟβΙ4. 2906 438. ἀγένητος ἡ ἄφθαρτος ὁ ὁ κόσμος 40 
11. 1417710. 18. 1477 825. ὁ θεὸς πᾶς ὁ κόσμος ἐκ 

ἔχει ἐξωτερικὰς πράξεις Πη8. 1825 Ρ29. τουηάσμι ἰρβαπι 
ἄθαπὰ ἀἰϊοὶδ 6886 Αὐἠβιούβθβ 21. 1471 022. σφαιροειδής, 
κατ᾽ ἐκρίβειαν ἔντορνος ὁ ὁ κόσμος Οβά. 28115. τὰ πλά- 

ὁ μάρις ἕξ κοτύλαι Ζιθ9. 598 "1. --- 9. οἵ κοτυληδων. 
κοτύλη στρογγύλη, ἀναισθήτυ σημεῖον φ8. 807 521. 

κοτυληδων. 1. δοοίδθυϊαμπι. τὸ ἐν ᾧ στρέφεται ὁ μηρός, 

κοτυληδὼν Ζια 18. 498."24. ὙΤἹ. 516 486. - 2. αἱ κοτυ- 
ληδόνες τῆς ὑστέρας τῆς γυναικὸς ἢ ἐνίων τῶν ζῴων ΖγβΊ1. 
145}88 (οἵ δὰ 14), 1461, 8, 10. δά. 1771 529. ΖΙΎγ1. 
511 829, 84. ζιο. δ6ὅ "8. η8. 586 382, 58,10, 11,14. 

κοτυληδόνες προσσπαστικαί Ζικϑ. 68ὅ 58. τὸ σῶμα τῆς κο- 

τυληδόνος ΖγβΊ. 14650. --- 8. αἱ κοτυληδόνες αἱ ὑποκάτω 
τῶν ἐσχάτων ποδῶν τῶν καράβων Ζιδ2. 521 5825. οἵ 5. ὃν 
Αγ Κγϑῦβθ ἴθ Μαραζίῃ πϑίαγε, Ἐτθαπὰθ " Θχὺγ: Ὀ]δβθηξοτ- 
τηῖσο Οοβπηρ. - 4. αἱ κοτυληδόνες ἐπὶ τῶν ποδῶν τῶν 
μαλακίων Ζιδ]. 524 52, 1. εθ. 5411, 9. Ζμὸϑ. 6868. 
815. 1531]. .,ΣΙΑ Βἰοδ!ὰ ΧΠ 888, 890, 894. 

για, τὸ ἄνω ὼ τὸ κάτω τῷ κόσμυ Οβ2. 28ὅ δ12. τὸ προσ- “ὁ κοτυλίζειν, ΟΡΡ ἀθρόα τὰ φορτία πιπράσκειν οβ13847 08. 
εχὲς ἀεὶ τῷ κάτω κόσμυ μα8. 840}12. ὁ περὶ τὴν γὴν 
κόσμος, ὁ περιέχων κόσμος τὴν γὴν μα. 8389 220. 8. 889 
"4, 840510. 1,.34449. 8. 846 11, β2. 885528. ὁ περὶ τὰς 
ἄνω φορὰς κόσμος μαϑ8. 889 θ18. τὸ κατὰ τὸν κόσμον 

6 ΘΟΥΡΟΓΆ φοοἰεϑεία, β'άονα) Μκθ. 1068 216 ΒΖ. θειότερα 50 
ἀνθρώπυ ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκεν ΗΪΤ. 1141 1 Ζ61]]. 
τὸ ἔξω σῶμα τῷ κόσμν Φγθ. 206 "28 (οῇ ἔξω τῷ ἐρανῦ). 
μέγας κόσμος, ΟΡΡ μικρὸς κόσμος 16 ζῷον Φθ2. 252026, 
4ὅ. --ο κόσμοι βυτηπιΐ τηϑρἰϑυγαΐαβ Οτοιθηβίαπι Πβ10. 1272 
λ6,10,13,.38, 84, 41, "4, 

κότινος πιαίνει. τὰ πρόβατα Ζιθ10. 596 325. κοτίνν τὸ μὲν 
καρποφορεῖ τὸ δ᾽ ἀκαρπόν ἐστιν Ζγγδ. 155 Ὁ11. (Ο]68 δυ- 
Τορβθ8 1. 8:]νϑϑῦγ!8.) 

κότον ἔχει (Ηοταη Α 82) Ρβ2. 1879 5ὅ. 
κοττάβια πέμψαι Τέλωνι Ῥα12. 1878 528. 80 
κόττος (Υ] κοῖτος). ἐν ποταμοῖς εἰσὶν ἰχθύδια ἄττα ἃ κα- 

Κύτυς ΠΕΙῸ. 1811 521, 22. 6β1851 418, 234-832. 
κυρά, ὀφρύες ὅτω δασύνονται ὥστε δεῖσθαι κυρᾶς Ζμβ15. 

658 "20. κυρὰ τριχῶν. Γ 108. 149516. --- μπρὸς τὴν τῆς 
τροφῆς σπάσιν ᾧ κυρὰν χρήσιμον πλατὺ ῥύγχος Ζμὸ12. 
698 817. 

κύρην ᾿Αγαμέμνονος (Ηοια 1 888) ΡγΥ11. 1418 382. κύκλοπα 
κϑρην (ἔπιρ 221) αιϑ. 488 81. 

Κυρῆτες ἐν τῇ ̓ Ακαρνανίᾳ ἢ 488. 1649 582. 
- Κύριον τῆς Κύπρυ θ142. 845 510. 
δὲ κῶρος οὐκ Διὸς Ἡρακλέης Λήδας τε κῦροι ἔ 625. 1688 "16. 

κῦροι κρητῆρας ἐπεστέψαντο (στα Α 410. 6170) 108. 
149510, 21. 

κυφίζειν. τὸ κενὸν ἐμπεριλαμβανόμενον κυφίζει τὰ σώματα 
οὸ; 2. 809 56. κυφίσαι τὸ βάρος μχ28. 8572. κυφίζεται 
ἑκάτερον τῶν ἄκρων Μμχ 20. 8571 51ὅ. ἀποβαλλ, εἰ μόνον τὰ 
κέρατα, ἕνεκεν τῆς ὠφελείας κυφιζόμενον Ζμγ2.668}18.--- 



κεφιστικός κρᾶσις 401 

αἱ φθοραὶ κυφιζυσι τὰς γενέσεις κῦ. 397 ΜΆ, --- ᾿γδηβίυ ΚαΖμ 12.132. ἀ6 ΡΔτΕΪ θα ἱπιθγίοτίθαβ Ζιδ4. 529511 Αυθ. 
δὰ οογρογίβ να]ουιἀΐποτη ἐπιθυμῶσιν ἀποκαθαίρεσθαι" κυφί- Ζμὸό. 619 "}6-12. τὸ λευκόν, ἡ τῶν κόχλων κοιλία ὁ ὁμοία 
ζονται γαρ πὸϑ0. 880 588. κυφίζειν βίῃθ οδϊεοοῦο, ἱ 6 κυ- προλόβῳ ὄρνιθος Ζιδᾳ4. 529 08,82. ἐντὸς ἔχει τὴν σάρκα 
φισμὸν παρασκευάζειν Ζγα18. 136 59, δθ. 1715"18. --- ἀφανὴ πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, ἔχει ὁμοίως τῷ κόχλῳ αὶ 
ἐγϑηβίοσίον δὰ δηϊτησπι χυφίζονται οἱ λυπύμενοι ΗΙ11. 11715 τἄλλα στρομβωδὴ Ζιὸ 4. 528 310. Ζμὸ δ. 619 "14. δῃσπιθ- 
"29, 88. κυφισθέντες τὸ παθυς ἀλγῶσιν πΎ11. 818 "22. τϑηῦαν αἱ μεγάλοι, οἱ θαλάττιοι ῳ Ι ἄλλον Ζιδ4. 629 210, 
πᾶσι γίγνεσθαί τινα κάθαρσιν ἢ κυφίζεσθαι μεθ᾿ ἡδονὴς 24. εἰσὶ δέ τινες κόχλοι σι κοχλίαρ, οἱ ἔχυσιν ἐν αὐτοῖς 
ΠΡ1. 1842 414. ὅμοια ζῷα τοῖς ἀστακοῖς τοῖς μικροῖς Ζιδά. 580 λ21. οΥ 5 

κυφιστικὸν τὸ ἄνω κινητικόν, ἀϊδὺ κῦφον τὸ ἄνω κινητὸν Οϑ. 1191 ν(ἴ ἀστακός Ρ 1160 .28). -- δ. ὑουγθβίγοβ. τινὲς (σὴ- 
810 882. 1᾽ πες) ὅμοιον ἔχυσι τὸ χρῶμα τοῖς κόχλοις τῆς γῆς θ164. 

κῦφος. περὶ βαρέος ὺ κύφυ Οδ. κῶῦφον, ἀοῦ τὸ πεφυκὸς 846}18. (Ἰἰπιὰβ Ο 1Π| 4710. ἔοτὶ Βυρσοῖὶπα ΚαΖμ 129, 24. 
φέρεσθαι ἀπὸ τῷ μέσυ, τὸ πεφυκὸς ἄνω φέρεσθαι βἴτα Οδ. Τλπιπαθα, ΡΊδθμογθ8Β Οὐ. Ὀα]ΐατη ρα]οθα ΜΡ 221. ἴῃ ἱποοτῖο 
807}81. 8. 3810" 25, 31. α8. 269 24. β18. 295 "9. Νίκϑ. ΤῸ] ΑΖΙ1178. 12. ) 
1065}18. ΦΎΙ. 201 38. δ. 206 Ῥ27. δά. 212 52. θά. 285 κραγγὼων (ν] γκραγονες. χραγγη). τῶν καρίδων αἵ τε κυφαὶ 
Β11,16. κῶφον, ἀϊδὶ κυφιστικόν Οδϑ. 81088. χῦφον ἁπλῶς, τις αἱ κραγγόνες ὸ τὸ μικρὸν γένος" ποίως ἔχει πόδας ἡ 
ΓΝ κῶφον πρός τις κυφότερον, κυφότατον Οδι. 808 229, κραγγῶν" ἔχει πτερύγια ἐφ᾽ ἑκάτερα ἐν “ἢ ὀρᾷ" τὸ δὲ 
81. 2. 809 δ, 8. 4. 811 41 1,514. α8. 269 025,28. τὸ πῦρ μέσον αὐτῶν ἀμφότεραι ἀκανθῶϑες, πλὴν αὗται μὲν πλατύ 
ἀεὶ κῶφον ἡ ἄνω φέρεται Οὗ. 808.}18. κυφότερον ἐν Ζιδ. 5252, 21, 29. (Ρδηδθὺβ βυϊοδίαβ Καὶ 566, 2. ΟΥ. 
ὕδατι, ἀϊεὶ ἐν ἀέρι Οὗ 4. 8311}4. ὕλη βαρέος, κόφυ Οὗ. ϑ4αῖ} 16 τωϑηθὶθ ΟἿ 256. ΟἿν πιότα ΒΓ 168 τη ο]]υβα0 68 18. 
810 581. 4. 812 517. βαρὺ ὰ κῦφον εἰ ποιητικὰ ὑδὲ παθη- ὃ Ὑουπρ οα (μ6 τηδ]δοοβίταοα οὐ Αὐ 261. ϑί. ΑΖΙ1 158. ἴῃ 
τικα Τβ2. 829 521. τὸ βαρὺ ἢ κῦφον ἀιοιιοᾶο τϑέδγαϊωγ ἱποογίο σεὶ Μ 245-241.) 
δὰ τὸ πυκνὸν ὦ μανόν Φὸϑθ. 21118. θ7. 260 .9. ΟΥΙ. κραδαίνεται ἡ ὄψις ἀποτεινομένη πόρρω λίαν, βγῃ τρέμει 
2997. ὃ 2. 809 510,34. κῦφον ἔξω φέρεσθαι τὸ πνεῦμα Οββ. 290 522, 28. 
ἀκ80416. ἐκ πνεύματος κύφυ ὑγρὸν βαρύ παϑ4. 862329. κράζειν. θήλειαι συνῶσαι κράζυσιν, ὁ πέλλος κράζει. οἱ ἄρ- 
χς42. 945.516. τὸ βαρύτερον ὑκ ἰσοδρομεὶ τῷ κυφοτέρῳ 35 ρένες κεχράγασι Ζιε2. 840 3418. 41. 609 "24. 8.618 588. οἱ 
ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχύος πις 3. 918 .388. --- - τὸ ᾿κῦφα, κρέα παῖδες καλϑσι τὺς ἱέρακας ὀνομαστὶ κεκραγότες θ118. 841 
εὔπεπτα ὼ ὑγιειναί Ηζϑ8. 1141 18. --- γυμνάσια χυφότερα, θ20. τοῖς μετὰ τὰ σιτία κεκραγόσιν ἡ φωνὴ διαφθείρεται 
ΟΡΡ͵ ἀναγκαῖα Πθ4. 1388 Ρ40, 1839 34. κῦ αι ἢ ψιλαὶ ἐρ- πια 32. 901 386. --- ἠιόνες κραζυσιν, ἴ ᾳ ἠἡιόνες βοοῶσιν 
γασίαι ΠζΊ. 1821 525, --- κυφότεροί εἰσι μὴ μόνοι φέροντες (Βοῃι Ρ 268) πο22. 1468 081. 
τὰ κακά Ἠξη12. 1240 52. --- κύφως. δύνασθαι πίνειν ὦ 80 Κρᾶθις ποταμός θ169. 846 84, 85. οὗ ΟΥ͂Β881 681. 
ὕστερον κύφως ἔχειν πγ1ὅ. 818 816. κραιπαλᾶν πγϑ. 811 416. 22. 874 328. 

κυφότης, οἵ κῶφος. τὼ μὲν βάρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον, τὰ κραιπάλη, οοηὶ κάρος, ἀἰδὲ μέθη πγΎ11. 818 "15, 11,19. ἐν 
δὲ κυφότητα ἀπὸ τῷ μέσυ (ἔχει τὴν τάξιν) ΟὙ2. 800 "4, εἰ ταῖς χραιπάλαις πγ10. 818 382. 
ἔστιν ἄπειρος κυφότης Οαό. 218 526. ῥοπὴ βάρυς ἢ κυφό- κρ ἄμ βη. αἱ κράμβαι, λαχάνων εἶδος ᾧταά. 819 "10. ῥάφα- 
τητος ΟὙ2. 801 28. τὸ πότιμον διὰ κυφότητα ἀνάγεται 85 νος, ἣν καλῦσί τινες κράμβην Ζιε19. δ51 γ16.. καυλοὶ τῆς 

μβ2, 885 588. ὁ ἀὴρ αἴτιος τῆς κυφότητος ΖΎβ2. 188 "21. κράμβης Ζιε19. ὅ52 381. ἡ κράμβη παύει τὴν κραιπάλην 
ρύτητες ὼ κυφότητες Ζμβ2. 8481. πγ11. 818 381. (Βγαβεβῖοδ οἰθγβοοα 1) 

χὸ φινοι τρεῖς κυρίων Ζιι42. 629.518. κρανίον. κεφαλῆς τὸ τριχωτὸν μέρος κρανίον καλεῖται" τὸ τὴς 

κοχλίας (μοῦ Ῥνοῖος 80. 493). 1. ρίϑοῖβ, οἵ κολίαι ρ40146. κεφαλῆς ὀστὃν συνεχές ἐστι τοῖς ἐσχάτοις σφονδύλοις, ὃ κα- 
- 2. τὸ τῶν κοχλιῶν (Υ1 κόχλων) γένος Ζιδ1. 528 "11 40 λέται κρανίον Ζιαῖ. 491"81. Ὑ7.616514. ἀεδβοῦ Ζια7. 4911. 
σι χοκλίων, κοχλίων). ΖΎΥΙ1. 161.522 ΑἹ κοχλίων, κο- τρίχες ἵππων κρανίῳ. ἐμπεφυασι (οι Θ 84) Ζγεδ. 18δ516. 
χλόων), 162583. ---- τοΐετίαν δὰ τὰ ὀστρακόδερμα Ζιδ1. ὅ28 Κράννων τῆς Θετταλίας θ126. 842 "10. 
Β11. 4. 521 ν8ὅ. θ18. 599 516. ΖΥΎ11. 701 21. -- α. κο- κραντήρ. οἱ τελευταῖοι τοῖς ἀνθρώποις γύμφιοι, ὃς καλᾶσι 
χλίας, εγῃὰ τὸ τῶν κοχλιῶν γένος. σύμφυτος ὀστράκῳ Ζιε82. κραντῆρας" ὅσοις ἂν μὴ ἐν τὴ ἡλικίᾳ ἀνατείλωσιν οἱ κραν-- 
551 "18. ὴ ἄλλος ναυτίλος ἐν ὀστράκῳ οἷον κοχλίας, ὃς ὑκ 45 τὴρες Ζιβ4. 801 "25, 29. 
ἐξέρχεται ἐκ τῷ ὀστράχυ, ἀλλ᾽ ἕνεστιν ὥσπερ ὁ χρχλίας κρᾶσις οἱ ταϊβοθιαὶ δοίίοποσα οὐ ἰὰ ᾳυοὰ ἱπάθ εβδοίαπι ἐδὺ 
Ζιδ1. δ25526. ὁ κοχλίας ἔχει ὀδόντας ὀξεῖς ἢ μικρὸς ὦ (σοἰαεὶ μικρὸν γλυκὺ εἰς πολὺ ὕδωρ μιχθὲν ἀναίσθητον ποιεῖ 
λεπτοῖς (μιδπάϊ 0188) Ζιδ 4. 628 Ρ28. συνδυάζονται ΖΎγ11. τὴν κρᾶσιν Πβ4. 1262 518) βἰχηϊβοαί. τὴν ὡρμονίαν κρᾶσιν 
162 588, οἵ 51.808. 1860. Μ 4δ6. νἸοντες φαίνονται ἢ ὼ σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι ψαά. 401}81. εὐμετάβλητα σχή- 
οἱ κοχλίαι πάντες ὁμοίως τὴν αὐτὴν ὥραν Ζιε12. δ44528.80 μασιν ἢ χρώμασιν ἢ κράσεσιν Ῥαι2. 1818.381. ἀϊΐδὲ συύν- 
-- δ. ἴοτξ δρθὸ αυδϑάδι ἄθβογ οἱ κοχλίαι φωλῦσι τῇ χει- θεσις: σύνθεσις γὰρ ἔσται ὸ ΠῚ κρᾶσις ἐδὲ μῖξις, δ᾽ ἕξει 
μῶνος Ζιθ18. 599"16. --- ὅπυ ἂν ἢ κοχλίας, σῦς ὑκ ἔστιν τὸν αὐτὸν λόγον τῷ σλῳ τὸ μόριον Τα 10. 828 8. Μη2. 
ὑδὲ πέρδιξ" κατεσθίωσι γὰρ ἄμφω τὸς κοχλίας Ζιι81. 621 1042 "16 Βε. κρᾶσις εἶδος μίξεως τὸ. 122. 026-81, 1284. 
41, --- ς. οἱ χερσαῖοι κοχλίαι ἐντὸς ἔχυσι τὴν σάρκα ἀφανῆ ἡ κρᾶσις τῷ περιεστῶτος ἀέρος Ζγὸ2. 1601 "80, » μβῦ. 

πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, οἱ χερσαῖοι κοχλίαι ἴσχυσιν ἐπι- δ᾽ 862"10. πκς81. 948 Ῥ24, ὕϑατα εὖ ἔχοντα κράσεως, ἀϊδὲ 
πολῆς ἐπικάλυμμα Ζιδ 4. 528 88 (οἴ Μ΄178). 618. 599515. ὑπέρζεστα κά. 895 Ρ26. ἡ κρᾶσις, τῆς ψύξεως ἀμφοτέρων 
(ἀπιάςφου Ο Π 470. Ηο]ϊοθβ οἵ" Βαϊ Μ 186. 18ὅ. 190. (ὕδατος ἡ ἀέρος) Ζιθ2. 589 514. ὅσα περὶ κράσεις 46 τϑ- 
Ἠδοὶὶχ Μν 19ὅ. ΑΖΙ1177,11. ΑΖγ 86.) διοιυχμα πδ[ΌΓΆτΩ οὐ Βδοϊζατ) πιδ. ποῖοι χυμοὶ ἐκ ποίων γί- 

κόχλος, 1,00 ΡτῸΪ 80. 498. γΟ ΕΣΓαΣ ̓ πῦθγ τὰ ὀστρακόδερμα νυνται κράσεων μβ8. 889 21, κρᾶσις χρωμάτων χῷ. 192 
Ζιδ4. 628 .31. --- α. δαυδιῖ]68. οἱ κόχλοι ᾧ ὀδόντας (μδα- 80 84. 8. 198 "26, καὶ τὸ σώματος κρᾶσις Ζιθ5. 589 528, δ90 
ἀϊθι16.) δυο ἔχυσι Ζμδδ. 618 »28, 6719 Ρὅ. 0 806,20. 414,28. 606 "8. Ηη1ὅ. 1154518. τὰ σωματα ἐνίων ζῴων 



408 κράστις 

φαύλης τετύχηκε κράτεως ΖΜμΎ12. 618 81. κρᾶσις μελέων 
πολυκάμπτων (βάππὰ 146) Μγδ. 1009 Ῥ22, κρᾶσις τῷ αἷ- 
ματος, ἡ ἐν τὴ καρδίᾳ κρᾶσις Ζμδιο. 6869. βά. 680 
"29. ὅσοις τὰ ᾿περὶ τὸν ἐγκέφαλον ψυχρότερα τῆς συμ- 
μέτρα κράσεως ΖμβΊ1. 652 886. οἵ κρᾶσις σώματος, χολῆς. 5 
κρᾶσις ἀρίστη, μελαγχολική εἰπι πα 8. 859 316. γ4. 871 
424. ιδ1. 909.51ὅ, 17. λι. 968 380, "28, 954 "8. φ6. 818 
028. ὑγίειαν ὼ εὐεξίαν ἐν κρασει ὼ συμμετρίᾳ θερμῶν καὶ Ἂ 

ψυχρῶν τίθεμεν Φη8. 348 Β5, 
κράστις λειοτριχεῖν ποιεῖ τὰ ὑποζύγια Ζιθδ. 595 026. 
Κραστωνία θ122. 842 515. 
Κραταίυ εἰς ᾿Αρχέλαον ἐπίθεσις ΠΕ. 1311 "8. 
κρατεῖν, ἀϊδὺ ἀντέχειν Ηη8. 1180 485. --- ΔΟβοϊαΐο ὁ ἥλιος, 

τὸ θερμόν, ἡ ψυχρότης κρατεῖ μβ8. 860 517. 8. 858.512. 
ὙἹ, 871 59, 8. πχοδι. 946514. ὅ2. 946 528. μεταβάλλει τ6 
ἑκατερον εἰς τὸ κρατῶν ἐκ τῆς αὐτὸ φύσεως Γαῖο. 8328 
480,26. ὁποτέρε ἃ ἂν κρατήση τὸ σπέρμα, λίαν κρατεῖν Ζγὸδι. 

164510, ῬΩ1, 106 .518, ν18., 1761418. 8.167}11 8]. φέρεται 
ζως ἂν κρατῇ ἡ κίνησις Φη2. 248 νΩ, οἵ θα 4. 271 3480. 
β14. 2915. κρατεῖ ἐν μέρει ἡ φιλία Ἢ τὸ νεῖκος ΦΘθ1. 30 
2562 51. ὁ νὸς (ἀπαχβρ) ἀμιγὴς ὧν κρατεὶ Ψγ4. 429 219. 
Φθ5. τς 527. θεὼ δύναμιν εἶναι κρατεῖν, ἀλλὰ μὴ κρατεῖ- 
σθαι 88. 911."21. ἡ μέση ἕξις ἀ ἄν κρατοίη ,Φ6. 811 »26., 
ἔστιν ἀεὶ τὸ κρατῶν ἐν ὑπεροχῇ ἀγαθῦ τινός Παθ. 1285. 

815. οὗ γ8. 1270518. --- ς δϑποὺ ΒΡ βϑίπιθ, νϑὶυῦὶ κρα- 35 

τῦσι τῶν μεγάλων ἰχθύων Ζιθ2. 590 }12, 88. κρατῆσαι τῶν 
ἐναντίων ΠῸ 11. 1296 8429. κρατεῖν ὧν οἱ πολλοὶ ἥ ἡττὰς Ἠη8. 

1150 212. κρατεῖ ὴ ἔξωθεν θερμότης τῆς ἐντός μὸ 8. 380 
νΩ8. κα κεκράτηκεν ὃ ἅμος τῆς συστάσεως πκς9. 941 215. 
-- Ἐς δες κρατῶσι τὸς καραΐβυς Ζιθῶ. 890 Ὁ16. κεκράτηκχε 580 

τὸ θερμὸν τὸν ἀέρα πκὸ2. 988.517. ἐὰν κρατήση ἡ θερμό- 
τῆς τὴν ὑγρότητα πλγ 9.962 "2. κρατῶν τὴν ὀσφύν φ8. 
808 415. ἐχστατικός σις, ὃν ὥστε μὲν μὴ πράττειν κατὰ 

τὸν ὀρθὸν λόγον κρατεῖ τὸ παϑος Ην»9. 1151 422 (ἰδὲ ἔογῦθ 
κρατεῖ ΔΌΒΟΪ αὔθ υδυγραΐατα 68.). τὰ μὲν κέρατα κρατεῖν 835 
τὲς ἱππέας 9) Γι41. 1508 528. -- μ888 θάλασσα κρατυ- 
μένη ὑπὸ τῶν πνευμάτων μββ. 8691. ὅπυ μάλιστα κρα- 
τεῖται ὁ ἥλιος μγῦ. 8716 "27. τὸ ἐγγυτάτω μάλιστα͵ κρα- 
τεῖται Οβ10. 2917. ἐὰν κρατηθὴ ἡ ὕλη, τὸ ξηρόν 5ἴπὶ 
μδὸ2. 819088. 8. 380}26, Γβά. 8581528, 29, 88. τὸ μὴ 
κρατύμενον ὑπὸ τῷ δημιυργῶντος. Ζγὲι. 106.515. κρατηθέν 
Ζγδ1. 166 }1ὅ. κεκρατῆσθαι ὑπὸ τῆς θερμότητος μὸϑ. 880 
νρ, ἐὰν ἐνστὴ κεκρατῆσθαι δοκεῖ ΡΎΙ8. 1419 517. κρατεῖ- 
σθαι τείχεσιν 'Πη6. 182185. κρατύμενον ὑπομένειν ΠόῚ]. 
1296 2. --- δεῖ ἐν ταῖς τέχναις ᾧ ἐπιστήμαις ταῦτα ̓ ἀμ- 46 
φότερα κρατεῖσθαι ( 6 οδυϊπογὶ), τὸ τέλος ὼ τὰς εἰς τὸ 
τέλος πράξεις Πη18. 1881 088. πολλοὶ πλέξαντες εὖ λιΐυσι 
κακῶς" δεῖ δὲ ἄμφω ἀεὶ κρατεῖσθαι (εἰ ΜῊ] ἘΠ Μ 18, 818, 
κροτεῖσθαι οοἀὰ ΒΚ) πο18. 1456510. 

κρατήρ. οἱ ἐν Αἴτνη κρατῆρες κθ. 400 388. 6154. 846 39. 
Κράτης κωμῳδοποιός, ποῦ. 1449}7. 
Κρατῖνος ἐνίκα Πυτίνῃ 518. 1818 ὅ11. 

κρατιστεύειν. ὁ ἡττηθεὶς πέρδιξ ὀχεύεται ὑπὸ τὸ κρατι- 
στεύοντος Ζιιδ. 614 84, --- προαιρεῖται ἕκαστος, ἐν εἷς οἴεται 

χ ατιστεύειν πιηθ. 917 2: 

κράτος. ὃ τὸ κράτος ἔχων ἡγεμών κθ. 399 "9. 
κρατύνων ἄκρα (παρ 861) ανῇ. 478 Β21. 
Κράτυλος ὀθὲν ᾧετο δεῖν λέγειν Μγδ. 1010312. Πλάτων 

συνήθης γενόμενος Κρατύλῳ ΜΑ 6. 981 582. --- Αἰσχίνης 
περὶ Κρατύλυ ΡΎ16. ΔΑ ᾿Ι, 

κραυγὴν Καλλιόπης τὴν ποίησιν Διονύσιος προσαγορεύει Ρη. 

10 
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δ0 

κρημνός 

1408 488. οἴ Διονύσιος Ρ199 852. 

κραυρᾶν, νόσημα ὑὼν Ζιθ21. 608 Ῥ7. νόσημα βοῶν Ζιθ23. 
604 171. 

κρ αὖρος (δα κραῦρος). πραῦρον τὸ τελέως ξηρόν, ὥστε καὶ 
πεπηγέναι δι᾿ ἔλλειψιν ὑ ὑγρότητος Γβ2. 38056, οοπὶ σκληρόν 
ΖΥΥ2. 152 "88, ορρ γλίσχρον ΖΎβι. 184 582. θραύεται. τὰ 
κραῦρα ταχέως Ζμβϑ. 655."82. ἡ τῶν ἐρεισμάτων φύσις 
ΠῚ κραῦρος ἀλλὰ μαλακωτέρα Ζμβϑ. 6δ5 52ὅ. 

κραῦρος, νόσημα βοῶν Ζιθ28. 604 814, οὗ κραυρᾶν (πιυροη- 
ΒΘΌΘΒΘ, [μιπ ρθη λα 6). 

κρέας. παντὸς τετράποδος τὰ κρέα χείρω ὅπι ἡλωδὴ χωρία 
νέμονται ἣ ὅπ Μετεωρότερα Ζιθιο. 5968. ὕεια, τῆς κα- 

μήλε ἥδιστα πάντων Ζιθ26. 605 "1 (οὔ οβο "τ οτὰ 218). 
ζ 26. 5818 514 Αυὑν. ἀνθρώπων, ἐλάφων, τράγων, πότε φαῦλα 
τὴ δυσώδη, τῶν κογχῶν Ζιζ 29. 519 49.. (10. 614 529. (ἡ 
ἄρκτος) τὰ κρέα πάντα κατεσθίει προσήπυσα, πρῶτον Ζιθ5. 
594 "16. οἱ θηριωδεις χαίρωσιν οἱ μὲν ὠμοῖς οἱ δ᾽ ἀνθρώπων 
κρέασιν Ἠν6. 1148 "22. τὰ ὀρνίθεια κρέα κῦφα ὼ εὐπεπτα 

Ηζ 8. 1141}19, 20. κρέα ὀπτα, ἑφθαά αυποπιοάο ἀϊογαπὶ 
παδ3. 86ὅ 582. ε84. 8841. ,λζ8. 966 528. 

κρείττων, κράτιστος, ΒΥ πα ἄριστος. περὶ βυ τὸ κρατίστυ 
ζωῆς τῆς ἀρίστης για 8. 1216 “6. οὗ τὴν κρατίστην τε 

ἁπλῶς ὦ ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἀρίστην ἢ πολιτείαν ΠῚ. 1988 

"26. κράτιστον, εἴ τις δύναιτο περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστον θεω- 
ρεῖν χωρίς Ζμα4. 6θ44529. κεχωρίσθαι τὸ κρεῖττον τῷ χεί- 

ρονος ΖΎβΙ. 182 88. --- ἀϊδι βελτίων Πγ18. 1288 541. τῆς 
ψυχῆς εἶναί τι κρεῖττον ὼ ἄρχον ἀδύνατον Ψαδ5. 410 ν18. 
δίκαιον τὸ τὸν κρείττονα ἄρχειν Παθ. 1266 418. κρεῖττον τὸ 

πλεῖον Πεῖ. 180717. τὸ κρεῖττον, οἱ κρείττυς, ὁ τύραννος 

κρείττων ὧν Πὸ12. 1296 "1 .β1. 1201 325, 80. 10.128] 
108, τὸ φανερῶς κρεῖττον Πε4. 1804 "8. κρείττων ἑνός, ἡ τι 

των τῷ πλήθυς ΠΎ15. 1286 86. κρείττες τῆς παιδείας, 
ΩΝ ὃς ἀδύνατον παιδευθῆναι ΠΕ12. 1816 39, 10. --- χρειτ- 
τό νως ,φταά. 820 34. --- βυλεύεσθαι περὶ τῶν πραγμάτων 
τὰ κράτιστα ρ19. 1482 "98. 

κρεμάθρα ῬΎΙ1. 1412 814. 
κρεμαννύναι, κρέμασθαι. κρεμμαννύυσιν ἐν ἀγγείῳ ἔκ 

τινος δένδρυ τὴν κόπρον Ζιι6. 612 510. κρεμάσαι (τὰς ὕρ 
τῶν ὀπισθίων σκελῶν Ζιι50. 632 523. -- καλέσας εἰς τὰ 

βασίλεια ἐκρέμασεν ἅπαντας οβ18ὅ2 511. --- τὸ ἐπίπετρον 

κρεμάμενον ἐπὶ τῶν παττάλυν Ζμὸδ. 681 524. ὅταν κρέ- 
μωνται ἐξ ἀλλήλων αἱ μέλιττα. Ζιι40. 62118. τὸ ἄνω- 
θεν χέλος κάτω κρέμαται πκζθ. 948 "1. κρέμαται ὕδωρ, 
ἀήρ πις 8. 910 519. κε 22. 940 510. ποία ΡΒ ἵνα μὴ κρέ- 
μηται ἡ διάνοια Ργ14. 1415 318. 
ἐξ. «τοίοτίαν ἱπίοτ τὰ μακροσκελῆ Ζμδι3. 895 .320. ἐλεῷ 
ἢ κοττύφῳ ἢ χλωρίωνι πολεμεῖ, καὶ κρὲξ τὸ μὲν ἦθος μά- 
χιμος, τὴν "ν διανοιαν εὐμήχανος πρὸς τὸν βίον, ἄλλως δὲ 
κακόποτμος ὄρνις Ζιιῖ. 609 "9. 17. 6106 Ρ20. ἀ6 ἀΐρίθ18 ροάϊδ 
Ζμδ12. 695."21. (ΒΚγδοιὶ ὙΒοῖαδ6. οοηἰθοΐαγαϑ 41188. οἱ] 
ΟΙ1 2561. 581{118. 80.146. Ὑτίηρα ρυρπᾶχ δι. Καὶ ϑ46, 8. 
Οτ. Β4]|1ὰ8 ογὸχσ δὲ. 144, 120. Ηϊπιδηίορυβ συβρθβ ΑΖι 1 
99, 68. ἴὰ ἱποοσίο ταὶ Εὶ 319, 105. ΚαΖμ 1718, 15.) 

Κρεσφόντης Ἑαγὶριἀὶβ (Εν ἦγ 457) ποιά. 1484 8ὅ. 
κρεώδης. κύημα κρεῶδες Ζιη8. ὅ88 "10. ἐὰν κρεῶδες ἔχωσι 

τὸ πρὸς τῷ μυκτῆρι Ζιαϑ. 491 "25. 
Κρέων ἐν ᾿Αντιγόνη ϑΟΡΒΟΟΙ 8 πο14. 145481. Ῥα 15. 1875 

484. 

κρεωφαγία μα. 121428. 
κρεωφάγος. οἱ κρεωφάγοι τῶν ὀρνίθων Ζμδ.12. 698 58. 
κρημνός. ἐν τοῖς κρημνοῖς τοῖς μαλακοῖς Ζιι18. 615 "81. περὶ 

κρ 



κρηναῖος 

τὺς κρημνὸς ὰ τὰ ῥήγματα τῆς γῆς, τὰ εἰς ὀρθόν ΖιΑ41. 
638}29. πνεῖ ὁ βορρᾶς ἀπὸ κρημνῶν μεγάλων ὶ ὀρῶν 
σθ97852. 238.1521 884. 

κπρηναῖος. τὰ κρηναῖα (πὶ ὕδατα) ἢ ποταμιαῖα μβ1. 858 
538. ξ 

κρήνη. αἱ πλεῖσται κρῆναι τόποις ὑψυλοῖς γειτνιῶσιν μα18. 
850 8ὅ. κρήνας τὰς αὐτὰς τίνας λέγομεν ΠγΎϑ. 1216 "88. 

κρῆναι ὀξεῖαι, πικραί ϑῖτι μβϑ. 889 "1-20. αἰά. 441 Β6. αἱ 
ἐν Αμμωνι, κρῆναι [488.155728. κρήνη ἐλαίν θ118. 
841 516. ῥεύματα κρηνῶν μβ8. 859 Ρδ. κρηνῶν ἐπιμεληταί τὸ 
Πζβ. 1821 26. 

κρηνίδιόν τι μικρόν θ111. 841 "9. 
κρηπίς. μέρος ναϑ Ἐ.κ8. 1114 5260. 

Κρή ἧς: ̓Επιμενίδης ὁ Κρής Πα2. 125215. Ργ11. 14185324. 
τὸ εὐειδὲς οἱ Κρῆτες εὐπρόσωπον καλῦῶσιν ποῦ. 1461 814. 16 

δοσὰπι ᾿πϑύϊαϊα ΡυΌ]1οὰ Πβ5. 1264 420. 9. 1269 389. ΘΟΓΆΩΙ 
πολιτεία οχατηϊπαῦαῦ Πβιο. οἱ Κρητῶν χομοθέται Ηα 18. 
1102 210. Κρητῶν πολιτεία ἢ 41ὅ8η. οἱ παρὰ Κρησὶ κλα- 
ρῶται [544.1568 08. Κρῆτες ἀνθρώπων ἀπαρχὴν εἰς Δελ- 
φιὶς ἀπέστελλον ̓  448. 1550 "88. τὴν πυρρίχην παρὰ Κρησὶ 20 
πρύλιν λέγεσθαι δ 416. 1556 588. --- Κρήτη κβ. 398518. 
σϑ18 521. [238.16231}14. 681. 880 329. ὁ ἐν Κρήτη 
μυθολογύμενος ἨΕΎ1. 1229 324. Οτούοπδίαπι ᾿πϑυϊαῖα ρὰ- 

ὉΠ168 Πβ5. 1268 941. 9. 1271 329. 12. 1274 321. η2.1824 

Β8,10. 1829 08, 5,6. 475. 416. 448. 1550 "88. Θογυπι 26 
πολιτεία οχδταϊπαίυς Π10. ταθηιογα 68 1δΐὶ Γ68 Ργβίοδθ 
94. 880 θΩ0. 69. 830 Ρ2. 88. 886}27. δΔῃϊπι}} 18. ἐν Κρήτη, 
περὶ Κρήτην Ζιζ 18. 512514. θ18. 598186. (8. 612 48. 
Θήρα ἡ ἡ κατὰ Κρήτην νῆσος ἢ 485. 1551 584. -- Κρητι- 
κὸν αὐλητὴς κ3. 398.529. Κρητικὴ πολιτεία. Πβ9. 1269 80 
429. 10. 1271 Ρ20, 28. 11. 1272 Ρ28, 1278 "2δ. Κρητικὴ 

ταξις Πβιο0. 1211 40. 
κρητῆρας ἐπεστέψαντο (ἔοπι Α 4710. θ110) ἢ 108. 149 

Ῥ10,21. 
κρῖ. ἰᾳ κριθή, Θχθαρίαπι τῷ ἀφηρημένυ πο21. 1408 85. 38 
κριθή. κριθαί, τροφὴ βοῶν, ὑῶν Ζιθ1. 95 09. 6. 698 528. 

ζ18. 518 "10. κριθή οἱ πυρός (ἡ περὶ αὐτὰ ἐργασία, ἡ ἐξ 
αὐτῶν τροφή) ἰπῦον 86 δοιῃρατδηΐυῦ πα 87. 868 "6. χα 2. 

927 418. 24. 929 27, 28. λη10. 9671 }20. κριθῶν εἶδός τι 
παρὰ ΣΞιντοὶς 8116. 841 Ρ4, πῶς λέγομεν κριθὰς μεμῖχθαι 4 
πυροῖς Ται0. 828 82. ἴδιόν τι συμβαίνει περὶ τὰς () τῶν 

κριθῶν, τὸ καλυίμενον πῖνον [101]. 1494 "44, κριθὰς τίθεσθαι 
ἐπὶ τῷ βωμὰ ΟΑπόλλωνος τῷ γενέτορος) ἄνευ πυρὸς [ 441. 
1551}15. (Βοτάθυπι νυΐϊρατο οὖ μοχϑϑυθμυτα 1.) 

Κριθηὶς μετὰ τὴν κύησιν ἐτελεύτησε 66. 1487 56. 45 
κριθιὰν, νόσημα ἵππων Ζιθ24. 604 "8 ((οτὶ Ογοὰρ νοὶ δύβ- 

δτθϊρο Βγῆαπο). 
κρίθινος. πτισάνη κριθίνη, πυρίνη παδῖ. 863 ."84. οἱ τὸν κρί- 

θινον πεπωκότες ἐξυπτιάζονται τὴν κεφαλήν 101. 1494 

"6, 7, "48. 80 

κρίκος. ὁ ἐκ τῶν κρίκων κόσμος ἐν Καρχηδόνι Πη2. 1824 

514. μἈιρίκος χαλκῶς λεπτός ΖΙβι1. ὅ08 θ20. 
κριμνόν. ἐλέφας τὴν τροφὴν λεαίνει ὥσπερ κριμνά Ζιβδ. 

501}81. 
κρίνειν. αἱ τῶν ὡρῶν μεταβολαὶ κρίνυσι τὰς νόσυς παϑ. 869 δὲ 

410, 21. πάντα τῷ χρόνῳ κρίνεται ᾧὸ]4. 228 Ρ27, --- 
ηλῶττα. ἧ κρίνεσι τὴν ἐν τοῖς ἐδεστοῖς ἡδονήν Ζμδ5. θ18 
58, οὗ Ζιδ8. δ85511. δύναμις καθ᾽ ἣν κρίνομεν ὸ ἀλη- 
θεύομεν ἢ ἥ ψευδόμεθα ΔΡΎ8. 428 58, κρίνειν τὸ τε κύριον ὸ 
ᾧ τὰ φαντάσματα γίνεται ενῶ. 4860 17. τὸ δύνασθαι κρῖναι 80 
εὐστόχως Ζμα!. 689 36. πῶς χρὴ διανεῖμαι ἐξέστω κρίνειν 

Υ. 

κρίσις 409 

ὕστερον ΜΑ 4. 984 "82. κρίνειν τἀληθές Οα 10. 219 ν12. 
πρὸς τὴν αἴσθησιν κρίνομεν τὼ αἰσθητά μδ4. 382817. αὐτὸ 
καθ᾿’ αὐτὸ κρινόμενον (ΒΚ, κρίνεται Ας, ΥᾺῊΙ] Ροοῦ] 442) 
πο4.144938. βέλτιον κατὰ τὸν αὐτῷ βίων ἕκαστον κρίνεσθαι 
τῶν βασιλέων Πβ9. 1271 322. περὶ ὧν ἴσμεν αὶ κεκρίκαμεν 
Ῥβ!8. 1891 59, ἐκ τὸ βυλεύσασθαι κρίναντες Ηγ5. 1118 
412. --- κρίνειν χειρίστην τὴν δημοκρατίαν Πὸ 2. 1289 Β7. ταὶ 
τοιαῦτα ὡς τέρατα κρίνεται Ζιβ 17. 5071 8324. --- ΒθηΒὰ 

Ἰαδίοἰα!, κρίνειν, τὸ κρῖνον (ἄϊδῦ τὸ βυλευόμενον 5ϊπι},, οἱ 
κρίνοντες ῬΆΓ8 Οοἰν αι ϊΒ ΠΎ11. 128181, 88. γΥ15. 1286 
126. δ4. 1291 "5. 158. 1299 526, 1800 54. η9. 1829 54, 

Ῥαβ. 1866 581. κρίνειν, ἀϊει προανακρίνειν Πὸ14. 1298580. 
τὸν ἐποχειροτονηθέντα κρίνυσιν οἱ θεσμοθέται Γ 814. 1540 9. 
κρίνειν τὸ δίκαιον Πὸ 4. 1291 328. κρίνειν τὰς δίκας, τὰς 

συμβυλάς Πγ1 4. 128511. Ρβι. 1811 522. κρίνειν τὸν τὰ 
δίκαια λέγοντα τι25. 180 526, κρίνειν περὶ οἰκείων ΠΎΙ6. 
1281 "2. κρίνεσθαι περὶ θανάτυ Ῥβ20. 1398 "24. καταψη- 
φίζεσθαι τῶν κρινομένων πζ ὅ. 1820"11. ἔκριναν ἐμὲ “μὴ 
κτανεῖν Ρβ28. 18976. κρίνειν γὙνωμή τῇ ἀρίστη, κατὰ τὸ 

ἀληθές, κατὰ ὶ δόξαν ΡῬβ23. 1402 584. 814. 18390438. τι. 
18024. --- τῶν Λυδῶν κρινάντων (1 6 πρϑελομένων) κα- 
ταλιπεῖν τὴν Σμύρναν ἔ 66. 148.39. --- κεκρίσθαι Πβ8. 
126140. τὰ κεκριμένα Ῥβ 25. 1402 331. ρ3. 1422 828. 
4.1426.588. 85. 1440518. κέκριτο (Επιρ 208, κέκρητο ΒΙΚ᾽) 
ποὅ. 1401 5328. 

κρὶνυ καυλοί πκ20. 926 52. (μη ΒΡ ΥΔ7.) 
κριός. οἱ κριοὶ περὶ τὲς καιρὸς τῆς ὀχείας μάχονται διισταῖ- 

μενοι πρὸς ὀλλήλυς, τοῖς κέρασιν Ζιζ18. δ11 "28. θ2. 590 
549. ὀχεύνσι τὰς πρεσβυτάτας πρῶτον, τὰς δὲ νέας ὁ διυ)- 
κυσιν Ζιε14. δ46 34. κριὸς διδυμοτόκος (απὰ8 6Χ δθπμ6}118, 
τϑοῦθ βαρ οΥΟῦ ῬΆγγη 660) Ζιζ19. 518 582. (τέρατα) 
παῖς κριῶ κεφαλὴν ἔχων Ζγδϑ8. 169 014. --- ἀ6 Ἰοοο Θοῦῦ 
ἐν Λιβύῃ εὐθὺς ίνεται κέρατα ἔχοντα τὰ κερατώδη τῶν 
κριῶν, ιἰ μόνον οἱ ἄρνες, ὥσπερ Ὅ μηρός φησι (ὃ 85), ἀλλὰ 
ἃ τάλλα Ζιθ28. 006.519 οἵ Βοβο ᾿ΐδν ογὰ 68, 81 6380 Αυῦ. 

κρίσιμοι μερὶ Φῷεθ. 2805. ἡ τρίτη κρίσιμος πκΞ14. 941 
ν88. 

κρίσις. τῇ ἁπτῶ, τῶν χυμῶν ᾧΦδ8. 216}19. Ηγ18. 1118428, 
τῶν ὁμογενῶν, τῶν διαφερόντων Ηι2. 1165 484. ἡ περὶ τὰς 
διαφορὰς ἀκρίβεια τῆς κρίσεως Ζγε2. 181 2. κρίσις περὶ 
τῆς ἀληθείας. περὶ τῷ αὐτῷ ῇ ἑμοίν [τὰ Μκθ. 1008 818. 

Ῥβ28.1898}19. ΠῸ11. 1296584. ἐν τοῖς καθ᾿ ἕκαστα 
ἢ τὴ αἰσθήσει ἡ κρίσις Ηδιι. 1126}, ποιεῖν τὴν κρίσιν 
ὄρθήν ἡεη 2. 1287 "12. πιστεύειν τὴ τῶν λεγόντων κρίσει 
Ηθ9. 1159 424. ἡ τοιαύτη κρίσις Πδ 2. 1289}11. ἡμβῖ. 
120ὅ 428. κρίσις βϑοπδὰ Ῥγίμαρ ΜΑΒ. 990 "24. (οδἱθοῦῖνα 
κρίσις ἱ ᾳ ἀϊδογίπηθῃ φτβῖ. 821 589.) --- κρίσις οἰϑοίϊο, 
κρίσιν ποιεῖσθαι τῶν ἀξίων ΠζΤ. 1821 480. κρίσις παιδα- 
ριώδης Πβ9. 1271 510. ---- Βϑηϑ88 ἰαάϊοἰΑ]ὶ : Ἰαβιοίαπι, ομαβδ, 
βοηϊθηϊία. πολίτης δρίζεται τῷ μετέχειν κρίσεως ἢ ἀρχὴς 
ΠγΎῚ. 127ὅ 428. ἄρχοντος ἐπίταξις. ἊΝ κρίσις ἔργον Πη4. 

1826}14. ἡ δίκη κρίσις τῷ δικαίν ὃ τϑ ἀδίκων Ηε10.1184 
481. Ρβ,. 1877 022, ἕνεκα χρίσεως ἐστιν ἡ ῥητορική Ρβι. 
1311921. ἡ τῶν πιθανῶν λόγων χρῆσις πρὸς κρίσιν ἐστί 
Ῥβι18. 1891 58. κρίσις περὶ τῶν συμφερόντων, περὶ αὑτῶν 
Πη8. 1828 "14. γ9. 1280 5158. ἐν τὴ κρίσει ἀποδειξίν τινος 
φέρειν ῬΥ11. 1411 24." λαβεῖν κρίσιν ρ80. 1481310.. κρίσιν 
ποιεῖσθαι περί τινος τῶν ἐγχωρίων ΖΜμγ10. 618 318. καθαρὰ 

ἡ κρίσις Ῥγ12. 1414 "14. κρίσις δικαστηρίν Πεθ. 1800.487. 
δ16. 1800}84. κρίσις (οα084) ἁπλῶς ,Ὑεγραμμένη Πβ8. 
1268 "δ. --- ρ'υγ μεγάλων κρίσεων κύριοι οἱ ἔφοροι Πβ 9. 

ΕΠ 



410 κριτήριον 

1210 028, 39. αἱ κρίσεις πᾶται περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστον 
Πγ1ὅ. 1280 527. αἱ κρίσεις ἐξ ὑπογνίων, ΟΡΡ αἱ νομοθε- 

σίαι Ῥαι. 1884 08, κρίσεις διὰ ψηφοφορίας Πβ8. 120881. 
μηκέτι εἶναι ὑπὲρ τῶν προτέρων ἐγκλημάτων κρίσεις οβ 1848 

513. τὰ πάθη μεταβάλλοντες διαφέρυσι πρὸς τὰς κρίσεις 5 
Ρβι. 1818.521. ποιεῖν ἄλλας κρίσεις ῬῪ 15. 1410 ν8ὅ. 
ψευδομαρτυριῶν κρίσεις Πβδ. 12368"21. ,δημαγιυγεῖν πρὸς 
τὰς κρίσεις Πεθ. 1806 585. αἱ κρίσεις αἱ ἀπὸ τυὴν νωρί- 

μων ἀνδρυν Ρβ25. 1402 "8. ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγραάφεσθαι 
δεῖ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων Πζ 8. 1821 585. --- ́ ὸ 
ὅπλων κρίσις, πο. 1459 "δ ((ογῦ ἀθβοῦν!, Νοκ ὅν {τς 
Ρ 43). - αἱ τῶν νόσων κρίσεις Ζι.19. 508 811. 

κριτήριον ὺ αἰσθητήριον τῶν χυμῶν Μκθ. 1068 8. 
κριτὴς ἀγαθός, φαῦλος Ηα1. 1094 "28. ημ αβ8. 1207 11. 

τεχνικώτατος κριτὴς ἐνυπνίων μτῶ. 4θ4 00. χαλεπὸν μὴ κοι- ι6 

νωνήσαντας τῶν ἔργων κριταὶς γενέσθαι σπυδαίας Πθ60. 1840 
Β25. τῷ εὐθέος ἢ τῷ καμιπύλυ κριτὴς ὁ κανων ψαδ. 411 86. 
πάντα τὰ στοιχεῖα κριτὴν εἴληφε" (ἰυἀϊοῖθ βυϊταρίαπι (110) 
ψα2. 406 "8 ΤτΑΙθς. οΥ̓ ΜΑΒ. 989 “1 Β:. Πθ2. 1881542. 
-- ὁ ἀκροατὴς ῇ θεωρὸς ἢ ἣ κριτής Ραϑ. 1858 "8. κριτὴς υἱς 30 

ἁπλῶς εἰπεῖν ὃν δεῖ πεῖσαι. ἡ τὰ ζητώμενα κρίνων Ῥβ18. 
1891 018, 18. ὁ κριτὴς ὑπόκειται εἶναι ἡπλῶς Ῥαῶ. 1357 
411. κριταὶ τῶν ἀναγκαίων Πη8. 1828 Β22. οἱ πλεῖστοι 

φαῦλοι κριταὶ περὶ τῶν οἰκείων ΠγΎΞ. 1380 315. διαφθοραὶ 
κριτῶν Ραϊ2. 1312 384. 25 

Κριτίας, ϑοϊοπῖβ δϑαυδ}ῖ9. εἰπεῖν μοι Κριτίᾳ (βοῖοπ ἔν 32) 
Ῥαϊ. 1878 "82, 84. --- Κριτίας (ΟΠ οβογὶ 1108) αἷμα 
τὴν ψυχὴν εἶπε ψα2. 406 "6. -- ἐὰν δὲ Κριτίαν θέλης 
ἐπαινεῖν, δεῖ λέγειν τὰς πράξεις" ὁ γὰρ πολλοὶ ἴσασιν ῬΎΙ ὃς 
1416 }28. 30 

κριτικός, ἀρχὴ βυλευτικὶὴ ἥ κριτική ΠΎῚ. 1275}19. --- ἡ 
σύνεσις κριτικὴ μόνον ΗΪ11. 1148510. ἡ αἴσθησις κριτικὴ 
δύναμις Αὁ' 19..99 "85. οῇ τὸ κριτικόν Ψγ9. 482.16. Ζκθ. 
100 020. τὸ ,νμέτον κριτικόν ψβιι. 42458, τὸν πεπαιδευ- 

κρόταφος 

τὴν χώραν μόνον, διὰ μὲν τὸ χερσαῖος εἶναι ἔχει χώραν 
γλώττης, διὰ δὲ τὸ ἔνυδρος ἄγλωττος Ζιβιο. 503 21 Αυδ. 
Ζμβι1. 660515, 26, 27. διι. 690 020, 22. οἵ Ὑτοβοδοὶ 
Αγομῖν 1858 ρ 816. 818. ἔχει ὀδόντας μεγάλως ἡ χαυλιό- 
ὄοντας Ζιβιο. 508 39. κινεῖ παντα τὴν κάτωθεν γένυν (κάτω 

σιαγόνα Υ] οἱ 0), πλὴν τὸ ποταμία κροκοδείλυ ὅτος δὲ 
τὴν ἄνω μένον" μόνος τῶν ζῴων κινεῖ τὴν σιαγόνα τὴν ἄνω- 
θεν, τὴν ἄνω" διὰ τί Ζια11. 492 Ρ28 Αὐὐν. Κα. βοππθηθυτς 
18. Ὑ7. δ16 524 Αὐὐ, Ζμὸ11. 691 δύ, 984. β17. 660527. 
ἔχυσιν ὀφθαλμὲς ὑός, βλέπωσι δ᾽ ἐν μὲν τῷ ὕδατι φαυ- 
λως, ἔξω δ᾽ ὀξύτατον Ζιβιο. 508 39, 11. κινεῖ τὸν αὐχένα 
Ζιιθ. 612 328. πόδες μικροὶ πάμπαν, 406]18 ὄγατα Βαθοδῦ, 
ἀυοπιοο ξϑμαβ ουγνθηίυν, πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ κατασχεῖν 
ἀχρήστυς ἔχει τες πόδας Ζιβι. 498 515 Αὐδ. Ζμλι11. 691 
"1, 8. ὄνυχες ἰσχυροί Ζιβιο. 508.510. --- σπλὴν μικρός, 
ὄρχεις ἐντὸς πρὸς τὴ ὀσφυι Ζιβι5. δ06 520. Ὑ1. 809 "8. 
οὐ αυοὺ ρϑγίδῦ, αὐοπιοάο ἱπουθοῖ, ὁ νεοττός Ζιε88. ὅ58 
418, 22. “φωλεῖ τέτταρας μῆνας, βιοῖ χρόνον πολύν, λέγυσι 
δέ τινες ὅτι αὶ αὐξάνεται ἕως ἂν ζῇ Ζιθι5. 599.ν82, ε8δ. 
δ08.520, 34. ἡμερῶται ἐν Αἰγύπτῳ" τὸ αὐτὸ τῦτ᾽ ἔστιν 
ἰδεὶν ὼ περὶ τὰς ἄλλας χωρας γινόμενον Ζιι1. 609 81, 8. 

οΥ Βροἰκπιαπα ἂς Αἰδὺ παὺ νοῦῦ Τ1. ΙμϑὴΣ 428 δάπ. τρόχιλοι 
καθαίρυσιν εἰσπετόμενοι τὰς ὀδόντας τῶν χασκόντων Ζι6. 
612.521. θτ. 881512. ηεη2. 1286 09 (Ηϑτγοὰ 11 68). ὁ νο- 
μὸς ἐστὶ θεὸς ὁ κροκόδειλος 0152 2.4. (Οτοςοά!]υϑ να]- 
δαιτὶ ΟΠ 261. ΑΖΙ1117,9. ΚαΖμ 168, 4. Καζι 89, 12. 
δὰ 1718, 9. Μ 86. 154. 806. 806. 841.) -- 3, ὁ χερσαῖος 
κροκόδειλος. ὄφις πόδας ἔχων ὄνο ὁμοίως χερσαίῳ κροκοδείλῳ 
[{8230.1582 825. (δγάοῃ ΑἸ ον. ϑοίμουβ αθβηθγ αὐυδάγυρ 

ονἷρ. ΒΑΡ ΒΥπορβ αὐδάγυρ 271. ᾿ϑπίβομβη ΖΟΟΪ] ἀ68 Ταὶ- 
τα 227. 81611}10 νυϊραγὶθ, μοάϊο κροκόδειλος Ἑ 82. ΑΖΙΙ 

117, 10. Ιδοογία β.6}}1ο, Μοιῃῖζον ἐδγτθδίγὶϑ, γατϑηυβ ἅγο- 

παγὶυ8 Ἡ "1 806. Ογ. ΚαΖι 89, 12. 5. ῥγδοῦ ΧΧΧΙΨ, [μθὺ2 
Ζοοὶ ἀον αταᾶ Ἀύπι 428.) 

μένον κριτικόν τινώ νομίζομεν εἶναι Ζμα1. 689 .59. --- ἡ 36 κροκοειδή ἧς. καρποὶ κροκοειδεῖς χϑ: 198 Β, 

γεῦσις τῶν σχημάτων χριτικωτάτη αι4. 442 017. 
Κροῖσος θ52. 884 324, Κροῖσος “Ἄλυν διαβὰς κτὰ ΡΎδ. 1401 

488. ̓ Αδράμυτος, Κροίσυ ἀδελφός 507. 1561 528. 
κρόκη, ἀϊδὺ στημόνιον (ΡΙαι [με αὶ ὅ. 1846) Πβι. 1266}20. 

κρέκας ἐμβάλλειν Ζιι89. 628 811. --- αἱ καλεμεναι κρόκαι 40 

περὶ τὸς αἰγιαλύώς μχ1δ5. 852 Ρ29. 
κροκόδειλος. οἵ Ηετοὰ ΠῚ 68-71. κροκόδειλοι ἄμφω Ζιβιτ. 

808 58 Αὐδ. τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ὼ ἡ τῶν ἐντέρων φύσις, 
τίκτυσι κροκόδειλοι οἱ χερσαῖοι ἡ οἱ ποτάμιοι εἰς τὴν γῆν 
Ζιβιτ. 508 84. ε88. δ58 415. --- 1. ὁ ποτάμιος, ὁ ἐν Αἰ- 45 
γύπτῳ κροκόδειλος. τὸ τῶν κροκοδείλων γένος αν0. 415}28. 
Ζι1. 609 31. ἡ εἴ τι ἄλλο ἄνωνυ μόν ἐστι ὁιαὰ τὸ μὴ εἶναι 
γένος ἀλλ᾽ ἁπλῶν τὸ εἶδος ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἔκαστον, οἷον ὄφις 
ἢ κροκόδειλος Ζιβ15. δ0ὅ 080 ̓Αυδ. ζῷον μέγιστον Ζιε88. 
588 .821. 

ὅ99 580, τὰ ἔνυδρα πεζά, ἐπαμφοτερίζει, τρόπον τινὰ ὦμα 
χερσαῖος ὸ ἔνυδρός ἐστιν, αὶ δύναται ζὴν χωριζόμενος τὴς 
τὸ ὕδατος φύσεως Ζιαϊ. 481 422. βιο. ὅ08 312. 62. 889 
421,26. Ζμὸ11. 690}22. τὰ ιὐοτόκα τῶν τετραπόδυν 
Ζιβι. 498 418. 15. 508 320. 17. 608 5ὅ. ὙΥ1. 8098. ΖΥβι. δ6 
132019. οΥΓἹ ὙΠορταδπη οδ8 Ζζοοὶ 18. φολιδωτα, δέρμα ἀρ- 
ρήκτον «φολιδωτόν Ζιθ1 δ. 599 .381. Ζμὸ!1]1. 691.818. ΖΙΒΙ1. 
803 331. β10. 508.310. χροιὰ μέλαινα Ζιβιι. 508 "4. 
τρωγλοδυτικά Ζπιδ. 118"16. 10.118 }19. οὔ ὙΜΊΘρτιδπη 
14. -- τὸ στόμα ποῖον Ζωλι1. 691 024. ἡ γλῶττα, ἡ 60 
ἀναπηρία αὐτῆς, ἐκ ἄν δόξειεν ἔχειν τὴν γλῶτταν ἀλλὰ 

Κρόνυ παῖς ὸ χρόνε κΊ. 401 51ὅ. 

κρόκος. γλυκεῖα ὀσμὴ ἀπὸ τῷ ,Ἀρόκυ ὰ μέλιτος ψβ9. 4213, 
οὔ 105. 106. 1494 048. κρόκος πολὺς γίνεται τῆς Σικελίας 

ἐν Πελωριαδι θ111. 840 "26, 80 (Οτοοὶ ΞΡ. γψαγ). 
κρόμμνον. τὸ τιῶν κρομμύων γένος ἐστὶ τῶν παραβλαστα- 

νόντων ΖΎΥΙ1. 101 029. ἀκ τὸς 924 838 (ἀϊϑ ῥάφανος). 20. 

926 38. 28. 926 216. τὰ κρόμμυα πῶς φυτεύεται πλά9. 

908 "7. κ277. 926311. 21. 925519. δάκνει τῶ ἀφθαλμω 
πχϑ. 926 521 (ΑΗ ΒΡ ΥΔγ). 

τὴν θάλατταν ἐκάλει 
(Ργιβαρ) Κρόνν δακρυον 191. 1512 480. --- Κρόνος βἰἀι9 
Μλϑ8. 1018 085. ὁ Κρόνυ καλύμενος κύκλος κῷ. 392 "24. 
β. 39911. --- τὰ Κρόνια: Ὅμηρος πλέων ἐς Θήβας ἐ ἐπὶ 
τὰ Κρόνια 86. 1487."19. 

κρόταλον. μετὰ θορύβυ δ κροτάλων θ101. 8891. 
τοβοτίυν ἰπίογ τα "ἔναιμα Ζιβιδ. δ0ὅ 03 2. θι ὅ. 80 κρό ταφ ος. τὸ μεταξὺ ὀφθαλμῶ ἢ ὠτὸς ὸ κορυφῆς καλεῖται 

κ ρόταφος Ζια11. 4924, οἷς τὰ περὶ τὸν τράχηλον αὶ τὸς 
κροτάφυς αἱ φλέβες κατατετα μέναι εἰσί, δυσόργητοι φ6. 
812 428. τῶν ῥευματικῶν εἰς τὶς ὀφθαλμεὲς ταῖς τε περὶ 

τὸς κροτάφυς φλέβας καῦσι πλαῦ. 95126. οἵ Οὐΐραθ ἴ 
668. 9. τῶν κανθῶν ὁ πρὸς τοῖς κροτάφοις, φλέβες ἐκ τῶν 
κροτάφων, ἐπὶ τοῖς κροτάφοις ἐπίκεινται, ἡ τῶν κροτάφων 
σύνδεσις Ζιαϑ. 491 "24. γ8. 5132 Ρ260. πλβι. 960540. 90. 
1492 426, 21, 81. αἱ ἐν τοῖς κροτάφοις τρίχες πολιοὶ πρώ- 

τὸν γίνονται οἱ ἄνθρωποι τὲς κροταάφυς" κρόταφοι δασεὶς 
εὐθείαις θριξί Ζγε4. 184 ν8ὅ, 185 38. 8.182 "16. ΖΙγ11. 
δ18 516. χθ. 798 322. φ8. 808 "δ. αἱ ὀφρ'ες αἱ πρὸς τὸς 



κροτεῖν 

κροτάφυς τὴν καμπυλότητ᾽ ἔχυσαι, οἱ τὲς ὀφρῦς ἀνεσπα- 
σμένοι πρὸς τὸν ᾿ κρόταφον Ζια 9. 491 17. φ6. 812 ΒΩ7. 
πληγεὶς παρὰ τὸν κρόταφον" ἀποκτεῖναι φώκην χαλεπὸν 
βιαίως, ἐὰν μή τις παταξη παρὰ τὸν κρόταφον αι. 488 

Β18. Ζιζ12. 561811. δ 
κροτεῖν. κροτῶντες ἀθροίζυσι τας μελίττας ὀστράκοις ὼ ψή- 

φοις Ζι40. 621 216. -- πολλοὶ πλέξαντες εὖ λυυσι κακῶς" 

δεῖ δὲ ἄμφω ἀεὶ κροτεῖσθαι (βετδοπάσπι κρατεῖσθαι, ΥᾺ] 
ΒΒ ΜΊ18, 8518) πο18. 1480 210. 

κρέτος. χαίρυσιν αἱ μέλιτται κρότῳ Ζιι40. 627.51θ. 10 
κρότων. οἱ κρότωνες (} χρότονες) γίνονται ἐκ τῆς ἀγρώ- 

στεως, ὄνος ἐκ ἔχει κρότωνας, τὰ πρόβατα ᾧ αἶγες ἔχυσι 
κρότωνας (ν 1 κρότονας) Ζιε19. 5532 51ὅ. 81. 551 515,16. 
(ἄφυο ΟἿ 807. 51.352, 390. ΗΙρΡροδοβοὰ ονῖπα δι. δος 
οὐ Αρᾶγιβ σἰοἰπαβ Οὐ. Εἰοΐηὶ ρὰ Καὶ 683, 6. ἐοτῦ ᾿χοάββ8 15 
τουϊοαϊαῖυβ, ΜΟΙ]ΟΡΒασαΒ. ον οὖ Η]ρροθδοβοδγυπι ΒΡ ΑΖι 
1166,.28. δι 227, 41. οὕ Μ 205. 280.) 

Κροτωνιᾶται 9101. 840 320. Κροτωνιᾶται Συβαρίταις ἐπο- 
λέμον [541.1561}80. Κροτωνιατῶν πολιτεία 411. Κρο- 
τωνιάτης ᾿Αλκμαίων ΜΑδ. 986 526. Ζιη1]. 581 310. ΖΥγΎΖ. 20 

752 25, Κύλων ἢ 86. 1486 529, Μίλων Γ 417. 1556}4. --- 
Κροτωνιᾶτις θ101. 840 817. 

κρϑέειν. ὅταν κρσωσι (τὲ ξύλον) ἐχ τῷ ἑτέρα ἄκρυ, κατὰ τὸ 
ἕτερον ὁ ὃ ἦχος φέρεται συνεχής ακ802 "8 2. κραομένων σφόδρα 
τῶν χορδῶν Ψβ12. 424282. ὑπὸ τὴν δὲν κρόειν πιθ89. 85 
921 "26 ὙΝεδύραὶ Ηδυιποηῖκ ἃ Μεϊοροοῖο Ρ112. 

κρυνὸς ὕδατος ψυχρῶ θ114. 841 422. 
κρυστικό ς: ἡ φωνὴ ἡδίων ἡ ἡ τῷ ἀνθρυΐπυ, κρυστικὰ δὲ μᾶλ- 

λον τὰ ὄργανα τὸ στόματος πιθι0. 918 338. 
κρύβδην τὴν ψῆφον φέρειν ρ19. 1488 328. 80 
κρυόεσσα ἰωκή (Βοπι Ε 140) 148. 1508 342. 
κρύος ἰσχυρόν μββ. 861 422. 
κρύπτειν. ῥᾷδια κρύψαι τὰ εὐμετα λητα 41] Ῥα12. 1878 

429. ἐν τοῖς φυτοῖς κεκρυμμένη Κ᾿ ὅκ ἐμφανὴς ὴ ζωή 

φτα!. 818 512. πρῶτον τοῖς φανεροῖς, εἶτα τοὶς κεκρυμμέ- 85 
νοις ἀκολυθήσωμεν φτα!. 815"10. --- κρυπτός. κρυπτῇ 
ψήφῳ ρ8. 14341. 

κρυπτία ἡ καλυμένη παρὰ Λακεδαιμονίοις Γ 49ῦ. 1558 "19. 
κρυπτικῶς πυνθάνεσθαι τθ1. 156514 (οὗ κρύψις). 
κρύ ἴσταλλος, πῆξις ὑγρῶ ψυχρῶ, ὑπερβολὴ ψυχρότητος, 40 

ὕδωρ πεπηγός Γβ8. 880}28, 26. μὸϑ. 385 "7. 10.388}11. 
Μη2. 1048 39 ΒΖ. Α612. 9516. κά. 894 ι26. .2μβ8. 649 

511. σκηνοποιεῖσθαι, περιπατεῖν ἐπὶ τῷ κρυστάλλε μα12. 
8548.084, 849 82. πΠΧΎ 84. 98ὅ 4832. κρύσταλλος ἄκαυστον, 

θραυστόν, κατακτὸν δ᾽ ὅ, τήκεται ὑπὸ θερμῦ μὸϑ. 881519, 45 
386410. 8. 885 582. ἡ ἰχάλαζα κρύσταλλος μαι2. 841 
586, 848.482, τὰ ἀπὸ τς ὸ κρυστάλλυ ὕδατα φαῦλα 
206. 1516}14. 

κρύψις. ἀδικῶσιν οἷς ὑπάρχει κρύψις ῬαῚΣ. 1872 582. προ- 
τάσεις λαμβάνειν πρὸς κρύψιν τῇ συμπεράσματος τθ]. 1 ὅ το 
Μ28, 26, 1516. 

κτᾶσθαι. τὰ χρήματα οἱ κτησάμενοι μᾶλλον στέργυσι τῶν 
παραλαβόντων ΗΙΊ. 1168 5238. δ. 1120}11. κτᾶσθαι, ΟΡΡ 
χρῆσθαι Πα1. 1265 "82. ορρ φυλάττειν Πγ 4. 1217 "26. 
χτήσασθαι τὸ τίμημα τὸ διωρισμένον Πδό. 1292}80. κε- δ 
κτῆσθαι πολλαί, γὴν, μακρὰν ἐσίαν. τὰ ὅπλα αἱ Πδ11. 

1296]. 4. 1290}16..18.1297529,81. ζά. 1819 88. βδ. 
1208 520, 2ὅ, 82. τὸ κεκτημένον (οοἸ]θοἴϊνα, οὗ τὸ γεωρ- 
γικον) μετρίαν ἀσίαν πὸ 6. 1292}2 δ. κτήσασθαι 58 οὈἱθοῖο 

Κτησίας. 411 

1096 584. 1097 δ. 
κτείνειν. κτείνῃ, ὁ ὁ ἀποθάνῃ Ἠεῖ. 1182 38. κύριος κτεῖναι 

Πγ14. 1285 ΤᾺ 13. κτείνειν, σοπὶ φυγαδενειν. ὀστρακίζ εἰν 

Πγ17. 1288 βρᾷ, ἵνα κτανωσι θὴρ᾽ (Απιεΐρμοι ἔν 2) Ρβ28. 
1899 Β26. 

κτεῖίς. 1. δῃΐμια]. γϑίδυίαν ἱπίθγ τοὶ ὀστρακόδερμα ἢ ἀποδα 
Ζιθι8. 599.510. 80. θ0 "8. ι87. 621 10, ταὶ ὀστρακώδη 
Ζιε15. 541 518,24, τὰ ἀναπτυκτα τῶν διθύρων Ζιὸά4. 828 
416. Ζμὸδ5. 619 056. 7. 688 15, τὰ ἀπολελυμένα, τὰ κχις 
νητικα Ζιθι8. 599518. δ4. 528.280, τὰ τραχυόστρακα, τ' 
λιμνόστρεα, τὸ ῥαβδωτά Ζιὸά. 5238.428, 24, 25. οἴ τ. 
841 Β11, 39. 281. 1528 .9, 12. τὰ τριχυίδη (δγαποῖαθ) 
τοῖς κτεσὶν ΟἹ χτεισί) ὑπάρχει κύκλῳ Ζιδ4. 529 ον τῷ 
συνάγειν συΐζονται" ἐπὶ θάτερα συγκέχλεισται. ὥστε ἀνοίγε- 
σθαι ἐπὶ θάτερα ὼ συγκλείεσθαι" οἱ κτένες, ἐάν τις προσ- 
φέρη τὸν δακτυλον χάσκυσι, [ὼ] συμμύμσιν ὡς ὁρῶντες 
Ζμὸδ. 619 526. 1. 688 515. Ζιὸ 8. 586511 Ῥίς Αὐν ϑοπηθα- 
Ῥέγρ 19. ἐν τοῖς ἀμμωδεσι λαμβανυσι τὴν σύστασιν. ἄριστοι 
ὅταν πύωσι, τὸ λεγόμενον υἱὸν ἡ τὸ λευκὸν ἐν τοῖς μεγάλοις 
κτεσὶ φανεριί ἐστιν, ἐπὶ θάτερα τὴς περιφερείας ἔχυσι τὸ 
ον, τῷ ἔαρος ἔχυσι τὰ ὠκ Ζιε15. 54714, θ80. 601 }8. 
ὁ 4. 539 γι Ζμδυ. 6880 028. Ζγγ11. 168 "12. μάλιστα 
ταχεῖαν, ἔχυσι τὴν αὔξησιν Ζιε1 5. 541 524. ἀφανίζοντδί τινα 
χρόνον ἐν τῇ ἄμμῳ, φωλῦσιν ὑπὸ κύνα (ἀρύπτυσι γὰρ 
αὐτύς) Ζιε15. 541 032. θ18. 599"18, 18. ὁ κτεὶς μάλιστα 
ὼ πλεῖστον κινεῖται δ αὐτῷ πετόμενος" ὅταν φέρωνται ἀπε- 
ρειδόμενοι τῷ ὑγρῷ, ὃ καλῶσι πέτεσθαι, ῥοιζῶσιν οἱ κτένες 
ΟῚ οἱ κτεῖς) Ζιιϑ7. 621 "10. δ4. 628 .4831. 9. 685 δ26 ΑἸ. 
(οὔ Αυρθην}}]θ σοποΆγοϊος 11 55. ΟἸΐν] Ζοοὶ δάἀγαίϊοβ 120. 
Ψομηϑίύοη δομ Υ]} 184. ΤΠ ΔΠαἀβθογΟυ 9 188. ΜΟΥ Ατομῖν 
Ε ῬΆγ8 1851 Ρ 252. Οταθα ἀϊ6 [π86] [μι581π. 46.) οἱ αὐχμοὶ 
ἀσύμφοροι αὐτοῖς Ζιθ20. 608 320. ΘΛ ΘΓΆΠΙΌΤ ὁ κτεὶς 

κοῖλος Ζιὸ 1. 625322. οΥ5 1845 Αυῦ. οἱ μεγάλοι, μεγάλοι 
εἰσὶν οἱ τὴν ἑτέραν θυρίδα πλατεῖαν ἔχοντες οἷον ἐπίθεμα 
Ζιδ4. 5297. οἱ πυρροί Ζιθ20. 608 550. διὰ τί ἐν τῷ Πυρ- 
ραίῳ ποτ᾽ ἐξέλιπον Ζιθ20. 608 531. ὀδρύατα, Θογασῃ Ζιθ20. 
6038 .522. --- τὸ ὄστρακον τῷ ναυτίλν οἷον κτείς Ζιδι. 525 

422 Αἰ. τὸ τῶν ἀκαληφῶν γένος κατεσθίει ὸ ἐχίνυς ὼ 
κτένας Ζιδθ. 5318. γίνονται ἐν τοῖς κτεσὶ (Υ] κτένεσι) 
καρκίνοι λευκοί Ζιε1 5. δ41}29. (Ροούπποι]αβ αἀΖαα, ρότομοϊθ 
ΟΠ] 626. Ρεροίθη Βη Μ΄192. ΚαΖμ 180, 28. Ε 808,82. 
Κ'ὅ171. 8. ΑΖγ 34. Ῥρούθη ᾿ηαχὶπιὰ8 δι Ογ. Ῥεοείθη ὅ8οο- 
Ῥδθὰβ ΑΖΙ1178, 18. Μὲ 289. πυρροί Ρ γαῖα.) 

2. ὁδταυουϊα, ἕω ἐγκανθίδες. ἐὰν δ᾽ οἷον οἱ κτένες κρε- 
δες ἔχωσι τὸ πρὸς τῷ μυκτῆρι Ζια 9. 491 025 Αὐϑ. οὗ 5 
1.80. οτορούθπι ὙΒοπιδθ. Ββῃὶ 6 νΟΥ8 Φ.ΔῸ ἰαῦ ἰκτῖνες. 508 

Υ κτείς νοϑιεϊρίατα Π]υα πιριαθτᾶπδα πιοϊδηῦβ ἴῃ ΔΏΡΕΪΟ 8ῃ- 
ΦΟΤΟΥΘ Φουα] Ἰαύθῃβϑ βίσῃὶῆο οὕ Θα]θη ΙΥ̓ 196: ὧν δὲ οἱ 
κτένες οἷον κρεῶδες ἔχοντες πρὸς τῷ μυκτῆρι, πονηρίας..... 
ταῦτα μὲν ἐν τῷ αἱ περὶ ζῳων ἱστορίας ᾿ Αρ. ἔγραψεν. 

κτῆμα. ἀεῇ ὄργανον πρακτικὸν ᾿ χωριστόν Πα4. 1254510. 
2. 1258 081. τὸ κτῆμα ὥσπερ μέρος αὐτὸ Ηε10. 1184 
Ρ10,16. Πχ4. 1254.39. ἐχ ἡ αὐτὴ ἀρετὴ κτήματος ᾧ ἔργυ 
Ηδά. 1122}}15. χτήματα ἔμψυχα, ἄψυχα οαθ. 1845 528. 
κτήματα. ΒΥπ κτήσεις ΠβῚ. 1261 "8, 8. -- κοινωνεῖν κτη- 
μάτων ΠΒῚ. 1261 8δ. δημενειν τὰ κτήματα τινος Πεῦ. 
.1805 86. 

κτῆνος. ἀποσφαξας τὰ κτήνη Πε5. 1805325. μεταβάλλειν 
τοῖς κτήνεσι διὰ τὰς νομαῖς Πα8. 1256 488. 

Πε2. 18302540. ὁ χτωώμενος, οἱ κτώμενοι. ἱ 6 οἱ εὔποροι ὁ Κτησίας ὁ Κνίδιος Ζγβ2. 188."2, ἐκ ἀξιόπιστος ζιθ3θ. 800 
Πὸδ. 1292.341. 6. 1292}}81. --- κτητὸν ἢ πρακτὸν Ἠαά. 48. γὙ22. 528 8228. β1. 501 52ὅ. 

ΕΥ̓ 



412 κτῆσις 

τῇ σις, ΟΡΡ ἀπόλαυσις Ργϑ. 1410 86. ὉΡΡ χρῆσις γ Ἀν. - 

αὶ κτῆσις Μέρος τὴς οἰκίας, πλῆθος, ὀργάνων, χρήματα ὼ 
πλῶτος, ἐκ δεσπότυ ΌΝ δύλε. ὅχ ἔστι μέρος τῆς πόλεως, 

πολλὰ ἔμψυχα μέρη τῆς κτήσεως ἐστι Πα4. 1256828, 81. 
8. 1286 “8, 10. γ4. 1271 88. γη8. 1828 884,85. περὶ πάσης 

κτήσεως ᾿, χρηματιστικὴς Παϑ8. 125651. ἄθλιοι οἷς πλείονος 

ἀξία ἡ κτῆσις τῆς ἰδίας φύσεως 89. 1492 38. --- πότερον 

4 κοινὰς εἶναι δεῖ τὰς κτήσεις ἢ ἰδίας Πβι. 1261 "δ, 5. ὁ: 

1262 "40, 1268.32, 26, 88. πότερον ἰσότητα κτήσεως ὑπάρ- 
χειν δεῖ ταῖς πόλεσιν Πβτ. 1200.088.,540. τὰς κτήσεις, μὴ 
ποιεὶν ἀναδάστυς Πε8. 1809 51ὅ. σώζειν τὰς ὑπαρχύσας 
σοι τῶν ἀγαθῶν κτήσεις ρ1. 1421 521. ἡ μέση κτῆσις βελ- 
τίττη Πὸ 11. 1295 νδ. 

κτητική, μέρος οἰκονομίας Πα4.1 1258 ν28, ἡ δικαία Πα 7. 

1265 "81. ἡ κατὰ φύσιν κτητική Παϑ. 1206 088, 28. 
κτίζειν. ἐπὶ τῶν πρώτων οἰκησάντων, ἥ κτισάντων ΠΎΪ. 1278 

558. οἱ κτίσαντες ἢ κτητάμενοι χωραν βασιλεῖς κατέστησαν 
ΠΕεΙΟ. 1310}88. Φωκαεῖς ἔκτισαν Μαδσαλίαν ἢ 508. 1561 
489. 

κτιστής. ἰάμν ἐκ ἀπὸ τῷ κτιστῇ 507. 1861 328. 
κυαθος. 1. κύαθος ὕδατος μβ2. 850 "28. κυαθος ὕδατος 

κύκλῳ φερόμενος Οβ!ι8. 295519. --- 2. ουουγθίθαϊα, ὁ κυα- 
θοὸς παύει τὰ ὑπώπια πθ9. 890 57. 10. 890 "21. 12. 890)84. 

κύα μος. τὸ ὀίθυρον τῶν κυάμων Ζγγ2. 152 532. οἱ κόκκοι 

1ι᾽ο 

κύημα 

κυβευτής (εἶδός τι ἀνελευθερίας) ΗἨδ 8. 1122 51. 
κυβικοὶ ἀριθμοί πιεϑ. 910 886. 
κύβος. δυο μόνα σχήματα »μσυμπληροῖ τὸν τόπον, πυραμὶς ἃ 

κύβος Ογ8. 806 57, οἱ δύο κύβοι κύβος Αγό. 16 "18. -- 
ἐν κύβων πτώσει ἡεη14. 1341 822. --- ἀριθμοὶ τετράγωνοι, 
κιίβοι ΑΥὙΙ 0. Τὸ 58, Μνθ. 1098 "7. 

Κυδίας ἐδημηγόρησεν Ρβθ. 1884 082. 
κύειν ἴα φέρειν, πληρῶσθαι. κύων χύει ἑξήκοντα ἡμέρας" 

ἔλαττον ὁ φέρει τῶν ἑξήκονθ᾽ , ἵμερῶν" ,πύυσι τριάκοντα 
ἡμέρας" πρόβατον αὐτοετὲς ὁ ὀχεύεται ε κύει Ζιε1 4. 5451, 
8224.11]1. 548 Ρ16. κοχλίαι κύοντες φαίνενται Ζιει 3. 544 828 

(ἐρωτᾷ τὰ παιδικαὶ εἰ ἤδη ἐξ αὐτῷ κύει ΠΕΙῸ. 1811 1) 
καθ᾽ ὁμοιέτητα τινα, ὼ τίκτειν λέγονται ἔνια κύειν, ἀρ- 
χονται χύξειν. Ζιδι1. 587 "24. Ε11. δ48 ν14. ἐπιμελεῖται ὃ δὲ 
(ὁ ἄρχων) Ἂ τῶν γυναικῶν αἱ ἄν φῶσιν ἐπ᾽ ἀνδρὸς τελευτὴ 

κύειν 381. 1841 δ11. -- κύει πολλὰ κυήματα Ζιειῖ1. δ48 
522. ὄρνις κύσσα ὑπηνέμια Ζγα 31. 180 "4. δίδυμα κύυσά 

τις ἐπεκυησε τρίτον Ζιη 4. 585 411. αἱ τὰ ἄρρενα κύυσαι 

Ζιη4. 584518,20. δέχεται ὀχείαν κύοντα τῶν ζῳων γυνὴ 
ἢ ἵππος Ζιη4. 585 38, 24. οἱ ὄροβοι ταῖς κυώσαις κα συμ- 
φέρωσι Ζιγ21. 522 Ρ29. -- κορακῖνος ἄριστος κύων 5. 

ΒΎΏ ὅταν κύη Ζιθ80. 601 Ρ2ὅ, 4. --- τὸ κυόμενον ΟἹ κυε- 

μενον) ἰᾳ κύημα, ἔμβρυον Ζγα22. 180 ά εὖ δ᾽ 5. 1718 521, 
18. οἵ κυεῖν. 

τὸ πυάμν εἰσὶν ἐν θήκαις φταῦ. 8207. συμφέρει φυτεύειν 356 κυεῖν. ΓμοὉ Ῥαγδὶ ὅ56. ἤδη δὲ καὶ Χ, ἐνιαυσία (ὄνος) ἐκύησεν ὥστε 

περὶ τὰ σμήνη κυσμυς Ζι40. 621 17. πιαίνονται βόες τοῖς 

φυσητικοὶς οἷον κνάμοις ἐρηριγμένοις, χλόῃ κυάμων Ζιθι. 

598 ὑτ. κυάμων πλῆθος ποιεῖ καθιέναι τὸ ὅθαρ Ζιγ21. 222 
588. κύαμος δια μμασώμενος πθθ. 890 Ἀ28. μείζυς κυάμων 
Ζιζ3. ὅ61 480, οἵ κέγχρος. διὰ τί οἱ Πυθαγόρειοι ἀπέχονται 80 
τῶν κυάμων 190. 1512 57 (ΛἸοῖα ἴδθα 1). 

κυάνεος, κυανὸς. τὸ κυανῶν μεταξὺ λευκῦ ὼ μέλανος αι4. 
442 324. φωκαινα, ἀλικυὼν αἱ τὸ χρῶμα ἔχει κυανῶν Ζιζ12. 
866512. ι14. 6101. ἢ 272. 1527 586. ἀναρρηγνυμένα 
τὸ φωτὸς ἐκ κυανέυ ὶ μέλανος μαδ. 84215. θάλαττα 85. 
κυανέα πχΎΘ. 982381. κς87. 944 21. 

Κυάνεαι θ105. 88914,.840"1. 
Εὐδττε ὁ τα τὸ μὴ διωρισμένον τῆς θαλάττης διὰ βαθος μέ- 

λαν ἢ χυανοειδὲς φαίνεται Ζγεϊ. 119 "88. οἴ χϑ. 194512. 
μέλαν ἰσχυρῶς ὸ κυανοειδές χῇ.- 198.5β18. 

γίνονται οἱ βότρυες κυανοειδεῖς, ὅταν τὸ φοινικιῶν πολλῷ ἢ 
ἀκράτῳ τῷ μέλανι μιχθῇ χό. 195 "29, 190 .580. 

κύανος. 1. ταθίδ!!ατα. κυάνν (κυανῷ ΒΚ, ν] κυανϑν) τὸ μέ- 
ταλλὸον ᾧ χρυσοκόλλης θ58. 884 020. --- 2, αΥΒ. ἀ680 
Ζιι21. 617 528-28. (οοογαϊουβ ὅδΖαο, οἶγοο ΑἸ τοὶ. πετρο- 

᾿ κόσσυφος Οτοίθηβίατ). τρθγ]6- Ὁ]6α, ᾿Γαγάυβ ογϑηῆυβ, Ροῖγο- 

οἰομ!α ογϑῆδ Βείου ΑἹ 24. 8ι. γ. Καὶ 982,1. ΑΖΙι1 100, 
θ4. οὗ [πὰ 88. Βεϊοηΐο τοίγαρδίυῦ Μουῦ- δε ]ατὰ οἰβθδυχ 
ΝΙ 86. ἀοϑηδν ανὶβ ἀθ ζϑπογ ρίθογατῃ, 8 Κ σοθγαΐθαβ. Ο 1 

τὸ τελευταῖον 40 

48 

818. ῬΒΆΓΟ Ββιμθγοια 8. ἱπᾶθχ οὐ 1122. Οδσι μία τηυγαγίθ, 80 
Ῥιομβοάτγοποι ταυγαγίὰ (ὁ 18-17, δὰ 122, 18. ΟΥΙΔΙὰ 76.) 

κυανόχρων τῆς θαλάττης ἔδαφος (ΑἸεϊάαπ.) Ργϑ. 1406 35. 
κυβεῖαι ἢ πεττεῖαι Ῥα11. 1371 348. 
κυβερνᾶν, αἴδὺ κωπηλατεῖν ρ2δ. 1488 538. --- ἡ ἀρχὴ δοκεῖ 

περιέχειν ἅπαντα ᾧὶ κυβερνὰν (Απαχίπι) Φγ4. 208 "11. ΡΆ85 
τὴν δύναμιν κυβερνᾶσθαι ἐκεῖθεν μα 2. 889 328. πιοὰ κυβερ- 
νω μένης τῆς διανοίας αὐτοῖς πλὸ 12. 964 Β17. ᾿ 

κυβερνήτης Παά. 1258 028. γ0..1279 58, δ. 11. 1282 “10, 
22. ἀϊδὺ ἐρέτης, πρυρεύς Πγ4. 1216 528. --- τὸν δαίμον᾽ 

ἔχει κυβερνήτην ἀγαθὴν ἡεη14. 1247 421. 
κυβερνητικός ΠΎΙ1. 1282 310. 

ὃ5 

60 

ὼ ἐκτραφῆναι Ζιεϊ4. 545 028. τῶν ἰχθύων ἀγελάζονται οἱ 
μὲν κυῦντες Ζιι 2. 610 8. κινητικωτερώ ἐστι κυύμενα τὰ 

ἄρρενα τῶν θηλέων, ἱκανὴ τῷ κυυμένῳ ἡ διὰ τῷ ὀμφαλϑ 
τροφή, ὴ ὑστέρα συμμύει Μέχρι τῶν κυυμένων ταὶς γυ- 
ναιξίν, τὰ γόνῳ κυύμενα ὠά Ζγὸ 8. 115 "1. 8. 111 .528. ὅ. 
118 015. Ζιζ2. ὅ60 "11. ἀπολυθῆναι τῆς κυύσυης πνά. 488 
218. 

κύημα. Ξ86ρ6 Βγα τὸ Ὑνγνόμενον, τὸ συνιστάμενον. κύημα 
λέγω τὸ πρῶτον Αἴγμα θήλεος ἣ ἄρρενος Ζγα30. 128 "84. 
18. 724 018. πῶς ἔχει, ἐκ τίνων συνίσταται τὸ κύημα τὸ 

πρῶτον Ζγβ3. 18116. α22. 1808. αἰτία τοῖς συνιστα- 

μένοις κυήμασιν ἐστιν Ζ2γὸ 8. 11: . ἡ ἀρχὴ τὸ κυήματος, 

ὅταν μετάσχῃ τοιαύτης ἀρχῆς τὸ περίττωμα τὸ τῷ θήλεος 
κύημα Ὑίνεται,, τὸ ἀποκρινόμενον ἐν τῷ πνεύματι τῆς ψυ- 
χικῆς ἀρχῆς χύημα ποιεῖ ΖΥΎ11. 162 8, 11. β8. 181 "84. 
- ἐκ ἐξ ὁποσυῶν γίνεται κυημα, τὸ τὸ κυήματος μόριον, 
σπέρμα ϑθὲν μόριον. τῷ γιγνομένα λνήματος, ἀθὲν μόριον 
ἐστι τὸ εἰσελθὸν τῷ γιγνομέναυ κυήματος Ζγδά. 112 421. 
Ὑ11. 162 "δά, 168 52. α22. 180 1, β8. 180526. ἃ αὐξη- 
σις, ἄφεσις τῷ κυήματος, ἡ εἰς τὸ κύημα τροφή Ζγβ. 

140 ΙΖ δδ. 114 434. Ζιθ30.. θ08 41, ἡ γινομένη ἐν τῷ 

χυήματι κίνησις, ἡ Ὑνομένη ὑγρότης ὑὁδὲν συμβαλλεται τοὶς 
θήλεσιν εἰς τὸ κύημα, τὸ περίττωμα ἀναλίσκεται εἰς τὸ 
κύημα Ζγὸδ4. 112 024. 3.113 58, β4. 139 .521. --- τὸ μέ- 
ριον ἐν ᾧ ἐγγίγνεται τὰ κυήματα Ζγαιθ. 121.428. - ἐν 

τῷ κυήματι πάντων ἐνόντων τῶν μορίων δυνάμει ἡ [ ἀρχή 

Ζγβά. 140 81. ὅχ ὡς ἄψυχον ἂν θείη τις τὸ κύημα, πέ- 
τερον ἐνυπάρχει τῷ σπέρματι ὼ τῷ ̓κυήματι μόριέν τι τὴς 
ψυχῆς ἢ ἥ ὃ, τὴν θρεπτικὴν ψυχήν τὰ σπέρματα ἢ τα κυή- 
ματα τὰ χωριστὰ ἔχει Ζγβϑ8. 1830582, 81, "9. ---- τὸ ᾧον, 
σκώληξ κύημά τί ἐστιν Ζγα 28. 181 20. Ὑ11. 102 88. 
τίσι γίνεται ἄνευ ὀχείας σύστασις κυημάτων" ἐν ὅσοις τὸ 
ἄρρεν ὼὶ τὸ θῆλυ μὴ κεχώρισται, τύτοις τὸ σπέρμα οἷον 
κύημα" ἐἀδὲν ἧττον τά τε σπέρματα τὰ κυήματα. τῶν 
ζῴων ζῇ τῶν φυτ' ὧν" τὰ φυτὰ προΐεται ἐἰ γονὴν ἀλλὰ 
κύημα τὰ καλύμενα σπέρματα Ζγβϑ8. 180 584. 1. 184 "δ. 



κύησις 

α20. 128 583 (βονεβ 8386). 28. 7181 38. Ὑ]. 150510. - τὸ 

κύημα τὸ πρῶτον ἀδιόριστον Ζγγ9. 158 3535, ἀτελὲς ἀτε- 

λέστερον ἀτελέστατον, τέλειον τελεωθέν ΖΎΥΤ. 15119. 8. 
158 311. 9. 7568 337. 7. 157 481. 9. 158 ."38. Ζιαῦδ. 4897, 

18. Ζγβε. 181 59. 11, χωριστόν, χωριζόμενον Ζγβϑ8. 186 
59,11. τὸ κύημα διαρθρύμενον ἢ αὐξανόμενον, πὐξημένον 

Ζιαῦ. 48910. Ζγδδ. 118 518, αἱ σφοῦρα φανερόν, μικρὸν, 
μέγα Ζιζ 11. ὅ11 329. 615. 6899 "24. Ζγγά. 158 384, ἵν 
μόνον, πολλά Ζγὃδά. 1712 585, 25. ΖΙΕ11. ὅ43 028. μονό- 
χροα ΖΎΥΙ.181}80, μαλακόν, σκληρόδερμον, σκληρὸν Ζιε28. 
δ5ὅ ν26. ΖΥΎ8. 168 519. 9. 158 018, συνεχές, γλισχρότης 
περὶ τὸ κύημα. πολλή Ζιζι4. 568 .522, 28. Ζγβι. 188.324. 
κυήματα μὴ ἐνόντα Ζιζ 10. 565.521. --- ὅταν συστῇ τὸ 

κύημα Ζιι81. 621 328. Ζγα 28. 181 518. 4, 189 588. δῖ. 
110.812. τὸ κ. ἔχει αὔξησιν, λαμβάνει τὴν τροφήν, φθεί- 

ρεται, ἐκπίπτει Ζιηβ. 588 018. 4. 584310. Ζγβά. 140588. 
γ4. 158 .580. δὅ. 118 11. ἐκτρέφει, σχίζεται, καταρρεῖ εἰς 
τὴν γὴν, νοσεῖ, πάσχει, πηρᾶται, κατεσθίεται Ζιη8. 58810. 

ε80. 556 }8. θ2. 591 81. 18. ὅ98 6. ζ18. 5671 Ὁ15. Ζ2γδδ. 
114 518, 18. 1. 110 ν87. β8. 148 "δῦ, 149 δ, ἐξελαύνειν 30 

τὰ κυήματα Ζιζ 11. 510}10. προΐεται τὸ »- εὐθέως, τα- 
ἕως Ζγαξ1. 129 082. Ζιζι2. 566 "6. --- τὸ χύημα ἐν τοῖς 

ὄρνισι, ἤδη κ. ἔσχεν ἡμίονος, τὸ κ. ἐξ ἵππυ ὼ ὄνη ΖΥΎΎ. 
15182. 2. 152 06. β8. 141 027, 148 Ῥδ. κνήματα ἰχθύων 
Ζιζι8. 501 528. 14. 568 511. 17. 571 528. Ζγβδ.141586. 26 
Ὑ1. 150 028, μαλακίων Ζιε18. 580 "2. συνίσταται κυήματα 
τοῖς ὄρνισι ὼ αὐτόματα, τὰ καλυίμενα ὑπηνέμια, ΖγΎΎ1. 149 

485. ἀἰδὺ σπέρμα, θορός ,Ζγαιϑ8. 119 038. γ7. 51.416. 
κύησις. ἐντὸς πῶς ἔχει ὸ, πὴ διαφέρει τὰ περὶ τὴν κύησιν 
Ζμὸ 10. 6895171. συμβαίνει διαφορὰ περὶ τὰς κυήσεις ἐπί 80 
τε τῶν ἀνθρώπων ὸ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων Ζγὸθ. 116328. 
αἱ ὑ στέραι αἱ περὶ τὴν κύησιν Ζμὸ 10. 689 48. ψὰ ἄνευ 

κυήσεως Ζγγ5. 186 "16. αἱ κυήσεις ὺ αἱ τῶν ὑπηνεμίων 

ψῶν συλλήψεις, ἡ ἥ κύησις ἡ ἡ ἱ αὔξησις Ζιζ2. 56011. 39. 
518 Ῥ25. ὁ γινόμενος ὑπὸ τῶν ων ογΎκος ἐν τὴ κυήσει, 

κυήσεις ἐκ τῷ ἀνακάπτειν τὸ σπέρμα Ζγα16. 1721 ἀ20. ,»ὅ. 

108 ."8, Ῥρ, κύησις τῶν ὀστρακοδέρμων Ζιθ80. 607 νά. ὅταν 
νοσήση (τπος) ἐν τῇ κυήσει Ζιζ24. 511}20. ὁ χρόνος, οἱ 
χρόνοι; ἡ ὥρα τὴς κυήσεως, τῶν κυήσεων Ζιεῖ 1. 549 "12. 

ζι1. ὅ11.324. 28. 611 ῬΊ. 28. 518.5380. 3ὅ. 580 819. 628. 40 
606 Ρ22. Ζηβτ. 146282. ὃδ8. 110 521. 10. 111.8382, Ὀ17. 

διετὺς ἡ κύησις Ζγδιο. 117116. αἱ κυήσεις ἐλιγο ὄνιοι, 
πολυχρόνιοι Ζιεδ. 642"28. πιϑ. 891 "26. ζῴαᾳ περὶ τὴν 
κύησιν ἄριστα Ζγα 19. 121 58. μίηνυται ὧν ἴσοι οἱ χρόνοι 
κ ἐγγὺς αἱ κυήσεις Ζγβά. 1838 029. ἐν ταῖς πκυήσεσι τὸ 45 

οἷν αἰσθάνινται αἱ πλεῖσται Ζιηδ. 885 382. τῆς Κριθηίδος 
μετὰ τὴν κυησιν εὐθέως τελευτησάσης 66. 1481 36. 

Κυζικην ὧν ἱπνδπΐαπι οδοοποπιίοαμα ο0β1847}81. 
Κυθήρᾳ (εχ δηθαυο δρί ρτϑπυπιδίθ) θ188. 843 Ρ21. Κυθηρα 

νῆσος πόλιν ὁμώνυμον ἔχυσα πρὸς τῇ Κρήτη 418. 1856 50 
θχ8. -- ,Κυθηρίων πολιτεία [418. 

Κύθνος μία τῶν Κυκλάδων νήσων ἔ 419. 1856 022. --Κυθ- 
νίων πολιτεία 419, 480. --- Κύθνιον χωρίον τι Αργυς 
480. 1656 588. 

κυθνώλεις συμφοραί υὑπὰθ ἴῃ ρῥτονογθίαμι ἀθίογίπι Κὶ 480. δ5 
1556"28. 

κυΐσκεσθαι. κυΐσκεται, κυΐσκονται τῷ ἔαρος. περὶ τὸν μῆνα, 
μέχρι τῷ μετοπώρυ Ζιε11. 548 }19. ζιτ. ὅΤ0 "52, 22. ὅΤ1ὅ 
817. ὡς κυϊσκομένων τῶν ἰχθύων ἐκ τῷ ἀνακάπτειν τὸν 
θορόν Ζγγδ. 156 "7. ἐκ (ἀπὸ) μιᾶς ὀχείας κυΐσκονται Ζιζι 8. 60 
5878 384. 20. 51418. Ζγδά. 1711 11. κυΐσκεται ἐν ὀλίγαις 

δ 
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κύκλος 418 

ἡμέραις, ἐν τρισὶν ὀχείαις Ζιζ39. 518 Β14. 19. 518 "17. ὄνος 
ὀκέτι λαμβάνει πλῆσμα δὲ κυΐσκεται τῷ λοιπὸ βὶω παντός 
Ζιζ28. 811 .5382. οἱ θῶες ὁμοίως. κυΐσκονται τοῖς κυσι ι Ζιζ3 ὅ. 

580 "26. οἱ ἰχθὺς ἀρχόμενοι κυΐσκεσθαι ὠγαθοί Ζιθ80.607 
58. --- κυΐσκοντα ν] Ζμὸϑ8. 684 424, τίκτοντα ΒΚ. 

κυκᾶν. γλῶσσ᾽ ἐκύκα κακόν (ΒΑΡΡᾺ ἔν 29) Ῥαϑ. 1367 12. 
- θάλασσα κυκιιμένη ἐκ βυθῶν θ130. 848 324. πολλῶν 
κυκω μένων πχΎ29. 984 »1ά. 

κυκεων, ἀϊδθῦ ὁ γλυκύς, ὁ ἄκρατος πγ12. 873 Β26. 

Κυκλαάδες κϑ. 398 515. Κυθνος μία τῶν Κυκλάϑων νήσων 
419. 1586 "22. 

κυκλεῖν. τὸν αὐτὸν κυκλήσομεν λόγον Ογ2. 800 3838. 
κυκλικός. ὑπὸ τὴν τῷ κυκλικὸ (16 τῶ κυκλῳ φερομέν) 

σώματος σφαῖραν ΟβΊ. 289 "580. --- κυκλικῶς κινεῖσθαι 
Οαϑ. 212 "24. 

κύκλιος. ᾿Αρίων πρῶτος τὸν κύκλιον ἤγαγε χορέν 827. 
15841. 

κύκλος. κατὰ κύκλον (ξροὰ ν 14) Φθ1. 251 348. --- σοο- 
ταθύσϊοο ἀδῇ ἐπίπεδον ἐκ τῷ μέσυ ἴσον Ῥγ1. 1401 547. Ἂ91. 
92 "22. οΡΡ εὐθύγραμμον Αβ25. 69 582. ὁ κύκλος σχῆμα 
ἀγώνιον Μὸ14. 1020 485, σχῆμα τέλειον πρῶτον, καλλι- 
στον Οα2. 269."20. 9. 279 "2. βά. 286 "18, 32. Μὸθ.1016 
416. πις 10. 910."86. τὸ κύκλῳ εἶναι ὼ κύκλος ταὐτό 
Μζ10. 1036.1. ἐκ ἔστιν ἄπειρος κύκλος Οαδ. 212 ν20. 
γράφειν κύκλον μβ6. 868 328. μχ]ὶ. 849 λ1ὅ. κυχλν τὸ 
μέσον λαβεῖν Ηβ9. 110952ὅ. ἡμαϑ. 1181 087. τμῆμα 
κύκλιν αθ. 848.512. κύκλος ἐπιπέδυ (εὐθείας) κατὰ ση- 
μεῖον ἅπτεται μχϑ. 851 "22, πκγά. 981 27. οὗ Μβ2. 998 
48. κώνυ βάσις κύκλος πγ8. 8712 487. συμβαίνει ἴ ἴσην εὖὐ- 
θεῖαν εἶναι κύκλῳ Φηά. 24856. κυκλυ τετραγωνισμός (Ἀ τ) 
ΚΊ. 1081. πεβῖο. 1226 329.  Ὑραφῆναι τὰς μεγίστας κυ- 

κλυς διὰ τῶν αὐτῶν σημείων ἀπείρους πιεῖ. 912 826. οΥθίατα 
οοοἰοδέϊαπι ποιηΐπα: ὁ τῷ γάλακτος κύκλος μαϑ. 848 525. 

οἢ588. ὁ τῶν ζωδίων κύκλος μαθ. 848 424. ὁ λοξὸς κυ- 
κλος Γβ10. 8386582. Μλδ. 1071516. ὁ ὁρίζων ν6} ὁ τὸ 
ὁρίζοντος κύκλος ΟβΙ4. 291 ν84. Μβ6. 868528. ὁ ἰσημε- 
ρινὸς κύκλος μαῖ. 8458, ὁ διὰ παντὸς φαινόμενος" ( 8 
δτοίίουβ) μβθ. 868 "82 ἴδεῖον. --- πιθοββηῖσθ κύκλος τὸ 
θαυμασιώτατον μχϑαῖ ἘΞ 848581 Οδρρ6}16. ἐν χύκλῳ ἡ 
πλεῖον ἀφεστηκυῖα γραμμὴ τῷ κέντρυ θᾶττον φέρεται μχ!. 
84883-849}21. δύο φορὼς φέρεται ἡ γράφυσα τὸν κύ- 
κλον Μχὶ. 848 510. 8. 852 88 (αἰϊκον ρ88 Ασ, ν ἰπῆγα "01). 
ὁ μείζων κύκλος τῷ ἐλάττονι ἴσην ἐξελίττεται γραμμήν 
μχ 34. 866 "28. τριχῶς ἐνδέχεται τὸν κύκλον κυλισθῆναι 
μχϑ. 851510. --- κύκλῳ φέρεσθαι, στρέφεσθαι, ῥεῖν, πε- 
ριάγειν μαϑ. 840 "11, 841 52. Ὑ1-871.382. β2. 8356 58. 
Οαϑ. 212 38. Ν᾿ κύκλῳ φορά, κίνησις μα 8. 840 "82. “1. 
871 .382 4]. τὸ κύκλῳ σῶμα Οαϑ. 210.588 16 τὸ κύκλῳ 
φερόμενον σῶμα 269 580. φορὰ εἰς τὸ κύκλῳ, εἰς εὐθύ 

Φδϑ. 211.319. κὶ ταὐτὸν κύκλιν φερόμενον ἢ κυκλον Φθ8. 
262 516. οἴ μαϑ. 845 516. πιςϑ. 918 58, 12. 910}18. πᾶσα 
φορὰ ἢ εὐθεῖα ἣ κύκλῳ ἢ ἢ ἐκ τύτων μικτή Οαϑ. 20818, 

20. Φθ8. 261 529. 264 ν18, 20. 9. 205 314. η4. 248 820. 

τῇ κύκλῳ φορᾷ υθὲν ἐναντίον Οα4. β8. 286."8. (ἡ κύκλῳ 
ἔχει πως ἀντικείμενα τὼ κατὰ διάμετρον θ0α8. 211 1328.) 
τὴν κύκλῳ φορὰν ἐνδέχεται ἀἴδιον, συνεχῆ, ἀπειρον εἶναι" ἡ 
κύκλῳ φορὰ ἁπλῆ, τέλειος, πρώτη Φθ8. 261 028, 26428. 
9.366. "6. Οα3. 209". Μλθ. 10711}11. 7.10712 »9. ἐν 
τὴ κύκλῳ κινήσει ἢ γενέτει ἐστὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης ἁπλιὺς 
Γβιι. 888 "14. τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα! ποῖόν ἐστιν Οαϑ. 
269 080, 270 "38. οἱ κύκλοι, ἐν οἷς τὰ ἄστρα ἐνδέδεται, 
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κινῶνται, ἃ τὰ ἄστρα Οββ, ρμταθοίριο 389 588. ἔστι διχῶς 
ἐπὶ τῷ κύκλυν κινηθῆναι Οβϑ. 4281 022. ἐπὶ τῷ κύκλυν 
ἐπὶ τὴς σφαίρας ὼ ὅλως τῶν ἐν αὑτοῖς χίνυ μένων συμβή- 
σεται αὐτὰ ἠρεμεῖν Φζϑ. 240 429. κύκλος ̓ " δίνη πῶς γἱ- 

νεται ΜΎΙ. 870 023. ἐὰν κύκλος ῥιφθὴ, πρῶτον εὐθεῖαν γρά- 5 
φει, παυόμενος δὲ ἕλικα πις 11. 9158 3837. --- ρμγβίθθ, ἂβ 
δοπεγϑυϊοπυπι 80 πα τα !οπαπὶ ἴῃ 86 ᾿ρβαπλ τονογιοηῦθ οτθΘ, 

γένεσις ἢ εἰς εὐθὺ ἥ κύχλῳ ΓβῚ1. 388 56. γένεσίς ἐστι 
κύκλῳ, περιέρχεται ἡ γένεσις κύκλῳ διὰ τὸ πάλιν ἀνακάμ- 
πτεῖν Γβά. 8812. 10. 3875. ξ2. 9715 482. Αδ12. 956}88- τὸ 
9657. κατὰ κύκλον ἀναγκαῖον βαδίζειν μ|8. 45151. ὅτως 

᾿ ἄν ἐγίγνετο συνεχὲς ὼ κύκλος ΠΕεῚ13. 1816 529. νεται 

κύκλος ὅτος μαϑ. 846 86. κυκλος τὰ ἀνθρώπινα πράγματα 
ΦλΙι14. 2238 094, πιζϑ8. 910 828. --- Ἰορῖοο τὸ κύκλῳ αὶ ἐξ 
ἀλλήλων δείκνυσθαι, ἡ κύκλῳ 
Αβο- 1... γ8. 13 517, 2ὅ. ---- Πύλῳ ἴᾳ οἴγοιτα. ὁ κύκλῳ 
ἀήρ. τὸ κύκλῳ νέφος 5ἰπι μα 8. 840 084. 12. 848 "γι βι. 
8484. 4. 361 594. γ4. 816."Δ18. κύκλῳ περιίσταται τὸ 
λευκόν Ζγγ1. 1οῖ 084, τὸ κατὰ τὴν ἀνδρείαν τέλος ἡδύ, 
ὑπὸ τῶν κύκλῳ δ᾽ ἀφανίζεται Ἠγ12. 1117 νῷ, τὸ ἐγκω- 30 
μιον τῶν ἔργων ἐστίν, τὰ δὲ κύκλῳ εἰς πίστιν Ῥαϑ. 1801 
029. οἱ δῶλοι καὶ τὰ ἐρωτώμενα λέγυσιν ἀλλὰ τὸ κύκλῳ 
Ῥγ14. 1415 "34. φενακίζει τὸ κύκλῳ πολὺ ὅν ,Ῥυβ, 1401 
185. βέλτιον μὴ κύχλῳ π ερμέναι παρέντας τὴν σύντομον 
Ζγδ4. 110 82. --- τὰ ἔπη κύκλος ΑὙἃ12. 171 088. ὡς Φαυλ- 25 
λος τὸν κύκλον Ο) ΡγΙδ. 1417515 86]. 

κυκλοτερὴς ὁ ὄγκος τῆς γῆς Οβ18. 294 38. γράφυσι. κυκλο- 
τερὴ τὴν οἶκα μένην μβὅ. 362518. αἱ τῷ ἡλῦ ,ἀκτῖνες χυ- 
κλοτερεῖς φαίνονται πιεθ. 911 Β΄. λίμνη τῷ σχήματι κυκλο- 
τερής θ102. 8839 516. 

κυκλῶν. ὅταν κυκλώσωσι τὸς ἰχθῦς, 9γὰ συγκυκλώσωνται 
Ζιδϑ. ὅ88 "27, 23 

κυκλο φορεῖν. ἡ ἐν τόρνῳ κυκλοφορωμένη σφαῖρα κ2.391 "22. 
κυκλοφορία ψαϑ. 401 346. ορρ εὐθυφορία ᾧεά. 221}18. ὴ 
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κυλίειν. κανθαροι κυλίνσι τὴν κόπρον Ζιε1 9. 552 417. --- Ῥβθε 
πᾶν τὸ κυλιόμενον στρέφεσθαι ἀνάγκη ΟββΒ. 290 "28. ὁ τῆς 
ἁμάξης τροχὸς κυλίεται μχϑ. 851 518. ἑλκομένα κὶ κυλιο- 
μένα τῷ κυλίνὸρυ πισῦ. 914424. ὁ δύναται ει φωρ 
(μέλιττα), ἀλλὰ πρὸ τῇ σμήνυς κυλίεται Ζιι40. 628 "5. οἱ 
φαῦλοι αὐληταὶ κυλίονται, ἂν δίσκον δέη μιμεῖσθαι ποῶθ. 
1461 081. --- κυλίεσθαι περὶ τὴν ἀγοράν Πζά4. 1319 529. 

κυλίνδειν, κυλινδεῖν, κυλίνδετο (Βοιι ἃ 598) Ργ11. 1411 
084, ὁ κεραμεικὸς τροχὸς κυλίνδεται μχϑ. 861 ΒΩ1, χυλι- 
σθῆναι μχϑ4. 856 57. τριχῶς ἐνδέχεται τὸν κύκλον κυλι- 
σθῆναι μχϑβϑ. 851 016. ἐνίοτε κυλινδεῖται τὸ ἔμβρνον περὶ τὸ 

αἰδοῖον Ζιη8. 580 Ῥ2 δ. 
κύλινδρος Ζκτ. 101 06, ἀΐδε σφαῖρα, κῶνος κθ. 838."28. 

κυλινὸρος ὠσθεὶς εἰς εὐθὺ φέρεται πιςδ. 918 087. λίθος πα- 
βόμοιος κυλίνδρῳ 6162. 846 "ά, 

κύλισις ΦΎΙ. 301 218. Μκϑ9. 106ὅ 519, τῷ εἰναι ϑεβδς δυο 
κινήσεις καθ᾿ αὐτό, κύλισις ὸ δίνησις Οβϑ8. 390 310. οἵ 

ῷε4. 22118.. 
κύλλαρος (Υ]} σκύλλαρος) Ζιδ4. 580.512. ἤογῦ Ῥαρυτὶ 8ρ. 

οἵ Αὐδ 58. Ὑουπς 201. 
Κυλλήνη τὴς ᾿Αρκαδίας θ18. 831 14. Ζιι19. 617114. 
Κύλων Κροτωνιάτης Πυθαγόρᾳ ἐφιλονείκει ἔ 65. 1480 "29. 
κῦμα. τύτο κύματος (ἥοιῃ μ. 219) Ηβ9. 1109 282. -- κῦμα 

ΠΌΤΩΘΙῸ βίπρα ατὶ 88 006 οΟΠ]θοτίνθ ἀϑυγραΐας. νηνεμίας γε- 
νομένης κα ὦ ῥυέντος εἴσω τᾷ ἀνέμν ἐγένετο τό τε κῦμα αὶ ὁ 
σεισμὸς αμα μββ. 868 "8. περὶ τὸν ἐν ᾿Αχαίᾳ σεισμὸν Ὁ 

τὴν τῷ χυματος ἔφοδον μαθ. 848 "2. τὸ κῦμα δι᾿ ἐναν- 
τίωσιν ἐγίγνετο πνευμάτων μαῖ. 844 085. ἡ ὑπόστασις τὸ 

κύματος τὸν κατακλυσμὸν ἐποίησεν μββ8. 868 512. --- κυ- 
μάτων ἐπιδρομαί κά. 896 419. τὰ κύματα ἀνεμυύδη πχΎΙῚ. 

9833 029. τὰ κύματα πρότερον φοιτᾷ τῶν ἀνέμων. πχΎ2. 

931.88. 12. 982 "81. 38. 984 "ά. τὰ κύματα καθίσταται 
πχΎ. 9838 "6, λωφώῶντος τῷ κύματος πκγ29. 984 "15. τὸ 
κῦμα ἐπιγελᾷ πχΎΪ. 981 486. 24. 984 525. 

κυκλοφορία πρώτη τῶν φορῶν 498. 9. ΜΙΙ. 10δ2 328. ἡ 86 κυ μαίνειν. θάλαττα κυμαίνυσα μβ8. 861 Ὁ18. πκγά. 981 
κυκλοφορία ἡ ὁμαλὴς μέτρον χρόνν Φδ᾽14. 223 019, 83. 

κυκχλωπικῶς θεμιστεύειν παίδων (Ησπι 114) Ἡκ!10. 1180 
198. 

κυκλωώπιον Ζιδβ. 588 80. κυκλῳ πῖον σογτοχογυαπὶ Ρὶς Αὐδ. 
κύκλωψ. κύκλοπα κιίρην (Ῥωροὰ 2217) αἰῶ. 488 41. 
Κύκλωψ. ὁ Πολύφημος πῶς ἐγένετο κύχλωψ μήτε πατρὸς 
ὧν κύκλωπος μήτε μητρός 164. 1508 89. ὁ Κύκλωψ ζη- 
αἰας ἄξιος, ἀλλ᾽ ἀκ ᾿Οὐυσσεῖ 160. 1505 "89. 165.1508 
5819. ὑαγτὶβ Ογοίορθβ ἱπνθπογυηῦ 439. 1550 340. --- Κύ- 

519. 12. 982 589. σφόδρα τις φυσᾷ εἰς τὸ ὕδωρ ὥστε 
κυ μαίνειν πκεῖο. 939 .318. ἐφ᾽ ὁπέτερ᾽ ἄν ῥέψη κυμαίνων 

ὃ Τάρταρος μβ2. 8585171. --- κυμανεῖ ὁ ὠρανός, τὸ ὅλοι, 

Φὸϑ. 211 418, 216 "86, οὔ 211416. ΟβΙ4. 291510. τὰ 
ἄποδα τὰ μὲν κυμαίνοντα προέρχεται Ζπ9ϑ. 1709 324. κυ- 
μαίνυσι τὴ πορείᾳ, Ζιε19. 551 "7. 

κυματίζῳν. αἱ θήλειαι πολύποδες ἐκ αἰσθάνονται κυματιζό- 
μὲέναι Ζιι81. 623 418. 

κυματοειδεῖς ὶ συνεστραμμένοι νότοι πχςῖθ. 942 86. 
κλωψ, διθύρα μβος Τιμοθέν πο. 1448 515 808. --- ἐν Κύ- 4. κυματωδης. αἱ κυματωδέστεραι γαῖ στερραὶ γίνονται ὥσπερ 
χλώψι τοῖς Θρᾳξί θ121. 842 "4. 

κύκνος. πω ἰηΐον τὰ πτηναῖ, ἀγελαῖα Ζιαϊ. 488 38. θ12. 

5971}99. τὰ βαρύτερα τῶν στεγανοπόδων Ζιθ 8. 598 "15. 
.ι13. 615 382. ἄρβον Ζιι12. 618 581 -"δ. 268. 1528 "84- 

88. οὗ οβο Αὐ ΒΒ 38ὅ. ἔχει ἀποφυάδας ὀλίγας καάτωϑθεν 
κατὰ τὴν τῶ" ἐντέρυ τελευτήν, μάχεται ἀετῷ Ζιβιτ. 809 
Δ22, 11.610 .3]. ἀλληλοφάγοι μάλιστα τῶν ὀρνέων (ἀλλη- 
λοφένοι οἱ Ρίς Δαν, ἀλληλομάχοι οἱ α 560, ἀλληλοφίλοι 80) 
Ζμ1. 610 32. οἱ παραγενόμενοι λέγυσι πλῆθός τι κύκνων ἐν 
αὐτὴ ΕΠυριφλεγέθοντι) γίνεσθαι θ103. 
οἶσπαβ, ἀαθπὶ ΘμοκαΖ δπύϊααΐ ατβθοογαμ νορθδηΐ. ΟΥ̓ΡμυΒ 
οἷον 5 Π|90. ΟἿ 211. στ. 88. μοάϊθ κύκνος, κῷλος. ΟΥρηυβ 
πιιϑίουϑ ΚαΖι 12, 44. ΑΖΙΤ100, 65. ὅὰ 152, 186. 66 Ε 61. 
1.πὰ 156.) 

Κύκνος Ρβ22. 18396}17. θυμὸν Κυκνυ αἰθὴρ λαμπρὸς ἔχει ὁ0 κυνακάνθη. αἱ ἐν τῇ κυνακανθη κάμπαι Ζιε1 9. 552 58. 
ἢ 591. 1517 2486. Τέννος ὁ Κύκχκνε 552. 1569 "9. 

839 324. (ΑἸ τί: 55 

ἠδαφισμέναι πκγ39. 984 29. 
κυμβάλων ἢ τυμποίνωων ἦχος 6101. 8838 "84. 
Κύμη. τοῦ ΡυΒΙΐοαΘ Πβ8. 126981. εδ. 1305 81. τηρπηοΓΆ- 

Ὁ1168 Γ68 ῬἈγβίοδο θ95. 888 5ὅ, 12.102. 889 812. 108. 889 
429, Βλακεία, χωρίον τι πρὸς τὴ Κύμῃ 482. 15571510. --- 
Κυμαίων πολιτεία [481. 482.. ἰδίως ὑπὸ Κυμαίων αἰσυ- 
μνήτην τὸν ἄρχοντα λέγεσθαι [481. 1551 32. --- Κυμαία 
ΣΙβυλλα θ95. 888 89. 

κύμινδις (Υ1 κυβινδις) Ζιι12. 615.56-10 (Ποπα "Ξ 291). 82. 
619514. οἵ ΟΠ. 212. 511 92-96. Οβαπη σὺ 1, Ἰδογα ρΈβοΣι 
1276. Καὶ 918,8. ΑΖΙ1100, 66. 1.241. δὰ 168, 170. ΡΙς 

Βοβθ Ἰῖδυ οτὰ 68. 
κυμινοπρίστης Ηδ8. 1121 27. ἡμαϑὅ. 1192 59. 
κυναίΐγχη, νόσημα κυνῶν Ζιθ22. 804 45,9. 

βηϊτὶ ποὴ ροϊοϑῦ. 



κύναστρον 

κυνάστρυ ἐπιτολή φταῖ. 821 5, 
κυνεῖν. αἱ περιστεραὶ κυνῦσιν ἀλλήλας, ὕστερον μέντοι ἀνα- 

βαίνει ᾧὶ μὴ κύσας" αἱ θήλειαι κύσασαι Ζιζ. 560.}26, 28, 
δῚ1 85 οὐ Αὐν. 

κυνειος. κοιλία, γαλα Ζια10. 490 "24. ζ20. 514}18. 
κυνηγεῖν. ὅταν κυνηγήση ὁ ἀετὸς 2.82. 619 488. 
»"υνηγέσιον. στρατηγοὶ πολέμων ὼ κυνηγφσίων χθ. 8398 ᾿8ὅ. 

-- ἀνθρωποφαγῦσιν οἱ μονοπεῖραι τῶν λύκων μᾶλλον ἢ ταὶ 
κυνηγέσια (1 6 λύκοι ἀθρόοι θηρῶντες) Ζιθδ. 894581. 

κυνηγέτης ΦΙ. 805 510. 
κυνηγία αὶ πᾶσα θηρευτική Ρα11. 1871 88. 
κυνηγός Ζιζ83. 519 "28. 
κυνίδιον, ν κύων 1. ὅμοιος τοῖς ἐκ τῶν δεσμῶν κυνιδίοις (εῇ 

᾿Ανὸροτίων)" οἱ τὸς τεθνεῶτας σκυλεύοντες ἐοίκασι τοῖς κυνι- 

δίοις (ΡΙαὲ Ἐδρ Υ 4609 })) Ργά. 1406 "28, 88. 
κυνόδηκτα ἕλκη Ζιά4. 680 88. 
κυνδδ υς. ὁρίζωσι τὺς προσθίως ὀδόντας κα δὴ τὸς γομφί υς οἱ κυνόδον- 

τες. μέσοι τὴν φύσιν ἀμφοτέρων ὄντες, τῇ μὲν ὀξεῖς τὴ ἢ δὲ πλα- 
τεῖς Ζμγι. 661 59, 11. οἱ κύνες ἐκβάλλυσι τις κυνόδοντας ὼ 
λέοντες Ζιβ2. 501 δ, 10. ζ81. 519}12. Ζγεϑ. 188 17 Αὐ. 320 
κυνόδυς τῶν ἵππων μικρός, μέγας, ὀξύς, ἡ ἡλικία γνωρίζεται 
τύτῳ Ζιζ22. δ18 δ16- 20. οἷς τὰ χείλη} λεπτὰ σκληρά, κατα 
τὰς κυνήδοντας τὸ ἐπανεστηκός, εὐγενεῖς Φύ. 811 528. 

κυνοειδής. πρόσωπα κυνοειδέστερα, ὀδόντες κυνοειδέστεροι 
Ζιβ8. 502 421, 22. 

κυνοχέφαλος. ἀθδβον Ζιβδ. 502 519-22. (Ποπιΐμθ8 οδηΐηὶ Α]- 
Ῥογβ. πιαροῦ Ο Π|274. εἶ 8175, 90. Αὐυάοδθογὶ ἰδὲ παῖ 
ἀ68 βίπρε 2. Βαβοη ΧΠῚ 875. 1,Ἰομὐθαβίοϊῃ ἀ6 βὲτ 18 νας 
48. ΚαΖι 68, 8. 5᾽πῖα ἀρ νδα ἀρτοις Κ 461. Οτ. 80. Ογηο- 
ΠΘρΒα] 8. μϑιμδάγγϑβ ΑΖΙΙ 11,21. ὅ8α 40, 8. ΕἈγΘΏθοΓρ 80 
υν ἀ ΟΥ̓ΒΟΟΘρᾺ ἀν Αθξγρι 838 οἱ βθθρίυβ. Μ 828.) 

κυνοραῖσται σ! κυνορέσται, κυνοραῖσται) ΤῸ Ρὰγ 448. ἐν 
τοῖς κυσὶν οἱ καλιήμενοι ἵνονται κυνοραῖσται Ζιε81. 551 518. 

κυνοραϊσταὶ ἐχόμενοι ἀλώπεκος Ῥβ20.1898526,28. (πιυβοδ6 
οϑηΐηδο ΤΒοιηδ86. τἱοὶπ Ο 11 380. Εἰοϊμαβ οδηΐβ δὲ. Καὶ 1704, 8. 86 
ΟΥ. ἔοτι Ἰχοάθβ τἱοῖπαϑ ὃ 280, 45. ΑΖΙ11660, 29. Ο51 
890. Αοκογηδηη δὰ ὅδγθῃ ϑ'ϑιη 116. Δ 280.) 

κυνὸ ἤσβατος. ᾿Οπῶς ὑπερβαίνων εἰς τὴν ἑτέραν θάλασσαν 
ἐπάτησε κυνόσβατον 520. 1568 387 (Βοϑ88 8Ρ. ΕἾ885 74). 

Κυνὸς σῆμα 6860. 1639 .529, 838. 

κυνόσυρα (εἴ ΠοΡ Ῥδι 810, δὅδ4. κυνόσυσα ,ϑρΘγδγασα ΘΡΓΌσΘ 
Θσμῖροὺ Β1). τὰ καλύμενα ὑπό τινων κυνόσυρα ἢ ὅρια γί- 
νεται τὸ θέρως μᾶλλον Ζιζ2. 860 58. ν ὑπηνέμια. 

κυντότατος. ᾿Αριστοτέλης περὶ ποιητικῆς ιτὸ δὲ πάντων κυν- 

τότατον᾽ 869. 1487}2. 
κυνωώδης. ἐκ θηρία τινὸς κυνώδυς γεννῶνται ΖγΎβ1. 148 385. 

αἰδοῖον κυνωδέστερον Ζιβδ. 602 "24. 
κυπάρισσος εὐωδης (Ησπι ε 64) κθ. 401 "4. (Ουρτγθδϑὰβ 

ΒΘΙΩΡΘΓΥΪΓΘΗΒ 2). 
κυπρῖνος. ἸωοὉ Ργοὶ 207. ὁ καλείμενος κυπρῖνος Ζμβ11. 660 δ0 

586. γτοίογίαν ἰπίο τὸς ποτα μίυς Ζιδ 8. 688."29. 11. ὅ88 
15. θ20. 602 520, 34. Ζμβιτ. 660 }8δ, τὲς σαρκοφαγυς, 
τὰ συναγελαστικά 802. 1629 ναι, βράγχια ἔχει τέτταρα 
μὲν δὀίστοιχα δὲ πλὴν τῷ ἐσχαάτυ, τὸν ὠρανὸν σαρκωδη Ζιβι: 8. 
δ0ὅ 410. ὃ 8. ὅ88 329. Ζμβιτ. 660 586, τὴν γλῶτταν ἐχ 656 
ὑπὸ τῷ στόματι, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ στό μα κέκτηται 802.15829 
548. οἵ Ηοβο Αὐ ΡΒ 809. βίος, τόκος, ψά ἄοβοῦ Ζιζ 14. 
5868 }27, 17,518, 32, 19, 569 34. δ 11. 63816. ὑπὸ βρον- 
τῆς καρῶῦται Ζιθω0. 602 524, (Ογρτίπυβ οαγρίο 1. Βοὰ κι- 
πρίνος Αοἰοίογαπι. Ο 11 168. ΚαΖι 18, 22. ΑΖΙι1188, 89. 60 

Μ214.) 
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κύριος 41ὅ 

Κύπρις. ἐν πλησμονὴ γὰρ Κύπρις πι41. 896 224. 
Κύπρος κϑ. 398 518. περὶ Κύπρον Οβτ4. 298 "4. χαλκός, 

ὄφεων γένος θ48. 888 181. 142. 845 510. [248.1523825. 
Ζιε19. δ62 10. ἐν Κύπρῳ ([νάρῳ οοαὶ οἀ Πά1) θ2ὅ. 882 
422. Σαλαμὶς τῆς Κύπρυ 596. 1515»1δ. -- Κυπρίων 
πολιτεία 488, 484. ὁ Κιήπριος Εὐαγόρας ΠΕ10. 1811 "5. 
Θεμίσων ὁ Κυπρίων, βασιλεύς ἢ 41. 1488 "48. -- Σξυέν- 
νεσις ὁ Κύπριος ἰατρός Ζιγ2. δ11 24. τὸ σίγυνον Κυπρίοις 
κιῆριον, ἡμῖν δὲ γλῶττα πο21. 1481 06. οἱ Κύπριοι (ᾶροο- 
ἀϊ4) Δικαιογένας πο1θ. 1455 8] (δυοῖς ἔτ ὋΡ 601). ὁ 
ποιήσας τὰ Κύπρια, ἐκ τῶν Κυπδων πολλαὶ τραγῳδίαι 

πο. 1459 2, 4. 

κυπρογενῶς (ἄξ ἰγτ δάθ8ρ 188). Ηη71. 1149 »16. 
κύπτειν. διὰ τὸ μὴ ὀρθὰ εἶναι τὰ ζῷα ἀλλὰ κύπτειν Ζμβ11. 

0517 318. 

κύρβεις. τὰ ἐν κύρβεσιν ἀναγεγραμμένα κθ. 400 580. κύρ- 
βεις, ξύλινοι ἄξονες, ἐν οἷς ἦταν ἀναγεγραμμένοι οἱ νόμοι 

852. 1581}24, 81, 82. 
Κυρήνη σϑτ8 421. 4, 288. 1521 14, 28. ἐν Κυρήνῃ ὁ ὃ βο- 

βέας ὑέτιος πκς5θ. 940 084. ϑάλαττα καὶ μ ἀπὸ Κυρήνης πρὸς 

Αἴγυπτον Ζιε81. δὅ571 "29. βάτραχοι ἄφωνοι, μυῶν γένη, 
λύκοι, τέττιγες θ68. 885 "88. 28. 8823 481. Ζιε80. ὅδ6522. 

θ28. θ0ὁ 26, 607 82. --- Βάττος Κυρήνην ἔκτισεν ἐλθὼν ἀπὸ 
Θήρας 485. 1851 488. ἰπδοϊ αϊα ρα Ὀ]1οΑ Πζά. 1819 "18, 
22. χρυσᾶ νομίσματα ἐν Κυρήνη 7 486. 1651}18. --- 
Κυρηναίων πολιτεία ἴ 485-488. ὃ Κυρηναῖος λιμήν, χκα- 
λώμενος ᾿Απολλωνία σϑῖ8 "22. [288. 1621 "16. ἐν τῇ Κυ- 
ρηναίᾳ, Ζιε80. 5686 "2. 

κυρία, ἱπιρογίασω, θ84. 887 5ὅ. 
κυριεύων ὡπαντων ὁ ἀνήρ Ηθ12. 1160 "86. »χυριεύσας Δαμ- 

ψάκυ οβ1851}1. 808 κυριεύει ἐν τῷ ὕδατι τὰ γεωδὴ 
μέρη φτβ2. 828 028, 8241. --- κυριεύεσθαι ὑπό τινος θ9ὅ. 
888810. 100. 888 Ρ26. 

κύριος. 1. Ρθη68 ἀχθῖα δἰᾳυϊὰ ἀθοοσηβπαὶ ροϊδβίββ θβὺ, δῖ γϑ 
18 ΒΟΙΟ δϑὺ βῖνϑ ἱπϑίλναξατα δἰαυοὰ (᾿Θαϊβομοϊἀδηἀ᾽); ῥγουῦὶ 
πϑίαγα ἔθγθ οἷὰβ ποιηϊηΐβ, οὐ δἀάϊξυν, δἀϊθούνατα κύ- 
ριος βισοϊβοιγο ροΐθβὶ ἰὰ χυοά ταΐαμη δὸ ἤσιμαπι οϑὺ ((41}- 
εἰ): υδὲἱ ποὰ 5ἰφηϊβοαίαγ, αυοὸ ρογίϊπθαιὶ ἀθεοογηθμαϊ ρο- 
(οϑίαβ, κύριος Ἰδυυϊθδίτλο ἰγϑπδῖθα,, ἀθθιι νἱχ υδίαιρ ἀϊδύίη- 
δυδ8, Ῥγαθοϊραῦπι 80 Ῥυϊπαδσίατα Ροϊεϑὺ ποίϑγθ, ἄ. υὑδὰβ γος 
ἀ6 τϑθυβ Ρυδ]οδ. ὁ πατὴρ μέχρι τύτα κύριος Ρβ24. 1402 
41. τίνων δεῖ κυρίας εἶναι τὰς ἐλευθέρας ΠΎ 11. 1281 528. 
κύριος ὧν γονέων ᾧ τέκνων Ηγ1. 1110 "6. βασιλεία, ἀρχὴ 
κυρία, πάντων, τῶν μεγίστων ΠγΎ11. 1380 "4. β9. 1210 ν8. 
οἱ τῶν ὅπλων κύριοι Πυ9. 1829. 412. κύριοι χρίσεων μεγά- 
λων, θαναάτυ καὶ φυγῆς, τυγχάνειν ἐλέν παρὰ τῶν κυρίων 
Πβ9. 1210 589. ὃ9. 1294 588. ΡβΙ10. 1888528. κύριοι τῶν 
νόμων Πδι4. 1298 "4. ε9. 1810 4. κύριοι τῆς δυνάμεως, 
τῆς τῶν ἀρχόντων. καταστάσεως, τὴς τῶν κοινῶν ἐπιμελείας, 
τῶν προσόδων, τὴς φυλακῆς ΠγΎ 18. 1284339. β8. 1268 
228. γῦ. 1278 58, διδ. 1800. 35,99, τῷ βυλενεσθαι, τῷ 
προσάγειν Πὸ14. 1298}8. β11. 1278 87. τῶν γραμμάτων 
ἐστὶ κύριος, ὃ γραμματεύς . 399. 1544 2. κύριοι κρίνειν, 

μένειν ἢ μὴ μένειν τὴν πολιτείαν Πβ11. 1218.511. οἱ ὀλίγοι 
ἀποψηφισάμενοι μὲν κύριοι. καταψηφισάμενοι δὲ ὁ κύριοι 
Πὸ14. 1298 "89. 86. -- τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πολι- 
τείας Πγ10. 11. κύριοι, τὸ κύριον, ἀρχαὶ κύριαι τῆς πολι- 

τείας, τὴς πόλεως ΠΎ18. 1288 081. ζ 1. 1316 082. ε8.1809 
480. γῦ. 1278 010. 7. 1279 326. ἰηάθ ποῦ δάάϊίο ζϑὰ τῆς 

πολιτείας δὶτα ἀἰοῖταν τὸ κύριον, οἱ κύριοι, κυριώτατοι Πβ11. 
1218 840. Ὑ]. 1275 328. ε4. 1808 "19. ζ2. 1877 08. Ηε8. 



416 κύριος 

1129 16. ἡ κυρία ἐκκλησία ἢ 8394. 1548 "12. 896. 1648 
584, 396. 1548 Ρ42, τα κυρια διήρηται κατὰ τὰς πολιτείας 
Ῥαβ. 1865 027, 29, 80. ΠΎ13. 1288 Ρδ. ἀρχαὶ κύριαι, κυ- 
ριύταται ΠζΘ. 1890 825 (ορρ ἀναγκαῖαι). β8. 1268 "28. 
εβ. 1808411. 9. 1809 "84. 10. 1810 "20. --- συνθῆκαι κυ- 
ριαι. ΟΡΡ ἄκυροι, ΑΥ̓π πισταί Ῥαϊὅ. 1816 Ὀ27, 1. νήμοι 

κύριοι Πγ1ὅ. 1286 428. 16. 1287 "δ. ὅτι ἀν δόξῃ τῷ πλείονι 
μέρει, τῦτ᾽ ἐστὶ κύριον Πὸ8. 1294 814. κυρία ἐστὶν ἡ τὸ 

κυρία ἀπόφασις Ῥαδ. 1865 "27. ἀμφορεὺς κύριος, οΡΡ ἄκυ- 
ρος [4206.1548 5838, 40. ἐν ταῖς κυρίαις. ἁμέραις ρ81. 1448 
419. τῶν τ ἀπελευθέρν χρημάτων κύριος ρΡ52. 1422 }10. 
κυρίως ἔχειν τὸ κτῆμα οβ1841 48. -- οἱ Εἴλωτες τῶν ἴσων 

ἀξιῦσιν ἑαυτὲς τοῖς κυρίοις Πβ9. 1269 "10. -ὄ ὃ. αϑὰϑ γοο 

ἴῃ Α}1|5 βϑπογῖδυβ. ὁ κύριος ψύφυ ὁ ὃ ἀήρ. τὸ κενὸν κύριον 

΄, 
κυστις 

πρώτως, πρῶτον, ἁπλῶς Κδ. 3.511. 13. 14.321.138.14524, 
ταῦ. 103 325. η1]1. 151 029. πν8. 482 "5. Ηαθ. 1098 46. 
Ὑ9.1115.382. θ5. 1157 480. Μὲε. 1015.14. ὅ.1015}19. 
θ1. 1045 "86. βγη καθ᾽ αὐταί, ΘΡΡ᾽ κατὰ συμβεβηκός Κι. 
δ.}8,388. ΟΡρ καθ᾽ ὁμοιότητα, τρόπον τιναΐ ᾧγθ. 201 4, 
Γαά4. 820 "2. Ηθύ. 1161 .380. τἄνομα χυρίως λέγεταί τινι, 
ἐπί τινος μδῶ. 319 "4. 8. 8380}14. κυρίως κινεῖν Φθ6. 2.59 
Β7, κυρίως ἐπίστασθαι, ΕΥ̓ ἁπλῶς, ορρ ἐξ ὑποθέσεως Αγϑ8. 
1214. κυρίως, Βγἃ ἁπλῶς, ορρ πῆ. πῶς αἱ τι25. 180 
"28. τὸ κυρ: ως λεγόμενον ἄφθαρτον Ὅα11. 281 38. τὸ κυ- 

ρίως ἕν, ἄφθαρτον. γιγνόμενον, δίκαιον ΨΒβ1. 412 09 (οοπὶ 
πλεοναχῶς λέγεσθαι). Οα11. 280 582. Γα!. 814510. 8.317 
488. Ηγ9. 1280 810. δημοκρατία κυρίως Πὸ4. 1292 488. 

τὸ ποιῶν ἔσχατον ἡ μ᾿ κυριώτατον Γαϑ. 824 "2 1. αἴσθησις κυρία 

τῷ ἀκέειν ψβϑ8. 41919. 38. τὸ κύριον τῆς αἰσθήσεως, τῆς ιῈ6 "ἢ. 450 86. πολιτεῖαι κύριαι; ἀϊδι αἱ ὑπό τινων εἰρημέναι 

ζωῆς Ζμὸ 5. 681}15, 82. Ὑ11. 67811. 2γδ4. 111518. Πβ12. 1214 Ὁ27. δημοκρατίαι γούριοις ΟΡΡ ἔννομοι Πε6.1806 
ἡ κυρία θεὸς τὴς μίξεως Ζγβ5. 186."20. μόριον ἄλσεως 520. ἀρετὴ κυρία. οΡΡ᾽ φυσική Ηζ 18. 1144 "4, ὁ κύριος 
κύριον Ζιγῦ. ὅ1 ὃ 08, κύριον τὴς κινήσεως Μθ δ. 1048 10. ὅρος Μὸ12. 1030 84. κύριαι προτάσεις, ἀύριον συμπέρασμα, 

λϑ9. 1074}19. ὅσων πραξεων ὁ ἄνθρωπος ἀρχὴ ὸ, κύριος ΟΡΡ προσυλλογισμοί Αα 25. 42 487, δι, τρόπος κυριώτατος 
γεβθ0. 1228 85, οἴ 837. Ηγβ. 1114 082. κύριος τῇ μὴ μεθυ- 30 τη]. 151 028. Μδι4. 1020 "14. --- ὄνομα κύριον. ᾧ χρῶνται 
σθῆναι Ηγ17. 1118 "82. τρία ἐν τὴ ψυχὴ τὰ κυρια πράξεως ἕκαστοι, Ὑλῶττα ᾧ ἕτεροι πο21. 1457 58, ΡΎ10. 1410}12 

ἀληθείας Ἠζ 2. 1139.518. οἵ Ψγ9. 482 "δ. τῶν καθ᾽ γδμ]οπ Ῥοοὺ ΠΙ 247. σαφεστάτη ἡ λέξις ἐκ τῶν κυρίων 
ἕκαστα αἴσθησις ἤδη κυρία Ἠηὅ. 1147 326. τὰ κύρια τῆς ὀνομάτων, ορρΡ μεταφορα, γλῶττα πο]. 1451 1. ἘΣ 1458 
ἐσίας Μὸ271. 1024 524. ζ10. 1085 "25. κυρία πάντων ἐπι- 419, 84. ΡΎΖ. 1404 6, οπππίπο ΟΡΡ τὸ παρὰ τὸ κύριον 
στήμη ΑΎΞ. 76.518. κυριώτατον τῷ εἰδέναι τὸ διότι θεωρεῖν, 55 ποῦ). 1408 .528. χρῆσθαι ὡς κυρίοις ὀνόμασι Ψβδ. .418.38. 
κυριώτατον τῷ ἐπίστασθαι τὸ πρῶτον σχῆμα ΑὙΪ4. 29.328, 

81. κυρία πασῶν (ἐπιστήμη) ἡ πολιτική ἡεα 8. 1218 ν18. 
κυριώτατον πρὸς τὴν ἀρετήν ἥμα12. 11871.88. - ἀρχή, 

αἰτία κυρία. κυριωτέρα, οομὶ θγπ προτέρα, πρυΐτη Οβ2. 

κύρια ὼ συνώνν μια Ργϑ. 1404 989. κύριον ὼ οἰκεῖον, κυ- 

ριώτερον ὺ οἰκειότερον ΡΎΩ. 1404 "81, 1406 511. -α (βοστλδ 
ἴδια κύριος ἰοεῖταν Πεθ. 1806 2. 20. δὰγ κυρίως, κυριω- 

τέρως, κυριώτατα Υ ΒΌΡΥΒ.) 
285 326. Γβ9. 8335 }84, αιϑ. 440 015. τῷ. 468 Ρ28. Μβ2. 
991.512. μαϑ. 846 Ρῳ0. ηεβ6. 1222 521 (Υ 24). διαφορὰ 
κυρία Ζμαῷ. 643 "9, δεῖ τὸ κύριον πρὸς τὸ ὃ ἕνεκα διατε- 
λεὶν ζ8. 4698. φρόνησις τῆς σοφίας κυριωτέρα, 8γπ ἄρχειν, 
ἐπιτάττειν Ηζ 18. 1148 .84. κυριωτέρα κίνησις μτ3. 468 

545, αἱ αἰσθήσεις κυριώταταί εἰσι τῶν καθ᾽ ἕκαστα γνώσεις 
ΜΑΙ. 981 δ10. αἴσθησις, δόξα κυρία Μγδ. 1010}15,18 

30 κυρίττειν. εἰκάζειν τινὰ οἱ κυρίττοντι Ζγὸ 8. 169 520. 
Κύρνος κϑ. 8398 818. 
Κῦρος ΠΕΙῸ. 1810 088, 1915 418. 

κυρῶν. τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις κυρϑσιν οἱ θεσμο- 
θέται 8718. 1641 510. ἐκύρωσεν ὃ βασιλεὺς ἡ περὶ τὸ ἰδίν 
παιδὸς τηρυηθῆναι τὸν νόμον 051. 1569 827. 

κυρτός. κυρτὰ φαληριόωντα (Ηομι Ν 199) ΡΥΙΙ. 1412 "1. 
(εἴ τὸ κύριον ᾿ τὸ ἐπικρῖνον ενϑ. 461 525. 2. 460. 517). κυ- 
ριωτέρα ἡ καθόλυ ἀπόδειξις ΑὙΖ4. 86 528. ἐπιστήμη κυριω- 
τάτη ΠΎ12. 1282 025. Πα]. 1094 426 (βγῃ ἀρχιτεκτονική). 
κυρίως τῷ πρώτυ ὴὶ ἐπιστήμη ΜΎΖ2. 1008916. προγενέστατος 40 

᾿, κύριος ὁ νὸς ψαῦ. 410 814, κυριώτερον, κυριώτατον ἀγα- 

θόν, κυριωτάτη κοινωνία τγϑ. 118 382. ΠΑῚ. 1202 δ. χυ- 
ριωτέρως (ἐνέργεια πρότερον δυνάμεως) Μθ8. 1060 "6. τὰ 
κυριώτερα Μὸϑ. 1018 518. μόρια κύρια, κυριώτερα, ὼ μεί- 
ζονα. κυριώτατα, Ζγβ6. 144081, 1458 318, 742 484. δ. 
118 35. αἱ κυριώταται φλέβες Ζιγ3. 61] 515. μόριον κύ- 
βιον, κυριώτερον, ΟΡΡ ἄκυρον, ἀκυρότεοον Ζγδά. 112 028. 
10. 118 52. μεταβολὴ κυριωτέρα ὅγεϑ. 188 "28. ὴ φορὰ 
κυρία, ΒΥἢ αἴτιον μβ4. 8601 "84. ὅθεν ἂν ἡ κυρία γίγνηται 

ὕσης τῆς γῆς κυρτῆς ὰ σφαιροειδῦς μβι. 805 .481. περὶ τὰς 
ἐκλείψεις ἡ σελήνη ἀεὶ κυρτὴν ἔχει τὴν ὁρίζωσαν Ὑραμμῖν 
Οβ!14. 29128. γραμμὴ ἔχυσα τὰ κυρτὰ πρὸς τὴν γῆν 

πχξὶ. 940528, κυρτὸς, ΟΝ κοῖλος Οα 4. 270 "85. πε1]. 
881}29. Ζιδϑ. 521 516. τὰ πυρτὰ τῶν σκελῶν ἢ τῶν 
βραχιόνων Ζια15. 494 ὅ10. τὸ κυρτὸν τῆς καρδίας Ζια11. 
490512. μετάφρενον κυρτόν, κοῖλον φ6. 810 529, 88. ἀνά- 
καμψις ἡ εἰς τὸ κυρτὸν μεταβασις (ορΡ κατάκαμψις εἰς 
τὸ κοῖλον) μὸϑ. 8386 8δ. περιφέρεια πρηνὴς ἃ κυρτή, ΟΡΡ 
κοίλη ὼ ὑπτία μα 18. 8011. --- ὁ κύκλος ἔχει ἐν τιὺ 
αὐτῷ πως τὸ , κυρτὸν ἢ τὸ κοῖλον, λόγω ἕτερα ὄντα. με- 
γέθει τὰ αὐτά Φδ 18. 222 58. Ψγιο. 488 "28. Ηα18.1103 
281. ηεβ1. 1219}84. μχϑ41 "25. 

διάσπασις μγ8. 812 29. πνεύματα χυριώτατα, ΩΝ διωρι- 50 κυύρτος. θηρεύειν κύρτῳ, ἐνθεῖναι κύρτον, φυλάττειν ἐν τοῖς 
σμένα μβ8. 8064 84. 4. 861 420. ἀναξηραινομένυ τῷ κυρίων 
τόπα τὸ δίψος πκζ ἃ. 941 030. τὸ φαινόμενον κυρίως κατὰ 
τὴν αἴσθησιν ΟὟ 7. 806 411. κυριωτάτη πίστις, τόπος κυ- 

ριώτατος. ἔνστασις κυριώτατα γίνεται Ῥα2. 1850 418. β28. 

1399 382. 25. 1402 081. τὸ κυριώτατον ϑ λέγυσιν Πγ9. 56 
1280 52ὅ. --- 2. κύριος, κυρίως ἰρβᾶπι ργοργίδμη 86. ρῥτὶ- 

ταδίδπι 8]1συἱὰ8β νοσΔΌ.}} ποίίοηαπι, ρτοργίαπι 86 ροου τ 
8]|1ουἷὰ8 πουύϊοπίϑ ΠΟΠΘἢ βρη βοδί. κυρίως κατηγορεῖσθαι, 
εἰπεῖν, σημαίνειν βῖπλ, ΟΡΡ μεταφορᾷ, κατὰ μεταφοραν τὸ 8. 
128 8ῦ, 836. ζ2. 189 586, 140 “7,18,16. θ8. 158}11. ι4. 60 
1662186. κυρίως, κυριώτατα λέγεσθαι, ἀποδίδοσθαι, εγῃ 

κύρτοις Ζιθ20. 603 47,10. 8. 584 426. ε15. 547 528. ὃὲε- 
λέατί τινι δελεαζειν τὸν κύρτον Ζιδ 8. 584 "8. 

κυρτότης. ἡ τὸ μείζονος κύκλε περιφέρεια ὴ κυρτότης Φδϑ. 
4110 08. ἡ εἰς κυρτότητα ἢ κοιλότητα κίνησις μὸ 9. 888 ."] 
(ΙἀεἸεῖ ΠΡ 507). 

κύστις. οἵ μβαρκανοὶ δάμη οτὶϊ δὰ Ζμθϑδὴ ν16. 1. ψεβίοα 
ὈΓΪΏΒΓΪΆ. κύστις ὀνομάζεται τὸ τῆς ὑγρᾶς περιττώσεως 

δεκτικὸν μόριον Ζια 3. 489 81. μβϑ8. 858,39. ὑποδοχή ἐστι 
τῷ μὴ πεττομένα ὑγρῦ ἐν τὴ κοιλίᾳ, τόπος ὑγρῶ ἀπέπτι, 

οἱ περὶ τὴν κύστιν τόποι πα 40. 868 588. β94. 868 Ρ24. 
Ὑ21. 8714.825. κζ 10. 9493]. ἄθδοῦ ΖΙΎ15. Ζμγβδ. --- ἀδ 



κύτισος 

εἰϊα γϑδίοδϑ Ζια] 7. 4917 318. πι20. 892 588, 87. Ζμγϑ. 6171 
525. ---ο ἄθδοῦ δπδίοια ὑμενοειδὴς μέν. ἄλλο γένος ὑμένος 
Ζ2,γ1δ. 519 0}14. οὔ ΑυὉ διὰ Ρίο. καυλὸς κύστεως Ζιαι 7. 
491 524. 71. 610 428. πόροι φέρυσιν εἰς τὴν κυστιν, πόρος 
ἀπὸ τῆς κύστεως, οἱ περὶ τὴν κύστιν πόροι Ζιαϊ1. 491512. 

γ4. 5814084. Ζμγ9. 861116, 24. Ζιγ1. 510 827. πη 18. 

888 ν2, τρῆμα εἰς τὴν κύστιν Ζια 11. 491 521. πρὸς τὴν 
κύστιν καθάπτυσι τὰ πέρατα (αἱ ἀποτομαὶ) τῶν φλεβῶν 
Ζιγά. 81558. α17. 491 517. --- ὅσα ἔχει κύστιν Ζια2. 489 
45. β16. 506 "24. γ18. 519 "14. εδ. 541 510. Ζμγϑ. 670 
038, 671 39, 24. δ1. 616 588. Ζγα 18. 1720. 30. πι48. 89ὅ 

"4, ἅπερ κύστιν ὑκ ἔχει Ζμγ. 670 ῬΩ, 11. 8. 6711 215. δῚ1. 
610 328,06. 5. 6718}. 18. 697 .413. πιῖ. 891 "18. 48. 89ὅ 

νι, Ζιεδ. 564150, 9. ἡ τῷ ἀνθρώπω Ζιαι1. 491 538. τῶν 
ὑποζυγίων ᾧ τῶν πολυωνύχων οἱ πόροι τὴς κύττεως εὐρεῖς 
εἰσίν πι48. 895 "81. ὁ μήκων τῶν πολυπόδων κεῖται ἐπάνω 
τῆς κοιλίας οἷον κύστις 815. 1531 "γ. -- χύστεως ἔργον 

Ζμγ 71. 610}21. τῷ δύνασθαι τὰ περιττώματα γίνεσθαι 
Ζγὸδι. 166 49. ἕλκει ὑγρότητα Ζικ1. 6834 .322. τὰ ὑποστή- 
ματα τὲς χυττεως Ζιαι. 481 56. Ζμβι. 658 11. τὸ πε- 30 
ρίττωμα τῆς. ἐκ τῆς κύστεως, εἰς τὴν κυύστιν, ῥεῖ Ζιζ18. 

518.311. ΖΎβ8. 148 525. Ζμὸδ. 619 "Σ1, 38. μβ8. 851 
438. Ζμγ1. 670 322, 82, "25. τῆς ὑγρᾶς τροφῆς Ζγα18. 
128 52, Ζμβ2. θ41 29. τὰ προχειρότατα εἰς κύστιν ἀπο- 
χρίνεται, ὑγρὰ λεπτὰ συμβαίνει. εἰς τὴν κύστιν φέρεσθαι, 
τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν κύστιν ὑπονοστῶν, ὑκ εὐθέως εἰς τὴν κύ- 
στιν συλλέγεται τὸ ὑγρὸν πκ12. 925 518. Ὑ17. 818 "9. 
χὃά. 986581. Ζμγϑ. 664 014. τὸ ὅρον εἰς κύστιν συνεκ- 
κρίνεται πὸ 26. 819 08, Ζιηδ. δ86 510, --- καὶ ὀύνανται πλή- 
ρυς ὥσης τῆς κύστεως ταχὺ ἀφροδισιαζ εἰν πὸϑ. 81717017. 90 
οἵ η18. 888 "ῳ, --- παθη αὶ νόσοι κύστεως. λίθοι .Ζιγ18. 
519 Ὁ20. ΕῚ ξηρὰς συστάτσεις διίησιν, συνθλίβεται τὸ γεῶδες 
εἰς τὴν κύστιν Ζιγ! δ. 519 "19. πι48. 896 νβ, ὀδιακοπεῖσα αὶ 

συμφυεται Ζιγιδ. 519016. διὰ τῆς κύστεως λεπτὴ διηθυ- 
μένη τροφὴ διεχώρει (αἰτεβία δηΐ οἱ γνϑβίοδθ) Ζγὸ 4. 118 36 
427, ἐὰν ἡὶ κύστις μεταστὴ Ζιθῆ4. 604 "16. οἵ Αἀδπιονῖοζ 
ἀθ Ὄχδβίσορε!δ νεβίθδθ, Βετίομι ἄον Ναϊυγςν Ἔγβδιλμ] 1860 
Ρ. 186. --- ἔνια φάρμακα κύστιν λύει πα40. 868 "80,82. 
48. 86412, 14,16. δ7. 811."81. (οὗ ΡΒΠΙΡ ϑ0η ὕλη 44). 
-- 2. Ἰὰ αυοὰ οοπίϊποι ἡ κύστις, οοπὶ θολός Ζμὸδ. 619 
19. -- 8. ταηΐοα νϑβίεδο (ϑΐ8 ν6ὶ Ὀονί8). ἐκ κύστεως τὴ 
χειρὶ θλίβειν τὸ ὑγρόν πὸ. 876 09. οὗ Ζμβϑ. 655 516.--- 
4. πολλὰ συνεράσας τις ὠὰ εἰς κύστιν ἥ τι τοιῦτον ΖΎΥΙ. 
152 854. Ζιζ2. 5601, --- δ. κυστιὸες ὀφθαλμῶν Φ6. 811 
θ14, 16. 

ἐὐτισὸς ἀνθῶν ὁ συμφέρει βυσίν Ζιγ21. 522 528. (λίοἀϊοαρο 
Ἄτθοσθα 1.) 

κύτος. οἵ ᾿μδαρκανεὶ δάῃ οὐδ δὰ Ζᾳ θ05516. 1. οοοἰραῦ. 
φλεβῶν ἐστὶ κενὸν τὸ ὄπισθεν κύτος Ζαβιο. 656 026. οἵ 
τὸ ἰνίον κενόν Ζια 1. 4911 οἱ ΡΙαι Τίτο 45Ὰ τὸ τὴς κε- 
φαλῆς κύτος. --τ ἃ. τῶν ἐναίμων τὸ τῷ συΐματος μέσον. 

κύτος, σρρ πόδες ζ2. 468 "19 (εἴ 8). --- 8. τὸ ἄνω κύτος, 
ΕΥ̓ θώραξ, ὁΡΡ τὸ κάτω κύτος, τὸ περὶ τὴν γαστέρα κιΐτος 
(εἴ 9). τὸ ἀπ᾽ αὐχένος «μέχρι αἰδοίων κύτος. ὃ καλεῖται 
θώραξ Ζιαῖϊ. 491 429. τὸ ἄνω ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἔδρας ἐπὶ δ8 

τὴν κεφαλὴν κύτος Ζμὸ το. θ86 "14. πριῆτον γίνεται τὰ 
περὶ τὴν κεφαλήν. εἶτ᾽ ἐχόμενον τὸ ἄνω κύτος" ,πρῶτον τὸ 
ἄνω κύτος ἀφορίζεται κατὰ τὸν γένεσιν, τὸ δὲ κατω ὕστερον 
Ζγβδ. 1421 8,148 818 (οὕ ϊαῖτα Ρ18).. --- Ρίβοίαπι ὅλον ἀπὸ 
τῆς κεφαλῆς τὸ κύτος συνεχές ἐστι μέχοι τὴς ὑρᾶς Ζμ) 18. 60 
695 ὅ. ἀρ! ρΒἱπὶ τὰς ὄρχεις ἔχυσι κεκρυμμένυς ὑπὸ τὸ περὶ 

Υ. ΐ 
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τὴν γαστέρα κύτος Ζγα 18. 120 488. --- 4. οτγυβίΔοθογαπι 
φΘρβα]ουβογαχ. τὸ κύτος τῷ σώματος ἕν ἐστιν ἀδιόριστον, 
ἐν τῷ κύτει ἔσω χυμὸς ἐστιν ὠχρός Ζιδ 8. 527 }9, 28. - 

ὅ. ἰηϑεοίοσγαπι δθάοτμθη. πάντων κοινὰ μέρη τρὶ ᾳ, κεφαλή 

τε ἢ τὸ περὶ τὴν κοιλίαν κύτος ᾧὶ τρίτον τὸ μεταξύ Ζιδτ. 
581 "21. Ζμὸ. ὅ. 682 58. --- ὁ. Ἐομἰποϊἀθοσαπι ἱηθογίοῦ ΡΆΓΒ. 
τὸ κύτος τῷ ἐχίνν Ζμὸδ. θ80 082, --- :. τοῖα ἰοῦοβα, ἱῃ 
αύλπι ον σοηα!ξ Ἐρεῖγδ.. τὰ μὲν ὅλως ἐν κύτει ; στρογγύλῳ 

Ζιε21. ὅ58 08, -- 8. τὸ τοῖς μαλακίοις περικείμενον. περί- 

κειται τοῖς μαλακίοις τὸ κυτος 8] ,2μὸ9. 686 824, 0848. 

Ζιδι. 524 828, 7. ε18. δδ0 νᾳ, πόρος ἀπὸ τῷ ἐγκεφάλυ 
τείνων πρὸς τὰ κάτω τῷ κύτυς, τὰ πρανῆ τὸ κύτης. Ζιδ1. 
5624}88, ὅ25511 (οἴβαρτα 559). πρὸ τῷ κύτους ὑπὲρ τῶν πλε- 
κτανῶν ἔχυσι κοῖλον αὐλόν, ὦ τὴν θάλατταν ἀφιᾶσι δεξά- 
μένοι τῷ κύτει" πτερυγίοις, οἷς ἔχυσι περὶ τὸ κύτος, νέσσιν" 
γε θὰ του ἐπὶ κύτος (τοῖγο) Ζιδ 1. 524 49 Αυδ, 1. α4. 489 

"8, ΓΑ Βιθθοιὰ ΧΙ 888 εἴ αΖι 25, 14. τὸ κύτος τῷ 
σώματος αἱ μὲν μέγα ἔχυσι οἱ δὲ μακρόν Ζμὸϑ9. 686 "24. 
- α. (εἴ κεφαλή 6 Ρ 881.84). τὸ κυτος καλεῖται μόνον ἐπὶ 
τῶν πολυπόδων κεφαλή Ζμὸϑ9. 685 54, μικρόν Ζιδι. 524 

3. 2μὸ 9. 68ὅ ὈΩ δ, καὶ καλυμένη κεφαλὴ τῶν πολυπόδων 
τ μικρὸν τὸ κύτος Ζμβϑ. θὅ4 528. πτερύγιον ἔχυσι κύκλῳ 
περὶ τὰ κύτος Ζμὸϑ9. 685 17, --- ὁ. αἱ ̓ σηπίαι ὸ αἱ τευ- 
θίδες ἔχυσι εὐμῆκες τὸ κύτος, μέγα" τὸ κύκλῳ πτερύγιον 
περὶ ἅπαν ἐστὶ τὸ κύτος (οἴ 2) Ζμβ 8. θ54 228. ὃ9. 685 
480. Ζιδι. 824 .482. --- ὁ. ἡ σηπία δυο τε τὰ κύτη ὼ 
πολλὰ ᾧψὰ ἐν τατοις Ζιδι. δ25 30. --- 9. τὸ ἄνω κύτος, 
578 αἱ ῥίζαι (εἴ 8). ̓  ἐπὶ τῶν φυτῶν προτερεῖ τὴ γενέσει 
τὸ ἄνω κύτος τὸ κάτωθεν Ζγβθ. 141 586, οἵ 5. ὙΒΘΟΡῈΓ 
Υ 251. 

κυττάριον. ἐν κεχωρισμένοις κυτταρίοις ὁ τόκος ἐστὶ τῶν 
μελιττῶν ὼὶ τῶν ,ἐφηκῶν. τὸν γόνον φαίνεσθαι μικρὸν ἐν τοῖς 
τὸ κηρίυ κυτταρίοις 2γδ8. 110.529. Ὑ10. 760 "84. 

κύτταρος. τὸ πλάγιον τῷ κυττάρα Ζιε28. οὖ 41..11. σχυΐ- 

ληκες αὐτῶν ἐξέρχονται διακόψαντες ᾧ καταλήλειπται ὁ 
κύτταρος Ζιε19. ὅ51 Β5. οὗ ἐπαλήλιπται ὁ ὃ κύτταρος Ζιε28. 
885 86. -- ὅχ, ἅμα πᾶσι τοῖς κυττάροις, ἔνεστι γόνος τῶν 

ἀνθρηνῶν, καταντικρὺ ἐν τῷ κυτταρῳ τῷ γόνα ὅσον στα- 
λαγμὸς ἐγγίνεται μέλιτος ἐν τοὶς τὴς ἀνθρήνης κηρίοις Ζιε28. 
ΠῈΣ) ᾿2, 6. -- ἡ μέλιττα τὸ μέλι ἐμεὶ εἰς τὸν κύτταρον, 

ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν κυττάροις, γεννᾶσθαι τὲς κηφῆνας ὑπὸ 
τῶν μελιττῶν, εἰσὶ δὲ μείζυς οἱ τῶν κηφήνων κύτταροι, αἱ 
ὸὲ ὕδωρ φέρωσιν εἰς τὸς κυττάρυς, γίνονται ἐπὶ τέλει οἱ 
κύτταροι τῶν ἡγεμόνων Ζιε22. δ84 518. (40. 624 "14,18, 
621528. ΖΎΎ10. 1760826. ᾿ΔῸ Ατὶβύοϊθ!θ ὑδρίαι 66|188, 
αυΐϊδυβ 800 0168 ἴποίαβα ϑἀυσδίαγ, ἀράπὶ ὀγδὈγοηστα οὐ γ6- 
ΒΡΆΓΙΠῚ, κυττάρως νοσδῦῖ 5.11 408. 

κυφαί. γένος, τι τῶν καρίδων, Ρϑάθβ ἄδβου, πλάκας ἐν τοῖς 
ὑπτίοις ὃ κ ἔχυσιν. ἡ ἈαΡιβ ἡ κυφὴ ἔχει τὴν ,δρὰν ὼ πτε- 

ρύγια τέτταρα. τὸ ὁὲ μέσον αὐτῶν ἐστὶν ὀξύ, τῶν κυφῶν 
καρίδων ἡ κυησίς ἐστι περὶ τέτταρας μῆνας Ζιὸ 2. 525 "1, 

11,20, 28, 81. ε17. 849 "12. (Ρα]αθιμοη β4α 6 Μ 9468. 
(τ. ΑΖΙΙ 158, ὅ. Υουαρ 2601.) 

κυφός. οἱ ἔγκυρτοι ἢ κυφότεροι πιγ10. 908 Ρ29. ὄρνιθες χυφοί 
(ῦφοι ΒΙ) Υἱ κἁ Ζπ11. 710}18 (ὁ ποιῶνται ἐρθὴν τὴν 
βάδισιν Ὑμοοά Μείοομ, οὗ Π]ὰ ργϑϑῦ ΥἹ]). 

κύφων. δεβῆναι ἐν τῷ κύφωνι Πεθδ. 1806 "2. 
κύχραμος (ΟἹ κίχραμος, κέχραμος. κεχραμος) ἀυχ ταΐβτδα- 

οἴυτα σοἰατηίοιῃι ΖΙθ1 2. 597 "117 (Κοκμδύτηυβ ΤἜΟπιδθ. τηὶ- 
Ἰατία Βαίοῃι!. ΟἿ 271. 51.624. ΒΑ]1]1ὰ8 ογοὸχ δῦ. δὺ 144, 
11884. οὗ [πὰ 128. ΚΕ 51. Επηθοτγῖσα Βογίαϊδηδ Καὶ 888, 6. 

ἀξ 



418 Κυψελίδαι 

ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ βρβϑοῖθβ οὗ ογίοϊδῃ Οὑγ. ἴῃ ἱποοίο τοὶ ΑΖ 1 
100, 67.) 

Κυψελιδῶν ἀναθήματα ΠΕῚ1. 1818 522. τυραννίς ΠΕ12. 
181528. 

κυψ ἕλιον. αἱ μέλιτται ἀργότεραι γίνονται κἂν μέγα τὸ κυ- 5 
ψέλιον σὶ κυψέλλιον) ἢ ἡ ὅ2ιμ40. 6212. 

κυψελίς. οἱ ἄποδες ,γεοττείίσιν ἐν κυψελίσιν ἐ ἐκ πηλὲ πεπλα- 
σωέναις μακραῖς, ὅσον εἴσδυσιν ἐχέσαις Ζιι80. 618 "84. 

κύψελος (Υ] κύψελλος). ανίβ Ζιι80. 680.381. οἵὨ ἄπυς 
)88 818. 10 

Κύψελος ὁ Κορίνθις ΠΕέῚ0. 1810}29. 12. 1815}24, 28. 
“βι846. 482 -Ῥῦ, 

κύων κυρίως πλείω σημαίνει τιά. 1006 310. 1. σδηΐϑ. (ὁ, ἡ. ἡ 

κύων Ζιζ20. ὅ714516, 81,7, 24, 80, 81. θὅ. 594 329. 32. 
604 47, 9. ι6. 612 80, 81. Ζμγ!ά. θ1 429, 86. Ζγὸϑ.710 16 

1, 982. 886 518. 116. 841 "6. ὁ κύων τῷ ᾽Οδυσσέως Ζιξ 
20. ὅ7ὅ 41) κύων, εἴλος τι τῷ γένυς τῷ τῶν τετραπόδων καὶ Ἂ 

ζῳοτόκων, ἀνώνυμον ὁέ Ζια 6. 490081, 84. τὸ τῶν κυνῶν 

γένος Ζωβι4. 658 329. 103. 1494 19, 22. ἔχει γένη 
πλείω Ζιζ20. ὅ14 210. οΥ̓Μ 8238 οὔ Ἰηἴτα 11, τοίογθιγ ᾿ητ6ν 30 
τὰ πεζὰ ἢ ἔναιμα Ζιὸ10. 686 "20, τὰ τετράποδα αὶ ἔναιμα 
ὦ ζῳοτόκα Ζιβ1. 499 Ῥῦ. αὖ. 489 21, 01. 6810 "16. θ5. 
η94 Ὁ), 39. Ζμα!. 6892, ἰ μόνον θύραζε ζῳοτόκα ἀλλὰ 
. ἐν αὐτοῖς Ζγαϑ. 718.080.1 1). 119 "4, τὰ τετράποδα τὰ 
μὴ μεγάλα πιθ1. 898510, τὼ τετράποδα ὼ τρίχας ἔχοντα 55 

Ζιβι. 498 026. Ζγαϑ. 118 080, τὰ πολυσχιδὴ τῶν τετρα- 
πόδων Δμγι3. 6141. Ζγβά. 7142.38. ὃ8. 710 3817. 4. 111] 
422. 6. 1714 "10, τὰ πολυδάκτυλα Ζιβι1. 4998. Ζμδιο. 
6884, τὰ ἀμφωθοντα, καρχαρόδοντα Ζμγ14. 614 524, 
070 326. Ζιβ1. 801 317, τὰ πολυτόκα ἢ τελειογόνα, 30 
ἀτελὴ Ζγδϑ. 1101. 4. 1711 82, 6. 114}16, πολυγόνα, πο- 
λύτεκνα πι14. 892 488, 61. 89811, τὸ ὑπέργεια Ζια]. 
488 824, ἥμερα ὼ ἄγρια Ζιαϊ. 488 481, συνανθρωπευόμενα 

Ζιε8. 54) 521. ζ18. 512 δ. (μηδένα εἶναι κυν᾽ ἀτιμότατόν 
ἐστιν Ρβ34. 1401 518 δρὈὶ.) σαῃὶβ πλὰ8 οὐ οιηΐηα, ὁ ἄρρην, 865 
ἡ θήλεια Ζιζ, 30. 814 "18, 19,28, 27, ὅ16 58, 3, 4, 1.01. 
608 527. κύων ἄρρην ὼ θῆλυς Ζγβ1. 141 582. ἡ Λακωνικὴ 
κύων ὁ μὲν ἄορην ἡὶ δὲ θήλεια Ζιζ30. 514080. τ388 ὁ κύων 
Ζιθ 5. 594 "25. ζδηνίπα ἡ κύων Ζιζ 18. 5711 081, 5712 "26. 
θ28. 607 5). ἀοκοῦ Ζιζ30. ---- α. ἄθβοῦ ρϑγὶ οχύθγίου. ἅπαν 4“ 
τὸ σῶμα ὁασύ Ζιβι. 498 27. καθ᾿ ὅλον τὸ σῶμα πρανὲς 
ὀεδα, συνται ταῖς θριξίν Ζμαι4. 658 528. μεταβάλλει ἐκ τῷ 
κατὰ φύσιν χρώματος εἰς τὸ λευκὸν διὰ τὴν εὐτροφίαν χθ. 
198 Ἀ7, ἀποβαλλει τὰς χειμερινὰς τρίχας πι2 1. 898 85. 
ἔνια εὐθὺς ἐν ἀρχὴ γίνεται μέλανα χϑ. 198 020. πενταδα- 45 
κτύλης ἔχει τὺς προσθίους πόδας, τὸς ὸ᾽ ὄπισθεν τετρα- 
ὀακτύλυς Ζμ510. 688 8ὅ. τὰ πρόσωπα θ144. 840 822. 
στόμα ἀνερρωγός Ζιβ1. 502 50. τίνας ὀδόντας βάλλει Ζιβ2. 
501}5. ζ30. 515 35. μαστοὶ ἐν τὴ γαστρί Ζιβι. 500 526. 
-Ἕ ὁ. Ρατὶ ἰαξοτῖον. μονόστεον τὸ ̓ κρανίον Ζιγῖ. 516 216. δ 
κοιλία μία. μικρὰ τὸ μέγεθος ἢ αὶ πολὺ τῷ ἐντέρων ὑπερ- 
βάλλυσα ἢ λεία τὰ ἐντὸς Ζιβιτ. 501}21. Ζμγ τά. 614 
525, 615 .519. σπλὴν μακρός. Ζμγ!ι). 614 "1. ἢ ὑστέρα 
κάτω τῷ ὑποζώματος, ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἔχει. τὰς ὑστέρας 
Ζιγι. δ10}"117. Ζγα! 3. 119 Ῥ26. ὁ λέων τὰ ἐντὸς ἀνοιχθεὶς 55 
ὅμοια πάντ᾽ ἔχει κυνί Ζιβι. 491}17. ἔνια, τῶν τετραπόδων 
δ φοτόκων ἔχει κοιλίαν ὁμοίαν τῇ τῷ κυνός, ὄφις ἔχει κοι- 
λίαν ὁμοίαν τῇ τὸ κυνός Ζιβιτ. 508 88, 38. --- ς. ἀ6 ρ6- 
ποταῖ. περὶ τὰς κύνας τὸ τοιῶτον πάθος καλεῖται σκυζὰν 
Ζιζιϑ. 5122. 30. 514580.,}1. ὀχεία Ζιε1 4. δ4δ4, 848 60 

438. ζ18. 67255. 20. δ74588,}10, 27. ὅταν ἔχωσι τὴν 

κύων 

ἡλικίαν τῷ τὸ ὀχεύεσθαι ἐ ἐπὶ ταῖς θηλαὶς τῶν μαστῶν ἐπιγίνεται 
ἀνοίδησίς τις ὺ χονὸρον ἴσχυσιν Ζιζ 20. ὅ1414. κύων ἡ 
Λακωνικὴ ὀχεύει Ζιζ20. δ14 "16. ἐπιβάντες πληρῶτιν, ὃ ὃπι- 

σθεν συνέχονται, οἱ κλέπτοντες τὰς ὀχείας Ζιζ20. 514 220. 

εὖ. 540}14. ἔπαρσις αἰδοίν Ζιζ 20. 514 582. --- ἡ κύησις 
ὀλιγοχρόνιος Ζιε8. 542528. 14. ὅ45 "7. 646 580. ζ20. 514 
418,20, 2ὅ, 28. τὰ καταμήνια, ἡ ἐν τόκοις κάθαρσις Ζιζ30. 
51481, "4, γάλα Ζιζ 20. 514 "7, 18. χαλεπὴ μετὰ τὸν 
τόκον πι8δ. 894 "18. χαλεπαὶ ἀπὲ τῶν σκυλακίων Ζιζι8. 
511 581, --- ἀ. ἀθ6 δοίδίθ οὐ υἱίδ. αυοΐ ραγίβηΐ, ' οἱ νέοι, 

νευΐτεροι, τὰ γιγνόμενα Ζιζ 20. ὅ14 "25. β2. 501 511, 12, 
411. 1.608 381. Ζγβ4. 188 581. σκυλακια Ζιζ 18. ὅτι 
581,20. ὅ14 4, 26. τυφλὰ γεννᾷ Ζιζ20. 514528, 21, 39. 
Ζγβθ. 142 39. ὁ 8. 110 "2, ἀνάλογον ἀποδίδωσι τὴν αὔξησιν 
Ζιβι. 501 348. πρεσβύτεροι Ζιβι2. 501}12, 18. ζ΄ 20. 514 
411. γηραάσκοντες Ζιε1 4. δ45 Δὅ. οὔ 646 388. κοία8 6 ἀθη- 
Ὁ 8 οορῃοϑοϊίαν Ζιβ2. 501 δι, ζ20. δ71ὅ 410. υἶτα Ζιει4. 
θ40 481. ζ20. 515 84. ζὴ ἡ [] Λακωνικὴ κύων ὃ μὲν ἄρρην 

περὶ ἔτη δέκα ἡ ὁὲ θήλεια περὶ ἔτη δωδεκα Ζιζ 20. ὅ14 
080. --- ὁ. ἀἄ8 Ρτορτῖα παίαγα ἃ6 δοπδβυδίιἀϊηθ ο8ῃ18. τὸ 
σκέλος αἴροντες ἐρῶσιν Ζιϑ5. 594 "55. ζ. 20. ἅ14.518, δ19. 
οἵ Βοβθ ἂγ Ρ8 866. αἱ θήλειαι πᾶσαι καθεζόμεναι ἐρῶσιν" 
γδη δέ τινες ὸ τύτων ἄρασαι τὸ σκέλος ὄἄρησαν Ζιζ 20. 
514 528. τὸ ὁρόμημα συνεχιῦς κατατετα μένον Ζι44. 629 
019. τὸ “περίττωμα ξηρὸν ΝᾺ ἐξικμασ μένον, μετὰ ποὸνν προ- 

ἵενται τὴν περίττωσιν Ζιθ δ. ὅ94 "28, Ζμγιά. 615 586. -- 
ζῷον θυμικὸν ᾿ φιλητικὸν ὰ θωπευτικόν Ζια 1. 488 Ὁ21. 
ἀνδρία, φιλοπονία Ζιι1. 608 381. οἱ θῶες πολεμῶσι τοῖς κυσί 
Ζιιά4ά. 680 510. --- ἐνυπνιαΐζειν, φαίνονται, ἀσφραίνονται τῶν 
δένδρων, κρατῦνται ὑπὸ τὴς τῶν ἴων ὀὸὁ μῆς Ζιδιο. 580}28. 
θ5. 694}24. Ζγεῶ. 181}10. 683, 886 "18. πότε τὰ ἴχνη 
ἥκιστα εὑρίσκωσιν πκς2. 94218. ὶ ταῖς ὀσμαῖς τῶν λα- 
γυιῶν χαίρυσιν Ηγ18. 1118 418. -- ὑλαγμός, ὑλακτικός, 
τῶν κυνῶν γηρασκόντων γίνεται βαρυτέρα ἡ φωνή Ζιδ10. 
ὅ8680. ε14. δ48 56. ενδ. 462 524. φ2. 807.519. θ166. 
846 028. ἴδιον ἐπὶ τῶν. κυνῶν τὸ λοίδορον φά. 808 581. οἱ 
κύνες. πρὶν σκέψασθαι εἰ φίλος, ἂν μένον ψοφήση, ὑλα- 
κτῶσιν Ηητ. 1149 528. ἰ δακνυσι τὰς καθίζοντας Ρβ3. 
1880 "24. τες ἀφικομένυς ἀδικῶσιν, ορρ σαίνυσιν θ109. 
840"5. φυγέειν κύνας (Βομκι Β 398) Πγ14. 1985 514. 
ἐπειδὰν θωπεύωσι, γαληνὲς τὸ μέτωπον ἔχυσιν Φ6.811}87. 
πονήσαντες, ἀργῶντες 1ιζ 20. ὅτ4 529, δ12 32. -- Λ ἀἂδ 
ΤΔΟΥΌῚ5 Ζιθ22. ὅταν τι πονῶσιν, ἔμετον ποιῶνται φαγῶσαί 

τινα πόαν" ὅταν ἑλμινθιῶσιν, ἐσθίωσι τῷ σίτα τὸ λήν Ζιδ. 
612.86, 81. θ5. 594.8329. τὸ τῶν κυνῶν γένος τὴν οἰνῷτταν 

καλν μένην φαγὸν βοτάνην μεθισκεται 102. 1494 19, 22. 
- ἐν τοῖς κυσὶν οἱ καλϑμενοι κυνοραῖσται Ζιε81. 857 517. --- 

Φ. ἈΔΥΓΔΟΪΟ68 οὖ ἔδθυΐϊαθ ἀ6 οδηῖδυβ 91, 880520. 99.838 
νά. δ. 109. 8410}4, 116. 8416 (ϑὸὲ τῶν κυνῶν οἷ 8 
ὙΒΘορΙν ΙΝ 642). 144. 845 822 (οἴ οξο Ατὐ "5 847, 7). 
145. 845328 (οἵ οβο ᾿]ὰ 848). 157. 846 825. ἢ 8330. 

1588 "20, 38. ὁ κύων ᾽Οδυσσέως Ζιζ30. δ18 31. Ξανθιππε 
[860. 1589 384. κύων καθεύθεσα ἐπὶ τὴς αὐτὴς κερα μῖδος 
ἡμβι1. 1208 11. --α ἢ. βἰδῃα ρηγβιοσποιιοηΐςα 6 ἀϑίασγϑ 
σΒΏΌΠ. ΡΘΕϊΐα Φθ6. 8105, 811521, 27, 381, 82, 812 571,ν8, 

25. --- ἱ. ἔχει γένη πλείω, γαγίἰίθβ. οὔ Ῥπΐμο ὦ ἴῃ Ζεϊκοςμν 
ἄον Ναιανῇ ΝΠ 52. ἄγριοι ὼ ἥμεροι πι45. 895 Ρ24. καὶ Λα- 
κωνική, ἐξ ἀλώπεκος τὴ κυνὸς Ζιθ28. 601 48. ζ20. σὰ 417, 
21."10, 26, 80. ἴδιον παθος Ζιζ20. 514 028. 51552 (ΒΘ ΒΙε- 
Ῥθὴ Ρέογάθ 468 ΑἸλδογσίῃ 116). αἱ Λάκαιναι κύνες αἱ θήλειαι 
εὐφυέστεραι τῶν ἀρρένων εἰσί Ζμ1. 608527. τὸὸ Λακωνικὰ 

͵ 



“σ᾿, 

Κυων 

κυνίδια ἔχει τὸς μυκτῆρας μακριὸς Ζγε2. 181 "10. οἵ ονγ- 
τοῦ ΖοΟΪ 4685 Ταιαυὰ 88. (Οβαυΐβ δτϑίαδ 1.) -- τὸ ἐν τὴ 
Μολοττίᾳ γένος τὸ μὲν θηρευτικόν, τὸ δὲ ἀκόλυθον τοῖς προ- 
βάτοις" ᾿ἀνὸρίᾳ ἢ φιλοπονίᾳ διαφέρωσιν οἱ ἐκ τῶν ἐν Μο- 
λοττίᾳ γιγνομένων μ᾿ ἐκ τῶν Λακωνικῶν Ζιι1. 608 328, 81. 

(ἴοτι Ὁδηΐβ Μοϊοββυβ 19-- μέγιστοι οἱ ἐν Ἠπείρῳ Ζιγϑι. 
822 Ρ20. --- ἐν Αἰγύπτῳ οἱ κύνες ἐλάττυς ᾿ ἐν τῇ Ἑλ- 
λάϑι Ζιθ28. 606 "28. ἐὰν κύνες ἴδωσιν ἐν τῷ Νείλῳ λίθον 
κυάμῳ ὅμοιον, ὄχ ὑλακτῦσι θι66. 846}58. --- τὰ Με- 
λιταῖα χυνίδιας, οἱ τὰ κυνίδια τρέφοντες ἐν τοῖς ὀρτυγοτρο- 
φείοις Ζιιθ. 612 010. πι13. 892811, 21. (ἕοσι Οδηΐβ τα ε]!- 
1θ818 νοὶ Ζογὰδ 1) -- οἱ Ἰνδικοὶ κύνες ἐκ θηρίσ τινὸς 

κυνωδὺς γεννῶνται, ὸ κυνός, ἄγριοι Ζγβι. 140 385. πι45. 
895 25. ἐκ τὸ τίγριος αὶ κυνὸς τὸς ̓ Ινϑικύς Ζιθ28. δ071.54. 

(ὥστε Ομοῖβ δυγουβ 1.) --- τὰ γιγνόμενα ἐξ ἀλώπεκος ὼ 
χυνός Ζηβ84. 188 881.7. 146 584, δῇ 141 089. --- ἐν Κυ- 
βένη οἱ λυύκοι μίσγονται ταῖς κυσὶ ὼ γεννῶσι Ζιθ28. 807152. 
εἴ ΑΖΎ 128. --- οἱ μεγάλοι, εὐρωστοι, ἄριστοι μέτρια ἔχον-. 
τες ὦτα φθ. 811821, 812 8310, 818 08. (Οδαΐβ λυ] αν 8 ἢ. 
δὰ 171, 7. ΑΖΙ1ΤῚ, 28.) 

ῷ. ει, τοίογίασ ἰπῖου τὸς γαλεὺς ὼ τὺς γαλεοειδεῖς 

Ζιζαι. 568.581. (ἀεῇ ποη α΄ Ροϊοδὶ οὗ ΑΖι11406, 98. Εο86 
Αγ 5 804) 

8. κύων βἰάυ8. Ρβ 24. 140151δ. πα 8. 869 "28. ἐν τῷ 
ἰσχίῳ τῷ κυνός μαθ. 848 "12. ἐπὶ κυνί Ζιθ15. 600 54. Με2. 
1026 5838. κϑ. 1064 "86. πκς12. 941 387. 32. 944 84, ὑπὸ 

κύνα Φβ8. 199 52. Ζιε1δ. 841 8314, περὶ κιινὸς ἐπιτολήν 
Ζιθ19. 602 526. μετὰ κυνὸς ἐπιτολήν μβο. 861 085. πρὸ 
κυνός. μετὰ κύνα πχκς 12. 9417, 8. τὰς πλανήτας κύνας 

τῆς Περσεφόνης ἐκάλει (δγιβδ6) 191. 1813.581. 
Κύων. ὁ Κνων (Ογπίοι8) τὸ καπηλεῖα τὰ ᾿Αττικὰ φιδίτια 

ἐχάλει ΡΎΙΟ. 1411 524. 
κωβίδιον. ἡ κωβῖτις γίνεται ἐκ τῶν μικρῶν ἡ φαύλων τῶν 

ἐν τὴ ἄμμῳ διαγενομένων κωβιδίων 292. ὑΡὴ Ν᾿ 

χκωβιός ς. οἱ κωβιοί, αἱ κύβοι) τοίογαμίυν ἰηΐον τὰ ἀγελαῖα 85 

Ζι2. 610 νά, τὸς προσγείης (Υ} καρβιός) Ζιθ18. 598 511. 
ἔχει πολλὰς ἀποφυαὸδας Ζιβ17. 508}16 Αὐν. ἀἰδυϊπρυππῦαν 

α. ἡ καλυμένη κωβίῖτις κωβιῶν τῶν μικρῶν καὶ φαύλων, δ 
κατα ύνυσιν εἰς τὴν γὴν Ζιζ18. 569 "28. -- ὁ. τῶν ἐν τιῇ 
εὐρίπῳ φυομένων ὅκ ἔστι -πελάγιος ὁ λευκὸς κωβιός, χει- 
μῶνος ὑκ ἐκπλέσσιν ἐκ τῷ εὐρίπα Ζιι81. 021}18, 19. --- 
ς. οἱ κωβιοὶ σι κηβωτίοις) ἐκτίκτησι πρὸς τεῖς λίθοις, πλὴν 
πλατὺ ὼ λψαθυρὸν τὸ ἀποτικτομενέν ἐσ τιν, τί νέμονται, περὶ 

Κρήτην πίονες Ζιζ18. 661}11. 92. 591}18. 18. 598516. --- 
εἰ. πίονες ΡΝ οἱ ἐν τοῖς ποταμοῖς Ζιθ19. 601 "22. περὶ Β.α- 

βυλῶνα ἰχθύες τινὲς ἔχυσι τὸ σῶμα ὅμοιον κωβιῷ θ12. 885 
Ρ14. (Ἑοδίο νοὶ ἀουΐοη Ο 11 386. Οοἰδαβ συν ΧΙ], 5. ἀο- 
Βίοταμη σθηιβ δὲ. ΟΥ, ΚαΖὶ 91, 21. οὗ Εἰ 89. ἴῃ ἱῃοογῖο γοὶ 
ΑΖΙ1 184,40.) 

κωβῖτις. ἡ καλυμένη κωβῖτις κωβιῶν Ζιζ1 ὃ. 569 Ρ28. 292. 50 
1529 32. 

κωδία χλεψύδρας πιςϑ8. 914 Ρ27. 
κώδιον. τῶν προβάτων τὰ κωόδια ἢὶ τὰ ἔρια Ζιθ10. 598 "8. 
κωδων. ὥσπερ κωυϑων ὑπηχεῖ πλγ14. 968.38. τῆς κωδωνος 

αἰσθάνονται αιθ. 44622. 55 
χοιθρωνίζεσθαι ταῖς “μεγάλαις πΎ 12. 8712 Ρ28. 25. 874 

Β11, 

χκωθωνισμός παϑ89. 868 Βῶ5. ε88. 885 32. 
κωλήν. τὰ τῶν σκελῶν ὀστᾶ, τα τ᾽ ἐν τοῖς μηροῖς ὼ κνήμαις, 

οἱ καλῦνται κωλῆνες" ὅσα μὴ ἔχει σκέλη αὶ βραχιόνας, δὸὲ 60 
κωλῆνας ἔχει ΖιΎΤ. 516}Ὁ1, 21. 

80 
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κωμαζειν 419 

κῶλον. 1. τὸ κῶλα οχιγοιηϊίαίοθ ΖΙβ1. 498.520. Ζμβϑ. 654 
Β18. Ζπ14. 112 519. Ζγβό. 142 δ16. τὰ κῶλα πέφυκεν 
ἄλλοις ἄλλως. ἢ ἐκ ἔστι τῶν πρὸς τὸ ζὴν ἀναγκαίων, διὸ 
ἡ ἀφαιρουμένων ΝΣ δῆλον δ᾽ ὡς ὑὸς προστιθέμενα φθείρει 
Ζμγ4. θ0ὅ "26, ὴ ἀρχὴ ἠρεμεῖ κινυμένα τῇ μορίν τῷ κά- 
τωθεν, οἷον ὅλυν τῷ κωλυ ὁ ὦμος Ζκι. 698 08. 9. 1702 Ρ27. 
- αἱ περιφέρειαι πρὸς ἀλλήλας. ἀμφοτέρων τῶν κώλων 
Ζιββ. 502 "2. κἡὶ διφυία, καὶ ᾿ ἐπὶ τὸ πρόσθιον ἔ ἔκτασις Ζμγῦ. 
608 Β22. δ10. 688 8316. καὶ εἰς τὰ κῶλα τροφή, ἡ κίνησις 
ΖΎΥΙ. Τῦ0 52. β5. 144 385. --- τὰ κῶλα μαλακά, ΟΡΡ 
σκληρόδερμα, ἀντίστοιχα, συνεχὴ πρὲς τὴν ῥάχιν, ἴσα, ἀπηρ- 
τημένα Ζπι1ι1. 118 022, 21. 9. 108 881, 109 52. Ζμβ 9.684 

θ17. δ18. 690 017. ἰποσκελὲς γίνεται τρίγωνον τὰ κῶλα 
Ζπϑ. 109 428. βλαισᾶνται τὰ κῶλα Ζπιτ. 118 "22, οὔ 21. 
-- τὰ κῶλα ἡὶ τὰ ἔμπροσθεν ἡὶ τὰ ὄπισθεν, τὰ πρόσθια καὶ δ 
τὰ ὄπισθεν Ζιβι. 498.58, 6, 1,28. Ζμὸϑ. 684 080. ἐχόμενα 
τῷ αὐχένος Ἂ τὴς κεφαλῆς τὰ πρόσθια, εἴσω καίμπτειν τὰ 
ἐμπρόσθια, κωλυ τὸ μὲν ὀιφυὲς βραχίων Ζμὸ 8. 688 "8. 
10. 680526, 681 28. Ζια1ὅ. 498 "26. κωλυ διμερὲς. ἄλλο 
σκέλος. τὸ ὄπισθεν κῶλον, τοῖς τετράποσι τὰ ὀπίσθια ἰ ἰσχυ- 
ρότερα Ζιατὅ. 494 "4. Ζμδ10. 690 820. 9. 688 518. --- οἱ 
ἰχθύες ἐκ ἔχυσιν ,ἀπηρτημένα, Ζμὸ 18. 696 Β17. Ζιβ18. δ04 
18. --- ὁ ἀστράγαλος γόμφος ὧν ὥσπερ ἀλλότριον κῶλον 
Ζμδ1ο. 690 "14. --- 2. κῶλον ϊ4 κόλον Ζμγ!ἱά. 61518. 
-- 8. κῶλον γβοίοτίοα. περίοδος ἡ μὲν ἐν κυΐλοις ἡ ὁ᾽ ἀφε- 

λής Ργϑ9. 1409 δ18, 16. ἡ ἐν κώλοις λέξις Ργ9. 1409 Ρ82, 
88, 85. παρίσωσίς ἐστιν ὅταν ὁυ ἴτα λέγηται κῶλα ρ28. 
148589. 

κωλύειν, δοπὶ 87} ἐμποδίζειν Φθ4. 255 "7. ορρ προτρέπειν 
ΗΎ7. 1118 20, προστάττειν Ηεῦ. 1180 "26. τὰς ἀναθυ- 
μιώσεις χωλύεν τῷ βάρει μβ8. 868084. κωλύειν οὕπι 
Εἰ παρ! 166 ἰῃ (μοα δἀάϊία ποραίίοηθ μη} ἐκώλυον ἀποδιδόναι 
βιὰ Πεῦ. 1804 "28, 8. 1309 817. ὃ1ὅ. 1800 87. μαϑ8. 840 

829, β5. 861}21. Ζιδϑ8. 8838 "26. ὁ σοη εἰ μηθὲν κωλύει 
τῷ γίγνεσθαι οἰκίαν ΜθΊ. 1049 39 ΒΖ. --- ρᾳ88 ὁ ἀὲρ κω- 
λνεται συγκρίνεσθαι μαϑ. 841 54, 840»88. κωλυέσθαι ὑπὸ 
τῶν ἀκτίνων μα. 840 829, --- δὸὲν κωλύει, ἱ ᾳ ἐνδέχεται, 
ἐγχωρεῖ Αα14. 88.438. β3, 54.480,}4, 830, δῦ 56,20, 36 
(οὐ 84 028, δ5 39). γ8. 7217. ταῦ. 102 "9 (57). Φαϑ. 
181 8δ. μαϑ8. 840}82. Ηδ2. 1120 "9, γ14. 1158 "7. πεαβ. 
1316}15. β10. 1226 "24. γ1.1239 019. οἵ βᾶθρο. εἰ μη- 
θὲν κύλυει Μθ1. 10499.. ἄν μή τι κωλύῃ Φθ4. 2551 
Δ0 5126 Ρτοποπρΐηθ ἱπάϑῦ ὅτε τὴν αὐτὴν εἶναι κωλύει Φγϑ, 
202 "9. τί κωλύει Ηα11. 1101 814. κ2. 1118 424. --- τὸ 
κωλῦον. ἀνειμένυ τῷ κωλύοντος ενϑ. 461 "17. 

κώλυσις τὰ θυμδ λυπηρά ηβτ. 1223 Ρ28. κώλυσις τῶν 
ἐναντίων ρ2. 1421 528. κωλυσεις τῶν συμπερασμάτων, βγπ 
ἐμποδισμοί τθι0. 161 515. 

κωλυτῖκόν. οοπὶ βγῃ ἐμποὸιζον Μὸ 5. 1015527. κωλυτικὸν 
φθορᾶς, ἐλέυ. τῶν καλῶν, τὰ ἀκύειν ΨαῚ.. 408 Ρά. Ρβ 9. 
18871.»8. ἡμβ1. 1304 58. πια 44. 904 321. κωλυτικὰ τῶν 
ἐναντίων. ΒΥΏ ποιητικα, φυλακτικὰ τιὸν τουύταν Ηα4. 1096 

512. Ραθ. 1862 229. --- κωλυτικώτερον ἡ ἡδονὴς τγϑ. 118}80. 
κωλω τής. κωλωτὴ σὶ κολωτῇ, κωλώτη 5.10 5. ΡΙ6) δ᾽ ὄνος 

πολέμιος" κοιμᾶται γὰρ ἐν τὴ φατνη αὐτῷ, καὶ κωλύει ἐσθίειν 
εἰς τὺς μυκτῆρας ἐνδυόμενος᾽ Ζιι1. 609 519. (Οοϊοίᾳ ἀΖδβ. 

ἴῃ ἱποογίο τοὶ Ο 1 289. 5 Π| 14. ἕοτί ἰ ᾳ ἀσκαλαβωτης 
80 1716, 7.) 

κωμάζειν ακ 808 82ὅ. νεανίσκοι ὑποπιόντες ἐκώματαν πρὸς 
αὐτὸν ἢ 511. 1562 "22. οἱ κωμῳδοὶ ἐκ ἀπὸ τὸ κωμάζειν 
λεχθέντες ποϑ. 1448 587. 

δε 2 



. 

420 κώμη 

κώμη ἡ ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία πρώτη, πόλις ἐκ πλειόνων 
κωμῶν Πα2. 1262 δ16, 17,28. γ9. 1280}40. κεχωρισμένοι 
κατὰ κώμας Πβ2. 1261328. κωμας τὰς περιοικίθας οἱ Πε- 

λοποννήσιοι καλῦσιν, ᾿Αθηναῖοι δὲ δήμωυς ποϑ. 1448 586. 
κωμικὸς χορός, ἀϊδι τραγικός Πγ8. 1210 55. 
κωμῳδεῖν τὸς τραγιρδες πο22. 1458 082, 
κωμῳδί ία. οἱ ποιηταὶ ἐν ταῖς κωμῳδὶ ἵαις μεταφέρυσι σκω- 

πτοντες Ζγε4. 189 19. --- κωμῳδία ἀοῦ πο1. 1447514. 
ὅ. 1449.3582. ἀϊδί τραγῳδία πο. 1448 417. δὲ οτίϑ 50 

ποϑ. 1448 280, 81. παλαιαί, καιναί Ηδ14. 1128 522. τὰς 

νεωτέρωυς ὅτ᾽ ἰάμβων ὅτε κωμῳδίας θεατὰς νομοθετητέον 
Πη17. 1886.}90. --- κωμῳδία φαίνεται (46 ἀϊοιίοπθ, 40 8}18 
οοτηοθαϊδθ ργοργίϑ 68) ΡΤ. 1408514. --- τραγῳδία ἢ 
κωμῳδία ἐκ τῶν αὐτῶν γίνεται γραμμάτων Γα2. 815 16. 

κωμῳδοδιδάσκαλος ψαϑ. 406 δ17. ἡεγ2. 1280 019. 
κωμῳδοποιοί, ἀϊδι ἰάμβων ποιηταί πο4.144954. χλενασταῖς 
ὼ κωμωδοποιοῖς αὶ διατριβὴ ἐν ταῖς τῶν πέλας ἃ μαρτίαις 
Ῥβθ. 1884}10. χρῶνται αὶ οἱ κωμῳδοποιοὶ μεταφοραῖς Ργϑ. 
14060}7. 

κωμῳδος. οἰγπιοῖ ποϑ. 1448 587. χορηγεῖν χωμῳδοὶς Η56. 
1128.528, 587. 1078 098, χορὸν κωμιμδῶν ὄψέ ποτε ὁ 
ἄρχων ἔδωκεν ποδ. 1449 01. 

κῶνος, ἀΐδε σφαῖρα. κύβος κθ. 398 528, κῶνος, ὀξυγωνιος 
842. 168δ4,Ρ4, γραμμαὶ κατὰ κῶνον ἐκπίπτυσαι. ἡ 

τῶν ὄψεων ὑκπτωσὶς κῶνός ἐστιν μγὅ. 815 Ρ22. βὅ. 862 
μῷ, α8. 8450, πιεθ. 911 95. 11. 912}16. γ9. 872 387. 

ὃ κῶνος ὠσθεὶς κύκλῳ περιφέρεται, τὴς κορυφὴς μενύσης 
πιςὅ. 918 588. 

κώνωψ. κέντρῳ κεντῶσιν, πρὸς θδὲν γλυχὺ προσιζάνει ἀλλὰ 
πρὸς τὰ ὀξέα, ἐκ σκωλήκων οἱ γίνονται ἐκ τῆς περὶ τὸ ὅξος 

ἰλύος Ζιδτ. 682 814, 8. ὅ86.58. εΕ19. 652 0. τὰ δ᾽ ὅτ᾽ ἐκ 
ζῴων γίνονται ὅτε συνδυάζονται, καθάπερ ἐμπίδες τε ἢ 
κωνωπες (Υ] σκιύληκες) Ζγα!6. 721 310. (οομορβ ΟἹ[241. 
51.855. Οομορβ οα]εϊίγδηβ 8... ϑιοιηοχυβ οα] οἰ ἔγδηβ οὺ Μο- 

λᾶας ἀναιδής (Ποπὶ λ 698) ΡΎΙ1. 1411}84. 
λαάβδα. φλέβες σχίζονται εἰς δύο ὡσπερεὶ λαάβδα Ζιγά. 514 

Ρ18. 

λάβραξ. τοίογίαν ἰπΐον τὲς λεπιδωτείς, πλωτύς, μονήρεις, 
δρομαδας, χυτύς, μάλιστα ὀξυηκόυς, σαρκοφάγως Ζιζ 18. 
561519. 9680. 6071528 Αὐῦ. ἢ 808. 158051. Ζιζ 17. δ7040 
021, ε9. ὅ48 831. ὁ 8. 58439. θ2. 591511. 18. 808. 1580 

82, ἔχει λίθον ἐν τὴ κεφαλῆ, Ὑλώστσαν ὀστυΐδη ὴ προσπε- 
φυκυῖαν, καρδίαν τρίγωνον, τέτταρα πτερύγια, δυο μὲν ἄνω 
ἐν τοῖς πρανέσι, ὃύο ὁὲ κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις Ζιθ 19. 601 
580 Αυν. αὖ. 489 "26. Γ803,1680 54. φαῦλος κυὼν ἐστίν" 
τίκτει χειμῶνος, μάλιστα ὅ ἂν ποταμοὶ ῥέωσιν, μετὰ τὸν 
αὐλωπίαν. δίς, γίνεται δ᾽ ὁ τόκος αὐτῷ ὁ ὕστερος ἀσθε- 
νέστερος Ζιθ80. 607 "26. ε11. 5481]. 10. 548 "4 (οὔ σὰν 
οὐ 71 ροίββοῃβ ΧΙ, 71). 9. 548 ε8. ζι11. ὅ10}20. μάλιστα 
πονεῖ ἐν τοῖς χειμῶσιν, 
ψυύχυς καταπήγνυται κὰ ἐκπίπτει Ζιθ(9. 801}29, 81. τὰ 
μὲν πολλὰ σαρκοφαγεῖ, ἅπτεται δὲ καὶ δὴ φυκίων" λαμβάνεται 
τριώδοντι ἡμέρας πολλάκις διὰ τὸ καθεύδειν Ζιβ2. 591}18. 
ὃ 10. ὅ971 ἀΦῚς λάβραξ καὶ Χ, κεστρεὺς πολεμιώτατοι δ ὄντες κατ᾽ 

ἐνίως καιρὸς συναγελάζονται ἀλλήλοις " ἀπεσθίεται ὁ κεστρεὺς 55 
ὑπὸ λαάβρακος Ζιι2. 610 "10, 16. (βρίπυϊα ὙΒοΙιΔΘ, δτῖμθα- 
Ἰυὰο ΑἸΒογοὶ, οαγῦμθοα ὙἸποθηίῖ, ἔοτὺ Γδῦγαχ αρὺβ ἢ, (ἴω. 

διὰ τὸν λίθον ἐν τῇ κεφαλῆ ὑπὸ τὰ 80 

λάγονος 

8.118 ΠΟ ]ατῖυ8 δι 225, 39 ΟΥ. οὔ Μ219. ΑΖγ 86. ΑΖΙΙ 
167,80.) 

κῷος. μυρίως ἀστραγάλυς κυύς ΟἹ, χῶς ΒΙΩ βαλεῖν ̓Ὁβ12. 
292 429. --- κῴα (σκέλη) ἐντὸς ἐστραμμένα πρὸς ἄλληλα, 
τὰ χῖα καλύμενα ἔξω Ζιβι. 499 028 Αὐὶ 5112. ΠῚ 298. 

κώπη. “κώπας ἀνάτσειν (Ευτΐρ ἔν 100) Ργ2. 1405 329. -- 
ἡ κώπη μοχλός ἐστιν μχά. 860}11, 20. ἀναφέρειν τὰς 

κώπας μβ9. 8369"10. Ὑ4- 8374 229, υρ, κώπαις ποιεῖσθαι τὸν 
πλὸν Ζπιο. 110.519. ὥσπερ αἱ κῶπαι τοῖς πλέυσι τὰ πτε- 
ρύγια τοῖς ἰχθύσιν Ζμ512. 6949. ψόφος κώπης Ζιδ8. 
588016, 19. --- κώπη. (δαθογπαοα]απι) μέσον νεώς Ζμδ10. 
681 18. --- κῶπαι τῶν Κορκυραίων μαστίγων ξ 410. 1585 
Β12. 

κωπηλασίας ψῆφος μβ9. 369}"11. 
15 κωπηλατῆσαι, ἀἰδὺ κυβερνῆσαι ρ2ὅ. 1488 28. 
κωπήρεις υ] δὰ Ζμδ12. 6949, κῶπαι ΒΚ. 
Κωρύκιον ἄντρον κὶ. 891 521. 
κώρυκος. ζυγομαχῶν τῷ κωρύκῳ (6χ ἱποογίο ροϑίϑ δομηὶοο 

Μείπεοκο ΙΥ̓͂ 608. 111) ῬΎΙ1. 1418.818, 24. 

40 Κῶς. ἐν Κῷ καὶ δημοκρατία μετέβαλε Πε5. 1804 "25. Παμ- 
φίλη ἐν Κῷ Ζιε19. ὅ51 "16. «-- Κῶος. ᾿Αντιμένης ὁ Κώυς 
Πινδάρῳ ἐφιλονείκει 65. 1486}88. ᾿ 

κωτίλα ζῷα, ΟΡΡ σιγηλά Ζιαι" 488 233. 
κωφός. κωφὴν γαῖαν (Ηοπι Ὡ 54) Ρβϑ. 1880 549, --- ὅσοι 

κωφοὶ ἐκ γενετῆς γίνονται, πάντες ᾿ ἐνεοί Ζιδ9. 586 "8. 
πλγ1. 96114. , φρονιμώτεροι οἱ τυφλοὶ τῶν ἐνεῶν ἢ κωφῶν 
αιϊ. 481511. οἱ κωφοὶ διὰ τῶν ῥινῶν φθέγγονται πιαῶ. 899 
δ4, 4, 899 8415. λγ!4. 962 08. -- τὸ τελευταῖον αἱ φωναὶ 
πᾶσαι γίγνονται χωφαί, τῷ ἀέρος ἤδη διαχεομένᾳα ακϑ01 
582, 802 529. --- ὄμμα χλωρὸν κωφέν φ8. 801 528. --- 
ὑστέραι κωφαί, κωφότεραι Ζικ8. θ8557.1. 684 39. 

κωφό τῆς, ΟΡ ἄκυσις, ἀκοή τεθ. 185 082. υ]1. 458 }81. ἡ 
κωφότης τί ἐστιν πλγ14. 962 Ρ87. --- χωφότης τῆς ὑστέρας 
Ζικὶ. 6θ84519. 2. 685518. 

25 

80 

Δ 
85 δβοάϊΐο λαβράκιον οὕ Ε 87. ἰοὰρ ἀθ τοῦ Ο Π 490. ΑΖΙΙ 184, 

41. Οὐ. ΚαζΖι 28, ὅ. Μ.2Τ1. ) 
λαβ ρος. ὕδωρ λάβρον, οοηὶ πνεῦμα ἐξαίσιον πκςϑ80. 944 19. 

ὕδατα λαβρότερα λέγεται ὅταν ἀθροώτερα μα12. 848 510. 
- τὰ εὐθυέντερα λαβρότερα πρὸς τὴν ἐπιθω μίαν τὴν τῆς 
τροφῆς Ζγωαά. 111.528. πρὸς τὸ μὴ λάβρον μηδὲ ταχεῖαν 

εἶναι τὴν ἐπιθυμίαν Ζγα 4. 111 528. --- λαάίβρως χρῆσθαι 
τὴ βρώσει, ἐσθίειν Ζιθδ. ὅ94 018. πχϑ4. 926 21. 

λαβυρινθ υἱδης. ὁ λέων, οἷδν περ πλάττυσι, λαβυρινθωδὴ 
ἀστράγαλον ἔχει. Ζιβι. 49926. 

45 λαγαρός. εἰσὶ τῶν ἀραχνίων οἱ γλαφυρώτατοι ἢ λαγαρω- 
τατοι ὼ τεχνικώτεροι περὶ τὸν βίον Ζιι88. 622 528. 

λαγνεία, μόριον ἀκολασίας ἩεΎ 3. 1281 520. ὅταν ἐξαϑυνα- 
τήση ὁ νικῶν τῶν ταύρων διὰ τὴν λαγνείαν Ζιζ2ι. δ16521. 
λαγνεία συμφέρει πρὸς τὰ ἀπὸ φλεγμασίας νοσήματα παϑ0. 
8656288. δ16. 8718 14. 

λάγνος. ἥκιστα λαΐγνον τῶν ἀρρένων βῶς, φύσει λαγνος ἔλα- 
φος, λαγνίστατον μετ᾽ ἄνθρωπον ἵ; ἱππος Ζιζ:ι. 5815 "20. 29. 

519 3ὅ. 22. 515 080. λαγνυ σημεῖα φ8. 808 "4-7. οἴ πὸ 18. 
818 Ρ22. 81. 880 384. 24. 89810. οἱ μελαγχολικοὶ λαγνοι 
πλι. 958 .088. λάγνος, ἰνν μαλακός πὸθ. 880 54. 

λάγονος, μέτρῳ ὄνομα παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, θηλυκῶς λέγεται 
ὑπὸ Θετταλῶν ἢ 451. 1558 .518, 22. 



λαγχάνειν 

λαγχάνειν, ς 866 ἡ χθὼν δύο τῶν ἐκτὼ μερέων λάχε γή- 
στιδος αἴγλης (Επερ 212) ἡΜα δ. 410 85. θεοὶ οἱ εἰληχότες 
τὴν περὶ τῆς γενέσεως τιμήν Πη16:.18385}16. τὴν ἀνωτάτω 

ἔδραν αὐτὸς ἔλαχεν ὁ θεός κα. 391}26. δίκαι, γραφαὶ 
λαγχάνονται πρός τινα 7 8381. 1641 "8, 16. 882. 1641 580. 
8388.1542 519, 80. --- ὁ σοῃ ὦ παῖδες, οἱ χαρίτων τε ὸ 
πατέρων λάχετ᾽ ἐσθλῶν 98. 1492 Ὀ29. ---- Δ080] οἱ λα- 
χόντες ἐπὶ τὰς ψήφυς 8.424. 1048 "9, 

λα γών. τῆς γαστρὸς ῥίζα ὀμφαλός, ὑπόρριζον δὲ τὸ διφυὲς 
λαγών" τὸ κοινὸν ὑποχονδρία ἡ λαγόνος χολάς- τὰ περὶ τὸ 
τὰς λαγόνας Ζια18. 493.518, 21]. φό. 810 8ὅ. ἐν ταῖς λα- 

γόσιν, δοηὶ ἐν ταῖς βυβῶσιν᾽ Ζιη8. 5838 385. "2 Αὐν. πότε 
γίνονται πληρέστεραι ταῖς γυναιξίν Ζιη8. 5831. τὰ τῶν 
ὀρνέων ἔμβρυα ἔχει τὴν κεφαλὴν ὑπὲρ τῷ δεξιῦ σκέλυς ἐπὶ 
τὴ λαγόνι Ζιζ8. 561 080. 

λαγως, ποι βίηρ Ζμγά. 661320. πι14. 8921. Φ2. 807521. 
χθ. 198 52ὅ. 866 ρἷυν Ζιι 82. 619 "9. θ82. 880 Ρ19. 122. 

842 8516. ΠΟΒ; Ρίαν λαγῳ 5241. 1528514, τὸν λαγώ ΡΎ11. 
1418.517. λαγιός φΦ1. 805 Ρ26. 2. 806}8 εν] Ζμγά. 
607.320. φ2. 8072]. 

Ζιθ28. 606424. λαγωῶν Ηγ18.1118818. λαγός ν] Ζμγά. 
661 520. λαγοί ν] Ζιθ28. 606 524. λαγῶν ἢ 5621. 18.6557. 
λαγώς γ] Ζιιϑ82. 619 59. οὗ 1,0Ὁ ῬΆγγα 186. --- 1. [μαερο- 
τίθθ δὲ ΤΘρὰβ οἰτηϊάι8 15. μεγάλην τὴν καρδίαν ἔχει, πο- 
λύτεκνος. δειλός, δειλότατος Ζμγ4. 667520. πι14. 892 01. 36 
Φ1. 805 "26. 2. 806 "8. ὀσμαὶ τῶν λαγωῶν Ηγ18.1118 
418. ἤδη γέγονε λευκός χθ. 198 526. ἀετὸς θηρεύει λαγώς 
Ζιι 8:2. 619 09. --- 2. Μμϑρὰϑ εἰπηϊάαβ ᾧ οἰυβηαθ ναγιϑίδῦ 
ὀξύφρωνος Φ2. 8071.321. ἐν Σικελίᾳ 682. 886 Ρ19. [527. 
1666 87, 

τὰς ἁλισκομένους λαγὼς δύο ἥπατα ἔχειν θ122. 842 518 
(Βεοκ Ρ’ 211). λαγῳ ἐν τοῖς αὐτοῖς χωρίοις ὁρώμενοι πολ- 
λοὶ δηλῦσιν εὐδίαν 241. 1528514. ὡς ὁ Καρπάθιός φησι 
τὸν λαγώ (οἴ παροιμία) ΡΎ11. 1418.317. --- 8. Πμαρὺδ 

λαγωᾷῷ Ζιι38. 619 Ρ2δ. λαγωοί 320 

δρυὰ βογίμαβ Ζιι88.. 619}15. ἐν τῇ Κραστωνίᾳ 80 

Λακωνική 421 

τοταυαίαβ Καὶ 981, 8. ΟΥ. Ῥοίγοοϊἀβ ογδηῦβ 6 12. Μ 802. 
88 109, 89. ἔοτὸ Ῥοίγοοϊἀδ βαχδὶ}δ ΑΖι 1 101, 69. [πὰ 
88) 

Λάϊος (ϑορῃ Οεβὰ Ἐ) ποϑ4. 1460 380. 
ε Λάκαιναι ,ἰταροθάϊα ποῶ8.14596 (οἵ Ἰξοφοκλῆς). --- Δα- 

καιναι κύνες (οἴ Λακωνικός) Ζη1. 608 8521. 
Λακεδαίμων ποδὅ. 1461 "6. πολιτεία Πβ9. βὅ. 1268 58, 

Ῥ41, 10. 1272514, 86. 11. 1278 320. Ὑ1. 1276}9. ΕἸ. 
1801 19. 6. 1800 .419. 7. 1306}29, 38, 1801 84, 80. 12. 

1818 484. παιδεία πολεμική Πη2. 1824 58, μυσική Πθ6. 
1841588. ἐν Λακεδαίμονι κομᾶν καλόν Ραϑ9. 1867 .529. ἐν 
Λακεδαίμονι πλῆθος ὄφεων θ24. 882418. --- Λακεδαι- 
μόνιοι Ηγδ. 1112 529. 16. 11671281. Ρβ22. 1396 524. 
Ρ2. 1422.840, 1428 81, 4.9. 1429 Β1., 11, 12,158. 21.1484 

41, 1. Λακεδαιμονίων πολιτεία [ 489-502. Πβ9. β5. 1264 
410. 6. 1265 085. 11. 1278 82, 24, 12.121885. δ1.1298 
θ16. 9. 129419. Ε11. 1318 325, η14. 1388}12. Ῥβ23. 

139817. [489. 1551 44. 497. 1559 89. 499. 1559 538. 

500. 1559 "18. 501. 1559 "82. 8370. 1540 510, 1. κατέ- 
λυσαν πλείστας τυραννίδας Πε10. 1812 Ὀ7, τὸς δήμυς ΠΕῚ. 
1807 ΡΩ2. οἱ Λακεδαιμονίων βασιλεῖς Πε10. 1810 "89. οἱ 
παρὰ Λακεδαιμονίοις εἴλωτες  δ44. 1568 ν2. παιδεία Πη1 δ. 
1884 "40. θι. 1331581. Ηα18. 1102 11. κ10.1180826. 

τὰ κατὰ γυναῖκας φαῦλα Ραδ. 1861511. ἥκιστα φιλολόγοι 
Ρβ28.1398"18. Λακεδαιμονίων σόφισμα οἰκονομικὸν 2β1841 
16, Λεπτίνης περὶ Λακεδαιμονίων ῬΎΙΟ. 1411 84. ἸΙσοκρά- 
τῆς κατηγορεῖ ΛΟῬΡΎΙ7.1418 )51:. χαλεπὸν’ ̓Αθηναίς ἐπαι- 

νεῖν ἐν ΔΛ. Ργιά. 1415 "2. χώρα τῶν Λ. πόση Πβ9. 1210 
229. ὃ πόλεμος ὁ ὁ πρὸς τὲς Δ. Πεά. 1804 14. ἡ ἐν Μαν- 
τινείᾳ μάχη πρὸς Δ. Πε4. 1804526. Λακεϑαιμόνιοι διαλ.- 
λαγέντες Τεγεάταις 550. 1509 8ὅ, 18. 

Λακιάδαι, δημόται Κίμωνος 8608. 1589}12. 
Δακίνιον, πανήγυρις τῆς Ἥρας ἐπὶ Δακινίῳ θ96. 8838 517. 
λάκκος. ἐὰν φρέαρ ἢ ἢ λάκκος ἡ ἐν τὴ οἰκίᾳ πιαϑ8. 899 ΒΩ6, 

. 
δορυθίϊυβ. ἐλάττυς ἐν Αἰγύπτῳ Ζιθ28. 606 .24. ---- οὗ ΚΔΑΡΡ 85 λακτίζ εἰν. τοῖς τὼ χρῆται κώλοις, λακτίζοντα τὸ λυπὲν 

ἀϊδββοσὶ β8ϊἰϑύθῃθϑ θχουγβ δὰ Ηρϑγοὰ ΙΥ̓͂, 184 οἱ ΥἹ1] 57. Ετϊδηρσδα 
1828 8. ν δασύπυς. 

λαγωφόνος (Ποῦ ῬΆτγη 692) ἴ 4 μελανάετος. ἀεβον Ζιι82. 
618 ΡΩ8. (Βαϊοο ξαϊνὰβ Καὶ 990, 1. ΟΥγ. Ἑδῖοο ρϑγδρτίμιβ 
δ8ὺ 104, 28. Ααυϊα ταϊηαΐα Βγοῖπι ΑΖΙι1 88, 15.) 

λαεδός. νἱ λαεδος, λαιδός, λιβυός. λάίος 85, ΡΊςο. Ἰαῖοβ ΤΒο- 
τη86. ἰαϑάυβ Θυὴ οὐ Θάξαβ. λαεδὸς ὴὸ κελεὸς φίλοι ὁ λαε- 

δὸς πέτρας ὦ ὄρη οἰκεῖ ἡ φιλοχωρεϊ ὃ΄᾽ ἂν οἰκῇ Ζιι1. 610 
49, 10. (οἴμηθθ ἰπ ἱπόοσίο σοὶ οὔ ΟΠ 460. ΑΖΙῚ 101, 68.) 

Λαερτιάδαις θύεται ἐν Τάραντι 6106. 840 517. 
λαθάνεμος ὥρα (βιπιοηία ἔν 12, 2) Ζιεδ. 542 "9. 
λαθητικός Ῥα12. 1812 521. 
λάθρᾳ. γοΡΡ. φανερῶς ΠΕΙῸ. 1811518. λαθρᾳ ἀποδιδράσκειν 

τὸν νόμον Πβ9. 1210 584. 
λαθραῖος. λαθραῖα συναλλάγματα Ἠεὅ. 1181 56. --- λα- 80 
θραίως περιαιρεῖσθαι, ΟΡΡ φανερῶς ρ12. 1480}11. ἂν μὴ 
γένηται λαθραίως ἡ ἡ κίνησις Ζιαι. 481, 11. 

λαια. αἱ ὑφαύυσαι τὸν στήμονα κατατείνυσι προσάπτυσαι τὰς 
καλυ μένας λαιαῖς Ζγεῖϊ. 181 ῬΩ6, α4. 111 588. 

λαῖλαψ ὶ στρόβιλος πνεῦμα ἐστιν εἱλίμενον κάτωθεν ἄνω 585 
κά. 895.571. 

λαιμαργία. πρὸς τὸ μὴ ἀκολυθεῖν τῇ λαιμαργίᾳ τὴ περὶ τὴν 
τροφήν Ζμὸ᾽ 18. 696 580. 

λαίμαργος ὁ κεστρεύς Ζιθῶ. 8911. 
ἰχθύων γένος ἅπαν Ζμγ14. 6715 520. 

λαιός. ἄοβον Ζιι119. 611515. (εἴ ΟἿ] 460. 511120. Τυτγάυθ 

λ, ἰῇ ΙΑ. - 
αϊμάαργον τὸ των 

Ζμδιο. 690.521. βόνασος ἀμύνεται λακτίζων ἢ προσαφο- 
δεύων 91. 880.518. Ζιι45. 680 "8. 

Λάκωνες Ῥαϑ. 1867510. γῖ. 1408398. ΗΎ11. 1117 427. 
δ8.112416. Λακώνων πολιτεία Πβ9. β6. 1265 582. η14. 
1888 }19, 22, 84. θ4. 1888 "12, 24. σοτμηρδγαῖαν οαπὶ Οσο- 

τἴοὰ Πβιο. 1211 Ρ28, 28, 1272 82, 18, 217. οὐτπῃ ΟαγΒδρὶ- 

πἰθηβὶ Πβ11. 1272 ὑ26. Λάκωνες τες δήμυς κατέλυον ΠεΊ. 
1807 28, τὴν Ἱππάρχυ τυραννίδα 851. 1588 "16. πολε- 
μᾶντες οἱ Δακωνες ᾿Αμυκλαεῦσιν ἢ 489. 1858 "4. ὀρθῶς 
κρίνυσι περὶ μελῶν. Πθ5. 1389 09. Λύκτιοι ἄποικοι Λακιώνιων 
Πβιο0. 1211 098. ἡ τῶν Λακώνων ἐσθής ΗἨδ18. 1121 Ρ28. 
Λακώνων ἀποφθέγματα ῬγΎ18. 1419 3481. ἩΕη12. 1346 "82. 
Λακωνες σεῖος ἀνήρ φασιν Ἠη]. 1148.328. ὄφεσι τροφὴ 
χρῶνται θ24. 882 520. Κλεομένης ὁ Λάκων Πεϑ8. 1803 57. 
851. 1588 }19. Λύσανδρος ὁ Λάκων πλ1. 958 "20. Ἰκά- 
ριον οἴονται Λάκωνα εἶναι πο2 5. 1461 νά. 

λακωνίζειν. οἱ λακωνίζοντες τῶν Τεγεατῶν 550. 1569 
411, 18. 

Αἰ υ ἰξὴ πολιτεία 1|β9. β11. 1212 028, 88. Ὑ14.128558. 
δ1. 1288 41. ε12. 1816.318, 21,58. Λακωνικὴ βασιλεία 
Πγ14. 1388 ν26. 16. 1286 υ86, 871. ἔχει ἀνάλογον ἡ Κρη- 
τικὴ τάξις πρὸς τὴν Λακωνικήν Πβ10. 12711}41. ὑπὸ τὸν 

Λακωνικὸν πόλεμον Πε8. 1808 410. Λακωνικὰ ἀποφθέγ- 
ματα Ρβ21. 1894}88. πρὸς φυλακὴν συμφέρει χρῆσθαι 
τοῖς Λακωνικοῖς οαθ. 1844 581, 1845}2. --- Λακωνικὴ 
κύων Ζιζ20. 514517, 21,010, 26, 28, 80, δ1552. 1. 608 



422 λαλεῖν 

488. Λακωνικοὶ κύνες Ζιθ28. 601 38. Λακωνικαὰ κυνίδια 
Ζγεϑ. 181 "10. 

λαλεῖν. πάντων (τῶν φωνηέντων ζῴων) κοινὸν τὸ περὶ τὰς 
ὀχείας μάλιττα ἄδειν ἡὶ λαλεῖν Ζια!. 488 "1. δὲν τῶν ἀλ- 
λων ζῴων λαλεῖ ᾿πλὴν ἀνθρωπι πια!. 899 51. ὅταν λαλῶμεν 
ὸ ̓ἐργαζώμεθα αὐτοὶ πλέον Ζικ 8. 680 Ῥ20. --- λαλεῖν διὰ 
τῶν ῥινῶν πια 3. 899 3ὅ. δι᾿ αὐλῇ ἢ σάλπιγγος λαλεῖν 
ἄᾶκ801 "29. 

λαλιᾶς σημεῖα φ2. 806 818. 
λάλος. πολύφωνα ἐστι (τῶν ὀρνίθων) ᾧ λαλίστερα τὰ ἐλάττω 

τῶν μεγάλων Ζιδ 9. 580 .524. Πγά. 1217 "28. λάλοι καὶ ἡ μω- 
ρολόγοι τίνες φ6. 810}15. φύσις λάλος ὼ μελαγχολική 

τῷ. 418 11. λαλιστέρως ὁ οἶνος ποιεῖ πλὶ. 958 Ρν2. 

λαμβάνειν. 1. οΡΡ ἀποβάλλειν Φη8. 341 518. ΟΡ διδόναι 
Π.9. 1251 8321. ὀῶναι Ἂ λαβεῖν λόγον, ὅρκυς τι!. 165328. 
ῬαΙ5. 1817 48,9. (ἀρχὴ ἡ ληψομένη λογισμόν Πζ8.1822 
59.) λαβεῖν τὸ ἴσον, λαβεῖν κακα Ἠεῖ. 1182 89. ζ10. 1142 
520. β9. 1109 382. λαμβανειν τροφήν, μισθόν, τιμήν Πβ8. 
1268.08. δ18. 129711. 6. 1298.80. γ12. 1288514. λαμ- 

βάνειν παρέδρυς 8389. 1042 "80. λαμβάνειν τι ἐν τῷ σω- 
ματι Ζγα18. 124 "28. λαμβάνεσθαι ἐντὸς τῆς περιφερείας 
μα 8. 840}85. ἀποόδιόοναι πᾶν τὸ ληφθέν μβ3. 858 529. 
λέγον ἀποδιδόναι τῶν λαμβανομένων ὸ δαπανω μένων ΠΕῚῚ. 
1814 5. ἔξεστι λέγειν τὸν κλέψαντα ὼ λαβεῖ καὶ ἢ πορθῆσαι 
Ῥη2. 1400 8238. -- λαμβανειν ἐν γαστρί Ζιζ26. 518 514. 
ι50. 682 .328. λαμβάνειν πλῆσμα. γονὴν Ζιζ 28. 71.581, 
82. ἢ. 889 08. --- θ6110 οαροτο, λαβεῖν πόλιν, χωρίον Πεά. 
180486. β1. 1267 588, πραθῆναι ληφθέντας Πα. 1255 
328. ἀ6 οαρίυτα δαϊπηα]υπι, λαμβανόμενος ὁ δελφὶς, ἐν τοῖς 
δικτύοις βὶπι Ζιθ 2. 589 ὑ7. ε10. 548 329. οὗ ὅταν ὑπὸ νι- 
φετῦ ληφθῶσι πρῆβατα Ζιιϑ. 610 520, --- ἱπυθῃΐγθ ἈΠ ϊαυΐα, 
ἱποίάογο ἴῃ δα, ἕνα λαβεῖν αὶ ὀλίγυς ῥᾷον ἢ πολλὲς εὖ 
φρονᾶντας ΡῬα!. 1854 584. οὗ Πεδ. 1808 520. ϑπωποτ᾽ ἐν 
τὴ κοιλίᾳ ἔχοντες. εἰλημμένοι εἰσὶ τοιῦτον. δὸέν Ζιθ1. 591 
αὐρ. --- ἰδποῦθ, τῶν χορδῶν ἡ ἡ βαρυτέρα ἀεὶ τὸ μέλος λαμ- 85 
βώνει πιθι2. 918 8487. ναυτίαι λαμβανυσι τὰς κυύσας Ζιηά. 

5847. νάρκη δὶ λαμβάνει, ὅπυ μὴ νεῦρον ἐστι τῷ σώματος 

Ζιγδ. 515 030. λαμβάνεσθαι νόσῳ, ὑπὸ πυρετῶν (εῇ λήψιο) 
παϑ8. 802 828. Ὑ17. 818 520. λ]. 958 412. ληπτος πιδ0. 

896 Ρῇ, --- πιρᾷ τῶν πετριδίων ταῖς προβοσκίσι λαμβα- 
νόμεναι αἱ σηπίαι [817.1581 40. --- 2. τὸ ἄστρον λαμ- 
βάνει κόμην μαθ. 848 511,9. λαμβάνειν αὔξησιν ΖγβΙι. 
182 }5, 133 "8,380, Ὑ1. 150 088. 2. 152 018. ὅ. 1755 81. 

Ζιεῖο. 548.821. 15. 541 080. Η611. 1160 34. Πη10. 1329 

529. λαμβάνειν ὅλην, ταχεῖαν τὴν αὔξησιν Ζγγά. Τῦ5 524, 
428. λαμβανειν συνεχὴ τὴν γένεσιν, τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως 
Ζγβθ. 148»80. γ1. 151 "δ, σύνθεσιν, σύστασιν, διάρθρωσιν 
Οα 4. 2111. Ζγβ6. 144 260, 142 348, ὕ. Ζιε1ὅ. 514 014. 
λαβεῖν εἶδος, μορφήν, ἕξιν Φβι. 193}1. η8.247}16. ΖΥΎΙ!. 
162518. λαμβάνειν τέλος, τῷ μεγέθυς τέλος Ζγβ ὁ. 144 
κ21. 1. 751 528. δ. 1758 ΡΆΑ. 9. 158 "16. λαμβάνειν νεότητα 
ἀκμὴν γῆρας Ζιη8. 588 ὕ27. ὅπως ἡ τυραννὶς λάβη τῆς 
μεθύδυ μέρος Πὸ10. 1290 32. τὰ μέρη τὴς γῆς λαμβάνει 
τὴν δύναμιν διαφέρωσαν μαϊ4. 851 388. λαμβανειν προση- 
γορίαν, τὴν τῷ ὀνόματος κληρονομίαν μαϑ. 8389 021, Ηη14. 
11580838. (εἶ τὸ δίχα εἴληπται ἐκ τῶν ὄύο τζά. 1421.) 
-- λαμβάνειν ἐπιθυμίας Ηη10. 1181}11. ἨΕΎΣ. 1281 380, 
ἀρετήν Ηζι8. 1144 585, ἐμπειρίαν ΗΘ. 1158 815, αἴσθη- 
σιν, δόξαν, σύνεσιν ΗΒ814. 1161}26. Φαϑβ. 191 5838. 1. 
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914 Ῥ9, (εῇ τὰς τῶν προτέρων δόξας συμπαραλαμβάνειν, 60 
ὅπως τὰ μὲν καλῶς εἰρημένα λάβωμεν ψα 2. 408 "28.) 

,ὔ 

λαμβάνειν 

λαμβάνειν μνήμην, ἀΐδὺ ἀναλαμβάνειν μνῶ. 451 528,22. 

λαμβάνειν ὑπόληψιν, διάνοιαν ῬΡΎ16. 1411}10. μβ2. 884 
022, 8. 856 080, ἐπιστήμην ΚΊ. 1.028, συλλογισμόν, ἀπέ- 
δειξιν ΑὙΙ. 11. ν25.}1. λαβεῖν πίστιν Οαϑ. 270 "88. Ψα!. 
402511. Πβ8. 1202 "17. ρ17.1482 515. παραδείγματα, 
μαρτύρια Ηθ12. 1160}28. Ζγα 19. 721 581, κρίσιν ρ80. 
1481510. ὡς ἐνὸέχεται λακιβανειν τῶν τοιύτων τὰς ἀκρι- 

βείας μβϑ8. 862 .24.- λαβεῖν ἀρχήν, λέγωμεν ἀρχὴν λα- 
βόντες τὴν αὐτήν, ἄλλην εἰπι Φθδ..2 57 581. μβ8.8571}28. 
4. 859 "27. Ζγὸ 8. 1015158. Πό 4. 1290028. 14.1297086. 

ἡεβι. 1218}081. η2. 1285 Ῥ26. ἍΖ Πρ 8395. --- 8. Ἰορίοε 
λαμβάνειν, ΒΥ αἰτεῖσθαι, ὑποθέσθαι, ἰθὺ δεικνύναι. ζῶον 
θνητὸν ἐκ ἀναγκαῖον. ἀλλ᾽ αἰτεῖται" ἐκ ἀνάγκη. ἀλλὰ λαμ- 
βάνει. τῶτο δ᾽ ἦν ὃ ἔδει δεῖξαι Αα81. 46 Ὀ19, 82. οὗ 11. 
8626, 82. 1. 88.338. Ὑ1. 171 81. ἃ. 12.819. 10. 16 884- 

86. ὁ 8. 9081. 4.91 481, 811 αἱ. Εἰθαῦις ψευὸδὴ λαμβά- 
νυσι ὸ ἀσυλλόγιστοί εἰσιν Φα 2. 188 39. 8. 180 57, λαμ- 
βάνειν τὸ ἐν ἀρχὴ (εἶ αἰτεῖσθαι μ. 23 560) Αβιό. θ4 528, 
ἀἰδι ἐρωτᾶν Δα]. 24 8324, βοὰ λαβεῖν τὰς τοιαύτας προ- 
τάσεις παρὰ τῶν ἐρωτωμένων ἐκ εὐπετές τηῦ. 184 426. 

λαβεῖν ὑποθέσεις Ζγὸ 8. 168 θ5, Πβ2. 1261 316. ὁ καλῶς 
λαβεῖν τὰς πρώτας ἀρχάς ΟΥὙΪ. 806 57. ΑὙ6. 7422. τηϑ. 
158.ν»9. λαβεῖν προτάσεις, βγη ἐκλέγειν ταιϑδ. 106 .528. 14. 
108 384. Ραϑ. 1860 "82. λαβεῖν πρότασιν πρὸς τῷ ΟῚ 
τὸ) β 8ἴιλ Αβ11. 6116, 28, 26. τῶν αὐτῶν συμβαινόντων 
ἀεὶ τὰ πεπερασμένα μᾶλλον ληπτέον Φθ6. 259 510. τὰ εἰς 

λημμένα, 16 αἱ προτάςεις ΑαἹ. 34 "24, λαμβάνειν τι κατά 
τινος ΑαἹ. 34 521. 28. 40 081. λαμβανειν ς πῇ αἱ προτά- 
σεις λαμβανοσιν ἐνδέχεσϑαι 811} Αα17. 86 526, 832. Φθύ. 
251 "22, α ρᾶτίίς ἐὰν ληφθὴ ὑπάρχον εἴτα Αβδ6. 58 "20. 
Ὑ10. 80 388. (γῃ κεῖται ὑπάρχον τγθ. 1201.) ΥΥ̓́Ζ δὰ 8ὅ 

416, 61 Β25. τὸ ἐνὸεχομενον εἰλήφθω καὶ δ ἔστω ᾧη!. 242}28. 
οἴ ζι. 285.818. --- 4. ἀ8ὺ8 ν λαμβάνειν ποη δὰ 68 8ο]υπι 
τοίδγθαν, αυδ6 ἄμεσα, ἀναποδεικτα Ροπαπίαγ 86 πὶ 

(εἴ λαμβάνεται κατ᾽ ἀναλογίαν τεϑ. 1838 "24. λαμβάνει τὸ 
ψεῦδος διὰ τὴς ἐπαγωγὴς Μὸ29. 1025 810. ὑκ εἴληπται 
διὰ προτάσεων. Αα1.24 "26. [288, Ατὶϑὺ Τοχιοβ- ϑιυάίθῃ 
Ρ 9), 56ὰ οπιηῖπο λαμβάνειν 6βὲ δηΐπιο δοποίρβγθ, ἰΐβ αυΐ- 
ἀδπὶ αὖ πιοάο ἱηνοϑύραπαι (ΥΥ̓Ζ δὰ ΑὙ 4. 78 8394}. τπιοᾶο 
᾿μνθηϊθπαϊ σορποβοθημάὶ ἀδβηϊθηὰϊ ἱπίο! Προπαὶ μω Βαδοδῖ. 
ληπτέον (Ἰηνοδιϊσαηάυτῃ 650) Ααὐ. 28 98 ΥΖ. ὅπως ληφθὴ 
(ἰμνοπίαίαν, ἀοβηϊαίαγ) ὁ διαλεκτικὸς συλλογισμός τα]. τοῦ 
422, πειρᾶσθαι λαμβάνειν δρισμύς 518} Αδ18. 96 "18, 19. 
8. 98 018. τῦτο λαβεῖν μὲν ἀναγκαῖον, ὅ ῥᾳδιον δέ ψαι. 
408 8δ. οἵ Φὸ 4, .212.58. ἐὰν μὴ δυνώμεθα νοῆσαι μηδ 
λαβεῖν ἄλλο παρὰ τὸ καθ᾽ ἕκαστον Οαϑ. 278 86. ἐπὶ το- 
σῦτον εἰλήφθο (βγα εἰρήσθω, διωρίσθω) Αδ12. 95 "14. 
ληφθέντων ὁ τύτων (5 ΠῚ θοηδύϊρατί5) Αδ1ά4. 9854. 
λαμβάνειν τὰς αἰτίας. τὴν φύσιν. τὰ συμβαίνοντα, τὰ φαι- 
νόμενα περὶ ἕκαστον γένος Ζγβ8. 14816. γ10. 1608. 
ὁ 8. 116 585. ε8. 182 "84. Ζμα!. θ40 514. ΜΑΞ9. 990 ΒΝ 
μαϑ9. 840519. 8. 389 Ῥ4ά. 2. 889 421. λαβεῖν τεχνικὸν τι 

ΠαΙ. 1252 322. λαμβανειν ταὐτόν τι περὶ πάντων ΖΎΥ]. 
.149.518. ΠδῚ2. 1296 015. λαβεῖν εἴδη, δία φοραῖς, διαίρεσιν 
ϑ'πι Πδ 4. 1290 "25, 84. 9. 1294.ν88. γ18. 128842. Ηηῖ. 
1149 "217. τὸ ὡς ἐπὶ πλέον λαμβάνει ὁ νόμος, ὑκ ἀγνοῶν 
τὸ ἁμαρτανόμενον ἨΕ14. 1187 16, οἵ ργϑοίογορ Φὸ θ. 218 
Δ20. μαϑ. 841 832ὅ. ΖΎΥΙ1. 1761 Ρ26. Ηβι. 1107 8282. ι9. 

1110522. Π615. 1800511. Ρα8. 1365 24. β22. 189ὅ 
δ2δ, ἡεη1]. 1285}18. 24. 1418 "16. τ- οδίεοῖο ᾿ηϊογάσπι 
δαἀάϊτυν ργαϑαϊοαΐαμι, τῆς νίκης ἄθλον τὴν ὑπερβολὴν τῆς 



Λαμητικός 

πολιτείας λαμβάνυσιν Πδ11. 1296 581. ὡς μεθυστικὰς 
λαμβάνων τὰς ἁρμονίας ΠΡ1. 1842 25. τῶτο δεὶ λαβεῖν 
γιγνόμενον περὶ ὅλον τὸν ἐρανόν μαϑ. 84651. οἶψβ]1.412 
θ22. ἀρ]. 1249 481. λαιβανειν ἐν τῷ πῶς ηεβϑ8. 1221}18. 
ὡς ἐν ἀγαθὰ μέρει λαμβάνειν ημβ1. 1204 538. υς ἐν γένει 5 
λαβεῖν Αβι6. 6429. οὗ ΦΙ. 806 "81. --- οἰίθοῖο δάάϊξατ 
ϑαἀνογθίαπι, λαμβάνειν μάλιστα καθόλυ τὲς τόπυς τγῦ. 119 
412, 18. ὡς ἐν τύπῳ λαβεὶν τι ταὶ. 108 47, ὀρθῶς λαμ- 
βντῳ τὸ στοιχεῖον, ἱκανῶς εἴληπται τὰ συμβαίνοντα Ογό4. 
802 515,20. ΖγΥ10. 160}80. ὅτω, ὁμοίως. τὸν αὐτὸν τὸ 
τρόπον λαβεῖν τι, δοοῖρογθ, ἱπίβι Πραγθ ἰπ δϑηάθμη βθηΐθη- 
ἴαη Αα16. 85.088. 20. 839 Ἅ11. 21. 48 "17. ,.36. 48.841. 

βιτ. 66.239. τι15. 114}27. τὸ πρὸς ἡμὰς ἐχ ὕτω ληπτέον 
Ηβ.5. 1108 186. (οἴ τῷ φωτὶ ὼ ταῖς σκιαῖς ἀνωμάλως 
λαμβανεται τὼ χρώματα χϑ. 198 32.) τούοτίοα τὸ δίκαιον 16 
ὕτω μελετῶν πολλαχῶς ληψη Ρ2. 1422}1, οἴ584, 39,08, 
18, 1428 δά, -- οδίθοῖο δαάευν δαυποίδιϊο ἱπιογγορδίῖνα, 
λαβεῖν τὴν κίνησιν τί ἐστιν ΦΎΣ. 3201 098, Μχϑ. 1068 522. 
οΥ 1. 1009 3528. εἰλήφθω ὁ ἄδικος ποσαχῶς λέγεται Ἠε2. 
11295881. -- λαβὲν περὶ τινος ὁ Θῃυποίαϊο ᾿ῃ ουΓορϑῦϊνο, 

λαβεῖν περὶ εὐβυλίας τί ἐστιν βτὴ Ηζτο. 1142 382. Μιῶ. 
1058 Ὀ11. --- λαβεῖν περί τινος. ὅταν περὶ τῶν καθόλε λαΐ- 
βωμεν εἰπι 1,89. 8385 328. μαϑ. 841810 (οἴ ἀποδῦναι μα!. 
839 841). Ηζδὅ. 1140 524. ηεγ8. 1281 Ρό. -- λαβεῖν ὁ δῃυη- 
εἰαύϊομθ ἱπίθυσοσαῖνα ληπτέον ποσα' ὡς ἄλλο ἐν ἄλλῳ λέ- 
γεται Φὸ 8. 210.314. δεῖ λαβεὶν περὶ τίνας ἡδονὰς ὁ σωῴρων 
ΕΎΥ 2. 1280}22. οὗ δαπάοῃ δοπβύγιουϊ οπῚ8 ΤΟΥ δὴ" ΑὝ 4. 
18524. μὸ12. 3901. Ζγα!1. 124 "5. βι. 1724Ρ20. Μγ8. 
1012 "7. Η)71. 1128 385. εὖ. 1180}7. ζ2. 1189 515. ι8. 

1168"18. Πβ9. 1209 330. εῶ. 1802 320. ηεη12.1244}28, 

ημα84..1198 δὲ, πιζ8. 916 518. --- λαβεῖν 886 866 ὁ ἰηῇ δεῖ 
λαβεῖν τὴν ὕλην ψυχρότητα τινα εἶναι μδαι, 889 529. «ἵ 
ΜΑΒ. 990 219. 11. 1062 Ὁ, --- λαβεῖν ὅ ὅτι: δεῖ δὴ λαβεῖν ὅτι 
ὼ ἐν τοῖς ζῳοις καὶ αὶ θερμότης συμπέττει ΖΎΥΙ1. 162 "6. εἴ 

λαπαρός 428 

ἐστὶ τῷ τε ὁρατῦ ἢ τῷ ἀοράτυ, ἔτι τῷ λίαν λαμπρῦ ψβιο. 
422 522. τὴν ὄψιν φθείρει τὸ σφόδρα λαμπρὸν ἢ ἥ ζοφερόν 
ΨΎ2. 426}1. οἵ Ζγεϊῖ. 180 518. τὸ φανὸν ἢ λαμπρὸν τῆς 
σελήνης, ΟΡρΡ τὸ μέλαν αὐτῆς Οβ12. 292 86. αἱ μεγάλαι 
μέλιτται φαναὶ ὼ λαμπραί Ζιι40. 621 514. λαμπρὸν ἣ 
στίλβον. ΟΡΡ αὐχμηρὸν ὶ ἀλαμπές χϑ. 198.510. τὰ λαμπρὰ 
τῶν ἄστρων, ὁ ἥλιος ἢ ἄλλο τι τῶν ὅτω λαμπρῶν ΜΎΣ. 
8371 024. 4, 818 "22. ἀνακλωμένης τῆς ὄψεως πρός τι τῶν 
λαμπρῶν μβϑ9. 810519. φαίνεται τὸ λαμπρὸν διὰ τῷ μέ- 
λανος φοινικῦν μγΆ. 814 58, ὑ10. οοηΐ λευκός ΜΎΒ. 8311}9. 

. ἀναιδὃς ὀμμάτιον ἀνεπτυγμένον ἢ λαμπρόν φ8. 801}29. --- 
κεκοσμημένος τις λαμπρᾷ ἐσθὴτι 89. 1491 5838. πνεῦμα 
καταὰὶ μικρὸν ἀποπνέον προϊὸν ἤθη γίνεται λαμπρόν μβ4. 861 08, 
ἄνεμοι λαμπροὶ πνέστιν, ορρ ἐλαχιστοι. αὶ πνέυσι, πίπτυσι 
μβ4.861 Ρὅ. πχς44. 94 428. 45, 945 880. 60. 947 528 .--- 

φωναὶ λαμπραί (εἴ λευκός), ὉΡΡ ἀσαφεῖς ἀκ801 "22, 
800 516. Ζιι17. 616}80. φωνὴ λαμπροτέρα Ζιεϊά4. δ45 
412. --- ὁἡ λίαν λαμπρὰ λέξις πο24. 1460 "4. --- λαμπρὸν 
δάνετγδ, κιθαρίζειν “λαμπρὸν ᾧ καλῶς Πη18. 1882 326. --- 
λαμπρῶς χορηγεῖν, ἄγειν Διονύσια Ηδ δ. 1122 "22. οβ184717 

Δ26. ἄν τοῖς ἐκτὸς ἦ λαμπρὼς κεκοσμημένος 89. 1492 82, 

Λάμπρος ῬΙῸ ᾿Θχθτορῖο «Ροβίδυβ ἡμβ1. 1208 319, 22. 

λαμπρότης. ἡ ἀστραπὴ φαντασία τὴς λαμπρότητος μβ9. 
870 516. ἔμφατις λαμπρότητος ἄστρω κά. 8398 388. κόσμος 

25 λαμπρότητι ἐναυγέστατος κῦ. 391 51. --- ὠφέλεια τις 
ἔσται τὴ πέλει ἣ ᾿ λαμπρότης ρ8. 1428}"28. 

λαμπρύνεσθαι ὡς αὶ δεῖ, λαμπρύνεσθαι παρὰ μέλος ΗδΑ. 
1122 838. 6. 1128 322. 

λαμπτήρ. τὸ φῶς ἔξεισιν ἐκ τῷ λαμπτὴρος αι. 481 018. --- 
διὰ τῷ λαμπτῆρος τὸ φῶς (δίεισι) Αδ11. 94 028. οἱ λαμ- 
πτῆρες καὶ δύνανται φαίνειν. ἐὰν ὦσιν ἐκ δέρματος μὲ δια- 
φανῶς Ζγε1. 180 585. ἐχίνυ σῶμα ὅμοιον λαμπτῆρι μὴ 

ἔχοντι τὸ κύκλῳ δέρμα Ζιδδ. 581 55. --- ἀνέμων λα μπτῆ- 
ρας (Επρ 223) αι. 481 "28. 

ψβι2. 424511. 'Μι1. 1058 "27. Ῥβ22. 189658. γὙ14. 8ὲ λαμπυρίς. μύρμηξ λαμπυρὶς ᾧὶ ἕτεραί τινα τοίογαπίαγ ἰμῦον 
1415.38. ΜΙΙ. 10δ8 8327. Ἴεβ 8. 1220 21, πκ12. 924 86. 

- λαμβάνειν ἀ᾿βοϊαῖο, καθ᾿ ἑκάστην λαμβάνοντι φανερόν 
Φζο. 285"19. σοφιστικῶς λαμβάνοντι τεά. 1838 "16. εἴ τις 
λαμβανοι ἐκ τῶν κατὰ μέρος ἀδικημάτων ημαϑ4. 1196 

τὰ πτερωτὰ ἢ ἄπτερα, Ζμαϑ. 642 584. (Πδιηργτίθ 1.) 
Λάμπωνα Περικλῆς ἐπήρετο Ῥγ18. 1419 52. 

Λάμψακος θ125ὅ. 8428. 0β1851}1. --- Λαμψακηνοί 
οβι841 482. ᾿Αναξαγόραν ἔθαψαν Ρβ28. 1898 1. 

Α1 7 ΕΞ (ἐν ἴσῳ ληφθήσεται πλὴρές τε ὃν ὁϊεξιέναι τε ὦ 4ο λανθάνειν. ἐν τῷ σκότει λανθάνει τὰ χρώματα μγ2. 812 
κενόν ΦὺΒ. 216. 36. ἔογε νδὶ συμβήσεται βοτἰϑπάμσπ, 6ϑὺ 
601} 217.318 νεὶ λεχθήσεται.) ἰ 

Λαμητικὸς πόλπος Πη10. 1829 "18. 
λάμια. τοίοσίαν ἰπίορ τὰ σελαχη Ζιεδ. ὅ40518. ἄμιαι ἢ 

λάμιαι πολέμιοι Ζιι81. 621 820. ([οτῇ Βαιδ]υθ σϑηΐγίπδ γα] 45 
ΘΑΡΟΒαγίαβ Ο 11 461. Κ᾽ Π 501. Καὶ 685,2. δι. ΟΥγ. ΑΖΙ1 

141, 94.) 
λαμπαδαρχία ρ80. 1487}1. αἱ λαμπαδαρχίαι λειτυργίαι 

δαπανηραί Πεβδ. 1809519. 
λαμπάς. ἡ λαμπὰς ἐκ διαδοχῆς φορὰ ἐχομένη Φεά. 228 50 

428. οἱ ἀγῶνες οἱ ἐπὶ λαμπάδι ξ 385. 1542 318. --- λαμ- 
παδες οοοἰοϑίεϑ κά. 395ὕ11. 

λάμπειν. τὰ λεῖα πέφυκεν ἐν τῷ σκότει λάμπειν αἰῶ. 487 
482, 6. τὰ πυρωδη φαινόμενα ὺ λάμποντα ψβ1. 4195. 

425. ἐκ ἂν ἐλάνθανον αἱ πηγαί μβι. 854 34. ἔοικε πλεονα- 
χῶς λέγεσθαι ᾿ δικαιοσύνη ὼ ἢ ἀδικία, ἀλλὰ διὰ τὸ σύν- 
εγγὺς εἶναι τὴν ὁμωνυμίαν αὐτῶν λανθάνει (βς ἡ ὁμωνυμία) 
ὺ ὑχ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν πόρρω δήλη μᾶλλον ΗΕΙ. 1129 328. 
ἐκ προσαγωγῆς γίνεται ἡ μεταβολὴ ἡ λανθάνυσα Πεθ.᾿ 
180615. δεῖ μὴ λανθάνειν (λεληθένα) ἢ τόδε μγ4. 814 
"24, Πδ16. 129914. λανθάνει ὅτι ΖγΥγ2. 15281. δεῖ δὲ 
μὴ λανθάνειν ὅτι Αγδ. 14.834. δεῖ μὴ λανθάνειν πῶς δεῖ 
λέγειν εἷπι Ζμβ2. 648 "9, Ζγα 3. Τ16.520. --- λανθάνειν 
ἢ Ραγῦς λανθανυσιν αἱ ἀριστοκρατίαϊ μεταβάλλυσαι ἃ] ΠεΙ. 
1807 440. 8. 1307 082, 1809 11 8]. -- λανθάνειν 5. 806 
τὺς ἀρχαίυς λανθάνει ἀφρώδης ἡ ἡ τῷ σπέρματος ὅσα φύσις 
Ζγβϑ8. 186519. λανθάνει τὲς πειρωμένυς ἀριθμεῖν τὰ τῶν 
πολιτειῶν εἴδη 5ἰηχ ΠὸΤ. .12981. ὃδ1. 1288 Ὁ27. Ζγγῦ. 
150 8482 αἱ. -- (ὀκιστ᾽ ἂν λανθάνοιτο τὰ ὑπεναντία πο11. 

1455 828, λανθάνοι Ρτο λανθάνοιτο οἱ ΒΖ Ασ 5.1278.) 
Δαομέδων. ἐπίγραμμα ἐπὶ Λαομέδοντος 5906. 15671512. 
λάπαξις. τὸ βαδίσαι λαπάξεως οὐ ἐστιν Φβο. 197 24. 

αὶ πᾶς πόνος ποιεῖ λάπαξιν, ἀλλ᾽ ὁ μὴ ποιῶν συντηξιν 
πχΎϑ89. 985 Ρ80. 

λαπαρός. οἱ νέοντες ἐν τῇ θαλάττη λαπαροὶ γίνονται πκγ89. 

πυρωθὲν τὸ πνεῦμα ἢ λάμψαν ἀστραπὴ λέγεται κά. 89 δ6 
415. --- φῶς λάμπεσκεν κΕπρ 225) αι. 4871081. 

Λαμπετία (Βοα͵ μ 815) ἦν τὸ ἐξαγγεῖλαν τῷ ἡλίῳ ὥσπερ 

τῷ ἀνθρώπῳ ἡ ὄψις {144.15602 "29. 
Λαμπροκλῆς; υἱὸς Σωκράτυς ἐκ Ηανθ: ἱππῆς 84. 1490 Ῥ10. 
λαμπρός. τὰ μάλιστα, δυνάμενα τὰς ὄψεις κινεῖν ταῦτα εἶναι 80 

συμβαίνει τῶν χρωμάτων λαμπρότατα ακ801 "25. ἡ ὄψις 



424 Λαπίθαι 

985628, 80. οἷς τὰ περὶ τὴν κοιλίαν λαπαρά, εὔρωστοι 
Φ0. 810}7. ---- ἵππος λαπαρὸς ὧν ἀλγεῖ (τας λαπάρας 
ἀνέλκει οἱ Αι) Ζιθ24. 604 Ρ16. 

Λαπίθαι 896. 1ὅ16."86. 
λάπτειν. τῶν ζῳων τὰ καρχαρόδοντα πίνει λάπτοντα Ζιθθ. 

595 37. 

Λάρισσα (Λάρισα ΒΚκ5 Πεθ. 1305 "29, 1806 329. -- Λα- 
ρισσαῖος (Λαρισαῖος ΒΚ ΠΎΖ. 1215 529. “Ἑλλανοκράτης 
ὁ Δ. Πε10. 1311}517. -- Λαρισσοποιός (Λαρισοποιός 
ΒΚ ΠΎΣ. 1278 580 (σοοδραϊατα 8 ἀοτρία βοῦαπο). 

λάρος. ἔχει τὸν στόμαχον εὐρὺν ὼ πλατὺν ὅλον" τίκτει τῷ 
θέρως, ἐν ταῖς περὶ θάλατταν πέτραις, τὸ πλῆθος δυο ἢ ἥ τρία, 
Κ φωλεύει Ζια 11. 50958. εϑ. 842 ἩΙΤ, 19,21. περὶ τὰς 
λίμνας ὼ ποταμὰς βωτεύει, νέμεται ἁπτόμενος τῶν ἐκπι- 
πτόντυν ζῴων: οἱ ἀπὸ τῆς θαλάττης ζῶντες ἀλλήλοις πο- 
λέμιοι, οἷον βρένθος αὶ λάρος ὼ ἅρπη Ζιθ8. 598 "1, 14. 1. 
609 324. ἀἰρεϊπριυπίυν ὁ λευκὸς ἢ ὁ σποδοειδής Ζιθ8. 898 
"4,14, (γλάρος ν] δὰ Ζια 17. 509 38 οὖ Βοάϊογηὶ αν οἵ 
Βοίοῃ ἀθ ἰὰ παίυγ ἀθ8 οἰβοδὺχ Π 18. [πὰ 172. Εὶ 45. 
[μτὰ8 οὐ ϑίθγσμδ 1. ροϊαπὰ Ο 11 884. 5 1.218, Π| 4602. 
8. τ. ΚαΖι 98, 42. δὰ 157, 160. λαρος ὁ σποδοειδύς ἐογὶ 
ϑύοθγηϑ πἰρτα βῖνθ δ, ἀκερᾷο ΑΖΙ11Ο1, 170. “Ἰἀγαπι δἰ θυτα 
γϑηοῖῖβ διιάϊγο οοσδ] απι᾿ β08116:.) 

λάρυγξ (μοΡ ῬΒγγη 65). αὐχένος τὸ μὲν πρόσθιον μέρος 
λάρυγξ, τὸ δ᾽ ὀπίσθιον στόμαχος, ὁ ἱππέλαφος πώγωνα ἔχει 256 

κατὰ τὸν λάρυγγα, τὰ φωνήεντα κἡὶ φωνὴ ἢ ὁ λάρυγξ 
ἀφίησιν Ζια12. 498 80. βι. 4991. ὃ9. ὅ85 "8, τῶν κατὰ 

τὴν τροφὴν ἀπ᾽ ἐνίων μὲν ἐν τὴ γλωττη τὸ ἠδυ, ἀπ᾽ ἐνίων 
δὲ ἐν τῷ λάρυγγι πκηῖ. 950 νὃ. οὗ ΡΠ ρρβου ὕλη 50, 2. 
Υ͂ γέρανος, φαρνυγξ. 

λώσιος. εἰσὶν εὐχειμερώτεραι αἱ κολέραι οἷες τῶν λασίων (ν} 
δασείων, δασειῶν οἱ Ρίὶςο, Βοὰ οὗ ΡΙαῦ Τίμ 760 41) Ζιθ10. 
596. 

λάσκειν. ὁ μελανάετος μινυρίζ ει ἐδὲ λέληκεν Ζιι82. 618}81. 
λάταξ. 

422. θ5. 594 028 -δ95 86 Αὐν. (Τάχυβ πη0]68 ϑ0. Οδβῦου 
δον 80 54, 28. ΚαΖιθ, 9. ΑΖΙ1Τ70, 26. Ογ. οἵ ΟΠ 4θὅ. 
51 607. ΟΚδα 1818. 1829, 188.) 

Δάτιον. τόπος τὴς ᾿Οπικῆς, ὃς καλεῖται Λάτιον 567. 1511 
82. 

Λατμός. ἐν Λατμῷ τῆς Καρίας 862. 1670}21, 24, 38, 81. 
λάτρις (Τβοϑοάβοι ἔν 8 Νοκ) Παθ. 1288 338. 
λαφύκτης, ἀοῇ ηεγά. 1282 8516. 
λάχανον. τὰ λάχανα, ἀοῦ φταά. 819 58, 1. ἡ πόα καὶ τὰ κα- 

λύμενα λάχανα πκῖ. 9328 482. τὰ χλωρὰ ἢ ποωδη,, οἷον 46 
λαχανα πλα19. 9592ὅ. τὰ λαχανα θᾶττον ἐκκαυλεῖ ἐκ 
παλαιοτέρυ σπέρματος πκι1. 924 027. τὰ λαχανα καίπερ 
ἀρδευόμενα ἐπιδιόωσιν ὑόμενα πλέον Ζιθ19. 60118. --- 
τὸ κάλλιστον τῶν λαχάνων τὸ σίλφιον ἢ 48. 1551 385. τὸ 
λεγόμενον λαχανον βασιλικόν τα 4. 819 "17. οἵ βασιλικόν 50 
Ρ135542. 

λα ανώδης. ὅσα περὶ θάμνους ὺ λαχανώδη πκ. 
ΛΔαάχεσις, εἰς πάντα γὰρ ἡ κατὰ φύσιν μένει λῆξις κτ. 

401 020. 
Μ ; 

λαψις. ἡ ἄρκτος ὅτε σπασει πίνει ὅτε λάψει, ἀλλὰ κάψει 55 
Ζιθθ. 5δ9ὕ 410. 

λεάζειν. τοῖς τετράποσι τὰ πρόσθια λεάζει διὰ τὴν κάμψιν 
Ζμβι4. 668521, ΒΥ ἐκ ἔχει τρίχας 516. 

λέαινα ν λέων 2. 
λεαίνειν. 1. ἔτδῃϑ λεαίνειν τὴν τροφήν" οἱ γόμφιοι ὀδόντες 

πλατεῖς, ἵνα ).εαίνωσιν (ἀϊδὲ διελεῖν, δακεῖν) Φβδ. 198 Ρ26. 

τϑίδγιαν ἰμίος τὰ ἔνυδρα ᾧ πεζά, ἀδβογ Ζια!. 487 85 

λέγειν 

αν11. 416}12. Ζιβδ. 601 }81. Ζμγ1. 661 "9, 662.510. 
ὃ 11. 6911. ὀδέντες λεαινόμενοι ἄχρηστοι πρὸς τὴν ἐργα- 
σίαν Ζγβ 8. 1451. αἱ μέλιτται λεαίνυσι κα λιατορθῶσι τὰ 
κηρία Ζιι40. 625 519. -- 2. ἱπὺ Ὁ) διὰ τί τὸ θερμὸν ὕϑωρ, 
ἐὰν ἐπικεχρισ μένοι ὦσιν ἐλαίῳ, ἧττον θερμόν ἐ ἐστι καταχεός- 
μενον; ἡ ϑιὰ κω λεαίνειν (1 6 διὰ τὸ λεῖον εἶναι τὸ σῶμα) 
ὀλισθαίνει ἢ ἦ᾽ ἧττον ἐνδύνει πκὸδ1. 980516. ᾿ 

λεαντικός. τὸ γλυκὺ λεαντικόν τέ ἐστι ὦ γλίσχρον πγ18. 
812 084. 

ιο Δεβαδία κά. 895}29 (Λεβαδείᾳ ὁ ϑιοῦαθο βοὺ Ββπὶ ργϑϑῦ 
ΧΙ). -- ἐν τὴ Λεβαδιακὴ Ζιθ28. 6060 51. 

λέβης. τοῖς κολυμβηταὶς λέβητα καταφεῖναι πλβδ. 960 "82. 
λέγειν. 1. ἴ 4 ἐκλέγειν. λέγειν ΟΖ οὐ οοἀὰ ΑΒ οὐ ἸπύΘΓΡΓ 

δταθοῖβ, ἐκλέγειν ΒΚ) δὲεῖ τάς τε ἀνατομὰς αὶ τὰς διαιρέ- 
σεις ΑδΙά4. 9881 ΝΖ. (τὸ ἤλεκτρον ὼὸ ὅσα λέγεται ὡς 
δάκρυα μὸ10. 388}19, συλλέγεται οἷ" Βοτμδγθ ὙΒΘΟρἂν 
Ῥτόωρκε Ρ. 168.) -- 3. λέγειν ἀἰαθτθ. βυλόμεθα μέν, προ- 
αιρόμεθα οὲ λέγειν ὅχ, ἁρμόζει ,ΒΎΔ4. 1111 ν29, ἁρμόζει 
μᾶλλον καθ᾽ ὑγιείας λέγειν ἁρμονίαν Ψα4. 408 52. λέγεσθαι 
κατα τινος, ὉΡρ ἀπό τινος Κό. ὃ 8811, 18, 28, 27. Αβ15. 

β4.314 Δ]. κατὰ τὸν τῆς ἀσίας λόγον ̓ λέγεται τἄλλα ὄντα 

Μθι. 1045 "29. λέγεσθαι ἐπ᾿ ἴσης, ἐπὶ πλέον, ἐπὶ πλεῖστον 
οἵ ἐπί Ρ.269.39. λέγεσθαι διχῶς, τριχῶς, πολλαχῶς, ὁσα- 
χῶς, τοσαυταχῶς Αα18. 83.081. 85. 67 νά, ὅ. Μὸτ. 1017 
428. ζι. 1028 8418 4]. λέγεται τῶν στο: χρίων ἰδιαίτατα ξηρὲ 

γὴ μὸ4. 882 88. λέγεται  τόνομα κυρίως μόνον ἐπὶ τῶν 

ἑψομένων μὸ 8. ,380)14. δεῖ ὑπολαμβάνειν μὴ κυρίως ταῦτα 
λέγεσθαι τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν μὸ. 371901 ὅ. ὁ κατὰ 
τὸν νόμον λεγόμενος βασιλεύς ΠΎ16. 1281 "8. ὴ μάλιστα 
λεγομένη βασιλεία Πὸδτο. 1295 8. αἱ ἀπορίαι λυοιντ᾽ ἀν 
ὕὅτω λεγομένν τῷ τόπα ( 6 τῦτο σημαίνοντος τῷ τόπο) 

ᾧδδ, 212 028. πάντα τὰ δακρυα λεγόμενα μὸὶ 10. 889."14 
(οΕ ὅσα λέγεται ὡς δάκρυα 388. 819). ἡ κατὰ τὴν ἕψησιν 
λεγομένη πέψις μὸϑ. 8381.ν9. τὰ λεγόμενα στοιχεῖα μα. 
8395 (οὔ ὁ καλύμενος ἀήρ 8). αἱ ἀρχαὶ ἢ αἱ λεγόμεναι 
ὑποθέσεις ΑΎ19. 8114. οἱ λεγόμενοι γνώριμοι, οἱ λεγόμενοι 
Παρθενίαι, Πὃ4. 1291 διτ. εἴ. 1806}29. χρὴ ἐπιλέγειν ὃ ὅτι 
σύνηθες ὸ λεγόμενον τὸ τοιῶτον τθ1. 1568 }21. τὸ λεγόμενον 
( 6 τὸ ἐν παροιμίᾳ λεγόμενον) Ρβ28. 1899 825. τὰ λεγό- 
μενα, ΒΥἃ φαινόμενα. ἔνδοξα Ηη3. 1145}20, 8, 5, 8. οἱ 
λεγόμενοι. τρόποι τῷ προτέρω σχεὸὸν τοσῶτοί εἰσιν ΚΙ... 14 

59, τῆς ἀρχῆς οἱ λεγόμενοι τρόποι Πγθ. 1218 580 (αΠἴον 

Θχρ ϊοαῦ ΒΘγΏΔΥΒ Δ] Ρ 88). ἤδη σχήματα τινα ἐχύτης ᾿ 

τὴς τραγῳδίας οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονται ποῦ. 
1449 58. --- εἰρήκαμεν πρότερον, εἴρηται πρότερον μαϑ. 840 
"19.,8389}86. 1. 888 824 αἱ. «Γ᾽Αριστοτέλης »9658. τοσαῦτα 
εἰρήσθω ὦ μα8. 8341 Ἀ12. τύτων ῥηθέντων μα!. 889 38. πάντα 
τὰ ῥηθέντα Φβι. 192}12. περὶ τῶν λεχθέντων Πε2. 1803 
586. ὥσπερ ἐλέχθησαν ΠῸ10. 1.801. 6. τῶν λελεγμένων 
ἀναμνήσομεν ρ89.14468.426. τὰ λεχθησόμενα μαϑδ. 840 "5. 
τὸ νῦν ῥηθησόμενον μα 1. 689 }6. λεκτέον τῶν παθητικῶν 
τὼ εἴδη μὸ4. 381 028, τὰς αἰτίας τύτων λεκτέον Ζμα!]. 
640 515. τῶτον ἀκρατὴ ἃ λεκτέον βῖτι Ἠη6θ. 1149 44. 18. 
1158 814. Ὑ1. 1110.815. 5. 1112.819. λεχτέον περί τινος 

Ηεδ. 1180}17. 18. 1148 086, 1144 522, η1. 1145 386. 

Πη10. 1829 "41. λεκτέον ὅτι Ηη1. 1145δ9"1δ. Πὸό4. 1290 
440. λεκτέον πότερον, διὰ τί Ηη6. 1147 21. 16. 1154 528. 
λεκτέον 864. ἱπβῃ Ηηδ. 1141518. λέγωμεν (τύτων διωρι- 
σμένων 811}, μετὰ ταῦτα, ἀρξάμενοι, νῦν, ἢ9η) Αδ8. 98 

416. 18. 96 328. τι 1. 164 821, 1θὅ 337. 2. 165 "11. Οὐά. 

811316. μα]. 889 310. 8. 889 "81, 8405. 6. 842 26. 
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Ζμβιο. 6565 }28. γ2. 668 Ῥ24. Ζπ8ϑ. Τ06 8. Ζγε1]. 118 τῶν λείων, τοῖς μὲν ταῦτα (ὑπήνη ὰ γένειον) λεῖα, τὰ ὕπτια 
520. αἰ]. 486 86. 8. 439517. Ηζ2. 11839.58. Πα18. 1260 τῶν ζῴων ἢ λεῖα πάμπαν ἢ ἧττον δασέα Ζιη 2. 582 "86. 
ν22, δ4. 129028, 1291}16. ποθ. 1449 Ρ22. ῥτῸρ6 δ ὶνῖ8 1. 682 815. Ὑ11. 518 Β19, βι. 498 ν»20. Ζγδ5.11452. ---- 
Ρῖὸ ν] οχμιδθίαν λέγομεν. ἱπᾶὰ6 λέγωμεν τοϑεϊλασοάστι 6δὲ, ἡ τροφὴ ἡ μὲν «ἀκατέργαστος, ἡ δὲ κατειργασμένη μᾶλλον, 
ἀυδιααυδηι οοἀὰ ἴῃ βου ρίαγα λέγομεν οοπβθηίίυπί Αα4. 26 δ ἢἡ δὲ παμπαν, ἡ δὲ λεία Ζμγ! 4. 614}18. --- ὑπ᾽ ὀριγάνυ 
"26. 18. 82 517. Οδϑ8. 810516. Ζγδ1. 166}1. Ηζ18.1144 ἢ θείῳ περιπαττομένων λείων Ζιὸ 8. 584 "28, λείων οπι Αὐδ. 
41 8] (οὗ εἴπωμεν Αα18. 82 082. Ὑ10. 8039. 24. 85.519. -- 2. οἱ λεῖοι τῶν ἱεραίκῳν Ζιι86. 620 521 (ἐλειοί οἱ 8 ΡΊο, 
ὁ 8. 90 3838. 19.100815. Ηδ18. 112719. μΎΙ. 870 "8. ἐλεοί Ἀϊὰ ΡΙΔΘΗ͂Υ, ἑλειοί Δ0}) οὔ ϑα 102,21. ΑΖΙΙ 94,87ὶ. 
Ζγγϑ9ϑ. 158529. ἐπισκεψώμεθα ΑὙ24. 85511. διορίσωμεν ν ἱέραξ. -- 8. οἱ λεῖοι. τῶν ἰχθύων οἱ μὲν πλεῖστοι λεπιδω- 
ΑὙγά. 18 525). Αἰϊο βθῃβὰ ἰπαϊοαύένυβ ὑδυγραίυν νῦν μὲν λέ- τὸ τοί, ὀλίγοι δέ τινες τραχεῖς, ἐλάχιστον ὸ᾽ ἐστὶ πλῆθος αὐτῶν 
γομεν Αδ14. 98 “14. ὥσπερ, καθάπερ λέγομεν Παό. 1284 τὸ λεῖον" τῶν λείων γόγγροι ᾧ ἐγχέλνες ̓ θύννοι" ᾧοτο- 
58. μα. 844 "21. τὸ ἄνωθεν λέγομεν τὸ πρὸς τὴν ἄκανθαν κῦσιν οἱ λεῖοι πλὴν ἐγχέλυος Ζιβι8. 605 "20, 21. ζι8. 5687 
Ζιγ1. 509 "19. λέγω δὲ Αδ18. 90.525. Πὸ2. 1289 21. 520. --- τῶν σελαχῶν τὰ μὲν τραχέα, τὼ δὲ λεῖα Ζιβι8. 
εἼ. 1801 310. Ηηά. 1146}10,16. Ζγδϑ. 161 528. λέγω δ0ὅ 521. --- οἱ καλυύμενοι λεῖοι τῶν γαλεῶν, ν γαλεός Ρ 145 
ὁὲ τῶτο 82. 1490 39. οἷον λέγω Αδ18. 9115. γ2. 172 16 4565 οἱ 298. 1529 51. οὗ Βοβα ΑΚ ΡΒ 808. ΗοϊίΖ 228. 
420. λέγω δ᾽ οἷον ΑὙ19. 8228. Ψγ2. 426}271. ΠγΎ18. λειόστρακος, Ορρ τραχυΐστρακος Ζιδά. 528 321. ἢ 281. 
1288 Ὀ1, δ15δ. 1299 019. --- οἱ τὰς ἰδέας λέγοντες Φβ2. 1628}18, 14,16. 

Ἶ 199 586. Μζ11. 1086}14 8]. (εἴ ἰδέα, ΒΥα οἱ τιθέντες τὸς λειότης. τραχύτητες ὼ λειότητες Ζμβ2. 648}8. λειότης κατὰ 
ἰδέας). ὡς ὅν λέγομεν τὼ εἴδη, αἴτια εἶναι Μβ2. 99108. κορυφὴν φαλακρότης καλεῖται ΖΙΎΙ1. 518 827. λειότης φω- 
Δημόκριτος παρὰ τὺς ἄλλυς ἰδίως ἔλεξε μόνος Γα 1. 828 40 νῆς, ορρ τραχύτης Ψβ11. 422 081. Ζγεῖ. 1865}10, 188528, 
511. περὶ ὅσων ἐξαδυνατῦσιν οἱ νόμοι λέγειν ἀκριβὼς ΠΎ11. λειοτριχεῖν Ζιθβ. 695 026. 
1282 "δ. ὑπὲρ ἡμᾶς ἐστὶ τὸ λεγόμενον Ζγβ8. 1418. α18. λειῶν. ἔνια λειώμενα τρίψει. ἀλλοίας ἴ ἴσχει χρόας χϑ. 198 516. 
128 828. ἐδὲν λέγειν Ἠη1 4. 1158 Ρ19 (ΒΕγπαγΒ ΠὨΪ8] Ρ 88). λείπειν. 1. ἔγβηθ λείπειν τὴν τάξιν Ἠεδ. 1129 "20. --- ὀλίγον 
κὮ. 11712}806. Ζγδ!1. 1661. δὲν λέγειν δίκαιον ΠΎ18. λείποσα τὸ περίττωμα Ζγα20. 128 Ρδ. λειφθῆναι μδ8. 888 
1283 "1ὅ. πῶς λέγοιεν ἄν τι Ηκ2. 117858. ὶ καλῶς λέ- 36 529. τὸ λειφθέν μβι. 858 "9. 8. 857 "12, 20. τὸ λειπόμενον 
σσιν Ζμδῶ. 61628. ---- δεινοί, δυνάμενοι λέγειν Πεὅ. μβϑ8. 858 519. λείπεται περίττωμα, γεῶϑες, δἷπι Ζγβ2. 18ὅ 
1805512, 18. λέγειν ἐντέχνως, μέσως ρ39.1445 21. 28. 085. 6. 746518. Ὑ2. 152 Ὀ1. παντὶ ἐξ δ γίνεται τροφὴ τὸ 
1484 ν18:25. σχήματα τῇ εἰς δύο λέγειν ρ25. 1485 55. -- λειπόμενόν ἐστιν Πα10.1258587. λείπεται ἄρα (λείπεται δή) 
λεκτός. μὴ εἶναι τὰ πράγματα λεκτά ξ6. 980 019. 866 ἴηῇ, νϑὶυθ αὐτὴν εἶναι ἕξιν ἀληθῆ, ἱ 6 τοϊίψασηι οϑὲ, αὐ 

λεία. Μυσὼν λεία Ῥα12.1812 088, οὗ παροιμία. ἀγοράζειν 8ὲ᾽ δυτηδπιυβ νϑὶ θοποϊαάδιαυβ οἷο Ηζδ. 1140 Βά, 6.114157. 10. 
τὰ ἐκ τῶν λειῶν ἀγόμενα οβ18δ0 428. 1142}18. ΠΥῚ1. 1281 081. ΖΎΥΎΙΟ. 759 Ρ27. β8. 726}28. 

Δειβήθριοι, ἔθνος Πιερικόν 511. 1661 Ὁ27. Φζιο. 240 "28. ̓ ΜΎΞ. 8718)}6. οἔαϑ. 840}2. τὸ λειπόμενον, 
λειμών. οἱ ἵπποι χαίρυσι τοῖς λειμῶσι ᾧ τοῖς ἕλεσι Ζιθ34. ἴᾳ τὸ λοιπόν: ἢ πρὸς τύτοις ὅσα τοιαῦτα τῶν λειπομένων 

605,39. οὗ Ρβ2ο. 189818. παθῶν Ζμα. 639 522. --- λείπεσθαί τινος, ορρ ὑπερέχειν 
λειμωνιαι ἀράχναι Ζιεῶ1. 5557, οὔ ἀράχνη Ρ91..88. 8.0 Πθ4.1388217. δ12. 1296}28, 82. Ζια 15. 494}18. γά. 
λειόβατος. τοξδγθαν ἰπξοῦ τὰ σελαχώδη πλατέα, ζῳοτοκεῖ δ14 "25. Ῥβ10. 1888 512 (οὗ ἐλλείπειν). μκϑ. 466}1. ψβϑ. 

ῳοτοκήσας, ἔχει τὴν χολὴν πρὸς τῷ ἥπατι Ζιζ11. 568582. 421 421 ρρ διαφερόντως ἀκριβὃν). - 2. ἰθὺ αἱ τρίχες 
βιδ5. 5009. (Β416-|15886 Ο]1 7111. ΒΔ)]8 Ὀδιὶβ δὲ Οὐ ΚαΖι λείπυσι ἢ ῥέωσι κατὰ τὴν ἡλικίαν Ζιγ11. δ18 524. --- οἱ 
84,21. ἴοτὺ Μγμοθαιίβ νοὶ Αϑίοθαδῖϑ 8Ρ ΑΖι Ι 141, 95.) εὐνῦχοι μικρὸν λείπυσι τῷ ϑή). τος τὴν ἰδέαν Ζγδι. 16621. 

λεῖος. 1. τὸ δὲ μανὸν αὶ τὸ πυκνὸν ἢ τὸ τραχὺ ἢ τὸ λεῖον ὁ εὐφυὴς πρὸς τὴν ἀγονίαν ὶ τοσῶτον λείπει τῷ ἄγονος εἶναι 
δόξειε μὲν ἂν ποιὸν τι σημαίνειν, ἔοικε δὲ ἀλλότρια τὰ τοι- ὅσον Ζγββ. 148 818, 
αὗτα εἶναι τῆς περὶ τὸ ποιὸν διαιρέσεως" ὼ λεῖον μὲν τῷ λειποψυχεῖν. οἱ λειποψυχῶντες ἡ αὶ οἱ ἐκ τῶν γυμνασίων δια- 
ἐπ᾿ εὐθείας πὼς τὰ μύρια κεῖσθαι. τραχὺ δὲ τῷ τὰ μὲν λυόμενοι πε. 880 "29, οὔ λιποψυχεῖν. 
ὑπερέχειν τὸ δὲ ἐλλείπειν Κϑ. 1011, 22. λεία ἐπιφάνεια λειποψυχία Υ] νϑ8. 465 "5, οὗ λιποψυχία. 
ΜμΥΎ. 8312 481, σάρξ, χρως, φλέβια, κοιλία, ὑστέρα (ορρ 46 λείριον. τὼ λείρια πκ21. 926 519 ([ϊίατη οΒα]οδἀοπίουπη Ζ 
κοτυληδόνες ἐν τὴ ὑστέρᾳ) ᾧΦ3. 8060 }28, ὅ. Ζγα 19. 121 οὐ 1, Ὀυϊδιδυυμ 2). 
416. Ζμγ14. 615.580. Ζιγ1. 611.382. η8. 580 588. ἀνα- λειτυργεῖν Ῥβ28.1899584. τὴ πόλει ρ8. 1424580. λειτυργεὶῖν 
χλωμένη ἡ Ἶ ὄψις ἀπὸ πάντων φαίνεται τῶν λείων, τύτων δ᾽ δαπανηρὰς λειτυργίας Πε8. 1809 18. οἱ λελειτυργηκότες 

ἐστὶ ᾧὶ ἀὴρ αὶ ὕδωρ" τὰ λεῖα πέφυκεν ἐν τῷ σκότει λαμ- 6β1841 414. --- λειτυργεῖν περὶ τὰς ἀρχαῖς, λειτυργεῖν ταῖς 
πεῖν μγά. 818 388. αἰῶ. 481 581, 56, δεῖ τὸ ψοφήσει μέλλον 60 ὀσίαις Μὸδ4. 1291287, 8δ, 84. γθ. 1279511. τῶν πενήτων 
λεῖον εἶναι ὸ στερεότητα ἔχεν. υθένα ποιεῖ ψόφον ἔρια, ἂν τὰ σώματα παρεχόντων ̓ λειτυρηεῖν ρ89. 1446 819, οἱ μὲν 
πληγὴ ἀλλὰ χαλκὸς ὺ ὅσα λεῖα ἢ κοῖλα ΖΜμγ 8. 664 Ὁ. ἑνὶ λειτυργῶντες τὰ τοιαῦτα ὀὅλοι, οἱ δὲ κοινοὶ βάναυσοι καὶ Ἂ 
ψββ. 419 Β15. ---- οοπὶ ὁμαλός. οὔ ακ803 510-25. τὸ κηρίον θῆτες Πγό. 12718.512, πόσον χρόνον λειτυργεῖν ἁρμόττει πρὸς 
λεῖον Ε ὁμαλόν Ζιε22. 554 "12. διὼ τί ὁ ζέφυρος λειότατος τεκνοποιίαν Πη16. 1335 Ῥ28. μίαν τινὰ ἐργασίαν ἡ τῷ στό- 
τῶν ἀνέμων πχςῦ2. 946517, οἵ ὁμαλός 426. ΡΡ τραχύς. 85 ματος λειταργεῖ δύνα μις ζ38. 409 48. τὸ λειτυργῶν μόριον 
φωνὴ λεία, τὸ ὄργανον τῆς φωνῆς ἢ τραχὺ ἢ λεῖον, ἰοοα τὴν ἔξοδον τῷ περιττώματος Ζμὸδιο. 689 "29. 
λεῖα, οΡΡ τραχέα ὼ πετρυϊδὴ Ζγεϑ. 188 3528, 2ὅ. Ζιεῦ49. λειταργίαι κοιναί, πρὸς τὺς θεύς, χρήσιμοι, δαπανηραί, μά- 
Βγχ4, ορρ σκληρός. τὼ τῶν φυτῶν φύλλα σκληρά, λεῖα ταῖιοι Πβ10. 1212 320. ε8. 1809 518. ζ5. 1820 Βά, η10. 
φταδ. 820 1. ΟΡ τρίχας ἔχων νεὶ δασύς, λεῖον Βοχιο, 1380518. ρϑ. 1434 324. εἰσφοραὶ καὶ κα λειτυργίαι ΠΕ11. 1814 
τρρτητ 8 τρίχας ἔχει. τῶν ἀνθρυΐπων οἱ ὑγροὶ ᾧ λεῖοι ᾧ δ᾽ "14. ταῖς χυριωτάταις ἀρχαῖς δεῖ προσκεῖσθαι λειτυργίας 
αὶ φλεβώδεις, τῶν ἀνθρώπων οἱ δασεῖς ἀφροδισιαστικοὶ μᾶλλον Πζ1. 1821388. δαπανᾶν λειτυργίαν οβ 1847 312. (ἀνα- 

Υ. 1}}}} 
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λίσκειν) τὰς προσόδυς τῶν εὐπόρων λειτυργίαις Πεδ. 1805 
"δ. τἰπαλλαγῆναι λειτυργίας οβ 18562.4. - οἱ δυναΐμενοι 
ἄρχειν ὼ λειτυργῶντες, τῇ πόλει ταύτην τὴν λειτυργίαν Πὸ4. 
1291 288. ἡ τῶν τέχνων κτῆσις ΠῚ λειτυργίας ἕνεκεν τὴ 

φύσει μόνον ἐστὶν ἀλλὰ ὼ υἰφελείας οαϑ. 1848 020. ἐν τοῖς δ 
πόνοις δὴ ταῖς λειτυργίαις ἐλλείποντες Ἠι6. 1167 12. λει- 
τυργίαν γίνεσθαι κ Π φιλίαν Ηθι6. 1168 529. λεη10.1342 
διτη 6580. --- ἡ τῶ στόματος (διὰ τῷ στόματος) λει- 
τυργία Ζμγ14. 614 520, 9. β3. 950 49. τοῖς θηλαζομένοις 
ἢ πρὸς τὴν τοιαύτην λειτυργίαν. ἀναγκαῖον Ζπ12. 1711 580. 10 

λειφαιμεῖν. τῶν φοβυμένων τὰ ἄνω λειφαιμεῖ πὸ τ. 811 480. 
λείχειν. ἂν ἅλα λείχωσιν οἱ μύες Ζιζ81. 580 581. --- ὅταν 

ἐκτέκῃ ὴ ἀλώπηξ, τὴ γλωττη λείχυσα (ες τὸς νεοττις) 
ἐκθερμαίνει αὶ συμπέττει Ζιζϑ4. ὕ80 39. 

λείψανον. ὑκ ἔχυσιν ὑστέραι λείψανα «περὶ τὴν δίοδον Ζικῶ. κ6 
680 526. λείψανα ἐν τοὶς ἀργυροκοπείοις πκὸϑ. 986 "28. --- 
ταύτας τὰς δόξας ἐκείνων οἷον λείψανα περισεσῶσθαι μέχρι 
τὸ νῦν Μλβ. 1014"12. 

Λειψύδριον. χωρίον τῆς ᾿Αττικῆς περὶ τὴν Παάρνηθον 856. 
1588 "84. 30 

λέκιθος. τὸ περὶ τὴν λέκιθον Ζιζϑ3. 562 829. τῶν πεζευόντων 
ὀρνέων τὰ ῳὸ πολλὴν ἔχει τὴν καλυμένην λέκιθον" ὥσπερ ᾧ 
οἱ οἶνοι ἐν ταῖς ἀλέαις, ὀξύνονται ὶὶ ἐν τοῖς ᾧοῖς λέκιθος" 
διὸ ὸ͵ ἀναθολῦται ὃ οἶνος μιγνυμένης, τῆς ἰλύος ᾿ τὰ δια- 
φθειρόμενα. ᾧὰ τῆς λεκίθυ" ταμιευομένης ἐκ τῆς λεκίθυ τῆς 35 
τροφῆς τοῖς ᾿ ἄνωθεν Ζγγ1. 15114. 2. 168.526, 27. δ 8. 
110.422. τὰ δίδυμα τῶν φῶν δύ' ἔχει λεκίθυς" ὅσων ἄν 
αἱ λέκιθοι διορί ὠνται κατὰ τὸν ὑμένα, δυο Ὑίνονται νεοττοὶ 
κεχωρισμένοι" τὰ τέρατα ἐκ τῶν διδύμων γίνεται, ὧν ἡ 
λέκιθος τῷ ὑμένι ἀ διαιρεῖται Ζιζ 8. 863 329. Ζγὸ 8. 170 80 
416. πι61. 898 518. 

λεκτικός. μάλιστα, λεκτικὸν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖον ποά. 
1449 524. “λεκτικὴ ἁρμονία ποά. 1449527. Ῥγ8. 1408}88. 

Δεκτόν. περὶ τὸ ἸΞίγειον ἡ Λεκτόν Ζιε1δ. 641 86. 
Δέλεξ αὐτόχθων 488. 1849 0871. 508. 1660.588. --- ἐν τῇ 85 

τῶν Αἰτωλῶν τὺς νῦν Λοκρὺὸς Λέλεγας καλεῖ ᾿Αριστοτές 
λης [4838. 1549 084, 38. 809. 1561 "1ὅ. 519. 1668 519. 

λελιημένος (Βρ 860) ανῇ. 418 026. 
λεμβωδυς πλοίν πρώρα πιο. 110.481. 
λέμμα. ἐκ σαρκῶν ἢ κόκκων ἢ λεμμάτων εἰσὶ σύνθετοι οἱ 40 

καρποί ταῦ. 820 "88. 
λέξις ἐστὶν ἡ διὰ τῆς ὀνομασίας ἑρμηνεία, ὃ ἡ ἐπὶ τῶν ἐμ- 
μέτρων ἡ ἐπὶ τῶν λόγων ἕ ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν ποθ. 1480 
518. , Ταραβαίνειν τὴν κειμένην. λέξιν, ΒΥ τὴν κειμένην ὀνο- 
μασίαν τβ1. 109.529, 82. τῆς λέξεως ἁπάσης τάδ᾽ ἐστὶ ες 
τὰ μέρη, στοιχεῖον. ᾿συλλαβή, σύνδεσμος, ὄνομα, ῥῆμα, 
ἄρθρον, πτῶσις, λόγος ποῦο. 145620. 7120. 1499 Ρ28. 
(περὶ λέξεως πο19. 1456 08-22, 1459516. αὐἱὰ ἀϊβδγβης 
μέρη λέξεως εὖ μέρη λόγω οΓ γδμίθα Ροϑὲ 1ΠΠ 245.) ὅροι 

ΠῚ 

δῶναι τὴ λέξει τεῦ. 184 86,10, 16. προτάσεις ἀντικείμεναι 
κατὰ τὴν λέξιν Αβ15. 6824, 27. κατὰ τὴν λέξιν ἐπανα-. 
ὀιπλύμενον ΜΎ 2. 1008 Ρ28. φαινόμενοι συλλογισμοὶ παρὰ 
τὴν λέξιν, ΟΡ ἔξω τῆς λέξεως τιά. 166 "24,166}20,21. 
Ρβϑ4. 140151. τὰ παρὰ τὴν λέξιν ἐμποιῶντα τὴν φαντα- 56 
σίαν ἕξ τὸν ἀριθμόν, ὁμωνυμία, ἀμφ: βολία, σύνθεσις, διαί- 
ρέσις, προσῳδὶα. σχῆμα λέξεως τιά. 165 "24. οἱ παρὰ τὸ. 
σχῆμα τῆς λέξεως παραλογισμοὶ συμβαίνυσιν, ὅταν τὸ 
μὴ ταὐτὸ ὡσαύτως ἑρμηνεύηται, οἷον τὸ ἄρρεν θῆλυ κτλ 
τιά. 166}10-19, βγη διὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς λέξεως τι. 60 
169.580. 28. 1719 3520. (Βογηαγβ ΒΒ Μὰ 8, 589). τῶν παρὰ 

λεπάς 

τὴν λέξιν, παρὰ τὸ σχῆμα τὴς λέξεως παραλογισμῶν λύσις 
τι19- 28. εἰδέναι τὸ σχήματα τὴς λέξεως, οἷον τί ἐντολὴ ἢ 
τί εὐχή πο19. 1466 9. (ἀθ ἔογτιυϊδθ σχήματα τὴς λέξεως 
ταγὶδ δἰ ριϊβοδίίομθ οἴ ΨᾺ] Ροοὶ ΠῚ 217 .) τὴ πτώσει ἐνίοτε 

διοίσει κατὰ τὴν λέξιν ΚΊ. 6033. τὴν λέξιν μετερούθμιζον 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἰ λευκός ἐστιν ἀλλὰ λελεύκωται Φαϑ. 186 
528, --- λέξις, ορρ διάνοια Ῥβ26. 1408 "2. γ1. 140439. 
10. 1410}28, ορρ μελοποιία: λέγω λέξιν μὲν αὐτὴν τὴν 
τῶν μέτρων σύνθεσιν, μελοποιίαν ὸὁὲ δ τὴν δύναμιν φανερὰν 
ἔχει πᾶσαν ποῦ. 1449 584. περὶ λέξεως ΡγΎ3-12. λέξεως 
ἀρετὴ σαφὴ εἶναι ᾧ μὴ ταπεινήν ΡΥ. 1404 51, 12. 1414 
222. πο. 1458 318. ἡ λέξις πόθεν ἔξει τὸ πρέπον ΡΥ. 
λέξις ἡδεῖα, εὐμαθὴς διὰ τί Ῥγ9. 1409 "1, 1410.419. εὖ- 
ρυθμον δεῖ εἶναι τὴν λέξιν Ῥγ8. 1409 522. λέξις ἄλλη 
ἑκάστῳ γένει ἁρμόττει Ῥγ12. πιθανοῖ τὸ πρᾶγμα ἡ οἰκεία 

λέξις ΡΤ. 1408 420. λέξις ἑτέρα λόγυ ἢ ποιήσεως ΡΎ1. 
1404528,}14, 88. ποιητικὴ λέξις ῬΎῚ. 1404 3526. λέξεις 
ἔμψυχοι παρ᾽ Ὁμήρῳ 129.1600 "28. λέξις δημηγορική, 
δικανική, ἐπιδεικτική, ἀγωνιστική, γραφική, γραφικωτάτη 
Ργ12. 1418 Ῥάβηᾳ, 1414 517, σεμνοτέρα Ῥηγ2.1404}8, 
μεγαλοπρεπής ρ80. 144118, στάσιμος Ηδ8. 1125514, 
λίαν λαμπρά ποϑά. 1460, γελοία πο4. 1449.519. ἔέενι- 
κὴν ποιεῖ τὴν λέ ιν Ργϑ. 1406 4160. ταῦτα ἐξαγγέλλεται 

λέξει (αυρίᾳ) . Ὁ γλωτταις ᾧ μεταφοραῖς ὦ ὅσα ἄλλα 
παθη τῆς λέξεως ἐστιν ποῦ. 1460}}11 (8β6ἃ ἐοτὶ λέξις ρὲγ 
88. βἰρτϊβοδὶ ϊ4 κυρία λέξις ΨΔΒ]6α Ῥοοὺ 407). χρητι- 
μωτάτη ἡ διπλὴ λέξις (οἵ διπλᾶ ὀνόματα) τοῖς διθυραμ- 
βοποιοῖς Ῥγϑ8ϑ. 1406}1. λέξις εἰρομένη, κατεστραμμένη, 
ἀσύνδετος Ργϑ. 1409 434-84. 19. 1420 "2, ὀνομάζειν μὲν 
ὕτω χρή, τὴ δὲ λέξει εἰς δύο χρῆσθαι ρ28. 1484 14 ( ϑρεὶ 

189). - λέξις, βούτὴο Ρϑἀοβιεῖβ. ἐν τοῖς ἰαμβείοις διὰ τὸ 
ὅτι μάλιστα λέξιν μιμεῖσθαι ταῦτα ἁρμόττει τῶν ὀνομάτων 
ὅσοις ἂν ἐν λόγοις τις χρήσαιτο πο32. 1459 812, ο[1458 

59. ὁ ἴαμβος αὐτή ἐστιν ἡ λέξις ἡ τῶν πολλῶν Ργβ. 1408 
584, οὗ λέξις, ΟΡΡ ποίησις σατυρικὴ ὰ ὀρχηστικωτέρα, ποά. 

1449 328. --- πάροδος ἡ πρώτη λέξις ὄχυ χορ πο12. 1483 
"28. ἐάν τις ἐφεξῆς θὴ ῥήσεις ἠθικὰς ἡ λέξεις ἢ διανοίας 
εὖ πεποιημένας ποθ. 1450329. ΨᾺ] Ἀρθοὶρ9 162. --- ἐν 
ἑτέρῳ ὑπομνήματι ΟῚ ἐπιγράφεται παρὰ τὴν λέξιν, ὅπερ 
εἰ καί τισιν δοκεῖ γνήσιον ᾿Αριστοτέλως ἀλλα τινός ἐστι 
πάντως τῶν ἀπὸ σχολῆς 118. 1496}21. 

ΔΛεοντεύς. ἐπίγραμμα ἐπὶ Λεοντέως͵ 590. 1576 485. 

Δεοντῖνοι. τὴς Σικελίας περὶ Λεοντίνυς ΖιΙγ17. 5201. Πα- 

ναίτιος τύραννος ἐν Λ. ΠΕΙ0. 1810}29. 12. 1816.ν86. Γορ- 
γίας ὁ ΔΛ. ΠγΣ. 121527. 

λεοντοφόνος θ146. 845 528-84. οΥ ΒΘοϊκτηδπη Ρ 826. Βοβ6 
Αγ Ρ58 850. 

λεοντυ δὴ ἤθη Πθ4. 1838819. 
λέπαργος. κίρκυ λεπαργα (Ααβομν] 297,5) Ζιι49 Β. 638528. 

ΠῚ καλῶς ἔκκεινται κατὰ τὴν λέξιν Ααϑά. 48 88, ὅτως ἀπο- κολεποῖς (Υ] λοπας 1, λεπίς 2). τϑίδτιαν Ἰηΐοσ το κινησικά, 
ἐπιπολαζοντα, μονόθυρα, λειόστρακα, ὄστρεα Ζιδ4. 5281, 
418, ε15. 647 22. Ζμδδ. 619 "25, 680 522. Γ287. 1638 
510, 1δ. ἔχει τὸ σαρκῶδες ἐπιπολῆς, τὴν αὐξησιν ταχεῖαν 
Ζιδ. 528818 Αὐὑν. ε1ὅ. 647 28. οἰοδοῦ βυρογμθ 8118, 
μήκων ἐν τῷ βαθει, ἐν τῷ πυθμένι Ζιδδ. 880 21. 4. 529 
481. Ζμδὅ. 680 428. νέμεται ἐπολυομένη, ἀπολυίονται ἢ 
μεταχωρῶσιν, ἀπολυόμεναι μεταχωρῶσι ἢ τρέφονται Ζιὸ 4. 
5281. ε16. 548 λ27 Αὐδ. θῶ. ὅ90 332. πνευμάτιων ὄντων 
προσέχονται Ζιδ4. 680 .519. (Ραΐ6}146 80 ἴοτῦ νυϊραία, τηδ- 
τα ατῖθ, βου ο ]ατίβ, ξογταρίπθα, Ὀοπηδγαϊ, ᾿υβἰἐβηΐοδ ΟΠ 
466. 50. Οτ. Μ 189. Μν 2271. Εταμύζίαβ 808,81. ΚαΖμ.180, 



λεπιδωτός 

41. ΑΖΙ1 1718, 15.) -- ἡ ὠγρία λεπαῖς, ἥν τινες καλῦσι θα- 
λάττιον ὥς ἄφθον Ζιδᾷ. 629 Ρ16. (ογαῖ}16 ἀθ πον Ο Π 467. 
[1μ0ρ88 σήδϑοδ δι. ΕἸβδυυϑὶα στδθοδ 3.11 369. ΕὐΥΌοΒ 185. 
ΑΖι 1179, 1δ. ΕἸδϑυγοὶϊα σταθοδ οὐ Ηδ)οῦϊβ ᾿ὰογουαῖδ 
Με 229.) ᾿ - 

λεπιδωτός. τὸ δέρμα λεπιδωτόν, ἀϊδὲ τραχύ, λεῖον Ζμδ18. 
8914, 6. τῶν ἰχθύων οἱ μὲν πλεῖστοι λεπιδωτοί, ὀλίγοι 
δέ τινες τραχεῖς, ἐλάχιστον δ᾽ ἐστὶ πλῆθος αὐτῶν τὸ λεῖον 
ΖΙιβ138. δ06 525. οἱ ἰχθύες λεπιδωτοὶ ὄντες, οἱ ἰχθύες οἱ λε- 
πιδωτοί, τῶν ἰχθύων οἱ λεπιδωτοὶ πάντες ᾧοτόκοι, τὸ τῶν 10 
λεπιδωτῶν ἰχθύων γένος Ζγβ1. 188.320, 28,9. Ζιβ18. 
505 58. ζ18. 567319. ἰίδαυθ Βαθρίυβ λεπιδωτα οὐ ἰχθύες 
Ἔγι, πολλὰ τῶν λεπιδωτῶν Ζμγ1. 610 "2. λεπιδωταῖ, ἀϊδὶ 
φολιδωτά Ζιγ10. 607}14, αἷδὺ πτερωτά Ζγεϑ. 188 ΡῬά, 

λευκαίνειν 421 

μββ. 86116. νεφέλιον λεπτὸν μββ. 861 59. πνεῦμα ἧττον 
λεπτόν μγ1. 810}8. πνεῦμα ἐκπυρῶται λεπτὴ καὶ ἀσθενεῖ 
πυρώσει μβϑ9. 869 "5. ὄψις ἀσθενὴς ἡ λεπτή μγά. 818 8. 
φωνὴ λεπτή Ζιεῖ 4. δ48 51. πιαθ. 899 380. 16. 900 543, ἀοῦ 
ακ808 1884. αἱ λεπτότεραι χορδαὶ ὀξύτεραί εἰσιν πια19. 
901.318. -- λεπτὸς ἴα λεπτομερής. λεπτὸν τὸ μικρομερές, 
παχὺ τὸ μεγαλομερές Ογδ. 808 Ῥ26. β6θ6ρθ λεπτός οἱ 
λεπτομερής ΡτῸ 8γῃ υδυγραπίαν Φὸϑ. 215 Νά, 2. Ογδ.808 
020, 19. ψαϑ. 406 524, 22. τεῷ. 180 487, 029. 4. 182}21, 
28. οἵ Ογδ. 808 524,28, Γβ2. 380 "3. ΜΑΒ. 989 51. διὰ 
παντὸς ἰέναι μάλιστα δυνώμενον τὸ λεπτότατον μβ8. 866 
"85. ὑγρότης λεπτοτέρα Ζμβ4. 650 Ὀ28. οἵ αἱ4. 441 328. 
χυμοὶ λεπτοί μὸ 8. 8808, οἵ 324. αἷμα λεπτότατον ὁ κα- 
θαρώτατον υϑ. 458 518. Ζιγ19. 520 21. 

ἀϊοὶ τριχωτά, φολιδωτά, πτερωτα Ζμδ12. 6921, δὶ πτε- ᾿ιδλεπτοσκελής Ζμὸϑ. 684 410. λεπτοσκελέστερος ΖΙβ14. 
ρωτά͵ φολιδωτά Ζμγϑ.θ11512. 9. 6711527. ΖΎβΙ.138518. 

λεπίζειν. τὰ τῶ βολίνθυ κέρατα διαστίλβειν ὡσανεὶ λελε- 
πισμένα θ1. 880515. 

λεπίς (ἀθ νἱ] οὗ Πιδηρίανοὶ δὰ Ζμ 'π δρραγϑίυ οτὶῦ δὰ θ44 
422). ἐνίοις τρέπεται τὸ περίττωμα εἰς πτερὰ ἢ λεπίδας" ΣὉ 

ν “ « ,ὔ -. , , , , κοινὰ πολλοῖς ὑπάρχει τῶν ζῴων, οἷον πόδες πτερὰ λεπίδες" 
τοῖς πτερωτοῖς ὦ λεπιδωτοῖς τὰ πτερὰ ᾧ αἱ λεπίδες" ὃ ὄρ- 

505}16. 

λεπτόστομον ἡ πίννη [281.152818. 
λεπτότης. τὸ πυχνότητι ὼὶ μανότητι τἄλλα γεννᾶν ἐθὲν δια- 

φέρει ἢ λεπτότητι ᾧ παχυτήτι Ογδ. 808 Ρ24. διαφορὰ κατὰ 
πάχη ἡ λεπτότητας Ζιβ11. 501 "26. λεπτότης (λεπτότητες) 
τῶν τριχῶν, ορΡ παχύτης Ζγεϑ. 182 324. ΖΙΎ10. 517 "9. 
ἡ τῶν σκελῶν λεπτότης ὦ ἀσθένεια ΖΎΥ1. 149 584. 

νιθι πτερόν, ἰχθύι λεπίς Ζια1. 486 "21. η2. 682 588. Ζμα4. λεπτοτραχηλότερον θὴλν ἄρρενος φδ. 80906. 
844 422. δ. 6456 δ, γῖ. 6104. Ζγεβϑ. 182 418. 4. 1886. λεπτότριχος. οἱ λεπτότριχοι Ζ.γ11. 518 8. τὸ θῆλυ λεπτο- 
λεπίδας ἰχθύες μόνοι ἔχωσιν, αἱ λεπίδες τοῖς ἰχθύσι σκληρό- 385 τριχωτερον Ζιδ11. 688 ΡΒ, οὗ λεπτόθριξ. 

, Ν Ψ᾽ ᾿ , .«ν ΄ Α ω 
τερᾶι γίνονται ᾿ὶ παχύτεραι, μείζυς ἔχει τὰς λεπίδας ὁ ἄρρν λεπτοφωνότερα τὰ θήλεα Ζιδ11. 688 Ρ18. 
φύκης τῆς θηλείας, ἐν τῷ σκότει ποιῶσιν αἴσθησιν αἱ λεπί- λεπτοχειλῆ ζῷα, οἷον οἱ μύες Ζιδ4. 828 329. 
δες, ἡ λεπὶς διὰ λαμπρότητα ὦ λεπτότητα τῇ σώματος λεπτύνειν. αἱ ταλαιπωρίαι λεπτύνασι τὰ πρόβατα Ζιθιο. 
ἀφίσταται Ζιγ10. 611 "5. 11. 618 Ρ28. ζ18. 6671 21. ΨβΤ7. 
41956. Ζμδ1ϑ. 691 46. ἔστι δ᾽ καὶ φολὶς ὅμοιον χωρᾳ 80 
λεπίδος, φύσει δὲ σκληρότερον Ζμδ11. 691516. Ζιαθ. 
49022. 

λέπρα νόσος πζβ. 881 484. 
Δεπτίνης περὶ Λακεδαιμονίων ῬΎ10Ο. 1411 84. 
λεπτόδερμος. φύσει λεπτοδερμότατον τῶν ζῴων ὡς κατὰ 86 

μέγεθος ἀνθρωπός ἐστιν Ζγεῶ. 181}21. Ζμβ18. 6512. 
πιδ. 891 585. 88. 894 "4. 

λεπτόθριξ. ἔνια τῶν παχυδέρμων λεπτότριχα Ζγεϑ. 188 52. οἱ 
πρὸς ἄρκτον λεπτότριχές εἰσιν πλη2. 966 088. οὗ λεπτότριχος. 

λεπτομερής, ορρ παχυμερής Ογδ. 804580. ἀνάγκη πρό- 40 
τερον εἶναι τὴ φύσει τὸ λεπτομερέστερον Ογῦ. 808 Ρ19. 

Διογένης οἰηθεὶς τὸν ἀέρα πάντων λεπτομερέστατον εἶναι 
Ψψα. 405 522. λεπτομερέστατον ἢ μάλιστα τῶν στοιχείων 
ἀσώματον τὸ πῦρ ψα3. 4056. τεά. 182} "21, 28. δ. 184 
451,82, 1835 43,4. ζ1. 146316. τὸ ἔλαιον τῶν ὑγρῶν 45 
λεπτομερέστατον πλα21. 959 "18. πνεῦμα λεπτομερέστερον 
ὃν μγι. 810}6. ψόφος λεπτομερέστατος Ψββ. 868 519. -- 
ΡΙῸ λεπτομερές ΓΣ. 880 .81 ἔοτί 6 οοὰ 1, οὐ ῬΆΣΙΟΡ βοσί- 
Ῥοπᾶάσμι μικρομερές. 

λεπτός. ὑμὴν λεπτός ανϑ. 415 318. ΖγβΊ. 146 .524. λεπτῆ- 50 
σιν ὀθόνησιν (Εταρ 227) αἰῶ. 488.51. δέρμα λεπτότατον ΖιΎ 
11. 517 Ρ21. ὀστῶν λεπτότατον Ζια16. 496 39. γναθυ τὸ 
λεπτὸν ΖΙΎ11. 518 52. φλέβια (φλέβες) λεπτα,, λεπτότερα 
Ζια18. 495 524. γ2. 512 39. δ. 515 "2. Ζγβά. 138 511,14, 
81. σπέρμα λεπτόν ΖΎβΊ. 141 52. κνῆμαι λεπτότεραι Ζιδ11. δ 
588}"11. χεῖρες λεπταὶ ἢ μακραί φ8. 801 "9. λεπτοτάτη 
ὑπόστασις, ορρ συνίστασθαι μβϑ. 858 "9. ὄνοι λεπτότεροι, 
ΟΡΡ παχύτεροι μχ18. 862 }12. Κηφισόδοτος ὁ λεπτός Ῥγά. 
1401 49. αἱ ῥαφανῖδες αἱ λεπταὶ δριμύτεραι πκ11. 928 "81. 
ἅλες ὁ χονδρο ἀλλὰ χαῦνοι καὶ λεπτοὶ ὥσπερ χιών μβ8. 80 
369 582. ῥηγμῖνες λεπταὶ καὶ εὐδεῖαι, ορρ παχεῖαι αὶ σκολιαί 

5968 .529. αἱ καθέδραι τὴν κοιλίαν πιαίνυσι, τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα 
λεπτύνυσιν πεῖ4. 882 521 (ορρ παχύήνειν 828). ταχὺ λε- 
πτύνει ἡ ἐνῶσα θερμότης πα48. 866 321. ιβ12. 9018. 
κιθ. 924 »20. τεταρταίοις πυρετοῖς δεῖ μὴ λεπτύνειν παδ8. 
866.481. --- ρᾳ88 διακρινόμενα τὰ μὲν παχύνεται τὰ δὲ 
λεπτύνεται μδϑ. 8816. ἀναιρυμένης ἢ λεπτυνομένης τῆς 
τὸ θερμῷ τροφῆς πγῦ. 811 }10. παντελῶς λεπτυνόμενα εἰς 
πνεῦμα διακρίνεται πλζ. 966 }14, ἡ γαστὴρ μόνον λεπτύ.-. 
νεται τῶν γυμναζομένων πεϑ. 880 84. 14. 882 817. αἱ 
τρίχες λεπτύνονται ἢ πυρρᾶνται (οἵ λεπτόθριξ) πλη 2. 9868 
582. λεπίδες λεπτυνομένοις ᾧ γηράσκεσι σκληρότεραι γίνονται 
Ζιγ11. 618 29. λεπτυνομένων τῶν ζῴων ἀφανίζονται σαρ- 
κες ΖΙγΎ16. 519 582. ἐν λελεπτυσμένοις σφσδρα ἀνθρώποις, 
σώμασιν Ζιγῶ. 511 022. δ. 515 "1. 

λεπύριον. λεπύρια ἐρεβίνθων λευκῶν Ζιε! 5. 5468 Ρ20. 
λεπυριώδης. τὰ λεπυριώδη τῶν κηριαζόντων τῶν ὀστρακο- 

δέρμων Ζιει 5. 5646 80. 
Ιθρὰβ τπιδῦϊ πὺ8β 888. 1584 "8. 
Δέσβος κϑ8. 398514. ἐν Λέσβῳ ΖγΎΥ11. 1681. σϑ78 49, 

541. ξ288.1621}1, 1522 86. περὶ τὴν Λέσβον Ζιι81. 621 
"22, περὶ Λέσβον πκ: 56. 946584, 94154. --- Λέσβιοι 
ΠγΥ18.1284540. Λεσβία οἰκοδομή Ηε14. 1187}80. τὰ 
Λέσβια θ104. 889 "7. μετὰ Λέσβιον δέν (εἴ παροιμία) 
ἔδ02. 1500 52, 8, 15, 19, 27. 

λευκαίνειν. 1. ὕτϑηδβ, ΟΡΡ μελαίνειν πλη1]. 966 21. 11. 967 
ΒΩ8. μ888 μεταβεβληκότος τῷ ᾧϑ ἐκ τῷ ὠχρὸν ὅλον εἶναι 
εἰς τὸ λευκαίνεσθαι Ζγα21. 180 56. τὸ λευκαινόμενον Φε]. 
224}18. λευκαίνονται τρίχες, πτερά, τριχώματα ΖΙγΎ11.δ18 
47. ζ6. 66832δ. Ζγεῦ. 185 386. χθ. 798 Ρ27, 2ὅ, 28 (Βγπ 
πολιᾶσθαι, ορῃ μελαίνεσθαι). γηράσκων λευκαίνεται τὰς τρί- 
χας Ζγεῖ. 180 "6. τὸ ἔλαιον λευκαινόμενον παχύτερον γίνεται 
Ζγβ2. 185 "14. μὸ7. 888}29. λελεύκανται Φηά. 249517.--- 
2. ἰηἰν λευκαίνει, Βγπ λευκὸν γίνεται πθ4. 890 49, 889 Ρ88. 

ΗΒἢ 2 



428 ΔΛευκανοί 

Δευκανοί θ95. 888 510. 
λεύκανσις, ,ΡΡ μέλανσις ᾧε 4. 221 08. 6. 280 528. 

λευκότης κίνησις, ἀλλ᾽ ἡ λεύκανσις Φ ει. 224 δ1. 
Λεύκαρος ὁ ᾿Ακαρνὰν πρῶτος ἔντεχνον τὸ παγκράτιον ἐποίησε 

ὐχ ἡ 

485. 1650 45, δ 

Δευκά ς. περὶ Λευκάδα Πβ1. 1266 "22. τῶν Τηλεβοῶν τινὰς 
οἰκῆσαι τὴν Λευκάδα ἢ 438. 1549 039. --- Λευκαδιος 
φ8. 808281. Λευκαδίων πολιτεία, ἔδ508. 488. 1649 580. 

λευκέρυθρος. αἱ λευκέρυθροι χροιαὶ εὐφυΐαν σημαίνωσιν φ2. 
806 "4, 10 

λευκερωδιδ ς. Υ] λευκορώδιος. ̓ λευκορέδιος. ἀρ δοσθηΐα οὗ 

Μοῦ Ῥασαὶ 878. τὸ μέγεθος ὁ ὅτος ἐρωδιῷ ἐλάττων, ἡ ἔχει 
τὸ ῥύγχος πλατὺ ἢ μακρόν Ζιθ8. 598 Ρ2 (οὰ 16 Βότοι ὈΪδῃο 
οὔ Ἰ᾽αἱρτοῖίθο Ο ΠΠ| 416. Ῥ]δίδ θα ἰϑθυοθγοάϊ ᾧ 5.ϑᾷ 95. 
8. Καὶ 868, 4. Οτ. 80 1580, 181. ΑΖΙ1 92, 84. οὗ [ζπὰ 154. 16 
Ἑ 52.) 

λεύκης. 1. δγθογ. λεύκης καρπός Ζιεῖ 2. ὅ44 39. 18. 549 438. 

(βοάϊα λεύκα, Ῥορυ]ὰβ αἰδα 17, Ετδδβ 228.) ---- 2. τοῦδ. 
ἐξάνθημα, ὃ καλεῖται λεύκη Ζιγ11. δ18.318. οἢ πιά. 891 
"26. ὅδ. 891 385. 33. 894 438. 84. 894 07, 8. ἐν τὴ καλυ- 90 

μένη λεύκη λευκαὶ γίνονται αἱ τρίχες Ζγεά. 184 426. χβ. 
197 δ1ὅ. 

Δεύκη ἡ νῆσος ἔ 596. 1676 Ὁ]. 
λεύκινοι στέφανοι 4βι1858 Β27. 
Λεύκιος ὁ σώσας Ῥώμην 568. 1571117. 45 
Λεύκιππος Ρἰϑγαπααυθ οοπϊαποῦϊπι ουπὶ Ὠοτηοοσγῖο οοζατηθ- 

πιοσϑῖας Δημόκριτος ἢ Λεύκιππος δα. 218584. Οα7.275 
580. ΓΑΙ. 814 321. 2. 81δ ν6,.29. οὗ ψαῷ. 40455,408}81, 
νοὶ Λεύκιππος ἢ Δημόκριτος Ογ2. 800 "8. 4. 808 14. ΓαῚ. 
814518. 8. 826 81, Λεύκιππος ὸ ὁ ἑταῖρος αὐτῷ Δημέ- 80 

κριτος ΜΑ 4. 988 ᾳ, ΤΑΓῸ 8οῖ.}8 βἰπ6 Πϑιῃοοσῦ ΠΟμΐΪπΘ 
ΓΙαὶ. 814512. 8. 325 228, 56,11, 26, 80. Μλθ. 1071 Ἔ 
1072 57 (Ιοηρθ ΒδθρίαΒ Πϑηλοογ 8 8018 ποπιϊπδύατ). 
τοῖς Λευκίππυ καλυμένοις λόγοις γέγραπται δ6. 980 57. ᾿- 
ἀοούγῖπδ [Θυοἰρρὶ Ν ,Αημόκριτος. δὲ 

λενκογραφῆσαι εἰκόνα, ἀϊθὲ ἐναλεῖψαι φαρμαίκοις ποθ. 
145052. 

Λευκοθέα Ρβ28. 1400}6. Λευκοθέας ἱερὸν ἐν Τυρρηνία οβ 
1849 "84. 

λευκόθριξ, λευκότριχες, ορρ μελανότριχες Ζγεθ. 188 324. 40 
λευκόιον (1οῦ ῬΑΙΆῚ 283) πιγ11. 909 32. (Μαιμίο]6 ἰη- 

οδηὴδ ἢ Βγ. ΕἼδαΒ 116.) “ 
λευκόνοτοι πότε γίνονται μβ5. 862514. τὸ ὄνομα ἀπὸ τῷ 

λευκαίνεσθαι σϑ18 "10. 288. 1621 581. 
λευκόπυρρα τὰ τριχώματα τῶν ἐμπύρρων ἀνθρώπων χβ. 45 

19118. 
λευκός, οἵ χρῶμα. τὸ λευκὸν συμβεβηκός Μὸϑ. 1017 

Ῥ28844. μῶ. 1077 11. μχϑά. 856 .386. οἵ Ψαϑ. 406 "18. 
τὸ λευκὸν κα μὴ μέλαν ἐ ἐναντία Μι1. 1051 ν8 (ΟΥΡΙδὲ Τιπι 67 Ε)). 
κατὰ τὸ ποιὸν τὸ μὲν λευκὸν μορφὴ τὸ δὲ μέλαν στέρησις Γ 
Φγι. 2015ὅ. Μκϑ. 1068 Β11, μὥσπερ ἐν ἀέρι τὸ μὲν φὼς 
τὸ δὲ σκότος, ὕτως ἐν τοῖς σώμασιν ἐγγίγνεται τὸ λευκὸν 
αὶ τὸ μέλαν αιϑ. 489 Ρ18. Δημόκριτος τὸ λευκὸν ἡ τὸ μέ- 
λαν τὸ μὲν τραχύ φησιν εἶναι τὸ ὁὲ λεῖον αι4. 442}11. τὸ 
λευκῦ ἐστὶ λόγος χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως τγῦ. 119 480. δὅ 
ΜιΤ1. 1057 ."8, τὸ διαφαινόμενον λευκόν πκγΎ41. 986 58. 28. 
984518. Ζγει. 180."28, 88. οὗ β2. 1835}20. εθ6. 786 87. 
τὰ χρώματα ἐκ λευκῦ ὼ μέλανος Φαδ. 188 24, αι4. 442 

412. ἐν τῷ μέλανι τὸ λευκὸν πολλὰς ποιεῖ ποικιλίας μαῦ. 
842}18. τὸ μήτε λευκὸν μήτε μέλαν Μιδ. 1056 527. τὸ 60 
φαιὸν λευκὸν πρὸς τὸ μέλαν καὶ ἢ μέλαν πρὸς τὸ λευκόν Φεῖ. 

,ὔ 
λευκὸς 

22486. οὗ 5. 229 ᾽ 1. τὸ φοινικν παρὰ τὸ πράσινον λευ- 
κὸν φαίνεται" διὰ τὴν μελανίαν τὸ κύκλῳ νέφυς φαίνεται 
τὸ φοινικῶν λευκόν" ἡ ἀπὸ τὴς σελήνης ἴ ἷρις φαίνεται λευκή" 
μέλαν παρὰ μέλαν ποιεῖ τὸ ἠρέμα λευκὸν παντελῶς φαί- 
νεσθαι λευκόν ΜΎ4. 8158, 14,18,21. φονικῶν ἢ ἢ πορφυ- 
ρῶν, διὰ τὸ ταῦτα μάλιστα ἐκ τῇ πυρώδυς ᾧ λευκᾷ φαί- 
νεσθαι μιγνυμένων κατὰ τὰς ἐπιπροσθήσεις μαῦ. 842 "9. -- 
ὁ ἥλιος. φαίνεται λευκὸς ἀλλ᾽ ὁὶ πυρώδης ὧν μα8. 841 586. 
τὸ χρῶμα τῷ ἡλίν λευκόν" ἐν ἀνωμάλῳ Φαίνεται λαμπρὸς 
ὸ, λευκὸς ὁ ὁ ἥλιος ΜΎΒ. 811 028, 9. ἀὴρ ̓ Ὰ ὕδωρ καθ᾽ ἑαυτὰ 
τὴ φύσει λευκα χΙ. 1918. τὸ λευκὸν ὁ ἀτμιδώδης ἀ ἀὴρ 
παρέχεται Ζγεθ. 1806512, οἵ 4. 784}14. μγά4. 371438. ἡ 
χιὼν τῇ φύσει λευκή ΚΙΟ0. 12.588 (διὰ τί Ζ β2. 185 320). 
διὰ τί 'λευκοτέρα καὶ ἐν τῷ Πόντῳ θάλαττα ἣ ἡ ἐν τῷ Αἰ- 
γαίῳ πκγθ. 982 521. καὶ γὴ ἐστὶ φύσει λευκή χΊ: 191 54. 
γάλα λευκόν Ργϑ8. 1406 312. ἰχϑὺς τινὲς λευκὴν οντες 
τὴν ὄψιν (οου]ο8) Ζιθ19. 602 510. ἐκ λευκοτέρων. πάλιν ἐν 
τῷ θέρει καθίστανται καὶ ΝᾺ γίνονται μέλανες (μαιὴς καὶ Ἂ σμαρίς) 
Ζιθ80. 6012. τὰ θερμὰ ὕδατα λευκὴν ποιεῖ τὴν τρίχα 
Ζγεθ. 18654. οὗ πι21. 894 86. λευκὴ ὑγρότης. σπέρματος 

Ζιζ18. δ12 28. αἱ λευκότεραι τὴν φύσιν γυναῖκες ἐν ταῖς 
ὁμιλίαις ἐξικμάζυσι μᾶλλον τῶν μελαινῶν Ζιη 2. ὅ88 511. 
αἱ μέλαιναι γυναῖκες τῶν λευκῶν ὑγιεινότερον ἔχυσι γ 
Ζιγ21. 528.310. --- τπηθίϑρῃ φωνὴ λευκή ᾧη 4. 248 }24. 
ταῦ. 106.525, . 101 ν8ὅ, 87 (Βγ εὐήκοος 101.518, 52). 
δοκῶσιν ἀ χείρως εἶναι τῶν λευκῶν φωνῶν αἱ καλυίμεναι 
φαιαί ακ 802 52. --- τα] ρ] Ἰοθτλ ἀβὰπι γοο λευκός Βαδοὶ 
ἴθ ἀθβογὶ θηᾶβ δ τ] στα πδίαγα. ὦ" τὸ λευκόν Αἰρυπιθα 
οὐ. α. δνΐατα, τὰ τῶν ὀρνίθων ὠὰ κεχωρισμένον ἔχει τὸ 
λευκὸν ἢ τὸ ὠχρόν Ζγγϑ. τῦά Δ, 1. 101 388,}9..11.18. 
Ζιζ2. 500 481. ἔσω μὲν τὸ ὠ ὃν ἔξω δὲ τὸ λευκὸν κύκλῳ 
περιίσταται" πότε τὸ λευκὸν ὑγρὸν ἐν μέσῳ, κάτωθεν, ἔσχα- 
τον Ζιζ3. 559.»18, 21,13. 8. 561}12, 14. Ζγγ1. 161584, 
152 58. στιγμὲὴ αἱ ματίνη ἐν τῷ λευκῷ Ζιζϑ. 561511. ὑμὴν 
περιέχει τὸ λευκόν Ζιζ8. 561 416. 66 }18. 2. 560 527. ΖΥΥΣ. 
162 }9, 1768}18. -- , ἔχει φύσιν͵ τῷ ῳῦ τὸ ὠχρὸν ὺ, τὸ 
λευκὸν ἐναντίαν κἡὶ μόνον τῷ χρώματι ἀλλὰ ὸ τῇ δυνάμει 
Ζιζ 2. 560 521. εἴ Ζγγ2. 188 585. ὑκ ἔστι τῆς διχροίας 
αἴτιον τὸ ἄρρεν ὼ τὸ θῆλυ, ὡς τῇ μὲν λευχῦ ὄντος ἀπὸ τὸ 
ἄρρενος, τὸ δ᾽ ὠχρῶ ἀπὸ τῷ θήλεος" ἐ τὸ λευκόν ἐ ἐστι γάλα, 

λλὰ τὸ ὠχρὸν, ἔστι γὰρ ἡ τροφὴ τος νεοττοῖς ΖΎΥ). 151 
526. 2. 152 026. τὸ ζῷον λαμβάνει τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως 
ἐκ τῷ λευκῦ ΖΎΥ!. 1515. 2. 153 518. Ζιζ8. 561 525. τὸ 
λευκὸν ἡ πήγνυται ἀλλ᾽ δγραίνεται μᾶλλον Ζιζ5. 660 "28. 
ΖΎΎΣ. 188 Β7, --- ἐν τοῖς ὑπηνεμίοις τὸ ὠχρὸν ἡ τὸ λευκὸν 
δια μένει ὃ ὅμοια ὄντα, ΟΡΡ μεταβάλλει.Ζιζ Ὡ. 589 "27, ὅ60 
415. ἐν τοῖς διδύμοις τῶν ῳὼν τὰ ὠχρὰ διείργει τὸ λευχῦ 
λεπτὴ διάφυσις Ζιξ 8. 562 5286. --- ὃ. ρἰδβοίαται. τὸ υὐὲν ὑκ 
ἀποκεκριμένον ἔχει τὸ λευκὸν διὰ βιιρότητα ΖΎΎ1. 151"18, 
20. οΥ 81 441. --- 2. τὸ λευκὸν τὸ σηπιδία Ζιε18. δ80. 
202. --- 8. ἐν τοῖς κόχλοις δύο λευκὰ στιφρά Ζιδ 4. 5298. 
οτῦ σ᾽απάμ]αθ 88} 1γ 8168 ΟΙ 415 ,γεὶ δἰδπάυ δ ϑΟΟΘΒΒΟΓΙδΘ 
Βϑαϊ ΑἸ απ. οὗ τὸ λευκόν, Βγῃ πόρος μακρὸς ὼ λευκός, τὰ 
λευκά Ζιδ4. 529"11,24,}8. --- 4. τὰ λευκά, βυοτ 4Ἰθυ8. 
τὰ λευκὰ τοῖς παιδίοις τοῖς θήλεσι γίνεται Ζγβά. 188 426, 
81. Ζιηϊ. 6812. ΧΙ, 684 480. --- δ. α. ὀφϑαλμᾶ τὸ λευ- 
κὸν ὅμοιον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πᾶσιν, τὸ ἐκτὸς τῷ ὀφθαλμῦ 
λευκόν, ΡΡ τὸ μέλαν, τὸ λευκόν τῷ ὄμματος ἐν τοῖς ἔχυσιν 
αἷμα πῖον ἢ λιπαρόν Ζιαϑ. 491}21, 492 51. αἰῶ. 488.521. 
πλαῖ. 958 δ1. --- ὅ. ἐν τοῖς τῷ νεοττῶ ὀφθαλμοῖς ὑγρὸν 
λευκὸν ἢ ψυχρόν Ζιζϑ8. 561 381. ---- 6. περίττωμα τὸ λευκὸν 



λευκότης 

ἐν τοῖς νεοττοῖς δυΐατα Ζιζ3. 5ὅ62511, ἰ 6 ΝΙΘάΘΥΒΟΪδρ το 
Και κβαίζοη οὗ ὑπόστημα τὸ λευκὸν Ζμδ 5. 619518. --- τῶν 
ἰχθύων οἱ λευκοὶ καλώόμενοι Ζιζ18. 661 .520. οὗ Βαρτδ 851}9. 

λευκότης, ἀϊδὲ λεύκανσις ΦεΙ. 2234 Ὁ1δ. διαφοραὶ κατὰ τὰς 
χρόας, κατὰ λευκότητα ὺ μελανίαν ὶ τὰς μεταξὺ τύτων 
Ζγεϑ. 182 δά. λευκότης Εὴ μελανία ὃ ποιεῖ στοιχεῖον Γβ2. 
829 "11. διὰ τὴν ἐκείνης λευκότητα δοκῶσα εἶναι μελαντέρα 
μγϑ. 818 526. --- ἀκ ἔστι τῆς φλογὸς λαβεῖν τι μέγεθος 
ἐν ᾧ αὶ ὃ θερμότης καὶ ὼ λευκότης ἔνεστιν Φὸ9. 2177, ὁ ἀὴρ 
διαφαινόμενος λευκότητα ποιεῖ, καθάπερ ὸ τὸν ἀφρόν Ζγεδ. 
7186 “7. τὸ ̓ πνεῦμα τὴν λευκότητα διαφαίνει, ὥσπερ ἐν τῷ 

ἀφρῷ αὶ τῇ χιόνι Ζγβ5. 185 "20. ἀφρίζει, τῶτο ὃ ἡ λευ- 
κότης πκαὶ. 927 418. αἴτιον τῆς λευκότητος τὸ σπέρματος 

ὅτι ἐστὶν ἡ γονὴ ἀφρός, ὁ δὲ ἀφρὸς λευκόν ΖγΎβ2. 186 518. 
φυτά τινα ἐκκλίνυσιν εἰς λευκότητα φταῦ. 82021. λευκό- τ 
τῆς τῶν τριχῶν, τὸ δέρματος Ζγεθ. 186 510. 4. 184 528. 

λευκῶσθαι. ὁ ἄνθρωπος αὶ λευκός ἐστιν ἀλλὰ λελεύκωται 
ᾧα 3. 185 529, --- εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα ἐνεγρά- 
φοντο οἱ ἔφηβοι 429. 1849 517. 

λευκόφυλλος. ῥάβδον ὀνομαζομένην λευκόφυλλον θ1 58. 846 30 
429 (ν Μδηρὶ Βοῖ ἀδγ βρϑδ: Οτίθοι Ρ 61). 

λευκόχροοι. ὅσοι γλαφυροὶ ἢ λευκόχροοι ᾧ 8. 808 384. αἱ 
λευκόχροοι θηλυκαί Ζγαϑ0. 128 52. 

λευκόχρως ὁ "λάγνος φ8. 808 "4. 
Δεῦκτρα. περὶ τὰ Λεῦκτρα παραταξάμενοι ρ9. 142914. 535 
λεύκωμα. βάμμα λευκώματος ἐπὶ τῷ ὀφθαλμῷ φθ. 818. 

428. 

Δεύκων, δηξίᾳυδα οοτποθάϊδα ροοίϑ (Μοίμοκοὶ 217. Π 149) 
519. 1618 8260. 

Δευκωσία μία τῶν Σειρήνων θ108. 889 488. --- ἡ ΣΣαμο- 80 
ϑράχη ἐκαλεῖτο πρότερον Δευκωσία 588. 1661 486. 

Δεχῖν εος (). ᾿Αναξαγόρας ἔφη πρὸς Δεχίνεον φτα2. 811 521 

(γοορβγοη οἱ ΑἸδοτῦ Μαρτὶ δὰ 76ββθῃ ῥ 2δ, 1μϑαοίρροθ οἱ 
Φουτάδίῃ, ΘΧ ϑΓΒΌΪΟΟ ψΟΘΘΌΌ]ΟῸ υοὰ βἰρηϊβοοὶ ἱ ᾳ ἐν τῷ 
ὅλῳ 011 Ζγα 3. 116516 οτίαπι οἱ Μογοῦ 6808 ἃ Βοὲ 85 
160). 

Δεωδάμας κατηγορῶν Καλλιστρατυ, Χαβρίν Ῥα 7. 1864 

419, 21. Λεωδάμας κατηγορήσαντος Θρασυβύλν Ρβ28. 
1400 8 1. 

λέων. τὸ τῶν λεόντων γένος Ζιζ 81. 619 "δ (κυων λέοντος 40 
ἕτερον τῷ εἴδει Ζγβ8. 141 088) οἴ Μ 828. γοξδγαν ἱπύθυ 
τὰ πεζά, ἄγρια Ζιγϑ. 5111. ζ18. 511 026. θ5. 594 "18. 
ι44. 629 58, ἀμφώδοντα, καρχαρόδοντα, σαρκοφάγα, ὠμο- 
φαγα Ζιβι1. 5071 915. 1. 501516. 7.502 87. θ5. 594 "17, 
18. 11.610814. Ζμγ14. 674524. β9. 655818, ρθη 4δ 
ἀδοίδίαμι ἢ 265. 1520 52, πολυδάκτυλα, πολυσχιδῆ, γαμ- 
Ψώνυχα Ζιβι. 4998. γ9.517}1. Ζμδιο. 688 54, 84. 
Ζγβ6. 1429. 265. 1526ἈΡὅ, ὀπισθυρητικά Ζιβι. Β00Ῥ16. 
εἢ. 589 "22. ζ81. 819581. Ζμδ)Ιτ0. 68984. λέοντος φύσις 
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Ζιβι. 600 .529. Ζμδ10. 688 51 ΕΥ. κοιλία Ζιβιτ. 6015160, 
22. Ζμγιά. 614 425. πενταδακτύλυς ἔχει τὸς προσθιυς πό- 
δας, τὸς δ᾽ ὄπισθεν τετραδακτύλυς Ζμδιο. 688 56. εδϑἴγα- 
ξδϊυβ, ὄνυξ, κέρκος ΖΙβ1. 499 "25 Αὐϑ. ι44. 629 520, 680 
ΑΙ, ὅδ. --ς 2. ἀθβοῦ ρβγϑβίοὶ κατα σκέλος βαδίζει, τὸ δρό- 
μημα Ζιβι. 498"71. ι44. 629 "19. - τὸ περίττωμα, ξηρὸν 
ὸ ἐξικμασμένον, προΐεται σπανίως. ἐρεῖ αἴρων τὸ σκέλος, 
τὸ ὅρον ἔχει ὀσμήν, προΐεται τὴν φῦσαν σφόδρα δριμεῖαν, 
τὰ ἔσω ἀτμίδα (ὀσμὴν) ἀφίησι βαρεῖαν Ζιθ5. 894 021-27. 
- ἐν τῇ βρώσει χαλεπώτατος, τὴ βρώσει χρῆται λάβρως, 
γοβοιπίαΣ ἰξθγηΐβ ἀϊθῦυθ, ταῦ ἴῃ Ῥοῖα Ζιι44. 629 ν8. θ5. 
δ9418-21. --- ἀθ βθχὰ, οδία 8. ὁ ἄρρην λέων Ζιζ81. 819 
Βχι1, Ζμβι14. 658881. ἡ λέαινα Ζιβ1. 500 829. ζ81. 579 
511, σκύμνος, πρεσβῦται Ζγγ1. Τὅ0 "88. Ζιι44. 629 528. 
--- νἱέα Ἰοηρα Ζι 44. 629 "80. --- σπάνιοί εἰσιν, ἀκ ἀγε- 

λαῖοι Ζιζ 81. 519 08, δ. 18. 5711 Ρ29, ἴῃ Εὔγορδ ἱπίθν Αομ6- 
Ἰοῦτα οὐ Νϑβδβιπι, ἰπ ϑυσίδ Ζιθ28. 606}15 Αὐυδ. ζ81. 519 
7, 9. -- 8. οοἴδαδ, ρατίιδ8. ὀχεύει ὄπισθεν, συνιόντες πυ- 
γηδόν Ζιζ81. 5819581. ε2. 589 022. ἀ6 Ἰοδθηδγατα ἔδία οἵ 
οδία] 8, γεννᾷ τυφλά, ἀδιάρθρωτα σχεδόν, ἔλΌυ]6 ἀθ θεμῖ8- 
βίοπθ αὐογὶ (Ηδτοὰοὺ ΠῚ 108) ΖΎΥΎΙ. 150 .582. 10. 760}528. 
β8. τ42 9. δθ. 114015,14. Ζιζϑ1. 579 "2. οὗ Ἐοβθ Π10τ 
οτὰ 209. " πολύτεκνον πιά. 8921. τίκτει καθ᾽ ἕκαστον 
τὸν ἐνιαυτόν, καὶ πᾶσαν ὡρὰν" τὸ ἔαρος. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δύο, 
τὰ μέντοι πλεῖστα τ ἐνίοτε ᾧ ἕν" πᾶνν μικρὰ ὅτως ὥστε 
δίμηνα ὄ ὄντα μόλις βαδίζειν Ζιζ81. 519 488, 82,}1, 8. τίκτει 
βλέποντα 265. 1526 "8, 8, 2. παθος τῆς ὠγονίας τῆς ὕστε- 
ρὺὼν ΖΎΥΙ. 150 481. τ-- 4. πιόγεβ, Ζιι44. 629 θ10864ᾳ. ἐλευ- 
θέριος, ἀνδρεῖος, εὐγενής, Ζια1. 488}17. σφόδρα φιλοπαίγμων 

στερκτικός, ἐχ ὑπόπτης θὸ᾽ ὑφορώμενος, μὴ πεινῶν καὶ 
εβρωκως πραότατος: ἐν τὴ βρώσει χαλεπώτατος, χαλεποὶ 

περὶ τὸν καιρὸν τῆς ὀχείας Ζιι44. 699 08-11. ζι18. 511521. 

ἅπερ ᾿Αντισϑένης ἔφη τὸς λέοντας λέγειν δημηγορόντων τῶν 
δασυπόδων Πγ18.12845160. ὁ λέων αὶ τὴ φωνῇ τὸ βοὸς 
χαίρει Ἠγ18. 1118 420. λέοντες ὄχ ἥμεροι πιάδ. 895 Β28. 
ἀνδρεῖος, φιλόθηρος, μεγαλόψυχος, οἷιυβ παίατα βἰτα 8. 1π- 
δοπίο σϑῃθγὶβ τηδϑου ηὶ Φ1. 805 25. 2, 806 ν9. 8. 807 318. 
6. 810}, 811 416, 21, 838, 812 216, Ρ6, 24, 88, 36, 818 

414. δ. 809 "1 4-86. βαψύφωνος φ8. 801 .518. πολέμιοι λέων 
ὼ θως Ζιι1. 610518. 44. 680 811. 4114 ἢ 266. 1526 18. 

241. 1528 "8. - ὅδ. Ἰοοπϑῖῃ δ χῦπιθ ἰση18. ὑογγοὺ Ζιι44. 
629 "21. τὸ παρδαλιαγχές, τὸ λεοντοφόνον, διαφθείρει τὸὺς 

᾿λέοντας Ζιιθ. 612 49. 6146. 845 529, 88. --- ΟΧ οτπμηὶ ἸΔΟὨΐ8 
νΌΪΠΟΓΘ δον Ρτοβαϊς βϑηραΐδ Ζιιά4. 680 56. --- 6, ἀϊδὲ γένη 
λεόντων δύο. τὸ μὲν στρογγυλώτερον αὶ ὑλοτριχώτερον δει- 
λότερον, τὲ δὲ μακρότερον ἡ εὐθύτριχον ἀνδρειότερον Ζιι44. 
629 088 -8ὅ. οὗ 8. ΤἈΘΟΡΆν ΠΙ 62. ἔογτί 1,60 ρογβϑίοθιβ γ68] 
θαγθασυβ οὔ 1,60 Θοοραγίθηβὶβ. ---- (115 160 Σ ΟΠ 480. 
Μ 818. Καζι 17, ,12. 88 48, 11. ΑΖΙ1712. 29.) 

Ζμαι. 689 517. --- Ἰ. ἄδδον απδίοτη. κεφαλὴ ἰσχυραί, στόμα εο λεώς. δεῦρ᾽ ἴτε πάντες λεῳ, κήρυγμα Θησέως ῖ840. 1580 
ἀνερρωγός., ὀδόντες, 40.168 τιαϊθηΐαν Ζιβτ. 502 56. ζ8ι. 
819 Β12. 44. 629 29, 81, 680 54. μονόστον τὸν αὐχένα 
ἔχει, τράχηλος εὐμεγέθης, μὴ ἄγαν παχύς Ζμδ10.686521. 
Ζιβι. 491}16, (Υοστηδηπ 8. Βοβα ᾿ἰὺγ οτὰ 207. 1,6 ῦγα8 
211.) Φ6θ. 811 31δ. οϑ88 ἵδηΐα ϑαηῦ ἀυγι6 αὖ ᾿ρμ18. 6}}- δδ 
ἀδίαν νϑὶυΐ ὁ 8:}166 ΖιΎ7. 516 10. Ζμβθ. 651 Ρ871. 9. 655 
216 (ονγ88 812). υδϊ πιράἀ0}}8 810, χυϑθ οϑ88 τη 668}}8 οδ- 
τεδηΐ Ζιγ1. 5167, 8,9. 20. 521 "12. Ζμβ8. 652 51 ΕΥ. 
ὁ ἄρρην λέων ἔχει χαίτην, λέαινα ὁ᾽ ἤ Ζιβι. 498 "28. ζϑ81. 
51911. Ζμβ!ι4. 658 381. -- εἰς τὰ κῶλα ἀσθενής Ζιι4 4. 60 
6838038. δυο μαστὲς ἐν τὴ γαστρί, περὶ μέσην γαστέρα 

827. 

Δεωφάνης Ζγδι. 165525 (εἴ Ηΐρροοῦ δὰ 1ἰδιτέ 1 848. 
Κλεοφανης ΒΙαι Ρἷδς ρῥδὶὶ δ, 7). 

λεωφόρος. τὰς λεωφόρυς μὴ βαδίζειν (Ῥγιίμαρ), 6 ταῖς; 
τῶν πολλῶν γνώμαις μὴ ἕπεσθαι 192. 1512 "7. 

λήγειν. αἱ ἀκτῖνες, αἱ τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεις λήγυσιν μαϑ. 
840581. 12. 848516. σεισμὸς ἐ πρότερον ἔληξε μββ. 866 
582. ληγόσης τῆς ὥρας ἐνίοτε ἢ ἡὶ φιλία λήγει Ηθδ. 1161 
48,9. τῆς ἡλικίας ληγύσης Ζγα1ῖ9. 1219. ΖΎΥΙ. 150 588. 
λήγοντος τῷ χειμῶνος, τῷ θέρας Ζιε1Σ. 5δ44510. 28. δδδ 
580. --- ἐπὶ Σωκράτυς τὸ ζητεῖν τὰ περὶ φύσεως ἔληξε 



480 Δήδα 

Ζμαι. 642 529. --- ἀλλάσσοντα διαμπερὲς ἐδαμὰ λήγει 
(Εμερ 18) Φθ:. 251 52. 

Λήδα. Λήδας κῶροι 625. 1688 "16. 
λήθαργος υ8. 451 48. 
λήθη, ἀποβολὴ ἐπιστήμης τη8. 158 027. ληθη δι᾿ ἀμέλειαν 5 

γίγνεται, ὀλιγωρίας σημεῖον ἐστιν Ῥβ2. 1819 086. δρᾶν τι 
διὰ λήθην Ηε10. 118581. λήθην καταχεῖσθαι τῷ πληγέντος 
ὑπὸ ὕδρυ 6821. 1582 20. ἐξ ὑγείας εἰς νόσον ὁδεύοντας 
λήθην ἴσχειν τινὰς ὶ αὐτῶν τῶν γραμμάτων ἢ 85. 1480511. 

ληίζεσθαι, οοπὶ κλέπτειν ρ12. 148016. πκθά. 950}14. 10 
λήιον. αἱ κύνες ὅταν ἑλμινθιῶσιν ἐσθίυσι τῷ σίτυ τὸ λήιον 

Ζιιθ. 612 582. ᾿ 

λήκυθος ἡ καλλίστη, δῶρον παιδικον Ηδ δ. 1128 514. 
λήμη. ὀφθαλμὸς λήμην ποιεῖ Ζικ1. 688 Ὁ20, οὗὨ Ιά616» Μοὶ 

Π 415. --- τὴν Αἴγιναν ἀφελεῖν, τὴν λήμην τῷ Πειραιέως τὸ 
Ῥγ10. 1411.1δ. 

λῆμμα. κινδύνυς ὑπομένειν ἕνεκα τῷ λήμματος Ηδ8. 1122 
410. ζητεῖν λήμματα, ἀρχαὶ ἀφ᾽ ὧν λήμματα Πζ1.1821 
441. 4. 1318}18. ε8. 1809 321. β10. 1272 341. διαλογί- 
ζονται αἱ ἀρχαὶ τά τε λήμματα ὶ τὰς γεγενημένας δαπάνας 30 
ξ 401. 1646 427. ὅσοις τὰ ἀδικήματα λήμματα. αἱ δὲ ζη- 

λιγυρός 

λίαν, ο δἀϊθοίνία οὐ δάνουιϊβ, λίαν ἁπλῶν, λίαν ἁπλῶς, λίαν 
μικρός, λίαν ἀρχαίως αἱ μαϑ. 889 "84. 18. 850 "8. βΊ. 865 
426. Ηα10. 1099 24. 4. 1166 27. κθ. 1170 }88.10. 
1181 518. Πηά4. 1826 327, 80, 871,56. 11. 1380}88 αἱ, λίαν 
ἐστὶν ὑπὲρ ἡμᾶς τὸ λεγόμενον" λίαν ἐστὶ παρὼ τὴν αἴσθησιν 
Ζγα11. 128 322. β8. 1419. κα λίαν ψεκτός, ἀ λίαν ἅπο- 
ρον ἃ] Ηδ18. 1127 12. 6, 1128 538. Πζδ. 1820 588. καὶ 
λίαν ἐμπειρικῶς ἔχοντες Ζγβθ. 142 517. ο νοτθίδ λίαν μω- 
ραίνειν Ἠηθ. 1148 Ρ1. ο βυδδίδηξίνί8 ἡ λίαν ἔλλειψις Ηδ13. 
1127 029, οὗ δἰ] ΗΎ14. 1118 20. δ18. 1121 580. ποῦ 
ΤΆΓΟ ροδβίροηϊίιν ταπεινοὶ λίαν, πόρρω λίαν, ἐγγυς λίαν αἱ 
Πό11. 1295}19, 10. 8. 1298518. β9. 1210 Α17. η4.1326 
58. ὁ. 1821 384.10. 1385 7, μγθ. 871 580. Ζγββ. 1488. 
Ὑ1. 1580.310 8]. αὐξάνειν λίαν, ἀπορεῖν λίαν Πεδ. 1808}1). 
1..1806 086. οὖ ργαϑροβίζαπι οὐ ροδβὺροδίϑατα λίαν ἰηὐογάσπι 
ἰηϊογίθουϊβ δἰϊααοῦ νϑυθὶβ ἃ δὰ0 ποπιῖηθ ἀϊδβίαπρίταν, ἀλλὰ 
λίαν τὸ λέγειν ὕτω πόρρωθέν ἐστιν ἅπτεσθαι τῆς αἰτίας Ζγδ1. 
108 ῬΑ, οἵ Ζπ11. 710}27. Φθ8. 258 Ρ29. μα18. 850 "8, 
ὅσα μὴ γεωδὴ τὴν φύσιν ἔχει λίαν Ζγβθ. 148 018. οἴ μβϑ. 
869 27. ανϑ8ϑ. 411}16. ΑΒΘ Ροοὺ ΙΡ 488 δὰ πο26. 

1461 928. 

μίαι ὀνείδη μόνον Ῥα12. 1872 ὈΩ. --- ἸορίοΒ λήμματα τὸ λίβανος ᾧ παντα τὰ δάχρυα λεγόμενα γὴς εἰσί μὸ 10.889 
συλλογισμῦ, δγα προτάσεις, ἐρωτήματα τθ1. 156521 (οἵ 
ἀξίωμα). ι88. 188 416. ἐκ τῶν οἰκείων τὴ γεωμετρίᾳ λημ- 
μάτων ταὶ. 101 514. ᾿ς 88 

Δῆμνος. ἐν Λήμνῳ Ζιγ20. 522512,18. --- Δήμνιος ᾿Απολ- 
λόδωρος Πα11. 1259 51, ᾿Αντίλοχος 86. 1486 "28. 

Δήναια. ΔΛηναίων βασιλεὺς προέστηκε ἢ 885. 1542 8517. 
λῆξις. Δάχεσις, εἰς πάντα γὰρ ἡ κατὰ φύσιν μένει λῆξις 

κί. 401}520. αἱ λήξεις τῶν κλήρων ἐν τῇ κυρίᾳ ἐκκλησίᾳ 80 
ῖ896.164452. ᾿ 

ληπτικός Ηδ2. 1120}15. 8. 1121 582. ληπτικαὶ κινήσεις, 
ΟΡΡ ἐκκριτικαί Φη. 248 "14, 21. 

λῇρος εἶναι δοκεῖ τὸ νόμισμα, φύσει δ᾽ ὑθέν ΠΙαϑ. 1261 "10. 

414, 100 Ῥδγγη 187. (]δοσίπια Βοβιγθὶ ]αθ ἰαγιογαθ Βοχὺ 
Ετδδϑ 87, Βοβιγβὶ 86 Ῥδρυγιἕοσαθ Μϑγθρ Ὀοὺ Ετίδυϊ χὰ 
βίγαθο 189.) 

Δίβανος. τῷ Λιβανυν ὄρως σ918 515. [288. 1521 "8. 
λιβανωτὸς τηκτὸν ἢ φλογιστόν μὸ 9. 881 Ρ26. ὅσα λέγεται 

ὡς δάκρυα ψύξει ἐστίν, οἷον λιβανωτός μδ10. 888 "20. 
ἀλείφυσι (τῆς μήτρας μέρος τι) ἐλαίῳ κεδρίνῳ ἢ ψιμυθίῳ 
ἢ λιβανωτῷ, διέντες ἐλαίῳ Ζιηϑ. 588 524. τὸ σῦκον παντὸς 
λιβανωτῶ κρεῖττον εἰς θυμιάματος σκευασίαν 218. 1618 
481. --- ᾿Αντισθένης Κηφισόδοτον τὸν λεπτὸν λιβανωτῷ εἰ- 
κασεν Ῥγά. 1401 359. (Απιγτῖθ Καίδὶ Εογϑὰ, Βοθυγθ λα 86 .- 
ταῖδ Βοχὸ οἵ Μογοῦ Ὀοὶ Ετὶδυῦ ζὰ ϑίγσαθο 180-140.) 

ληρῶδες ἢ κενόν ῬΎ18. 1414}16. μῦθος ληρώδης Ζιζ 81. ε λιβόνοτος μεταξὺ λιβὸς ὶ νότῳ κά. 894 584. 
δ19}8. 

Δηστάδαι, κώμη τις τῶν Ναξίων 517. 1562}16. 
ληστεία. ἀπὸ ληστείας ζὴν Πα8. 1266 .586. 
ληστής, εἶδός τι ἀνελευθερίας Ηδ 8. 1122 51, ἀδικίας ΗΕ10. 
1184519. οἱ λησταὶ αὐτὺς ποριστὰς καλῶσιν ΡγΎ2. 1406 526. 40 

ληστικὰ ἔθνη Πδ4. 1888 "28. 
λῃηστρικὸς βίος Πι«8. 1250}1. 
Δητὼ ἐξ Ὑπερβορέων εἰς Δῆλον Ζιζ8 δ. 680 511. --- Λητῷον 

ἐν Δήλῳ ηεα1. 1214 52. 
λῆψις. λήψεις, ορρ ἀποβολαί τγ 2. 1117 Ῥ48η4ᾳ. λῆψις οἶνν 46 

τι. 11816. ἡὶ τὸ παιδίν λῆψις πο18. 1455 "80. λῆψις 
χρημάτων ᾧ δόσις Ηβ1. 1101}8. δ1. 1119}25. 3. 1120 
Ρ28. 8. 1121511. 10.112δ}6. ταῖς λήψεις τῶν ἀγαθῶν, τὰς 
τῶν κακῶν ἀποβολάς Ραβ. 1362 586. λήψεις ἀνελεύθεροι 
Η28.1122518. ἐν τῇ λήψει ἐλλείπειν, ἐν τῇ προέσει ὑπερ- πὸ 
βάλλειν ΗβΤ1. 1101.}18. λήψεις τῶν ἕξεων, ορρ ἀποβολαί 
ᾧῷηϑ. 245 "8, 28, 240 818, 2471 85. Μὸ10. 1018 884. ιὅ. 

1056 5837. λῆψις ἐναντιότητος, Ορρ ἀπαλλαγή Φεδ. 229 
126. λῆψις μνήμης, ἀϊθὲ ἀνάληψις μνῶ. 451 321, 20. --- 

ι - “"- - Υ , , “ Ν 
αἱ καμπαὶ τῶν δακτύλων καλῶς ἔχυσι πρὸς τὰς λήψεις ἢ κδ 
πιέσεις Ζμδ1ο. 687}10. σχολαίως ποιεῖσθαι τὴν λῆψιν 

λιβοφοίνιξ, ἴᾳ λιβόνοτος κά. 894 584. 
Διβύη μα18. 850"11. 14. 862 }82. Μγῦ. 1010}11. κϑ. 

898 "22. θ183. 844348. ἀμμωδὴς ἢ ἄνικμος πιβ8. 906 
019, ἥ ἀνυδρος Λιβύη 99. 1494 520. οἷυβ νοπιὶ μβ8. 858 
58. πχς16. 942 57, 18. 49. 945 0836. ὕδωρ ὀρυκτὸν παρὰ 
τὴν θάλατταν πκΎ21. 988 088. ἅλες ὀρυκτοί θ184. 8446. 
ἄμπελος μαινομένη θ161. 846 338. πρόβατα πιά1.89626. 
Δυΐπι8}16 Γἰῦγδθ Ζιθ28. 600 36, 18,09, 19. 29. 601 "22. 
ι158.618}5. Ζμβϑ. 656 49. 821-328.1582541. ἀεὶ Λιβύη 
φέρει τι καινόν Ζιθ28. 606 »20. ΖγΎβΊ1. 1467, 8 (εἴ πα- 
ροιμία). Τλῦγαθ βηοβ κϑ. 398 081, 3942. λὶψ ἀπὸ Λιβύης 
σϑΊ811. 288. 1521 588. ἡ ἔξω Λιβύης θάλαττα καὶ νοτία 
μβδ. 868 26. πλέοντες παρὰ τὴν Λιβύην Ζιι12. 615 "4. --- 
Δίβυς. τῶν ἄνω Λιβύων τισὶ κοιναὶ αἱ γυναῖκες Πβ3. 
1282.320. Λίβυες τιμήσαντες Βάττον 485. 1651 584. τὸ 
τῷ Λίβυος ἀπόφθεγμα οαθ. 1845 52, 4. --- Λιβυκὸς 
στρυθὸς Ζμβιά4. θ68518. δ12. 696517. ΖΎΥΙ. 1749 "17. 
ΔΛιβυκοὶ ἡ Αἰσώπειοι λόγοι Ρβ20. 1398 380. 

λιβυνός. πολέμιοι κελεὸς ᾧ λιβυός (Υ] λιβιός, λεβιός, κίβιος, 
κήβιος) Ζμι1. 609 320. ανῖ8 ἱφποίδ οἵ δυ 162, 166. ΑΖΙΙ 
101,71. 

Ζμὸιι. 691}21. ῥιγχος γλαφυρὸν πρὸς τὰς λήψεις τῶν Λίγεια, μία τῶν Σειρήνων θ108. 889 588. . 

ζῳδαρίων Ζμγι. 662 9. --- Ἰορίοα λῆψις θατέρν μορία τῆς λιγνὺς ἡ τῶ πίονος θυμίασις, ἡ δὲ λιπαρᾶ κνίσσα" πίττης ἡ 

ἀντιφάσεως Δαὶ. 34.528. λῆψις τῷ φαινομένα ἢ ἐνδόξυ 
ΑαἹ]. 24Ὁ"11, τῶν ὅρων Αβιι. 61.526. -- λῆψις, δοοθϑεβὶο 80 
ἐουτὶβ, παδδ. 860 8260. ὅ6. 8606 588. 

θυμίασις λιγνύς μὸϑ. 3816, 888 "4. καπνώδης ἡ λιγνύς 
μΎ4. 314526, οἴ 3834. 

λιγυρός. αἱ ἀκανθίδες φωνὴν λιγυρὸν ἔχωσιν Ζμ11. 616 "81. 



Λίγυς 

φωναὶ λιγυρώτεραι ακ804 329. τῆς φωνῆς τὸ λιγυρὸν ἐ ἐν τίνι 

ἐστίν ακ804 421-82. 

λιπαρός 451 

Ζιγ8. 5184. --- λιμναζειν ἱπηρθοτγδομδιίος νἱἀθίαν ἀδαγ- 
Ῥδύυχη 6686 μα14. 8561 }8, 852 86, 14. β2. 860 51. 

τοίοσυαηϊαν λιμναῖος. τὰ λιμναῖα,, 86 ζῷᾷα Ζιθ8. 898 "24. 
ἱπίον τὰ ἔνυδρα Ζια1. 481 521. τὰ λιμναῖα ὄρνεα ΖΎΥ1. 
151}12. Ζιζϑ. δθ4 218. θ12. δ91}20. φ6. 810 524. τῶν 
ἰχθύων οἱ λιμναῖοι ὼ οἱ ποτάμιοι Ζιζι4. 668511. θ20. 602 
520, 80. 6071 584. --- τὸ λιμναῖον, 8. ὕδωρ 7201. 151δ})Ὀ2δ. 

λιμνασία πκεῦ. 9881. 
λίμνη. ἡ ὑπὸ τὸν Καύκασον λίμνη, λίμναι μεγάλαι ἐν τῷ 

Καυκάσῳ μα18. 851 48, 83580381, 85. προσοικεῖν λίμνας 

Παβ. 1258 486. αἱ ἐγχέλυς μεταβαλλόμεναι εἰς τὲς ἐγχε- 
λυῶνας ἐκ τῶν μνῶν Ζιθ2. 592 516. κεστρέων τι γένος ἐ ἐν 
τὴ λίμνη τὴ ἐν Σιφαῖς Ζμὸι. 6985ὅ. Ζπῖ. 108 "4. ἐγχυΐ- 
σεως γένομένης ἐγένοντο λίμναι δ χέρσος μαὶ4. 852 084. 
λίμναι τελματώϑεις, διαμένυσαι Ζιζ 18. 510.58,11. προλι- 

Λίγυς. Δίγνες 692. 881 "24. δεινοὶ σφενδονᾶν 690. 881}16, 
Λίγνες οἱ καλεόμενοι ἑπτάπλευροι Ζια1 δ. 498 "15. --- ἡ Δι- 
γυστική μα18. 851 516. β8. 808 "82. θ89. 8817 "8. : 

λιθάζειν. κοπιαρώτερον τῷ βραχίονι διὰ κενῆς ῥίπτειν ἣ λιθά- 
ζοντα πεϑ. 881 Ὁ. 

λιϑαργύρινος. τὰ λιθαργύρινα φαίνεται ἀργυρᾶ τιϊ. 164 "28. 
λιθιᾷ τῶν ζῴων ὑδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἄνθρωπος πι48. 896 481. 
λιθίδια μείζονα πχγΎ59. 984 ΡΩ2. 10 

᾿ λίθινος ὀφθαλμός, λιθίνη χείρ, αὐλοὶ λίθινοι, ὁμωνύμιυς μδ1 2. 
890518, ΨβΙ. 412}21. Πα2. 1268522. Ζμα!. 641 52. 

λιθοκέφαλα ὡς χρέμυς 218. 1528 82. 
λίθος. γένος τῶν ὀρυκτῶν μγθ. 818."2δ. γῆς ἐστὶ μᾶλλον 

μδΊ. 888 "20. ὁ λίθος ἄκαυστον, ἄκαμπτον, ἀπίεστον, τ 
ἄνελκτον, ἀνήλατον, θραυστόν, ὁ κατακτόν, ἄχυμον, ἄοσμον 
μὸϑ. 385 029, 8386510.10, 1ὅ,19, 8387}018. αι. 448515. 

ὑσὸ τίνων πήγνυνται λίθοι πκδιι. 981411. λίθων γένη μδιο. 
8389.Ν18. 8. 888 39. ἐκ λίθων (συντριβομένων) ἐκλάμπει πῦρ 

μνάδες τῶν ποταμῶν ὼ τῶν Μιμνῶν Ζιζτ4. 568 520. ὅταν 
ἡ λίμνη ξηρὰ γένηται πκγϑ4. 985518. λίμναι, ἀϊδὲ θάλαττα 
πχγῦ. 982 421. 88. 98ὅ 39. 

λιμνίον, ἔχον ὅσον ἀσπίδος τὸ περίμετρον θ112. 840 "88. 
Ζιγ1. 516}11. ἐν Κύπρῳ ὅ ἡ χαλκῖτις λίθος καίεται Ζιε19. λι μνοθάλατ τα. ἐν ταῖς λιμνοθαλάτταις ἢ πρὸς ταῖς ἐκβο- 
582 510. οὗἩ θ11δ. 841 329. λίθος ὃς γίνεται χρήσιμος πρὸς 
τὰς. τῷ χρυσὰ βασανυς Ζιθιῶ. 5912. εἰσί τινες λίθοι, εἷ 
τὸ ὕδατος ὑπερνήχονται ᾧτ φτβ2. 828 841. --- καὶ λίθος φύσει 
κάτω φερόμενος ὑκ ἐθίζεται ἄνω φέρεσθαι Ἠβι1. 1108520. 
ηεβ 2. 1220 Ρᾳ, ἡμαθ. 1186. ΑδΙ11. 9581. τὰ ἐκφυό- 35 
μενα τὲς λίθυς διαιρεῖ Φθ8. 258 "16. λίθων γένη τινὰ ταῖς 
ῥίζαις τῶν φυτῶν ὑποβάλλυσι ζ6. 410 588. λίθος ἀλώμενος 
φρίττειν ποιεῖ πζδ. 8861 1. -- λίθος ἔπεσεν ἐκ τῷ ἀέρος 
μα. 844}82. -- ἐν σεισμοῖς ἐπιπολαΐζει πλῆθος λίθων μβδ8. 
8369}29. τὸν λίθον (πιαρποίοτα) ψυχὴν ἔχειν ψα2. 405 420. 80 
εἴ Ἃ λίθος Φθ10. 2601 52. λίθος Πάριος θ184. 844 515. εὖὐ- 
τυχεῖς εἶναι τὲς λίθυς ἐξ ὧν οἱ βωμοί (Ῥτοιδγοὶ) Φβ6. 
19710. ᾿Αθηναῖοι πρός τινι λίθῳ τὸς ὄρκυς ποιῶνται ἴ 811. 

1540 29, 84. 814. 164051. λίθος σώφρων καλύμενος 9167. 
846 26. --- λίθος ἱπ νϑβίοδ δορτοίοσῃμη ΖιγΎ 15. 519 "19. 86 
-- λίθος ἴπ οαρὶθθ ρῥἰβοίατα Ζιθ19. 601 580 Αὐν. ἢ 807. 

λαῖς τῶν ποταμῶν ΖΎΎ11. 161 "7. Ζιθ18. 598 "20. 
λιμνόστρ εα. τοίθσα παν ἱπίον τὰ τραχυόστρακα ὦ παχυ- 

χειλῆ, τὰ ὀστρακηρά Ζιὸ4. 628.528. 29. Ζ.Ύ11. 168.580. 
τὰ λιμνόστρεα καλύμενα, ὅπ ἂν βόρβορος ἢ ἤ, ἐνταῦθα συν- 
ίσταται πρῶτον αὐτῶν ἡ ἀρχή" οἱ πιννοτῆραι ἐν τοῖς λέμνο-. 
στρέοις Ζιειῦ. 541}11, 29. ΖΎΥΙ1. 168 480. ἔχει τὰ ῳψὰ 
τὸ ἔαρος ΖΎΎΙ1. 1608 ν12. (Ιϑιπποβίγθα Ὑποιδθ. οὗ Ο Π 
4839. 51 815. Πἰπηπδοθδα ΕὍγΓΆβθδΟ, ταΐπὰβ γϑοῖθ. ἔοσὺ Οβίσθδ 
δἀα]ῖ6, ὄστρεα, Ῥαούαπουϊαβ ρίϊοδαθ, ϑροπάγϊυβ ρδάδογορυδ 
ΑΖ 81. ΑΖΙΙ 179,20. Οπἴγθϑ σΟοΟΒοαν Μν 284.) 

λιμνώδης. τὰ τελματιαῖα αὶ ὅσα λιμνώδη μβι. 868 534. 
-- ὁ Πόντος ἐστὶ λιμνώϑης διὰ τὸ πολλὸς ποταμὸς εἰς 
αὐτὸν ῥεῖν πκΎΒ. 982 528. 

λινόζωστις, βοτάνη φτββ. 821 52. (ἀ6 βοροπία [Ὁ ῬΔΓ 
450. Μογουγία! 8 δθηυδ ἢ ΕὟΔΔΒ 91. ΓΔηΡκ Βοὶ ἀδγ βρᾶϊ 
ατίθοι Ρ 18, 1). 

λίνον. ὁ σῖτος ὦ τὸ λίνον μεταβάλλονται εἰς ἕτερον εἶδος 
λιθοτομίαν Καδμος ὁ Φοίνιξ ἐξεῦρε 459. 1558 "25. φταῖ. 821 581. (οὗ ΝΊοοΙ Ὀδίρδβο οὰ Μέγας 101, ΑἸΡοτὸ 
λιθῶν. ἄκανθαι σκληραὶ ἢ λελιθω μέναι Ζγε8. 188.528. ἀγ- Μαρὰ οὰ Φεδβδβθῃ 94. ΟΥ̓ΡΑΒῚ 6.) -- ὀ λίνον λίνῳ συν- 

γεῖα ἐλελίθωτο θ52. 884 380. τὰ μυθευόμενα λιθῦσθαι Ζμα «Ὁ ἀπτειν Φγθ. 201 417, οὗ παροιμία. --- τὰ ἀπὸ λίνων ξυό- 
1. 641 421. --- λιθῦται ἱπιροτβοηδ ον νἱἀδθῖας ἀϑυγραύαμι μένα Ζγεϑ. 188 510. ᾿αἴπυαι υιδὲλα ἰβδίμλαση 1.) 
6886 (1 4 λίθοι γίνονται) πκὸ11. 981517. λινὃς. σφαῖρα λινῇ Ζιι18. 616 56. 

λιθυργός, ϑοπΐ ἀνδριαντοποιός Ηζτ. 1141 410. Διπάρα νῆσος θ84. 882 029. 87. 838512. 88. 833515. κά. 
λιθώδεις ἡ ἀργιλώδεις συστάσεις τῶν ὀρῶν μα14. 852 "10. 895 ὈΩ1, μία τῶν Αἰόλν καλυμένων θ101. 888 581 (εἴ Εὰδτ 

σκληρότερα ἢ λιθωδέστερα Ζγεϑ. 188 381. τόποι τραχεῖς τ 45 ῬγιμθαΒ Ρ 20, 35). --ὄ ἡ “Διπαραίων πόλις μβ8.8616. 
λιθώδεις Ζιθ2. 590 Ρ28. λιπαρόμματοι ᾿ γλαφυροὶ ὼ λευκόχροοι φ8. 808 "84. 

λίκνον. σεισμῦ γενομένυ ἐπιπολάζει πλῆθος λίθων, ὥσπερ τῶν λιπαρός. τῶν ὑγρῶν τὸ λιπαρὸν κοινὸν ἀέρος ἢ πυρός, "ἢ ὅτε 
ἐν τοῖς λίκνοις ἀναβραττομένων μββ. 868 "29 (ΟΥἼ,οὉ ΡΑΙΒ γῆς͵ ὅτε ὕδατος ἀλλὰ πνεύματος, τὰ ὶ λιπαρὰ ἄσηπτα" αἴτιον 
1871 84 1110). δ᾽ ὅτι ἀέρος, τὸ λιπαρὸν θερμόν, ἐκ εὐξήραντον, κῦφον ἐστι 

Λικύμι νιος διθυραμβοποιός Ῥγ12. 1418.}18. Λικύμνιος ἐν δ τ ἐπιπολάζει ἐν τοῖς ὑγροῖς Ζμβδ. 651 524. 9. 612 38, 21. 
τῇ τέχνη Ῥγ18. 1414}17..2. 1406 "7. οΓ δ11. 690}81, Ζγβ2. 185 525. ε8. 182 "4. μκὅ. 466 

λιλαιόμενα χροὸς ἄσαι (Βοιι Λ 514) ΡγΎ11. 141251. 424. ἡ θάλαττα ἧττον σβέννυσι τὸ πῦρ διὰ τὸ λιπαρωτέρα, 
λιμήν. λιμένες ἢ ἐπίνεια ΠΠη6. 1821 388. λιμένες τῶν Ξυρα- εἶναι πχγ1δ, 988 519. 56}. ὙΒθορμν ΙΥ͂ 688. ἔχει τινὰ 

κυσίων ρϑ. 1429 Ῥ40. ἐν τῷ ᾿Αθηναίων λιμένι Ζιζ 15. 569 γλισχρότητα τὸ λιπαρόν Ζγβ6. 148 15. --- ὀσμὴ λιπαραῖ 
"26. λιμένων φύλακες Πζ8. 18321}26. - λιμένας εἰς Αχαΐϊ- δ6 ψβ9. 421380. αἰδ. 448 "10. ὁ λιπαρὸς τῷ γλυκέος ἐστὶ 
ἡ (ἰποϑγο Ροοῖ86) Ργθ. 1401 584. χυμός αιά. 442 811, 28. Ψψβιο. 422 012, ἐν σῷ ζῴῳ τὸ 

λιν αἶζ ειν. τὸ ἐναπολειφθὲν καὶ λιμνάσαν ὕδὼρ μα14. 852 088. λιπαρὸν γλυκύ μκῇ. 461 54, λιπαρόν. ἀϊδὺ πῖον αι2. 488 
ὅσοι ποταμοὶ λιμναζυσιν εἰς ἕλη καὶ ἢ ὅσα ἕλη λιμνάζονται 521. μὸϑ. 387}"6, 888 38. ΧΙ. 791 528. πχα 18. 928 "4, 
πχε2. 988 38, 4. ὕδωρ ἐν τῷ ὁμαλῷ λιμνάζει, ορρ εἰς τὸ αὐχηρόν Ζιγ171. 530 .527. οὗ Ζμβ6. θ651}28, --- τὸ διη- 
κάταντες θᾶττον μέ πκς 86. 944 "9, εἶόποι λιμνάζοντες 60 θώμενον τὴς αἱματωδυς τροφῆς λιπαρόν Ζμδϑ8. 611 26. 
μα8. 840}87. μόριον τῆς φλεβὴς ἐν ᾧ λιμνάζει τὸ αἷμα τὰ ἀκρωτήρια τῷ τῶν ἀρρένων σώματος λιπαρώτερα φ2. 

1580526. 



482 λιπαρότης 

806588. ἡ μελανίχ τῶ κέρατος καλὴ ἢ λιπαρά Ζιι4δ. 
680 358ὅ. 

λιπαρότης. ἡ λιπαρότης ἢ τὸ πῖον τῷ μυελῶ ΖΦμβτ. 652 
429. ἡ λιπαρότης ἢ ἡ Ὑμσχρότης τῶν φυτῶν μκθ. 4678. 
ἐν γάλακτι λιπαρότης ἐλαιυΐδης Ζιγ20. 522 .521. : 

λίπος. τὸ ἄναιμον ζῷον ὅτε λίπος ὅτε γλυκὺ ἔχει μκδ. 4671 
48. ἡ θάλαττα ἔχει ἐν αὐτῇ λίπος πκγϑ8. 98ὅ Ρ20. 

λιπότης, ἴᾳ λίπος φτβῶ. 828 Ὀ18. 
λιποψυχεῖν (Υ] λειποψυχεῖν). οἱ σφόδρα (ἰσχυρῶς) λιπο- 

Ψψυχήσαντες ᾧ δόξαντες τεθνάναι υ8. 456 }15, 12. 
λιποψυχία (Υ 1 λειποψυχία). ἀοῇ ἀδυναμία αἰσθήσεων υϑ. 
465,6. 

λίσσωμα. τῷ κρανίν κορυφὴ καλεῖται τὸ μέσον λίσσωμα 
τῶν τριχῶν Ζιατ. 491 Ῥ6. ΄ 

λίσσωσις. γινονταί τινες δικόρυφοι, 
τριχῶν λισσώσει Ζιαῖ. 491 8. 

λιτὸς λόγος, γα ἁπλῶς, ορρ ποικίλος ΡΎ16. 1416 "26. 
λίτρα πόσον δύναται 486. 1580512. 467. 1554 "44, 155 

41, ζημιῶν πεντήκοντα λίτρας 4360. 1550 311, 14. 
λίτρον (Υ] νίτρον). ἄλες μᾶλλον λίτρων ὀσμώδεις αἱ ὅ. 448 30 

418. οὗ ΡΙαῦ Τίπι 65 Ὦ, 60 Ὁ. ν νίτρον. 
λίφαιμοι σαρκῶν σύριγγες (Επιρ 848) αν. 4718 "9. 
λχιχανός. ἐὰν τὴν λιχανὸν ἤ τινα ἄλλον φθόγγον κινήσῃ πιθ20. 

919 817. 

λιχνεία τῆς φύσεως (τῶν ὄφεων) Ζμβ17. 660 "9. 
λίχνος. λίχνον ζῷον ἡ τενθρηδων Ζιι48. 629 588. οἱ ὄφεις 

λιχνότατοι τῶν ζῴων εἰσίν Ζιθά. 594 56. οὗ Τιδηρκ Ζμ 691 
49 οὐ Ἰδυγοῦ οὐδ οὔἱδ Ρ 1 αἄη. 

Δίψ μβθ. 868}19, 28, 864516, ὑγρός μβ6. 864"18,2ὅ. 
πκς 28.942 "25. λίβες περὶ τὴν μετοπωρινὴν μάλιστα πνέυσιν 80 
μββ8. 86452. λὶψ ἀπὸ τῆς χειμερινῆς δύσεως κά. 894 "21. 
ὄνομα ἔχει ἀπὸ Λιβύης σϑ918"11. 288.15621 "88. 

λοβός. 1. ὠτὸς μέρος τὸ μὲν ἀνώνυμον, τὸ δὲ λοβός Ζια11. 
492 315. οἵ ΕυδιΒ 26: λοβὸς δὲ τὸ ἐκκρεμές, ὅπερ ὼ 
μόνον ᾿Αριστοτέλης φησὶ τῷ ὠτὸς ὀνομάζεσθαι, τὰ δ᾽ ἄλλα 5 
ἀνώνυμα εἶναι. ---- 2. ἥπατος λοβοί. οἵ Ῥὶαι Τίπι 71 Ο. ὁ 
καλλιώνυμος ἐπὶ τῷ λοβῦ τῶ δεξιῶς καθημένην ἔχει χολὴν 
πολλήν [ 298. 1629 Ῥ10. 

λογίζεσθαι. 1. ὨυμιθΓαΓΘ., ΘοΙηρυΐατο τι]. 165 810. μβῦ. 
8629524. ο0β1848528. --- 2. ζητεῖν ἡ λογίζεσθαι Ἠζ10. 40 
1142}2, 15. τὸ βυλεύεσθαι ᾧ λογίζεσθαι ταὐτόν Ἠζ 2. 
1189512. δ. 1140380, 26. διὰ πολλῶν συνορᾶν ἃ λογί- 
ζεσθαι πόρρωθεν ῬαὩ. 185154. λογίζεσθαι ἐπ᾿ ἀμφότερα 
τζθ. 145}18. μὴ λογιζόμενος τὸ ἀδύνατον εἶναι ΜΜθά. 1047 
7, τὸ λογίζεσθαι πότερον ἴδιον τῷ λογιστικῶ τεδ. 188 84. 45 

λογικός, οἵ 2 Π 858. προτάσεις λογικαί, ἀϊδὺ ἤθικαί, φυ- 
σικαὶ ταιά. 105 }20-29. λογικὰ προβλήματα, πρὸς ἃ λόγοι 
γένοιντ᾽ ἂν συχνοὶ ᾧ καλοί τε]. 129 311, 80, 21. λογικὸς 
λόγος ὁ ἐκ Ψευδῶν ἐνδόξων δέ (εγι διαλεκτικός) τθ12. 162 
547. πρὸς τὰς λογικὰς δυσχερείας, συκοφαντίας Μγ8. 1006 δ0 
522 ΒΖ. ν]. 1087 520. ηεβ8. 1221 "7. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν λο- 
γικήν Φγ 8. 202 λ22. λογικὸς συλλογισμός, ορρ ἀπόδειξις 
Αϑ8. 93.518 ΥΥ̓Ζ (αἰἰΐον ὁ λογικὸς συλλογισμὸς ορροπίτυν 
τῷ ῥητορικιῷ συλλογισμῷ, ἱ 6 τῷ ἐνθυμήματι Ῥα 1. 18δὅ 
418). ἀπόδειξις λογική Μν:. 10871}21. λέγω λογικὴν ἀπό- 55 

10 
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λογι 

λογοδέστερον 

410 ΒΖ. ἑτέρας διατριβῆς ἢ τὰ πολλὰ λογικωτέρας ηεα 8. 
1211 117, --- ἀρεταὶ λογικαί (εἴ λόγος 1Π}, ορρ ἠθικαί, 
ΑΥ̓͂ διανοητικαί Ηβ1. 1108 "9. --- τὸ λογικῦ ζῳν τὸ μέν 
ἐστι θεός, τὸ δ᾽ ἄνθρωπος, τὸ δὲ οἷον Πυθαγόρας 181. 
1511548. --- λογικῶς θεωρεῖν, Ορρ ἐκ τῶν κειμένων 
Αγ82. 88 419, 80. λογικῶς ἐπισκοπεῖν, ορρ λόγοι οἰκεῖοι" 
λογικιὴς σκοπεῖσθαι, σκοπεῖν, ορρ φυσικῶς Φγδ. 2044, 
10. Γα 2. 816811. λογικῶς ζητεῖν ΜλῚ1. 1069 328. εἰπεῖν 
τι λογικῶς Μζ4. 1029 "18, 1080 528. 17. 1041 8328. λογι- 
κῶς Κ᾽ κενῶς μεαϑ. 1211 021. --- λογικώτερον δ᾽ ἔστιν ἐπι- 
χειρεὶῖν ἡ ὧὡδὲ Οαΐ.Ῥ 21512. 

λόγιον. τὰ ἀπὸ σημείων ᾧ λογίων Ρβδ. 1883 6. 
λόγιος περὶ τὴν ὅλην φύσιν Πβ8. 1261 028. οἱ λόγιοι τῶν 

ἐκεῖ κατοικύντων Πη10. 1329 "8. 
λογισμός 1. οὗ λογίζεσθαι 1. λογισμοί, φοπὶ γεωμετρία, 

ἰατρική Αγ82. 88 Ρ12. ἀρχὴ ἡ ληψομένη λογισμὸν ᾧ προσ- 
ευθυνῦσα ΠΙζΖ8. 1822 09. --- 2. οὗ λογίζεσθαι 2. ἡ ἀπορία 
ἰσότης ἐναντίων λογισμῶν τζ8. 145 "2, 17. ὁ λογισμὸς ἐπι- 
δέχεται τὸ ψεῦδος Αδ΄19. 1007. τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος 
ζῇ τέχνη ἡὶ λογισμοῖς ΜΑ1. 980 Ρ28 ΒΖ, τοἰᾳαα ργϑβίογ 
Ἰοταΐποπι δηΐ μηδ} 18 ἐκ ἔχυσι λογισμόν, νόησιν, διάνοιαν ψβϑ. 
41ῦ.38. γ10. 488512., 29. εὐβυλος ὁ τῶ ἀρίστω στοχα- 
στικὸς κατὰ τὸν λογισμόν Ηζβ8. 1141}14. τὼ προφανὴ κἄν 
ἐκ λογισμῷ ᾧ λόγω τις προέλοιτο ΗΥ11. 1117.521. πράτ- 
τεται διὲὸ λογισμὸν τὰ δοκῦντα συμφέρειν Ῥα10. 1869 "7. 
ἀρχὴ τῷ λογισμῷ, ἀϊδὲ ἀρχὴ τῆς πράξεως Φβ9. 200 528. 
ὁ λογισμὸς ἄρχει ὀρέξεως ηεβ1. 1220 41. ἡ κατὰ τὴν προ- 
αἰρεσιν κίνησις ἡ κατὰ τὸν λογισμέν Μὸ δ. 1015 388. ὃ λο- 
γισμὸς ἢ ὁ νῶς προΐῶσιν ἐγγίνεσθαι πέφυκεν (ορρ θυμός, 
βύλησις, ἐπιθυμία) Πη1ὅ. 1884 ΡΩ4. λογισμός, ἀϊδὲ θυμός 
96.1498 082. 97. 1498 "81. τὰ κατὰ λογισμὸν ἢ θυμὸν 
ἁμαρτηθέντα Ἠγ8. 1111 384. προεγείραντες ἑαυτὶς τὸν 
λογισμὸν ἐχ ἡττῶνται ὑπὸ τῷ πάθος Ἠη8. 1150 584. κὶ 
χρῆται λογισμῷ τὸ πάθος 1Πε10. 1812 "29. ἐκκρύειν τὸν 
λογισμόν ΗΎ15. 1119 "10. ἐξίστασθαι τῷ λογισμῷ ρ8. 1429 
417. κατέχειν τῷ λογισμῷ τὴν ἐπιθυμίαν αρ2. 1250."11. 
ὅ.1250 "183. 

λογισταί, αοπὶ εὔθυνοι, ἐξετασταί Πζ 8. 1822}11. ἀρχαὶ 
᾿Αθήνησι ἢ 406. 1540 84, 21. 407. 1646 326. διέφερον τῶν 
εὐθυνῶν ἢ 406. 1546 310. 

λογιστήριον. λογισταὶ ἢ λογιστήρια, ἀρχή τις παρ᾽ ᾿Αθη- 
γαίοις 406. 1540 34. 

στικός. ζῷα λογιστικά. ΨΥ11. 484 57. φαντασία πᾶσα 
ἢ λογιστικὴ ἢ αἰσθητική ΨΎ10. 438 "29. λογιστικὴ ὄρεξις, 
ΟΡΡ ἀλόγιστος Ῥα10. 1869 Δ2. τὸ λογιστικὸν μέρος τῆς 
ψυχῆς, δγὰ βυλευτικόν, ἀϊβὲ ἐπιστημονικόν Ἠζ2. 1139512. 
τὸ λογιστικὸν μόριον τῆς ψυχῆς, 5γπ διανοητικόν μα]. 
1182. 320, 18. τὸ λογιστικὸν μέρος τῆς ψυχῆς, ἀϊδὲ τὸ θυ- 
μικόν (θυμοειδές), τὸ ἐπιθυμητικὸν (ὁχ βοιΐθηςία Ρ]βίοηϊ5) 
ΨΎ9. 482 325. τὸδ. 1268, 18. ΕἸ. 129 2118η4. 8. 1838 
484. 02, τὸ λογιστικὸν μέρος ψυχῆς πρώτυ τεβ. 188 "18. 
οΡ Φδϑ. 210480. τὸ λογιστικόν τζ 9. 141 082. τῷ λογι- 
στικᾷ ἀρετὴ φρόνησις τεθ. 186}11. δ. 184 384, ζ6. 145 
429. αρὶ. 1249381, 80. 2. 1260 48. 8. 1250 816. οἱ ἔχον- 
τες λογιστικόν τεῖ. 128 089. 

- , - ν Φ - δειξιν διὰ τῶτο, ὅτι ὅσῳ καθόλυ μᾶλλον, πορρωτέρω τῶν λογογράφος. πάσχυσί τι οἱ ἀκροαταὶ ᾧ ᾧ κατακόρως χρῶνται 
οἰκείων ἐστὶν ἀρχῶν ΖγΎββ. 141 "28, 148 31-11. τῶν εἰρη- 
μένων ἔνια λογικά ἐστιν Ἁγ24. 86 323. 868 ἡ διὰ λογικω- 
τέρων ἢ ἀκριβεστέρων λόγων (1 6. ὁχ οἰαβτιοάϊ γαιϊοηΐθυϑ, 

οἱ λογογράφοι Ργ7. 140884. ζηλωτοὶ ὧν ἔπαινοι αὶ ἔγκι- 
μια λέγονται ἢ ὑπὸ ποιητῶν ἢ λογογράφων Ρβ11. 1888 Ρ23. 
Χαιρήμων ὠκριβὴς ὥσπερ λογογράφος Ργ12. 1418 "18. 

4ι8θ βοουγαίίυβ 6Χ ἶρβο λόγῳ, 6χ ποιϊίοῃθ ἰάθαγυτα ροεἰι88 60 λογοδέστερον. ἄλογον τυτὶ ἢ λογοδέστερον (ν 1 ἀλογωδέστε- 
ϑυηΐ, οὗ λόγος ΠῚ 7) ἔστι πολλὰ συναγαγεῖν Μμδ5. 1080 ρὸν, ἔοτῃ λογοδεέστερον ἢ) πνῶ. 481 Ρ27. 



λόγος 

λόγος. : γοχ, ᾿ϊαραθ,. ΒοΥπιο. 1. τῷ λόγῳ χρῆται μόνος τῶν 
ζῴων ὁ ἄνθρωπος, τὸ δὲ λόγυ ὕλη ἡ φωνή Ζγεῖ. Τ86 Ὁ21. 
πια 55. 906 321. ΠΑῚ. 1258 59,14 (ἀϊδε φωνή 410). τὸ 
στόμα, ἡ γλῶττα, οἱ ὀδόντες τῷ λογυ ἕνεκα Ζμβιό. 660 
41.17. 660.528. γ1]. 662 21. Ζγεϑ. 188 06. ὁ ἄνευ λόγω 
ἄδυιν, μέλος ἄνευ λόγυ πιθ10. 918 329. 21.919 27. ἐκ 
ἔστι τῷ λόγῳ χρῆσθαι πρὸς τὴν αὔλησιν Πθ6. 1841 525. 
ποιεῖσθαι τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ ὸ λόγῳ αὶ ἁρμονίᾳ πο1. 
1441 522. λόγος ανιέμενος, ἐπιτεινόμενος, (ὕδδιθα Ῥοοῖ ΙΝ 
869 δὰ πο25.1461523). τιῦ. 169 529. ὁ ἐν τῇ φωνῆ,. μετὰ τὸ 
φωνῆς “λόγος Μγδὅ. 1009 "22. Κο. 4 085. ζητεὶ (τὸ ἀρχον) 
διαφορὰν εἶναι αὶ σχήμασι αὶ λόγοις τιμαῖς Πα12. 1259 "8. 
ὁ διὰ τὴς φωνῆς λόγος σύγκειται ἐκ τῶν γραμμάτων 
Ζμβιθ. 660 58, κατα μετρεῖται συλλαβὴ βραχείᾳ καὶ δὴ μακρᾷ 
ΚΟ. 4588. λόγος ἐστὶ φωνὴ σημαντικής ἧς τῶν. μερῶν τι 16 
σημαντικόν ἐστι κεχωρισμένον ὡς φάσις, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς κα- 
τάφασις ε4. 16 Ρ26. οὗ πο20. 1461 528 (ϑιβίμυμδὶ ββομ 
Ρ 2838, 241). ὁ λόγος ἐὰν μὴ δηλοῖ εἰ ποιήσει τὸ ἑαυτῷ 
ἔργον Ργ2. 1404 2. ὃ λόγος αἴτιός ἐστι τῆς μαθήσεως 
ἀκυστὸς ὧν αἰ]. 481512. ὁ ἔξω λόγος, ορρ ὁ ἔσω (ἐν τῇ 2 
ψυχῇ) λόγος (οὔ λόγος Π) ΑὙ10. 76 524- 21 ὙῇΣ. ϑιοίη- 
188] Ρ 1871. -- λόγος, ορΡ διάνοια. αὶ πρὸς τὸν λόγον ἀλλὰ 
πρὸς τὴν διάνοιαν ἡ ἀπώτησις αὐτῶν Μγδ.: 1009 580. οὗ 
Ρα18. 1314}12. ἢ τῶν πεπεισμένων ἃ τῶν τις λόγως 
μόνον λεγόντων Μγθ. 1011 54. Ηη5. 1147519. λόγυς (σοτθά 25 
ἰπδηΐδ, ὨᾺ ΡΒ) ὑποληπτέον Ἠκϑ. 1119 "22. ὁ Σιμωνίδε μα- 
κρὸς λόγος Μν8. 1091 88 (διπποηϊὰ ἔν 189). λόγυ χάριν, 
ΟΡΡ ὡς ἀληθῶς Πγϑ. 1280 "8, 1. κατὰ μεταφορὰν λέγεται 
ἔχειν κέρας ἢ λόγω χάριν ΖΙβΙ. 500 34. λόγε χάριν λέγειν, 
ΟΡΡ τὰ δοκῶντα λέγειν τθϑ. 160 "21. οὗἁ Μγῦ. 1009321 ΒΖ. 80 
8. 1011 52. 1. 101236. Φα 2. 185"6. ἕνεκά γε τὸ λόγυ 
ΑὙΘ. 14}21. ἔστω γὰρ λόγυ χάριν͵ (θχθιρὶὶ στα) Ηζ1 8. 
1144 488. --- 3. νεγθυπι, δὶ δὴ λόγῳ Ηβι1ι. 1108 "21. --- 
διπλοῖς ὀνόμασι χρῶνται, ὅταν ὁ λόγος εὐσύνθετος, οἷον τὸ 
χρονοτριβεῖν Ργϑ. 1406 586. -- σκέψις διὰ λόγων, ἀἴει δι᾿ Ξε 
αὐτὸ τῷ πράγματος τι. 109 840. --- δ' οτϑιῖο. σύγκειται 

ἐκ τριῶν ὁ λόγος, ἔκ τε τῷ λέγοντος ἢ περὶ ἕ λέγει καὶ Ὁ πρὸς 
ὅν Ῥαϑ. 1858 3438. τίνα δεῖ πραγματευθῆναι περὶ τὸν λόγον 

ΡΎ1. 1408 7. λόγυ μέρη τίνα ἀναγκαῖα ῬΎ18. λόγυς 
συγγράφειν ρ81. 1444}4. οἱ γραφόμενοι λόγοι ΡΎΙ. 1404 40 
418. ὡς γεγραμμένως λόγυς λέγομεν μ81.1444519. λόγυς 
ποιεῖσθαι πρὸς τὴν ἑτέραν στάσιν οβ 1848 586 (ΔἸ ἰτος πε- 
ποίηνται λόγον περὶ τὸ ἀπείρη ἔογ 1 4 εἰρήκασι. ᾧγ4. 208 

"). ἀποκρίνασθαι δεῖ πρὸς τὰ ἀμφίβολα διαιρῦντα λόγῳ καὶ ὺ 
μὴ συντόμως Ργ18. 1419.320. πόθεν ἔστι τὰ “μήκη τῶν «6 
λόγων ποιεῖν ρ28. 1484 δι- 10. ἐχ ὑπολείπει Τοργίαν ὁ λόγος 
Ρη11. 1418 235. κατοὶ τὰ πεπραγμένα. τὸς λοόγυς ἀποὸὶ- 
δόναι ρ89. 1446 "25, τῶν «μερῶν ὼ τῶν ὅλων «λόγων, αἱ 
τελευταί Ρ21. 1488 080. αἱ περίοδοι αἱ μακραὶ ὅσαι λόγος 

. γίνεται ῬΎϑ. 1409 Ρ2δ. λόγος πριῶτος, ὕστερος ρ81. 1448 [0 
Μ21. 19. 1488 340. [40]. 1545Δ18. λόγος, ΟΡΡ ἐπίλογος 
Ργ19. 14208. τρία γένη τῶν λόγων τῶν ῥητορικῶν, συμ- 
βυλευτικόν, δὲικανικόν, ἐπιδεικτικόν Ῥα 8. 1868 Ὀ7. δικανικοὶ 
λόγοι Ἰισοκράτειοι 184. 1501 8ὅ. λόγοι δικανικοί, δημηγο- 

βυκοί, πολιτικοί Ηκ]10. 1181 54. Ρ3.1421 57. 81.1444 "4. 56 
λόγοι ῥητορικοί τιϑ4. 188 Ῥ27. λόγοι ἴδιοι, ὁΡΡ᾽ αἱ κοιναὶ 
ἰδέαι ρ8. 1428.516. λόγοι γελοῖοι τι88. 182}16. λόγοι ἀσχή- 
Μονες Μηι1. 1386}914. λόγος ἡδυσμένος ὁ ὁ ἔχων ῥυθμὸν ὼ 
ἁρμονίαν κα ἡ μέλος ποθ. 1449 928. λόγος ἀκριβὴς ΡῬγ11. 
14181. λόγος ἁπλύστερος, ποικίλος, λιτός Ῥγ16. 1416 δ0 
544, 25. λόγοι ἠθικοί Ῥβ18. 1891 522. 21. 1396 14. λόγοι 

Υ. 
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πιθανοί Ῥβ18. 1891 58. --- ἐκ τῶν λόγων ἐνίων ἐξαιρεθέν- 
τῶν συνδέσμων ὑκ ἔστιν ὃ λόγος Ἑλληνικός πιθ20. 919 
428. --- λέγος ἴᾳ διάλογος: Αἰσχυλος τὸν λόγον (ορρ τὰ 
χορικα) πρωταγωνιστὴν κατεσχεύασεν ποά. 1449 511. οἱ 
ΣΣωκρατικοὶ λόγοι πο1. 1447 011. 611 46. --- 4. ματταδῖίο, 
οοτητηθηΐατῃ, αἰοΐαπι. λόγοι Αἰσώπειοι (οΥ οἱ Αἰσωώπι μῦθοι 
μβϑ8. 856}11), Διβυκοί Ρβ20. 1398580. τὰ παραδείγματα 
ὃ, οἱ λόγοι μαρτυρίαις ἐοίκασιν πιηδ. 916 088 (6γῃ μῦθοι ν8 δ). 
λόγος ἀρχαῖος. παλαιός, πάτριος Φβ4. 196514. κθ. 897 
518. 7. 401}25. ὡς λέγος, ὡς φησὶν ὁ λόγος ( Θ ὡς λέ- 
γεται) κθ. 398.518. Πθ4. 1888.}86. τὴν οἰκυμένην ὁ πολὺς 
λόγος εἰς νήσυς ἃ ἡπείρυς διεῖλεν κϑ. 892 520. λέγεταί τις 
περὶ τῷ τόκυ λόγος πρὸς μῦθον συνάπτων Ζιζ85. 580 214. 

οἱ συστήσαντες τὸν περὶ Ἄτλαντος λόγον, δγῃ μῦθον ΟΒβ!Ι. 
284 821, 19. λόγος δγραπιθηΐαπι, ἔδὈυ]α δαγτηΐηΐβ αἰϊοαΐαα 
ὁρίοἱ νοὶ ἀγδιηδίϊοϊ, δύῃ μῦθος. τῆς ᾿Οδυσσείας μικρὸς ῃ 
λόγος πο17. 1466 11 (εῇ μῦθος 58). τις λέγυς μὴ συνί- 
στασθαι ἐκ μερῶν ἀλόγων πο2ά. 1460 521 (ο 15. 1454 
50). καθόλιν ποιεῖν λόγως ἢ μύθας ποῦ. 1449 "8. οὐ Πη1Τ7. 
1886580. ΨᾺΙ Ῥορδὶ 184. --- ὅ. οτγαῦϊο Ρϑάοδίῖβ. λόγοι, 
ΟΡΡ ποίησις Ργ2. 140554, 7. 8. 1406518,12. ἑτέρα λόγυ 
ΡᾺ ποιήσεως λέξις ἐστίν" τὸ ἰαμβεῖον τῷ χόγῳ τῶν μέτρων 
ὁμοιότατον ΡΥ]. 1404528, 31. ἐπὶ τῶν λόγων, ἐν λόγοις, 
ΟΡΡ ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων ποθ. 1450}15, 6. 22. 1459.»18. 
ὑκὸν ὐδὲ ἐμμέτρυς τὲς καλυμένυς ἸΣώφρονος μίμυς μὴ 
φῶμεν εἶναι λόγυς 61. 1486510. ΒΟΓΏΔΥΒ Ὑταρθὰ Ρ186. 
λόγος ΤΆΡΟΕ, ορΡ ποίησις ΡῬγ2. 1404 081. ἡ τῶν ψιλῶν 
λόγων λέ Ἐςς, ΟΡΡ ἐπὶ τῶν μέτρων Ργϑ. 1404 14, 88 (4}:- 
ἴδ Ψιλοὶ λόγοι ορροπυπίαν τοῖς σὺν μέλει λόγοις πο]. 1447 
429,25. οὗἩ 2. 1448 811). --- 8. λόγοι βᾶθρ6 υδαγραίαγ, 
δὶ δὰ δ]188 οἱυβάθπι 1 τὶ ραγίθβ γ] δὰ 8]108 Ἰἰδγοβ ᾿ϑοῖο- 
Τ68 τοἰθρβηΐαν (ῥοβδβυηΐ Βαθα οἰΐδιη γϑίοστιὶ δὰ ΗΠ, 4 οἵ ὅ). 
ἐν τοῖς κατ᾽ ἀρχὰς λόγοις Ζγδϑ. 11610. εἴρηται ἐν τοῖς 
πρώτοις λόγοις Φθ8. 268.311. Ζμδδ. 6828. Μβ2.99754. 
θι. 1046}82. Πγ18. 1288. 588. ὃ10. 129584. η8. 1825 
481. εἴρηται: κατὰ τὸς πρώτους λόγυς Πγθ. 1218 "18. διεί- 
λομεν ἐν τοῖς προτέροις λόγοις Φζϑ. 239 "14. εἰρήκαμεν ἐν 
τοῖς πρότερον λόγοις Ραϑ. 828 584. ἐν τοῖς πρὸ τύτων λόγοις 
πζε.} 1818 "τ. ἐν Τοῖς ἐπάνω λόγοις ΜΎ8. 1012 Ρ6. ἐν τοῖς 
ἄνω ὼ τοῖς ὑπογυίοις λόγοις ΖΥΥΊ. 151 828, ἐν τοὶς περὶ 

ἐσίας, περὶ κινήσεως λόγοις Μι2. 1058 018. Γα 3. 318 4, 
817514. ἐν τοῖς ἐξωτερικοὶς λόγοις, διὰ τῶν ἐξωτερικῶν 
λόγων, οὗ ᾿Αριστοτέλης, Ρ104 Ῥ44, ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λό- 
γοις ποιδ. 1484 818, οἱ κατὰ φιλοσοφίαν λόγοι, ἐν οἷς διω- 
ρισται περὶ τῶν ἠθικῶν Πγ12. 1282 "19. οἱ ἀκροατικοὶ λόγοι 
6612. 1581541. ἐν τῷ λόγῳ γέγραπται ἡἠεα 8. 1218 336. 
η12. 1244 81. 

Π. λόγος δ᾽ οτγδίϊομθ ἰγϑηϑίογιυυ δὰ δὰ Ὠοίΐοῃθθ 80 
δορί ϊαϊίομοβ (οὗ ὁ ἔσω, ὁ ἐν τὴ ψυχὴ λόγος ΑὙΤΟ. Υ6 
524-27, ΒΌΆΡΓΘΊΙ 1), 486 νοοθ δὖ οζϑϊίουθ βἰ φιϊβοδηδαγ. 

λόγος 

Ἣν λόγος βἰραϊβοδι δχρ!ἰοδίίομθπη νοὶ ἀεβηϊείοπθπι πο αἱ 8 
Δ]1οαΐα8. α. Ε γὰρ ἅπας λόγος ἐκ ῥημάτων ἢ ὀνομάτων 
σύγκειται, οἷον ὁ τῷ ἀνθρώπου ὁ ὄρισμὸς πο30. 1451 525, 80 
(ϑιιβίμεμδι Ρ 237, 351). ὁ λόγος, τὸ ὄνομα σημεῖον, ὁρι- 
σμὸς γίνεται ΜΥΪ. 1012 323. δεῖ τὸν ὁριζό ἔνον λόγον ἀ ἀντὶ 
τῶν ὀνομάτων ἀποὸδῦναι τζι. 149 52. ἐν ὅσοις τὸ δι ὄνομα, ὼ 
ὁ λόγος τὸ αὐτὸ σημαίνει τθ18. 162 587. μεταλαμβάνειν 
τὰς λόγυς ἀντὶ τῶν ὀνομάτων δἷτα τε. 180 489. ζ 4. 142 
08,9. 147514. αὖ. 102 51844ᾳ. ΡΎΒ. 1407 527-81. εΕ11. 
21.429. Ααϑ9. 494. δι. 9228, 81. τὸ ὄνομα ἀδιορίστως 
ἔχει, ὁ λόγος διορίζει Φα]. 184 510. ἀναγκαῖον ἐξ ὀνομάτων 

πὶ 
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εἶναι τὸν λόγον ΜζΙ δ. 1040 410. ὁ ὅρος λόγος μακρός Μη8. 
1048 "26. ἄλλος ὁρισμὸς πλεονάζων τῷ λόγῳ Μα2. 994 
"18 ΒΖ. ὁ κατὰ τἄνομα λόγος ταϊδ. 101320. ὁ κατὰ 
τόνομα λόγος τῆς σίας ΚΙ. 1832 (ϑιυθίμιμαὶ Ρ 205). μετα- 
φέρειν τόνομα ἐπὶ τὸν λέγον τβθ. 112 382 (ϑυοίμεμαὶ δ 
Ρ 189). ἢ ἐν αὐτοῖς τοῖς λόγοις λανθάνει παρακολυθὼν τὸ 
ὁμώνυμον ταῦ. 107 56, ῷη4. 248017. τεθείη ἂν ἐφ᾽ ἑκά- 
στῳ λόγῳ ἕτερον ὄνομα ΜΎ4. 1000 "1, ὅ ΒΣ. λόγοι οἷς 
κεῖται ὄνομα Αα85. 48.380. Ψβ7. 418 5271. λόγος ὀνομα- 
τώδης Αδ10. 98 "80. λόγος, ΟΡΡ πρᾶγμα τζτ. 1486 58, 4, 
18. λόγος, εἷς ἐστὶ διχῶς, ὁ μὲν συνδέσμῳ ὥσπερ ἡ Ἰλιάς, 
ὁ δὲ τῷ ἣν καθ’ ἑνὸς ὀηλῶν μὴ κατὰ συμβεβηκός Αδιο. 
983 086. 5030. 1461 498. --- ὁ. ποΐῖο. εἰ γάρ ἐστι σώματος 
λόγος τὸ ἐπιπέδῳ ὡρισμένον Φγό. 204}. ὁ λόγος συνῳδός 
ἐστί τινι Ἠαϑ. 1098 581. ἐκ τῷ λόγυ τὰ παθη ἀποδιδόναι τ5 
ψαῦ. 409}15. ποιεῖσθαι τὸν λόγον, ποιεῖν λόγως τῷ συμ- 
βεβηκότος τζ 5. 142 "21. β2. 109 080. λαβεῖν τὸν λόγον 
Ααϑ1. 46 Ρ5 (οῇ τὸ τί ἐστι 581). ἐπιδέχεσθαι τὸν λόγον 
τινός τὸ]. 121512, 14. Κϑ. 11 88. λόγος ἀκριβής, ἀκριβέ- 
στερος, ἀκριβέστατος μδι2. 390.8519. Μζά. 1080516. Πγ4. 9 
1210}24. ὁ οἰκεῖος λόγος τῶ προκειμένα τγῦ. 119580. 
Μὸ29.1024}88. λόγος “Ρευδὴς ὁ δ τῶν “μὴ ὄντων ἦ ψευδής 
Μὸ29. 1024}26. εἰ μήτε καὶ ἕν ἡ μήτε πρὸς ἑν᾿ οἱ λόγοι 
ἀναφέρονται ΜΎ2. 1004 528. οἱ περὶ τὺς λόγυς, οἱ ἐν λόγῳ 
τεῖ 2. 1185"24, 25. οἱ ἐν τοῖς λόγοις (Ρ]Δἰοηϊοὶ) Μθϑ8. 1050 35 
"85 ΒΖ. ἡ ἐν τοῖς λόγοις σκέψις ΜΑΘ. 981 581. τοὶ ἐν τοῖς 
λόγοις (6 τὰ εἴδη ΡΙδὺ), ὉΡΡ τὰ τινά Μζ18. 1038 584. 
-- ο. ὁ μὲν λόγος τῷ καθόλυ, αὶ δ᾽ αἴσθησις τῇ κατὰ μέρος 
ᾧασδ. 189 87. Μζ10. 1086 084, κΙὶ. 1059. ν26. τῷ λόγῳ 
καθόλυ λαβεῖν, οΡΡ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα ἢ αἰσθητῶν Ζκχ1. 80 
69811. ἄνευ τὴς ἐμπειρίας λόγον ἔχειν, Ω τὸ καθόλυν 
ἡνωρίζειν ΜΑΊ1. 981 515, 21. λόγος γίνεταί τισιν ἐκ τῆς 
αἰσθήσεως Αδ 19. 10032. γνωριμώτερα κατὰ τὸν λόγον, 
ΟΡΡ κατὰ τὴν αἴσθησιν Φαδ. 188 "82, 189 54. , γ8β2. 418 
412. λόγος, ὃΡΡ ἐπαγωγή μδι. 318.520, 14. ὅσα ἀριθμῷ 5. 
πολλά, υλὴν ἔχει" εἷς γὰρ λόγος καὶ ὁ αὐτὸς πολλῶν Μλδ. 
1074 484. ὁ τῷ ἀγαθῦ λόγος ἐν ἅπασιν αὐτοῖς (τοῖς ἀγα- 

θοῖς) ὁ αὐτὸς ἐμφαίνεται Ηα4. 1096 021, τῶν καθ᾽ ἕκαστον 
ἄλλο, τῷ χαθόλυ δὲ λόγῳ ταὐτα Μλδ. 1071 3529. λόγος 
εἷς, ὁ αὐτός, καθόλυ, κοινὸς, κοινότατος Ψβ 8. 414 "20, 28. 40 
1. 412 86. αἹ. 402 "ὅ. Μμά. 1019 Βᾳ, 8.1084 "25. Ηα4. 

1096}Ι1 (ρδ0}1οὁ αἰϊογ ὁ λόγος ὁ καθόλυν Πγιῦ. 1286517 
ἤοτο ἰάδπι βἰρτίβοαι δὸ νόμος). - ἀ. τῷ μὲν ἀριθμῷ ἕν, 
τῷ λόγῳ δὲ δύο (ἐχ ἕν, ἀὁὶ ταὐτό, ἄλλο) Φθ8. 262 321, 
48818. δι. 219 20, 11. Γαδ. 82014. Ηα18. 1102 46 
480. χωριστὸν λόγῳ, ορρ τόπῳ, μεγέθει Τα 5. 820 "24. 
ψγά. 429512.9. 482 420 Ἰτάϊρρ. 10. 438 ῬΡΩ4, ἀδιαίρετον 
κατὰ λόγον, κατὰ χρόνον Μμδ8. 1084 "1, ἣν λόγῳ, ἀριθαῷ 
δ᾽ δὅ Μν1. 10871}12. ᾧ λόγῳ ᾧὶ ἀριθμῷ ἕν Μι8. 106484. 
εἰ ὁ λόγος εἷς ἐστί ΜῪ 4. 1006 "26, 8. 2. 1003 24, .1. δ0 
1062 429,1. Γα 10. 828 39. --- 6. ᾿διὰ τί εἷς “λόγος ὁ 
ἑρισμός Μζ11. 1087.19. αὐτὸς καθ᾽ αὑτὸν πᾶς λόγος 
διαιρετός Μὴ6. 1016 486. τὰ ἐν τῷ λόγῳ (1 6 ποῖδ πο- 
οι 8) Μζτ. 1088 52. δ6. 1015 δ. 28. 1028 "28. Ζκϑ. 
102 216. ἐνυπάρχειν ἐν τῷ λόγῳ ΑὙ22. 8416. Μὸ18. δὲ 
1032 529. 38. 1034 "4. 81. 1046 218. Ζγε1. 118 Ρ12. ἐνεῖς 
ναι ἐν τῷ λόγῳ ῷαϑ. 186 "24. ΜΙ. 1046 216. τὸ τῷ λόγυ 
μέρη σ μέρος) Μζιο. 1086 θ4͵ 84. 41.1080 "δ, μ4.1019 
56. τὸ γένος ἐν τῷ εἴδει ἢ ὅλως, τὸ μέρος τῷ εἴδυς ἐν τῷ 
τὸ εἴδυς λόγῳ 48.310 820. ὁ τῆς οἰκοδομήσεως λόγος 560 
ἔχει τὸν τῆς οἰκίας Ζμβ!:. 646 "8. οἱ ὁριζόμενοι τὸ συνεχὲς 

- 0 
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προσχρῶνται τῷ λόγῳ τῷ τῷ ἀπείρυ Φγ1. 300 θ19, ἐπ᾽ 
ἀρχὴν τὺς λόγως ἀναλιίειν Μκθ. 1068 518. ὁ ὅλος λόγος, 

ΟΡΡ τὸ τελευταῖον εἶδος Μκϑ. 1061 528, 26. ἔστι καὶ ἐν τῷ 
λόγῳ ἔνια μέρη ὡς ὕλη τῷ λόγυ Φβϑ9. 20058 (οἴ ὕλη 6 οχίτ). 
ἀεὶ τῷ λόγω τὸ μὲν ὕλη τὸ δ᾽ ἐνέργεια ἐστιν Μηδ. 1084 
4834. -- ( λόγος Ἰαῦυ8 Ρδίοὶ χυδπι ὁρισμός. λόγος μὲν 

ἔσται ἑκάστυ ᾧ τῶν ἄλλων τί σημαίνει, ὁρισμὸς δ᾽ ἐκ ἔσται 
Μζά. 1080.514-17 (ΒΖ ῥ 809). Αδ7. 92.080. πᾶς ὁρισμὸς 
λόγος τίς ἐστι τα 5. 102 46. ᾿δαιθ ἴῃ ἀοβαϊοπάο ὁρισμῷ 

δάβίθείαν λόγος, ΤΙΣ ὄρος ἐστὶ λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι 

τῷ πράγματι δηλῶν τηϑ. 168.315, 20, οὐ λόγος ἀοβηΐταν 
γος ὁριστικὸς αἀάϊίο, ὁ ὁριστικὸς λόγος Φαϑ8. 186 Ρ24. ψβ2. 
418.814. Μη8. 1048 "81. 886 ρ6 ἰδιιθὴ λόγος βἰφηϊβοδίίο- 
πΘΙΏ ὁρισμϑ (μοεϊοηίϑ Βα Βίδηί 818) δϑβαχηῦ, Όἱ νοὶ δὰ ἀϊῖδ 
πὸϊδ (τῆς ὑσίας, τῷ τί ἦν εἶναι 41), νοὶ ἰυχία Ροβίῦο πο- 

ταΐηθ γ6ὶ βΒΥποῦγυπιο (σία 41) νϑὶ οοηίγαγίο (ὕλη 4}}, τοὶ 
ΘΧ ἴρ8ο ὁσπιοχία 5: σηϊβοαῦῖο λόγα ἴῃ Δ τ εβ ἔποβ αἰγουπι- 

βου δίθαν. ὁ λόγος τὴς ἐσίας (τῆς πρώτης ἐσίας, ὁ ἴδιος τῆς 

θσίας λόγος) ΚΙ. 132 2. Μ69. 1018.510. ι8. 1054385. 

κΊ. 1064 522,28. Γβ9. 8857. Ζμὸϑ. 685 "16. 18. 696 
ν19. Ζγαϊ. 118 530. βι. 13119. εἸ. 1718.484. ὁ λόγος ὁ 
δηλῶν (ὁρίζων) τὴν ὁσίαν τε. 180 Β27, ζ2. 140 484. Ζμὸϑ. 
818 484. ὁ λόγος ὁ τῷ τί ἦν εἶναι Φβ3. 194 Ῥ27. Μὲ2. 
1018 427. 29. 1024 329. οὗ 1. 1052 08. ὁ λόγος ὁ τὸ τί 

ἦν εἶναι (τὸ τί ἐστι) λέγων Μὸ6. 1016488. 183. 1020 818. 
Φγϑ. 202 Ὁ12. (λόγῳ. ΒΥ τῷ εἶναι αι. 449 820. 16. 18.) 
τὸ τί ἦν εἶναι, ὅ ὁ λόγος ὁρισμός, Μὸ8. 1011522. ζ4. 
1080 37. 12. 1087}11. οἱ λόγοι τῶν ὅρων ψβ2. 418 510 
(εῇ ῬΆΠΟΡ δὰ Ἀ 1). λόγος, οοιΐ βγῃ ὁσία, ὁ λόγος ᾧ ἡ 
ὑσία κ᾽. ΜζΊ10. 1085 "26. ,μδ12. 8389 029, 890.50. Ζμα!. 
642 820 (6οπὶ ὑσία οἱ φύσις). οοηΐ δύῃ τὸ τί ἦν εἶναι 
Μεὶ. 1025 529. Α10. 99817. ψβΙι. 412}16. τὸ εἶδος ὃ 
λόγος Μβ2. 9908. η4.1044}12. ΨαΙ. 408 Ρ2. εἶδος ἢ 
λόγος, λόγος ἢ εἶδος Φδ1. 209 522. αἴ. 190 316, 191518 
(ορρ στέρησις). ψαὶ. 408 δ. β2. 414518. Ζγβι. 183 "4. 
Μλ2. 1069 584. νδ. 1092 Ρ24 (οἴ ὁ λόγος ᾧ ἤδη τὸ μὲν 
σὰρξ τὸ δ᾽ ὀστὸν Ζγβι. 184 588. τῷ λόγυ ὑκ ἔστι γένεσις 
ὑδὲ θορώ Μζχιό. 1089 "24. ὁ αὐτὸς λόγος δηλοῖ τὸ πρᾶγμα 
ἢ τὴν στέρησιν Μθῶ. 1046 8). ὁ λόγος ᾧ ἡ μορφή Μη]. 
1042 528. λόγος, οουΐ ΒΥ ὅρος, ἐρισμός Μη8. 1048 "29. 
Φβϑ9. 200 486. δοπὶ βγη τέλος. ἦ ἕνεκα Ζγα!ὶ. 115 "8. ὅ. 
εἰ. 118 010. Ζμα!. 639"18. Γβϑ. 385 "7. οοῃΐ Βγῃ ἐντε- 
λέχεια, ἐνέργεια ψβ2. 414 521 (οὗ 4. 416 514). Μη2. 1048 
418. λόγον ἰάθη) 6886 δίαυο ὀρισμόν 6 οοπξοχία ἰμ 6] 1ρὶτατ 
Μζό. 1081 57. 10. 1084 081. 11. 1086}18. 18. 1088 "20. 
λ8. 10710580. 9. 1078 58. Ζγβι. 185 52 8]. τὸν λόγον ἔχεν 
ὃ τὰς αἰτίας γνωρίζειν ΜΑ1. 981 6. οἔ 8. 988 238. ὁ σὺν 
τῷ αἰτίῳ λόγος Μη4. 1044 015. ἡ ἀσία ἡ κατὰ τὸν λόγον 
ΜΕ1. 1025 527. ζ10. 1035 018, 16. 1. 1042 581 Βξ. μδ. 
1084511. ψβι. 412 δ10, 20. τὸ εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον 
Φβι. 198.5"81,}2, αἱ ἐν τῷ λόγῳ ἀρχαί (ρτμοῖρία ἔοστηα- 
118) Μβι. 9961 ΒΖ. τὰ μὲν κινῶντα αἴτια, τὰ δ᾽ ὡς ὁ 
λόγος Μλ8. 1010 322. --- λόγος, ΟΡΡ ὕλη μὸ13. 890 86, 
»18. Ψβ4. 416518. (κατὰ τὸν λόγον, ΟΡΡ κατὰ τὴν ὕλην 
ΜΑδ. 986}19. Γαᾳ2. 817524. ορρ κατὰ τὴν αἴσθησιν 
ΜΑδ. 986 "82. δ11. 1018 "82.) αἱ ἀρχαὶ αἱ ἐν τοῖς λόγοις 
ὼ αἱ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ Μβι. 99652. ἐν τὴ ὕλη τὸ ἀναγ- 
καῖον, τὸ δ᾽ ἕ ἵνεκα ἐν τῷ λόγῳ Φβϑ9. 2οὺ 515. ἡ ἀναγ- 
καία φύσις, ΟΡΡ ὴ κατὰ τὸν λόγον φυσις Ζμγ2. 668 "28. 
ὁ λόγος, ἀϊει τὸ σύνολον ΜζῚ 5. 1039 Ρ20. οἴηϑ. 1048 481. 
ὁ λόγος ὁ μετὰ τὴς ὕλης, σὺν τὴ ὕλη, συνειλημμένος μετὰ 



λόγος 

τὴς ὕλης, σὺν τῇ ὕλη Μιϑ9. 1058 510, 18. ζ15. 1039 522- 
21. κτ. 1064 428. λόγοι ἔνυλοι ψαὶ. 408 325. λύγος ἄνευ 
τὴς ὕλης. ἐν τῇ ὕλη Οαϑ. 218 324, 4. ψβι2. 424 "24, 18. 
ὁ διὰ τῶν διαφορῶν λόγος τῷ εἴϑως ἐστίν, ὁ δ᾽ ἐκ τῶν 
ἐνυπαρχόντων. τὴς ὕλης Μη2. 1048 32. οὗ ι9. 10581, 1ὅ. δ 
-- λόγῳ πρότερον γ9ὶ 18. υϑυγραίαγ αὐ ἀϊδιϊηρυδίογ ΔῸ 60 
αυοὰ εδὲ ὄσίῳ πρότερον Μμ2. 1077 1-14, 1078 310. ι8. 
1054 428. θ8. 1049 812, 1056084. Φύ9. 266 528 (οἴ ψβά. 
415519, υἱὲ ὙΒΟΙΑΙΒΟΙ͂Σ, "ω Ὑχάϊοριὶ Θχρ τοδῦϊο ργοθδπάδ 
681), σνϑὶ υὐ ἰάθιω βὶξ δὸ πρότερον ἐσίᾳ Μζ!.1028582 Β-Σ. --- τὸ 
3. λόγος ἰᾳ Θηαποϊδίατα. πρότασίς ἐστι λόγος καταφατικὸς 

δ ἀποφατικὸς τινὸς κατά τινος Δα]. 24 816 (ϑιδίῃομαὶ 

Ρ 192). ἐξ ὀνομάτων ὼ ῥημάτων ὁ ὁ λόγος συνέστηκεν Ῥγ2. 
1404 026. λόγος ἀποφαντικός ε4. 1183, 6. ὅ. 1158, 12. 
λόγος ἀποφαντικὸς τίς εἷς ε5. 11.815. λόγος καταφατικός, 16 

ἀποφατικός ΚΙΊΟ. 12 "8 4]. λόγος καθόλυ, ἐν μέρει, ἀδιόρι- 
στος ΑΑἹΙ. 34 317. λόγος ψευδής Κῦ. 4 324. --- ἰμὰθ 6Χχ- 
Ρἰ οδίατ, υοὰ λόγος Ρτϑϑάϊφαύατα βἰ ζαίβοατα ροίοδῦ, οἱ λόγοι, 
ἜΥα πὰν τὸ περί τινος κατηγορόμενον ταϑ. 108 "2, 7. οἴ τζ10. 

148.510-18, αυδιπαῦδπι Βῖς Ἰοοὺβ οὐδ δὰ 111 α γϑέθστὶ 30 
Ρονοϑί. --- 8. λόγος ἱ 4 συλλογισμός. συλλογισμός ἐστι 
λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν κτλ Αα!Ι. 24 518. λόγος συλλο- 
γιστικός Αα25. 42486. ὅτος ὁ λόγος αὶ συλλελόγισται Δαϑὅ. 
42.489. λόγος ψευδής, 870 Ψευδὴς συλλογισμός ΑβΙ18. 66 
416, 19. τὸν αὐτὸν λόγον δεῖ καλεῖν τὸν παρὰ ταὐτὸ γενό- 25 

μένον τι88. 182 "9. --- 4. λόγος, 1 4ᾳ τδῖϊο, γρυϊηθηύαῃ), 
ται ἰοοἰπαίῖο. α. λόγος πᾶς ὁρισμὸς Γ] ἀπόδειξις ψαϑ. 407 

425. ὕὅτω πᾶς λόγος ὶ πᾶσα ἀπόδειξις γίγνεται Μκθ. 1068 
510, 11. οὗ δοπὶ βγη ἀπόδειξις Μμ8. 10171}21. ΑὙΒ. 14 
}27. δγῃ δεικνύναι ΜΑ 9. 990"12, 9. μά. 1019 38. λόγοι 80 
Ἀ ἐπιστὴμαι Μμ8. 1ΟΤΊῬΩ7. οὗ θ2. 1046 7. δοῃΐ βΒγ} 
αἰτία, τὸς λόγωυς ἢ τὰς αἰτίας ζητεῖν, ἀποδιδόναι βὶπι Οβ18. 
298 526. Ζμαι. 639 "18. Μζ 11. .1041.517. οἱ λόγοι τῆς 
αἰτίας περὶ τεράτων ὴ περὶ ἀναπήρων παραπλήσιοι Ζγδ 8. 
169 528. λόγος δὲ τύτω ὅδε, λόγος δὲ ὅδε. λόγος δὲ ὅτι 85 
Αα46.51 "10. ε12. 2114. Μθ8. 1050 "8. ΖΎΒΙ. 184529. 
λόγος δὶ τύτων ἐν ἑτέροις Μὸ80. 1028 588. διὰ τὸν τῆς 
ὁμοιότητος λόγον Οβ!18. 296820. κατὰ μὲν τῦτον τὸν λόγον 

φανερὸν ὅτι Μθ8. 1060 58, ᾿βῶχτιον πρὸς τὸ κρῖναι τῶν ἀμ- 
φισβητύντων λόγων ἀκηκοέναι πάντων Μβ]1. 9954. προ- 40 
ακηκοέναι. τὰ τῶν , ἀμφισβητύντων λόγων δικαιώματα Οαϊ0. 
21 99. ὁ ἐναντιώμενος λόγος τἀναντία ἐρεῖ Μνϑ8. 1090 "2. 

ὃ λόγος ἢ ἢ τῶν ἀεὶ ὄντων ἡ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ΟΡΡ πα- 
ράλογος Φβδ. 191319. 18. λόγος, ορρ τύχη ΓΒ6. 838 
Β16, 11. - ὃ. τϑιϊοοϊπαιίοαὶ 886 08 ᾿ορροπίξαν ΒΘΏΒΙΠ, 4δ 

ον! ἀοπία. ἡ πίστις. ὦ μόνον ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως ἀλλὰ 
. ἐπὶ τῷ λόγυ Φθ8. 262319. κατὰ τὸν λόγον, κατὰ 
τὴν αἴσθησιν Ζμβ8. 658 "22, 80. γ4. 666518, 19, 20. 
Ζγα2. 116518, 19. βά. 140 35, 4. Ζιαθ. 491 526. 898. 
453.488. ΓαΒ. 826 514. β10. 386}17. μαῖ. 8446. ζ2. δ0 
468.28. ΠηΤ. 1828."20 (ρ80}10 αἰΐέα πνά. 483 "19,21). 
τῷ λόγῳ, οΡΡ ὁρῶμεν, ὄψις Οαὅ. 2123536. μαθ. 848 592, 
30. Ζμὸ 5. 6802. ὅ τε λόγος τοῖς φαινομένοις μαρτυρεῖ 
ὶὶ τὰ φαινόμενα τῷ λόγῳ Οα8. 2104. κατα τὸν λόγον, 
ΟΡΡ κατὰ το φαινόμενα διὰ μβδ. 862 14. δ1. 818 320, δδ 
14. ψβ2. 414.526. 1. 418584. ζ4. 469 528. 8. 469 528. 
Μν!. 10818. Ρβ22. 1896 "8, 484. τῇ αἰσθήσει μᾶλλον 
τῶν λόγων πιστευτέον. ἢ τοῖς λόγοις, ἐὰν ὁμολογώμενα 
δεικνύωσι τοῖς φαινομένοις ΖγΥ10. 160 27-88. μαρτυρεῖ 
τὰ γινόμενα τοῖς λόγοις Πη14. 1884 26. οὔ αὅ. 1254820. 60 
ἐκ τὸ λόγυ, ορρ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, συμβαινόντων Γα2. 

λόγος 480 

8168, ΖΎΥΙΟ. 160 "28. λόγος, ΟΡΡ ἔργον, ἔργα, ναϊαι 
λαμβάνυσι τὰ μαρτύρια τῶν λόγων ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων 
βη Πθ6. 1840 7. η1. 1828 ΡῈ, 340. 4. 1326 329, 26. 14. 
1838 "156. ΜλΊ. 1012 322. Ζγαξι. 129 08, 232. οαὖ.1844 

Ρ9, οἵ Ρα18. 1814}19. ἐπὶ μὲν τῶν λόγων, ἐπὶ δὲ τῶν 
πραγμάτων Γαδ. 8325 518. λόγος, ΟΡΡ ἐπαγωγή, ἐπακτικῶς 

σκοπεῖν. Ζμβι. 646 380. Φδϑ8. 2109. ἔκ τε τῶν εἰρημένων 
δῆλον ἢ κατὰ τὸν λόγον καθόλν σχοπυμένοις Ζγα20. 129 
424, ὁὀῆλον ᾧ διὰ τῷ λόγυ ἢ τὸ λόγυ χωρίς αι1. 486 "7. 
-- α ἔϑιθσα τὸ λόγυ δάϊϑοίν!8 ἀϊβυϊηρσαπηίαγ. λόγος συμ- 

πεπερασμένος, μὴ συμπεπερασμιένος τθ11. 162 34. 12. 162 

486. λόγος ἀποδεικτικός Ῥαβ. 1866 49. β1. 1311 "28. λόγοι 
διδα σκαλικοί γα ἀποδεικτικοῦ τι. 106 389, 2, 9. (διδα- 
σκαλίας ἐστὶν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήμην λόγος Ῥα1. 1855 326.) 
ἀναγκαστικοί Γα2. 81521. ἐνθυμηματικαοί, ἄϊδε διὰ παρα- 
δειγμάτων Ραῶ. 18356}28. ἐπακτικοί Μμ4. 1078 528. δια- 
λεκτικοί τα 3. 105 310. ι2. 16ὅ 58, (κατὰ τις λόγυς, ἱ 6 
ἴῃ τίθ ἀἰα!εοεῖοα, ,ϑΡΡ ἐν τοῖς μαθήμασιν τθ8. 159 31,158 
029. οἱ ἐν τοῖς λόγοις ἔλεγχοι ποδό. 146116.) ἐπιχειρη- 
ματικοί μν2. 451. πειραστικοί τι3.10589,}4. ἐριστικοί τιῶ. 

105589, "7 (Βγἢ ὠγωνιστικοί 511). ῷα2.18538. ΜΎΤ.1012 
419, ατθ96914. σοφιστικοι τι]. 166 584. ΠεΒ. 1807 586. 
Ρα4. 1359}12. γ2. 1405}9. ατϑ69 24. λόγοι φυσικοί 
Γαϑ. 816 318. Ηη15. 1164 "7. λόγος ἠθικός Ῥαδ. 186659. 
λόγος ἰατρικός Μκϑ. 1061 4. λόγοι μαθηματικοί, ἀϊοῦ ΣΣω- 
κρατικοί Ργ16. 1416519. λόγοι οἰκεῖοι 40 8. 264 57 (ορρ 
λογικῶς ἐπισκοπεῖν). λόγος καθόλμ λίαν ὶ κενός Ζγβ8. 748 
38. λόγοι ἀναιρετικοὶ ἢ κοινοί ἡεα 8. 1211 518. λόγος λογι- 
κός, ἀοῦ τθ12. 162 21. διὰ λογικωτέρων ἢ ἀκριβεστέρων 
λόγων Μμδ. 1080 510. λόγος δῆλος τθι2. 162585. δριμύς 
τι88. 18282-188818. λόγος ἐ ἐπιεικής, εὐκαταφρόνητος τι88. 
1838 .3419, 20. λόγος μαλακός Μν8. 10908. ἀσθενής ατϑ69 
Β14, 971 348. φαῦλος τθιιῖ. 1617, 1δ. 12. 162 528. 14. 

164Ὁ9. ψευδής τθ12. 162 "8 βη4. πλασματίας Ζγβι. 134 
438. Μμ2. 1076 .»89. --- ἀ. βουτθῦϊδθ χ τος λόγος ουπὶ 
ψογθἷ8 οοπἰαποῖο. τες λόγυς ἀποδᾶναι ταὶ ὅ. 106 48 (Ρ80}}0 
Ιου λόγον ἀποδιδόναι τῶν λαμβανομένων ὺ δαπανωμένων 
ΠΕῚῚ. 1814 04). λόγον δῶναι ἢ λαβεῖν τι!. 165 321. λόγυς 
ὥσπερ εὐθύνας δεδωκέναι ψα 4. 401 Ῥ28 (ἢ Βογηδγε ὈὨϊδ] 
Ρ 11). λόγον λαβεῖν τιϑ4. 188 "δ. λόγον ὑπέχειν Αβ19. 
66.582. γ12. 71 58, δ (περί τινος ἔκ τινος). τα]. 100 420. 
β5.112 85. ι84. 188 νύ, Μγό6. 1011522, 24. Ῥαὶϊ. 1854 

45. ὑπομένειν λόγον Μγ4.1006 "26. ἐξετάζειν τὸν λόγον 
Ζγα18. 1221. ἀπαιτεῖν λόγον Μκθ. 1068 "8. οἱ λόγυ δεό- 
μενοι ἃ μὴ κολάσεως ἣ αἰσθήσεως τα. 1056 54. ζητεῖν 
λόγον ὧν βέλτιον ἔχομεν ἢ λόγυ δεῖσθαι Φθ8. 254 481. 
ζητεῖν λόγον Μγά.1006 814. 6.1011 .123. 7. 1012 821. 

λόγυς πορίσασθαι πρός τι τθ8. 158 "6. ἡ ῥντορικὴ καὶ ἡ ἡ δια- 
λεκτικὴ δυνάμεις τινές εἰσι τῷ πορίσαι λόγυς Ῥαῶ. 1856 
484, λόγως ποιεῖσθαι πρός τι τβὅ. 111 "87, ζ4. 141}19. 
(τύτων ἐν παραδρομὴ πεποιήμεθα τὸν λόγον Πη17. 1886 
"24. διαπορῆσαι τῷ λόγῳ ΜβΙι. 996517. ἐπελθεῖν τὸν 
αὐτὸν λόγον Φθ5. 288 522. πάντας τιὶς οἰκείως ἐπεξελθεῖν 

λέγυς Πη1. 1828 "89. πάντα πλείονος λόγυ διελθεῖν Μβ2. 
998 810. διαφεύγει τι τὸν λόγον μβ8. 861}22. ὁ λόγος 
δηλοῖ, ὀῆλον ποιεῖ Μζϑ9. 1084 "8. ΠγΒ. 1219 »8ὅ. ὁ λόγος 
ὑπέθετο Αὁ 4. 91 314. ,ἐνδιατέτριφεν ὁ ὁ λόγος μββ8. 861 54. 
λέγειν ὁμολογώμενα τύτῳ τῷ λόγῳ Ζγα 18. 1722 "9. συμ- 
βαίνει ἐκ τῶν λόγων Πβ 2. 1261 512. Μη]1. 1042 418. οὗ 
β8.998}8. χθ.1068}}9. τῷ λόγῳ ἀκολυθᾶσι φαίνεται 
ἄτοπον ἨΕ14. 1181}. λύειν τὸν σοφιστικὸν. λόγον ΡΥ 2. 

ΠῚ 2 



486 λόγος 

1405 59, οὔ λύειν. ὅτως ἂν λυοιτο ὁ λόγος αιθ. 445 δ19. 
ὼ ἄνευ "λόγω δοκεῖ τι Ἠεθ. 1181 518. οἱ λόγοι ἐκ αὐτάρ- 
κεις εἰσὶ πρὸς τὸ ποιῆσαι ἐπιεικεῖς Ηκ10. 1119 Ρᾳ, ὄχ, ἔστι 

πάντων λόγος Μγδ. 1011 49, 12. λόγοι γίνονται πρός τι 
τβδ. 112 34, 8. λόγος ἐστὶ περί τινος, πρός : τι Φα2.185}"24, δ 
81, τιῖ0. 170 518. πολλοὶ λόγοι πρὸς αὐτὰ καταβέ ἔβχηνται 
Η.«8. 109649,. οὗ καταβάλλειν.--- ὁ ὃ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος περὶ 
τύτων, ἐπὶ τώτων (εῇ τὸ αὐτὸ ἁρμόσει λέγεσθαι ταθ. 102 

Β28) τὸά. 125 "14, Φὸ!. 20959. 8. 214 28. μγ8. 872 
Ῥχηδ, Ζμβ12. 651522. ΠΎ11. 1281 δ19. ,βαθρίαϑ Ὀγονίοσ 10 
Τογτωα δ δἰ] ρύϊοδ ἀϑυγραίατ, εἷς λόγος ὼ μία αἰτία ἐπὶ πάν- 
των Μζιτ. 1041 511. περὶ πάντων κοινὸς ὁ λόγος Μζϑ9. 
1084 9. ὁ αὐτὸς λόγος ἐπὶ τύτυ (ββάριῃ γαίϊο να]ϑὺ, Ἰάθπι 

ἀϊοὶ ρούθ8ι) ε9. 19 327. τι22.11829. Φθ10. 2678. Ζγα1 8. 
122 9511. Μβδ. 1002 325. γ4. 1007 1. ζθ. 1082 δ4. η8. 15 
104512. 68. 1049}16. ι2. 1064 54. μ7. 1082 588 (οὗ 
τὸν αὐτὸν λόγον ἐρῶμεν, λέγων μεν ,Μζιτ. 1041 524. μαϑ8. 
889 5817). ὁ αὐτὸς λόγος περὶ τύταη Οαϑ8. 270312. Γαΐ. 
824524. μβ8. 8571}084. ΨβΙ11. 422 517. Ζγβι. 185 56. 
Μι10. 105957. μ2. 1076 "86. 8. 1078 "14. ὁ αὐτὸς λόγος 20 

κατὰ τύτων , ΖΎΥ 10. 1759 "85. ω αὐτὸς ἥξει λόγος Οαϑ9. 
219 54. ὁ αὐτὸς ἔσται λόγος, ὁ αὐτὸς λόγος ΔΌβοϊαία ΜζΊ171. 
104121. 12. 1087 21. βδ. 1002 9. ε8. 1027 δι Αα38. 
41.318, Φαὅ. 18816. Γα 2. 8162. τῦ αὐτὸ λέγ ἀμ- 
φότερα ταῦτα ἐστι εἶτα Μβ5. 998518. η8. 104457, μ2. 35 
1076 516. 8. 1088 527, τῷ αὐτῷ λογυ 864 ἰηδηϊεῖνο, ν6] αὶ 
πάντα φθείρεσθαι ἢ πάντα μένειν Ζγβι. 184 312. α18.724 
28, ΦζΙ. 281 18. Μμ3.1016}2. ν1. 1081 Ρ22 (αν]4. 
4117 28). τὸ αὐτῷ λέγω πότερον ... ἣ Ζγαιῖτ. 1217. 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον Φαῦ. 188 "10. μβ2. 836410. Μμ10. 850 
1086 "29. διὰ τὸν αὐτὸν λόγον Μζϑ8. 1029 81. μ2. 1076 
ΒΩ7. τῷ αὐτῷ λόγῳ ΜΑ 8. 98911. μϑ. 1070 20. 4. 

1018 588. ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἐσιῶν ἄλλος λόγος Μη4. 1044 
56, ἄλλος (ἕτερος) λόγος περί τινος ΑὙ81. 8838. αιθ. 446 
027. μκῶ. 465 319. ΠΎΙΙ. 1281 489. ἄλλος (ἕτερος) λόγος, 85 
ἄλλος (ἕτερος) λόγος ἔσται, ἔστω 866 Θπυποίαϊίοπθ ἱπίοστο- 
ξϑϊῖνα Οὐ 4. 8122. ΨβΤ1. 419 27. μν1. 48039. ζ2. 468 
1, Ζγχ20. 729516. ὃ1. 164528. Μεά. 1027 "24. Πβ9. 
1211 520. πΠλ1. 964511 (οἴ ποά. 1449 39). --- ἔχειν λόγον 
τα Εἰ ατίατα ὑδαγραίαγ. ἔχειν λόγον τῷ πατρός, τῶν φίλων 40 

Ηα18. 1102 "82. Ρβθ. 1884526 (οἴ οἱ ἄξιοι λόγυ Ρβϑ4. 
1401 528. μαῦ. 1210 "2. γῆ. 1281 52). τῦτο περὶ τὴν τῆς 
τροφὴς σκέψιν οἰκείες ἔχει τὺς λόγυς, Ζμβτ. ΩΣ "1 (ἵ 
ἄλλος λόγος, Βαρτα ν388- -88). τῆς αὐτὴς ἐπιστήμης πε ὶ τῆς 
ἐσίας ἐστὶ λόγον ἔχειν ΜΎΖ2. 1004588. γελοῖον τὸ ἡτεῖν 46 
λέγον πρὸς τὸν μηθενὸς ἔχοντα λόγον (οὔ ὑπέχειν λόγον) 
Μγι. 1006 514. ἔχειν λόγον (ταύϊοπθπι, ΔΥβατηθη δ ΟΠ ΘτᾺ) 
ἐναντίον ταῖς δοξαις τα! 1. 104 "94,38. τῶτο ἔχει λόγον 
( 6 εὔλογον ἐστιν), ἔχει λόγον 864 ἱπβηϊοῖνο Ζγβὅ. 141516. 
Ὑ10. 760 517. Μβ2. 9969. αν14. 477114. τῦτο ἔχει τινὰ 50 
λόγον, ἔχει τινὰ λόγον 864 ἱπβηίξίνο Φαθ. 189.521, 018. 
μτΊ. 462 δι7. Ζγ)}1. 1661. Ηκ2. 1095 480. Παθ.12 58 
Ῥᾳ, ἔχει τινὰ ἀληθὴ λόγον Μγ5. 1010517. ἧττον ἔχει λόγον 
ΖΥγ11. 16855. (τνγχάνυσι λόγυ Ηα8. 1096 ΒΩ1, ζητεῖ τινὰ 
τῶτο λόγον Τα8. 818581. ἢ ἀλύνατον ἢ πολλᾷ λόγυ δεῖται 55 
Μβ4. 1000}82. οὗ Ζγὸδὸ!. 164 Ρ28.} ρογίπαθ δίααθ ἔχειν 
λόγον οἴΐδ κατὰ λόγον συμβαίνειν, γίγνεσθαι βῖται Ἰάδηι ἔθτΘ 
εἰρσηϊβοαῦ αἰᾳαθ εὐλογον, εὐλόγως ε18. 22514. ΦγΎΤ. 207 
458,1. 61. 250}28, Ογ8. 3506}16. Γα΄. 324214. β8. 
8802, 7. Ζιζ 87. ὅ80}21. ΖαδΙ1ο. 6895160. Ζγαϑ. 118 60 
Β6, γδ. 766 815. 11. 762 82. Μμ8. 1084510. ν].108834. 

λόγος 

Πη1. 1828 418. αν12. 4106 "14. ρ9. 1429529,}1 (ορρ παρὰ 

λόγον, παρὰ τὸ εἰκός). τἄλλα ἐγίγνετο τὸ πρῶτον κατὰ 
“λόγον (δαο δὺ ἱπεῦο ογάΐπ9) Ζικ7. 688 818. Ζγδι. 1158 880. 
παρὰ λόγον Ηι7. 1167}19. --- ὅ. λόγος ἱ 4 ἀϊεραϊαιίο, 
ἀἰδαυϊδιιῖο ἀθ αδἰΐᾳυδ γ6, φοἸ]οχαΐαπα (ἶς ἀβὰ8 δΌ 60, «ἱ 
Β.Ὁ π' 4 ἀοϑοτιρῦυβ οδῦ, 886 08 Υἱχ Ρο οβὲ ἀϊδυϊησα!). 
λόγοι ἢ αἱ σκέψεις εἰσὶ βάλιστα περὶ τύτων Αα27. 438 Α 
18. 82 "20. πρὸς ποῖα ὰ ἐκ τίνων οἱ λόγοι εἰσί ταά. 10] 
12, 14. τοῖς ἔξωθεν λόγοις (Ρ]Δἴο) πεπλήρωκε τὸν λόγον 
(ἀἰδραιαίίοπομι ἀδ τΘρ.Β]1ς8) Πβο. 1264 089. ὁ φαῦλος εἰ εἰς 
βελτίονας διατριβὰς ἀγόμενος ᾿ λόγυς ΚΙ0. 18 424. ἐκ ἂν 
εἴη τῷ τοιώτῳ λόγος ὄτ᾽ αὐτῷ πρὸς αὑτὸν ὅτε πρὸς ἄλλον 
Μγ4. 1006 428,7 ( ἀνήρηται τὸ διαλέγεσθαι ν8). ἀναι- 
ρᾶσι τὸ διαλέγεσθαι αὶ ὅλὼς λόγον Μκχθ. 1068 Β11, ἐπὶ τό- 
τῶν γὰρ ὁ λόγος εἴρηκεν Μνβ. 1090}18. πρὸς ἐκείνην τὴν 
σκέψιν δεῖ ἀπαντὰν τὸν πλείω λόγον ΜμῚ1. 1076 580. ἡ 

ἀπορία περὶ ἧς ὁ λόγος ἐφέστηκε νῦν Μβ4. 999 526. λε- 
κτέον κατα τὸν ἐπιβάλλοντα λόγον Ζγα2. 116.58. ἀλλ᾽ ὅθεν 
δὴ ὁ λόγος Μβά. 1000 "9. μεταβαίνων ὁ ὁ λόγος εἰς ταὐτὸν 
ἀφῖκται Ηαὅ. 1091 524. καίπερ ὄντος τοιότε τῷ παρόντος 

λόγυ Ηβ2. 1104 510 (εἴ ἡ παρῶσα πραγματεία 1108 Ρ26). 
--- ᾿ἴμάθ 6ὸ ὑγδηβίδγί ῦ λόγος, υὖ 68} ΓΘ δἰ σαϊβοει ἀθ 
αὺυδ δεῖνατ 80 ἀϊδραξαίατ. οἱ συνηδρευκότες ἤδη τῷ λόγῳ 

σοφοί ΜΑδ. 9818. κἂν μηδὲν διαφέρῃ πρὸς τὸν λόγον 
Οα11. 280 58. εἶναι πρὸς τὸν λόγον, ὑκ εἶναι πρὸς τὸν λόγον 
ΑὙ22. 88 384. το. 159 589, ι29. 181 384. Φα2. 186}12. 

θ6. 258 "18. τὸ προοίμιον δεῖγμα ἐστι τῷ λόγυ, ἵνα προ- 
εἰδῶσι περὶ ὃ ὁ λόγος Ῥγ14. 1415 312. τὸν ἥττω λόγον 
ἐμ τὴ ποιεῖν Ρβ34. 1402 524. --- 6. λόγος ἴ4 δόξα, 
ὑπόληψις, ἀξίωμα. ὁ Ζήνωνος, ὁ Πρωταγόρα λόγος βἷτα 
Φθ8. 2608 36. Μγὅ. 1009 86. θ68. 1047 56. μῦ. 1079 "20. 
οἱ Ἡρακλείτειοι, λόγοι μά. 1018 "14. (Πλάτων) κατέδειξεν 
οἰκείῳ τε βίῳ ὦ μεθόδοισι λόγων 628. 1588 316. ὁ ἐν τῷ᾽ 
Ἱππίᾳ λόγος παρακρύεται Μὸ29. 1026 6. περὶ τὰ ἐνδὲ- 
χόμενα ἡ αὐτὴ γίγνεται ψευδὴς καὶ ἀληθὴς δόξα καὶ ὺ ὁ λόγος 
ὃ αὐτός Μθ10. 1051"14. μόνως ἂν ἔχοιμεν ὕὅτως ἀποφαί- 
νεσθαι συμφωνες λόγυς Οβ 1. 384 "δ. οὗ ργδοίογθα Φδ. 
9144. Ογθ. 806216. Μθ8. 1047 514. Πα1. 1252 515. 
γ9. 1280 228. 

ΠῚ. λόγος ϊ4 οορίἑαπαϊ 86 τϑίϊοοϊπδπαϊὶ ἔβουϊέαβ. δυναΐ- 
μεις μετὰ λόγυ (κατὰ λόγον), ορρ ἄλογοι ε18. 22588 864. 
Μθ2. 1046 "2 Βα. ὅ. 1048 52, 8,18. τὰ κατοὸ λόγον δὺυ- 
νατὰὼ τοῖς ἄνευ λόγυ δυνατοῖς ποιεῖ τἀναντία Μθ2. 1046 "28. 
ἐπιστήμη δύναμις τῷ λόγον ἔχειν Μθ2. 1046 " 1. ---- τῶν 
θηρίων ἐνίοις φαντασία μὲν ὑπαρ εἰ; λόγος δ᾽ ὥ Ψγ8. 428 
424. διανοεῖσθαι ἐδενὶ ὑπάρχει ᾧ μὴ ἡ λόγος ψΨγ8. 421 
514. ὁ ἄνθρωπος ζῇ ᾧ λόγῳ Πη18. 138255. οὗ ὁ ἄνθρωπος 
ζῆ τέχνη ὼ λογισμοῖς ΜΑΙ. 980 "268. (ἴπ διλθὶ συϊϊδίθ νοῦ 
λόγος, αυοά εὖ ταὐϊοπθπι οὗ οΥϑοπθπα Βἰραϊβοιι, Ἰαάϊέαν 
Ρ1. 1420 "22-1421 328.) λέγυσιν ὦ καλῶς οἱ λόγι τὲς 
δύλως ἀποστε ὥντες Πα18. 1260 "5, 1259 28. ψυχῆς δυο 
μόρια, τὲ ἂν λόγον ἔχον τὸ δὲ ἄλογον ΨΎ9. 482 526. 
Ηα18. 1102 428. Πα5. 1264 9. 48. 1260 86. η1ὅ. 1884 

519, 22. τὸ λόγον ἔχον διττόν, τὸ μὲν ὡς ἐπιπειθὲς λόγῳ, 
τὸ δ᾽ ὡς ἔχον ὸ διανουίμενον Βαό. 1098 38. 18. 1108 52. 

ζ2. 1189 35. Πη14. 1388517. ὁ μὲν πρακτικός ἐστι λόγος 
ὁ ὁὲ θεωρητικός Πη14. 1388 525. ἡ ψυχὴ ἐκ λόγω καὶ ὰ ὀρέξεως 
Πγ4. 1271 51. λόγα αἰσθάνεσθαι, ὉΡΡ παθήμασιν ὑπηρετεῖν 
Παῦ. 1254 "28. ὅταν ὁ λόγος ἢ αἱ ἐπιθυμίαι ἐναντίαι ὦσιν 
ΨΎ10. 438 "6. ἐπιθυμία μετὰ λόγη, ἄλογος Ῥα11. 1870 
419, 3ὅ. σπυδαῖοι γίγνονται διὰ τριῶν, ταῦτα δ᾽ ἐστὶ φύσις 



λόγος λοιπός 481 

ἔθος λόγος Πη18. 1382 340. οὗ 16. 1884 "9, 1δ. 68. 1888 μηδ. 81652. μχ!ὶ. 848518. ἐν λόγῳ τινὶ φέρεσθαι μχι. 
να, λόγῳ, 8γη μαθήσει Μθὅ. 1041 584. πειθαρχεῖν, ἀκολυ- 848 510. διεστηκέναι ἐν τύτοις τοῖς λόγοις, κατὰ τὸν λόγον 
θεν τῷ λόγῳ ΠὸῈ11. 1298 "6, 8. πειθοῖ ἀκολυθεῖ λόγος Ηε15.1188 58, Μὸ11. 1018 Ρ27, ὅμοιον τῷ λόγι, τὸ μι- 
Ψψγ8. 428 "28. λόγῳ δοκιμάζοντες τοὶ καλὸν ̓ αἱρῶνται ἡμα2. κρὸν τετράπλευρον τῷ μείζονι μχ1. 848 519. ἔχειν τὸν αὐτὸν 
1191}19. τὰ προφανὴ κἄν ἐκ λογισμῇ ἢ λόγυ τις προ- δ λέγον (τὲς αὐτὸς λόγυς) μβ8. 840511. γὅ. 816 528. Φὸ 8. 
ἕλοιτο (ορρ κατὰ τὸὴν ἕξω) ΗΥΎ11. 1117821. ὀχ ἐῶμεν 21δ)9ἙὈ γα ταύτην τὴν ἀναλογίαν Ρ29). χϑ. 198 56. τετμῆ- 
ἄρχειν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸν λόγον Βε10. 1184 485. ὁ λογος σθαι τὸν αὐτὸν λόγον, διαιρεῖσθαι κατὰ τὸν αὐτὸν λέγον 
ἀρχιτέκτων Πα 18. 1260.519. ὁ λόγος ἀρχὴ ἡμβ 4. 1208 ΦΥ. 2017 582. ζ2. 288 ἃς, ὁ αὐτὸς λόγος τθ8. 188 "8 Ὗν-. 
41δ8η4ᾳ. δεῖ τὴν ὁρμὴν γενέσθαι ἀπὸ τῷ λόγυ, διὰ τὸν λόγον ἡ ἀναλαγία ἰσότης ἐστὶ λόγων Ηεθ. 1181 5831. τὰ ἀνὰ λό- 
ἡμα20. 1191 22, 28. ὁ ,λόγος ἐ διδασκαλικὸς τῶν ἀρχῶν 1ὸ γον Αα46. δ1 "24 ΥΥΣ. γ24. 85.588 (αἰϊᾳυοίϊοΒ ΒΚ ἀνα΄- 
Ηη9. 1161 5171. τῶν πρώτων ὅρων ᾧ τῶν ἐσχάτων νὸς ἐστὶ λογον Βογὶ Ὀϊῦ, αὶ 8111} ϑάϊίογοβ ἀνὰ λόγον Θχμίδοηΐ, νοὶ αὶ 
ὺ Ἶ λόγος Ηζ 12. 1148 ἐν 9.1142.526. -- ἡ εὐδαιμονία μαῶ. 8839518. 14. 851 Β4. β5. 862 582. γ3. 81255. 4.875 
ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργεια, κατὰ λόγον ἢ μὴ ἄνευ λογυ Ηατ. 4 δ12. 8906. Ζγὸ 8. 16881. οἵ ἀναλογον ῥ 48 ") 
1098 57, 8. Σωκράτης λόγυς: τὰς ἀρετὰς ᾧετο εἶναι, ἐπι- κατὰ ἐὸν αὐτὸν λόγον Ζγε 1. 1886. 8. 182 520 (ἴογο ' 4 
στήμας γὰρ εἶναι πάσας, ἡμεὶς δὲ μετὰ λόγν Ηζ18. 1144 ις δθοάθιῃ πιοάο). κατα λόγον τῷ μεγέθυς, τῷ σώματος μβϑ9. 
529, 88. ἡ ἡ τέχνη ἕξις τις μετὰ λόγυ ἀληθὸς ποιητική, ἡ 810.36. Ζια 17. 496 }15. β1. 5600520. 8. Ὑ11. 511 Ὀ27. 
φρόνησις ἕξις ἀληθὴς μετὰ λόγυ πρακτική Βζι. 1140.321. Ζγα20. 128 516. Ζμβϑ. 665 57. 10. 686 20. πὸ. 877 
ὅ.1140 ΦᾺ Τίς ἐστιν ὁ ὀρθὸς λόγος ἢ πῶς ἔχει πρὸς τὰς 417. κατὰ λόγον ποῆ δἀάϊίο ροποίϊνο μγά. 3715 59. Ζιζῶ. 
ἄλλας ἀρετάς Ηβ2. 1108 584. ζι. 1188 584. Ἴ.β10. αϑὅ. 5589 521. 42. 629 54. Ζπ10. 71017. Ζγ)5. 17183}5. Ηα10. 
1196 Ρθ6844. ὀρθὸς λόγος περὶ τῶν Ζοιότων καὶ φρόνησίς ἐστιν 1100528. 11. 1101517. πιθ2. 898.521. Ἴ0β11. 1211 
Ηζ18. 1144 528. τὸ μέσον ἐστὶν ὡς ἑ λόγος ὁ ὀρθὸς λέγει Β12. οβ1848 »26, ἢ 27. ἐλάττω κατὰ λόγον Ζιζ18. 518 85. 
Ηζι. 1188 520. ὡς ἂν ὁ ὀρθὸς λόγος προσταάξη Ηγ8.1114 ἐλάττω, μείζω ἢ κατὰ λόγον Ζιβι1. 508 Δ2. ΖμγΎϑ. 
529, ὡς ὁ ὀρθὸς λόγος (θγῃ ὡς δεῖ) Ηγ14. 1119.320. ζι. 671 818. αὶ κατὰ λόγον ἡ ὑπεροχὴ ἀλλὰ πολὺ μείζων 
1188 "29. ηεγ4. 1231088. υἰς ἂν ὁ λόγος ταξη. κελενήη, ἢ 5689. 15671486. παρα λόγον μα14. 852 ν88. λύεται ὁ 
(γα ὡς δεῖ, ορρ ἄγεσθαι ὑπὸ τῶ παθυς) Ἠδ11..112558ὅ. 35 λόγος ψβι12. 424 581. λόγος ὀδείς ἐστι τὸ ἀπείρυ πρὸς 
Ὑ1δ. 1119 }17. ηΕγΥ1. 1229 81 866. ὅ. 1238522. υὑς ὃ λόγος τὸ πεπερασμένον, τὸ ἄπειρον πρὸς τὸ π. ἐν ὑλενὶ λόγῳ 
(γα ὡς δεῖ) ΗΥΎ10. 11156}912, 19. ηεγ1. 1229 82, Ρρ. 6. ἐστίν, ὑδένα λόγον ἔχει Οαθ. 2141. 1. 215518. Φο8. 
1288 06. ὁ τὸν λόγον ἔχων Εζι!. 118822, κατὰ τὸν ὀρθὸν 215 ν18, 10. --- ἐν ἀγαθὰ λόγῳ γίνεται τὸ ἔλαττον κακὸν 
λόγον Ηβ5. 11083}82. ζ1. 1188}25. 18. 1144 28. μετὰ πρὸς τὸ μεῖζον κακόν ΒεΤ. 1181 021. ἐν τέρατος λόγῳ 
τῷ ὀρθῷ λόγυ Ηζι8. 1144 21. συμφωνεῖν τῷ λόγῳ ΗΎ1 ὅ. 80 Ζιζ 3. δὅ9 020. ἐν μορίν λόγῳ Φγθ. 201327. ἐν φαρ- 
1119}16. κατοὸ τὸν λόγον ζῆν ΗΎ 15. 1119 υ1δ, κατα μάκυ λόγῳ οαὖ. 1844 10. οἱ ἐν ὀδενὶ λόγῳ ὄντες Ρβ2. 
λόγον Ηα1. 1090 510. ι8. 1169 δὅ (ορΡ κατὰ πάθοι). ἩΡΎ 1. 1819 Ὁ10. 
1284411. ἄνευ λόγυ ΗδΥ. 1128 022, παρὰ τὸν ὀρθὸν λό- λόγχη (ἔν ἔγὰρ δάββρ ὅ9) πο16. 1464 "22. λόγχῃ φρονίοις ἐν 
γον Ηε1δ. 11838510. ζ6. 1147}81. η9.115112 (δοηὶ ἀγῶσι κρατήσας 624. 1588 528. λόγχη μέμς διαιρῶσι τὸ 
καθ’ ὑπερβολήν). παρὰ τὸν λόγον. δγῃ μᾶλλον ἢ δεῖ Βη6. 85 τῶν βομβυκίων πήλινον Ζιεῶ 4. δδ5 515. 
1148.528,80. 11. 1161 38ὅ, 1162 58. (ἔοτγτια]αθ κατὰ τὸν λογχϑν. λελογχω μένον δόρυ ΗΎ2. 1111 418. 
ὀρθὸν λόγον, κατὰ τὸν λόγον, παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, παρὰ λοιδορεῖν ἔνια οἱ νομοθέται κωλύυσιν Ηδ14. 1128 3481. λοι- 
τὸν λόγον ῥχοχίταθ δοοθάπης δὰ ϑὰπὶ ἀδμπ νου λόγος, αἱ δορεῖν τὴν ἀβελτηρίαν οβ1852 "8. λοιδορεῖσθαι ἑαυτῷ ηεη6. 
δ0Ὁ Π4ἃ μὶ 486 548 -Ῥά οἱ 1 τοοθηβοίαγ.) 124021. 
Ιν. λόγος ἱ 4 τδῖϊο τοδί βοιηδιῖοα ( ΘγΒἈ] ηΐ88). λόγος 40 λοιδόρ η μα τὸ σκῶμμά ἐστιν Ἠδ14. 1128 880. 

ἀριθμῶν, λόγος ἐν ἀριθμοῖς, νοϊυυ! λέγος ἀριθμῶν ἡ συμ- λοιδορημάτιον (οὔ ̓ Αριστοφάνης 105 350) Ργ2.14065}82. 
φωνία ΜΑϑ.991}18, 17,19. δ. 985}82, νδ. 109214. λοιδορητικός πεβϑ. 1221.}14. 
Αδ2. 90.318, 20, 22. λόγος ἡ συμφωνία Ψγ2. 426 528. λοιδορία. μάχη ἐκ λοιδορίας (ΕΡίομδττα Ρ 271 ΤοτθῃΣ) Ζγα 
οἱ τῶν συμφωνιών λόγοι Οβϑ9. 290}22. αἱ μὲ κατὰ τὴν 18. 124 429. Μὸ1. 1018 510 ΒΖ. 24. 1028 580. 
ἀκοὴν διέσεις ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λόγοις Μι1. 1058 Δ16. λόγος “5 λοίδορος. τὸ λοίδορον φ4. 808 587. 
μίξεως Μνῦ. 1092 517-22. 6. 1092 881. Ζμα!. 642522. λοιμός. ὁ λοιμὸς μάλιστα τὸς πλησιάζοντας τοῖς θεραπευ- 
εἴ ψαῦ. 410 32. αι8. 440 519. 7. 448 38. ἡ αἴσθησις λόγος μένοις προσαναπίμπλησιν παῖ. 859 Ρ1δ. λοιμῇ κατασχόντος 
τις ἢ δύναμις μεγέθυς ψβ12. 424521. πέρας καὶ αὶ λόγος με- [4δ4.1552 "12,24. 
γέθυς κα ὺ αὐξήσεως ψβά4. 4106517. λόγος, ἐοπὶ συμμετρία, λοιμώδης. νόσημα “λοιμῶδες Ζιθ19. 602 12. ἔτος λοιμῶδες 
ἀσυμμετρία Μκ8. 1061 "1. οοπὶ ταξις ὧθι. 252 “14. δ80Ὸ πα2]. 862 85. τοῖς ποταμίοις ἰχθύσι λοιμῶδες ὠδὲν γίνεται 
πιθ88. 921 88 (εἴ τῶτον ἔχει τὸν λόγον ὁ θεὸς ἐν κόσμῳ Ζιθ20. 602 "20. τὰ λοιμωδη πζϑ. 881 3580. 
χθ. 400 58). οοπὶ διάθεσις Μβό. 1001 580. οοαὶ θέσις μβδ. λοιπός. ἕν μὲν ---- δεύτερον. ὁὲ ---- λοιπὸν δὲ Πὃδ 15. 1800 318. 
368.426. τὴν ἐσίαν ἔχει καὶ τὸν λόγον Ζμβτ. 662 "18. λόγῳ λοιπὸν δ᾽ (ἰπὶ ἐστὶν) εἰπεῖν, διελθεῖν, σκέψασθαι βῖτα μ 3. 
τινὶ ἕκαστον γίνεται 2γβ4. 140082. δ. 1761 8417, 19. οὗ 8179010. Πὸ 2. 1289 3435. 8. 1298 Ρ22. η9. 1828 "24. ΖιεΙ. 
μὸι. 8718588 Ιάο]ογ. --- λόγος ἡμιόλιος ΡΎΒ. 140956. δ δὅ8951. οὔ πν]. 481521. --- ὁ λοιπός, τὸ λοιπόν, ἴᾳ ὁ 
λόγοι ἐν ὅλοις ὃ ὅροις, ΒΥ ἐν ὅλοις ἀριθμοῖς πιθϑδ. 920 828, ἕτερος, θάτερον ΚΒ. 1018. 11. 1438, 18, 84. τα]. 1012. 
82. κατὰ λόγον μηδένα, καθ᾽ ὑπεροχὴν δέ τινα ἢ ἔλλειψιν 1δ. 106 }22. β6. 112.326, 28, 80. 10. 116513-24. δ 6.127 
ἀσύμμετρον αιϑ. 489 "29, 440 515. πλείονι λόγῳ ὑπερέχειν Β10. ζ11. 148 2ὅ. η8. 156458. Φθ4. 254}88. Ηεῖ.1181 
μκό. 4661. οὗ Ζγβθ. 145 "80. τὸν τῇ μέσυ ἔχειν λογον 546. --- δἀτηοάυπι ἔγϑαιθῃβ οδὺ ὑδὰβ τοὺ λοιπός δραὰ δαῖο- 
Ζγδ2. 101 2419. ἔχειν. λόγον τινὰ πρός τι ΟαἹ. 315318. αἷδὺὸὺ τοῖα ορίβίοϊδ δὰ ΑἸἰθχαπάγυσαῃα ρ1. 1420 318, 1421 38,9, 
γραμμαὶ ἐν τύτῳ τῷ λόγῳ ὁ συσταθήσονται, συντίθενται 11,12, 13, 11 (ϑρεὶ Ρ 91). 



488 λόκαλος 

λόκαλος. ἔχει ἀποφυάδας Ζιβιτ. 509 521 (οπι Αὃ οὔτῃ 68 
ὙΒοῖῖδθ οἱ αδΖ86. κωκαλος οἱ Β'.]0, ἱ ᾳ δ'υοο ϑϑῃ. δὺ- 
ἄθδ8 8ρ 80. δυὶβ ἱρῃοῖδ 51116. ΚαΖι ϑὅ, ὅ0. ΑΖΙΙ 101, 
12). 

Δοκροί. Λοκρῶν πολιτεία Γ δ04. δ06. τὰς νῦν Λοκρὲς Λέλε- 
γας καλεῖ ᾿Αριστοτέλης ξ. 438. 1549 "84. 609. 1561 "15. 

1519..1568 519. ᾽Οζόλαι Δοκροί ἢ 630. 1508 540. Ζάλευκος 
νομοθέτης Δακροῖς τοῖς ἐπιζεφυρίοις Πβ12. 1214.522. ἐν 
Δ. νόμος μὴ πωλεῖν τὴν ἀσίαν Πβ1. 126619. ἡ Δ. πό- 
λις ἀπώλετο ἐκ τῆς πρὸς Διονύσιον κηδείας Πεῖ. 1807 "88. 10 

Στησίχορος ἐν ΔΛ. εἶπε ΡβΣι. 1839581. Τίμαιος τί εἶπεν εἰς 
τὴν τῶν Λοκρῶν ἀποικίαν ἔ 504. 1560 588. ᾿Ονομακριτος 
Λοκρός Πβ12. 1214 321. Τίμαιος ὁ ΔΛ. θ118. 8477. 

Δοκρός, Φυύσκυ τὸ ᾿Αμφικτύονος υἱός 520. 1568 382. 
λοξός. ἡ Ταπροβάνη, λοξὴ πρὸς τὴν οἰκυ μένην κ8. 898 015. 16 

λοξὴ τομή πις 6. 914 385. λοξὰ σπαρτία, ἀϊδὲ πλάγια 
μχϑ35. 856 59 ΟΔρρθ}16. λοξὴ φορά μαά. 842 "21. β4. 861 
428. πκεῖ4. 9839 νά. κςά8. 948 088. ὁ λοξὸς κύκλος Μλϑ5. 
1071.516 ΒΖ. Γβιο. 886582. 

λοξὃν. ἡ κατὰ τὸν λελοξω μένον κύκλον φορά Μλ8. 1078 Ὁ 
Ρ40 ΒΖ. ἐν μείζονι πλάτει λελοξῶσθαι ΜΧΒ. 1018 "21. 

λοπάς. λοπαϑδα τιθέντες καὶ ἡ κρέας εἰς αὐτὴν ἐμβάλλοντες Ζιι40. 

6216. 
λορδός. αἱ μακροὶ τῶν ἀνθρώπων λορδοὶ βαδίζωσι" οἱ ὄφεις 

κινῶνται ἐπὶ “ἢ γῇ λορδοι ΖπΊ. ΤΟΥ͂ ν18, 21, 22. 
λύεσθαι. τὰς ὗς τὸ λύεσθαι ἐν πηλῷ πιαίνει Ζιθα. 595 481. 

ὄρνιθες λᾶνται, ἀϊδὲ κονίονται Ζιι49 Β. 688 Ρ8, 4. λυσάμενοι 
τὴ θαλάττη πχγΎ10. 982 Ρ2ὅ. 

Δυσοὶ τῆς ᾿Αρκαδίας θι138. 8426. 
λύστης. τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν κονιστικοί, οἱ δὲ λῶσται Ζιι49 Β. 80 

638 229, 80. 

λετρόν. ἡ τροφὴ συμπέττεται διὰ λυτρῶν μὸ. 819 028. 
διὰ τί τὰ θερμὰ λυτρὰ ἱερά πκὸ 19. 9871}}27. 

λοφιά. τὰ δὲ λοφιὰν ἔχει οἷον ἵπποι καὶ ὼ τὰ τοιαῦτα " ὅσα λο- 

΄ 

λυειν 

λοχεία Ζιῖ. 618 52. 
λοχεύεσθαι. ἡ ἁλκυὼν λοχεύεται διὰ βία, ἄρχεται (ν] 

λοχεύεται) δὲ τετράμηνος Ζμ14. 616 484 (ὀχενεται εἰ 8 
ῬΡὶς, οὔ 51 108). 

6 λοχίων καθαρώτατον ἵ ἵππος Ζιζ18. 518 39. 
λοχ μη. ὁ τροχίλος οἰκεῖ λόχμας ᾧὶ τρώγλας Ζμ11. 616 "17. 
ΟΓ1. 610 Ἷ 0. 

λόχος. κατὰ φρατρίας ὶ λόχως ᾧ φυλάς ΠεβΒ. 1809 212. 
λοχαγὸς εἰς λόχον καθίσταται κθ. 899 Ὀ7. λόχοι ΦΉΣ Ά: 
μονίων πόσοι ὁ τίνες 498. 1559 811, 14,21, 25. 

Δύγϑδαμις Ναξίων τύραννος Πεβδ. 1806 "41. οβ 1846 7. 
5811. 1562 228. 

Δυγκεὺς ὀξὺ βλέπων Ταϊο. 828 515. 49. 1483 "20. --- 
Λυγκεὺς ὁ Θεοδέκτυ πο18. 1455 Ρ29 (ΝῸΚ ἔτ ἵτρ ρ 628), 
ποὴ δἀάϊίο ρορίδθ ποιιίηθ πο11. 1462 521 (ΝοΚ 10). 

Δύγκος (υτὸϑ Ἐρἰτὶ) ,.μβϑ. 859 "17. 
λυγμός. τὸν λυγμὸν τί παύει πλγ!. 9619, 20. 17. 968 388. 

οὔ λύγξ 2. 
λύγ ἔ (οἴ Μοῦ Ῥαγβδὶρ 110). 1. διΐπηβ. Υ] λύγγες, λύξ, ῥυγξ, 

λύγα, λύγγα. τοίογίαν ἰηῖον τὰ ὀπισθυρητικα, συνιόντα πυ- 
γηδὸν ΖΙβ1. 500 16. ε2. 639}22. Ζμδὸ]0. 689 484. ἔχει 
ἀστράγαλον ὅμοιον. ἡμιαστραγαλίῳ Ζιβι. 499 024. τὴν 
λύγκα δέ φασι τὸ ὄρον κατακαλύπτειν θ16. 885 29 Βορζπι, 
οὗ 5 ὙΒθορὴν ΙΝ 816. οβθ Αγ Ῥβουᾶ 854 (Εδ]18 ᾿γηχ δὰ 
48,18. ΑΖΙ172, 80). -- 2: 14 λυγμός πλγιτ. οἴ Θαῖοα 
ΧΥ͂ 846. λυύγγα παύει πταρμός, ἔστιν ἡ λύγξ ὅταν ὑπὸ 
ὑγρῷ κατέχηται πνεῦμα περιττὸν περὶ τὸν πνευματικὸν τό- 
πον, ὁ σπασμὸς τος καλεῖται λύγξ, ῥιγώσαντας λὺγξ λαμ- 
βάνει πλγ δ. 9621, 10,18, 14. ὄξος τε παύει λυγμὸν καὶ Ἂ 
Ν ἀπνευστία, ἐὰν ἠρεμαία Η ἡ λύγξ (ΥἹ λυξ) πλγ1. 961 
21. 

λυγος. καμπτὰ αὶ εὐθυνταῖ, οἷον κάλαμος ἡ, λύγος μὸ 9. 885 
528. λύγοι, “μέρη δένδρα ᾧταϑ. 818512, 14. 

λυγρός. νείκεί λυγρῷ (ἔαρ 880) Ψψαξ. 404 Ρ15. 
φιὰν ἔχει ὥσπερ ἵππος ἢ ὀρεὺς ὦ τῶν ἀγρίων ᾧ κερατο- 86. Λυδία θ19. 881 θ46. περὶ Λυδίαν 8.89. 838 419. 52. 884 
φόρων βόνασος Ζμβι4. 668.580. Ζιβι. 498 080. πιθ2. 898 
426. ἡ ὕαινα λοφιὰν ἔχει δι᾽ ὅλης τῆς ῥάχεως, ὑὸς λοφιά 
Ζιζ82. 519516. 621. 608 "28. λοφιά, ἀϊδὲ χαίτη ΖΙβ1. 498 
θ286ᾳ. οὗ 511 28ὅ. 

λόφος. 1. ἕνια, τῶν ὀρνέων λόφον ἔχυσι, τὰ μὲν αὐτῶν τῶν 40 
πτερῶν ἐπανεστηκότα, ὁ δὲ ἀλεκτρυὼν μόνος ἴδιον" ὅτε γὰρ 
σάρξ ἐστιν ὅτε πόρρω σαρκὸς τὴν φύσιν Ζια1. 48618. 
βι2. 504}9. τῶν κορυδάλων ἡ μὲν λόφον ἔχυσα, φοινικθς 
λόφος Ζιι25. 6171}20. θ8. 592 24. --- 2. ζυπη]υ8. ἔστι 
τις ἤνεμόεις ὀλίγος λόφος (ΔΡ Διυιηδοδυ) Ῥγθ. 1408 "8. 48 

λόφυρος (ὰ λοφῶρα Ζιβ1. 601 56 ΒΚ, οοἰετὶ λόφυρα). τὸ 
τῶν λοφυύρων γένος Ζια16. 49554. Ζγγδ. 1565 "18. δ)10. 
1115. οἵ ϑρτίηρ δ παύυγ δὲ Βερτί 8 νυ Θδίίαπρ, Αγὶ 
Αθατ ᾿ρΣ 1838 Ρ10. Μαγοῦ 822. τὰ λόφυρα. καλύμενα 
Θπαπλοσβη αγ Ζια 6. 4911. Ζγγὅ. ζ δὅ "18. τῶν λοφερων δ0 
δὲν γίνεται μεῖζον ὕστερον τὸ ἀπὸ τὴς ὁπλῆς μέχρι τὸ 
ἰσχίω, τὴν κεφαλὴν μικράν, τὰς δὲ σιαγόνας μακρὰς ἔχει, 
ἀθ ῥρϑῃβδ τῶν λοφύρων Ζιβι. 8016. α16. 49654. 18. 498 
481 Αὐῦ. τῶν λοφόρων κοινόν ἐστιν ὕβρις φέ. 808 588. τοῖς 
λοφύροις διὰ μῆκος τῷ αὐχένος εἰς τὸ κάτω ὁρμᾷ τὸ πνεῦμα, 55 
διὸ ἢ ἀποψοφῦσι νμάλιστα πιά4. 895 Β1δ. 

λοφωώδης ὄγκος ἀνήει ἐκ τῆς γῆς μετὰ ψόφυ μββ. 861 34. 
λοχα γεῖν. στρατηγεῖν λοχαγήσαντα Πγ4. 1271}11. 

λοχαγίαι Πζϑ. 1822 "4. 
λοχαγός κθ. 3996. 0β1850}11. 
λοχάζειν. λοχαάζετο (Επιροὰ 227) αι2. 4881. 

428. περὶ τὴν Λυδίαν Ζιι24. 617 "19. --- Δυδοί. Λυδῶν 
πολιτεία 4.508. 501. Σμύρνα ὅσα ὑπὸ Λυδοῖς τότε" Λυδοὶ 
᾿καταπονέμενοι ὑπὸ τῶν Αἰολέων ἢ 66. 1487 41, 8. Κολοφω- 
νίων πόλεμος πρὸς τὸς Λυδός Πδ4. 1290 Ὀ17. 868 ΘΟμΗ͂ΔΓΘ 
Ασίβυουβὶθβ γάυτμα ϑογίμθα, Ἰηοηδύγαϑ86 ραΐδῦ 506. 1561 
Δ21, --- ἡ λυδιστὶ ἁρμονία Πθ1. 1842 082. 

λύειν. λύεται τοῖς ἐναντίοις, ὅσα λύεται τῶν ὑπὸ θερμῶ πα- 
γέντων ἢ ἢ ὑπὸ ὃ, ορρ πήγνυσθαι μὸ 8. 8382 581, 88 966. 
ὅτε τὸ θερμὸν λύει μὸτ. 88411, 12,18 (εἴ πήγνυσθαι "8, 
12, 18). -- τίνα, φάρμακα τὴν κοιλίαν, τὴν κύστιν λνε 
πα40. 868 Ρ29. ἡὶ κοιλία λύεται τοῖς φοβυμένοις, ἡ κύστις 
λύεται πὸ. 817582. β26. 869 54. αξανς 9418. 2.941 
519. 8..948 "18. 10. 948 586. --- τὸ ἐγρηγορέναι ὥρισται 
τῷ λελύσθαι τὴν αἴσθησιν υἹ1. 454382 (οῇ λύσις Ρ27). 
φαίνεταί τι λελυμένων τῶν αἰσθήσεων ενϑ. 462"17. μετα- 
βάλλει μὲν ἐξιστάμενον πρὸς τὰ ἀντικείμενα, λύονται δ᾽ αἱ 
κινήσεις αἱ δημιυργᾶσαι εἰς τὰς ἐγγύς Ζγδ3. 188 51, 58, 
9. --- πολλοὶ πλέξαντες εὖ ὖ (τραγῳδίας) λύυσι κακῶς πο18. 
1456 510. --- τὸν λυσάμενον παρὰ ληστῶν ἀντιλυτρωτέον 
ΗΙ3. 1164 584. πολλὲς λέλυμαι Ρβ28. 1400 "22. λυϑεὶς 
ἐκ τῶν δεσμῶν Ῥγά. 1406 29. γλῶττα ἢ λελυμένη ἢ 
καταδεδεμένη Ζιαιι. 492 082. -- σταλαγμὸς οἴνα, μυρίοις 
χοεῦσιν ὕδατος Γ μίγνυται" λύεται γὰρ τὸ εἶδος ὃ μετα- 
βάλλει εἰς τὸ πᾶν ὕδωρ Γαϊο. 828 427. τὸ θερμὸν λύει τὸ 
ψυχρὸν ἢ παύει πκὸ 2. 9868 .318. ὅταν λύηται τὸ φοινικὃν 
μγά4. 815 318. τῆς Ψυχῆς λελυμένης ἔτι τὴν τῷ σωματος 



λύζειν 

μορφὴν μένειν, ἅμα ἡ τῷ σώματος μορφὴ λέλυται ἢ ἡ 
ψυχὴ μανίας ἀπήλλακται φ4. 808 Ρ17, 26. ἀποφαίνει υ- 
θεῖσαν τὴν φιλίαν ρ9. 1429 089. λύεσθαι τὴν πολιτικὴν κοι- 
νωνίαν Πβ10. 1212 14. λυήειν τες νόμυς, τὴν πολιτείαν 
Πβτ. 1266 δι. 8. 1269 516. εἴ. 1807510. δ14.1298581. 
αἱ ἀριστοκρατίαι λύονται κατὰ μικρόν Πεῖ. 18071. πῶς 

λύεται ἡ ἄγνοια ἢ πάλιν γίνεται ἐπιστήμων Η 55. 1141}6. 
τὸς παρειλημμένυς μύθας λύειν ἐκ ἔστιν, οἵ χρῆσθαι καλῶς 
τοῖς παραδεδομένοις πο14. 1488 528. ἐὰν ἥ ἰσχυροτέρα, τὸ 

αἰσθητηρίυ ἡ ἡ κίνησις, λιΐεται ὁ λόγος, τῶτο δ᾽ ἣν ἡ αἴσθη- 
σις, ὥσπερ ὼ ἡ συμφωνία κ᾿ ὁ τόνος Ψβ12. 424 580. -- 

λύειν ἀπορίαν, ἀπόρημα. τὰ διαπορηθέντα Μη 6. 1045 522. 
ΠΎ11. 1281 22, 1282 824, 88. 1. 1275 512. ἡμβ8. 1201 
1, ΑὙΙ. 71581, 88. Γα10. 321 }10. - λύειν λόγον, λό- 
γὸν ἐριστικόν, ἐπιτίμησιν, ἐπιτιμήματα, προκαταλήψεις, 
χαλεπὸν λῦσαι δβῖτα τι18. 116 }86. 1775, 7. Φα2.18558, 
14. 8.18685. ζ.9. 289 511. θ2. 2627. Μγ1. 1012 518. 
ζβ8. 1082 510. Ηη8. 11465326. Πθ6. 1840}41. ῬΎ2.1405 
ν9. αἹ. 1858 588. 2. 1857 "7, ποϑδῦ. 146022, 8ὅ. λύεται 
ὁ λόγος, λύεται τὸ ἑαυτὸν ἀδικεῖν βῖταη αιἰθ. 445}19. Ηε12. 
11836}28. 15. 1188 527. η18. 1108 529. Ἴεβ8. 1224 6. 
ΠΎ11. 1281 Μ41- λύειν ᾧ ὁμόσε βαδίζειν τῷ λόγῳ Μν2. 
1089 48. ἀντειπεῖν ὼ λῦσαι ἡμβι., 1200 "8. πρὸς τἀναντία 
ἀπαντᾶν λύοντα ῬγΎ11. 1418 ν9. ὅσα περὶ διαβολὴν λῦσαι 
ὼ ποιῆσαι Ργ14. 1416 428. τὸ ἀποδεικνύναι ὰ τὸ λύειν 
πο19. 1460 388. λύει τις ἢ δείξας (ἀντισυλλογισάμενος) ἢ 
ἕνστασιν ἐνεγκων Ῥβ26. 1403 426. 26. 1402.581, Ρ24, γ17. 
1418 "6 Δ]. Οδθ. 8184, ἥ ἀναιρῶν ἢ διαιρῶν τι 18. 176 
086, 177 κ᾿ -- (λύειν τὴν αἰτίαν, ἔοτι λέγειν τὴν αἰτίαν 
νοὶ λύειν τὴν ἀπορίαν Οβϑ. 290 582.) --- λυτός. ὅσα λυτὰ 
ὑγριῷ, ΟΡΡ ἄλυτα μδθ. 88818. 7. 884 884. --- σημεῖον 
λυτόν, οΡΡ ἀναγκαῖον, ἄλυτον Ῥαῷ. 13571018, 16, 17. --- 
λνυτώς πήγνυσθαι, 7 ἀλύτως Ζμβ2. 8649 "82. 

λύζειν. οἱ φοβύμενοι ὰ οἱ ῥιγϑντες λύζυσιν πλγιϑ. 962038. 

Μ 15 

λυπεῖν 489 

τῶν γιγνομένων, τίκτει ἀρχομένυ τὸ ἔαρος, ἐκ ἀληθὲς τὸ 
λεγόμενον ὡς ἅπαξ ἐν τῷ βίῳ τίκτυσιν, λόγος περὶ τὸ τόχυ 
Ζιεῶ. 540 349. ζ85. 580 418, 11,14, 21. --- ἡ λύκαινα, τὰ 
γιγνόμενα τυφλά Ζιζ 85. 580 518,12. Ζγββθ. 142 58. ὃ 6. 
114 0160. --- χαλεπὸς περὶ τὴν ὀχείαν" θη φρνς πόας 

ἄλλοτι μὲν ὑχ ἅπτονται, ὅταν δὲ καμνωσι" τὰς λύκυς φα- 
σίν, ὅταν πεινῶσιν, ἐσθίειν τινὰ γὴν, μόνον δὴ τῶτο τῶν 
ζῴων Ζιζι 18. 671 Β27. (1. 809}2. θ5. 594 528,26. πρὸς 
ἀλλήλως ἡ ἧττον μάχονται" ἐκ ἀγελαῖοι" ἀνθρωποφαγῦσιν οἱ 
μονοπεῖραι τῶν λύκων μᾶλλι ον [αὐτῶν] (Δυττῶντες οἱ Ῥιο) 
ἢ τὰ κυνηγέσια" ὄνῳ ᾧ ταύρῳ κ᾿ ἀλώπεκι πολέμιος, ἐπι- 
τίθεται γὰρ αὐτοῖς" ᾿σφαζυσι τὰ πρόβατα Ζιζ18. δ511029. 
θο. ὅ94.380. 11. 609 "1. 6. 612 ΒΩ. ἔγνω δὲ φωρ τε φῶρα 
ὃ, λύκος λύκον (οὗ παροιμία) 1. 1285 39, φεύγοντες ἐρη- 
μίας 241. 1528 58. --- Ἰαρὶ δὰ ῬΜαθούϊπι Θὰπ Βοχρἰηΐδυβ 

Ρἰβοβπίατ, ἐν Κυρήνη οἱ λύκοι μίσγονται ταῖς κυσὶ ᾧ γεν- 
νῶσιν, ἐν Κρήτη λύκυς δ΄ φασι γίνεσθαι Ζιι86. 620 "6. θ28. 
601 42. ΖΎβΤΊ. 146 384 (εἴ Βτοοα, Φουγπαὶ ἀθ ΡὨγβίοὶ 1869 
1852). 688. 886}27. (Οδηΐβ Ἰαρυβ 1. οὕ ΟἿ 487. δὲ οτ 
ΚαΖι 1ὅ, 61. 80 48,8. ΑΖΎ 22, 17. ΑΖΙ172, 81.) --- οἱ 
λύκοι ἐν Αἰγύπτῳ ἐλάττως Ζιθ28. 606 .528, 26. οἵ Ηοτοὰ 
1161. (ἔογὶ Οδηΐβ δαγθιβ γϑὶ ϑἰσωθηβὶβ 88 48,8. ΑΖΙΙ 72, 
81. οἔ ϑοδπιας ρτίθο Ῥαργτγυβυγκυηάθη 884. Οἶδα, 18 
1821 1 80.) 

2. λύκος, εἶδος κολοιῶν Ζιι34. 610 17 (ΔΙδυβ ΑΙΒοτγίΐ, 
ἸἸοῖοθ Ὑβοιῖδθ, λύκιος οἱ 5. Ρίοο. ἤοτὲ Οοσνὰβ τπιοπϑάυϊα 
ΟΙΠ1226. 5Π|127, 492. 6 837. ᾿ομιθηβίοίη ΑΌΒ ἀ Βειὶ 
ΑΚαὰ 1810, 168. 80.124, 18. ΑΖι197, 558.) ν κολοιός. 

8. τὸ τῶν καλωμένων χύχων γένος Ζιι838. 622 Ρ29, 623 
4186. ἀϊδὺ α. τὸ μικρόν ἔοτὶ Ῥμαϊδηρίαμι ογἰβίβ. --- ὁ, τὸ 
μεῖζον ἕοτ Αφδίθηδθ 8ρ. --- 6. τὸ ποικίλον ξοτὶ Ὑμοτῖαιὶ 
τοὶ Γλαγρβίδθ 8ρ. οἴ δι 284. ,ΑΖΙ1 1600, 4, 2). -- εἰκά- 
ζυσι λύκῳ ψακαζομένῳ [εἰς] μύωπα ῬΎ11. 1418 48, λύχνῳ 
οἱ ΒΚ ϑρεὶ. 

ΔΑύκαια, ἀγὼν ἐν ᾿Αρκαδίᾳ τεθεὶς ὑπὴ Λυκάονος ἢ 594. 1614 δὲ Δυκᾶργος. ἀ6 εἷυ νόμοις οὐ πολιτείᾳ Πβ9.1269}20,127047, 
581. 

λύκαινα Ζιζϑ8δ. ὅ80 518. οὗ λύκος. 
Δυκαΐζων ἔθηκε τὰ Λύκαια, τὸν ἂν ̓ Αρκαδίᾳ ἀγῶνα ἢ 894. 

1514 080. Λυκαῦνος ἀγλαὸς υἱός (Πανδαρος)" ἄπιστοι γὰρ 
Δυκάονες 597. 1577 "5. 146. 1608 315. 

Δύκειον. ἐν Δυκείῳ Κὶ 4. 251. 9. 1114, Φδ 11. 219 Ρ21. 
Ρβι. 1388 528. 

Δυκία Ῥγϑ. 1409 514. ἐν Λυκίᾳ Ζιθ28. 6068 317. περὶ Λυ- 
κίαν θ121. 842 085. Ζιε16. 548 590. --- Λύκιοι οβ1848 
429. Λυκίων πολιτεία ἢ 1561 482. 

λυκόβρωτα πρόβατα Ζιθ10. 5967. 
λυκόποδες, οἷ τῶν τυράννων δορυφόροι ὅ 356. 1588 325. 
Λυκολέων ὑπὲρ Χαβρίν ΡΎΙΟ. 1411 86. 
Λυκόρμας ποταμός 6171. 847 “ς 
λύκος. 1. Ιαριβ. τοίοσίασ ἰηΐον τὰ πολυσχιδῆ τῶν τετρα- δ0 

πόδων Ζγβθ. 1428. δά. 111 522, πολυδάκτυλα Ζμδ1ο. 
688 56, καρχαρόδοντα Ζιθδ. 594 526, πολυτόκα Ζγὸ 4.111 
422, ἄγρια Ζιχ1. 488 528. ζ 18. 571 ΡΩ6, θ6. δ94 325. 
Πθά. 1888 580. -- μονόστυν ἔχει τὸν αὐχένα Ζμὸδιο. 686 
421. οἷς τράχηλος βραχὺς ἄγαν, ἐπίβυλοι- ἀναφέρεται ἐπὶ 
τὸς λύκχυς φῦ. 811 17. πενταδακτύλεις ἔχει τύς προσθίυς 
πόδας, τὺς δ᾽ ὄπισθεν τετραδακτύλως Ζμδῖτο. 688 56. αἰ- 
δοῖον ὀστῶδες, μίαν κοιλίαν, πάντα τὰ ἐντὸς ἔχει ὁ θὼς 
ὅμοια λύκῳ Ζβι. 800 θ24, 17. δ07 1 Δ (εἴ Βοβθ "πὸ 
ογὰ 207). ΞΞς ὀχεύει ὼ ὀχείεται τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ ὼὶ 8ὁ0 λύμη. φθοραὶ 
κύων, κύει ἢ τίκτει καθάπερ κύων τῷ χρόνῳ ἢ τῷ πλήθει 
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1211 822. 12. 1218 "88. Ῥβ23. 1898}17. 491. 1δ58521. 

492. 165880. 494. 1558 16. ἡ κρυπτία πότερον τῶν “Δυ- 
κύργυ πολιτευμάτων ἕν ἐστιν ἢ 49ὅ.1808 "20. ἀπεδήμησεν εἰς 
Κρήτην Πβ10. 1211}25. τῶν μέσων πολιτῶν ἦν ἣν ΠῚ. 1296 
420. Θάλητος ἀκροατὴς ΠΡΙ2. 1214.329. ἥκιστα οἱ χρόνοι, 
καθ᾿ ὃς γέγονεν ὸ Λυκῦργος, ὁμολογῦνται [490.15668514. 

Δυκό φ ρων ἃ σοφιστὴς νόμον ἔφη ἐγγυητὴν ἀλλήλοις τῶν 
δικαίων Πγ9. 1280 "10. Δυκόφρων (ὁ “σοφιστὴς ΑἸοχ 8ὰ ἢ ]) 
φησὶν εἶναι τὴν ἐπιστήμην συνυσίαν τῇ ἐπίστασθαι καὶ Ὄ ψυχῆς 
Μηθ. 1045 "10, τὸ ἔστιν ἀφεῖλεν Φα2. 185 528. ἐπιχειρη- 
τέον πρὸς ἄλλα τῷ εἰρημένα, ἐὰν μὴ πρὸς τὸ κείμενον ἔχη 
τις ,ἐπιχειρεῖν- ὅπερ Δυκόφρων (ὁ σοφιστὴς Αἴοχ δὰ ἃ 1) 
ἐποίησε προβληθέντος λύραν ἐγκωμιάζειν τι1ὅ. 114582. 
Ὄχθιρὶα τῷ κατὰ τὴν λέξιν ψυχρῦ Θχ. 60 δβοτυπίαν Ργη8. 
1405 085, 1406 51. ὃ ὃ ὃ εἰς Πειθόλαον τις εἶπε ὼ Δυκόφρονα 

ἐν τῷ ̓ δικαστηρίῳ Ργϑ. 1410517. Λυκόφρων κενόν τι πάμ- 
παν εἶναι τὴν εὐγένειαν ἔγραψεν 82. 1490510. 

Δύκτιοι ἄποικοι τῶν Λακώνων ΠβΙ1ο0. 1271 }28. 
λυκώδης. ἡ ὕαινα τῷ χρώματι λυκώδης Ζιζ 82. 519 Ρ15. 

'ακϑὶ Αἰθδ᾽ συϊ]. 
λυμαίνεσθαι. θηρία ἃ ἁ λυμαίνεται τὰ κηρία Ζιθ21. 605᾽)10. 

ἐαν τις λυμαίνηται τῷ ἀραχνίν Ζιι89. 628 420. θλίβει καὶ ὼ 
λυμαίνεται τὸ μακάριον Ηα11. 1100 }28 (οὔ ῥυπαίνειν αϑ. 
1099 Ρ2). λυμαίνεσθαι, ἍΡΡ ἐξακριβῶν Ηκδ. 111515. 

ὦ λῦμαι ἀνθρώπων Ηκῦ. 1116 321. 
λυπεῖν Πεβ. 1808 587. Ορρ εὐφραίνειν ΡΎῚ. 1404 45. --- 



440 λύπη 

λυπεῖσθαι. ἔστι τὸ ἥδεσθαι ὺ λυπεῖσθαι τὸ ἐνεργεῖν τὴ αἰ- 
σθητικὴ μεσότητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ κακόν ΨΥΊ. 481510. 
λυπηθέντες, ΟΡΡ ἡσθέντες ρ8. 1428 440. λυπεῖσθαι λύπην, 
τινα ηβ8. 1224 ν20. ΥἹ. 1229 387. τὺς πατραλοίας, ὅταν 

τύχωσι τιμωρίας, ἐδεὶς ἂν λυπηθείη Ῥβϑ. 13838629. λυπή- 
σεται Ἠὸ 2. 1121. Δ2. ηΕΎΪ. 1229 387. ἡμα 28. 1192 ῬΩ2, 

26. λυπηθήσοιτ᾽ ἂν ηεγῦ. 1282 "12. 
λύπη. περὶ ἡδονῆς ἢ λύπης Ηη12- τ18, λύπη ἀοῦ Ρα1. 1869 

086. Ηχ2. 1118 "7. λύπη ἢ ταραχή. λύπη ταραχωΐδης Ρβϑ9. 
1886 "28, 18. ὅπυ αἴσθησις, ἢ λύπη τὰ ἡδονύ ψβ2. 418 
μ28. ἡ ἡ λύπη ἐν τῷ ἐπιθυμητοιῷ τὸδ. 120 39. ἡδονή τε καὶ 
λυπη κοινὰ ψυχῆς ὸ σώματος αι1. 486510. ἥ λύπη κατα- 
ψνξις τῷ τόπυ τὸ περὶ τὰ στήθη πια18. 900527. ἡ λύπη 
κακόν, καθ᾽ αὐτὸ πᾶσι φευκτὸν Ἠη14. 1163 . κ2. 1112 
Ρ19, φεύγομεν ὰ διώκομεν καθ᾽ ἡδονὴν ᾿, λύπην ἅπαντα 
γ8 φεύγειν. -- ἡ λύπη ἡ ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας, ἀπὸ τῷ λο- 
Ὑγισμὺ εἶτα Ηη8. 1160.326. ηεγά. 1282517. βδ, 1222 "11. 
αἱ δι’ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἡδοναὶ αὶ λῦπαι Ηη8. 1160 49. αἱ 
ἄνευ λυπῶν ἡϑοναί ΠβΊ. 1261 58. λῦπαι οἰκεῖαι, αἱ ἐπὶ τὴ 
ἐνεργείᾳ καθ᾿ αὐτὴν γινόμεναι ἩΗκχὅ. 117ὅ 17, 21. οἵ βὲ. Ὁ 
1104 Β4. λῦπαι σωματικαί, λῦπαι ἐν τῷ πράττειν, μεμνὴ- 
σθαι, ἐλπίζειν ῷηϑ. 241 38. λύπη φθαρτική ἨΕΎ1. 1229 
884, 40. 

λυπηρόν, ἀοῖ Ραιι. 1870 48. σοὶ μισητόν Ηκδ. 1176 .311. 

σ' 

- 0 

κακὸν φθαρτικὸν ἢ λυπηρὸν Ῥββ8. 188514. αἰσθάνεσθαι 25 
τὸ λυπηρῶ ὼ ἡδέος Πα. 1268 518. λυπηρὸν τὸ βίαιον, τὸ 

μαγαδίζειν 

Πβ1.1266}12. 8.1268}80. λύσις ἀπορίας, τῶν ἀπορω- 
μένων Ταῦ. 821512. μβ2. 354}22. Μβ1. 996 "29. Φύ5. 
268 481. ἼἜη12. 1246 014, ἔχει τινὰ λύσιν πρὸς ταύτην τὴν 
ἀπορίαν, ὅτι ψβι:. 422 228. ἔχει τι τὴν αὐτὴν λύσιν οβιε. 
291381. ὦ συμβαίνει ἡ λύσις Ἠη14. 1168 δρ, --α λύσις, 
ἀοῦ ἐμφανισις ψευδὺς συλλογισμῦ παρ᾽ ὃ ψευδής τι 4. 
119 528. 18. 110 29. λύσεις τῶν φαινομένων ἐλέγχων τιϑ. 
110 "4, δ. ἡ λύσις τὴ μὲν ὅτι ψευδὴς τὴ δ᾽ ὅτι αὶ συμ- 
περαίνεται Φαϑ. 186 828. λύσις τις πρὸς τὸν ἐρωτῶντα ἷκα- 

νῶς ἔχει, πρὸς τὸ πρᾶγμα ὄχ ἱκανῶς Φθ8. 268515. ἡ λύσις 
τῆς ἀπορίας εὕρεσίς ἐστιν Ηη4. 1146 »7, περὶ λύσεως ἐν- 

θυμημάτων. Ρβ25. περὶ λύσεων ἢ ἐνστάσεων Ρβ22. 1391 
δ, λύσις ἐπιτιμήσεως Πθ6. 1841 84. περὶ ἐπιτιμήσεων ἡ 
λύσεων, περὶ προβλημάτων καὶ ἢ λύσεων πο26. 146218. 26. 
1460}. εὑρεῖν, ἀποφέρεσθαι, φέρειν λύσιν τθ14. 168 δ, 
164 518. 117. 1716321. Γαδ.821 12. οἱ ἔλεγχοι τῇ αὐτῇ 
λύονται λύσει Μζο. 1082 88. 

λυσιτελεῖν τοῖς κρείττοσι Πβτ. 1267.5»29. τὸ τῷ κοινῷ λυ- 
σιτελῶν Πγ1. 1219 59, τὰ περιτταὶ ὼ καλὰ κ᾿ διαγωγὴν 

ἔχοντα ἡδεῖαν ἄνευ τῷ λυσιτελῶῦντος αρδ. 1250 580. 
λυσιτελής. τίνα λυσιτελέστατα Πα11. 1268 "16. 
λυτικὰ φάρμακα πχζιο. 949 55. -- λυτικὰ ἐνθυμήματα ὑκ 

ἔστιν εἶδός τι ἄλλο τῶν κατασκευαστικῶν Ρβ26. 1408 "25. 
λυτρῦσθαι μνᾶς Ηε10. 1184}82. ὁ λυτρωθείς, ὉΡΡ ὁ λυ- 

σάμενος ΗΙ2. 1164 584. --- λυτρωτέον τὸν πατέρα ΗΙ2. 
110ὅ “, 

παρὰ θυμόν Ἡεβ1. 1228 580-84, 520, 28. τὸ κατ᾽ ἀρετὴν 
ἥκιστα λυπηρόν Βὸ 2. 1120 227. ἐχ ἅπασαν ὑπόληψιν δια- πληγέντι ὑπὸ ὕδρυ 8.821. 1582 "22. 
στρέφει τὸ ἡδὺ ἢ τὸ λυπηρόν Ηζδ. 114014. --- λυπη- λυττᾶν, λυσσᾶν. λυττῶσιν ἅπαντα τὰ δηχθέντα ὑπὸ κυνὸς 
ρῶς πράττειν ΗγΥ1. 111012, διδόναι Ηδ 2. 1120529, ὁρᾶν δε λυττῶντος Ζιθ22. 604 36. τὴν ὄφιν λυσσᾶν ἰδ πληρυμένην 
ποά. 1448 ὑ11. [84. 1584 520. 

λυπητικός. ὁ ἐπὶ τύτοις λυπητικός ἥμα28. 1192 522. λύχνος Ζγα 18. 124 384. μα4. 842 38. ἢ 588. 1514". 
λυπρός. γίνονται ἀκρίδες ὅτ᾽ ἐν τῇ ὀρεινὴ (γῇ) ὅτ᾽ ἐν τὴ πλίσσατο λυ: ὕχνον (ἔπρ 420) αἱῶ. 4371}26. αὐτὴ καθ᾽ 
λυπρᾷ, Ζιε28. δδ6 834. αὐτὴν ἡ τῦ λύχνυ φλὸξ ἐντιθεμένη πλείονι φλογὶ κατακάιται 

λύρα. ἡ λύρα φθέγγεται Μδ12. 1019 515, ὁ αὐλὸς ἡδίων ξ5ς ζό. 469 "88. ΤΟ δ ες 860 3271. 66. 868 3286. ὥσπερ λύ γοὶ 
τῆς λύρας πιθ48. 92238. --- τὴν πλειάδα Μυσῶν λύραν φαίνονται οἱ τῷ βατράχυ ὀφθαλμοί Ζιδ9. 586 .518. ἴρις ὕλη 
ἐκάλει Πυθαγόρας { 191. 1512 381. --- λύρα, ρἱϑοῖβ αυϊάδηι, ἢ περὶ τὲς λύχνυς Μγ4. 814 420, 27. πρὸς τὸν λύχνον 
4ὰϊ ἀοβηϊτί ποη Ῥο εδὺ Ζιδϑ. ὅ835 "17. προστήσασθαι τὴν χεῖρα πρὸ τὸ φωτός πλα28. 960.521. οἱ 

Δυρναντιεῖς οἱ κατὰ Φασηλίδα σϑ18 88. [288. 1521 840. ποικλταὶ ἐργαζόμενοι πρὸς τὸν λύχνον πολλάκις. διαμαρτά- 
Λύσανδρος ΠΕΙ. 18301}19. 7. 1306}88. Δ. Λάκων ΤΙ17. 40 νυσι τῶν ἀνθῶν μγ4. 815 321. οὔ χϑ. 198 Ρ20. ὀσμὴ λύχνν 

1166. μεγαλόψυχος Αδ13. 97 021. μελαγχολικός πλὶ. ἐἀποσβεννυμένυ Ζιθ 24. 604 580. εἰκαάζυσι λύχνῳ (εἰ ΒΚ, 
958 320. λύκῳ οοἀὰ) ψακαζομένῳ μύωπα Ργ11. 1418 "8. 

᾿γβὶδβ τὸδρ οἷον ἐν τῷ ἐπιταφίῳ ΡΎΙΟ. 1411 581 (οΥ 1.8 λωβᾶσθαι τὴν αὔξησιν τῶν σωμάτων, τοὶ σώματα, τὰ εἴδη 

λύττα, νόσημα κυνῶν Ζιθ22. 60455. λύτταν ἐπιγίνεσθαι τῷ 

2, 60). ῥτίμηυβ ῥγοβίδσὶ βοιὰ8 δγίθηι ἀϊοθπὰϊὶ ἢ 181. 1500 
028. 

Δυσιθίδης (Λυσιθείδης ϑρΡ6] 6 δου!) ρῶ. 1422 22, οὗ ϑρρὶ 
Ρ116. 

Δυσικλῆς, ῥγο Θχϑιαρίο ροδίίυϑ, μαρτύρησόν μοι, ὦ ἦ Λυσικλῆς 
(Καλλίχλεις Βρᾳ}) ρ16. 1482 84. 

λυσιμελὴς Ἔρως 98. 1492 081. 
λύσιμος συλλογισμός, ὉΡΡ ἄλυτος Αβ21. 10 581, 84. 
λύσις, οὔλνειν. λύσις τῶν κοιλιῶν πχζϑ8. 9417 029. ---- ἡ λύσις 
ὼ ἄνεσις τὴς τορλυδμνς ἐγρήγορσις υἹ. 454 Ρ21. --- αἱ νο- 

Πθ4. 1888 510. «11. 1258 "87, τὸ γῆρας Ῥαϑδ. 1861}14. 
- μὴ ἡ διεφθαρμένοι καὶ Ὁ λελωβημένοι τὸ κριτήριον Μκθ. 1068. 

λώπιον οὐ ἱμάτιον, ὀνόματα ὀυο, ὧν ὁ λόγος εἷς ταῖ. 103 
410, 27. ζ11. 149 824. (6. 168 380. Φα2. 185 "20. γϑ8. 202 
519. Μγά. 1006 Ρ26 ΒΣ. 

λωποδυτεῖν Π1. 1261 54. 
τολωποδύτης, εἶδός τι ἀνελευθερίας Ηδ8. 1122 51. 
λῴστον Μία ϑρίρτ Ὀεΐδοο) Ηαϑ9. 1099 327. ἡεα]. 1214 "5. 
Δὼ τοφάγοι. τὺς Λωτοφάγωυς καθεύδειν ἑξαΐμηνον ἢ 564. 

1570 44. 

μιζόμεναι (περὶ φόνες) λύσεις Πβ4. 1264 382. --- τραγῳ- λω φᾶν. τῆς νυκτὸς λωφῶσιν αἱ ἀναθυμιάσεις μβὅ. 862 ", 
δίας λύσις, μύθων λύσεις, ορρ δέσις, πλοκή ποῦ. 1454 δ 
481. 18. 1456}24, 28, 1450 39. --- λύσις νόμων, πολιτείας 

Ν 
μὰ τὸς θεύς, κον ἔγωγε ρ1θ0. 1482 34. 
μαγαδίζυσιν ἐν τὴ διὰ πασῶν συμφωνίᾳ" μαγαδίζυσι 

τῷ κύματος λωφῶντος πχγ9. 984 "16. καταψυχβὲν τὸ 
ζέον ὑγρὸν ἐν ἡμῖν λωφᾷ πα19. 861 "6. 

ταύτην, ἄλλην ὁὲ ὑδεμίαν πιθ89. 921 412, 29. 18. 918 
Βά40. 



μαγεία 

, ᾿ ᾿ , » Ὅν ε , 
μαγεια. τὴν γοητικὴν μαντειαν ὑδ᾽ ἔγνωσαν οἱ μᾶγοι 81. 

1419 "8. 

μαγειρεῖον θ85. 838 38. προσπέτεσθαι πρὸς τὰ μαγειρεῖα 
Ζμ48. 629 8433. 

μαγειρικὸν πῦρ, ἀϊδὶ χαλκευτικόν πνϑ. 48 38ὅ. 
μάγειρος τθι. 151 "6. ορρ δαιτυμὼν ΠΎῚ1Ὶ1. 1282 528. 
Μάγνης (κωμῳδοποιός) ποϑ. 1448 484. 
Μαγνησία. τὰ ἐν Μ. πρόβατα πι41. 896526. τὰ ἐν Μ. 

θερμὰ ὕδατα πκδ16. 9817. 17. 987}11. 
Μάγνητες ᾧ- Περραιβοί Πβ9. 1269"7. Μαγνητες οἱ ἐπὶ τὸ 

Μαιανδρῳ Πὸδ8. 1289 "89. ἢ 588. 1618 "48. 
Μάγοι. οἱ Μάγοι τὸ γεννῆσαν πρῶτον ἄριστον τιθέασιν Μνά. 

1091 10. οἱ μάγοι πρεσβύτεροι τῶν Αἰγυπτίων { 8. 14Τῦ 
485, παρὰ Πέρσαις 80. 1419580. μαΐγος τις ἐλθὼν ἐκ 
ἸΞυρίας εἰς ᾿Αθήνας Γ᾿ 21. 1419518. 

Μαάγυδος. κατὰ Μαάγυδὸν (οοδὰ Μύγαλον) τῆς Παμφυλίας 
7288. 1521 438. 

Μάγων ὁ Καρχηδόνιος τρὶς τὴν ἄνυδρον διῆλθε μὴ πίνων 99. 
14948511. 

μαδαρός. αἱ ἀκαλῆφαι τῷ θέρες μαδαραὶ γίνονται Ζιὸ θ. 681 90 
5γχ4, οὗ ἀκαλήφη Ρ 28 "84. 

μαδιγένειος. ἧττον γίγνονται φαλακροὶ οἱ μαδιγένειοι ΖΙγ11. 
518 520. 

μᾶζα. ὅσα περὶ ἄλφιτα ἢ μᾶζαν ἡ τὰ ὅμοια πκα. μᾶζα, 
ἀϊδὶ σταῖς πκαϑ. 921 082. 15. 929 837. 28. 929 19, ἀἰδὺ 26 
ἄρτος πκαβϑ. 921 21. μάζη δελέατι χρῶνται Ζιθῶ. 591521. 

μαζός. δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν (Ηοπι Ἑ 398) π021. 1488 37. 
μάθημα. τὰ μαθήματα ἀοοιτῖπα ταδεμοιηδίϊοβ. γέγονε τὰ 

μαθήματα τοῖς νῦν ἡ φιλοσοφία ΜΑΘ. 992."82. ἁψάμενοι 
᾿ τῶν μαθημάτων ΜΑὅ. 986 "24. ἅμα ἐκ τῶν μαθημάτων τ0 
ἐθήρευον ὦ ἐκ τῶν λόγων τῶν καθόλυ Μμ8. 1084 "24. τὰ 
μαθήματα περὶ εἴδη ἐστίν ΑὙ18. 1951. ἐδὲν συμβεβηκὸς 
λαμβαάνυσιν ΑὙ12. 18.311. ἔνια μαθήματα (ἐμθοτοπιδίδ 
τοδιίμϑμιδίϊοα) ἥ χωριστὰ θεωρεῖ Με. 1026 39 ΒΣ. τὸ φυ- 
σικυίτερα τῶν μαθημάτων Φβ2. 19458. ἡ ἐν τοῖς μαθή- ες 
μασιν ἁρμονική Μβ2. 991}21. τὰ δεικνύμενα δια τῶν 
μαθημάτων μαϑ. 889 5838. ὑπεναντία τοῖς μαθήμασιν ΟὙ1. 
299 54. οἱ ἐν τοῖς μαθήμασιν ΟὙ 4. 802 529. ατ9868 Ρὅ. 
τὰ ἐν τοῖς μαθήμασιν Μγ8. 1006 320. 3. 1004 49. β2. 996 
429. μ8. 1071}18. Φβ9. 200 315. 7. 198 217. τθβ8. 158 40 
29, ατϑ10.819, 9111. 

μαθηματικός ἰοιίοτο τῦ μανθάνειν δϑπδὰ υξαγραίστη Υἱὰθ- 
ἴν, αἱ μαθηματικαὶ ἡδοναί Ηκ 2. 1118 17, 16 αἱ κατὰ 
διάνοιαν ἢ θεωρίαν 4. 1114 21. η18. 116851. (οὔ ἡδονή 
Ρ814585). --- ἡ μαθηματική, ἀἰβοὶ ρ! πα ταδιβοιιδιϊοθ. ἡ 46 
μαθηματικὴ μέρος ἐστὶ τὴς φιλοσοφίας ΜεῚ. 1026 37. κά. 
1061 582. 7. 10θ4 "2. ηεβ1. 1219 Δ17. τὸς τῶν μαθημα- 
τικῶν ἀρχὰς ϑεωρῆσαι τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἐστί Μκ 4. 
106118. ἡ μαθηματικὴ περὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως, περὶ ἀκί- 
νητα ἀλλ᾽ ὦ χωριστά, τὰ μαθηματικὰ χωριστὰ τῇ νοήσει τὸ 
κινήσεως ἐστι. τὰ μαθηματικὰ ἀὶ κεχωρισμένα ὡς κεχω- 
ρισμένα νοεῖ ἡ ψυχή 5ἷπι Φβ2. 198 022-194512. ΜΕΙ. 
1028 841 ΒΖ, 14. κῦ. 1064 382. μ1.1076382-8.10718}6 ΒΖ. 

κΙ1. 105912, 18. 8. 1061 828. νϑ. 1090 329. ΟὙ. 299 

418 (οἵ Ζμα!ι. 841 "10). 1. 808.328. ΑὙ18. 19"7. ΨαΙ. [6 
408 015. γ1. 481 015. Ηζϑ. 1142.518. ΖκΙ1. 698 826. --- 

(αἰϊεον ῬΙδῖο βίαζαϊξ ἀθ παίαγα σϑγῦσα τωδι μϑυνδίϊοασαμι, ταὶ 
μαθηματικὰ ὁσίαι Μζ2. 1028 "20. η1. 1042 312. λ1.1069 
185. τὰ μαθηματικὰ μεταξὺ τῶν εἰδῶν ἢ τῶν αἰσθητῶν 
ΜΑΘ. 98116 Βς. βι1. 995 17. 6. 1002 "14. κι. 1069}. 50 
αὖ εἰδητικῷ ἀριθμῷ ἀϊδεϊπραϊθας πιδιμοταδίίου Μμ6. 1080 
Υ. 
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421, 28. 7. 1081 819. 8. 1083 03. 9. 1086 85. νῷ. 109010. 

Ε11. 1415 029. ὁ μαθηματικὸς ἀριθμὸς μεταξὺ εἰδητικῦ ᾧ 
αἰσθητῷ Μνϑ. 1090 "86. ἰδίας ᾧ αὶ μαθηματικὰς ὑποθέσεις 
λέγυσιν Μμ9. 1086310.) --- τὰ μαθηματικά, ορρ τὰ 
αἰσθητά ΜΑΒ. 990 316, 989 82. ζ10. 1036 84. Ογθ. 806 
426. αι. 446 "1ὅ. μαθηματικὴ γραμμή, ορρ φυσική Φβ2. 
194510-12. δ13. 222 81ὅ. μαθηματικὰ μεγέθη Φγά. 208 
"28. τὰ μαθηματικὰ ἔχει δεξιὰ αὶ ἀριστερά ῷδ1. 208 Ρ28. 
ὕλη νοητὴ ἡ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ὑπάρχυσα μὴ ἣ αἰσθητα,, οἷον 
τὰ μαθηματικά Μζτ1ο. 1088 512. οὗ κι. 1069 Ρ16. --- ἴῃ 
ἀοοίτγ 8 οατπὶ ταδυ δ οπιδύϊοβ οορτιαιῖθ ἀἰβέϊηραϊ αν ἀστρολο- 
γία, ὡρμονική, ὀπτιιὴ μαθηματικὴ δὺ αἰσθητικὴ ΑὙ18. 19 
41. οἵ Μβ2. 991}21. ἡ γεωμετρία, περὶ γραμμῆς φυσικῆς 
σκοπεῖ ἀλλ᾽ ἀχ ἧ φυσική, ἡ ὀπτικὴ μαθηματικὴν γραμμὴν 
ἀλλ᾽ ὁἐχ ἢ μαθηματική Φβῶ. 194.511. οἱ μαθηματικοὶ τὰ 
περὶ τὴν ἀστρολογίαν δεικνύυσιν Ζμαι. 6839 01. ΟβιΙ4. 2917 
48.298 516. 10. 291 9, ἀστρολογία οἰκειοτάτη φιλοσοφίᾳ 
(φιλοσοφίας ΒΚ) τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν Μλβ8. 1018 
νά, -- ἀρχὴ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς αἱ ὑποθέσεις Ἠηϑ. 1161 
417. οἱ τά ἄτομα λέγοντες μαΐονται ταῖς μαθηματικαῖς 
ἐπιστήμαις, κινῶσι τὼ μέγιστα τῶν μαθηματικῶν ΟὙ 4. 
808 521. αὖ. 21111. --- τὰς μαθηματικὰς ἐπιστήμας 
φασκυσιν ἐδὲν λέγειν περὶ καλῶ ἢ ἀγαθὺ Μμϑ8. 1018438. 
β2. 9965385δ. ἐκ ἔχυσιν οἱ μαθηματικοὶ λόγοι ἤθη Ῥγ16. 
1411519. μαθηματικοὶ ἢ, νέοι γίνονται, φρόνιμοι δ᾽ ὅ Ηζϑ. 
114212, 17. μαθηματικὴ ἀκριβολογία Μα8. 9955315. μα- 
θηματικῇ πιθανολογῶντος ἐκ ἀποδεχόμεθα ἨαῚ1. 1094 26. 
--- ρυγοδιθιιδῖα ὅσα μαθηματικῆς μετέχει θεωρίας πιεϑ910 
510-918 .516. --- τὴν ὑποκειμένην ἐσίαν ὡς ὕλην μαθημα- 
τικωτέραν ἄν τις ὑπολάβοι ΜΑ 9. 992 "2. --- μαθημα- 
τικῶς λέγειν Μαϑ. 995.36. μθ. 1080 Ρ26. 

μάθησις, δχοιαρίαπι ἐντελεχείας τῷ κινητῶ ΦΎ1.20118. 8. 
202 582. Μχθ. 1066})19. ἡ μάθησις πῶς μία εἴδει Φε4. 2217 
518. τῶν ζῳων ἔνια κοινωνεὶ τινὸς μαθήσεως, παρ᾽ ἀλλή- 
λων, παρὰ τῶν ἀνθρώπων, ὅσαπερ ἀκοῆς μετέχει Ζμ1. 608 
417. Ζμβ11. 660}1, πῶς ἡ μαθησις γίνεται τῶν λεγομέ- 
νων ὥστ᾽ ἀντι σθαι τὸ ἀκυσθέν Ζγε2. 181 526. μα- 
θήσει, διὰ μαθήσεως, διὰ μάθησιν, ἀϊδι ἔθει, ἀσκήσει, φύσει 
Ηα10. 1099 515, 19. Μθδ. 1041 "88. --- ἡὶ μάθησις ἀναά- 
μνησις (ΡΙα1) ΑΒβ21. 61.522. ἡ μάθησις διὰ προγιγνωσκο- 
μένων, διὰ τῶν ἧττον γνωρίμων φύσει ΜΑΞϑ. 992 "80. ζά. 
1029Ρ4. ΑὙΙ. 1181. τζ 4. 141.380 (ἐγὰ διδασκαλία, οἵ 
Ηζϑ8. 1189 526). --- μαθήσεως δεῖ ἐπιθυμεῖν Ηγ8.1111481. 
μετὰ λύπης ἡ μαθησις Πθδ. 1839 329. ὡς εἰς τυπωδὴ 
μάθησιν κθ. 8391 512. --- μάθησις διανοητική ΑὙΙ. 71 21 ὟΣ. 
τίς μάθησις βάναυσος Πθ2. 18817}}9. μαθησιν ἰδίαν ἣν ἂν 
δόξῃ διδάσκειν ΠΘθ1. 1887 326. μαθήσεις ἕτεραι Πθ8. 1888 
440. οἱ περὶ γεωμετρίαν ᾧ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας μα- 
θήσεις τηϑ. 168.510. τὴν αὐλητικὴν ἤγαγον πρὸς τὰς μα- 
θήσεις (ἃ αἰδοὶρ!παπι ἰανθηίυς8) ΠΘθΘ. 1841 381. ἐν οἷς 
ἡ θεωρία κάθαρσιν μᾶλλον δύναται ἢ μάθησιν Πθ6. 1841 
423. --- τὰς μαθήσεις ποιεῖσθαι διὰ μιμήσεως ποά. 1448 1. 
ἐν ποίοις ὀργάνοις τὴν μάθησιν ποιητέον Πθ6. 1841 52. 

μαθητὴς Ξενοφάνους ΜΑῦ. 986 Ρ22. 

μαθητικός. ζῷα φρονιμώτερα αὶ μαθητικώτερα ΜΑῚ. 980 
521. μαθητικώτερον τὸ ἦθος τῶν θηλειῶν Ζιι1: 608 521. 

μαῖα. 1. οἰὐϑιοίτίχ ΖΙη10. 687 39. --- 2. δηΐτοδ!. τῶν καρ- 
κίνων τὸ μέγιστον ἐστι γένος ὡς καλῶσι μαίας, Τοΐοσία 
ἱπίϑν τιὺς πελαγίυς, ἰηΐον τοὺς ὀστρακοδέρμως τῶν καρκίνων 
Ζιδῶ. δ2δ)»Ὑά. θ11. 601 818. Ζμὸ8. 684 86. ἡ σωτηρία αὐ- 

“ ΄-« 2 “  ρ ͵ ΝῚ 2 ᾽ν 

ταῖς τῷ ὀστρειώδεις εἶναι γίνεται, ἔχυσι τὸς ὀφθαλμὸς ἐν 

ΚΚΚ 



442 Μαίανδρος μακρός 

μέσῳ ἢ ἐγγὺς ἀλλήλων, χρῶνται ὀλίγῃ κινήσει, πολὺ αἷρ- 84, 1101 4, δ, 8. ι9. 1169 4, 17, 24, 1170 52, 8 (00}} 
ότεροι οἱ πόδες αὐτῶν πρὸς τὴν πορείαν, αἱ μαῖαι λεπτο- 1169}8, δ, 1110 54). κΊ. 401 Ρ28. τὸ μακάριον, βγῃ εὑ- 
σκελεῖς Ζιδϑ. δ2118. Ζμδϑ. 684 49, 8, 6, 10. (πο δαιμονία ΗἨα9. 1099 Ρῶ. 11. 1100 29, 1101 Ῥδ. δρᾶ ἀϊδὲ 
ΑΙθογίο, ἰδ βαυϊηδάθ ἀθδ Μαγββὶ}δὶβ Βοϊοπίο οὐ 6110, υὰ μακάριος εἰ εὐδαίμων: ἄθλιος μὲν ἐδέποτε γένοιτ᾽ ἂν ὁ 
ἀϑηοτθ ἀθ [οοθαῃ Βοπάο]οιίο ἂρ ὥθϑῃ ἀθ οδποτίβ ΧΥ͂ΠΙ 6 εὐδαίμων, ὁ μὴν μακαριός γε, ἂν Πριαμικαῖς τύχαις περι- 
12, στδιηθοὶδ Ῥποίογασι ϑ0] σι θγῸ,. σΌ ΠΟΥ τλαα Ο Π1|161, πέση Ἠα11. 1101 58, 19-21, οἵ ζωὴ ἄλυπος μακαρία 
81642, 1 471, δι. Μα)α βαᾳυϊπαάο Ε' 818, 66. ΚαΖμ!146, Οβ!Ι. 284 429. μακαριώτερος Ἠα 11. 1100 Ρ26. μακαριω- 
3. ΟΥ. Ὑουηρ 261. ἔογτί ϑιθῃουσυποδυβ Ρμδδηρίαπι ΑΖΙΙ τάτη ζωή Ηιϑ. 1170 528. --- μακαρίαν (οἱ ΕΥ̓ ΖΒΟΒΘ, μα- 
1δ4, 1α.) κρὰν ΒΚ) βαλλειν ηεη14. 1241}11. --- μακαρίως ζῆν, 

Μαίανδρος θ161. 846 "26. Μαγνητες οἱ ἐπὶ Μαιανόρῳ Πδὃ 8. ́Ά΄ὸ βεβιωκέναι Πη2. 1324 524. 68. 1388 38. Ηα1]. 1100 833. 
1289 "40. 888. 1678 Ρ44. γεα]. 1214 581. 8. 1215810. 

Μαιδική θ1. 880 36. περὶ τὴν Παιονίαν ἡ τὴν Μαιδικήν Ζιβι. μακαριότητι διαφέρειν Ἡκβ. 1178 Ρ22. 
δ00 82. ι4δ. 680 3519. μακαρισμός, εγὰ εὐδαιμονισμός, ἀϊδὲ ἔπαινος, ἐγκωμιον 

Μαιδῶν χώρα τὴς Θρῴκης θ115. 841 321. Ραϑ9. 1861088. 
Μαιμακτηριών. κατὰ, περὶ τὸν Μαιμακτηριῶνα μῆνα Ζιε! 4. ι᾽ι. Μακεδονία οβ1850516. πλ1. 954 582. ἄιλιπποι, Πιερία, 

δ46 08. ζ29. ὅ18018. μηνὸς Μαιμακτηριῶνος Ζιζ11. 666 ᾿μαθιωτῶν χωρα τὴς Μακεδονίας θ42. 838 528. 41. 838 
418. τὸ Μαιμακτηριῶνος Ζιθ1 2. 591 384. 818. θ8. 885 384, [248. 1528 521], 1524 31. ΙὩΟΓΘδ ρορα]ὶ 

μαιμᾶν. αἰχμὴ μαιμώωσα (οχι Ο 642), τὸ μαιμᾶν ἐνέρ- Πη2. 1324}15. ἀποικίας ἔστειλαν ἀξιολόγως εἰς Μακεδονίαν 
γεια. 16 τὸ ἄψυχον ποιεῖ ἔμψυχον δοκεῖν Ῥγἃ11. 1411 52, Ἐρέτρια ᾧ Χαλκίς 560. 1570 342, 
8, οὗ ἐνέργεια Ρ251 380. τὸ Μακεδονικὸς μέθδιμνος, μετρητής Ζιθ9. 698 54, 1. Μακε- 

μαίνεσθαι 682. 882 "22, ἐγῃ ἐξεστάναι ΤΓα8.825320. προσε- δονικὴ ἄσφαλτος θ121. 842 "17. 
ποιήσατο μανῆναι ποϑ. 1451326. ὁ μαινόμενος πχζά.948 Μακεδόνων βασιλεῖς ΠεΙ0. 1810 589. Φιλόξενος τις Μακε- 
424, δγὼ ἡλίθιος, Ορρ ὁ νῶν ἔχων Ηγὅ. 1112. Δ20. ἀϊδὲ ἀν- δὼν οβ1851 "88. 
δρεῖος ἡμαδ. 1185 "24. --- ἐὰν ἵππος ἀσιτήσας τὰς ἔμ- μακραύχενος (1,00 Ῥὰγ 196). τὰ μακραύχενα ἀνίατα 4πο- 
προσθεν ἡμέρας εἶτα μανὴ Ζιθ24. θ04 8. --- ἄμπελος μαι- 386 τωοᾶο Ὀίδαηι Ζιθθ. 595511. 
νομένη θ161. 846 488 (οὗ 5 ὙΒοορὰτν ΙΥ̓͂ 47). μακροβάμων ὰ βραδυβάμων Φφθ. 818 38. 

μαινίδιον. μαινίδια μικρά Ζιζ 16. 569 318. (Βαίοουϊα ὥακαθ. μακρόβιος. περὶ τῷ τὰ μὲν εἶναι μακρόβια τῶν ζῴων τὰ 
ΟΠ 495) οἵ μαννίς. δὲ βραχύβια μκὶ. 46419. πκΊ. 928 θ2. μακρόβια ὅσα ὑκ 

μαινίς, τοβετίαν ἰηΐος τὰ ἀγελαῖα Ζιιῶ. 610 Ρά. μορφή, τι8- ἔχει χολήν Ζμὸ2. 611 385. ΑδΙ11. 99 Ῥδ. μακροβιωτερα τὰ 
το8 οοΐογθαι πιυϊδηῦ, καλῶνται ὑπό τινων τράγοι Ζιθδ0. 601 8ῦ0 ἄρρενα τῶν θηλειῶν, αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων Ζιδ11. 588 
510, 14, 12, 21. οΥΓ Ῥγδηθ ἀδ οο]οτῖίδυβ 186. πολυγονω- 428. ζ20. 515652. (1. 018 382, ὁ ἀετὸς μακρόβιος Ζιι82. 
τατον τῶν ἰχθύων, τίκτει μετὰ τροπὰς χειμεριναῖς, ἔστι ὼ 619"11. τὰ ἤθη τῶν μακροβιωτέρων ζῴων ἐνδηλότερα, Ζμὶ. 
ἄλλη ἀφύη, ἡ γόνος ἐστὶ μαινίδων ἡ κεστρέων Ζιζ11. δ10 608 318. τὰ μείζω ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῶν ἐλαττόνων μακρο- 
580,27. 15. ὅ69}28. .392.1562951. κύυσα ἀγαθή, ἀρίστη, βιώτερα μκά. 466 514, βοὰ οἔ Ζγδ10. 777 Ρ2. πολλοὶ ἄνεν 
πότε φαγεῖν χείρισται Ζιθ80. 601 Ρ10 Αὐν, 25, 18. (Ἰθηγς 8 τῶν τῷ σώματος ἀρετῶν μακρόβιοί εἰσιν Ῥα δ. 1861 588. 
ΑΙΒογίο, αἷοαο ἄδζϑο, Μαοριηὶὰθ Ο ΠΠ| 494. 5.1 690, 691. τὰ ἐν τοῖς θερμοῖς ἔθνη μακροβιώτερα Μμκ1.465.59. πιὰ 9. 
ϑρασὰβ τηδθὴδ ϑ. Οὐ. ἔογτ Μδθῆδ υυἹραγὶβϑ Οὰν ΥἹ 884. 909 525. 10. 909 84. ὅσοι πλείυς ὀδόντας ἔχωσι, μακρο- 
ΑΖΙΙ 18ὅ, 43.) βιώτεροι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ζιβ8. 501 522. πλὸ1. 968 "19, 

Μαίων ἀναλαβὼν Ὅμηρον ὡς ἴδιον ἔτρεψεν ἢ 66. 1487 85,2. 6518. ι48. 896 385. θέναρ τοῖς μακροβίοις ἑνὶ ἢ δυσὶν 
Μαιῶτις λίμνη μα 18. 850"26. βδ. 362 522. χϑ. 398 382, 40 ἄρθροις διηρημένον Ζια15. 498 588. ὅσοι τὴν διοὶ χειρὸς το- 

7, περὶ Μαιώτιν λίμνην Ζιι86. 620 "6. οἷυβ παίυγα μβ1. μὴν ἔχυσι δι’ ὅλης, μακροβιώτατοι πι49. 896 388. λδ10. 
8δ4 313-30. ἐπιδέδωκε τῇ προσχώωσει μαὶ4. 8581. 964438. τὰ μακχροβιώτερα βραδύτερον πέφυκε τελεῶσθαι 

μάκαρ. ἐδεὶς ἑκὼν πονηρὸς ὑδ᾽ ἄκων μάκαρ ΗΥΤ. 1118 "15. πιϑ. 891 521. --- μακροβιώτατον ἐν τοῖς φυτοῖς ὁ φοῖνιξ 
ἐν μακάρων νήσοις Πη15. 1884 531. παραβὰς μακάρων θέμιν μκά4. 460 39. 
ἀγνήν 5624. 1688 396. 45 μακροβιότης. μακροβιότητος δυναμις Ῥαδ. 1861 582, εἴδη 

μακαρίζειν, δγὰ εὐδαιμονίζειν ΗἨκ10. 1100 58. 11. 1100 μκά. τῆς τῶν ζῴων μακροβιότητος τίς καὶ αἰτία μικ5., τῶν 
416, 88 (οἴ 510). 13. 1101 24, 35, 27. ἀϊδὶ ἐπαινεῖν Ηα 12. φυτῶν μκθ. μακροβιότητος σημεῖα 2681. 
1101}86. ρ86. 1440}23. μακαρίζυσι τὴν πόλιν. ἐὰν ἦ μακροδάκτυλος. οἱ πόδες τῶν ἀνθρώπων καὶ μακροδαίκτυλοι 
πλυσία Πη3. 18324510. --- πάντων τῶν μακαριζομένων ἀπο- Ζμδιο. 69057. μακροσκελὴ ἢ μακροδάκτυλα Ζμὸ12. 
λαύοντες Πηϊδ. 1884 380. 80 694}16. 

μακάριος, οἴγτιο! ἀπὸ τὸ χαίρειν Ηη13. 1153 "7. θεῶν βίς μακρόκεντρον ἔἕντομον ὁ σκόρπιος Ζιὸ 7. 583 517. 
μακάριος. θεὸς εὐδαίμων ἢ μακάριος Ηχ8. 1118 }9,26. μακρόκερκοι οἷες ΖΙθ10. 596 Ρὅ. 
ΠῚ. 1338 24. ὁ τέλειος ἡ μακάριος ἀνήρ Ηκὅ. 1116 μακρόκωλος, ορρ βραχύκωλος. τὸ τοιῦτον ἢ εἰς τις μα- 
427. ἄριστον ἢ θεῖον τι ὁ μακάριον Ηα10. 1099 "18. μα- κροκώλως ἁρμόττει λέγειν Ῥγ9ϑ. 1409 080. 
καριος ἐδεὶς ἄκων ΗΎΤ. 1118316. ὁ μακαριος, ορρ ἐνδεής 86. μακρολογεῖν ρ86. 1440}86. 
Ηθ6. 11571}21. ι9.1169}84.117042. ὁ μακάριος αὶ μος μακρολογία ΡΎ11. 1418 "25. ᾿ 
νώτης Ηἰϑ. 1169 Ρ11. ο[986. 1157 21. ὁ μακάριος συνεχῶς μακροποιεῖν. ὁποιασῶν ὑποθέσεις λαμβάνοντας μακροποιεῖν 
ἐνεργεῖ Ηιϑ. 1110 38. πόλις μακαρία Πη18. 1381 Ρ2 δ. τί ᾧ συνείρειν Μν8. 1090 580 ΒΣ. 
δεῖ ὑπάρχειν τοῖς μακαρίοις Πη1. 1838 337. ποῖον σῶμα μακρόπτερος, ΟΡΡ βραχύπτερος Ζμαά. 644."20- 

μακάριον ἂν τις φαίη, ποίαν ψυχήν [89.1491}89. μακα- οὐ μακρός. τὸ μακρὸν ὁ βραχύ, ἐξ ὧν τὸ μῆκος ΜΑ9. 992 

βιος, 5. εὐδαίμων, αὐτάρκης Ηαθ. 1098519. 11.1100288, 411. μ9. 108510. ν). 1089 "12. ι6. 1056}10. ἀϊδὶ πολυς 



μακροσκελής 

ἢ ὀλίγος Φδ12. 220 58, φάρυγξ μακρότερος γεράνυ ΗΎ18. 
1118 388. --- τὸν ὅρον λόγον εἶναι μακρόν Μη8. 1048 Ρ26. 
᾿ Σιμωνίδυ “μακρὸς λόγος Μνϑ8. 1091 81, οὗ ΣΣιμωνίδης. 
μακρότερον τὸν λόγον ποιεῖν ρ38. 1484}"4. διὰ μακροτέρων 
εἰπεῖν ΠΎγ8. 1219 δι1. δεῖ τὰς περιόδους μήτε μυύρας εἶναι 
μήτε μακράς͵ Ργϑ. 1409 "18. συλλαβὴ βραχεῖα ὼ μακρά 
ΚΘ. 4034. φωνήεντι μακροτέρῳ κεχρῆσθαι τῷ οἰκεῖν πο21. 
1408 ΒΙ, μακρὸν ἀναπνεῖν πλὸι1. 964389. μακραί, μα- 
κρότεραι νόσοι, μακρὰ ἀσθένεια παι. 861 320,27. β8δ. 
870519. γῦ. 811 510. ἀπὸ τιμημάτων μακρῶν, μακρότα- ιὸ 
τὸν τίμημα Πγδὅ. 1218.528. δό. 1292911. 18. 1297 }9ά. 
μακραὶ ὀσίαι Πζτ. 1821511. δά. 1290}16. --- ἑξήκοντα 
ἡμέρας τὸ μακρότατον Ζιε14. 545 "7. --- “μακρῶς ἐπαι- 
νεῖν, διηγεῖσθαι Ργ15. 1416}4 (ορρ συντόμως). 16. 1416 
538. μακροτέρυις ῬΎ10. 1410}18. --- μακροτέρω φέ- 
ρεσθαι πια 20. 901 522 (οἴ μακροτέραν 320, 34). --- μα- 
κρὰν φέρεσθαι, ἀπέχειν μα12.848585. ρ8.1425 34. μακρὰν 
ἐκτοπίζ εἰν. ἐξακοντίς εἰν Ζιὸ8. 584 02. θ2. 590 528. κἢὶ ὄψις 
ἀποτεινομένη μακράν, μακροτέραν Οββ. 290317. μγ4. 815 

482. τοῖς μακροτέραν ἀφεστηκόσιν πια20. 901 820, 24. 20 
μακροσκελή ς. 1. τῶν ζῳων τὰ μακροσκελὴ ὑγροκολια, εἰσιν, 

ὁρΡ ταὶ εὐρυστήθη Ζιιδ0. 68211. --- 2. δνίαγη οἱ μὲν 
μακροσκελεῖς, οἱ δὲ βραχυσκελεῖς Ζμδ12. 692 "ῦ, 694}12, 
69ὅ 320. βραχὺ ἔχυσι. τὸ ὀρροπύγιον Ζιβ12. ὅ04.382. μα- 
χροσκελῆ διὸ τὸ ἐν ὑπείκοντι εἶναι τὸν βίον, μακρὸν ἔχει 25 
τὸν αὐχένα. τὰ μακροσκελῆ ἢ ἔλεια ἔχει τὸν πρόλοβεν 
μακρόν Ζμδ12. 694 Ὀ16, 693 528. γ14. 614 581. --- 8. τὸ 
μακροσχελέστερον, γένος τῶν ἀραχνίων τῶν γλαφυρῶν ἊΝ 
ὑφαινόντων ἀράχνιον πυκνόν, ΟΡΡ τὸ συμμετρότερον Ζιι89. 
028 826 (ὦσι Το ΘΏΒΙΣΊΔΘ νοὶ Αβθῖθπδθ ΒΡ ΑΖΙΙ 161, 26). 80 

μακρότης. ἐὰν ὁ ἥλιος μακρότητα τὴ ἡμέρᾳ προσάγη φτβα. 
826"7. 

μακροφυής. μακχροφυέστερα ᾧ ὀφιωώδηὴ μᾶλλον Ζμδ 18. 
696 26. 

μακρύνειν. πεδιάδες μεμακρυσμέναι φτβῶ. 828 "86. 88 
βέκρύσ ες φτβ5. 8245. 
μαλακαυγήτοιό θ᾽ ὕπνυ 025. 1588 "15. 
μαλακία (εἴ μαλακός). ἡ μαλακία πᾶσά ἐστιν ἐξ ἀπεψίας 

πλα2 8. 969 "28. --- μαλακία, οοπὶ ἀκρασία, τρυφή Ηη1. 
1145 486. 2. 1145 }9, μαλακία ἀκολυθεῖ τῇ ἀκρασίᾳ, τῇ τ 
δειλίᾳ αρθ. 1521 528,14. ἀϊδὺ ἀκολασία Ηη8. 1150.431. 
ἀϊεὶ ἀκρασία ἡμβθ. 1202 088. μαλακία ἐν τοῖς τῶν Ξκυ- 
θῶν βασιλεῦσι διὰ τὸ γένος Ἠη8. 1150 "16. μαλακίας ση- 
μεῖα Ρβο. 1884... 

μαλάκια. τὰ καλύμενα μαλάκια Ζιδι. 828 Ῥ2. ΖγΎβΙ. 182 45 
υ6, Ζμδῦ. 618 321. πάντα τὰ μαλάκια Ζιδι. 528 "26,28, 
534 438,58. θ2. 590}20, νοὶ τὸ τῶν μαλακίων γένος Ζιαθ. 
490 12, δ1. 623 ΒΩ. Ζγαι. 7151. 14. 7205, διηρημένον 
εἰς γένη Ζιδ8. 584014. υἹ. 45451717. ταξοτίαν ἰμίο τὰ 

» 
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δ. 619 }82. 9. 684 17, 84. --- ᾿. δηδίομηϊοδ. τὸ σχῆμα 
τὸ σώματος, γλίσχρα, τὴν τῷ συΐματος φύσιν Ζμὸϑ9. θ84 

Ρ20, Ζγβι. 188 322. ἐκτὸς ἔχει τὸ σαρκῶδες, εἐδὲν ὀστῶδες 
ἔχειν ἔοικεν θδὲ γεηρὸν ἀποκεκριμένον, σχεδὸν ὅλα σαρκώδη 

μαλακὰ ἔχει Ζιδ1. 528 08. Ζμβϑ. 864511,18. ἀλόμ. 
στον τὸ ἄνω αὶ τὸ κάτω, ἔχει ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ πρόσθιον ὼ 
τὸ ὀπίσθιον Ζγβθ.τ41»88. Ζπδ. 1706 1. δέρμα, κύτος, 
ὑμὴν ὑγρός Ζιδι. 624}8,321. Ζμδϑ. 685 534, 6848. ὅ. 
θ81}17. πόδες ἄθδοῦ Ζιδι. 526 418, 628 Ῥ27. Ζμὃϑ. 68ὅ 
812. οὗ ΑΖΙΙ 8718. δοκεῖ πόδας ἔχειν, τοῖς ποσὶ νεῖ ὼ τοῖς 
πτερυγίοις ὃ θᾶττον ἐπὶ κύτος Ζιαδ. 489 088, 84. μεταξὺ 
τῶν ποδῶν ἡ τὴς γαστρὸς ἡ κεφαλή Ζιδ1. 528 "26, δ34 
483. ὀφθαλμοί, στόμα, ὀδόντες, γλῶττα, ἐντὸς ὑπάρχει τι 
τῷ στόματος τοιῶτον υἹ]. 45417. Ζ2μδδ. θ718 57, 619 Ρ7. 
βι1. 6601 314. στόμαχος, πρόλοβος, κοιλία, ἔντερον Ζμδῦ. 
678 "25, 681}18. σπλαίγχνον δὲν ἔχει, βοὰ τῶν μαλα- 
κίων τὰ σπλάγχνα Ζιδι. 524 "14. Ζμὸδδ. 618.221. πῶ τὸ 
περίττωμα ἐξέρχεται Ζμὸϑ. 685310. μύτις, θολός Ζμδδ5, 
619 54, 681 "20. Ζιδ1. 5241. ι37. 621 028. τὰ μέλανα 
Ζιδ ὅ. 681 ΔΙ, (ογὶ ΕΚιθιβθη] ἴον νοὶ ΚΙ θιαθη θ᾽ ἄβομοα οἵ 
Κυόβπ ἴθ Μί]οτβ Αγομὶν 1841 ρῥ ὅ βἀη). ἐντὸς ἔχει τι 

στερέον Ζιδ1. 5628 "4. --- 2. Ρμγϑίοϊορ. ἔχει τὸ θὴλν ἢ τ 
ἄρρεν Ζιδ11. 881 026, ΖΎΑΙ. 7151. γῦ. 156 "8. ΟΝ: 
προΐεται σπέρμα, ἀδηλον" ἔχει δικρόας τὰς ὑστέρας Ζγαι1. 
121 382 ([νγθ8 845). 8. 717 84. γὅ. 155 586. οοἰζυβ ἀ680 
Ζιεθ. 18. 549 "29. ζ 18. 66158. Ζγα 1, 120 Β16, 86 (1,6- 
768 203). δ. 1558 084. 8. 758 816. πότε τίκτει Ζιε13. δ44 
41, τόκος Ζγγ8. 161 081, 1758 815. ᾧὸν λευκόν Ζιε18. 549 
580, ἀτελές Ζγβι. 182 ὑβ, 188 323, 29. γὅ. 1δὅ 588. τὰ 
καλώμενα ψὰ λαμβάνει θύραζε τὴν αὔξησιν Ζγαϑ. Τ11 34. 
βι. 182}06, 188 "10. γὅ. 188 588. 8. 768 520. Ζιε17. δ49 
419. --- δέχεται τὸ ὕδωρ, τὸ ὑγρόν αν13. 410 .}80. Ζιθ2. 
589 "20. -- ἔχει ἐγκέφαλον, πάσας τὰς αἰσθήσεις, πᾷ τὸ 
κύριον τῆς αἰσθήσεως Ζιαιθ. 494 θ27. δ8. 584515. Ζμδδ. 
681}16. φαίνεται, ὦπται καθεύδοντα Ζιδ1ο0. 5837582, νά, 
ν1. 454 ἐπ (ενο8 268). ἐδὲ τῶν μαλακίων ἐδὲν ὅτε 
θέγγεται ὅ ὅτε ψοφεῖ ὑδένα φυσικὸν ψόφον Ζιδϑ. 585 "18. 

ὃ ἄρρην βοηθεὶ τὴ θηλείᾳ Ζωι. 608 16. --- μβ  ταῦῖο, ἐν 
τὴ θαλάττῃ, ἐν τῷ Πόντῳ ὃ τὰ μαλάκια Ὑίνεται εἰ μὴ 
ἕν τισι τόποις ὀλίγα, εἰς τὸ ξηρὸν ἐξέρχεται μόνον τῶν μα- 
λακίων ὁ πολύπως ΖΎΥ 11. 161 ν, μκά. 466 59. Ζιθ28. 
606510. 871. 622 382. --- τὰ μαλάκια πάντα σαρκοφάγα 
ἐστίν, σινόδων κατεσθίει αὐταί, κύοντα ἄριστα Ζιθ2. 590 
520, 38, 5916, 10. 80. 607 56, Ζγα 19. 121 2. -- μα- 
λαάκια εἶναι πολύποδας ὀσμύλην ἐλεδωνην σηπίαν τευβίδα 
ἢ 288. 1628 Ρ20. Υ μᾶ66 οἱ τεῦθος, ναυτίλος, βολίταινα, 
ὄζολις. (τΔ0}}18 Οαζδθ, πηο!]υβοα βο]ῖρ, Οορβδϊοροᾶδ ὅμυ 
οὗ Μ26284. οβε Ἂν ΡΒ 8118. Αὐδοτγὶ Οϑρβδϊοροάθη ἀθ8 
Αὐίβὺ οἵ ΑΖΙΙ 149.) 

ἄναιμα ἢ ψυχρά μκΆ. 40056. Ζιδ!1. 528 08. Ζγα!. 1715 δὸ μαλακίζειν. ὁ ἐλέφας ἐὰν γὴν ἐσθίη μαλακίζεται Ζιθ26. 
»], 14. 720 Ρὅ, 19. 121 Ὁ5. Ὑ11. 1616, Ἀνυδρα, ἀπολελυ- 
μένα, πορευτικαί. νευστικα, τὰ κατὰ τόπον μεταβλητικά 

Ζια1. 48116. δ]10. 68181. Ζμὸδῦ. 681}11. Ζγα 1. 11ὅ 
᾿- β6. 141 588, ἐπέτεια, βραχύβια μκά. 466.46,9. -- 

605 825 Αὐδ. 

μαλακόδερμος. τίνων ὼ πότε τὰ ψὰ μαλακόδερμα Ζιαδ. 
489 016. ε84. ὅδ8 321. 626. 605 32ὅ. Ζγαβδ. 1718 Ὀ17. 11. 
7118086, 88. Ὑ]. 149.521. 8. 1754581. 

τὰ ἔντομα ὃ τὰ μαλάκια τοὶς μαλακοστράκοις τ᾽ ἐναντίως 86 μαλακόθριξ. οἱ Σξκύθαι μαλακότριχες Ζγεϑ. 188 518. 
᾿, αὑτοῖς ἀντικειμένως συνέστηκεν" τῶν μαλακοστράκων. ᾧ μαλακοκρανεύς. Υ] μαλακοκρανές, γϑτβῖο ὙΒΟπΙΔ6 πιορά- 
τῶν ὀστρακοδέρμων συνέστηκεν ἡ φύσις τοῖς μαλακίοις ἀ ἀν- 
τικειμένως " ὅλως τὰ ὀστρακόδερμα ἔχει τῇ μὲν ὁ ὁμοίως ς τοῖς 
μαλακοστράκοις τὴ δὲ τοῖς μαλακίοις " ταὶ μαλάκια ὼ τὰ 
στρομβώδη ἔχει αὑτοῖς μὲν παραπλησίως, τοῖς δὲ μαλα- 60 
κοστράκοις αὶ τοῖς ἐντόμοις ἀντεστραμμένως Ζμβϑ. 684 410. 

Ἰοσγϑῆθυβ, 1 ρβίθηβὶβ Μοροϊδίπορ οὐ Βὶ Π.124. ἄθβοῦ Ζιι2 2. 
6171}82. (πο ]Ποορθ Θάζαθ, ογϑπο- οὶ ΟἿ] 256. [ιοχία 
ΡΥ ττβυ]δ 50. ΟΥ, Καὶ 982, 9. 1,Δηϊοσυμ 8ρ Οἱ 28. [,δηΐὰβ χιΐ- 
ὯΟΡ ὅὰ 117, 60. Οδιταϊαβ ρ᾽απάαγίυϑ Βοίου. ἴπ ἱποογίο 
τοϊϊπαυϊ ΑΖΙΙ101, 78.) 

ΚΙΚΚ2 
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μαλακός, μαλακῶς, μαλακώτερον, μαλακωτέρως. --- μαλα- σαρκῶδες" τὸ σκληρὸν ὐὶ θραυστὸν ἀλλὰ θλαστόν" ἔχει ἐκτὸς 
κόν, ἃοῦ τὸ ὑπεῖκον τῷ μὴ ἀντιπεριίστασθαι, ορρ σκληρόν τὴν βοήθειαν" γεηρὰ ὄντα Ζιδ1. 528 "6, 1. Ζμβ8. 6541. 
μδῪ4. 382512. 18. ΟΥἹ. 2399}18. Γα8. 826514. Κ8.9 Ζγβι. 1838.521. ποδῶν πλῆθος Ζμδβ. 688 "26. --- ἐντὸς 
421. ὅσα μαλακὰ ἢ σκληρὰ πήξει ἐστίν μὸ10. 888 528. τὸ σαρκῶδες, τὸ ἀνάλογον τὴ γλώττη σαρκῶδες, ὀδόντες 
τῶν σωμάτων τὰ μὲν ὑγρα, τὼ δὲ μαλακά, τὰ δὲ σκληρά κ Ζιδά4. 5288. Ζμδδ. 618 "10, 619 ΡΥ. οἵ β΄17. 661 514. 

10. 388.327. μάττειν σκληρὰν ἢ μαλακήν Ῥγ160. 1416 δδ. 61810, 24, 619.381. παρὰ τὰ δασέα ἀφιῶσι τὸ ὕδωρ 
31. μαλακὸν ᾧ σκληρὸν πυκνότητες δοκῶσι ἢ ἀραιότητες διὰ τῶν ἐπιπτυγμάτων, ἡ εὐθνωρία τῶν ἐντοσϑιδίων, μύτις, 

εἶναί τινες Φθ1. 2609. δ9. 21717}18. πια 58. 905 Ρ21, τὸ δικρόαι ὑστέραι, ὁ πόρος ὁ αὐτὸς τῷ περιττώματος τῷ ὕστε- 
μὲν μαλακὸν τὸ ὑγρῶ ἐστί, τὸ δὲ σκληρὸν τῷ ξηρῶ Τβ2. ρικῶ μορίν αν12. 411 52. Ζμδϑ. 68481. 6.681}20. Ζγαϑ. 
8808. πκβ10. 981 56. μαλακόστρακα ὅσων ἐντὸς τὸ μα- ’᾿ὸ 7178. 16. 120 526. --- ὁ. ρβγδίοϊορ. ἔχει πάσας τὰς 
λακὸν ᾧ σαρκῶδες Ζιδι. 523 "6. τρίχες μαλακαί, μαλα- αἰσθήσεις" ἐδὲ τῶν μαλακοστράκων ὑδὲν ὅτε φθέγγεται ὅτε 
κωτεραι Ζιγ10. 511}15. πι322. 898 384. 28. 898 388. τρι- ψοφεῖ ὑδένα ψόφον" βραχνυπνα, φαίνεται καθεύδοντα Ζιδ 8. 
χώματα, πτερὰ μαλακὰ σημεῖα δειλίας φ2. 806 "6,12. 584}10. 9. ὅ85 "14. 10. 681 31,6. ὀλίγον ἔχει τὸ θερμόν 
δεῖ ἡ τὴν τῶν ἐρεισμάτων (τῶν σελαχῶν) μὴ κραῦρον εἶναι ανϑ. 415 09. Βαρϊϊαιῖο, φωλεῖ τὸς χειμεριωτάτας ἡμέρας" 
ἀλλὰ μαλακωτέραν (τὴν κίνησιν δῃ φύσιν) Ζμβϑ9, θὁδὅ τ΄. δέχεται τὸ ὑγρόν, τὸ ὕδωρ, πῶς ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἡ τροφή, 
425. --- 5, δοηθὰ ἀφῆς, δὰ ἀχθπὶ ργοργίθ ραογίϊπμοῦ τὸ μα- παμφάγα" πότε πονεῖ ΖΎΥ11. 161 "δ. Ζιθ14. 599 ὈΡ28. 2. 
λακόν (οὔ μὸ 4. 882 318), δὰ Δ]108 ἰγδηββογίαν βθηβιβ, οἶνυν 589 "20, ὅ90}10. αν12. 4716 81. πνθ. 484 "2. --- τὸ θῆλυ 

λακῶ ποιεῖν αἴσθησιν πγ18. 818 »84, ἀέρος πληγὴ μα- ὶὶ τὸ ἄρρεν Ζιδ11. 581 }26. Ζγα 1. 115 Ῥ1. οοἰδξαδ, οἷυβ 
δακή πε18. 882 "12. 81. 884 5838. διασπείρειν ψακάδας μα- ἰθιηρὰβ Ζιεῖ. 641 Ῥ22, 26. Ζγγό. 165 0838. ὀχεϑόμενα ἢ 
λακάς, ορΡ ἀδροτέρας κά. 894380. τὰ πεδινὰ ᾧὶ μαλακά, 2) ἀποτίκτοντα ὁρᾶται" ὀχεύεται, συνδυάζεται ὥσπερ τὰ ὀπι- 
ΟρΡΡ οἱ ὀρεινοὶ ἡ τραχεῖς τόποι Ζιθ29. 601 310. σκληρὸς ὦ σθυρητικά Ζιθ80. 601 δ. εἴ. 541}19. Ζγαϊά. 120}9. 
μαλακὸς ψόφος ακ808 31. μαλακῶς, σκληρῶς αὐλεῖν ακ808 ἄριστα ὅταν κύη, περὶ τὴν κύησιν Ζιθ80. 8618. Ζγα 19. 
420. μαλακὸν φωνεῖν φΦΘθ. 818 }8. τὰ μαλακὰ ὀνόματα 1218, τόκος ἄγγδ. 161 582. τὰ ὠὰ ἀτελῆ, σκληρόδερμα, 
σκληρῶς, τὰ σκληρὰ μαλακῶς λέγειν ΡγΊ. 1408 59. μα- ἔξω τελειῶται, τὰ ὠὰ ἐπῳάζει, περὶ τίνας μῆνας ἴσχει τὰ 
λακὸν βλέπειν φ6. 818 324, 25. μαλακὴ αὐγή, ορρ σκληραί 2:ς ῳα ΖγβΙ. 1826, 188 321, 239,10. ΖιεΙ 8. 560 Ρ1. 17. δ49 
χϑ8. 198 017. ἡ σεμνότης μαλακὴ ἢ εὐσχήμων βαρύτης 416. -- 2. ἀϊδὲ τῶν καρκίνων οἱ μαλακόστρακοι ὶ οἱ ὀστρα- 
ῬβΙ1Τ1. 1891 528. -- ὑγδηβίοσίαν δὰ δῃϊπιὶ βθωϑυμ, μαλα- κόδερμοι Ζιθ117. 601 3517. (οτιαδίδία Θαζαθ, ογαβία ἰηὐθδὶδ 
κωτέρως τὴν διάνοιαν διατίθεσθαι πρὸς ἁρμονίας τινάς, ἀϊδὲ ϑοδὶς. οὗ ΒΜ:Σ 808. Μ.2871584. 8. 27. Ὑουπρ οπ {86 Μα- 
ὀδυρτιιωτέρως, καθεστηκότως Πθὅ. 1840 52. οἵ ὀλιγαρχίαι Ἰδοοβίγβοθ οὐ Αὐ ἱπ Αππα]β διὰ Μαρασίηθ οὐ παίαγδὶ δἰ- 
ἀνειμέναι χ, μαλακαί, συντονώτεραι Πδ 8. 1290 528. --- ἴῃ 8ὴὺ ΒίοΟΙΥ 1865 ρΡ.26154. ΑΖΙΙ 150.) 
ἀοδογὶ σθηΐδ ταοσίδυδ ὁ μαλακὸς βρθοῖθ8 αυδϑάδτα τῆς ἀκρα- μαλακότης, ΟΡΡ σκληρότης, τοίδταπίαν ἰηύον τος πρώτας 
σίας οδ80. οἱ μαλακοὶ περὶ τὰς ἡδονὼς ᾧ λύπας εἰσί Ἠηθ. διαφοράς, τῶν σωματικῶν παθημάτων τὰ πρῶτα μὸ 4.882 
1148512 (οὔ πρὸς τὸν θάνατον μαλακὸς καὶ περίφοβος ηεγ!. 49, 12. 890}7. Ζγα!18. 722 82. βδ. 741 12. γ9. 758 
1229 "7. μαλακὸν ἡ θῆλυ φ3. 808 510). δγῃ τρυφῶν, ορΡΡ 12, ε8. 782 32, ὕστερον λαμβάνει τὰ χρώματα ᾧ τὰς 
καρτερικός, σκληρός Ἠηδ. 1150538, 14,8. 6. 1141 }28. 8 μαλακότητας ἢ σχληρότητας Ζγβθ. 143 022. " 
ἨΕΎἃ. 12291. ἀϊδὲ ἀκρατής Ηη8. 1180514, 38. 6. 1148 μαλάττειν, ορρ σκληρύνειν μὸ1. 81811. μαλάττεται, οἷον 
412. ημβθδ. 1202584. ὁ μαλακὸς περὶ τὰ ῥάθυμα ἄδικός σίδηρος ᾧ κέρας μδθ. 888581. μαλάττεσθαι πυρί, ἀϊδὶ 
ἐστι Ῥα10. 18368518. μαλακῦ ἤἥθυς σημεῖα Ζιαϑ. 491 "1δ. τήκεσθαι Ζγβ 6. 148.516. μᾶλλον μαλάττεται τὸ σῶμα 
τῷ μαλακῶ Βαδίϊαθ Θχίθγηυβ Ηηϑ. 1150 "8. λαγνὸς ἡ μα- εἰσδυομένυ τῷ ἐλαία πεθ. 881 38. --- μαλακτός. τὰ μὲν 
λακός, 6 ὁρμητικὸς πρὸς τὸ ἀφροδισιάζειν ἢ πρὸς τὸ 9 μαλακτά, οἷον κέρας, τὰ δὲ ἀμάλακτα, οἷον κέραμος ᾧ 
ἀφροδισιάζεσθαι πὸ2 6. 880 35. --- ἀ6 περϊοοῖα. ἀκριβείᾳ λίθος μὸτ. 8841. περὶ μαλακτῶ μὸϑ. 8385 518. 9. 885 
ταϊϊοοϊπδηάὶ. ἀποδεικνύναι (συλλογίζεσθαι) ἀκριβέστερον 56.-20. ᾿ 
(ἀναγκαιότερον) ἢ μαλακώτερον Με1. 1026"18. κ΄. 1064 Μαλέα. ἐπέκεινα Μαλέας Ζιει 6. 848 "36. περιπλέοντες Μα- 
46, Ρβ22. 1896}1. Γβθ6. 8338 026. ἐνστὰς λύει μαλακῶς λέαν 561. 1511521. 
Οδδθ. 8184. λόγος λίαν μαλακός Μνϑ8. 1090 "8. 4“ μαλερός. πόνους τλῆναι μαλερὼς ἀκάμαντας ἢ 625. 1588 "13. 

μαλακόσαρκος. οἱ μαλακόσαρκοι εὐφυεῖς τὴν διάνοιαν, οἱ μαλθάσσειν. φυτῶν τινῶν μὲν καρποὶ μαλθάσσονται, τινῶν 
σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς ψβ9. 421526. μαλακόσαρκα μόρια, ᾿ καὶ φταῖ. 822 δ. 
ΟΡΡ σκληρόσαρκα Ζια]. 488 "9. Μαλιέων πολιτεία Πὸ 18. 1291 14. 

μαλακόστρακος. 1. τὰ μαλακόστρακα πάντα νοὶ τὸ τῶν μᾶλλον. ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον ἡ τὸ ἧττον Κ5. 8 "838 Νῇε. 
λακοστράκων γένος, ἀνώνυμον ἑνὶ ὀνόματι Ζμὸ 8.688}26. 10 6. 6 325. 7. 6Ρ20. 8. 1026,11 348, 34. 9. 11 "2, 1. αἱ ἐπι- 

Ζιαθ. 490"11. δι. 528 "δ. 8. 58414. Ζγαὶϊ. 1155]. 14. δέχεσθαι (δέχεσθαι) τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον Κδ. 4 48. 6. 6319. 
130 "6. ἔχει πλείω γένη, 456 Θηυπιθτδηίαγ Ζιδ2. 525 480. 1.6}25. 9. 11}6, Ηκ2. 1178 525 Δ]. διαφέρειν τῷ μᾶλλον 
τοίδγίαν ἱπίθν τὸ ἄναιμα ἢ ψυχρά Ζγα19. 121 ῶ. Ὑ11. ᾧ ἧττον μαά. 841}5. 11. 841}15. Ηκ2. 1178 427. Ζγβϑ. 
16156. Ζμβ8. 6541. ανϑ. 415 }9, πορευτικα,͵, ἔνυδρα, 1818. 4. 18981 αἱ. οἵ ΠΕῚ. 1801.318. αἰδ. 448 330. τὸ 
ἀπρλομάν, νευστικα Ζμδ 8. 688 Ρ2δ. 5. 681}11. Ζιδ1Ο. 6 μᾶλλον ᾧ ἧττον ὑδὲν διαφέρει εἴδει Πα 18. 1359 "88. τὸ 
686}82. αἹ. 481}17. τῶν μαλακοστράκων ἢ τῶν ὀστρα- ον ἢ ἧττόν ἐστι τῷ πλέον ἡ ἔλαττον ἐνυπαΐίρχειν τύναντίν 
κοδέρμων συνέστηκεν ἡ φύσις τοῖς μαλακίοις ἀντικειμένως" ᾧ μή Φε2. 2261. ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἰέναι Φε2. 336 "5. τόπος 
᾽ , Ν ν , ““,ν Σ - “ ν Φ 
ὀστρακόδερμα ὦ μαλακόστρακα τὰ ἔσχατά ἐστι τῶν ἀναί- ἐκ τὸ μᾶλλον χ, ἧττον τεϑ. 137114-27. Ρβ28. 1897»"12- 
μὼν ζῴων" τὰ ὀστρακόδερμα τὴ μὲν ὁμοίως τοῖς μαλακο- 21. οὗ Ῥαῖ. -- μᾶλλον οοπιραταῖν!5 δἀάϊέατα, Ἰοοὶδ Ρ 403 
στράχοις Ζμδδ. 61981. 9. 6884 "11. Ζγβ6. 14811. ---ο Ρ68 4]]δἰϊ8 οἀὰο Ζιζ20. 676 43. --- μᾶλλον ς δαδσεαπείνίε. 

- 
α. δπαίοταϊοα. ἐκτὸς τὸ στερεόν, ἐντὸς δὲ τὸ μαλακὸν ἢ τὰ μᾶλλον πυρὸς εἴη ἄν ἴδιον τεδ. 181 581 ΟΥ̓α δὰ 8" 86). 



Μαλλές 

πκΎ1. 982 02. --- μᾶλλον 1 6 801100 πιδρὶβ, γα λίαν, σφό- 
ὃρα. ορρ ἠρέμα ΠδῚ]1. 1396 }10. Ρα 11. 1870 084. 7. 
1864 ν2 (ΨᾺ] ΒΕΒοῖ 58). μᾶλλον ἢ ἢ οἱ πολλοί, ἀϊδι μᾶλλον 
ἢ δεῖ Ἠδ10. 1125516. --- δὲν μᾶλλον, πἰμ1]ο πιαρὶβ μβ8. 
866216. Ηδά. 1122 829. 1δ. 1128 082. ιὅ. 1161 85, 8. 

κϑ. 1172 027 (Ὁ) αἱ. --- μᾶλλον (ξ τοσύτῳ), ὅσῳ μα. 
840 20: Ηα18. 1102 3420. γὅ. 1112 "δ. ι8. 1165 Ὅ11, δὶ 

(οἴ ἧττον, ὅσῳ Βθ1. 1188 42). -- τὰ ἄγρια δένδρα μᾶλλον 
καρποφορᾶσι παρὰ τὰ κηπαῖα φταά. 819 087. --- μᾶλλον, 
14 ρΡοϊϊυθ Φειϊ. 324 Ῥ8. δ. 229 82ὅ. Πθ6. 1841 22. πο18. 
1458 3486. πολὺ μᾶλλον ποθ. 1450 580 ΝᾺ] Ἀρέοϊροῃ 16ὅ. 
- μάλιστα. περὶ τῆς μάμστα λεγομένης βασιλείας Πϑιο. 
1295 46. --- ὅτε πρὸς μίαν ὅτε πρὸς μάλιστα ταύτην βλέ: 
πων Πθ4. 1838815. --- τίκτει περὶ πέντε μάλιστα ὠὰ ἡ 
ἑλκυων Ζιι14. 610538. --- ὅτι μάλιστα, δάϊθοῦϊνο Ροδῦ- 
Ροβίζαια (οὗ σφόδρα, λίαν), ἐξ ἴσων αὶ ὁμοίων ὅτι μάλιστα 
Πὸ11. 1295δ᾽)}26 (εἴ διὸ ὰ μάλιστα ΠΕῚ. 1801 589). --- 
μάμιστα μέν, εἰ δὲ μή Ηπ1. 1146)4. ΠῸ11. 1295 }87. 
Ῥβι. 1885 529. ρ81. 1442 06. μάλιστα μέν, δεύτερον δέ 
Πη10. 1980 325. --- ἐν τοῖς μάλιστα ρ2. 1421 "19. 

Μαλλός σθ18"1. [288.1521] 388. 
Μαλόεις σϑῖ811. 288. 1821 "4. 
μανδραγόρας, ὑπνωτικόν υϑ8. 456 580. (Αἴχτορα ΒεοἰἸδάοππδ 

1. Ἐτδαβ 166.) 

15 

μανότης.. οἵ μανός. τἄλλα γεννῶσι πυκνότητι 

μαραίνειν 44 

μανὸν δὲ τῷ διεστάναι ἀπ᾿ ἀλλήλων Κ8. 10.421. πυκνὸν 
μανᾷ ἢ διαφέρει τῷ ἐν ἴσῳ ὅ ὄγκῳ πλεῖον ἐνυπάρχειν Ογ1.299}8. 
οἴ βι8.29651 9. τὸ μανὸν ἄρα ἔχει πολλὰ κενὰ κεχωρισμένα 
Φὸ 9. 216 080, 22. ξ2. 9160}8. ΒΖ ΑΥ 51:1 266. ὄχ ἅπαν 

τὸ μανότερον διιτικώτερον, πια 58. 906 "18. ἔστι τὸ μὲν 
πυκνὸν βαρύ, τὸ δὲ μανὸν κῦφον Φὸϑ. 2171}12. τὸ μὲν 
λεπτὸν μανόν, τὸ δὲ παχὺ βόύλονται εἶναι πυκνόν Ογδ. 808 
524. τὸ θερμὸν μανότερον ποιεῖ, ΟΡΡ πυκνοὶ Ζγεϑ. 1881. 
νέφος μανόν, ὉΡΡ πυκνὸν μγθ. 811 "6. μαναὶ τ χες Ζιβι. 
498 425. ἐστὶν ἡ γλῶττα σὰρξ μανὴ Χ σομφή, ὁ »μαστὸς 
μανός Ζια11. 492}88. 12. 498 814. ὄμμα μανόν, ὁΡΡ 
πυκνόν Ζγεϑ. 182 520, 84. --- χρῆσθαι τὴ ἀναπνοὴ μανό- 
τερον αν1ῦ. 47ὕ "26. 

ὺ μανότητι 
πολλὰ ποιῶντες Φα 4. 181 418. τὸ πυκνότητι ᾿ μανότητι 

τἄλλα γεννᾶν ἐδὲν διαφέρει ἢ ἢ λεπτότητι: ᾧ παχύτητι Ογῦ. 
808 28. διὰ μανότητα ἔφθασε τὸ πνεῦμα διηθηθέν μγ]1. 
811 8271. μανοτῆς σαρκός, ΟΡ) πυχνότης ΗΕ]. 1129 822. 

τὸ δέρμα, ἔχει μανότητα πολλὴν Ζγεϑ. 182911. 
30 μαντεία ὁ τῆς μαντείας π γεὸρος ἀετός (Η6ε 281 αΕρ) 

Ζιθι8. 601 Ρῷ. οἱ ἐν τοὶς ὕπνοις γινόμενοι ἐνθυσιασμοὶ καὶ μ᾿ αἱ 

μαντεῖαι 12. 1415}41. --- ἡ περὶ τὸν θεὸν μαντεία (ἱ 6 
ορίπῖο, οὗ μαντεύεσθαι; γδιυϊοϊμαιϊο Ασργν Ῥσδηι]) ΟΒβ!Ὶ. 
284" 58, 

Μαγδρόβαλος ὁ Σάμιος τὴ Ἥρᾳ πρόβατον τ ἀνῆψε 35 μαντεῖον πυθόχρηστον Πη12. 1381 827. μαντεῖον ᾿Οδυσσέως 
[5δ82. 166625ὅ. -- ῳω τι18. 

1714 Ρ21. 

μανθάνειν ὁμώνυμον, τό τε ξυνιέναι αὶ τὸ λα ΜῈ το ἐπι- 
στήμην τιά. 168 "88. μανθάνειν ϊ4 ξυνιέναι 160519, 

Κλεοφῶν ἐν τῷ Μανδροβι 

22. ζαι. 1148512. τίς γὰρ μανθάνει αὐτὸ τὸ ὃν εἰ μὴ 50 
τὸ ὅπερ ὄν τι εἶναι ᾧῷα 8. 1818. φαμὲν τὸν μανθάνοντα 
γίνεσθαι ἐπιστήμονα Τα 8. 818 584, 319 49. --- μανθάνειν, 
ορΡ ἀπατᾶσθαι ᾧεδ. 229 νά. ἀϊεῖ ὀεωρεῖν ὁ αι4. 441 Ρ28 (ΒΣ 
δὰ Μθ6. 1048 384). πιθῦ. 918 57. ἐξ ἀρχῆς «μανθάνειν, οΡΡ 

μανθάνειν Πδ1. 1289 3ὅ. --- τὴ; 
σχκεσθαι (Ια τὸ4. 124 322. τὸν μανθάνοντα ἀνάγκη ἔχε ιν 
τι τῆς ἐπιστήμης Μθ8. 1056051. οἵ ΑὙΙ.713580-}8. τὸ 
διδαξαν πρότερον τὸ μανθάνοντος ΖγΎβ6. 142 326. ,μανθά- 
μεν ῇ ἐπαγωγὴ ἣ ἀποδείξει. ΑΎ18. 81 340. τίνα ζῷα 

μανθάνει ΜΑῚ1. 980}24. --- ἃ ὁὲεῖ μαθόντας ποιεῖν, 
ποιῶντες μανθάνομεν Ηβι. 1108.4823, Μθ8. 104981. ἐν 
τῷ νθανειμ, εἰς τὸ κατὼ φύσιν καθίστασθαι Ῥα11. 1871 
458. ἡδὺ τὸ μανθάνειν' πο4. 1448}18. ΡῬΎ1Ο. 1410 10. 
πιθδ. 918."6. οὗ Ηη18. 1158 522. νεώτεροι θᾶττον μανθά- 
γυσιν πλδ. 950 "28. --- τί μαθόντες Ρβ5..1264 519. --- 
ἐν ἐκ πλεόνων μεμάθηκε φύεσθαι (Επιρεὰ 10) ὧθ1. 250 
580. --- μαθητόν, ἀϊδὶ ἐθιστόν Ηα 10. 1099 "9. τὸ ἐπι- 
στητὸν θητόν Ηζϑ8. 1139 "26. 

μανία. ὑπομέϑειν τὺς κεραυνὸς φερομένως διὰ μανίαν ηεγ1. 

νειν ἱ 4 ἀναμιμνή- 88 μάντευμα. 

τ 4 

ξ4θ65. 1554 }18. 
μαντεύεσθαι. Ογϑοῦϊατπι οοηδυϊογθ, ἀνεῖλεν ὁ θεὸς μαντευ- 

σαμένῳ βἷπι Ζιγ20. δ22 418. 7857. 1563818. 448. 1551 

"29. --- ναιϊοϊπαγὶ, περὶ τῶν μελλόντων ΡΥ11. 1418.524. 
-πΞ βαβρίοασὶ, ἀϊνίηατο πχθ18. 951 52. --- ἰᾳ εἶκ' αἴζοντα 
δοξάζειν. μαντευόμενοι τὸ συ ησόμενον ἐκ τῶν εἰκότων 
Ζγδι. 165 Δ27. τἀγαθὸν οἰκεῖον τι μαντευόμεθα Ηαϑ8. 109ὅ 
Β26. μαντεύονταί τι πάντες φύσει δίκαιον Ῥα 18. 1818 "7. 
[ Ηζ!8. 1144 524. ψαδ. 409 518. 

τὰ μαντεύματα ἱεροθετῶσιν οἱ ἱεροποιοί ἔ 404. 
1584δ}038 1. ἣ 

Μαντίας ὁ ῥήτωρ Ρβ28. 18981. 
μαντικὴ “Τέχνη Πβ12. 1214 528. μν1. 449}12. ἐνρωτὴ 

ἡ ἐν τοῖς ὕπνοις γενομένη μτὶ. 462 012. 
τῶτο 40 Μαντινεία, Τ68 ρα ]οβο Πζά. 1818 525,27. ἡ ἐν Μαντινείᾳ 

μάχη Πεά. 1804.426. 
μάντις. οἱ μάντεις, τίνω δεξιὰ λέγωσιν Οβϑ. 286 "58. τὸ γε- 

γονὸς ἐπιστητὸν ἤδη ὴ τοὶς μάντεσιν Ργ11. 1418 328. οἵἱ 

μάντεις πῶς ἀμφίβολα λέγυσι Ῥγδ. 1407 3811, 2. ἰπίθγ 
τος ἀλαζονευομένως τοϊογαηίαν Ηδ18. 1121 Ῥ20. μάντεις 
ἐργαζόμενοι οβι840 "22. καλλιερῶσι μετὰ τῶν μάντεων οἱ 
ἱεροποιοί ἐ404. 1845 82. 

μανώδης ὼ πλατεῖα ἐρά 2μδ18. 695 26. 
Ν 

μάνωσις. πύκνωσις χ μάνωσις (εἴ ἀραιότης 510) σύγκρισις 

1229 ῬΩ1. μανίᾳ, παραπλήσιον τὸ δοξάζειν ὅ ὕτως Γαδ. 825 δ0 ὸ διάκρισις, πάντων τῶν παϑημάτων ἀρχή Φθι. 2600 Β11, 8. 
419. ἡ λύττα (ὐόσημα κυνῶν) ἐμποιεῖ μανίαν Ζιθ22. 50456. 

μανικοὶ ὼ ὀργίλοι λέγονται κατὰ μανικὴν ἔκστασιν καὶ Χ ὀργήν 
ΚΒβ. 1032, 9080. οἵ Ῥαϑ9. 1836181. εὐφυῶς ἡ ποιητική 
ἐστιν ἢ μανικῶ ποῖ. 14δ5 388. ΨἘῈ] Ῥοοῦ Π 48, οἵ μανικοὶ Μαραϑώων. καὶ 

κίνησις ἐκ ἔσται, εἰ μὴ ἔσται πύκνωσις μανωσις Φὸ 9. 
211 412. τὰ δὲ ὦ ἄνω ἢ κατω κινεῖται, ὅσα ἔχει πύκνωσιν 
ὼ μανωσιν ᾧδδ. 212 08. 

ἡ ἐν “Μαραθῶνι μάχη Ῥβ22. 18396518. πρὸς τῷ 
ὺ εὐφνεῖς πλ1. 964.582. ἐξίσταται τὰ εὐφυὰ γένη εἰς μα- δ5 Θεμιστοκλείῳ ἐν Μαραθῶνι Ζιζ: δ. 569 "12. --- Μαρα- 
νρεώτερα ἤθη, ὉΡΡ τὰ στάσιμα εἰς νωθρότητα Ρβ1δὅ. 1390 θωνάδε πο22. 1458 "9. 
99. ὁ οἶνος μανικὸς ποιεῖ, ΟΡΡ τετυφωμένυς πΎ16. 818 μαραίνειν. δυο τρόπυς ὁρῶμεν φθειρόμενον τὸ πῦρ' ὑπο τε 
428. μὴ καλὸν ἀλλὰ ̓ μανυκόν ἼΕγΥ1. 1280 .482. --- ἀλίσκε- 
σθαι νοσήμασι μανικοῖς ὼ ἐνθυσιαστικοῖς πλ1. 954 386. 

μανός. οἱ μανὸν ὺ πυκνὸν ποιῶντες ἀρχάς (μαχίπιθα") ᾧαδ. 80 
188 222. πυκνὸκ τῷ τὰ μόρια σύνεγγυς εἶναι ἀλλήλοις, 

γὰρ τὸ ἐναντίν φθείρεται σβεννύμενον, αὶ αὐτὸ ὑφ᾽ αὐτῷ 
μαραινόμενον Ογδ. 806 511. μαραινομένα, τὸ θερμὰ ἐκ τῦ 
ἀέρος γίγνεσθαι ὕδωρ μδὸτ. 388 }80. ὁ οἶνος τῇ θερμότητι 
τὴ αὐτὸ μαραίνει τὴν φυσικὴν θερμότητα πΎ28. 814 "4. --- 



446 μάρανσις ᾿ μαστός 

ἀσθενεῖς ὥσας τὰς ἀναθυμιάσεις μαραίνει τῷ᾽ πλείονι θερμῷ μαρτύριον ποιεῖσθαί τι ᾧδ᾽ 8. 318 21. μαρτύρια λαμβάνειν 
τὸ ἐν τὴ ἀναθυμιάσει ἔλαττον ὄν μβδ. 861 "156. μαραίνεται ἔκ τινος Πθ 5. 1840 "7, εἴς τι Ζγα 19. 121 388, μαρτυρίν 
ἡ κίνησις, μαραινόμενος ὁ ἀριθμὸς εἰς τὸ ἕν τελευτᾷ πιχ20. χαριν μα18. 850 19. 

, Ν 

901 326. αὶ νεάτη λήγυσα ἢ μαραινομένη ὑπάτη γίνεται μάρτυς. μάρτυρες, πίστις ἄτεχνος Ῥαῶ. 1858 "81. 15. 1315 
πιθ42. 921 516. μαραίνει τὴν συντονίαν τῷ αἰδοίαν πὸ20. 5 "20-1870388. πλῆθός τι μαρτύρων παρασχέσθαι Πβ8. 
819 32. τὸ νοεῖν ἡ τὸ θεωρεῖν μαραίνεται ἄλλν τινὸς ἔσω 1269 32. μαρτυρα ἐπάγεσθαι ποιητήν Μαϑ. 995 58. 
(ἐν ᾧ εἱ ΒΖ) φθειρομένε. αὐτὸ δὲ ἀπαθές ἐστιν ψα 4. 408 μασὰ σθαι. ὀλίγη ἦν χρεία τοῖς ἰχθύσι τῆς γλώττης διὰ τὸ 
μ94. μὴ ἐνδέχεσθαι μασᾶσθαι μηδὲ προγεύεσθαι Ζμὸ.11. 690 "27. 

μάρανσις. καλῦμεν πυρὸς φθορὰν τὴν μὲν ὑφ᾽ αὐτὸ μά- φανερὸν μασωμένοις πα88. 868 Ρ12. ζ9. 8871}2. 
βανσιν, τὴν δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐναντίων σβέσιν ζ 5. 469 Ρ22, 21. ᾽0 Μασσαλία Πεδ. 1805 4, 10. ζ7. 1321 280. Φωκαεῖς ἔκτι- 
τὴ μαράνσει καταπαύει ὁ ἥλιος τὰ πνεύματα μβδὅ. 861 σαν Μασσαλίαν, Πρωτιάδαι γένος ἐν Μασσαλίᾳ ἔ 508. 1561 
ὑδ1. ἡ μάρανσις διὰ πλῆθος θερμότητος ανϑ. 414 520. τῆς 459,08, -- Μασσαλιῶται 9881. 881.328. 89. 8378. 
μαράνσεως ἡ διὰ τὸ μὴ ψύχεσθαι φθορὰ καλεῖται πνίξις Μασσαλιωτῶν πολιτεία ἢ 508. 
ανϑ. 415 521. οἱ μαράνσει τὸν βίον ἐκλείποντες πγῦ. 811 μαστιγῶν τὸ σῶμα πλατεῖ νάρθηκι πκζϑ8. 948 49. εἰ θαρρεῖ 
Β17. αἱ μαρανσεις (τῆς ἅλω) εὐδιῶν σημεῖον μγϑ8. 812 519. 15 μέλλων μαστιγᾶσθαι, ἐκ ἀνδρεῖος Ηγ9. 1115 524. τὸν ὄνον 

Μαρακός, ὃ ἸΞυρακύσιος πλ1. 954 3588. μαστιγῶσιν ἀκολυθῶντες ΖΎβΒ. 148 522. οἱ μεμαστιγωμένοι 
μαργαρίτης. τὰ ἐν Αἰγύπτῳ φυτὰ τὰ λεγόμενα μαργαρῖται ρ14. 1481512. οἱ Τυρρηνοὶ ὑπ᾿ αὐλῷ μαστιγῶσιν ἢ 566. 
φτα 4. 81912. αυἱὰ 8} οὗ Μογοῦ Νῖὶς Ῥδπιαβο ᾿ 71 δὰ 1571 89. 
186,18 οὐ ΑἸδοσὶὲ Μαρὴ δὰ «}6886η 13. μάστιξ. ἡ Κορκυραία ἐπεπόλασε μάστιξ ᾧ εἰς παροιμίαν 

Μαργίτης πο4. 1448080, 88. 380 ἦλθε [ά4Τ0. 15556514, 26. 
μάργος. αἰθὴρ παφλάζων καταβήσεται οἴδματι μαάργῳ (Ερ μαστοειδής. πόρος, ὅμοιος τὴν χρόαν τοῖς ἄνω μαστοειδέσιν 

849) αν. 418 "156. λαγνυ λιπαρὸν τὸ ὀμμάτιον ᾧ μαάργον Ζιδ4. 529 818. 
φ8. 808 "6. μαστός. 1. τί ἐστι, τῶν ζῴων τίνα ἔχει, ἐκ ἔχει" ὁ μαστὸς 

μαριεύς. τὸν μαριέα (Υ] μαριθὰν) λίθον διακοπέντα καίεσθαι ὑποδοχὴ ᾧ ὥσπερ ἀγγεῖόν ἐστι γάλακτος Ζμὸ11. 692"12. 
θ4ι. 838 327. οὗ 5 ΤΒΘΟρν ΙΝ δὅ50. 385 τῆς τροφὴς τῆς σπερματικῆς ὑστέραι αὶ αἰδοῖα ᾧ μαστοί 

Μαρικᾶς. φέρωσιν ὕστερον τρίτιν ἔτει τὸν Μαρικᾷν τῶν Νε- Ζγαιβ. 125 8. ὁ ὄγκος, ἡ ἔπαρσις τῶν μαστῶν Ζιηϊ. 583 
φελῶν αἱ διδασκαλίαι 518. 1678 51. 412, 581 8427, 82. μανός͵ σομφός, σαρκώδης Ζια 12. 493 

'μαρίλα. λεπτῆς μαρίλης πληδ. 9671 }5 (λεπτὴ σμαρίλη. νἱ 414. 11. 687 024. Ζγὸϑ. 1716 Ρ20. Ζμδ!το. 688 521. 
Ββπὶ ρ ΥΠ]|). πάμπαν μεγάλοι, μικροί, πλάγιοι Ζιη1. 88 36. β8. 502 

μαρῖνος. κύυσι πλεῖστον χρόνον ὃς καλῶσί τινες μαρίνυς 8ιοι 484. Ζμὸ1ο. 6881. βγὼ τὰ περὶ τὲς μαστύς Ζιηϊ. 882 
Ζιζι1. 510 .381. τοῖς πλείστοις ἰχθύσι συμφέρει (τὰ ὄμβρια 46. Ζγα19. 121 48. δ8. 1716 "28,19. --- μαστὲς ἔχει ὅσα 
Υ “ ΝΟ Ν »" Ἅ ὁ - 7] “ “ΝΣ; ε-» νΝ Ἵ ᾿ Η 
ὕδατα), κεστρεῖ δὲ ἡ κεφάλῳ ἃ ὃν καλῶσί τινες μαρῖνον ζῳοτοκεῖ ἡ ἐν αὐτοῖς ᾧ ἔξω, ἔχει ὅσα ἔχει τὸ γάλα ἐν 
(μύρινον ΒΚ) τεναντίον Ζιθ19. 602 Δ2 ΑὐὉ. (ρίδβοῖβ ἱφηοῦ οὗ τοῖς μαστοῖς, τοῖς ζῳοτοκυμένοις γίνεται ἡ τροφή, τὸ γάλα, 
51 645, Π471.) ν8ν μύρινος. ἐν τοῖς μαστοῖς Ζιγ20. 621 22, 21. ΖΥΥ2. 152 028. δ 8. 
΄,ὔ «- Ν - ν , ΝἾ “ 

μάρις. ἔστιν ὁ μάρις ὃξ κοτύλαι Ζιθ9. 696 39. 85. ΤΊΘΡΑ4, --- ἔχυσι ἢ οἱ ἄρρενες μαστύς, μικρὸς παντελῶς 
Μαρσεὺς καλεῖται ὁ ἀπηλιώτης σθ138 319. 238. 162118. Ζιβι. ὅ00 522. τῶν ἀρρένων τίνα ἔχει τὰς μαστύς Ζμδι0. 
Μάρσος (ονῇ). ἀπὸ Μάρσυ κώμης σ918 520. ἢ 288. 1521 688081, 22. τίνες ἐπιδηλοτέρυς ἔχυσι  γυναικικωτέρυς 

΄ μ᾿ ῃ 518. 3 τὰς μαστιίς Ζιη1. 582 318. τῶν μωνύχων τὰ ἄρρενα ἐκ 
μαρτιχόρας (ΥἹ μαντιχόρας) ἄρβον ΖΙβΙ1. 601 328 Αυϑ. ἔχει μαστύς Ζιβι. 500 .481. --- ὅσα ἔξω ζῳοτοκεῖ μόνον 

(δαΐμιαὶ Ἱπάϊοαπι δρυὰ Οἰδδίαπι οἵ Ἠυμιθοϊὰξ Κοβπιοβ Π40 ἢ ωοτοκεῖ ἐκ ἔχει μαστιίς, μαστὰς ἐκ ἔχυσιν ὄφεις ὄρνιθες 
424. 8 89, 70.) ἰχθύες κροκόδειλος Ζιγ20. 621 "25. β18. 504 "19, 21. 10. 

μαρτυρεῖν, α αὶ μαρτυρεῖν τοῖς τὰ ἄτομα ποιῶσι μεγέθη 0856. Ζμδ11. 692 39. --- 2. τῶν μαστῶν τόποι. πὸ 
αιθ. 445"18. μαρτυρεῖν τοῖς φαινομένοις, τοῖς εἰρημένοις, ἐποίησεν ἡ φύσις τὺς μαστύς Ζμδ10. 688 "21. μαστὸς τὰ 
τοῖς λόγοις Οα8. 270 "δ. 9. 219 588. μβά. 360 588. εν2. μὲν ἐν τῷ στήθει τὰ δὲ πρὸς τοῖς μηροῖς, ἔνια τῶν τετρα- 
460326. Πη14. 1884 36. ψευδὴ μαρτυρεῖν ρ16. 1481}28. 45 ποόδων ὑκ ἔχει μαστὲς ἐν τῷ στήθει" μαστὶςς ἀκ ἔχει ὑθὲν 
μαρτυρεῖν 4080], ὁ λόγος μαρτυρεῖ, μαρτυρεῖ αὐτὸ τὸ συμ- ἐν τῷ πρόσθεν, ἐν τῷ στήθει, ἀλλ᾽ ἢ ἀνθρωπος" οἱ πίθηκοι 
βεβηκός αἱ ΜΑ2. 982 522.ν1. 1087 08. λ1. 1069525. Γβδ. ἐν τῷ στήθει δύο θηλὰς μαστῶν μικρῶν" ἐ ἀρίστερος μα- 
3859. Ψαδ. 410 529. Ηβ1. 1108 "2. η1δ. 1154 Β7. μαρ- στός Ζιαι. 486 Ρ2δ. 17. 496517. β1. 491 585, 4981, 500 
τυρεῖν, ὅτι εἶνο ὡς Φθ9. 265 "11. Οβδ. 288 37. 1. 284818. 416. 8. 602 384. Ζμδ10. 688 518, 80. --- ὁ ἐλέφας μαστὸς 
-τ ρββ8 τύτοις ἔοικε μαρτυρεῖσθαι ὑφ᾽ ἑκάστων ΗΥΤ. 1118 1. δυο ἔχει, ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τῷ στήθει ἀλλὰ πρὸς τῷ στήθει, δγαὰ 
"42. πολλοῖς ὕτω παρὰ τῷ δαιμονίν μεμαρτύρηται 40. περὶ τὰς μασχάλας, ὑπὸ ταῖς 'μασχάλαις τῶν προσθίων 
1481}. σκελῶν Ζιβι. 498."1, 500 316, 19. Ζμδ10. 688 δὅ, 9. --- 

μαρτυρίαν ἔχειν ἔκ τινος Πθ8. 1838 386. μαρτυρία, ἀοῦρ18. οἱ κάτω τὲς μαστὺς ἔχοντες, ὁ δελφὶς ἔχει δύο μαστὲς ἐκ 
1481}20. μαρτυρίαι, πίστις ἄτεχνος Ῥα1δ. 1815}526-1876 ἄνω ἀλλὰ πλησίον τῶν ἄρθρων Ζγὸ 8. 116 Ρ22. Ζιβ18. 504 
438. ρ16. τὰς μαρτυρίας παρεδίδοσαν τοῖς εἰσαγωγεῦσι τε 522. οἵ ζ12. 5671 82 Ρίο. τίνες οἱ πρῶτοι Ζμδ]10. 688 "9, 
τῶν δικῶν οἱ διαιτηταί ἢ 414. 1541 521. 11, 14. Ζιζ18. 618 "7. τὰ πολυτόκα ἔχει τὺς μαστὶςς περὶ 

μαρτύριον ἂν εἴη τοῖς εἰρημένοις μβϑ8. 869 .5»19. πιθανὰ τὰ τὴν γαστέρα, περὶ μέσην τὴν γαστέρα" ἔνια,. λέαινα, παάρ- 
τοιαῦτα μαρτύρια ταύταις ταῖς δόξαις ΖΎα17. 121 Ρ28. θαλις ἐν τῇ γαστρί Ζμδιο. 6881, 16,384. Ζιβ1. δ00 
μαρτύριον τῶν εἰρημένων ᾧ τὸ πᾶσιν ὑπάρχειν τὴν καρδίαν 428, 28,29. τὸ μὴ πολυσχιδὴ ἀλλ᾽ ὀλιγοτόκα ἢ κερατο- 
Ζμγά. θ660322. τύτυ δὲ μαρτύριον: ὁ γὰρ ἐλέφας Ζγὸ 4. 80 ρα, τὰ ὀλιγοτόκα ὦ μώνυχα ἢ κερατοφόρα, βῶς, πρό- 
1118, μαρτύρια τὰ συμβαίνοντα, ὅτι Ζγα 18. 125 Ῥά. ατον, κάμηλος ἐν τοῖς μηροῖς ἔχωσι τὶς μαστύς Ζμδι0. 



μαστροί 

688 438, 22. ΖΙβΙ. δ00 322, 25, 29. Ὑ21. 522 Ρ17. ὁ ἄρ- 
ρὴν αἷξ παρὰ τὸ αἰδοῖον Ζιγ20. 522 314. --- 8. αυοῦ ταδπι- 
Ἰλ88 μα θοδηΐῖ, ὀύο μαστὰς ἡ ὀύο θηλάς, διὰ τί δύο Ζμδ᾽ιο. 
888 226. ΖΙβ1. 600 419, 24. 8. 502 384. 18. 504 Ρ22. δύο 
μαστὲς ᾧ τέτταρας θηλάς ΖΙβΙ. ὅ00 525, 29. --- τέτταρας 
μαστύς ΖΙβΙ1. 500 528, 28. --- πολλιῖς Ζμὸ 10. 688 384,1. 
-τ- 4. ρμγείοϊορ. φλόβες διὰ τὸ νώτυ παρὰ τὸν πλεύμονα 
ὑπὸ τὸς μαστύς" τὸ στῆθος διφυὲς μαστοῖς, τύτων αὶ θηλὴ 
διφνής- ἔστιν ἑκάστοις τοιῦτος ὁ τῶν μαστῶν τόπος δὲ᾿ 
ἀμφοτέρας τὰς αἰτίας ἕνεκά τε τῷ βελτίστυ γεγονὼς τοι- 
ὅτος ἢ ἐξ ἀνάγκης" διὰ τὸ κάτω τὴν ἔκκρισιν γίνεσθαι 
πολλὴν κενὸς ὁ τόπος γίνεται ὁ τῶν μαστῶν τοῖς θήλεσι 
ὼ σομφός Ζιγ3. 611}26, 512582. 8. 512 "28, 80. 12. 
498 318. Ζγὸδ. 1718 520, 82. πότε τοῖς θήλεσι ἐπισημαίνει 
τὰ περὶ τὰς μαστιίς" ἡ ἔπαρσις τῶν μαστῶν" ὅταν δύο 
δακτύλες ἀρϑῶσι, τότε γίνεται τὸ κατα μήνια ταῖς πλείσταις" 
ταὶς παρθένοις τὰ περὶ τὺς μαστὲς γίνεται διαφερόντως, αἱ 
μὲν πάμπαν μεγάλως, αἱ δὲ μικρὺς ἔχυσιν Ζγα19. 121 58, 
20, 728 580, 81. Ζιει4. 544 Ρ54. η1. 581 527, 82,6, 582 
46. μετὰ τὴν σύλληψιν εἰς τὰς μαστεὶς τρέπεται τὰ κα- 
ἠρτὰν ἡ γίνεται γάλα μετὰ τὲς τόκως ἐνίαις γυναιξὶ τὸ 
γάλα ῥεῖ πολλαχὴ τῷ μαστῦῶ" ἐπὶ ταῖς θηλαῖς τῶν μαστῶν 
ἐπιγίνεται ἀνοίδησίς τις ἢ χόνδρον ἴσχεσιν" τὰ περὶ τὸς μα- 
στὰὸς αἴρεται ἡ τοῖς ἄρρεσιν ἐπιδήλως Ζιη8. 688 482, 84. 
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μάταιοι, ἐκ τῶν ῥιζῶν φυόμενοι ᾧτα 4. 819 598. --- μα- 
ταιότερον, ΟΡΡ ἱκανόν Ηα2. 1095 529. --- ματαίως ἄἀκυ- 

σεται ᾧ ἀνωφελῶς Ηα1. 1098 36. ῥηθέντα ματαίως (ΕἸὰρ 
288) ΟβΙ18. 294 521. ξ2. 916 386. 

δ μάτην, ἀεῦ Φβδ. 19726. Οα4. 271 382. ὁ θεὸς ἢ ἡ φύσις 
ἐδὲν μάτην ποιῶσιν (οοπὶ βγη ἀλόγως, ἀτελές) Οα 4. 211 
438. β11. 291}14. Ζμβ18. 668 39. Ὑ1. 661}24. Ζγβδ. 
1415. 6.144586. Πα. 1256}21. ἡ μάτην τὴν πρὸς 
αὑτὸν ἔχει φιλίαν ἕκαστος, ἀλλ᾽ ἔστι τῶτο φυσικόν Πβ5. 
1208 341. μάτην εἶναι Φγ4. 2038 Ῥ6. Οαά. 2711 528. ἔσται 
τὸ γεγονὸς μάτην ἢ περίεργον Ζγβθ. 144 588. εἰ μὴ μάτην 
λέγεται ηεηϑ. 124118. ὶ μάτην ἀξιῶσι ἡεη1 5. 1249 821. 
συνέβαινε Σωχράτει τὰς ὠρετὰς μάτην εἶναι ἡμα 1. 1188 
Ρ10, 11, 18. 
, ε ΄ , «ἁ 

Ἰδμάττειν. ὁ τῷ μάττοντι ἐρομένῳ πότερον σκληρὰν ἢ μαλα- 
κὴν μάξη ἀποκρινόμενος ῬΎΙ6. 141680. 831. 

Μαύσωλος, ὁ Καρίας τύραννος οβ184854-171, 18, 81. 
μάχαιρα κα διαιρεῖται εἰς μαχαίρας ΟὙΒ. 801 530. μάχαιρα 

Δελφική Πα2. 1252 "2 Οδιιΐπρ. --- ἐν ὄρει Βερεκυνθίῳ 
30 γεννᾶσθαι λίθον καλυύίμενον μάχαιραν 8118. 845 55. 
μαχαίριον ἰατρικόν Μκϑ8. 1061 34. ἡμβ11. 1209 328. διαὶ 

τὸ μαχαίριον τὸ ὕδωρ ἐξεληλυθέναι τοῖς ὑδρωπιῶσιν Ζγεϑ. 
189 018. 

Μαχάων ἢ 596. 1576 318. 
4.684 49.11. 587 521. ζ20. 514516. Ζγὸβδ. 1716}}19. --- 5 μάχεσθαι ἀλλήλοις ηεη8. 1288 586. οἱ ὁμονοῦντες αὶ μα- 
5. πόνος ἐν τοῖς μαστοῖς" ὁ αἰγοθήλας θηλάζει τὸς τῶν 
αἰγῶν μαστύίς Ζιη11. 587 Ῥ2ὅ. ι80. 618 Ὀ7. --- 8. οοπι- 
Ρδυϑηΐασ οὔπι τηϑηιμιΐβ αἱ κοτυληδόνες Ζγβ1. 146 834. ἔχει 
ἡ ὑστέρα τῶν γαλεοειδῶν μικρὸν προελθόντι ἀπὸ τῷ ὑπο- 
ζωματος οἷον μαστὲς λευκες Ζιζ 10. 666 521, 30 “Ὀτίδθῃ 80 
ἀο8 ἘΠ|οἰτοτθ ΜΏΠοΣ. ρ]αιε Ηδὶ 9. τῶν πολυπόδων οἱ ἄρ- 
ρενες ἔχυσι πόρον ὅμοιον μαστῷ" ἡ θήλεια τευϑὶς ἔχει ἐρυθρὰ 
δύο οἷον μαστύς" οἱ κόχλοι κάτω ἔχυσι δύο λευκὰ στιφρά, 
ὅμοια μαστοῖς Ζιδ1. 524 088 (οἵ Βἰοδ]ὰ ΧΠ 390), 4. 529 
48. ε18. δ5019. 

μαστροὶ ἐν Πελλήνη 

ῦθε 3: ν ' , νν νι ἢ νὰ μασχάλη, κοινὸν μέρος βραχίονος ἢ ὑμυ, τὸ μόριον τὸ περὶ 
τὴν μασχαλην Ζια] 4. 4935)8. Ζμγ10. 671359. φλέβες διὰ τῶν 

Σ »ἵ Ὶ ἐπὶ τὸ ζητεῖν τὰ κοινὰ τὸ δήμυ 526. 

"στηθῶν ὑπὸ τὴν μασχάλην εἰς ἑκατέραν τὴν χεῖρα Ζιγ 2. 40 
512 54. οἵ 8. 618 84,085. 4. 514 387. διὰ τί καὶ μασχάλη 
δυσωδέστατον τῶν τόπων, τὸ αἰτιον τῇ τὰς μασχάλας ἱὸρῶν 

χῶνται ηεη1. 1241 380. --- μαχεσθαι τοῖς φανεροῖς,, τοῖς 
εὐλόγοις, ταῖς ἀκριβεστάταις ἐπιστήμαις ῷθ8. 254 58. Μνϑ. 
1091 56. Ογ4. 808 530. 7. 806 327. μάχεσθαι ἡϑονῆ, θυμῷ 
Ηβ2. 1105 38. μάχεται πάντα ταῦτα πρὸς ἄλληλα ηεηθ. 
1240480. μαχέσασθαι πρὸς νόμον ἐναντίον, πρὸς τὰ εὐ- 
ἔλεγκτα Ῥα1δ. 1316}16. Ὑ17. 1418}19. ὅτω μαχετέον 
(ᾷος δγρυπιθηΐαστι ορροπθπάσπι 680) ὅτι τὸ παρὸν ἐχ ὅμοιον 
Ῥβδὅ. 1408 39. οὗ τι117. 175 8384. --- τοῖς πολλοῖς τὰ ἡδέα 
μάχεται (ἄλλος γὰρ ἄλλο νομίζει Ῥαταρμτ Ὁ) διὰ τὸ μὴ 
φύσει τοιαῦτ᾽ εἶναι, τοῖς δὲ φιλοκάλοις ἐστὶν ἡδέα τὰ φύσει 
ἡδέα Ἠα 9. 1099"12. --- μάχεσθαι ς ἰπῇ, οἱ περὶ ταύτην 
τὴν ἐργασίαν ὄντες μάχονται χωρίζειν τὴν μεμιγμένην κό- 
προν Ζιε19. 552 328. 

μάχη. στάσεις ἡ μάχαι πρὸς ἀλλήλυς Πδ11. 1296 328. ε8. 
1808 "2. μάχη ἐκ τῆς λοιδορίας Μδ1. 1018 39. οἵ Ἐπί- 
χαρμὸς Ρ 282 "44. ἐντεῦθεν αἱ μάχαι καὶ τὰ ἐγκλήματα 
Ηεθ. 1181 828. 615. 1162 "9. 

τάχιστα ἢ μάλιστα πιγ8. 908 "20. δ12. 8771 }89. 814. μαχητικοὶ τίνες Ῥβά. 1381 582,10. α12. 1872}}81. μα- 
861 520. ἐνίαις γυναιξὶ τὸ γάλα ῥεῖ κατὰ τὰς μασχαίλας 
Ζιη11. 58122. τὰ ἐπὶ ταῖς μασχάλαις ἢ βυβῶσι φαρ- 

χητικοὶ περὶ κέρδος Ῥα12. 1813 581. παιδιαὶ μαχητικαὶ ὼ 
ἐριστικαί ῬαΙ11. 137181. ὀδέντες μαχητικοί Ζμγ2. 662 584. 
’ 

μάκῳ ὑγιάζεται παϑ4. 868 320. δια τί γαργαλίζονται τὸς μάχιμος. οἱ ἀνδρειότατοι μαχιμώτατοι ΗγΎ11. 1116 Ρ14. ἀϊδὲ 
ν λ 

μασχάλας ἃ τὼ ἐντὸς τῶν ποδῶν; διὰ τί, ἐάν τις τὸν περὶ 
τὰς μασχάλας τόπον κνήση, ἐκγελῶσιν πλε2. 964 "80. 8. 
965 328. οἵ Ζμγ![0. 618 9 [δηρὶ.. τῶν τετραπόδων ὑθὲν 
ἔχει τρίχας ὅτ᾽ ἐν ταῖς μασχάλαις ὄτ᾽ ἐπὶ τὴς ἥβης, πλὴν 50 
τὸ ἀνθρώπε, αἱ ἐπὶ τῆς μασχάλης τρίχες Ζμβι4. 658521. 
Ζιβ8. 49822. Ὑ11. 618.522. ὁ ἐλέφας δύο μαστὲς ἔχει 

ἀνδρεῖος ἨΥ11. 111151. ζῷα μάχιμα τὸ ἦθος Ζμγ2. 668 
418 (οοπὶ θηριωδὴ). Ζιι1. 618 38. 17. 616 Ρ20, 22. 268. 
1526 84. --- τὸ μάχιμον, οἱ μάχιμοι, ρδτβ οἰνιἐδεῖβ Πβ8. 
1208 4831, 39,2. η8. 1828 Ρ22. 10. 1829 "1. 

μάχλος. μαχλόταται δὲ γυναῖκες (Η68 ε 586) πδ2δ. 819 
428. 

ΜδΟΆΪΥ8. βυρσα Ναβδιοοηαβ ΘΟὨβη δα 1118 ΜΘΟΒΙγαΒ Αη- 
- ἀγοζγῃοθ 6886 ἢ ὅθ68. 1570 "87. 

ὃ Μεγακλῆς Μιτυληναῖος ΠΕΙΟ. 1811 Ρ27. 
μεγαλάδικος. ορρ μιχραθικηταί Ρβ171. 1891 329. 
μεγαλεῖος. οἷον τὸ πολλὰ (ὀνόματα) τῶν μεγαλείων (ΒΚ' 

ὑπὸ τὰς μασχάλας τῶν προσθίων σκελῶν, ἄνω πρὸς ταὶς 
"» ἡ Ν ἵν μασχάλαις, «περὶ τὰς μασχάλας Ζμὸ 11. 688 "60, 9,14. 

Ζιβ1. 500 .519. 
μάταιος. ἡ φύσις ὥτ᾽ ἐλλείπει ὅτε μάταιον ἐδὲν ποιεῖ τῶν 

ἐνδεχομένων περὶ ἕκαστον Ζγεδ. 188}21. ἀφιέμενοι τῶν 
ματαίων λειτυργιῶν Πζ δ. 1820}4. βαδισις ματαία Φβθ6. 6 οἱ Τγηνῇ, Μεγαλιωτῶν οοἀὰ ΒΚ) π021. 1451 38. 
197}26. κενὴ ὦ ματαία ὄρεξις Ηα1. 1094 321. ψεῦδος ἢ ΝΙεγαλη πόλις ἡ ἐν Πελοποννήσῳ 8121. 842026. μύριοι ἐν 
μάταιον Τα8. 8328}26. μάταιον ἔσται τὸ εἶδος Ἠαά. 1096 860 Μεγάλη πόλει, συνέδριον κοινὸν ᾿Αρκάδων ἁπάντων ἢ 442. 
020. μάταιος μᾶλλον ἢ κακός Ηδ18. 1121}11. κλάδοι 155δ08. 



448 Μεγαλιωτῶν 

Μεγαλιωτῶν (ΒΚ, μεγαλείων οἱ Ὑγτνλίει 41) πο21. 1457 
485. 

μεγαλοκέφαλος υϑ. 461 528. πλϑ8. 965 ΡΊ. 
μεγαλοκίνδυνος, ορρ μικροκίνδυνος Ηδ 8. 1134 "8. 
μεγαλοκοίλιος, οοπὶ μεγαλόφλεβος Ζμγά. 661 529. δ 
ΜμεΕΎ αλοκόρυφος γὴ (οχ Πγοορῆτοπθ) Ργϑ. 1406 586. 
μεγαλοκύμων πκς16. 942 514. 
μεγαλομέρεια ΜΑΒ. 989 50. 
μεγαλομερής. ταχὺ τὸ μεγαλομερές Ογδ. 808 Ρ21. 
μεγαλοπόνηρος, ΟΡΡ μικροπόνηρος ΠδῈ11. 1295 "9. 10 

μεγαλόπωυς ὁ κύκνος Ζιι.21. 617 3286. 
μεγαλοπρέπεια, ἀοῦ ΗβΊ1. 1101}11. δά. 1122381. ηεβ8. 

1221511. Ραϑ9. 1866 Ὁ18. οἴγιιοὶ Ηδά. 1122 328. ἡμαξ7. 
1192 "8. περὶ μεγαλοπρεπείας Ἠδ 4-6. ηἠεγθ. ἡμαξῖ. 

μεγαλοπρ ἐπής (εἴ μεγαλοπρέπεια), ἀοῦ ηεγδ. 1288 586-88, 16 
ἀἰϊδὲ ἐλευθέριος ἩβΊ. 1101}11. ἀϊδὺ αὐθάδης Ῥα9. 1867 
δι, --- μεγαλοπρεπὴς λέξις ρ8 6. 144112. --- μεθιστάναι 
ἐπὶ τὸ μεγαλοπρεπέστερον, ορρ ἐπὶ τὸ ταπεινότερον ρ8. 
1423.381. --- μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν τι Ηδ δ. 1128 5171. 

μεγαλόστομος. τὰ μεγαλόστομα, ορρ τὰ συστομώτερα 30 
Ζμγ!. 662 52ὅ. 

μεγαλότεχνοι κθ. 898 "14 Καρρ. ᾿ 
μεγαλόφθαλμος. οἱ μεγαλόφθαλμοι νωθροί φ6. 811 "20. 
μεγαλόφλεβος, οοπὶ μεγαλυκοίλιος Ζμγά4. 6671 580. 
μεγαλοφωνία. ἕτερον τὸ βαρὺ ᾧὶ ὀξὺ ἐν φωνῇ τῆς μεγα- 35 

λοφωνίας ἢ μιχκροφωνίας Ζγεῖ. 181 58. ΕΝ 
μεγαλόφωνος, ορρ μικρόφωνος Ζγεῖ. 1869. μεγαλόφωνά 

ἐστιν ἐν τῷ πολὺ ἁπλῶς εἶναι τὸ κινιίμενον Ζγεῖ. 181 512. 
μεγαλόφωνοι οἱ θερμοὶ τὴν φύσιν πιαϑ. 899 39. 

μεγαλοψυχία, μεσότης μικροψυχίας ἢ χαυνότητος Ἠβ 1. 80 
1101 522. ἠεββ. 1221310, 81. γδ. 1288 3216. ἡμα28.1192 
421. κόσμος τῶν ἀρετῶν Ηδ1. 1124 51. ἀρετὴ μεγάλων 
ποιητικὴ εὐεργετημάτων Ῥαϑ. 186617. οἵ β12. 1389 588. 
μεγαλοψυχία, ἀοῦ Αδ18. 91}16-25. αρ!. 1249 "29. 2. 

μέγεθος 

νεται, ὦ ἐν μεγάλῳ Φθ2. 262 27. οἱ μεγάλοι γῦπες θ60. 
8856 54, οἵ Ὑν Ρ16452. ὁ μέγας δάκτυλος, οὗ δάκτυλος 
Ρ1θ5514. ἡ μεγάλη καλυμένη φλέψ υ 8. 458 "18, οἵ 
φλέψ. -- ἄνεμος μείζων ᾧὶ πλείων, ἄνεμοι ψυχροὶ καὶ με- 
γάλοι μβδ. 868 .516. 6. 864}11. φθέγγεσθαι μέγα Ζγεῖ. 
188.382. μεῖζον ἢ καλλιον τῷ παντὸς χορὰ ΠΎ18. 1284 
δι1. φωνὴ μεγάλη, μείζων Ζιθϑ. 698511, 6 (οἴ μεγαλό- 
φωνος). πότε ὁεὶ χρῆσθαι φωνὴ μεγάλη, μικρᾷ, μέση Ργι. 
1408 528. --- γένη μεγάλα τῶν ζῴων, γένη μέγιστα τῶν 
ζῴων Ζιαθ.490}16, 1. --- μεῖζον ἄκρον, ἀοῦ Αα4.26421. -- 
ὀρθῶς κρῖναι τὰ μεγάλα ᾧ μικρὰ τῶν ἀγαθῶν ηεγδ. 1382 
482,29. διαφέρει τὸ ἐν τῷ ἔργῳ μέγα τῷ ἐν τῷ δαπα- 
νήματι ΗἨδδ. 1128218. ἀρχαὶ μεγάλαι, μέγισται Πὸϑ. 
1294 29. 16. 1299}29, ε8. 1808 324. τιμαὶ μεγάλαι, 
ΟΡΡ μικραί Πε8. 1808 "14. στασιαζυσιν ἐκ μικρῶν περὶ 
μεγάλων Πεά. 1308 "18. ἐάν τις μέγας ἧ ἃὶ δυναΐμενος 
ἔτι μείζων εἶναι ΠεῚ. 1801 82. οἵ 8. 1308.322. ὀξεῖαι αἱ 
τῶν νέων βυλήσεις ἡ ὁ μεγάλαι Ῥβ13. 1898 58. ἐπιθεωρεῖν 
τὰ μεγάλα τῶν ἠθῶν ἡ τὰ ἀκριβὴ ᾧ τὰ μέτρια ρ38. 
1484}29. --- μέγα ᾧ χαλεπόν ᾧΦδΑ. 212 51. μέγα πρὸς 
φιλίαν, μέγιστον πρὸς τὴν τῷ ἥθυς ἀρετήν Ηθ14. 1161}88. 
κΙ. 1112.322. ἡγύμενος μέγα εἶναι τὸ ἄρχειν ἡεγ ὅ. 1388 
480. δὲν μέγα, οοπὶ ἐδὲν σεμνόν Ἠη8. 1146 516. --- τὸ 
μέγα ἢ τὸ μικρόν ῬΙαἰοηΐβ, οὗ Πλάτων. ὡς μὲν ὄν ὕλην 
τὸ μέγα ἢ τὸ μικρὸν εἶναι ἀρχαῖς, ὡς δ᾽ ὑσίαν τὸ ἕν (Πλά- 
τῶν φησίν) ΜΑ 6. 981 520 ΒΖ. Φα 4. 1871517. 9. 192 57, 
11. οὔ ΜΑΤ. 988 526. β8. 938 "10. μ8. 1088 Ρ24, 82. ν]. 
1087}11. μικρὸν ᾧ μέγα ΜΑΘ. 992512. τὸ ἄπειρον ἐκ 
μεγάλε ἡ μικρῶ ΜΑΒ. 981}26. Πλάτων δυο ἄπειρα, τὸ 
μέγα ᾧ τὸ μικρόν Φγ4. 203 3216. εἴτε τῷ μεγάλε ἢ τῷ 
μικρᾷ ὄντος τῷ μεθεκτικῦ εἴτε τῆς ὕλης Φὸ2. 209 86. 
εἴδη τῷ μεγαῖλν ἢ τῷ μικρῦ Μμϑ9. 1085 349. Α9. 992511 Β:. 
ν]. 1081 516. γεννῶνται οἱ ἀριθμοὶ τοῖς μὲν ἐκ τῆς τῶ ἀνίσυ 
δυάδος τῇ μεγάλυν αὶ μικρῷ Μν1. 1081 8, 

1250514. 5. 12560584-42. περὶ μεγαλοψυχίας ΗδΊ -9. 86 μέγεθος νοὶ ταδρτοϊ(υἀΐποπι, ποσότητα, Βὲρτιίβοδξ, τὶ γὸπὶ 
ηεγῦ. ἡμαΐξθ. 

μεγαλόψυχος. (εἴ μεγαλοψυχία), ἀοῦ ΗδΊ. 1128 52, 29. 
οἴγιαοὶ ηεγό. 1282328. ὁ μεγαλόψυχος ὅμοιος τῷ σεμνῷ 
ἢ τῷ μεγαλοπρεπεῖ ηεγό. 1282 380. οἱ μεγαλόψυχοι ἡ οἱ 
ἐλεύθεροι Πθ8. 1888 "8. --- τὰ τοιαῦτα μεγαλοψυχοτέρως 40 
ποιεῖ Ἠδ8. 1124 524. μεγαλοψυχότεροι πρὸς ἀρετήν Πθ 6. 
1841 529. 

Μέγαρα. ταϑ ρΡυθ]οδο Πδ15. 1800 517. εδ. 1804 "85. Θεα- 
γένης ἐν Μεγάροις Πεδ. 1808 524. Ῥαῶ. 1851 588. --- Μέ- 
γαράδε Μγά4. 1008 "14. --- Μεγαροῖ Ζιε19. ὅ52"12. ὦ 

Μεγαρέων πόλις Πγϑ. 1280}14. ἀταξία ᾧ ἀναρχία Πε8. 
130281. τῆς κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς ἀντιποιῶνται οἵ τε 
ἐνταῦθα ᾧ οἱ ἐκ ἸΞικελίας ποϑ. 1448 381. οἱ Μεγαρεῖς βά- 
ναυσοι Ἠδ6. 1123 324. ἐκέτι γιγνώσκεσιν ᾿Αθηναῖοι Μεγα- 
ρῆας ἡεη10. 1242 "26. Μεγαρέων πολιτεία ἢ 509. οὗ 488. 50 
1549 086. ᾿ : 

Μεγαρικός. κατὰ τὴν Μεγαρικήν σϑ18 Ρ18. Γ 288. 1522 52. 
-- οἱ Μεγαρικοὶ (ΡἈΙΟΒΟΡΒΙ) τοξαϊδηϊας αυοά βίαίααπί ὅταν 

ἐνεργὴ μόνον δύνασθαι Μθ8. ; ὅς στὰ 
μέγας: τὸ μέγα ἢ μικρὸν ἀ σημαίνει ποσὸν ἀλλὰ μᾶλλον τὸ 

πρός τι ΚΘ. 5.021, οἴ}18. τὸ μέγα ἐκ ἐναντίον τῷ μικρῷ 

ΚΘ. 638. τὸ μέγα τῷ κατὰ συνέχειαν εἶναι ἡ ποσὸν τι 
μέγα λέγεται πιςῖ. 914 "8. μέστιν ὅ μή ἐστιν ὑπερβολή, 
τὸ τέλειον ὅ μή ἐστιν ἔξω λαβεῖν τι δυνατὸν Μιά. 1086 
Α11. μεῖζον τινός τινι τὸ 4. 125 320. --- τὸ γάλα φαίνεται 50 

μέγιστος ὧν κύκλος μαϑ. 846 538. εἰ ἐν μικρῷ κόσμῳ γί- 

ταβσΏδιη, δχίθηβδηι, ποσόν τι. 1. κοινὰ δ᾽ ἐστὶ τῶν αἰσθή- 
, σέων οἷον σχῆμα ἢ μέγεθος ἢ κίνησις ἢ τἄλλα τοιαῦτα 

εν]. 468 Ῥ6. μέγας τῷ μεγέθει, μεγέθει μέγιστος θ114. 
841 520. Ζιε22. 558 011. μικρός, μείζων, ἐλάττων τὸ μέ- 
γεθος Ζμγι4. 615.329. μαθ. 8441, β8. 866511. Ζιβέ. 
δ05}14. ΖγβΙ. 184 528. τριῶν σῶν κινήσεων, τῆς τε 
κατὰ μέγεθος ἡ, τὴς κατὰ παθος ᾧ τῆς κατα τόπον 401. 
2680 527. εἰ ἀνάλογον τὰ μεγέθη τοῖς βάρεσι Οαβθ. 213 "8. 

ν - ὖ , μ᾿ Ὶ « - 
τὸ τῶ ἡλίν μέγεθος μεῖζον ἢ τὸ τῆς γῆς μα 8. 8452. 
μέγεθος σώματος, τίς ἡ ἀρετὴ αὐτὸ Ῥαδ. 1861 "18-21. 
μεγέθυς (τὰ ἀνθρωπίνα σώματος) διαφοραὶ τί σημαίνυσιν 
Φθ. 818 "1-81485. το μεγέθεσιν ὑπερβ α τῶν σω- 

, τ ἢ , ΕΣ ͵ - 

μάτων ἢ σμικροτησιν ἐλλείποντα φΦ6. 818 "28. ἔστι πᾶσι 

τοῖς ζῳοις πέρας τῇ μεγέθως, τῷ μεγέθως λαβεῖν τέλος 
Ζγβθ. 145 56. γ9. 1758 "16. τοῖς μέσοις μεγέθεσι τὸ μέσον 
ἀπέδωκεν ἡ φύσις Ζγδ8ά. 111584, οἴ 4, τὰ παχη τῶν 
τριχῶν ἢὶ αἱ λεπτότητες ἡ τὰ μεγέθη διαφέρωσι κατὰ τὺς 
τόπυς Ζιγ10. 511 09. φωνῆς μέγεθος (εἴ μεγαλόφωτος), 
ΟΡΡ μικρότης, ἀϊδὶ ὀξύτης βαρύτης λειότης τραχύτης Ψβ11. 
422 080. φωνῆς μέγεθος ἁρμονία ῥυθμός Ῥγι. 1408 "81. 
διαφοραὶ κατὰ τὸν πλῶτον ὰ τὰ μεγέθη τῆς ὑσίας Πὸϑ. 
1289 584. περὶ μεγέθες ἢ μικρότητος τῶν πραγμάτων πό- 
θεν σκεπτέον Ῥβ19. 1398 358-21. πεν τὴς ψυχὴς καὶ μέ- 
γεθος αρδ. 1250 088. --- τὸ ἀμερὲς ἡ μηδὲν ἔχον μέγεθος 
ῷθι0. 266.511. περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων ᾧ ἐχόντων 
μέγεθος Πδ16. 1800}28. περίοδος, λέξις ἔχυσα ἀρχὴν καὶ 



Μέγης 

τελευτὴν ὼ μέγεθος εὐσύνοπτον ῬΎϑ. 1409 386. ὄνυχας 
ἐλαχίστυς ὡς κατὰ μέγεθος ἔχει ἄνθρωπος 5ἷπι ΖγΎβθ. 14 
518. ε2. 181}18. δ. 1786512, 19. αὐξητικὸν τὸ εἰς μέγε- 
θος ποιῶν τὴν ἐπίδοσιν ΖΎβ 6. 144 }85. ἀρετὴ εἰς μέγεθος 
ὥσα ἡμβ8. 1200 588, 5γη εἰς ὑπερβολὴν γινομένη 514. περὶ ς 
τὰ πρακτὰ ὁμονοῦσι ὦ τύτων περὶ τὰ ἐν μεγέθει Ηιδ. 1167 
429. οἵ δά. 1122 528. λέγω ἀριθμῷ ἴσον τὸ πλήθει ἢ με- 
γέθει ταὐτὸ ἡ ἴσον ΠΕῚ. 1801 081. χωριστὸν ἢ μεγέθει ἢ 
λόγῳ (χατὰ μέγεθος, κατὰ λόγον) Ψγ9. 482 520. 10.488 
"4. 4. 429 512. ΤταΙῸΡ Ρ 527. --- 2. πλῆθος μὲν ποσόν 10 
τι ἂν ἀριθμητὸν ἦ, μέγεθος δὲ ἂν μετρητὸν ἢ Μὸ18. 1020 

μέθοδος 449 

418,8. κατὰ μέθεξιν ὑπάρχειν (1 6 υὡς γένος νοὶ ὡς δια- 
φορὰν ὑπάρχειν) τεά. 182 085-188511 ΥΥΖ. 

μέθη. μετέχειν ὕπνυ ἢ μέθης Πθ5. 1839 517. βάρος περὶ τὴν 
κεφαλὴν δι᾿ ὕπνον ἢ μέθην Ζγββθ. 144 Ῥ1. κοινωνεῖν κατα- 
κλίσεως ἢ μέθης Πη17. 1886 "82. βακχευτικὸν ἡ μέθη 
ποιεῖ Π01. 1842 Ρ27. ὁ περὶ τὴν μέθην νόμος (ΡΙαὶ Ἰορᾷ 
Π611Ε) Πβ12. 1214}12. ὅσα περὶ οἰνοποσίαν ᾧ μέθ 
πΎ. μέθη, ἀϊδὶ κραιπάλη πΎ11. 818 18. κἡὶ μέθη πῶς γί- 
νεται πΎ18. 818 81. ἤδη ἁπτομένης τῆς μέθης πΎ20. 814 
46,9. 872219. ἥκιστα αἱ γυναῖκες ὑπὸ μέθης ἁλίσκονται 
108. 1494}921. 

49, μεγεθῶν μέτρον μέγεθος ΜΙ1. 1058 "25. τὸ μέγεθος μεθιστάναι, μεταστῆσαι, ἱπὶν μεθίστασθαι, μεταστῆναι, με- 
συνεχές, διαιρετὸν εἰς συνεχὴ, διαιρετὸν εἰς μεγέθη, διαιρε- 
τὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά Μδ18. 1020511. Φδ΄11. 219.511. ζ1.3 
(πρτίταϊβ 288 811, 28, 24). 8. 2839321. ΟαἹ. 268 528, 15 
πιζι. 9169. (διὰ τί διαιρέμενα τὰ μεγέθη ἐλάττω φαί- 
νεται πάντα τῷ ὅλα πιςΊ. 9141.) μεγέθη ἀδιαίρετα πό- 
τερον ἔστιν ἢ ὦ Ταῦ. 816 260-811 517. ἄτομα (ἐλάχιστα, 
πρῶτα) μεγέθη ἀκ ἔστιν" οἱ τὰ ἄτομα ποιῶντες μεγέθη 
Μμϑ8. 1088 18. Φαϑ. 1818. 4. 188.212. ζ8. 289 321. ΣὉ 

Οαδ. 211 10. αἰθ. 445}18. (μηδὲν εἶναι μέγεθος ἀόρατον, 
ἀλλὰ πᾶν ἔκ τινος ἀποστήματος ὁρατόν αι8. 440 527.) τὸ 
μέγεθος κατ᾽ ἐνέργειαν ἐκ ἔστιν ἄπειρον, διαιρέσει δ᾽ ἐστίν 
Φγθ. 206 516. 4. 20441. 610. 261}21. διὰ τὸ τῇ νοήσει 
μὴ ὑπολείπειν ὦ ὁ τ}.: δοκεῖ ἄπειρος εἶναι ἡ τὰ μαθη- 35 

Ι ματικοὰὶ μεγέθη ᾧ τὰ ἔξω τῷ ἐρανῷ Φγά. 208 Ρ25. ἐκ ἐν- 
δέχεται ἐν πεπερασμένῳ μεγέθει ἄπειρον εἶναι δύναμιν Φθ10. 
26652ὅ. --- τῶ μεγέθως εἴϑη ἀϊδιϊπρυυπίατ. μεγέθυς τὸ 
μὲν ἐφ᾽ ἕν γραμμή, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο ἐπίπεδον, τὸ δ᾽ ἐπὶ τρία 
σῶμα Οα1. 3687. Γα 2. 815 28. μεγέθες τὸ μὲν ἐφ᾽ 80 
ἐν συνεχὲς μῆκος, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο πλάτος, τὸ δ᾽ ἐπὶ τρία 
βάθος Μδ18. 102011. (εἰ πᾶν σῶμα βάθος ἔχει" τῦτο 
δ᾽ ἐστὶ τὸ τρίτον μέγεθος Ψβ11. 428 522, ἱ 6 ἡ τρίτη δια- 
στασις, εἴ διάστασις ῥ 189 588.) ᾿ίδαιιθ οοηἰαποία ᾿ορΊπιαβ 
σώματα ἢ μεγέθη Οα1. 268 52. 2. 268 18. γὙ1. 298 Ρά. 85 
δἰἰααοιῖεβ μέγεθος 1ᾳ μῆκος νοὶ] γραμμή Φζ1.28119, 
21. 3. 282 828, 238511, Ρ7 ((0}} 1. 281 "8, 9, 282 518). 

ΠῚ Ρ ᾿ . » δ τ. ΤΗ͂Ν 
ε4. 228 Ρ28. Οα2. 268 "19. μέγεθος ἰ4ᾳ ἐπίπεδον: ἡ ἡὶ δια 
μέτρος δυσὶ μετρεῖται ἢ ἡ πλευρὰ ἢ τὰ μεγέθη πάντα 
ΜΙΙ. 1058 ."18. δΒ6ἃ ρῥἰογυμαθθ τὸ μέγεθος αὐὶ δἃ ὑπδπὶ 40 
Ῥο βδίππυμι δρϑοΐθηιλ γϑβδγίαγ, τὸ σῶμα εΒἰριιίϊβοιῖ. μήτε 
κενὸν εἶναι τὸ σῶμα μήτε δύο ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μεγέθη 

᾿ μήτε ἀσωμάτῳ αὐξάνεσθαι Τα δ. 821 "16. μέγεθος ὁμοιο- 
βαρές. ἀνομοιοβαρές Οαθ. 218 "28. ὁ τῆς γῆς ὄγκος πηλί- 
κος ἄν τις εἴη πρὸς τὰ περιέχοντα μεγέθη μα 8. 889 ἘΊ, ες 
840 58. ὑπὸ μικρὰ οἵἴακος μεγάλα κινεῖσθαι μεγέθη πλοίων 
μχϑ. 850}81. 

θεστηκέναι. 1. Ῥγορτίθ ἀθ ταυΐαίο ἰοοο. ὠστραάκιζον ἢ με- 
θίστασαν, ἐκβάλλειν αὶ μεθιστάναι τινα ΠΎ 18. 1284 321, 
Ῥ29. μόρια πλείω ᾧ μεθεστῶτα τις τόπυς, μεθεστηκότα 
κατὰ τόπον Ζγδά. 1112, 8. μεταστάντος τὰ ὡν ἐξ ἄλλυ 
τόπυ τῆς ὑστέρας εἰς ἄλλον ΖγΎ1. 149 521. ἀνίατον ἐὰν ἡ 
κύστις (ππι) μεταστῇ Ζιθ24. 604}16. μαλακὸν τὸ ὑπεῖκον 
εἰς ἑαυτὸ ἡ μὴ μεθιστάμενον Γβ2. 8309. ἀπὸ τῆς αὐτῆς 
ἰσχύος πλέον μεταστήσεται τὸ κινῶν τὸ πλεῖον τῷ ὑπομο- 
λίν ἀπέχον μχϑ8. 850 "δ. 21. 861 528, 82. φαίνεται τα 

ἄστρα μεθιστάμενα Οββ. 289 "1. οὔ α8. 840 385. ὁ δρίζων 
ἕτερος ἀεὶ γίγνεται μεθισταμένων μβ1. 865 ."81. οἵ Οβ!4. 
2989. ψαϑ. 406 "8. μεθίστασθαι εἰς εὐθύτητα ἢ περιφέ- 
ρειαν, εἰς τὸ πλαγιον μδϑ. 385082, 886}12. εἰ τὸ ὕδωρ 
μὴ μεθίστατο τῷ ξυλίνῳ κύβῳ Φὸβ. 2161. --- 2. ταθ- 
ὍΔΡᾺ ἐκ τῆς καθεστηκυίας πολιτείας ἄλλην μεταστῆσαι, ἐκ 
ποίων πολιτειῶν εἰς ποίας μάλιστα μεθίστανται ΠΕῚ. 1801 
"8, 822. οὗἉ εἾ. 1801 521. Η612. 1160 "86 ΕΥ. Γ478.1556 
411. τὸ ἐκ παλαιῶ τοῖς ἤθεσι κατειλημμένα λόγω μετα- 
στῆσαι Ἠκ10. 1119 "18. ἐπιθυμίαι ἐπιδήλως ἢ τὸ σῶμα 
μεθιστᾶσιν Ἠηῦ. 1141 516. οἵ φ2. 806 525 (Ὁ). ἀρχῆς κινη- 

 θείσης πολλὰ ἀνάγκη μεθίστασθαι τῶν ἀκολυθύντων᾽ Ζγδὶ. 
106.529. ῥᾷον ᾧ θᾶττον μυιρὰ μικροῖς παρατιθέμενα ἄλληλα 
μεθίστησιν Τα 10. 828 384. ἐκ τῷ μεθύειν ἢ καθεύδειν ἣ 
νοσεῖν εἰς τἀναντίον μεταστῆναι Φηϑ8. 241 14. ἐπὶ τὸ με- 
γαλοπρεπέστερον μεθιστάναι τὰς ἱεροποιίας ρ8. 1433 018. 
ἐὰν περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων φαίνη μὲ μεϑιστάμενος, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς χρώμενος ρ89. 1446 1. --- (δοδοπίαβ οοηὶ 
ῬΆΒ8Β τοἰγβοίυβ θχβί ρϑίας μεθίστηται ᾧδ4. 211 526.) 

μεθοδικα. ἐν τοῖς μεθοδικοῖς εἴρηται Ῥα2. 1856 Ρ19, οΥ̓Αρι- 
στοτέλης Ρ 101 589. 

μέθοδος. 1. νἷα ας ταῦϊο ἱπααϊτθπὰϊ, Αα81. 46 382, Β26 (6γὰ 
τῆς ζητήσεως ὁ τρόπος 086). β1. 5858 (γα ὁδὸς 1014) 
Ψψα!. 402 514, 16, 17 (γα τρόπος 519). ὁ τρόπος τῆς με- 
θόδυ Ζμα δ. 64652. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τῆς ἐκεόφὸν 
Γα10. 52181. ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος τῶν συλλογισμῶν 

Μέγης. ἐπίγραμμα ἐπὶ Μέγητος ἢ 5960. 1578 328. 
μέδιμνος ἔχει τὺς πυρός Κ15. 1624. ὁ ὅλος μέδιμνος Φηδ. 

250 822. μέδιμνος ἀλφίτων τετράδραχμος οβ1841 588. σοπὶ 50 
μετρητής οβ1850 09. μέδιμνος Μακεδονικός Ζιθϑ. 598 38. 
ἀχάνη πόσυς χωρέϊ μεδίμνες ἔ 5625. 1664 26,28. ὁ μέ- 
διμνος ἁλῶν (οὔ παροιμία) ηεη2. 1288 52. ᾿ 

Μέδυσα. τῆς Μεδύσης ὁ Πήγασος ἵππος δ 164. 1505 "18. 
Μέδων, ποποίλναθ Μέδοντος δὲ Μέδωνος ἢ 5628. 1668 Ρ80. δὲ 
μεθεκτικός. τῶν ὄντων τὰ μὲν εἴδη τὰ δὲ μεθεκτικὰ τῶν 

εἰδῶν (ΡΙ40) Γβ9. 885512. τὸ μεθεκτικὸν ὃ τόπος (Ρ]Δ0) 
Φδ2. 209 Ρ8δ. 

μέθεξις. ἀπὸ τιμημάτων γὰρ μακρῶν αἱ μεθέξεις τῶν ἀρ- 
χῶν Πγὅ. 1218 528. --- Ἰορίοο (οΓ μετέχειν) εἶναι κατὰ 0 τυτυ παρὰ τὴν μέθοδον ᾧθ8. 258 1. -- 2. ἴρδα ἀϊδραξαίίο 
μέθεξιν ΜΑ6. 9871}9 ΒΣ, 18. ζ6. 1018}18. η6. 1040 δ. ἀϊδαυϊδίιϊο, πᾶσα τέχνη ἢ πᾶσα μέθοδος Ἠα1. 1094 51 
Υ. ς ΙΔ}} Ὁ 

Ῥα2. 185854. ἔντεχνος μέθοδος Ῥα1. 1855 84, οΓ 2. 18δὅ 
588. εὑρεῖν, ἔχειν, Ἔα μέθοδον ταὶ. 100 818. 3. 101529. 
8. 101}. 6. 102 }86. κατὰ τὴν ὑφηγημένην μέθοδον Πα1. 
1252518. Ζγγϑ. 168 528. κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον, ὑπὸ 
τὴν αὐτὴν μέθοδον, τὴ αὐτῇ μεθόδῳ Ἠε1. 1129 58. Ζμγδ. 
668 082. ταῦ. 102 510, 87. ι8.169}80. κατὰ ταύτην τὴν 
μέθοδον Ζγβ 6. 1425}10. τῆς αὐτῆς ὅσης μεθόδυ περί τι 
Ῥα1. 1854}28. ἐκ τίνων ἡ μέθοδος ταά4. 101}11. Ῥα1. 
1855 22. ἡ μέθοδος ἥδε ρ6. 1421}11. μία τις μέθοδος 
κατὰ πάντων Ψα1. 402 218. ἰδία μέθοδος τα 8. 102 589. 
κατὰ τὴν ἑκάστυ, τὴν οἰκείαν, ἡντινῶν μέθοδον τι 11. 171 
δι1. θ12.162}8, Αβ28. 6812. ψεῦδος μέν, ἧττον δὲ 



460 μεθόριον μελανόγραμμος 

μειλίχιος διὰ τί ὀνομάζεται ὁ θεός κΊ. 401 524. 
μειῶν. σελήνη αὐξομένη ᾧ μειυμένη ᾧ φθίνυσα κθ. 899 "1. 

ϑοδὸν Ζμαϊ. 6891. ποιεῖσθαι τὴν μέθοδον περί τινος Φγῦ. 'ππ τβϑὲ περὶ τὸ αὔξειν ᾧ μειῶν Ῥβ26. τὸ αὐξεν καὶ μειῶν 
2048. Ζιαθ. 491512. φά. 809 326. ἐπιβαλέσθαι ταύτην ἐκ ἔστιν ἐνθυμήματος στοιχεῖον Ῥβ26. 1408 511. 
τὴν μέθοδον Πβ1. 1260 "86. τῷ περὶ ἑκάστην μέθοδον φι- 5 μειρακιώδης. ὑπερβολαὶ μειρακιώδεις ῬΎ11. 1418 329. 
λοσοφῦντι Πγ8. 121918. ἡ μέθοδος ἡμῖν περὶ φύσεως, (μείρεσϑαι.) γίγνεται διαὶ χρόνον εἱμαρμένον μα14. 86229. 
περὶ πολιτείας ἐστί Φγ1. 200}18. ΠῈ8. 1298.»80. τῶτο οἵ εἱμαρμένη. 
δηλῶσαι τῆς μεθόδυ τὴς νῦν ἐστίν Ζγεϑ. 182 328. ἡ μέ- μείς. ὁ μεὶς (Υ] μὴν) κοινὴ περίοδός ἐστιν ἀμφοτέρων (ἡλίν 
θοδος, πολιτική τις ὅσα ΗἨκ1. 1094 011. καὶ μέθοδος ἡ φυ- ὦ σελήνης) Ζγδιο. 1711 028. οὗ μήν. 
σική Ζπ2. 104}18. ἡ περὶ τὰς προτάσεις μέθοδος τι11. 112 1τὸ μείων. τὸ μεῖον κακὸν δοκεῖ ἀγαθόν πως εἶναι ἨεὩ. 1129 "8. 
58, ἡ πρώτη μέθοδος (ρτίτηδ ἀϊδραϊαιϊοπίβ ρδτ8) Πὸ 2. 1289 μείωσις, ορρ αὔξησις. ἡ αὐξησίς ἐστι τῷ ἐνυπαρχοντος (ὑπάρ- 

(οὔ ἐπιστήμη "26, γνῶσις 2. 1095 514). ἡ ζήτησις ἢ ἡ ὅλη 
μέθοδος ΜΑ2. 988 328 ΒΖ. περὶ πᾶσαν θεωρίαν τε ἡ μέ- 

426. ὅπως λαβη τῆς μεθόδυ τὸ μέρος (αὐ βαδια ἀϊδβραΐα- 
υἱοηΐβ ραγίϑια. οοῃβοαυδίιγ) Πδ10. 1295 52. ἡ μέθοδος ἱκα- 

χοντος οοὰ Ε) μεγέθως ἐπίδοσις, ἡ δὲ φθίσις μείωσις Γαδ. 
820}81. ΚΙ4. 15514,}8. 

νῶς ἔχειν φαίνεται τιϑά. 184 58, οἴ 188}18, 184 "7. ἡ νῦν, μελαγκόρυφος, τοξοτίαν ᾿πίον τὰ σκωληκοφαΐγα Ζιθ8. 593 
ἡ προκειμένη, ἡ αὐτή, αὔτη ἡ, ἡ τοιαύτη, ἡ πρὸ ταύτης κς 
μέθοδος τη8. 168 525. ΦθΊ. 261 3880. ΜΑϑ. 984 528. μ9. 
1086 524. νϑ. 1091 820. ΠῚ. 1311.819. 2. 1817 584. η]. 
182428. 2. 1824 522. πο01. 1441 512. μέρος τῆς μεθόδυ 
ταύτης μα]. 888 "26. ὅ τι οἰκεῖον ἦν τὴ μεθόδῳ ηεα]. 1214 

822, νἱοίαβ, πἰᾶάυθ, ονδ, ᾿ΐησυα Ζμ15. 616 Ρ4-9. αἱ συκα- 
λίδες ὶ οἱ μελαγκόρυφοι μεταβάλλυσιν εἰς ἀλλήλυς Ζιι49 Β. 
682 081. (αἰγίδα ρι!]α ἀᾶζαθ, δίγίοθρβ β5 ϑ]ρ, ὑδίο-ποῖγο αὶ 
Ἢ 19ὅ. 511241. Ῥαγὺβ δίϑν νοὶ Μοίδο:!]α δἰγί βρη] δι. 
ΟΥ. Ῥαγὺβ ῥϑυβίγὶβ οὐ Μυβοίσαρβ διγίοδαρι! δα δὰ 115, 57. 

414, --- κατέδειξεν οἰκείῳ τε βίῳ ᾧ μεθόδοισι λόγων ἔ 628. 290 Ρδτὰβ ρα]αβίτίβ ΑΖΙΙ 102, 14, οἵ [πὰ 66.) 
1688 516. --- ποὰ ταυϊΐαπι ἀἰθοτὸ δὺ μοὺ υϑὰ ηιοὰ μές Μελάγκραιρα (Σ, βυλλα) 9896. 888 39. 
θοδος ροτίπάθ δὸ πραγματεία υβατραίαν δὰ βἰρηϊβοδπάδπι μελάγχλωρος, οἱ μελάγχλωροι (εἰ Βοβθ Απ δ᾽ 151, με- 
δίαιται ἀϊδοὶρ ἰπδαι δὲ ἀοοίγίμασι, αὶ μόνον πρὸς τὴν περὶ λίχλωροι ΒΚ) φΦ6. 812 "19. ' 
φύσεως θεωρίαν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν μέθοδον τὴν περὶ τῆς μελαγχολικός. μελαγχολικοὶ χυμοί, μελαγχολικὴ κρᾶσις, 
ἀρχῆς τῆς πρώτης Φθ1. 261 57. ἡ μέθοδος ἡ τῶν φυσικῶν 386 μελαγχολικὸν νόσημα πιη1. 916 "δ. 7. 917521. λ1. 954 "8, 
Μμ1. 1016. ταῦ. 101 }8 (εἴ ἐπιστήμη 587). μα]. 888 
825. Ηαΐ. 1098 328. ΡΎΙΟ. 1410 8. πο19. 1456 586. --- 

πυχλθγὰϑ οἷὰσ μέθοδοι ἀρυὰ Ατ ἰερίίας ἀθ ρῥ]αγίθυβ ἀϊδοὶ- 
.“. ᾽ , ᾿ , ν , χὰ 

ΡΙἰεΐβ, τὸ εἰδέναι συμβαίνει περὶ πάσας τὸς μεθόδος, ὧν 
εἰσὶν ἀρχαί ᾧα!1. 184511, δρυὰ δαυοίοτειια ΒᾺ δὰ ΑἸοχ ἀθ 80 
ψδυ8 ἀἰδραϊδηάϊ! ἔογτωϊβ δὲ τϑιϊοηϊδυθ, τὸ ἀπολογητικὸν 
διὰ τριῶν μεθόδων συνίσταται ρδ. 1421 528. 1. 1420 51 
δραὶ. 29. 1486528. --- (ἀθ ν μέθοδος εὖ ὴΣ δὰ ΑὙΙ. 
ΤΊ 51). 

μεθόριον. ὁ ὕπνος δοκεῖ εἶναι τῷ ζὴν ᾧ τὸ μὴ ζὴν μεθόριον εὲ 
Ζγεϊ. 118080. τὸ μεθόριον τῶν ἀψύχων ἢ τῶν ζῳων καὶ 
τὸ ἰαθῳ Ζιθι. 588 ἔς, : ἰσημερία ἰὸς ἐστι γε, ἦν 

- αὶ θέρας πκς26. 942 029. ὁ ζέφυρος ἐν μεθορίῳ ἐστὶ τῶν 
ὧν καὶ θερμῶν πνευμάτων πχς81. 948 Ρ26. δ5. 946}22. 

μέθυ ἴᾳ οἶνος ῷα2. 185 "9. 
μεθύειν. τὸ μεθύειν φησὶν ᾿Αριστοτέλης τὸ μετὰ τὸ θύειν 

χρῆσθαι τῷ οἴνῳ 98. 1494 55. ὁ μεθύων καὶ δοκεῖ δι᾿ ἄγνοιαν 
πρᾶττειν Ἠγ 2. 1110}26. ἡμα84. 1195 582. τοῖς μεθύυσι 
διπλᾶ τὰ ἐπιτίμα ἨΥγ1. 1118.}81. Πβ12. 12714}19. οἱ 

828. --- οἱ μελαγχολικοί, περὶ τῶν μελ. πλὶι. οὗ 841. οἱ 
ὀξεῖς ὁ μελαγχολικοὶ τὴν προπετὴ ἀκρασίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς 
Ηη8. 1160 "25, 27, 611. 1162 519, 28. οἱ μ. τὴν φύσιν 
ἀεὶ δέονται ἰατρείας Ἠη1δ. 1154 "11 (ψυχροὶ ᾧ μελαγχο- 
λικοί, ΟΡΡ θερμοὶ ᾧ εὐφυεῖς ἡμβ6. 1208 51). οἱ μ- ὕχ 
ὑπνωτικοί, ιἰ βρωτικοί ν 8. 451 δ2184η. οἱ μ. εὐθυόνειροι, 
εὔστοχοι μτῷ. 468 17, 464.882. ηεη14. 1348 589. τοῖς μ. 
ἐκ τ τὰν τὰ ἐνύπνια ενϑ. 461 322. τὺς μ. φαντάσματα 
κινεῖ μάλιστα μνῶ. 458 319. περιττοὶ πάντες οἱ μελαγχο- 
λικοί πλ1. 958 511, 950 589. οἱ μ. ἀνώμαλοι πλ1. 95 5581. 
οἱ μ. λαγνοι, ἀφροδισιαστικοί πλ1. 958 582. δ80. 880 380. 
διὰ τί οἱ ἰσχνόφωνοι μελαγχολικοί πια88. 908 19, 20. 

μελαγχρώς. σφῆκες μελαγχρῶτες Ζμ41. 621 "26. 
μελαίνειν ὕταῃιδβ. τὴν σάρκα πλη1. 966}22. 11. 961 "84. 

ἐκπυρῶσαι ὶ μελᾶναι μγ1. 8711 528. ρ888 τὰ καόμενα με- 
λαίνεται χἹ. 191519., μελαινόμενα χῦ. 194 ῬΡ28. ἐὰν με- 
λανθὴ χό. 195 512. 

μέλαινος (Ὁ). ἡ ἄγαν μελαίνη (Υ] μελανὴ) χρόα φ6. 8123 "1. 
Μέλανα ὄρη θ151. 846 526. 

μεθύοντες ἀνδρεῖοι κατ᾽ ἐλπίδα ηεγ1. 1229 520. --- τὸ με- 46 μελανάετος (1,00 Ραν 818) Ζιι82. 618 Ρ28. οἵ Οβδδα ρτίθοι 
θύειν τί ἐστι πΎ12. 812 580. 25. 874}18. παθη τῶν με- 
θυόντων πγ1. ὃ. 2. 87158. 27. 815.581. 9.872518. 20. 814 
25.10. 8724. 80. 875 09. 11. 8712 "15. 88. 8715 Ρ89. --- 
λαμβάνονται οἱ ἔχεις μεθύοντες Ζιθ4. 594 512. 

1161 216. ν λαγωφονος. 
μελανειμονεῖν 8109. 84097. 
μελάνειν. μελάνει πόντος (Ηοπι Η 64) πκγ28. 984 "1. 
Μελανθεία, καὶ ̓ Αλφειῶ γ δ5ὅ. 1569 "42. 

μεθύσκειν. ἔργῳ ἀκ οἶνος, διὸ ἡ ὁ μεθύσκει μὸ 9. 881 012. δ0 μελάνθριξ φ3. 808 519. 
-- οἱ μεθυσκόμενοι πῶς ἀνδρεῖοι ἨΎ11. 1117 514. κύριος 

- Α - ΠῚ ε Ὶ θυ ,΄ 
τῷ μὴ μεθυσθῆναι Ἠγ1. 1118 »82. οἱ ταχὺ μεθυσκόμενοι 
Ηη9. 1151 84. οἱ γεραίτεροι τάχιστα, οἱ παντελῶς νέοι τά- 
χιον μεθύσκονται, οἱ ὕες ὑπὸ τίνων μεθύσκονται ἔ 102. 1494 
Ν18, 16, 18. ποῖος οἶνος μάλιστα μεθύσκει Ε 104. 1494}88. δ5 
106. 106. 1494 588. ---- ἥττον μεθύσκονται ταῖς μεγάλαις 
κωθωνιζόμενοι πγΎ13. 812 Ρ28. 34. 814 "11. οἱ οἴνῳ ἢ ἄλλοις 
τισὶ μεθυσθέντες ἐπὶ τίνα μέρη πίπτυσιν 101. 1494 546,6. 

μελανία. παθη, οἷον λευκότης ἡ μελανία Μθ14. 1020 Ρ10. 
ἐναντία λευκότης ὦ μελανία Φθ8. 264 "8. Κ 5. 4 "15. 8. 9 
481. ΓΖ. 8239512. Ζγεϑ. 1824. ἡ μελανία τῷ κύκλῳ 
νέφυς μγ4. 315 512. διὰ τὴν μελανίαν, καπνωδης γὰρ ἡ 
λιγνύς μγ4. 814526. μελανία τῷ ἄρτε πκα 4. 9519. καὶ 
τὸ ὑγρῶ μελανία ἢ θόλωσις Ζμὸ 5. 619 51. μελανία καλὴ 
ᾧ λιπαρὰ τῷ κέρατος Ζιι4δ. 680 53ὅ. γλανκότης ὀμμάτων 
ἐξ κήεον Ζγεϊ. 118 518. 

Μελανίππη Ἑατὶριἀϊδ πο1δ. 1454581 (εἴ ἔ 488). 
60 Μελανιππίδης Ῥηϑ. 1409 Β271. 
μελανόγραμμοι ἢ πολύγραμμοι 382. 1538 534. 

μεθυστικαὶ ἁρμονίαι ΠΡθΊ. 1842 "56. τὰ μεθυστικά 101. 
1494 54δ. 

Μεβωναίων πολιτεία ἢ 510. 511. 



μελανοδέρματος 

μελανοδέρματος Ζιγϑ. 611514. 
μελανοειδὴης ὼ σκιοειδς χὅ. 195 "588. 
μελανόθριξ. μελανότριχες Ζγεθ. 1868 525. 
μιλανόμματος Ζγεϊ. 119014, 29 (οἵ μελανόφθαλμος 585), 

1801. ηεη14. 1241311. 
μελανός. ἡ ἄγαν μελαίνη (Υ1 μελανὴ) χρόα φ6. 812 "1. 
μελανόστικτα ἡ ποικιλόστικτα 8.288. 1528 328. 
μελανότης, ορρ λευκότης Φη2. 244}17. 
μελάνυρος (μελανῦρος ν] οἱ 5). φυκίοις τρέφεται Ζιθ2. 591 

415. ὀρροπυγόστικτος, πολύγραμμος, μελανόγραμμος ἢ 382. 10 
1528 824. οὗ 189. 1511 587, 1512 838. (οουϊαῖα ΟδΖδθ, Βο- 
ἀϊθ μελανέριον ϑοππίηὶ 1217, Εὶ 88. Μείδπυγε Ατίϑαϊ βγῇ 
Ρἰϑοίαμι 568, ΟἸ]1ὰ8 ἀ6 ποτὰ ρἷδβε 24, Ο11 499. ϑ'ραγυϑ τηθ- 
Ιδῆυχυβ δέ. Οὗ. ΟὈϊαῖα πιϑίδηυσα Οὰν ΥἹ 70, 872. ΑΖΙΙ 
185, 44.) 

μελανόφθαλμος (οῇ μελανόμματος) Ζγει. 119."81, 85, 
180516. πιδ14. 910.512. 

μελανόχρως φ8. 808 517. 
μέλανσις. ορρ λεύκανσις Φεά. 221 08. 8. 280 328. 
μελαντηρίᾳ βάπτεσθαι χά. 194 520. 
Μελάνωπος Ῥαϊ4. 1814}25. . 
μέλας, οἵ χρῶμα. κατὰ τὸ ποιὸν τὸ μὲν λευκὸν μορφὴ τὸ 

δὲ μέλαν στέρησις ΦΎΙ. 2016. Μκ19. 1065 "11, οὗ ΑΖι 
1264 ποῖ. τὸ λευκὸν ᾧ μέλαν ἐναντία Μι1. 1051 }8. τὸ 
μέλαν στέρησις λευκῦ Μι2. 1058 81. τὸ μέλαν στέρησις 35 
ἐν τῷ διαφανεῖ τῷ λευκϑ αἰ4. 442326. ὥσπερ ἐν τῷ ἀέρι 
τὸ μὲν φῶς τὸ δὲ σκότος, ὅτως ἐν τοῖς σώμασιν ἐγγίγνεται 
τὸ λευκὸν ἡ τὸ μέλαν αιϑ. 489 "18. τὸ μέλαν ἐστὶ τὸ μὴ 
διαφαινόμενον Ζγε1. 180384. πχγ28. 984 519. 41. 9860 39. 
τὸ αν οἷον ἀπόφασίς ἐστιν’ τῷ γὰρ ἐκλιπεῖν τὴν ὄψιν 530 
φαίνεται μέλαν μγά. 8314}12. τὸ μέλαν χρῶμα πῶς συμ- 
βαίνει γίνεσθαι χ. 1919, 18,17. Δημόκριτος τὸ λευκὸν 
ᾧ τὸ μέλαν τὸ μὲν τραχὺ εἶναί φησι τὸ δὲ λεῖον αιά. 442 
Β11. τοὶ χρώματα ἐκ λευκῦ καὶ μέλανος Φαδ. 188 Ρ24. αιά. 
442 312. τὸ μήτε λευκὸν μήτε μέλαν Μιδ. 1056 527. τὸ 535 
φαιὸν λευκὸν πρὸς τὸ μέλαν ἃ μέλαν πρὸς τὸ λευκόν Φε!. 
224 585. δ. 229}18. μέλαινα ἡ ἐχομένη περιφέρεια διὰ τὴν 
ἐκείνης λευκότητα δοκῶσα εἶναι μελαντέρα μγ8. 818 526. 
ἐν τῷ μέλανι τὸ λευκὸν ποιεῖ πολλὰς ποικιλίας μα 5. 842 
518. φαίνεται τὸ λαμπρὸν διὰ τῷ μέλανος ἢ ἐν τῷ μέλανι 40 
φοινικῶν μγά. 81438,}10. ἀναρρηγνυμένν τῷ ᾧφωυτὸς ἐκ 
κυανέν ἢ μέλανος μαδ. 842 "16. χρῶμα ὑπόλευκον, μέλανι 
διαπεπασμένον Ζιδ3. 626512. -- τὸ ὕδωρ μέλαν μγά. 
8714 81, 18. οὗ 8. 872 "25, Ζγβ2. 188 085, Ῥ͵Δηΐ ΕΔΥθθη- 
Ἰθθσθ Ρ 106. νέφος μελάντατον μΎ4. 818 49. τὸ μέλαν τῆς κα 
σελήνης, ορρ τὸ φανὸν ἡὶ λαμπρόν Οβ12. 292 56. ἡ ἔβενος 
ἡ μέλαινα μδῖ. 884}18. ὁ μέλας οἶνος υϑ. 451 511. --- 
αἱ λευκότεραι τὴν φύσιν γυναῖκες ἐν ταῖς ὁμιλίαις ἐξικμά- 
ζυσι μᾶλλον τῶν μελαινῶν Ζιη2. 588.511. αἱ μέλαιναι γυ- 
ναῖκες τῶν λευκῶν ὑγιεινότερον ἔχυσι γάλα Ζιγ21. 828 310. 50 
οἵ γηραίσκοντες μελάντεροι γίνονται πληϑ. 967 "18. ἡ ἄγαν 
μελαίνη χρόα δειλίαν σημαίνει Φ6. 812 "1, οὗ μέλαινος. με- 
λαντέρας γίνεσθαι γηρασκύσας τὰς γεράνωυς Ζγεδ. 18 521. 

᾿ ἐνίοτε γίνεται τῶν μονοχρόων ἐκ μελάνων ὦ μελαντέρων 
λευκά Ζιγ12. 519 35, 11-20. τὰ ψυχρὰ ὕδατα μέλαιναν 85 
ποιεῖ τὴν τρίχα Ζγεθ. 186 5684ᾳ. τὰ τριχώματα (πτερώ- 

, , , , 

ματα) πόθεν γίνεται μελάντερα, ξανθότερα χθ. 198 8ὅ, 10, 
199.520. τὰ νὰ ὄμματα, ὄμ, αν καὶ κυανοειδές 
Ζγεῖ. 19918,82. τῷ ὀφθαλμᾶ τὸ καλιμενον αν 
μέσον αι. 4811. πλαῖ. 958 214. τὸ μέλαν, ἰτῖβ, μέρος 80 
τῶν ὀφθαλμῶν, τὸ περὶ τὴν κόρην μέλαν, ορρ τὸ ἐκτὸς 

1δ 

μέλι 

τότυ λευκόν" τὸ καλώμενον μέλαν πῶς διαφέρει, τίνος ἥθυς 
σημεῖον Ζιαϑ. 491 "21. 10. 492 81 ΑὐὉ. τὸ τὸ ἀσπάλακος 
ἕλώα Ζια8. 491 582. δ8. 488 8. οἵ ΚαΖι 838, 8. χολὴ 
ξανθὴ ᾧ μέλαινα Ζιγῶ. 511}10. 885. 1584586. ἡ μέ- 
λαινα χολή υ8. 451581. πλ1. 958 318, 984 521, 956 380. 
σπλὴν μέλας 811. 1681 214. τὸ σπέρμα ὅταν ἀποπνεύση 
τὸ θερμόν, ὑγρὸν γίνεται ὦ μέλαν Ζγβῶ. 185 585. --- τὰ 
μέλανα τῶν ἐχίνων νεῖ να ἅττα, ἀνώνυμα Ζιδ δ. 580 
184,81. 4. 629 322. Ζμὸδ δ. 680 314, τῶν θαλαττίων κό- 
χλων Ζιδ4. 529 524, ἐν ταῖς χελωναις Ζιδ4. 529 528. ὅ. 
680}84, ἐν φρύναις ᾧ ἐν βατράχοις ᾧ ἐν τοῖς στρομβώ- 
δεσι ἢ τοῖς μαλακίοις Ζιδδ. ὅ80 "84 (αυἱὰ δ[δ, πϑβοίταυβ 
οἴ Μο 94, Ε 809, 86. ΚαΖμ181, 82, ΑὐὉ Δἀ Ἀ]). ---- χαϑῖΔ ΡΒ 
φωνὴ μέλαινα (οἴ λευκός Ρ. 428 028) ταῦ. 106 325, "7. 

μελεαγρίς. κατεστιγμένα τὰ ῳὰ τῶν μελεαγρίδων (Υ 1 με- 
λεαπίδων. μελεασπίδων) Ζιζ 2. 589 325. (Μοϊοαρτὶβ 58}1ο- 
ΡῬᾶνο 1, Βοϊομῖο, ροϊηίδαο Ο Π 614, Ναυχηϊὰβ τρϑ]θαρτὶβ ἢ 
Θοβη. 8.. (τ. 88.139, 110. ΑΖΙΙ 102. 75.) 

Μελέαγρος (οι 1] 598-695) Ῥαΐ. 1865212. Μελέαγρος 
διυδυταθπύατα ϑρίαπι ὑγαροθάϊδο πο18. 1458 820, Μελέαγρος 
᾿Αντιφῶντος Ῥβ2. 1819 ΡΙ1δ. 28. 189925, 27 (ΝΘΧΟΚ ἔς 
ὧγ Ρ 615). 

401 

μέλειν. ἐδὲν μέλει τῇ τέχνη Ἠε15δ. 1138. ὡς μήτε μοι 
σφόϑρα μέλειν ὑπὲρ αὐτῶν μήτε μοι μηθὲν μέλειν δ 616. 
1582 814. --- ὅθ᾽ ἵνα ἐπαινῆται μέλει αὐτῷ ὅθ᾽ ὅπως οἱ 
ἄλλοι ψέγωνται Ηδ8. 1128 87. 

μελετᾶν τὴν τῶν πολεμικῶν ἄσκησιν Πη14. 1838 "89. με- 
λετὰν πρὸς ἡντινῶν ἀγωνίαν ἨΎΤ. 1114 312. λέγειν μαν- 
θάνειν ᾧ μελετᾶν ρ81. 1444 529,19. 'πάντα τρόπον μικρὸν 
φρονεῖν μελετώντες᾽ (οὔ Ἰσοκράτης Ρ 8468}"61)" τὸ γὰρ 
μελετᾶν αὔξειν τί ἐστιν ῬΎΙΟ. 1411}12. ὁ θεωρᾶσιν ἵνα 
θεωρητικὴν ἔχωσιν, εἰ μὴ οἱ μελετῶντες Μβθ8. 1050 518. οἱ 
᾿ ὶ μελετῶσι νή ὄ 46.048. --- ὦ ὑποκριταὶ μελετῶσι νήστεις ὄντες πια ὅτω 
μελετῶν (μετιών οἱ 5Ρ61) ρ2. 14221. 

μελέτη, οοηΐ ἡ ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἄσκησις ΠβῚ12. 1214}18. 
οἱ ὑποκριταὶ νήστεις ὄντες τὰς μελέτας ποιῶνται πιαϑ. 901 
58, οἵ μελετᾶν. τὴν τῶν ἐθῶν παρασκευάζειν μελέτην Πη16. 
1384}17. μελέτη τῶν λόγων, βγη γυμνασία τθ14. 168 
129. αἱ μελέται τὴν μνήμην σωζυσι τῷ ἐπαναμιμνήσκειν 
μν1. 451 512. ᾿ 

Μέλης. κόρη διωτρίβωσα παρὰ τῷ Μέλητι ἢ 66. 1487 18. 
Μελησίας. Νικίας ὁ Μελησίω 870. 1540 85. 
Μελησιγένης. διὰ τί ἀντὶ Μελησιγένυς Ὅμηρος προσηγο- 

ρεύθη 66. 1487 512. 
Μέλητος κατὰ ἸΞΣωκράτυς Ργ18. 1419 38. ᾧ ἔτει Μέλητος 

Οἰδιπόδειαν καθῆκεν (ἔθηκεν Ἐδ86) ἢ 585. 1578 "20, Νϑιοκ 
ἔν στ Ρ 606. 

μέλι. εἰς τὸ τ τρία. μόνα ὀνόματα τελευτᾷ, μέλι κόμμι πέ- 
περι πο21. 1458515. --- 1. τὸ τῶν μελιττῶν μέλι, ἀπὰθ 
ξδγβηῦ (φέρειν, κομίζειν), πόρρω συναισθάνονται τῷ μέλιτος, 

τὸ πῖπτον ἐκ τῦ ἀέρος Ζιι40. 624 522. ε22. ὅ54811, 
15, δ58 Ρ29͵ 82, οὗ Μαρογβίοαϊ 87. ΖΎΥΙ0Ο. 769588. τῇ 
τῷ μέλιτος ἐργασίᾳ διττοὶ καιροί εἰσιν, αὐχμῶ ὄντος μέχι 
ἐργάζονται μᾶλλον, τὸν ᾿Αρισταῖον ἐδίδαξαν (αἱ νύμφα!) 
τὴν τῷ μέλιτος ἐργασίαν Ζιι40. 626 "59. ε22. 558 ΡΩ1, 
ὅ84516. 468. 1558520. τὸ μέλι ταῖς μελίτταις κατὰ 
φύσιν ἐστὶν ὥστε προσφέρεσθαι μόνον πκα18. 928 "14. τὸ 
μᾶλι ἐμεῖ εἰς τὸν κύτταρον, τὸ ἐκ τὸ ἀπαντικρὺ γί- 
νεται, ὅταν ὑπολίπη, τροφὴ ταῖς μελίτταις, αἱ θυρίδες τῷ 
μέλιτος Ζιε22. δδ4 411,28. ι40. 626 ΡΈ, 628 Ρ18, 21, 624 
ΑἹ, αἹ. 488511. ἥδιον ᾧ λευκότερον ᾧ τὸ σύνολον καλλιόν κ 
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402 μελιηδής 

ἐστι τὸ ἐαρινὸν τὸ μετοπωρινῶᾷ, ἄμεινον τὸ μετοπωρινὸν μέλι, 
εἶτα τὸ μέλι φέρυσι (αἱ μέλιτται) τροφὴν τὴν μὲν τὸ θέρυς 
τὴν δὲ τὸ μετοπώρυ ἅιι40. 626 "80, 81. ε22. ὅ58 ΡΩ6, 27. 
ἡ Χαλκιδικὴ πόα ἡ τὼ ἀμύγδαλα χρησιμώτατα πρὸς τὸ 
μέλι ποιεῖν θ20. 882 52 Βθοξπι. οὗ 8. βοτὶρῃ τοὶ συβὺ 1 2, 5 
518, --- ἐξ ἀρχῆς οἷον ὕδωρ γίνεται ὦ ἐφ᾽ ἡμέρας τινὰς 
ὑγρόν ἐστιν, συνίσταται πεττόμενον Ζιε2 2. 584 517, 6, 9, οἵ 
Ιάοἰος Μοὶ Π 466. τὸ μέλι συνιστᾷ μὲν ἀλλ᾽ ἐπιξηραίνει" 
διὸ μᾶλλον ψαθυρὸν ποιεῖ τὸ ἄλευρον πκα1]1. 928 38. ἅπαν 

πηγνύμενον τὸν ἴσον ἔχειν ὄγκον φασίν, ἐχ ὥσπερ τὸ τὸ 
ὕδωρ ᾧ τἄλλα ὑγρά θ19. 831}80. οἴ81 861. μέλι μὲν 
γῆς, ἔλαιον δ᾽ ἀέρος, ὅσα ὑπ᾽ ἀμφοῖν (ὑπὸ ψυχρῶ ᾧ θερμᾶ 
παχύνεται) κοινὰ πλειόνων, οἷον μέλι, τοίοτθαν ἰηΐον τὰ 
ἄπηκτα μδτ. 884 516. 10. 888 "10. 8. 8852 [ἀ6]6γ Π 46. 
κολλητικώτερον τῇ ὕδατος πκα!]. 928 36. γλυκύ, χόλος τς 
γλυκίων μέλιτος (Ηοτῃ ΣΣ 109) Ζια!. 488.511. Ῥβ2. 1878 
Ρ6, --- ἀΐοε μέλι τὸ ἑφθόν μὸ 6. 8388 48. τὸ καλεόμενον ἄν- 
θινον, ταϑὶ νϑγωστ θ16. 881 "18 ΒΘΟΚπι. τὴ] νϑπθηδίυσα 
θ11. 881 "28 Βοοκιι. οὗ ϑίθρῃ ΒγΖ ν Τραπεζᾶς (αὶ Ἰοουϑ 
ἴῃ ἔραρταθηίβ ΑΡ ομιΐβϑαβ δὶ). τῶν ἐν Θεμισκύρᾳ μελιτ- 20 
τῶν μέλι παχὺ ἀπὸ τὰ κιττῦ, αἱ ἐν τῷ Πόντῳ μέλιτται 
δὶς τῷ μηνὸς τὸ μέλι ποιῶσι Ζιε22. 654012, 18, 9 Αὐδ. 
μέλι ἴπ τῷ τιϑᾶΐϊοα Ηε18.1187"14. ἐκ τῷ μέλιτος οἶνος, 
᾿γάγοχλοι! 622. 882 86, οὗ 5. βουὶρί τοὶ γυβὲ 112, 619. --- 
2. τρδθπα. τηθὶ βἷπθ ἔδυϊβ οοπἔβοίαμι ὅμοιον ἐλαίῳ, δΒγπ 35 
ἐλαιόμελι Ὀῖοβο 181, ἀπὸ τῶν δένδρων συλλεγόμενον, κατ- 
ἄγεται εἰς "Αμισον μέμ ἄνωθεν λευκὸν ἡ παχὺ σφόδρα, 
ὃ ποιῶσιν αἱ μέλιτται ἄνευ κηρίων πρὸς τοῖς δένδρεσιν θ171. 
831}21, 26 ΒΘοοκπι. Ζιε22. δδ4 "16. οΥ̓ β4]πια8 ἀθ τιϑῆπδ 
2481Ε).. 51 866 οἱ ΤΆΘΟρΕν ΙΥ͂ 820. 80 

μελιηδεῖς ἢὶ γλυκεῖς φυτῶν τινῶν οἱ χυλοί φταδ. 820 584. 
Μελικέρτης. ὁ ἐν Ἰσθμῷ ἀγὼν ἸΣισύφυ νομοθετήσαντος ἐπὶ 

Μελικέρτη ἔ 594. 1514 "88. 
μελίκηρα ΟἹ μελικήρα ΟΥΟΡ Ῥὰν 846). τῶν πορφυρῶν ἡ 

καλυμένη μελίκηρα Ζιει ὅ. 546}19, ΕἸοΣΚΑρΒοα ἀδν ΘομηθΚ- 865 
Κου Αὐδ. 

μελίκρατον ὠφέλιμον τῷ πυρέττοντι, πῶς κεκραμένον ὑγι- 
εινότερον Με2. 1021 528. νθ. 1092 29. η2. 104217. τὸ 
τῷ μελικράτῳ φυραθὲν ἄλευρον ψαθυρυίτερον γίνεται πκα11. 
928 86. 40 

μελίλωτον, ἀφ᾽ 8 φέρυσι μέλιτται Ζιι40. 621 358. (Με1:- 
Ἰοΐα8 οτγοίίοδ ζ.. ΕἼδβϑϑδ 60. οὔ ΑΖΙ1[164.) 

μελισσεύς, τὰς βατράχως οἱ μελισσεῖς ἐκ τῶν τελμάτων, 
ἀφ᾽ ὧν ὑδρεύονται αἱ μέλιτται, θηρεύσσι Ζιι40. 626 510. 

Μέλισσος ἕν ἀκίνητον τὸ ὃν τίθησιν Φα 2. 184 Ὀ16. ἕν τα! 1. 4 
104583. ἀγένητον Ογ1.,298 "17. ξά. 977 022. δ. 979522, 
ἀκίνητον, εἰ γὰρ κινήσεται, ἀνάγκη εἶναι κενόν Φδ 6. 218 Ρ12. 
1.214 5321. διὰ τί ἕν ἡ ἀκίνητον τεδρ Γαδ. 828"2-19. ἄπειρον 
ΜΑ δ. 986}19. Φγθ. 201 515. τιδ. 161 "18. 6. 168 "85. 
28. 181 521. ἄπειρον ἃ ἀκίνητον τοῦρ Φθ8. 254525. Μο- 80 
1681 ἀοοίγϊπα οχροιϊζας οὐ τοξαϊδίυνς Φαῶ. 185 320 -8. 186 
122, ὁ Μελίσσιω λόγος ἐριστικός, φορτικός" Μέλισσος μικρὸν 
ἀγροικότερος Φα2. 185 59, 10. 8. 188.28. ΜΑδ.986527. --- 

. ὑπὸ Μελίσσν ἢ Περικλέα αὐτὸν ἡττηθῆναι ναυμαχῶντα 
ἢ δ8δ. 1567 515. --- δὰ Μοϊίδδατη τοίογθπ δ δῦ ρσίπιϑ ῬΔΓΒ δ 
1δτὶ ἀθ Χϑῃορῆδμθ οἷς ξ1. 2. Ζει]οῦ 1 867,1. 

Μελιταῖα κυνίδια Ζιιθ. 612 510. πι12. 892 821. οὗ κύων 
Ρ 419 "9. 

μέλιττα, μέλισσα βθπ|6] υϑ. 456 514. γένος τι τῶν ἐντόμων, 
ὃ ἑνὶ μὲν ὀνόματι ἀνώνυμόν ἐστιν, ἔχει δὲ πάντα τὴν μορ- 60 
φὴν συγγενικήν" ἐνίοις πρὸς ἄλληλα συγγενικοῖς ὅσιν ἐκ 

μέλιττα 

ἐπέζευκται κοινὸν ὄνομα ἐδέν, οἷον ἐπὶ μελίττη καὶ ἀνθρύϊ 
ἢ σφηκὶ ὼ τοὶς τς: Ζιι40. 628 ν 2 1. 88 ων 
αἱ μέλιτται, εἶδός τι τῶν ἐντόμων Ζιδῖ. 581 "28. τὸ τῶν 
μελιττῶν γέος Ζμδῦ. 61814,19. Ζια1. 488211, 15. 
ι88. 622 "21, ἔχει θεῖον τι ΖΎΥΙΟ. 161 86. τὸ τῶν μελιτ- 
τῶν πασῶν γένος, ἱ ᾳ τῶν μελιττῶν ὦ τῶν συγγενῶν Ζμὸ β. 
688 56. περιττὸν τὸ γένος ἢ ἴδιον τὸ τῶν μελιττῶν ΖΎγιο. 
160 35. πλείω, τέτταρα γένη τῶν μελιττῶν, τὸ μακρόν, τὸ 
πονηρὸν γένος Ζιε22. 558 ῬΊ. ι40. 628 "8, 624 "20, 626 827, 
6261. τοίδγίαγ ἱπίος τὰ ἄναιμα, ἔντομα Ζμβά. 660}26, 
δδ. 61814. Ζια!. 481582. 4. 489 382. δ]1. 528 Ὁ18. 8. 
ὅ84 019. ανϑ. 4715381. ζῶ. 408526, τα μικρὰ ζῷα, χερ- 
σαῖα ανϑ. 41758.381. Ζιχ1. 487}19, τὰ πτηνά, πτερωτά, 
πτιλωτά͵ ὁλόπτερα, ἀνέλυτρα, πολύπτερα, τετράπτερα Ζ2μδ6. 
688 88, 68218, 9. Ζια!. 481 019. 5. 490 87. δ1. 628518. 

1. 582821, 34. 8. 584 019. Ζπ10. 171010. υ 2. 456 814, 

τὰ φρόνιμα ἄνευ τῷ μανθάνειν Μαὶ. 980 "22 ΒΖ. τὰ ὑφ᾽ 
ἡγεμόνα, πολιτικά, οἰκητικαί, κηριοποια,, ἰδιότροφα Ζια1. 488 
411,10, 22, 15. 40. 628 "7, -- 1, ἀ680 Αρὶβ χηϑὶ! ῆοδο ἢ 
οὖ ορθγασίδθ δηδίομι. αἱ μέλιτται μέσαι τὸ μέγεθος, ἔχυσι 
πλείως πόδας, οἱ ἔμπροσθεν πόδες, ἄσχιστον τὸ πτερόν, ἐκ 

᾿ ἀναφύεται ἐκτιλθὲν τὸ πτερόν ΖΎΥΙΟ. 160}18. Ζια 5. 489 
022. Ὑ12. 519.521, 28. (40. 624 484. ἡ ἐξιῶσα ἐπιβοσκὶς 
τὴ στόματος, τὸ ὅμοιον τῇ γλωττῃ, ἐδόντες ἀλλοιστεροι 
Ζιε22. 884 814. Ζμ55. 618 814, 19. 6. 688 46. τὸ κέντρον, 
2 .- ον ΝΑῚ ᾿ ᾽ ἣν μὰ ᾿ ΕΥ 

ἐν αὐτὴ ἔχει τὸ κέντρον, ἐκ ἀναφύεται, ὅταν ἀποβάλλῃ τὸ 
κέντρον θνήσκει ΖΎΥΙΟ. 169 Ῥά, 160 322. Ζμβι1. 66120. 
δ6. 688 38. ΖιΙγ12. 5619 .3528, 29. δ. 582816. 621. 5685. 
(40. 626321. ἐκὸυεται ΖΙΘ11. 601 36.. μᾶλλον θερμὴ ὅσα 
πλείονος δεῖται καταψύξεως, ἐκ ἀναπνεῖ, ἀέρα ἀ δέχεται 
ανϑ. 4154, 81. Ζια!. 481 482. --- 3. ΡΒγδβίοϊορ. ἔχει θεῖόν 
τι, συνετωτέραν τὴν ψυχήν, φρονιμωτέρα τὴν φύσιν ἐναί; 
πολλῶν ΖΎΥΙΟ. 1601 56. Ζμβά. 650 "26. 3.64856. αἴσθησις 

, , ι ΚΝ ᾽ “- Ἀ ν» ΄ 
μὲν πάρεστι, φαντασία δ΄ 5" ἀκριβῶς ἢ πόρρωθεν αἰσϑά- 
νεται, πόρρω συναισθάνεται τῷ μέλιτος ἤΝ 428.511. αἱδ. 
444511. Ζιδδ. 6841. ᾧδηλον εἰ ἀκύίυσιν, ἐ δύνανται 
τῶν ψόφων ἀκύΐειν, δοκῶσι χαίῥειν ἢ τῷ κρότῳ Ζιι40. 627 
817,18. Μα1. 980}28 ΒΖ. προγινώσκυσι ᾿ χειμῶνα ἢ 
ἥν “ , , , ΡΨ, 
ὕδωρ, δοκεῖ τὰς τροπὲς σημαίνειν τῷ ἐπὶ τὰ ἔργα βαδίζειν, 
τὰς μελίττας λέγωσιν ὑπὸ μύρυ καρῶσθαι ἢ ἐκ ἀνέχεσθαι 
τὴν ὀσμήν Ζι40. 621}10. θ64. 886 522, 21. 882 58. ψοφεῖ 
τῇ πτήσει αἴροντα ἢ συστέλλοντα, βομβεῖ, ἠρεμῶσί τε καὶ 
“»ἤ - - , « Α ᾿ παύονται βομβᾶσαι τὴς νυκτός, ἡσυχάζυσι ᾿ἡὴ ἀκινητίζυσι 

ἐπιδήλως, ὄρθριαι σιωπῶσι καθεύδυσι, φωλῶσι Ζιδ 9. δ85 
Ρ10, θ. 10. 5878. θ14. 699 824. (40. 627 8424, 27. -- 

. Ν ἐ ΄, 
ἈΡ68 Β0η08 ΘΏΠΟΒ Υἱγαηί, ἔνιαι ὸ ὑπταῖ, μακ οβιωτεραι 
ἑτέρων μειζόνων ζῴων, πολυχρονιώτερον ἐνίων ἐναίμων, διαι- 
ρύμεναι ζῶσιν Ζιε 22. δ64 "6. ανϑ. 4176 54, ζ 2. 468 326. 
μκχά. 466 54. 6.46155. νέαι αἱ ἐπέτειοι. λειότεραι" αἱ πρεσβύ- 
τεραι δασεῖαι Ζιι40. 6256 Ῥ2ὅ, 626 "8, 4, ὅ, 9, 8. --- δρίυτι 
οἶδαβ ροῦμβ ορθσϑ Ζιι40. ζῷον καθαριώτατον, ἐργατικώ- 
τατον Ζιι38. 622 021. 40. 626 525. πρὸς ἐδὲν προσιζανει 
σαπρὸν ἀλλὰ πρὸς τὰ γλυκέα Ζιδ 8. δὅ85 52. θ11. 5696 Ρ1δ. 
νομή, τροφὴ ἐν τὴ γὴ. ἀπὸ τῶν τελμάτων ὑδρεύονται Ζι40. 
626511, 21. αἹ..481 "82. τὸ τῶν μελιττῶν μέλι οὗ ῥ 451 
Ν49. καθ᾿ ἑκάστην πτῆσιν βαδίζει ἐφ᾽ ἕτερα τῷ εἴδει ἄνθη" 

, , » ΄, ἐμαὶ , , 
τὸν κηρὸν ἀναλαμβάνυσι τοῖς ἔμπροσθεν ποσί" λέγυσί τινες 
τὺς κηφῆνας κηρία πλάττειν ἐν τῷ ἑνὶ κηρίῳ Μεριζομένυς 
πρὸς τὰς μελίττας" ἐπικάθηνται ἐπὶ τοῖς κηρίοις ἡ συμ- 
πέττυσι" τὰ τῶν μελιττῶν κηρία ἐξάγωνα" τὰ πίπτοντα 

- , ν Δ. Ν Ξε - ΓΗ͂ΜΡΕ ἃ 
τῶν κηρίων ὀρθῦσι ὦ ὑφιστᾶσιν ἐρείσματα Ζιι40. 624 "4, 



μελίττιον 

484. 20. 6250, 11. ε28. 554} 27. ---- 8 αυϊδὺ δι ϊτηδ- 

Ιἰδαδ ᾿πέδδεθηΐαν, 8ρ68 ἀϊπιϊοδηῦθβ, ξοσίθηθαβ, τιοσοὶ. πολέ- 
μιον πρόβατον, ἀπόλλυσι ὦ ὁ φρῦνος τὰς μελίττας Ζιι40. 
626381, 621 Ῥό. αἱ μάχαι Ζιι(40. 626 5148η. αἱ τύπτυσαι 
ἀπόλλυνται, τὰς ἀποθνησκώσας τῶν μελιττῶν ἐκκομίζυσιν 
ἔξω, θηρεύυσιν ἐδέν, ἵππος ἤδη ἀπέθανεν ὑπὸ μελιττῶν, ἐνίοτε 
τὰς σχαδόνας ἐξεσθίωσιν, ἐξελαύνυσι τὰς ἀργὰς ᾧ τὰς μὴ 
φειδομένας, τὰ νοσήματα Ζιι40. 628 "17, 626 517,34, 22, 
515, 6271 819. 622. 5544, --- 8. περὶ τὴν γένεσιν Ζιε21. 
ι40. ΖΎΥΙ1Ο. εὖ ΚΙορβοι, Οἰκϑῃβ [β]8 1884 ρ. 744 βα. ἡ 
τῶν μελιττῶν γένεσις ἔχει πολλὴν ἀπορίαν ΖΎΥΙΟ. 159 
48. ἄρρενες, θήλειαι Ζιε21. 553 Ρ1Ὶ, ΖΎΥΙΟ. 169 528,}1, δ, 
16. φασὶ ὦ ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν κυτταάροις γεννᾶσθαι 
κηφῆνας ὑπὸ τῶν μελιττῶν' οἱ μέν φασιν κα τίκτειν δ᾽ 
ὀχεύεσθαι τὰς μελίττας, ἄνευ ὀχείας γεννᾷ, μέλιτται ἐκ 
μελιττῶν συνδυαζομένων Ζιι40. 624 "14, 20. 421. 6δ58519. 
ΖΎΎ10. 16910, 18, 28, "29, 16052,6. ὁ ἐν τοῖς κυτταρίοις 
τόκος Ζγδδϑ. 110 328. ὁ γόνος Ζιε21. 558 325, 81. 22. 584 
422. 28. 654 }80. 40. 625}28, 627 ΡΩ1. ΖγΎ10. 7569511, 
"9, σκωληκες, σκωληκωδὴ Ζιε19. ὅδ1 329. 22. δ54 528. 
48. δδδἈ4, Ζγγϑ. 15818, 82, 159 21. 11. 168518. --- 
4. δρίατι βθποϑ. διαφέρωσιν αἱ γινόμεναι τῶν μελιττῶν 
αἴτ᾽ ἀπὸ τῶν τὰ ἥμερα νεμομένων ἡ ἀπὸ τῶν τὰ ὀρεινά,͵ 
αἱ ἀπὸ τῶν ὑλονόμων γινόμεναι δασύτεραι ᾧ ἐλάττυς ᾧ 
ἐργατικώτεραι ἢ χαλεπώτεραι Ζιι40. 624 Ρ27, 29. αἱ χρη- 
σταί Ζιι40. 624 080, 625582.,}88. αἱ μικραὶ ἔχυσι τὰ πτερὰ 
περιτετριμμένα ἢ χροιὰν μέλαιναν ᾧ ἐπικεκαυμέναι, ἐργά- 
τιὸεςς μᾶλλον τῶν μεγάλων Ζιι40. 625521, 621 512, 18. 
αἱ μεγοίλαι φαναὶ ᾧ λαμπραί Ζιι40. 627 512, 14. αἱ μα- 
κραί ναὶ τὸ γένος τὸ μακρόν, δγῃ αἱ ἕτεραι Ζιι40. 626 51, 
21, 239. τὸ πονηρὸν γένος Ζι(40. 6261. αἱ ἐν τῷ Πόντῳ, 
ἐν Θεμισκύρᾳ, ἐν ᾿Αμισῷ ἄοδον Ζιε22. 564 "8,18, 9, 1ὅ. 
(Αρὶβ τρβιβοα Σ οἵ Ο Π 89, 8ὲ. Σ᾽. ΑΖΕΙ 167,81. 88 
201, 24. Ι,ϑῃ2Ζ Ζοοὶ ἀδθν αγ ἃ Βὔπι ὅ62. 8 βοσὶρῇ τοὶ σὰι- 

μεμβράς 468 

τὸ πλῆθος Μν1. 1081 529. --- ὁ μέλλων χρόνος, ἀϊειὶ ὁ νῦν, 
ὁ παρεληλυθώς Κ6. δ 38. --- μέλλειν ἔδτα ἱ ᾳ πεφυκέναι 
(οἵ βύλεσθαι Ρ 140 "41, ἐθέλειν ρ 216 Ρ6): ὅπως οἷον ἔμελλε 
τοιῶτον γένηται ἕτερον ΖγβΑ. 188 "2. 

85 μελλέπταρμος πλαῖ. 958 51. 
»-»ἢ « μέλλησις. εἰ ἐν ὁρμὴ τῶ ποιεῖν ἢ μελλήσει ἔσται Ῥβ19. 

1898 54. 

μελλητὴς ὁ μεγαλόψυχος, δγιι ἀργός Ηδ8. 1124"84. 
μελλητικός. τὸ βραδέως βαίνειν μελλητικόν Φ6. 818 55. 

ιὸ μελοποιία Μαὶ. 998 "15. ἀϊδὲ ῥυθμοί ΠΡθ1. 1841 Ν24. ἀϊεῖ 
λέξις ποθ. 1449 585, 88, οὗ 145018. 

μελοποιός. διὰ τί οἱ περὶ Φρύνιχον ἦσαν μάλιστα μελοποιοί 
πιθ81. 9520511. 

μέλος. 1. ταρτιδταμ.. ἀοῦ Ζια]. 486 ."8-12. Ζμαδ. 645 586. 
οὗ Το] 89. τῶν πολυποδίων ἡ μὲν καθ᾽ ἕκαστα φύσις τῶν 
μελῶν ὅπω διάδηλος, ἡὶ δ᾽ ὅλη μορφὴ φανεραί Ζιε! 8. 550 
86. τὸ ἄρρεν ὅταν ἐξέλθη τετταρακοσταῖον ἔχει τὰ μέλη 
δῆλα, τά τε ἄλλα πάντα ἢ τὸ αἰδοῖον... τὸ δὲ θὴλν 
ἀδιάρθρωτον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φαίνεται Ζιη8. 888 Ρ14-31. 
ἀλλὰ διέσπασται μελέων φύσις, ἡ μὲν ἐν ἀνδρός (Εἔπιρ 826) 
Ζγαιϑ8. 12212. ἐνὶ μελέεσσιν ἐθρέφθη (Επιρ 1171) Μβά. 
1000514. δάκτυλον ἢ χεῖρα ἢ πόδα ἥ τι τῶν ἄλλων ἀκρω- 
τηρίων ἢ μελῶν Ζγὸὺ4. 112117. μέλη παιδαριώδη πι12. 
892.320. τὰ Η64)} τὰ ζῷα ποῖα ἔχει μέλη φταῖ. 816 
511, 815 528. 8. 818 517. πότερον ἡ ψυχὴ ἕτερόν τι σα 
ἐγγίγνεται τοῖς μέλεσιν ψαά. 408 321. 

2. ἐν μέλει δίεσις τὸ ἁπλῶν ΑὙ28. 84 588. ΜΙ2. 1068 
585, αὐλὸς ᾧ λύρα ᾧ ὅσα ἄλλα τῶν ἀψύχων ἀπότασιν 
ἔχει ὺ μέλος ᾧ διάλεκτον ψβ8. 4208. δια τί τῶν χορ- 
δῶν ἡ βαρυτέρα ἀεὶ τὸ μέλος λαμβάνει πιθ12. 918 581... 
μέλος ἥκιστα ἔχυσιν αὗται αἱ ἁρμονίαι, ἡ ὑποδωριστὶ ἢ ἡ 
ἀπ στ, πβε5 ΝΣ ΕΝ μέλεσιν ἨγΎ1ἃ18. 111 8 
48. διὰ τί ᾽ εἰ ὼ ὅλως ταῖς συμφωνίαις χαί- 
βυσι ἀὔλπο οὐ τὶς Ὁ λῶν πιθ88. Αἴ να 9, τς ἐν 

δἰΐϊοδο Π2,.490.) 86 
μελίττιον. τὼ κηφήνια (κηρία) ἐλάττω ἐστὶ τῷ μεγέθει τῶν 

μεμιττίονν Ζμι40. 624 56 Αὐδ. 
μελιττοπόλοι θ64. 88 528. 
μελιττυργεῖν τὺς κηφῆνας ἐθέν Ζι40. 624 421. 
μελιττυργία Πα11. 1258 "18. 40 
μελιττυργοί Ζιε22. 58452. ι40. 628 "19, 81. 
μελιττώδης. τὰ μελιττωδὴ τῶν ζῴων Ζμὸ 6. 688 380, εἴ 

τοῖς ῥυθμοῖς αὶ τοῖς μέλεσι μιμήματα ἐστι τῶν ἡθῶν Πθ5. 
1840.288,19. πιθ29. 920 328. ᾧ ἐὰν ἄνευ λόγη ἤ μέλος, 
ὅμως ἔχει ἦθος πιθ21. 919 021. τῷ χορῷ ἁρμόζει τὸ γοερὸν 

ἡσύχιον ἦθος ᾧ μέλος πιθ48. 922 520, 06}11. λέγω 
ἠδυσμένον λόγον τὸν ἔχοντα ῥυθμὸν ᾧ ἁρμονίαν ἢὶ μέλος 
ποθ.1449}29, 0Γ1.1447}25, περαίνεσθαι διαὶ μέτρων μόνον, 
ΟΡΡ διὰ μέλως ποθ. 1449 81. πιθ81.920512. ὅλα χορικὰ 
μέλη, χορῶ μέλος πο12. 14562}}21,22. τὰ σκολιὰ μέλη 

Μ4218. Πγ14. 1285 238. τὰ Φρυγιστί, τὰ Δωρια μέλη ΠΡ1. 1842 
μελίχλωρος. οἱ μελίχλωροι (μελάγχλωροι εἰ Βοδ6 Απ τ Ὁ6, 171. μέλη ἡθικά, πρακτικα,, ἐνθυσιαστικά ΠΡ7. 1841 88. 

151) ἀπεψυγμένοι εἰσίν φθ. 812 519. 4 μέλη ἱερά. ἐξοργιάζοντα τὴν ψυχήν Πθ1. 1842.39,10. μέλη 
μέλλειν. τὸ μέλλον, ἀϊδὲ τὸ ἐσόμενον Γβ11. 8814. μτῶ. καθαρτικά ΠΡΊ. 1842 215. ᾿Ολύμπυ μέλη Πθδ. 1840 510. 

408 "29. -- μέλλειν ὁ ἱπξ αι, τὸ μέλλον ἔσεσθαι, οἱ μέλ- 
λοντες ἄρξειν, ἡ μέλλυσα καλῶς οἰκήσεσθαι πόλις αἱ ΜμΎΖ. 
812 Δ21. 1. 8171}9, β8. 867518. Γβὅ. 8382}81. Ζγα 11. 
119 322. Πβ1. 1261 48. γ14. 1284 }88. δά. 1291 38. ε9. 50 
1809.388. η18. 1381 ῬΩδ. ς ἰῇ ρσβδϑβ, ὁ μέλλων βασι- 
λεύειν, ἡ σα καλῶς πολιτεύεσθαι Πγ 1δ. 1280 "29. 
β9. 1269 384. Ζγα20. 728}217. ἃ πῇ δου, ὁ μέλλων ποιή- 
σασθαι σκέψιν ΠΎ18. 1288 5. ἐδὲ μελλήσειεν ἂν γενέσθαι 

τὰ Θεοδωρυ μέλη ἄδυσιν αἱ γυναῖκες περὶ τὰς αἰώρας 
[472. 155652. παρεκβάσεις τῶν ἁρμονιῶν ᾧ τῶν μελῶν 
τὰ σύντονα ἢ παρακεχρωσμένα ΠΡ1. 1842 324. ἐν τοῖς 

ἐσι τὸ βαρὺ τῶν συντόνων βέλτιον Ζγεῖ. 181 51. πρὸς 
τὸ μὴ διαστρέφεσθαι τὰ μέλη δι᾿ ἁπαλότητα Πη1. 1886 
410. --- τὸ ἄχορδον ᾧ τὸ ἄλυρον μέλος (ἀρὰ ροθίαπι 
δ) π 6) ΡγΘ. 1408 37, 9. --- παρὰ μέλος λαμπρύνεσθαι 
Ηδ6. 1128 822. ηεγθ. 1238 389. 

ἀγαθός Ἠβ8. 1105 "11. οτηίδδο ἱπβηϊθίνο, 4υΐ 6 οοπίοχίυ δ μελῳ δεῖν. ἡ διὰ πασῶν συμφωνία μόνη μελῳδεῖται πιθ18. 
οταιοιΐβ ἱπιθ!ρίταΣ, σίας ὅτι πεποίηκεν ἢ ἤμελλεν 8ἴπι 919 "7, οὗὨ μόνη ἄδεται 918 Ῥ40. 
Ρβξ. 1318}1. 19. 1892 Ρ26. «12. 1878 "2,21. 9.186758. μελῳδία. μυσικὴ ψιλή, ορρ μετὰ μελῳδίας Πθ6. 1889 "21. 
11. 1871112. Πβ11. 1218 517. πο14. 1458 "18. Φη8.247 κατὰ τὴν ἄλλην μελῳδίαν πιθ20. 919 516. 
318. Ζιζ. 560 Ρ2δ. οὗ Θτταθασθη 1 78. --- φοβῶνται ταῦτα μεμβράς., τοζοτίαν ἰηΐον το μόνιμα ἢ 285. 1628 342. ἄλλη 
γ»ὰὶὰ ν , 5 , ΄ , Υ - , “ -» »ι." , 
ἐάν μὴ πόρρω ἀλλὰ σύνεγγυς φαίνηται ὠστε μέλλε ιν ΡῬΡβδ. 6.0 ἀφύη ἐκ τῆς με ραδος, ἐκ τῆς φαληρικῆς ἀφυΐήης γίγνονται 
1382 326. --- τῷ ἑνὶ ἢ ἐδὲν ἐναντίον ἢ εἴπερ ἄρα μέλλει μεμβράδες, ἐκ δὲ τύτων τριχίδες, ἐκ δὲ τῶν τριχίδων τριχίαι 



464 μεμιγμένως 

[292.1529 57. Ζιζ15. 669 525. (ρίΒοῖδ ἱσποὶ οὗ Ο Π 101. 
ΑΖΙ1138δ, 45. Βυδπὶ δὰ Οὐἶδαβ ὶ 608.) 
ἐμιγμένως ν᾽ μιγνύναι οχίγ. 

ύμνων Ῥόδιος "3 183511-18. --- Μέμνων Τιθωνῷῶ τε ὼ 

Ἠὺς υἱός ἢ 591. 1518 358. 
μεμπτός, δγὰ ψεκτός ηεγῦ. 1288 321, 17. 
Μέμφις μα14. 8521. ὑπὲὶρ Μέμφεως πκς44. 945522. 
μεμψιμοιρία ἀκολυθεῖ τὴ μικροψυχίᾳ αρτ. 1251 525. 
μεμψίμοιρος. γυνὴ ἀνδρὸς μεμψιμοιρότερον Ζεϊ. 608 Ρ10. 
μέμψις. ἐγκλήματα ᾧ μέμψεις ἐν ταῖς φιλίαις πῶς γίγνον- 

ται ΗἨθ15. 1162 Ῥδ βΒαη. ἡμβ11. 1210 3528 864. 
μέν, σύνδεσμος πο30. 1451 54, ἀπαιτεῖ τὸν δέ. Ῥγδ. 1407 

422. ἔστι μὲν... ἔστι δὲ, ἔστι μὲν ὡς... ἔστι δ᾽ ὡς Πε2. 
1802 328, 86. μὲν... μέντοι 11γ9. 1280 18. α11. 1259 
428. πρότερον μὲν... εἶτα Πβ10. 1272 58. ἕν μὲν... ἄλλο 
Πὸ16. 1800}81. μὲν ... ὁ Τι11. 1711 58, 11 ὟΣ. ποϑ. 
1448.281 ΜᾺ] Ῥοοὶ ΙΥ̓͂ 421. Ῥβ19. 1829 "15, 16. ἰηΐον- 
ἄσπι ορροδιθίο μοῦ ραγὲ μέν ᾿πάϊοδῖδ οἱ ἱπομβοαῖδ ποῃ 86- 
συγδίθ δομεϊηυδίαγ, ουΐὰϑ υὑδι8 ΘΧΘΙΏρ]Δ αὐΐυ]ῦ ὙΥ͂Σ δὰ 

10 

μέρμερα 

ρβανθέν, προϊέναι δὲ μὴ δύνηται Ἠη8. 1146 525. --- ἔγδπρ 
μεῖναι τὸς πολεμίυς Ἠβδ. 1106 521. 

Μενέλαος ὁ ἐν τῷ ᾿Ορέστη (Εατὶρ) πο1δ. 1464 329. 25. 
1461}21. Μενελάῳ  παχλακὶς ἐν τῇ ᾿Ιλιάδι δ 172. 1506 
521. ἐπίγραμμα ἐπὶ Μενελαΐν 596. 1515 485. 

Μενέξενος, υἱὸς ἸΣωκράτυς 84. 1490}18. 
Μενεσθεύς. ἐπίγραμμα ἐπὶ Μενεσθέως ξ 596. 1516}16.. 
μένυς πληρυμένη ψυχή (ΑἸοϊάκτ) ΡΎγ8. 1406 32. 
μέντοι ἴῃ ααϊθυβ ᾿Στῖβ Αὐἰβύουθ! οῖβ βαθρίιβ ᾿θρδίαγ, ἴῃ αυϊ- 

θ8 γϑγίαβ οὐ Εμοϊκοη 1 85. μέντοι δὰ ρατί μέν τοΐογίασγ, 
οἵ μέν 464514, ἀναγκαῖον. ..., ἀδύνατον μέντοι Τα]. 814 
12. αὶ τὴν αὐτὴν ἡδονὴν διώκυσι πάντες, ἡδονὴν μέντοι 
πάντες Ἠη14. 1158 580. μᾶλλον μέντοι πα48. 866 528. 
(β12. 9071}8. κΙ6. 924 22. μέντοι Φβϑ. 200 39. Ψα!ι. 
408 .514. αι. 481382, 488318. μὴ μέντοι Πα11. 1269 

8. 103881. Φηϑ. 829. μέντοι... γε ΜεΕΙ. 1026511. 
246 .48. αἰ. 4871 382. μέντοι γε Πα11. 1259 529. Ζγββθ. 
145517. Φβϑ9. 20049. Ψα!. 408 214. ΜΑΘ. 981}22. 
Ἐποκοϑη 1]. 

Αβι1. 61.519. μέν ἱπίοτάστη πο οἱ βἀάϊψωγ νοοβθυ]ο, ἰῃ 320 Μέντορες οἱ ἐπὶ τῇ ᾿Αδρίν οἰκῦντες θ104. 889 Ρ2. --- Μεν- 
Φ .,5 . . μ 

αὰο νἱἷβ ορροδίυἱοπΐβ οϑγηϊζαν, ὥστε τὴν μὲν πολιτείαν τὴν τορική θι104. 889 584. 
κατὰ τὺς νόμυς μὴ δημοτικὴν εἶναι, διὰ δὲ τὸ ἦθος ἡ τὴν Μέντωρ ο0β1851 588-81. 
ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι 
ἰλοτδίαπι, ὅσοι μὲν « «.. τύτες μὲν βία Τα 18. 8149. ΠγΘ. 

δημοτικῶς Πδδ. 1292}18. --- μέν Μένων, ΡιΙαἰοπίβ ἀϊαϊοραβ. ὁ ἐν τῷ Μένωνι λόγος, ὅτι ἡ μά- 
θησις ἀνάμνησις (ΡΙαὲ Μϑὰ 81 0) Αβ21. 61.521. τὸ ἐν τῷ 

1279511. --- μέν οταίδδαπι ἴπ Ρτΐοσθ ὁρροβί ἰοπὶβ πιθῖὰ- 385 Μένωνι ἀπόρημα (Μεὰ 80}) ΑὙΙ. 11 329. οἵ Πλάτων. 
το, νϑίαῦ τὸ μὲν ὑγρὸν τὸ δὲ ξηρόν, ἡ, γλισχρὸν τὸ δὲ 
κραῦρον Ζμβ!1. 646}22. οΥ ΜΑΙ. 981 "9 ΒΣ. τι21. 1788. 
Τα4. 32081. Ζγδά. 1121. ὙΥΣ δὰ ΑὙ22. 88 524. --- μέν 
ἰαὐογάσπι ἀϑαγρδίαγ, Ὁϊ Ρυὶὰ5 ταθχατατι σΤδΠλτη [66 ΘΟΟΓ- 
ἀϊπδίατα, τ σὑϑῦβ βιιδἰϑοΐαπι δϑί διύογὶ τοῦτο Μθ2. 1046 
818. ἰάθη υϑὰ8 βδϑρίιβ οὐβοσυδίυῦ ἱπ δοηῃϊ ποῖ ρατίϊ- 
ου1}5. μὲν ἦν, υδὶ ἸΙοπρίοτίβ ροτίοάϊ δροάοβϑὶβ δῸ ἰΐβ ἱπδὶ- 
Ρίζας ΜΑ 8. 988 388 ΒΣ. ε4. 1027 28. ἨχΊ10. 1180 318. 

Πη138. 1881 }89. μβ9. 869524. δ1. 378 "26 Δ]. ΒΖ Ατ δὲ 
ΙΠ δὅ71844. υδυγρβαῖασ ϑαϑάθη ραγίϊου]α 9 μὲν ὧν οἴίατα αἱ 
οἵμῃΐῃο δὰ πούδιῃ τὑϑῖῃ ὑγβηβιθιιβ δ᾽ γῃϊβοοίυῦ πο24. 1460 
411 ΨᾺΙ] Ῥοοὶ 1Π 888. Ζι1. 608 "19. μὲν ὅν ἱ α ᾿πηπιο γ6τὸ 
Ῥβ238. 1399515, 28. --- μὲν δή, οὗ δή Ρ.178 588. 

Μορδηᾶσὶ νουϑὰ8 οχ Απαγὶα δά 6 ΥἹ νἱἀθίυν τι. 166 386 
(μοα αὐ! Μοΐμοκο ἔγ οοῖὰ ΙΝ 81-8 5). 

Μενδαῖοι οβ1850 306-15. 
μένειν, ἱπῖγ, ΟΡ κινεῖσθαι, τόπον μεταβάλλειν Οα 8. 276 

422. Ζγβδ. 141}195. ὃ φέρεται κατὰ φύτιν, ᾧ μένει ἐν- 
ταυθοὶ Οβ18. 295"28. ἐκβηεδαι ὼ μένειν, μένειν ἐν τῷ 
αὐτῆς τόπῳ ΟὙ8. 801 48. ἰσχὺν ἀὐεὰν τῷ κινῶντος ἢ τὴν 
τῷ μένοντος Ζκ8. 099"88. τῆς μονῆς, ἣν ἡ γὴ τυγχάνει 

2 2 «ὦ , 

μένυσα Ζκϑ8. 699 "8. μένειν ἐν ταὐτῷ τόπῳ, ἐν Συρακέσαις 
μα8. 845385δ. Πα11]. 1259 380. οἱ μένοντες (1 6 5806}146 
ἢχδϑ), ορρ οἱ πλάνητες Οββ. 290 321. ταὶ ἄστρα κινεῖται 
"Σ 

ἐαν τε ἀνιὴ ἐάν τε μένη ΦζΊ. 2388 .4860. κηρὸς μένοντος τῷ 
ἄλλυ ἐπιπέδε μεθίσταται κατὰ μέρος μὸϑ. 8386521, οἵ 28. 
αὖ. 842318. μενόντων τῶν αὐτῶν τιμημάτων Πεβ. 1808 

40 

ἐνόντων ἡμῶν μαϑ. 848 "20. --- ἐάν τε ἐπιτείνη ἡ κίνησις 50 

μερίζειν ἡ χωρίζειν Πβ5. 1284 51. μερίζειν τὸ ἄπειρον Φγδ. ᾿ 
204 384. μερίζειν τὸ φιλεῖν ἐφ᾽ ἕκαστον τῶν φίλων ἡμβ16. 
1218 55. μερίζειν ἀρχήν τινα εἰς πλείυς Πζ 8. 1821 Ν81. 
οΓ Ὑ18. 1284}81. μερίζειν τὸ πρᾶγμα μηκύνειν βυλό- 
μενον ρ28. 14841. 81. 1488 δὅ. οἱ δικασταὶ μεριῶσιν (ἃϊ- 
νἱάθηϊ βοηίθηςῖ85) Πβ8. 1268 "15. οἱ ἄρτια μερίζοντες (1 6 
οἱ ἀρτιάζοντες) μτῶ. 468 Ρ20. --- ρ888 μερίζεσθαι μβ 3. 
8641, 8. 865 28, εἰς δύο ἴσας μερίδας 156. 1504 "δ. 
εἰς μικραί πκεϑ. 988}20. μερίζεσθαι τὰς ὀσίας εἰς ὁποσονῦν 
πλῆθος Πβ6. 1265.}8. αἱ πρόσοδοι μερίζονταὶ πρὸς ἑκώ- 
στην διοίκησιν ΠζΒ. 1821 082. ἐκ τῷ αἵματος πεττομένιι ἢ 
μεριζομέναν πως γίνεται τῶν μορίων ἕκαστον Ζγα 19. 126 
ν5, β8. 131.220. οἵ Ζικδ. 687 18. τὸ ἀπὸ τῇ ἄρρενος ἐν 
τῷ θήλει μεριζόμενον Ζγα 20. 129 514. μεμέρισται ἡ χί- 
νήσις αἰθ. 446 "15. Ψυχὴ μεμερισμένη κατὰ τὸς ἀρμονοκὶς 
ἀριθωΐς ψαϑ. 406}29. τρεῖς αἱ μοῖραι, κατὰ τις χρόνως 
μεμερισμέναι κΊ. 40116, 12. δαΐ μεριεῖται Ῥαββίνδιι Υἱπὶ 
Βαῦογο υἱάδίαγ, κοινὸς αὐλωών, δι᾽ ὅ᾽ μεριεῖται τὸ πνεῦμα 
κατὰ τὰς ἀρτηρίας εἰς τὰς σύριγγας Ζμγϑ. 664 "21. -- 
παρὰ εἴ τις μερίσαιτο (ρατίίοορβ β8ι) τῇ ἀδικήματος Ἠε123. 
1187. --- μερίζειν ἱ 4ᾳ διαιρεῖν, διορίζεσθαι. καθ᾽ ἕκαστον 
εἶδος πολιτείας μερίζοντας τὰ συμβαίνοντα θεωρεῖν Πεδ. 
180419. --- μεριστὸς ὁ χρόνος εἰς ἄπειρα Φζ 8. 339 
410. Ψυχὴ μεριστὴ ἡ ἀμερής ψα!. 402 Ὀ1. δ. 411 δ. ηεβ1. 
1219}82. ὅσα μεριστὰ τοῖς κοινωνῶσι τῆς πολιτείας Ἠεδ. 
1180}82. τὰ μεριστὰ ᾧ μὴ ὅλα Ἠκϑ. 1174 11. 

μέριμνα. παύει μέριμναν, ὡς φησὶν Εὐριπίδης (ΒδΔοοῖ 8381) 
᾿ Πθδῦ. 1889.518. 

487. μένει ἡ συμμετρία. ἡ ὀλιγαρχία Πε8. 1802 "86. 8. μερίς. πότερον προσλαμβάνοντες ἀριθμῶμεν ἢ κατὰ μερίδας 
1808.38. μένειν, ορρ φθείρεσθαι ΖΎβΙ. 184518. μένει τὸ 
τῶν περιοίκων, ορρ ἀφίσταται Πβ10. 1212518. τὸ νόμισμα 
ὑὐκ ἀεὶ ἴσον δύναται, ὅμως δὲ βύλεται μένειν μᾶλλον Ηεβ. 
1138 ῬΡ14. μένειν ἐπὶ τῶν ἴσων Πε4. 1804588. μένειν ἐν 
τοῖς τύτων δέγμασιν Πβ8. 1369 "1. μένει ἡ πρώτη ὑπό- 

Μμ7. 1082 586. τριῶν σῶν μερίδων, τῶν τε ἐκτὸς ᾧ τῶν 
ἐν τῷ σωματι ἢ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ Πη1. 1838 526. τῆς 

ν « , ὅω 4... ΄ ν" , 

νυχτὸς αἱ δώδεκα μοῖραι εἰς δύο ἴσας μερίδας μερίζεσθαι 
δύνανται 158. 1504 "4. --- ἄτιμος ὁ ἐν στάσει πόλεως 
μηδετέρᾳ μερίδι προσθέμενος ἢ 858. 1ὅ88510, 7. 

θεσις, τὸ πάλαι διαπορηθέν ΟαΊ. 314.384. ΠΎ1Ὶ. 1282}7. 60 μερισμὸς ἀντιφάσεως Μεά. 1027 520 ΒΣ. 
ὅταν μένειν μὴ βύληται διὰ τὸ μὴ ἀρέσκειν τὸ συμπε- μέρμερα ῥέζων (ΟτρᾺ Υ͂Ι 43) κΙ. 401 "7. 



Μερόπη 

Μερόπη ἐν τῷ Κρεσφόντη (Ευγὶρίἀ18) πο14. 1454 δ (Επν 
ἢ 451) ΗΎ2. 1111 12 (οἵ Νοῖκ ἔν ἐς ῥ 895). 

μέρος ποσαχῶς λέγεται Μὸ2ῦ ΒΖ. ζ10. 1084 "82 ΒΖ. --- 
1. ἀπορία περὶ τῷ μέρως ᾧ τῶ ὅλυ, τὰ μέρη τὰ μὴ συνεχῆ 
ᾧῷα3. 185}11, 14. μετρεῖ τὸ μέρος ἢ συγκεῖσθαι δεῖ τὸ ς 
ὅλον ἐκ τῶν μερῶν Φδ,10. 218 37. ὑκ ἔστι παρὰ τὰ μέρη 
τὸ ὅλον Φδϑ. 210516. ἡὶ πέφυκε τὸ μέρος ὑπερέχειν τῷ 
παντός ΠΎ11. 1288 396. τὰ μέρη αὶ ταὐτὸν τῷ ὅλῳ τζ18. 
160 315-21. τὰ μέρη πρότερα τὸ ὅλυ τὴν φύσιν ατϑθ8 
410. τὸ ὅλον πρότερον τῷ μέρως Πα2. 1258 320. τὸ μέρος τὸ 
ἐδέν ἐστιν ἀλλ᾽ ἢ δυνάμει ἐν τῷ ὅλῳ Φηδ. 200 524. τὸ 
αὐτὸ συμφέρει τῷ μέρει ἢ τῷ ὅλῳ Ββἰπι Πα δ. 1265 "10. 
18. 1260}14. βδ. 1286418, 21. τὸ ὅλον λέγεται ἔχειν (1 6 
συνέχειν) τὰ μέρη Μὸ28. 1028 3517. τὸ μὲν ὡς εἶδος ᾧὶ ὡς 
ἡ ὑσία, τὸ δ᾽ ὡς μέρος ἢ ὡς ὕλη Μμϑ8. 1084 "20. διαι- 15 
ρεῖσθαι εἰς μέρη, ἀϊδὲ εἰς ἕτερα τῷ εἴδει Οβά. 285 081. 
18. 1266 514, 11. μέρη οἰκίας, ἐξ ὧν οἰκία συνίσταται 
Πα8. 1258 "8, 6. μέρη πόλεως, ἐξ ὧν σύγκειται ἡ πόλις 
Πεβ. 1808 51. β9. 1210}22. γ18. 1284 58. δ8. 1290 "8. 
4.1290}24. η9. 1329 3871. --- δάϊηοάυτῃ ἔγθαυθῃβ ὑϑὺ8 γο0 30 
μέρος ἴῃ ἀοβογίϑθηᾶο, διϊπιδιΐατι οογρογο. σχεδὸν ὅσα γ᾽ 
ἐστὶ γένει ἕτερα τῶν ζῴων, ᾧ τὰ πλεῖστα τῶν μερῶν ἔχει 
ἕτερα τῷ εἴδει, ὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἀναλογίαν ἀδιάφορα μόνον, 
τῷ γένει δ᾽ ἕτερα, τὰ δὲ τῷ γένει μὲν ταὐτὰ τῷ εἴδει δ᾽ 
ἕτερα Ζιβι. 491}10. ὕλη τοῖς ζῴοις τὰ μέρη; παντὶ μὲν 38 
τῷ ὅλῳ τὰ ἀνομοιομερὴ τοῖς δ᾽ ἀνομοιομερέσι τὰ ὁμοιομερῆ, 
τυτοις δὲ τὰ καλύμενα στοχεῖα τῶν σωμάτων Ζγαὶ. 1718 

49. ΕΥ̓͂ μόριον: τὼ ὁμοιομερὴ μόρια, τὼ ὁμοιομερὴ μέρη 
Ζμβῶ. θ4110, 2323. τῶν ἀνομοιομερῶν μορίων ἔνια κα μόνον 
μέρη ἀλλὰ ἡ μέλη καλεῖται Ζια!. 480 49. ν μέλος Ρ 458}28 50 
ἡ ϑέσις τῶν μερῶν, τὸ σῶμα ᾧ τὰ μέρη, τὰ μέρη τῷ 
σώματος, τὰ ἐν τῷ σώματι μέρη, πάντα τὰ μέρη Ζια15. 
494 8320. Ζγβε. 145 816. 1. 784 510. α2. 716 825. 20.128 

519. τ-- τῶν μερῶν θερμότερα τὰ δεξιά, τὰ ἄνω μέρη, 
, , ὁρΡ τὰ κάτω μόρια Ζμγά. 6751 (1,ϑνγ88 8320). βῶ. 647 35 

ν84, τα μέρη τὰ ὀργανικά͵ ἐγ τὰ εἰς τὴν ἐργασίαν, πρὸς 
ἐνίας χρήσεις Ζια θ. 491526. Ζμβ2. θ41}26. ΖγΎβθ. 142 
486. μέρη ὀργανικὰ τῆς πορείας Ψγ9. 482 "26. μέρη ὀργα- 
νικά, οΡΡ τὰ αἰσθητήρια, τὰ περιττωματικά Ζμβ!ι. 6418. 
2.641 521. οὗ Ζιδ6. 531 328,.29, Ββοὰ ἡὶ αἴσθησις ἐν τοῖς 40 
ἁπλοῖς μέρεσι Ζμβι. 641514. μέρος αἰσθητικόν ῷηϑ. 2417 
46. μέρη σώματος ϑιυτηθτϑηΐας Ζγα 19. 126 "14 οἱ τα 

“ΟΝ κ᾿» ΝῚ ΝΜ ᾿Ὶ , ο 
χοινὼ Ἃς ἀρρενὸς Χὶ θήλεος Ζιω 1δ. 494 819. τά μέρη περὶ 

τὰς φλέβας ἐστίν, ἅτε γινόμενα ἐκ τύτων Ζγβθ. 148 "8 
(εἶ διορίζεται τὰ μέρη τῶν ζῳων πνεύματι Ζγβθ. 141 081). ὡς 
τὰ σπλάγχνα ἢ τὰ ἀλλα μέρη, μέρος τι ὀγκῶδες τῶν ὁρ- 
νίθων, κοιλία, μέρος τῷ ῳᾧῷ δἰ τὸ λοιπὸν μέρος τῇ ᾧξ, τῷ 
πόρυ τὸ ἄναιμον μέρος (νά8 ἀθέδτθι8) Ζμγ14. 614 "24. 
ὃ8. 611 }84. Ζγβ1. 184 38. Ὑ2. 175218. αθ. 118 816. τὸ 
κάτω «μέρος τῆς ὑστέρας, μέρος τι τῆς μητρός, τὰ μέρη τὸ το 
πρὸς τὴν μίξιν, τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν μέρος τι αὐτῷ ἀπο- 
τείνει, χρησίμων περιττώματος μέρος τι τὸ σπέρμα Ζγα11. 
119 826. 2.116}. 18. 7283 Ῥ21, 1725811. γ2. 158 584. 

ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν τὸ σπέρμα, διεσπασμένα τὰ 
μέρη ἐν τῷ σώματι, τὰ ὑπηνέμια ἔχει ἀμφοτέρων τὰ ες 
μέρη ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ὑκ ἔχει Ζγα 18. 1722 312,8, 80, 

. 8ὅ. β8. 181 381. δγῃ μόρια Ζγὸϑ. 186 "2. οἱ πυγμαῖοι 
πηρῶῦνται τὰ μέρη ὼὺ τὸ μέγεθος ἐν τῇ κυήσει Ζγβ8. 
1494. --- ὃ νἱὸς ὥσπερ μέρος πατρός, ὁ δῦλος δεσπότυ 
ΗῺ10. 118411. Παθ. 125511. μέρη ψυχῆς, μέρη ἄλογα οὐ 

, ν ψυχή 8 οὐ ἱπῖτα Ρ 4δδιά4. μέρη λόγυ τίνα ἀναγκαῖα, 

μέρος 4ρδ 

Ῥγ18. πρόλογος, ἐπεισόδιον αἱ μέρος ὅλον τραγῳδίας πο12. 
1452}}19, 20, 21. μέρος τῆς μεθοδυ (ἀϊδβεϊ Ρ]1η86) μα]. 888 
128. οἵ Πδ1Ό. 1296 "8. --- εἴτε ὅλη ἐφέρετο ἡ γὴ εἴτε 
κατὰ μέρος Οβιά. 291011. τὸ ὅλον λέγεται κατὰ μέρη, 
οἷον λευκὸς ὅτι καὶ ἐπιφάνεια λευκή Φὸϑ8. 210 329. κατὰ 
μέρη γίνονται ἐοικότα ἄλλα μέρη (πὶ τῶν τέκνων) ἑκατέ- 
ρων Ζιηθ. 686 47 Αὐδ. ταὶς δίκας δικάζυσι κατὰ μέρος (αἸΐατα 
ΔἸϊὰ5 ταδὶ διγαίυ8) ΠῪ1. 1275 "8. αἱ μὲν ποιήσεις ἅμα πᾶσι 
(βθὰ οὗ ΨᾺ] Ῥοδὺ 1 41) χρῶνται (ῥυθμῷ, μέλει, μάῳ, αἱ 
δὲ κατὰ μέρος πο1. 1441 }28. κατὼ μέρος, τι μέρος 
ἀπολαβών, ορρ ὅλον πο18. 1456517. 28. 1469 585. κύριον 
εἶναι μὴ κατὰ μέρος ἀλλ᾽ ἁπλῶς ΠΎΙΤ. 1288 529. κατὰ 
μέρος ἐπιδέδωκεν τιϑ4. 188 Ρ19, 0680. κατὼ μέρος ἄρχειν 
ἢ ἄρχεσθαι εἶτα, ΟΡ» ἅμα πάντας, ἀθρόως, συνεχῶς, αἰνον- 
πδίϊπα, τὶς ἰβϑῖμτι μαϊ4. 851 528. ΠαΙ. 1252515. ὙἹ]Ἱ. 1215 

58, 6. 1219510. 17. 1288826. δ4.1291388. 14. 1298812, 

15. ζ3.1811}18. 8. 1822329 (κατὰ μέρη). η14..1883 
26 4]. κατο μέρος, ορρ ἐφεξὴς ΡΎΙ6. 141617. δδάθπι 
τὶ ἰπίθγάσση ἀβυγραίας ἀνὰ μέρος ΠΎ16. 1281 311 (ρ8.}1}0 
Αἰἰτοῦ ἀνὰ μέρος Πὸ15. 1800 334. ε8. 1808 Ῥ25), παρὰ 
μέρος Πβ2. 1261}4, ἐν μέρει Ἠθ18. 1161 329 ΕἸ. Πβ2. 
12618. γ6. 12719811. δ1. 1291 34. ζ2. 18117}20. Φθ1. 
28238, 28, ἐν τῷ μέρει ἡεη10. 1342 Ρ29 (86α ΑἸϊίον ἐν 
τῷ μέρει Πη8. 1825 8). --- διαιρῶντες ἑκάστῳ πρὸς μέρος 
διεδίδοσαν οβ184882. συμβάλλεται μέγα μέρος πρὸς τὸ 
εἰδέναι ψα 1. 402 "22. οὗ πο23. 1468 584. συμβάλλεται 
πολὺ μέρος πρὸς ὑγίειαν Ζμγ 12. 618 525. ἔχει μέρος τι 
ἀμφοτέρων τεχνῶν Πα11. 1258 529. ἐπὶ μικρόν τι μέρος 
ἥψατο τῷ εἴδυς Φβ2. 194520. ἐν παιδιᾶς μέρει τι λέγειν 
Ηδ14. 1128 820. ἐν τίνι μέρει θετέος ἕκαστος Πγῦ. 
1211088. 

2. Ἰορίοθ τὸ μέρος οὺ ποίαβ βἰριϊβοαῖ, οχ χυΐδυβ ποίϊο 
86 ἀοβηϊιῖο οοπδυϊξαϊ αν (α), οὐ βρϑοΐβδ, ἰῷ αι88 δυιδὶθδιβ 
ποίϊοπῖβ ἀϊνἀϊξαῦ (ὁ). α. τὸ γένος τῷ εἴδυς μέρος λέγεται 
Μὸ25.1023"24. Φδϑ.210519. οὗ Μθ24.102835.6.1015 

Ρ47. τὰ μέρη τῷ λόγυ, τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ Μμά. 
1019 "5. δ. 1018 "29. Φβϑ. 194 029. ποῖα τῆς ἐσίας (τὸ 
λόγι) μέρη ἢ ποῖα ὦ Μη1. 1042 34. ζ10. 11, ῥταθοῖραθ 
10. 10856}5, 12, 81, 84, τὸ αἴτιον τῷ ποιεῖν πρῶτον καθ᾽ 
αὐτὸ μέρος Μζ 9. 1084 526. --- Βυὶς υϑυΐ ποπιϊπὶβ μέρος 
Θοιαραγαγὶ ροῦθβῦ, αυοὰ μέρη ἀϊουπίαν 686, χαΐϊδυβ πδίαγα 
δἰϊουΐα8 τοὶ ἀθβηϊα δὸ ἀϊβιϊηρυΐαν, τραγῳδίας μέρη ἕξ, 
καθ᾽ ὃ (ἃ ΒΚ) ποιά τις ἐστὶν ἡ τραγῳδία, μῦθος ἤθη λέξις 
διάνοια ὄψις μελοποιία ποθ. 1480 38. 34. 1469 510 (μἷ8 οὗ 
μέρη ψυχῆς). δύο μύθυ μέρη περὶ ταῦτ᾽ ἐστί, περιπέτεια 
ὼ ἀναγνώρισις, τρίτον δὲ πάθος πο11. 1452 09. --- ὃ. τὸ 
εἶδος τῷ γένως μέρος λέγεται Μὸ 25. 1028 Ρ26, 18. μέρη 
ἢ εἴδη τῷ τόπυ, τῷ πρός τι Φδ1. 208.}12. οἵ Μδ14. 1020 
δ16, ὃ τόπος ἐκ τῶν μερῶν Ῥβ28. 1899 56 (Βγπ ἐκ τῶν 
εἰδῶν τβ4. 111 "δ. γθ. 1201). τὸ μετρὸν κοινόν ἐστιν 
ὡπάντων τῶν μερῶν πο. 1458 "12 (βγη εἴδη, ἰδέαι ΡῚ4, 
18). μέρος τῷ δικαίν, μέρη τῆς ἀρετῆς, τῷ πλώτυ ΠγΞ. 
128139. β9. 1270 36. μέρη εὐδαιμονίας Ῥα ὅδ. 1860 Ρ19 
(αυδιιαθδηι μο6 δὰ 1 οχὶγ τϑίδστὶ ροίβδι). ἡ τυραννὶς τῶν 
πολιτειῶν τι μέρος ΠδΊΟ. 12958. στοιχεῖον ἐστι 
ἀδιαίρετος. ταύτης δὲ μέρη (1 6 εἴδη) τό τε φωνῆεν αὶ τὸ 
ἡμίφωνον ᾧ ἄφωνον ποϑ0. 1456 26. ΨΔμΊθα Ροοὶ ΠῚ 824. 
μέρη (168 εἴδη) τῶ ἰδίυ, τῶν προτάσεων, τὰ τόπυ δἰπι ταά. 
101 21. 14. 105 20. ζ1. 1839 12, 17. δ. 142 21. (14. 
114 .412 (οοπὶ εἴδη). ἱπὰθ κατὰ μέρος, δγῃ καθ᾽ ἕκαστον, 
ΟΡΡ καθόλν. ὁ μὲν λόγος τῷ καθόλυ, ἡ δ᾽ αἴσθησις τῷ κατὰ 



466 μέροψ 

μέρος Φαδ. 1898, 6. ἐκ τῆς κατὰ μέρος ἐμπειρίας τὴν 
καθόλυ λαμβάνομεν ἐμπειρίαν Φη8. 241 520, 6, 1. οὗ Μκϑ. 
1060582. Φγϑ. 202 084. Οαθ. 274320. μβι. 854 324. 
Ζμαι. 639524. Ραὶϊ. 138δ4 55. Ηε1δ. 1188 324. ζὅ. 1140 

4217. 1. 1141818 (ορρ ὅλως). Πα18. 1360 524 4] (τατῖαδ 
κατὰ μέρη ἨΘθ11.1160514. φ2. 806}18. κατὰ μέρη διαι- 
ρόμενον, ορρ καθόλυ λεγόμενον ρά. 1426 59). ἰάδη δἰρηί- 
βοδὲ ἐπὶ μέρως : οἱ ἐπὶ μέρυς λόγοι, 5γπ οἱ καθ᾽ ἕκαστα 
Ηβ1.1101.380,29. τῷ ἐπὶ μέρυς χρωμένυς καθόλω προσ- 
αγορεύειν μβά. 8389 081. τὰ ἐπὶ μέρως κΙ. 391 522. δ. 897 10 
18, ἐν μέρει: τὰ ἐν μέρει λεγόμενα εἴδη ΜΑ 8. 989 "12. 
Υ1. 1008 322 ΒΖ. ἡ ἐν μέρει, ἡ ἐν μέρει ἀρετῆς δικαιο- 
σύνη, ορρ ἡ ὅλη Ηε4. 1180 314, 1δ, 22, 28, 88. ὅ.1180 
518. ἐν μέρει, Βγῃ κατὰ μέρος Φηϑ. 241 "6, 7. πρότασις, 
λόγος ἐν μέρει δἰνα κατὰ μέρος, ορρ καθόλυ ΑαἹ. 24 517- χὲ 
20. 3. 2635, 20 ΥΥ̓͂Σ. 4. 26 880, 88. δ. 27 382. 10.81816. 

β8. 69 ῬΩ1, 28 8]. δγῃὰ ἀδιόριστος Αα 4. 26.580, 82. ἀντι- 
στρέφειν ἐν μέρει, κατὰ μέρος, ἐπὶ μέρυς, ορρ ἁπλῶς Αα2. 
2538,11. 8. 35 329. 30. 39.516. 46. δ1 δὅ. ἐν μέρει συλ- 
λογισμοί Αα88. 49 ΒΩ ΥΥ̓͂Ζ. καὶ κατὰ μέρος πρότασις εἰς τὴν 20 
αἴσθησιν τελευτᾷ ΑὙ24. 86.399. το κατὰ μέρος φθαρτά 
ΑὙ 34. 8518. --- γένεσις ἥ τε ἁπλῆ ᾧ ἡ κατὰ μέρος 
Γα8. 811}8δ. ἐἶναι ἐπὶ μέρως, ορρ εἶναι ἁπλῶς Αδ2. 89 
589, 9035 (γῇ: δὰ 21 36, 166 Ρ27). --- κατὰ μέρος βοτὶ 
ον Πγϊδ. 128689. 

μέροψ. πυϊεῖγὶ ἃ Ρ}}}8 ἀϊοϊξαν, ἔοστωδ οὐ πἰάυβ, δρίαμι μο- 
διὶδ Ζι1. 615 Ῥ26 Αὐν. 40. 626818. ἀθ ν] δὰ Ζιζ1. 589 
4 (εἴροπα ΒΚ) οΥ 51 899 οἱ Αυν. (Δἴοτορβ δρίδϑδίθν 80.182, 
96, 97. [πὰ 44. Ε, δ0. ϑ8ι. σε. Κ1158, 8. ΑΖΙΙ 102, 160. 

ΑΙΒοσὶ τοδϑθυδ ἀθ νοροϑίϑ Ὁ} οὰ “6 δβθῃ 888.) 
μεσεντέριον (ΥἹ σεντέριον, μεσέντερον οὐ ἰῃ Ἰαχία ΘΧ ΘΥΓΟΓΘ 

τγρ Ζμὸ 4. 618 516 [δ ᾳ1). τὸ καλιήμενον μεσεντέριον ἔστι 
μὲν ὑμήν, διατείνει δὲ συνεχὴς ἀπὸ τῆς τῶν ἐντέρων παρα- 
τάσεως εἰς τὴν φλέβα τὴν μεγάλην, πλῆρες ὃν φλεβῶν 
πολλῶν ἢ πυκνῶν Ζμδϑ. 611}12. 4. 611 586. οἵ Ζια 16. 86 
495 0823 Αὐδ. καὶ τὸ μεσεντερίν φύσις ἐστίν, οἷον ῥίζας 
ἔχυσα τὰς δι᾽ αὐτῆς φλέβας" μεσεντέριον ἔχει πάντα τὰ 
ἔναιμα Ζμὸ4. 618514. 1. θΊ6ΡΙ0. πρὸς τὴν μεγίστην 
φλέβα τὸ μεσεντέριόν ἐστιν, ὠπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς πολ- 
λαὶ φλέβες διὰ τῷ μεσεντερίν τείνυσιν, τείνασι ἢ ἀπὸ τῆς ὦ 
ἀόρτης εἰς τὸ μεσεντέριον φλέβες, αἱ φλέβες κατατείνονται 
δια τῷ μεσεντερία παράπαν Ζια 11. 496. 226 ΑΌΡ. γά. 514 
513, 34. Ζμβϑ8. 650 380. διὰ τίνα αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ἐναί- 
μοις" δ ἕνεκα τὸ μεσεντέριόν ἐστιν Ζμδ4. 618 36,16. οἵ 
ΚαΖμ 133,1. ῬΒΙίρρδου ὕλη 88. 

μεσεύειν κατὰ τὸς τόπυς Πη7. 1831}29. π᾿ . 
μετημβρία. 1. ταοτίἀϊθδ. νηνεμωτατον υὑς ἐπὶ τὸ πολὺ τῆς 

ἡμέρας καὶ μεσημβρία μββ. 866 516. πιεδ. 9111. κεά. 988 
4.8. πρὸ μεσημβρίας πκδ3. 986518. μέσων νυχτῶν ὦ 
μεσημβρίας πκε4. 988 528. [488. 1551 "2. --- 3. ῥΪαβ8 δ0 
ποτ ἀϊου δ} 8 μβ6. 8684, ορρ ἄρκτος 58. Κι αὐτῆς τε 
τὴς ρκτυ ὺ μεσημβρίας μβά. 881"8. πρὸς μεσημβρίαν, 
ὉΡΡ πρὸς ἄρκτον μβδ. 8628, 7, ορρ ὑπὸ τὰς ἀρκτὺς 
πιᾶ. 898 881, 84. 

μεσημβρινός, 86 κύκλος. κατὰ τὸν μεσημβρινόν, ἐπὶ τῶ 6 
μεσημβρινῶ μβ5. 8631] Ιἀεἶοτ. γὅ. 875 529. --- τὸ με- 
σημβρινόν: ἀπαρκτίας ὁ ἀπὸ τῷ πόλυ κατὰ τὸ μεσημβρινὸν 
πνέων χά. 394 029. 

Μεσσήνη. τὰ περὶ Μεσήνην (διοἰ}26) ἐν τῷ πορθμῷ πκγό. 
933 δδ. 

μέσης, ἄνεμος μέσος καοιΐν ᾧὶ ἀπαρκτίν μββ. 868 "80, 84, 

μέσος 

864516. σϑ7858. [288. 1521 386. ὁ μέσης νιφετωδης, 
ἀστραπαῖος μββ8. 864 "21, 81. οὗ Βίγομ!Κο δον οἰηῖσα 8ιὁ6]- 
Ιθὰ Ὀοὶ Ατίβὲ ῥ 4. 

μεσίδιος καλεῖται ὁ δικαστής ἨεΊ. 1182 528. ἄρχων μετί- 
διος Πεδ. 1806 528. 

μεσιτεύειν. ἡ ῥίζα μεσιτεύει ἐν τῷ φυτῷ φταί. 819 320. 
φλοιὸς μεσιτεύων φταῦ. 820 518. 

Μεσοάτης, λόχος Λακεδαιμονίων ἢ 498. 1559 526. οὗ Μεσ- 
σοάγης. 

Μεσόλας (Μέσολος)). Δεξαμενὸς ὁ Μεσόλυ παῖς 481. 
1550 822. 

μεσόνεος. οἱ μεσόνεοι μάλιστα τὴν ναῦν κινῶσιν μὰ 4. 850 

10. 
μεσονύκτιοι ἄνεμοι, ἐκλείψεις, ἀϊεὺ ἀκρόνυχοι μβ8.3671526, 

421. -- δὰν μεσονύκτιον πκς 18. 942 524. 
Μεσοποταμία τῆς Συρίας θ149. 845 "8. 
μέσος. τὸ μέσον πολλαχῶς τί 12. 149581. Οὐδ. 8128. 

ἀδῦ μέσον ἐστὶν ὃ ἢ αὐτὸ μετ᾽ ἄλλο ὶ μετ᾽ ἐκεῖνο ἕτερον, 
ἀΐοι ἀρχή, τελευτή ποῖ. 145081, 27, 29. τὸ ὁριζόμενον 
τὸ μέσον, τὸ δ᾽ ὁρίζον τὸ πέρας Οβ18. 298 "18. --- Ιοσλ]} 
βοηβα. τὸ μέσον ἀρχὴ ἢ τελευτή, ἀρχὴ μὲν τῆς ὕστερον, 
τελευτὴ δὲ τὴς πρώτης Φθ8. 262 525, 20, 28. ἀμφοτέρων 
τῶν ἄκρων τὸ μέσον ἔσχατον Ζκ9. 1702 "17. τριῶν ὄντων 
τόπων, τῷ ἄνω ᾧὶ μέσυ ἡ κάτω Ζπδ. 1068. οἵ Ζμγά. 
666815. κύκλυ τὸ μέσον Ηβϑ9. 1109 52ὅ. ἡμαϑ. 1186}87. 
ὀφθαλμᾶ τὸ καλύμενον μέλαν ᾧ μέσον αἰῶ. 4811. ταὐτὸ 

Ἂς » ἣΣ - , 
μέτον τὴς γὴς ᾧ τῇ παντὸς ΟβΙ14. 296"1ὅ. δά. 812 42. 
ὁ περὶ τὸ μέσον (1 6 μέσον τῇ παντός) τόπος, τὰ περὶ τὸ 
μέσον ἱδρυμένα σώματα, κίνησις ἀπὸ τὸ μέσυ, ἐπὶ τὸ μέ- 
σον εἶπ Γ δ. 884}81.9. 385535. Οβά. 287 581. δϑ. 810 
Ὁ9 (ορΡ τὸ ἔσχατον). μαϑ8. 840 20. 2. 8339516. τὸ μεσαί- 
τατον Ἂ μὴν ἐγ ρρῖ 088. μέχρι τῷ μέσυ ἡ ἐώθει: ᾿ 
(Ῥίαὲ Ῥμδεὰ 112 Ε) μβξ. 856511. ἐν τοῖς ζῴοις αὶ ταὐτὸν 
τῷ ζῷν ᾧ τῷ σώματος μέσον Οβ΄18. 298 "7, δ. θαλάμη 
μέση καρδίας νϑ. 458 517, 19. ὁ μέσος δάκτυλος Ζμὸϊο. 
681 18. --- ᾿ΘΙΙΡΟΓΘΙΪ βθῆβὰ, ὅταν δύο εἴπη ἡ ψυχὴ τὰ 
γῦν, τὸ μὲν πρότερον τὸ δ᾽ ὕστερον, τὸ μέσον χρόνος Φδ11. 
219 .327. μέσων νυκνῶν, ΟρΡ ἕωθεν μαϑ. 845 Ῥ22. --- ἀδ 
ΒοτΘ οδυβδταμι, τῶν μέσων, ὧν ἐστὶν ἔξω τι ἔσχατον ὼ 
πρότερον Μα 3. 994511, 17. --- ἰὰ αυοὰ ἰπίας πυδ)τίαιοα 
οοπίγασῖδβ τηθάϊαπι απαϑὶ Ἰοσυπι ἰθηθὶ (οἴ ἀνοὸ μέσον, με- 
ταξύ). ἐναντίων τὸ μηδέτερον μέσον Οα 12. 382 318. τὸ 
μέσον (ἐναντίονν πρὸς ἑκάτερον λέγεται τῶν ἄκρων Φεδ. 
429 Ὀ19. ἐν τῷ μέσῳ ἐμφαίνεται ἑκάτερον τῶν ἄκρων Πὸϑ. 
129418. τὸ μέσον κριτικόν Ψβ11. 434 36. κοιλία καρδίας 
μέση μεγέθει Ζια11. 496 33. τῶν ὀφθαλμῶν οἱ μὲν με- 
γάλοι, οἱ δὲ μικροί, οἱ δὲ μέσοι" οἱ μέσοι βέλτιστοι" ἢ ἃ 
ἐκτὸς σφόδρα ἢ ἐντὸς ἢ μέσως. τὸ δὲ μέσον ἤθυς βελτίστυ 
σημεῖον" ὺ ἢ σκαρδαμυκτικοὶ ἢ ἀτενεῖς ἢ μέσοι, βελτίστυ 
δὲ ἥθυς οἱ μέσοι Ζια10. 492 51-13. τῶν ὥτων τὰ μέσα 
βέλτιστα. ἡ μέση γλῶττα βελτίστη Ζια11. 493 338,81. 
ἡ ὕδωρ ἢ ἀὴρ ἢ τὸ μέσον αὐτῶν Φγδ. 206 521. ψυχρόν, 
θερμόν, μέσον εἰπι Γβδ. 882}"7. 7. 884}27,38. καὶ μέση 
(πὲ χορόν), αἱ μέσαι, ορρ ἡ ὑπάτη, ἡ νήτη Φε!. 334}58. 
Μδι1. 1018 529. νθ. 1098 329. πιθ20. 919"18. 86.920". 
διὰ τί καλεῖται μέση ἐν ταῖς ἁρμονίαις πιθ2 5. 44. χρξσϑαι 
φωνὴ ὀξείᾳ, βαρείᾳ, μέση" μεγάλη, μικρᾷ, μέση Ργι. 
1405.80,39. χρῆσθαι ὀνόμασι μέσοις, μήτε μακροταΐτοις 
μήτε βραχντάτοις ρ38. 1484 520. ἐν τὴ λέξει τὸ μεέγον 
ἁρμόττει Ῥγ12. 14145356. οἱ μέσοι, οἱ μέσοι πολῖται. τὸ 
μέσον, ορρ οἱ εὔποροι, οἱ ἄποροι Πὸ 8. 1289}81..11. 1295}5. 
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ε8. 1808 "80. δ11. 1296519. 18. 1297 217. ε4. 183041, 
ζ4.181918. Ηδ8. 112420. σία μέση ἢ ἱκανή ΠῈ11. 
1295 40. πολλὰ μέσοισιν ἄριστα (ΡΒΟΟΥΙΪ ἔν 12) Πδ11. 
1295 84. ἡ ἐκ τῶν μέσων πολιτεία ἀσφαλεστάτη Πὸ11. 
1296 ὈῬδδβηα. 12. 1290 08δ, 88. ΕἸ. 1802 314. ἡ μέση πο- 
λιτεία βελτίστη, ἀστασίαστος Πδ11. 1296 "1, ὅ. 81,9. 
αἵ ε9. 1809"19. ὁ μέσος βίος βέλτιστος Πδ11. 1295 588. 
ἡ κτῆσις μέση βελτίστη Πδ11. 1296 34. πλα19. 959 "81. 
τὸ μέσον, ἡ μέση ἕξις ἀπδπίοροτα, ῥγϑϑδβίθῃ ἴῃ ϑοπβζα- 
ἰἴομθ οογροσίβ φθ. 81084, 811}11, 21, 2δ, 813 52, 11, 
.18,}19, 84, 818 580, 86. Ζια10. 493 31-12. Ζγδ,. 167 
419 4]. τὸ μέσον, δγῃ μέτριον ΠΤ. 128668}28. δ11. 129 
411. Ζμβτ. 652 "18. Ζγδῶ. 161419. 4.111384,86. πλα19. 
969381. --- ἰὰ ἀοοίτίπα πλοτα] τὸ μέσον ἐν τοῖς πάθεσιν, 
ἐν ταῖς ἡδοναῖς ᾧ λύπαις, ἡ μέση διάθεσις, πιθὰϊδ ἰαῦον 15 
ὑπερβολὴν οἐ ἔλλειψιν, Αὐἱδίοιο!1 οδὲ βελτίστη οἱ ἀρετή. 

σον κατὰ τὸ 66 ἀοοίτίπδ δχροπίξαν, 16 αὖ ἀϊδεϊπρυδίαν μέ 
πρᾶγμα, μέσον πρὸς ἡμᾶς Ηβδ. 1106 528 5ηη. ηεβϑ8. 1220 
42, 27. Ὑ1. 1228 88. ἡμαῖ. 1186 δ20 866. τὸ μέσον ἀγα- 
θόν Ἠθ10. 1159}21. τὸ μέσον ᾧ τὸ εὖ Ηβ9. 1109 "26. 30 
τὸ μέσον, δγτι ἄριστον, βέλτιστον Ἡβδ. 1106 "21. ηεγ1. 
122808. 4. 1281 08. ἐπαινετὸς ᾧ μέσος ηεγδ. 1288 54. 
ἡμαϑ4. 119236. τὸ μέσον τῶν ὑπερβολῶν ἐπαινῶμεν ὦ 
χρῆναι διώκειν φαμέν ΠΡθ1. 1842 "14. μέσον, δγῃι δέον, ὡς 
δεῖ, ὅτε δεῖ εἰμι Ηβ7. 1101 21, 1108 321, 28. Ὑ10. 1116 35 
Ρ15-19 (00]1 9. 1115 .36). δ8. 1121 12. ηεγ1.1229 56 8]. 
Υπ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ΗἩΖῚ. 1188 "20, 22, 28. οὗ ηεβὅ. 
1222 08. μέσον τὸ ἴσον, μέσον τι τῷ ἀνίσυ ἐστίν Ἠεῖ. 
1182 317. 6. 1181 5108η4ᾳ. ὁ δικαστὴς μέσος, ὁ νόμος τὸ 
μέσον Ἠε1. 1182 322, Πδ12. 1297 58. γ16. 1287 Ρᾷ, τὸ 50 
μέσον ἐστί πως ἄκρον Ηβ6. 1101 528. δΊ. 112814 (οὗ 
ᾧει. 224 082). ἐν τῷ μέσῳ ἐστί πως τὰ ἄκρα ηεΎ1. 1284 
θ5, ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ μέσον, καθίστασθαι εἰς τὸ μέσον Ἠδ 8. 
1121 821. ηεηὅ. 1289 ᾽8ὅ, 1240 52. --- τηδίβοιηδίϊοθ. ὁ 

τετραγωνισμὸ μέσης εὕρεσις ψβ2. 418519. Μβ2.996}21. 85 
-ς- Ἰορίοθ. μέσος ὅρος, τὸ μέσον, ὑδτταίπαβ τιθάϊαθ Αα 4. 
46}38, 85. 238. 41 38. 82. 41 338,6, 1, 9. δ. 90511 (ϑγῃ 
ἀνὰ μέσον τθ8. 158 "6, 38). τὸ μέσον, ὑθττοΐῃυδ τηθάϊαβ 
Ρτίπιδο ἄρυγαθ Αβ27. 10 "1, 8, 4 ΥΥΣ. μέσον οἰκεῖον ΑὙἃ1. 
80}18, 21844. μέσον συνεχές Αα 256. 42 "6. γ39. 81 "6. 40 
ἔστι τὸ μέσον λόγος τῇ πρώτῳ ἄκρυ ΑδΙ171. 99.521 ΥΥΣ. 
μέσον ἀναγκαῖον ΑγὙΘ. 15.518. ψευδὴς ὁ μέσος ὄρος Ηζτ0. 
1142 024. μέσον ἐμβάλλειν Αγ26. 86 δ18. τὸ μέσον ἕξω 
τίθεται ΑὙ18. 1818 ΥΥ͂Σ. τὸ μέσον ἐγγυτέρω τῆς ἀρχῆς 
ΑὙ24. 86.515. τὸ μέσον ὁμόγονον δεῖ εἶναι Αδ12. 96 381, 46 

τς 
μετα 

μέσον ὑκ ἔστιν ἡημβτ. 1208 518,20. τὰ ἀνὰ μέσον μεγέθη, 
Ἔγη τὰ μεταξύ 88. 264 582, 81. ἐκ τῶν ἀνα μέσον μερῶν 
Ρ23. 1484 522, ἐν ταῖς ἀνὰ μέσον ὥραις μβδ. 861 Ρ88. αἱ 
ἀνὰ μέσον προτάσεις, τὰ ἀνὰ μέσον τθ8. 168 "22, 7, 88. 
ἐν τοῖς ἀνὰ μέσον διαστήμασιν θ104. 889 Ρὅ. --- μέσως. 
ὀφθαλμοὶ ἢ ἐκτὸς σφόδρα ἢ ἐντὸς ἢ μέσως Ζια10. 492 39. 
μέσως ἔχειν περί τι, ορρ σφοδρῶς, ἀνειμένως, εγτι ὡς δεῖ Ηβ4. 
1105 528. Ὑ10. 1116 36. 14. 1119811. ἡμα 1. 1188 320. 
9. 1187 81. μέσως ἢ καθεστηκότως μάλιστα ἔχειν πρός τι 
Πθὅ. 1840 8. μέσως λέγειν ρ28. 1484 "18-26. --- μέσον 
δάνοσν, τινὶ ἄνω προχωρῶσι, τινὰ κάτω, τινὰ μέσον φτβϑ. 
821 084. ἴᾳ μεταξύ: ποιεῖ διάκρισιν μέσον ζωῆς ᾧ θανάτυ 
φταὶ. 816.481. οὗ 4. 819 "6. β8. 828 38. 
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μεσότης. ἀθ Ἰοοο, ἐν μεσότητι ταύτης τῆς ἀσπίδος θ1δ8. 
846518. --- ἀθ ἰθιιροτθ, τὸ νῦν ἐστὶ μεσότης τις, ἢ ἀρ- 
χὴν ᾧ τελευτὴν ἔχον ἅμα Φθ1. 251 "20. χειμερίος συμ- 
βαίνει τὰς συνόδως εἶναι τῶν μηνῶν μᾶλλον ἢ τὰς μεσό- 
τητας Ζγβά. 188 522. --- ἀθ αυδ)ἱξαῖο, τὸ ξηρὸν ἢ τὸ ὑγρὸν 
κατὰ μεσότητα ποιῶσι σάρκα ΓβΊ. 884 Ρ29. ἡ αἴσθησις με- 
σότης τις τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐναντιώσεως ΨΒβ11. 424 54. 
18.488 521. μδά. 882 319. ἐνεργεῖν τῇ αἰσθητικὴ μεσό- 

ΝῚ ν,.»ν ν ἃ ,ὔ ν ς« 4, Ν᾽» Ὶ τητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἥ κακὸν ΨΥ. 481511. ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ 
μεσότης τις ἐν τοῖς πάθεσι ὦ ἐν τοῖς περὶ τὰ πάθη, αἱ 
ἀρεταὶ μεσότητες, ορρ ὑπερβολή, ἔλλειψις Ηβδ. 1106}27. 
1.1108 381. 9. 1109320. γ8. 1114}27, δ18. 1121 816. 
πεβ8. 1220 585. δ. 1222811, 18. Πδ11. 1295581. μεσό- 
τῆς, Βγι σύμμετρον Ηβ2.1104 326,18. δαγὰ βελτίστη 
ἕξις ηεγ2. 1281.3285-89. 8. 1281 "86. ημα22.1191"89-Ρὅ. 
ΕΥα ἐπαινετόν ἡΕΎΤ. 1284 324. ἡμα81. 1192"12. αἱ μεσό- 
τήτες ϑῃυχμηθτδηίυς Ηβ1. ηεβ8. μεσότητες περὶ λόγων ὦ 
πράξεων κοινωνίαν Ηβ 1. 1108 39-80. δ12-14. ἡ δικαιοσύνη 
μεσότης αὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς Ἠεϑ9. 1188 
582, μεσότης, Βγὰ ἰσότης ἡημαϑά. 1198 Ρ24-80. ἡ μεσότης 
πῶς ἀντίκειται ἀμφοτέροις τοῖς ἄκροις Ηβ8. ἡμα9. ΚΙ. 
1448, πῶς γίγνεται Ηβ9. ἡ μεσότης ἀκρότης πως Ηβδ. 
1107 86 864. μεσότητος ἐκ ἔστιν ὑπερβολὴ ἡ ἔλλειψις Ηβ6. 
1107 326. τὶς ἐστιν ὄρος τῶν μεσοτήτων Ἠζ]1. 1188 Ρ28. 
μεσότητες. προαιρετικαί, παθητικαί Ἠγ1. 1228 328. 7. 1288 
18. --- μεσότης ἀριθμητική, ὡρμονική ἢ 48. 1488 8. 

μεσυρανεῖν. μεσυρανᾶντος τῷ ἡλίν μγ3. 312 514. 4. 318 
Β18. πιε12. 912 Ρ21. 

μεσυράνιος. μεσυρανίῳ ὄντος τῷ ἡλίων μγθ. 8718 88, 9. πιεῖ 2, 
9181. 

μέσσα. Ζεὺς κεφαλή, Ζεὺς μέσσα (ΟτΡΒ ΥἹ 11) κ7. 401 
829. - 

89. τὸ μέσον αἴτιον Αδῷ. 9051. αἰτίαι πᾶσαι διὰ τὸ μέσε Μεσσαΐπιον ὄρος Ζιι4δ. 680.519. 
δείκνυνται Αδ11. πλείω μέσα τῶν αὐτῶν εἶναι ὠδὲν κωλύει 
Ααϑδ. 4189. --- μέσον σχῆμα. αἰύοτα 5] ορἴδπιϊ ἄρυτα 
Αα286. 42 084, 86, 89 4]. -- διὰ μέσυ, δγὰ μεταξύ. δο- 

Μεσσηνιακὸς πόλεμος ΠεΊ. 1806 }88. ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ 
λέγει ᾿Αλκιδάμας Ῥα18. 181818. οἵ Ρβ28. 1391511. 
Καλλίστρατος ἐν τῇ Μεσσηνιακῆ ἐκκλησίᾳ ῬΎ11. 1418}11. 

κῶμεν αὐτῶν ἅπτεσθαι ᾧ, ἐδὲν εἶναι διὰ μέσα Ψψβ11. 428 τὸ Μεσσήνιοι ἡ ̓ Αργεῖοι Πβ9. 1269 "4, 1210 18. Μεσσηνίως 
512, 14. --- ἀνὰ μέσον, ἐγῃ μεταξύ, ἰὰ αυοὰ ἱπίον ὁοπ- 
ἐγατῖδ πιϑάϊαχη ἰθαθῦ ἰοοῦπι. καρδίας κοιλία κἡὶ ἀνὰ μέσον, 
ἀϊδὺ ἡ ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἡ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς Ζια11. 496 522. 
ὧν μὴ ἀναγκαῖον θάτερον ὑπάρχειν, τύτων ἔστι τι ἀνὰ μέ- 

ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς χώρας  ὅ50. 1569 38. 
Μεσσοάγης, λόχος τῶν Λακεδαιμονίων ἢ 498. 1559 528, 

Μεσοάτης οἱ Ο Μυθ)1εγ, οὗ ἢ ν- 

μεσσόθεν (Ραττα 104) ΦγΎΒ. 307 517. ξ3. 9716 28. 4. 918}9. 
σον πάντως εἰμι ΚΙ10. 1252 ὙΥΖ, 8, 3, 10, 17,20, 28, 24, δ μεστός. ῥάβδων μεστὸν τὸ νέφος μγθ. 8712. 
028, 80, 32, 86, 86, 18 37, 8, 18. τα! δ. 106}4αη. δ. 128 
518-29, 1246. ΜΙκ8. 1061.221. 6. 1068 Ρ19. οἴ Φεϑ. 227 
49, η2. 2452 (εἴ μεταξύ 516). Οβθ.: 288 520. 22. ξ2. 
916}18. 8696. 888 528. 118. 1498 219. ἡ πραότης ἐστὶν 

μεστῶν. ὃ ναυτίλος ἂν φοβηθὴ καταδύνει τῆς θαλάττης με- 
στώσας τὸ ὄστρακον Ζι81. 622 Ὀ1δὅ. 

μετα. Ἐχοκθη Π 46. 1. α ρεπθῖνο. τόδε μετὰ τῶδε ποσα- 
χῶς λέγεται τζ 18.160}28. ταῦτα ἐν τῷ τόπῳ τύτῳ ἢ 

ἀνὰ μέσον ὀργιλότητος αὶ ἀοργησίας βἰπι ἡμα38. 1191}24. 60 μετὰ (16 οοπίπποία οὐχ) τῶν μορίων ἐστὶ τύτων Ζμὸὃ8. 
49. 1192}80, 38. 81. 1198 516. 82. 1198 524, τὸ δ᾽ ἀνὰ 
γ.. 

8617}18. μετὰ δυνάμεως, ορρ χωρὶς δυνάμεως Πγ15. 
ἶ Μιιπι 
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μεταβαίνειν 

1286}6. μετὰ τῷ ὀρθᾷ λόγω, ἀἰδὲ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 
Ηζ 18. 1144}26, 21. ἡμαϑ8ϑὅ. 1198 517,21. 880ρ6 μετὰ 

5 θη ποι ϑοβιγδοϊὶ ρτορθ δὰ δάνϑγθϊ νἱπὶ δοοϑαϊῦ, 
γϑὶαιϊὶ μετὰ σπυδὴς σκοπεῖν, ορρ μυθικῶς Μβά. 1000519. 
μετὰ βίας τζ 86. 145}8. Οβ!Ι. 284 529. Ζμγὅ. 668}19. δ 
ρ20. 1488 020. μετὰ πόνυ Ζμγι4. 616588. μετὰ λύπης 
Ζμβ2. 648515. μεθ’ ὑγιείας Ζμβ 2. 649 356. μετ᾽ εἰρω- 
νείας ῬΎΤ. 1408 19. ρ80. 1486}21. τὸ μετ᾽ ἀγνοίας 
Βεῖ0. 113512. τὰ μετὰ παιδιᾶς, εγῃ τὰ γελοῖα, ορρ τὰ 
σπυδαῖα Ἠκβθ. 1111 34. τὸ μετ᾽ ἀκριβείας Ζμγό. 668 "28. 
- ἐὰν αἱ βάσανοι ὑπεναντίαι ὦσι ἡ μετὰ τὸ ἀμφισβη- 
τῶῦντος (16 δὶ ἐδλοίδηῦ οὐτὰ βάνογβασιο) Ρα1ὅ. 1877 51.. 
1876 "16. --- δρυπάδηίον μετα οὐ καί οοπϊαποΐαχα Ἰορίξαν, 
αὶ αἰξογαπι αἰγαπι βυΐϊβοϊαι, ἐκ τῆς διαθέσεως τῇ τόπυ 
μετὰ ἡ τῷ ἀέρος φτβϑ. 828 528. 

ὥ. α δοσαϑαῖϊνο. ἃ. ἀθ ἰοσο. μετὰ τὸ στόμα τοῖς μα- 

λακίοις ἐστὶ στόμαχος μακρός" τὸ μετὰ τὴν κοιλίαν ἔντερον 
Βῖτω Ζμὸά. 6718 024. 6. 682 815. γ14. 675 381, 084. 8. 664 

126. --- ὃ. ἀ6 ἰθηροτο. μετὰ μικρόν Ηι4. 1166 "48. μετ᾽ 
ὀλίγον Ζιζ81. 580}12. μετ᾽ ἡ πολὺν χρόνον Ζιθ11.60139. 30 
μετ᾽ ἡ πολύ ἡμβ11. 1211 "1. ἑοτιιαϊδο μετοὸὶ ταῦτα, υϑὶ- 
ἰδῖδθ δὰ δἱχηϊβοδηάστα ἀϊθραϊαιϊουΐβ ογάϊποπι, νοϊαϊὶ Ηβ4. 
1105}}19. η1. 1146 31. θ1ι. 115δ538. ΚΙ. 1112 819 8], 

ἰηνογάυμα ἔπειτα νοὶ εἶτα αἀάίξυτ, ἔπειτα μετὰ ταῦτα ΟὙ8. 
802814. Μμ2. 10160520, εἶτα μετὰ ταῦτα ΑὙΖΤ. 48 "8. 36 
-- μεθ᾿ ἡμέραν, ἱἰηξετάϊα, ΟΡ νύκτωρ μα δ. 842 511. 1. 
8448. β4. 8600 38, 4. 8.867}8. γ2. 872 821. Ζιεϊά4. 

ὅ406821. Μα1. 998 "10 8]. Βυΐς ἀβὰὶ δοπιρατατὶ ροίοδὺ ὁ 
νότος ἥττον μετὰ χειμερινὰς νύκτας πνεῖ ἢ μεθ᾿ ἡμέρας 
πχς1]. 941 381. μετὰ κύνα νότος πνεῖ πκς 13. 941 Ὀ8 (Βγῃ 80 

ἐπὶ κυνί 331, ἀἷδὲ πρὸ κυνός Ρ7). ---- ο. ἀθ φτδᾶυ. λαγνί- 
στατον μετ᾽ ἄνθρωπον ἵππος ἐστίν Ζιζ22. δ15 081. τὸ ἧπαρ 
αἱματικώτατον μετὰ τὴν καρδίαν ἐστίν ΦμΎΙ 3. 6138 ῬΩ21. 
ἐταβαίνειν πρὸς ἄρκτον τε ᾧ μεσημβρίαν ΟβΙ4. 298 32. 
αἱ πολιτεῖαι ὁκ εὐθὺς μεταβαίνυσιν, μεταβαίνειν ἐκ βασι- 85 
λείας εἰς τυραννίδα εἰπι Πὸ δ. 1292}18. εἾ. 1807 329. 
ΗΘθ12. 1160}10. μεταβῆναι ἀπὸ τὴς ὑπερβολῆς ἐπὶ τὴν 
μέσην ἕξιν ἡεβδ. 1222526. τῆς αὐξήσεως εἰς τὸ κάτω 
Ἴαρτανν; Ζγει. 119 322. --- ἐκ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ 

-- 0 

“- 
ᾧα μεταβαίνει κατὼ μικρὸν ἡ φύσις Ζιθ1. 588 Ῥά. ὑκ ἔστι 40 

ΜΘΆΣ ἈΠΑΕῚ ἐξ ἄλλυ γένυς δεῖξαι ΑὙΤ. 15.388. ἡ ἀπό- 
δειξις μεταβαίνει ΑὙΤ. 15 09. μεταβαίνειν ἀπὸ τῶν καθ᾽ 
ἕκαστα ἐπὶ τὰ καθόλυ Αδ18. 97 29, μεταβαίνειν ἐπ᾽ αλλ᾽ 
ἅττα ΑβΙ16. 6489. δεῖ μικρὸν μεταβῆναι Ηζ 12. 1144 
026. μεταβαίνων ὁ λόγος εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται Ηαὅ. 1097 «ἐς 
424. ὅθεν δεῦρο μετέβημεν, μεταβῆναι ᾧ σκέψασθαι εἶπαι 
Πη8. 188 3ὅ. γ14. 1284 580. Ραϑ. 1858 59. ἡημβ1.1306 
486. 

μεταβάλλειν. 1. ἴταπδ, ὁ ᾿Αχελῷος πολλαχῶ τὸ ῥεῦμα με- 
ταβέβληκεν μα14. 852 "1. μεταβάλλειν τιὶς τόπος Ζιθ12. 50 
ὅ96 028 (οὔ μεταβάλλειν ἱπίγδῃβ Ρ26, 591 515). Ζγὺ 8. 116 
58, μεταβάλλειν ἀκυσίως τόπον ἐκ τόπν τὸ. 122 088. 
ὅταν μεταβάλλωσι τὰ ὕδατα οἷς λυύόνται Ζιε 81. 551 320. 
ἀεραβ λλεν τὰς χρόας, τὰ χρώματα Ζιγ12. 519 38, 9. 
θ19. 602 }17. 187. 622 39, 18. Ζγεθ. 780529. μεταβάλλειν δ6 

φωνήν Ζγα19. 121 58 (οἴ αἱ φωναὶ μεταβαλλυσιν ἱπέτα "60). 
ἡ κίττα φωνὰς μεταβάλλει πλείστας Ζιι18. 615}19. με- 
ταβάλλειν τὴν μορφήν, τὰς μορφάς Ζιε19. 561}12, 818. 

ὰ ΗῊ ἃς ᾿ ΕΣ 
μεταβαλλοντες τὰ πρῶτα ὀχεῖα ἢ τὰ ὕστερα Ζγα21. 180 
10. μεταβάλλειν τὴν γένεσιν, τὴν φύσιν Ζγδϑ. 116 "1. 60 
Ὑ7. 1512. τῶτ᾽ ἔχει τὸ ἀγαθὴν εἰς μεγαλοπρέπειαν (ὁ 

μεταβάλλειν 

ἐποποιία) ἢ τὸ μεταβάλλειν τὸν ἀκώοντα (1 6 ἄλλως δίιατι- 
θέναι οἵ Πθ5. 1340 541) ᾧ ἐπεισοδιῶν ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις 
ποϑ4. 1459 029. ΥῺ] Ροεὶ ΠΙ 888. ---- μεταβάλλειν τὸ νέ- 
μισμα ἡ) ποιεῖν ἄχρηστον Ἠε8. 1188 381. --- μεταβάλλειν 
τὴν πολιτείαν Πδ᾿ δ. 1292 Ρ21. ε4. 130411. 6. 1806 35. -- 
μεταβάλλειν τὰς προσηγορίας τὰ. 103 382, 84. τοῖς αὐτοῖς 
ὀνόμασι χρῆσθαι ἡ μεταβάλλειν εἰς ἕτερα ρ24. 1484 "40. 
ἀπὸ πάσης προτάσεως πρόβλημα ποιήσεις μεταβάλλων (ν] 

- μεταλαμβάνων) τῷ τρόπῳ ταά. 101 586. --- μεταβάλλειν 
πολλὰς μεταβολάς (ἰμ οδηῖα) πιθ15. 918 Ρ22 ((οτὶ ἰαίγ, 
οὗ ἰαῖτα Ρ 459 39). ἀνάγκη μεταβάλλειν (πιαίατο βοπιπι εἰ 
δοίίομοπι, τὴν ὑπόκρισιν) τὸ αὐτὸ λέγοντας ῬΎ13. 1413 "22. 
--- ρβ88 αἱ ἐγχελύες μεταβαλλόμεναι εἰς τὸς ἐγχελνῶνας ἐκ 
τῶν λιμνῶν ἀποθνήσκυσι Ζιθα. 592 516. --- ὁ ἀγαθὸς ὅμοιος 
ἢ ὦ μεταβάλλεται τὸ ἦθος ἡεηδ. 128918. --- μή ϑϑ 
πῶς μεταβαλλόμενον (ἰ 6 ποῖον γένος τῆς μεταβλητικῆς) 
πλεῖστον ποιήσει κέρδος ΠΙαϑ. 1251}4. 

ἢ. ἱπέτ. α. ποῖϊο οἱ ἀϊβεϊποίοπθθ, μεταβάλλειν κατὰ 
συμβεβηκός, τῷ μέρος τι, καθ’ αὐτό (ᾳιδο ἀϊδιϊποιῖο τϑ- 
ξενίας οἱ δὰ τὸ κινθμενον οὐ δὰ τὸ κινῶν οὐ δὰ τὸ εἰς δ) 
ει. 224521-80, 81-38,}16-22. πᾶν τὸ μεταβαλλον ἔκ 
τινος εἴς τι μεταβάλλει Φζδ. 286 "6. ΕἸ. 225 58, ἐξ ἐναντίν 
εἰς ἐναντίον, κατ᾽ ἀντίφασιν Φγδ. 2056 86. ζ 10. 240 "20. 
ΜχΙ10. 1067 36. (7. 1051 3831. λ1. 1069 Ρ7, τὸ μεταβαλλον 
ἐξ ὃ μεταβάλλει ἐξίσταται Φζ 5. 285 09-12. πᾶν μετα- 
βάλλει τὶ ἢ ὑπό τινος ᾧ εἴς τι Μλ8. 1069 "86. α- 
βάλλει ἡ ὕλη δυναμένη ἄμφω Μλ2. 1069 "14, 21. οἴ κϑ. 
10605}"7. Α.8. 98810. ΦΎΙ. 200 088. τὸ ὑποκείμενον αὶ 
ποιεῖ αὐτὸ μεταβάλλειν ἑαυτό ΜΑ8. 984 522. εἰ τὸ μετα- 
βάλλον ἢ ὑπ᾽ ἄλλν μεταβάλλει ἢ ὑφ᾽ ἑαυτῷ 15. 1416 
Ρ45. ἡ αἰσθητὴ σία μεταβλητή Μλι. 1069}8. μεταβαλ- 
λειν ἐξ ἄλλυ γένυς εἰς ἄλλο ἀκ ἔστιν ΜΙΊ. 1067 526. τὲ 
μεταβάλλον ἅπαν ἀνάγκη διαιρετὸν εἶναι Φζ 4. 284 "10. δ. 
286380. ἐν τῷ νῦν ἐκ ἔστι μεταβάλλειν Φζ 6. 281 514. 
οἵ δ. 2886514. ἐν ᾧ πρώτῳ μεταβέβληκε διχῶς λέγεται 
Φζδ. 236 .27, οἴ 885, 285 082. 6, 286}19. ἀναγκη τὸ με- 
ταβεβληκὸς μεταβάλλειν ἡ τὸ μεταβάλλον μεταβεβληκέναι 
κτλ Φζο.2818,5Δ11. 18. --- μεταβάλλειν οἷ κινεῖσθαι ρτο- 
τρΐϊδβουθ υϑυγρδηΐαγ Φε]. 224 321, 27, Ρ28, 21 (οἴ μετα- 
βολή 2, κίνησις » 891 526-48). μεταβάλλει τὸ μεταβάλλον 
τριχῶς, ἐξ ὑποκειμένυ εἰς ὑποκείμενον, ἐξ ὑποκειμένυ εἰς 
μὴ ὑποκείμενον, ἐκ μὴ ὑποκειμένυ εἰς ὑποκείμενον ᾧεϊ. 225 
48.12, ΜΧ11. 1067}14. μεταβάλλει τὸ μεταβάλλον ἢ κατ᾽ 
ὁσίαν ἣ κατὰ ποσὸν ἣ κατὰ ποιὸν ἣ κατὰ τόπον Φγ1. 300 
038. Μκϑ. 1065}17 (οὔ μεταβολή 2). μεταβαΐλλειν κατὰ 
τόπον, κατ᾽ αὔξησιν ᾧὶ φθίσιν, κατ᾽ ἀλλοίωσιν Τα 1. 814 
"27. μεταβάλλειν κατὰ τόπον Φθ1. 251 515, τοῖς πάθεσιν 
ΜΑ 8. 988 010, τῷ εἴδει ᾧ τῷ ποσῷ μβ8. 80128. -- 
τὸ πρῶτον κινῶν ἀκίνητον, ὧν αὐτὸ μεταβαλλον Φθ6. 360 
(45. --τ- ὃ. ἀβὰ8 νατίυβ. εἰς εὐθύτητα ἐκ περιφερείας με- 
ταβάλλειν μὸϑ. 885 580. ὁ τῷ ἡλίν κύκλος εἰς τὰ πλάγια 
μεταβάλλει μαϑ. 8411. μεταβάλλει ἡ σκιὰ εἰς μεσὴμ- 
βρίαν μβδ. 8628. μεταβαάλλυσιν εἰς τὰς οἰκίας τῷ χει- 
μῶνος 8ἰπι Ζιθ12. 696 "26, 697515. --- νεφέλη λευκὴ ὅσα 
μεταβάλλει εἰς τὸ ξανθόν μγά. 815517. μεταβάλλειν εἰς 
ἄλλην μορφήν Ζια!. 481 Ῥω“, Πε8. 1802 5838. ὁ ἄνθρωπος 
μείζω τὰ ἄνω ἔχει νέος ὧν ἢ τὰ κάτω, αὐξανόμενος δὲ 
μεταβάλλει τὠναντίον Ζιβ1. 500 "84. μεταβάλλυσιν ἀνδρες 
ἐξ ἀγόνων γόνιμοι Ζγα18. 128 326. περὶ τὸ θηρεύειν μετα- 
βώλλυσιν ὄρνιθες Ζιι11. 61531. αἱ φωναὶ μεταβάλλυσιν 
Ζγὸϑ. 1168}16. εἰ μεταβάλλει ὁ ἐγκρατής Ἠη10. 1151}9. 



μετάβασις 

μεταβάλλομεν τὴν ψυχὴν ἀκροώμενοι τοιύτων Πθ δ. 1840 
122 (οἵ ἄλλως διατίθεσθαι 541). τὰ πάθη, δι’ ὅσα μετα- 

. βάλλοντες διαφέρωσι πρὸς τὰς κρίσεις Ῥβ1. 1818 320. με- 
ταβάλλειν εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἢ ἐξ εὐτυχίας εἰς 
δυστυχίαν ποΊ. 1461 514. 18. 1452 584 (6γῃ μεταπίπτειν 5 
1459 52), 145839. 18. μεταβάλλειν εἰς καινιὶς νόμυς, εἰς 
ἑτέραν πολιτείαν Πβ8. 1269 322. γ8. 1216}14. 16. 1286 
17, ε4. 1804 529. ἡ πολιτεία μεταβάλλει ΠΕῚ. 1801520, 
521. 8.1808518. 4. 1808 021, 1804518. --- ἡ τραγῳδία 
πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλῶσα ποά. 1449 514. --- τὸ με- τὸ 
ταβάλλειν ἡδύ Ῥα11. 1371 32ὅ. --- ἐν ταῖς πολιτικαῖς ἀρ- 

- . . ᾿Ὶ Ἁ Ἁ 
χαῖς μεταβάλλει (1 6 αἰνοτιδηΐ ἱπίθσ 86) τὸ ἄρχον τὸ 
ἀρχόμενον Πα12. 1259 "δ. οὗ β2. 1261 386. --- μετα- 
βλητός Φθι. 251516. Μλ1. 1069 58. 

μετάβασις. ἡ εἰς ἄλληλα μετάβασις τῶν στοιχείων, τῶν τὲ 
σωμάτων ΟΥὙ1. 8056 "27, 14, 806 522. Γβ4. 381 "28. 10. 
387311. τὰς ἀλλοιώσεις ᾧ τὰς εἰς ἄλληλα μεταβάσεις 
ΟὙ1. 298}1. ταχεῖα ἡ μετάβασις Γβά. 381 "24. μετά- 
βασις εἰς τὸ κυρτόν, εἰς τὸ κοῖλον μὸϑ. 8866. μετάβασις 
διά τινος μὸϑ. 8886. ἐκ ἔστιν (εἰς) ἄλλο γένος μετά- 30 
βασις Οα1. 2681. τὸ μὴ ὃν ἐκ ἔχει μετάβασιν ξ4. 978 
νΩ7. καὶ μετάβασις ἐκ τῇ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι Ζγεϊ. 118 
27. ἡ μετάβασις ἐκ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ζῷα συνεχής 

. ἐστιν Ζιθι. 58811. ὦ πόρρωθεν ἡ μετάβασις ἐδ᾽ ὡσπερ- 
ανεὶ παρὰ φύσιν Ζγδά. 110 028. --- μετάβασις τῶν νο- 35 
μίμων Πε8. 1803 3522. λανθάνει ἡ μετάβασις διὰ τὸ μὴ 
ἀθρόοι γίγνεσθαι Πεβ. 1807 584. --- - μετάβασις ἴῃ αἰΐατι 
ΕΥ]]ορἰδιαοταπι ἄρυγαιι Αα 45. 51 52ὅ. --- αἱ τῆς τραγῳ- 
δίας μεταβάσεις ποῦ. 1449 387. λύσιν λέγω τὴν ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς τὴς μεταβάσεως μέχρι τέλως πο18. 1455 028. οὕ 10. 80 
1452 316. ΝᾺ] Ῥοοι 11 ὅ, 18. 

μεταβιβάζειν ὅτι ἂν μὴ καλῶς φαίνωνται λέγειν ταῦ. 101 
438. μεταβιβάζειν διαλεκτικῶς, ἐριστικῶς τθ11. 161 588. 
μεταβιβαζειν τὴν ἀπολογίαν ἐπὶ τὸν ἐκ τῷ παραλειπομέ 
τόπον ρ81. 1448 080. --- μεταβιβαζόμενοι συνομολογήσυσε 85 
ηαθ. 1216 080. 

μετα βλητικό ς. 1. ἰᾳ δυνάμενος μεταβάλλειν ὑγαπαίείνθ, 
αἴτιον τὸ ποιῶν τὸ ποιαμένυ ἢ τὸ μεταβλητικὸν τῷ μετα- 
βάλλοντος Μὸ23. 1013 382. ἀρχὴ μεταβλητική ΜῈ12.1030 
45. 01. 104615. 2. 1046 4. --- 3. ἰᾳ δυνάμενος μετα- 40 
βάλλειν ἰπιτδηβίενθ, αἰτία ὡς ὕλη τὸ ὑποκείμενον, ὅτι με- 
ταβλητικὸν εἰς τἀναντία Ταϑ. 819 520. διὰ τὸ μεταβλητικὸν 
ταχὺ τὸ ἐχόμενον φαντάζεται τοῖς μελαγχολικοῖς μτῶ. 464 

μὲ 438. ὅσα κατὰ τόπον μεταβλητικὰ τῶν ζῴων Ζγαι. 115 
426. ζῷα μεταβλητικα, ορρ ᾿μόνιμα Ζια!. 481 "6. --- 8. ἀθ ες 
Ῥοτιλαϊδ θη τηϑγοϊ απ). μεταβλητικὴ χρῆσις τῷ κτήματος, 
ΟΡΡ οἰκεία Παϑ9. 1257 39. ἡ μεταβλητική Παϑ. 1251 518, 
48. 10. 1258}1. μόρια τῆς μεταβλητικῆς ἐμπορία τοκισμὸς 
μισθαρνία Πα11. 1258 "21 Βα. 

μεταβολή. 1. ποῖϊο τῆς μεταβολῆς. περὶ μεταβολῆς Φε]. κ0 
πᾶσα μεταβολή ἐστιν ἔκ τινος εἷς τι ᾧε1. 225 21. ζά. 284 

11, 82.252 810. μᾶλλον εἰς ὃ ἢ ἐξ δ᾽ κινεῖται ὀνομάζεται 

μεταδιδόναι 409 

χρόνῳ ᾧδι4. 222 582. ἐκ ἔστιν ἀρχὴ μεταβολῆς ἐδ᾽ ἐν ᾧ 
πρώτῳ τῷ χρόνα μετέβαλλεν ῷζδ. 236 514. ἐκ ἔστι μετα- 
βολὴ μεταβολῆς, πλὴν κατὰ συμβεβηκός Φε1. 2325 "1ὅ- 
2206522. Μκ12. 1068515-}10. πᾶσα μεταβολὴ ἐν τοῖς 
ἀντικειμένοις, ἐν ἀντιφάσει, κατ᾽ ἀντίφασιν, ἐν ἐναντίοις, εἰς 
τἀναντία, ἐξ ἀντικειμένων εἰς ἀντικείμενα, εἰς τὸ ἀντικεί- 
μενον ἢ τὸ μεταξὺ Φεϑ. 2217 51. ζδ. 238518, 16. 10.241 
421. θ1. 261 388. Γβὅ. 3827. ψβά. 416 588. ΜΎ17.1011 
ν84, κι. 1068 32. 12. 1069 32. μεταβολὴ πᾶσα φύσει 

ἡ ἐκστατικόν ᾧῷδ᾽ 18. 222 016, 21, μηδεμίαν μεταβολὴν ποιεῖ- 
σθαι, 6γὰ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχειν Μίκδ. 1068 814. γίνεσθαι 
μεταβολὴν εἰς ἄλληλα ΚΙ10. 18.319. μεταβολὴ παθητικὴ 
ὑπ᾿ ἄλλυν Μθ1. 1040512. --- 2. μεταβολῆς φοποτα, οἵ 
κίνησις 3. κινήσεως ἢ μεταβολῆς ἐστὶν εἴδη τοσαῦτα ὅσα 
τῷ ὄντος ΦΎ1. 201 58. ΜΙχϑ. 1065 Ρ14. ἀνάγκη τρεῖς εἶναι 
μεταβολάς, ἐξ ὑποκειμένα εἰς ὑποκείμενον, ἐξ ὑποκειμένυ 
εἰς μὴ ὑποκείμενον, ἐκ μὴ ὑποκειμένα εἰς ὑποκείμενον Φε1. 
2258. ΜΧ11. 1061 "14-19. αἱ μεταβολαὶ τέτταρες, ἢ 
κατὰ τὸ τί ἢ κατὰ τὸ ποιὸν ἣ ποσὸν ἢ πὸ Μλ2. 1069}9. 
Ἴ1.1042."88. Τά. 819 080-820 52. μηδὲν διαφερέτω λέ- 
γειν ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι κίνησιν ἢ μεταβολήν Φὸδ10. 218 
ν»20. μεταβολή εἱ κίνησις ῥτοχαίβοιθ ἀδαγραῖδ Φε!. 224 
525, 27. Ὑ1. 2018. θ1. 261 438. Μἴκϑ. 1065"14. Οὐ 8. 
810225, ἱπᾶ6 οχρι!ἰοαίας, αυοὰ μεταβολαί ρεοτίπᾶα 86 κι- 
νήσεις πυτηδγδηΐαν ἔγεβ μκ8. 465 580-82 (πῦ, ποσόν, πα- 
θος). αἱ κατὰ τὰ πάθη μεταβολαί Οα 8. 210 529. ἡ πρὸς 
τὸν ἐναντίον τόπον μεταβολή Κ14. 16 "6. μεταβολή, ἀϊδὶ 
κίνησις Φε1. 225 584-"δ. δ. 229 381, 14. --- πρυΐτην τῶν 
μεταβολῶν τὴν φορὰν ἀλλὰ μὴ τὴν γένεσιν εἶναι Τβ10. 
886319. τε ἄπειρος μεταβολὴ ἐδεμία ὅτε συνεχὴς ἔξω 
τῆς κύκλῳ φορᾶς Φθ8. 265511. ἄπαυστον ἀναγκαῖον εἶναι 
τὴν μεταβολήν Τα 8. 818 525. ἀνωγκαῖον εἶναί τι τὸ ἀκί- 
νητον αὐτὸ πάσης τῆς ἐκτὸς μεταβολῆς ΦΆ6. 258 "14. --- 
8. ἀϑὰ8 γαγίυβ. ἐν μεταβολῇ ὥρας μβῦ. 861}81. πιθὅ. 
898 09. μεταβολὴ ὥρας αὶ ἡλικίας πα1δ. 861 32. αἱ τῶν 
ὑδάτων μεταβολαί Ζιγ12. 519510. μεταβολὴ περὶ τὸ σῶμα 
Ζιδ1ο0. 681}19. μεταβολὴ (μεταβολαὶ) τῆς πολιτείας ΠΙΎ2. 
1215 085. δ. 1292 Ὀ18. 11. 1296.86. ΕἸ. 1801 "6, 18,18. 
4.1804}18. 6. 1806 "6. 7. 1807 58. πολιτειῶν στάσεις ἢ 
μεταβολαὶ ἐκ τίνων γίγνονται Πε2-4, ἐκ τίνων γίγνονται αἱ 
μεταβολαὶ περὶ τὰς πολιτείας Πεῶ. 1802 317. καταλειφθῆναι 
ἐξ ἀρχαίας μεταβολὴς (οχ ρτίϑεϊηο δίδία τοὶ ρυθ] 1686, αὐϊ 
ἰπίογῖπι τηυϊδίυβ 681) Πζ2. 181831. ἡ τραγῳδία πολλαὶς 
μεταβολὰς μεταβαλῶσα ποά. 1449 314. μεταβάλλειν πολ- 
λας μεταβολάς (οδποηάο) πιθ1δ. 918 "28. --- μεταβολὴ 
πάντων γλυκύ, γλυκύτατον κατὰ τὸν ποιητήν Ῥα11. 1871 
428, ηεη1. 1225316. Ηη1ὅ. 1164 "28. --- ποιεῖν μεταβο- 
λὴν ἐδεμίαν μὸι. 819 3838. το μηδεμίαν μεταβολὴν ποιε- 
μενα Μκθ. 1068 "14. --- μεταβολὴ φυσική μδ1. 8318}29, 
ἀναίσθητος μγά. 814 585, θάττων ἢ βραδυτέρα Φδ]10. 218 
νχ4, ἀθρόα ῷα 8. 186516. μεταβολαὶ μικραὶ ἡ ἀκαριαῖαι 
μαι4. 862.5"26, ταραχώϑεις μβὅ. 861 "84. 

ἡ μεταβολή Φειϊ. 334}8. δ. 329 525. μεταβολὴ ϑδεμίίά Μεταγειτνιών. περὶ Μεταγειτνιῶνα Ζιε1 7. 849 518. 
ἄπειρος Φζ10. 241 526,12, μεταβολὴ πᾶσα πεπερασμένη 
Οαβ. 211 316. τρία ἐστὶν ἃ λέγεται κατὰ τὴν μεταβολήν, δὲ 
τό τε μεταβάλλον ᾧ ἐν ᾧ ᾧ εἰς ὃ μεταβάλλει, οἷον ὁ ἂν- 
θρωπος ἢ ὁ χρόνος τὸ λευκόν ᾧζ δ. 286}8. ἐν πάσαις 
ταῖς ἀντικειμέναις μεταβολαῖς ἔστι τι τὸ ὑποκείμενον ταῖς 
μεταβολαῖς Μηϊ. 1042338. ἀνάγκη ὑπεῖναί τι τὸ μετα- 
βάλλον εἰς τὴν ἐναντίωσιν Μλ1. 1069 "8. κ12. 1068 "10. 80 
ἡ μεταβολὴ συνεχής Φζ δ. 235 024. πᾶσα μεταβολὴ ἐν 

μεταδιδόναι τινὶ τῆς πολιτείας, ἀρχὴς 5ἰπι Πβϑ9. 127088. 
εθ6. 1806 828, δά. 1290 386. 14. 1298 088. μεταῤιδόναι δεῖ 
ἥκιστα τῶν κακῶν ΗΙ11. 1111}17. μεταδιδόναι τινὶ τὰ 
ἑαυτῷ Ἠεδ. 1138510. τύτυ ἢ μηδὲν ἢ ὀλιγάκις μεταδοτέον 
οαὖ. 184484. --- αἱ ὑδραγωγίαι κατασκευάζονται ἀπὸ 
μιᾶς ἀρχῆς εἰς πολλὸς ὀχετὲς ὦ ἄλλυς ἀεὶ εἰς τὸ πάντῃ 
μεταδιδέναι Ζμγδ. 6688 316, --- ἄν τι βύληται μεταϑιδόναι 
(γδάθγθ μοῦ ᾿ἰδυοθ βου ρίοβ) τοῖς ἄλλοις Ῥγ12. 1418 "7. 

Μη 2 



460 μεταδιώκειν μεταξύ 

οὐ μετάληψις. ποιεῖσθαι μεταλλαγὴν τῇ γένας, τῆς διαφο- 
ρῶς τζ11. 149 516. 

μεταλλάττειν. 1. ἔγδη8, μεταλλάξαι τὸν αὐτῷ τόπον Οα9. 
218. 529, (ἧπαρ ᾧ σπλὴν) ὦπται μετηλλαχότα τὴν τάξιν 
ἔν τισι τῶν τετραπόδων Ζια11. 490 }19. --- τῶν φυτῶν 

ΙῚ ΄ ᾽ τινὰ μεταλλάττονται εἰς ἄλλο εἶδος ᾧτα 1. 821 421. --- 
2. ἱπίγ, μεταλλάττει ὁ ἄρρην ἔλαφος αὶ πρὸς μιᾷ δια- 
τρίβει Ζιζ29. 518 "10. 

μεταλλεύειν. ὅσα μεταλλεύεται μγ1. 818 521. τὰ ἐκ τὴς 
γῆς μεταλλευόμενα, τὰ μεταλλευόμενα οἷον χρυσός Πα11. 
1258. 082. μὸ 8. 884 582. 10. 388 318. αἰδ. 448517. ἐν τοῖς 
μεταλλευομένοις διατείνυσι τῷ παθητικῷῶ φλέβες συνεχεῖς 
Γαϑ. 826 085. --- μεταλλευτός. δύο τὰ εἴδη τῶν ἐν τὴ 

μεταδιώκειν. ποῖα, θερμά ἐκ τῶν εἰρημένων δεῖ μεταδιώκειν 
μδι1. 889 525. 

μετάδοσις γίνεται τῷ πλήθει τῇ πολιτεύματος ΠζΊ. 1821 
426. --- μεταδόσει συμμένει ἡ πόλις Ἠεβϑ. 1188 82. κατὰ 
τὰς δεήσεις ποιεῖσθαι τὰς μεταδόσεις ΠΙαϑ. 1251 524. ἀδι- 5 
κεῃῖν σφᾶς αὐτὺς περὶ τὰς μεταδόσεις ΠΙγ9. 1280 Ρ20, 81. 

μεταδοτικός, δγῃ ἐλευθέριος Αβ21. 10 "271, 80. 
μεταθεῖν. ἐὰν ἀποπλανηθὴ ὁ ἀφεσμός, ἀνιχνευύσας μεταθεῖν, 

ἕως ἂν εὕρωσι τὸν ἡγεμόνα Ζιι40. 634 428. 
μεταθεσὶις. ὅσων ἡὶ φύσις ἡ αὐτὴ μένει τὴ μεταθέσει Μδ28. τὸ 

1021 34, --- νόμος ἡμῖν ἰσοκλινὴς ὁ θεός, ὠδεμίαν ἐπιδὲ- 
χόμενος διόρθωσιν ἢ μετάθεσιν κθ. 400 "29. 

μεταίχμιον. ἐν τοῖς νηστεύσασι ζῴοις μεταίχμιον γίνεται 
τῶν τόπων ἀμφοτέρων (16 τῆς ἄνω ἢ τῆς κάτω κοιλίας) γῇ γινομένων, τὰ μὲν ὀρυκτὰ τὰ δὲ μεταλλευτά μγῖ. 818 
Ζμγ14. 618 52. ι5 321. τῶν μεταλλευτῶν τίς ὕλη μγθ. 818 382. 

μετακεῖσθαι. πρὸς τῇ ἄνω σιαγόνι ἐκ ἔχυσι τὴν γλῶτταν μεταλλευτική ΠΑ11. 1268}81. οα2. 1848 527. ἡ μεταλ- 
οἱ κροκόδειλοι, πρὸς δὲ τὴ κάτω, ὅτι ὥσπερ μετακειμένη ἡ 
ἄνω ἐστίν Ζμβι1. 660 031. 

μετακινεῖν τὸ αὐτὸ τροπὴ ᾧ διαθιγὴ Γα2. 815 085, 6}18, 

λευτικὴ πολλὰ περιείληφε γένη Πα11. 1258 Ρ82. 
μεταλλικαὶ ἢ ἐμπορικαὶ δίκαι ἢ 818. 1641 57. 
μέταλλον. τι α χρυσῶ τὰ περὶ Φιλίππως, τὰ περὶ τὸ 

πρὸς τὸ σχῆμα τῷ λίθυ μετακινεῖται ὁ μολίβδινος κανών το Παγγαῖον ὄρος θ43. 888 528. 7 459. 1658 Ρ2ὅ. τέλη ἡ μέ- 
Ηεϊ4. 1181081. δεῖ νοῆσαι μετακιναμένην τὴν γωνίαν 
τὴν φοράν πις 18. 915 588. --- ῥᾷον ἔθος μετακινῆσαι φύ- 
σεως Ἠη11. 1152 380. μικρᾶς ἀρχῆς μετακινυμένης πολλὰ 
συμμεταβάλλειν εἴωθε τῶν μετὰ τὴν ἀρχήν Ζγαϑ. 1164. 

μετακινήσεις ἢ μεταβολαὶ τῷ κόσμυ μεγάλαι πι18. 892 38 

θ : ν , ν -“ δι Βέσε ὅτε ἕτε. 

Ν 
ροιώμενον εἴδει (Δ461188) 1. 9714 520. ἡ μετακοσμεῖσθαι ὦ 
ἑτεροιῶσθαι τὰ ὄντα ἐδὲν κωλύει ξ". 9168 81. 

μεταμείβειν. μεταβαλλόντων βορέων ᾧὶ νότων οἱ ἐν τὴ γὴ 

ταλλα ἢ μισθώςεις διοικῶσιν οἱ πωληταί ὅ 401. 1645 34. 
μεταμανθάνειν ὑκ ἔλαττον ἔργον τῷ μανθάνειν ἐξ ἀρχῆς 

ΠῈ1. 1289 84. 
- 

ἐχῖνοι τὰς ὀπὰς αὑτῶν μεταμείβυσιν Ζιιθ. 612 Ρθ. 
μεταμέλεια ἀκολυθεῖ τὴ ἀκρασίᾳ αρθ. 1251 329. μεταμε- 

λείας οἱ φαῦλοι γέμυσιν Ἠι4. 1168}84. ὁ ἐν μεταμελείᾳ 
. « ᾿ 4 Α , 
ἴᾳ ὁ μεταμελόμενος ΗΎΖ. 1110}22, 28. τὸ ἐν μεταμελείᾳ 
Ηγ2. 1110}19. 

μεταλαμβάνειν. 1. πότερον μεταλαμβάνει τὸ συνιστάμενον ὃ μεταμέλεσθαι. ὁ μεταμελόμενος Ηγ2. 111088. Ρβϑ8. 
ἐν τῷ θήλει ἀπὸ τῦ εἰσελθόντος τι ἣ ὑδέν Ζγβϑ8. 186 528. 
μεταλαμβάνειν τῆς πολιτείας Πη4. 1826 "21, τῶν δικαίων 
ἨΕ11. 1186526. ὥσπερ βάρυς μεταλαμβάνειν ἨΙ11. 1111 
480. μεταλαβεῖν τῆς ἀρετῆς Ηκ10. 1119}19 (η6η10.1248 

1880 518. 

μεταμελητικός, ορρ ἀμεταμέλητος, ἐμμένων τῇ προαιρέσει 
Ἠη8. 1150 321. 9. 1150}29, 80. μεταμελητικὸς (οἱ (88, 
μεταληπτικός ᾿οὰὰ) ηεηθ. 1240 "28. 

126, Ἰοουβ δοτταρίι8). --- 2. μεταλαμβάνειν ἀπὸ τῷ θάτ- δὲ μετανάστασις. λανθανυσι τῶν τοιύότων ἐθνῶν αὶ αἱ μετανα- 
τόνος τὸ βραδύτερον ᾧ ἀπὸ τῷ βραδυτέρωυ τὸ θᾶττον Φζ2. 
488 "6. μεταλαμβάνειν λόγυς ἀντὶ ὀνομάτων τεῷ. 130 389, 
νῳ, ζά. 1428. 9. 14714. οὗ 12. 149 588. μετ. ὀνόματα 
ἀντὶ ὀνομάτων Αα89. 498. μετ. τύνομα τζ 11. 149 54. 

σταΐσεις μαὶά4. 851 016. 
μετανάστης (Βοπι Ι 648. Π ὅ9) Πγὅ. 1218 "81. Ρβ2. 

1818 088. 

μετανίστασθαι, πονῶσιν αἱ ἀγελαῖαι βόες ὑπὸ τὴς πάχνης 
μετ. εἰς τὸ γνωριμώτερον ὄνομα τβά. 11158. μετ. τὰ «δ μετανιστάμεναι ΖιθΊ, 595 "16. ἐὰν τύχωσιν ὀλίγαι μέλιτται 
γνωριμώτερα τῶν εἰωθότων λέγεσθαι συγκεχυμένως ηεαθ. 

..1216}88. ἐὰν μεταληφθὴ τὸ" ἐνδέχεσθαι (μὴ γγ:ὴ ὑπάρχειν 
Αα20. 839 521 ὟΣ. μεταχαμβάνειν τὰς προτάσεις, τὸς λό- 
γυς, τὺς ὅρους, μεταληφθείσης τὴς προτάσεως, μεταληφθέν- 

μὴ 
τῶν τῶν ὄρων Αα171. 871 "15. β4, 668 "8. α22. 40 384. δ11. 46 
9421. αϑά. 4839, 2δ. ὁ συλλογισμὸς γίγνεται πρὸς τὸ 
μεταλαμβανόμενον Αα28. 41 339 (ΑἸ6χ 5080] 172 529-41: 
κείμενον ἄλλως μεταλαμβανεται εἰς ἄλλοι, ΝΥ2). ἐν τοῖς 
μεταλαμβανομένοις ἔσται ἡ σκέψις Αα29. 48 δ18. 

μεταληπτικόν. τὸ 
(ὈΙαε Τίπι 254) Φθ 3. 309 "12. 

μετάληψις. 1. γίνεσθαι κατὰ τὴν μετάληψιν (τῷ εἴϑυς) ὰ 
ἡμν πω κατὰ τὴν ἀποβολήν Γβ9. 83514. ἡ σελήνη ἀρχὴ 
ἰὰὶ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον κοινωνίαν ἢ τὴν μετάληψιν τὴν τῷ 

φωτός Ζγδιο. 111}25. κατὰ μετάληψιν τῷ νοητῇ, τῶν δ 
δυνάμεων ΜΧΊ. 1072 520. ηεη12. 1245656. --- 2. ἡ ἀντὶ 
τὸ μείζονος ἐλάττονος μετάληψις Ῥα10. 1869 Ρ25. μετά- 
ληψιν ποιεῖσθαι (οἵ μεταλαμβάνειν 2) τβὅ. 112 321. ζ11. 
14950, 14, 28. συλλογισμοὶ κατὰ μετάληψιν Αα 29. 45 
"17 ὙΥΣ. 

μεταλλα γὴ γίνεται τῶν ὀνομάτων τζ11. 148 "81, οὗ 149 58 

ταληπτικὸν ἢ τὴν χώραν ἕν ἢ ταὐτό κδ0 

πολλαῖς ἐγγὺς καθεζόμεναι, μετανίστανται αἱ ὀλίγαι πρὸς 
τὰς πολλάς Ζιι40. 625 Ρ14. 

μεταξν, ς ρατγεϊοὶρίο ργβϑθβ μεταξὺ γιγνομένων τῶν κατα- 
μηνίων συλλαμβάνυσι Ζγα19. 1721}19. --- ὑπο εὐ- 
ἰϑούῖν! ἰπβίδυ υϑυγρϑίαπι, περὶ μάρτυρος ἢ φίλν ἥ ἐχθρὰ 
ἢ μεταξύ Ῥα15. 1816 380. οὗ Γα 4. 819 "12. --- ἀθ πο- 
τἴομθ οἱ ὑδὰ ν μεταξύ οὗ μέσος οἱ ΝΥ͂Σ δὰ 12 52. 1. Ἰοολ|: 

“,)(,΄᾽Ό γι ΣΝ Ν ),ἷ } 
βθηβα. στιγμῶν ἀεὶ τὸ μεταξὺ γραμμή ΦζΊ1. 281}. τὸ 
πέρας τιμιώτερον τῶν μεταξύ Οβ18. 398 382. τὸ μεταξὺ 
τὴς γῆς ᾧ τῶν ἐσχάτων ἄστρων εἰπι μα 8. 889 518, 81, 
841 511. 8. 848 38. γ2. 37339. 4. 876 211. ὁ μεταξὺ τό- 
πος μαϑ. 840518. τὸ μεταξύ μββ. 869 54. Βο τοίογει- 
ἄχη οϑὲ τὸ μεταξύ, ναὶ τὸ μεταξὺ τῆς αἰσθήσεως αἱϑ. 
440 518, νεὶ τὸ μεταξὺ τῷ αἰσθητηρίων αιθ. 441 39, ἰὰ φαοὰ 
ἱπίδγροβίθατα ἱπίον τὸ αἰσθητήριον οἱ τὸ αἰσθητόν υαἰταπι4αθ 
δοαἰαηρὶς ψβ71-9. 11. 42881 -Ῥ26. Ὑ1. 424 529. --- 2. ὕθπι- 
ῬΟΥΘΙΙ βθπβι. τὸ μεταξὺ τῶν νῦν χρόνος Φζ 1.281 }9. οἷ 
μγ4. 814518. Πβ10. 1212 ΒΌ. δἰβ σοπιρατατὶ ροἰεδὶ ἀσαφῆ 
ἂν μὴ προθεὶς εἴπης, μέλλων πολλὰ μεταξὺ ἐμβάλλειν Ργϑ. 
1401 022. -- 8. τιθάϊαπη ἴῃ ΒΟ Σ16 οδυβδγαχῃ γ6] ποίοησῃι. 
τὰ μεταξύ (85 ὕλης τὴς πρώτης ἡ τὴς ἐσχάτης) μδ13. 
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89036. τὰ μεταξὺ συλλαμβανόμενα μετὰ τῶν διαφορῶν μετάρσιος. τὸ ἀέριον ζιῷον ἐξαρθὲν ἐκ γῆς μετάρσιον οἰχη- 
ἔσται γένη Μβ8. 998 "28. ἀθ ἰπίογροδίἐϊβ ὑθυταϊηῖθ ταθαϊεα 
ΑὙ19. 8181, 85. 20. 82 521. --- 4. μεταξύ ἱ 4 ἰπίον 
υδ!τθαῦοβ οοπίγασίδβ ἡσδϑὶ πιϑαϊατα ἰθηϑῦ Ἰοθῦτα. τῆς ἐἐντι- 
φάσεως ἐδὲν μεταξύ Μγ1.1011}28, 80, 34. ιδ. 1065 "1 
(εἴ 1056 486). ΑὙ 2. 12.512 (ο ἅπαντα ἢ ὑγρὰ ἣ πεπὴ- 
γότα ἢ ἐκ ἔστι μεταξύ μδ10. 889 34). τα μεταξὺ ἐν 
ταὐτῷ γένει τοῖς ἐναντίοις ἢ μεταξυ ἐναντίων ᾧ σύγκειται 
ἐκ τῶν ἐναντίων ΜΙΤ ΒΖ. κΙ 2. 1069 56. Φεϑ. 227 510. αὖ. 
188 528. ΓαῚ10. 828581, τὸϑ. 128 18 (βγη ἀνὰ μέσον 1ὸ 

, 
540). δὲν κωλύει τῶν ἐναντίων εἶναι μεταξὺ ἡ ἂν αὶ πολλά 
Οδδ. 8131, 3. παθητικὰ ἢ ποιητικὰ ἀλλήλων ἐστὶ τά τ᾽ 
ἐναντία ὦ τὰ μεταξύ Γα1. 82458. ἡ μεταβολὴ ἐκ τῶν 
ἀντικειμένων ἢ τῶν μεταξύ Μλ1. 1069 Ῥά. κΙ 1. 1067518, 
Φῷει. 224}29, 80, 82. ὅ. 22916. μεταξυ ταῦτα λέγομεν τὲ 
εἰς ὅσα μεταβάλλειν ἀνάγκη πρότερον τὸ μεταβάλλον Μι1. 
1051 321. κΙ 2. 1068 27. ᾧῷεϑ. 226}28. πῦρ ἢ γὴ ἡ τὰ 
μεταξυ τύτων Οα8. 2761. οἵ δ4. 812 39. (τὸ μεταξὺ 
ἀέρος ὕδατος νοὶ ἀέρος ᾧ πυρός ῬἈ]οΒορμὶ χαϊάδτι ῥγὸ ρτίῃ- 

μετάστασις. 1. οἵ μεθίστασθαι 1. 
σεται πετόμενον κβ. 898 ν84. 

, ς» , ς- ες ρᾶς Υ Ἰγνομένης βετα- 
στάσεως ἡμῖν ἕτερος γίγνεται ὁ ὁρίζων κύκλος Οβ14. 291 
588 (εἴ ὁ ὁρίζων ἕτερος ἀεὶ γίγνεται μεθισταμένων μβ1. 
865.381). ποιεῖται ἀεὶ τὰ ἀσθενέστερα πρῶτα τὴν μετά- 
στασιν Ζιθ12. 591 321. κατὰ τὴν τῷ ἡλίω μετάστασιν μβϑ. 
864}16. πνεῦμα ἀπομαραινόμενον διὰ τὴν μετάστασιν 
μβδ8. 8671}"12. ὁ νότος βραχυτάτας ποιεῖται τὰς μεταστά- 
σεις θῖτα πχς12. 941 Ῥ20, 22. 81, 948 586. δ5. 946 Ρ26. ἐν 
παντὶ σώματι ἔχοντι μετάστασιν, ἐφ᾽ ὃ πέφυκε μεθίστα- 
σθαι, ἀνάγκη, ἂν μὴ συμπιλῆται, μεθίστασθαι ἢ κάτω ἀεὶ 
ἢ ἄνω Φδϑ. 216.380. ἔστι θλαίσις ἐπιπέδυ κατὰ μέρος εἰς 
βάθος μετάστασις ὥσει ἢ πληγὴ μδ . 880518. μεταστά- 
σεις τῶν μορίων (ἐν τοῖς τερατώδεσι) παρατρεπομένων τῶν 
κινησεών εἰσιν Ζγδά. 118 36. ναρκᾶν διὰ στέρησιν αἵματος 
ἢ μετάστασιν πςθ. 888 .312. -- 2. οἵ μεθίστασθαι 2. μι- 
κραὶ μεταστάσεις μεγάλων αἰτίαι γίνονται Ζγε7. 1885"11, 
οὗ μεταβάλλειν, συμμεταβάλλειν. 

οἱρίο ροβαθγαηὶ, οὔ᾿Αναξίμανόρος Ρ 5088.) τὰς ἄλλας τὰς ὦ μεταστρέφειν, ἸΟ68}1 δοηδα, ὅταν αὐξηθῶσι, μεταστρέ- 
μεταξὺ τύτων (86 τῶν ἐσχατων δημοκρατίας) Πδ12. 1296 
81. ὁ μέταξυ τύτων (8. ἀρετῆς ἢ μοχθηρίας) πο18. 1458 
47, οἵ Μὸ22. 1028 57. ΡβΙ14. 1390.529. 8. 1385 "82. με- 
ταξύ 14 μέσον. μεσότης ΒΘΏΒα τη ΓΑ} ἡμα88. 1198 528. --- 
ΡΙδίο παρὰ ταὶ αἰσθητὰ ᾧὶ τὰ εἰδὴ τὰ μαθηματικὰ τῶν 35 
πραγμάτων εἶναί φησι μεταξύ ΜΑ 6. 981}16 ΒΖ. 9. 991 
29, 992}16. β2. 9972,18, 998 "7. 8. 100218. κὶ. 
1059" 6. μ2. 101781. νϑ. 1090 "85. --- ὅδ. στδτιηχηδίίοθ 
τὸ μεταξύ ροαυδ πϑαΐταπι ποτιίπυπι βἰρτιίβοαὶ τιά. 166 Ρ1 2. 
14.178 28 (οἵ 82. 182 315). π021. 1458 817. ΥῊ] Ῥοοί 80 

ΙΠ 258, εὖ σκεῦος. 
μεταπείθειν. μεταπεῖσαι Ἠκ10. 1119 Ῥ28. οἱ ἰδιογνωμονες 

χαίρυσι νικῶντες, ἐὰν μὴ μεταπείθωνται Ἠη10. 1151 "14. 
εὐιατότερος διὰ τὸ μεταπεισθῆναι ἂν Ἠη8. 1146 388,1. μὴ 
ἐπιλαθόμενος μηδὲ μεταπεισθείς Ψγ8. 428 "6. 

μεταπίπτειν. ἑκατέραν μεταπίπτειν εἰς τὴν τῆς ἐχομένης 
χώρας ἀναθυμίασιν μβά. 860 "18. λαθοι ἂν πολλάκις (ἡ τῆς 
καρδίας θέσις) διὰ τὸ μεταπίπτειν διαιρυ μένων Ζια 11. 498 
411. --- μεταπίπτειν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν πο18.1458 

ῴοντας ἔξω διδάσκυσι (αἱ χελιδόνες) τῶς νεοττιὸς προΐεσθαι 
(τὸν κόπρον) Ζιι1. 618 580. --- τὸ δίκαιον ἐκ ἔστι μετα- 
στρέψαι ὥτ᾽ ἀπάτη ὅτ᾽ ἀναγκη Ῥα1ὅ. 18316}21. μετα- 
στρέφειν ὄνομα ῬΥ11. 1412 43. τὸ τὸ Ἐϊενοφάνυς μετα- 
στρέψαντα φατέον Ῥα 15. 1317 528. --- τὴν ἄγνοιαν με- 
ταστρεπτέον εἰς τὸν ἐρωτῶντα τι21. 181 518. 

μετασχηματίζειν. τὸ ἀλλοιῶν ἢ τὸ μετασχηματίζον Γβϑ9. 
8856)}26. τὰ μὲν ἄλλα πάντα γίνεσθαι ἢ ῥεῖν, ἕν δέ τι 
μόνον ὑπομένειν, ἐξ ὃ ταῦτα πάντα μετασχηματίζεσθαι 
πέφυκεν ΟὙἹ. 298.}81. αἰ τὸ λεχθὲν φαίνονται ἀκηκοότες 
διὰ τὸ μετασχηματίζεσθαι φερόμενον τὸν ἀέρα αι6. 446 "8. 
ἐν ταῖς ὁμιλίαις ἀρευτε με τίντα ὁ περὶ τὰς ὀφθαλμὸς 
τόπος ΖγβΊ1. 141515. 

μετασχημάτισις. γίγνεσθαι μετασχηματίσει, ἄϊει προσθέ- 
σει, ἀφαιρέσει, συνθέσει, ἀλλοιώσει Φαῖ. 190 Ρὅ. γίγνεσθαι 
μετασχηματίσει, καθάπερ ἐκ τῷ αὐτῷ κηρῦ γίγνοιτ᾽ ἂν 
σφαῖρα αὶ κύβος ΟὙΤ. 805 529. ἡ τῶν γραμμάτων μετα- 
σχημάτισις αι6. 4460, οὗ μετασχηματίζ ιν Ρ46Ι1 580. 

μετατάττειν. εἴ τις μετατάξειε τὰς τοιώτυς ὁρισμός, οἷον 
42, ΕΥΏ μεταβάλλειν 39,13. πολλὰ συμμεταβάλλει μετα- 40 τὸν τῷ ἀνθρώπυ, λέγων ζῷον δίπων ὑπόπυν Μζ12. 1088 
βαλλόντων ἥ θῆλυ ἢ ἄρρεν, ὡς ἀρχῆς μεταπιπτύσης Ζγα2. 
116}12. ταχέως μεταπίπτειν, ορρ μόνιμον εἶναι Ηθ8. 11 88 
"10, τῆς ἡλικίας μεταπιπτύσης ἡ τὰ ἡδέα ἕτερα γίνεται 

480. ὅτε γὰρ μετατεθὲν ὅτε μεταταχθέν (Ρτι] 6 οοὰ Ἡ, 
μεταβαλόν ΒΚ) Γαϑ9. 321 519. 

μετατιθέναι. ὅταν μετατεθὴ τὰ ἄστρα εἰς τὸς ἀλλήλων 
κύκλυς Οβτγ. 289}19. φυτὰ ἐν τόποις κρείττοσι μετατί- 
θενται φταῦ. 820 518. μετατεθέντων τῶν αὐτῶν ὅρων ἔσται 
ἀπόδειξις Αβά. 51.317. μετατιθεμένυ τῷ στερητικῦ, μετα- 
τεθείσης τῆς στερητικὴς (1 6 8] πορϑίϊο ροπίναν ἴῃ αἰΐθγα 
Ρτοίβϑί) Αβ8. δὅ 80, 6654. γ16. 80 "6 (66.387). μετα- 
τιθέναι, ἰᾳ ἀντιστρέφειν Αα 45. 51 324. μετατιθέναι τὸ 
συμπέρασμα (1 6 οχ αἴιτηλίῖνο ἔβοογθ ποραύϊναμ) Αβ8. 
ὅ9 "1. μετατιθεμένης τῆς ἀντιφάσεως (Ὁ) τι88.182}89. --- 
τὴ λέξει μι τατιθέναι ᾧ στρέφειν Ῥαϑ. 1868.58. --- μετα- 
θέσθαι τὸ νόμισμα Πίαϑ. 1257}11. μεταθέμενος τὔνομα 
᾿Αριστοξένην. ἔ 508. 1661 Βά. 

ἐὁἐ μεταφέρειν. τῷ στόματι πολλάκις μεταφέρειν τὺς νεοττυς 
Ζγγ8. 1511. μεταφέρειν τὼ γινόμενα τέκνα ἐκ τῶν γεωρ- 
γῶν εἰς τὸς φύλακας (Ρ]40) Πβ 4. 1262 Ρ25, 28. --- με- 
ταφέρειν (ταυῖϊατο) τα ὀνόματα τι! 1.118 021. διὰ τὸ με- 
ταφερόμενον ἕκαστον μὴ ὁμοίως εἶναι δῆλον τι88. 182 Ὀ12. 
-- μεταφέρειν τὄνομα ἐπὶ τὸν λόγον (Θχρ!ίσατθ νοοδθα]ὶ 
Υἱτὰ οΧχ εἷυβ οτἱ βίῃ) τβθ. 115 3382 ὙΥΖ, ϑιδίπεμαὶ Οθβοῖ 

εἴτα Ηθ8. 1156."38, 86, Ῥ4, ὅτε λάθοι μεταπεσὸν τὸ πρᾶγμα 
Ψγ8. 428}8. ἐπιστήμην ἔχοντα ἀποβάλλειν ἢ μεταπίπτειν 45 
ημβ8. 1201}8, 28. μεταπέσοι ἄν, εγῃι γίνεσθαι ξ6. 919}28. 

Μεταπόντιον ἨΕΥ1]. 122938. Γαργαρία ἐγγὺς Μεταποντίν 
θ108. 840428. --- Ἵππασος ὁ Μεταποντῖνος ΜΑϑ8. 
984 57. 

μεταπρέπει (Ηε8 9.120) ΜΑ4. 984 529. Ε1. 915"18. 60 
μετάπτωσις τῶν πραγμάτων ἡμβ8. 1201 "12. 
μεταρρεῖν. μένει τὰ βυλήματα ᾧ καὶ μεταρρεῖ ὥσπερ εὔριπος 

ΗΙ6. 1161 7. 

μετάρροια. οἷον μεταρροίας γινομένης τῷ πνεύματος μβ8. 
861 5328. 

μεταρρυθμίζ εἰν. εἰ μεταρρυθμισθήσεται, ὑκέτι ἔσται ὕδωρ, 
εἴπερ τῷ σχήματι διέφερεν ΟΎΒ. 806 18. οἱ δὲ τὴν λέξιν 
μετερρύθμιζον, ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ λευκός ἐστιν ἀλλὰ λελευ- 
κωται ῷαϑ. 185 "28 (οἵ παραγειν). --- τὸς τοιώτυς τίς ἂν 
λόγος μεταρρυθμίσαι, ἐγῃᾷ μεταστῆσαι, μεταπεῖσαι Ἠκ 10. 680 
1119 "18, 18, 28. 



462 μεταφορά μετεωρίζειν 

Ρ 189. --- καλῦμεν, λέγομεν μεταφέροντες, ὀνομάζοντες κοῖλον, ὕπτιον φ6. 810 526-84. 
μεταφέρομεν δὶπι Μὸ 8. 1014 "8. Ῥγά. 1406}28. Ηιδ.1167 μεταφῦναι. ὅσσον ἀλλοῖοι μετέφυν (Επιρ 876) Μγδὅ. 1009 
810. ἡεγ7. 1284"18. ῶ. 1280}12. μεταφέροντες ἐπὶ τῶν Ρ20. 
κακῶν λέγομεν Μδ16. 1021 "11. ᾧ "ἐπὶ τὰ φαῦλα μετα- μεταφυτεύονται τὰ δένδρα φταῦ. 820 "80. 
φέροντες λέγομεν Μὸ16. 1021 Ρ26. οὗ 18. 1020 5256. Η614. δ μεταχειρίζεσθαι πράξεις καλάς, πράγματα, πραγματείαν 
1187}1. ἀπὸ τίνων δεῖ μεταφέρειν ῬΎ11. 14123.310. εὖ τινά ρ89. 144658, 29, 82, 18. 0β1845}11, τὰ συμβόλαια 
μετενήνεκται ῬΎΣ. 1406 Ἐ6. εὖ οἱ ποιηταὶ μεταφέρυσι σκώ- ρ89. 1446028, τὰ σπυδαιότατα πιηθ. 9117 510. οἱ τὴν θεα- 
πτοντες, τὰς πολιὰς καλῦντες γήρως εὐρῶτα Ζγεά. 184 20. τρικὴν μυσικὴν μεταχειριζόμενοι ΠΡ. 1842 518, 619. 6. 
Ἐμπεδοκλῆς ὁκ εὖ μετήνεγκε ποιήσας Ζγὸδβδ. 1119. κα 1841}11. --- τί πρῶτον ἢ δεύτερον μεταχειριστέον ρ89. 
κακῶς ἔοικε μετενηνέχθαι Ηγ1ὅ. 1119 58. τρόποι ὀνομάτων '' 1445 5868. Ε 
τρεῖς, ἁπλῶς ἢ σύνθετος ἢ μεταφέρων ρ24. 1484584. τὸ μετάχοιρον. ἐν τὴ κυήσει ὃ ἂν βλαφθὴ τῶν (τῆς ὑὶς) τόφψων 
εὖ μεταφέρειν τὸ τὸ ὅμοιον θεωρεῖν ἐστίν πο22. 1459 58. ἢὶ τῷ μεγέθει πηρωθὴ, καλεῖται μετάχοιρον Ζιζ 18. 5135. 
τζ. 140 210. δεῖ ἐκ τῶν συγγενῶν ἢ τῶν ὁμοειδῶν με- 24. 511 027. Ζγβ8. 1491. δϑ. 110 }»7. οὐ 51 802, δ02 
ταφέρειν τὰ ἀνώνυμα ὠνομασμένως Ῥγ 2. 1405 588. --- οὐ βογίρί τοὶ συδὺ 12, 482. 
(μεταφέρειν ρά. 1426 528, μέγα φέρειν οἱ ΕἴποΚΆ, 5061.) 15 μεταχωρεῖν. αἱ λεπαδες ἀπολυόμεναι μεταχωρῶσιν Ζιθ2. 

μεταφορά ἐστιν ὀνόματος ἀλλοτρία ἐπιφορὰ ἢ ἀπὸ τᾷ γένος 690 388. ε16. 548521, 26. τὸ ψὸν μεταχωρεῖ κατω πρὸς 
ἐπὶ εἶδος ἢ ἀπὸ τῷ εἴδυς ἐπὶ γένος ἢ ἀπὸ τὸ εἴδυς ἐπὶ εἶδος τὴν ζῳοτοκίαν Ζγγϑ. 164 "29. εἰς τὐναντίον μεταχωρεῖ, ἴσον 
ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον πο21. 1461 "6. αἱ παροιμίαι μεταφοραὶ μετακεχωρηκὸς ἔσται μχδ. 850 326, 21. 
ἀπ᾽ εἴδυς ἐπ᾽ εἶδος εἰσι ῬΥ11. 1418 416. ὑπερβολαὶ μετα- μετεῖναι. πᾶσι μετεῖναι τῶν ἀρχῶν Πδ4. 1292 58. 
φοραί ῬΎ11. 1418519. τῶν μεταφορῶν τεττάρων ὑσῶν ἢ μετεισδύνειν. καρκίνιον αὐξανόμενον μετεισδύνει εἰς μεῖζον 
εὐδοκιμῶσι μάλιστα αἱ κατ᾽ ἀναλογίαν Ῥγ10. 1410 "88. ὄστρακον Ζιειὅ. 548 516,21. 
ἡ κατ᾽ ἀνάλογον μεταφορά ῬΎ11. 1412 5»8Ὡ6. κατὰ μετα- μετέπειτα κά. 1115 39. οἵ μετά ρῥ 458 034. 
φορὰν λέγεσθαι, δομΐ 8γω καθ᾽ ὁμοιότητα Ηγ9. 1115518, μετέρχεσθαι. ὥσπερ ἀρτίως μετῆλθον ρά. 1426 521. 
19. ε15. 1188 "δ. Ζμγῶ. 662 "26. οἱ μεταφέροντες κατά μετέχειν πασῶν τῶν τιμῶν Πβ8. 1268 320, τῆς μεγίστης 
τινα ὁμοιότητα μεταφέρυσιν τζ 2. 140.39. περὶ μεταφορᾶς ἀρχῆς, τῷ βυλεύεσθαι αἱ Πβ9. 1270}18. 10. 1272 "82. 
Ῥγ2. 1405 348-021. ἡ μεταφορὰ τί διαφέρει εἰκόνος Ῥγά, διά. 1298 080. 4. 1291 527. μετέχειν τῆς πόλεως, τῆς 
ΡῬταθοΐίρυθ 140110-14. ἡ μεταφορὰ πῶς ἀστεῖον ῬΡΥΙΟθ. πολιτείας Πη9. 1829 520. β8. 1288 524, 27 (Βγπ κοινωνεῖν 
1410 Ρ18. εὐδοκιμεῖ ἐὰν ἔχη μεταφορὰν μήτ᾽ ἀλλο- τῆς πολιτείας 318). δ8. 1290 54. (ΔΙἰτον πολιτεία ἧς τὰς 
τρίαν μήτ᾽ ἐπιπόλαιον ῬΎ10. 1410}81. ἐν τίσι μεταφο- πλείστας πόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν ΠῈ11. 1295531.) 
ραῖς τὸ ψυχρὸν γίγνεται: μεταφοραὶ ἀπρεπεῖς διὰ τὸ 8 μετέχειν τῆς πολιτείας, ἀϊδὲ κοινωνεῖν τῆς πολιτείας Πδθ. 
γελοῖον, διὰ τὸ σεμνόν Ῥγϑ. 1406 Ῥῦ, 6. κέχρηται Ὅμη- 1298 38, 4. μετέχειν, ἰᾳ μετέχειν τῆς πολιτείας Πεθ. 1806 
ρος πολλαχὰ τῷ τὰ ἄψυχα ἔμψυχα λέγειν διὰ τῆς μετα- 510, μετέχειν ζωῆς. εγὰ ἔμψυχον Παῦ. 1254582. μετέχειν 
φορᾶς ῬΎΙ1. 1411}82. αἱ μεταφοραὶ ἁρμόττυσι μάλιστα τῶν ἤτω ( 8 ποιῇ βοϊυτι ΘΟβΏΟΥΒ86), 50 κοινωνεῖν τῶν 
τοῖς ἰαμβείοις ποῦ 3. 1469 510 (ἀϊδὺ αἱ γλῶτται, οἵδ. 1460 ἔργων Πθ6. 184086, 28, 24, 82. μετέχειν τάξεως, παθυς 
512). Ργ8. 140658. αἱ μεταφοραὶ χρήσιμοι ᾧ πρὸς τὴν 8δ μββ8. 858528. 7. 866 58ὅ. περὶ ἐνίων ἔργων ἢ τεχνῶν μετ- 
τῶν ψιλῶν λόγων λέξιν Ῥγ 2. 1404 "82. 8. 1406 54, Βοὰ ἔχειν ΠΎ11. 1282811. --- Ἰορίοθ, ὅρος τῷ μετέχειν τὸ ἐπι- 
ἡ μεταφορὰ ποιητικόν μβ8. 851 3217. κενολογεῖν ᾧ μετα- δέχεσθαι τὸν τῷ μετεχομένω ὅρον τὸ 1. 121 511, οἵ ζθ. 148 
φορὰς λέγειν ποιητικάς ΜΑ 9. 991 522 ΒΖ. μδ. 1019 "26. 514,21. τὰ εἰδὴ μετέχει τῶν γενῶν, τὰ γένη ὁ μετέχει 
κατὰ μεταφορὰν (μεταφοραῖς) ὁ δεῖ διαλέγεσθαι ἀδ᾽ ὁρί- τῶν εἰδῶν. δὶ μετέχει τῶν διαφορῶν, διαφορὰ ἐδεμία τὸ 
ζεσθαι Αδι8. 9181. τζ 2. 1839 082. ἡ μεταφορὰ ποιήσει 0 γένος μετέχει τὸ 1. 121 312. 3. 122 39. Μζ12.1037}19 Βε. 
τὸν λόγον ἀνεξέλεγκτον τι17.1716}}24. κατὰ μεταφορὰν κὶ. 1069 088. μετέχεσθαι τὸ]. 121 512. δ.120518,21 ΝΣ. 
ἀκρασία. ἀϊδὲ ἁπλῶς ἀκρασία Ἠη71. 1149 528,82. κατα εὖ. 1840]. --- ᾿πὰθ μετέχειν ἀυβατραῖαν ἀθ 68 δοπημπιμῃίοῃα, 
μεταφορὰν λέγεσθαι, μεταφορᾷ λέγεσθαι, ορρ κυρίως τὸ 8. 4086 ἰηΐον Ἰάθαβ Ρδίοηϊοδαθ οὖ τϑϑ ἱπίογοθάϊι, αἱ ἰδέαι ὁ 
128.288, 86. ἡμα 21. 1192}16. ηγθ, 1288 382, οὗ Ψγβ8. κατὰ συμβεβηκὸς μετέχονται ΜΑΞ9. 990}81 ΒΖ. μά. 1079 
4382. 89. 1115516. ε15. 1188 "δ. ΓαΊ. 824 15. Μὸδ. 456 521. τὰ εἰδη, ορρ τὰ μετέχοντα ΜΑϑ. 991 "8. πλϑ. ϑδ6 
1018 211. 26. 1024 38. 18.1019 588. 16. 1021 "29. ηεβ8. 08. ἀναιραμένν τῷ μετεχομένηυ ἀναιρεῖται τὰ μετέχοντα 
1221.380. εἰ μή τι κατὰ μεταφορὰν λέγεται ἔχειν κέρας ἡεαϑ. 121111. τὸ μετέχειν ἐθέν ἐστιν ΜΑϑ. 992 "28. --- 
ἢ λόγυ χάριν Ζιβι. 600 48. λέγεσθαι κατὰ μεταφορὰν ἀπ μεθεκτός. εἰ ἔστι μεθεκτὰ τὰ εἴδη ΜΑ 9. 990 "28. μέ. 
τινος Ψββ. 420 329. πέπονα λέγεται κατὰ μὲν τὴν αὐτὴν 1019 52ὅ. πᾶσα ἰδέα μεθεκτή Μζ15. 1040 521. 
ἰδέαν, μεταφορᾷ δέ μὸϑ8. 880 518, 6[}18 οὐ ν]. ὕπνῳ δι᾿ δὺ μετεωρίζ εἰν. δελφῖνες δελφινίσκον μικρὸν ὑπονέοντες ὺὶ με- 
αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν προσάπτυσι τὴν μεταφορὰν ταύτην ὡς τεωρίζοντες τῷ νώτῳ Ζιι48. 681318. ἐν τίλωνι ἑλμὶς ἐγ- 
ἀναπαύσει ὄντι υϑ. 455 Ρ21. γινομένη μετεωρίζει ᾧ ἀσθενὴ ποιεῖ Ζιθ20. 602 "21. δυνή- 

μεταφορητός. τὸ ἀγγεῖον τόπος μεταφορητός, ὁ τόπος ἀγ- σονται τὲς πόδας μετεωρίζειν Ζπ12. 111}19. εἴ τις πᾶσαν 
γεῖον ἀμετακίνητον Φὸ 2. 209 Ρ29. 4. 212 515. τὴν γὴν ἀφείη μετεωρίσας Οβ18. 294 "16. τιὺς ἱδρῶτας 

μεταφορικός. πολὺ μέγιστον (ἰπὶ πρὸς τὴν τῆς ποιητικῆς 6 ἐμποιῦσι ὦ τὸ πνεῦμα μετεωρίζοντες ἰσχναίνωσιν πε40. 885 
λέξεως ἀρετήν) τὸ ἀέριον εἶναι πο22. 145986. Ἐμ- 438. --- ρ888 τίνες τῶν ὀρνίθων μετεωρίζονται πετόμενοι 
πεδοκλῆς δεινὸς τὴν φράσιν γέγονε, μεταφορικὸς ὧν Γ ὅ9. Ζιβ12. 5049. ΖμΥ14. 691516. μικρὸν μόριον τῆς γῆς, 
1485}9. ἂν μετεωρισθὲν ἀφεθῇ Οβ18. 294 "14. ἡ θερμότης μετεω- 

μετάφρενον. μεταφρένυ διαφοραὶ τί σημαίνυσιν ᾧ 6. 810 ρίζεται πορρώτερον εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς γὴς ἀέρα μαϑ9. 846 
νΩ5-84, μετάφρενον πλατύ, εὔπλευρον, εὔνωτον, μέγα, 80 ΡῬΩ8. μετεωρισθέντος τῇ ὑγρᾷ μβ8. 35120. οἵ α10. 841 
ἀσθενές, εὔσαρκον, ἄσαρκον, ἀρθρῶδες, ἄναρθρον, κυρτόν, 418. ἡ θάλασσα, τὰ κύματα μετεωρίζεται θ180. 848 "28, 



μετεωρισμός 

20. χϑ. 193.321. τὸ πυκνὸν θερμαινόμενον ἢ πνευματύμε- 
νον μετεωρίζεται πκαϑ. 921 "81, 8ὅ. οὗ κϑά. 926 "27. 

μετριότης 468 

ὅ44 418. μετοπώρν (16 ἐν τῷ μετοπώρῳ), ἄϊεὺ ἔαρος, χει- 
μῶνος Ζιεϑ. 542 525. μβθ8. 86ὅ 32. α12. 848 21. 

μετεωρισμὸς τῶν ποδῶν, τῷ ὅλα σώματος Ζπ132. 111528, μετοχή. κατ᾽ ἄλλην τῶν ἀγαθῶν μετοχήν ἠεα8.1217329. --- 
18.118 328, τῶν κυμάτων θ180. 848 39. κατὰ μετοχὴν λέγεσθαι Μζά4. 1080 518. 

μετεωρόθηρος ὁ ἱέραξ Ζιιϑ6. 620 380. . δ. μέτοχος ὅδίχης τινός κΊ. 401 "29. 
μετεωρολογία, τ 8388 328. , 
μετεωρολόγος. πολλοὶ τῶν ἀρχαίων μετεωρολόγων μβ1. 

83δ4 329. 

μετέωρος. τίνες τῶν ὀρνίθων μετέωροι πέτονται" ὁ δύνανται 
ἀεὶ μὴν μετέωροι Ζιδϑ. 585 Ῥ28. Ζπ18. 1714 321. γλάνις 10 
μετέωρος νεῖ Ζιθ20. 602 "22. ὁ θέων ὅταν ἢ μετέωρος πε29. 
888 588. ὁ χαμαιλέων μετεωρότερος ἐστι τὴ ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀποστάσει τῶν σαύρων ΖΙβ11. 508 321. κῦμα μετέωρον, 
δῖναι μετέωροι, θάλαττα μετέωρος θ180. 848 371, 80. πχγά. 
9831}81. τὸ ὕϑωρ ὁ πέφυκε μένειν μετέωρον Οβ18. 394 τε 
484. οὗ μα12. 848 520. --- - νέμεσθαι μετεωρότερα, ΟΡΡ 
ἑλωδη Ζιθ10. 596 Ρ4. ἀνέρπειν πρὸς τὸ μετεωρότερον Ζμδ1ο0. 
688 411. ἀνθρῆναι ἐπὶ μετεωώρυ τινὸς κηρία ποιῶσιν Ζιε28. 
884524. γῇ μετέωρος Ζι11. 615 311 ΑὐὉ. --- φιλολοίδοροι 
οἷς τὸ ἄνω χεῖλος μετέωρον φΦ8. 808 382. --- ἀστέρες με- 30 
τέωροι ᾧαίνονται ὑπὲρ τὸ ὁρίζοντος μα 6. 848.381. ἐν τῷ 
μετεώρῳ, ορρ ἐν αὐτὴ τῇ γῇ μγθ. 818.3418. ἡ ἀπὸ τῶν 
μετεώρων ἔννοιαν θεῶν ἔλεγε γεγονέναι ᾿Αριστοτέλης 12. 
1416 36. ἐκτεθείκαμεν ἐν τῷ ἡμετέρω βιβλίῳ τῷ περὶ τῶν 
μετευίρων φτβ2. 822 588. : 

. μετιέναι ἰηϊογάσπι υδβυγραΐυν δἀάίίο 60 οὐἱθοίο, ἀθ 400 δρὶ- 
ἴα, μετιέναι τὰς ἀρχαῖς Ἠα1. 1089 "4, τὴν τέχνην αἰ]. 
436 521, τὴν φιλόσοφον θεωρίαν ἔ 50. 1488 588, τὸ εἰκός, 
τὰ ὑπάρχοντα ρ8. 1428 588. 86. 1440 214, μετιέναι περί 
τινος τὸ 6..128}10. ρ18. 1482}8. 88. 1489 528, μετιέναι 80 

μετρεῖν. μετρεῖ τὸ μέρος ᾧ συγκεῖσθαι δεῖ τὸ ὅλον ἐκ τῶν 
μερῶν Φδιο. 218 6. ἅπαντα μετρεῖται τῷ πρώτῳ Φθϑ. 
265}10. ἡ ἀξία νομίσματι μετρεῖται ΗδῚ. 1119 Β21. με- 
τρεῖν τὸ βάρος Οαθ. 218}12. ὅταν μετρηθὴ τὸ παθος Ἠεῖ. 
1182318. τῇ αὐτῶν ἀκακίᾳ τὺς πέλας μετρῶσι Ῥβ12. 
1889 "9. αὐτῷ μετρεῖ τὸς ἄλλυς ηεη2. 1281 029. ἑνὶ με- 
τρητέον ἢ ἐνταῦθ᾽, ἀλλ᾽ ὑχ ὅρῳ ἀλλὰ λόγῳ ηεη10. 1248 
529. --- τὸ ἐπιστητὸν τὸ μετρώμενον Μι6. 1057 510. --- 
ζῴων βίυς ἐμέτρησεν ὁ ἀὐδδ 18. 891518. --- μετρητός. 
τὸ μετρητὸν πῶς πρός τι Μδ1δ. 1021 329. πλῆθος ἀριθμη- 
τόν, μέγεθος μετρητόν Μδι8. 1020 39. τὸ μέτρον αὶ τὸ 
μετρητόν Μιθ. 1060 Ρ22 () ΒΖ). θαυμαστὸν εἰ γένοιτο ἡ διαί- 
μέτρος μετρητή ΜΑ2. 988 320. 

μέτρησις. χαρακτῆρα ἐπέβαλον, ἵνα ἀπολύσῃ τῆς μετρήσεως 
αὐτύς Παϑ9. 1251 340. 

μετρητὴς τῶν ὑγρῶν οβ1850}10. μετρητὴς Μακεδονικός 
Ζιθ9. 596 47. 

μετριάζειν. ἱπίν, Πδ14. 1298 340. μετριάζυσιν οἱ δυνάμενοι 
Ρβ171. 1891 8271. πόλεμος τῷ μεγέθει μετριάζων ποϑ8. 
1459 384. μετριάζειν τὴ ἀπολαύσει ΠΕ11. 1314 088. με- 

᾿ “Ὁ » , « “ ᾿ 
τριοΐζειν περὶ τὴν κτῆσιν, ορρ ἐλλείπειν, ὑπερβολή Πη1. 
1828 Ῥά. μετριάζυσαι αἱ ἀποκρίσεις τῶν περιττωμάτων 
Ζγβ4. 138 321. οἱ μετριαΐζοντες. ΟρρΡ οἱ μέγα τὸ αἰδοῖον 
ἔχοντες Ζγαῖ. 118 324. --- ὕγαῃβ μετριάσαντος (τὴν βασι- 
λείαν) ΠΕ11. 1818 226. 

περί τι Μηά. 1044 "4, 586ρ6 ΔΌδοϊυὐθ ἀδατραίας “αυβοϑίίο- μετρικοὶ ῥυθμοί Ῥγβ. 1409 81. --- ἐν τοῖς μετρικοῖς προσήκει 
πθῖὰ, αϊδραϊαίίομοπι ἱπδυποτο Αδὅ. 91 Ρ24. 18. 96 Ρ26. 
τι. 1391. ΜζΙ171. 1041 410. β6α ρ]οτυχηαὰθ αἰϊαυοᾶ νο- 
Ἑδουϊαμι δἀάϊϊαπι οϑῦ, απὸ ταοάμβ δὸ σαϊῖο ἱηνθδί ρϑηαὶ 
ἀαβηίδιαν, φιλοσοφωτέρως μετιέναι τὴν τέχνην αι}. 486 321, 85 
μετιέναι τὰς ἀρχὰς ἣ πεφύκασιν Ηα1. 1098 "4, ὀρθῶς μετ- 
ιέναι Μη4. 1044}4, ἐντεῦθεν μετιτέν Μζ17. 1041510, 
ἐκ τῶν νομίμων μετιόντες ρ81. 1444 48, πῶς μετιτέον τζὶ. 
189 "7, τίνα τρόπον μετιῶσι Ζμα 4. 644 "1 8, Βαρορίβεῖπιθ 
(εἴ Ἰοδοβ ἱπῆγβ 6 ρ δ!]δίοβ) ὅτω, τόνδε τὸν τρόπον (Βγαι διὰ 40 
ταύτης τῆς μεθοὺν ρ8. 1429 320), ὁμοιοτρόπως μετιέναι. 
Ργδϑοῖρυβ υβιξαύατη ΒοΟ ψϑυθυμπι οδῦ οὖ οὔπι οὈἰθοῖο δῦ δὺ- 
βοϊαΐα δυοσίουσὶ μοὶ δὰ Αἱοχ ρ2. 1422}24, 21, 81, 1428 
49, 11. 8. 1428 010, 28. 4. 1426818, 20,11. 6.1427529. 

8.142888, 1429520. 11. 1480 426. 12. 1480}29. 18. 45 
14832}08. 838. 1489 39, 28. 8ὅ. 144014. 837. 1448 3488, 

1444 86. 

μετοικίζ εἰν. μετοικίσαι οβ1852 588. 
μέτοικος, αοπΐ ξένος, ὄϑλος. ΟΡΡ πολίτης ΠΎῚ. 1275 37. 

3. 1215 081. ὅ. 1211 089. τὲς μετοίκως δεῖ νέμειν προστα- 50 
τὴν ΠΎ.. 1215512. 401. 1546 318. δίκαι μετοίκων πρὸς 
τὸν πολέμαρχον λαγχάνονται ἔ 8871. 1642 09. 888 15642018, 
19,26, 27. ὥσπερ μέτοικος ἐστιν ὁ τῶν τιμῶν μὴ μετέχων 
Πγδ. 1218 388. οἵ ηεγῦ. 1233 329. 

μετόπισθεν (Ηοπι Α 82) Ρβ2. 1319 55. ΠῚ 
μετοπωρινός. ἰσημερία μετοπωρινή μβ6. 3642. γδ. 371 

412. ὕδατα μετοπωρινά, νότια μβϑ8. 858 429. τὸ μετόπω- 
ρινὸν μέλι ἄμεινον Ζιε22. δ58 "27. ἐ 

μετόπωρον, ἰδὲ χειμών, θέρος, ἔαρ Ζγεϑ. 184 419. εγῃι 

θεωρεῖν, θεωρῆσαι τῆς μετρικὴς ἐστίν πο20. 1456 584, 88. 
δεῖ πυνθάνεσθαι παρὰ τῶν μετρικῶν Ζμβ18. 660 38. 

ΙῚ 
μέτριος. ὁμολογεῖται τὸ μέτριον ἄριστον [ἢ τὸ μέσον Πδ11. 

1295"4. Ηαά. 1096 "26. τὸ μέτριον ἀνα μέσον τῆς ἐνδείας 
Ν Ἂν Ξ -» .Ν ἣῚ δ ᾿ ᾧ τῆς ὑπερβολῆς τὸ ϑ. 128 529. τὸ ἴσον ἢ τὸ ἰώο ἡ ἀντί- 
κειται τῷ ὑπερέχοντι ᾧ τῷ ὑπερεχομένῳ 9717. 261 "19. 
ἐπανισῶν τὴν ὑπερβολὴν εἰς τὸ μέτριον αν] 4. 418.48. ὅσα 
δ᾽ ὑπερβάλλυσιν ἢ ἐλλείπυσι, τύτων τὸ μέτριον ἢ τὸ ἀρ- 
μόττον Ῥβ14. 1890}9. οὗ γ2. 1406 588. 8. 1406 316. 
ἅπαντα δεῖται τῆς ἐναντίας ῥοπῆς, ἵνα τυγχάνη τῷ μετρίν 
ἢ τὸ μέσα Ζμβ71. 66217. μέτριοι τὸ πλῆθος Πβ6. 1266 
27. χωρα μετρίοις χρωμένη ὕδασιν ἢ ᾧ μᾶλλον αὐχμῶσα 
μβ4.860}10. ὑσία μετρία, τιμήματα μετριώτερα ΠΤ. 
1266 28. δ6. 1292 "26. 14. 1298.380. ὀνόματα μέτρια, 
ΟΡΡ μακρότατα, βραχύτατα, δγῃ μέσα ρ28. 1484 "21. -- 
τὸν ἀφιλότιμον ὡς μέτριον ἡὶ σώφρονα ἐπαινῶμεν ΗἨδ10. 
1125}18. μέτριος, 5γῃι ἐπιεικής Η412. 1186 Ρ20 ΕὙΤΈΣΒΟΒΘ. 
τὰ μεγάλα τῶν ἠθῶν, ορρ τὰ ἀκριβὴ ἡ τὰ μέτρια ρ28. 
1484 80. --- ἡ τυραννὶς χειρίστη, μετριωτάτη (ταλχίτηθ 
ΤΟ] ογ 1118) ἡ δημοκρατία Πὸ2. 1289 Νά. --- μετρίως, 
δύῃ ὡς δεῖ ΗγΎἃ4. 1119 3217. μετρίως λέγειν, ἀο λέγειν ὅσα 
δηλώσει τὸ πρᾶγμα Ῥγ16. 1416 085. πλοῖα ἐν τῇ θαλάττη 
μετρίως ἔχειν ἢ πλευστικῶς μβϑ8. 889 49. --- μετρίως χρὴ- 
σθαι τοῖς ἀρχομένοις ΠΕ13. 1815}15. μετρίως φέρειν ἐγ- 
κλήματα ἡ ὀλιγωρίας αρ4. 1250 3440. ἀποδεχόμεθα τὸὲν 
αἰτιαν ὡς εἰρημένην μετρίως μαϑ. 846 "2. μετριώτερον (ν] 

. μαλακώτερον) εἰρήκασι ΜΑ δ. 9871.310 ΒΖ. ζῷα μετριωτέρως 
ἐνοχλόμενα ὑπὸ τῆς ὠδῖνος Ζιηϑ. 681 .51. 

φθινόπωρον παῖ. 862 "12, 11. τὸ μετόπωρον ὑγρὲν ἡ νότιον δ μετριότης τῷ μορίων, ορρ ὑπερβολή Πεϑ. 1809271. μῆκος 
ἣΥ , παῖο. 86086. ἐν τῷ μετοπώριυ, αἰδὲ ἐν τῷ ἕαρι Ζιε12. λόγυ ἢ μετριότης μήκυς ἢ βραχυλογία ρ1. 1428 49. με- 



464 μέτρον 

τριότης τῷ τιμήματος Πδιά4. 1298 481. --- τὼς μετριότη- 
τας τὸ βίν Ἰωκειν, μὴ τὰς ὑπερβολάς ΠΕε11. 1815 "2. 

μέτρον. μέτρα ἐνράν σιτηραί ἨΕε10. 1188 52. .9β 1850 9. 
εἶχον ἐπιμέλειαν οἱ μετρονόμοι, ὅπως δίκαια εἴη τὼ μέτρα 
τῶν πωλοντων 412. 1646}28, 88. Φειδώνια μέτρα ἔ 440. 
1550.44. ---’ μέτρον νοὶ οτωμίπο ταθαβγϑτι 80 ταοάυπι 
βἰσιϊβοδί, νοὶ σγϑοΐαμα ἰυβίαιηαιθ χαοάσπι, τὸ ἁρμόττον μέ- 
τρον, ἀπαπι ποα ἐχοϑὰϊ οροτίϑι. μέτρον ἐστὶν ᾧ τὸ ποσὸν 
γιγνώσκεται ΜΙ1. 1052 20. ἀεὶ συγγενὲς τὸ μέτρον Μιι. 

1068 526. ἀδιαίρετον τὸ μέτρον, μέτρον τὸ ἕν, τὸ ἐλάχιστον 1ὸ 
Μν1:. 1088 "2. 11. 1003}18. Οβ 4. 281 "2. ἀκριβὲς μέ- 
τρὸν ΜΙ1. 1052 586. τῶν κινήσεων μέτρον ἡ τὸ ἐρανῶ οραῖ 
οβέ. 281 528. Φθ09. 2656 "11. τὸ νόμισμα ὥσπερ μέτρον 
σύμμετρα, ποιῆσαν Ἠεδ. 1188 "16. κανὼν ἢ μέτρον ὃ σπυ- 
δαῖος, ὴ ἀρετή Ηγ6. 1118.3838. κῦ. 1176217. τὸ μέτρον τε 
κοινὸν ἁπάντων ἐστὶ τῶν μερῶν (τῆς λέξεως) πο. 1488 
512, ὙΔΒΙΘΩ Ῥοοὺ Π 822. μέτρον ἡ ἐπιστήμη Μιθ. 1051 
49, ᾿ἄνθρωπος πάντων μέτρον (διοίδρ) Μι1. 1058 386. κθ. 
1062 "14, 19, 1068 ". - ἔστι πόλεσι μεγέθυς. μέτρον 
Πη4..1820 486. --- τὰ μέτρα μόρια τῶν ῥυθμῶν ποά. ἢ 
1448921. ἐν τοῖς μέτροις οἱ πόδες τίνα ἔχυσι λόγον πιθ89. 
921814. οἱ ἄνθρωποι. συνάπτυσι τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ποὶ. 
1441518. μέτρα τῶν ποιητῶν, μέτρα, Εγῃ ποίησις Ῥγά. 
1406 586. 2. 1408 88, 4. εἰς μέτρα τεθῆναι ποϑ. 1451"2. 

“ 

μή 

ἔχη Οβ18. 394}10. μέχρι περ ἂν ὅ γεννήσῃ Ζγβι. 181 
518. ἰπὰθ ἴρϑαχι μέχρι: στα γϑιθῖδ οοπἰπηρίταν, μέχρι ἄν 
συστήση Ζγα21.129 "8 1, βδϑρίυβ ριπερ: περ ἀφὴ- 
κεν Ζιι48. 681 418. . πὲρ ἄν συγκυκλώσωνται 5Βἷπι 
Ζιδϑ. 538 "22. ιδ. 611 512, 87. 620}18. μα 14. 851 "18, 
--- μέχρι οὐαὶ δᾶνθεθίϊδ, μέχρι πόρρω ΨΎ12. 488 "4. μνῶ. 
4587. ΖΙβ11. 508 428. ζ.8. 561 320. η1. 581 326. 812. 
56971}521. Ζγβι. 188 028. γ8. 744 481. πχγδ. 982 8. 6. 
982.326. μέχρι κάτω Ζια16. 496 "2. πκϑ. 928 "10. 
δεῦρο ῷαϑ. 192 39. μέχρις ἐνταῦθα Ἠη1. 1149 "12. μέχρι 
πὸ μαϑ. 889"158 (μέχρι πόσυ οἱ Ἐποῖκθα ς0]] 482. 194 
"9, Μμ8. 1084511. Πθ6. 1840 Ρ42). μέχρι αὔριον Μχ8. 
10055318. μέχρι νῦν ἔ 5608. 1561 Ῥ6, εοὰ μέχρι τῷ νῦν 
μα8. 848 ν80, Ζιζ85. 580 420. Ζγβὅ. 141 484. Μα2.994 
218. λὶ8. 1074 818. πο1. 1447 }}9. μέχρι ᾧ τῷ νῦν χρόνυ 
Οα4. 2170}17 (μέχρι τὸ χρόνυ τῇ νῦν οοὰ Ε' 1, Ἐπείκθυ). 
- μέχρι ς ῥτδθροβιθοιίθυβ, μέχρι πρός ΟβΙ14. 291.19. 
μβ2. 8556. ΖΙΎΙ. 511 38,20. 7. 5168312. ὃ 2. 5218, 
11. Ζμδδ. 619}1. 12. 098 19. Μζ2. 1038 026. ρ86. 
1440580. μέχρι εἰς Ζιδ3. 821 488. 486. 54110. 
ἐπί Ζιεῖ 4. δ40 "8, 546 51. μέχρι ὑπό Ζιβι2. ὅ0451. Ζπ11. 
110 28. μέχρι περὶ τετταράκοντα μββ8. 8361}38.. 

μέχριπερ αἰϊφαοιῖο8 οοπίαποῦίπι βοτίρίαμι Θχ ῖθοὺ ΒΚ. μα] 4. 
851}18. Ζιιδ. 61112. 8317. 620}18, 48. 6831 318, δἰϊὶ 

μέτρα, ἐν μέτροις, μετὰ μέτρα, ορρ ἄνευ μέτρων, λόγος, 15 ἀϊδιίηραϊι! μέχρι περ, νοϊαϊὶ Οβι18. 2947, 10. Ζιδ 8. 5338 
ψιλοὶ λόγοι, χύδην ποϊ. 1441 329. 9. 1451 Ρ2, Ῥαδ. 1861 
"86. Ὑ2. 140412, 1406 38, 4, 6. 9. 1409 Ρ6. μέτρον ἡρωι- 
κόν, τετράμετρον, ἰαμβεῖον ποϑ4. 1459 081. 4. 1449 321. 
τὰ ἄστρα κινεῖται ἐν ἀκριβεστάτοις μέτροις κῦ. 3597510. 

μέτρα, ἀϊδὲ μέλος, μελοποιία πο1. 1441 Ῥ25. 6. 1449 "80, 80 
8ὅ. πιθδ1. 920 518. 

μετρονόμοι, ἀρ ἥ τις ̓ Αθήνησιν ξ412. 1δ846}»25. 
ΒΕΤΘΕΙΝ προσώπυ τὸ ὑπὸ τὸ βρέγμα μεταξὺ τῶν ὀμμά- 

των μέτωπον ὁ ὄνο ται, ὑπὸ τῷ μετώπῳ ὄφρυες διφυεῖς 

Ζιαβ. 49112, 14. μέτωπον φαλαίνης, διδοῖ, πώλων, ἐλε- 86 
φάντων, λέοντος, ὑσς, βοός, κυνός, ταύρω Ζιαδ. 489 Ρὅ. δ2. 
5268. ζ.33. 6178. (1. 610.328. 381. 1688»85, Φ δ. 
809}30-23. 6. 811 084, 86, 39, 80,82.,87, 85. ἱδρῦσι πρῶ- 
τον ἢ μάλιστα τὸ μέτωπον, πβι1. 868 82. ἀς 2. 98ὅ ἐν 
εἷς α τὸ μέτωπον βραδύυτεροι, πλατὺ ἐκστατικοί͵ μικρὸν 40 
εὐκίνητοι, περιφερὲς θυμικοί Ὁ Ζια 8. 491 513-14 Αὐθ. οὗ 
Βοβο ᾿ἴδν ογὰ 222. μετώπυ διαφοραὶ τίνος ἤθως σημεῖα 
(μέτωπον μέγα, εὐμέγεθες, μακρότερον, ὦ μέγα, τετρά- 
ωνον, πρ »μηκέστερον, περιφερές, περιφερέστερον, ἐπιπεδω- 
τερον. εὖὐθυ, ὀξύ, λεῖον, ῥυτιδῶδες, σαρκῶδες, ὑποκοιλότερον, 45 
ἰσχνόν, σαρκῶδες, ἀτενές, γαληνές, συννεφές, σκυθρωπόν) 
φ8. 807 08, 22, 808 82. 6. 81181, 28, 29, 88, 86, 812 

42, οὗ Εοβο αὐ 8 705, 706. --- Φθ. 811 384, 86. οἵ ΕοεξθΘ 
Απροοᾶ γρῃ 80. 

μέχρι (μέχρις Ἠη1. 1149 }12). Ἐποκθα Π 186-18. μέχρι ΝΥ 
ξϑποῦ νοι μέχρι τῶν στοιχείων ῷα!. 184 514 ἃ]. μέχρι 
τινός, μέχρι τὰ, ορρ ἁπλῶς, πᾶν ΠγΎΞ. 1280510, 21. 12. 
128218. Γα2. 816}22. Οβ18. 294}96. Ἠη8. 1150 8217. 
(μέχρι τὸ ΒΚ οχμῖθοῦ Ἠε18. 1187.380.) μέχρι ο ἔϑῃοι ἰω- 
Βηϊονὶ 
ἕως ἔβαψεν Ψγ12. 485 "8. μέχρι τύτυ (τοσύτυ), ἕως ἂν 
ᾧη2. 2482. ψβά. 416}14. μέχρι τύτυ, ἕως ὁ δοπί Αδιβ8. 
96.282. μέχρι ὃ ἐνδέχεται, μέχρι τώτυ προᾳγαγεῖν Ῥα1. 
185518. μέχρι ὅτυ ὥ «οοἂ 10 ποῖοι, ομὰ οοἁ Ε) δύ- 
ναται Οβι2. 292}21. μέχρι ὅπερ ἂν ἦ τῦτο μβϑ. 850 28, 60 
μέχρι περ ὃ δυνατόν Οβ18. 294 "1. μέχρι περ ἂν ὃ μηκέτι 

μέχρι τῷ σύνδηλος εἶναι ποῖ. 1451."21η0. μέχρι τιτυ δὲ 

522. οἱ μέχρι ΒΌΆΡΓΒ "6, 
μή; οἵ ὅ. “μὴ ἐἶναι τοδί, δἰδι εἶναι μὴ τῶτο Δα 486. -- 

ἐν οἷς ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ μή, ὼ τὸ ναί ΗΥΎ7. 1118 }8. -- μὴ 

αδαγρδίυμι ἴῃ Β᾽ῃρῸ πούϊοηϊδαβ πορϑηαὶβ, γοϊ αὶ ἡ μὴ 

ὑπομονή Αδ18. 91024, ἐκ μὴ μεγεθῶν μέγεθος εἶναι Τα, 
816}ά. μὴ λέγειν, πορᾶτα τι33, 178518. βοὰ οἵ , -- 
μὴ Ῥοβὲ νογδα σνογομᾶϊ, ἀυδιζϑημαὶ βίη. ἐθὲν οβερὸν μή 
ποτε συμφωνήσωσιν Πὸ12. 1396 "40. ἔχει ἀ ἀπορίαν μή ποτε 
ἀναγκαῖον Η ἢ ΚΙ4. 16.318. ἱπὰθ μὴ ο δοπἰαποίλνο ταοἀεδίίῃβ 
Δίδσιηδη 8 ̓ δβῖ, “μδυὰ βοῖο δῃ΄. μὴ γὰρ ἕν τῶν ἀδυνάτων ἦ ἥ 

Πὸ4. 1291 48. οἱ ἐνιστάμενοι μὴ ἐθὲν λέγωσι Ηκϑ. 1113 
086 ( οὗ ἱπέγα 61). -- μή ς ἀαάϊο! ἴῃ ΘΗ ΠΟΙΔΌΙΒ ἰμϊοστοβα- 
εἰνῖθ, ταῦτα ,δόξαν παρεῖχε μή ποτ᾽ ἐνδέχεται ᾧθ6. 2.59 8. 
ζητητέον μή ποτε τῦτο μὲν συμβέβηκε Πθδὅ. 1339 542. 
ἀπορεῖται μή ποτ᾽ κα βόλονται Ηθ9. 1189 46. ὁρᾶν δεῖ μή 

. ποτε βέλτιον (βς ἐστὶν) ἑτέρως διορίσαι Πβ 6. 1265 428. 
σκεπτέον μή ποτε τὸ ἐν τι λέγεται καλῶς ηεγ12. 1244 
Β22, (ὅτε φοβῶνται μὴ ὑχ ἕξυσι 145. 1802 Ρ43.) ἱπὰθ 
ΠΟῺ ΡΓΔΘΡΊΘΒΒΟ γϑῦῦο, ὑπὰθ ἱπίθστοσδιίο ΒαΒρΘΏβ8 εἷῦ, μὴ 

Ι ο ἰμὰ ἀυδιίδηῦοῦ οὐ τηοαδβίϊιβ δαστηδηςβ ἐδ. μή ποτε δὲ 
ΠῚ μ"αλῶς τῶτο λέγεται κι. 1172 588. “μή ποτ᾽ ὄ λέγασι 
τὸ αἴτιον Ηκ2. 1178 328. μὴ γὰρ Π μάτην τὴν πρὸς αὑτὸν 

αὐτὸς ἔχει "λίαν ἕκαστος Πβ5. 1268 341. (μή ποτ᾽ ἐκ ἐν 
ἅπασιν ἰσχύη, ἀλλὰ δέη προδιειργάσθαι ἨχΊ10. 1179 ν98, 
Β0ἃ ὁχ αἰϊαυοὶ οοαά ἰσχύει οὐ δεῖ νἱάθίαγ βοσίδοπάυσμπι 6886, 

δὺ ἔοστὶ μὴ ἐθὲν λέγυσι ῥτο λέγωσι Ηκῶ. 1172 586. συὰ- 
φέρει ουτα οορά ΙΡ οἱ αἷς ῥγὸ συμφέρη Πβ6. 1268 524.) 
μή ποτε ἐπὶ τῶν πνευμάτων τὸ αὐτὸ συμβαίνει πχς 48. 
ϑ4δ 522, μὴ “γάρ τι λέγει Εὐριπίδης Εη11. 1244 410. μή 
ποτ᾽ ἐδὲ χρήσιμος πρὸς ζωὴν ἡ ἰδέα ἡεα 8. 1217 νφ4, εἴ 
Ε 148. 1508 840. --- ἀδ φοἸ!οοδεϊομθ Ρᾶτίϊοα!αθ μή, οὔὑ. -- 
μή δθυπάαπίον ὐάίξατι θυῶσαν καὶ δεῖ εὐθὺς βιβαζειν, πρὶν 
ἂν μὴ τὰ ὦτα καταβάλη Ζιζι8. 518 "8. ἀληθευτιιός, πλὴν 
ὅσα μὲὴ δι᾽ εἰρωνείαν Η98. 1124}80. -- μὴ ἐ, μὴ ἐχὶ 
ς ἰπῇ ροβῦ ἐκ ἀμφισβητῶ, ὅχ οἷον τε Μμ8.1084}1. 
ἡμβι1.1210 488. -- μὴ ὅτι Ζγεθ. 186 427. 



μηδαμῇ 

μηδαμῇ. τὸ μηδαμὴ ταὐτόν Ταῖ. 828 Ρ2ὅ. 
μηδαμόθεν λαμβάνοντα Μὃϑ. 1121 411. 
μηδαμόσε κεκλίσθαι πη21. 889 385. 
Μήδεια Ἑυριπίδυ ποῖά. 1458 "29. 15. 1454}1. [592.1574 

428, Καρκίνν Ρβ28. 1400}10. --- ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος ὑπὸ 5 
Μηδείας ἱδρυμένον θ105. 889 "18. 

μηδείς. τὸ μηδέν. τὸ κενὲν ὀδένα ἔχει λόγον ὃ ὑπερέχεται 
ὑπὸ τῷ σώματος, ὥσπερ ἀδὲ τὸ μηδὲν πρὸς ἀριθμόν Φὸ 8. 
21518. ὥσπερ τῷ μηδενὸς ὀδεμία ἐστὶ διαφόρα,, ὅτως ἢ 
τὸ μὴ ὄντος Φδ᾽8. 215 310. 10 

μηδέποτε Ζμδ1ο. 681 380 4]. τ οςτυ ὦ 
μηδέτερος, δεῖ ἐν τῇ πολιτείᾳ τὴ μεμιγμένη καλώς ἀμφό- 

τερα δοκεῖν εἶναι ᾧὶ᾿ μηδέτερον Π΄δ9. 1294 "86. πότερον εἶναι 
δεῖ τὰς ἀρχὰς ἀιδίυς ἢ πολυχρονίως ἢ μηδέτερον Πὸ 15. 
1299 29. --- μηδέτερος, ἰ8 αἱ ποαΐγδτη 6Χ Ορροδβί(ἷ8 ἄχδ- 16 
θὺ8 αυδ!ἰαιθυ8 Βαδοὶ (οὔ ὀδέτερος), νοϊαιὶ ὁ μήτε ἀγαθὸς 
μήτε κακός. ἃ φαύλως ἐνδέχεται φίλυς εἶναι ἀλλήλοις, ἢ 
ἐπιεικεῖς φαύλοις ᾧ μηδέτερον ὁποιῳὸν Ἠθ 5. 1157 418. «ὗ 
116. 1154}6. κ2. 1178 38, ηεη2. 1288 388. ἐναντίων τὸ 
μηδέτερον μέσον Οα12. 282 318. --- μηδετέρως. ὕτως, 30 
ἐχείνως, μηδετέρως ἔχειν Μμϑ8. 1088 381. πο14. 1458}19. 
ὅταν πως φαίνηται ἐνδέχεσθαι Φγ 6. 206 3512. μηδὲ- 
τέρως ἰσχύειν πεϑ2. 884 521. 

Μηδία θ21. 882 426. 85. 888 31) 2. ἡ ἐν Μηδίᾳ χιων Ζιε19. 
552 "9. 

Μηδικὸς πόλεμος ΠΕΊ. 1807 44. Αδ11. 94.286. τὰ Μηδικά 
ΜὸΙ11. 101816. ἐν τοῖς Μηδικοῖς Πβ12. 1274518. ε4. 
1804421. μετὰ τὰ Μηδικά Πε4. 1808 Ρ88. θ6.184180. 
ὕστερον τῶν Μηδικῶν Πε8. 1808 δ. --- πόα Μηδική ΖΙιΎ 
21. 622 Ρ26. θ8. 595 "28. (40. 627 Ρ17 (Δοάἀϊοαρο 881ϊν8). 80 

Μήδιος. οἱ Μηδίν Ἑένοι ἐν Φαρσάλῳ Ζιι81. 618 "14. 
Μῆδος ΠΎ.18. 1284}1. Μήδων βασιλεῖς Πθ5. 1889 "58ὅ. ἐν 

γαίη Μήδων 596. 1576 487. 
μηθεὶς μηθέν, ἀθείς ἀθέν δἀταοάστι β6θρθ δρυὰ Ατἰβϑυοί οι 

Ἰερίθατ, 8604 ποῃ ταϊπυβ υδίϊαία οἱ δϑὺ ἔογταδ δὐϊιοϑ μηδείς, 85 
ἐδείς. οὗἹὈἩ Το ῬΆσγα 182. 

μηκέτι Ζγββδ. 148 ΡΤ δ]. , : τ τον 
μῆκος. διαστήματα ἔχει ὁ τόπος τρία, μῆκος ᾧ πλάτος 

βάθος, οἷς ὁρίζεται σῶμα πᾶν ΦδΙι. 209 5. Μβδ5. 1002 
420. μεγέθωυς ἀρετὴ τὸ ὑπερέχειν κατὰ μῆκος ὦ βαθος ἢ 40 
πλάτος Ῥαδ.186119. τὸ μῆκος τῷ πλάτυς πρότερον Οβ2. 
285319. μῆκος ἀπλατές, πλαΐτος ἔχον τζ ὃ. 148}12. ἢ 24. 
141812. ἄνω κάτω ἐναντία ἐν μήκει Φεδ. 229 "7. Οβ2. 
58424. ἔκτασις ἐπὶ μῆκος Ζιβ12. 04.216. μεγέθους τὸ 
ἣν ἐφ᾽ ἕν συνεχὲς μῆκος, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο πλάτος, τὸ δ᾽ 46 

ἐπὶ τρία βάθος Μὸ 18. 1020 812. μῆκος 4 γραμμή Φδ11. 
420 411. β2. 198 Ρ2 5. κίνησις ἐναντία ἡ ἐπ᾽ εὐθείας, ἀντι- 
κειμένη ἡ κατὰ τὸ αὐτὸ μῆκος Φθ8. 264}17. γραμμῆς 
μῆκος εὐθύτητι διηχριβωμένον μβδ. 861 ὕ10. μήκυς μέτρον 
μῆκος ΜΙ1. 1058 326. γραμμὴ πρὸς Ὑραμμὴν συντίθεται δ0 

ἢ κατὰ μῆκος ἢ κατὰ πλάτος ΟὙΙ. 299 Ρ26, ὁμοίως τῷ 
μήκει ὁ χρόνος διαιρετὸς ἃ ἀδιαίρετος, ἄπειρος ἃ πεπερα- 
σμένος μφ 480910, 19. Φθ 8. 268 814. ατ909.529. ὐκ 
ἔστιν ἀδιαίρετα μήχη ΟὙΙ. 299 “11. μῆκος σύμμετρον, 
ἀσύμμετρον Αα81. 46 580, γραμμαὶ σύμμετροι μήκει, δυ- 5 
νάμει ατ10 32. --- Ῥ]αίοπίβ οὐ ΡΙδἰοῃίοογαμῃ Ρἰδοῖτα, τὸ 
πρῶτον μῆκος ψαϑ. 404}20. τὸ μῆκος ἐκ μακρῷ ἢ βρα- 
χέος ΜΑΘ. 992."11. μ9. 1085210. νῷ, 1089 "18. ἐκ τῆς 
δυάδος τὰ μήκη ποιῶσιν Μνϑ. 1090 "22. --- μῆκος τῷ ὑρανθ 
τί Οβ2. 285 "8. μῆκος, πλάτος τὴς γῆς μβδ. 862 "17, 20 60 
Ιάδ]ον. κϑ. 898 "21. μῆκος, βραχύτης ζωῆς μκὶ. 464 "20. 
Υ. 

μηλολόνθη 4θὅ 

τὰ μήκη τῆς ἀναθυμιάσεως μαά. 841 "82. διαδιδόναι ἐπὶ 
μῆκος͵ μαῖ. 844 329. ἐπὶ μῆκος τὰ ζῷα ἢ τὰ φυτὰ φύεται 
πιζ 3. 9168.518. ῥύσις συνεχὴς ἐπὶ μῆκος μδϑ. 881 529. 
σχιστὸν ἕκαστον, ἣ μήκη πολλὰ τὸ ἕν μὸϑ. 881.310. πόρυς 
ἔχειν κατὰ μῆκος, κατὰ πλάτος βἰτι μὸϑ. 381 32, 8. --- 
τὰ στοιχεῖα διαφέρει μήκει ὦ βραχυτητι πο20. 1456 582. 
-- τὰ μήκη τῶν λόγων ποιεῖν πόθεν ἔστιν ρ88. 1484 01-10, 
οὔ 25. 7. 142839. μὴ εἶναι εὐπαρακολέθητον διὰ τὸ μῆ- 
κος Ῥαῶ. 1857511. οὗ γ18. 1414Ὁ6. τὸ μῆκος περὶ τὰς 
ἐρωτήσεις τι1δ. 114 5171. διαφέρει (τὴς τραγῳδίας) κατα 
τε τῆς συστάσεως τὸ μῆκος ἡ ἐποποιία ᾧ τὸ μέτρον ποϑά. 
1489}18. δ. 1449}12, τῷ μήκυς (ἰγαροσάϊαθ) ὅρος ποῖ. 
1451 86. 24, 1459 "18. 260. 1462 818. 

μηκύνειν. ἡ ἐποποιία τοῖς ἐπεισοδίοις μηκύνεται πο11. 1485 
ν16. μηκύνειν τὸν λόγον ρ838. 144512. 28. 1484 340. μη- 

κύνειν ἢ παρεμβάλλειν τὰ μηδὲν χρήσιμα πρὸς τὸν λόγον 
Ὑ0θ1. 157 31. μηκυνθήσεται ὁ λόγος φταϑ8. 818 "8. μηκύνειν 
(θα τὸν λόγον, ἰ ᾳ πυραγ) Μμβ. 1088 "6 ΒΖ. 

μήκων, ὁ, ἡ, μήκωνος (Υ 1 μήκονος). 
1. ῥἰαπία. μήκων καρηβαρίαν ποιεῖ, φυτεύειν συμφέρει 

περὶ τὰ σμήνη μήκωνα υ8. 4568. }80. Ζιι40. 6271 18. τῆς 
μήκωνος φύλλα, χρόα, ὁπός͵ ἄνθος, καρπός χϑ. 198 528, 81, 
Ῥ1δ, 16 (Ραρανογίβ, ΟἸδαοὶὶ, Βοθιμθσῖαθ ΒΡ γδ1). 

2. 7θοαν. α. ῥγϑβϑοῖραθ υβαγραῦαπι ἀ6 ᾿θοίποτο τῶν ὀστρα- 
κηρῶν. ἔστιν ἡ μήκων οἷονει περίττωμα πᾶσι τοῖς ὀστρα- 
κηροῖς" ἡ μήκων περίττωμα ἐστι πᾶσιν ἐν ὑμένι Ζιδ 4. 529 
11.510. οΓ Μ΄118. τόπος τῆς καλυμένης μήκωνος" τὸ 
περίττωμά, ἡ καλυμένη μήκων, ἐνίων μὲν ἐδωδὲμος, ἐνίων 
δ᾽ ὑκ ἐδώδιμος Ζιδά. 529510. Ζμδδ. 61910, 18, 680 
421. --- οἱ κήρυκες ἔχυσι τὴν μήκωνα μέλαιναν Ζιδ2. 521 
424. 4. 580 515. ὁ νηρείτης ἔχει τὴν μήκωνα ἐρυθράν" αἱ 
πορφύραι τὸ ἄνθος ἔχυσιν ἀνὰ μέσον τῆς μήκωνος ᾧ τὸ 
τραχήλων Ζιδ4. 580 31ὅ. ε1ὅ. 541 3516, 24. οΓ 8 Π 896. τὰ 
τήθυα περίττωμα δὲν ἔχει φανερόν, ὥσπερ τῶν ἄλλων 
ὀστρέων τὰ μὲν ὥσπερ ἐχῖνος τὰ δὲ τὴν καλυμένην μήκωνα 
Ζιδθ. 681 516 Αὐθ. --- ὁ. ὁ πολύπυς ἔχει τὸν θολὸν ἐν τῷ 
λεγομένῳ μήκωνι ὶ 815. 1681 "6, --- 6. τὴν καλὲ 

, “ἡ , , ΕΣ , Ε) , 3 

μύτιν ἢ μήκωνα πλείω ἢ ἐλάττω πάντ᾽ ἔχει μαλακόστρακα 
Ζιδϑ. 521 082. ν μύτις 2. (οὔ Οανίοῦ ἰὸς ἀ᾽ δπαὶ [Υ͂ 151. 
Α 516014 ΧΤῚ 887. 5 Π 856 οὐ βϑιωγῃὶ νϑυτηϊβομῦ ΑΒᾺ 40 βα. 
Εοβθ ἀν 8 818. Ε 808,28. ΚαΖμ 129,24. 182, 84. “ἴουβ 
168 ἰπίθγργδῖθβ τηοάθγπθβ ἀ᾽ Ατϊβίοίθ βοΐ ἀ᾽ δοοογὰ ροὺσ 
ΤΘΟΟΠΠΑΙΓΓΘ 4ὰ6 16 πηέροπ 680 16 016 468 το] 84 68᾽ Βυ886- 
ἸΏΔΚΟΡ ἰπ ΟΥδα8 1 594.) ἔοτύ “Νίοσθ οἂϑγ Βο᾽δηυββοῦθ 
Ὀνίίβο. οὔ Βιθ0]4 γϑγρὶ Απαὶ 281. τὴν μήκωνα πάντα 
ἔχει ἀλλ᾿ ὑκ ἐν τῷ αὐτῷ ὑδὲ ἴσην ὠδ᾽ ὁμοίως φανε- 
ράν, ἀλλ᾽ αἱ μὲν λεπάδες κάτω ἐν τῷ βαθει, τὰ δὲ 
δίθυρα ἐν τῷ γιγγλυμώδει Ζιδά. 529 529 ΑΌΡ. οὗ Ζμὸ δ. 

. 680 422. 
μ᾽ηχώνιον γυναικῶν, αυἱᾷ [1 Ζιη10. 687 381 Αὐδ. οὗ ΟΔ16π 

ΧΙΧ 116, ΤΠ ΘΒηδηπ ΡΒ γϑῖοὶ Ομ δμθ 1116. 
μηλέα. μηλέαι ἀγλαόκαρποι (Ησιι ἡ 118) κθ. 4017. μηλέαι 

φταά. 819 "22. 6. 820 "81. μηλέας ἄνθος, καρπός χδ. 196 
Ρ18. Ρίγυβ Μα]ὰβ (δι νϑϑισὶβ οὖ ἀγθδηδ). 

Μηλιακὸν πλοῖον ἢ 518. 1662 348. οἵ παροιμία. ---- Μηλιέων 
πολιτεία 512. 518. 

μηλίς, νόσος τις τῶν ὄνων ΖιθΩ5. 608 516. 
μηλολόνθη, τοίετίαν ἱπίογ τοὶ πτηνὰ ἢ ἄναιμα, κολεόπτερα, 

πτιλωτά, πτερωτά, ὅσα βομβεῖ Ζιαδ. 490 514, 1. ὃ1. 582 
428. 1. 528 }19. Ζπ10. 710510. ανϑ. 475 36. ἔχει τὸ πτε- 
ρὸν ἐν κολεῷ, ἐν ἐλύτρῳ, ἔλυτρον τοῖς πτεροῖς Ζια δ. 490 

ΝὨΩ 
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414. δΊ. 581 ΡΩ5, 582 328. Ζμδθ. 682 "14. γίνονται ἐκ 
τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς βολίτοις ᾧ τῶν ὀνίδων Ζιε19. 
δ52810. (ϑοδγαθδθυβ υἱτὶ 8 ὅαζϑθ. 16 τωοῦ Μόϊοϊομίμᾷ 
ξόπότιαποτηθηθ᾽ ΟΠ 748 οἱ Ε 812, δ6. ΜοΙοϊοπίμυβ δυγαῖδ 
80. ὅν. Μαϊοϊοπῖμα νυϊραγὶβ Καὶ 419. Μ 214. Οοἰοῃμῖδο οὗ δ 
Μοιοϊοιίμαθ 8ρ ὅὰ 194, 1. Οθούγαροθ βίθγοοσασίυ ΑΖι1 
167, 82. ἴῃ ἱποοιῖο τοϊϊπαυϊς ΚαΖμ 141, ὅ οἱ 1,δηάοἷβ ἱπ 
Βιοθθιὰ Ζοιίβοιν ΧΥ͂Π 106, 1238.) 

μῆλον. μήλων ὀσμαί Ηγ18. 1118310. μῆλα τιθέμενα εἰς 
χύτρας πκϑ. 928 "26. 

Μῆλος νῆσος θ16. 881 919. 44. 838 58. [248. 1528}80. 514. 

1862 .320. Μηλίων πολιτεία 614. 
Ψ , ε »-» - ᾿ Δ « 

μήν, οἵ μείς. αἱ τῶν μηνῶν σύνοδοι χειμέριοι μᾶλλον ἥ αἱ 
μεσότητες Ζγβά. 138 320, 22. φθινόντων τῶν μηνῶν, ὁ χρός- 

μῆλον 

νος ὅτος τῷ μηνός Ζγὸ2. 1618, 4. βά. 188 518. οἱ κατὰ τε 
σχηματισμοί Οβι4. 291 025. 

Μήν. ἀλεκτυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευκῷ (Ργιδαρ), ὅτι ἱερὸς τῷ 
Μηνὸς ἢ ἱκέτης 190. 1612 318. 

μήν. ἀλλὰ μήν, οἵ ἀλλά ρ 88 "26 οὐ ΒΣ Ζίθ ἢ ὕϑὲ αγπι 1866 
0.806. γέ μήν οἵ γέ Ρ141288. ἡ μήν, ἀἐδὲ μήν, οὗ ὁ, ἢ 

ὅδέ. ἢ μήν δὰ βἰρηϊβοδπάπμι ἀἰβραϊαιϊοπίβ ργορτθββυπὶ κὅ. 
897 14, 8ὅ. 7.401 319. ρ1δ. 1481 528, νΩ, ΕΌΘΚΟΠΙ 12. 

μῆνιγξ. 1. πιθιιῦταπα (ὠνόμαζον πάντας ὑμένας οἱ παλαιοὶ 
μήνιγγας 68111716). ἡ περὶ τὸ αἰσθητήριον μῆνιγξ" ἐδ᾽ 
ἂν ἡ μῆνιγξ καμη, ὥσπερ ὁ ἐπὶ τὴ κόρῃ δέρμα ὅταν καίμη" 35 
ἡ μῆνιγξ δι’ ἧς ἀκύει Ζγε3. 181 420. αἱ 2. 488 "8. Ψβ ὁ. 
420514. πλβ18. 961.288,Ρ4. ἐν μήνιγξιν (ΥἹ μήνιξιν) 
ἐεργμένον ὠγύγιον πῦρ (Επιρ 226). αι2. 481 582. ---- 2. μα 
ταλίθσ. ἡ καλυμένη μῆνιγξ ἡ περὶ τὸν ἐγκέφαλον, δερμα- 
τική, φλεβωδὴς Ζιγ8. 514311. α10. 495 37, 8 Αὐν. ΖμβέΊ. 80 
8652 .380. Ζγβθ. 744 510. οὗ ῬΕΠρρβοι ὕλη 7. 

μηνίειν. ᾿Αχιλλεὺς ἐμήνισε τοῖς ᾿Αχαιοῖς Ῥβ24. 1401 518. 
μήνιμα παρὰ τῆς θεῶ οβ1849 518. 
μῆνις Ὠὰπὶ τϑ8ο ζοηθτὶβ δὶ τι 14.118 }19. τὸ μῆνιν ἄειδε 

θεὰ ᾿Ιμάδα σημαίνει τι 4. 180 521. μῆνιν ἄειδε θεώ τορτθ- 86 
Βομάϊςας 84 Ῥσγοίδρογα πο19. 1456}16. 

μηνίσκος. ὁ διὰ τῶν μηνίσκων τετρωγωνισμός τι11. 1711 Ὀ1δ, 
112 38. οὗ Αβ25. 6988 ΥΥΖ. μηνίσκοι αἱ αὐγαὶ (τῷ ἡλίυ) 
ἐπὶ τῆς γῆς φαίνονται πιεῖῖ. 912}14. 

μηνοειδής ΟβΙ11. 291}22. πιεῖ. 912 514. ἀἰδ ἀμφίκυρτος, 40 
διχότομος Οβ11. 291}20. 

μηνύειν ς 866 οδίοοι! Ῥαϑ. 1868 320. ΗΙ7. 1168 39. κ2. 
1179 "12, γϑὶ ομιΐδδο οδίθοῖο Ηβ2. 1104 16. ςο 806 6 
ἴῃ μα. 844}18. μηνύειν ὅτι Ηα12. 1101}029.18. 1102 
"84, ὁ Θηιποϊδίίϊοηθ ἱπύθιτορ ρ1. 1420 527. 

μήπω μβ5.861}28. Ζγαά. 111}ά4. 12. 128.512, 28 8]. 
μήρινθον μίαν ἐπισπασάμενοι κθ. 398 "17. 
Μηριόνης ὁ Μόλυ [598. 1515 "88, 86. 
μηρὸς. μόριον μὴ ὀργανικόν, περιφερές πιςϑ. 91ὅ "21. σκέλως. 

μέρη" μηρός, κνήμη, πιίΐς Ζια 15. 494 4,54. γὙ1. 516 386. δ0 
Ζμὸδιο. 689 "7. Ζπι2. 711 2. 18.712 317,.20. κοινὸν μέ- 
ρὺς μηρὰ ἢ ἥτρυ βυβων, μηρὰ ἢ γλυτῶ τὸ ἐντὸς περίνεος, 
μηρὰ ἢ γλυτῦ τὸ ἔξω ὑπογλυτίς, ἐγγυτέρω τῆς ἀρχὴς ὁ 
μηρός Ζιαιά. 498 "9. πεϑθ. 888 "28. μηρὸς μακρός, μέγι- 
στος, βραχύς πε30. 882 588. ΖΙβ12. 504 38. 8. ὅ02 12. δὅ 
α1. 498 524, διαιρέμενος Ζιβ12. 504 31, ὀστώδης, νευρώ- 
δης, περίπλεος Φ6. 810 385, σαρκωδης ΖΙΒΙ. 499 "4. Ζμδτο. 
689 "7, 14. ἔδιμοτῖβ τὸ ἔσχατον, τὸ μέσον Ζπ13. 1112. 
πεο. 882 337,2. φλέβες διὰ παντὸς τῷ μηρῶ τείνασιν, ἡ 
μεγίστη αὐτῶν ὄπισθεν τείνει τῷ μηρῶ, ἑτέρα δὲ εἴτω τῶ μηρῶ 60 
Ζιγῶ. 512 ."18. 4. 815511. --- ἔϑιηυγ δἰ απ. τὸ θῆλυ τὰ 

μῆνα 

10 

μήτηρ 

ἰσχία ἢ τις μηρὸς περισαρκότερα ἔχει τῶν ἀρρένων φδ. 809 
γι --- Βοτοϊηϊβ, ὁ ἄνθρωπος σαρκωδὴ ἔχει σχεδὸν μάλιστα 
τῷ σώματος τὰ ἰσχία ἢ τὸς μηρὺς ᾧ τὰς κνήμας Ζιβι. 
4994, οἵ Ζμδ1ο. 689 "7, 14. ἐν τῇ συγκάμψ ει τῶ σκέ- 
λυς ἀναγκαῖον τῷ μηρῷ τὸ ἔσχατον εἰς τὔπισθεν προάγειν, 
ἐπὶ τῶν σκελῶν ὁ μηρὸς τῷ ἀνθρώπυ ἔχει τὰς κάμψεις ἐπὶ 
τὸ κοῖλον Ζπ12. 1112. 18. 712 17, 20. ἔστι τὸ κατὰ 
φύσιν τοῖς μηροῖς ἡ εἰς τὔπισθεν κλάσις πε19. 882 "88. 
οἷς βραχεῖς οἱ ὠγκῶνες ᾧὶ οἱ μηροὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ζιαι5. 
498 924. οἱ τὺς μηρὸς ὑστώδεις ᾧ νευρώδεις ἔχοντες εὖ- 
βωστοι" οἱ τὺς μηρὲς ὀστώδεις ἢ περιπλέυς ἔχοντες μαλα- 
κοί Φ6. 81085. ὅταν ὠόίνωσιν αἱ γυναῖκες εἰς ὁπότερον 
τῶν μηρῶν ἀποστηρίζονται οἱ πόνοι ταῖς πλείσταις Ζιηϑ. 
686 081. διὰ τί οἱ ἀνισταίμενοι πρὸς ὀξεῖαν γωνίαν τῷ μηρῷ 
ποιήσαντες τὴν κνήμην ἀνίστανται, ἢ τῷ θώρακι πρὸς τὸν 
μηρόν μχ80. 851 022, 38. τοῖς μηροῖς τὸ βάρος πᾶν ἐμ- 
πῖπτον κόπυς εἴωθε παρέχειν" διὰ τί τὸς μηρὸς μᾶλλον ἢ 
τὰς κνήμας κοπιῶσιν πε40. 885 280. 26. 888 Ρ14. διὰ τί 
καταβαίνοντες τὸς μηρὸς πονῶμεν πε19. 882 Ρ26, 80, 85. 
24. 888 329, 40. 886 280. συσπῶσιν οἱ μηροὶ μᾶλλον καὶ 
πλεῖον ἢ ἢ κνῆμαι, ὁ μηρὸς δέχεταί τε ᾧ σαλεύεται δι 
τὸ μῆκός τε ἔχειν ᾧ στρέφεσθαι ἄνωθεν, διὰ τί ἐν ταῖς 
ἑδοὶῖς τῶν μηρῶν τὸ μέσον μάλιστα πονῶμεν πε28. 888 Ὀ17, 
24. 888 340. 20. 882 "87, 2. --- Βἰπιῖδθ, πίθηκος ἔχει τὸν 
ἀγκῶνα ἡ τὸν (ρὸν βραχεῖς Ζιβδ. 5023 "12. --- Ἰϑοπίδ. ζῷον 
ἀσαρκότερον τὰ ἰσχία τ τις μηρύς, μνελὸν ἔχει ἐν τοῖς 
μηροῖς ὼ βραχίοσιν φδ. 809 "29. ΖΙΎ7. 618 59. --- ἀΥυπι, 
ἰσχίον ἔχυσιν ἡ ὑκ ἂν δόξαιεν ἔχειν ἀλλὰ δύο μηρὸς διὰ 
τὸ τὸ ἰσχίν μῆκος Ζμδι2. 696 51. οἵ Ζπ11. 1710}22-37, 
15.112 }82. Ζιβ12. 504.3"1 ΑὐΡ. μεγίστυς τὰς μηρὸς ἔχει 
τὰ γαμψώνυχα Ζιβ123. 604 58. --- τορυ]ΐαπι Ζπ1ὅ. 118 
422, --- μαστοὶ πρὸς, ἐν τοῖς μηροῖς Ζια 1. 4811. βΙ1. 
800 324,20. Ζμδ]10. 688.588, 7, 8, 22. ὁ θῆλυς ἐλέφας 
ἔχει τὰ αἰδοῖα ὑπὸ τοῖς μηροῖς καθάπερ ᾧ τάλλα ΖΙβ1. 
50019. --- μηρός ἰᾳ τὸ ἐν τῷ μηρῷ ὀστῶν, οΒ ἴοιμοτίϑ 
Ζιγ1. 518.586. σκέλες μέρος τὸ ἀμφικέφαλον μηρός, τὸ ἐν 
ᾧ στρέφεται ὁ μηρός, κοτυληδών Ζια 15. 494 54. 18. 498 
424. κατάγνυται μάλιστα ἐντεῦθεν (ἐν τῷ μηρῷ), μακρὸς 

᾿ 

ᾧ εἷς ὧν πε20. 888 31, 882 588. λέων μυελὸν ἔχει ἐν τοῖς 
“ΔΛ , Η , εν ἡροῖς ὦ βραχίοσιν Ζιγ1. δ10}9. ἰσχίον ἔχωσιν οἱ ὄρνιθες 

ξὺμ ἂν δέξααν ἔχειν, ἀλλὰ δύο μηρὸς ἃ τὸ τῶ ἰσχίυ 
Ύ 

μῆκος" ὥστε δοκεῖν διαιρώμενον μηρὸν εἶναι Ζμδ12. 695 51. 
Ζπ11. 110}22 -21. 15. 112}82. Ζιβ12. 504 41 Αὐν οἴ 8 
1 804. μεγίστυς τὲς μηρὸς ἔχει τὸ γαμψώνυχα τῶν ἐρ- 
νίθων Ζιβ12. 504 48. 

μηρυκάζειν. ϑπυπιοταπίυν ὅσα μηρυκάζει, τὰ μὴ ἀμφώ- 
δοντα κερατοφόρα δέ, ἕνια τῶν ἀμφωδόντων. ἔλαφος, κά- 
μῆλος, σκάρος" πάντα κατακείμενα μηρυκάζυσι μᾶλλον, 
μάμστα τῷ χειμῶνος Ζιιδ0. 682 Ρ1-8. β17. 501 385. ΖμΎ 
14. 014}5,67 δ34 (Υ σκάρος). τὰ μηρυκάζοντα, Ἐυταϊπαπιίδ, 
ΒΥῃ ὅσα μηρυκάζει, ὦ λέγεται μηρυκάζειν Ζιγ21. 522 "8, 
21, 6283.356. β11. 501 436. ιδ0. 682 "1. ὑκ ἐρεύγονται ὅσα 
ἡηρυκάζει πιά4. 895 Ρ18. 

μήρυξ. (μηρυκάζεσι) ἢ οἱ ἰχθύες, ὰ ὃν (ᾧ εἷς ἰχθὺς, ὁ σκα- 
ρός, ὃν ἢ οἱ ΡΙΚ) καλῶσιν ἔνιοι ἀπὸ τῦ ἔργυ μήρυκα Ζιιδ0. 
6832 "10 Αὐθ. (τυπιῖπ8}}8 ὅᾶΖδθ, γυϊαΐπαχ 8508}}. 16. 80ΆΓα 
ΟΙΙ 7180. Καὶ 1088, 4. ϑοδγὰβ ογούθηϑίὶϑ ΑΖι 1 18ὅ, 46.) 
Υ σκαρος. ᾿ 

μήτε ποὺ δάᾶίϊο πιθπιῦτο οογτοϊδίίνο Πεβ. 1808 δ11. 
ΓΑ ε ἜΝ , - ΄ 

μήτηρ. αἱ μητέρες διὰ τί τῶν πατέρων φιλοτεκνότεραι ΗΙΤ. 
1168 32ὅ. 4. 1160 36, 9. θ14. 1161 θ27. ηεη8. 12415. --- 



μητίζεσθαι μιγνύναι 461 

μήτηρ δηυα Ζιβι. δ00}81. ζ.22. 616518. ι4.611318. μηχάνημα. ὅπως ἦ τὸ μηχανήματος φανερὸν μόνον τὸ θαυ- 
Ζμδιο. 688 "88. οδιμθίυβ ἔδπΐπα θ2. 8806. Ζιι47. 680 μαστὸν μχβ48 3586. ᾿ 
581, 88, 681 58. μητέρες, μελιττῶν ἡγεμόνες Ζιε21. δὅ8 μηχανικός. ὄργανα μυχανικά Πη17. 1888 411, κινήσεις μη- 
429. οἰΐατι αἱ ὠοτοκῦσαι ποτιϊπδηΐας μητέρες ΖγΎΎ 2. 1Ὁ8 χανικαί μχ 848514. προβλήματα μηχανικά μχ 841 534, 
588, 154 47, 9. “-- τηϑίβρῃ ἡ ὕλη συναιτία ὥσπερ μήτηρ ε ἡ μηχανική (τὰ μηχανικα) οοπιραγαίατ οαπὶ ὀπτικῆ, ὧρμο- 
ᾧαϑ. 191514. γὴ ζῴων ἑστία τε ἢ μήτηρ κῶ. 391}14. νικὴ Μμ8. 1078 316, βυδ᾽οοία 6δὺ φεοτηοίτίθο ΑὙγ9.7684, 

μητίζεσθαι. μητίσατο (Ράττὰ 182) ΜΑ4. 98427. διδγθοπηθίσίδ ΑὙ18. 78 587. ; 
μῆτις (Επρ 8716) Ψγϑ8. 421 328. Μγὅ. 1009 "19. . μιαιφόνοι ἢ πατραλοῖαι Ῥβϑ. 1886 "28. παντελῶς μιαιφόνος 
μήτρα. 1. α. καλεῖται μήτρα ὁ καυλὸς ὼ τὸ στόμα τὴς τις Ἡκῖ. 11171710. 

- ὑστέρας, ἔνιαι τῆς μήτρας πρὸς ὃ πίπτει τὸ σπέρμα ἀλεί- ιὸ μιαρός. ᾧ φοβερὸν ἀδὲ ἐλεεινὸῈν τῦτο, ἀλλὰ μιαρόν ἐστιν 
φυσιν ἐλαίῳ Ζιγ1. 56109}14 Αὐυν. η8. δ88 822. οοΥρὰδ οὖ ποῖ. 1462 086. ἀϊδὲ τραγικόν πο1ά4. 1458 "89, 1454 848. 
ΘΟἸΪαπι αἰοτὶ ΚαΖι 100, 27. --- ὃ. βγη ὑστέρα. μεταξὺ αὖ- ΨᾺΪ Ῥοεὶ 1 24. 2ὅ. 
τῶν ἡ μήτρα τῆς ἕδρας ἢ τὴς κύστεως πι20. 892 88, μῖγμα, μίγμα. ἂθ δοοοηΐα, ἀθ ποίίοῃϑ οἵ μἶξις. τὸ μῖγμα 
89832. τὰ οτοκῶντα ἐν τοῖς ᾧοῖς λαμβάνει τὴν διάκρισιν βύλεται ἕν εἶναι αἰ1. 441}}10. ἐν δυνάμει ὄντος τῇ μίγμα- 

ὡρισμένα τὴς μήτρας, χωρισθέντα τῆς μήτρας ἔξω, ὉΡΡῚΣ τος Οβι4. 2971511. μῖγμα ἀθ ἀοοίτίπα Επιρθάος!ϊβ οἱ 
τὰ ἐν τὴ μήτρᾳ λαμβάνοντα τὴν διάρθρωσιν, ἡ κατὼ τὴν ΑπΑχαρβογαθ Φαά. 181 328. ΜΎΤ. 1012 528. Δ10. 1015}4. 
μήτραν αὔξησις Ζγβά. 1402. 1. 146 328. 6. 14255. Γ 885. νθ. 1092 ΡΥ. --- μῖγμα πρῶτον ρβγβῖοὶ, σπέρμα... ὥσπερ 
16845340. πάσχει ταὐτὸ τὸ κύημα ἐν τῇ μήτρᾳ ὅπερ ἐν τὸ γιγνόμενον ἐκ θήλεος ἢ ἄρρενος πρῶτον μῖγμα οἷον κύη 
τοῖς ἑψομένοις τὰ μολυνόμενα, οἱ δέ φασιν ἐν τῇ μήτρᾳ τι ὄν, ἢ ᾧδν" λέγω κύημα τὸ πρῶτον μῖγμα θήλεος ὴὶ ἀρ- 
εἶναι τὴν ἐναντίωσιν τῇ ἄρρενος ἢ θήλεος καθάπερ Ἔμπε- Ὃ ρενος Ζγα18. 1724}17. 20. 172884. οἵ Ηαττοὶ ἀθ ζβη δὴ 97. 
δοκλῆς" τὰ ζῷα ἐγειρόμενα φαίνεται ᾧ ἐν τῇ μήτρᾳ" ἦρε- ἔστιν ἦν μῖγμα τὸ γινόμενον ἐκ δυοῖν σπερμάτων Ζγα 19. 
μᾶσιν ἐν ταῖς μήτραις τὰ ἔμβρυα τὸ πρῶτον" ἐκ τῇ σπέρ- 126582. οὗ ββ8. 1418. , , 
ματος ἐν τὴ μήτρᾳ διαφθαρέντος γίνεται τέρατα Ζγδ1. 116 μιγνύναι, μίγνυσθαι, μεμῖχθαι. κάρη κονίησιν ἐμίχθη (Ηοπι 
41. 1. 184 “1. εἴ. 1198. υϑ. 4671 321, πδ18. 8780. Κ 467. χ829) Ζμγιθ. 678 16. --- 1. ἀδ ποδίοπο τῷ 
ὑμὴν ἄλλος τὸ μὲν πρῶτον προσπεφυκὼς τῇ μήτρᾳ, κοτυ- 3.5 μίγνυσθαι οἵ μῖξις 1. ἐδὲ τὰ μεμιγμένα ἅμα ἔστιν αἰσθά.. 
ληδόνες ἐν τῇ μήτρᾳ, ἐπὶ ταῖς μήτραις ἐπιπέφυκεν ἡ καπρία νεσθαι αἱ. 448.48. φασὶ (Απάχαρ ἘτΩρ) πᾶν ἐν παντὶ με- 
Ζιητ. 586 228. 8. 586}11 Αὐδ. (60. 6822. τὰ πολύτεκνα μῖχθαι Φα4. 1811. --- 2. τοῦ υἀϑὰ8 γατίυβ. α. βεὺ ἡ φύσις 
πολλὰς μήτρας ᾧ τύπυς ἔχει πι14. 892 Ῥ2. μήτρας ἀπέ- μίξασα ταῦτα (τὸ ἄρρεν ἢ τὸ θῆλυ ἐν τοῖς φυτοῖς) διέθηκε 
χονται οἱ Πυθαγορικοί δ 189. 1511 "28, 84, 89. ---ν] Ζγδὲ. μετ᾽ ἀλλήλων Ζγα 28. 181 521. σφόδρα μίξας μβ8. 859 
168 529. (οἵ ΡΑΠίρρβου ὕλη 68. ΑΖΎ 8. ΑΖΙ1 84. Θδ]θῃ 8 518. --- μ888 τὸ φλέγμα μιγνύμενον τροφὴ καθαρᾷ, τὸ 
ΧΥ͂ΠΒ 280. ΧΥ͂Ι 171. ΧΙΧ 862. ϑαπυβ Ζαείίθοιν ἢ ἀθβο σπέρμα μιχθήσεται τὴ γονῇ, καττιτέρῳ μιχθεὶς ὁ χαλκός 
ἃ Ιήν ἄαν Μοάϊοϊα Π219.) --- 2. αἱ καλύμεναι μῆτραι, Ἀἰπι Ζγα18. 126316,}54..20. 728 429, 21. 729 »ά. β2. 
ἜΥῃ οἱ ἡγεμόνες τῶν σφηκῶν ᾧ τῶν ἀνθρηνῶν. α. τῶν σφη- 185 14, 11. 4. 189 "18. 8. 1747108. Ζμβϑ8. 649}14. μέ- 
κῶν ΖΎΥΙΟ. 161 86. Ζιι41. 621 082, 838, 628 32, 1,18.,}27, μικται ταῖς ψυχαῖς ὁ παρὰ τῶ θεῶ χρυσός (ΡΙαὉ Πβδ. 
29. ἄσθος Ζι41. 628 380 846. αυοπιοᾶο οδρίαπίας Ζι31. δ 1264}12. τῷ ὕδατος ἢ τῦ ἐλαίν μιγνυμένων Ζγβ2. 188 
628"25. --- ὃ. τῶν ἀνθρηνῶν ΖγΎγ10. 161 86. --- 8. καί 417. μικρὸν γλυκὺ εἰς πολὺ ὕδωρ μιχθέν ΠβΑ. 1283 "18. 
τινες καλῦσιν αὐτὸν τὸν μυελὸν τὸν ἐν τοῖς δένδροις μήτραν ὅταν μιχϑὴ τὸ θερμὸν ἐπὶ ψυχρόν (ἴα οοἰτα) Ζγβϑ. 148 "4. 
φταά. 819 288. σπέρμα παχὺ ᾧ λευκὸν διὰ τὸ μεμῖχθαι (ἰμθ6886 ἰπ ταΐ- 

μητραγύρτην Ἰφιχράτης Καλλίαν ἐκάλει, ἀλλ᾽ ὁ δᾳδῦχον βἰϊοῃ6) πνεῦμα Βἰπι Ζγβ2. 1869. α18. 1725 510. ΖμβΊ. 
Ρηγ2. 1405 320, 21. 4 668 326. οἱ οἶνοι οἱ μεμιγμένοι ῬΎΖ. 1404 521. ταῦτα ὑπὸ 

μητρικὴ τιμή ἨΙ2. 1165 "27. ψυχρὺ ἡ θερμὰ ὴ τῶν κινήσεων γίνεται μιγνυμένων μὸ 13. 
μητροκτονῆσαι ΗΎΪ. 1110 529. 890 59. --- ὁ. πάντες (οἱ ἄποροι, οἱ φαυλότεροι) μιγνύμενοι 
μητρόπολις ἀτείχιστος οβ1848 312. --- χηρῖδρῃ ἡἥ μητρό- τοῖς βελτίοσι τὰς πόλεις ὠφελῦσιν ΠΎ11. 1281 585. Σόλων 

πολις αὐτὴ τὸ καλῶς βυλεύεσθαι ρ1. 1420 "22 (οὗ ἀκρό- μίξας καλῶς τὴν πολιτείαν Πβ12. 1213 "89. οὗ δ18. 1297 
πολις). . 4 1489, εὖ μεμῖχθαι δημοχρατίαν ᾧ ὀλιγαρχίαν, πολιτεία, με- 

μητροφόντης ΡΎ2. 1405 "22. , ; μιγμένη εἰπι Πὸ9. 1294 "19. 1, 8ὅ. εἼ. 1807 57, 10. --- 
μηχανᾶσθαι. ἡ φύσις μηχανᾶταί (ἐμηχανήσατο, μεμηχάνη- 6. χρώματα μιγνύμενα κατὰ τὰς ἐπιπροσθήσεις μαῦ. 842 

ται τι πρός τι νοὶ ἐπί τι, σθαι ἡ φύσις μηχανᾶται πρὸς 59, --- τὸ μεμιγμένον τῇ ἀμίκτυ ἥδιον πιθ48. 922 34. --- 
τὴν ἱκαάστυ ὑπερβολὴν βοήθειαν τὴν τῷ ἐναντίν παρεδρίαν οἱ μεμιγμένοι (1 6 τιοᾶϊ! ἱπίον ροδίδβ δὺ ῬΑ ]οβορμο8) τῷ 
Ζμβ1. 652.81,}20. γ8. 665 28. 4. 665}18. ΖγΎβ6. 146 δῦ μὴ πάντα μυθικῶς Μνά. 1091 "8 ΒΖ. --- ἀ. μίγνυσθαι ἴα 
481. κῦ. 890}88. --- ρ888 μεμηχάνηται τῇ φύσει εἰπι συνδυάζεσθαι, οοΥρὰΒ τοΐδοθγθ ὁ ἀδὺ μίγνυνται ᾧ τὰ μὴ 
Ζμγι4. θ615}"11. 8. 664 082. β8. 658 ν84. 9. 665 ΡΥ. Ζγα ὁμόφυλα ἀλλήλοις εἰτι ΖΎβΤ. 146 }9. 8. 1481. Ζιζ 28. 
4. 1113. --- πᾶσαν μηχανὴν μηχανώμενος ἔ 40. 1481 "7. 5116, 8. οὔτι ῥΥΘρΟΒ οἱ ἱέρακες οἱ διαφέροντες τῷ εἴδει 

μηχανή. τέχνης ποῖον μέρος μηχανὴ καλεῖται ἐχϑεῖ 419. -- δοκῶσι μίγνυσθαι πρὸς ἀλλήλυς ΖΎβΊ. 146 08. οτλ ἀδὶ 
εὑρημένων τῶν περὶ τὰ βέλη ἡ τὰς μηχανὰς εἰς ἀκρίβειαν 6 μίγνυται ὧν ἴσοι οἱ χρόνοι, τάλλα τὰ μιγνύμενα τὸν τρόπον 
πρὸς τὰς πολιορκίας Πη11. 1381 32. --- λύσις μυθυ ἀπὸ τῶτον αἱ Ζγβ4. 138}28, 14. 8. 141 284, "21. οὗ 7.748 
μηχανῆς, ορρ ἐξ αὐτῷ τῷ μύθυ πο1δ. 1454}1. μηχανῆ Β11. οοηΐ μοιχεύεσθαι, συνδυάζεσθαι Ζιι82. 619510. Ζγα28. 
χρηστέον ἐπὶ τὰ ἔξω τῷ δράματος ποιδ. 1454 "2. ᾿Ανα- 78118, 7. β7.146}18. ἀδ πιδτῖθα8, δγῃ ἐπιβαίνειν" οἱ 
ξαγόρας μηχανὴ χρῆται τῷ νῷ ΜΑΔ4. 9858 518 ΒΖ. --- μόλις ἐχῖνοι ὀρθοὶ μίγνυνται, οἱ ὀρεῖς ὅτε ἐξ ἀλλήλων ὅτ᾽ ἄλλοις 
πᾶσαν μηχανὴν μηχανώμενος ὁ Μίδας προσηγάγετο τὸν Ἴξει- 8ὺ)ὺ0ιλ μιγνύμενοι γεννῶσιν, ἐκείνη μίγνυται Ζγα δ. Τ1181, 80. 
ληνὸν φθέγξασθαι ὅ 40. 1481 "7. β1.146}»15. 8. 141 "22. οοηΐ συνέρχεσθαι. συνέρχεται ἢ 

Νὴ 2 



468 Μίδας ᾿ Μιλήσιοι 

μίγνυται τῷ θήλει τὸ ἄρρεν Ζγβι. 182 45.. ἀθ ταδαϊ θὰ οὺ τῶν μορίων. τῶν ἐλαχίστων παντελῶς Πδ14. 1298 316. 
᾿ ἔϑπιίηίβ. μιγνυμένων ἀμφοῖν, ὅσα τῶν μὴ ὁμογενῶν μίγνυται κραὶ πυρκαϊαί, μικρὰ ἀναθυμίασις ΜΎΪ. 811 02. .δ9. 887 

θῆλυ ΕΚ ἄρρεν. μίγνυται ὁ θῆλυς ἵππος ᾧ ὁ ἄρρην τῷ ὄνῳ Ῥ12, μικρᾶς κινήσεως τυχεῖν ν μαά. 841 "40. μικρὰ ἡ ἀμαυρὰ 
ἢ τῷ ἄρρενι ἢ τῷ θήλει Ζγα 19. 1217. βά4. 188}28. 8. παθήματα, Κ.)) ἰσχυρὰ ἢ ἐναργὴ Ψψα]. 408 321. ἀρχαί, 
14116. -- ἱκτός. αὶ πᾶν μικτόν Μνδ. 1092 ν26, οἵ δ τιμαὶ μικραί, ὉρΡ μεγάλαι. Πὸδ15. 1299 580. ε8. 1808 "18. 
μῖξις 1. μίκτον, 9ὉΡ ἁπλὸν Γβ5. 380}22. ἅπαντα τὰ ὲ μικτὰ γίγνονται αἱ στι σεις αὶ περὶ μικρῶν ἀλλ᾽ ἐκ μικρῶν, στα- 

σώματα ἐξ ἁπάντων σύγκειται τῶν ἁπλῶν Γβϑβ. 884 "81. σιάζυσι δὲ περὶ μεγάλων Πεά. 1808 ᾿" 8. δεῖ φυλάττειν τὸ 
μιχτὰ ἐκ τύτων μδά. 381 "25. ὅσα μικτὰ ὕδατος ὸ γῆς «μικρόν Πεβδ. 180782. φωνὴ μικρά, ἀϊδὲ μεγάλη, μέση 
μδὸΊ1. 884 48. --- φορὰ ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλῳ ἢ ἐκ τύτων μικτή ΥΙ. 1408 Β28, Ζγεῖ. 1788 381. πιαθ2. 906 19. διαλέγε- 
Οα 2. 268 "18. Φθ 8.20] 029. 9.266 "16. --- μᾶλλον τὸ τὸ σθαι μικρὸν πια 8. 908 388. 62. 906 "18. “μικρὸς τὸ ἦθος, 
μικτὸν συμφωνία ἢ τὸ ὀξὺ ἢ βαρύ Ψγ2. 426 "0. --- ἡδοναὶ περὶ τὴν ἥν φ2. 807 5ὅ. ὅ. 810 37. --- ἐν τυραννίδι ὑδὲν 
μικταί, ΟΡΡ ἀμιγεῖς Ηκ 2. 1178.528. 611. 1171 48ὅ. --- ἢ μικρὸν φιλιας Ηθ18. 1101 382. --- 2. ἀδὺ8 δάνογθί δ] 8. 
πράξεις μικταί (ταθάϊαθ ἱπίεγ τὸ ἑκύσιον εὐ τὸ ἀκύσιον) μικρῷ πλείων, μικρῷ μείζων Πδ16. 1800 "88. εἴ. 1801 Ὁ 
ΗΎΪ. 1110811. --- μεμιγμένως. πάντα τρέφεται. τῷ -- μικρὸν μετὰ δυσμάς μβϑ. 867 }9. μικρὸν ὕστερον τῶν 
γλυκεῖ, ἣ ἁπλῶς ἢ μεμιγμένως αι4. 442 32. μεμιγμένως, 16 Μηδικῶν Πε8. 1803 8ὅ. φανερὸν ἐντεῦθεν μικρὸν ἐπισκεψα- 
ΟΡΡ χωρὶς ἕκαστον τῶν χρωμάτων Ζιι14. 616 51 6. τῷ δια- μένοις Πγὅ. 1218 218. ΝΙΝ ἐπὶ μικρὸν θεωρήσωμεν ὼ νῦν 
βεβλημένῳ ἔνια μὲν μεμιγμένως ἔνια δ᾽ ἰδίως πρὸς εὐμέ- ΟὙ9. 299518. οὗ ἐπὶ μικρόν ΗγΎ18. 1118 227. δ11. 1126 
νειαν ποριστέον ρ81. 1442 5ὅ. 87.612. 1160 "20. 18. 1161 381,58. ιθ.Ψ 410710. 9. 1169 

Μίδας λιμῷ ἀπώλετο Πα9. 125110. ἔλαβε τὸν ΣΞειληνόν Ὁ26. κΒ. 1118 324. Εσοκθη ΠΠ ὅδ. --- ἡ ἐρυθρὰ κατὰ μι- 
ἔ 40. 1481}2. 30 κρὸν κοινωνεῖ πρὸς τὴν ἔξω θάλατταν μβ1. 884 42. κατὰ 

Μιθριδάτης ᾿Αριοβαρζάνη ἐπέθετο Πε10. 1812.5"16. μικρόν, οομὶ ἐκ προσαγωγῆς, λανθάνον Πεθ. 1808 "16. μβ4. 
Μίκκαλος, ΘΧθιιρίαπι Βομαϊπἰβ οαϊυε! ἴδ οὶ τηυϑίοὶ Αα88. 47 8617. οὔ μαθ. 848 δ16. βΑ. 8612. δ΄. 884 Ρ20. ἀχ801 

580-85. Δ)ῦ. πη18. 889 38, κατα μικρά, οοπὶ πολλαχῆ, σποράδην 
ἐἀβεραλικύνεςι ΟΡΡ μεγαλάϑδικος ῬβΙ171. 1891 524. μαά. δι "88, 81,18. 860 38. 01. 1770 νδ, --- παρὰ μικρόν. 
μικρογλάφυρος φ8. 808 380. ἃς τὸ παρὰ μικρὸν ὥσπερ ὑδὲν ἀπέχειν δοκεῖ Φβό. 197 80, 
μικροκέφαλος πλ8. 955 "6, 1. μικροκεφαλώτερον θῆλυ ἂρ- 28. οἵ Πε8. 1808 521-25. αἱ περιπέτειαι ἢ τὸ παρὰ μικρὸν 

ρενος φὅ. 809 8}. τῶν ζῴων ὁ ἄνθρωπος μικροκεφαλώτατον συΐζεσθαι ἐ ἐκ τῶν κινδύνων ἡδύ ἐστιν Ῥα11. 1871}11. ἀπάτη 
κατὰ λόγον τὰ σώματος πλ8. 955 5. ἐν τῷ παρὰ μικρόν Αα88. 41 "88 ΥΥΖ. τιῖ. 169 δ11, 16 Ὑ. 

μικ ροκίνδυνος, ΟΡΡ μεγαλοκίνδυνος Ηδ8. 1124 "7. -- ἐπὶ (ἐπὶ οἵὰ ,ϑοἀ Ζ Α0}) μικρᾷ ἔχεται τὸ ἄγονον εἶναι 
μικροκοίλιος Ζμγά. θ61 482. 8ὴ τὸ σῶμα τῶν ὄνων, Ζγβϑ8. 74811. -- συζευηνύναι τὲς 

μικρολογία. τὸ ἀκριβὲς ἔχει μικρολογίαν Μαϑϑ. 995 810 ΒΣ. ἑπτὰ ὦ τριάκοντα, ἣ μικρόν (οουθ ΠΟΥ) Πη16. 188ὅ 429. 
μικρολογία ἀκολυθεῖ τῇ ἀνελευθεριότητι, τῇ μικροψυχίᾳ αρ. -- το ἐν τοῖς μικροῖς χωρίοις Ζιι81. 618 9 ἐν τοῖς λυ- 
1251 "14, 24. προὶς χωρίοις οἱ Α0}.) 

μικρολόγος, εἶδος ἀνελευθεριότητος ἡμα 25. 1192 310. μικροσκελής, Ζιδο. 682}11. Ζμδ8. 684 510. τὸ μικροσκε- 
μικρομελής φ8. 808 129. 85 λέστερον ἀράχνιον Ζιι89. 628 526. 
μικρομέρεια. κινητικὸν (τὸ σφαιροειδὲς σῶμα Ῥαιαοοιῖ) μικρόστομος. ζῷα μικρόστομα, ὥσπερ ἄνθρωπος Ζιβτ. 

διὰ μικρομέρειαν ἡ τὸ σχῆμα ψαϑ. 405 “1 (λεπτομέρειαν 602 "8. 
οἱ Νδιοὶ Ζ(8 εὶ αγπιὰ 1864 ρ 142). -- ἐπὶ τῷ ὕδατος γῆ μικρότη ς. ὁμῖῶ πάντα χρήματα ἦν ἄπειρα ὼ πλήθει ἢ μι- 
ὼ χρυσὸς διὰ μικρομέρειαν πολλάκις ἐδομνην ὅγτι διὰ κρότητι (Απαχδρ ἔν 1) Μιθ. 1066 529. (ἡ μεταξὺ θάλαττα) 
μικρότητα, μα12. 848 39, 8. 40 διὸ μικρότητα ὀδεμίαν ἔχει δύναμιν μβϑ. 869 35. μικρότης 

μικρομερής μ ΜΎϑ. 812 517. ΟΡΡ μεγαλομερής ὁγ5. 808}527. τὸ σώματος  Ζγαϑ. 1117.39. Υ1. 749 ἸΩ οΓ 151 518. μι- 
τὸ μικρομερὲς λεπτόν, ἀναπληστικόν Ογδο: 808 Ρ27. ΕΒ. κρότης τῶν ὄγκων 2γγ3. 184.519. περὶ μεγέθος κα  μυιρό- 
880 82. μικρομερέστατον ὼ λεπτότατον τὸ πῦρ, τὸ φώς τητος τῶν πραγμάτων πόθεν σκεπτέον Ρβι9. 1898 348-21. 

ΜΑΒ. 989."1. ΑδΙ1. 9429, στασιάζυσι διὰ μικρότητα, δι ἀνομοιότητα ΠΕ 2. 1802 "4. 
μικρόμματος φ38. 808 380. 46 μιιρότης φωνῆς, ορρ μέγεθος Ψβ11. 422 080, οἵ μικρο- 
μικρβοπόνηρος, ΟΡ μεγαλοπόνηρος Πδ11. 1295}10. φωνία. 
μικροπρέπεια, ἀοῇ Ηβ1. 1107.}20. δ4. 1122 380. ηεβ8. μικρότριχος. ὁ ἄνθρωπος μικρότριχον πλὴν τῆς κεφαλῆς Ζιβι. 

1221.511. περὶ μικροπρεπείας Ηδ4-6. ηεγθ. ἡμαϑ1. 49817. 
μικροπρεπής, ἀοῇ Ηδ6. 1128.321-81. ηεβϑ. 1221 386. γδ. μικροφωνία ᾿ὶ μεγαλοφωνία, ἀἰδβὲ βαρὺ ἡ ὀξύ Ζγετ. 1818. 

1288 "4, Ἡμα21. 1192 δῦ. ὴ ἐκριβολογία μικροπρεπές Ηδ4.  μικρόφωνος, ΟΡΡ μεγαλόφωνος Ζγεῖ. 188}10. μικρόφωνά 
1122 58, πρόσωπον μικροπρεπές φθ. 811 "12. ἐστιν ἐν τῷ ὀλίγον ἁπλῶς εἶναι τὸ κινύμενον Ζγε. 181514, 

μικροπρόσωπος φ8. 808 580. μικροψυχεῖν πθ9. 890}11. 
μικρορροπύγιοι ὄρνιθες ΖΙβ12. ὅ04 584. μικροψυχία κι. 8391."28. ἀοΓ Ηβῖ7. 1107}28. ηεβ8. 1221 
μικρός. 46 ποδίοηθ τῷ μικρὰ 86 ἀ6 ῬΙανοπίου Ρυϊποῖρίο τὸ ὅ10. ἀρ!. 1260 52. 8. 1260 827. 7. 1251 "160-25. μικροψυ- 

μέγα αὶ μικρόν τ μέγας. 1. μικρὸν τοῖς μεγέθεσιν εἶναι 58 χία ἀκολυθεῖ τὴ ἀνελευθεριότητι αρῖ. 1251 "15. περὶ μικρο- 
τῶν φερομένων (6 ἄστρων) ἕκαστον͵ μα8. 889 584, τὸ ψυχίας Ηδ1-9. ηεγδ. ἡμαξθ. 
τοσονδὶ Ὁ μοιρὸν ὁ ὕδωρ, ΟΡΡ τὸ πᾶν ὕδωρ μα8.840312. μικρόψυχος, ἀοῦΗδΤ. 1128 δ10. 9.1125 "11. ηεγδ.1288 
οἱ μικροὶ ἀστεῖοι ὼ σύμμετροι, καλοὶ δ᾽ ὅ ΗδΤ. 1128 "7. 418, 26. ἡμα26. 1192 582. ὁ μικρόψυχος ὀδενὶ ἐπιβυλεύει 
ἐν μικρῷ κόσμῳ, ΟΡΡ ἐν μεγάλῳ Φθ8. Ὁ 2562}26. εἶν τῷ ΠΕ11. 1814516. μικροψύχυ σημεῖα φ8. 808 529-81. 
πολλῷ ἀέρι τρίγωνα πλείω ἃ τὰ στερεὰ ἢ τὰ μικρὰ (Δοτὶ οὐ Μιλήσιοι ἀξύνετοι Ἠη9. 1151 39. Μιλησίων πολιτεία 515. 
ἴᾳ τὰ ἄτομα) ἔσται Οδδ. 812}80. ἐκ τῶν φυλῶν αὶ 516. Κίος ὁ ἀφηγησάμενος τῆς Μιλησίων ἀποικίας ἢ 411. 



Μίλητος 

15858}88. Νηλεῖδαι κρατῶντες Μιλησίων ἢ δ1δ. 1562 329. 
πόλεμος πρὸς Ναξίυς, πρὸς Πριηνέας ἢ 518. 1662 "46. ὅ84. 

εὸ 
1566 48. πάλαι ποτ᾿ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι ἢ 516. 1662 
νβ (οὔ παροιμία). Θαλῆς ὁ Μιλήσιος Οβ18. 2394.5"80. Πα11. 
1259 36. ᾿Αναξιμένης ὁ Μ. μβΊ1. 8365 318. Ἱππόδαμος ὁ 
Μ. Πββ8. 1261}22. Τηλεκλῆς ὁ Μ. Πὸ 14. 1298 318. --- 
τῆς Μιλησίας ἐν τόποις γειτνιῶσιν ἀλλήλοις Ζιθ 28. 60ὅ 
26. 

Μίλητος Πα11. 1259518. τυραννὶς ἐν Μ. ΠΕε1 δ. 18305517. 
μίλθον ρϑὺ θυτοόγθπὶ βου ρίαμι μγ7. 878 328. οἵ μῖλτος. 
Μιλτιάδυ ψήφισμα ῬΎ1Ο. 1411510. 
μίλτος. ψὰ κεγχρίδος ἐρυθρὰ ὥσπερ μίλτος Ζιζ 2. 689 426. 
ἡ ξηρὰ ἀναθυμίασις ποιεῖ τὰ ὀρυκτά, οἷον μίλτον (μίλθον 

μῖξις 469 

»48. ἐν γραφικῇ εἴη ἂν τις ἀγαθὸς μιμητής ἡμα19. 1190 
481. μιμητὴς ὁ ποιητής πο2δ. 1460 "8. 24. 1460 58, οἵ μί- 
μησις Ρ 469 "41. τὴ μὲν ὁ αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὃ μήρῳ 
Σοφοκλῆς, μιμᾶνται γὰρ ἄμφω σπυδαίυς, τὴ δὲ ᾽Αριστο- 
φάνει, πράττοντας γὰρ μιμᾶνται ἢ δρῶντας ἄμφω ποϑ. 
1448 "26, οὗ μίμησις Ρ 469 552. 

μιμητικός. τὰ γαμψώνυχα πάντα μιμητικά Ζιθ12. 891}026. 
,ἷ 

ὁ ἄνθρωπος τῶν ἄλλων ζώων μιμητικωτατόν ἐστιν πο. 
1448}7. πλθ. 956514. ἡ φωνὴ πάντων μιμητικώτατον 
τῶν μορίων ἡμῖν ῬΎΙ. 1404 322. οἱ διθύραμβοι ἐπειδὴ μι- 
μητικοὶ ἐγένοντο πιθ1δ. 918 019. καθάπερ ἡ ἐν ταῖς ἄλλαις 
μιμητικαῖς τέχναις ποϑ. 1451 380. ἡ ἐν ἑξα μέτροις μιμη- 
τική ποθ. 1449 "21. 

ΒΚ, οὕ Υ) μΎ7. 878 328. ᾿ ᾿ Μ πη Θτιλὰ 8 ΟοἸορβοπίυβ, ρορίβ οἱορίδουβ 7. 626. 1584 87. 
Μίλων Ηβὅ. 1106}8. Μίλων Κροτωνιάτης πολυφαγος 471. ῖα μιμνήσκεσθαι. μεμνῆσθαι, ἀκ μν1. 449 "20. 2. 462 510, 

1558 }ά. . 529, οὗ μνήμη. --- μνησθῆναι περί τινος, ταθαϊίοπθεη ἔδοογθ, 
μιμεῖσθαι. λέγεται Δυκῶργος τὰ πλεῖστα μεμιμῆσθαι τὴν .μα8. 848 "18. Ζιεϑ. 542}25. 

Κρητικὴν πολιτείαν 1810. 1271 "22. προσήκει τὰς υἱεῖς μι- μῖμος. ,αυματοποιὸς ἢ μῖμος ἢ συρικτής πιηθ. 911 38. --- 
μᾶϊῖσθαι τὰς τῶν πατέρων πράξεις ρ2. 1422 380. θέναρ κα- οἱ ΣΣξωφρονος ᾧὶ '᾿Ξιενάρχν μῖμοι ποὶ. 144110. 61. 1488 

κῶς ᾧ ἀμυδρῶς μιμώμενον πτέρνην Ζιβ 8. 802 "9. γίνεται 320 510. Βογπαγβ Ὑταροθᾶ ρΡ 188. 
κύκλος ὅτος μιμύμενος τὸν τῷ ἡλίν κύκλον μαϑ9. 846 86. ; 46} μίνθην ἐν πολέμῳ μήτ᾽ ἔσθιε μήτε φύτευε πκ2. 928 39 
- ὁ ὑποκριτὴς ἀγωνιστὴς ἢ μιμητής, ὃ ὁὲ χορὸς ἧττον 
μιμεῖται πιθ1δ. 918 Ρ28, οΓ}18. μιμεῖται ἡ τέχνη τὴν φύ- 
σιν μὸϑ. 8816. τὸ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις 

(ΤΒθορὴν οὰ ϑίδροι 1644 ρ 8185), οὗ παροιμία. (Μομίμα 
βαῖϊνα 1 ϑργϑηρϑὶ. Μοηΐδα ρἱρογίία ᾧ. ΕἾΔδΒ 176. οὔ 1δπρ- 
Κανοὶ Βού ἃ βρᾶν Οὐίθοβθῃ ῥ ὅ4 οἱ 108.) 

ἐκ παίδων ἐστίν ποά. 1448 5. ΨᾺΠΟΑΙ 110. μιμεῖται ὁ 36 Μινυὰς γὴ ἔ 596. 1516512, 27. 
᾿ ᾿ , ᾽ ,ὔ ε , » ᾽ ἢ αὶ κ 

ποιητὴς τὰς πράξεις ποϑ. 1451 Ρ29, οὗ μίμησις. Ὅμηρος μινυρίζειν. ὁ μελανάετος ὁ μινυρίζει ἐδὲ λέληκεν, ὁ ὑπά- 
ι ἐμιμεῖτο τὼς ἀρχαίας πολιτείας ΗΎ δ. 1118 38. --- ι- 

σθαι ρά88. ἡδέα οἷον τό τε μι έμενον (οοὰ Ὁ ΨᾺΙ Βρεὶ, 
μεμιμημένον ΒΚ), ὥσπερ γραφικὴ Ὁ πὐηρθρθρτν ποιητική, 

πᾶν ὃ ἂν εὖ μεμιμημένον ἦ, κἂν ἦ μὴ ὑδ 

ετος πεινὴ ἀεὶ ἡ βοᾷ ᾧ μινυρίζει Ζιι82. 618 "81, 619 38. 
Μίνως Πβ᾽ῚΟ. 1271 }81, 88. η10. 1829 Ρά, 6, 25. 681. 886 

428. ὅ νομίζων ᾿Αριστοτέλης ἀναιρεῖσθαι τὸς παῖδας ὑπὸ 
αὐτὸ τὸϑδο τῷ Μίνω 448. 1550 087. 

μεμιμημένον Ῥα11. 1811 Βθ. ἴοτῦ Ρ688 ἢ πάντας (οἱ πάντα) Μιξιδημίδης Ῥβ28. 1898 "28. 
ὡς πράττοντας ᾧ ἐνεργᾶντας τὸς μιμυμένες πο8. 1448 
424. --- μιμητός. τὰ μὲν ἀμίμητα τὰ δὲ μιμητὰ τῇ 
ψυχὴ πκθ10. 951 51. 

, τ ν᾿ ν κ Ν ΝῚ ΟῚ . - ᾿ Ψ 
μίμημα. ταῦτα (τὸ ἄρρεν Ὁ τὸ θῆλυ) μιμήματα τῶν ἀρ- 85 

χῶν ἐκείνων ἐστίν ΜΑ6. 988.21. τὰ ὀνόματα μιμήματά 
ἐστιν Ῥγ1. 1404521 (ἀΐδὲ σύμβολα οὗ ΥΥΖ δὰ ε1. 10 44). 
ὅσον δεῖ σε λόγω μίμημα, φέρε πόθω τέχνασμα ρ29. 1480 
Δ7, περὶ τὸς βίως πολλὰ ἂν θεωρηθείη μιμήματα τῶν ἀλ- 
λων ζῴων τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς Ζιι1. 612 Ρ18. ἐν τοῖς μέ- 40 

3 ν᾿ 
λεσιν αὐτοῖς ἐστὶ μιμήματα τῶν ἠθῶν Πθ5. 1840 589. τὸ 
χαίρειν τοῖς μι ἡμασι πάντας πο. 1448 }9 ΨᾺ] Ῥοοΐ1 10. 

μίμησις. οἱ Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν εἶναι, Πλά- 
των ὁὲ μεθέξει ΜΑ6. 987}11, 18. --- ἀκροώμενοι τῶν 
μιμήσεων γίνονται πάντες συμπαθεῖς Πθδ. 1840 512. ἡ μί- 45 
μῆσις διὰ τί ἡδονὴν ποιεῖ ποά. 144812-19. ΨῊΙΪ ΡοΘΓ 111. 
ἐποποιία, αὶ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις, ἔτι ὁὲ κωμῳδία ᾧ ἡ 
διθυρα μβοποιική, πᾶσαι τυγχανυσιν ὅσαι μιμήσεις τὸ σύνολον 
ποῖ. 1441 216. (μίμησις χυϊὰ εἰρηϊβοοῦ ΨᾺ] Ῥοϑὶ 1 88.) 
ποιητὴς κατὰ τὴν μίμησίν ἐστιν ποθ. 1451 "29. τες καλυ- δ0 
μένος ἸΞώφρονος μίμως μὴ φῶμεν εἶναι λόγυς ἢ μιμήσεις 
681. 1486.310. ΒοΥΙπαγβ Ὑγαροθᾶ ρ 186. αἱ μιμήσεις δια- 
φέρεσιν ἀλλήλων τρισίν, ἐν οἷς ἢ ὰ καὶ ὡς πο1-8. ἅπασαι 
(αἱ ποιητικαὶ τέχναι) ποιῶνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ ἢ λόγῳ 
ἡ ὡρμονίᾳ πο1. 1441 522,21. μίμησις ἐποποιική, διηγη- 55 
ματική, ὄραματική, τραγική ποθ. 1461 "26. 34. 1469 088, 
81.4. 144885. τῆς πράξεως ὁ μῦθος ἡ μίμησις ποθ. 
1450.54. 8. 1451381. κἀν γὰρ ἀνωμαλός τις ἡ ὁ τὴν μί- 
μῆσιν͵ παρέχων αὶ τοιῶτον ἦθος ὑποτιθείς ποι. 1454521. 

μιμητής. ὁ ὠτὸς κόβαλος ἢ μιμητής Ζιθι2. 591 028. 276. 60 
1521 082. ὁ ὑποκριτὴς ἀγωνιστὴς ἢ μιμητής πιθ1δ. 918 

μῖξις, μίξις, οοδὰ ἰῃμ δοοθηῦα ἱποοπβίδηθιδη βοσναν ΒΚ, 
1} Ῥὰν 412. --- 1. μίξεως ποῖϊο δχροιϊας Γα 10. ἀϊΐδὲ 
ἁφή, θέσις Μμ71. 1082521. οὗ η2. 1042 Ρ29, μίξις οἱ 
κρᾶσις, ἀϊδὲ σύνθεσις Γα10. 828.39. ἡὶ πέφυκε τῷ τυχόντι 
μίγνυσθαι τὸ τυχόν ΜΑΒ. 989 Ρ2 ΒΖ. ἐχ ἅπαν ἅπαντι μι- 
κτέν, ἀλλ᾽ ὑπάρχειν δεῖ χωριστὸν ἑκάτερον τῶν μιχθέντων 
Γα10. 821}21. ΜΑΒ. 989 νά ΒΖ. σωμάτων ἡ μῖξις ἢ 184. 
1609 Βά4. (μίγνυσθαί φασιν --- Ἐπὰρ --- ὅσων οἱ πόροι 
σύμμετροι πρὸς ἀλλήλυς εἰσίν Τα8. 824 Ρ84.) μίγνυνται ὧν 
τὰ ἔσχατα ἕν αι1. 441480. μικτά ἐστιν ὅσα ἐναντίωσιν 
ἔχει τῶν ποιύντων Τα 10. 828 381. 184. 1509 ΡῬ4δ. μικτὸν 
ΠΥ ) “ ν Ἣν», Ἂς ἣ Ν . , 

ὃ ἂν εὐόριστον ὃν παθητικὸν ἢ ἢ ποιητικὸν ὦ τοιότῳ μικτόν 
Γαϊ0. 828 020. εἴπερ δεὶ μεμῖχθαί τι, τὸ μιχθὲν ὁμοιομε- 

, ΠῚ , α΄“. ν᾿ 
ρές, τὸν αὐτὸν λόγον ἔξει τῷ ὅλῳ τὸ μόριον Γα 10. 828 
410, 9. ἡ μίξις τῶν μικτῶν ἀλλοιωθέντων ἕνωσις Τα 10. 
828 22. ἡ μίξις πρὸς τὴν αἴσθησίν τί ἐστιν Τὰ 10. 821 
582. μίξεως εἴδη αἱι8. 440.581-"18. κρᾶσις εἶδος μίξεως 
τὸ. 122}26-81,128 34. --- 2, γοῦ μῖξις ἀϑὰ8 νδγῖαβ, τὸ 
ἁλμυρὸν ἐν μίξει τινός μβ8. 858}84. μῖξις ἐν ἀριθμῷ 
εὐλογίστῳ, περιττῷ Μνβ. 1092 Ρ27. --- πότερον μίξει ὁ 
ἀριθμὸς ἐκ τῶν ἀρχῶν Μνὅ. 1092 524. --- μίξις τῶν εὐ- 
πόρων ἢ τῶν ἀπόρων ΠδΒ. 1294 "16. μίξις ὀλιγαρχίας ᾧ 
δημοκρατίας βῖτν, ὅροι τῆς μίξεως Πδ 9. 1298 584, 17, 1294 
486, "14 (βγη σύνθεσις, συνδυασμός 1294 586, }2). --- μῖξις 
ἴᾳ συνδυασμὸς τῶ ἄρρενος ᾧ τῷ θήλεος. οὖ μιγνύναι ρ 481 
560. τύποι πρὸς τὴν μῖξιν χρήσιμοι, διαφέρει τὰ μέρη τὰ 
πρὸς τὴν μῖξιν τοῖς σχήμασιν Ζγβ1. 146}22. «2. 716 Ὁ8. 
ἐν τὴ τῷ ἄρρενος μίξει ᾧ τῷ θήλεος δεῖ συμμετρίας, κα συμ- 
βάλλεται πρὸς τὴν μῖξιν σῶμα ἐδὲν τὸ ἄρρεν, τἄλλα τῶν 
ἐκ τοιαύτης μίξεως γινομένων συνδυαζόμενα φαίνεται Ζγδ2. 



410 μιξολυδιστί μνημονικός 

161528. β8. 148588. 1. 146}12, μῖξις μὴ ὁμοφύλων 
Ζιθ28. 607 341. ἡ κυρία θεὸς τῆς μίξεως ΖΎβ2. 180 320. 

μιξολυδιστί. ἡ μιξολυδυστὶ καλυμένη ἁρμονία ποία τις Πθὅ. 
1840}1. 

μισανθρωπία ἀκολυθεὶ τῇ ἀνελευθεριότητι αρτ. 1251 "16. 
, μίσγειν, μίσγεσθαι, οὔ᾽ μιγνύναι Ρ 461 60. ἂν συνεχῶς 

Ζιεῖδ. ὅ47 39. 

Μναμοσύνας θύγατρες, Μᾶσαι 625. 1688 Ρ24. 
μναμόσυνον φιλίας (1ὰ δηίίαυο ερὶρτ) θ1388. 848 "82. 
Μνασέας (Φωκεύς) Πε4. 1804 211. 

ς Μνασίθεος ᾿Οπυύτιος πο26. 1462 37. 
μνεία. μνείαν ποιεῖσθαί τινος, περί τινος Π|β8. 1268 .}81. δ 8. 

Φ Ν Ὶ , Ἄ λ 2 : 
μισγηται ὦ μὴ διαλείπη χρόνον τινά ὕτως ὀχευόμενα, τα- 
χέως ἄγονον τὸ θῆλυ γίνεται" διὸ καὶ συνεχῶς μίσγυσιν ὅτως 
οἱ περὶ ταῦτα πραγματευόμενοι Ζιζ28. 511 Ὀ11, 18. 

, μισεῖν ἡ φιλεῖν, πάθη μετὰ σώματος ψαὶ. 408 318. πέρα τὸ 
μισεῖν, ορΡ πέρα στέρξαι (ἔν ὕγαρ δάεβρ ὅ8) Πη1. 1828 

1298 28. ηὅ. 18326}85. Φβά. 196417. 69. 26518. 
μαϊ4. 8521. ὅταν ποιησώμεθα τὴν ἐνδεχομένην μνείαν 
Πδ2. 1289 528. περὶ τῶν λοιπῶν ἀποδοτέον μνείαν Ζμβ14. 
658}18. μνείαν ἔχειν τῆς γενομένης συνηθείας ἯΙ 8. 1165 
588, ὅ τι ἢ μνείας ἄξιον Πβ12. 1214 "17, 

416. τίνας φιλῦσι ᾧ μισῶσι ᾧ διὰ τί Ῥβά. - μισητόν τε 
ὼ ἡδὺ ἄλλο ἄλλῳ Ηδ14. 1128 528. μισητά, βγη λυπηρά, 
φαῦλα, ορρ ἡδέα, φιλητά Ηκδ. 1116 .412. «11. 1100 "8. 
7018. 1118 525. 1: 

μισθαρνεῖν. τὸ τῶν βαναύσων ἡ μισθαρνώντων πλῆθος Πδ13. διδαχὴς πολλὰ ζῷα κοινωνεῖ Ζιαι. 488 νΩ δ. θ1. 68931. τὸ 
12986.}29. μισθαρνεῖν περὶ τὰς ἐριστικὸς λόγυς τιϑά. 188 αὐτῷ τῶν τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ μνήμη, ὅπερ ἢ ἡ φαντασία 
587. μνὶ. 450 328. οἵ φαντασία ᾧ μνήμη Ηη5.1147}δ. ἡ μνήμη 

μισθαρνία, μόριον τῆς χρηματιστικῆς Πα11. 1258 "25. τὸ γενομένε μν1. 44915. ὅταν ἅμα ἥ τε τῷ πράγματος 
μισθαρνικαὶ ἐργασίαι ΠθἈ2. 18871}18, τέχναι ηεα 4. 1215 90 γίνηται κίνησις ἢ ἡ τῷ χρόνυ, τότε τὴ μνήμη ἐνεργέϊ μνῶ. 

481. αἱ μισθαρνικαί οαϑ. 1848 329. 4532 024. 1. 450 319, 449}22. μνήμη, ἀοῇ φαντάσματος, 
μισθός. τῶν μισθῶν διαιρεῖν τὰ εἴδη ρ81. 1444 581. ἄρνυσθαι ὡς εἰκόνος ὃ φαντασμα, ἕξις μν1. 451 314. οἴ Αδ΄19.100 

τὸν μισθόν ΠΎ16. 1287586. τάττειν ζημίαν, μισθὸν τοῖς 42, 9986. τὸ4. 126 06. δ. 12518. κοινὸν ψυχῆς ἢ σω- 
δικάζυσι Πὸϑ. 1294389. 14. 1298}18. πορίζειν μισθόν μᾶτος μνήμη αι1. 488 38. τοῖς ἐν κινήσει πολλὴ ὅσιν 
Πὸ18. 1297387. μισθός ἐστι τοῖς ἐχκλησιάζυσι ΠδῈ1δ.3: γίνεται μνήμη μν!]. 4502. αἱ φολλαὶ μνῆμαι τῷ αὐτὰ 
1800 82. μισθὸς τῷ ἄρχοντι δοτέος τιμή ΗΣΕ10. 1184}6. πράγματος μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελῶσιν ΜΑ 1. 980 
λαμβάνειν μισθόν Πὸ 6. 1298 386. μισθὸς δ᾽ ἀνδρί (Η68. ε810). Ρ29. Αδ19. 100 35. ἡ μνήμη ἢ ἐμπειρία ἡ ἀγχίνοια αρά. 
ΗΙ1. 1164227. ἢ δ58. 1670511 (Πιτθέως γνωμολογία)). 1250 4856. ἀγαθὰ εὐφυΐα μνῆμαι (βοτὶοπάσπι μνήμη, ΝᾺ 
συνηγορεῖν ἐπὶ μισθῷ ρ81. 1444 520, 85. Ἐμοῦ ρῥ 49) εὐμάθεια ὠγχίνοια Ῥαθ. 1862 Ρ24. --- μνήμης 

μισθῶν. μισθωθέντων ἢ πραθέντων ρ8. 1425 "28. μισθωσα- 8ὃὲῦι ἀνάληψις, λῆψις, μνήμην ἀναλαμβάνειν, λαμβάνειν μν3. 
μῆνος ὑλίγωυ Πα11. 1259 "18. 451320-28. κατὰ τὴν παραδεδομένην ἀλλήλοις μνήμην Οαϑ. 

μισθοφορὲν πορίζειν Πεδ. 1804 "21. 21014. ποιεῖσθαι μνήμην περί τινος Ζμαδ. 645 382, κἰϊπὰ 
μισθοφορεῖν. τὸ μ. πάντας δημοτικόν Πζ2. 1817 5»8ὅ, δὲ Ὅμηρος μνήμην πεποίηκεν Ῥγ 12. 1414 16. --- ἀκροά- 
μισθοφόρος. κατέστησε τὰ δικαστήρια μισθοφόρα Πβ12. ματα ἢ ὁράματα πολλὰ ᾧ μνῆμαι Ηκ3. 1178 "19. τῶν 

1274 49. --- ποιεῖσθαι πολίτας τὺς μισθοφόρυς Πεϑ. 1808 δ πεπραγμένων ἐπιτερπεῖς αἱ μνῆμαι ΗΙ4. 1166 525. --- μέρη 
δι, Ῥβ28. 1899 "2. τιμὴς μνῆμαι ἐν μέτροις ἢ ἄνευ μέτρων Ῥαδ. 1861 384. 

μίσθωσις, συνάλλαγμα ἑκύσιον Ἠεδ. 1181 54. ἡ μίσϑωσις, μνημονεύειν, ταθιιοτθπι 6886. μαθητικώτερα τὰ δυνώμενα 
χρῆσις τὸ κτήματος κατὰ συμβεβηκός ἡἠεγ4. 1282 38. μι- μνημονεύειν ζῷα τῶν μὴ δυναμένων ΜΑῚ. 980.}22. μνη- 
σθώσεις ᾧ τὰ δημευόμενα διοικᾶσιν οἱ πωληταί ἢ 401. μονεύεται τὸ μὴ παρὸν μν1. 450 327, 6}12. ὅσα χρόνι 
1545 34. 40 αἰσθάνεται, ταῦτα μόνα τῶν ζῴων μνημονεύει, ᾧὶ τύτῳ ᾧ 

μισόπολις ρ81. 1442 818. αἰσθάνεται μν1. 449 "29. οἵ 449 22, 450 419. 2. 451 129, 
μισοπονηρία ἀκολυθεῖ τῇ δυοιαιοσύνη αρδ. 1250 "24. ᾿ τὸ μνημονεύειν, ἀοῇ φαντάσματος, ὡς εἰκόνος ὦ φαντασμα, 
μῖσος. περὶ μίσως, τίνας μισῶσι ὦ διὰ τί Ῥβ4. τὸ μῖσός ἕξις μν1. 451 315. αἰδὶ ἀναμιμνήσκεσθαι μν]1. 449 ν4. 3. 

ἐστι αὶ πρὸς τὰ γένη, ἡ ὀργὴ ἀεὶ περὶ τὰ καθ᾿ ἕκαστα 4536. --- τὰ μέτρα πάντες μνημονεύσσι μᾶλλον τῶν 
ΡβΑ. 1382 46. 45 χύδην Ργϑ. 1409 "7. μνημονεύομεν μᾶλλον οἷς ἂν ἕωθεν 

μισόφιλος ρ81. 1442 518. πρῶτον ἐντυγχάνωμεν πλῦ. 966 58. χρόνοι μακροί, ὥστε 
Μιτυληναῖοι. ὁ Μιτυληναίων λιμήν σ918511. 288. 1521 μηδένα μνημονεύειν μαιά. 851 Ρ20, 12 (μνημονευθῆναυ). --- 

58. Πιττακὸν εἴλοντο ΠγΎ14. 1285 385. Μυτιληναῖοι Ξαπφὼ οἱ ποιηταὶ αὐτῆς (τῆς κωμῳδίας) μνημονεύονται ποῦ. 1449 
τετιμήκασιν Ῥβ28. 1898 }12. 4 (ὅγὴ αὶ λελήθασιν 338). --- μνημονευτός. μνημονευτὰ 

Μιτυλήνη Πεά4. 1804 54. 10. 1811 26. 80 καθ᾽ αὐτὰ μὲν ὅσα ἐστὶ φανταστά, κατὰ συμβεβηλὸς δὲ 
μίτυς, τί ἐστι Ζιι40. 624 3514 ΑὐὉ. 85 Πδ512. ὅσα μὴ ἄνευ φαντασίας μν1. 450 5334, 449 "9. --- τὰ μνη- 
Μίτυς. Μίτυος ἐν ΓΑργει ἀνδριάς ποϑ. 1452 38. μονευτὰ καλα ἐστι ὼ τὰ μᾶλλον μᾶλλον Ῥαϑ. 1861.524. 
μνῶ, τὸ ἁπλῶν ἐν βάρει Αγ28. 84 "88. εὑρηκέναι ὑπὲρ μνᾶν τίνα μνημονευτὰ ἡδέα ἐστίν Ῥα11. 1310 51-7. 

χρυσίων ὁλκήν θ45. 888 "9, βῶλος χρυσῷ τρεῖς μνᾶς ἄγων μνυημόνευμα. ἣ μὲν καθ᾽ αὐτό, θεώρημα ἢ φάντασμά ἐστιν, 
6248.1528 588. --- εἰσενέγκαι μίαν μνᾶν, ὀφείλειν εἴκοσι δ᾽ ἣ δ᾽ ἄλλι, οἷον εἰκων [ὼ] μημόνευμα μνὶ. 450 Ν27, 4512. 
μνᾶς Πγ9. 1280.329. β8. 1268}14,20, 22. οἰκία πέντε μνημονικός, ἄϊδὶ ἀναμνηστικός μν1. 4496, 7. 2. 458 "5. 
μνῶν ἀξία Ἠεδ. 1188 ΡῬ84. μνᾶς λυτρῶσθαι νομικόν Ἠε10. τὸ θῆλυ μνημονικώτερον Ζι1. 608 18. ἔστι μνημονικὸν 

μνημεῖον. μνημεῖα τῆς δαπάνης ΠζΊ. 1821 340. 
μνήμενος (ἔοι ο 401) Ῥα11. 1870 Ρὅ. 
μνήμη. ἐκ τῆς αἰσθήσεως τοῖς μὲν τῶν ζῴων ὑκ ἐγγίγνεται 

μνήμη, τοῖς δ᾽ ἐγγίγνεται ΜΑῚ. 980 329 ΒΖ. μνήμης ᾧ 

1184 "22. ποιεῖν ἐν κεφαλαίῳ ἀπολογιζόμενον περὶ τῶν εἰρημένων ρϑ1. 
μναϊαῖος μόλιβδος, ταλαντιαῖον ξύλον Ο 4. 811 δ4. 6 ἔοττια 1444 80. --- κατὰ τὸ μνημονικὸν παράγγελμα τίθεσθαι 

οὗ Μοῦ ῬΆγγα ὅ58. Ῥαγδὶ 21. 80 τῶ προβαλλόμενα εν]. 458 "21. ἐν τῷ νικῷ οἱ τόποι 
᾿Ὶ 

μναῖος. ἔνιαι πορφύραι γίνονται μναῖαι (ν 1 μναΐαι, οὔ μναϊαῖος) τεθέντες εὐθὺς ποιῶσιν αὐτὰ μνημονεύειν τθ14. 168}29. πρὸ 



μνημόσυνον 

ὀμμάτων ποιήσασθαι, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς μνημονικοὶς τιθέμενοι 
ἡ εἰδωλοποιῶντες ΨΎ8. 42119. 

ανϑ μόσυνα πολλὰ Ἱρακχλέως ἐν ταῖς ὁδοῖς 6971. ,388 582. 
μνήμων. 1. οἱ λίαν ταχεῖς ὦ οἱ λίαν βραδεῖς ὁ ὁμοίως ὀδέτεροι 

μνήμονες μν1. 4509. πα οἱ τὰ ἄνω ἐλάττω ἔχοντες 
ὼ γλαφυρὰ ὼ σαρκωδ στερα φ8. 8089. --- 2. μνήμονες, 
τα δυσαῦαβ, οοπὶ ἱερομνήμονες, ἐπιστάται Πζ 8. 1821}89. 

μνησίκακος, ΟΡΡ εὐκατάλλακτος Ῥβά. 1881 4. ἡ μνησί- 
κακὸς ὁ μεγαλόψυχος Ηδ8. 1128 "ὃ. 

μνηστήρ. τὰ χρήματα (Οδυσσέως) ὑπὸ μνηστήρων ἀναλί- τὸ 
σκεσθαι πο11. 1465 020. ᾧ βύλοιτο τῶν παρόντων μνηστή- 
βὼν Γ ὅ08. 1501 δ4δ. 

Μνήσων (Φωκεύς) Πεά. 1804 Α11., 
μόγις. μηδενὸς δεῖσθαι ἢ μόγις Ηδ 8. 1124 018. 
μοῖρα. κατά τινα θείαν μοῖραν Ηα10. 1099 10. Ἰεξίονός τινος 16 

μοῖρα Οβ!. 284 "84. μοῖρα “λέγεται ἑ θεὸς ἀπὸ τῦ μεμε- 
βίσθαι τ. 401 }12, 14. (τὰς γήσυς προσνέμωσί τινες ταῖς 

γείτοσιν ἀεὶ μοίραις κ8. 8394 834, τί ἠπείροις.) 
Μοιροκλῆς Ργ10. 1411 516. 
μοιχεία συνά 
χεα συνειλημμένον μετὰ φαυλότητος Ηβ 6. 1107 511. ἐπ᾽ 
αἰτίᾳ μοιχειας Πεθ6. 1806 388. μοιχείας τίνα δεῖ ζημίαν 
ἐἶναι ̓ Πη1 8. 1885 088. γραφὴ μοιχείας ἔ 818. 1541 84. 819. 
1641 482, 41. 

4171 

μολύνειν. οἱ ὕες τὸ δέρμα πρὸς τὰ δένδρα ,Τρίβοντες ὴ τῷ 
πηλῷ μολύνοντες Ζιζ 18. 511}18. --- πάσχει ταύτον τὸ 
κύημα ἐν τῇ μήτρᾳ ὅπερ ἐν τοῖς ἑψομένοις τὰ μολυνόμενα 
Ζγδτ. 118 .31, οἵ μωλύνειν. 

μόλυνσις. ἀπεψία τις ὼ ἡ μόλυνσίς ἐστιν ΖγδΊ. 1168 48, 
οἵ μωλυσις. 

Μόλων, Εὐκλέυς πατήρ μαθ. 848 "6. 
μοναδικὸς ἀριθμός Μμ6. 1080}19 Β;, 80. νὅ. 1092 "20, 

24. Ηεθ. 1181 3280 Εν. ὁ ἀριθμητικὸς ἀριθμὸς μοναδικός 
ἐστιν Μμβ. 1088 Β17, στιγμὴ μεναδική Ψψαά. 409 820. -- 
τῶν ζῴων τὰ μοναδικά, ορρ τὰ ἀγελαῖα Οὶ οἱ 8. μονω- 
τικοί) Ζια1. 488 31, 14. 8βθὰ Δ2 γοῦθα ᾧ τῶν μοναδικῶν τοὶ 
μονωτικῶν ἀοϊδπάα, δυηῦ οὗ 5. Π 219. τῶν μοναδικῶν τὰ 
μὲν ἐπιδημητοιὰ τὼ δὲ ἐκτοπιστικά Ζια1. 488 514. ἰπίος 
τὰ μοναδικὰὼ γοζοταπίαν σειρὴν ὁ μικρός, σειρὴν ὁ μέγας, ὁ 
βομβύλιος Ζιι40. 628 "10. (οἵ Εοββ Αὐ Ρβ 298.) 

μονάκανθον εἶναι ἣ κιρρὸν τὸν ἀλφηστικόν 290. 1528 529. 
μόναιπος. θηρίον ἐν Παιονίᾳ εἶναι τὸ καλείμενον βόλινθον, ὑπὸ 
δὲ τῶν Παιόνων μόναιπον θι. 880 57, οὗ βόλινθος. 

μοναχός 

Ὕμα ἀκύσιον λαθραῖον Ηξεδ. 1181 86. μοι- 40 μόναπος. καλῶσι τὸν βόνασον οἱ Παίονες μόναπον Ζιι4δ. 6830 

420. Υ βόνασος. 
μοναρχεῖν Πδά. 1293 51ὅ. ΕἾ. 1807 58. ὁ μοναρχῶν ΠΎΤ. 

1219 "7. μοναρχεῖν ἑκόντων ΠδῚΟ. 1295 516. --- πᾶς οἶκος 
μεναρχεῖται Παῖ. 125519. 

μοιχεύειν. ὁ νόμος προστάττει μὴ μοιχεύειν Ηε8. 1129 "81. 36 μοναΐρχης. πολλῶν μοναρχῶν (οἱ ΕῪ, μοναρχιῶν ΒΚ) ηεαδ. 
ο βδ. 1107216. ἡμα 84. 1190 19,21. μοιχεῦσαι, ἀἰϊδὲ 
μοιχὸν εἶναι Ἠε1. 1182 38. μοιχεύει ἐδεὶς τὴν δαυτῶ Ηε15. 

1188 32ὅ. μοιχενομένη τις Ζιη4. ὅ8δ 16. ἡ τῷ Αἰθίοπι 
μοιχευθεῖσα Ζιη 6. 686 48. τὰ ἄλλα γένη (τῶν ὀρνίθων) 
μέμικται ἢ μεμοίχευται ὑπ᾿ ἀλλήλων Ζιιϑ2. 619 510. 

μοιχός, πῦον ὀχϑιιρὶα ἀδικίας τοξετίαν Βε10. 118419. 
καθ᾿ αὐτὸν μοχθηρὸς ηεβ8. 1221 "20. ἐ μοιχός, ἐμοίχευσε 
δέ Ηε10. 1184322. μοιχός, οοπὶ καλλωπιστής τιῦ.16] 510. 
τέκνον ἐοικὸς οἰχῷ Ζιη4. 585 810. νόμος, τὸν καταλαμ- 

βάνοντα μοιχές ἀναιρεῖν πελέκει ἀμφοτέρως 551. 1509825. 85 
μολίβδινος ΟΙ μολυβδινος) κανών Ηε14. 1187 }80 ΕΥ. 
μόλιβδος, μόλυβδος. πῶς τήκεται μὸ8. 885 382. 10. 889 

48. 850. 8847. 248. 1524 480. 204. 1515527. ὁ καττι- 

τερὸς ὁ Κελτικὸς τήκεται πολὺ τάχιον μολύβὸν ἢ 248. 
1824 428. μόλιβδος ἐρίν θερμότερος πη19. 889 "12. λζ 4. (0 
9606 3837. μολίβδυ βαρος Οδ 2. 808 07. 4. 811 Ά, 6. 818 
417. μα13. 8493, μχ1. 849086. 28. 867 "80. διαφωνεῖ 
τὸ βαρὺ αὶ τὸ σκληρὸν ἐπὶ μολίβδυ κ σιδήρυ Φδϑ. 2171 
519. ὁ ἐκ τῶν Τυρίων, ὁ ἐν τοῖς Ἰνδοῖς μόλυβδος οβ13858 
416. 661. 885 36. (ΒΚ νοὶ ἱπ ϑοᾶθϑιῃ ᾿ἴδγο τιοάο μόλυβδος ἐς 
εχδίδεῦ μὸ10. 889 48, πιοὰο μόλιβδος μα12. 849 32. ὃ 8. 
388δ.82, ρἰθγιτηααθ δἰΐθγϑ. ἔογτηδ ἱπον Ϊ Ῥοϑἱϊ8.) 

μολιβδᾶν. μεμολιβδωμένοι ἀστράγαλοι πις 8. 918 386, 12. 
915 "8, 

μόλις Ζγα22. 180 828, βθ. 144 522. 8. 148 Β11 ΑἹ. ΚΕ ὅλως 80 
ἐκ ἔστιν ἢ μόλις ἡ ἀμυδρῶς ΦδιοΟ. 211 "82. μόλις καὶ δ ἠρέμα 
πάσχειν Μδι2. 1019.281. ἀκίνητον τὸ ἐν πολλῷ χρόνω 
μόμς κινύ μενον Φε2. 226911. ἐπειδὴ δέ ποτε μόλις πᾶσαν 
μηχανὴν μηχανώμενος προσηγάγετο ἢ 40. 1481 "7. 

Μόλος. Μηριόνης, ὁ Μόλυν ἢ ὅ96. 1518 088. 
Μολοττία. ἐν τῇ Μολοττίᾳ Ζιι1. 608 58, 82. 
Μολοττός. Μολοττῶν βασιλεῖς ΠΕε10. 1810}40. 11. 1818 

424, ᾿Αλέξανδρος ὁ Μολοττός [ 511. 1512 51. 
μολύβδαινα «Ἱ μολίβϑαινα) μιγνυμένη ὕδατι ἐξ ὀλίγν 
πολὺν ὄγκον ποιεῖ Ζγβ2. 7185 016. 

μολυβδίς. τήκεσθαι τὰς μολυβὸϊδας ΟΒβΤ. 289 "25. 
60 

1216 δι 

μοναρχία, ἄοῇ Ῥαβ. 13656}87. μοναρχίας εἴδη, βασιλεία 
τυραννὶς αἰσυμνητεία ΠΎΤ. 1219 388,6. 14. 1285 517,80. 
δ4. 1292318. 10. 1295519. β6. 1265 "86. Ηθ12. 1160}. 
μοναρχία, ορΡ πολιτεία ΠΕΙΟ. 1811 424. 087, ἀϊδι βασιλεία 
ΠΕΙΟ. 1818 84. οοηὶ δυναστεία, τυραννίς Πδθ. 1298 481. 
ε8. 1802 17. 10. 1818 δά, μοναρχία οἰκονομική, βασιλική, 
τυραννική, δεσποτική Πα1. 1255 19. γὙ14. 1286}4. 8.1279 
"10 (7. 1219 56). δ14. 1298588. μοναρχίαν. ποιεῖν Πβιο. 
1212 512, περὶ μοναρχίας ἐξ ὧν τε φθείρεσθαι ἢ δι’ ὧν 
σώζεσθαι, πέφυκεν Πε10-12. 

μοναρχικόν, ἀἴδυ ὀλιγαρχικόν, δημοκρατικόν Πβο. 1266 36. 
μόναρχος. τιμαὶ ἐν ταῖς πόλεσι Ἂ παρὰ τοῖς μονάρχοις. Ηϊ9. 

1118.382. δὲν κωλύει τὲς μονάρχυς συμφωνεῖν Ταῖς πό- 

λεσιν Πγ18.. 1884}18. τῶν μοναίρχωιν ὀφθαλμοί, ὦτα, χεῖ- 
ρέο. κατὰ τὴν τῷ μονάρχυ προαίρεσιν ΠγΎ1Θ. 1281 029, 82. 
αἱρᾶνται αὐτοκράτορας μενάρχως Πδιο. 1295 312. ὁ δῆμος 

γίνεται μόναρχος, βύλεται εἶναι μόναρχος Ππὸ4. 1292 411, 

1δ. ε11. 1818 089. ἐν τῇ πόλει ὅταν ἅπαξ στὴ ἡ τάξις, 
ἐδὲν δεῖ κεχωρισμένα μονάρχυ Ζκ10. Τ08 381. 

μοναυλικός οἱ Ἐτιἔσθομα ἼΕ10. 1242 428. 
μονά ς, ἀοῦ τὸ κατὰ τὸ ποσὸν ἧ ποσὸν ἀδιαίρετον πάντη ὼ 

ἄθετον Μνῶ. 1089 086. δ. 1016 }25, 80. ΑὙ2. 72 422. 
μονάδων μέτρον μονας Μι1. 1068 ."27. “μονὰς ἀρχὴ ἀριθμᾶ 
ταιϑ. 108 "20,80. ζά. 141}8. ἡ μονὰς ἐλώχιστον ἐν τοῖς 
ἀριθμοῖς Φγθ. 206 581. μονάδες ὁμοειδεῖς, μὴ ὁμοειδεῖς, 
σύμβλητοι, ἀσύμβλητοι, διάφοροι ΜΑ 9. 991 024, 992 "8. 
μθ. 1. 1081}18, 1082 38, 8. 1088 81. ΒΖ δὰ μᾶ. ἡ μονὰς 
σία ἄθετος, στιγμὴ ἄθετος ΑὙ27. 81.386. 82. 88 388. 
Μμβ. 1084 "26. κΙ3. 1069512. Φεϑ. 227528. --- μοναΐδος 
ὑκ ἔστι γένεσις Ηκ38. 1174 12. αἱ μοναδὲες εἶτε σῶμα 
ποιῶσι συντιθέμεναι ὄ ὅτε βάρος ἔχυσιν 0γι1. 800 518. πῶς 
χρὴ νοῆσαι μονάδα κινυ μένην, ἀὠμερὴ ἢ ἀδιάφορον ὅσαν 
Ψψαά. 409 31. τί διαφέρει λέγειν σφαίρας σμυιρὰς ἢ μονάδας 
μεγάλας ψαδ. 409 010. 

μοναχός. ἀδύνατον ὁρίσασθαι ἐν τοῖς ἀιδίοις, μάλιστα δὲ ὅσα 

“ 



412 μονή 

μοναχά Μζ1ὅ. 1040 529. στερεὰ μοναχὰ παρὰ τὰ αἰσθητά, 
μβκι δὲ τριττα Μμ8. 1070 029. --- μοναχὴ διαιρετὸν 
ἡραμμή Μὸδ. 1016 026. --- μοναχϑ, ορρ πανταχῦ Φγά. 
208 527. --- μοναχῶς λέγεσθαι, ορρ πολλαχῶς λέγεσθαι, 
πλείω γένη εἶναι τα 15. 106.29. Φ2. 185}81. Μβ1. 99 
516. ἢ. 991 585. ογ8. 1012 329. τὸ ἁμαρτάνειν πολλαχῶς 
ἔστι, τὸ κατορθῶν μοναχῶς Ηβδ. 1106 .}81. μοναχῶς, ορΡ 
μερίζεσθαι εἰς πλείω Ζγα20. 129 515. τὰ ἄλλα ἔῶα μο- 
ναχῶς ποιεῖται τὴν τῷ τόκυ τελείωσιν" εἷς γὰρ ὥρισται τῷ 
τόκυ 
μοναχῶς, ΟΌΡ τὰς ἐναντίας κινήσεις ᾧθι. 261 828. μονα- 

χῶς ἐφ᾽ ἕν ψα2. 404 "22. --- μοναχῶς ἂν ὕὅτως ἦν αὐτῷ 
κίνησις Φζ 10. 240}81. τὸ τῶν ὀρνίθων ἅπαν γένος ὅτω 
μοναχῶς ποιεῖται τὸν συνδυασμόν Ζιεῶ. 589 Ρ28. μοναχῶς 
ἐνδέχεσθαι, γίνεσθαι, συμπίπτειν Πεβ. 1808 "88. αιδ. 444 15 
Β17. μχ!. 8491]. 

μονή, ΟΡΡ κίνησις Φγδ. 205 817. εὖ. 329 38. 6. 280}18. 

Γβ6. 388}85. Μχ10. 1061518. τῆς μονῆς ἣν ἡ γὴ τυγ- 
χάνει μένυσα Ζκϑ. 699 "8. μονὴ ἀστέρος, Ορρ κίνησις ματ. 
844 24. μοναί, ορρ κινήσεις Φεθ. 280 320, "15. ἡ ἐνταυθοῖ 0 

᾿ μονή Φεθ. 229 Ρ28. μονή, ἀϊδὲ ἀμεταβλησία Φεθ. 280 .210. 
ποία μονὴ κινήσει ἐναντία Φεξβ. --- μονὴ τῷ αἰσθήματος 
Αι9.99}86 (οἵ μνήμη 100 348). αἱ ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις 
κινήσεις ᾿ μοναί ψαά. 40818. 

,ὔ μονοτοκία, 

βίᾳ ἀποσπᾶσθαι" μάλιστα ἐν τοῖς πάγοις ἐμπήγνυται Ζιδ 4. 
52814, 4. 630. 608 827. διὰ τὸ προσπεφυκέναι σώζεται 
τῷ πρανὲς ἔχειν τὸ ὄστρακον, γίνεται ἀλλοτρίῳ φράγματι 
τρόπον τινὰ δίθυρον, τὰ στρομβώδη τῷ, ἐπικαλύμματι ὥσπερ 
δίθυρα γινόμενα ἐκ μονοθύρων Ζμὸ δ. 619 28, 2ὅ, 28. ἰηΐοῦ 
τὰ μονόθυρα τοϊοταμίυν αἱ καλώμεναι λεπάδες Ζμὸ 5. 619 
Ρὅ, 680 328. Γ287. 1528 "14. (06 ΜΊΤ16. ΑΖΙ1114. 

μονόκαμπτος. μονόκαμπτοι πάντες οἱ κάτω δάκτυλοι Ζια15. 
494515. ρ]οηΐυβ ἀθ ἃ γὶ ϑομμθηθυτῦρ 16. 17. 

νος πᾶσιν" ἀνθρώπῳ δὲ πολλοί Ζιηά. 584 384. κινεῖν ᾿'ὸ μονοκέρατος. ἔστι ὶ μονοκέρατα,, οἷον ὃ τε ὄρυξ ᾧ ὁ Ἴν- 
δικὸς καλθμενος ὄνος" ἔχει τὰ μονοκέρατα τὸ κέρας ἐν τῷ 
μέσῳ τῆς κεφαλῆς ΖμΎ2. 668 322, 24. μονοκέρατα ἢ μω- 
νυχα ὀλίγα Ζιβι. 499 }19. 

μονόκερως. μονόκερων ἢ διχαλὸν ὄρυξ Ζιβ1. 499}19. εὐ- 
λόγως ἂν δόξειε μονόκερων εἶναι τὸ μωνυχον τῷ διχαλῦ 
μᾶλλον Ζμγ2. 668 528, 88. 

μονοκοίλιος. τὰ μονοκοίλια (ορρ τῶ πολυκοίλια) ἐκ ἔχει 
πυετίαν, ἔχει λεπτὸν τὸ γάλα, μονοκοίλιά ἐστι πάντα τὰ 
ἀμφώδοντα, τὼ μονοκοίλια ᾧ ἀμφώδοντα Ζμγ15. 6710512, 
18. δι. 616 "4, Ζια16. 495 581. ἤρτηται τὸ ἐπίπλοον τοῖς 
μονοκοιλίοις ἀπὸ μέσης τὴς κοιλίας Ζμδϑ. 611}11. Ζια!8. 
495 81. ἱπίον τὰ μονοκοίλια τοίδσίας δασύπυς Ζμγ 15. 
610 37. 

μονοκόνδυλος ὁ μέγας δάκτυλος Ζιαιδ. 498 "29. 
μονήρης ἥπατος, κίθαρος, σάλπη, σκαίρος, σκορπίος, φαΐγρος 386 μονοκότυλος ἑλεδωνὴ μόνη τῶν μαλακίων Ζιδ1. 628 "11. 

298. 1529 348. 800. 1629 "26. 809. 1581 38. 811. 1581 

411.812. 1681321. 814. 1681 398. μονήρεις οἱ λαΐβρακες 
8808. 1580 88. 
ὔ “ ,ὔ , Ρ 

μόνιμος. σώμα μόνιμον, ΟΡΡ πορευτικὸν ΨΎΥ12. 4842, 4. 
ὁ μόνιμός ἐστι τῶν αἰγῶν 
ὀξεῖα καὶ εὐκίνητος Ζιζ19. 514 511. 22. ὅ11 516. ο610. ὅ96 
414. τῶν ζῴων τινὰ μόνιμα κατὰ τόπον ψαδ. 410}19. 
γ9. 482 Ῥ20 (βγη ἀκίνητα). τὰ μόνιμα ζῷα, ορρ τὼ μετα- 
βλητυιαῖ, πλωταί, πορευτικαί Ζια1. 481}6. ι87. 621 "8. 

μονοκότυλον γένος τι τῶν πολυπόδων Ζμὸϑ. 685"18, 14. 
μονόκωλος. ἀφελῆ λέγω τὴν μονόκωλον περίοδον ῬΎΞ. 1409 

517. -- τὰ μὲν ἔθνη ἔχει τὴν φύσιν μονόκωλον, τὰ δὲ εὖ 
κέκραται πρὸς ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις ΠηΤ. 1821 "86. 

ᾧ τῶν ἵππων ἡ φύσις, ἀλλ᾽ 80 μονομαχεῖν. ἤδη μονομαχήσας ἐτύγχανε Μενέλαος ᾿Αλε- 
ξανδρῳ 151. 1508 "29. 

μονομαχία. ᾿Αγαμέμνων ὁρκίζων ἐν τῇ μονομαχίᾳ (οι Γ) 
[ 144. 1502 581. 

μονόξυλον. ὅταν ἀθρόως περικυκλώσωσι τις δελφῖνας τοῖς 
Ζμδδὅ. 681}84. ΖΎβΙ. 182 .322. ἡ τῶν φυτῶν φύσις σα κς μονοξύλοις Ζιὸ 8. 688 "11, 
μόνιμος Ζμβιο. θ666."1. τῶν χερσαίων ὀδὲν μόνιμον, ἔστι 
τὰ μόνιμα ἐν τῷ ὑγρῷ, 8γὰ ὁσα τῷ προσπεφυκέναι ζῆ 
Ζιαι. 481}8,1. τὰ μόνιμα τύτυς τὸς τόπες νέμεται ἐν οἷς 
ἂν φυῶσι Ζιι87. 621 08. οὗ Βοβθ Ατ Ῥ8 298. ἔστιν ἐθὲν 

κοδέρμων μόνιμος ἡ φύσις Ζμδ1. 688 "δ. Θπυτπογδηίαν τὰ 
μόνιμα τῶν ἰχθύων ἢ 285. 1628 341, οὗ Ηοβ6 ΑΥ ΡΒ 298. 
-- ἕξις διαθέσεως πολυχρονιώτερον ᾧ μονιμώτερον Κ 8. 8 
νῳδ. ὅσα τῶν σημείων μόνιμά ἐστι φ1. 806 31. ὅσα ἢ 
ὅλως ἀπίεστα ἐστιν ἢ μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν μὸϑ. 8387 45, 
417. ὑπόστασις μονιμωτάτη πα19. 861 519. --- τὸ κατ᾽ 
ἀξίαν μόνιμον Πεῖ. 1801 528. ἡ εὐδαιμονία, ἡ ἀρετὴ μόνιμον 
Ηα11. 1100 "2 (ορρ εὐμετάβολος). θ4. 1156 Ρ12. ἐνέργειαι 
μονιμώτεραι, μονιμώταται ἨΔσ11. 1100914, 16. πολιτεία 

μόνιμος Πδ᾽12. 1296 40, 1297 37. ε1.1803 54. 7. 1807 δ0 
414, φιλία μόνιμος Ηθ4. 1158 018. 8. 1168 δ9 (8γη ἀδιά- 
βλητος), 22 (θγα ἐπιεικής). φιλία μονιμωτάτη ἡ βεβαιοτάτη 
ἼΜΒ11. 1209 11. φίλοι μόνιμοι Ἠ910. 1159 "1. --- μονί- 
μως. τὴν νομὴν ποιῶνται τὰ πρόβατα προσεδρευοντα ἢ μο- 

μονοπείρας. ἀνθρωποφαγᾶσιν οἱ μονοπεῖραι τῶν λύκων μᾶλλον 
ἢ τὰ κυνηγέσια Ζιθδ. 594 380 Αὐν. 

μονοπραγματεῖν, ΟΡΡ πολυπραγματεῖν Πδ1δ. 1299 589. 
μονοπωλία Πα11. 1259521, 22, 88. 

ἄρρεν ἃ θῆλυ ἐν τοῖς μονίμοις Ζιδ11. ὅ81 "24. τῶν ὀστρα- «ο μόνος. εἷς ἢ μόνος ὦ τέλειος ὁ ὠρανός Οα 9. 279 311, 271 
580. ὅσα ἥκιστα κάεται μόνα μὸϑ. 888 36. μόνος τῶν λοι- 
πῶν πκς1. 940.326. --- τις ὠπόρως ἄρχειν κατὰ μόνας ἐκ 
ἐῶσιν, ορρ συνελθόντες πάντες ΠΎ11. 1281 Ρ84. οὔ Ζιι48. 
629 384. --- μόνος. μόνον ἰπ βπ6 Θηυποῖδίί ροϑίϊξαπι ε18. 
28.826. μαϑ8. 841 820. Ηη7. 1149 320 ΕἸ. Πγ4. 1277}26. 

δι. 1288 540. --- μόνον. ἅπαξ μόνον Πδ1δ. 1299 510. ὁ 
μόνον -. ἀλλὰ μβ4. 8360517. ὁ μόνον .. ἀλλὰ μᾶλλον 
μαϑ8. 840 081. αὶ μόνον ἰπίδράστα ποη οἱ τππθπιθτο, δὰ χαοὰ 
τοζογίαν, β6α δοτηπληὶ αὐτί 8418 ΤΠ ΘΙΠΤΊ ργαϑαϊοαῦο δα αϊταγ 
ΨΎΒ. 480}4. Ραά. 1860."81. μόνον δπ μόνος Ἰοφαπάυτι εἰϊ 
Αα45. 5018. ΥΖ. --- μόνως Γαδ. 820511. Ε1. 974 }8. 
ὅτω μόνως. μόνως ὅτω ΑὙ16. 80 57. τζ 4. 142 328, Φθ5. 
2.58 32. Οβ8. 289 088. Νίκδ. 1062 39. λϑ. 1074 84. ΠεΙ0. 

1811811. οὗ μοναχώς. 
νίμως, αἱ δ᾽ αἵγες ταχὺ μεταβάλλυσαι Ζιθ10. 696 314. 6 μονοσιτεῖν, ὁρρ δὶς τροφαῖς χρῆσθαι 335. 1519 "8. 

μονοειδὲς τὸ ἀγαθόν, 88 ἁπλῶν ἡμα2ὅ. 1192.512. μονόστεος. τὰ μὲν ἔχει μονόστεον τὸ κρανίον Ζιγτ. 516 516. 
μονόθυρος. λέγω μονόθυρα τὰ ἔχοντα ἣν ὄστρακον Ζιὸ 4. οἱ λύκοι ᾧ οἱ λέοντες μονόστυν (Υ] μόνοστον) τὸν αὐχένα 

528 18 ΑΥὉ. γένος τῶν ὀστρακοδέρμων Ζμδδ. 619"17. 
1.68811. Ζιδά. 528211. ἄεβον Ζιὸ 4. 529 326-86. Ζμὸδ. 

ἔχωσιν Ζμδιο. 686 521. 
μονοτοκεῖν, ἀἰδὺ διτοκεῖν, πολυτοκεῖν, ὀλυγοτοκεῖν Ζγὸ θ. 114 

680222. καὶ πολὺ διαφέρει ἐδὲ τὰ μονόθυρα ἡ δίθυρα. τὸδο "84. 4.112]. 
σαρκῶδες τοῖς μονοθύροις προσπέφυκε τοῖς ὀστράκοις, ὥστε μονοτοκία. αἰτία τῆς μονοτοκίας Ζγὸς. 111 "15, 170 Ὀ28. 



μονοτόκος 

μονοτόκος, ΟΡΡ πολυτόκος ΖγβΊ. 146512, ορρΡ πολύγονος 

πιθ1. 898 218, 11. τὰ μέγιστα τῶν ζῴων ἐστὶ μονοτόκα 
Ζγδ4. 111 519, 112 380. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μωνυχα μο- 
νοτόκα Ζγὸ4. 111 02. τῷ μὴ ἐπικυΐσκεσθαι αἴτιον ὅτι μονο- 
τέκα ἐστίν Ζγδῦ. 1718 485. τέρατα ἐν τοῖς μονοτόκοις σπάνια 
Ζγδ4. 110 38. πι61. 898 318. μονοτόκα καίμηλος ἵππος ὄνος 
ἐλέφας, ὀρνίθων μόνος κόκκυξ Ζιεϊ4. 5468 "4. ζ22. 516 31. 
26. 518.311. Ζμδ1ο0. 6887, 28. ΖΎΥΙ. 150517. ὁ ἀἄν- 
θρωπος μάλιστα μονοτόκον τὴν φύσιν ἐστίν Ζγδά. 112 02. 
πι28. 894 89. 

μονᾶσθαι ἐκεῖνο ἐκ ἐνδέχεται Τβδ. 882 524. καθ᾿ αὐτὰ 
ἀγαθὰ ὅσα ᾧ μονύμενα διώκεται Ἠα 4. 1090 }}11. δ. 1097 
015, πᾶν μεθ᾽ ἑτέρυ ἀγαθῶ αἱρετώτερον ἢ μονόμενον Ηκχ2. 
117193028. --- οἱ ἄρρενες ἔλαφοι διὰ τὴν ὁρμὴν τὴν τῶν 
ἀφροδισίων ἕκαστος μονόμενος βόθρως ὀρύττει Ζιζ 29. 518 τ6 
538. 

μινοφυής, ορρ διφυής Ζια1 8. 498 319. τῶν σπλάγχνων τὰ 
μὲν μονοφυὴ τὰ δὲ διφυὴ Ζμγτ. 669 "18, 16. --- τὸ ἧπαρ, 
τοῖς μὲν πολυσχιδές ἐστι, τοῖς δὲ μονοφυέστερον Ζμγ 12. 
618 11. --- συμφυὲς μῦς, μονοφυὲς ἡ λειόστρακον σωλὴν 30 
ἢ βάλανος 287. 1528 "15. 

μονόχροος. μονόχρως. (ποτὶ 806 πϑαΐ βίπρ μονόχρων, 
βϑιιθὶ δχβίθοίυς μονοχρῶν Ζιε84. δὅ8 826, Υ] μονόχροον. 
ΔΟτὶ 866 ὩΘαΪΡ ]Γ μονόχροα. σΘῃ ῥἷὰγ μονοχρόων.) τῶν 
ῳῶν τίνα μονόχροα Ζιαδ. 489 Ρ16. ε84. 5δ68526. ζ10. 564 36 
Ῥ44, ΖΎΥΙ. 149 325, 151 380-152 39. 8.75634. λέγω μο- 
νέχροα ζῷα ὧν τὸ γένος ὅλον ἕν χρῶμα ἔχει. οἷον λέοντες 
πυρροὶ πάντες Ζγεθ. 185516. τὰ μονόχροα ὁ μεταβάλλει 
ἂν μὴ διὰ παθος Ζγεθ. 185 588. Ζιγ12. 519 δὅ. τῶν ποι- 
κίλων τὸ δέρμα ἀ μονόχρων Ζγεβθ. 186 328. ὄμματα μο- 80 

οα ΖΎγΎε1. 119.380,}9. πλα27. 960 51. 
μονώδης. αὐλήεσσα ἡ Καλυψὼ ἢ ἡ Κίρκη ὅτι μονώδεις ἦσαν. 

8168. 1δ0 348. 

μονῳδία. ἥδιον τῆς μονῳδίας ἀκύομεν, ἐάν τις πρὸς αὐλὸν ἢ 
λύραν ἄδη πιθϑ. 918..32. 48. 929 51. 

μονώτης. ᾿'μονώτη χαλεπὸς ὁ βίος Ηιϑ. 1170 45. οΓ 1169 
516. θ6. 1157 21. μονώτης ὦ ἄτεκνος Ηα9. 1099 Ρ4. ζῆν 
βίον μονώτην Ἠαδ. 1091}9. ὅσῳ αὐτίτης ἢ μονώτης εἰμί, 
φιλομυθότερος γέγονα ἔ 618. 1582 Ρ]4, 12. --- ἔοτι μο- 
νῶτις. ὅταν ἄφεσις μέλλῃ γίγνεσθαι (μελιττῶν). φωνὴ 40 

νῶτις ἢ ἴδιος γίνεται ἐπί τινας ἡμέρας Ζιι41. 625 "9. 
μόρα. μόραι ἐξ Λακεδαιμονίων [ 491. 1659 "8. 
μορέα ἡ ἀγρία ᾧταδ. 820 321. οἱ καρποὶ τῆς μορέας ᾧταῦ. 

820518. (Μογὺβ 4108, πίρτα 1. ΕἾδδβ 240. δηρκανοὶ Βού 
ἃ 86Ρ αὐΐϑοι Ρ 90.) 

μορία (8ς ἐλαία). τοῖς νικήσασι τὰ Παναθήναια ἐλαία τῷ ἐκ 
τῶν μορίων δίδοσθαι ἢ 845. 1586 520. 

μέριον (εἴ μέρος). 1. τὸ μόριον ὁ μόνον ἄλλν ἐστὶ μόριον 
ἀλλαὶ ὦ ὅλως ἄλλυ Παά. 1254 39. εἰς τὸ αὐτὸ φέρεται τὸ 
ὅλον ᾧ τὸ μόριον κατὰ φύσιν Οαϑ. 210 "4. β14. 296 "84. 50 
ὃ3. 8510 ΡΥ. τὸ ὅλον τοῖς μορίοις ὁμοειδές ψαδ. 411 5171. 

᾿ ΄, ΝΣ ες ),ἷ ὰ 
τα μόρια, τα ἐντός, ΟΡΡ ἡ ὑπεροχή ΟΑ11. 281 810. 0 προ- 
σὸν ἢ μὴ προσὸν μηδὲν ποιεῖ ἐπίδηλον, ἐδὲ μόριον τῷ ὅλυ “ 
ἐστίν ποδ. 1458185. τὰ ὅτω μόρια ὡς ὕλη Μζ11. 1081 
124. οἵ Ζμγ2. 6649. ἕκαστον τῶν μορίων ἐξ ὧν γίνεται δὲ 

, 

συνιστα μένων ἡ ψακάς μΎ4. 818015. τὰ ἐν μορία εἴδει 
σώματα ΟαἹ. 268 "6. ἐκ τῶν φυλῶν ἢ τῶν μορίων τῶν 
ἐλαχίστων, κληρωτοὶ ἐκ τῶν μορίων Πδ14. 1298 516,28. 
τρία μόρια τῶν πολιτειῶν (πὶ τὸ βυλευόμενον, αἱ ἀρχαί͵ 
τὸ δικαζον) Πδ14. 1291.}871. ὅσοι πόλεως εἰσι μέρος ᾧ ἐξ 80 
ὧν συνίσταται πόλις οἰκείων μορίων Πηά4. 1820 521. ἡ πο- 

Υ. 

μέριον 418 

λιτεία μετέβαλε κατὰ μόριον (6Χ ρατία 4]1408) ΠΕῚ. 1801 
22. --- δἀπιοάυπι ἔγθαιθηβ γος μόριον υϑὰ8 (τὰ τῶν ζῳων 
μόρια, τὰ ἐν τοῖς ζῴοις μόρια) ἴῃ ἀθβοτίθπᾶο φογροσθ δηΐ- 
ταδ]ΐατα. τὸ μόρια τὰ περὶ τὴν κεφαλήν, περὶ τὰ σπλάγχνα 
ϑῖτα Ζμδιο. 686 088, 84. 8. 6θ84519. 5. 681}18. 2. 676 

Ῥ24, γ7. 610}81. 10. 6718 39. Ζγαῶ. 116 2838. 4. 111 384. 
8.111 884, 118 510. τῶν ζῳων μόρια ταὐτα, ορρ ἕτερα 
Ζιαι. 486515. 2. 488}80. β1. 497}1. ἀνάλογόν τι μόριον 
Ζμδδὅ. 681}16. 11. 692 39. Ζγα16. 721 821. βά.189518. 

ἴδιόν τι μόριον, ἰδιαίτατον, ἰδίᾳ μόρια διαφέροντα Ζμδ12. 
698 "1, 6927. β16. 668 »88. ἀναγκαῖα, ἀναγκαιότατα 
Ζγβθ.144014. Ζια3. 489 315. Ζμβ10. 655 80. Πδά. 
1290}87. κύρια, κυριώτατον, τιμιώτατα ᾧ μετειληφότα 

“ἷ- ΄ ᾽ “ , 
τῆς κυριωτάτης ἀρχὴς Ζγβθ6. 142 384, 144 "12, 81. μόριον 
ἀνωνυμον ἐν ᾧ ὑ ἁφή Ζια2. 489 319. τῶν ὀστρακοδέρμων 
τὰ μόρια ἀνώνυμα Ζμδ1. 688 »28. τὰ μὲν μόρια ἀσύν- 
θετα, ὁμοιομερὴ, τὰ δὲ σύνθετα Ζια1. 486 35. Ζγβά. 140 
17. ὑγραῖ, ξηρά Ζμβ2. 841}20. σκεπαστικα,, τριχωτά, 
φολιδωτά, λεπιδωτά Ζγα 12. 1719"11. Ζμδι. 69211. 
τὰ ἐκτός, ἔξωθεν, ἔξω μόρια Ζμγ 4. 660 "2. δὅ. 682 381. 
10. 685}29. 18. 696 "2, β10. 666810. ΖΙβ14. 606 "28. 
Ζγβ4. 140514. τὰ ἐντὸς ὑπάρχοντα Ζμδδ. 682 380. 10. 
685 "28. τὸ ἄνω ᾧὶ κάτω μόριον πάντ᾽ ἔχει τὰ ζῶντα, τὸ 
ἀριστερὸν ὦ τὸ δεξιόν, τὰ ὄπισθεν, ἔμπροσθεν μόρια Ζπά. 
105429. Ζμβῶ. 641084. δ10. 688 "26. 6. 688519. Ζγβθ. 
1421. οἵ Ζμδ9. 684}29. Οβ2. 284}16. τὰ ὠποτετα- 
μένα, τὼ ἀπηρτημένα μόρια τέτταρα, ἴἰᾳ τά τε πρόσθια 
κῶλα ἢ τὰ ὄπισθεν Ζμγ1. 610511. δ12. 698 "8. 9. 684 
Ρ29, τὰ χινητικα, τὰ ἀλτικὰ μόρια Ζγβθ. 142 58, 144388. 
Ζπ1. 104 34. Ζμὸ 6. 688 "8. Πδ4.129081,28. τὸ συνεχὴ 
μόρια Ζμβ1. 6521 (οτὶ βοβηίρθ 1146 Εν, οὗ ἡ τὸ 
νεύρυ φύσις συνέχει τὰ μόρια τῶν ζῴων Ζγβϑ8. 1818). 
τὰ ὀργανικαί͵ τὰ πρὸς τὴν συνυσίαν, πρὸς ἀλκὴν ἢ βοήθειαν ͵  
Ζμβι. 646 26. Ὑ1. 661}29. Ζγβ 4. 1839 "15. θ. 142 "8, 
10. πίς9. 915 "26. οὗ Θα]θη 1282. μόριον δεκτικὸν τῆς 
τροφῆς, τὸ περιττώματος ᾧ ἀγγειῶδες, τὸ λειτυργῶν μόριον 
τὴν ἔξοδον τῇ περιττώματος βἰτα Ζμγϑ. 6711 .328. δ΄. 688 
528. Ζιαξ. 489 "8. Ζγβ4. 138 47. Ζμδ δ. 618 "ά, 681}84, 
682 39. 10. 680811, 689 529. β10. 665 80. βορὰ τοῖς θη- 
λησι τὸ μόριον τὸ δεκτικόν, δγῃι ὑστέραι Ζγβ4. 138 "81. 
οὔ «21. 129 "28. τὸ ὑστερικὸν μόριον Ζγα1 δ. 120 "21, 25. 
τὸ γεννητικόν, τὰ πρὸς (εἰς) τὴν γένεσιν συντελῶῦντα δβὶπι 
Ζγα 2. 110326,}06. 1. 715.312. 18. 7201. 22. 781 817. 

β4. 183814. 8. 1424, 17. Ζιαϑ. 489 49, 18. γ1. 509529. 
τὰ μόρια γχωττοειδῇ, βραγχοειδῇ, χονδρώδη, σαρκώδη, σαρ- 
κωδη λίαν Ζμβ9. 664 588,26. 10. 656 318. 17. 661 34. 
δ8. 684419, 86ὰ τὸ σαρκῶδες μόριον τῶν ζῴων, βἐγῃ σάρξ 
Ζμβδ. 851 528. τὸ σπέρμα (ἡ γονὴ) πότερον ὡς ἐνυπάρχον 

ὕριον ὃν εὐθὺς τῷ γινομένη συΐματος, πότερον ἄπερχεται 
ἀπὸ πάντων τῶν μορίων, οἵ σπέρμα. --- ψυχῆς Ἧς οὗ 
ψυχή εὐ μέρος Ρ 455 360. --- θάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως 
Ε11. 20 238-29. ΑαἹ. 234 828. γ2. 12 8986η6. Τιῖ 1.172816. 

2. Ἰορίος, οὗ μέρος Ρ 455}82. α. τὰ ἐν τῷ λόγῳ τῷ δη- 
λῦντι ἕκαστον (1 6 ποία ποίίοῃ!8) ἢ ταῦτα μόρια τῷ ὅλιν 
Μδ25. 1023 Ρ28. πυς τοξοσθηάυτῃ νἱάθίαγ ααοὰ μόρια 8ρ- 
ΡΘ]]απῦαν, 4086 πδύσγϑιῃ δ] οαϊα8 τοὶ οοπϑθταπηῦ ας ἀἰδίϊη- 

᾿Βασπῦ, μόριον τραγῳδίας ὁ τῆς ὄψεως κόσμος ποθ. 1449 
082. ἡ ποίησις ἐκ ποίων ἢ πόσων ἐστὶ μορίων πο1. 1441 
411. οὗ μέρος Ρ 455 "40. --- ὁ. τῷ αἰσχρῶ ἐστὶ τὸ γελοῖον 
μόριον ( Π εἶδός τι) ποῦ. 1449 384. ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ταῖς 
μὴ κατὰ μόριον γινομέναις ἀλλὰ περὶ γένος ἕν τι τελείαις 

θοο 



414 μόρμυρος 

ὅσαις Πὸδ1. 1288 11. αἱ κατ᾽ εἶδος μόρια (τῇ παντός) 
Οα. 268 "18. αἱ κατὰ μόριον αἰσθήσεις, δυνάμεις τῆς ψυ- 
χῆς, ἀρεταί (βγὰ κατὰ μέρος, καθ᾽ ἕκαστον) εν 8. 4601 34. 
αι1. 488 .38. ηεβ1. 1230 48. 

μόρμυρος (Υὶ ὀσμῦλος) πυρπᾶο ρατῖδῦ Ζιζ τ. 510 20. 
(πον δζδθ, τηυσταῦσαβ 808] ρ) μυρμϑ ἤριον, μόρμυρα 
Οτδθοὶβ μοάϊθγηϊβ ϑοηηϊηὶ 1276, Εἰ 88, 42, του} ]ὸ Βο- 
ΤΩ86, ἸΔΟΥΩΪΤΟ γ᾽ ΘηΘ8 6, ΤΟΙΤΩΟ (ὙΘΏΘΥ͂ΔΘ. ᾿Αὐιοᾶὶ δϑῃ Ρ͵86 
28, 9. 5.1 Ρἶβε 62. ΒΔΥ ΒΥΠΟΡΒ ρίβο 184. ΟΠ δ16. Ρᾶ- 
δοῖϊυ Ἱοστηΐτο αν ΥΙ 200. ΑΖΙΙ 186,47.) 

μορφή. 1. ὀχίοτῃδ βρυγα 80 ἕοσταβ. τέταρτον γένος ποιότη- 
τος σχῆμά τε αὶ ἡ περὶ ἕκαστον ὑπάρχυσα μορφή, ἔτι δὲ 
εὐθύτης ὼ καμπυλότης ΚΒβ8.10 512. ἔν τε τοῖς σχήμασι ὺ 
ταῖς μορφαῖς, κατὰ τὸ σχῆμα ὼ τὴν μορφήν ᾷηϑ. 245 "8, 

22, 24681. ἡ τὸ σχήματος μορφή Ζμα!ι. 640}84. β1. 16 
θ6471588. ἡ μορφὴ στρογγύλη τὴν ἰδέαν ΖΥγγ8. 188 "8. ἔγ- 
γόνα 'μυιρὰ τὴν μορφήν Πη18. 1885 514. τὸ συνισταίμενον 
ᾧ λαμβάνον τὴν μορφήν Ζγαξι. 129 "1. ἡ συστᾶσα μορφή͵ 
Ζγβ2. 181 514. ἐνίοτε κἂν εἰς ἄλλ ζῳν͵ μεταβάλλοι μορ- 

μοχθηρία 

ὼ ἄρας χυμῶν μβ8. 359}11 (εἴ παντοδαπὶς χυμες ν9, 
τῶν τοιύτων γίνεται πλήρης δυνάμεων "18). τὰ λοιπὰ τῶν 
ζῴων παντοδαπὰς ἴσχει χρωμάτων μορφάς χϑθ. 199 518. 
τέλος, τοῖς μὲν ἡ ἡ φύσις ἐστί, φύσις ϑὲ ἢ ἣν λέγομεν ὦ ὡς εἶδος 
᾿ ὀσίαν" τοῖς δ᾽ εἰς ὑποκειμένην τινὰ μορφὴν (εἴ ἐν ὕλης 
εἴδει ΜΑΞΒ. 988 "7 ἘΣ) τὸ τέλος ἐστὶ τῆς πέψεως μδ3. 819 
Β27, (ρτο μορφήν [οτὺ βου δοπάστι ἀρχήν ξ2. 9715 522.) 

μορφνός, Υ] μορφός, μόρφος οἴ Τοῦ Ῥὰν 844. ἕτερον γένος 
ἀετᾷ Ζιι82. 618 Ρ25. 8. 1114. ν᾽ πλαγγος. 

10 Μοσσύνοικος χαλκός θ62. 8859. 248. 1524 8382. 

μόσχος. 1. νἱδαϊαβ. οβ1848 520. οἱ μόσχοι βαρύτερον φθέγ- 
γονται τῶν τελείων Ζιε14. δ45 319. Ζγεῖ. 18016, 181 
281. πια2ά. 901 "26, ,28,) οΥ5.1260. ἐκτέμνονται ἐπιαύσία, 
μόσχος δίμηνος ἢ [ Τρίμηνος Ζιι50. 6832 8418. ε14. 846512. 
Ζγδδὅ. ἕ 13 06. μόσχος παιδὸς κεφαλὴν ἔχων τοίετίαν ἱ ἰα- 
το. τὰ τέρατα 2γ03. 169}1ὅ. --- 2. μέλ καλλιον γί- 
νεται ἐκ νέυ κηρῶῦ ἢ ἐκ μόσχυ Ζιι4ο. 628 82 ΑαὉ. πονοὶϊιο 
ΒΕ γρί θυ Οζα, πόνο ψεοστηὶπθ ΤΒΟΠΊΔ8. 

Μυνυχιών. ἐν Μανυχιώνι Ζιει1. 548 "7. 
φήν Πε8. 1802 .88. τὰ ἔντομα πάντα ὅσα κιριοποιὰ ἔχει ἢ Μῦ σαι, Μναμοσύνας θύγατ ες [62ὅ. 1588 "24. δαίμων τις 
μορφὴν συγγενικὴν Ζι40. 628 }6. ἡ τῆς ψυχῆς ἕξις ἀλ- 
λοιυμένη συναλλοιοῖ τὴν τὰ σώματος μορφήν δὶ τὰ 44. 808 
δ18, 18, 25, 28. ὅ. 809 "10. διαιρετέον τὸ τῶν ζῴων γένος 
εἰς δύο ̓ μορφάς, εἰς ἄρρεν αὶ θῆλυ. προσάπτοντα τὸ ,Τρέπον 

τῶν σνυγχορευτῶν ταῖς Μύσαις 66. 1486 42. τὴν πλειαθα 

Μυσῶν λύραν (ἐκάλει Πυθαγόρας) 191. 1512 481. 
Μυσαῖος εἶναί φησι βροτοῖς ἥδιστον ἀείδειν Πθδ. 1339 "21. 

ἐν τοῖς Μυσαίν λεγομένοις ἔπεσιν Ζιζ 6. 568 518. Μωσαίν 
ἑκατέρᾳ μορφῇ φό. 809 329, 80. ---Αρετα, σᾶς πέρι βορ- 35 γυνή θ181. 848 "4, 
φᾶς κα θανεῖν ζηλωτὸς πότμος: σᾶς ἕνεκεν φιλίν μορφᾶς 
625. 1588510, 20. 

2. Ῥυϊμοϊρίατη ἤΌγτη816, ααοὰ ροουπίατὶ πομπιΐηθ εἶδος ΑΤ' 
Δρρθ δὶ (οἴ εἶδος 218 "42 - 219 259). ἰνῶν ορφὴς πο- 
ταῖῃο βἰριϊβοαί, οὗ ὟΣ ΗΠ Ρ 404. ἡ μορφὴ ἡ τὸ εἶδος, μορφὴ 30 
ἢ εἶδος, τὸ εἶδος ὦ ἡ μορφή, εἶδος ὁ μορφή, οἵ εἶδος 
Ὁ 19 εἶν, δἂὰς Γβ8. 38516,21. 9. 8356. ψαϑ. 407 
"4, β2. 4149. Ζγα 32. 780 14. ΜιΑ. 106518. μ3: 
1017 488. τὸ εἶδος ἢ ὁτιδήποτε χρὴ καλεῖν τὴν ἐν τῷ 
αἰσθητῷ μορφήν Μζϑ8. 1088 Ρ6. μορφή, δοηΐ ΒΥ ἐνέργεια 85 
Μη2. 1048 326. 8. 1048 381. ψβ5. 414 49. οοπὶ βγη πάθος 
Γαδ. 820}17. σοὶ βΒ.8 τέλος, ὅ ἕνεκεν Μὸ 24. 1028 584. 
Γβϑ9. 885 "6. Φββ. 199.581. ἡ κατὰ τὴν μορφὴν φύσις, ἡ 
μορφὴ ὼ ἡ φύσις Ζμαι. θ640}28. Φβ1. 198 "19. ΔῊΝ 
ορροπϊξας ἡ φύσις, 8 ἡ ὕλη, τὴ μορφῆ: ὅσων ὴ μὲν φύσις “Ὁ 

ἡ αὐτὴ μένει τὴ μεταθέσει, ἡ δὲ μορφὴ ὅὄ, οἷον κηρὸς δὴ 
ἱμάτιον Μδ 36. 102455.) ἡ ἀσία ὼ ἡ ἑκάστυ μορφή Ζμβι. 
θ46 ΚΣ ὁ λόγος ὼ ἡ μορφή Μηὶϊ. 1042 "29. 82. 4149. 
τὸ τί ἐστι ὶ ἡ μορφή ΦβΙ. 198 "8. τὸ τί ἦν εἶναι ὼ ἡ 
μορφή Τβϑ9. 885 585. μορφή, ὍΡΡ στέρησις Φγ!1. 20154-8. ε5 
Μχϑ. 1065.310. ορρ ὕλη, τὸ ὑποκείμενον Φα 1. 190 "20. 
βι. 198.80. 8. 199381. Οαϑ. 278"24, 2, 271 082. Γαδ. 
820}17. 7. 824 05, 9.885 6. ψβι. 412 88. Δίηι. 1042 
429.6.1046}18. --- γίγνεται. πᾶν ἕκ τε τὸ ὑποκειμένυ Χ 
τῆς μορφῆς Φατ. 190 520. ἡ ἐσχάτη ὕλη ὼ ἡ μορφὴ ταὐτὸ [0 
ὰ, δυνάμει τὸ δὲ ἐνεργείᾳ Μηθ6. 1045 18. ἐρχὴ κυριωτέρα 
τὸ δος: ἡ μορφή Μκ2. 1060 "22, οΓΡ28. ἑτέρα ἐστὶν 
αὐτὴ καθ ἐν βιὰ ἡ μορφὴ ἡ μεμιγμένη μετὰ τῆς ὕλης 
Οαϑ. 271082, 218.42, 14, 34. Γαῖ. 8324 "δ. ἕνια ἄνευ γε- 

εἰσί, ἢ ως τὰ εἴδη ὼ αἱ μορφαί Μηδ. 1044 28. 
8. ἵμεδες ἀποάδπι υϑὰ μορφή ἰάθτω. ἔοετθ αυοά δύναμις 

βι ρα βοδῦ. ἀνδρία πόλεως ἢ δικαιοσύνη ἢ φρόνησις ̓ τὴν αὐτὴν 
ἔχει δύναμιν κα Ἂ μορφήν Πη:. 1828 085. τῆς αὐτῆς μορφῆς 
ἐστὶ ᾧ ὀέρμα ὶ φλὲψ 
Ζγβϑ8. 181}4. καομένη ἡ γὴ παντοδαπὰς λαμβάνει μορφὰς 

νέσεως ἡ φθορᾶς ἢ ἔστι ἢ ἐκ ἔστιν, οἷον αἱ στιγμαί, εἴπερ 56 

(ὃ ὑμὴν ὼ πᾶν τὸ τοιῶῦτον γένος 60 

μυσεῖον τῆς φύσεως (δρυὰ ΑἸοϊάδτ) Ῥγϑ. 1406 526. 
μυσικό ς5γ). ΟΡΡ ἄμωσος, αδ᾽ταύαπη Θχθιαρίυπι τὸ συμβεβη- 

κότος Φαῦ. 1881. Γαά. 819 26. Ζγα!18. 124 3268. Μὸο. 
1018 17. 1.1017.38. 9. 1017}28. μχ24. 886 88. τὰ 
μυσικὰ πράττοντες μεησικοὶ γιγνόμεθα Ηβ8. 1105 421. Κα- 
βῖναι, θρηνῳδοὶ μυσικαΐ 8501. 1510 θ16, --- μυσικῶς ὴ 
ἐμμελῶς λέγεται Οβϑ. 290}81. τὺς ἀπαιδεύτυς παρ᾽ ὄχλῳ 
μυσικωτέρως τ Ρβ22. ,.λ39ὅ 529. --- μυσικὴ θεωρία 
ηξη12. 1248 822, ἡ μυσική ἀοῦ κό. 396 δ15. ἐν μυσικῇ 
δίεσις τὸ ἐλάχιστον ΜΙιϊ. 106812. περὶ μυσυτῆς, τίνος χάριν 
(παιδείας, καθάρσεως, διαγωγῆς) δεῖ μετέχειν αὐτῆς Πθ5, 
πῶς δὲ μετέχειν. αὐτὸς ,Ἰειραργῦντας ἢ ἀκύοντας νον 
Πθθ, τίσ ὡρμονίαις καὶ ὸ τίσι τμες ηἡστέον ΠΡΊ. - ἡὶ 
μυσικὴ διὰ μελοποιίας ὦ ἐν μῶν ἐστι, ᾿μυσικὴ εὐμελής, 
ἀϊϑι εὔρυθμος Πθ1. 1841 528, 26. μυσικὴ ψιλή, ἀϊει μετὰ 
μελῳδίας Πθ5. 1889 Ρ20. οἱ τὴν θεατρικὴν, μυσυκὴν μετα- 
χειριζόμενοι ͵ΠθΊ. 1842 318. ἡ μθὶ τὸ ἦθος ποιόν τι ποιεῖ 
Πθ5..1889.524, 1840.6-}12. ἡ μυσικὴ τὴν ἡδονὴν ἔχει 
φυσικήν Πθὅ. 18404,.1889 020. χαίρειν τοῖς καλοῖς μέ- 
λεσι ὦ ῥυθμοῖς, μὴ μόνον τῷ κοινῷ τῆς μασικῆς Πθε. 
1841516. παιδεύυσι γράμματα, γυμναστικήν, μυσικήν, 
γραφικήν Πθ8. 1381}24. διὰ τί κρίνυνσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ 
τὰ τῆς μυσικὴς ἔργα ὼ τὰ τῶν ποιητῶν ΠγΎ11. 1281 "8. 

μοχθηρία, ἀοῖ Ηη9. 1180 088, 1161 516. 6. 1148 νῷ, ζ18. 
1144 386. ἐν τῇ προαιρέσει ἡ μοχθηρία αὶ τὸ ἀδικεῖν Ῥα18. 
1314412. ἨεΪο0. 1186 524. εἴ Ῥα10. 1368 514. ηεβ1. 
1228 486. τῇ μοχθηρίᾳ Π συγγνώμη Ἠη8ὃ. 1140 38. εγὰ 

πονηρία Ἠεά. 1180 517, 81. ΟΡΡ ἀρετή Ηεδ. 1180}24. Πε8. 
1808 δ1δ. μοχθηρίαι, ΟΡΡ ἀρεταί Ηε8. 1129 "24. 4.1180 
411. διὰ κακίαν ὦ μοχθηρίαν πο18. 1458 88. --- μοχθηρία 
ἁπλῶς, κατὸ πρόσθεσιν Ηγν6. 1149 81 6866. --- πράττειν τι 

εἰς μοχθηρίαν φέρον Ρ5.1427}}19. --- μέγα δύναται καὶ 
ὑπόκρισις διὰ τὴν τῷ 'ἀκροατῷ μοχθηρίαν, διὰ τὴν μοχθηρίαν 
τῶν πολιτειῶν Ργ1. 1404 "8, 1408 585. μοχθηρία τῶν λό- 
γων, τὴς προτάσεως, ΒΥῈ ἁρμαρτία τι24.119 817. 31.181 

417. θ11. 162 488. λῦσαι, διορθῶν τὴν μοχθηρίαν τι16. 



μοχθηρός 

115.821. 17. 175 Ὁ12. 

μοχϑηρός, ϑγῃ πονηρός, Ορρ ἐπιεικής πο18. 1452 "86, 84, 
14581. βγη διεφθαρμένος Παδ. 1284 589, 87. οοηΐ ὄγεν- 
νής Ηδ8. 1121 326. μοχθηρόν, ΟΡΡ ἀγαθόν Μὸ14. 1020 
548. περὶ τῶτο ὃ μοχθηροὶ τυγχάνυσιν ὄντες ὦ ἄδικοί εἰσιν 5 
Ῥα10. 1868 1ὅ. τῷ μοχθηρῷ διαφωνεῖ ἃ δεῖ πράττειν ὼ 
ω , ε ᾿ . ᾽ ἃ πράττει ΗιΒ. 1169 515. οἱ μοχθηροὶ τὸ βέβαιον ἐκ ἔχωσιν 
ΗΘθ10. 1159 "7. ὁ μοχθηρὸς ὑχ εἷς ἀλλὰ πολλοί, ἢ τῆς 
αὐτὴς ἡμέρας ἕτερος ᾧ ἔμπληκτος ηεηθ. 124016. --- 
μοχθηραὶ φύσεις Ἠηθ. 1148 "18. ἐρθρὰ ζωὴ  διεφθαρ- τὸ 
μένη Ηι9. 1170 328. μοχθηρὰ ἡδονή, ορρ ἐπιεικής Ηκχὅ. 
111528. μυχθηρὰ τραγῳδία Μν8.1090}20. διφρὸς μοχθη- 
ρός, Εγα ἀεικέλιος ποῦ. 1468.}80. ὕδατα ἁλυκὰ ἢ μοχθηρά 
πΎ8. 812 210. 19. 874 31. χλωρίων χρόαν ἔχει μοχθηράν 
Ζιι1δ. 616}12. --- μοχθηρῶς ἔχειν Παῦ. 1254}1. 

μῦθος 410 

ψείοις ὀστοῖς ἐλάττων ἐστίν, ἐνίοις δ᾽ αὐτῶν πάμπαν ἐκ 
ἔνεστιν Ζμβθ. 651 087, 652 32, 11. Ζιγῖ. 5167. 20. 521 
518. 16. --- οἱ μὲν ἐν τοῖς πεζοῖς ἀμύελοι χοόνδροι κεχω- 

»ὖΡ΄Ρ΄Σ ν -» , .- εν 
ρισμένῳ μυελῷ, ἐν δὲ τοῖς σελάχεσιν ἡ ῥάχις ἔχει μυελόν" 
οἱ χόνδροι ἐν τοῖς χερσαίοις ἢ ζῳοτόκοις τῶν ἐναίμων ὑκ 
ἔχυσι μυελόν Ζμβ9. 655 "856 (ὁ Ὑδυτοὺ 240). Ζιγβ. 516 
586. --- ἀΐθε αἱματώδης, πιμελώδης τοὶ πιμελὴ ὅμοιος, 

, Η , . Ν ͵ Ὲ 
στεατώδης, ἀλλοιότερος ἷ 6 γλίσχρος ἡ) νευρώδης ΖιΎ20. 5621 
89-11. Ζμβθ. 651 "24, 28, 82, 652 37, 18, 19. ---- πολλοῖς 
ᾧ ὁ ἐγκέφαλος δοκεῖ μυελὸς εἶναι ᾧ ἀρχὴ τῶ μυελῷ Ζμβτ. 
853 326 (οΓἼμΟ Ῥὰν 808). ὁ ἐγκέφαλος ἢ συνάπτει τῷ 
μυελῷ Ζιὸ 8. ὅ38518 Αὐν. τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ τὸν ἐγκὲ 
φαλον ᾧ ὅσοι δὴ τὸν μυελὸν ἄρχειν (ὅσα - ἄρχει οἱ Εατίδα 
οὐ Θθβῃ) πνῇ. 484 "16. --- ὁ νωτιαῖος μυελός Ζιγ2. 6122. 

«- 
ἥκιστα ὁ ῥαχίτης ἐστὶ μυελός Ζμββ8. 65183. “218, 
21. Μ 484. ὁ μνελὸς κατὰ τὴν ῥάχιν ὧν ὑγρασίαν πολλὴν 
παρέχει πβ14. 861 "28. (οἵ Ε 2718, 19. 214, 28. ῬΆΣΙΡΡβοΣ 
ὕλη 10.) -τ-ο 2. τωϑάυ]α δγθογαπι φτα 8. 818 37. 7. 821 
582, οἱ μυελοὶ τῶν δένδρων, καί τινες καλῦσιν αὐτὸν τὸν 
μυελὸν τὸν ἐν τοῖς δένδροις μήτραν φταά. 819 381, 88. 

μοχλεία. τὸ ἐν τὴ μοχλείᾳ κινῶν ἑαυτό Φθ6. 259 Ρ20. 
μοχλεύειν. τὸ αὐτὸ βάρος ἀπὸ ἐλάττονος ἰσχύος, εἰ μοχλεύ- 

εται, ἐγείρεται. ἡ ἀπὸ χειρός μχ8. 858 588. 
μοχλός. τὰ περὶ τὸν μοχλὸν ἀπορύμενα μχϑ41}11, 848518. 

διὰ τί κινῦσι μεγάλα βάρη μουιραὶ δυνάμεις τῷ μοχλῷ 30 
μχϑ. 850"80. ὁ μοχλὸς ὁ φύσει τῷ βάρυς κινητικός Φθ4, μυελώδης ὑγρότης Ζιγβδ. 5118. 
465 322. αὶ φάλαγξ πᾶσα μοχλὸς ἀνεστραμμένος μχ30. 
854 39. 

μυγαλὴ (μοῦ Ρδὰν 818). τὰ δήγματα τῆς μνυγαλῆς (1 
ἑ 

μυύζ εἰν. ἀφίησιν ὁ δελφὶς τριγμὸν ἢ “κῶς Ζιδϑ. 585 582. 
ἔξω ζῇ πολὺν χρόνον ὁ δελφὶς μύζων ᾧ στένων Ζιθ2. 
589 09. 

μυγϑάλης, μεγαλης) ᾧ τοῖς ἄλλοις ὑποζυγίοις χαλεπά Ζιθ 35 μυθεύειν. περὶ Πριάμα μυθεύεται Ἠα11. 1100 38. μυθεύ- 
44. 604 019. (πτὰ8 ἀγϑδῆθυβ αδζάθ, πιο ρϑ]}}Ζ ΑἸ ΘΓΌΪ, τηιδδ- 
ΤΏηΟ ΗἸΒραπογαπι, τηυβαγαίσηο Ο 11 589. 5 1 665. ϑογὸχ 

εται, μυθεύυσι ς ἱπῦ θ19. 880 414. 81: 886}1. τὸ μυθευ- 
ὄμενα λιθῦσθαι Ζμαι. 641 320. 

Διϑηθὰβ δι. ΟΥ. Καὶ 915, ὅ. ἔοτί βόγθχ νυ ]ρασὶβ ναὶ δἰταβουβ μύθευμα. τὸ ἄλογον ἔχειν ἔξω τῷ μυθεύματος πο24. 1460 
ΑΖΙΙ 18, 38. 80 δὅ1, 84.) ν μῦς 1, ἰ. 829. 

Μύγαλος. κατὰ Μύγαλον (Μαγυδον οἱ) τῆς Παμφυλίας 80 μυθικῶς σοφίζεσθαι, μὴ πάντα μυθικῶς λέγειν εἰπι Μβ4. 
σϑ18 35. οἵ Μαγυδος. 

μυγμός. ὁ ἡλάνις ἦχον ποιεῖ ἢ μυγμόν Ζιι81. 621 529. 
μύδρος. (αἱ πυρὸς πηγαὶ) μυὸρυς ἀναρριπτῶσι διαπύρυς κά. 

895 28. 
μύειν. τὸ μύειν τίνες αἱ διαφοραί, τίνος ἕνεκα γίνεται Ζμβ18. 

851529,"δ, 7, 10 (ὁγη σκαρδαμύττειν 829). τίνα τῶν ζψων 
μύει τὴ κάτω βλεφαρίδι Ζιβ12. 504 "24, 28. Ζμβ18. 667 
429,5. δ11. 691 521. τὸ ὁρῶν πρὸς τὸ εὐον μὲν ὄψιν δὲ 
ἔχον (ὅτως ἔχει ὡς τὸ ἐνεργείᾳ πρὸς τὸ δυνάμει) Μθδ6. 
1048 2. ἂν πρὸς τὸν ἥλιον βλέψαντες μύσωμεν ενῶ. 459 
ν14, πάντα μύοντα ποιεῖται τὸν ὕπνον Ζιδ10. 586 "27. 
ἀδυνατεῖ πάντα μύοντα καθεύδοντα ὁρῶν εν 1. 4687. 
φαίνεται ᾧ μύυσιν ὁράματα Ψγϑ8. 428516. --- ὅταν οἱ 
πόροι μύσωσι μὸϑ. 8818. ἀδύνατον νεκρῶν τραύματα 
μύειν 159. 1504 544, οἱ ἐνεοὶ μεμύκασι τῷ στόματι πιαϑ. 45 
899 51. ἰσχάδες μεμυκυῖαι πκβϑ9. 980 "86. 

μυελός. 1. ταϑάι}}]6 δηϊπιδ]ίατι. ἔστιν ὁ μυελὸς αἵματός τις 

1000518. νά. 1091 9. ΟβΙ. 284 528. οἱ μυθικῶς τὸν 
Ατλαντα ποιῶντες ἐπὶ τῆς γὴς ἔχοντα τὸς πόδας Ζκϑ. 699 

Ὶ 

421. τὰ λοιπὰ μυθικῶς προσῆκται πρὸς τὴν πειθω τῶν πολ- 
λῶν Μλϑ8. 1074 "4. 

86 μυθολογεῖν. μυθολογῶσι ς 866 ὁ ἱπῇ Ζι1. 609}10. μβ8. 8569 
417. Πα9. 1257}16. β12. 1214 539, πκεῖ. 98371089. Αἴσω- 
πος ἐμυθολόγησεν ὡς μβ8. 366}12. εἰ ἀληθὴ ταῦτα οἱ 
μυθολογῶντες λέγυσιν Πε10. 1812 32. ὁ μυϑολογήσας πρῶ- 
τος Πβϑ9. 1269 "28. γνωμολογεὶν ᾧὶ μυθολογεῖν πότε ἀπρεπές 
Ρβ21. 189 56. --- οἱ ἐν Σαρδοῖ μυθολογώμενοι βἰτα Φδ 11. 
218}24. ηεγΎ1. 1229 524. τὸ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων μεμυθολο- 
γημένον Πθ6. 1841}8. ὁ ἀστερίας μυθολογεῖται γενέσθαι 
ἐκ δύλων Ζιι18. 611 56. μυθολογεῖται τὺς ᾿Αργοναύτας 
καταλιπεῖν Ἡρακλέα Πγ1.8. 1284 522. περὶ τῆς ζωῆς μυ- 
θολογεῖται μὲν ὡς ὃν μακρόβιον, ὁ φαίνεται δὲ τῶν μυθο- 
λογυμένων ὑθὲν σαφές Ζιζ29. 518 "28. 

μυθολόγος. Ἡρόδοτος ὁ μυθολόγος Ζγγδ. 158 6. 
φύσις, αὶ ἐχ ὥσπερ οἴονταί τινες (ΡΙαὲ Τίπι 78 εἰ 866) τῆς μῦθος. 1. ἔδθυϊα, ορρ ἀλήθεια, λόγος. ὁ γάρ ἐστι τῶτο (τὸ 
γονῆς σπερματικῆς δύναμις, θερμὸς τὴν φύσιν, ἐκ ἔχει αἴ- 
σθησιν ἁπτομένων Ζμβθ. 651 Ρ20, 662 321, 29, 88. ΖΙΎ19. 50 
520}16. μδ7ὶ1. 889 "10. τοξογίυν ἱπίον τὰ ὑγρὰ τῶν ὁμοι- 
ομερῶν Ζμβῶ. θ64118. Ζια!. 481 54. γ20. ὅ21 94. πβ14. 
867 Ρ28. --- δ᾽] τηθά.}}8 810, 4}8}}8. ἴῃ 8:61 }}8 φαϊθυβάδχῃ 
ΒΌΪΩΔΙΪρα8, ααϊθαθ δηϊπηΔ] θὰ8 ἀοδὶυ. ἀναγκαῖον ἐνίοις τῶν 

, .-, , , »," «- , Η Ὡς ὦ « , 
ζῴων ὑπάρχειν μυελόν, ἐνίοις τῶν ἐναίμων, ἐν τοῖς ὀστοῖς, τὰ κ5 
κοῖλα ὀστὰ ἔχει τὸν μυελόν, τὸ μὲν ἔχει μυελὸν τὰ δ᾽ ἐκ 
ἔχει τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἘΠῚ ὀστῶν Ζμββ. 6562 54, 12. Ζιγ20. 
5215, 1, 12. 7. 516 6. τὸν μνελὸν ὀστεογενὲς Πλάτων 
ἐκάλει τζῷ. 140 36. ἔνια ὑκ ἔχει τῶν ζιων μυελόν, οἷον ὃ 
λέων, τὰ τῷ λέοντος ὀστὰ ἔχει τὸν μυελὸν πάμπαν μικρόν, 80 
διόπερ ἔνιοι ὦ φασιν ὅλως ἔχειν μνελὸν τὰς λέοντας, ἐν τοῖς 

τῶν Πυγμαίων) μῦθος, ἀλλ᾽ ἔστι κατὰ τὴν ἀλήθειαν γένος 
μικρόν Ζιθ12. 591 21. τύτυ τὴν αἰτίαν ἐν μύθῳ λέγυσιν 
Ζιζ8δ. 580 317. ἀπορῶντος τὴν αἰτίαν τῷ τὸν μῦθον συν- 
θέντος Ζιζ, 81. 819 Ρ4. λέγεταί τις περὶ τῷ τόκυ τῷ λύκυ 
λόγος πρὸς μῦθον συνάπτων Ζιζ 85. 680 315. ὁ λεχθεὶς μῦ- 
θος ληρώδης ἐστί Ζιζ 81. ὅ19 "2. παραδέδοται παρὰ τῶν 
παμπαλαίων ἐν μύθυ σχήματι Μλ8. 1014}1, κατὰ τις 
Πυθαγορικὸς μύθϑυς ψα 8. 401}22. ἐκ τῷ μύθυ ἐπιλύεται 
104. 1605}12. --- 2. ἴῃ ἀοούγίπα ΄δγίϊβ ροθίϊοδθ ἀθδτ 
Βαθθδῦ πούϊοηϊβ ναγϊοἰδύθη μῦθος οχροβυΐϊξ ΨᾺ] Ῥοοὶ] 81- 
84. βἰφηϊβοδί θπὶπι μῦθος ὁ8 πράγματα εἰνθ βοία βνο ζβοῖδ, 
4089 ροθβὶ βυθίθοϊδ δβυπί. ὁ πάντως ζητητέον τῶν παρα- 
δεδομένων μύθων, περὶ ὃς αἱ τραγῳδίαι εἰσίν, ἀντέχεσθαι 

Οοο 2 



416 μυθώδης 

ποθ. 1461 Ρ24. πρῶτον οἱ ποιηταὶ τὶς τυχόντας μύϑως ἀπη- 
ρίθμαν" τὸς παρειλημμένυας μύθυς λύειν ἐκ ἔστιν πο14. 
145218, 1458 322. ἱπᾶθ, οὑπὶ λόγος δβἰρτίβοοῦ δεραπιθη- 
ὕδατα ΟΑΓΤαΪπἰ8 δἰ ϊοαΐιΒ, Θαρ]οδίας ηυοὰ μῦθος εὖ λόγος ρτὸ 
ΒΥΏ ἀϑαγρϑηΐαν, οἵ λόγος Ρ 488 "]1ῦ. ροθίδθ ὁϑὺ δρῖθ ἀΐθρο- 
ΠΘΓΘ δγριυχηθηΐαῃ, συνιστάναι τὰ πράγματα, συνιστάναι 
τὸν μῦθον. ὧν δεῖ στοχαζεσθαι συνιστάντας τὲς μῦύθυς 
πο18. 14562}29. 17. 145δὅ "22. 9, 1451}18. 14. 1488 νά, 
τὸὺς μύθες συνιστάναι δραματικείς πο28. 1469 "18. πῶς δεῖ 
συνίστασθαι τὲς μύθυς πο1. 144139. οἱ συνεστῶτες εὖ τὸ 

.«- :) Ω Ἅ ,΄ ».“ , 

μῦθοι ποῖ. 1450 582. ἀναγνώρισιν ἢ περιπέτειαν δεῖ γίνεσθαι 
ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τῷ μύθω ποῖ0. 1452 "19. οἵ συν- 
ἰστάναι τὼ πράγματα, σύστασις τῶν πραγμάτων ποθ.1450 
481, 1ὅ. 7. 1450}21. 14. 1458 ΡΩ. Βεα οἴϊατῃ ἰρβαμα μῦθος 
ΕΓ 86 τὴν τῶν πραγμάτων σύστασιν εἰφηϊβοαι, ἔστι δὲ 16 
τὴς πράξεως ὁ μῦθος ἡ μίμησις (οἴ 9. 1461 381)" λέγω δὲ 
μῦθον τῶτον τὴν σύνθεσιν τῶν πραγμάτων ποθ. 1450 "4. 
τραγῳδία ἔχυσα μῦθον αὶ σύστασιν πραγμάτων ποῦ. 1480 
482. ἀρχὴ ἢ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος τῆς τραγῳδίας ποθ. 1450 
488. τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ αὐτῷ δεῖ τὸ μυθα συμ- 30 
βαίνειν ποιδ. 1464 381. μῦθοι ἁπλοῖ, διπλοῖ, πεπλεγμένοι, 
ἐπεισοδιυίδεις ποῖ0. 1452 512. 9. 1451 0838. 18. 1458 312. 
τὸ λέγειν ὅτι ἀνήρητο ἂν ὁ μῦθος γελοῖον" ἐξ ἀρχῆς γὰρ ὁ 
δεῖ συνίστασθαι τοιώτυς ποϑ4. 1460 488. μῦθος εἷς τίς ἐστιν 
ποϑ. τῷ μυθυ μῆκος πόσον δεὶ εἶναι ποῖ. 1450 084 -1451 25 
416. παρὰ τὴν δύναμιν παρατείναντες μῦθον ποϑ. 1451}88. 
- μῦθοι Αἰσώπειοι μβ8. 866 "11, 17, άθπι λόγοι Αἰσώ- 
πειοι ἀϊουπίας Ῥβ20. 1398 330, οὗ λόγος ρ 438 "6. 

μυθώδης. ἐν τοῖς νόμοις τὰ μυθώδη ε παιδαριώδη μεῖζον 
ἰσχύει τὸ γινώσκειν περὶ αὐτῶν διὰ τὸ ἔθος Μαϑ. 99 54. 80 
αἱ καλέμεναι ἱΡῖπαι, περὶ ὧν τῷ μεγέθυς λίαν εἰσὶν οἱ λε- 
γόμενοι λόγοι μυθώδεις μα18. 880 58. τὸ μὲν ὅν ὅλον μυ- 
θῶδες [151.15804519. τῦτο μὲν ὧν ἡμῖν φαίνεται μυθω- 
δέστερον θ101. 839 59. 

μυῖα. τὸ τῶν μυιῶν γένος Ζμδδὅ. 618 "16. 6. 682 512. δὲ- 55 
διέναι τὰς παραπετομένας μυίας Πη1. 1828 380 (οὔ παροι- 
μία). μυῖα τοξοτίαν ἰηίος τὰ ἄναιμα ᾧ ἔντομα υ 3. 456 
414. ἀνθ. 475 80. Ζμδδ. 618015. Ζιεθ. 542 529. θ11. 
59618, τα μικρὰ τῶν πτηνῶν, τὰ δίπτερα ανϑ. 470 581. 
Ζμὸδδ. 682 "12. Ζιαδ. 490 420. δῖ. 582321, τὰ παμφαΐγα 
(πάντων γὰρ γεύεται τῶν χυμῶν), τὸ ἐν ποσίν ΖΙΘ11. 696 
518. ε8.54239. --- 1. ἀοδβοτ. ἡ ἐξιῦσα ἐπιβοσκὶς τὸ στόματος, 
προβοσκίς, ἐγῃ τὸ γλωττοειδὲς ἐκτὸς ἔχει, οἷον κέντρον, σομ- 
φὸν ὁὲ τὴν φύσιν ἢὶ κοῖλον, ὥσθ᾽ ἅμα τύτῳ αὶ γεύεσθαι 
ὼ τὴν τροφὴν ἀνασπᾶν" γλῶτταν μόνον ἔχει (ὐκ ὀδέντας)" 46 
ἩΒΑΣΝ ἔχυσι τὰ κέντρα Ζμδό. 618 Ρ1δ. 811.661520. 
Ζιδᾳ. 628 029, 80. αὖ. 490320. θ11. 896}18. --- ἐκ 
ἀναπνεῖ, ἐν τῷ ἀνάλογον τὸ σύμφυτον πνεῦμα ἀναφυσώ- 
μενον ἡ συνιζάνον φαίνεται, τῇ πτήσει αἴροντα ὶ συστέλλοντα 
ψοφῦσι ανϑ. 41581. υ2. 450 "14. Ζιδϑ. ὅ85 "9, οἵ [8η- δ0 
ἀοίβ, ϑ:θ]ὰ Ζαίϊβοιν ΧΥ͂Π 188. --- ἡ φωλεύεσι, χαρα- 
κίζασι τοῖς προσθίοις σκέλεσιν Ζιεϑ. 542 }29. Ζμδθ. 688 
480. οἱ ἀράχναι ἀπὸ τῆς τῶν μνιῶν θήρας ζῶσιν, αἱ ἀνθρῆναι 
θηρεύσσιν αὐτάς Ζιαὶ. 488 "18. .42. 628 084, --- 2. ἡ τῶν 
μνιῶν γένεσις. γίνονται ἐκ σηπομένων ξηρῶν Ζγα 16. 121 5 
18. (ἐναφίησι τὸν πόρον κάτωθεν τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν τὸ 
ἐπάνω)" τῶτο δ᾽ ἐστὶ φανερόν, ἐαΐν τις διαιρὴ τὰς ὀχενομένας 
μυίας" ἀπολύονται δ᾽ ἀπ᾿ ἀλλήλων μόλις" πολὺν γὰρ χρόνον 
ὁ συνδυασμός ἐστι τῶν τοιύτων Ζιεβ. 542 356-10. γίνονται 
ὅτ᾽ ἐξ ὁμογενῶν ὅτε τῷ γένει διαφόρων, συνδυάζεται τ 60 
γεννᾷ ὕχ ὁμογενῆ αὐταῖς ἀλλὰ σκωληκας" ἐκ τῶν μνιῶν 

μυκτήρ 

σκώληκες, γίνονται μυῖαι ἐκ σκωλήκων τῶν ἐν τὴ κόπρῳ 
Ζγα18. 128 4. 16. 1218, 1728 "δ. 6γ10. 160 10. ΖΙε]. 
689 }11. 19. 552 821 ΑΌΡ (οΥ κόπρος Ρ 408 "61). ἢ τῷ 
χειμῶνος ὀχεύεται ἢ γίνεται, ὅταν εὐημερίαι γένωνται καὶ 
νότια Ζιεϑ. 42 "29. --- 8. ἀϊδὶ αἱ μεγάλαι Ζιε19. 552}12. 
ι42. 628 "84. --- (ποὰσῆο ΟΠ δὅ17. Μαβοβ ἀοτηοβίϊοβ, νο- 
χρϊθοσία, ΟΔΘΒΆΓ, οδγπατί δὰ 228, 86, δύ. Οὐ. Μ.219, ΑΖγ 
86, ΑΖΙ[161, 88, ΚαΖι 18, δ2, βοὰ Ε δὰ Ζμὸδ. 618 "15, 
19 οι16χ.) αἱ μυῖαι τῷ αἰσθητηρίῳ οἷον Ὑλωττη θιγγάνυσαι 
αἱματίζυσι Ζιδτ. 882 36, 18 ΑὐὉ. ἔοτί Βὐομιοχ 8 οδ] οἰἔγϑῃβ, 
--ς ὑγὸ μνιῶν Ζμὸ 5. 618 "19 Πιαπρὶς οἱ μυρμήκων ΟΜ 219, 
ΚαΖμ.12ὅ,10, ρῥτὸο μυῶν ΖΙθ11. 696}18 ἴοτ᾽ μνιῶν, ν 
μῦς 1,1. 

Μύκαλλα τῆς Κροτωνιάτιδος θ107. 840 5117 (Μάκαλλα οἱ 
Ἠοϊεβίθαῃ δὰ ϑύθρῃ ΒΥ2). οὔ Ιωοῦ Ῥδίβ 1511. 

μυκᾶσθαι. ὥστ᾽ ἐνίοτε δοκεῖν, ὅπερ λέγωσιν οἱ τερατολογῶν- 
τες, μυκᾶσθαι τὴν γὴν μββ. 868 525. οἱ καλεόμενοι βύμυκοι 
ὠσπὲρ ταύρα μυκωμενὰ πκεῶ. 988 38. 

μύκημα. εἴ τις εἰς ἀμφορέα κενὸν κατὰ τὸ στόμιον ποιοῖ 
ψόφον, μυκήματι ὅμοιον γίνεται πκεϑ. 988 310. πολλάχις 
χωρὶς σειτμᾶ γίνεται μύκημα γῆς κά. 896 418. 

Μυκῆναι. ἐν Μυκήναις ἢ 696. 1515 329, 1576 "25. --- Μυ- 
κηναί ὧν χώρα, ἡ Μυκηναία πρότερον καλῶς εἶχε τῆς ᾿Αρ- 
γειας μα]4. 852 39,11. 

μύκης. τὰ πυρώδη φαινόμενα ᾧὶ λαίμποντα, οἷον μυύκης κέρας 
ψβ1. 419 55. εἰσὶ φυτὰ μὴ ἔχοντα κλάδυς μηὸὲ φυλλα, 
ὡς οἱ μύκητες φταά. 819 380. οὗ β4. 8256 Ὁ18. (Αρατίουβ 
οδιηροβύγὶ8 1. Ἐτδδδ 820.) 

μύκησις τῶν βοῶν πκε2. 988 "10. 
μυκητίαι σεισμοί, σείοντες τὴν γὴν μετὰ βρόμα κά. 836 

811, 

Μύκονος νῆσος ἔ 590. 1576 81. 
μυκτήρ. τχϑέδσίας ἰωῦογ τὰ ἀνομοιομερὴ Ζμβι. 646}18. 

1. πδβὺ8 Βοιιϊπίβ Ζικῦ. 681 517. πλΎ. τί ἐστιν, οἷαβ δ᾽ ζι8 
οἱ ρατίθθ. οὐ ῬἈΠίρρβου ὕλη 49. ὁ μυκτὴρ εὐκίνητός ἐστι 
ἢ ἐχ ὥσπερ τὸ ἧς ἀκίνητον κατ᾽ ἰδίαν, χονδρώδης, ἡ τῶν 
μυκτήρων δύναμις διφυής, διχότομος, δύο εἰσὶ μυκτῆρες 
Ζια11. 492}14,16. Ζμβϑ9. 6565 581. 10. 657 84 (οἵ Ρ[αὶ 
Τίμα 66}). πλγϑ8. 961 "84. ἐλάχιστοι οἱ μυκτῆρες τῶν ἀν- 
θρώπων. ὅσων μακροί, ὀσφραντικοί, ὅσων οἱ μυκτῆρες ἀνα- 
πεπταίμένοι, θυμώδεις πι18. 892 580. λγ!0. 962}168. Ζγεξ. 
18109., Φ6. 8118, οἵ Βο86 ΑΥὐ ΡΒ 106. σφόδρα γρυπὰ 
γινόμενα ἢ σιμὰ ὅτω διατίθενται, ὥστε μηδὲ μυκτῆρα δοκεῖν 
εἶναι Ῥαά. 1860 580. --- μυκτῆρας εἰς τὸ πρόσθιον ἔχει, 
κατὰ μέσον ἢ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν Ζια1δ. 494 "12. Ζμβ!1. 
651 58. ἡ ἐκ (ἐκεῖ οἱ ΡΙΚ) τῶν μυκτήρων σύντρησις εἰς τὸ 
στόμα, τὸ ποτὸν χωρεῖ ἐκ τῇ στόματος ᾧ διὰ τῶν μυκτή- 
ρων ἔξω, ἐλάχιστος δ᾽ ἐστὶν ὁ πόρος πρὸς τῷ μυκτῆρι᾽ 
διίσταται τῶν μυκτήρων ὁ πόρος ὑπὸ τῶ πνεύματος, οἱ τοι- 
ὅτοι διὰ ῥινῶν φθέγγονται" διὰ τί οἱ κωφοὶ ἐκ τῶν μυκτή- 
ρων διαλέγονται, δγα ἡ διὰ τῶν ῥινῶν διάλεκτος" πολλὰ 
ἑπταάμηνα τὺς τῶν μυκτήρων πόρως ἀσχίστυς ἔχει Ζια 16. 
495225, 27, 14. πια 4. 899 17. λγ14. 962 585, 40, 968 
41, Ζιηά. 584 "5. Ζγδθ. 115 82. ὑπὸ τὺς μυκτῆρας ἡ τῶν 
χειλῶν φύσις, οἱ κανθοὶ πρὸς τῷ μυκτῆρι Ζμβ16. 659}20. 
Ζιαϑ. 491 525. --- μέρος τῶν μυκτήρων τὸ μὲν διάφραγμα 
χόνδρος, τὸ δ᾽ ὀχέτευμα κενόν Ζια11. 492 "15. παϑυδ, τὸ 
τὴς ὀσφρήσεως αἰσθητήριον Ζμδ.1ι. 691512. πότε ὁ ἄν- 
βθρωπος ὑκ ὀσμᾶται ἀδ᾽ ἀν ἐπὶ τῷ μυκτῆρος ἐντὸς τεθὴ 
ψβϑ. 421}16. --- τοβϑρί γαϊοπϊβ ἰηβέσυπαιθαΐαπι. ἡ διαὶ τῶν 
“μυκτήρων ἀναπνοή ἄοθοῦ αν. 418 311-21, 414.39,20. ἀδυ- 



. 

Μυλασσεῖς 

νατὸν χωρὶς τοῖς ᾿μυκτῆρσιν ἀναπνεῦσαι ἣ ἐκπνεῦσαι, ἀνα- 
πνέοντος ὥσπερ ἐκ παρδὸν ποιεῖται ὀιαὰ τῶν μυκτήρων τὴν 
κίνησιν (οὗ Ρ]αὺ Τίπι 7 90), οἱ ἀρχαῖοι λέγωσιν, τὸ πνεύ- 
ματος διαπορευθέντος τὰς μυκτῆρας ἀναρραωγῆναι Ζια11.492 

810. αἱ4. 444 528. Ζμα!. θ640"15. οὗ βιθ. θ59 380. 10. 

6571 81. -α ἐκ τῶν μυκτήρων ἐνίοτε αἱ μορροῖδες ἄπονοι γί- 

νονταῖι, αἷμα ῥεῖ ἐκ τῶν μυκτήρων, μύξαι ἀποκρίνονται εἰς 
μυκτῆρας Ζμγδ. 668 17. πλγό. 962 518, οὔ 2. 891518. 
826. 819 "4. --- διὰ τί οἱ σπογγεῖς διατέμνονται τὰ ὦτα 
ἢ τὺς μυκτῆρας πλβῦ. 960 921, οΥ85 βοἴοξ ΡΒγ8 Π 67. --- 
2. διϊμαδ] άτη, τὰ μὲν ἔχει μυκτῆρας, τὰ δὲ τὸς πόρυς. τὰς 

τῆς ὀσφρήσευ;ς" τῶν ζῳοτοκύντων. πεζῶν. περὶ τὸς μυκτῆρας 
χόνδροι εἰσίν. διὰ τίνα αἰτίαν τὼ μὴ ἀναπνέοντα ἐκ ἔχει 
μυκτῆρας Ζιδ 8. 538 528. γ8. 511 84, Ζμβ 160. 659 "1ὅ. 

πιθήκυ, ὑῶν, Λακωνικῶν κυνιδίων, ἵππων, ὄνων Ζιβ8. 502 16 
429. 621. 608 "11. 234. θ04 228. 25. 605 218. 11. 6099521. 

Ζγεῶ. 181 59, --- οἱ ὄρνιθες ᾧ οἱ ὄφεις ἢ ὅσα ἄλλ᾽ ἔναιμα 
ἢ ψοτόκα τῶν τετραπόδων τὸς μὲν πόρυς ἔχυσι τῶν μυ- 
κτήρων πρὸ τῇ στόματος, ὡστε δ᾽ εἰπεὶν μυκτῆρας, εἰ μὴ 
διὰ τὸ ἔργον. ἐκ ἔχυσι. φανερῶς διηρθρωμένυς" οἱ ὄρνιθες ἐ ἐκ 30 
ἔχυσι μυκτῆρας ἀλλὰ τὸς πόρως τῶν μυκτήρων ἐν τῷ 
ῥύγχει, βοὰ οἱ ὄρνιθες ἐκ τῷ. κανθῦ τῷ παρὼ τὺς μυκτῆρας 
σκαρδα μύττωσιν Ζιβι;. ὅ04321. Ζμβ16. 669 "2. 18. 657 
519, 21. οἱ ἰχθύες τῆς ὀσφρήσεως ὑδὲν ἔχυσι φανερὸν αἰσθη- 
τήριον ὃ γὰρ ὧν τισιν εἶναι δόξειε κατὰ “τὺς τόπυς τῶν 35 
μυκτήρων ἐδὲν περαίνει πρὸς τὸν ἐγκέφαλον Ζιδ 8. 538 "2. 
- 8. βδορίββίπιθ ἢ Υ δἰ θρβδηιβ ρσοθοβοῖβ δἰ συϊβοαίατ. 
οἵ ἐλέφας 286 "048-46. ααἰδυβ Ιοοἷ8 δά 488 Ζιζ21. 518528. 
Ζμβ 10. θ69"12. 10. 657 57. --- 4. βοτὶ ἰ 4 ὁ φυσητὴρ 
καλύμενος τοὶ ὁ ὁ αὐλὸς τῶν μαλακίων Ζιεθ. μαι }} 8. Ζγαι δ. 80 
720 582. αἱ σηπίαι ὼ αἱ τευθίδες ἐναρμόττυσι ὃ τὸν κα- 
λώμενον υκτῆρα εἰς τὸν μυκτῆρα, ὁ μυκτὴρ τῆς τῶν μα- 
λακίων ῥπλείας Ζιεθ. ὅ41 15 Αὐν, 11. ο851177, Π 885. 

Α δον] ΧΙ 898. 
Μυλασσεῖς οβιϑφϑ 11, 14. 
μύλη. 1. Ἰαρί8. αἱ ̓ μύλαι τήκονται ὥστε ῥεῖν μὸθ. 8388 "7. 

ὄνος (ἰχθύς) ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἔχει λίθυς ἐμφερεῖς μύλαις 
801. 1680 327. --- 2. ρδΐ6}18. μύλη, τὸ πλανησίεδρον 
σχκέλες Ζιαιῦ. 494 δὅ. οὔ ΒίδΔῃΓγ δεν ἄθν ἂν ΩΣ ἐπὶ 
ΜινιοΙαῖλου ν δουγάαίη Ρ 141. ἡ μύλη ὶ ἐπὶ τῷ γόνατι 40 
πνΊ. 484 "88. --- 8. τλο]8, ΟΕΓΏΪΒ τΩοἾ68. ἡ καλυμένη μύλη 
ἄοδον Ζγὸϑ Αὐὖν οὐ ργδοῦρ 20. Ζικ7. 688511, 17, 24,Ρ16, 
19, 80, 81, 838. 

μυλίας. ἄλυτα κέραμος ὼ λίθων ἐνίων γένη οἷον οἱ μυλίαι 
μδθ. 88812. 

ὕλων. Κηφισόδοτος τὰς τριήρεις ἐκάλει μύλωνας ποικίλος 
ΡΎγ10. 1411 424. 

Μυνίσκος πρὸς Καλλιπίδην ποθ. 1461 584, 
μύξα. μύξαι ἀποκρίνονται εἰς μυκτῆρας πὸ2θ. 819 "4. β’- 
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ἴχβΒ Οὐν ΧΙ 40. ΜαυρΊ] ΒΡ ΑΖΙΙ 180,81 2) 
μνοθηρας; ἡ γαλὴ μάχεται τοῖς ὄφεσι τοῖς μνοθήραις Ζιιθ. 

612 ὃ. 

μύερος. στόμα μύυρον, ΟΡΡ γἀνερρυνγός Ζμὸ 18. 6971, 8. 

Ὑ1. 662 382. --- περίοδοι μύυροι, ορρ μακραί Ῥγϑ. 1409 
"18. μῦθος μύυρος ποθ. 1462 "6. 

μύραινα νοὶ σμύραινα, οὗ ΟὉ ῬΑΙΒῚ 180. γοίδγ ιν ἰμῦον τὰ 
ἔνυδρα, νευστικαῖ Ζπ1. 101 929, 81. Ζια ὅδ. 489 528, τὰ 
ἄποδα ὼ μακρά, τὰ μακροφυέστερα ὼ ὀφιωδὴ μᾶλλον, τὼ 
προμήκη Ζιεά. 64051 ΑὐὉ. γ10. 5117. β18. 504 084. 
Ζμδ18. 69636, καρχαρόδοντα, σαρκοφάγα 804. 168089. 
Ζιθ2. 691512. --- ἐπαμφοτερίζει (6 πρόσγειος ὼ πελαγιός 

ἐστιν), ἔχει μορφὴν ὀφιωδεστέραν., ποικίλον ὼ ἀσθενέστερον 
ἐστιν Ζιθ18. 898 314. ε10. δ48 526. ΖπΊ. 107 "29. δδὲ 
πτερύγια ἔχει ἐδὲ τὰ βράγχια διηρθρωμένα ὃ ὁμοίως τοῖς 
ἄλλοις ἰχθύσιν, τέτταρα βράγχια ἐφ᾽ ἑκάτερα ἁπλὰ Ζιαδ. 
489 "28. β18. 804 184, ὅ06 515. Ζπ7. 101 }81. Ζμὸδ 18. 
696 26. ἔχει χολὴν ἐγγύτερον πρὸς τοὶς ἐντέροις Ζιβ 1ὅ. 
806 δ16. πῶς κινῶνται, χρῆται τὴ θαλάττη ὥσπερ οἱ ὄφεις 
τὴ γῇ ἢ ἐν τῷ ὑγρῷ ὁμοίως νέωσιν, ἐξέρχεται εἰς τὴν ξηρὰν 
ὼ Θ᾽ λαμβάνονται πολλάκις ΖπΊ. 1701 29, 81. Ζιαδ. 489 
028. ε10. δ48 529 ΑὐΡ. Ζμδ18. 696 56. φυλὴ Ζιθ15. 899 
νρ, ἴῃ οοἶτα περιπλέκονται τοῖς ὑπτίοις πρὸς τὰ ὕπτια, τίχτει 
πᾶσαν ὥραν, ἔχει ᾧὰ μικρά, ὁὶ ψαθυρά Ζιεά. 540 δ, 10. 
848.320, 28. γ10. 517 57, [804.1680210. τὰ “γενόμενα 
ἐκ μικρϑ ταχεῖαν τὴν ᾿ΠῊς λαμβανυσι, φασὶ τὸν σμῦρον 
ἄρρενα τὴν δὲ σμύραιναν θήλειαν εἶναι ἢ 804. 1680 "8. Ζιεῖο. 
δ48 320, 28, 24. ἀπεσθίεται ὁ γόγγρος ὑπὸ μυραίνης Ζι2. 

610 "17. (Βοάϊο σφῦρνα νεῖ σμῦρνα Ε' 91, 131. Βἰξίον Ετὰ- 
Κυπᾶςο ΧΙΧ 1194. Ῥοίτοταυζοη Βρ ΕὙΪΒΟΒ ἴῃ Ατῦθαϊ βυῃ ρἶβο 
124. Μυγοῆθ ΟΠ 587, Μυγδθῃδ μίϑηδ δ. Οσ. Καὶ 418. 
ΚαΖμ 110,4. ΚαΖι 24, 8. ΑΖΙΙ 186,48. Αριον μία 8 οο6- 
ουβ ἤιπι Ἐ' 820, 112. Μ.277. οἵ Ηοϑθο Ασ ΡΒ 810.) 

μυρεψία ενϑ. 460 321. 
μυρεψικὴ τέχνη Ἠη18. 1168 326. 
μυρεψοί ἡμβῖ. 1206 427. 

μυριάκις. εἰ ὼ μυριάκις ἐστί Μγ4. 1001 “16. θ6. 258 082. 
κἂν εἰ μυριάκις τι2ά. 119 "22. ἐδ᾽ ἄν μυριάκις ἐθίζη Ηβι. 
1108 321. δ᾽ ἄν εἰς μυρία μυριάκις διηρημένα “ἢ ἡ Γαῶ. 
816 822. 

μυρίανδρος πόλις Πβ8. 1261}81. 
μυριάς. κολοιῶν ἀναρίθμητοι μυριάδες θ119. 841 580. 
μυριετὴς βίος ἣ ἢ χιλιετής Ζγβθ. 745 388. 
μυρίζ εἰν. διὰ τί οἱ μυριζόμενοι πολιώτεροι 2260. 1519.810. 

αἱ μέμτται μάλιστα τύπτυσι τις μεμυρισμένας θ21. 882 
"4, δῶναί τι φαγεῖν μεμυρισμένον τοῖς γυψίν θνά1. 845 "1. 

μύρινος Ζιθ19. 602 31, ΒΚ “τϑῦπυϊῃ οἰϑὶ βδί Ῥοαχὶ "τὶ μα- 
βῖνος ρτδθοϑηΐ᾽ 0} ῬτῸὶ 201. οὗ Αὰ δὰ Ἀ], μϑπΎβομα Ζοοϊ 
68 Ταϊαυᾶ 8369, οὖ ; μαρῖνος. 

σκεται ὁ περαίας τὴν ἀφ᾽ αὐτὸ μύξαν Ζιθ2. 691 524. οἵ 60 μύριοι. εἶναί ποτε τοῖς Σπαρτιάταις μυρίως πολίτας Πβ ϑ. 

[299. 1529}19. ἡ τῆς φωλίδος μύξα Ζιι87. 621 "8. 
μυξώδης γλιοσχρότης Ζιγ11. 511}28. ε1δ. 646 29. η4. δ8ῦ 

824. οὗ πκγ40. 988 088, ὑγρότης Ζιγδ. 51516. ε18. δ50 
518. πνῖ. 48 52. μυξώδεις ὑγρότητες ΖΥΥ11. 161 588. 
ἐν ὅσοις συμφέρει. μαλακὸν εἶναι ἢ μυξῶδες τὸ στερεόν" 55 
μαλακὴ ᾧ μυξωδὴς ἡ τῷ χόνδρυ σύστασις Ζμβ9. 656 
480, 86. 

μύξων. πότε κύει Ζιζ11. 510». 11. 6485156 (σμυξων ΒΚ, 
μύξων ςοἀά, Ο 5 ΡΙΚ 40). (ϑυχίσοῃ νϑὺβ ΤΒοῖηβα, τοὰ- 

1210 887. μύριοι ἐν Μέεγελη πόλει, συνέδριον κοινὸν ᾿Αρ- 
καάδων ἁπάντων 442. 1ὅ80 . τὰ μύρια Μνῶ. 1088 "11. 
-- ἀπ᾿ εἴδυς ἐπὶ γένος" ἦ δὴ μυρί᾽ Ὄε; (Βοι Β 212)" 
τὸ γὰρ μυρίον πολύ ἐστιν, ᾧ νῦν ἀντὶ τῷ πολλῶ κέχρηται 
πο21. 1451}12. ἡ, ἄλλα μυρία τοιαῦτα Μμά. 1019 "24. 
Φ1. 806 27. ἐγκωμια Τρύλλυ. μυρίοι ὅσοι συνέγραψαν 
51. 1488 314. 

μυριοπλάσιον Οαῦ. 2711}9. ἄνθρωπος κακὸς μυριοπλάσια 
κακὰ ποιήσειεν ἂν θηρία Ηη7. 1180 37. 

Θ0η68 θασϑο, ταοσύοὺχ Ο 11 517. 51 288, ρμδυθδρ8 βοπιθ 80 μυριοστη μόριον. τὸ μ. λανθάνει αιθ. 445 }81. 
κἰπὰ οὗ ταϑὶ]οῦ Οσ. Καὶ 648, 4, Εοβ Ασ Ρβ 808. Μυρὶ! δυγὰ- μυριοστός. εἰς μυριοστὸν ἔτος ε9.18 084, 1941. ΦὸΙΟ. 



418 μυρμηκία 

418.328. τὰ μυριοστὸν ἕτος γενόμενα ἣ ἐσόμενα Ῥββ. 1386 
229, 10. 1388 39. “ 

μυρμηκία Ζιδ8. 584 022. 
μύρμηξ. τὸ τῶν μυρμήκων γένος Ζιδ1. 528 "20. ι88. 622 

"90. Ζμα8. 6488. βά. 6506. 17. 661516. δδ. 678 
Β17. τοίδσία ἱπίορ τὸ ἄναρχα τῶν πολιτικῶν, οἰκητικαί͵ 
ἔντομα, τῶν ἐντόμων ἐργατικωτατόν ἐστιν Ζια 1. 488 510, 
12, 21. δ1. 628 Ρ20. ε9. 64280. ι38. 622 020. ΖμβΙι7. 
661316. οἱ μυρμηκές εἰσι πτερωτοὶ ἢ ἄπτεροι, ἔχωσι τὸ 
γλωττοειδὲς ἐντός Ζιδ1. 5238 520. Ζμα 8. 642 088, 648 "2. 
βιτ. 661516. δδ. 618 "11. τὰ μὲν ἔχει ὀδόντας ἀλλοιοτέ- 
ρυς καθάπερ τὸ τῶν μυρμήκων (μυιῶν ΒΚ) γένος Ζμδὅ. 
61819 (οἴ Ε 8306, 38. Μ219. ΚαΖμ 125). 6. 6885. --- 
συνετωτέραν ἔχει τὴν ψυχὴν ἐνίων ἐναίμων" αἴσθησις πάρεστι, 
φαντασία δ᾽ ἄ- ὄσφρησιν ἔχυσιν, ὑπ᾽ ὀριγάνα ᾧ θείῳ περι- 
παττομένων λείων᾽ ἐκλείπυσι τὰς μυρμηκίας" ἡ ἐργασία, 
ἀπόθεσις τὴς τροφῆς, ταμιεία" τὰ πεποιημένα συλλέγυσιν" 
ἐκφέρυσι τὴν γὴν, εἰ φωλεύνσι Ζμβά. 650 }26. Ψγϑ. 428 
411 Τογϑίγ. Φβ8. 199."28. Ζιδϑ8. 584 022. ι838. 622 24, 
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628 Ῥ14 Αὐὑν. 42. 629 38. ε9. 542 580. --- ἶ ὀχεία, γένεσις 30 
Ζιεδ δ. 9. 542 080. Ζγα16. 121 85. θηρεύυσιν ἀδέν" ἄρκτος, 
ὄφις τις, ὁρυοκολάπτης ἐσθίει, βόσκεται τὸς μύρμηκας" 
Ζιι40. 623 18. 9. 614}12. θὅ. ὅ94 8. ἢ 8384. 1084 518. 
μύρμηξ, Θχοιαρίατι οχίραδθ τηδρηϊτυἀϊπίβ, ὁρᾶσθαι ἂν εἰ 

΄ μύρμηξ ἐν τῷ ἐρανῷ εἴη ΨβΊ. 419"11. --- ἐν τῷ τῶν 35 
μυρμήκων γένει, ἀἰδὺ τὸ τῶν μικρῶν υρμήχων γένος ὃς 
καλῶσί τινες κνίπας (Υ Ρ 395 545) οἱ οἱ μεγάλοι, ἔοτὶ 5γῃ 
ἱππομύρμηξ (Υ Ηὶ 844 351) αιδ. 444 "12 (οἵ Μ 206). Ζιη8. 
588 018. (ἔὐγιηῖοβ ΟἹ] 384. Μ217. ΚαΖι 18, δ0. ὅ. 222, 
84. ΑΖΙΙ 168, 84.) 

μυροβάλανος. τῶν μυροβαλάνων δένδρων οἱ καρποὶ φτβ1ο0. 
829 088. οὗ Μεγεοσ ΝΊς ἤδιιδβο 129. ΕἾΔ48 66. 1,δηρίζανοθὶ 
Βοΐ ἃ 8ρ Οτίϑθοι 16. 

μύρον νὰ φακῇ (οἵ ἸΣτράττις) αιδ. 448 581. μύρων ὀσμαί 
ΗΎ13. 1118 312. τὸ μύρον διαὶ τὰ ἀρώματα ξηραντικόν 85 
ἐστιν 220. 1519.510, 24. 

μυρρίνη (μυρσίνη φταά. 819 022. β9. 828 "8). φυτεύειν 
συμφέρει περὶ τὰ σμήνη μυρρίνην Ζιι40. 621 518, 38. αἱ 
μέλαιναι μυρρίναι πυκνοφυλλότεροι τῶν λευκῶν πκϑ86. 9217 
48, τῶν μυρρινῶν μὴ τεταριχευμένων τὰ μύρτα ἀπορρεῖ 40 
μᾶλλον τῶν φύλλων πκ81. 926 388. --- μυρρίνη στεφανῶ- 
σθαι [814. 1540 ῬΑ. (Μγτῖαβ σοπιχηπηΐβ 7.) 

μύρτον. τὰ μύρτα ἀπορρεῖ πκϑ1. 926.388. τὰ μύρτα ἐν τὴ 
χειρὶ θλιβέντα ἡλυκύτερα ἡμῖν δοκεῖ πκ28. 925 18. τῶν 
μύρτων τὰ ἐλάττω ἀπυρηνότερα πκ24. 925 Ῥ28. σηπιῶν 46 
ἔκγονα ὅμοια μύρτοις μεγάλοις Ζιε18. 550 510. , 

Μυρτώ, ἡ ̓ Αριστείδυ τῷ δικαίν θυγάτηρ, ἸΞωκράτυς γυνή 
84.1490 11, 17. 

Μυρτῷον πέλαγος κϑ. 398 380. 
Μύρων Σικυώνιος Πε12. 1816 .ν80. 
μῦς. θῦγπιο! οοπἰαπρίταν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἃ ποπιῖπα μυ- 

στήρια Ῥβ24.1401 518. --- 1. μύες, Βοἀοπίϊα. τὸ τῶν μυῶν 
γένος Ζμὸ2. 616}80. Ζγὸά. 111 "28. τοίδτιαν ἰμίον τὰ 
οἰκητικα, ἀμφώδοντα, μὴ καρχαρόδοντα, τὰ μικρὰ τῶν πο- 

80 

λυσχιδῶν, πολυτόκα Ζια!. 488 321. Ὑ]. ὅ11.381. θ6. 595 δ 
48. Ζγδά. 171 328. ἔχει κοτυληδένας ἐν τῇ ὑστέρᾳ, με- 
γάλην καρδίαν, ἐν τῷ γένει τῶν μυῶν τὰ μὲν ἔχειν χολὴν 
φαίνεται τὰ δ᾽ ἐκ ἔχειν Ζιγ1. 511.381. Ζμγά. 6671 320. 
δῶ. 616 580. οἵ ΚαΖμ 118, δ. πίνυσι λαάπτοντες, τὸ τῆς 
ἄρκτυ ἔμβρυον μεῖζον μυός, οἱ μύες οἱ ἐν τὴ γὴ ἢ οἱ ἐν 80 
τὴ ἄμμῳ πορευόμενοι Ζιθθ. 6968. ζ80. 579 328. ΖκχὩ. 

μῦς 

698 516. κὶ θήλεια Ζιζ81. 580 512, 80. δεδιέναι κἂν ψοφήση 
μῦς Ηη6. 1149 38, ἡ τῶν μυῶν γένεσις θαυμασιωτάτη τῷ 
πλήθει αὶ τῷ τάχει, φασί τινες ὅτι ἂν ἄλα λείχωσιν (ν] ἂν 
ἀλλήλας λείχωσιν) ἄνευ ὀχείας γίνεσθαι ἐγκύυς Ζιζ81.580 
Β10, 81. οὔ ΡΙΩ Χ 85. τὰ ἔμβρυα τὰ θήλεα Ζιζ 31. 580 
580. Βοδίθβ Ζιζ81. 680 "284-28. ι84. 619 Ρ22. μύες ἐν τοῖς 
ἀρώμασι φαινόμενοι ὑετῶ φυγὴν διδάσκυσι, γαλαῖ ὑποτρί- 
υσαι ὦ μύες ἐκείναις δρῶντες τὰ αὐτὰ χειμῶνα ἔσεσθαι 

συμβάλλονται ἰσχυράν 341. 1522 "42, 1528 38. (Ματίπα 
αυδοάδιῃ ΚαΖι 14, δ4. ΑΖΙΙ18, 84. ΟΤ1 720,1. 88 58.) 
-- τῶν μυῶν πλείω ἢ διάφορα γένη ἢ ταῖς μορφαῖς καὶ 
ταῖς χρόαις, ἔστι ᾧ ἄλλα γένη μυῶν πολλά θ28. 882 381. 
Ζιζ81. 581 836. Θῃυπιογδηίαν οἱ ἀϊδί. α. οἱ ἀρυραῖοι, [οτὶ 
ΒΥ οἱ ἐπιπολαζοντες. Θοτπη γένεσις φθορὰ ἀφανισμός, Βο- 
βοβ Ζιθ28. 6Θ06 7. ζ, 81. 580}1δ, 16, 21, 234-28. (ϑοτοχ 
Οζα οὖ 56 4}16, ἔογὲ Μὰβ β]ναύϊουθ θβηθν ἴῃ αὐδᾶάταρ, ἀδ 
ΤΑΣ δρτοϑίθυθ, Ο ΠΊ1728. ΟΥ Ἢ Π119. Καὶ 802, δ, ΒΘ60}- 
βίθίῃ 1 450. Ηγρυάδουβ διρμὰ8 οὐ Οτσοίυβ 88 58.) --- 
ὃ. βαραοτγίοοίδιϊο τῶν μυῶν ἔν τινι τόπῳ τῆς Περσικῆς Ζιζϑ1. 
580529. οἵ Ἠαδτνοὶ ἀθ γϑὰ δὴ 185. 5 1 δ25. --- ο. ἐν 
Λυσοῖς τῆς ᾿Αρκαδίας κρήνην εἶναί τινά φασιν, ἐν ἣ χερ- 
σαῖοι μύες γίνονται ἢ κολυμβῶσι., τὴν δίαιταν ἐν ἐκείνχ 
ποιΐμενοι" λέγεται δ᾽ αὐτὸ τῶτο ᾧ ἐν Λαμψάκῳ εἶναι θ125. 
84257. (Μὰβ διμρβίδίαβ ῬΆ}188 βρθὸ δ γσίαπι 80. ϑόσγεσ 
δαυδίίουβ Βροῖκπι δὰ ἢ 1.) ---- ἀ. ἐν Γνάρω (Κύπρῳ ΒΙ) τὴ 
νήσῳ λέγεται τὰς μῦς τὸν σίδηρον (τὴν γὴν τὴν σιδηρῖτιν) 
ἐσθίειν θ2 5. 882 522 (οὔ Ὀ᾽ὰ ρταοῦ 11. οβθ Αὐ Ρϑ 884. 8 
ὙΒΟΟρΡΓ ΙΝ 814). [826. 1582 "14. --- 6. οἱ μύες οἱ Πον- 
τικοὶ μηρυκάζυσι, φωλεῖ ὁ μῦς ὁ Ποντικὸς ὁ λευκός Ζιδ0. 
6829. 8617. 60018 Ααν. (ἐδδὶῦος ΑἸθογιϊ, δυγΐπθδ δΡ 
Αρτίοοϊατη ἀθ δὴ βυδίοσ 85. βοίυσυβ ΌΒηῸΣ 46 αυδάτ, ἀξ 
ἀϊν πιυατγῖθαβ. ΟΒδιοίομ δχϑγοίίδὶ 24. Ναῖα] 8 Οὐπιοβ 1129. 
οτῦ τηυδοαγάϊη Ο11 728. 031688. Οτοοῦυβ ρμδϑυβ Ττὸ- 
8686] Ατοδὶν 1859 11,1. Μυβ 86 1}}}}ὰ8 Ρ411858 ἰθ᾽ὰ Οσ. Βϑοῖ- 

τοδπῶ ΟἜΒΟ. ἀδγ Ετβπάυσηρθη Υ 61. ἐοτὶ ἱ ᾳ ἐλειός͵ Μγοχὺθ 
Εἰϊ6 ΑΖΙ1718, 844. Μγοχγβ 6118 δὲ Θρθυιορ 118 νοὶ Ασοῖο- 
ἸΩΥΒ ϑὅὰ δά, 21. Μυβ πιυβου]αβ δὲ ἀοπιοϑίϊουβ 81.) --- β' ἐν 
Διβύη οἱ μύες ὅταν πίωσιν ἀποθνήσκυσι Ζιθ2 8. 606 21 Αὐῦ. 
- φ. ἐν Κυρήνη ἐνίως πλατυπροσυίπυς ὥσπερ αἱ γαλαῖ γί- 
νεσθαι θ28. 882 381. οὗ Εοβθ Αγ ΡΒ 8386. (ογίσοῦιβ Βοοβατὶ 
ὥβθορν βδὸῦ 11 798. Μιυβ οδρϑῃβὶβ Ρ81148 ἰδὲ ρ] γίατ 211.) 
-- ἃ. οἱ ἐν Αἰγύπτῳ μύες σκληρὰν ἔχυσι τὴν τρίχα ὥσπερ 
οἱ χερσαῖοι ἐχῖνοι. ἐν Κυρήνη μῦς τινὰς ἐχινώδεις γίνεσθαι 
ὅς καλῦσιν ἐχίνως Ζιζ81. 5811. 628. 882 58. οἵ Βοδ6 ΑΓ 
Ῥβ 886. (ΟΠ7121,10. 511 ὅ26. Οανίαθ 80 Ηθγηιδπη ἰδὺ 
Δδηϊαὺ δηΐπλαὶ 89. Ἀγδίγὶχ ΡΆ1}1Δ8 ἰδ 2717. Βθοκῃ δὰ], 
Ααυϊαοοάυβ βυϊηἀογίδηυβ Καὶ 803, 8. Μυϑ σδ ϊτγίπυβ νοὶ ἀϊπιὶ- 
ἀϊαῖυβ ΑΖΙιΙ 78, 834}. 1,0η2 Ζοοὶ] ἀογ ὅτ ὰ Βδπ 151. ϑὺ δ8. 
Ηΐδταχ 0.) --- ὦ εἰσὶ ἢὶ ἕτεροι οἱ βαδίζωσιν ἐπὶ τοῖς δυσὶ 
ποσίν" τὰ γὰρ πρόσθια μικρὰ ἔχυσι, τὰ δ᾽ ὀπίσθια μεγάλα 
Ζιζ 81. 5818. οὗ 5. ὙΒεορὴν Υ͂ 815. Ηοβθ Αὐ ΡΒ 8387. 
Οἴυ )δου]ὰβ 1 ΟἽ 11 722. Ὀΐρὰβ δεργρίϊυβ Καὶ 808, ὅ. Ἀ]- 
Ρυ8 σογθ 8 νοὶ Ἰδουϊαβ ἢ δι. Οὐ, ἴϑηζ 11 151. [μο- 
σΒογοβ 7. ἘΒῖπιγ8 Ο οῇ. [ἰομιοπδβίοίη ΑΒ ἀον Βοιὶ ἀκδὰ 
1818 Ρ 188. Μυβ Ἄοδισιηυβ ΟἿν γορηθ δὴ 1 198. 1, ουκατί, 
ΟΚΘα [818 1826 1717. Ὀῖρὰβ δοργρίϊδοι8ϑ ν8ὶ ϑοϊγύθίθβ 
Ἰδδαϊαβ οἱ δαυϊδοοιϊβ ΑΖι 1 18, 845. ὅ0 δ4, 27.) --- ἀ. ἐν 
᾿Αραβίᾳ μύες πολυ μείζυς τῶν ἀρυραίων Ζιθ2 8. 606 "8 Αυῦ. 
(Ὀίρυβ φεργρύϊυ8 Καὶ 924, 1. Ἰάδπι αἴψυθ ἡ ΑΖι1 78, 84“. 
αοῖρο ΟἿ] Τ22. Μὰ ἀοοιπιδηυβ 88.) ---- ὁ, ἐν ΣΞικελίᾳ ἢ 
ἐν Ἰταλίᾳ εἶναι μυῶν (μνιῶν Βοδβε Ατ ΡΒ 849) γένος ἐφι- 



Μυσία 

πτάμενον, ὃ ὅταν δακη, ἀποθνήσκειν ποιεῖ θ148. 8456. 'οοῃ- 
ἰθούυγϑ ΠΟ ἈΒΒΘΑΌΟΣ, ἴοτὶ μυγαλὴ᾽ ΒΘοίκιι. 

2. μὺς, ὀστρακόδερμον. τοβοσίαγ ἰαίοτ τὰ ὄστρεα ἢ 281. 
1528 9, τὰ ἀναάπτυχα, τὰ ἀναπτυκτὰ τῶν διθύρων Ζιὸ4. 
53815. Ζμὸδ. 619 "26. 1. 688 15. τὰ λειόστρακα, τὼ 5 
λεπτοχειλὴ Ζιδά. 628522,29. κηριάζυσι, παραφύονται ἐλάτ- 
τὰς ἀεὶ παρὰ τὴν ἀρχήν, ἐκ ἀεὶ τὰ ὠὰ ἔχυσιν Ζιε18. δ41 

11 ΑὐὉ. ΖΎΥΙΙ. 761 580, 168 "12. ᾿ᾶϊθὲ οἱ μύες οἱ πνε- 
λώδεις Ζιε1 δ. 541 Ρ21 ΑὐὉ. (μἰζαϊυβ ΟΔΖα6, ταυβου8 ὅ68- 
15. Μουϊο Ο11 522. Μ΄.192. Μγθ]υβ δάυ]}}8 8ι. ον. ΑΖΙ1 
119,11.) 

8. ὁ μῦς τὸ κῆτος ΟἹ μυστόκητος, μυστίκητος ΑΙὰ οἱ Ο). 
ὀδόντας μὲν ἐν τῷ στόματι ἐκ ἔχει, τρίχας δὲ ὁμοίας ὑείαις 
Ζιγι2. 519 328. μῦς τοίετίυν ἱπῦον τὸ σελάχη ἔ 211. 1621 
041. οὗἩ Βοβθ Αὐ ΡΒ 295. (πυδουϊαβ ὅδΖβθ, ἱπηρ᾽βυοσθῦιβ 
γογϑίο Τ Βοιηδθ, τρϑϑίβκυοοῦ ΑἸ οστὶ, Βοηάοϊοῦ ΧΥ͂Ι, 1. Ὑ)1- 
Ἰασμὺϊ ἀθ ρἷβε Π, 4 Ασιβαϊ βγη ρίβε 1071, Ο 1 540. Βαϊδο- 
πορύθγιβ τη ΒΟ. ]}8 ἃ Θοῖορ ΡΏγ81 40, ΠΕ 86. β'διωχηϊαηρ' σϑστὰ 
ΑΒΔ 188, 264, 266, μἰδὺ ᾿ἰΐογα ρἷδο 168. 51 158. δι. ΟΥ. 
ΚαΖι 120,33. Μ290. ΑΖΙΙ 78, 85. 9 29,96.) 

4. μῦς, τὐυβουϊυθ πε40. 886 387, 88. 
Μυσία σϑ9138.510. ἢ 238. 1521 8. πο24. 1460 382. Ρηγϑ. 

1405 280 (Βυυῖρ ἢν 100). Κιανὶς πόλις Μυσίας 411. 155ὅ 
553. ἄρκτων γένος λευκὸν ἐν Μυσίᾳ θ144. 845 "11. 

Μυσοί. ἐν Μυσοῖς (ϑροοαϊα ΑΘΘΟΣΙΙ, Νϑῦοκ ἔτ Ρ, 85). Φι- 25 
λόξενος ἐγχειρήσας ποιῆσαι διθύραμβον τὺς Μυσιΐς (οἱ ῥτο 
μύθας) ΠΡΊ. 1842 "10. --- Μυσῶν λεία Ῥα12. 1812 088, 
οἵ παροιμία. Σταβέλβιος ὁ ὁ Μυσῶν (Ὁ) οβι358 "8. 

μύσταξ. κείρεσθαι τὸν μύστακα ἢ προσέχειν τοῖς νόμοις 
[496. 1558 586. 
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μυστήρια (εἴγπιο!) Ῥβξ4. 1401 514. μυστηρίων ὁ ὁ βασιλεὺς 
ἐπιμελεῖται Υ 888. 1843.516, 28, δχ, ἀπέχεσθαι τῶν μυστη- 
ρίων ἡ, τῶν ἄλλων γο ἵμων 885. 1542 828. 

μυστικό ς. τὰ μυστινα ἀπόρρητα ΗΥΎγ2. 1111 810. 

Μυτιληναῖοι, Μυτιλήνη ν Μιτυλ. 
μύτις σὶ μύτην, μύστιν, μύστιδι, ταγβῦϊβ Υ̓ΘΓΒ ὙΒοιιδθ ουπα 

γεποίο). 1. (τὸ κύριον τῆς αἰσθήσεως) ἐστι τοῖς μαλακίοις 

ἐν ὑμένι, κείμενον ὑγρόν, δι᾿ περ ὁ στόμαχος τέταται πρὸς. 
τὴν κοιλίαν, προσπέφυκε δὲ πρὸς τὰ πρανὴ μᾶλλον ὼ κα- 
λεῖται μύτις ὑπό τινων Ζμδὅ. 681 519, 26, οὗ Βοβθ Αγ ΡΒ 0 
811. σπλάγχνον ϑὸὲν ἔχει τῶν αλακίων ἀλλ' ἣν καλῶσι 
μύτιν ὸ, ἐπὶ ταύτη θολόν. ἡ μύτις κεῖται ὑπὸ τὸ στό 
᾿ δι᾽ αὐτὴς τείνει ὁ στόμαχος" αἱ τευθίδες ἢ πολύποδες 
χασιν ἄνωθεν τὸν θολὸν ἐπὶ τῇ μύτιδι μᾶλλον Ζιδ1. 524 
δ1δ Αὐν, 17. Ζμὸ ὅ. 619 38. 818. 1582 310. ταῖς σηπίαις 45 
ἐν τὴ μύτιδι ὁ θολός ̓έστιν 8171. 1581 584. -- 2. τὴν κα- 
λυμένην μύτιν ἢ μήκωνα πλείω ἢ ἐλάττω πάντ᾽ ἔχει τὰ 
μαλακόστρακα Ζμδδ. 681}21. Ζιδ. 526 "82, ὅτι Αὐθ. 
οὗ μήκων 16. ()δοὺν Ε' 370, 24. 811, 50. 85. βιϑιημ] γϑυπὶ 
ΑΒ 44544ᾳ. Μ 429. ΚαΖμ 120,16. 188, 46. Α ϑιθ014 ΧΙ 0 
814, 886, 887. Ῥαγοαθοῦρ ποὺ οἱ οχίῦ 68 ᾿βϑῆυβοῦ τηό- 

ἀΐοδαχ 126,18.) 
μυχαίτατος. Πόντυ τὸ μυχαίτατον Μαιῶτις κ 8. 898 

482. 

μὕχιος. πνεῦμα, εὔκρατον ἐν ἢ παρεξωσϑὲν εἰς μυχίως σή- 55 
ράγγας αὐτῆς κά. 895 181. 

μυχός. ἐν μυχῷ τῷ σμήνως Ζιι40. 626}11. ἐν τῷ μυχῷ 
τὸ ᾿Αδρίν θ81. 886324. μυχοὶ Πόντω κΞ8. 898 υ84. μυ- 

χενδε (Βρ 805) αν. 414 "4. 
μυωπία. ὕες ἀνορύττυσι τ τὰς μυωπίας Ζιζϑ1. 580 "26. 
μύωψ. 1. ὁ μνωψ ἐγγὺς προσάγει, ἄν τι βύληται ἰδεῖν 

μωρολόγοι 419 

πλαδδ. 959 088. δια τί οἱ μύωπες μικρὰ γράμματα γραΐ- 

φυσιν πλα8. 968 "86. 156. 958 "84. 16. 969 58. εἰκαζυσι 
λύχνῳ ψακαζομένῳ μύωπα Ῥγ1 1,.1418 84. -- 2. δίπτερον 
ἐμπροσθόκεντρον, τοίου ἱπύοῦ τὰ αἱμοβόρα Ζιαδ. 490 520. 

.ὁθ11. 59614. ἰσχυρὸν ἔχυσι τὸ γλωττοειδές, τὰ δέρματα 
τῶν τετραπέδων (τῶν ζῴων) διατρυπῶσι, διαιρῶσι Ζιδ1. 582 
49, 4. 628 081. Ζμβιτ. 661 224. γίνονται ἐκ τῶν ξύλων, 
φθείρονται τῶν πτερῶν συσπωμένων ὺ τῶν ὀμμάτων ἐξυ- 
δρωπιώντων Ζιε19. 552 "29. 20. 658 815. (ἐδ ΠαΒ 6686, 
ΠΑΥΟΡΒ γΘυβῖο ὙΒοιμδ6. ἴϑοη Ὁ 11 619. ΤΑρδηῦβ οδθουξιθηβ 
δι. Οσ. ἐοσὶ Ἡδοιιδίοροίβ ρίαν }18 Δἤευσοη Ἐ 285, 78. Ηδο- 
τοδίοροϊδθ γ8] Ομγυβορὶβ 8Ρ ϑυ 224, 38. ΑΖΙ1 168, 88. ἴῃ 
ἱποοσῖο το]ϊπα ΑΖγ 86, ΚαΖμι 69,10. οΜ4219.) 

μωδῶν. ἐν τῷ Τίγριδι γίνεσθαι λίθον μωδῶν κεκλημένον θ159. 
846 482. 

μωκό ς. ὀφρύες πρὸς τὸς κροτάφυς τὴν καμπυλότητα ἔχυσαι 
μωκϑ ὼ εἴρωνος σημεῖον Ζιαϑ. 49117. 

μωλύειν. σκληρότερα τὰ μεμωλυτμένα τῶν ἑφθῶν μὸ 8. 
881 521. οὗ μολύνειν. 

μώλυσις. ὅταν μὴ κρατῇ (τῆς ὕλης τὸ θερμὸν καὶ ἢ ψυχρόν), 
κατὰ μέρος μὲν μώλυσις ὼ ἀπεψία ίγνεται μὸδι. 819 

δῷ, περὶ μωλύσεως μδ2. 819 14. 8. 381 312-22. οὗ μό- 
λυνσις. 

μώ ἥλω ψ. ὅσα περὶ ὑπώπια ᾧ ϑλὰς ᾧ μώλωπας πθ. τὲς 
μώλωπας κωλύει τα νεόδαρτα δέρματα προστιθέμενα πθὶ. 
889 "1 0. 

Μῶμος ὁ Αἰσώπυ (εἴ Αθβορ 186 Ἠαϊπι) Ζμγ2. 36858, ΡΩ, 
μῶννξ, μώνυχον. πὲς μώνυξ, πόδες, ὕες ΠΝ Ζιὸ 2. 

5261. βι. 49918. Ζμβ!16. 669 526. τὰ μωνυχα το] 
μώνυχον τὸ γένος, ϑοιίάπηρυϊα, Ζμδιο. 686 ὅτ. Ζγδά. 
111 Ὀ7. ἄοβοῦ Ζμδιο. 69035-9. καὶ ποδότης ἀσχιδὴς ἢ 
ἀδιαίρετος, οἷον τὰ μώνυχα. Ζμαϑ. 642 580. οὗ Ζιβι. 499 
811. ΡΙαὲ Ῥοϊτὺ 265 Ὁ. τὰ ἀχαλὰ δυο ἔχει σχίσεις ὄπι- 
σθεν, τοῖς δὲ μωνυξι τῶτ᾽ ἐστὶ συνεχές Ζιβι. 499 14. 
οὔ Ζμδιο. 690 528. τοῖς μώνυξιν ἐν ταῖς ὁπλαῖς ἡ ὑπερ- 
οχή, τὰ Γ ἀμύνονται τοῖς ὀπισθίοις Ζμγ2. 668 "82. 

διο. 688 52. ἔχει σπλῆνα μεταξὺ τῶν κερατοφόρων ὼ 
τῶν πολυσχιδὼῶν ὼ μικτόν, ἄχολα τε ὸ ζῇ πολὺν χρόνον, 
ἐν τοῖς μηροῖς ἔχυσι τὺς μαστός, τὼ ἄρρενα ἐκ ἔχυσι 
μαστείς, μώνυχον ἐδὲν ἐστιν ὀπισθυρητικόν ΖμγΎ12. 8142. 
δ. 671 382. 10. 688 "82, »24, 689 "84. Ζιβ1. 500 380. 
τετελειω μένα προΐεται ζῷα, μονοτόκα, ἐκ ἐπικυΐσκεται 
Ζγδθ. 1146, 8.4. 771 420, ν. δ. 118 δχ, ἰηΐον τὰ 
γυχα τοίδγαπίας ἵππος ὀρεὺς ὄνος ἡμίονος ΖΎβ8. 148 "21. 
δ4. 111 320, ΣᾺ Ζμγ13. 614 "4. 14. 614 .526. Ζ2ιβι. 499 
Β11 οἱ ὁ Ἰνδικὸς ὄνος. ᾿τορίθν Βοὺ δῃΐμιδὶ τοῖς μωώνυξιν 
δἀδαπίατ 888 ποδοῃ 8: κερατοφόρον λέγεται ὺ μώνυχον, 
ὃν καλῶσιν ἸΝνὸικὸν ὄνον, μονοκέρατα ὶ μώνυχα ὀλίγα, τῶν 
μωνύχων ἔνια κέρατα ἔχει πρὸς ἀλκήν, τ έγας ἂν δόξειε 
μονόκερων εἶναι τὸ ἡ μώνυχον τὸ διχαλδ μᾶλλον, μώνυχον 
ὼ δίκερων ϑθὲν ἡ ἡμῖν ὦπται, ὁ Ἰνδικὸς ὄνος ἔχει τῶν μωνύ- 
χων ἀστράγαλον μόνον Ζμγ2. 668 519, 24,1, 28, 82. Ζιβι. 
49918, 20. -- ὕς ἀμφισβητὸν τὴ φύσει τὴ τῶν μωνύ- 
ὧν, διχηλόν ἐστιν, διχηλὸν ᾧ μώνυχον, ὡς μώνυχον ἐκ 
ὑμ μέγεθος, μωνύυχες ὕες Ζγδ(. 114019, 21, 28. Ζιβ 1. 
499}18. θ68. 886 586. οὗ ΜΒ821. --- τῶν κα ἀβὼν ὁ 
πρῶτος πὸς τῆς μὲν θηλείας δίκρυς ἐστί, τῷ δὲ ἄρρενος 
μῶνυξ Ζιδ2. 5261. ᾽ 

μωραίνειν λίαν ἐδόκει Ἠηθ. 1148 "2. 

ω- 

60 μωρολογία ὺ ἀδολεσχία Ζια11. 492 "2. 
μωρολόγοι, οοπὶ λάλοι Φθ. 810 Ρ1δ. 



480 ' μωρός 

μωρός. νωθροὶ ἢ μωροί πλ1. 954381. χειμῶνος ἀρχομένυ 
ωροὶ γίνονται οἱ ἐργάται τῶν σφηκῶν Ζιι41. 628 6. μωροὶ ΡΎ τ 

Ν 
ν. ὅσα εἰς τὸ ὁ ὼ τὸν τελευτᾷ, ταῦτα μόνα σκεύως ἔχει 

κλῆσιν τι14. 1141. τὰ δὲ μεταξὺ εἰς ταῦτα (θὲ τὸ ι ἢ ́ 
τὸ υ τελευτᾷ) ὦ ν καὶ 
λευτῷ εἰς τὸ ν ἃ ρ ἢ (σ κα) ὅσα ἐκ τύτυ σύγκειται πο21. 
1458 39. ΨἘ] Ῥοοὶ 1Π|259, 816. 

ναί. ἀποκρίνεσθαι ναὶ ἣ αὶ τθ158 510. 1. 1600 384. (117. 175 
59, 18, 11611, 15. ὅτι ναί Αδ6. 92.517. ναί, ἔφη ΡΎ18. 

σ πο21. 1458 17. ἄρρενα ὅσα τε- δ νάρθηξ. μαστιγῶν τὸ σῶμα πλατεῖ νάρθηκι πκζϑ. 948 510 

ναυμαχία 

μωρῶσθαι. αἱ αἴγες ἑστᾶσιν ὥσπερ μεμωρυνμέναι Ζιι8. 610 
580. 

ναρθήκινος. τὰ ναρθήκινα τῶν ὀργάνων τὰς φωνὰς ἔχει ἀπα- 
λωτέρας ακ808 341. 

ὁ ναάρθηξ τὰ κύκλῳ τῆς πληγῆς ποιεῖ ἐρυθρά, τὸ δὲ μέσον 
λευκόν πθ8. 889 Ρ27. 4. 889 "82, (Εδτα]8 οοτατηαπΐθ 1.) σί- 
κυοι τιθέμενοι εἰς νάρθηκας κοίλυς ἢ καλυπτῆρας πκϑ. 928 
"25. 

1419.280. ἔστι μὲν ὡς ὅ, ἔστι δ᾽ ὡς ναί τι10. 1711 320. Ἰοναρκἂᾶν. ἡ νάρκη ναρκὰν ποιεῖ ὧν ἂν κρατήσειν μέλλη ἰχθύων 
ἀδύνατον ὠδὶ κινηθῆναι, ὡδὶ μέντοι ναί Μζ9. 1084 517. 
ναί, ἀλλὰ Μη4. 1044}16, 19. ἡμαϑ4. 1195 59. β10. 1208 
8220. 14. 1212 012. 

ναίειν. ἐπεὶ ἐκ ᾿Ανθηδόνα ναίεις (θχ ογϑου]ο) ἢ ὅ55. 1571041. 
νὰ μα. κρῆναι αἱ αὐταὶ καίπερ ἀεὶ τὸ μὲν ἐπιγινομένυ νάμα- τε 

τος τῷ δ᾽ ὑπεξιόντος Πγ8. 1216.589. ὑδατων ἢ ναμάτων ᾿ 
πλῆθος οἰκεῖον, ἀφθονία ναμάτων Πη11. 1380}4,16. τὰ 
ζῷα διὰ σπάνιν τῇ ὕδατος ἀπαντῶντα εἰς ὀλίγως τόπυς τὺς 
ἔχοντας νάματα ΖΎβΊ. 1465}11. τὸ ὑγρόν, ὃ καλεῖν ποτα- 
μὲς ἢ νάματα ᾧ θαλάσσας εἰθίσμεθα κΞ8. 893 36. ἔνιαι 30 
πηγαὶ τὰ μὲν χλιαρὰ τῶν ναμάτων ἀνιᾶσι τὰ δ᾽ ὑπέρζεστα 
κά. 895 "25. 

νάνος. νανοι γίνονται ὅταν νοσήση (ἡ μήτηρ) ἐν τὴ κυήσει" ὁ 
νάνος (Θοπΐ γίννοι, μεταχοιρα) ἰσχει τὸ αἰδοῖον μέγα 
Ζιζ24. 511 021, 28. διὰ τινα αἰτίαν οἱ νάνοι γίνονται, ἀἰδὺ 25 
πυγμαῖοι πι 12. νάνοι εἰσὶ τὰ παιδία πάντα Ζμδιο0. 686 
510. ν νανώδης. 

Νάνος. Εὔξενος ὁ Φωκαεὺς Νάνῳ τῷ βασιλεῖ ἦν ξένος ἴ 508 
8489. 

νανώδης. νανῶδές ἐστιν ἕ τὸ μὲν ἄνω μέγα, τὸ δὲ φέρον 80 
τὸ βάρος ἢ πεζεῦον μικρόν, τοῖς νανώδεσιν ἡ ἄνω ὁρμὴ 
πολλὴ ὼ ἀναθυμίασις Ζμδιο. 686}4. ν8. 4571524. πάντα 

τὰ ζῷα νανώδη τάλλα παρὰ τὸν ἄνθρωπον" (τοῖς τετράποσι 

Ζιι81. 620 19, 22. 805. 1580 5165 (ναρκᾶν ἡ ἀκινητίζειν). 
ναρκᾶν χεῖρας, πόδας π:θ. 886 510. 

νάρκη. 1. ρἰδοῖθ. τϑίδσίαν ἱηΐον τὸς ἰχθύας, σελάχη, σελα- 
ΝῚ 

χώδεις ὼ σκυμνοτοκῶντας, τῶν σελαχῶν τὰ πλατέα, τὲς 
πλατεῖς Ζιβ1δ. 506 "9. 18. δ05 84, εδ. 640 "18. ζ11. δ66 
482, Ζμδ18. 695 "9, 8 (ΟΕ 2566 εἰ 819. ΚαΖμ 174), 696 
427 (οοὰ Ρὶ οὐ Τδηρκ δὰ Η]). 217. 1521 "40. 805. 1580 
412, --- πτερύγια, βραίγχια κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις, χολὴ 
πρὸς τῷ ἥπατι, τὸ ὑραῖον σαρκῶδες μὲν βραχὺ δέ Ζμδ13. 
696 .331, 695 Ἐ11. Ζιβ18. δ0ὅ 34. 1δ. 506 }9. --- ναρκᾶν 

ποιεῖ Ζιι81. 620}19, 29. ἢ 806. 1580515. --- μετοπωρυ 
τίκτει, περὶ τὸ φθινόπωρον Ζιε11. 548 09 Αὐν. ζ11. δ66 
028. ζῳοτοκῦῆσιν ὠοτοκήσαντες Ζιι11. 5661. ἡ ἐξαφιᾶσι 
ἢ δέχονται εἰς ἑαυτιὶς τιὺς νεοττύς, ἤδη ὠφθὴ νάρκη με- 
γάλη περὶ ὀγδοήκοντα ἔχυσα ἐν ἑαυτῇ ἔμβρυα Ζιζ10. 505 
ΒΩ 5 Αὐν, 26. --- βραδύτατοι, οἷχβ παίατα οὖ ἀοίυβ Ζιϑ7. 
620 26, 20. (Ῥατδοβὶ ΑἸδογίο. ὑογρὶ}]6 ΟΠ 808. δ] ὕοτ- 
Ῥϑάο 8ι. Οὑ. Καὶ 477. Βοβθ Αὺ ΡΒ 811. Τόογρϑάο πδγοθ νοὶ 
Οαίνδηι ΚαΖμ 114, 1. ΚαΖι 16,10. ΑΖΙΙ 147, 96. οἵ 
Ἑ 92, 166.) 

ἢ. πιοσδυβ (ΤΠ 00 ῬΆτγη 881) Ζιγδ. 516 ᾽)ΩΦ0. τί ἐστι 
πβιδ. 861}29. ς6. 886311. ἀποπληξίαι ἢ νάρκαι ἥ ἀθυ- 
μίαι πλ1. 9584 528. 

ὼ τοῖς ἄλλοις ζῴοις.) νανωδεσιν ὦσι πρὸς τὸ ἄνω τὸ βάρος «Ναβατηοπ 68, βαρτα Ναβδίμβοημδβ οοπῆπθθαυθ 1119 ΜΟοοδΙγαϑ 
ἢ τὸ σωματῶδες ἐπίκειται πᾶν, ἀφηρημένον ἀπὸ τῶν κα- 86 
τωθεν" τὰ πολυδάκτυλα ἡ ἀκέρατα νανώδη μέν ἐστιν, ἧττον 
δὲ τῶν μωνύχων ᾧ διχηλῶν" οἱ ὄρνιθες ὑκ ὀρθοὶ διὰ τὸ 
νανωΐδεις εἶναι τὴν φύσιν" ἔστι ἢ τὸ τῶν ὀρνίθων ἢ τὸ τῶν 
,», δ᾽ ͵ {94 ᾿ - ᾿ 
ἰχϑύων γένος ᾧ πᾶν τὸ ἔναιμον νανῶδες ἤμδ10. 686 "8, 

568. 1670 "86. 
ναστός. τὸ ναστόν Πεοιποοτῖῖο '4 τὸ ὃν, τὸ πλῆρες [302. 

1514518. ΜυΠΔΟΒ Ποπιοον ἔγρ ἡ 142. 
ναυαγεῖν. ναυαγήσαντες περὶ τὴν νῆσον θ19. 886 516. 
ναυαγιον. μηδὲ ναναγιον ἀναπλεῖν πκγῦ. 982 Δ1. 

25, 19, 22. 12. 695 38. τῶν ἀνθρώπων οἱ νανώδεις τὴν φύσιν ξοναυαρχία ἀΐδιος Πβ9. 1271 340. ναυαρχίαι, δοπὶ ἱππαρχίαι, 
ἀφρονέστεροι τῶν ἄλλων, ἀμνημονέστεροι, φίλυπνοι Ζμδιο. 
689 "25. μν2. 468 381. υϑ. 451 322. τὰ παιδία κἀὶ δύνανται 
βαδίζειν ὀρθὰ διὰ τὸ πάντα νανωδὴ εἶναι, τὰ παιδία ᾧ να- 
νώδη ἐστὶ μέχρι πόρρω τῆς ἡλικίας Ζπ11. 1710518. μν2. 

ταξιαρχίαι Πζ 8. 1822 58. ---- τῆς ναυαρχίας ἐν τοῖς Μη- 
δικοὶῖς ὃ δῆμος αἴτιος γενόμενος Πβ12. 1214 8412. 

ναύαρχος. ὁ περὶ τὺς ναυάρχυς νόμος Πβ9. 1271 3431. --- 
(ναυάρχοις οβ1851 516, ἔοτι νομαρχοις ς0}] 1852 310,18.) 

458 56. νανωδέστερυν τῷ θήλεος τὸ ἄρρεν μκθ. 461 332. ἐδναυκληρεῖν. τὰς ναυκληρῦντας προτιμᾶν τῶν ἀγοραίων ρ8. 
Νάξος. ἐν Νάξῳ Λύγδαμις τύραννος Πεθ. 1805 341, σφῆκες 

᾿ 

1424 828. 

9140. 844 582. ἐν Νάξῳ τα τετράποδα μεγάλην ἔχει χολήν ναυκληρία, μέρος ἐμπορίας Πα11. 1258 "22. 
Ζια11. 496 526. Ζμδῶ. 6711 42. --- Νάξιος Λύγδαμις ναύκληρος ὑπόκωφος (ΡΙαι Ἐὸρ ΝΙἹ 4888) Ργ4. 1406 "85. 
Πεθ. 1805 "1. οβ1846 7. προστατῶντος τῶν Ναξίων ΔΛυγ- ναυκραρία. ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης ἦσαν νενειιημέναι τριτ- 
δάμιδος ἢ 511. 1562 ῬΡ28. τῶν παρὰ Ναξίοις εὐπόρων οἱ κὸ 
πολλοὶ τὸ ἄστυ ᾧκωον 5171. 1562 Ὶ 2. Ναξίων πολιτεία 
611. 518. 

ναοποιοί Ῥαϊ4. 1374 21. 
ναός. να ποίησιξι Ηκϑ. 1174 524, 2ὅ. 

τύες μὲν τρεῖς, ναυκραρίαι δὲ δώδεκα καθ᾿ ἑκάστην ἴ 849. 
1531 15, 1586}48. 

ναύκραροι Ἰξόλωνος ἰ 4ᾳ δήμαρχοι Κλεισθένυς δὶ 349. 1586 
Β44. 869. 1538 "86, 1589 84. 

Ναύκρατις. Ναυκράτεως πόσον ἀπέχει ἡ Φάρος 161.1606518. 
ναοφύλακες Πζβ. 1822 "25. δδναυμαχεῖν. ναυμαχητέον Ῥα1δ. 1876 532. 
νἂᾶπυ εἰς τὸ υ τελευτᾷ (οπι οοἀὰ ΝᾺ] Ροοὶ ΠΙ 817) πο2]1. 

1458 516. (δίμαρί᾽β αἰρτὰ οὖ δ δ 1.) 

ναυμαχιῶν νῖκαι ρ4. 1436316. περὶ ναυμαχίας ἢ τῶν πόρρω 
συμβαινόντων μτὶ. 468 "2. 



ναυπηγεῖσθαι νέμειν 481 

ναυπηγεῖσθαι τριήρεις μέλλων 0β1849 353. νεβρίας. τοῖς σκυλίοις, ὕς καλῦσί τινες νεβρίας (ν1 νευρίας) 
γαυπηγία ἢ πᾶσα ἄλλη τέχνη ΠῈῚ1. 1288 520. --- λαβὼν γαλεύς, ὅταν περιρραγὴ ἢ ἐκπέση τὸ ὄστρακον, γίνονται οἱ 

τὸ ἀργύριον εἶχεν εἰς τὴν ναυπηγίαν 0β1849 482. νεοττοί Ζιζ10. 505 826. (ϑᾳυδίαθ οαίαϊαβ Γ. 86. Ογ. "οἷθυ- 
ναυπηγικὴ εἰ ἐνὴν ἐν τῷ ξύλῳ Φββ. 199 "29. ναυπηγικῆς Ἰερθηᾶθ ὅθ᾽ ΜΏΠ16Ρ οἰαῦὶ Ηαὶ ἀθ8 Αγ 14, 59. οὔ Μ 

τέλος πλοῖον Ἠα]. 1094 348. δ 281. Εοβθο Αὐ Ρ8 804. ΑΖΙΙ 148,99.) ν γαλεός Ρ 1455δ4. 
, -...ΧΔΝ “ ,ὕ «- Ν' “ » - », , ς “« 

ναυπηγός ΠγΎ18. 1284 }10. ναυπηγῷ ἡ τοῖς ἄλλοις δημιυρ. νεβράς. ἡὶ αὔξησις ταχεῖα τῶν νεβρῶν, ἀρίστη πυετία ἡ τῷ 
γοῖς δεῖ τὴν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν Πη4. 1825 "41. νεβρῶ, ἄγειν τὸς νεβρὺς ἐπὶ τὸς σταθμύς, ἀετὸς αὐτὲς 

Ναυπλία. περὶ Ναυπλίαν τῆς ᾿Αργείας Ζιθ19. 602 38. θηρεύει Ζιγ21. 522 12. ζ.29. 618518, 20. ι82. 619 Ρ10. 
ναῦς. ἡ ναῦς ἐν μέσῳ εὐρυτάτη ἐστίν μχά. 850518. κωπη οὗ Βϑοκηιδπη δὰ 8 Ρ.20. 511 86. ν ἔλαφος ρῥ 288 528. 

μέσον νεώς Ζμδιο. 681}19. οἱ ἀνατρέψαντες τὰς ἀλλο- ᾿ονεβροφόνος. ἔνιοι καλῶσι νεβροφόνον αὐτόν (τὸν καλείμενον 
τρίας ναὺς Ῥβ28. 1398}7. νῆες, αἰδὺ πλοῖα 571. 157239. πύγαργον) Ζιι83. 618 520. ν πύγαργος. 
-- νεῶν κατάλογος (Ηοτι Β) πο28. 1459 "86. νεηλιφής. αἱ νεηλιφεῖς οἰκίαι μᾶλλον ἠχῶσιν πια 1. 899 "18. 

Ναυσικάαν γῆμαι Τηλέμαχος λέγεται ἢ 4608, 1554 382. νεῖκος δέ τε νεϊκεί λυγρῷ (Επιρ 380) ψα 2. 404 Ρ15. νεῖκος 
δεν έτης ΡΎ15. 1416510. εὖ φιλία Ἐπηρθάοοϊ! πῶς αἴτια κινήσεως, συγκρίσεως δ 
ναυσιπέρατος ποταμός μα18. 861 518. 16 διακρίσεως Φθ1. 280 028, 252 326. Οβ18. 295381. Γβο. 
ναυσίπορον ῥεῖθρον θ168. 846 "81. 8388}12, 20, 81. Ζμα!. 6408. τὸν κόσμον ὁμοίως ἔχειν 
ναύτης ρά.1426516. ἀφθονία ναυτῶν, ἀϊεῦ τὸ ἐπιβατικόν ἐπὶ τὰ νείκυς νῦν ἢ πρότερον ἐπὶ τῆς φιλίας Τ'β6. 884 58. 

Πη6. 182118, 9. τὸ νεῖκος ἀρχὴ φθορᾶς, ἡ τῷ κακῷ φύσις Μβά. 1000 527. 
ναυτία. ἐν τοῖς ἐμέτοις ἢ ναυτίαις ἐκ ἄδηλον πόθεν τὸ ὑγρὸν λ10. 1075 "7. οὗ ᾿Εμπεδοκλῆς. 

φαίνεται πορευόμενον Ζμγϑ8. θ664}18. ναυτίαι ᾧ ἔμετοι ἢ Νεῖλος μα18. 850"14. 14. 858316, β2. 856 "28. κϑ8. 898 
λαμβανυσι τὰς πλείστας γυναῖκας κυύσας Ζιηά. 584 "1. 581, 3941, 2. ὁ Νεῖλος φθίνοντος τῷ μηνὸς μᾶλλον ἐεῖ 
ποιεῖν τὴν ναυτίαν πβ18. 868 39. Αδιδ. 98.281, πλημμυρεῖ τὸ θέρυς [ 285.3286. ὥσπερ ἐφη- 

ναυτιᾶν. οἱ ἐν τοῖς πλοίοις ναυτιῶντες (Ποιηοθίι ἔν 80) Ῥγά. Ψημένον τὸ τὸ Νείλυ ὕδωρ ἐστίν 258. 1525 518. τὰ ἄνω 
1401 46. --- οἱ ἱὸρῶντες ἐὰν ψυχθῶσι ναντιῶσιν πβ18. ἕλη τῆς Αἰγύπτυ. ὅθεν ὁ Νεῖλος ῥεῖ Ζιθ12. 6916. Αἴγυ- 
8868 48. 36 πτος πρόσχωσις ὅσα Νείλυ μα14. 851 080. λίθος ἐν Νείλῳ 

ναυτικὸς ὄχλος Πε4. 1804 322. η6. 1821 "7. ναυτικὴ δύ- θ166. 846 22. 
γαμις ΠζΊ. 1821 414. η6. 1821 340. ναυτικὸς στόλος νεῖν τοῖς ποσί, τοῖς πτερυγίοις, τοῖς ἐραίοις Ζια δ. 489 584, 
ΖγΎΎ11. 168381. τὸ ναυτικόν. οοπὶ ὁπλιτικόν, ἱππικόν, ψιλόν 4902. Ζμὸβ. 684518. 9. 085 428,22. ὁ πολύπυς νεῖ 
ΠζΊ. 1821 1. τὰ πολεμικὰ ἢ τὰ ναυτικά Πβ11. 1218 πλάγιος Ζιδ1. 524 218. αἱ τευθίδες νέυσιν ἃ συμπε- 
518. --- ναυτικὴ ἀστρολογία, ορρ μαθηματική ΑὙ18. 1931. 88 πλεγμέναι ἐναντίως Ζιεθ. 541 "12, 14. νέυσιν οἱ ὄφεις ὁ μοίως 

γαυτιλία. πλοῖα καλῶς ἔχοντα πρὸς ναυτιλίαν Πζ 6. 1330 ὸ ὅταν κινῶνται ἐπὶ τῆς γῆς Ζπτ. 1081. ἐλέφας νεῖν καὶ πάνυ 
"84. φαύλην ποιεῖν τὴν ναυτιλίαν Πη4. 1826 "1. ἡ σωτηρία δύναται διὰ τὸ τῷ σώματος βαρος Ζιι46. 680 "29. ἐν τῇ 
τὴς ναυτιλίας Πγ4. 12716}26. θαλάττη μᾶλλον νεῖν δύνανται ἣ ἐν τοῖς ποταμοῖς πχΎ18. 

ναυτίλλεσθαι. ὃ ναυτίλος ἀναφέρεται κατεστραμμένῳ τῷ 988 29. οἱ νέοντες ἐν τὴ θαλάττη λαπαροὶ γίνονται πκγ89. 
ὀστράκῳ, ἵνα ῥᾷον ἀνέλθη ἡ κενῷ να τίλληται Ζιι81. 622 "9. 8 985 028. --- τὰ νέοντα ἴἰᾳ τὰ νευστικα,͵ ἀϊδὶ τὰ πετόμενα 

ναυτίλος. ὁ καλυΐμενος ὑπό τινων ναυτίλος ἢ ποντίλος ἄδβογ Ζπ9. 109 "9. 
Ζιδι. 525320. 187. 622 »Ό. [8160.1581}16. ο[2389.1528 νειός. (τὴν ἵππον) ἕνα ἐνιαυτὸν ᾧ πάμπαν ἀνάγκη διαλείπειν 
Ῥ24. (μδυΐα αδζαθ, πδυῖ]8 ΟΠ 542. Ατροπδαΐδ ΑΥρὸ ἢ. αὶ ποιεῖν ὥσπερ νειόν Ζιζ2 2. 511 42. 
8. βδιωγωὶ σϑγη ΑΌΪ 120. ΟΚΘη [8]8 1885, 1. 4-56, ϑι. Ογ. νεκρός. ὁ νεκρὸς ἄνθρωπος ὁμωνύμως μδ12. 889}81. ἀδύ-. 
ΒΘοκιωδηπ ἀ6 Βἰδὺ παὶ νοῦῦ 285. ΜΊ1δθ. ΑΖΙΙ 149. 8.40 νατον νεκρῶν τραύματα μύειν 159. 1504 44. τῶν πα- 
Α ϑ8ιθθ]ὰ ΧΙ 882, 385, 405.) λαισμένων νεκρῶν σώματα ἐξαίφνης τέφρα γίνεται ἐν ταῖς 

νεάζειν. τὰ φυτὰ νεάζειν ἢ χλοάζειν γήρᾳ τε διαλύεσθαι θήκαις μδ12. 890 522. παροιμία, τὸ κἂν ἀπὸ νεκρῶ φέρειν 
φται. 818 "38. Ῥβ6.1888 25, οἵ παροιμία. --- ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσση 

νεανικός. νεανικοὶ πόροι Ζια11. 491"12. Ζμγϑ. 611}1717,26 φτβ2. 824 526. γίνεταί ποτε ἡ γλυκερὰ γὴ νεκροί φτβ 8. 
(βγὰ ἰσχυροί). νεανικὸν νόσημα Ζιθ20. 602 Ρ29. νεανικὴ 6 825 5325. 
βροντή Ζιθ20. 602 "28, βάσις φδ. 809 "80. νεανικὸν στῆθος νέκταρ. τὰ μὴ γευσάμενα τῷ νέκταρος ΕᾺ τῆς ἀμβροσίας 
φῦ. 809 "27. νεανικὴ ἐπιθυμία Ἠηθ. 1148.521 (οἵ λύπη θνητὰ γενέσθαι Μβ4. 1000 312, 11. οἱ μὲ εἰδότες τὸ νέκταρ 
ἰσχυρά 422). --- νεανικωτάτη δημοκρατία ΠὸῈ11. 12960.54, οἴονται τις θεὶς οἶνον πίνειν ἡμβ1. 1205 "14. 
κίνησις πκγΣ. 981 ΒΥ. --- νεανικῶς προσπεφυκέναι Ζιδ4. νεκύδαλος (Υ] νεκύϑαλλος, σκυθαλλος) Ζιε19. 551}12, ηυἱὰ 
580 815. 50 εἰῦ πϑβοίπηυ ΟΥ851845. Μ204. ΑΖΙΙ 162, 8. δὰ 202, 17. 

νεανίσκοι στασιάσαντες Πεά. 1808 Ρ21. νεανίσκοι ὑποπιόντες Νεμέα. ὁ ἐν Νεμέᾳ ἀγων ἢ 594. 1514 085. --- Νέμεα 
ἐκώμασαν 5171. 1562 "20. πρότερον Πυθίων Μὸ11. 1018 "18. 

νεαρός. νεαρὸν ὀέλεαρ, ορρ σαπρόν Ζιδ8. 584 Ρ4. νεαρὰ νέμειν πλέον τῇ καλῇ αὐτῷ. τοῖς εὐπόροις βἰπι ἨΕ10. 1184 
τροφή, ορΡ κοπρωώδης Ζμγ14. 615 529. νεαρὸς τὸ ἦθος, ἀἰδὲ 58, .ι8.1109285. ΠῸ12. 1296 9. ε8. 1809 828, δύο κλή- 
νέος τὴν ἡλικίαν Ἠα1. 1095 37. δδ ρων ἑκάστῳ νεμηθέντων Πη10. 1880 310. νέμειν τινὶ τὸ 

νεάτη, ορρ ὑπάτη ᾧῷεβ. 225}80. Μνθ. 1098 08. νεάτη ὼ πλεῖστον ἡμέρας μέρος (Επτ ἤν188) πιηθ.917518. τὰ ἐγκλή-" 
ὑπάτη ἔσχατα ἁρμονίας πιθ44. 922 "21 Βοΐοδοῃ. πληγείσης ματα ὅταν μὴ ἴσοι ἴσα νέμωνται Ηεδ. 1181 424, τὰς τιμὰς 
τῆς νεάτης πιθ42. 921 26. ἡ νεάτη λήγυσα ἢ μαραινομένη γενεμῆσθαι κατ᾽ ἀρετήν Πδὃ8. 1294510. η9. 1829 518. --- 
ὑπάτη γίνεται πιθ42. 921 "16, 17, 21, 26. οὗ 39. 921 322. νενεμημένων (ἷ 6 διηρημένων) τῶν ἀγαθῶν τριχὴ Ηα8. 1098 
εἴ νήτη. 60 "12. ἐκ φυλῆς ἑκάστης ἦσαν νενεμημέναι τριττύες τρεῖς 

νεβρίας. νεβρίαι γαλεοί Ζιζτ0. 665 526. οἵ γαλεός Ρ145554. 849. 1681 .44. --- μήτε τὸ αὐτὸ νέμειν ἄστυ μήτε πόρρω 
Υ. Ρρρ 



482 νεμεσᾶν 

λίαν Πη8. 1827.584. --- νέμειν προστάτην ΠΎΙ. 1215512. --- 
ταϑὰ νέμεσθαι ΡΑβοΐ, ΔΡα]ατὶ. οὰτὰ οὈἱΘοῖο, νέμεσθαι πόαν, 
λίθυς, ἰλύν, φυκία, κι τ ΗΟ Ζιθ2. 59051, 11. νέμεσθαι ἀ ἀκέ- 
βαιον νομήν Ζιζ 21. ὅ18 8. νέμεσθαι παντοδαπὺὶς τόπους, 
λίμνας, ἑλώδη, τὰ ὀρεινα Ζιθ19. 602 320. 10. 5968. ι18. 
6114. 40. 624 "28. δβἰπο ΟὈϊΘοῖο, νέμονται ἐξαίροντα τὴν 
γλῶτταν Ζιει5. 541"4, 1. νέμονται ὑποχωρῶντες πυγηδόν 
Ζμβ16. 689 219. ἰχθύες νεμόμενοι ἀθρόοι Ζιδ8. 888 "29. 
νέμεσθαι νυκτός, κατὰ καιρόν τινα Ζιθ2. 5692."26. ε12. δάά 
414, καὶ νέμονται ἀλλὰ κρύπτυσιν ἑαυτὰς φωλεύυσιν Ζιε 
18. 641 514. νέμεσθαι ἐν τῷ αὐτῷ Ηιϑ9. 1110 "14, παρὰ 
τὴν γὴν Ζιδ1. 525 528, ἐπὶ ξύλων, ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν Ζιθ8. 
598.81, 10. νέμεσθαι Ἰὼ; ορΡ τρέφεσθαι κατ᾽ οἰκίαν Ζιι50. 
682 58, 

νεμεσᾶν. νεμέσασχ᾽ (οια ΔΛ 548) Ρβϑ9. 1887 086. νεμε- 
σἂν, ἀεῦ Ρβϑ9. 188759, 1386 }9. τίσι νεμεσῶσι ἢ ἐπὶ τίσι 
ἢ πῶς αὐτοὶ ἔχοντες Ρβ9. β.1884"4. --- νεμεσητὸν τί 
Ρβϑ9. 1881"82. 

νεμεσητικός, ἀδῦ, ορρ φθονερός, ἐπιχαιρέκακος τβ2. 109 
588. Ῥβϑ. 1887 νᾳ, 18. Ηβτ. 1108 "8. γμα28. 1192 "21. 
ἨΕΎΊ. 1288 5238 (ἴσος φθονερῶ ᾧ ἀνωνύμυ ηεβ8. 1221.8). 

,γεμεσητικὸς τίνος τίνι Ρβ9. 188712. 
νέμεσις μεσότης φθόνυ ἢ ἐπιχαιρεκακίας Ηβ1. 1108 385. 

ἡμα28. 1192 518. ηεγῖ. 1288 ῬΩ4, μεσότης φθόνυ ἢ ἀνω- 
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Ρ.) 

νεοττός 

1095 52. ἐκ νέων (νέν) ἐθίζεσθαι, ἦχθαι Ηβι. 1108}24. 2. 
1104 ἘΠῚ. κιὸ. 1179. 581. --- νεώτερος " ἀτελής, ορρ 
πρεσβύτερος καὶ Ὃ τέλειος Πα12. 1269 58. νευΐίτερος, ΟΡΡ πρε- 

σβύτερος Πεδ. 180ὅ 58, ορρ οἱ ἀρχαῖοι, Πβ10. 1211 024, 
- ἡ νεωτάτη δημοκρατία, ΟΡΡ ἡ πατρία Πεδ5. 1808 324. 

νεόσφακτον αἷμα Ζι. 581 Ὁ2. 
νεοτεύκτυ κασσιτέροιο (Ηοπι ᾧ 592) ποξὅ. 1461 328. ΥᾺ] 

Ῥοοὺ ΙΝ 816. 420. 

νεότης ἐστὶν ἡ τῷ πρώτυ καταψυκτικῦ μορία αὔξησις αν] 8. 
419.580. θᾶττον τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων αὶ νεότητα ἃ ἀκμὴν 
λαμβάνει καὶ Ὄ γῆρας Ζιηϑ. ὅ88ὃ Ῥ2τ. μάθησις γενομένη ἐν τὴ 

νεότητι Πθ68. 1840 »89. ἡ νεότης ποίων ἠθῶν ἐστίν Ρβι2. 
Ἡη1ὅ. 1158410. πλ1. 98ὅ 836, --- νεότης πολλὴ ἢ ἀγαθή 
Ῥαδ. 1861 82. τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνηρῆσθαι ὦ ωσπερ 

τὸ ἔαρ ἐκ τῶ ἐνιαυτῷ Ῥα1. 1865 382. Ὑ10. 1411 82, οἵ 
Περικλῆς. " 

νεοττεία. Ζιζ2. 560}28. ν νεοττιά, 
νεοττεύειν ἐπὶ δένδρων, ἐν δένδρεσιν, ἐν κυψελίσιν ἐκ πηλῖ, 

ἐπὶ πέτραις ἀπροσβάτοις Ζιι18. 6169. 1ὅ. 616 87, 80. 618 
484. ζὅ. 868 85. εἰς τὰς ὀπὰς ἐν τῇ γῇ καταδυύμενος 

νεοττεύει ΖιζῚ 1. δ89 84. ὁ λευκὸς ἐρωδιὸς νεοττεώει ἢ τίκτει 
καλῶς ἐπὶ τῶν δένδρων Ζιι18. 6117 88. ἡ χελιδὼν ὁὶς γεοτ- 
τεύει μόνον τῶν σαρκοφαγων Ζιζδ5. 5608 818 Αὑῦ. --- ὥσπερ 
ὼ νεοττεύσσιν «Ζιδ15. 599 Ὁ7 οἵα. Δυν. 

νύμω ηεβ8. 1221 38. ἀϊδὲ φθόνος ΡΡ 9. 1886 ΒΩ1, περὶ γνε- 25 νεὸ ττευσις. τὰς νεοττεύσεις ποιεῖται ὑπηνέμως Ζιζι. 859 388. 

μέσεως ἡμα 28. -- θεὸν οἴονται εἶναι. τὴν νέμεσιν ἨΕγ. 

1288 026. Νέμεσις λέγεται ὁ θεὸς ἀπὸ τῆς ἑκάστιμ διανε- 
μήσεως . 401 "12. 

νεογνός. τὰ νεογνα Ζμγά. 66551. ἴᾳ τὰ νέα πάμπαν Ζμβε. 
80 651 922. 

νεόδαρτα δέρματα πθ1. 889 "10. 
νεόκαυστος ὕλη πιβϑ. ϑ06 ν2 2, 
Νεοκλεῖ Πλάτων ἀπεκρίνατο πλθ. 950 512. 
νεόπλυτος, ΟΡΡ ἀρχαιόπλωτος Ρβϑ9. 1881528. ὥσπερ ἀπαι- 

δευσία πλύτυ ἐστὶ τὸ νεόπλυτον εἶναι ΡβΙ1θ. 1891 517. 

Νεοπολιτῶν πολιτεία ἢ 1568 38. 
Νεοπτόλεμος ἰταροθάϊα ὁχ Ρᾶσνϑ 1π|246 πο28. 1459 Ρύ. 

Νεοπτόλεμος ἐν τῷ Φιλοκτήτη τῷ Σξοφοκλέυς Ηη8. 1146 
219. 10. 1161 518. 

νέος ὁ ἥλιος ἐφ᾽ ἡμέρῃ (ΗΠ ϑγδοὶιι ἔτ 88) μβ2. 855514. νέος οἶνος, 40 
ὉΡΡ παλαιός μδιο. 8388 08. οἱ νέοι καρποί πα 26. 862 "ὅ. 
γέον μφυτὸν ἢ ζῷον Ζγα18. 128 "1. οἱ νέοι, Ξγῃ ἡ πρωτὴ 
ἡλικία Ζγα18. 12522.,19. νέα πάμπαν, ἔτι νέα ὄντα Ζμβϑο. 
661 }22, 21. τῶν ζῶν τὼ νέα ὸ νήπια, ΟΡΡ τὰ τέλεια 
πιαι4. 900 382. 24. 901 Ρ24. οἱ νέοι (τὰ νέα), ἀἰϊδὶ οἱ τες «νεοττός. 
λειώμενοι (τελειωθέντες), ἀκμαΐζοντες, πρεσβύτεροι, γέροντες 
Ζβι. 5012, 600582, 84. γ19. 621 382. Ε14. 646 56, 8. 
Ζμδιο. 686 8. Ζγεῖ. 181 Ὁ12. “τὰ νέα οὗ τὰ παλαιὰ τε- 
Τ ἀνβθὰ Ζιζ 35. 5188. τὰ νεώτερα τὴν φωνὴν ὀξυτέραν 
ἔχει, ἧττον πιαίνεται Ζιει4. 844}88. γ18. 520 "8. οἱ παν- 
τελῶς νέοι τάχιον μεθύσκονται ἔ 102. 1494 δι. τὸ τῶν 

νέων σπέρμα ἐν πᾶσι τοὶς ζῴοις τὸ πρῶτον ἄγονον" τὰ νέα 
θηλυτόκα μᾶλλον τῶν ἀκμαζόντων Ζιειά4. δ44 15. Ζγβά. 
189 324. ὁ. 160629. γαμίσκεσθαι τὰς νεωτέρας, τῶν 
νεωτέρων τόκοι, ἔκγονα ΕΠ β. 138521, 18, 980. νέος τὴν 

᾿ ἡλικίαν, ΟΡΡ νεαρὸς τὸ ἦθος Ηα!. 1096 86. οἱ νέοι ποῖοι, τινές 

εἰσι τὰ ἤθη ,Ρβι2. 188951-"12,48. α10. 1869 39. ὑ δύ- 
ναται τὸ νέον ἡσυχάζειν Πθ6. 184029. οἱ σφύδρα πε 
ἀμνήμονες μν1.450}6.2. 4584. νεώτεροι ὄντες θᾶττον 

80 

θάνο ἐν πλό. 988 "28. οἱ νέοι γεωμετρικοὶ γίνονται, ἐφ ΜΙ 60 
δ᾽ ὦ, ἐκ οἰκεῖοι ἀκροαταὶ τὴς πολιτικῆς Ηζϑ. 1142 512. αἹ. 

νεοττιά (ν] νεοτταί, νεοττείαι, ἔοτιαα νεοττεία ἰπ δἰϊαποὶ 
ςοἀὰ οουδίδηϊον Θχμῖθογὶ νἱἀδἴαγ). ἀνία Ζιζ 1. 558 ν80- 
δ89 314. τῶν γα, ψωνύχων, ὑπολαῖδος, φαβῶν, τρυγόνων, 

τῶν λιμναίων ὀρνίθων Ζιζ ὁ. 568 "9. 1.564}, 5608 "82. 8. 
864818. θ8. 830}15. περιστερῶν, ὄρτυγος, πέρδικος,ἢ κιτο 
τῶν, κοττύφυ, ἀκανθυλλίδος, χλωρίδος, ἔποπος, κυψ ἕλε, ἀετῶ, 
μερόπων, χελιδόνος ἔ269.1526}41, 2710.152784. Ζιι7. 613 

ΑἹ, δ, 9, 11. 8. 618}18. 18. 615}21, 616 ΑἹ], 4, ὅδ. 29. 618 

811, 1ὅ. 616 385. 80. 618}1. 32. 619328, 82. 40.626518. 

Φβ8.199521. γυπὸς σπανιον ἰδεῖν, ἐδεὶς ἑώρακεν Ζιζ 5. δ68 
"0, 9. 111. 615 49, ἀλκυόνος Ζιεδ8. 8429"12. (14. 616 419. ὁ 

κόκκυξ εἰ ποιεῖ νεοττιάν Ζιζτ. 868 080. ι29. 618 58. θ8. 880 
δχγ2, οἱ βαρεῖς τῶν ὀρνίθων εἰ ποιῶνται νεοττιας Ζμ8. 618 Νό. 
--ὄ ά ὀτριαι" νεοττιαί Ζιι29. 618 49, ΖΥΎΙ. 150 318. νεοττιὰ 

παρομοία ταῖς σφαίραις ταῖς θαλαττίαις Ζιι14. 616 2419. 

νεόῦ ττιον. τὼ νεόττια ἐνίων ὀρνίθων, ἁλκυόνος, τῆς ὑποδεξα- 
μένης ὄρνιθος Ζιὸ 9. 586580. ε8. 542 ν18. ι29. 618 822 4]. 

νεοττίς. ἀνόχευτοι νεοττίδες ἀλεκτορίδων καὶ χηνῶν Ζιζῶ. 559 
"28, ὅ0054. 

1. ρΡὰ]}1ὰ8. Μαπιπια] μι. γαλῆς Ζγγθ. 1511. --- 
Ανΐαπι. χελιδόνος, ἀηδόνος, ἀλεκτρυόνος, περδίκων, περιστε- 

ρῶν Ζιβ11. 508 "5. δ9. 586 17. ζὅ. 568 514. 4. 662}21. 
8. 864 528. 17.618 34. 270. 1627 86. κόκκυγος ΖιζΊ. 
668 529. ι29. 618514, 17, 22, 28. 68. 880 "14. ̓ φαβὼν, 
ὑπολαῖδος, κορύδυ, χλωρίδος. υπός, ἱεράκων, ἀετῷ Ζιι29. 
618.419 (βγη νεόττιον 534). 41: 518 49. 82. 619 427. 84. 
619 028, 80. ζτ. δθ4 85. τὸ τῶν νεοττῶν γένος Ζγα 31. 
180. 39. νεοττοὶ ὑποβολιμαῖοι, συνθερμαίνυσι τὶς νεοττύς 
Ζιι29. 618 428. ζά. 6221. οἱ νεοττοῖ, οοπὶ ἔτι νέοι ὄντες, 
νεοττοὶ ἀλεκτορίδος ὸ χηνός Ζιζδ. 568 414. ΖΎΥΎΙ. 151 812. 

-- Ἐοραίαπι. κροχοδείλυ, ἔχεως Ζιε88. 558 3522. 84. 558 
21 (Βγη μικρὰ ἐχίδια 829).. ---- ΡΙξοίατη. σελαχῶν, βατράχνυ 
Ζιζιο. 564 "25, 5868 Ρ25ὅ-80. Ζγγϑ8. 154 329. --- [πδθοῖο- 
τυτω. μελιττῶν Ζιι40. 624 322,12. --- 2. ἱνεοττός ἀϊοϊταν 
νἸ 6 }}ὰβ ἴῃ οὐο ρογίδοϊο ἴῃ τηθϑάϊο δρροβίϊαβ δὰ ρᾷ}}} παϊτὶ- 
ταθαῦατα,, ταϊἶτηΘ ΥΘΙῸ Ρ.]}]ὺ8 ἰρβθ᾽ 5 1 407, 418. ἐν τοῖς 



Νεέφρων 

ὄρνισιν ὁ καλόμενος νεοττός, ἡ τῷ νεοττῶ γένεσις, Θνο]αῦίο, 
ἡ τῷ νεοττῷ ἀρχὴ ἐκ τῶ λευκῶ, τὸ τὸ ὡδ ὠχρὸν ἡὶ τροφὴ 
τοῖς νεοττοῖς, ὄυο νεοττοὶ κεχωρισμένοι Ζιζτ0. 666 18 Αυὐ. 
ἢ. 5609517. 8. 561 }9-δ62 821, 25. ΖγΥ. 152 271, 29. 
158 082. δ. 1103117. --- ργὸ νεοττός Ζιζ 2. 559 "171 δ 
λέκιθος εἱ Αὐν. ἷ 

Νεόφρων. τὸ ὁρῶμα (Μήδειαν) δοκεῖ ὑποβαλέσθαι Ἑυριπίδης 
παρὰ Νεόφρονος ὀιασκευάσας [592. 1514 528. Νοῖκς ἦγ ὑτᾷ 
Ρ 5θὅ. Γ 

νεοχμῶν. εἷς ὧν ὁ θεὸς πολυωνυμός ἐστι. κατονομαζόμενος τὸ 
τοῖς πάθεσι πᾶσιν ἅπερ αὐτὸς νεοχμοῖ κΊτ. 401 318. 

νεόχμωσις. τῷ κόσμυ ἢ αἱ παράδοξοι νεοχμώσεις τεταγμέ- 
νως ἀποτελᾶνται κῦ. 8917 320. 

Νέσσος. μεταξὺ τῷ ᾿Αχελῴν ἡ τὸ Νέσσυ ποταμᾷ Ζιζ 81. 
5191. θ28. 606 16. ιδ 

Νέστος μαι8. 850Ρ}16 (Υ]Ἱ Νέσσος, Νέσος). 
Νέστωρ. ᾿Οδυσσεὺς τῷ Νέστορι ὅμοιος τΎΖ. 117}24. Νέ- 
στωρ ἤδει κοσμῆσαι ἵππυς 18. 1476320. Νέστωρ παρὰ 
Ὁμήρῳ κοιμᾶται μετὰ γυναικῶν Υ 1712. 1506 528. ἐπί- 
γραμμα ἐπὶ Νέστορος 598. 1516 "18, 26. 20 

νεύειν. ἢ νεύσσι τὰς κεφαλαῖς αν16. 418 Ρδ. αἱ τρίχες νενεύ- 
κασι κάτω πζδ. 886 "28. ---- τῶν (ἐπὶ) θάτερον τῶν ἄκρων 
νευόντων πιθ44. 922 325. τὰ περὶ τὰς μοίρας εἰς τῦτό πως 
νεύει κΊ. 401 Ρ1δ. ---- σοοπηοίτίοα τί τὸ νεύειν ΑὙΤΌ. 76 59. 

γευρα.. μύες ἐβοήθησαν διατραγόντες τὰς νευραῖῖς Ῥβ24. 1401 36 
516. --- τὸ αἰδοῖον ἔχει ὁ κάμηλος νεῦρον ὕτως, ὥστε νευ- 

Ν δα, Δ “ Ν ; ᾿ 
ρὼν τοῖς τόξοις ποιδσιν Ζιε2. ὅ40 519. --- τὴν ἀναγωγὴν 

ἡ νευρὰ κὶ δύναται λαμβάνειν ἐπὶ πολὺν τόπον ἀκ800 Ρ18. 
νεύρινος. χορδὴ τεταμένη νευβίνη Ζγε1. 187 "11. νεύρινον 

εἱ ΑὐὉ Ζιεῶ. 540}18, νεῦρον ΒΚ. 30 
Νευροί. οἱ ἐν Νευροῖς βόες 821-828. 1682 389,1. οἵ βῦς 

Ρ 142 416. 
νεῦρον. Ἰἱραπιοηῖδ, ἑδπάϊηθβ, σύνδεσμοι. ἀθβογ Ζιγὅ. τὰ νεῦρα 

τϑξδσπηϊαν ἱπίον τα ξηρὰ ᾧ στερεὰ τῶν ὁμοιομερῶν μὲ 8. 
838558. Ζια1. 4877, 486 14. γ3. 5117. Ζμβ 2. θ41 δὲ 
Β17, Ζγαιδ. 122 λ117, 124 80. βά4. 140}17. οὗἉ Ρ]αῦ Τίη 
820. τὰ νεῦρα ὡπλῶς γῆς Ψα 5. 410}1. οΓ μὸ10. 889 
Α12, ἑλκχκτά μὸϑ. 386}14. --- α. δηδίοπι. τὸ μὲν νεῦρον 
ξηρὸν ἢ ἕλκτόν, τὸ ὁ᾽ ὀστῶν ξηρὸν ἢ θραυστὸν" τὰ νεῦρα 
ὡς αἱ στρέβλαι Ζγβθ. 1438 "δ. Ζκ1. 1701 59. οἱ δεσμοὶ φυ- 40 
τῶν ὅμοιοι νεύροις ζῳν ᾧταϑ. 818.320. ἡ τῶν νεύρων ἀρχή 
ἐστιν ἐκ τῆς καρὸϊας Ζιγῦ. ὅ15."28. ἐν τοῖς τῆς καρδιας 
κοίλοις νεῦρα ἔνεστιν, ἐν αὐτὴ ἡ καρδία ἔχει νεῦρα ἐν τὴ 
μεγίστη κοιλίᾳ, ἔχει ἢ νεύρων πλῆθος ἡ καρδία. ἢ ἐν 
τὴ καρδίᾳ νεῦρον, ὑγαΘΟΙ] 48 ΘΑΤΠ686, τριΒο0}} ρᾺΡΊ]]Α ΓΒ. δὲ 45 
οὔοτᾶδϑ ἐθηάϊποδα Ζια17. 496 ."18 Αὐδ. γδ. 515 329 Αὐδ. 
Ζμγά4. 666}18. πνθ. 484 518, 485 28. ἐκ ἔστι συνεχὴς ἡ 
τῶν νεύρων φύσις ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς ὥσπεῤ αἱ φλέβες" πάντα 
τὰ ὀστᾶ, ὅσα ἁπτόμενα πρὸς ἄλληλα σύγκεινται, συνδέ- 
δενται νεύροις, ἢ περὶ πάντα ἐστὶ τὰ ὀστᾶ πλῆθος νεύρων" 50 

νεῦρα ἐκ τῶν ὀστῶν ἠρτημένα Ζιγδ. δ1588, ῬΈ, 12. 
πνθ. 484518. τὰ νεῦρα διεσπασμένα περὶ τὰ ἄρθρα ἢ τὰς 
τῶν ὀστῶν ἐστὶ κάμψεις, νεῦρα τελευτᾷ πρὸς τὰς καμπὰς 
τῶν ὀστῶν Ζμβϑ. 654}19, 35. Ζιγδ. 816}4,482, πλεῖστά 
ἐστι νεῦρα περὶ τὸς πόδας αὶ τὰς χεῖρας ἡὶ πλευρὰς ᾧ ὠμο- δ 
πλάτας ᾧ περὶ τὸν αὐχένα ἢ τὺς βραχίονας Ζιγδ. 5158 
521. ΘΗΙΙΙΘΓΔηϊαΣ τὰ μέγιστα μέρη τῶν νεύρων: τὸ νεῦρον. 
τὸ περὶ τὸ μόριον τὸ τῆς ἄλσεως κύριον, ὃ ταυδοι!! Ὀἱ οἰ ρ᾽εἰ8 
ζοιδοσῖβ, ϑβδτίογιῖ, βϑι)ϊ θπάϊποδὶ οὖ ΒΘιλ ΘΠ ὈγΆΠΟϑὶ ̓  ἕτερον 
γεῦρον διπτυχές, ὁ τένων (ν Ἀγ)" τὰ νεῦρα τὰ πρὸς τὴν 50 
ἰσχὺν βοηθητικα, ἐπίτονός τε αὶ ὦμιαία (ν ἃ γ)" τὰ δ᾽ ἀνώ- 

νεῦρον 488 

νυμα περὶ τὴν τῶν ὀστῶν κάμψιν Ζιγδ. 515 "717-10. ἐν τῇ 
κεφαλὴ ὑκ ἔστιν ἐδὲν νεῦρον Ζιγὅ. 515 "18, οἵ Ρ]αῦ Τίμα 
18 Ὁ. 11. (ἔνιοι τῶν Περιπατητικῶν) διὰ προσώπων ἐκτέ- 
μνειν τὰ νεῦρα τὴς ψυχὴς φασὶ τὲς τὴν ὀργὴν ᾧ, τὸν θυμὸν 
αὐτῆς ἐξαιρῶντας 95. 1498 "14. --- ἔχει νεῦρα πάντα ὅσα, 
ἔχει αἷμα" ἐν οἷς μή εἰσι καμπαὶ ἀλλ᾽ ἄποδα ὼὶ ἀχειρα 
ἐστι, λεπτὰ ὦ ἀδηλα" τὰ τῶν ἰχθύων νεῦρα ἤν ἐστι 
δῆλα πρὸς τοῖς πτερυγίοις Ζιγδ. 615 "828-25. --- ὃ. ΡῈγ- 
βἰοϊορ. οὐ ΡΙδὶ Τίσι 7480. ἡ φύσις συνίστησιν ἐκ τῶν πε- 
ριττωμάτων ὀστὰ αὶ νεῦρα ἢ τρίχας, ἐκ τῆς σπερματικῆς 
περιττώσεως ἢ τῆς θρεπτικῆς" ὑπὸ τῆς ἐντὸς θερμότητος 
τὰ τε νεῦρα κὶ τὰ ὑστᾶ γίνεται" πνεῦμα πολὺ περὶ τὰ 
νεῦρα ἐκκαίεται" τὸ θερμόν ἐστιν ἐν νεύριυ ἢ ἀρτηρίᾳ ἢ 
φλεβί" θερμότατον ὁὲ αὶ οἷον φλεβωδέστατον τὸ ἐν τῷ νεύρῳ 
Ζγβθ. 144925, 87, 148 017. πε1δ. 882386. πνῦ. 484 38, ὅ. 
ὑγρότης περὶ τὰ νεῦρα μυξωδὴς γίνεται, λευκὴ ἢ κολλώ- 
δὴης, ἧἦ τρέφεται ἡ ἐξ ἧς γιγνόμενα φαίνεται (Ἔγπονῖα οαρδυ- 
Ἰδγαστα βυῃονί δ] ἑαπα δὲ Ὀυγβᾶγαμι ὑθηάἀΐπυσα τη μοοβδ τ)" τοὶ 
νεῦρα, ἀπὸ τῶν ὀστῶν τρέφεται, καθάπτει γὰρ αὐτά. ἀπὸ τῷ 
νεύρυ τοῖς ὀστοῖς μᾶλλον ἡ τροφή" τὸ γλίσχρον ἡ τῷ νεύρυ λαμ- 
βάνει φύσις, ἅπερ συνέχει τὰ μόρια τῶν ζῴων, ἐν μὲν τοῖς 
ὅσα νεῦρον, ἐν δὲ τοῖς τὸ ἀνάλογον (οὔ ΡΙαῦ Τίπι 820) Ζιγδ. 
515516. οΥ 5 ὙΒΘΟΡΒΗΓΙΥ͂ 116. πνθ. 484 516,21,84. Ζγβά.: 
181 Βῷ, --- ἔστιν ἡ τῶν νεύρων φύσις σχιστὴ κατὼ μῆκος, 
κατὰ δὲ πλάτος ἄσχιστος ἡ τάσιν ἔχυσα πολλήν Ζιγ16. 
619}81. ὅ. 51518,381. πνῦ. 483 δ14, 11. Ζμβϑ8. θ64 
41ὅ, οἵ 6. 662."19. ὁ λαμβάνει δ᾽ ὑδὲ νάρκη, ὅπυ μὴ 
νεῦρόν ἐστι τῷ σώματος" νεῦρον πᾶν φθείρεται πυρωθέν, 
κἂν διακοπὴ, ὁ συμφύεται πάλιν (β6ἃ ἑοποιοπιϊα ἀοοοὶ οοη- 
ἀγδυϊατ)" νεῦρον ἀθενὸς αἰσθάνεσθαι δοκεῖ" νεῦρον τῷ ὡπτικῶ 
χάριν Ζιγδ. ὅ15 "19, 20 Αὐὖ οἱ Κα 115, 12. Ψαδ. 4101. 
Ζμβϑ. 65881. τὴν ἀρτηρίαν μόνον εἶναι δεκτικὴν πνεύμα- 
τος, τὸ δὲ νεῦρον ὦ (Εταβίβίγαι! βϑηϊθηϊία, Βοβο ἰὸς οσὰ 
168) πνό. 488}18. ἔστιν ἐν πᾶσιν ἡ ἰσχὺς ἐν τοῖς νεύροις 
Ζγεῖ. 181}11. τὰ ζῷα ἔχει ὄργανα τοιαῦτα (ἰ 6 πρὸς τὴν 
κίνησιν) τὴν τε τῶν νεύρων φύσιν ᾧ τὴν τῶν ὀστῶν" ἐκ ἂν 
δόξειε κινήσεως ἕνεκα τὰ ὀστὰὼ, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ νεῦρα ἢ 
τὸ ἀνάλογον, ἐν ᾧ πρώτῳ τὸ πνεῦμα τὸ κινητικόν ΖκΊ. 101 
58, πνϑ. 485 36, 10. διὰ τὴν συνέχειαν ᾧ σφοδρότητα τῆς 
κινήσεως ἐκ ἀνάπαυεται ὃ σεισμὸς τιῇ ἀνθρώπῳ τῶν νεύρων" οἱ 
βυβῶνες γίνονται πληγέντες (πληγέντος Ὠϊ14) διὰ τὴν συναρ- 
τήσιν τῶν φλεβῶν καὶ νεύρων: (οἱ ἐν ἀντιτύποις περίπατοι) 
συντάσεις ἐμποιῶσι τοῖς νεύροις ἢ τοῖς μυσί: συντηγμα 
πλανώμενον ἀτάκτως ἢ προσπῖπτον ὀστοῖς τε ὸ νεύροις 
πεῖδ. 882 288. 26. 888 22. 40. 885 388. 7. 881 326. οἵδ 

ὙΒΘορν ΤΥ 768. --- ο. πῶς ἔχει πρὸς δέρμα ὄνυχα ἶνας 
σαρκῶδες σπέρμα. τὸ δέρμα ἐκ φλεβὸς ᾧ νεύρυ ᾧ ἀρτη- 
ρίας" ᾿Ἐμπεδοκλῆς ἐκ νεύρα τὸν ὄνυχα τῇ πήξει" αἱ ἵνές εἰσι 
μεταξὺ νεύρυ ᾧ φλεβός, ἔνιαι τῶν ἰνῶν διέχυσιν ἀπὸ τῶν 
νεύρων πρὸς τὸς φλέβας" τὰ τῶν μαλακίων σαρκωδὴ με- 
ταξυὺ σαρκὸς ἢ νεύρα τὴν φύσιν ἔχει" ἐκ τῷ σπέρματος 
ὑθὲν σύγκειται ὥσπερ ἐκ νεύρη καὶ σαρκός πνδ. 488 "16. οὗ 
ΗΙΡροον δὰ [ἀἰιγό 1.208. 6. 484 338. Ζιγθ. 615 Ρ27, 29. 
Ζμβϑ. 654518. Ζγα18. 124 "80. --- ἀ. φλὲψ τείνωσα παρ᾽ 
αὐτὴν τὴν ῥάχιν διὰ τῶν νευρῶν (νευρῶν, πὩοπ νεύρων, οοὰ ΑΑ 
ΡΙΚ Αὐν, νεφρῶν Ὀϊά, φλεβῶν ΒΚ) Ζιγά. 515.51, διὰ τῶν 
στενῶν (ἴοτὶ νεύρων) Ζια1 7. 491 Α1ὅ. τὸ αἰδοῖον ἔχει ὁ κα- 
μῆλος νεῦρον (ΒΚ, νευρῶδες Οδπιοϊίαμα, νεύρινον ΑὉὉ) Ζιεῶ. 
840 518. 6781. 5600 .22. (οΓ ῬἈΗΠΊρρβου ὕλη 12. Μ 4286. 
δὰ 117. 18. Ιογο8 170. 5. ΠΠ| 822. βϑργθηροὶ ἴθβοῖ ἀἂδν 
Αγζηθικυπὰθ 1792 1 820.) 

Ρρῃῶ 



484 ᾿ νευροσπαστης νεφρός 

νευρ 07π αἷσ Τὴ φ- οἱ νευροσπάσται μίαν μήρινθον ἐπισπασαΐ- ζῴων ψυχή, τῦτο γὰρ ἐσία τὸ ἐμψύχυ Μζιο. 1086}1ὅ. 
μένοι ποιῶσι ἢ αὐχένα κινεῖσθαι ἃ χεῖρα τῷ ζῳν κθ. 8398 ἡ ἡδονὴ «μᾶλλον ἑκυσιον, διὸ ἡ ἐπονειδιστότερον" ἢ γὰρ ἐθι- 
ΡΒ16. σθῆναι ἑᾶον πρὸς αὐτά Ἠγ18. 1119 526, ΘΧΟΙΙρΙδ δα Ατίβὶ 

νευρώδης. ἡ ἡ ἀορτὴ σφόδρα νευρώδης, τὸ νευρῶϑες μόριον φοἸἸοσογιμῦ Ζ611] δὰ ΕἸΒ ΝΙῚ 10,10, ΥΥ̓́Ζ δὰ Καὶ ὅ. 4 "4, οχ 
τὴς ἀορτῆς Ζιγ8. 518 ν9, 421. οὗ 4. 814 }28. ἡ ἀορτὴ νευ- δ 8118 βου ριοτγίδιβ Μαιυιδῖδθ σὺ σὺ ὃ 489. - Ἱπβοϊδηθον ὦ ἷ8 
ρυϑδης ἐστὶ φλέψ, τὰ μὲν τελευταῖα ὼ παντελῶς αὐτῆς 
(ΡΙδὲὸ βϑηϊξθηϊὶδ (2) οἵ Ἠθοῖκεσ νόγιθυΡ ἀδγ ταθαϊς ΥΝΊβ5 ΠῚ 
221 86) Ζιγδ. δ15380. τὸ αἰδοῖον, τὸ τῷ ἄρρενος ὄργανον, 
τὸ αἰδοιῶδες νευρῶδες Ζια 11. 491 327.1. 500 022 (οἴ ε2. 

540.518). ε6. 841910. Ζμδιο. 689 329, 238. Ζγαδ. 117 ιὸ 

540. φλὲψ νευρώδης, φλέβια νευρώδη Ζια11. 491514. γ4. 
514 21, 87. ἡ τῶν σχελῶν φύσις νευρυίΐδης Ζγαδ.1171}20. 
οὔ Ζιβι. 499 583 . ὑμὴν νευρυίδης, ᾿Αβοϊἀΐαγαπι ταπίοα Ζιὸδθ. 
581 517 Αὐυῦ. --- Ἤοοπὶ ,Ὑλίσχρος. ὁ μυελὸς ὁ ῥαχίτης γλί- 
σχρος ὼ νευρώδης ἐστίν, ἵν᾿ ἔχη τάσιν Ζμβ6. 662 419..15 
οομὶ ὀστωδης, ἀκανθώδης. πάντα τὰ τετράποδα ὀστυΐδη τὰ 
σκέλη ἔχει καὶ νευρώδη ἃ ἄταρκα, αἱ κινήσεις τῶν μὲν 
ἰχθύων νωθραὶ διὰ τὸ μὴ ἐκανθυδὴ εἶναι μηδὲ νευρωδὴ 

αϑὰ8 θδὲ ἴῃ Ρτοῃοπιΐμ τεϊδιῖνο, τὸ τῷ ἐντέρυ μέγεθος 
ἀπλᾶν, ἢ ἀναόίπλωσιν ἔχει, ὃ ἀναλύεται εἰς ἕν Ζιβ11. 508 
Ρ18. ---ς 8. ρβουϊατῖβ Ατίβύουϑὶ!ὶ νἱἀθίυνγ 6886. πορ]σϑηίία 
χυδοάδπι εὐ ἱποοποίπηΐδα8 ἷπ ϑοπίαμβθηάο Βθαθγο πθυΐτο 
οατα 8118 βϑμεσῖθυβ. ὴ μὲν γὰρ σμύραινα ποικίλον καὶ αὶ ἀσθε- 
νέστερον, ὁ δὲ σμῦρος ὁμόχρως ὰ , ἰσχυρός Ζιεϊο. 548 "25. 

ὁρῶμεν πλείως πνέοντας ἀνέ; ζ, ὧν ὅταν εις τὴν γὴν ὁρμήση 

θάτερον σὶ θάτερος) μβ8. 8606510. ἔτι ὁὲ ὅτε φλεβωθεις 
ὁμοίως γλαφυρωτεράώ τε ἡ λειότερα τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων 
ἐστίν Ζγα19. 1727 516. 

νεφέλη, ἀἰϊδὶ ὁμίχλη μα9. 840538, 8ὅ. , πάμπαν εὐθεῖαν ὺ 
λεπτὴν καταλείπεσθαι ὥσπερ ῥηγμῖνα ἦσαν ἀέρος τὴν » νεφές- 
λην μβ8. 867519. συναίρειν ([ογῦ συναιρεῖν) νεφέλας καὶ ὶ ὕδωρ 

Ζιβι. 499."82. Ζγαῦ. Τ11 20. Ζμδι8. 696 7. ορρ χον- πολύ πκς46. 94ὅ 588. --- ἐπιπολῆς τῷ ἐνόπτρυ οἷον νεφέλη 
δρῶδες. τὸ αἰδοῖον Ζμὸ 10. 689 829. οὗ Ζια17. 497 327. 30 αἱματωδὴς εν 2. 489 580. --- Χεφέλαι ᾿Αριστοφάνυς 818. 
ΟΡΡ σαρκώδης. ὁ οἰσοφαΐγος σαρκώδης ἔχων νευρώδη τάσιν" 1518 82), 10. ; 
νευρώδης μὲν ὅπως... σαρκώδης δὲ ὅπως ταοόν Ζμγ8. 
6θά 482. --- νευρωδέστερος. καὶ ἀορτὴ προϊσα ἐπιστενωτέρα 

ὼ νευρωδεστέρα. Ζιγά. 814 "28. απὸ τῆς κεφαλῆς (ὄρχεων) 
πρὸς αὐτῷ τῷ ὄρχει πόρος ἐστὶ πυκνότερος ἐχείνων ΕἼ νευ- 36 

νεφέλιον λεπτὸν διατεῖνον ὸὼ μακρόν μββ. 8367 }9. 
νεφελωδης πότε ὁ νότος ἐστίν πκς20. 942 451. 
νέφος, ἀεῇ πύκνωσις ἀέρος τζ 8. 146}}29. καὶ ἐξ ἀέρος (86 
ΔΑ μην εἰς ὕδωρ νέφος μαϑ9. 840 "88. οὔ ἃ. 841810.. 

ρυνδέστερος, Νοδϑπβοάθῃ ΖΙΎ1. 510 418. --- τὸ αἰδοῖον ἔχει 
ὁ κάμηλος νευρῶδες (Οδιηού, νεῦρον ΒΚ, νεγρινον Αυῦ) Ζιε2. 
540 3518. οὗ βι. ὅ00522. 

νέφος ἐστὶ πάχος ἀτμῶϑες συνεστραμμένον, οὙόνιμον ὕδατος 
κά. 894 420. νέφη αὶ συνίσταται κατα τὸν ἄνω τόπον" γί- 
νονται αἱ τῶν νεφῶν ἀθροίσεις, ὃ ὅ λύγυσιν ἤδη διὰ τὸ σχι- 

νεῦσις, ἀἶδὲ πτῆσις βάδισις ἔρψις Ζμαϊ. 639 "2. Ζπϑ. Τ08 
ΒΩ7. ποιεῖσθαι. τὴν νεῦσιν Ζιεθ. 541 "16. Ζπϑ. 709 Ρ19. τοὶ 50 
σκέλη πρὸς τὴν νεῦσιν ,βραχέα Ζμδι2. 698 310. 

νευ στικό ς. τὰ νευστικά (Μ 188) τοΐδγαμθαν ἱπίον τὰ κατὰ 
τόπον μεταβλητικά, ἀἰδὺ πτηνά, πεζευτικα Ζιαι. 4871 " ὅ. 

, Ζγα!ϊ. 118 421. τῶν νευστικῶν ὅσα ἀποδα τὰ μὲν πτερύγια 
ἔχει, τὰ δὲ ὅλως ἐκ ἔχει Ζιαῦ. 489 "28 -490 32. τὰ ἐν τῷ 8ὲ 
ὑγρῷ νευστικαῖ, ὅσα αὐτῶν δι’ ὀργάνων τὴν ἐπὶ τῷ ὑγρῶ 
ποιεῖται πορείαν, ΒΥ ἰχθύες, ἔνυδρα Ζπιδ. 118 54, 9,10. 
τοῖς νευστικοῖς χρήσιμος ἡ ἐρά Ζμ58. 684 52. τὰ νευστικὰὼ 

οἷον ἰχθύες ἢ τὰ μαλάκια ὺ τὰ μαλακόστρακα Ζιαι. 481 
"16. -- νευστικὸν μόνον ἰχθύς σ ἰηΐτα 141)" διὰ τὸ νευστικὰ 40 
εἶναι πτερύγια ἔχυσιν οἱ ἰχθύες, ἐκ ; ἔχυσιν ἀπηρτημένα κῶλα 
οἱ ἰχθύες διὰ τὸ νευστικὴν εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν κατὰ τὸν 
τῆς ἐσίας λόγον Ζιαι. 48122. Ζμὸ 18. 690 ΡΩ20, 18. --- ενϑ. 461019, 
πορευτικὰ αὶ νευστικὰὶ πολλὰ τῶν ζῴων. ἐστίν. αἱ καρίδες νεφροειδής. καρδία ὄφεων νεφροειδής Ζιβι1. 508 480. ἔμ- 
πλείους ἔχυσι᾽ πόδας, ὅτι ψευστικωτερα, ἐστιν ἣ πορευτικώ- ἐς ββρυά τινα ἔχει ἄλλα νεφροειδὴ περὶ τ τὸς νεφρείς Ζιζ22. δ11 
τερα" ἔχυσιν ἀνομοίως αἱ σηπίαι ἢ αἱ τευθίδες τοῖς πολύ- 46, πλατέα νεφροεϊδὴ ἐν ἐνίοις τῶν ὀρνίθων ἐστίν Ζμγϑ. 
ποσι διὰ τὸ νευστικαὶ μόνον εἶναι. τὰς δὲ ὼ πορευτικεῖς 671 880. 

Ζια!. 481}81. Ζμὸ 8. 684518. 9. 688 516. --- ὁ καλύμε- νεφρός. οἱ νεφροί τοίοταπίαν ἰπῖον τὰ διφυὴ τῶν σπλαΐγχνων 
νος κόραξ (ὐὐκόραξ ν404080) στεγανόπυς καὶ νευστικός Ζιθ8. οὐ δυσωδέστατον αὐτῶν ἐστίν Ζιγ11. ὅ20 528. Ζμγά4.θ67 
898 020. --- νευστικώτερα Ζμ 8. 684 "18. τὉ0 "4.7. 609 ὁ14. 9.611 "28. ἀ68οῦ Ζμγϑ. Ζια1 1. 490 "8454. 

Νοαΐτατι βθηὰβ Πρ ουϊὰβ ἀδαγραίαμῃη. 1. δρῃᾳὰ Αὐ ρϑγϊηθ οἱ νεφροὶ ἢ παντὶ δῆλοι ΖμΎΤ. 6609 "25. --- 1. γϑηΐαμπι ρϑγ- 

ζεσθαι εἰς τὸ ἀχανὲς αἱ ἀκτῖνες μα. 840 "2ὅ, 81. ᾿ περὶ 
τὰ νέφη τόπος μα10. 847 512, νέφη συνίσταται, τὰ συνι- 

στάμενα νέφη μβά. 861 89. 6. 864 "9, σύγκρισις συνιστα- 
μένη εἰς νέφος μβϑ9. 3609 816. πυκνοτέρας τὴς συστάσεως 
τῶν νεφῶν γιγνομένης μβϑ. 8369."16. ἀνώμαλος ἡὶ ἡ τῶν νεφῶν, 
σύστασις ΜΎΘθ.- ὅΤΊ 55, νότοι μικροὶ πνέοντες δ ὄδυνανται 

πολλὰ νέφη ποιεῖν πκς 88. 944 Β27. συνιόντων τῶν νεφῶν 
μβο. 864 088. 9. 869 827. ὅταν ἀπωσθὴ τὸ νέφος εἰς τὸν 
ἄνω τόπον μα12. 848 416. ὅταν εἰς ταὐτὸν συνωσθῶσι τὰ 

νέφη μβά. 80151. διὰ τὸ τὰ νέφη πυκνῶσθαι ι ΜΎΙ. 3111. 
ὅταν παγὴ τὸ νέφος μαι]. 84728. ἐν τῷ νέφει ἔνεστι 

πολιὶ τὸ θερμόν μαι1. 841 528. νέφη ἀραιότερα μβϑ. 8304 
Ῥ26. νέφος μελάντατον μγά. 8576 49, τὰ ἐν τοῖς νέφεσιν. ἁ 
παρεικαζυσιν ἀνθρώποις ἢ κενταύροις ταχέως μεταβάλλοντα 

δίααθ δρυὰ ομπῖπθβ βου ρύοτθϑ ασϑθοοβ (Μαυίδθ οῪ δΤ 
8 4317) βαϊδουύϊναπι ρῥγαθάϊοδθι ἰοοο ροβίϊαπι ἱπύθγάμπι ἤθη 
Βϑαυΐταν σΘΏ 8 Βα Ὀἰ θοιῖ, 86 βαρ βίδηθνὶ ἰπβίδτ' δθηθτθ πθυΐσο 
Ῥοπίϊζαν, γο]αῦὶ πρὸς τὸς ὁρ: "σμὲς ῥᾷον ἡ ἐπιχείρησις τβέ. δδ 

111}16. αὶ κάλλιον ὁ πίθηκος. ὁμοιότερον δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 
ΤΎΞΖ. 1111. ἐν πᾶσιν ἡ μεσότης ἐπαινετόν Ηβ. 1108 
415. οἰυβηπιοάϊ δχθηιρὶα φοΠ]Θρουαηῦ ΖΕ] δὰ ΕΔ ΝῚ δ, δ, 
Σ δὰ Καὶ 5. 454. --- 2. ῥγοποπιΐωβ ἀθιημοπβέγαζίνα Κ(ὗτος, 

αὐτός) ἰαίογάσπι ποη βθαθαηῦαγ βθηυβ οἷμβ Ἀοχαΐηΐβ, δὰ 80 
αυοὰ τοξογαπίαν, 804 ὨΘυῦγΟ ρόπογα ροπυηύαγ, νου ἡ τῶν 

(68, Βἰία8. νεφρῶν σῶμα Ζια11. 491 39. γ4. 51482. Ζμγϑ. 
611}18, μέσον Ζια17. 491 31. Υ17. 30.381. Ζμγ9.671 
ὑφ, ΟΥ5.1162, τὸ κοῖλον, ροἰνῖβ γβθηβὶβ Ζια] 7. 491 3ὅ,12. 
γΆ. 514583, 8ὅ. ἄμγϑ9. 6718, 18, 16, 22, κοιλία Ζιαϊ1. 
4917811. ὁ δεξιός, ἀρίστερος Ζια11.49152.1. ΥἹ7. 820529. 

Ζμγ9.θ11 "28, 84, 856, 6712 528. νεφρός ἴᾳ ὁ ἀριστερός 
Ζιγ8. 812 029, 1 δεξιός 581. νεφρὸς εἷς, νεφροὶ τέττα- 
ρές, πλείυς, πολλοῖ (ταποὰ}}) Ζιζ22. 6711 ."8. ατ6. δ06 "29. 
Ζ2γδ4. 11154, 118 6. Ζμγϑ. 6117. --- οἱ νεφροὶ ἔσχα- 
τοι ὄντες, εἰς τὼ ὄπισθεν, πρὸς αὐτὴ τὴ ῥάχει κεῖνται, 



νεφρώδης 

ἡ δεξιὸς ἀνώτερος Ζμγϑ. 612 "16, 6711 528, 84 (Ε 298,62). 
1. 610417. Ζιαιτ. 496 084, 4971. βιϊ. 5801 320 ([ος 

8Ρυ1). τὸ ἧπαρ ἅπτεται ᾿ τὸ ᾿δεξιῦ νεφρῦ. ἔνια τῶν ζῴων 
τὲς ὄρχεις ἔχει ἐντός, περὶ τὸν τῶν νεφρῶν τόπον, ὴ κύστις 
τὴν ἐξάρτησιν ἴχυσα τοῖς ἀπὸ τῶν νεφρῶν τεταμένοις πο- 
ροις, καθώρμισται ἐκ τῶν νεφρῶν Ζμγϑ. 611 "8ὅ, 25. οἵ 
Β 298,61. Ζιβι. 500 "9. γ1. δ09.84. αἹ7..497519. Ζγαϑ. 
τιὸ 019. --- 2. νεφρῶν πόροι. ἐκ τῷ κοίλη φέρυσιν εἰς τὴν 
κύστιν πόροι ὁύο νεανικοί, ἀσθύθσββ Ζια 11. 49112. γά. 
δ14 588. Ζμγϑ. 611516,26. ὁ ἀπὸ τῆς φλεβὸς τείνων τὸ 
πόρος εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκεται τῶν νεφρῶν, γ6Π8 ΓΘΠΔ]Ϊϑ 
Ζμγ9. 611 812. οὗ Ζια17. 491 38. ἄλλοι πόροι αὐτῶν ξοτί 
ἈγΙΟΓΙΔ 6. βρογελδίϊοδθ Κι], νοὶ 1086 ΑὐὉ Ζια! 1. 491 54, 
18. Ὑ1. 510 818. Ζμγ9. 611 17, 6127. --- 8. νεφρῶν 

φλέβες. γϑὴ8 οᾶνϑ ἱπβενγίοσ οἱ δογίδ, δγίοσίθ οι γϑηδ Γθ- 

8 }18 ΖιΎ 4. 514 516, 31. ἡ ἀρτηρία κατὰ τὸν ὑπὲρ τῶν 
νεφρῶν σφόνδυλον σχίζεται διχῆ Ζιγ8. 518 80. ἐκ μέσυ 
τῶν νεφρῶν ἑκατέρυ φλὶψ κοίλη καὶ Ὁ νευρώδης Ζιγά.δ14}868. 
α11. 4917 515. φλέβες εἰς τὸν νεφρὸν 19 ἀριστερόν Ζιγϑ. 
51229, 16 δεξιον 81. φλὲψ παχεῖα εἰς τὸν νεφρόν (Βγ6η- 
π6818), ἕτεραι φλέβες εἰς. τὸς νεφρυύς (Πῖος, Αροϊ]οπϊα0) 
Ζιγ2. 512511,}8. -α 4. δηδίοιη αυβθάδπι ΘΟΙΏρΡΑΓ. ΓΘΏΘΒ 
Βαδϑηῦ Μαιαμιαιία, τϑαΐθυβ οαγθηῦ Ανὐϑ8 δὲ Ῥίβεοβ Ζιβιθ. 
ὅ06 "25δ Αὐῦ. Ζμγ9. 611 "2654. ἔστιν ὁ τῷ βοὸς οἷον ἐκ 
πολλῶν μικρῶν εἷς συγκείμενος Ζιαιθ. 506 }29. οὔτ τϑηΐ- 325 γίνονται αἰτίας μβδὅ. 8361 2ὅ. 8. 861."26. 
Ὀα8. Ὀουπι Θοταρθτσϑηῦας οἱ νεφροὶ τῆς φωκης Ζια11. 4971. 
Ζμγ9. 611 5,6, τῆς θαλαττίας χελώνης Ζιβ16. 506 "28 
Αυῦ, τὸ ἀνθρώπυ Ζια11. 490 084. Ζμγ9. 611 56, .{Ε 297, 
δῖ, 1μϑνγ68 1617. ργϑϑύθγθδ ἄθβοσ οἱ τὴς φώκης Ζια11.491 

46. Ζμγϑ. 611 08, δ. οὔ 8.1162, τὸ ἀνθρώπυ Ζμγϑ. 671 80 
7,9, 672 384. 4. 6671}4, τῶν προβάτων Ζιγ11. 830 .582. 
Ζμγϑ. 6711}8, 672 3528, 81, ΡΩ. --- ὅ. ΡΥ βίοἱορ. ἡ φυσις 
τῶν νεφρῶν θερμή Ζμγϑ. 612 516. νεφροὶ ὁμαλεῖς Ζμγϑ. 
611 57, 8. στερεωτατοι Ζια11. 491 51. Ζμγϑ. 611}. αἷμα 
ἐκ ἔχωσιν Ζιαι1. 4971510. Ζμγϑ. 611514. ἡ ὑπόστασις, 85 
τὸ περίττωμα Ζμγϑ. 6711 "20, 34, 672 48, διὰ τίνας, αἰτίας 
εἰσί, τίνας δυνάμεις, ἔχυσι. οἱ νεφροὶ τοῖς ἔχυσιν ἐκ ἐξ 
ἀνάγκης ἀλλὰ τὸ εὖ Ὁ καλῶς ἕνεκεν ὑπάρχυτιν, τῆς πε- 
ριττώσεως χάριν τῆς εἰς τὴν κύστιν ἀθροιζομένης εἰσὶ κατὰ 
τὴν ἰδίαν φύσιν, τῆς αὐτῆς ἕνεκα χρείας οἱ νεφροὶ ὼ ἡ 
κύστις ΖμγΊ. 610528, 25, 28. ὀιακρίνυσι ὼ πέττυσι τὴν 
ὑγρότητα, τῶν ἄλλων μάλιστα αἰσθάνονται διὰ τὴν γεις 
τνίασιν Ζμγ9ϑ. 672 320. πὸ. 816 519. τῶν σπλάγχνων περὶ 
τὸς νεφρὺς μάλιστα πίονα γίνεται τὰ ζῷα, ἡ πιμελὴ πρό- 
βλημα τοὺς νεφροὶς Ζια11. 820 328. Ζμγϑ. 6712 81, 9,19, 
28, 21. ὁ δεξιὸς ἀπιμελώτερος Ζια 11. 49152. γ}: 520 

529 Αὐ. Ζμγ9. 612.»28. --- 6. ραίμοϊορ. διὰ τί τὸ ἀρ- 
ρώστημα δυσαπάλλακτον αὐτῶν ἐστίν: τῶν ἀνθρώπων οἱ 
πονῦντες τὸς νεφρύς " πολλάκις φαίνονται λίθων μεστοὶ ὼ 
φυμάτων αὶ δοθιήνων- τὸ πρόβατον ὅταν τῶτο πάσχῃ (τὲς 
νεφρὲς πίονας) ἀποθνήσκει" τέτταρες νεφροὶ ἐν ἐνίοις ἐμβρυοις 
τῶν ἵππων Ζμγ9. 811 }9, 612 828, 81, 34,2. 4. βο1 νᾳ, 

Ζιζ22. δ11 4βρ, 81 498. (49 τϑαϊδυβ οὔ ῬἈΠΙρρδοα, ὕλη 43.) 
νεφρωδης ὼ στιφρὸς ὃ σπλὴν τίσι τῶν ζῴων ἐστιν Ζμγ. 

670"18. 

νεφώδης πότε: ὁ νότος ἐστίν πχς 20. 942 285. τῶν φωνὼν 

τυφλαί εἰσι ἡ νεφωώδεις ὅσαι τυγχανυσιν αὐτῷ καταπεπνι- 
αι ἀακ800 814. - 

Ν᾿ τῶν πῶς κινεὶ 6853. 258 518. 
νεωλκός. ἡ τῶν νεωλχῶν ἰ ἰσχύς Φηδ. 250 818. 
νεως. ᾿Αθήνησιν ὅ ὅτε τὸν νεὼν ῳκοὸόμων Ζιζ24. 611 080. 

νῆσος 48 

νεωστὶ κεκτῆσθαι, εἰληφέναι, ἔχειν δἶπι, ορρ πάλαι, ἀρχαῖον 
Ρβιδ. 139151δ. 9. 1881317, 1886519,80. οβ1858 "6. 
Πη10. 1829 540. περὶ Ἡράκλειαν ἐγένετο νεωστὶ σεισμός 
μβ8. 8611. Μενέλαος νεωστὶ ἐτέτρωτο ὑπὸ Πανὸαρυ 
151. 1508 080. 

νέωτα. ἐς νέωτα ἀποδωσειν διπλάσια οβ1841 229. 
νεωτερίζειν Πεβ. 1808 "20. πειθαρχεῖν ἢ μὴ νεωτερίζ εἰν 

Πβ4. 1262 "8. μηθὲν νεωτερίζειν Πη10. 1380 528. οἱ νεω- 
τερίζειν ἐπιχειρήσαντες, βυλόμενοι Πε1. 1807}19. η14. 
1882929. 

νεωτερισμϑ ὑποψία [154.1504516. 
νεωτεροποιοί Πβι. 1266}"14. 
νὴ Δία ΠΎΙΟ. 128116, "18. 
νηδύς (Αϑβ Εν} ἔν 297, 6) Ζιι49 Β. 638 524. 

ἱδνηκτὸν ζῴον, ἀϊδὲ χερσαῖον, ἀέριον κθ. 398 581 (ν] νηκτικόν, 
οἴ Ὀ[ὰ ργβοῦ υ ΧΙΠ). 

Νηλεῖδαι ἐκράτυν ποτὲ Μιλησίων 516. 1562 429. 
Νηλεὺς ὁ Κοὸρυ τῆς ̓ Ιωνικῆς ἀποικίας ἡγεῖτο δ 66. 1486 "89. 

-- Νηλεὺς ποταμὸς Εὐβοίας θ110. 840 588. 
᾿νῆμα ἀτράκτυ (τῶν Μοιρὼν) κΊ. 01 Β16. αὐξάνει τὸ φυτον, 

ὡς δοκεῖν νήματα, ἐκτείνεσθαι εἰς ὅλον αὐτό φτβθ. 826 "89. 
νηνεμία, ἀϊβὲ γαλήνη ται. 108311. 18. 108 025. ἀαῦ ἡρε- 

μία ἐν πλήθει ἀέρος Μη. 1048 322 ΒΖ, στάσις ἀέρος πκεά. 
988.424. νηνεμία παντελής Ψψα2. 404420. νηνεμίαι διὰ τίνας 

ἐν νηνεμίᾳ ἡ 
δρόσος γίνεται πκε21. 989 586. γίνονται νηνεμία οἱ μέγιστοι 
τῶν σεισμῶν μββ. 866 56. Ὑῖταὶ ἄμφω αἰθρίας τὸ νήνε- 
“μίας μαϊο. 8547 220. 

νήνεμος ὃ τόπος ἋΣ ἀλεεινὸς Ζιζ18. 561 θ17. γηνεμώτεραι αἱ 
νύκτες τῶν ἡμερῶν, ἡ μεσημβρία ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῆς 
ἡμέρας Μτ2. 404 814. ,μβδ. 868 818,14. τὰ περὶ τὴν ἄρ- 

κτον ἐν τῷ χειμῶνι νήνεμα. ὺ ἄπνοα μβε. 861 "6. --- ἴχα- 

ῬΘεβοπα! τον ἀϊοίαπι διὰ τὸ νηνεμώτερον εἶναι (1 6 νηνεμίαν 
εἶναι) μγ8. 8318 324. οὗἁὨ Τπιρογβοηδ δ Ρ 842 ῬΡ40 οἱ Αἀ- 
ἀθηάδ. 

νήπιος ὃς πατέρα κτείνας παῖδας καταλείπει (σεσβὺβ ϑιαβὶ πὶ) 

Ῥα1ὅ. 1876 86 ὅρε]. βει. 18396516. ἔτι νήπιος ὧν Ὅμη- 
ρος ἢ 66. 1487 411. ὴ τοῖς νηπίοις, ἁρμόττυσα πλαταγή 

Πθ6. 1840}80. τὸ νήπιον ὅμοιον τῷ θήλει, τὰ νήπια ὀξύ- 
τερον φθέγγονται πιαϑ4. 901 ΡΩ6, 34. --- τὸ ἡδυὶ ἐκ νηπίν 
ἡμῖν συντέθραπται β2. 1106 52. 

νηπιό της. ἣ μόνον ἢ μάμστα ἐν τὴ νηπιότητι γίνεται πι50. 

8966. 
νηρείτης (Υ] νηρῖται. γηρέται, νειρίται οὔ Τ1,0Ὁ ῬτοΙ 896). 

τϑβοσίαν Ἰπίοῦ τὰ ἐπιπολάζοντα. ἄθβοῦ, μεῖζον ὄστρακον, 
ἐπιπτύγματα ἐπὶ τῷ φανερῷ τῆς σαρκὸς ἐκ γενετῆς πρὸς 
βοήθειαν, ὀσφραίνονται καὶ ἢ ἀκϑύωσιν, φυοπιοάο οαρίδηθαν Ζιε1 5. 
541 028, 548 11. δά. ὅ80 812-18. 8. ὅ85.819, 21. Ζμὸδυ. 

619 520. καρκίνιον τὸ τῶν νηρειτῶν Ζιὸ 4. 680 37. ε15. 548 
417 (ν καρκίνιον Ρ 866 846). (πμαΐοχ ΟδΖα6, ποτῖξθ ΟἿ] δ46, 
Νογῖϊα νὶ Ηα]οῦϊθ νϑὶ Ὑσοοδυβ 80. Οὐ. Νογιϊδοοα αὶ ἀὸ 
ἰαβίβοοβ 98. Ε' 808, 80. Μ 187. ΚαΖμ 180, 26. πιΐπα8 

τϑοῖθ βη6}1ὰ ρἰραηῖθα ΑΖε1 180, 18. ἔοτῦ Ττοσμυβ 8] ]- 
ἀἂυβ Μν 228.) 

16 Νηρηίς. Γλαῦκον ἐν Δήλιν κατοικήσαντα μετὰ τῶν Νηρηίδων 
τοῖς θέλωσι μαντεύεσθαι ἢ 448. 1551 Ρ29. 

νησίδιον θ26. 882 524. 
νησιῶται ρ51. 1484 515. 
νῆσος. νῆσοι πόντιαι, ὉΡΡ᾽ πρόσγειοι μββ. 868 "82. αἱ λεγό- 

80 μεναι ἑπτὰ μέγισται νῆσοι θ88. 8837 481. αἱ ῆσοι βρεχό- 
μεναι ἀναφυύυσιν (Ὁ) 7.240. 1522 521. --- ἡ Ἱερὰ νῆσος 
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480 νηστεία νοεῖν ᾿ 

μβϑ. 801 32. ἐν Κλαζομεναῖς οἱ ἐπὶ Χύτρῳ πρὸς τὰς ἐν οἱ ταμίαι 402. 1648 524. 
τὴ νήσῳ Πε8. 1808 10. ἐν μακάρων νήσοις Πη15. 1384 Νικήρατος (ἰδβαρβοάυβ᾽) ΡΎ11.8. 418 86. 
κδιν Νικίας ὁ Μελησία 870. 1540 35. 

νηστεία. νηστείας ὄζειν πιγῖ. 908 012. αἱ νηστεῖαι ϑερμαίνυσι Νικοκλῆς ὁ ὃ Κύπριος 484. 1551 522. 

ὼ δίψας ποιῶσιν ,ζθ. 410 124. ὁ Νικόμαχος. ἐπ’ ἄρχοντος ἐγένετο Νικομάχυ ᾿Αθήνησι κο- 
νηστεύειν. νηστεύσας, οΡΡ͵ ἐδηδοκως Ζμγ14. 671641. πιγῖ. μῆτης μαΐ. 845 52. 

90811. ἡ καπρία νηστεύσασα. δύο ἡμέρας Ζι50. 682 "28. ΝΙσοΔΟΒὶ ἐοτῦ ἰγαροθάϊα τοϑρ Γηρυόνης πιθ48. 922 }18 
ἐψηφίσαντο μίαν ἡμέραν ᾧ αὐτὲς ἢ τις οἰκέτας ἢ τὰ (ἥδυοκ ἔν τ Ρ ὅ91). 
ὑποζύγια νηστεῦσαι οβ1841 518. Νικοχαίρης ὁ τὴν Δηλιάδα ποιήσας ποῦ. 1448 218. 

νήστης ἄνθρωπος τὸν αὐτὸν σταθμὸν ἄγει ὃν βεβρωκὼς τὸ Νίκων ὁ κιθαρῳδός ΡΎ11.1412 484. 
πεπωκυΐς 228. 1518 "88. νίν ὀδεὶς ἀ ἄν εἴποι ἐν τὴ διαλέκτῳ πο22. 1458 084. 

νῆστις. 1, νήστεις θᾶττον ἀφροδισιάζυσιν πὸ. 817 Βᾳ, οἱ Νίνος. καὶ πολιορκία καὶ ἣϑν Ζιθ18. 601 "8 (οὗ Ἡρβιοὰ ἔν 281 
ὑποκριταὶ νήστεις (οοηΐ ἕωθεν, ἀϊϑὺ ἐξ ἀρίστω) τὰς μελέτας 6Ἐ}ρ). 
ποιῶνται πια 3. 901 38. 46. 904 Ῥ4. ὅσον ἐπιδίδωσιν ὗ, ὕς γι- Νιόβη μᾶλλον ἢ ἢ δεῖ σπυδαζεσα περὶ τὰ τέχνα Ηγ6. 1148 
νώσκυσι , στιν ἱστάντες Ζιθ 8. 695 "22, ὁ περαίας νῆστίς ᾿ιε 48. --- ὥσπερ Ἑυριπίδης, ἢ Νιόβην ὁ μὴ ὥσπερ Αἰσχύλος 
ἐστιν ἀεί, ὁ κεστρεύς, ὅταν ἦ μὴ νήστις, φαῦλος Ζιθῶ. 591 πο1ῖ8. 1456817. ΨἘΠλ ῬοΘΓΙΙ 51. 87. 

125,58 (εἴ Βο86 Αὐ ΡΒ 808 οὐ Νβαοκ, Βυϊ]ειϊη Ῥεοίθιβ Νίπτρα ( 6 Οάγεδθδθ 1ἴδ8γ τ) ποῖ 8. 1484 580. 24. 1460526. 
Αοδὰ 1801 ρΡ 821). --- 2. ἡ καλυμένη νῆστις, ἰῃὐοδύϊπυπι Νιρεύς (Ηοπι Β 6711) ΡΎ12. 1414 82. ἐπίγραμμα ἐπὶ Νιρέως 
ἡσπυπι ΖΜμΎ14. 67ὅ 588, εἰς δ4, οΓ Ε3801, 88. ΡΒΠῚρρ- 596. 1576.34,6. 

βοὴ 88. 40 Νισαῖοι ἵπποι Ζιιδ0. 682 380. 
Νῇῆστις. Νηστιδος Αἴγλης (Επαρ 212, νήστιδος αἴγλης ΒΚ) Νίσυρος. ἐν Νισύρῳ Ζιι21. 611 524. 

,ψαϑ8. 410 "8. νίτρον Οἰθτυπιααθ οοπὶ οἱ ἅλες, “ΓΒ ν) γῆς ἐστί, πέπηγεν 
νήτη, οἵ νεάτη. ΟΡΡ ὑπάτη Μιτ. 1057 428. αἰδὲ παρανήτη, ὑπὸ θερμῶ, λυτὸν ὑγρῷ, τήκεται μέν. τέγγεται δ᾽ ὅ μὸθ. 

μέση Μδὸὶ1ι1. 101828. Φηά. 248 09. ε1. 224 584. ἡἡὶ νήτη 
πῶς λέγεται ὀξεῖα, ᾧῷη4. 348 "8. εἰ. 224 584. μᾶλλον ἔστιν 25 
αἰσθάνεσθαι τὴς νήτης μόνης ἢ ἐν τῷ διὰ πασῶν αἱτ. 441 
419. οἵ πιθ1. 918 517. ἡ νήτη ὀιπλασία τῆς ὑπάτης" τὴ 
διαλήψει δύο νῆται ἐν τὴ ὑπάτη γίνονται πιθ28. 919 δΙ. 
8ὅ. 920 429. 12. 918 5ῳ.᾿ ἐάν τις ψήλας τὴν νήτην ἀντι- 

λάβη, ὴ ὑπάτη μόνη δοκεῖ ἀ ἀντηχεῖν πιθῶᾳ4. 919 "15. 42.921 80 
514. τὴν νήτην ἄδοντες ἀπορρήγνυνται. πιθβ8. 91181. 

νιτρώ δ ης. τῆς νιτρώδυς δυνάμεως τὸ 

388 Ῥ12. 7. 388 019, 384 518. 8. 385 381. 9. 885 }9, 16, 

28. 10. 3888 5138, 889 318. ἅλες μᾶλλον λίτρυ Οὶ νίτρο) 
ὀσμωδεις αιδ. 448 418. ὁ ἀλς συντήκων ἐξάγει τὴν ὀξύτητα, 
τὸ ὁὲ νίτρον  πα88. 868 "17. ζ. 9. 8817. οὗ Πβηρκ Ζι8 
ἢ αγτα ΧΥ͂Ι 886. 

πικρόν, τὸ δὲ λι- 
παρὸν ἢ γλίσχρον πχγά40. 986 52. ἐν τῇ ᾿Ασκανίᾳ λίμνη 
νιτρῶδες τὸ ὕδωρ 8588. 884 381. 

νῆττα. ἡρδάν ἰπῦθγ τὰ βαρύτερα τῶν στεγανοπόδων, περὶ νιφετός, ΒΥΏ χιὼν μα12. 849 "9. 11. 841 816. σύμπηξις 
ποταμὲς ὶν λί ας ἐστίν, ἔχει στόμαχον εὐρὺν ὼ πλατὺν ὑγρῶ ἀθρόα καταφερομένη νι ετὸς ὠνόμασται κά. 894 ᾿1. 

ὅλον, ἀποφυαδας" βόσκας ὅμοιος μὲν νήττη, τὸ δὲ μέγεθος νιφετῶν ὄντων μγΎ1. 8711 84. ὅταν ὑπὸ νιφετῶ ληφθῶσι πρὸ- 
ἐλάττων Ζιθ8. 5698 "11,18. «171. 5609 48, 21. πτερυγίζυσαι 85 βατα Ζιιϑ. 610 "26. 
πνεῦμα δυηλῦῶσιν ἰσχυρὸν 8 241. 1522 518. (Δπδ8 θοβοβδδ νιφετώδης ἄνεμος μβο. 864 521. 
ἀοτηρβίϊοα Ο Π| 156. 8ι. Ογ. ΚαΖι 98, 40. ΑΖΙ1102, 1771. νοεῖν. 1. ἀ818 ψατϊϑίδϑβ, γοεῖν Ομ 866 6 ἰηῇ, δεῖ νοῆσαι τὸ 
80.154, 141. οὗ οβθ ἂν ΒΒ 298.) μὲν ὑγρὸν εἶναι δἰπι μα 8. 840 "24. 4. 841 518. β8. 888 

νηττοφόνος Ζιι82. 618 Ρ26. ν πλάγγος. 818. φταὶ. 815 29, 831. οὕὔχὰ Ρϑτί ὅτι: οήσαντας αὶ ὑπο- 
νήφειν. νήφων. ορρ μεθύων Πε11. 1814 585. ὅταν νήφων θεμένως ὅτι μΎ4. 8314}9. νοητέον ἡμῖν, πότερον «ον ἢ 

γένηται ᾧη8. 248 85, "26. ὃ περὶ τὴν μέθην νό ος, τὸ τὰς οβι840 518, ς 86ς Οδϊδοίὶ οἱ Ῥτβϑάϊοδ, τὸ αὐτὸ δεῖ νοεῖν 

νήφοντας συμποσιαρχεῖν" Πιττακὃ νόμος, τὸ τὺς μεθύοντας γιγνόμενον ἢ ἐν τὴ Ὑῦ᾽ δεῖ νοεῖν συνεχῆ τὰ ἔνοπτρα δὶ 
ἂν τύπτήησωσι πλείω ζημίαν ἀποτίνειν τῶν νηφόντων Πβ13. μβ8. 866}29. γ8. 818.19. α8. 845 086. ς 8606 νοῦμεν 
121412, 20. -- ᾿Αναξαγόρας οἷον νήφων ἐφάνη παρ᾽ εἰκῇ (ἰμιθ}]! ρἴπου8) το λεγόμενον ἐκ τῶν ὑπογεγραμμένων ε10. 
λέγοντας τὸς πρότερον ΜΑ8. 984}171. 4“: 1926. βἷπα οδίθοῖο δεῖ νοεῖν ὕτως ᾧ ἐντεῦθεν ἀρξαμένες 

νικᾶἂν στεφανίτην ἀγῶνα, ᾿Ολύμπια, Πύθια 8ἰπι, ᾿Ολυμπίασιν 81 μαὃ. 840 "14. ηεβ6. 1222 081. --- ἔργον τῷ θειοτάτυ 
Ῥαϑῷ. 1851320. Πβ12. 1274 333. ἢ 845. 16836519. ὅ78. νοεῖν ἢ φρονεῖν Ζμὸ10. 686 329. ὁιὰ τί ἄλλο νοεῖ ἡ ποιεῖ 
1513.81. δ14. 1512 348. νικᾷ ἡ ψυχρότης τὴν ξηρότητα ἄνθρωπος μάλιστα πλ1:2. 956.88. --- Ρδ88 μόνων αὐτῶν 
φτβι1ο. 880 38. --- ποι αὐάϊιο, οὈϊθοῦο, τῶν ἀγωνιζομένων νοεῖσθαι τὴν θέσιν Φὸδ 1. 208 "25. τὸ ὀρεκτὸν κινεῖ τιῷ νοη- 
ἔνιοι νικῶσιν Ἠαϑ. 1099 46. ὃ ἄδικα λέγων νικᾷ τιδδ. 180 0 θῆναι ἢ φαντασθῆναι ψγιο. 438"12. --- 2. ποξῖο. μάμστα 
588. τῶν ψήφων ἴ ἴσων γινομένων ὁ φεύγων νικᾷ ρ19.1488 ἔοικεν ἴδιον (ψυχῆς, ἄνευ σώματος) τὸ νοεῖν ψαι. 408 58. 
46. τὸ νικᾶν ἠδ ῬΡα11. 1870 282. νικᾷ ἡ ἁλμυρότης εἴτα οἱ ἀρχαῖοι τὸ νοεῖν σωματικὸν ὥσπερ τὸ αἰσθάνεσθαι ὑπο- 
φτβϑ8. 828 "84. 10. 880 "2. τὸ νικῶν ΓΟ τὸ κρατῶν) μόριον λαμβανυσιν ψγ8. 421 428. νοῆσαι μὲν ἐπ᾽ αὐτῷ, ὁπόταν 
Ζγ)1. 184 "26. βύληται, αἰσθάνεσθαι" δ᾽ ἐκ ἐπ᾽ αὐτῷ ψβυ. 4114. γοεῖν 

Χικάνωρ. οἱ ἀποκτείναντες Νικάνορα Ρβ238.139758. καθάπερ ες ἀϊδὲ αἰσθάνεσθαι ΨΎ 8. 421 29 53η4:- τὸ νοεῖν πῶς γύεται 
ἡμῖν ἐδήλωσε Νικάνωρ ΡΊ. 1421 388. ψγά. 439 "18 -480 59. τὰ ὕτως ἄπειρα πῶς ἐνδέχεται νοεῖν" 

νίκη τέλος στρατηγικῆς Ηα!1. 1094 39. τῆς νίκης ἄθλον τὴν νοῆσαι ὑκ ἔστι μὴ στήσαντα Νία2. 994}28, 24. ὑκ ἐνδέ- 
ὑπεροχὴν τῆς πολιτείας λαμβάνειν Πδιι. 1296.ν80. ἡ περὶ χεται νοεῖν μὴ νοῦντα ἕν Μγ4. 1006 10. ϑϑέποτε νοεῖ ἄνευ 
Σαλαμῖνα νίκη Πε4. 1804 "28. ἡ νίκη τῷ πολέμα τῷ πρὸς φαντάσματος ψυ ήἥ ψυ1. 4581 411. μν1. 449 "81. συμ- 
᾿Αθηναίους Πε4. 1804 328. νἴκαι ἐναγώνιοι αρδ. 1250 87.860 βαίνει τὸ αὐτὸ πάθος ἐν τῷ νοεῖν ὅπερ ἢ ἐν τῷ διαγράφειν 
--- τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς ἡ τὰς νίκας παραλαμβανυσιν μνῖ. 4501. τὸ νοεῖν ἢ τὸ θεωρεῖν μαραίνεται ἄλλι τινὸς 



νοερός 

ἔσω (ἐν ᾧ οἱ ΒΖ) φθειρομένυ, αὐτὸ ὁὲ ἀπαθές ἐστιν ψαά. 
408 024. τὸ αἰσθάνεσθαι ὅμοιον τῷ φάναι μόνον ἢ νοεῖν 
ΨΎΤ. 481 48. ὡς λέγει, ὅτω τὸ νοεῖ ἢ αἰσθάνεται ΨΎΞ. 426 
ΒΩ 2 Τταὶὺς (γα κρίνειν Β11, 28, 421 511). νοεῖν, ἐν ᾧ ἐστὶ 
τὸ ὀρθῶς ἢ τὸ μὴ ὀρθῶς, τὸ μὲν ὀρθῶς φρόνησις καὶ ἐπι- 
στήμη ὴ δόξα ἀληθής ΨΎ 8. 421 "9 Ττά]θρ. αἰσϑθανοίμεθ᾽ 
ἂν ὅτι αἰσθανόμεθα  νοοῖμεν ὅτι νοῦμεν, τὸ δ᾽ ὅτι αἰσθα- 
νόμεθα ἢ ὅτι νοῦμεν, ὅτι ἐσμέν Ηιϑ..1110.381. δόξειεν ἂν 
τὸ νοῦν ἕκαστος εἶναι ἣ μάλιστα Ἠι4. 1166 22. --- ἐπὶ 
τῶν ἄνευ ὕλης τὸ αὐτό ἐστι τὸ νοῦν ᾧ τὸ νούμενον ΨΎγ4. 
4804. Μλϑ9. 1015 38. --- νοητός. ἢ αἰσθητὰ τὰ ὄντα ἢ 
νοητα ΨΎ8. 431}22. Φδ1. 209 318. ἐπεὶ ἕτερόν ἐστι τὸ 
νοητὸν ἢ τὸ αἰσθητόν, ἕτερα ἢ τὰ τῆς ψυχῆς μόρια οἷς 
ταῦτα γνωρίζομεν ἡμαϑὅ. 1196}. ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς 
αἰσθητοῖς τὰ νοητά ἐστιν ΨΎΒ. 432 36. αἱ διὰ τῶν ἔξωθεν 
αἰσθήσεις πολλὰς εἰσαγγέλλυσι διαφοράς, ἐξ ὧν ἥ τε τῶν 
νοητῶν φρόνησις ἢ ἡ τῶν πρακτῶν αἰ1. 4812. εἰ μηθὲν 
παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαστα, εἰδὲν ἀν εἴη νοητὸν ἀλλὰ πάντα 
αἰσθητὰ αὶ ἐπιστήμη ἐδενός Μβ4. 9992. οἵ Οα9.21856. 
νοητὴ ἡ καθόλυ πρότασις ΑὙ24. 86 329. αἱ μαθηματικαὶ 30 
ἐπιστῆμαι ἢ τὸ νοητὸν λαμβανυσι διαιρετόν ΟὙΤ. 806 428. 
οἵ Φγδ5. 204 "1. ἀριθμοὶ νοητοί, αἰσθητοί ΜΑ 8. 990.481. 
σία νοητή, αἰσθητή Μη 8. 1048 "80. νοητοὶ κύκλοι οἷον οἱ 
μαθηματικοί Μζ10. 108658. ὕλη νοητή, αἰσθητή Μη 6. 
1045.84. ζ10. 1086411. ἐκ ἔστι τῶν νοητῶν στοιχεῖον 35 
Μλ4. 1070}71. --- ὁ νὸς ὅταν τι νοήσχ σφύδρα νοητὸν, ὕ' 
ἧττον νοεῖ τὰ ὑποδεέστερα Ψγά. 429 "8. πᾶν τὸ διανοητὸν 
"ἡ νοητὸν ἡ διώνοια ἡ καταάφησιν ἢ ἀπόφησιν ΜΥ1. 1012 
42 ΒΖ. περὶ νῦ ἢ τὸ νοητῷ θεωρῆσαι τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης 
Ζμαι. 6412. κινεῖ ὧδε τὸ ὀρεκτόν"" ἢ τὸ νοητὸν κινεῖ 80 
κινύμενον" τύτων τὰ πρῶτα τὰ αὐτά ΜλΊ. 1012 326 ΒΖ. 
ταὐτὸν νῶς ἢ νοητόν ΜλΊ. 1012 21, ο7}20,480. 

νοερός. αἰσθητικώτερον ᾧ νοερώτερον τὸ λεπτότερον αἷμα 
Ζμβ2. 848 33. --- διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι τῷ νοερῶ τόπυ τὴν 
θερμότητα (τῆς χολῆς) πλ1. 954 385. 

νόημα. φύσει διηνέχθησαν τά τε νοήματα ἢ τὼ αἰσθήματα 
16. 1488}28. τὸ νόημα ἣν ὁὶ μόνον περὶ τὰς ὑσίας ἀλλὰ 
τὼ κατὰ τῶν ἄλλων ἐστίν ΜΑ9.990}26. μ4. 1019 321. 
τὰ ὀνόματα ᾧὶ τὰ ῥήματα ἔοικε τοῖς ἄνευ συνθέσεως ὦ 
διαιρέσεως νοήμασιν εἰ. 16.314, 10. συνθεσίς τις νοημάτων 40 
ὥσπερ ἣν ὄντων ΨΎΘ. 480 428. --- τὰ πρῶτα νοήματα τίνι 
διοίσει τὸ μὴ φαντάσματα εἶναι ΨΎ8. 482 512. κἡὶ νόησις 
ταὶ νοήματα ψαϑ. 401 41. τὸ πλέον ἐστὶ νόημα (Ράτιι 149) 
Μγ5. 1009 "25. --- ἐν ὀλίγοις τοῖς νοήμασιν (ὀνόμασιν οἱ 
ΞΡΕ1) ρ11. 1480 387. 

’, ΝῚ - Η ΕΣ ΄ ᾽ , “ , 
νόησις. τὸ ζῆν ὁρίζονται ἀνθρώποις δυναίμει αἰσθήσεως ἢ νοή- 

σεως Ηἰϑ. 1111 311. τῶν καθ᾿ ἕκαστα ἐκ ἔστιν ὁρισμός, 
ἀλλὰ μετὰ νοήσεως ἢ αἰσθήσεως γνωρίζονται Μζ10. 1036 
46 ΒΖ. εἰ τὸ γλυκὺ ὠδὶ κινεῖ τὴν αἴσθησιν ἢ τὴν νόησιν ΨΎ2. 
421 31 (εἴ οοηὶ νοεῖν, αἰσθάνεσθαι 428 Ρ22). νόησις, ἀϊδὺ 50 
ὑπόληψις Ψγ8. 421117 Ὑτάϊορ, ΥΖ ΠῚ 298. ἐκ εὔλογα 
ταῦτα ὅτε ὁμολογίμενα τὴ νοήσει ΜΑ9. 991 Ὀ27. ἕν ἐστιν 
εν ἡὶ νόησις ἀδιαίρετος ἡ νοῦσα τὸ τί ἦν εἶναι Μὸ6. 1016 
ΜΔ. νόησις, οοπὶ λόγος (ἰ 6 ὁρισμός) Μλϑ. 1015 358. 1. 1052 
430,1. --- ἐπὶ τῆς νοήσειως, ορρ ἐπὶ τῷ πράγματος (ἴῃ γ8 56 
δ΄ τνογἰδί6) ΦΎ 8. 208516. χωριστὸν τῇ νοήσει (ἀϊδὲ χω- 
ριστὸν τόπῳ εἶνο μεγέθει) Φβ2. 198 "84. καὶ τῶν ἀδιαιρέτων 
νόησις ἐν τύτοις, περὶ ἃ ἐκ ἔστι ψεῦδος ΨΎΘ. 480 526. 
νόησις ἡ ἐνέργεια (τῶν μαθηματικῶν) Μθ9. 1051.580 ΒΖ. 
ταὶ μαθηματικὰ ἔστιν οἷον ὁρᾶν τὴ νοήσει ΑὙ12. 177 581. 60 
νόησις, ἀἰϊδι νῦς, δύναμις (τῶ νοεῖν) Μλ9. 1014 "22, 28. ἐν 

δ 

10 

ιδ 

48 

νομίζειν 481 

τοῖς ἄνευ ὕλης ἡ νόησις τῷ νουμένῳ μία ΜΧ9. 1076 δ, 8. 
ἡ νόησις τὰ νοήματα ψαϑ. 401 51. ἔστιν ἡ νόησις (παπιϊηῖβ 
ἀϊνίπ!}) νοήσεως νόησις Μλϑ. 1014 "84. οἵ 1. 1072 Ρ18. --- 
νοήσεις πρακτικαί, ΟΡΡ θεωρητικαί ψαϑ8. 401 8324. κινεῖ ἡ 
ψυχὴ διὰ προαιρέσεως τινος ἢ νοήσεως ψα 8. 406 "25. νό- 
σις, ΟΡΡ ποίησις, πρᾶξις ΜζΊ. 1082 Ὀ16 ΒΖ. ηεβ11. 1221 
582. ἡ ὄρεξις γίνεται ἢ δι᾽ αἰσθήσεως ἣ διὰ φαντασίας καὶ 
νοήσεως Ζκ7. 101 386. οἴ Ρ19. 8. 701 "8ὅ. 11. 7038 518. εἶ 
τις τὴν φαντασίαν τιθείη ὡς νδησίν τια ΨΎ10. 488 310, 
86α νόησις οἱ φαντασία ἀϊδὲ, ἐν τοῖς ἄλλοις ζῳοις ὁ νόησις 
ὐὸὲ λογισμός ἐστιν, ἀλλὰ φαντασία ΨΎΙ1Ο. 488 512. --- αἱ 
τοιαῦται νοήσεις ἀγρυπνοί εἰσιν πιηῖ. 911 389. 

νοητικός. τὸ νοητικόν, ἀἰδὺ τὸ αἰσθητικόν ψαὶ. 402 "16. γά. 
429.380. εν 1. 4581. Ζμαὶ. 641}71. Μθ10. 1052 "8. τὰ 
εἴδη τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ ΨΎ1. 4812. τὰ 
νοητικὶ μόρια μν]. 450 316. Ηζ2. 1189 512. νοητικὸν μέ- 
βοὸς, ΒΥῺ διανοητικόν Φηϑ8. 2411, 828. ψυχὴ νοητική, ἀϊϑὲ 
αἰσθητική Ζγβ8. 1786}14. Ψγ4. 429 528. --- μέγεθος ἅτε 
τῇ καθαιρέσει ὅτε τὴ νοητικὴ αὐξήσει ἐστὶν ἄπειρον Φγ8. 
208 322. 

νόθος, ορρ γνήσιος. τιὺς νέθαως ποιεῖν πολίτας Πζ 4. 1319 Ὁ9. 
γὅ. 1218.329. --- οἷον νῦθον ἧπαρ ὁ σπλήν Ζμγ1. 669 "28. 

νομαδικὸς βίος Πα8. 1256}1. τῶν πτηνῶν ὧν μέν ἐστιν ὃ 
βίος νομαὸϊικὸς ἢ διὰ τὴν τροφὴν ἀναγκαῖον ἐκτόπίζ εἰν Ζμδ΄ 
6. 682 "7. 

νομάρχης. οἱ νομάρχαι οβ1852 "10, 18, 22. 
ε ,ὕ 

νόμαρχος. οἱ νόμαρχρι οβ1888 56. ς 
νομ ἐς. οἱ ἀργότατοι νομάδες εἰσὶν Πα8. 1250 381. τῦς νο- 

μάδας ποιῆσαι γεωργύς Πη10. 1829 "14. : 
μεύς. ἐπιμελεῖται αὐτῶν ὥσπερ νομεὺς προβάτων Ἠθ18. 
1161314. νομεῖς, ἀἰθϑὲ γεωργικὸν πλῆθος Πζά. 1819 320. 
οἱ νομεῖς φασίν Ζιγ30. 522 380. Ζγδ2. 1671 38. οἱ νομεῖς 
διὰ τί ὁὶ καθιστᾶσιν ἡγεμόνα αἰγῶν Ζιζ 19. 514.311. ὑπὸ 
τῶν νομέων Ζι12. 615 "15. 

νο μή. 1. 14 διανομή. ἡ τῶν πατρῴων νομή Πε4. 1803 "84. 
ὅπερ αὶ νομὴ συνδυάζει Ἠεθ. 1181 "8. --- 2. νομή, ἀϊδὶ 
γεωργία Πζά. 1818}11. νομή οὐ δούϊοπθμι ραϑοθῃάᾶϊ οἱ 
ἰρδύσω ρϑθυ]υχῃ βἰρηϊβοιί. ποιεῖσθαι τὴν νομήν Ζιθ10. 696 
414. τρέπεσθαι πρὸς τὴν νομήν Ζιζ29. 619 34. ἀφίστασθαι 
τῆς νομὴς ΗΎἃ1. 1117]. ὄργανον χρήσιμον πρὸς τὴν ἀπὸ 
τῆς γῆς νομήν Ζμὸ12. 698 32. νέμεσθαι ἀκέραιον νομήν 
Ζιζ2ι. 6515 Ῥ4. διαφθείρειν τὴν νομήν Ῥβ20. 1893 "14. οἷς 
ἡ αὐτὴ ἢ ἡ παραπλήσιός ἐστι νομή, ἂν ἢ ἄφθονος Ζιι2. 
810 "14. μὴ ἔχειν νομήν Ζιδ2. 52 "9. ᾿ εὐπορεῖν νομῆς 
Ζμδδὅ. 6802. νομὴ τῶν μελιττῶν τὸ θύμον Ζιι40. 626 
520. --α- (νομας μβὅ. 868 .514, νοτίας οἱ Κύπϊρταδπη, οὗ 
Ιάθου 1 511.) 

νομίζ εἰν. τὴν ἐκεῖ δύναμιν αἰθέρα καλεῖν ἐνόμισεν μαϑ. 889 
4, ὃ ἄν θώμεθα ἢ νομίσωμεν, δίκαιον ἡαμ 84. 1196 54. 
νομίζειν θείς ῬΎ18. 1419 39. νομίζειν ἐκκλησίαν ΠΎΙ.1215 
Ν7, ἀγοράν Πη12. 1331 382 (ὀνομάζειν Β]κ᾽). κοινῷ νόμῳ 
νομίζεται ρ2. 142251. τὰ φαλλικὰ νομιζόμενα διαμένει 
ποά. 1449 512. ἡ νομιζομένη πολιτεία, δγὴὰ ἡ καλυμένη 
Πὸ8. 1298 022. οὗ 7. 1298 "20. 9. 1294 381. αἱ νομιζό- 
μεναι λύσεις Πβ4. 1263 382. τὰ νομιζόμενα πρὸς τὲς θεύίς 
Πβδ8. 1261 08. --- νομίζειν, εγι ὑπολαμβάνειν Πεῶ. 1802 
425, 21. ὀρθῶς τῶτο νομίζοντες ῬαῚ. 1854 324. εἴ τις 
τὴν θεωρίαν ἄτιμον εἶναι νενόμικε Ζμαδ. 645 427. οἱ νομι- 
ζόμενοι ἄρρενες τῶν ἰχθύων Ζγγὅ. 155 59. ἀρχαῖα ἢ πα- 
λαιὰ διατελεῖ νενομισμένα παρ᾽ ἡμῖν" τυγχάνωσι διὰ τέλως 
ὅτω νενομικότες 40. 1481 487, 40. νομιστέον ἐκείνην αἰτίαν 

γο 



488 νομικός 

μαῷ. 889 .524. νομιστέον ο ἰῃῇ μαϑ. 839 "14, Ηα18. 1102 

δ ν ᾿ , , Ἷ ν ΄ἷ ,ὔ 
νομικός. τὸ νομικὸν δίκαιον, 5γῃ νόμῳ, κατα νόμον, συνθήκη, 

ΟΡΡ πρῶτον (εἴ δίκαιον 4) ΗΕΙ10. 1184 "82 (6724), 1185 
520. 12. 118682-84, φιλία νομική, ορρ ἠθική, δγὰ ἐπὶ 
ῥητοῖς Ἠθ15. 1162 28, 25. ἡεη10. 1242 582, 85, 124851. 
- νομικῶς πιστεύειν, ορρ ἠθικῶς ἡεη10. 1248 214. νο- 
μικῶς ἢ ἑταιρικῶς προσφέρεσθαι ηἠεη10. 1348 58. ---- νομι- 
κῶς διέλωμεν, ΟρΡΡ ἡ καθ᾽ ἕκαστον ἀκριβολογία ΠθΊ. 1841 
581. 

νόμιμος. δίκαιος ὅ τε νόμιμος ᾧὶ ὁ ἴσος Ἠε2. 1129 588. --- 
τὸ νόμιμον: δίκαιον τό τε νόμιμον ὼ τὸ ἴσον Ἠε2.112984. 

8.1129 "12. τὰ ὑπὸ τῆς νομοθετικῆς ὡρισμένα ἐστὶ νόμιμα 
Ηε8. 1129}18. κατὰ νόμιμον ἐξυσίαν κθ. 400 84. ταὶ 
πολλὰ τῶν νομίμων τὰ ἀπὸ τῆς ὅλης ὠρετῆς πραττόμενά Ιδ 
ἐστιν Ἠεδ. 1180}22. τῶν πλείστων νομίμων χύδην κειμέ- 
νων, ΒΥ νόμοι Πη2. 1824 Ἐδ, 7. 627, 1825311. ἀρχαῖα 
νόμιμα, 5γπ νόμος Πβ8. 126842, 1269 31. παραβαίνειν 
τὰ πάτρια ἔθη ἣ τὰ νόμιμα. ἀϊβε οἱ γεγραμμένοι νόμοι 

αρΊ. 1281 3831. δ. 1250 "17. μετάβασις τῶν νομίμων Πε8. 30 
1803 522. τὸ νόμιμον πῶς δεῖ πολλαχῶς λαμβανειν ῷ. 
14221-25. --- δημοθοινίαι νόμιμοι ἢ πανηγύρεις ἐνιαύσιοι 
κβθ.400}21. τις ἐν αἰτίᾳ ἀπέχεσθαι μυστηρίων ἡ τῶν 
ἄλλων νομίμων ἢ 886. 1542 524, 89. --- ᾿Αριστοτέλης ἐν 
νομίμοις βαρβαρικοῖς ἔ 662. 1570}21. --- ἐπανόρθωμα, νομίμε 38 
(τὲ νομικῶ) δικαίν ΗΕ1 4. 1187}18, οἵ δίκαιος » 191 84. 

νόμισμα κοινὸν μέτρον ΗΙ1. 1164 31. εϑ8. 1188 520. "16. 
ὑπάλλαγμα τῆς χρείας κατὰ συνθήκην, ὑπὲρ τῆς μελλιέσης 
ἀλλαγῆς οἷον ἐγγυητής, ἐγένετο μεταβολῆς χάριν Ηε8.1188 
429, 20,010. Πα10. 1258 4. ηεγά. 1282 δὅ. ἀιοπποάο ἰη- 80 
νοηΐη Παϑ. 1251 382. ποιλθῃ θχρ οδίαῦ Ηεϑ. 11383.320, 
521. ημα84. 1194 328. οἵ τὸ νόμισμα νόμος παντάπασι, 
φύσει δ᾽ ἐθέν Παϑ. 1257}10. τὸ νόμισμα τῶν χρησίμων 
Παϑ. 1251 286. περὶ νόμισμα ἡ χρηματιστική Πα9. 1257 
59, 6. νομίσματος πλῆθος, εὐπορία, πλῶῦτος Ῥαδ. 1861 512. 85 
Πεβ. 1808 338. β7. 1267 Ἐ11. ἡ τῶν νομισμάτων ἀπόδοσις 
ἡεη10. 1248 329. νόμισμα τιθέναι παρά τινι Πα 11. 1259 
124. τὼ νομίσματα πρὸς τὸ αὑτοῖς ἕκαστοι γνωριμώτατον 
δοκιμαάζυσιν Ζια 6. 491 320. ἕκοψε νόμισμα καττιτέρα 
οβ1849.ν88. χαράξαι, ἐντυπῶσαί τι ἐν τῷ νομίσματι, ἐπὶ 
τὸ νομίσματος 485. 1557 386. 527. 1565 59. ὅ51. 1569 

480. νομίσματα ἸΣικελικά, τῶν 'Ρηγίνων, τῶν Τενεδίων 
[461.1555"4. 521. 1565.39. 551. 156980. νόμισμα τί- 
μιίον, εὔωνον, ἀδόκιμον οβ1845 22, 1847 38. 

νομοθεσία 1Πβδ6. 1268 "1. 7. 126714..12. 1274526. γ18. 
1284 212. η14. 1884 35. τὸ περὶ τὴς νομοθεσίας ἯκΊΟ. 
1181518. νομοθεσία, ἀϊδὲ οἰκονομία, πολιτική Ηζ 8. 1141 
582, σοφίσματα τὴς νομοθεσίας Πὸ 13. 1297 3585. περὶ νο- 
μοθεσίας πῶς δεῖ συμβυλεύειν Ῥα 4. 1889 028, 1860 411- 
81. --- πρός τε τὰς ἀρχαιρεσίας ᾧὶ πρὸς τὰς νομοθεσίας 50 
Πδ14. 1298.521. αἱ νομοθεσίαι ἐκ πολλὺ χρόνυ σκεψαμέ- 
νων, αἱ κρίσεις ἐξ ὑπογυίν Ῥαὶ. 1854 "2. 

νομοθετεῖν. ῥᾷϑιον νομοθετῆσαι Ηκ10. 1181 216. οἵ ΠΎ16. 
1281 022. νομοθετεῖ ἡ πολιτικὴ τί δεῖ πράττειν Ηα]. 1094 
55. δυνάμενοι νομοθετεῖν ἢ ὀικαάζειν Ῥα1. 1854 1. νομο- 
θετεῖν ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα ἨΕε10. 1184 028, κατα τινος 
ΠΎγ18. 1284 514, τὶ περί τινος Πὸ9. 1294 381, τὶ περί τι 
Ἠεδ. 1180 525. ρ8. 1424 820. νομοθετεῖν τι, νϑ! ζημίας, 
δικαστήριον, θυσίαν Ῥβ25. 1402 12. Πβ8. 12607189. ρ8. 
1423 020, 386 (θοπὶ βγη εἰσηγεῖσθαι). οἱ τῶν παθημάτων 80 
(ἔστι ἀδικημάτων) τὰ μὲν ἑκύσια τὰ δ᾽ ἀκύσια τὰ δ᾽ ἐκ 
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προνοίας νομοθετῶσιν ἡεβ10. 122181. --- νομοθετῆσαι ἴᾳ ἀξυπὶ 
ψοσϑθα] σοηβίϊαρτο οὖ οογίϊβ δηϊδυβ ἀθβοσῖθοσο ΑὙΖ2. 88 

414. --- νενομοθέτηται, νενομοθετῆσθαι, νενομοθετημένον Ἠεδ. 
118025. ηεη1. 1285 38. Πβ2. 1261 511. 5. 1262} 41. 8. 
1268 35. 9. 1269 332. 12. 1274 ῬΑ. ε8. 1809 818. νομοθε- 

τητέον ΠγΎ18. 1288 "87. 
νομοθετήματα δημοτικά Πεβ. 1808 514. 
νομοθέτης Πβὅ. 1208.ν89, 1264 41,17. 6. 1265 19. 7. 

1206}27. 9. 1270}1. 10. 1272 828. Ὑ11.1281 082. 18. 

1283 087. 18. 1284 17. 15. 1286 822. δ)12. 1296 085 4]. 

νομοθέτης σπυδαιος Πὸ14. 1291}88. η2. 1326 88. νοιο- 
θέτης ὦ πολιτικός ΠΎῚ. 1214 587. δ1. 1288 Ρ21. ε9.1809 ᾿ 
585. ηά. 1828 54. νομοθέτης, ἀϊδὺ δικαστής, ἐκκλησιαστής 
Ῥαὶ. 1854 329, δ. οἱ βέλτιστοι νομοθέται τῶν μέσων πο- 
λιτὼν ΠῸ11. 1296."18. τῶν νομοθετῶν ἔνιοι διορίζυσι τό τε 
ἑκώσιον ἢ τὸ ἐκ πρϑαιρέσευις ἡμα11. 1189 "8. ὁ νομοθέτης 
ἐξαδυνατεῖ καθ’ ἕκαστα ἀκριβὼς διορίζειν ημβ1.1198}21. 
Ῥαὶ 1854"15. οἵ 18. 1874 384. 

νομοθετικός Ἠκ10. 1180 328, "84, 29, 1181}1. ἡ νομοθε- 
τική Πη2. 1825511. Ηεβ. 112918. καὶ ὡς ἀρχιτεκτονικὴ 
φρένησις νομειθετική. ἀἰδὲ πολιτική Ηζ 8. 1141 85. --- νο- 
μοθετικόν Πη2. 1824 "26. 

νόμος. ὁ νόμος τάξις τις, ὁ νόμος τὸ μέσον ΠΠγ4. 1828 530. 
Ὑ16. 1287.318, ῬΆ. ὁ ἐλευθέριος οἷον νόμος ὧν ἑαυτῷ Ηε1 4. 
1128582. οΓ Πγ18. 1284 818, (ὁ νόμος μέτρον ἢ εἰκὼν 
τῶν φύσει δικαίων τζ 3. 140.47.) νόμος ἡμῖν ἰσοκλινὴς ὁ 
θεός κθ. 400 }28. προστάττει ὃ νόμος τὰ κατὰ πάσας τὰς 
ἀρετας Ἠεϑ. 1129 019. οἵ 156. 1188 57. ὁ νόμος κωλύει 
Ῥαϊ. 1856.32. οἱ νόμοι ἀγορεύωσιν, ν 8 ἀγορεύειν. νόμος, 
οοηὶ δίκη, δίκαιον Παϑ. 1258 382. 6. 1285 322. ΗΕ10. 1184 
480. --- ὁ νόμος καθόλυ πᾶς Ἠεϊ4. 1181}18. ΠΎ11.1382 
ΒΩ, γ18. 1286510. ἐχ ἅπαντα ἐνδέχεται περιληφθῆναι τοῖς 
νόμοις ΠΎ16. 123871}19,324. οὗ Ῥα18. 1874 227. ὁ νόμος 
νῷῶς ἄνευ ὀρέξεως ΠΎ1Θ. 1287.382. 15.1286519. Ηχ10. 
1180.221. οὗ ε10. 1184 886. τίνων δεῖ κύριον εἶναι τὸν νό- 
μὸν Πδ4. 1292 388. τὸν νόμον ἄρχειν, ορΡ τὸς ἀνθρώπους 
ἄρχειν Πγ1δ. 1286.29. 16. 1281 219,29. δά. 1293 82, 4, 
82. 5. 1292 06. 6. 1298.516, 832. (οὗ τὸ πλῆθος κύριον τῶν 
νόμιυν Πε9. 1810 34. ὅ. 1805 882.) νόμος, κατὰ νόμον, ΟΡ 
ἀνθρυίΐπων βύώλησις, κατὰ βυλησιν Πβ10. 1212 56. 15. 
1286}82, 1287 348, 1. 14. 1285.419. δά. 1292 38. --- νό- 
μος, ορῃ Φύσις ΦβΙ. 198 .41ὅ, 11. Παϑ. 1257}11. καλα, 
δίχαια νόμῳ, κατὰ νέμον, ορρ φύσει, κατὰ φύσιν Ηα1. 
1094 16. ε8. 1138 .381. ἡμαϑά. 1198 08. 1194 580. τι] 2. 

11851-18, 29, 80 (κατὰ νόμον, δγπ τὸ τοῖς πολλοῖς δοκῶν 
α1ὅ, οὗ ξ4. 971 028, 29). ὀδλος νόμιυ, ορρ φύσει Παϑ8. 
125821. 6. 1255.30,}15. ἀγράφῳ ἢ κοινῷ νόμῳ ρῷ. 1432 
41. νόμος ὁ μὲν ἴθιος ὃ δὲ κοινός (οὗ δίκαιος 4), ἢ ὅτος ὁ 
μὲν ἄγραφος ὁ δὲ γεγραμμένος Ῥα10. 1868"7. 18. 1573 
νά, Ηκ10. 1180.585. Πζὅ. 1819 "40. ρ2. 1422 μ4, κατὰ 

γράμματα ὼ νόμυς, ορρ κατὰ τὰ ἔθη ΠΎΙΘ. 1281 6. 15. 
1286.415. β9. 1270}}81. νόμος γεγραμμένοξ. ορρ ἀληϑές, 
ἀλήθεια Ῥα18. 18714.5486. β6. 1884 "27. νόμοι γεγραμμέ- 
νοι, ἀἰδὲ τοὶ πάτρια ἔθη καὶ τὰ νόμιμα αρδ. 1250 "18. νόμος, 
ΟΡΡ ἐπιεικές ῬΡα18. 1874 21, 827. --- ὁ νόμος συνθήκη τις, 
ὁμολογία τις, κοινὸν τῆς πόλεως ὁμολόγημα Ῥα1δ. 1876 
810. Παθ. 1255 80. γ9. 1280 510. Ρ1. 1420 82ὅ. 2. 1422 

12. 8. 1424410. ἐν τοῖς νόμοις ἡ σωτηρία τῆς πόλεως Ῥα4. 
1860419. οἱ τῶν πόλεων βασιλεὶς νόμοι (ΑἸοϊάδ:) Ῥγϑ. 
1406 528. οἱ νόμοι πολιτικῆς ἔργα Ηκ10. 1181 528. νόμος, 
ἀΐδυ ψήφισμα Πὸ 4. 1292.57. Ηε14.1181}18,29, 83. νόμοι, 
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ἀἰδὺ πολιτεία ΠῚ 2.1218.}82, 1214}15, 18. Ὑ1ὅ. 1286}8. 
δ1.1289.318. πρὸς τὴν πολιτείαν δεῖ κεῖσθαι τὸς νόμως, νόμοι 
δημοτικοί, ὀλιγαρχικοί ΠΎ11. 1282}11. 10. 1281 3856. δ1. 
1389 314. 4. 129181. 9. 1294 "7. ε9. 1810517. νόμοις 
δεῖ τετάχθαι τὴν τροφὴν ᾧ τὴν παιδείαν, παιδεύεσθαι ὑπὸ 
τῶν νόμων Ηκ10. 1179 »ϑάεηᾳ. Πβδ6. 1268 "40. 7. 1268 
"81. 8. 1209320. Ὑ16θ. 1287 225. 26. Ρβ12. 1889 481. 

α8.18365}84. κατὰ τις νόμυς, ορρ διὰ τὸ ἦθος ᾧ τὴν 
ἀγωγήν Πδ δ. 129218, 16. --- οἱ νόμοι πίστεις ἄτεχνοι, 
πῶς δεῖ χρῆσθαι αὐτοῖς Ῥα15. 1810 42 -"25. ρ8. 1424 38- 
"96, 37. 1448 510-838. --- νόμοι φαῦλοι, σπυδαῖοι, ὀρθότα- 
τοι, ἄριστοι τῶν ἐνδεχομένων, ἄριστοι ἁπλῶς ΠΎ11. 1282 
59.138. 1288 "88. η2.ὄ 1825 52. δδ. 1294 38. νόμος ὀρθῶς 
κείμενος, ΟΡ ἀπεσχεδιασμένος Ἠε8. 1129 Ρ26. ῬαΙ. 1854 
432. εἴ τις μὴ ἐπιτήδειον νόμον γράψειεν ἢ 818. 154181. 
νόμος κοινός (16 ἴσος, δημοτικός) ρ8. 1424 522. νόμοι θε- 
τικοί (ΡΆΣοἰαῖ) Ῥβ12. 1214 Ρά, νόμων θέσις, θέσεις Ἰδ14. 
1398 417. 1. 1289 322. δύναμις ἧ φυλαξει τὲς νόμυς Πγ1δ. 
1286 }88. λύεσθαι τὸν νόμον 1181. 126612. τηρηθῆναι 
τὸν νόμον 651. 1569 328. κινεῖν τιὸς πατρίας νόμες, πό- 
τερον συμφέρον Πβ8. 1268 »2884ᾳᾳ, 1269 "28. οἱ ἐν τοῖς 
νόμοις (1 6 ροτιοὶ Ἰοραμ) Πα 6. 1265 538. --- νόμοι Πλα- 
τωνος, Χαρώνδυ, Σόλωνος, Ἵπποδάμε οἵ ἢ ν. νόμος ἐν Δο- 
κροῖς Πβ1. 1266}19. Θεοδέκτης ἐν τῷ νόμῳ Ρβ28. 1899 
δ], --- ἐν χειρὸς νόμῳ ΠΎἃ.4. 1285 210. --- σκεπτέον ἁπλῶς 
αὶ σον νόμυ χάριν ΜΜ1. 1016 527, οὗ ΒΟΙΠΔΥΒ ὈΪ8] ᾿ 160. 

νόμος. διὰ τί νόμοι καλὄνται ὃς ἄδυσιν πιθ28. 919 588. νό- 
μὼν ποίησις πο1. 1441 026. 2. 1448 515. οἱ νόμοι ἐκ ἐν 
ἀντιστρόφοις πιθ15. 918 "18. νόμοι ὄρθιοι, ὀξεῖς πιθ81. 920 
520. 

νομός οβ1852 528. γινώσκυσί τινες τῶν μελιττυργῶν τὰς 
ἑαυτῶν ἐν τῷ νομῷ Ζιι40. 6271}19. εἰς τὰ σφέτερα ἤθη 
ἢ νομός κθ. 398.}88. 

νομοφυλακία Πζβ. 1822 "89. 
νομοφύλαξ, νομοφύλακες ΠΎ16. 1287 521. δ14. 1298}29. 

ζ8. 1828 58. 
νοσαάζεσθαι, ορρ ὑγιάζεσθαι ᾧεδ. 229 08. 
νοσακερός Πγδ. 1219 516. ζῷα νοσακερὰ γίνεται πλήρη τρο- 

φὴς Ζμγτ. 6101. ποῖοι ἄνθρωποι νοσακεροί πιθ4. 898 ἢ8. 
νόσανσις, ορρ ὑγίανσις Φεθ. 380 522, οἵ Υ] δὰ δ. 229 326. 
νοσεῖν. νοσεῖν τὸς νεφρύς Ζμγ9. 61111. οἱ ὄνοι νοσῦσι νόσον 

μίαν Ζιθ25. 606 316. νενοσηκὸς αἷμα, ᾧδν ΖΙγ19. 621518, 
21. ζ2. 689 "15. καρποὶ νενοσηκότες χθ. 198 Ῥά. νοσῆσαι, 
ἱποίάθγθ ἴθ τοσθυτπι, ορρ ὑγιασθῆναι Ῥβ19.1892."11. ρ2. 
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954 328. 

νοσηματικὸς τὰ περὶ τὴν κεφαλήν πεϑ. 881 Ρ8. παΐθος νο- 
σηματικόν αν. 419 "26. θερμότης νοσηματική αν11. 419 
424. νοσηματικὰ ῥεύματα αιδ. 444 518. ἀκρασίαι νοσημω- 
τικαί ημβθ. 1302 519. περίττωμα νοσηματικὸν Ζγα18. 12 
411. β1. 14681. --- τῶν ἄλλων τῶν νοσηματικῶν ἧττον 
μετέχυσιν αἱ γυναῖκες ΖιΎ19. 621 328. 

νοσημάτιον Ῥγῶ. 1405 82 (οἴ ᾿Αριστοφάνης Ρ 105 850). 
νοσηματώδεις ἕξεις Ἠηθ. 1148 Β27. τῦτο ((ὐ ὕστερον ᾧοι- 

τῶν τὰ καταμήνια) νοσηματῶδες Ζγα19. 121 "28. νοσημα- 
τώδης ἀφροσύνη, ἀκολασία, μανία Ἠη6. 1149"6, 12. -- 
νοσηματωδῶς ἔχειν Ηη6. 1148 588. 

νοσίζ εἰν. αἱ ὧραι νοσίζυσι τὸς ὑγιαίνοντας παϑ. 859 515. 
νοσοποιεῖν. τὰ ὑγρὰ σήπεται ἢ νοσοποιεὶ δἷπι πα 52. 865 

"86. ε84. 884 484. β8. 8710 51. 
νόσος, ἀοῦ παὶ. 859 32. 8. 859 511. 1638. 921 41. [41.1482 

410. ἡ νόσος γῆρας ἐπίκτητον, τὸ γῆρας νόσος φυσική Ζγεά. 
184 088. οοπὶ πήρωσις Η1. 1146.581 ΕἾ. ηεβ1. 1219 Ρ2δ. 
νόσυ δεκτικὸν ἢ ὑγιαστὸν ταὐτό Οδδϑ. 810 Ρ29. νόσοι τῶν 
ζῴων Ζιθ18-21. ἀϊδρυϊαιῖο περὶ ὑγιείας ἢ νόσων ῥτοταϊ (εἶταν 
αν21. 48022-80. ἐπιτείνειν, παύειν, κρίνειν, ποιεῖν νόσυς 
παϑ. 859510. αἱ τῶν νόσων κρίσεις Ζιε19. 658 511. οἱ ὄνοι 
νοσῶσι νόσον μίαν Ζιθ25. 605 8516. τίνες νόσοι ποιῶσι κατα- 

δαρθεῖν υ8. 451 31. τρίχες αὔξονται ἐν νόσοις τισίν Ζιγι1. 
818 "21. τίνες νόσοι γίγνονται ἐκ τῆς τῶν ὡρῶν μοταβολῆς 
παϑ-12. 19. 20. 258-29. 67. 866 "4, Ζιθ18. 601 825. νόσοι 

ἐπιληπτικαί Ἠηδ. 1149.511. οἵ 280. 1619 Ρ6. νόσοι ξηραί, 
θερμαί, ὑγραί παθ. 859 "12. οὗ ΡΙαῦ Τίπι 82... νόσοι ὀξεῖαι, 
ΟΡΡ μακραὶ ἢ συντηκτικαί, μακρότεραι πα 6. 859 "12. 17. 
861521. β8ὅ. 810 .320. γὅ. 871,9. νόσοι μακραί ἢ 268. 
1620 438. 364. 1536 389. 228. 1019541. νόσος ἱερά πλ1. 
98 516. νόσος πεντεσύριγγος ῬΎ1Ο. 1411 8328 (οὔ Πολύ- 
εὐκτος). 

νοσώδης, ορρ ὕὑγιεινός Αβ26. 69}18. Ῥβ24. 1401 480. ἀοῇ 
ΚΒ. 9528. η6γ1. 1238 585. αἵματα νοσώδη μδὸτ. 884 81. 
ε -»ΥΝ ᾽ ,ἷ ν , 
ἢ γῆ ὄμβροις ἀποκλύζεται πάντα τὰ νοσυΐδη κῦ. 3971 484. 
κεχώρισται τὸ βραχύβιον αὶ τὸ νοσῶδες μκὶ. 464 "28. ἡὶ τῷ 
ἐγρηγορέναι ὑπερβολὴ ὁτὲ μὲν νοσώδης ὁτὲ δ᾽ ἄνευ νόσῳ 
γίνεται υἹ. 4546. αὶ σύντηξις ἀεὶ νοσώδης Ζγα 18. 128 
422. αἱ μεγάλαι ὑπερβολαὶ νοσώδεις παι. 859 51. τὰ ὕδατα 
μεταβάλλειν νοσῶδες Βἰπι πα18. 860 "26. 14. 860}88. 15. 
86141, 6. τόποι νοσωδεις τβ11. 115 Ρ20. ἔτη νοσώδη πα 22. 
862 310. θέρος νοσῶδες πυρετοῖς παϑ. 859 22. τῶν ἡδέων 
ἕνια νοσώδη Ἠη12. 1152 Ρ22. 18. 1158 817. 

1422 084. νοσῆσαι ἐν τῇ κυήσει Ζιζ34. 6511}26. νοσήσαν- ἀδνόσωσις ἡ εἰς νόσον μεταβολή ᾧεδ. 229 526 (ν 1 νόσανσις). 
τός τινος σμήνυς Ζι40. 626}12. , 

νοσερὸν ᾧ ὑγιαστὸν ταὐτό, τὸ δ᾽ εἶναι ὁ ταὐτόν Οδά. 812 
1419. ἐὰν κινηθὴ ἢ νοσερόν, εἰς νόσον φέρεται Οὗ 8.810}81. νοτία. χειμῶνος ὅταν εὐδία 

. ἢ 
μεταβάλλειν περὶ τὸ ὑγιεινότερα εἶναι ἡ νοσερώτερα Ζιη1. 
581 ΒΩ. σώματα ἰσχνότερα ᾧ νοσερώτερα Ζιη1. 582 52. δ0 
αὔξησιν ἡ ταπείνωσιν ἔχειν ἄνευ νοσερᾶς μεταβολῆς Ζμδ]10. 
689 524. --- χειμὼν νοσερός βὶπι πα 20. 861 22. 19. 861 
Ρ14. κὸ]4. 937 587. --- νοσερῶς. τὰ νοσερῶς ἔχοντα τῶν 

σωμάτων Πζβ6. 1320 086. 
νόσημα. νοσήματα τῶν ζῴων Ζιθ18-21. ἐμπίπτει νόσημά κ5 

τινι, εἴς τινας Ζιθ20. 602 29. 19. 602 "12. 40. 62015. 
καίμνειν νοσήμασιν Ζιθ26. 605 "28. νόσημα νεανικόν Ζιθ20. 
602 Ρ29, λοιμῶδες Ζιθ19. 602 "12. νοσήματα φυσώδη Ζιθ 
48. 605423, ὀξέα Ζμὸ2. 6118. πα. 8596. 30. 861 
ν»46. λὸ4. 96884. ἁλίσκεσθαι νοσήμασι μανικοῖς ἢ ἐνθε- 80 
σιωστικοῖς πλὶ. 954 386. νόσημα τι μελαγχολικόν πλ1. 

Υ. 

νοτερός. ἀναθυμίασις νοτερὶὰ ᾧ ἀτμώδης κά. 894 414. τὸ 
νοτερόν, ορρ τὸ πυρῶδες κῦ. 391 322. 

ὶ νοτία Ὑένηται Ζιε19. 551 58. 
νοτιῶν. νοτιῶν ὁ πυρὸς ἐχφύεται, ορρ ξηραινόμενος πκα 12. 

928 314. 

Νοτιεῖς Πε8. 1808 "10. 
νοτίζειν. ἱπῦγ, αἱ τῶν ποταμῶν ἀρχαὶ γίγνονται νοτιζύσης 

τὴς γὴς μβά. 861}2. ὁ νότος νοτίζειν ποιεῖ τὸ θέρος πκς 18. 
942314. --- ἔγβῃβ, ἄνεμοι ἐκ νενοτισμένης γὴς πνέοντες 
κα. 394"14. 

νότιος. πνεύματα νότια, ορρ βόρεια μββθ. 884 319. α10. 847 
»10. Πὸ8. 1290514. μᾶλλον ὁ νότιος ἀὴρ εἰς πνεῦμα με- 
ταβάλλει τῷ πρὸς ἄρκτον μγ6. 811 021. τὰ νότια ὕδατα 
πλατύτερα μβϑ8. 888 5328. οὔ Ζιθ10. 696 528 (ορρ βόρεια). 
νότιος χειμών, ἔαρ, μετόπωρον, οοπὶ ἔπομβρος, ὑγρός παιο. 
8600 .486. 9. 860412. 8. 869}22. τροπαὶ νότιοι Ζιε8. ὅ42 

Θᾳ4ᾳ 
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Ν11. ἡμέρα νότιος πκς 13. 941 14. --- νότια, 56 πνεύματα. 
ὅταν εὐημερίαι γένωνται ἢ νότια Ζιεϑ. ὅ42 "29. νοτίων ὄν- 
τῶν μγά4. 814 521. οἵ πκεῖ8. 989}18. νοτίοις, 46 Βρίγδη- 
αἰθὰβ δυβύγίθ, ορρ βορείοις, γίγνεται ᾧἡ δρόσος νοτίοις αἱ 

10. 341486. Ζιζ 19. 5141. Ζγδῶ. 161 310. πκε18. 989 
20. ἰάδπι βἰσιϊβοαγθ υἱάθίαν ἐν τοῖς νοτίοις πιὃ δ. 909 382. 

6011 Ζιζ19. 51451, 8β6ὰ πορφύραι ἐν τοῖς νοτίοις (1 6 ἴῃ τθ- 
εἰοιϊθυβ βδυβίγα! θυ.) ἐρυθραί Ζιε1 δ. 541 512. --- τῷ νοτίῳ 
μαθ. 848514 Ιἀ6]6γ, τῷ τροπικῷ ΒΙκ. 

νοτίς, ἡ γῇ καθ᾽ αὐτὴν μὲν ξηρά, διὰ δὲ τὶς ὄμβρως ἔχυσα 
ἐν αὑτὴ νοτίδα πολλήν μββ8. 865 »26. δαψίλειαν ἔχειν τῆς 
τοιαύτης νοτίδος μαθ. 848 "11. τῷ συρρεῖν ἐπ᾽ ὀλίγον ἢ 
κατὰ μικρὸν ἐκ πολλῶν νοτίδων διαδίδωσιν ὁ τόπος μα18. 
8609. --- συνέχει ἡ νοτίς, ὅταν ἦ λεπτή, τὸν ἀέρα. ἢ 
ποιεῖ τινὰ τῆς φωνῆς ἁπλότητα ακ801 818, οὗ 802 Ρ26. 
συγκλείονται οἱ ὀφθαλμοὶ παρὰ τὸ μιὰ ἔχειν ἔτι νοτίδα πὸδ1. 
816.385. εἰσὶ νόσοι αἱ μὲν ἀπὸ πυρὸς αἱ δὲ ἀπὸ νοτίδος 
παδ. 866 Ῥ. ἀδ βυάοτο: τὰ ἱμάτια μὴ ἀπογυμνυύσθω, 
ἕως ἂν νοτὶς ἐγγένηται παδδ. 8668 421. 

νότος, ϑυβίοτ, περὶ νότν μβδ. 862581-868 318. ὁ νότος 
ἀπὸ τὴς θερινῆς τροπῆς πνεῖ, ἐναντίος τῷ βορέᾳ μβ ὅ. 862 
481. 4. 861 322. 6. 868 "15, 364 15, 21. κά. 389421, 82. 
Πὸ8. 1290519. πόθεν ἔχει τὸ ὄνομα σϑ18 Ἀ7. [2388.1521 
528. ὁ νότος καυματώδης μβθ. 864 "28, ἀλεεινότατος ἄνε- 
μος μβ8. 8358 529, ὑγρός Ζιθ12. 591 011, ὑδατώδης πχς 21. 
948 35, αἴθριος τοῖς περὶ τὴν Λιβύην μββ8. 868 "2. πκςά49. 
945}85. ὁ νότος, ὅταν μὲν ἐλάττων ἥ, αἰθριός ἐστιν, ὅταν 
δὲ μέγας νεφώδης πκς20. 942534. 45. 945 521,29. 19. 
942 329. 88. 944 "25. οἵ 10. 942 56. ἡ παροιμία ἀρχομένυ 
τε νότυ ἢ λήγοντος βορέαο πχς 20. 942 "2. 21. 948 52ὅ. 
41.945 58. 45. 945 529. οΓ 89. 944 581. οἱ νότοι οἱ ξηροὶ 
ὼ μὴ ὑδατώδεις πυρετώδεις πα28. 862 411. κοῦ0. 948 34. 
ΠΣ ΓΑ δυσώδης πκς11. 942 816. νότος πνεῖ μετὰ πάχνην 
πκς8. 940}8.. ἐπὶ κυνὶ ὁ νότος πνεῖ πκς 12. 941 581, "8. 
82. 4454. 

νυθετεῖν, ἀοῦ ῬβΙ18. 18391}11. νυθετητέον τὰς δύλυς, τὸς 
παῖδας Πα18. 1260 6. νυθετιίμενοι οἱ ἐρῶντες ἐπιτείνυσι 
μᾶλλον 145. 1502 Ῥ42. 

νυθέτησις, οοπὶ ὄγῃ ἐπιτίμησις, παράκλησις Ηα18. 1102}84. 

- 0 

15 

νυμηνία, πότε, οἷον νυμηνίᾳ Με2. 1021 "28, 26. τῇ δευτέρᾳ «0 
τῆς νυμηνίας οβ1851 "16. 

Ναπιθγὰβ βίηρυϊαγίβ οὐ ρ]υγ} 18. ρστϑιημηδίοθ αἰδυϊσυσηίαν 
Ῥγδ. 1407 10; ἀ6 ρορδίϊοο πυχαθῦὶ ρ] γα} 8 υϑὰ ῬγΘ. 1401 
582, -- ΔΌ 60 υδὰ δαὐἰξίςαθ ἀϊούϊοηβ, ὁχ αυ0 8ἃ βυδ᾽δοῦαπι 

νῦς 

Ρτδθάϊοδιϊ ἰοθὸ ροβίίβ, ἀλλ᾽ ἀδύνατα αἰ6. 445}19,. --- 
Θηυποϊδῦαπ, Θχοσαϊαῦ 8. ὙΟΓΌΟ ὨΠΊΘΓΙ ΒΙ ΠΡ ΌΪΑΓΙΒ, αυδηη- 
4σδπι βϑασΐνας ϑυδίθοίαπι παπιθγὶ ρ]αγα} 8, ἔστι δ᾽, ὥσπερ 
χυμὸς ὁ μὲν γλυκὺς ὁ δὲ πικρός, ὅτω αὶ ὀσμαί Ψβϑ. 421 
426, ἔστι γὰρ ὥσπερ δῆμος ἤδη οἱ ὅμοιοι Πεβ. 1808 816. 
ΥΥ: δὰ Κό. 4 48. ὦπται ἱκανῶς ἤδη ἀνόχευτοι νεοττίδες χης 

νῶν τίκτυσαι ὑπηνέμια εἰμι Ζιζ 2. 589 Ρ22. ὃδ9. 580 211. 
πο22.145851 (συμβάλλεται οοὰ Α“, ΨΔΒΙΘα Ῥοδί ΠῚ 820). 
ἡμαϑ8ϑὅ.119851. ηεγθ. 1238 489. --- ΠυϊηΘ ΓΒ ῥ᾽ ΓΑ 18 δὰ 
βἰρπιϊβοιπάυχα δθαυθ, αὐυδιιαθδιβ ἀ6 ὕὑ80 αποάδηι ἀρίζατ, 
ὥσπερ φασὶν οἱ ποιηταὶ (ἰπιο!Πἰρίλαν Ἑυτίρί 68, Ηἰρρ 989) 
τὶς ἀπαιδεύτυς παρ᾽ ὄχλῳ μησικωτέρως λέγειν Ῥβ22. 1395 
528. διὰ τὸ φίλυς ἄνδρας εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη Ἠα 4. 1096 
418. --- πυμπιθγὰδ Ὑ δὶ ἰπίθγάσμη θὰ δα θοίμτι βοαυϊαν 
βϑὰ ργδϑάϊοδαίαμ, τὸ διάζωμα. ὃ καλῶνται φρένες Ζιβ15. 
500.41. ἔτι διαφοραὶ πᾶσαι ἢ εἴδη ἢ ἄτομα ἔσται τζβ. 
144}2 Ψσ. οὗ ΝΣ δὰ Καὶ ὅ. 4 38. ---- 8 πυμθτο ρῥἰυγαὶ δὰ 
Βἰ ρΌΪΓΘμι οὐ νἱοϊβϑίτα [86 116 ὑγϑῃβίζαγ α. δ᾽ ἀθ ϑϑῃθτθ 
ΔΙίαυο ἀπίγοσϑθ ρίζαν, αυοπίαπι 14 “θη οὔ ρ6γ ρ]υγαὶθπι 
οὕ Ρ6Γ δβίῃρσι!αγθη, ροίοϑί βρη βοαγὶ, πο γᾶγὸ δῦ αἱ αἰΐες 
ἈΙΤΔΘΓΒ ΟὟπὶ Δ] ΓΘΓῸ σοηἰαηραίαγ, νϑ]αῦ βλέπυσιν (οἱ κρο- 
κόδειλοι) ἐν μὲν τῷ ὕδατι φαύλως, ἔξω δ᾽ ὀξύτατον" τὴν 
μὲν ὧν ἡμέραν ἐν τὴ γὴ τὸ πλεῖστον διατρίβει ΖΙβ11. δ08 
11,12. ΖΠ17. 118 Ῥ24, 21. διὸ τὼ ἕνιοι ὑκ εἰδότες ἑτέρων 
εἰδότων πρακτικώτεροι, ὦ ἐν τοῖς ἄλλοις οἱ ἔμπειροι" εἰ γὰρ 
εἰδείη ὅτι τὰ κῦφα εὔπεπτα κρέα... καὶ ποιήσει ὑγίειαν, ἀλλ᾽ 
ὁ εἰδως ἨζΊ. 1141 18. 118. 11604.316. Αβ26. 6951, 8 
ΟΖ, οὐ δὰ 1178 01). Ῥβτ. 1885 "8 (οοὰ Α5), 9. γ8. 1406 
438, 84. πο26. 1461 580 ΜᾺ] Ροοὶ ΙΥ͂ 439. ὅταν συλλάβη 
ἡ ὑστέρα τὸ σπέρμα, εὐθὺς συμμύει ... τῷ δ᾽ ὀγδίῳ 
χάσκυσιν Ζιη4. 588 080, 81, οὗ 8ὅ. -- ὅ. 8 ῥΡχοποτηΐπθ ἱπάοῦ 
τις δὲ δ ἀδείς ν68] πᾶς ἰγδηβίξυν δὰ παταθγυτα ῥ] γα θαι, 
εἰς δὲ τὴν γὴν θεὶς ποταμὸς τελευτᾷ, ἀλλὰ κἂν ἀφανισθῇ, 
πάλιν ἀναδύνυσιν μβ3. 856524. Αβ26. 69 58 (πᾶς) υδὶ 
Ρίαγα οχϑιιρὶδ δἰῦυ! ὙΥΖ. πὸ 26. 819 "11,12 (τις). οὔ ρτδο- 
ἴογθδ αὐδ6 ϑχθιηρὶδ ἰγαηβιϊαβ ΔΌ ΔΙίθσο πυπιθσο δὰ αδἰΐδ- 
τῦχμι οΟἸ]ορῦ ΒΖ Ζι8 ἢ ὅδ ἄγῃ 1866 ρ 789. 796. --- ῃο- 
τοΐηδ ἀἰνθσβὶ πυτηθῦὶ ἰοῦ 86 οοπίυποῖδ, παρασκευάζειν τῷ 
λόγῳ μέγεθος ἢ μικρότητας (εοὰ ΑΞ, μικρότητα ΒΙ) πο19. 
14661 ἀοίδηάϊη Θχθπιρ] 8 Ρ]αἰοηϊοὶθ (Ἰος Υ 188 ὁ, 184α. 
ΙΧ 860) ΨΆΙ Ροοὶ ΠῚ 801. 

νῦμμος, νόμισμα παρὰ τοῖς Ταραντίνοις, δύναται τρία ἡμιω- 
βόμα ἔδάϊ1. 1508 "29, 80. 648. 1568 "88. 

νυνεχῶς ἡ ὁϊικαίως ρ80. 1486 588. 
Ρἴυταὶθ ρϑὴ πϑαὺτ ψουθυτη πυμηθτο δίηραϊατὶ δἀάιξιν, δά- ὡς νῶς. 1. ψυϊρατῖβ ποιαΐηῖβ ὑδυ8. τὰ ἤθη τῶν ζῴων διαφέρει 

Ν 

ταοάσση β8θρ6 Ασίβίοιθιθβ γβθοϑᾶϊὺ (Ζ δὰ Αβ 28. 69 8), 
μοη βοίαπι δὶ ἀθ γϑῦυβ δηϊπιδίϊβ ἀρίζαγ, νϑιυδὶ ἔνια ζῷα 
ἔχυσι δἰπι ΨΎ1. 425 39. β8. 4148, 4158 56. 8.420}9. Φθά. 
255 311. μὸϊ. 818"21. μκδ. 4060}29. ΠΕ11. 1814}"8. 
ΗΎγ1ὅ. 1119 "6. ζά. 1140 515. ἡμα22. 1191}20. 84.119 δ0 
Β1, 4. ανϑ. 471 824,12. 18. 4171 518. 15. 4718 821 8], βορὰ 

οἰΐαπι υδἱ ἀθ τϑῦυβ ἱπϑηϊπιδιῖβ οὖ πούοαϊθυ8β δοδυγδοίβ, 
νοϊαιὶ ὄνπερ λόγον ἔχωσι πρὸς ἄλληλα τὰ εἰσενεχθέντα πράγ- 
μᾶτα, τὰ διαπορηθέντα λυΐζιντ᾽ ἄν δἷπι Γα10. 82110. μϑ. 
8865. ἐνῶ. 469 52. Ηεῖ. 1181 580. ηεγά. 1282 310 8]; δδ 

ἱηξογάσμι δὰ ᾿ᾷθπι βαδιθοΐαπι Ρ]αγα]6 ἀθίμοθρβθ οὺ ρ] γα 
δὲ δἰπρυϊατίβ νϑγδὶ θέσι, νϑίαθ! τὰ φυόμενα φαίνεται 
ἔχοντα ἀρχὴν τοιαύτην, δι᾿ ἧς αὐξησίν τε ᾧ φθίσιν λαμ- 
βανυσιν ἂν ἀνόχευτα διατελὴ ἡ τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσιν αἱ 
Ψψβ2. 413 .521. 8. 410 85. υ2. 4ἀ5588. αν1δ.418511. Ζιγ21. 60 

δ2884. Μγ2.1008}17. --- δἀϊοοίνα ζ6ῃ. ΘΟ ΠΟΠΔΘΓῸ Ρ]0Γ 

κατὰ νῶν ἡ ἀνοιαν Ζιιϑ. 610 82. ὕστερον τὸ αὐτόματον ᾧ 
«- , Ν -Ν ’, Η ,΄ ν «“ -" 

ἡ τύχη ἢ νῦ ἈΠ ἐν τες Φβ6. 198 410. ὁ λόγος ᾧ ὁ νὸς 
τὴς φύσεως τέλος Π|η1ὅ. 1384}15. ὁπὲρ ἐν ταῖς ἐπιστή- 
μαις ὁρῶμεν αἴτιον, διὸ ἢ πᾶς νὸς ἡ πᾶσα φύσις ποιέ 
ΜΑΦ. 992.280. --- ὡς ἐν σώματι ὄψις, ἐν ψυχὴ νῶς εἶπι 
Ηα4. 1096 029. ται. 108511. τὸν νῦν ὁ θεὸς φῶς ἀνῆψεν 
ἐν τὴ ψυχὴ Ργ10. 1411}12. τῆς ἡμετέρας ψυχὴς ὁ νὲς 
πῶς ἔχει πρὸς τὰ τὴ φύσει φανερώτατα πάντων Μαι. 998 
11, ὃ νῦς τῶν φύσει ἐν ἡμῖν ὥσπερ ὄργανον πλὅ. 955 
520. --- νῶν ἔχειν, ορρ παραφρονεῖν Μγὅ. 1009 "δ. πρε- 
σβύτεροι γινήμενοι μᾶλλον νῶν ἔχομεν πλδ. 955 "22. οἱ νῶν 
ἔχοντες ῬΎἃ1΄. 1418 085. Μαξ. 994 "16. πᾶς νῶς αἱρεῖται 
τὸ βέλτιστον αὐτῷ ΗιΒ. 1169517. οὔζι8. 1144 "9. ἀγαθά 
ἐστιν, ὅσα ὁ περὶ ἕκαστον νὰς ἀποὸίδωσιν ἑκάστῳ Ραδ. 
1862 "26. ὅσα περὶ φρόνησιν ἢ νῦν ἢ σοφίαν πλ.. --- ὅταν 
στῇ ἢ οἷον κοπιάσῃ ὁ νῶς, βαρύνει τὴν κεφαλὴν ὧν ἐν αὐτὴ 
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πιη1.916}15. αἱ κινήσεις (ἐν τὴ μέση φύσει) αὶ διὰ πολλῆ ΨΎΤ. 481}17. περὶ νῷ ᾧ νοητῷ θεωρῆσαι τῆς αὐτῆς ἐπι- 
ἦσαι ῥᾳδίως ἀφικνῶνται πρὸς τὸν νῶν Φ6. 818 582 (οἵ τὸ στήμης ἐστίν Ζμαὶ. 6421. ὅτος ὁ νῦς (18, 4αἱ ἀϊδέηρυϊ- 
φρονεῖν 9 846). ἴα 8 παθητικῷ νῷ, ἀὔθπὶ ποιητικῶ νῷ ποιηΐηθ Αὐὶβῦ ἤοπ 

8. νϑξθγατα ΡΒἰοβορβοσασι ρἰβοῖϊα. ΕΡ μαστοὶ νῦς ὁρᾷ βἰψεῖβοαῦ) χωριστὸς ᾧ ἀπαθὴς ἡ ἀμιγὴς τὴ ὑσίᾳ ὧν ἐνέρ- 
(ἔτ 'πο 2 Ϊρόγθῃ2) πια88. 908 320. ῬΑττηθη 8 (ν 147) ΜΎδ. 6 γεια (ἐνεργείᾳ ΒΚ) ΨΎδ. 480 318. οὗ 4. 429 "6,319. τῦτο 
1009 Ρ23. Ποτποοτῖεῖ: ἐν τῷ ἀέρι πολὺν ἀριθμὸν εἶναι τῶν μόνον ἐνδέχεται χωρίζεσθαι, καθάπερ τὸ ἀΐδιον τῷ φθαρτῶ 
τοιύτων ἃ καλεῖ ἐκεῖνος νῦν ᾧ ψυχήν ανά. 412 58. ταὐτὸν Ψβ2. 418 524. ὁ νὸς ἔοικεν ἐγγίγνεσθαι ἀσία τις σα ᾧ ὁ 
λέγει ψυχὴν ἢὶ νῦν ψα2. 404.327. ΑΠὨΑΧΑρΌΓΔΒ νῶν δβίδίυϊί φθείρεσθαι ψα4. 408 518. Μλϑ8. 1070 526. --- 6. νῶς ρδτβ 
ἀρχήν, αἴτιον τῷ κόσμυ ἢ τῆς τάξεως, κίνησιν ἐμποιῆσαι 6886 Ψυχῆς ἀϊοϊξατ, περὶ τῷ μορίν τῷ τὴς ψυχῆς ᾧ γινώ- 
αὶ διακρῖναι ΜΑ8. 984 16. Φγά. 208."81. θ1. 250 26. 9.10 σκει τε ἡ ψυχὴ ὶ φρονεῖ ψγά. 429 510. νῶς ᾧ διανοεῖται 
465}42. Ψα2. 404 427, 4056 415, 18. νὸς ἀπαθής, ἀμιγής ἡ ψυχή Ψγ4. 429 523. εἰ ἡ Ψυχὴ τοιῦτον, μὴ πᾶσα ἀλλ᾽ 
ὧθ6. 256 "26. ψαῶ. 405 "20. γ4. 429319. ΜΑΒ. 989}"15. ὁ νῦς Μλϑ. 1070 "26. βορὰ ἰάθπι νῶς α ψυχῆ ποῦ ποίζομθ 
ἑ νῶς εἷς Μλ2. 1069 "81. πότερον ἕτερον ἢ ταὐτὸ λέγει νῶν βοϊαπι 8ϑὰ γῷ βοίππρίἑαν, λείπεται τὸν νῶν μόνον θύραθεν 
ᾧ ψυχήν Ψψα2. 4042, 406514. μηχανὴ χρῆται τῷ νῷ ἐπεισιέναι ἡ θεῖον εἶναι μόνον Ζγβ8. 188 028, δ, 181 510, 
πρὸς τὴν κοσμοποιίαν ΜΑ 4. 985519. ἀτόπος τὰ ἀδύνατα ᾿ὸ 86. 144}22. --- (᾿ ὁ πρακτικὸς νῶς. ὁ θεωρητικὸς γῦς ὀθὲν 
ζητῶν ὁ νῶς Φαᾷ. 188 "59. Ρ]αιοηὶ νῦς μὲν τὸ ἕν, ἐπιστήμη νοεῖ πρακτόν, ΟΡΡ τὸ λογιστικὸν ᾧ ὁ καλώμενος νὸς ΨΎΞΘ. 
δὲ τὰ δύο ψαϑ. 404 "22. 482}21. νῶς ὁ ἕνεκα τῷ λογιζόμενος ᾧ ὁ πρακτικός" δια- 

8. Ατἰβύονο!ἰοα ποῖϊο. α. ὁ νῶς παίαγα δὸ ποῦϊο παταϊπῖβ φέρει δὲ τῷ θεωρητικῶ τῷ τέλει ἦ γὰρ ἡ ὄρεξις, αὕτη 
ἀἰνίηὶ Μλϑ9. 1. 107172}14-1078 218. ὁ θεὸς ἥ νῦς ἐστὶν ἢ ἀρχὴ τῷ πρακτικὃ νῦ Ψγ10. 488 514, 16. ἐπιτάττοντος τὸ 
ἐπέκεινα τι τῷ νῷ [46. 1483 521. αὐτὸν νοεῖ ὁ νῦς κατὰ ὃ νῇ ὼ λεγύσης τῆς διανοίας φεύγειν ἢ διώκειν ΨΎ9. 433 8. 

μετάληψιν τῦ νοητῷ " νοητὸς γὰρ γίγνεται θιγγάνωιν ἢ νοῶν, ὁ νῶς ἀρχή Ἠη1. 1180 86. ὁ κατὰ φρόνησιν λεγόμενος νὸς 
ὥστε ταὐτὸν νῶς ἢ νοητόν" ἡ νῷ ἐνέργεια ζωή, ἐκεῖνος δὲ ψα2. 404}5. νῦς, οοηὶ τέχνη, δύναμις Με1. 1025 Ρ82. 

καὶ ἐνέργεια ΜλΊ. 1012 520, 21. ἐχ ἕτερον τὸ νούΐμενον ἢ ὁ νῶς, δγὰ γνώμη, σύνεσις, φρόνησις ΗΖ 12. 1148 826. ἀϊδὲ 
νῶς" ἡ νόησις τῷ νουμένῳ μία Μλϑ. 1015 "4, 1071421. ὁ φρόνησις Ἠζϑ9. 1142 526-80, βγῃ τὸ λογιστικόν ἡμβ1ο. 
νῦὃς εἷς ᾧ συνεχής, ὥσπερ ἢ καὶ νόησις ψα 8. 401 46. --- 386 1208519, 109 δγπ τὸ μόριον τὸ λόγον ἔχον Παδ. 1254 }8. 
δ. ὥσπερ ὁ ἀνθρώπινος νῶς ἔχει ἕν τινι χρόνῳ, ὕτιυς δὴ ἔχει η15.1884}20. ὁ νῶς ὁ φαίνεται κινῶν ἄνευ ὀρέξεως" νῦς 
αὐτὴ αὐτῆς ἡ νόησις τὸν ἅπαντα αἰῶνα Μλ9. 1015 38. ὁ μὲν πᾶς ὀρθός, ὄρεξις δὲ ᾧ φαντασία καὶ ὀρθὴ ἢ ὑκ ὀρθή 
νῶς ἴσως θειότερόν τι ἡ ἀπαθές ψα 4. 408 "29. ὁ νῦς εἴτε ΨΎ10. 438 .ν28, 26. νῦς οἐ ὄρεξις χυοτηοάο ροτιϊποδης δὰ 
θεῖον ὃν ἢ αὐτὸ εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν θειότατον, νῷ ἐνέργεια πρᾶξιν ἃ κίνησιν ΨΎ1Ο. 488 218. 9. 482 526. Ηζ 2. 1139 
συνεχεστάτη, ὁ κατὰ νῶν ἐνεργῶν εὐδαιμονέστατος, θεοφι- δὃὸ᾽ 518. Ζκθ. 1700 }19, 20. ὁ νὸς ἄρχει τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν ἡ 
λέστατος ΗἩχΊ. 1111315δ, 21, 080. 8. 1178 822. 9. 1179 αὶ βασιλικὴν ἀρχήν Παδ. 1264 "δ. ὁ νόμος νῦς ἄνευ ὀρέξεως 
142-82. δόξειεν ἂν εἶναι ἕκαστος τῦτο (πὶ νῦς), εἴπερ τὸ ἐστιν ΠΎ1Θ. 1287582, 28. ὄτ᾽ ἄνευ νῷ ἡ) διανοίας ὄτ᾽ ἄνευ 
κύριον ἢ ἄμεινον ΗκΊ. 1118 82. .8.1108.}86. --- 6. περὶ ἠθικῆς ἐστὶν ἕξεως ἡ προαίρεσις" ἣ ἐρεκτικὸς νῶς ἡ προαί- 
τὸ νῦ Ψγ4-6. λέγουν νῦν ᾧ διανοεῖται ᾧὶ ὑπολαμβάνει ἡ ρέσις ἢ ὄρεξις διανοητική ΗζΩ. 1189 538,4. 
Ψυχή ψγά. 429.528, ᾧ γινώσκει τε ἡ ψυχὴ ᾧ φρονεῖ ψγά. 86 νῶ φαρ τὸ ἰατρικόν, φυτόν φτβά. 825 "88. οἵ Μογον Νῖὶς δ6- 
429 510. ἑτέροις τῶν ζῴων ὑπάρχει ἢ τὸ διανοητικόν τε ἢ Ἰη880 117. 
ἑ νῶς, οἷον ἀνθρώποις ψβ8. 414 018. περὶ νῦ ᾧ τῆς θεωρης ννγματώδης ἡ πυκνὴ πήδησις τῆς καρδίας πκζϑ8. 941 081. 
τικῆς δυνάμεως Ψβῶ. 418 "24. τῆς ψυχῆς εἶναί τι κρεῖττον νυκτάλωψ,, ὑγρότητος πλεονασμός, γίνεται μᾶλλον τοῖς με- 

ἄρχον ἀδύνατον, ἀδυνατώτερον δ᾽ ἔτι τῇ νῷ Ψαδ. 410 λανοφθάλμοις Ζγε1. 180 516. 
δ14. ὁ νῶς ἀεὶ ἀληθής, ἀληθέστερον ἐπιστήμης Αδ19. 100 40 νυκτερινός. νυκτερινοὶ ὄρνιθες Ζιθ8. 592 ΡΒ. Γ 2168. 1527 81. 
58,11. Ηζϑ. 11839}17. ὁ νὸς ὅταν τι νοήση σφόδρα νοητόν, γυκτερινὰ ὕδατα, ορρ τὰ μεθ᾿ ἡμέραν μβ4. 8380 44. βο- 
ἐχ ἧἥττον νοεῖ τὰ ὑποδεέστερα ψγά. 429 Ῥδ. ὁ νῶς ἀρχὴ ἐν ρέας νυκτερινός πκς9. 941 320. 14. 941 584. νυκτερινὰ φαν- 
ἀποδείξει ᾧ ἐπιστήμη, ὁ νῦς τῶν ἀρχῶν, τῶν ὅρων ὧν ἐκ ταάσματα μτ1. 408 380. νυκτερινὸῈν φῶς Ζγε!. 180 26. 
ἔστι λόγος, τῶν ἐσχάτων ἐπ᾿ ἀμφότερα ΑὙ28. 8551. 38. νυκτερινὴ φυλακή Πε8. 1308 329. νυκτερινοὶ θόρυβοι ἢ 154. 
88 585864. δ19. 100}12, 15. Ηζ6. 1141 57. 9. 1142 320.4 1604 516. 
12. 1148 135-510 (Ττα]θρ Ηἰδὲ Βεἰυν Π 878844). ημαδδ. νυκτερίς. τοίοτίαν ἱπίος τὰ δερμόπτερα, νυκτερόβια, ἀμφώ- 
1191520-24. ὁ νῶς θιγγάνων ἃ νοῶν ΜλΊ. 1012 021. ὁ δοντα Ζια]. 481 ν28, 488 825. ὅ. 490 38. ὙἹ. 611 381. τὸ 
νῦς πῶς τόπος εἰδῶν ΨγΎ 4. 429 321-29. ὁ νῦς εἶδος εἰδῶν τῶν νυκτερίδων ὄμματα Μβι. 998 "9. νυκτερίδι πόδες εἰσί 
αὶ ἡ αἴσθησις αἰσθητῶν ΨΎ8. 482 32. ὁ νῶς ὑπὸ τῷ νοητῷ (ὑπόπων, ὀίπυν͵ τετράπεν)͵, πόδες τροφῆς χάριν ᾧὶ ἀναστά- 
κινεῖται, νοητὴ δ᾽ ἡ ἑτέρα συστοιχία καθ᾽ αὑτήν Μλτ. 1012 δ σεως πλὴν. τῆς νυκτερίδος Ζια1. 481 028, Ζπ19. 114 "18. 
480. τὸ ἕν ποιῶν (ἰπὶ ἐν τῇ συνθέσει τῶν νοημάτων) τῶτο πνϑ. 485519. ἔχει χοτυληδόνας ἐν τὴ ὑστέρᾳ Ζιγ1. 511 
ὁ νᾶς ἕκαστον Ψγ 6. 430»8. ὁ νῦς πῶς ἑαυτὸν νοεῖ Ψγά. 481. ἐπαμφοτερίζυσιν Ζμδ18. 691}1-12. (οἴδανθ-Βουγίβ 
429 0}9,26-480 48. --- ἀ. ὁ νῶς ἐνεργείᾳ δὰὺ ὡς ὁ ἐπι- ΟἿ 196. οθρογθ!ῖο 8ι. ον. ΚαΖζι 11, 317. ΑΖι 1714, 86. 
στήμων δαὶ ὡς ὁ θεωρῶν Ψγά. 429 ν6-10 Ὑτάϊ]θρ. ἀϊδοτὶ- Μεβρογί!ο οὐ ἘΒΙΠποϊορμυβ δ. 40, ὅ. Ψαβρδγθ!ϊο ταυτίπυδ 
τοθῃ δυνάμεως εὐ ἐνεργείας δὰ νῦν τοΐεγίας Ψγδ. ἐστὶ δ᾽ κὸ οἱ βοτοϊίπυβ Ε' 822, 126. (6Μ 147.) 
ὁ μὲν τοῦτος νῦς τῷ πάντα γίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν νυκχτερόβια ζῷα Ζια!. 488 "265. 
Ψγδ. 480514. ὁ παθητικὸς νὺς φθαρτός, ᾧ ἄνευ τύτυ ἐθὲν νυκτηγορία. βυλευόμενοι ἐν νυκτηγορίᾳ (Ηοχι Κ) ἢ 184. 
νοεῖ Ψγδ. 480 424. ἀ νοεῖ ὁ νῶς τὰ ἐκτὸς μὴ μετ᾽ αἰσθή- 1504 571. 
σεως [ὄντα] αιθ. 446 16. ὁ νῶς δυνάμει πώς ἐστι τὲ νυκτικόραξ. τοίοτίαν ἱπῖον τὸς γαμψωνυχας τῶν νυκτερι- 
νοηταῖ͵ ἀλλ᾽ ἐντελεχείᾳ ὠδέν, πρὶν ἄν νοὴ Ψγ4. 429 081, 60 νῶν, ὅσα τῆς ἡμέρας ἀδυνατεῖ βλέπειν Ζιθ 8. 592 "9. ι84. 
424. ὁ νῶς ἐστὶν ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν τὰ πράγματα [νοῶν] 619}18. ἀποφυάδας ἔχει, ἀο ἰθίηροτθ νϑηβίαπι δχθαῖ, 

Θᾳ4ᾳ2 



492 γυκτικρυ φής 

ὈδΘΏδια δηΐτηἈ]16 οδρίδῦ Ζ,817. 509 321. 84. 619 519. 
ἐν τὸν ὠτὸν νυκτικόρακα καλῶσιν Ζιθ12. 591 028 οὗ Εοδ0 
ΑΥ Ρμ 298. (οἰουπῖα αδζαθ, ποούοοσνυβ ϑ'.0 8} 1, οογθθδα ἀθ 
παυϊ ΟἹ] 2560. 511 460. Ατγάθα ἡγοίίοοταχ Καὶ 496. 8ι. ΟΥ. 

ὡς 
νωτος 

οοπαϊομοπι δἰΐαυδπι ροβίύατη ογαὶ ΨΒβ1. 412 "1 6 Τγάϊθς. 
Ζγαά. 111518. 18. 1726 826. 19. 7217 829 4]. Βυϊο υδϑυὶ Θοη- 

ἔοστὶ ροββαηὶ ΠῚ. 1261 38. 6. 12651. 
νύξ. ἡ καλυ νυ τί ἐστιν μα 8. 845 ΡΒ, ὁρίζονται τὴν 

νύκτα σκιὰν γῆς τζ8. 146 028. αἱ νύκτες νηνεμώτεραι τῶν 
ἡμερῶν μβ8. 866311. μτῶ. 404 215. οὗ πκε16. 9839 "9. 
εὐηκοώτερα τὰ τὴς νυκτός πια δ. 899 519. 88. 908 57. αἱ 
μέσαι νύκτες ἀπνεύματοι πιεδ. 911 Ρ1. μέσων νυκτῶν, τιθ- 

ϑίγιχ οἵυβ Ψ 6 20. ΚαΖι 9ὅ, 49.. δὰ 96, 8. Αοροϊ]ίυ8 Οἴπβ δ 
ΑΖΙ1118, 128. ἐξ Γ.πὰ 38. ΜΏ297.) 

γυχτικρυφὲς ὁ ἥλιος Μζ1δ. 1040 381. 
νυκτινόμος ὁ αἰγωλιὸς ἡ ἡμέρας ὀλιγάκις φαίνεται Ζα11. 

616 "25. ἀΐδ ποοῖθ, μα8. 84ὅ Β22, πχεά. 988 828, 260, 81. ἢ 488. 

νύκτωρ τιδ. 16111. μγδ. 810 "25. ενϑ. 461 38. Ζιδϑ. ὅ86 10 1557 25. πρὸς δείλης ᾧ ἐπὶ μέσας νύκτας πλγΎ11. 963 
419. η10. 581}7. Μγδ. 1010}10. Ρβ24. 1401 "84. ρ. Ρ26. ἀπὸ ἀν νυκτῶν ἄχρι μέσης ἡμέρας πλγ11. 983 
144414. οαθ. 18456516. [1δ4. 1604510. ορρ μεθ᾿ ἡμέ- 519. ---- οἱ θεολόγοι οἱ ἐκ νυκτὸς γεννῶντες" ἐκ ἦν ἄπειρον 
ραν μα4. 842511. β4. 860.38. 12. 1416 57. χρόνον χάος ἣ νύξ εἷτι Μλ6. 1011 Ρ21 ΒΖ, 1072 88. 1.1012 

νύμφη Πεά. 1804"2. Ζεὺς ἄμβροτος ἔπλετο νύμφη (ΟτρᾺ 419. νά. 1091 δ. 
ΨΙ 12) κῖ. 401 "2. νύμφαι ἐκθρέψασαι τὸν ᾿Αρισταῖον ἐδΐ- τὸ Νύσα κΙ. 891.321. 
δαξαν τὴν τῷ ἐλαία ἐργασίαν ἢ 468. 1688 518. --- νύμφαι Νύσις ποταμός μα18. 860}11. 
μελιττῶν ἀνθρηνῶν σφηκῶν Ζιε19. 551 "2. 28. δδ5 38, 6. νυσταγμός, συνοχὴ τῆς κινήσεως φταξ. 810 "88, 
Ζγγ9. 1ὅ8 588. 6715117ὅ. 80 208. 

νυμφιῶν. τὸ νυμφιᾶν καλυΐμενον (ἵππων νόσημα.) ἀνίατον 
Ζιθ24. 604}10. 

νυμφογενὴς Ἐρυθη (6χ δπίίᾳπο ορίβτατατοαῦθ) θ188. 848 
081. 

νυμφόληπτοι ἢ θεόληπτοι ἡεα]. 1214 528. 
νῦν. 1. ποίίο. οὗ χρόνος. Τογδίχὶῖς ΡΒΙοὶ 26, 446-628. περὶ 

νυστάζειν. ἱστάμενον (τὸ ὑγρὸν ἢ τὸ σωματῶδες) βαρύνει 
, ἢ ποιεῖ νυσταζειν υ8. 456 "26, 81. νυσταζυσιν οἱ ἀκροαταί 

0 Ρηγι4. 1415516. 
νωδός. νωδὸν λέγομεν τὸ μὴ ἔχον ὀδόντας ὅτε πέφυκεν ἔχειν 

ΚΊ10. 12.281, οΓ 18.386. ΜΧΙΙ. 1008 87. 

νωθής. ἡ κίνησις χαμαιλέοντος νωθὴς ἰσχυρῶς ἐστίν Ζιβ11. 
5038 "8. 

τῷ νῦν Φδι0. 11. ζ8. τὸ νῦν ποσαχῶς ᾿σημαίνει ᾧδ18. 35 νωθρεπιθέτης. μακροβάμων ἢὶ βραδυβάμων εἴη ἂν νωθρε- 
220510-24. τὸ νῦν τὸν χρόνον μετρεῖ, ἢ πρότερον ᾧ ὕστε- 
ρον" τὸ δὲ νῦν ἔστι μὲν ὡς τὸ αὐτό, ἔστι δ᾽ ὡς ὁ τὸ αὐτό" 
ἡ μὲν γὰρ ἐν ἄλλῳ ἢ ἄλλῳ, ἕτερον (τῦτο δ᾽ ἦν αὐτῷ τὸ 
νῦν (εἶνα))" ἢ δὲ ὁ ποτε ὃν ἐστι τὸ νῦν τὸ αὐτό Φδ11, 
4219}12. τὸ νῦν ὁ μόριον τὸ χρόνυ ἀδ᾽ ἡ διαίρεσις τῆς κι- 80 
νήσεως" τὸ νῦν αὶ μέρος" μετρεῖ τε γὰρ τὸ μέρος ἢ συγκεῖ- 
σθαι δεῖ τὸ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν Φδ11.220519. 10. 21856. 
τὸ νῦν ἀδιαίρετον" τὸ νῦν τὸ ἄτομον οἷον στιγμὴ γραμμῆς 
ἐστίν ῷζϑ8. 2838 588. ΟὙΙ. 800 214. ατϑ71 320. ἐν τῷ νῦν 
ἐκ ἔστι μεταβάλλειν" ὅτε κινεῖσθαι ὅτ᾽ ἠρεμεῖν ἔστιν ἐν τῷ 85 
γὺν φΦζ 8. 284 324. 6. 337 814. 8. 289 ΡΩ. 10. 241 824, 2ὅ. 

τὸ νῦν τελευτὴ ᾧ ἀρχὴ χρόνυ, τῷ μὲν παρήκοντος τελευτή, 
ἐρχὰὴ δὲ τὸ ντος᾿ τὸ νῦν πέρας, διαίρεσις" τὸ νῦν ἐστὶ 
συνέχεια χρόνυ ᾧδι8. 222 388,10. 10.218.324. ζ8. 284 

πιθέτης τελεστικός φθ. 818 38. 
νωθρός. κινήσεις νωθραί, ορρ ταχεῖαι, ὀξεῖαι Ζμὸ 18. 698 "6. 

Φ2. 806 "26. πβ88. 8710 380. τῇ κινήσει νωθρὸν ἢ βαδίζον 
ἠρέμα Ζιι89. 622 082. ὁ κηφὴν νωθρός Ζιι21. 5.68 "11. 40. 
β624"Ρ27. ὃ ὕπνος τὰ σώματα ποιέϊ νωθρότερα (ν 1 νωθρέ- 
στερα) πια81. 902 528. πόνος (τῇ τόκν) νωθρότερος, ορρ 
χαλεπώτερος Ζιηά. ὅ84 529. τὰ νωθρότερα, ορρ τὰ αἰσθη- 
τυια Ζμγά. 6671 510. νωθροὶ ᾧ μωροί πλ1. 954 481. 

νωθρότης. ἐξίσταται τὰ στάσιμα γένη εἰς ἀβελτερίαν  νω- 
θρότητα, τὰ εὐφυὰ εἰς μανικώτερα ἤθη Ῥβιδ. 1890 "80. 

ΝΜ 

νωτιαῖος μυελός, νωτιαία ἄκανθα Ζιγ 2. 512 ΡΩ, 358, 511 
"82. 

νωτιδανός. κεντρίνην τινὰ γαλεὸν εἶναι νωτιδανόν 298. 1529 
817. 

δδ, "5. θ8. 262 380. Αδ12. 9518. ΚΘ. δ51. α191111]. Φὐνωτόγραπτα λέγεται βὼξ (οἵ ἢ ν), σκολιόγραπτα (κοιλιό- 
τὰ νῦν ἄπειρα Φζ 6. 231516. τὰ νῦν ἅμα μὲν ἀλλήλοις 
ἀκ ἔσται, ἐφθάρθαι δὲ ἀνάγκη ἀεὶ τὸ πρότερον Φὸ 10. 218 

Ν “« ᾿ ᾽ , Ν , Σ ῪΥ͂ 

1. τὸ νῦν ὑκ ἐνδέχεται γίγνεσθαι ὶ φθείρεσθαι, ἀλλ᾽ ὅ 
ἕτερον ἀεὶ δοκεῖ εἶναι, ὑκ ὠσία τις ὅσα Μβδ. 1002 "6. τὸ 
νῦν ἐστὶ μεσότης τις, ὺ ἀρχὴν ἡ τελευτὴν ἔχον ἅμα Φθι. 45 

Ὶ 

251}20. στιγμῶν ἀεὶ τὸ μεταξὺ γραμμὴ ἢ τῶν νῦν 
χρόνος ᾧζι. 28110. 6. 287 46. --- τὸ ἤδη τὲ ἐγγύς ἐστι 
τὸ παρόντος νῦν ἀτόμν μέρος τῷ μέλλοντος χρόνυ Φὸ 18. 
222 08. τὸ ἐν τῷ νῦν ὅλον τι Ηχϑ. 1114 59. δέν γ᾽ ἀλη- 

μ᾿ Α πᾷ »Ἥ 
θὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι ἐστὶ πέρυσιν, ἐδὲ πέρυσιν ὅτι νῦν ἐστίν 50 
Οα12. 288 "6. --- 2. 88. α. νῦν, ΟρΡ τότε, πρότερον 

μαι4. 862 "8, β8. 861}15. Πεδ. 1805510, 16 4]. μέχρι 
τῷ νῦν μαϑ8. 846 580 (αἰ ἰτον τῷ ἀπείρυ πάντα τὼ μόρια 
μέσα ὁμοίως μέχρι τὸ νῦν Μα 2. 994."18 ΒΖ). οἱ νῦν τὰ 
καθόλυ μᾶλλον ἐσίας τιθέασιν. γέγονε τὰ μαθήματα τοῖς δ5 
γῦν ἡ φιλοσοφία 5'πι Μλ1. 1069 326. Α9. 992 "88. Ηζ18. 
1144 21 ΕἸ. ἡμαϑ8ὅ. 1198λ18. τὰ νῦν δὲειχνύμενα μαϑ. 
8389 582. ἐπὶ τοσῶτον εἰρήσθω, νῦν Πὸ 15. 1800 39. λέγωμεν 
(λεκτέον) ἢ νῦν μαϑ. 889 }81, 841517. ἀφῶμεν (ἀφείσθω) 
τὰ νῦν ψαϑ. 401018. Πὸ 2. 1289 "12. --- ὁ. ρθγ νος γὺῦν 80 
δέ Ἰὰ ᾳυοὰ 'ῃ ΣΤΘ 86 γϑγιϊδιβ οϑὺ οἱ ορροῃϊναγ, ααοὰ μθὺ 

γραπτα οἱ ϑομυνγοῖσῃ) δὲ κολίας ἢ 281. 1528 419. 
νῶτος, νῶτον (100 ῬΆγγῃ 290) ρῥτοχηίβουβ βογὶρίατα δχ- 

μἰδοὶ ΒΚ. νῶτος Ζιε13. 6446. Ζμγά. 666 }5. 8. 801 
δ17, 6. 812521. πβ14. 867112, 21. νῶτον Ζια] 4. 493}12. 
16. 494}2. δῖ. 681 528. Ζμγϑ. 612 817. Ζκ9. 703 8]. 

φ6.810}9. πβ14. 8671}17. ἢ, 816. 1681}18. --- ἀοῇ τὸ 
στήθως τὸ ὄπισθεν νῶτον, στῆθος ἐκ τὸ πρόσθεν, νῶτον ἐκ 
τῷ ὄπισθεν" νώτυ μέρη" ὠμοπλάται ῥάχις ὀσφύς Ζια14. 
49812. 15. 4942, 493 512 (ἢ Αὐδ ἰδὺ 11. --- ἴογζαπι 

ΔηΪΩΔ] πὶ (οὐ ΠΑγθρθογῷ ποὺ οὗ οχίγαϊ [8 ἀ68 τηδ8 τηάὰϊ- 
οϑυχ 1858 1180, 81). καμήλν δελφῖνος φωκαίνης ανίαπι 
τϑρυ απ μαλακοστράκων μαλακίων ἐντόμων Ζιαδ. 4894. 
βι. 499514. 10. 602 080. 12. 808 81. Ε12. 644 6. δῖ. 
681 028. ζ12. 6566}11. Ζμδδ. 681 "25. 12. 6982. [816. 
158118. 817. 1581 588. --- πᾶσιν ἀσαρκότερον τὸ στῆθος, 
τὰ δὲ πρανὴ σαρκωδέστερα, διὸ πολλὴν ἔχει σκέπην τὸ θερ- 
μὲν κατὰ τὸν νῶτον" σαρκωδέστερά ἐστι τὰ περὶ τὸν νῶτον 
τῶν πρόσθεν- τὸ νῶτον σαρκῶδές ἐστιν, ὅπως ἢ προβολὴὴ 
τοῖς περὶ τὴν καρδίαν σπλάγχνοις Ζμγά. 666 δ. 9. 6712 
417. πβ14. 861 }}21. νώτυ διαφοραὶ (νῶτον εὐμέγεθες, ἐρ- 
ρωμένον, ἀσαρκότερον, δασύ, στενόν, ἀσθενές) ποῖον ἦθος 



ξ 
σημαίνυσιν φ8. 807}17. 6. 8109, 812}21. --- διὰ τί 
ἱδρῦμεν τὸν νῶτον μᾶλλον ἢ τὰ πρόσθεν πβ14. 861512, 

[ΣΙ 
ἕξ: Ζὲ ἐψζ συμφωνίας φασὶν εἶναι Μνθ. 1098 520. ἄρρενα 

ὅσα τελευτᾷ εἰς τὸν ἀρ ὺ (σ αὶ ὅσα ἐκ τύτυ σύγκειται, 
ταῦτα δ᾽ ἐστὶ δύο, Ψ ᾧ Ἐ πο21. 1458510. ΨῈΙ Ροοῖ 5 
ΙΠ 817. 

ξαίνων μετὰ τῶν γυναικῶν Πε10. 1812 31. ---- ἡνίκ᾽ ἂν ξανθὴ 
στάχυς (ΑΘβοΒν] ἔν 291) Ζιι49 Β. 688 52ὅ. 

Ξιανθιππη, γυνὴ ΣΣωκράτυς 84. 149010. 
Ξανθίππα κύων φιλοδέσποτος 860. 1589 "24, 81. 861. 10 

1589 "88, "2. 
ξανθόθριξ. ξανθότριχες θ169. 846 86. 
ξανθός. ἔστι τὸ ξανθὸν ἐν τῇ ἴριδὸι χρῶμα μεταξὺ τῶ τε 

ιν Ὁ πρασινα χρω τος Ὑ4. 8175 "11, 10,7. 2. 812 

τδῷ »Ἐρ ἐκ η ΤΆ πλ ιὴ μὲν χρῶμα τῷ ἡλίω φοι- τὸ 
νικῶν Φαίνεται, τὸ δὲ πράσινον ΓῚ ξανθόν ΜΎΘΒ. 8511 δ11. 
χρυσὸς πυρὶ ὅμοιον ἧ ανθὸν .Ὰ πυρρὸν Μι8. 1054518. τὸ 
πῦρ ὼ ὁ ἥλιος καθ᾽ ἑαυτὰ τῇ φύσει ξανθά χ1. 191 54. 
λείπεται τὸ ξανθὸν τὸ λευκῶ εἶναι αι4. 442 522, εἴ ΡιΙδὶ 
Τί 68 Β. Τριχώματα, πτερώ, τὰ πρὸς τοῖς ἄκροις ξαν- 30 
θότερα, νι τῷ σώματι μελάντερα χβ. 198 "δ, 11. βλα- 
μρ ὅτῳ ἐδ ΟΡΡ μᾶλλον μέλανες χὅ. 195 "5. χολὴ 

να Ζιγῶ. δ11 Ρ10. 
αὐτὸν ς μετὸν ΣΣκαμανδρυ πόθεν προσηγορεύθη ΖΙ.γ13. 519 .519. 
ξεῖν. ἀναΐγκη πρίοντος διαιρεῖσθαι ὼ ξέοντος λεαίνεσθαι Τ'β9. Ξ5 

8386 410. 

Ξενώρχυ μῖμοι πο1. 144110. 
ξενηλασίαι Πβι10. 1212171. 
ξενία ΗΓΠ10. 1110}21. -- γραφαὶ ξενίας, ἁλῶναι ξενίας, 

ἀποφυγεῖν τὴν ξενίαν Ε 818. 1541 348, 879. 1541 324, 26, 30 

29, 80, 86, 39, 48. 401. 1δ64ὅ 818. 

ξενικός. ξενικὴ φιλία Ηθ8. 1186.81. 14. 1161 "16. ἡμβι!. 
1211812. -- Ἐενικαὶ κινήσεις. Κ7)) οἰκεῖαι μτ3. 464 426. 
σπέρματα (φυτῶν) ξενικὰ κατὰ τὴν χώραν Ζγβα. 188 "84. 
ὄρνις ξενικός, ὀλιγάκις γὰρ φαίνεται ἐν τοῖς μὴ οἰκείοις τό- 85 
ποις Ζι16. 616»18. ξενικωτέρας, γινομένης τῆς βοηθείας 
Παϑ. 1251.581. δυσέξοδος ἡ τοιαύτη διάθεσις τῶν οἰκήσεων 
τοὶς ξενικοῖς Πη11. 188026. συνημερευταὶ ξενικοί, ΟΡΡ 

πολιτικοί ΠΕ11. 1814210. βίος ξενικὸς ἢ τὴς πολιτικῆς 
κοινωνίας ἀπολελυμένος Πη2. 1824 8416. πόλεμος Ἐενικός 40 
Πβιο. 1212 020. δικαστήριον Ἑενικόν Πὸι6. 180024,81. 
--- τὸ ξενικόν, οοιὶ τὸ βαναυσον, ορρ οἱ πολῖται ΠῚ δ. 
1218 51. 14. 1286 "27. ἐπιμελεῖσθαι ξενικῶν ᾧ ὀρφανικῶν 
Πβ8. 1268 "14. --- ἀγνωστότερα ὸ Ἐενικώτερα Μαϑ. 990 
48, τὸ ξενικὸν τῆς λέξεως, ἡ ξενικὴ λέξις, ορΡ τὸ εἰωθός «ὁ 
Ργ2. 1404 86, 1406 848, 8. 1406 516. 12. 1414527. σεμνὴ 

ὺ ἐξαλλάττυσα τὸ ἰδιωτικὸν λέξις ἡ τοῖς Ἐενυκοὶς κεχρη- 
μένη" ξενμοὸν δὲ λέγω, γλῶτταν καὶ μεταφορὰν ᾧ ἐπέκτασιν 
ἢ πᾶν τὸ παρὰ τὸ κύριον πο. 1408 322. ΨᾺ] Ῥοοὶ ΠΙ 
268. 817. δ 

ξένιος ὁ θεὸς ὀνομάζεται κΊ. 401522. Μῶσαι, Διὸς ξενίν 
σέβας αὔξυσαι ἢ 626. 1688 "24. 

Ξενοκλῆς ᾿Αφιδνεὺς ἐχορήγει ἔδ16. 1612 527. 
Ξενοκράτης τὸν εὐδαίμονα βίον ᾧ τὸν σπυδαῖον ἀποδείκνυσι 

τὸν αὐτόν τη]. 152 "1, 21. ψυχὴν ἑκάστυ δαίμονα εἶναι ἐδ 

λέγει τβθ. 112 481. τὴν φρόνησιν τί λέγει τζ3. 141 46. --- 
ποῦ δὰάϊίο Χοποοσγαιῖίβ Ὠοιυΐπθ ἀοοίτίπα οἷῃβ σὑθ8ρ, τὸν 

ξηραίνειν 498 

11. --- ὥσπερ ἄν εἴ τινες τὰ νῶτα ἀντερείδοντες κινοῖεν τοὶ 

σκέλη Ζκϑ. 108 51. 

αὐτὸν εἶναι τὸν μαθηματικὸν ἀριθμὸν ἢ τὸν τῶν εἰδῶν Μμθ. 
1080 22 ΒΣ, 28. 8. 1088 ΒΩ. 9. 1086 48. ν8. 1090Ρ28,81. 

(δυάδα μὲν ἀόριστον ποιῶσι; τὸ δ᾽ ἄνισον -δυσχεραίνυσι Μν2. 
1088 528, οἱ δὲ λέγυσι τὸ ἄνισον τὴν τὸ κακὸ φύσιν. Μνά. 
1091 585 ΒΖ. ἴοτὶ δὰ Χοποογβίθῃι ρογιϊηϑι.) γραμμαὶ ἄτο- 
μοι οἱ μεγέθη ἄτομα ῷαϑ. 181 48 (οἴ 5680}). ζ2. 288 "1 ὅ. 
ΟὙ8. 801 "22. Γαξ. 8106412. ατϑ08 31-}21. ψυχὴν εἶναι 
ἀριθμὸν ἑαυτὸν κινῶντα Αδά. 9 91.381. Ψα 2. 404 22, Ρ28. 
4..408}82, χωριστὴν τῇ σώματος ψαά. 409"28. Ρ]δίοποια 
ἴῃ Τύμηδ60 ΟῚ ΡΟΒΌΪ886 τησπάστῃ σοπογδίαμ οοηὐθηάϊῃ Οα10. 
219 "82 (οὔ 8.80]). Μνϑ8. 1091 814 ΒΖ. 

Ξενοκράτης ὦ μόνον Ἴσθμια νενίκηκεν ἵπποις, ἀλλὰ ἢὶ Πύθια 
ξδ14. 1512 342. 

ξενολογία οβι858 Β11, 
ξένος, οοηΐ φίλος, ἑταῖρος Πβ ὅ. 1268 56. ξένων ὑποδοχαί 

Ηὸδ. 1128 38. ---- ορρ ἀστός, πολίτης, ἀϊδὶ μέτοικος Πδ 16. 
180081. ε8. 1308 388. γ8. 1277 089. 3. 1215}581. Ζια17. 
496}28. δίκαι ξένων λαγχάνονται πρὸς τὸν πολέμαρχον 
8871.1542 "9. --- ξένοι, ταλ!ύο8 πιθγοθμδσὶ! οβ1847 Ἐ20. 
οἱ ηδίν ξένοι Ζιι81. 618 14 ΑὐὉ. --- ξένος δἀϊθοὺ τοῖς 
νέοις ποιεῖν ξένα τὰ φαῦλα Πη11. 1886 "84. ξένα ἢ ἥ οἰκεῖα 
ἐνδόσιμα τῷ λόγῳ Ργι4. 1416 1. ξένα ὀνόματα τίνι ἂρ- 

μόττει ῬγΊ1. 1408 511. ποιεῖν ξένην τὴν διάλεκτον Ῥγ 2. 
1404}11. οὗ Ἑενικός οχίγ. 

Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος οβι 8. 394 528. Ξενοφάνης ὁ Κο- 
λοφωνιος ἐφιλονείκει Ὁμήρῳ, Ἡσιόδῳ δ 65. 1486 80, 82. 
οἷα ΡἈΪΟΒορμΐβ, πρῶτος ἑνίσας, μικρὸν ὠγροικότερος ΜΑδ. 
986 "21, 27 (τοβρίοἴξαν Ρ10, 11). οἵ Οβ!8. 294.524. ἐπ᾿ 
ἄπειρον τὴν γῆν ἐρριζῶσθαι Ὁβ13. 4394 528, ἄπειρον τό τε 
βάθος τῆς γὴς ἢ τῷ ἀέρος ξ2. 910 382 (Φαδ. 188 Ρ88 το- 
Βρὶοὶ Χοπορβδβπθπι ἴ8]8ο Ῥογραγτῖαβ οοπίθηάϊτ δρυὰ Κ᾽πιρ] 
δὰ Ὦ] οΥ ΖοΙ]οΥ 1 8388). δοηϊθηϊα ἀθ ἀ118 ποϑὅ. 1461 1 
ΨᾺ] Ῥοοϑὺ ΙΝ 417. δρορδιβοριοδία ἀθ ἀϊ8 Ρβ28. 1399}"6, 
1400 5 (ἔν ἴῃς 7, 8), ἀθ ἰατοϊαγαπὰο ἱμαρτοθοσυσῃ Ῥαϊὅ. 
1817 19, 22. ἀθ τροηθ ἰραΐνοσηο ἐν τὴ Διπάρᾳ θ88. 838 

416, --- ᾿Ἐπίχαρμος εἰς ᾿Ξενοφαάνην Μγδ. 1010 36. (ἰδτὶ 
Ρϑϑυδορίρταρῃι ἀθ Χϑμορῆδηδ οὔς ραᾶγίθ δἰίοσβ ὕστ Χϑηο- 
ΘΡΡΙΣ ἀοοίτίμα δχροπδῖυ οἵ Ζδβ]ον 1 861-818.) 

Ξενοφαίντῳ συνέπεσεν ἐκκαγχαζειν Ἠηδ. 1150 "12. 
Ξέρξης Πεῖο. 1811 538. Ρβ20. 1898}1. γ8. 1406 48. κα. 

898511,}4. τὴν τῷ Ξιέρευν διάβασιν ᾿Ἐμπεδοκλῆς ἔγραψεν 
59. 1485] Σ 

ξηραίνειν, φαίνεται καὶ θερμότης ὺ ψυχρότης ὑγραίνυσα ὼ 
ξηραίνυσα μδὶι. 818}17. ὁ ἥλιος τὴν γὴν ξηραίνει θερ- 
μαίνων μβά. 860 "8. οὔ Ζγαϑ. 118 "81. οἱ ἄνεμοι ξηραίνυσι 
ψυχροὶ δι ὄντες πκς 28. 948 428. ξηρᾶναι τὸ ἀναχθέν μαι0. 
841 520. ες πρὸς τὰ δενόρα τρίβοντες ᾧ ξηραίνοντες ἡ ἑαυ- 
τύς Ζιζ18. 511 "18. --- μβ88 ξηραίνεσθαι, ορρ ὑγραίνεσθαι 
μὸδδ. 882. 480. περὶ τὸ Ἐηραίνεσθαι μδό. 882. }1-27. θερ- 
μαινομένων ξηραίνεσθαι ἀναγκαῖον τὰ ἔσχατα ἢ ψυχομένων 
Ζγβε. 189 029. οἱ λυσάμενοι τὴ θαλάττη θᾶττον ξηραίνονται 
πχγ10. 988 "2. Ἑηραινομένων᾽ τῶν ξύλων μβ9. 869 484. 
γὴ ξηραινομένη, ΟΡΡ βρεχομένη μβδ5. 8625. 1.865}7. 
σαρξ ξηραινομένη, σπέρμα, ξηραινόμενον Ζγβ 6. 148 06. 2. 
785 081. ξηραίνεται ὼ γηράσκει ἩΐῚ τινὰ τῆς γῆς, ἕτεροι 
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τόποι βιώσκονται αὶ ἔνυδροι γίγνονται μα 14. 851 384, οὗ ΑΙ, --- 2. τὸ καλυίΐμενον ξίφος ἐν τῷ πρανεῖ τὸ τὴς τευ- 
, ΒΑ. , ἥ , , , “ “ιν »,» ΄ 

γηράσκειν Ρ 154 }42. --- ξηραινόμενοι ποταμοί, θάλαττα, θίδος σώματος, τὸ ἀνάλογον ταῖς τῶν ἰχθύων ἀκάνθαις, ὅπλον 
ἔλος, τέλμα μα18. 849"14. 14. 3561}80. β1. 858 Ὀ10. ἢ ὄργανον ἐστιν Ζιδ1. 594 024. Ζμὸϑ. 654521. δ10. 687 
Ζιζ15. 569 "14. ξηραινομένης τῆς ὑγρότητος ΖΎβθ. 148 518. 58. οΥΓ Α δι6ὰ ΧΗ 814. 882. --- 8. ρίβοῖϑ, βγῇ ξιφίας 
τὸ λιμνάσαν ὕδωρ ξηρανθέν ἐστι φρῶδον μα14. 852 0856. ἐς 806. 1580 320. 

ξηραντικό ς. τὸ ἀνάρρινον διὰ τὸ θερμότερον εἶναι ξηραντικαί- ἸἘῶ2θος. κυμανεῖ τὸ ὅλον, ὥσπερ ἔφη ἸΞῖῶθος ᾧδϑ. 216 "26, 
τερόν ἐστιν πκ22. 925 "84. ἔνειν. Ἐύυσι τὴν κεφαλήν πλαδ. 951 521. ---- μ688 τὰ ἀπὸ 

Ἑηρασία. καὶ πῆξις ξηρασία τις μὸτ. 884 511. ἡ ὑστέρα πότε λίνων ξυόμενα Ζγεϑ. 188 310. ἐν ἐνίαις λίμναις τῷ τε ὕδα- 
δεῖται ξηρασίας Ζικϑ. 68581. ἡ ψαθυρότης ὑπὸ ξηρασίας τος παντὸς ἐξαντληθέντος ᾧ τὸ πηλ ξυσθέντος Ζιζ16. 510 
γίνεται πκα 11. 928310. ἡ ξηρασία ᾧ ἡ σκληρότης πεθ. 1΄ὸ 39. ἐν ᾿Αρκαδίᾳ ὕτως ἀναξηραίνεται ὁ οἶνος ὑπὸ τὸ καπνὸ 
881 810. ἐν τοῖς ἀσκοὶς ὥστε Ἐνόμενος πίνεσθαι (ν] ἐξαγόμενος 

Ἐηροβατικαὶ ὄρνιθες Ζιζ2. 559 520. πήγνυσθαι) μδ10. 888 7 Ιά6 16. ---- τηϑὰ οἱ νέοι τῶν ὑῶν 
ξηρός. ξηρὸν ὦ ὑγρὲν ποσαχῶς λέγεται Ζμβ 8. 649 ν9-88. Ἑυόμενοι πρὸς τὰ δένδρα Ζιζ28. δ18 θά. ἔύεσθαι τὰ αἰδοῖα 

Τβ2. 380512. τὸ ξηρὸν ἡ τὸ ὑγρὸν πάσχοντα (παθητικὰ) πλὶ. 958 581. τοῖς παισὶ τοῖς μήπω δυναμένοις γίνεται 
στοιχεῖα, τὸ θερμὸν ᾧ τὸ ψυχρὸν ποιῶντα ΓΙβ2. 829 25. 15 ἡδονὴ ξυομένοις Ζγα20. 128514. πλ1. 958 "87. 
μδ)ὶ. 818}18, 18, 28. 4. 881 "28. 8. 884 Ρ29. τὸ ξηρὸν  ξυλικός. διὰ τὴν τὴς τροφῆς δύναμιν ἦσαν ὑκ εὔπεπτον ἀλλ᾽ 
τὸ ὑγρὸν ὕλη μὸ11. 889 380. 10. 888 222. τιθέμεθα ὑγρῶ ἀκανθωδη ἢ ξυλικήν ΖμΎ14. 614 "29. 
σῶμα ὕδωρ, ξηρὺ δὲ γὴν μδδ. 882 "8. οἵ 4. 882 58. ξηρὸν ξύλινος. ὁ ἀνδριὰς ὦ λέγεται ξύλον, ἀλλὰ παράγεται ξύλινος 
τὸ ἐστερημένον ὑγρότητος" ξηρὸν τὸ εὐόριστον οἰκείῳ ὅρῳ, Μζ 1. 1088.518. --- χεὶρ ξυλίνη, ζῷον ξύλινον ὁμωνύμως Η͂ 

δυσόριστον δέ Τβ2. 380518, 829 081. μὸ4. 381 029. τὸ3ϑ Ζμα!. 640}86, 641 36. ΖΎβΙ. 184 "21. 4. 140 5410. --- τὸ 
ὑγρὸν τῷ ξυρῷ αἴτιον τῶ ὁρίζεσθαι μδ4.381}81. τῦ ξηρῶ καλάμινον πῦρ ἀσθενέστερον τῷ ξυλίνυ πγδ. 811 581. 
τὰ εἴδη μὸ4. 881 28. τὸ πρῶτον ξηρόν Γβῶ. 880319. ξυλοκόπος. ὁ κελεὸς ξυλοκόπος σφόδρα Ζιθ8. 598 59. οἵ 
ἔστι τὰ μὲν ξηρὰ σκληρά, τὰ δὲ ὑγρὰ μαλακά πκβ10. κελεός. 
9815. ἔστιν ἡ ὀσμὴ τῷ ξηρῶ, ὥσπερ ὁ χυμὸς τῷ ὑγρῦ ξύλον. (τὰ ἀνομϑιομερὴ 3), οἷον ἐν φυτοῖς ξύλον μὸ 10.388519. 
ψβϑ. 422 "6. ζωτικὸν τὸ ὑγρόν, πορρωτάτω δὲ τῷ ἐμψύχυ 38.᾽ τὸ ξύλον γῆς ᾧ ἀέρος ἐστί͵ γὴς μᾶλλόν ἐστιν μδτ. 384 
τὸ ξηρόν Ζγβ1. 188."12. --- τροφὴ ξηρὰ ἡὶ ὑγρά Ηγ18. 515. 10. 388281, 389512. τὸ ξυλον τμητὸν σχιστὸν θλα- 
111810. Ζγα!8. 126Ν18. 18. 720 84. 18. 1725}1. Ζμγβ. στὸν κατακτὸν καυστὸν φλογιστόν, ἐκ ἐλατόν, ὁ θραυστόν, 
611 54 αἱ. ἡ ξηρὰ περίττωσις, ορρ ἡ ὑγρά Ζμὸ 10. 6895. αὶ τηκτόν μδϑ. 886510,}19, 23, 26, 381 Δ7, 18,26. ἐκ 
Ζγα18. 119 »29, 120 328 4]. ξηρῦ ἢ ὑγρὰ μίγματος θερ- χλωρῶν ξύλων καπνός, ἐρυθρὰ ἡ φλόξ μβά. 8361 519. γά. 
μαινομέννυ Ζ2μὸϑ. 611 22. γῇ ὅσα ξηρά μαά. 841}10.80 818. τὰ ξύλα ὀσμώδη, ἔγχυμα γάρ αιδ. 448 515. -- 
τόπος ξηρός, ΟΡΡ ἔνυγρος μαϊ4. 861 520. ἀναθυμίασις ξηρά ὀρθῶν τὰ διεστραμμένα τῶν ξύλων Ηβ9. 1109 »7. ἐν ἀέρι 
(οὶ ἀτμιδυΐδης), ἄνεμος ξηρός, πνεῦμα ξηρὸν (ξοπὶ μὴ βαρύτερον ταλαντιαῖον ξύλον μολίβδυ μναϊαίν, ἐν δὲ ὕδατι 
ὑδατῶδες), ἀὴρ ξηρότερος μβ8. 858 322. 4. 860}16. α4. Ἐλρτον Οὁ 4. 811}4, διὰ τί τὸ αὐτὸ μέγεθος ξυλ 
841}22. 7. 844510, Ρ22. 12. 84827. πα 28. 862 517. (ξύλον ΒΚ) ῥᾷον κατεάσσεται περὶ τὸ γόνυ μχὶ4. 852 823. 
κ:ῦο. 9406 54. ἐνιαυτοὶ Ἐηροὶ ὼ πνευματώδεις μαῖ. 844 27, 85 ὅσῳ ἂν ἧ μακρότερα τὰ ξύλα, τοσύτῳ ἀὐππ τέρα γίνεται 

σάρκες ξηραί Ζμγ8. θ6531. τῶν δεξιῶν νεφρῶν ἡ φύσις μΧ18. 858 35. ἐντείνυσιν ὁ κατὰ διώμετρον ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐναν- 
ξηρά Ζμγϑ. 612524. σημεῖα ξηρᾶς ἃ γευύδυς φύσεως τίας, ὅπως τὰ ξύλα ἧττον διασπᾶται μχ 25. 8566. διὰ 
ΖΎβΙ. 1838.518. πότε αἱ κοιλίαι ξηρότεραι γίνονται πΎ21. τί χαλεπώτερον τὰ μακρὰ ξύλα ἀπ᾽ ἀἄκρυ φέρειν ἐπὶ τῷ 
814322. νόσοι ξηραί, θερμαί, ὑγραί παθ. 859 Ρ12. --- τὴν ὦμῳ ἥ κατὰ τὸ μέσον μχϑ26. 851 "δ. ---- ἐκ τῷ τέκτονος 
θάλατταν ἔσεσθαί ποτε ξηράν μβ1. 36811. --- σμῦρος Ὁ ἢ ξύλ ἡ κλίνη γίγνεται ΖγΎα21. 129 "17. 
ἐξέρχεται ἐπὶ τὴν ξηράν Ζιε10. 548 529. τὰ ἐκ ξηρὺ (συ- ξυλοφθόρος (ξυλοφόρος 8, 8, Α0Ὁ) ἄσθον Ζιε82. 551 18. 
στάντα ἐστὶν) ἐν ξηρῷ αν14. 411 026. (ἁγϊ]οίοσαμι Θυ116], ᾿ἰροϊρογὰα ααζδα, ρογοθ- οὶ Ο Π 619. 

ξηρότης. 1. ϑἰοοἰ(α8. ξηρότης σωμάτων, ὀμμάτων Ζγα20. 5.139284. ἔοτῇ Ρσυρδῦθα 80. ἰαῦνα Τίπϑδθ ρυβπιηοῖϊδο 
128}. ΕἸ. 180417, ὑστέρας Ζικϑ. 686 "587. ἡ ξηρότης στ. Καὶ 100, 8. ῬθΥοδα 8Ρ ἰασνα δὰ 206, 28. ῬΒγ6Β6 νοὶ 80- 
σκληρύνει τὸ δέρμα πλαὶ4. 958 080. ἔγχυμος ξηρότης αιδ. «56 Ἰοποδίδ νοὶ Εαταθα 80 ἴδσνα ΑΖι1169, 87.) 
4483.52,}5. --- τὴν λιπότητα τῷ ἀφρῦ ξηραίνει ἡ ξηρότης ξυλώδης. ἡ ξυλωδὴς σώματος θυμίασις καπνός μδϑ. 8381 
τῆς θαλάσσης φτβ2. 828 516. --- 2. Θχβίοοϑίῖο. τῷ ταχει 482, 
τῆς ξηρότητος μβό. 861 "22. ξυνέπεται τῷ θεῷ ἀεὶ δίκη κτ. 401 "27. 

ξηροτριβία. αἱ ξηροτριβίαι στερεὰν τὴν σάρκα παρασκευ- ξυνετοί εἰσιν οἱ ἀκροαματικοὶ λόγοι μόνον τοῖς ἡμῶν ἀκύ- 
ἄζυσιν πλζό. 9661. 80 σασιν 612. 1581 348. 

Υν͵ 
ξιφίας. ἄοδον 800. 1580"11-21. ἔχει βράγχια ὀκτὼ διπλᾶ, ξυνὸς ᾿Ενυάλιος (Ηοπι ΣΣ 809) ῬβΩ1Ι. 1895 515. 

χολὴν πρὸς ἐντέροις, οἰστρῶσι, ἐξάλλονται ὶ τοῖς πλοίοις ξυρεῖν. καθάπερ τοῖς ξυρυμένοις (συρομένοις Ὠϊὰ 6 οἱ 18 Ὑοδ5,1) 
πολλάκις ἐμπίπτυσιν Ζιβ18. 505 }18. 15. 506 }16. θ19. τὰ σκέλη συμβαίνει πις4. 918 "19. 
802 26, 80. (εἰαάϊαβ Οαζαθ βοα!ρ. ϑϑρδάου Ο 11 825. ξύσμα. ἐν τῷ ἀέρι τὰ καλύμενα ξύσματα, ἃ φαίνεται ἐν 
Χιρμίαϑ ρἰδάϊαβ σαν ΥἼΠΙ 264. 80. Οτ. Κὶ 418. ΚαΖι 18, 24. δ᾽ ταῖς τῶν θυρίδων ἀκτῖσιν ψα 3. 404 48, 18. πιε 18. 918 39 

ΑΖΙΙ 186, 50. Βοάϊθ ξιφίας Ε' 89, 66.) (οἴ 816, υδὶ οὕτπῃ Οζα ἐκεῖνα ῥσὸ ἐκεῖναι Ιασϑπάστα υἱάἀοίατ, 
ξίφος. 1. τὸ ξίφος πῶς ἐκ τῦ σιδήρυ γίγνεται Ζγβι. 185 Ὁϊὰ ργδϑ). ᾿ 



Ο 
ο. ὅσα εἰς τὸ ο ᾧ τὸ ν τελευτᾷ, σκενυς ἔχει κλῆσιν τι 14. 

114 1. 

ὁ, ἡ. τό, οὗ Αχεσαϊυϑ Ρ109 086. - αιυϊουϊυθ οοαΐ οὔτι ΡΓῸᾺ 
ἰαϊοττοσδίνο, τί ἐστι ᾧ τοῖς ποιοῖς ἕκαστον τύτων ὑπάρχειν 
πέφυκεν Φεϑ. 226 20, 227 "1. --- δυθϊοαϊο τό ΡτϑΘροβῖθο 6 
φαοάϊεθοὶ τοῦ ϑυθδίπηθινὶ δ "νὴ ἐοτῖϊ, τὸ ὁὲ ἀμφοῖν λέγω" 
τὸ ὀλίγοι πρὸς τὲ ἔργον δεῖ σκοπεῖν Πδ15. 1800 387. γ18. 
1288 1 1. πο τό 6 ξϑιθῖϊνο Ρτορθ δὰ ΡΟΥΙΡμγαϑίη ἀ6}}- 
ἰθδεῖξ, τὸ τῆς ἀναπνοῆς ὑπάρχει τοῖς πεζοῖς ανδ. 4929. 

τὸ τῆς ἀλλοιώσεως, τῆς ἡδονῆς, τῆς ἐπιστήμης ᾧΦη 2. 245 ιο. 

420. 8. 246 829, Ῥ26, 247 325, 21, 80, 248 ΡΩ27. ---- ἀτίϊσα- 

1ὰ8 ἀοιποπδύταιῖνο πἀβυγραίαδ, τὸ ὰὶ τό, τὼ ἡ τά Ρβ24. 
1401 34. ΥγΥ1Ἱ1. 1418 322. 17. 1418 487. ρ19. 14835385. 86. 

1441 82δ. δηΐθ ργοποιηΐπδ γοϊδίϊνα ἐπὶ τῶν ὅσα βἰτι ΑὙΖ24. 
8δ 586. οβι 846580, 1888 48. ἀοπιοπβίταἰἰνα δάνθγ ἰδ] ἰὑθσ, 16 
τὰ μὲν ... τὰ δέ ΠΕῚ. 1802 51 4]. τῇ μὲν .«. τῇ δὲ 
μὸϑ. 881}80. 

ἐβελισκολύχνιον. ἐδὲν ἡ φύσις εἴωθε ποιεῖν ὥσπερ ἡ χαλ- 
κευτικὴ πρὸς εὐτέλειαν ὀβελισκολύχνιον Ζμδδ. 688 525. οὗ 
Πὸ1δ. 1299 "10. 30 

ἐβελίσκος. ἐπὶ τὸν ὀβελίσκον ἀναπαρῆναι θ68. 836 518. --- 
ὀβελίσκυς καταπηγνύωσι. περὶ τὸν τάφον Πη2. 1824 "19. 

ὃ ἐβελὸς ὠνόμασται ἀπὸ τῷ ὀφέλλειν, ὑπήλλακται δὲ τὸ φ εἰς 
τὸ β κατὰ συγγένειαν ἢ 589. 1561 "9. 

ὀβολιαῖαι τροφαλίδες Ζιγ20. 522 481. 
ὀβολὸν ἀποστερῆσαι πκθδ. 950 "26. ἡ λίτρα δύναται ὀβολὸν 

Αἰγιναῖον ἢ 486. 1550 312. τὸν ὀβολὸν λίτραν καλῦσιν οἱ 
Σικελιῶται 461. 1654 Ῥά4, 

ἐβολοστατικὴ μισεῖται Πα10. 1258 "2. 
ὄγδοος. ὄγδοον πόλεως μόριον Πὸ 4. 1291 284. 80 
ἐγκῶσθαι. ἃ ἂν ὀγκήσηται ὁ ὄνος Ζιιϊ. 609 838. 
ὀγκηρός (εἴ ὄγκος), Ρτορεὶθ πκὸ 10. 9376. ὀγκηρότερα πιδά. 

897 384. --- ποῖα ΡΒ φεύγοντες τὸ ὀγκηρόν Ἠδ18. 1121524. 
ὄγκος, δ σῶμα, ΟΡΡ κενόν Φγά. 208 Ρ28, 29. Γα8. 826 

ν20. ἐκ βαθέος ᾧὶ ταπεινὰ τὺς ὄγκχυς ποιῶσι Μμ9. 1086 ἃς 
412. νῷ. 1089 "14 (οἴ σῶμα δ6. 1016 "28). ὄγκος σώμα- 
τος ᾧδ1. 309"8. Οαϑ. 279"7. βϑ. 290 580. Ζμγ18. 614 
25, τὰ περιέχοντα τὺς ὄγκως ἀγγεῖα ΟὙΤ. 805 "15. Φὸδθ. 
218511. σχηματίζειν τὸν ὄγκον Γαι. 82115. στερεοὶ ἢ 
κοῖλοι ὄγκοι μβ8. 868 328. λοφωδης ὄγκος μβ8. 861 Δ4. 0 
ὄγκος σφαιροειδής, κυκλοτερής Οβι!. 291 11. 18. 294 48. 
14. 291 328, 298518. σφαίρας ἐναλίγκιον ὄ ὄγκῳ ων 108) 
Ἐ2. 916 58. 4. 978 9, τὸ ἀμβλὺ ὶ ὀξὺ τὸ ἐν τοῖς ὄγκοις 
κοινοὶ τῶν αἰσθήσεων ἐστιν αιά. 442 ὑθ, ,ὅγ78 μέγεθος τὸ σώ- 
ματος: ἢ τὸ παντὸς φύσις, εἴτ᾽ ἀπειρός ἐστι κατὰ τὸ μέ- 45 
γεθος εἴτε πεπέρανται τὸν σύνολον ὄὅ ὄγκον οα 2. 268}012. οἵ 
μα8. 3396, 840 57. ἐ ὧν μερῶν ὁ πᾶς ὄγκος συνέστηκεν 
Ζιαϊ. 486 δ1δ. πὰς ὁ ὄγκος φαίνεται πλήρης φλεβίων Ζιγδ. 
5151. ὁ τῆς γῆς ὄγκος δὶ πὶ μβϑ8. 858081. αϑ8. 889 »ρ, 
8407. β2. 854 Ρρ, ὄγκος ἐλάττων, μείζων, παχύτερος, 0 
μέγεθος μικρότης τῶν ὄγκων μβ8. 859 "12. ὃ 8. 386 380. 
9. 886 520, Φόϑ. 211 .482,}9. αά. 181 581. Γαδ. 825580. 
ὄγκοι αἰσθητοί 202. 151418. ὄγκος τῷ σώματος πολύς, 

ἐλάττων, κῶφος Ζμὸ 6. 682 }9. 14. 697 "25. λαβόντες δ’ ὄγκον 
οἱ μαστοί Ζιηϊ. 582 812. συγγενομένης. τῷ ἀνδρὶ ὁ ὃ ὄγκος 565 

ηὐξάνετο τῆς ὑστέρας ΖικΊ. 6838 512. οἱ ὄγκοι τῆς κοιλίας 

Ζμγι4. 616 "8. ὁ ὄγκος τὴς γαστρὸς (ανύσης). 66. 1486 
Ῥ48. οἴ ῬΆΠρρβοα ὕλη 198 δάη. ὅταν ἐξ ὕδατος. ἀήρ, 
μείζων ὁ ὄγκος γέγονεν Γαδ. 821 511. μαϑ. 84049. ὄγκος, 

ὅδε 495 

οΡΡ τὰ παθήματα Φδδ. 216}θ0, ὅ. 8. 826481. ἀϊδὲ βάρος: 
πολλὰ βαρύτερα ὁρῶμεν ἐλάττω τὸν ὄγκον ὄντα Οδ 2. 809 
"4,24, 808 582, 85. κινυμένων ἴσων ὄγκων Φζϑ. 289 584. 
ὁ ὄγκος τῆς πληρώσεως πχκβι. 380 47, -- Τρ ΙΔ ΡΒ ὄγκος 

τὴς φωνῆς ακ804 815, 25. --- ὄγκῳ. μικρόν, δυνάμει καὶ ἡ τι- 
μιότητι, ὑπερέχον ΗἩχΊ. 1118 δι: ἘΞ - ὄγκος τὴς λέξεως, ΟΡΡ 
συντομία Ργθ. 1401 ΡΩ6, 28. εἰς ὄγκον τῆς λέξεως τί συμ- 
βάλλεται Ῥηγβ. ὄγκος λόγυ τϑ]. 1565 "22 ΟῚ κόσμος 1571560, 
Βογθδυβ ΠΪ4] Ρ 59). πῶς αὔξεται ὁ τῷ ποιήματος ὄγκος 
ποϑά. 1459 Ρ28. 

ὄ δ γκος ϑάϊοοὶ, ὀγκοτέρα Ὑίνεται ᾿ σάρξ πλζϑ8. . 6652. 
ὀγκῶν. καταβαῖνον τὸ πνεῦμα τὰς φλέβας ὀγκόϊ υ8. 451 413. 

πκὸ7. 986011. ὀγκῶσθαι πλζϑ. 966512. 
ὀγκώδης. ρῥτορτίο βαρέα ὄρνεα, ὅσων τὰ σώματα ὀγκώδη 

Ζμδ12. 694511. ΖΎΥ1. 149}11. σώματα ὀγκωδέστερα, 
ὉΡΡ ἰσχνότερα ΖΎγΎ1. 149 ν82. βένασος ὀγκωδέστερόν ἐ ἐστιν 

ἢ βὸς Ζιιδ. 680 320. --- πρὸ τῆς κοιλίας αὐτῷ (τῷ οἱσο- 
φάγω) μέρος τι ὀγκῶδες, ῥτονθπίτίουϊαβ Ζμγ1 4. 614 "24. 
μόριον τυφλὸν ὸ ὀγκῶδες Ζμγ 14. 678 8. --- πὐν ἐν τὸ 
ἡρωικὸν στασιμώτατον ᾧ ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων ἐστίν 
πο24. 1489 586. 

ὄγκω σις τὸ ἀεὶ προσιόντος διὰ τῆς θερμότητος αν20. 480 58. 
ὄγχνη ἐπ᾽ ὄγχνη γηράσκει (Βοκπι ἡ 120) 617. 158222.,81. 

οὔ ὄχνη. 
ἃς ὅδε οἱ δὰ 66 τοίοσία 4086 βρααυπίαγ, νϑὶαῦ Ργθ. 1407}526. 

τεά. 182524. ΖΎΒΙ. 185 .519, οἱ δὰ δηϊθοθἀθηίῖβ τεά. 183 
228. ρά. 1426 δ10. - ἔσχατόν. τι τὸ γεγονότος, ὃ ἐπὶ 
τάδε θέν ἐστι τὸ μέλλοντος, ὅδ ἐ ἐπὶ τάδε ὑθέν ἐστι τῷ γε- 
γονότος Φζ8. 2841, 2. τόδε μετὰ τόδε, ἐνδέχεται τόδε 
ἣν τόδε κινῆσαι, τόδε δὲ τόδε εἶπι ΖΎβΙ1. 184 121, 28, 

4]. -- τὸ τόδε Βτδτωτηβῖϊοθ δἰξαϊβοδι βϑπυβ πθαῦγατα 
τιι4. 118 Ρ27. --- πρὸς τόνδε τὸν τόπον ἱ [ πρὸς τὴν γὴν 

μα. 841 "29. τόδε οτουῖπο ἰὰ εἰραίβοαί, «υοὰ ΒΘΏΒΙ θα Β 
Ῥατγοϊρίθαν, τὸ αἰσθητόν: ἀλλὰ μὴν ἐδὲ τῶν αἰσθητῶν ἂν 
εἴη μεγεθῶν ἐδὲ περὶ τὸν ὠρανὸν ὶ ἀστρολογία τόνδε Μβ8. 
991 586. (τάδε δὰ δἰρηϊβοαπάα τὰ αἰσθητὰ καὶ ἢ φθαρτά πρυτ- 
Ρϑῖας ΜΑ9. 990 "8 ΒΖ. μά. 1079 54.) ἰίδαιμθ Ατ ρὲ Ρτο- 
Βοιθθῃ τόδε ἱπάϊνι ματα ἀϊδίπραϊν 8. ξθῃθτθ οἵ ποίϊομϑ υπὶ- 
γοσβα], τόδε τὸ τρίγωνον. ὉΡΡ πᾶν τρίγωνον ΑὙὝΪ. 11.520. 
ἥδε καὶ ἰατρική, ὉΡΡ αὐτὴ ἡ ἰατρική Μβ2. 991 580. τόδε, 
ΒΥ καθ᾽ ἕκαστον Μ52. 1014 322,21. ορρ ἁπλῶς Μθ1. 
1049 524. ἢ 182. 1509 416, 18. Οα9. 218 812, οἵ ἁπλῶς 

ΡΤ1 51. ἰπάθ τόδε Αἴζ18. 1088 24. λ2. 106912. νῷ. 
1089"11, 082. Γαδ. 811 09,21, 28) οὖ ρ]αγυμιααθ τόδε τι 
1ζα υϑυγρδίανγ αὐ Θυηάθπὶ ἔδτβ δια ἰζατα πούίοπιβ Ββδθδὺ οὖ 
δϑηάθῃ,. νϑγὶ οἰδύθι δίαμθ ὑσία, οἵ ἀσία 8, Ρτβθοῖραθ 86, 

ὙΥΣ δὰ Κό. 310. κενόν, ἐν ᾧ ἡ τοδε Τι μηδ᾽ ἐσία τις 
σωματική Φδι. 214 512. τῶν ὑσιῶν ἑκάστην τῷ τῷδε 
τῷ ναστῷ καὶ τῷ ὄντι προσαγορεύει Δημόκριτος [302. 1514 
512. τόδε ὦ ὅν Γα8. 811 "28. πᾶσα ἐσία δοκεῖ τόδε τι 
σημαίνειν Κό. 810. ἡ ἐσία, ὼ ὅσα τόδε τι σημαίνει ΑὙγὙ4. 
1817. τὸ τόδε τι ταῖς ἐσίαις ὑπάρχει μόνον Μζ 4. 1080 
45, τόδε τι αὶ ἐσία Μκ2. 10601. Γαβ. 817 59, 21, 81 ΑἹ. 
τόδε τι, τόδε τι αὶ ὁσία ορροπίνας το]ϊαυΐβ οαἰδβοτιϊβ ψα 1. 
402 524. δ. 410414. β4. 416}18. Μζ18. 1038 "24. 4. 
1080}11.λ2. 106911. νῷ. 1089311,}83. Ορρ καθ᾽ ὑπο- 
κειμένα τινός Μβ5. 1001 582. οΡΡ τὸ κοινόν Μβε. 1008 
49. τι23. 118 588, 119 32, 4, Θ. δοηΐ δγῃ χωριστόν: τὸ χω- 
ριστὸν ᾧ τὸ τόδε τι ὑπάρχειν δοκεῖ μάλιστα τὴ ὑσίᾳ Μζ3. 



496 ὁδεύειν 

1029 528. 14. 1039 322. βγη εἶδος Μθ71. 1049 86. λϑ8. 
10710811, 18. μ10. 1086 Ρ26, 28. Γα8. 818 "82. ΟΡΡ τὸ 

ὑποκείμενον. ἡ ὕλη Μὸ8. 1011}25. Φατ. 191 512. οἴ ΨβΙ. 
412 51. (τόδε ἐν τῷδε, 6 ἔοτπια ἴῃ ταδίοσία Μζ ὅ. 1080 
518.) ορρ στέρησις Μη1. 10428. Γα8. 81815. ὅπερ 5 
τόδε τι ἐστὶ τὸ τί ἦν εἶναι Μζ 4. 1080 48. βγη ἐνέργεια 
Μμ10. 1081.518. --- (ἡ τῦδε παντός Φβ6. 198 412, τῦδε 
τῷ παντός εἰ ΒΖ ΑΥ 811 208.) 

ὁδεύειν. ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον ὁδεύοντες ὅ 85. 148011. 
ὁδήποτε ν ὅς. 10 
ὁδί. ἕτερον σημαίνειν τὸ μὴ εἶναι τοδὶ ἢ τὸ εἶναι μὴ τῶτο 

Ααά40. 51}1. κατὰ τοδὶ μὲν τὸ μέρος μβά. 380 "15. καλ- 
λιον ἔχειν τῇ γεγραμμένυ τυδὶ τὸν ὀφθαλμόν ΠΎ11. 1281 
514, εἴ τις τοδὶ διὰ τοδὶ αἱρεῖται Ἠη10. 1150 5856. πάντων 
πρῶται ἀρχαὶ τὸ ἐνεργείᾳ πρῶτον τοδί, ᾧ ἄλλο ὃ δυνάμει ι6 
Μλδ. 1071 519. --- τοδί ἰᾳ τὸ καθ᾽ ἕκαστον (οἴ ὅδε Ρ 495 
ν41) ΜΑΙ. 981 48, 11. 

ὀδμή. πάσχειν ὑπ᾿ ὀδμὴς ΨβΙ12. 4248, οἵ ἡὶ ὀσμὴ ποιεῖ "6 
(δορί βεῖταθ ἵπ νυ 1] ργὸ ὀσμή δχμίδοίας ὀδμή ργαθοῖραθ 6 
δοὰ Ε', νοϊαὐ! 424 Ρά, 6. β9. 421 "7, 8, 18, 27, 38, 29, 80, 30 
82 1). ἡ τὸ ταρίχυ ὀδμή πκητ. 950.516. ἡὶ ὀδμὴ διὰ θερ- 
μότητά τινα γίγνεται πκ18. 934}28. αἱ διαφοραὶ τῶν ὀδιμῶν 
φταῖ. 821 "40. : 

ὀδοντάγρα. ἐξαιρῶσι ῥᾷον τὶς ὀδόντας προσλαμβάνοντες 
ὀδοντάγραν ἢ τὴ χειρὶ ψιλῆ μχ21. 854 417. 35 

ὀδοντοφυεῖν. τὰ παιδία πότε ἄρχονται ὀδοντοφυεῖν Ζιη10. 
587}16, τὰ θερμοτέρῳ γάλακτι χρώμενα ὀδοντοφυεῖ θᾶττον 
Ζγεϑ. 189 51. ὅταν ἄρκτοι ἐκ τῇ φωλεῦ ἐξέλθωσι, τὰ ξύλα 
διαμασῶνται ὥσπερ ὀδοντοφυῦσαι Ζιιθ. 611 51. 

ὁδοποιεῖν αὐτά (τὸ κατηγορεῖν ἡ ἀπολογεῖσθαι) Ῥα1. 138 4 30 
48, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ὠὡδοποίησεν αὐτοῖς ΜΑΞ. 984 518. -- 
Ρ888 εἰ ὁδοποιεῖται ἡ ὁρμὴ γινομένυ τῷ ἀφροδισιασμῆ πὸ20. 
879 31. Ἢ 

ὁδοποίησις. ἀρχαὶ ᾧ οἷον ὁδοποίησις τῷ ἐπιόντι Ῥγ14. 1414 
ΒΩ1, 86 

ὁδὸς πολλὴ τίς Φ8δ12. 220580. δοκεῖ πλείων εἶναι ἡ ὁδὸς ὅταν 
μὴ εἰδότες βαδίζωμεν πε2δ. 888 "8. λ4. 9565 59. ὁδοὶ δη- 
μόσιαι, βασιλικαί οβ1841 55, 1848 524, 1858 524. ὁδὸς τῶν 
πλανήτων μα 8. 845 Ρ28. ποταμοὶ ὑποτεμνόμενοι τὰς ὁδυςς 
μβῶ. 8356.521. ὁδός ποιιθὴ οοπιοῖδθ χα ἐπὶ ᾿Αστείν ἄρ- 40 
χοντος ἀρρᾶτυϊ μαθ, 848 028. --- ὁδοὶ λεπτύνυσι τὰ πρό-. 
βατα Ζιθιο. 59680. ἡ γένεσις ὁδὸς εἰς φύσιν Φβι. 198 
518. ὁδὸς εἰς ὑσίαν ΜΎ2. 1008 Β7. ταὶ γένει διαφέροντα 
ἐκ ἔχει ὁδὸν εἰς ἄλληλα Μι4. 1055 37. φθορὰ ὁδὸς εἰς σῆψιν 
μδὶι. 819 "8. --- ἡὶ ὁδὸς τῶν λόγων, 6χ ογβίϊομθ ΓρΒιογδξῖβ, 45 
ἰδιπαύδτα μεταφορὰ κατ᾽ ἀναλογίαν αἰτίας ΡΎ1Ο. 1411 
δῷ. δαᾶάθῃι ταϑίϑρμογα Αὐ Ββαροῦ ἡ διὰ τῶν διαιρέσεων ὁδός 
Αδῦ. 9112. ἡ ἐπὶ τὰς ἀρχαῖς, ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ὁδός ΑὙγ28. 
8428. Ηα2. 1095 538. κἡὶ ἐπὶ τὸ ἄνω, ἐπὶ τὸ κάτω ὁδός 
ΑὙ21.8212. μιᾷ ὁδῷ (16 διὰ τῷ αὐτῷ σχήματος τῷ τ0 
συλλογισμϑ) δείκνυσθαι ΑὙ21. 8229, 82. ἰίδαυθ ὁδός 
Ροτίμαθ δς μέθοδος (οἵ μέθοδος) νἱἴδτα δὲ τϑιίοπθπι ἱπααὶ- 
τϑηὰὶ βἰρηϊβοαί, διαὶ ποίας ὁδ ληψόμεθα τὰς περὶ ἕκαστον 
ἀρχάς Αβ1. 5852 (δγῃ μέθοδος 532). α.21. 48.321. 28. 4ῦ 
421,87. 80. 4638. 81. 46 "24 (ϑγῃ μέθοδος Ρ2 6), 88. ὁδῷ, 56 
τἷα δὲ ταϊϊοπθ τβ2. 109}14. Γα 8. 824}85. Ζμα 4. 644 
517. --- πρὸ δδὺ κινεῖσθαι μχϑ1. 848.512, πρὸ ὁδῷ εἶναι, 
γίγνεσθαι Οβ12. 292 }9. Πθ8. 1838 585. Μη4. 1044 524. 
Ζγαβϑ. 118 24. βά. 1408. δό. 114 218. 

ὁδὸς τῶν θυρῶν ἡ ὁδὸς ἣν βαδίζυσι ταὐτὸν ὄνομα ρ28. 1485 60 
"20. 

ὁδὺς 

ὀδυίς. τὸ τῶν ὀδόντων γένος Ζιγτ. δ16 Δ28. ἄθδον Ζιβι. 501 
48-ὅ. 602 38. Ζγβθ. 146 .518-"20. ε8. Ζμγ!. ῬΆΠΙρρδοα 

«- 2 Ε} ὕλη 844. ἐξ ἀνάγκης γεώδη αὶ στερεὰν ὁ ὀδὲς ἔχει τὴν 
φύσιν, τὸ ἐκ τῶν ὀδόντων γεῶδες, οἱ ὀδόντες κατὰ τὴν τῶν 
ὀστῶν εἰσὶ φύσιν, τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν ἔχυσι τοῖς ὀστοῖς, 
ὦ τὴν αὐτὴν ἔχυσι φύσιν τοῖς ἄλλοις ὀστοῖς, ἐντὸς (τὸ στό. 
ματος) ὀδόντες ὀστέινοι Ζμβϑ. 655 "12. γ14. 614 ά. Ζιγϑ. 
611 411. α11. 498 32, Ζγβθ. 145 519,8, 8. ἐν ταῖς σια- 
γόσιν ἔνεστι τὸ τῶν ὀστῶν γένος, ὀστῶν τὴ μὲν ἄτρητον τὴ 
δὲ (ϑγη κάτωθεν ἄνωθεν Ζιββ. 501 Ὀ17) τρητὸν ἢ ἀδύνατον 
γλύφεσθαι τῶν ὀστῶν μόνον Ζιγ7. 516 326. ἅπτονται. καὶ 
συμπεφύκασι τοῖς ὀστοῖς, αὐξάνονται διὰ βίν μόνοι τῶν 
ἄλλων ὀστῶν, φλέβες ἀποτελευτῶσιν εἰς τιὴς ὀδόντας. τὰ 
χείλη τῆς τῶν ὀδόντων φυλακῆς ἕνεκα Ζγβ 8. 145 425,6, 
Ζιγϑ. 814522. Ζμβ16. 660 32. οὗ 659 "28, 82 (εῇ ΡΙδὶ 
Τίμι 75 0). ἐντὸς τῶν ὀδόντων αὶ γλῶττα, κἡὶ ἡλῶττα ὁλι- 
γάκις ὑπὸ τις ὀδόντας πίπτει Ζμὸδ. 682 518. γ8. 684 
085. --- ὀδόντων ἐκβολή, ἔκκρισις, βίᾳ συμβαίνει καὶ τῶν 
ὀδόντων γένεσις (Πϑτιοος βθηΐθης8) Ζγα 20. 728 21. εβ. 
189."15, 188 Ῥ28. ἐν ἑπτὰ ὀδόντας βάλλει (Ργιμαρ) Μνβ. 
1098 515. ὕστερον γίνονται, γίνονται ἐκ τῶν ὀστῶν Ζγβϑ. 
145 .520, 24, "δ. οἱ μὲν γίνονται τῶν ὀδόντων τ ἐκπίπτυσιν, 
οἱ δ᾽ ἐκ ἐκπίπτυσιν" ἐκπίπτυσι γενόμενοι τῷ βελτίονος χά- 
ριν, ὅτι ταχὺ ἀμβλύνεται τὸ εἰνὰ εὐθὺς ἅμα πάντας ἐκ- 

εἰν" οἱ πρόσθιοι γίνονται πρότερον, ἐκπίπτωσι ἡ φύονται 
πάλιν, γίνονται πάλιν Ζγεβϑ. 188 Ρ6, 8, 12, 80, 789 49, 14, 
δ16, βθ. 145}6,14. Ζιζ 22. 516 418. οἱ πλατεῖς φυίονται 
πολυν χρόνον, τὺς γομφίης ἐὀδὲν βάλλει τῶν ζῴων Ζγεϑ. 
189.516. ΖΙβΙ. 501 "4. 

1, διαφοραὶ κατὰ τὴν μορφήν. ὀξεῖς. α. ἀδηϊαα. δοπέί, 
ἀθηΐθβ ἰδοοτβηΐθβ. τοῖς ἀνθρώποις οἱ πρόσϑιοι ὀξεὶς Ζμγι. 
661 "8. Φββ. 198 "24. ἔνια τῶν ζῴων ὀξεῖς αὶ πάντας ἔχει͵ 
ὀξεῖς πάντες ἰχθύες ἔχυσιν, ὥστε διελεῖν μὲν δύνανται, φαύ- 
λως δὲ διελεῖν, ὀξεῖς πρὸς τὴν διαίρεσιν, ὀξεῖς  πολυστοί- 
χυς ἢ ἔνιοι ἐν τὴ γλώττη Ζμγ1. 661 "18. 14. 675 35. 1. 
662.512. Ζιβ18. 5805 .329. 1. 501 821. οὗ αν11. 476910. 
αἱ φῶκαι τὺς ὀδόντας πάντας καρχαρόδοντας αὶ ὀξεῖς ἔχυσι 
Ζμδ18. 6918. ὀξεῖς ᾧ ἐπαλλάττοντες, 5γῃι καρχαρόδοντες 
Ζμγ1. θ661}18. Ζιβι1. 501 3418. ὁ νέοι (κύνες) λευκὲς ἔχυσι 
ἢ ὀξεῖς τὰς ὀδέντας, οἱ δὲ πρεσβύτεροι μέλανας ἢὶ ἀμβλὲς 
Ζιβ2. 501}12. --- ὀδόντες ὀξεῖς ὦ μικροὶ ᾧ λεπτοὶ ὺ 
σκληροὶ τῶν στρομβωδῶν, κοχλιῶν, κόχλων Ζιδά. 528 Ρ28. 
Ζμδδ. 619 "δ. --- ὃ. ἱποίδοτοβ. ὁρίζυσι τύς τε ὀξεῖς ἢ τὶς 
πλατεῖς οἱ καλυΐμενοι κυνόδοντες, ἀμφοτέρων μετέχοντες τῆς 
μορφῆς, κάτωθεν μὲν γὰρ πλατεῖς, ἄνωθεν δ’ εἰσὶν ὀξεῖς 
Ζιβ8. 501 11. --- τοῖς ὀξέσιν ορρ οἱ πλατεῖς (Φβ8. 198 
024), ἀδηΐεβ τλοίαγθβ, ἀθηΐθβ ἐυθθγου]αίὶ. πλατεῖς ὀδόντας 
ἔχυσιν οἱ ἄνθρωποι, ἐκ ἔχωσιν οἱ ἰχθύες" οἱ πλατεῖς φύονται 
πολὺν χρόνον, τὸ ἔργον τῶν πλατέων ἐστὶ τὸ λεᾶναι, λεαίνειν" 
τῶν πλατέων ἐκ ἔστιν ἀμβλύτης, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ τριβό- 
μένοι λεαίνονται μόνον Ζμγ1. 661 58. 14. 876 47. Ζγεϑ. 
189510, 16, 188}}81, 88, οἵ ΖΙβ1. 50121. Ζγεβ. 788 
080. Υ] 588. Ορρ ϑἰϊδπι οἱ ἀμβλεῖς οὗ ἀμβλύς ρ 81 584 
οὗ ἀμβλύτης. -- γαμψοί, γαμψοὶ διὰ τὸ τὴν ἀλκὴν σχε- 
δὸν ἅπασαν αὐτοῖς (τοῖς ἰχθύσι) διὰ τύτων εἶναι Ζμγι. 
662 514. ὀδόντες κυνοειδέστεροι τῶν κυνοκεφαάλων Ζιβϑ8. 
502 .522. ἀνάσιμοι οἱ μεγάλοι τῶν ἀρρένων ἐλεφάντων, ορρ 
οἱ τῶν θηλειῶν κάτω βλέπυσιν Ζιβδ. 501 538. 

2. διαφοραὶ κατὰ τὸν τόπον. οἱ πρόσθιοι. ἀφπιδ8 ἱποῖβο- 
ΤῈΒ 8 ὈΥΪΏΟΓΟΒ, ΟΡρ τοῖς ἐντός, τοῖς πλατέσι, τοῖς γομ- 
Φίοις. τὰ πλεῖστα τις προσθίως ἔχει ὀξεῖς, τὰς δ᾽ ἐντὸς 



ὀδός , 

πλατεῖς Ζιβι. 501521. Ζμγ!4. 614584. Φβ8. 198 "24. 
τὸ ἔργον τῶν προσθίων ἐστὶ τὸ διελεῖν, διαιρεῖν Ζγε 8. 188 
581, 88. οἱ πρόσθιοι ἀσθενεῖς ᾧ εὐκίνητοι, ἐλάττονες τῷ με- 
γέθει τῶν γομφίων Ζγεϑ. 188 584, 189.518. γίνονται πρό- 
τερον τῶν πλατέων, τῶν γομφίων, ἐκπίπτυσι ἢ φύονται 
πάλιν Ζγεβ. 188 "6, 8, 80. --- οἱ ἄνθρωποι ὁξεῖς ἔχυσι τὰς 
προσθίως, φύει πρῶτον τὰς προσθίος ὁ τὰ μὲν (παιδία) τες 
ἄνωθεν πρότερον τὰ δὲ τὺς κάτωθεν, βάλλει τὸς προσθίως, 
πολλὰ πρὸς τὴν γένεσιν τῶν γραμμάτων οἱ πρόσθιοι τῶν 
ὀδόντων συμβάλλονται Ζμγ!. 661 "8, 16. Ζιη10. ὅ81}15. 
βι. 501 58. ---- οἱ πρόσθιοι τῶν πιθήκων Ζιββ. 502 330 Αὐδ. 
--- τὰ κερατοφόρα ὑκ ἔχει τὺς προσθίως ὀδόντας ἐπὶ τῆς 
ἄνω σιαγόνος, ἄνω ἐκ ἔχει τιὺς προσθίας, πδτὰ ἡ διδομένη 
τροφὴ εἰς τὺς ὀδόντας τὰς προσθίως εἰς τὴν τῶν κεράτων 
αὔξησιν ἀναλίσκεται ΖΙβΙ. 601 518. Ζμγ2. 668 036, 66432. 
τὰ: ἡλικίας ἐκ τῶν ὀδόντων σκοπεῖν, δγὰ διαγιγνώσκειν 
Ζιζ 20. 8ὅ15511. β2. 50111. --- οἱ πρῶτοι. ἀθφηῦθ8 ἱποῖ- 
βοτββ, ἀθοϊλιϊ. ἵππος βάλλει τὰς πρώτυς δ΄ τριακοντά μηνὸς, 

,  νΝ ᾿ ,, , --νΨν .- τὺς μὲν β΄ ἄνωθεν τὺς δὲ β΄ κάτωθεν κτλ, τῦ ὄνυ οἱ πρῶ- 
τοι, δεύτεροι, τρίτοι, τέταρτοι Ζιζ 22. δ16 51. 28. 617 519. 
--- ἀθῃῦθδ τροϊαγθβ τῶν μαλακοστράκων, τιν καράβων, ὁύο, 
ὉΡΡ οἱ πρὸς τὴ κοιλίᾳ Ζμδδ. 61810, 679 382, Ζιδ2. 626 
528. --- οἱ μέσοι ΖμΎ!1. 661 59, ἴᾳ κυνόδοντες (ν ἢ γ). ---- 
οἱ ἐντός, τελευταῖοι, ἔσχατοι, τλοϊΑγο8. οἱ ἐντὸς πλατεῖς, ΟΡΡ 
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οἱ πρόσθιοι ὀξεῖς Ζιβ1. 501.421. οἱ τελευταῖοι ἀνατέλλυσι 35 
ἢ περὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη, ἐνίοις ἤδη ἢ γηράσκησι γεγένηνται οἱ 

ἔσχατοι παντελῶς Ζγεϑ. 189 517, 18 (ν γόμφιος, κραντήρ). 

-- οἱ ἄνω, ἄνωθεν ὀδόντες, ἰᾳ οἱ ἐπὶ τῆς ἄνω σιαγόνος, 
ΟΡΡ οἱ κάτωθεν. δὲν τῶν κερατοφόρων ὀδόντας τὺς ἄνωθεν 
ἔχει Ζιιάδ. 6808, 2. β1. 501518. Ζμγ2. 668 "86. ἵππος, 
λέων πῶς βάλλει τὶς ἄνωθεν ἡὶ τὸς κάτωθεν Ζιζ 22. 526 
47, 81. 519}12. ἀνθρωπυ Ζιη10. 581}15. Ζμβ1θ. 689 
νῷ. --- οἱ ἄνω, ορρ οἱ ἐπὶ τῆς κοιλίας τῶν μαλακοστρα- 
κων Ζμδδ5. 619 386. --- ἔσωθεν, ἔξωθεν. ὁ σμῦρος ὀδόντας 
ἔχει ὦ ἔσωθεν ἢ ἔξωθεν Ζιε10. 542 521. ἔοτι ἴ4 διστοιχία 85 
τῶν ὀδόντων ΑΘ] Β ἃ ΙΧ 40 Αὐδ᾽ οἵ οἱ ἐντός. ---- πολλοὶ 
ἰχθύες ὼ ἐν ταῖς γλώτταις ἔχυσιν ὀδόντας ὼ ἐν τοὶς ὑρανοῖς 
Ζμγι. 862.41. Ζιβι8. 506 529. τοῖς καράβοις πρὸς τῷ τῆς 
κοιλίας στόματι ὀδόντες εἰσὶ γ΄, οἱ μὲν β΄ κατ᾽ ἀλλήλυς, 
ὁ δὲ εἷς ὑποκάτω Ζιδ2. 521 35. Ζμὸδ. 619 386. 

8. κατὰ μῆκος ᾧ βραχύτητα. ὀδόντες μικροὶ ὺ λεπτοὶ 
τῶν στρομβωδῶν, τῶν κοχλιῶν Ζιὸ 4. 528 Ρ28. ἡ θήλεια 
ἐλέφας μικρὸς ἔχει τὸς ὀδόντας ἢ ἐξ ἐναντίας τοῖς ἄρρεσι 
Ζιβδ. 501 588, οἴ ὙΝἹΘρταθηη οὐδ Ζοοὶ 9. οἱ παμμεγέθεις, 
μεγάλοι Ζγβθ. 145 "80, 84. μεγάλοι ἢ κοῖλοι τῶν καρά- 
βων, μεγάλοι ᾧ χαυλιόδοντες τῶν κροκοδείλων Ζιδ2. 521 
81, 8. 8. 527 14, 16, 28. β10. 608 39. --- τῷ ἐλέφαντος. 
ὁ μὲν ἄρρην ἐλέφας τις (δύο) μεγάλυς ἀνασίμως ἔχει, ἡ 
ὸὲ θήλεια μικρὸς ἡ ἐξ ἐναντίας τοῖς ἄρρεσιν, κάτω γαρ οἱ 
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ὀὸόντες βλέπυσιν' τύπτυσι τοῖς ὀδῦσι σφᾶς αὐτυΐς" τὸς 50 
τοίχυς καταβάλλει τὲς ὀδόντας τὺς μεγάλως προσβάλλων 
Ζιβ5. ὅ0180, 838. 11. 610516, 22. --- κατὰ ταὶς χρόας, 
τὴν κοιλότητα. οἱ νέοι κύνες λευκες ᾧ ὀξεῖς ἔχωσι τὲς ὀδόν- 
τας, οἱ ὁὲ πρεσβύτεροι μέλανας ἢ ἀμβλεῖς: τἄλλα ζῷα 
πρεσβύτερα γινόμενα μελαντέρως ἔχει τὺς ὀδόντας, ὁ δὲ δ6 
ἵππος λευκοτέρος Ζιζ20. 515511. β8. 601}15 (ν μέλας). 
οἱ τῶν Αἰθιόπων ὀδόντες λευκοί Ζγβ2. 186 .12. Ζιγϑ. 5117 
418. τι δ. 167511. πιθ6. 898 12, 16. ὁ ἐχῖνος ὀδόντας ε΄ 
ἔχει κοίλως ἔνδοθεν, οἱ κάραβοι β΄ ἔχυσι μεγάλως ἡ κοίλυς 
Ζιδ 5. ὅ80}24, 82. 2. 5211, 8. 8. 527 14, 16, 28. 

4. ἄλλαι διαφοραί. ἰσχυρὲς ἔχει λάταξ, ἀμία" ἰσχυροτέ- 

Υ. 

ὀδός 

ρθς οἱ κυνοκέφαλοι Ζιθῦ. 5951. ι87. 621 519. β8. 502 
422, ὅσοι πλείως ἔχυσι, μακροβιώτεροι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οἱ 
δ᾽ ἐλάττως αὶ ἀραιόδοντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βραχυβιώτεροι 
Ζιβ8. 501 "22. οἵ, αυ86 οἵῃ Βοβα ἴῃ ἔγβρτη, 8680] δὰ Οτῖ- 
Ρ68 ΠΙ 684: ᾿Αρ. φησὶν ὅτι ὅσοι πλείως ὀδόντας ἔχυσι, 
μακροβιώτεροι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ εἰσιν" οἱ δὲ ἐλάττως ἢ ἀραιό- 
δοντας ἔχωσιν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βραχυβιώτεροι γίνονται. διὰ 
τί τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀραιὸς ἔχοντες τὺς ὀδέντας βραχύβιοι; 
οἱ ἀραιόδοντες (ἀραιοὶ ὀδόντες οοἀὰ) ὥσπερ ἄν ἐλάττονας 
ἔχυσιν ὀδόντας ἐοίκασιν πι48. 896 480. λὸ!. 968 020. διὰ 
τί οἱ μανὲς ἔχοντες τὶς ὀδόντας μακρόβιοι πλδι. 968 
518. --- ὀδόντες ἕτεροι, ταυίαι!, οἱ παρακλίνοντες τὴν ἀφὴν 
τὴν ἀλλήλων, μαχητικοί, κατεαγότες, ἀλλοιότεροι τῶν (μυρ- 
μύκων) ὦ μεμττῶν Ζγεϑ. 189 310. β6. 145 326. Ζιι44. 
629}81. Ζμγ2. 662}84. δὅ. 678}}17. οὗ Ε' 806, 18. 
ΚαΖμ 125,10. --- μαρτιχόραν ἔχειν ἐπ᾿ ἀμφότερά φησι 
τριστοίχης τὸς ὀδόντας, διστοίχως ὀδόντας δὲν ἔχει τύτων 
τῶν γενῶν (Μαιατιαϊίαμι οἱ Ῥίβοίαπι), ὁ σμῦρος ὀδόντας 
ἔχει ἡ ἔσωθεν ἢὶ ἔξωθεν Ζιβ1. 501 321, 34. ε10. 542 521 
(οἵ βϑᾶρτα 385). τῷ ὀδόντι τῷ σκληροτάτῳ συνδαάκνων ὁ 
γλάνις διαφθείρει τὰ ἄγκιστρα (Ὀτεοῖξον ϑιτοίξθῃ νοῦ Ηθοδοὶ- 
ζβηθη ) Ζιι81. 621 ΡῚ Αὐϑ. 
ς ὅ: ἔστι περὶ τὸς ὀδόντας πολλὴ διαφορὰ τοῖς ἄλλοις ζῳοις 
ἡ πρὸς αὐτὰ ἡ πρὸς τὸν ἄνθρωπον Ζιβι. 501 38. τὰ ἔχοντα 
τῶν ἐναίμων ὀδόντας (Ματαπια]α, ἘΘρι1114) Ζμβ16. 659 
021, ὀδόντας ἔχει ὅσα τετράποδα ᾧ ἔναιμα ᾧ ζῳοτόκα 
(ΔΜ διμπια 4) ΖιβῚ1. 501.510. --- α. ὈΙΡΒγοάοηῖοβ Οσεη. 
ἀνθρώπυ Ζιβι. 501 "2, 8, 20. γ9. δ11518. η10. 681 15. 
Ζμγι. 6618, 9. ΖΎβ 2. 188.512. π68. 898 12, 18. τὰ: 
ἐν ἄλλα ζῷα ἔχοντα γίνεται ὀδόντας, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος ἐκ 
ἔχων, πολλὰ πρὸς τὴν γένεσιν τῶν γραμμάτων οἱ πρόσθιοι 
συμβάλλονται, Υἱΐδο ὈΓΟῚΒ βίρηδ ροηἱϊῦ ΓΆτῸΒ ἀθηΐθβ, δοῦσα 

Ἰοῦραθ 6880 Υἱΐδθ ρίυβ ὑγίρίπιία ἄυο ἀοπῖθβ Ζγβθ. 745 
Β10. οὔ Ζιη10. 587 "14. Ζμγ1. 661 15. 261. 1526 216. 
κυνοκεφάλυν, πιθήκυ ΖιβΒ. 502 522, 80 Αὐν. κυνός. τὸὺς 
κύνας διαγιγνώσκυσι τὸς νεωτέρες ἢ πρεσβυτέρυς ἐκ τῶν 
ὀδόντων, τίνας κύων βάλλει, οἱ μὲν ὅλως ὑκ οἴονται βαλ- 
λειν ἀθένα τὲς κύνας οἱ δὲ τὰς κυνόδοντας μόνον Ζιβῶ. 501 
5, 11 (6}Ὁ12. ζ.20. 5715511). ζ.20. δ15 256-10. λέοντος 
Ζιζ 81. 519 "12. 144. 629}29, 81. λάταξ τὰς κερκίδας 
ἐκτέμνει τοῖς ὀδῶσι Ζιθδ. 695 51. ἐλέφαντος, οἱ μεγάλοι 
Ζιβδ. 501 }80, 88. (1. 610316, 22. μωνύχων Ζμδ10. 690 
47, ἵππυ Ζιβ1. 501 "2. 8. 501}15. ζ22. 516 26, 1. 21.515 
νγ. ὄνυ, ὀρέως Ζιβι. 5012. ζ.28. 511 519. καμήλυν ΖμΎ 
14. 6141. τῶν κερατοφόρων ἐδὲν τὺς ἄνωθεν προσθίως ἔχει 
Ζιι45. 680 08. οἵ β1. 601 318. Ζμγῶ. 668 "88. οἱ τῶν ἐλα- 
φων. γέροντες ὀδόντας οἱ μὲν ὑκ ἔχυσιν οἱ δ᾽ ὀλίγυς Ζιιδ. 
6118. βοός, βονάσυ Ζιζ21. δ15 ΒΊ. ι45. 680 "2. προβά- 
των, αἰγῶν Ζιβ8. 501 "20 Αὐδ. οὗ Πονοβ 288. φώκης Ζιβι. 
501 322. Ζμδ.18. 691 }6. --- ὁ. ΜοπορἈγοάοπξεδ. ἰῃῦοσ Βο8 
χοίοτίαν ὕς. ὑκ ἐκβάλλει, ὅλως ἀθένα βάλλει Ζιβ1.501}5. 
8.5801}20. Ζγεϑ. 188 "1ὅ. --- ο. ὁ μῦς τὸ κῆτος ὀδόντας 
ἐν τῷ στόματι ὑκ ἔχει Ζιγ12. 819 .ν28. --- ἃ. κροκοδείλυ 
Ζιβιο. 508 39. 18. 612.321. θ71. 881512. --- 6. τὸ τῶν 
ἰχθύων γένος ἔχει μὲν ὀδόντας, τύτυς δὲ καρχαρόδοντας σχε- 
δὸν ὡς εἰπεῖν πάντας. πλατεῖς ὀδόντας ἀκ ἔχυσιν Ζμγὶ4. 
81551, δ, 7. 1. 662512, 14. αν 11. 416 010. Ζιβ18. δ0ῦ 
29, γλάνιος, σμύρε, ἀμιῶν Ζιι81. 621 1, 419. ε10. 542 
421. ὀδόντας ὑκ ἔχει ὁ ξιφίας 800. 1680 390. --- καὶ τῶν 
ἐντόμων τὰ μὲν ἔχοντα ὀδόντας παμφάγα ἐστίν, πολλὰ καὶ 
τροφὴς ἔχει χαριν τὺς ὀδόντας ἀλλ᾽ ἀλκῆς Ζιθ11. 596}10. 

Βεγ 
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498 ὀδυνὰν 

Ζμ85. 618}21. μεμττῶν, μυρμήκων (μνιῶν ΒΚ) Ζ2μδυ. 
618 17. 8. 6884, τὰ ἐμπροσθόκεντρα ὀδόντας ἐκ ἔχει 
Ζιδτ. 582 312. --- 9. τὰ μαλακόστρακα ἔχει ὀδόντας δυο 
Ζμδδ. θ61810, 24, 6719382. Ζιδῶ. 520 Ρ22, καρκίνυ, κα- 
ράβυ Ζιὸ. 626 98, 5211, 8. 8. 527}"14,16, 38. οΥ 2. 
521 35. --- ἃ. ἔχυσι 'τὰ μαλάκια περὶ τὸ στόμα δύο ὀδόν- 
τας Ζμδδ5. 6181 (Ε 806, 15). 9. 684 10, 680 "16 (ΑΖι 
1311). Ζιδι. 524 ΡΩ. πολύποδος, σηπίας 815. 1581 ΒΩ, 
8. 811.1581 082. --- ἰ, ἐχίνου, στρομβωδῶν, κόχλυ, κοχλιῶν 
(οΥ Ιμοδογὶ, ΜΏλουβ Ασομὶν 1846 ρ 460, 468) Ζιδδὅ. 580 1ὸ 
μΩ4, 82. 4. 5628 Ρ28. Ζμδδ. 618 028, 679 "δ, 680 55,5, 
28, 86. --- ἀ. ὄρνιθες ὅτε χείλη ὑτ᾽ πόώντας Ἶχυσιν ἀλλὰ 
ῥύγχος Ζιβ12. 504.520. Ζμβ18. 689}28. 71. 662 484. 
δ12. 692 }18. 

6. ὀδόντων ἔργον, διὰ τίν᾽ αἰτίαν γίνονται. τὸ διελεῖν ἢ 16 
δακεῖν ὀδόντων ἔργον ἐστίν Ζγεβ. 189 Ὀ17, 188 581, 838. 
Ζμὸδι1. 691 520. συνδακνειν., ἐκτέμνειν. τύπτειν ὀδῶσι, 
κατεργάζεσθαι τὴν τροφὴν αὐτοῖς, προσβάλλειν αὐτιίς Ζιι87. 
6211. 1. 61016, 23. θ6. 695". βό. 501 580. καμήλν 
ὀδόντες ϑδὲν προέργυ Ζμγι4. 6141. ἐνίοις χρήσιμος ἡ τὸ 
εἰς τὸ πλάγιον κίνησις Ζμὸι 1.691 δ, ἡ τῶν ὀδόντων φύσις 
τοῖς μὲν ὑπάρχυσα. πρὸς ἕν ἔργον τὴν τῆς τροφῆς ἐ ἐργασίαν, 
τοῖς ὸὲ πρός τε τῦτο ὼ πρὸς ἀλκήν" ὑχ ἑνὸς ἀριν ὁδὲ 
πάντα τὸ αὐτὸ ἕνεκεν τὰ ζῷα ἔχυσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ 
τὴν τροφήν, τὰ δὲ ᾧ πρὸς τὴν ἀλκὴν ἢ πρὸς τὸν ἐν τὴ 35 
φωνὴ λόγον ΖμγΎ1. 661 384, 86. β9. θ55 8. δό. 678}21. 
Ζγεβϑ. 188 58. οἵ Ζιδ!11. 688 "16. ,Ζμδ8. 684"81. 6. 688 
4, Ὑ1. 661 ΒΩ1, 662 "14. Αϑτα τὴν περιττωματικὴν ὑπερ- 
βολὴν τὴν ῥέωσαν εἰς τὸν ἄνω τόπον τοῖς μὲν εἰς ὀδόντας ἢ 
χαυλιόδοντας ἀπένειμεν ἡ φύσις τοῖς δὲ εἰς κέρατα, ΖμΎ2. 80 
668 "84. οἵ 8643. πιθῶ. 898 422, 35. κζ9. 948}81. ἢ 
ἔνδεια τῶν ὀδόντων Ζμγ14. 61410. τὸ ἀνάλογον τοῖς 
ἀλυς Ζγβέό. 148 Ὁ10. 

ἡ φύσις συνάγει εἰς τὸ γῆρας ᾿, τὴν τελευτὴν τὴν 
ὑπύλεσψν τῶν ὀδόντων Ζγβ6. 145 588. οἱ πλατεῖς τῷ χρόνῳ 86 
τριβόμενοι λεαίνονται μόνον Ζγεϑ. 189510. διὰ τί οἱ ὀδόντες 
ἰσχυρότεροι τῶν σαρκῶν ὄντες ὅμως τῶ ψυχρῶ αἰσθάνονται 
μᾶλλον; διὰ τί τῷ ψυχρὰ μᾶλ ον αἰσθάνονται ἢ τὸ θερμᾶ 
πλὸ. 968}22. 8.968}2 6. οἱ ἰατροὶ πῶς ἐξαιρῶσι τὰς ὀδόντας 
μχϑι. 8δ4516. πονεῖν τὸς ὀδόντας. καθαίρειν Ζιι44. 629 40 

029. 6. 612 421. 671. 881 812. 
8. ἀδηΐθβ ἴῃ 6618 ΓΒ ΔΟΘΟΓΏΠ,. ὀδόντες ὼ κάτωθεν καὶ μὴ 

ἄνωθεν, πλὴν ὁ μὲν δεξιὸς (ἔχε) μικρὸς ἅπαντας ὼ καρ- 
χαρόδοντας, ὁ ὁ ἀριστερὸς ἐξ ἄκρυ μὲν καρχαρόδοντας τὲς 
ὁ᾽ ἐντὸς ὥσπερ γομφίυς, ἐκ τὸ κάτω μέρυς ὁ΄ ἢ συνεχεῖς, 45 
ἄνωθεν. γ΄ ὁ συνεχεῖς Ζιὸ 2. 626 318. --- Βεττᾶθ ὀδόντες 
Φβϑ9. 200 "6. 

ὀδυνᾶν. αἱ ἀνάντεις ὁδοὶ τὴν ὀσφὺν ὀδυνῶσιν πε40. 888 584. 

ὀδύνη. ὀδύναι θανατηφόροι Ζμγ9. 612 880. 
ὀδυνηρός, ϑοπὶ λυπηρός Ῥβϑ8. 188656,7. πλῆγμα τῶν ἀγρίων 60 

σφηκῶν ὀδυνηρότερον Ζιι41. 6217 028. --- ὀδυνηρῶς. τίκτει 

ὁ πέλλος φαύλως ὸ ὀδυνηρῶς Ζιι1. 609 Ρ95." 
ὀδύρεσθαι. ὀδυρόμενος ἀναλίσκει Ηὸ 6. 1123 380. ὀδυρεῖται 

αὐτῷ πενίαν ρ19. 1488 3588. μικροψυχίας ὀδυρεσθαι ἐπὶ πᾶσι 
ἢ δυσφορεῖν αρῖ. 1251 "21. 

ὀδύρτης φθ. 812 54. οοπὶ ὀυσθυμικοός φ6. 818 .388. 
ὀδυρτικοί, ὉΡΡ εὐτράπελοι, φιλογέλοιοι (φιλογέλῳ 8ρε}), 

τὸ ὀδυρτικὸν ἐναντίον τῷ φιλογέλωτι Ῥβι8. 1890.»232, 28. 
- ὀδυρτικωτέρως διατίθεσθαι πρὸς ἁρμονίας τινας Πθδ, 
1840 842. 

Οδύσσεια πο4. 144951. 17. 1465 17. 24. 1460 385. 26. 

. 

60 

οἴδημα 

1462 59, περὶ μίαν πρᾶξιν ποϑ. 145δ1 329, 24, οὗ 28.1459 
58. ἡ ᾿Οδύσσεια πεπλεγμένον τὴν 1459 "15. διπλὴν τὴν 
σύστασιν εἰ πο18. 1458 "82. ἡ ̓Οδύσσεια καλὸν ἄνθρω. 
πίνε βίαν κάτοπτρον Ῥγϑ. 1406 ν12. 

Ὀδυσσεύς τ. 11118, 234. ᾿Οὐυσσεὺς Ἰκαάδιος ἀλλ᾽ ἐκ 
Ἰκάριος πο2δ. 1461 "7. "Ὀϑυσσεὺς Ηοπιδσίουβ Ῥαβθ. 1868 
4117. γ15.1416}12. πο16. 1454}26. 144. 1502 082, 
166. 1606 Ρ40. 170. 1506.1. νογβὰβ Ηοχαθσίοἱ δδγυηίαῦ 
ποϑ1. 1451 δ ( 212), ΠΘθ5. 1388 228 (ι 1), Ρβϑ.1880 
ν28 ( 504), ὁ κύων τὸ ᾿Οδυσσέως (ρ 327) Ζιζ20. 5151. 
ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿Οὐυσσέως ἔ 598. 1515 "271. --- ᾽Οδυσσεὺς 
ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ΣΣοφοκλέυς Ηη8. 1146.Ν21. 10. 1161 520, 
ἐν τῷ Τεύκρῳ (ϑορβοοιο, Νδυοῖ ἔν τ Ρ 204) Ργ1ὅ. 1406 
δῃ, ἐν τῷ Αἴαντι τῷ Θεοδέκτυ Ρβ28. 1899 029, 1400221 
(Νδαςοκ Ρ 623), ἐν τῇ ΣΣκύλλη ποιῦ. 1454 580 (Ναυοκ 
Ρ 852). -- Ὀδυσσεὺς ὁ τραυματίας (ἔτ 80 μος 18 Ναυοκ 
Ρ 182) πο14. 1458 084. ᾽Οδυσσεὺς ὁ ψευδάγγελος ποι. 
1455 318 (Ναυοκ Ρ 652). 

ὅζ εἰν. ὅταν ἐπ᾿ αὐτό τις ἐπιθὴ τὸ αἰσθητήριον τὸ ψοφὺν ἡ 
τὸ ὄζον Ψ ΨβΊι. 419.329. πάντα μᾶλλον ὄζει κινείμενα πιβδ. 
901 85. τῶν ἡβωντων οἱ χρῶτες ὄζυσιν πὸ 13. 8110931. 
ὄζειν νηστείας, γράσυ πιγ. 908 ν12. 9. 908 "24. δ24. 819 
428, ὄζειν θεὶν πκὸ18. 9871 "25, πόας (ἰλύος οἱ Α.8) Ζιθ8. 
595 949. ὄζειν καλόν͵ ἡδύ, εὐῶδες ἩΕΎ 2. 1281 411. πιβ8. 
90614. ὄζει ἱπρθσβοα δριμύτατον ὄζει τῶν ἀρωμάτων, 
ἥδιον ὄζει τῶν ῥόδων πιβτ. 907 .318. 8. 907 220. 11. 907 
Α8ὅ. 

᾿Οζόλαι. οἱ κληθέντες ᾽οζόλαι Λοκροί 650. 1568 “40. 
ὄζολις. (γένος τι πολυπόδων) ἣν καλῶσιν οἱ μὲν βολίταιναν οἱ 

δ᾽ ὄζολιν Ζιδι. 525 819 Αὐν. (Ὁ Π| 685 δΔάπ. Εοβα Ασ ΡΒ 
800. ἔοτῃ ϑδρίβ πιοβοβίθθβ 5..) νυ βολίταινα. 

ὄζος. ἀρχή τις ὁ ὄζος, τὸ κλάὸν ζ8. 468 "25, ὁ ὄζος ῥίζα 
τις ΜΧ].- 850 41, ὁ ἦχος περικάμπτει τὸς ὄζυς αχϑ02 486. 
-- ὁ Δικύμνιος ἐν τὴ τέχνη ἐπύρωτιν ὀνομαζει αὶ ἀποπλά- 
νησιν αὶ ὄζυς Ργ18. 141418. 

ὅθεν. ὅθεν δῆλον ὅτι ΠγΎ18. 1284311. ὅθεν αἱ μεταβολαὶ 
γίγνονται εἴρηται ΠεΤ. 1801 "84. ὅθεν δὰ ποσηθῃ αἰϊαποὰ, 
ᾳυοὰ δηϊθοραϊῦ, τοβογίαγ: ὁ τόπος ὅθεν ῥέωσιν οἱ ποταμοί 

14. 858817. ἀρχαὶ ὼ πηγαὶ τῶν στάσεων ὅθεν στασιά- 

σσιν [πὶ Πει. 1801}5. ,2.1802 "86. - τὸ ὅθεν ἡ ἡ κίνησις, 
ὅθεν ἡ τῆς κινήσεως ἀρχή, αἴτιον υἷς ὅθεν ἡὶ κίνησις Φβι. 
198.230. μὸδ. 883 529. αἢ. 889.581. Ηζ2. 1189 481 (0ρρ 
δ ἕνεκα). Οβ2. 285.528, θ16 (ϊϑι οὖ βγῃ ἀφ᾽ ὅ), οἵ κίνησις 
Ρ 391}14. ὅθεν ὴ ἀρχὴ τῆς πράξεως Ηε12. 1186 Ρ28. ὅθεν 
πρῶτον, ἐξ ὃ πρώτα Μὸ1. 1018 54, 7, 14 (οἴ ΒΖ δὰ β8.998 
228). ηεβθ6. 1222 021. 

ὀθνεῖος, ορρ συγγενεῖς Ηθ14. 1162 48. 11. 1160 836. ορρ 
συνήθης Ηδ12. 1126 "27. Ορρ φίλος Ηθ14. 1162 "82. ι8. 
1165}84. 9.1169"12, 21 (οοηὶ οἱ τυχόντες). αἱ οἰκεῖαι 

'πόλεις, ΟρΡ τῶν ὀθνείων τινές Πβ12. 1218 981. 
ὀθόνη. λεπτῆσιν ὀθόνησι (Εμωρ 2271) αἰῶ. 4838 51. 
Ὄθρυς θ16.. 84610. 
οἰακίζ εἰν τὸς νέυς ἡδονὴ ὼ λύπη ΗΚΧΙ. 1172 821. 
οἴαξ. πῶς ὑπὸ μικρᾷ οἵἴχκος μεγάλα κινεῖται πλοῖα μχϑ. 880 

529, Ζκῖ. 101 026. οἴαξ ὄργανον ἄψυχον, πρωρεὺς ἔμψυ- 
χον Πα4. 1253 "29. 

οἰγνύναι. ὅταν ἅπαξ οἰχθὴ ἡ ὑστέρα ἱζικη. 688 429. 

οἱ δεῖν. οἰδᾶσι τὰς πόδας Ζιθ28. 604 818. ζ21. 5718 59. τοῖς 
εὐνιίχοις τὰ σκέλη οἰδεῖ πὸϑ. 816.}81. οἰδησάσης τῆς πλη- 
γῆς πθά. 889 081. 

οἰδήματα καὶ ἐπάρσεις τῆς σαρκὸς περὶ τὰ σκέλη Ζιηά. 584516. 



Οἰδιπόδεια, 

Οἰδιπόδειαν Μέλητος καθῆκεν ἴ 585. 1518 021. 
Οἰδίπυς, δρίαπι ἱτδροάϊβθ Ἀγρυμμθηΐυτη πο18. 1458 311, 20. 

14.1458 7. Οἰδίπως ΣΣοφοκλέυς ποι4. 1458 "81. 1ὅ.1484 
58. 16. 1456δ518. 26. 1462 Ρ2. Οἰόίπυς (βϑοροο}18) πο 11. 
145625324. 38. 24. 1460 580. Οἰδίπος Καρκίνυ Ργιθ. 1417 ὅ 

ν18 (Νϑυοῖ ἔν τσ ῥ 620). --- Οἰδιπόδαν Λαῖν υἱόν δ 600. 
1518 "18. 

οἷὸμα. οἴδματι (Επιρ 849, 861) ανῖ. 418 Ρ15, 4714 55. 
οἴεσθαι, ορρ εἰδέναι Ρβ18. 188917. ρ18.148086. 1ὅ. 

1481}8. Αγθ. 15 515, οὔ 9. 16 528. ἀϊδὶ πίστις Βἰπι μΤ1. 10 
46218, 1ὅ, 41. δγα ὑπολαμβάνειν Ηη8. 1146 080, ΑὙΘ. 
15.815. --- ὁ μὲν οἰόμενος, ὁὀεῖν, ὁ ὁ ἐκ οἰόμενος Ηη11. 
1152. 360. ὁ ἀκρατὴς ἐχ ἃ οἴεται δεῖν πράττειν πράττει Ηεϊϊ. 

1186 "8. κ(ὶ βαλεῖν ᾧήθη Ηει0. 1185 "14, 16. οὔηεβ.1228 
58, 82. 8. 1224 ΡΩ1. ὁμοίως, οἴεται ἢ ὑκ οἴεται Μγά4. 1008 
11, -- οἴονται κρείττυς εἶναι, σαφές τι εἰρηκέναι Πεϑ8. 
1802 Β27. μβ8. 351 425. -- ὡς τινες οἴονται" ἡ αἰτία ἡ 
ποιήσασα, τὸς πρότερον οἴεσθαι μα4. 841 "8. β2. 854 58.,-- 
οἰητέον, ἐκ οἰητέον α ἀ6ς ο ἰηἴ, βέλτιον Παρμενίδην εἰρηκέναι 
8] Φγθ. 207 515. μβ2. 858 588. 8. 857 25. 8. 867 89. 20 

Ηκ3. 1118 28. 6. 1176}21. 9.11791. 10. 1179 588. 
ΠΎ18. 1284 527. η4.1826514. --- οἶμαι ραγοπιίμοίίοα ΑὙ1. 
118. ΜΑΒ. 990518. ζ16. 1041."1. ρ1. 1430 428. --- 
(οἴονται ἴῃ οοἀά αἰϊᾳυοίϊεθ ὁχ οἷόν 76 οογταρύαπι σοῦ 
Ρβι2. 1889525. 28. 1898 "28 4]. οἴεται ῥδδδῖγθ ὑβυγραυὶ 36 
ΗΙΙ. 1164 15. ἩΎ, 7.123811 ΕΥ̓ ΖΘΟΒ6 ζ818ο ορίηδῖαγ.) 

Οἴηϑεν. Δημωνίδυ τῷ Οἴηϑεν 886. 1689}26. " 
“ἴησις. ὑπεναντίον, τὴ αὐτῶν οἰήσει ποϑδ. 1461 58. οἴησιν 

ἐμποιεῖν τοῖς ἀκύυσιν, ΟΡΡ σαφώς εἰδέναι ποιεῖν ρ15. 1481 

540. 

οἰκεῖν. ἱπὶν οἱ περὶ δυσμὰς οἰκῶντες μβ6. 865 57. οἰκεῖν ἐπὶ 
τῶν ἀγρῶν, χωρίς, ἄποθεν Πεδ. 1805}19. γ9.1280 "17. 
τὸ πλῆθος τῶν οἰκόντων Πβ6. 1264 582. οἱ πρῶτοι οἰκή- 
σαντες ἢ κτίσαντες ΠΥ. 1215 0883. --- ἴγϑὴ8 α. ἨδὈϊΑ γα. 
οἰκεῖν ὄρη, ὕλας, τρωγλάς Ζιι 32. 618 "27, 12. 615 6. 11. 
615 511. οἰκεῖν μικρὰς πόλεις, τὸν Πειραιᾶ Πγ 15. 1286 
δ10. ε8. 1808 11. οἰκεῖν τὸ ἄστυ 511.1562 "18. . βάρ- 
βαροι τὴν ᾿Αρκαδίαν ᾧκησαν 549. 1568 Ρά4. περὶ τῆς δυ- 
νατῆς οἰκεῖσθαι χω ας μβ5. 862 3888. --- ὃ. Δἀτιϊηἰβίγατθ. 
χαλεπὸν οἰκίας ὃυο οἰκεῖν Πβ6. 1265 "26. ὧν ἄνευ ἀδύνατον 40 
πόλιν οἰκεῖσθαι, καλῶς οἰκεῖσθαι Πδ4. 1291 32. Ὑ12. 1283 
821. πόλις καλῶς οἰκυμένη, μέλλυσα καλῶς οἰκήσεσθαι 
Πβ5. 1268 382. 1. 1261 38. γ1.. 1284 588. εἰ ἐνδέχεται 
πόλιν οἰκεῖσθαί πὰ καθ’ ἑαυτήν Πη2. 1835 "2. --- ἡ οἰκυ- 
μένη Πη1.182122. μβα. 864 37. ἡ ,οἰκυμένη, ΠῚ κυκλο- 46 
τερής μβὅ. 862 517. τῆς οἰκυ μένης πλάτος ᾧ μῆκος πόσον 
κ8. 398"18. ὃ ὁρίζων τὴν οἰκυ μένην μβι. 365380. τὸ ἔξω 
τῆς οἰκυμένης πέλαγος κϑ. 39.216. --- ὁ ἥλιος μείζων τὴς 
οἰκω μένης ψγ8. 428 "4, 

οἰκεῖος. οἰκεῖα ἀοῇ ὅταν ἐφ᾽ αὐτῷ ἦ ἀπαλλατριῶσαι ἢ ἥ μή 80 
Ραδ. 1861 521. τὰ οἰκεῖα φαίνεται ἑκάστοις πολλῇ ἄξια 

Ηΐ1. 1164}18. ἡεξη4. 1289 516. οἰκεία χώρα. πόλις, ὍΡρ 
οἱ ἔξω τόποι, ὀθνεῖοι Πβο. 1265524. 12. 1218 081. καὶ οἰκεία 
Πβ9. 1270]. οἰκεῖαι πράξεις, ΟΡ ἐξωτερικαί Πυ8. 182 
5830. ἡ οἰκεία φύσις ΟὙ2. 801 36. μβά. 860524. ἡ οἰκεία 56 
ὕλη μδϑ, 819 520. ψβ2. 4144260. Μηά4.1044818 (εἴ 
ὕλη 6). οἰκεία φορά, κίνησις Οββ. 29052. γ3. 800 522 (0ρρ 
βίᾳ). μτῶ. 464526 (ορρ ξενική 326). οἰκεῖος τόπος Φὸ δ. 
212.588. 68. 258 "84. Οα7. 276 "12 (0ρρ ἀλλότριος). μβ2. 
855 484. ἀδύνατον ἕκαστον μὴ γενέσθαι κατὰ τὸς οἰκεισς 60 

χρόνυς Ζγὸ8. 169 »25. οἰκεῖα πάθη τίνα, οἰκειότερα πάθη 

ι6 

οἰκέτης 499 

Φηδ. 246 9,10. μδϑ. 8385 54. οἰκεία θερμότης, οἰκεῖον θερ- 
μέν. οἰκεῖον φῶς μβ5. 862 86. δ1. 8371917, 24, 26 (Βγῃ 
κατὰ φύσιν. ορρ ἀλλοτρία). 2. 819 22, 19. α8. 845.380. 
Ζμβ2. 649 31. γ8. 668 8. κατέδειξεν οἰκείῳ τε βίῳ καὶ ἢ με- 
θόδοισι λόγων ἢ 628. 1688516. σῶμα ὡρισμένον οἰκείῳ δριι 
μὸδ. 8382 .528. οἰκεῖα ὄργανα Πα4. 1263 Ρ26. οἰκεῖαι ἀρχαί 
ΑὙ2. ΤΊ 528, 1250. ὃ. 90}1. Ζγβϑ8. 141 080, 148 838. 
οἰκειοτάτη αἰτία μαϑ. 846 380. οἰκεῖον γένος τζδ. 14812. 
οἰκεῖον μέσον ΑὙΤΤ. 8018, 21. οἰκεῖος συλλογισμὸς καθ᾽ 
ἑκάστην ἐπιστήμην ΑὙ12. Τ1 289. οἰκείως, οἰκειότερον, οἰκει- 

οτέρως ἀποδιδόναι (βγη γνωριμώτερον, ΟΡΡ ἀλλοτρίως), οἰκεία, 
ἀπόδοσις Κ δ. 2 09, 38. 7. 6587, 899 ΝΖ (4 τὸ πρῶτον), 
1.38, 16,80. οὗ ἀποφάναι τῶν οἰκείων τι πο21. 1451 082. 
οἰκεῖα πάθη, ἀλλ᾽ αὶ κατὰ τὴν θσίαν Μι9. 1068 ν22. μ8. 
10718.516. οἰκεῖος λόγος ἕν ἐφ᾽ ἑνός Μὸ29. 1024 083. οἷ- 
κείως λέγεσθαι. ΟΡΡ κατὰ συμβεβηκός Φβ8. 195 08. Μὸ2. 
1014 57. οἰκεῖοι λόγοι, ορρ ἀλλότριοι, λογικῶς ἐπισκοπεῖν 
Φθ8. 264 ἘΠ 32. Πηϊ. 1828 088. ηεαθ. 1217 349, 2, 8 (εἴ 

οἰκειότερα ὼ ἧττον κοινά Ρβ22. 1896 Ὁ11). ἔχει τι οἰκείως 
τὸς λόγως Ζμβτ. 668 14. οἰκεῖαι ἐνστάσεις Οβ 18. 294 
δι. οἰκεῖα, τῷ λόγῳ ἐνδόσιμα,, ΟΡΡ ξένα ΡγΙά. 1415 37. 
οἰκεία λέξις, ὀνόματα οἰκεῖα τὴ ἕξει Ργ7. 1408 420, 81. 

ὄνομα οἰκεῖον, οἰκείως προσαγορεύεσθαι ΡΎ2. 1404 082. ρΡ26. 

1485."82. Βεῖ. 1182 411. δ1. 1119}88. μαϑ9. 847510. 

κυριώτερον ᾧ οἰκειότερον τῷ ποιεῖν τὸ πρᾶγμα πρὸ ὀμμά- 
των Ργ2. 1405}12 (εἴ ἡ οἰκειοτατη χρηματιστική Παι:. 
1258 920). --- ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς τὴν ὑπό- 

θεσιν Πζ1. 1811586. ἐν οἰχειοτέροις καιροῖς ποιητέον τὴν 
σκέψιν μβ8. 85828. Ζμβ14. 6θ58}18. Ζγβ4. 140}12. 
ἐν ἑτέροις οἰκειότερόν ἐστι διελθεῖν Ζμβϑ8. 650 }10, ἐν ἑτέ- 
ροις οἰκειότερός ἐστιν ὁ διορισμὸς Ζμγ14. θ14 420. - οἰκεῖος 
Φατα  Ἰαυῖβ, οἰκειότερος (ορρ ἀλλοτριώτερος), οἰκείως ΗΘ 14. 
1162 ὁδ. 110. Ἐ1Ὶ1.87; 16. Πγ16. 1281 58, 81. 1489 

580. τὰ οἰκεῖα (Θ τὰ τῶν φίλων δόγματα) ἀναιρεῖν Βα4. 
1096 818. -- οἰκεῖος ΘΟΙΒΌΡ 6 ἀδί οἱ ὁ ἔθμ τὴν κίνησιν 

οἰκειότατον εἶναι τῇ ψυχὴ ψα2. 402522. τὸ αἰσϑάνεσθαι 
ψυχῆς οἰκειότατον ψα2. 4066. ὀνόματα λέγειν οἰκεῖα τῇ 
ἕξει, ἐνδόσιμα οἰκεῖα τῷ λόγῳ, ἐνσταΐσεις οἰκεῖαι τῷ γένει 
ΡΤ. 1408 381. 14. 1415 57. Ὁβ18. 29411, γνώμας οἱ- 
κείας φέρειν τῶν πραγμάτων ρ12. 1480}. ἡεαθ. 1217 49. 
-- ς ἅδε οἰκεῖον ἅπας ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ ὺ φίλον Ηθ1. 
1155521. 14.1161 022. πάσῃ κινήσει οἰκεῖον τάχος δἷπὶ 

Ηκ2. 1118.582. 7. 1178 56. γά. 1111} 5. «12. 1101 580. 
ταὶ. 101.514. ἐφ᾽ ὅσον οἰκεῖον τῇ μεθόδῳ, Ηατ. 1098 428. 
ταῦτα οἰκειότερον ἐξακριβὺν τοῖς περὶ τὰ ἐγκώμια πεπονη- 
ψμας Ηα12. 1101 584. ἐκ τῆς οἰκειοτάτης φιλοσοφίᾳ (φι- 
οσοφίας ΒΙΩ τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν Μλβ.1018}4. 
- α δὰ οἰκεῖον τὴς διαλεκτικῆς, ἄλλης φιλοσοφίας, τῆς 
θέσεως, σκέψεως οἰκειότερον β'τη τα 2. 101 Ρῶ. βὅ. 112 88. 
Ηα4. 109681. 10. 1099 Ρ14. θ2. 1185 59. ι8. 1165 »20. 

Χ10. 11719}80. ΠΎΒ. 1276.517. πλησιαίτερα ἡμῶν ἡ τῆς 
φύσεως οἰκειότερα Ζμαῦ. θ458 58. 

οἰκειότης ἢ κηδεία Πβ3. 1202 811. οἰκειότης πρὸς ἀλλήλως 
Πβ4. 1262519. εἴδη φιλίας ἑταιρεία οἰκειότης συγγένεια 
Ρβα. 1881 84. --- καθ᾽ ὁμοιότητά τινα ἢ οἰκειότητα ἡ 
γνῶσις Ηζ2. 11839.411. 

οἰκειῶζνται οἱ θεαταὶ ταῖς πρώταις ἀκοαὶς Πη11. 18868.080. 
οἰκέτης, βγὼ δῆλος, ορρ δεσπότης, ἐλεύθερος Ζγβ 8. 144 

520. ἡμαϑά. 1194 481, 85. 178. 1507 "22. 89. 1492 86. 

ὁ βὺς ἀντ᾽ οἰκέτυ τοῖς πένησιν Πα2. 1252 "12. ἡ τῶν οἰκε- 

τῶν κόλασις Ῥβϑ. 1880 216. 

Βυγ9 
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500 οἰκετικός οἰκόπεδον 

οἰκετικαὶ διακονίαι (οὔ δυλικός) Πβ8. 1261 586. 1097 320. γεβι. 1219 514. ὴ οἰκοδομικὴ πότε τελεία Ηχῦ. 
οἴκημα. θ82. 832 528. 128. 842 "25. πκεϑ. 940 86. ἐν μι- 1174 420. τὸ οἰκοδομικὸν αἴτιον οἰκίας Φβδ. 196 »26, ἐν 

κρῷ ὼ ἐν μεγάλῳ οἰκήματι τὸ ἴσον πὺρ ἧσσον ἐν τοῖς τοῖς οἰκοδομικοῖς ἔργοις κινῶσι μεγάλα βάρη μχ18. 888 ΤῊΝ 

μείζοσι θερμαίνει Ζμγά. 6671 ."25. οἰκοδόμος. τί τὸ ἴδιον οἰκοδὸ τεῖ. 186 "86. τῇ διανοίᾳ ἢ 
οἴκησις. τῶν ἀγρίων ὀρνέων αἱ οἰκήσεις πῶς μεμηχάνηνται δ τὴ αἰσθήσει ὁρισάμενος ὁ οἰκοδόμος τὶν οἰκίαν μα 1. 889 

Ζι11. 614}81. ζῷά τινα ἐν ταῖς οἰκήσεσι συνανθρωπεύεται 517. οἰκοδομᾶντες οἰκοδόμοι γίνονται Ηβ1. 1108 238,11. 
Ζιθ14. 599 821. οἱ ἐλέφαντες ἀνατρέπυσι τὰς οἰκήσεις ἅτε οἰκοδόμος ἴῃ ΘΧΘΙΊΡΙΟ ἀλλαγῆς Ηεβ8. 1188 87. οἰκοδόμοι 

φαύλως φκοδομημένας Ζιζ 18. 572 1, κοινωνεῖν τῆς οἰκή- Ῥᾶτβ οἰν ται Πὸ4. 1291514. --- τὸ ὑγιαάζειν τὸν οἰκο- 
σεως ΠΎΙ. 1270 38. ἡ τῶν ἰδίων οἰκήσεων διάθεσις Πη11. δόμον κατὰ συμβεβηκός Με2. 1026 Ρ87. 
1380921. ὁ ἐλευθέριος καθαρὸς περὶ οἴκησιν αρ. 1250}29. το οἴκοθεν εὐθὺς ὑπάρχει παισὶν ἔσιν ΠδῚ]. 1295 Ῥ16. 
-- διὰ τὸ τὴν οἴκησιν ταύτην ( 8 Ραγίθμι τῆς οἰκυ μένης οἴκοι. ἡ εὐγένεια παρ᾽ ἑκάστοις οἴκοι τίμιος Πγ18. 1288 585. 

8. ὨΟὈΪ8 Βα ἰ αίθπ) κεῖσθαι πρὸς ἄρκτον. μβδ5. 86858. --- οἰκονομεῖν. ἱπὲγ μὴ πρὸς ἕνα σκοπὸν οἰκονομεῖν οβ1846 
αἱ ἀδέσποτοι τῶν οἰκήσεων ( 6 τῶν οἰκιῶν) Ηθ12. 1161 41. 410. --- ἔγβῃβ οἰκονομεῖν τὰ ἐπὶ τῶν ὠγρῶν Πβ5. 126452. 

οἰκητήριον θεῶν οἐρανός κ2. 39115. 8. 898 84, Δρυόπων πολιτεία ἀρίστη ἡ ὑπὸ τῶν ἀρίστων οἰκονομε μένη ΠΥ 18. 
οἰκητήριον ἡ ̓ Ασίνη ῇ 441. 1850 341. 16. 1288.284. ὁ νόμος πάντα οἰκονομεῖ τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν 

οἰκητικός. τῶν ζῴων τὰ μὲν οἰκητικαὰ τὰ δὲ ἄοικα Ζια]. κθ. 4009"15. --- ὁ Εὐριπίδης τὸ ἄλλα ὑκ εὖ οἰκονομεῖ 

488 421. πο 18.1458 329. ---ἧἕἔ πιρὰ καλώς οἰκονομήσασθαι τὼ περὶ 

οἰκία. 1. δϑᾶὰθβ. οἰκίας λόγος συνειλ. ̓ἡμμένος τὴ ὕλη, ἄνευ τὴν τῆς γυναικὸς ὁμιλίαν οαϑ. 1848 328. 

ὕλης ψαΙ. 408 "8. Μλ8. 1070.31θ, 14. 3. 10483415. Φαά. οἰκονομία. περὶ οἰκονομίας Πα8- 18. (οὗ 8. 121818.) οα. 
188 218. Ζμαι. 6839 }18. β1. 846 321. ἡ οἰκοδόμησις (ἐποί- 20 οἰκονομίας μέρη χρηματιστική, κτητική Πα. 1288 "12, 10. 
σε) τὴν οἰκίαν Ζγβι. 184 Β17. ἡ οἰκία τίνος ἕνεκα Αδ 11. 1258528. 4. 1268 524,18. 1259 "18. οἰκονομία ἑτέρα ἀ ἀν- 
94}9, θεμέλιος πρότερον οἰκίας Γβιι. 8337 18, 81. Ρβ19. δρὸς καὶ ἢ γυναικός Πγ4. 1277 "24. ἀνδράσιν οἰκονομίας ὑθὲν 
1898.48. ΑδΙ12. 9582. οἰκίαν ποίαν δεῖ παρασκευάζειν μέτεστιν Πβ5. 1204}6. --- ἡ βασιλεία πόλεως ὼ ἔθνυς 
οαθ. 1848 524- «88. --- ἡ καιομένη οἰκία ; Ζγα18. 134 488. --- οἰκονομία Πγ14. 1288 588. οἰκονομία. ἀϊβε δεσποτεία, πο- 

2. ἄοταυβ, ἔα ] 8. τίνων κοινωνία, ποιεῖ οἰκίαν ἡ πόλιν. Πα2. 25 λιτική, βασιλική, Παϑ8. 1263 819. τὴν πολιτείαν τετάχθαι 
1258 218. 611. 1259588. ἡ τῷ εὖ ζὴν κοινωνία ὼ ταῖς τοῖς νόμοις τὴ ἄλλη πολιτείᾳ Πε8. 1808 582. οἰκονομία, 
οἰκίαις ἢ τοῖς γένεσι ΠΙγ9. 1280 "84 (οὗ περὶ ὀλίγας οἰκίας ἀϊδὲ νομοθεσία, πολιτική Ἠζ8. 1141 082. - οἰκονομία 'βα- 
αἱ κάλλισται τραγῳδίαι, συντίθενται πο18. 1468.19. 14. σιλική οβι84ὅ ν12, 19-28, σατραπική 0681845"12, βΕν 
1454 512). πρότερον ᾧ ἀναγκαιότερον οἰκία πόλεως Ηθ14. 85, πολιτική .β1845 512, 1846 85-8, ἰδιωτική 9β1845}12, 
1162 218, ηεη10. 12421. Πὸ 8. 1289 28. ρα]. 183485160. 50 1846 848-18, ᾿᾽Αττική οαθ. 1844 581, 1948 418. -- οἰκονο- 

οἰκία ἐστί τις φιλία γξη10. 1242 828. μέρη οἰκίας ἄνθρωπος μίαι (ῥγο Ξοπογθίο): ἐν ταῖς οἰκονομίαις ἡ βελτίστη τροφὴ 

. κτῆσις οα3. 1848 418. Πα4. 1258}28. τῆς πρώτης οἰκίας, τέτακται τοῖς ἐλευθέροις Ζηβ. 144 518. ἐν ταῖς μεγάλαις, 
τῆς τελεία οἰκίας τίνα μέρη Πα2. 1352 010. 8. 1268 "6, 4. ταῖς μικραῖς οἰκονομίαις τί χρήσιμον οαθ. 1845 384, 1, 
β9. 1269 δ1δ. γ4. 1271 51. πᾶσα οἰκία βασιλεύεται ὑπὸ 1844 088, 
τῷ πρεσβυτάτυ, ΠαΣ. 1252 }21. ἡ τέχνων ἀρχὴ ὼ γυναικὸς 88 οἰκονομικός. οἰκονομικὸν ζῷον ἄνθρωπος ἽΕ710. 1242 "28 (ἵ 
ὺ πάσης τῆς οἰκίας ΠΎΘ. 1218 088. --- χαλεπὸν οἰκίας δύο πολιτικός, κοινωνικός, συνὸναστικός). ὁ πολύπυως οἰκονομικός Ζι 
οἰκεῖν, γεωργεῖν Πβο. 1266 "26. 8. 1268Ὀ1. 81. 622 44, -- ἡ οἰκονομική, ἀεῦ ΠΎΘ.1278.}88, τοίδυϊυγ 

οἰκίζειν νήσυς, πόλεις Πβιο. 12711}89. ρ8. 1428 581. οἵ ἰπίον τος ἐντιμοτάτας τῶν δυναϊμεων Ηαὶ. 1094 08. Π.αΙ0. 

κάτωθεν τόποι ὕστερον ᾧκίσθησαν μαι4. 882 38. 1258340. τί αὐτῆς ἔργον ὦ τέλος ἨαῚ. 1094 59. Παϑ. 
οἰκίσκος. αἱ βάλανοι οἷον ἐν οἰκίσκοις εἰσίν φταῦ. 820}10. 4 125789, 80. οαἹ. 1848 "8. αἰδοῖ χρηματιστική Παϑ8. 1280 
οἰκιστής. ἀπέστειλαν Τάραντος. οἰκιστας Πετ. 1806981. 410 8η4. οἰκονομικῆς μέρη τρία, δεσποτική, πατρική, γαμική 

οἰκογενής. ἀλεκτορίδες οἰκογενεῖς Ζιζι. 558 520. Πα12. 1259 487. οὗ 8.1258 "6, ἡ οἰκονομικὴ βασιλεία τις 
οἰκοδομεῖν. οἰκοδομῦντες οἰκοδόμοι, γίνονται Ηβ1. 1108 5838, οἰκίας, μοναρχία ΠΎ14. 1385 "82. αἴ. 125519 (ἀϊδὺ πο- 

11, ἡ οἰκοδόμησις ἐστιν ἐν τοῖς οἰκοδομυμένοις Ζγα 32. λιτική). οαἹ. 1834881. καὶ οἰκονομική, ἀἰδὲ πολιτική, πρότερόν 

180}8. ὅτε τὸν νεῶν φκοδόμυν Ζιζ 24. 511080. αἱ μέ- 45 γενέσει πολιτικῆς οα1. 1848 81, 18. πολιτικὴ ᾿ οἰκονομικὴ 
λιτται οἰκοδομῶσι τὰ κηρία Ζιι40. 6328 ν27. -- ἀπὸ τῶν Ἂ φρόνησις Ἴεα 8. 1218 ν18. - τὰ οἰκονομικα Πα4. 1288 
ἄριστα ᾧχοδομημένων τῷ (ἀνθρωπίνυ) σώματος ὁ ἅλιος ΡΩ7, σοφίσματα οἰκονομικά οβι846 482-1858 Ρ27. --- οἰκο- 
ἀφαιρεῖ, ἃ ἥκιστα δεῖται ἀφαιρέσεως πα 53. 865 088. ε84. νομικὲν δίκαιον, ἀϊδθὺ δεσποτικόν, πολιτικόν Ἠε10. 1184}17. 
884 08, λζϑ8. 966 380. 18ὅ.1138 "8. ἡμα84. 1194 20. οἰκονομικαὶ ἐπιμέλειαι. ἀϊδὲ 

οἰκο δομὴ Δεσβία Ἠε14. 1181}80 (Υ] οἰκοδομία). 60 πολιτικαί Πδ 15. 1299 328. --- τὸς οἰκονομικιὸς ἃ τις πο- 
οἰκο ομήματα ἱεραΐ Πη12. 1881 "6. πόλις κοσμυ μένη ἀνα- λιτικός Ἠζ ὅ. 114010. οἰκονομικός, ἀϊδὺ πολιτικός, βασι- 

θήμασι ὸ οἰκοδομήμασι Πζτ. 1821 388. καὶ ἐκ τῶν οἰκοδο- λικός, δεσποτικός Πα!. 1252 38. 
μημάτων ἀκρόπολις Ρ1. 1421 58. οἰκονόμος. διαθεῖναι τὰ παρὰ τῆς φύσεως προσύκει τὸν οἶκος 

οἰκοδόμη σις, δχθιηρίαπι γενέσεως, ἐντελεχείας τῷ κινητῷ νόμον Πα 10. 1258 825 844. οὗ Ὑ11. 1282 421]. οἰκονόμος, 
Ηη12. 115214. ηεβ1.1219.315. ΦΎΙ. 201 318, "9-18. δ Οοπὶ ἄρχων ΠαΙ0. 1258.581. σομΐ βασιλικός, ἀἰἶδὺ τύραννος, 
Μχϑ9. 10605}19. Ζμα!. θ40516. βι. 6468. Ζγα22. 130 τυραννικός ΠΕῚ1. 1815}1, 1814 7, ἀϊδὺ δεσπότης, πολιτι- 
08, β1. 1845171. κός, βασιλικὸς ΠαῚ. 1352511. οἴ 8. 1256 088, οἰκονόμυ 

οἰκοδομία ἡεα 5. 1216}8. ἐν ταῖς οἰκοδομίαις Ζμγ ὅ. 668 εἰδὴ οαθ. ὥσπερ οἰκονόμος ἀγαθός, ΕῚ ὴ φύσις ἀθὲν ἀπο- 
416. βάλλειν εἴωθεν Ζγβ6. 144}10. --- οἰκονόμος τῆς τῶν ἀχυ- 

οἰκοδομικός. ἡ οἰκοδομικὴ εἶδος οἰκίας, τὸ κινῶν, τῆς οἶκο- 60 ὄντων ὑδονῆς (ἀρὰ ΑἸοϊάδπι) Ργϑ8. 1406 827. 
δομικῆς τέλος οἰκία Μλ4. 1010 "88, 29. ε3. 102610. Ηαδ. οἰκόπεδον. οἰκοπέδων διαίρεσις Π6. 1265 "24, 25. 



οἶκος 

οἶκος. 1. δοᾶρ8. βασίλειος οἶκος κθ. 898 516. --- 2. ἱ ᾳ οἰκία, 
γένος. οἶκοι ὀρφανικοί οβ1849 Ρ1δ. τις οἴκους ἴσυς δεῖν δια- 
μένειν ἢ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν Πβ6. 1265"14. πᾶς οἶκος 
μοναρχειται Παῖ. 1255 Ρ19. 

οἰκτίζειν. τὸς μετὰ σπυδὴς διαγράψαντας οἰκτίσειεν ἄν τις 5 
᾿ τῆς μικροψυχίας κὶ. 391 22. 
οἶκτος. ὅσα μὴ πραττόμενα ἢ οἶκτον ἢ δείνωσιν φέρει ῬΎΙ 6. 

1417512. ᾿ 

οἰκτρός, οοαὶ δεινός, δγαι ἐλεεινός ποῖά. 1458 14, 1. σὸς 
οἰκτρὸς πατήρ (ἴτ ἔτλρ; δάθβρ 66) Ρβ28. 18971"19. 10 

οιλεύς. Αἴας ὁ ᾿Οἰλέως Γ 696. 1678 51. 
οἰνάνθη. 1. ανῖβ, πότε ἀφανίζεται Ζιι49Β. 6388 51 δ. (νἱ βοτὰ 

(δζϑθ, γπδηΐμθι Ὑβοῖιδθ, μδβδΌγηι ΑἸ ογίο. ϑιαχίοοϊα οϑ- 
Ὡδηΐδο Βοίοη ἀθ 18 παῦ ἀθ8 οἴβθδὺυχ ΥἾΙΙ 12, Ἃθβῆοσ ἰῇ 
οϑηδηῖῃο, Βγίββοη οὐηῖ ΠΠ449, ΕΔΥ ΒΥΏΟΡΒ ἃν 75. ἔοτῦ 1δ 
Ρϑττα Ρ] πὶ! ΟΠ ὅ50. 5 Π΄219. ἴῃ ἱποϑυῦ τϑὶ 8 159, 154. 
ΟΥ. ΑΖΙ1 102,18.) --- 3. ρἰδηῖα. βοστρύχια οἰνανθης 
Ζιε18. 549 038. (ἔοτε Ῥδγοηυομία βογρὶ 0116 ες ΕὟΔΔΒ 
108.) 

Οἰναρέα πόλις ἐν Τυρρηνίᾳ 8694. 881 082. 30 
οἰναίς. γένος τι τῶν περιστεροειδῶν, μικρῷ μείζων τῆς περι- 

στερᾶς, ἐλάττων φαβός Ζιει 8. 544 Ῥ6 ΑὐὉ. 63. 598519,20. 
διτοκεῖ Ζιζ1. 558 028. τοίογίαγ ἰηύογ τὸ καρποφαγῶῆντα ἢ 
ποοφαγῶντα, τὰ φθινοπώρυ ᾧ φαίνεται μάλιστα ᾧ ἁλίσκε- 
ται, πῶς ἁλίσκεται Ζιθβ8. 698 516, 18, 21 ΑὐὉ. 271. 1527 35 
414, 17, 21. οΥΓ Βοβθ Αὐ ΡΒ 288. (νἷπαρὸ δζϑθ, οὐβϑὴ Α]- 
Ῥοτίο οὔ 851 294, δ94. τυρὶ] δ βοδ]ρ, 16 ρίρθου διραγὰ 
Βοίοῃ ἀβ ἰὰ παῦ ἀθβ οἰβθδὺχ ῪΊ 22. 16 ρίξϑοῃ ϑδδυναρθ ΒΔΥ 
οὐ ϑϑίοσπ ἰβὺ ἀθβ οἰϑοδῦχ 160, 168. 16 ρίρβϑοῃ νἱθϑυχ 
ΟΠ 648. Οοἰσθδα ταϊρταίοσία δ0. ΟοἸυμπαθα οϑηδβ Ον. α 45. 80 
ΑΖΙΙ 105ς. Οοϊυπιδα ᾿ἰνία 80 185, 101. οΥ Μ 800.) 

Οἰνεύς Ρβ23. 18391}19 (Νδιοῖ ἔν ἰσ ἔγ δάϑβθρ 56). ὁ ἐν τῷ 
Οἰνεῖ πρόλογος ΡΎ16. 141115 (Ευτὶρ ἔτ 663). Γόργη Οἰ- 
νέως θυγάτηρ 590. 1576 524. 
ἰνηρός. ἡ ὑγρότης ἡ οἰνηραά ὑγρὸν οἰνῶδες πγ15. 813 86 οἰνηρός. ἡ ὑγρότης ἡ οἰνηρά, βγὰ ὑγρὸν οἰνῶδες πγΎ1δ. 

8420, 17. τὰ ἐν αὐτοῖς ἡ 28 οἰνηρᾶ χ, ἄπεπτα ὄντα πΎ17. 

8186. --- μέτρα οἰνηρά, σιτηρά ΗΕ10. 1186 52. 
οἰνοποσία. ὅσα περὶ οἰνοποσίαν ἢ μέθην πγΎ1. 811 351-85. 

810 528. 

οἰνοπωλεῖν 682. 882 "22. 
οἰνοπώλης θ82. 882 521. : ᾿ 
οἶνος. ΒγΥω μέθυ Φα2. 185 09. οἶνος ὕὑδὼρ σεσηπὸς (Εταροά) 

τὸδ. 121518. οἶνος ὃχ (ααϊδυβ Θἰθπιθηζί8 οοπβίθὶ μ910. 

888. 238-Ὁ10. οὗ 5. 38218. 7. 884 318. 10. 889 39. 11. 

8589 327. πιθ48. 922 86, 8. κε8. 9838 Ρ2Ω4. ἀδ πϑίιγα υἱηὶ 4δ 
ἀπορίαι 212. 218. ὁ οἶνος ᾧ πήγνυται ἡ ἕψεται, παχύ- 
νεται, θυμιᾶται μὸ1. 88454. 10. 888 "10. 9. 387 "9, 12. 
οἶνος μετρίως ἀφεψηθείς 102. 1494}}11. ὁ οἶνος πνευμα- 
τῶδες, πνευματικόν υϑ8. 451.316. πλ1. 968 Ρ28, 9δὅ 38ὅ. ὁ 
οἶνος θερμός, θερμαντικόν, θερμαντικώτατος πΎ1. 8711 82. δ. δ0 
871 439, 28. 6. 871 082. 28. 874 588. 88.874"58ὅ. 17.878 

511. κζ4. 948521. λ1. 958 029. οἶνος μέλας, λευκός υϑ. 
451516. Ζιη12. 588 36, 1. πλ1. 9568 "29. ἡ ἰλὺς τὸ μέ- 
λανος οἶνυ " ἀναθολῦται ὁ οἶνος μιγνυμένης τῆς ἰλνος Ζμγϑ. 
8664}11. ΖΎΥΎ2. 158.326. οἶνος γλυκύς, αὐστηρός τβϑ. 111 56 
24, ὅ. πκΎ26. 984388. οἶνος ἄκρατος, κεκραμένος, ὑδαρής 

(8 κεκραμένος λίαν) ποδὅ. 1461 521. πγ18. 818 "24, 29. 
ιβ18. 907118 (ΔΙ 4 οδὺ οἶνος μεμιγμένος ῬΎΣ. 140421). 
εἶνος μαλακός πγ18. 8718 "84. οἶνος ὀξύς Φηά4. 248 "8. οἱ 
εἶνοι ἐν ταῖς ἀλέαις ὀξύνονται ΦΎΥΣ. 158 "28. οἶνος τρυγίας, 80 

ἄτρυγος δ5δ5. 1571051, 2. ὁ σαμαγόρειος οἶνος καλύμενος 

40 

οἷος 801 

104. 1494}81. Πόλλιος, οἶνος γλυκύς ἢ 543. 1568 222. --- 
εἶνος ὀνόματι, ἔργῳ δ᾽ ὥ μὸϑ. 881}11. οἶνος ἐκ μέλιτος 
θ22. 882 56. --- ὁ οἶνος ταχέως λαμβάνει τὰς τῶν πλη- 
σίον ὀσμαῖς εν 3. 460 329. ὁ οἶνος ὑπνωτικόν υ8. 466 "80. 
ὁ οἶνος καρηβαρικός, ὃ κρίθινος καρωτικός 101. 1494 7, 
δ. οἱ περὶ τὸν οἶνον πόνοι [90. 1492 525. ὁ οἶνος φάρμακον 
ΗΕ18. 11871514. κλύζειν τις μυκτῆρας οἴνῳ Ζιθ21. 608 
δχ1ι, οἴνως δοκιμάζειν ἨγΎ18. 1118 328. χαίρειν οἴνοις Ηη1 4. 
1184 818. οἱ οἶνοι εἰ συμφέρασι τοῖς παιοίοις ἐδὲ ταῖς τίτ- 
θαις υϑ. 481 514. ἐν ταῖς κυήσεσι τῷ οἶνε αἰσθάνονται Ζιηῦ. 
585582. βλαβερὸν πρὸς τὸ παΐθος ὁ οἶνος ὁ μέλας μᾶλλον 
τὸ λευκῷ ἢ ὁ μὴ ὑδαρής Ζιη12. 588 856, 17. ὁ οἶνος ποιεῖ 
εὐέλπιδας, ὑβριστας, φιλητικύς ἡΕΎ1. 1229 820. πλὶ. 9δ5 
48, 958 "1ὅ. οὧδ. 1844 382. ὅμοιοι οἱ ἄνθρωποι τοῖς οἴνοις 
ηεη. 1288 328. οὗἩ [212. 1516 584. 

οἰνῶττα (μοῦ Ρὰγ 885). τὸ τῶν κοράκων ἢ τῶν κυνῶν γένος 
τὴν οἰνῶτταν καλυμένην φαγόντα βοτάνην μεθύσκεται ἢ 102. 
1494 020, 28. ρῥἰδηΐδ ἀυδίδ. 

οἰνοφλυγία ΗΥῚ. 1114527. ἡεη2. 1285 039. μόριον ἀκολα- 
σίας ἡεγῶ. 1281 819. 

δἰνόφλυξ. οἰνόφλυγες ποῶδ. 1461 315. ηεββ8. 1221 16. Φθ. 
81114. οἱ οἰνόφλυγες διὰ τί τρέμεσιν, τὸ σπέρμα αὐτῶν 
ὁ γόνιμον πγῦ. 811 321. 26. 874 ΡΩ22. 4. 871 828. 

Οἰνόφν τα. ἡ ἐν Οἰνοφύτοις μάχη Πεϑ. 1802 Ρ29. 
οἰνοχοεύειν (Ηοπι Ὑ᾿ 284) πο2δ. 1461 480. 
οἰνυίδης χυμός μδϑ. 887}11. ὑγρὸν οἰνῶδες πγ15. 818 517 

(οἵ οἰνηρός). αἱ οἰνωώδεις ῥοαὶ καλώμεναι πιθ48. 922 39. οἰνῶ- 
δὲς πόμα ἐκ μέλιτος 622. 882 310. 

οἰνωμένος θ101. 839 84. οοπΐ καθεύδων, μαινόμενος, πυρέτ- 
των, μελαγχολικός Ἠηδ. 1141 514,7, 12. 11. 1152 315. 
οἱ οἰνωμένοι σοταρατϑηΐαν τοῖς νέοις Ηη1 δ. 1154 "10. Ρβ12. 
1889.}19. οἱ οἰνωμένοι διὰ τί ἀνδρειότεροι τῶν μή πκζ 4. 
948 529. 

οἰνωπός. καρποὶ οἰνωποί, οἱ βότρυες μεταβάλλυσιν εἰς τὸ 
οἰνωπόν χό. 1951, 28. τὸ οἰνωπὸν χρῶμα πῶς γίνεται χϑ. 
192 "6. οἰνωποὶ ὀφθαλμοί (οου]! οαρτίη! Βοβα Ατ ΡΒ 706, 
Αποοὰ 168, 28) φΦ6. 812 Ὁρ. 

Οἰνωτρίας βασιλεύς Πη10. 1829 9. 
Οἰνωτροί Πη10. 1829 "10,15, 22. 
οἱονεί. κοιλία ἐοικυῖα οἱονεὶ ἐντέρῳ εὖρος ἔχοντι 4] Ζια1 6. 495 

νυ, κί. 401 359. πκ10. 928 088. οΥΓἹ οἷος ἱπῖτα Ρ60. 
οἷος (Ηοπι Ζ 201) πλ1. 958 324. 
οἷος. ἀνὴρ οἷος κράτιστος Ἠι8. 1165 "27. τοιῦτος οἷος ας ἴηΐῇ, 

γϑυδ! τοιῦτος οἷος διώκειν, πεπεῖσθαι Α]Ἱ Ἠη9. 1151 318,28. 
ἡμβ1ὅ. 1218.311. Ρβδ. 1888 39. 8. 1385 "17, 24 α]. οἷος 
ας ἰπῇ, νϑὶυτὶ θυμικοὶ ἡ οἷοι ἀκολυθεῖν τῇ ὁρμῆ. ὁ μεγαλό- 
Ψυχος οἷος (8ς ἐστὶ) κεκτῆσθαι μᾶλλον τὰ ἄκαρπα τῶν 
καρπίμων Ρβ12. 1889.39, 8. α12. 1312510. Ηδ8. 1125 
411. ΠγΎΞ. 128012, πα 42. 864 828 4]. οἷον τε (86 ἐστί) 
ς ἰῃῇ ΠΎΙΟ. 1281521. δ4.129088. 15. 1300 86 4]. --- 

πάντων κοινὰ μέρη ἐστὶ τρία, κεφαλή τε ἢ τὸ περὶ τὴν 
κοιλίαν κύτος τὴ τρίτον τὸ μεταξυ τύτων, οἷον τοῖς ἄλλοις 
τὸ στῆθος ὼ τὸ νῶτον ἐστιν Ζιδ.7. 5831 027. ΟἸΐθ80 ψΘΥθῸ 
οἷον ὕτὸ ϑδάνδυθίο υὑϑυγραῦαγ οἵ υὙ8] ὀοιηρδγδίίοηϊ βίραϊῇ- 
οϑηάδθ (4), γ6] θχθπιρὶο δϊδβγοηάο (ὁ) ἰπβογνιῦ. Ἂα. οἷον ἱ ᾳ 
αακδὶ, οἷον ζέσις ἐστὶ τὸ πῦρ, τὴς γὴς ὅσης οἷον τυμπανυ αἱ 
μα8. 840}28, 29, 1δὅ,384. βδ. 862 58. 4. 869 "82. γά. 
8714018. δ12. 889 580. Οδ]. 808 32. Ζιὸ. 88286. ΖγγΎὩ. 
158.388. ε1. 181 39. Ζμβ4. 6511. 10. 668 "28. Ρα 8. 
1858 4. κθ. 398 "26 8]. οἷον εἰ, αυδδὶ 81.) ΠΎΘ. 1279 81ὅ, 

οὗ οἷονεί, ἐξ ᾿ἄλλης ὕλης οἵας τὸ πλῆθος, ἀλλ᾽ ὁ πλήθυς 



δ02 οἱοςδήποτε 

Μμϑ. 1085 388. --- ὃ. οἷον ἱ ᾳ νο]αῖ, Γβό. 388511. ΜῈῚ. 
1018 24. 6. 1015 25. ΠγΥ10. 1281 8ὅ. δ15. 1299517 4]. 
οἷον ἴσως τι10. 1710 21. λέγω δ᾽ οἷον Αα 80. 46.519. 838. 
49.328. β4. δ1"ν4. Γαϑ. 8171}26. ὅ. 3208. ΠῚ. 1288 
280. 8. 1290510. 4. 1290 580. ρΒ. 1428 526. 9. 1429"81. 5 
80. 1437}1. οἷον λέγω Α18. 9115. αἱ7. 448 328. οἷον 
ὡς φταϑ. 818 322. ἰπὰθ 60 ἀδῆθοιίς ἀβυθ, αὐ οἷον οτηπίπο 
ΦΧρ Ἰοαπάϊ νἱπὶ Βαρθδῖ, 4 πθηρθ, ηἰπγαπι, 80} }Π|ςοὺ (Υ̓͂Ζ 
δὰ Κα8. 1918. 6. 4 Ρ28). εὖ. 171520, 22. ΑΟἹ. 2416. ὅ. 
2111, 14. 24. 160. 86 340,51. β20. 66 "7. 26. 69Ρ27. Ὑ1. 10 
1108, ὃ 8. 9084. τεά4. 182 28. ΜΑ 4. 988 "6 ΒΖ. ὅ. 
986084. 9. 99294. ὁ 11. 1018 016. ζ8. 1088 584,}16. λά. 
1070 28. Φαβ. 191 14. γ1. 201511. θ4. 284 59. 8. 262 
48, Γβ1Ο0. 331327. Οβ2. 28528. μα8. 389"}11. Ψβ4. 
415 822. αι8. 439 815. ὅ. 445 57, 8. Ζμα 1. 0639 "6, 12. 16 

Ηχ18. 1102827. η14. 118489. Πα. 1258 088. ἡμαά. 

1185815δ. 9. 1186}»26, ηεαϑ. 121889. Ὑ1.1228381. πκη2. 

9497. λέγω ὁ᾽ οἷον ΑὙ19. 828. ΨΎΖ. 426 27. ΠΎ18. 
1288 1. ἡμαὶ. 1181 328. πιϑ2. 894 484. οἷον λέγω ΑὙ2. 
12.820. δ18. 91 δ. χης δχρ)οαύϊναπι ἀβὰπὶ γος οἷον 411- 30 
φυδηΐο Ἰαἰΐαβ ραῖθσθ, αὖ οἷον ποπ Θχρ ἰοδίϊοπὶ, βθὰ ἱρδὶ 
ϑαδιοοῖο δαἀάδίυν ΔΒΪθα ἀοοοὶ Ροοῖ ΠΠ 820, 60}] Ραϑ8. 

1858 4, πο22. 1458 582 Υ]. --- (ργτοὸ οἷον ἔοτῦ βου ϑηάαπι 
ὅσον 8 106. 839 "18. ταῦτα δὲ γίνεται ἀπὸ τῆς εὐτυχίας, 
οἷον ἀρτίως ἔφαμεν ἡμβ8. 1207}18., 16 καθάπερ ἀρτίως 35 
ἔφαμεν, 86ὰ βογϊδαμάμπι νἱάἀθίιν ἀπὸ τὴς εὐτυχίας, ἡ δὲ 
εὐτυχία, οἵαν ἀρτίως ἔφαμεν.) ᾿ 

οἱοςδ ἥποτε. εἴτε δὴ τὸ τέλος μὴ φύσει ἑκάστῳ φαίνεται 
οἵονδήποτε ΗΥΎΤ. 111411. ὅπως τοιόνδὲ ἢ τοιόνδε ποτὲ 
(οἱονδήποτε οἱ ΒΙ() τὴν μορφὴν γένηται Ζμα1. 641 414. 

οἷος περ τιοὰο οοπίαποιίπι δβογίρύαπη θαι θϑὺ ΒΚ, οἴανπερ 

Ζιβιι. 508.224. Ζμβι1ϊ1. 661 380. δ. 685 Ρὅ, οἴᾳπερ ΖΎβ 
8. 141 022, πιοᾶο αἰδέϊπραϊ! νϑ]αδὶ οἷός περ Ζμὸὴ 8. 618}26. 

οἱοσποτῶν τζϑ. 146 "26. 
ὅϊς. ποιεῖ γάλα κυάμων πλῆθος ὀΐ Ζιγ21. 622 "88. αἱ ἰσχύ- 85 

υσαι τῶν οἰῶν (ν] ὑῶν, ὀΐων), ὑγιεινότεραι αἱ οἷες τῶν 
αἰγῶν, ἰσχύωσι δὲ μᾶλλον αἱ αἶγες τῶν οἰῶν (Υ] διες, ὀίων, 
ὅες, ὑῶν) Ζιθ10. 696.581,}6, 1. ἐγκαθεύδειν δὲ ψυχρότεραι 
ὅιες (Υ] ὕες) αἰγῶν, εἰσὶν αἱ αἶγες δυσριγότεραι τῶν ὀϊων 
ΟἹ ὑῶν), κατάκεινται αἱ διες ᾧ αἱ αἶγες ἀθρόαι κατὰ σνγ- (ὦ 
γένειαν Ζιι8. 610}81, 88, 611 88 Αν}. πολλάκις οἱ σκω- 
πτοντες εἰκάζυσι τῶν μὴ καλῶν ἐνίως τὲς μὲν αἰγὶ φυσῶντι 
πῦρ, τοὺς δ᾽ οἱ (Υ1 υὑἱ) κυρίττοντι Ζγὸ 8. 169 "20. οἱ πλα- 
τύκερκοι ὄιες ν πρόβατον. ᾿ , ᾿ 

οἰσοφάγος. ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τῷ μήκυς ἢ τῆς στε- ες 
νότητος Ζια18. 495320 (εΥ ἀ6 δάἀάϊίο ἰσθμός 5 1 48 ΡΙΚ 
Αυῦ ΚαΖι 44, 9 ΡμΠίρρβου ὕλη 85, 1). ἐστὶ σαρκώδης, 
ἔχων νευρώδη τάσιν Ζμγ8. 664 382, 86. διὰ τῷ οἰσοφαγυ 

, « Α ᾽ " , 
πορεύεται ἡ τροφὴ εἰς τὴν κοιλίαν αν 11. 410 482. Ζμηϑ8. 
664 421. τὸ συνεχὲς τῷ στόματι μόριον ὃ καλῦμεν οἷσο- 50 
φαΐγον, ἀναγκαῖον τὸν οἰσοφάγον εἶναι μεταξὺ τὸ στόματος 
ἢ τῆς κοιλίας, τοῖς ἔχυσιν οἰσοφάγον ἥ τελευτᾷ τῶτο τὸ 

ἴριον κεῖται ἡ κοιλία Ζμβ 8. 650516. γ8. 664581. 14. 
614510. ἐντὸς τὸ αὐχένος ὁ καλύμενος οἰσοφάγος, ὁ αὐχὴν 
(πρόβλημα ὧν) σωζει τὴν ἀρτηρίαν ἡ τὸν οἰσοφάγον κύκλῳ 86 
περιέχων, τῷ φάρυγγος ᾧ τὸ καλυμένυ οἰσοφάγυ χάριν ὁ 
αὐχὴν πέφυκεν Ζιαι6. 490 "19 ΑὐὉ. Ζμὸτο. 686 .519. γ8. 
664518. πρότερον τὴ θέσει ἡ ἀρτηρία κεῖται τὸ οἰσοφαγυ, 
κεῖται ἔμπροσθεν ἡ φαρυγξ τῷ οἰσοφάγυ ἐξ ἀνάγκης Ζια 
16. 495 821. αν11]. 416 382. Ζμγϑ8. 6648, 665510, 20. 60 

διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὴν θέσιν τῆς ἀρτημίας ἢ τῷ οἰσοφαγυ πάντα 

᾽ ΄ 

οἰωνὸς 

τὰ ἔχοντα ὁμοίως ἔχει Ζμὸ1. 618 014. σχεδὸν τῶν πλεί- 
στων ὄψων ἢ ἐδεστῶν ἐν τὴ καταπόσει τῇ τάσει τὰ οἰσο.. 
φαγυ γίνεται ἡὶ χάρις" ἐκ ἀναγκαῖον ἔχειν τὸν οἰσοφάγον 
τῆς τροφῆς ἕνεκεν’ ἐθὲν γὰρ παρασκευαζει πρὸς αὐτήν 
Ζμδι1. 6911 (οἴ 690.528). γ8. 664 428. --- ἔνιοι τῶν 
ὀρνίθων ἔχυσι τὸν οἰσοφάγον πλατύν, τὰ μαλάκια μετὰ τὲ 
στόμα. ἔχυσιν οἰσοφάγον μακρὸν ᾧ στενὸν, ἐχόμενον δὲ τύτῳ 
πρόλοβον" (τὰ μαλακόστρακα) ἀπὸ τῷ στόματος ἔχει οἷσο- 
φὴνν βραχὺν ὺ κοιλίαν τύτυ ἐχομένην ὑμενωδη" ὅσα μὴ 
χει αὐχένα ὑὸδ᾿ οἰσοφαγον ἐπιδήλως ἔχυσιν Ζμγ14. 614 
θ28 (81{116). 8. 664522 (Ε 289,18). Ζιδ1. 524 09 (Α 
ϑιθθ]ὰ ΧΙ 386). 2. 621 34. ἀθ οἰσοφάγῳ οὗ 1,δπρὶς ϑοδοὶ 
δὰ Ζμ 18, θ8. 

ὀιστος. ἔπτατ᾽ ὀιστός (οι Ν 587, 592) ΡΎΙ1. 1411 "85. 
ἡ ὀιστὸς φερομένη ἕστηκεν (λόγος Ζήνωνος) Φζ 9. 289 "80, 
1. πάντα τὰ ἀποτεινόμενα κύκλῳ φέρεται οἷον οἱ ὀϊιστοὶ ὴ 
τὼ καταρτώμενα πΎ20. 874 518. 

οἰστρᾶν. οἱ θύννοι πότε οἰστρῶσιν, πότε παύονται οἰστρῶντες 
Ζιθ19. 603 "26. 18. 598 318. οἱ ἰχθύες φέρονται οἱστρῶντες 
πρὸς τὴν γὴν Ζιζ171. 810 "6. οὗ θ15. 599 "26. 

οἴστρος. 1. ανῖὶϑ. τοξογίασ ἰηΐον τοὶ σκωληκοφαγα Ζιθ8. 5953 
022. (Δβι]υ8 ὕαζαθ. 16 ομδηΐῖγθ Βϑίοη ἀθ 1δ παὶ 468 οἰβθδὺχ 
ΨΙΙ 6. 16 ομβδηῦγε οὺ 16 ρουΐ]οὺ Βυίϑβοῃυ ἀθ ανίριυβ 82. 16 
τοϊψϑιϑῦ πο ογδῦό ϑδίθγῃβα ογηῖ 1Π| 479. 48116 ΟΠ 109. 
ἔοτῦ Μοίδο!]α 58:0 11αὐτὶχ 5. 1 588. 80. Οὐ. ἔογί ϑγινία ἴτγο- 
Ομ 8 80 118, 49. οὗ Καὶ 8660, 6. ἰῃ ἱποοτίο σγϑὶ ἰθβϑῆογ ἀθ 
ΔΥΪΡυΒ, ἴῃ δβῖϊο, ΑΖΙ1 108, 79.) 

ἢ. ὁ τῶν θύννων οἴστρος γίνεται μὲν περὶ τὰ πτερύγια, 
ἔστι δ᾽ ὅμοιος τοῖς σκορπίοις ἢ τὸ μέγεθος ἡλίκος ἀράχνης 
Ζιε81. δ51527 ΑὐὉ. οὗ θ19. 602 321 Αὐν. ἢ 818. 1531 
481. (ἰδοῃ-ππδτῖπ Εομάο]οῦ δρ θβηθῦ ἀ6 δαυδῦὶ!, ἴῃ 88110, 
οὐ ἀθ8 ἰπβθοῦθβ οὖ Ζοορηγίθ 8. ὕδυδῃ Βϑίοῃ ἀθ 18 πδῦ ἀδὲ 
Ῥοΐδββοῃβ [1 7, 417. οοβίτο Ο 11 δὅ0. Πϑγῆθα Ὀγϑηομ δ }18 νοὶ 
Ῥμαϊδηρίαμι ῬαἸδθηδγαμι νοὶ Οηΐβουβ οδῦὶ 8... Ογ. ἐογὺ (6- 
ΟΓῸΡΒ 8Ρ Καὶ 804,6. Ῥοῃπδίυϊα β]οβα Ομ Ουν. ΑΖιΙ 531 
δάη. ἔοτῦ Οθογορβ [μϑύγ61}}}} νϑὶ ΕἸγιβγορβογα Ὀγδοβυρίδτϑ 
ΑΖΙΙ1 168, 855. ἴῃ ἱποοτῦ σοὶ Μ. 229.) 

8. ἰμβοοίαπι. τϑίθγίαγ ἱπίθς ταὶ δίπτερα, τὰ αἱμοβόρα 
Ζιαδ. 490.520. 611. 596}18. ἔχει ἔμπροσθεν τὸ κέντρον, 
ἰσχυρὰν τὴν γλῶτταν Ζιαδ. 490 320. δ΄. 582 410. τὰ ὁέρ- 
ματα διατρυπῶσι τῶν τετραπόδων, τὰ τῶν ἄλλων ζῴων 
δέρματα ὁιαιρῶσι Ζιδ 4. 528 "81 Βετι ΡΙ ΑὙΡ. Ζμβι7. 661 
424. οὗ 8080) δὰ ἃ] δὰ [δηρκ ρΡ 24. ἐκ τῶν ἐν τοῖς πο- 
ταμοῖς πλατέων ζωδαρίων τῶν ἐπιθεόντων οἱ οἴστροι (οἱ οἷ- 
στροι τὰ ἄυο ςοἀάὰ) Ζιε19. 6561 21. γίνεται ἐξ αὐτῶν (ἢ) 
ὁ οἴστρος Ζια!. 481 θ5 (16 οογγαρὶ οὗ 8 ΡΙΚ ΑΔ). (πιοῦομο- 
88:16 Ο Π| 519. “νἱάθίαν 6886 6 βζθηθγθ οὐυ]οὶβ 7᾽ 81 ὅ. 
οοϑίγυβ 1; δι. δὰ 228, 87. ΤΑθδπαβ Ὀονίπαβ ΓωΘΔῪ ἴῃ [δα 
ὑγδυβδοῖ ΧΙΨΝ 2, 858, οὗ ΟΚδθη [δἰ8 1828 11 1841. Δβοοὶὶ, 
Κυβη Ζοιθοισ αἱ νϑυρὶ Θργδοιίοσβοι ΧΙ 485. Ε' 285, 18. 
οὔ Μ 220. ἔογί ΟἾγυβορβ οοθουϊίθηβ, Τδθδμυβ Ὀονίηυδ, 
ϑιγδύουηγβ σμδιηδϑίθοη Καοβοσβίοίη, ΟΚθῃ 188 1827, 177. 
οΥ 1888, 864. ΑΖΙΙ 168, 85. ἴῃ ἱποογὶ τοὶ Βϑοκιηδῆη ἀ8 

ἰδὲ πδὺ νοῖῦ 202. ΚαΖμ 69,10. ΚαΖι 9, 28. ΑΖΎγ 88.) 
Οἴτη πλ1. 958 818. οἱ περὶ τὴν Οἴτην Ζιγῶ0. 522 37. 
οἴχεσθαι. τὸ ἀέριον ζῷον ἐξαρθὲν ἐκ γῆς μετάρσιον οἰχήσεται 

πετόμενον κβ. 8398 "84. 
Κα ΑΡΓ ΩΝ οἰωνισαίμενός τι σύμπτωμα Πεά. 1804 31. 
οἰωνιστικός. ὁ πταρμὸς σημεῖον οἰωνιστικόν Ζια 11. 492 Ὁ. 
οἰωνός. εἷς οἰωνός (Ποι Μ 248) Ρβ21. 1395 318. φυγέειν 

οἰωνείς (στη Β 898) ΠΎ 14. 1285 314. θῆρές τ᾽ οἰωνοί τε 



᾿ Ων 

οκνεῖν 

(Επρ 180) κθ. 8399}28. Μβ4. 1000 "81. οἰωνῶν πτερά 
(Επιρ 216) μδϑ. 3814. 

ὀκνεῖν Πδ18. 1297011. 6 ἰηῇ ρ]. 1421 84. 19. 1482}18. 
ὑκ ὀκνητέον διαιρεῖν τι1 7. 1715 "84, 88. 

ὀκνηρός. οἱ μικρόψυχοι ὁοκῶσιν εἶναι ὀκνηροί Ηὁ 9. 1128 "24. δ 
τὸ θῆλυ ὀκνηρότερον Ζι1. 608 "13. 

ὄκνος ([,ωοὐ Ρὰν 845). ν ἀστερίας 1. 
ἀκτάεὸρον. τό τε ὀκτάεδρον ἢ τὸ δωδεκαεδρον ΟὙΒ. 301 

416. 

ἀκτάκλινον. τὸ βολίνθυ δέρμα κατέχει τόπον ὀκτακλίνυ 81. τὸ 
880160. 

ὀκτάμηνος. τὰ ὀκταάμηνα (τέκνα) ζὴ μέν, ἧττον δέ Ζγὸ 4. 
112010. Ζιη4ά. 584 3486. πι41. 895 326. 258, 1525 386. 

τὰ μὴ γόνιμα ἀλλ᾽ ἀποπεπνιγμένα ὀκταίμηνα ἐν τοῖς τόκοις 
ὑκ ἐχφέρυσιν ὀκτάμηναι αἱ γυναῖκες Ζιη4. 588 588. ὗς 16 
ὀκταίμηνος ὀχεύει, γεννᾷ Ζιε14. δ4ὅ 529, 80. 

ὀκτάς. αἱ ἐν τὴ ὀκτάδι δυάδες Μμτ. 1082 380. 
ὀκτώ. Πὸ16. 130019. 
᾽Ολβία αὶ κατὰ Μύγαλον τῆς Παμφυλίας σ918 85. 2388. 

1521 487. 420 

ὀλιγαιμία τις ἡ φθορά Ζ2μβδ. θ65111. 
ὀλίγαιμος ἢὶ σομφὸς πλεύμιυν ανϑ. 4715 .321. 1. 470 "20. 

οἵ Ζιθ4. 5949. τὰ μὴ ὀλίγαιμον πλεύμονα ἔχοντα ζῷα 
ἀλλ᾽ ἔναιμον Ζγβ1. 182 "86. ἀρτηρία χονὸρώδης τὴν φύσιν 
ᾧ ὀλίγαιμος Ζιαιθ. 496 528. (ζῷα τινα) καίπερ ὀλίγαιμον 36 
ἔχοντα τὴν φύσιν, ὅμως ἔναιμά ἐστιν ΖΎΥΙ1. 162524. ζῷα 
ὀλίγαιμα, οοπὶ ὀλιγόθερμα, ἄναιμα μκῦ. 466 26. αν 14. 
411911. πηδ. 881 27. δ18. 8718 580. ὀλίγαιμα ἅτε εἰς 
τὴν πιότητα ἀναλισκομένυ τῷ αἵματος" τὰ δ᾽ ὀλίγαιμα ἤδη 
προωδοποίηται πρὸς τὴν φθοράν Ζμβδ. 651 "9, 10. ὀλιγαι- 50 
ὅτατον πάντων τῶν ὠοτόκων ὁ χαμαιλέων Ζμδ11. 69221. 

ἡ , ε , »» ὔ ᾽ν ν 
ὀλιγαιμότης. ὁ φύβος καταψυξις δι’ ὀλιγαιμότητά ἐστι ἢ 

ἔνδειαν θερμότητος Ζμδι1. 692 424. 
ὀλιγάκις, ορρ πολλάκις Ζγγθ. 166 519. Ορρ ἀπειράκις μαϑ. 

839 528. ὀλιγάκις γίνεσθαι μα 12. 848 52. β8. 868 "24. 85 
γ2. 812824. δ. 816)2δ, συμβαίνειν πχθὶ. 950 421. οἵ 
Ζμγϑ. 664 584. ὀλίγαις ᾧ ὀλιγάκις συμβαίνει 4γα19. 127 
529. οὗ γὅ. 166"17. ὀλιγάκις ἢ παρ᾽ ὀλίγοις γίνεσθαι 
Πδ11. 1296 ..88. ἐν ὀλίγοις ᾧ ὀλιγάκις εἶναι φανερόν Ηη11. 
1151580. ὀλιγάκις ᾧ ὀλιγαχϑ χρηστέον ῬγΣ. 1404 29. 40 

ὀλιγανθρωπία Πβ9.1210586. δ1δ. 1299 09. διὰ τὸὺὴν ὀλι- 
γανθρωπίαν Πβ9. 1270 584. γδ. 1218381. δ 18. 1297}28. 
15. 1299 "2. 

ἐλιγαρχεῖν. οἱ ὀλμιγαρχῶντες Πὸδ1δ. 1800 38. ---- ρ888 πο- 
λιτεῖαι ὀμιγαρχύμεναι ΠὸΤ. 1298 Ρ8. ὀλιγαρχίαν ὅσαν εἰς 45 
τὸ μᾶλλον ὀλιγαρχεῖσθαι ΠΕῚ. 1801 514. οἵ δ᾽ ὅ. 1292 "17. 

ἐλιγαρχία. 1. ὀλιγαρχίας ποίίο. ὀλιγαρχία ἐστὶν ὅταν οἱ 
πλύφιοι  εὐγενέστεροι ὀλίγοι ὄντες κύριοι τῆς ἀρχὴς ὦσι 
Πὸ4. 1290019,1, ὅ,.3832. γ6. 127818. 8. 1279 Ὀ17, 86, 
40. η9. 1828088. ὀλιγαρχία ὁρίζεται ἢ γένει ἢ πλύτῳ ἡ 50 
παιδείᾳ Πζ2. 1311}89. δ8. 1294511. Ραϑ. 1866 "δ. ὁλι- 
γαρχία, ἐν ἢ ἀπὸ τιμημάτων διανέμονται τὰς ἀρχαῖς Ῥαδ. 
1866 88. ὀλιγαρχία ἀαῇ δὲ οὐπι διμϊοἰ ἴαθ βρθοῖθ φυϑάδιω 
δοτηραγαίαν Ηθ12. 18. ἡ ὀλιγαρχία παρέκβασις ἀριστοκρα- 
τίας Πγ1. 1219 5,1. δ2. 1289 329. ηξη9. 1241 582. ἡ 56 
ἀριστοκρατία ὀλιγαρχία τις Πὸ 8. 1290."16. ε7. 1806 "24, 
δύο μάλιστα γίνονται πολιτεῖαι, ὁῆμος ἢ ὀλιγαρχία ΠΕῚ. 
180140. δ 8. 12390518. 4. 1291 12. 1]. 1296527. μίξις 
ὀλιγαρχίας ὺ δημοκρατίας Πὸ 8. 1298 084. β6. 1265 021. 
ἐγκλίνειν πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν Πβ6. 1266 "1. ἐκκλίνειν εἰς 40 
ὀλιγαρχίαν Πβ11. 1218 36. ἀποκλίνειν πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν 

ὀλιγόγονος 808 

μᾶλλον Πὸ8. 1298}87. ΕἼ. 1801 3156. παρεχβαίνειν πρὸς 
τὴν ἐλ. Πβ11. 1218 322. ῥέπειν πρὸς ὀλ. μᾶλλον ΠὸΤ. 
1298 021. --- ἐν ὀλιγαρχίᾳ τίς πολίτης ΠγῚ. 1275 85. ὅ. 
1218 522. --- ὀλιγαρχία ποη. βοϊαπι βογπιδια οἰν ἐβ(ῖ8 βὲρσπΐ- 
βοδῦ, βϑὰ οιΐδιι τὸ ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολίτευμα, κύριον: οἱ ἐν 
τὴ ὀλιγαρχία ὄντες Πεδ. 1806 "28. ἡγεμὼν ἐξ αὐτῆς τῆς 
ὀλιγαρχίας Πεβ6. 1805 540. αἱ ὀλιγαρχίαι ἐκ τῶν καλῶν 
κἀγαθῶν Π1ὃ8.1298 "41. --- 2. ὀλιγαρχίας εἴδη. ὀλιγαρχίαι 
πλείως, ὀλιγαρχίας πλείω, εἴδη Πὸ1. 1289 29, 28. 2. 1289 
522. 11. 1296 4. 13. 12968.088. ε12. 1316585. ὀλιγαρχίας 
εἴδη, ϑπυμπιοτααῦυς Πδδ. 1292.389-}10. 6. 1298 812-84. 
Πζο. 1. ρ89.1446}24. ὀλιγαρχία πολιτική, πολιτικωτέρα 
Πὸ14. 1298.589. εθ. 1805 10, εὔκρατος ὦ πρώτη Πζ6. 
1820}21. ἐπίδοσις τῆς ὀλιγαρχίας Πδ6. 1298 328. ὅλι- 
γαρχία ἡ ὑστάτη ΠΕΙ͂0. 1310}4, ἄκρατος Πδ 11. 1298 2. 
ὀλιγαρχία λίαν ἄκρατος Πβ.12. 1218 586, ἄκρατος ᾧ τε- 
λευταία Πε10. 1812 585, δεσποτική Πεβ. 1806 58, ὀυνα- 
στικωτάτη ἢ τυρρανικωτάτη ΠζθΘ. 1820 082, δυναστευτική 
Πϑ14. 1298.382. καλῦσι τὴν τοιαύτην ὀλιγαρχίαν δυνα- 
στείαν Πδ δ. 1292 "10. καὶ τῶν τριάκοντα ὀλιγαρχία ἢ 418. 
1584648. --- 8. ὀλιγαρχίας δοδυϊτηδῦίο Πὸ2. 1289 "8, 10. 
αἱ ὀλιγαρχίαι ὀλιγοχρονιώτεραι ΠΕ1 2. 181512. 1. 180239. 
δ11. 1296.418. --- 4, πὼς δεῖ καθιστάναι τὰς ὀλιγαρχίας 
Πζό. 1. περὶ τὰς ὀλιγαρχίας πῶς δεὶ τὸς νόμος θέσθαι ρ8. 
1424.489-Ῥ10. ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις αἱ ἀρχαὶ ἐκ τίνων Πδ 16. 
1299 "26. πρόβυλοι, νομοφύλακες ΠδῚ 4. 1298 046. τάτ- 
τύσι ζημίαν τοῖς εὐπόροις ἐὰν μὴ δικάζωσι Πδ14. 1298 
Β17, 9. 1294.388, δεῖ τῶν ἀπόρων ἐπιμελεῖσθαι 1Π|ε8. 1809 
420. ἀναιρεῖν τὶς ὑπερέχοντας ΠΠγ18. 1284 285. ἐν ὀλιγαρ- 
χίαις κύριον τὸ δόξαν τῷ πλείονι μέρει τῶν μετεχόντων τῆς 
πολιτείας 1158. 1294 312. -- ὅ, διὰ τί μεταβάλλυσιν αἱ 
ὀλιγαρχίαι Πεθ. 8. 1808 Ῥά. δ11. 1296 .λ4. διὰ τί σώζονται 
αἱ ὀμιγαρχίαι Πεθ. 1806 39. 8. 1808 24. ζ6. 1321 48. τίσιν 
ἀναγκαῖον, εὐλογον γενέσθαι ὀλιγαρχίαν 1ὃ 3. 1289 Ρ19. 8. 
1289 "87. γ1ὅ. 1286}15. ε1, 1801 381. ποιεῖν ὀλιγαρχίαν 
Πὸδ11. 1296.282. καταλύειν τὰς ὀλιγαρχίας Πεῖ. 1301 
028. 

ὀλιγαρχικός. οἱ ὀλιγαρχικχοί, ὁ τῶν ὀλιγαρχυιῶν λόγος ΠγΞ9. 
1280.327. ζϑ8. 1818.320. Ηεθ. 1181 λ28. πλῆθος ὀλιγαρ- 
χικόν Πὸ12. 1296 584. πολιτεῖαι ὀλιγαρχικαί ΠΎ11. 1288 
292. δ8. 1290527, 18. 1297} 26. ε7. 1801 384. 8. 1808 
584, ζ1. 1811.32. πολιτεία ὀλιγαρχικωτέρα Πεῖ.1807481. 
νόμοι ὀμιγαρχικοί ΠΎ1Ο. 1281 4871. δ12. 129686. ὀλι- 
γαρχικὴ ταξις Πὃ14. 1298 Ρά. ὀλιγαρχικὸν ἦθος Πθ1. 1887 
411. ὀλιγαρχικὰ σοφίσματα πρὸς τὸν ὀὴμον Πδ 18. 1297 
414-85. ὀλιγαρχικὸν ἀοῇ Πβ6. 1266 "12. ὀλιγαρχικὸν τὸ 
αἱρεῖσθαι πλυτίνδην ΑἹ, ἀἰδὺ ἀριστοκρατικόν, δημοτικέν, πολι- 
τικόν Π11. 1218 526. 12. 1218 "40, δ᾽δ. 1292}4, 6. 1292 
Ῥ82, 9.1294}9, 14. 1298 284,2. 15. 1299 984, 8δ, 38, 
18002. ε1. 1801 25. ὀλιγαρχικά Πβ6.126656. δ'9.1294 
082. 16. 1801 518. ὀλιγαρχικώτερον ΠΎ1Ο. 1281 5838. δ1ὅ. 
1800540. --- (μεταβολὴ τῶν ὀλιγαρχικῶν Πε6. 1806 
420 ΒΚ, ὀλιγαρχιῶν τα]ίαυδα 6.) --- ὀλιγαρχικῶς συν- 
τεταγμένον ΠζΖῚ1. 1817 8ὅ. ὀλιγαρχικῶς παιόεύεσθαι ΠΠ|ε9. 
1810.518. 

ἐλιγαχόθεν ηεββ. 1221 324. 
ὀλιγαχὃ ἁρμόττει Ῥγδ. 1401 325. ὀλιγάκις ᾧὶ ὀλιγαχᾷ χρη- 

στέον Ῥγῶ. 1404 Ὀ29. 
ὀλιγόβιος. ἐν ἐνίοις τόποις γίνεται ζῷα ἐλάττω ᾧ ὀλιγοβι- 

ὠτερα Ζιθ28. 605 "24. 
ὀλιγόγονος. ὄρνιθες ὀλιγόγονοι, ορρ πολύγονοι ΖΎΥΙ. 150 Ρῶ. 
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8. 166 "26. τὰ γαμψυίνυχα ὀλιγόγονα Ζιζ1. 658 Ρ28. ὅλως 417 μδθο σϑίοσιμπϊας δὰ τὰ μονοτόκα). ἄνθρωπος διὰ τὸ 
ὀλιγογονώτερα τὰ σελάχη Ζιζιϊ1. δ10 582. μέγεθος ὀλιγοτόκον ᾿ἡὺ μονοτόκον Ζγὸά. 112 "6. (Ζμδιο. 

ὀλιγόθερμα ζῷα, Ἤοοαὶ ὀλίγαιμα, ἄναιμα ανϑ. 4715 "11. 12. 688 528 τοὶ μονοτόκα τοϊδτυπίυν δὰ τα ὀλυγοτόκα). 
416}88. Ζμβ. 652 "25. Ζγα 11. 118}87. ε8. 188 3256. ὀλιγότριχος. ἄνθρωπος ζιῇον ὀλιγότριχον Ζιβ1. 498 "11. 
πηδ. 881}28. ὀλιγόθερμος ὁ σπλήν, ὁ ἐγκέφαλος, ἡ τῶν ὁ ὀλιγότροφα τὰ ἔντομα Ζμθδ. 682 521. ὀλιγότροφα καὶ ἄναιμα 
τριχῶν φύσις Ζμγ1. 6101. Ζγεϑ. 188588. 4. 1844. ζῷα ἐκ ἀποθνήσκει εὐθὺς κεφαλῆς ἀφαιρυμένης πιθῖ. 898 

ὀλιγοποτεῖν Ζμγῖ. θ10 "16. 521. 
ὀλιγόποτος. ὀλιγόποτα ᾧ ἄδιψα ὅσα ἔχει τὸν πλεύμονα ὀλιγοφιλία. οοαὶ ἀφιλία Ῥββ. 1886 410. 

σομφόν Ζιθ4. ὅ94"1. Ζ2μγβ8. 6711 39. οἵ 6. 669.ν84. ὀλιγός ὀλιγόχως. ὀλιγοχύστεροι πρὸς τὴν γονὴν οἱ σελαχώδεις εἰσίν 
ποτὸν τὸ τῶν ὀρνίθων γένος, τῶν ἰχθύων, ὃ λέων Ζιθ8. 598 190. ΖΎΥΙ. 151521. 
29. ὅ. 694 21. Ζμδι. 616 380. ὀλιγοχρόνιος. ἀγαθὰ ὀλιγοχρονιώτερα, πολυχρονιώτερα, ῬαΊ. 

ὀλιγόπτερα ζῷα, ορρ πολύπτερα Ζια]. 486 "11. 186480. ἀρχαὶ ὀλιγοχρόνιοι δημοτικὸν Πζ 2. 181184. 
ὀλίγος. πολὺ ὀλίγον, ἐξ ὧν οἱ ἀριθμοί Μν 2. 1089 "12.1. ὀλιγοχρονιώτεραι πασῶν τῶν πολιτειῶν ὀλιγαρχία ἡ τυραννίς 

1087516. ὀλίγον, ορρ πολύ, ἀοῦ πλῆθος ὑπερεχόμενον, πλῆ- ΠΕε12. 1816 11. γίνεσθαι ὀλιγοχρονιώτερα, πολυχρονιώτερα 
θος ἔχον ἔλλειψιν Μιθ. 1051 518, 1056 818 οὖ ἀπίνογβθ ιθ. 16 τῆς φύσεως μκϑ. 468 "28. ζῴα ὀλιγοχρονιώτερα, ορρ μα- 
ὀλίγοι τὸν ἀριθμόν, τὸ πλῆθος Πγ18. 1288 "10. δ1δ. 1299 κρόβια πιϑ. 891}29. ζῷα ὀλιγοχρονιώτερα τῶν μνήμης δέχτι- 
584, 8δ. οἱ ὀλίγοι, ἱ 6 οἱ ὀλιγάρχαι Πγ6. 1218 }18. δά. κῶν πιδ8. 891 081. ὀχεία ὀλιγοχρυνιωτέρα Ζιει4. 546 310. 
129038. 14. 1298 039. ε6. 1306514, 1805}24. ζ8.1818 ὀλιγωρεῖν, ορρ φροντίζειν Πβ8. 1261 586. ὀλιγωρήσει τῆς 
422. τῷ παντὸς πολιτεύματος ὀλίγω ὄντος Πε6. 1806 314. τιμῆς ΗἨδ8. 1124.210. --- ὀλιγωρηθέντες ὑπὸ τῶν κρινόν- 
ὀλίγη ὠτμίς, ἀναθυμίασις, θερμὲν ὀλίγον μβϑ8. 858."81. δ. Ὁ τῶν ρ81. 1445 58. παρὰ τὸ προσῆκον ὠλιγωρημένυς ρ 85. 
8361}15. ὃ. 8801. ὀλίγη περίττωσις Ζμγ1. 610}10. 1440 438. 
ὀλίγον τι γένος (ὀρνίθων) Ζμγ14. 615 32. ὀλίγη ὄψις μγά. ὀλιγωρημα. ὀλιγωρήματα, φοπὶ ὕβρις αρτ. 1251 Ῥ22. 
814 22, 6. 818510. τὸ πολὺ εἰς ὀλίγον. πιληθῆναι τόπον ὀλιγωυΐησις. φέρειν τὰς μικρὰς ὀλιγωρήσεις ἢ ἐλαττώσεις 
μβ8. 366}18. ὀλίγος λόφος (ὁχ Απεϊπιδοῖὶ Τμθραἰ 6) ΡΎΘ. αρθ. 1251 836. 
1408 28. ἐὼν ὀλίγος (Ηοπι ι 615), ὀλίγη τράπεζα (Ηοπι 36 ὀλιγωρία, ἀοῦ Ρβ2. 1871810. εἴδη ὀλιγωρίας Ῥβ 2. 1818 
ν 259), 168 μον πο. 1458 025, 29. ---- ἐδὲν ἡ ὀλίγον 514, οἵ Ηη7. 1149582. ἀκολυθεὶ τῇ ἀκολασίᾳ ὀλιγωρίᾳ 
Ζμβδ. 651 "11. συρρεῖν ἐπ’ ὀλίγον ᾧ κατὰ μικρόν μα18. αρθ. 1251 522. ἡ εἰς τὰ χρήματα ὀλιγωρία Πε11. 1315 
880 28. ταῖς γυναιξὶ κατ᾽ ὀλίγον ἡ κάθαρσις γίνεται Ζιη. 418. ὀλιγωρία αἰτία στάσεως, μεταβολῆς τῆς πολιτείας Πεϑ8. 
5828. ὀλίγυ, ρμδθῆθ, μβ8. 859 49. Ζιθ24. 604 "2. --- 1802}4, 1808 516-20. φέρειν μετρίως ἐγκλήματα καὶ ἐλι- 
ὀλίγιστος. ἀπὸ τὴς ὑπάτης ἐπὶ τὴν νήτην μεταβαίνειν τῷ 8. γωρίας αρά. 1280 340. 
ὀλιγίστῳ Μι1. 1051 528. ὀλίγιστον διάστημα πι15. 892 10. ὀλίγωρος, οοπί ὑβριστής, χλευαστής, θρασύς Ῥβ8. 1880 
τὸ μηδὲν ἢ τὸ ὀλίγιστον διαλεῖπον τὸ πράγματος Φεϑ. 226 429. ὅ. 1888 "2. τὸ ὀλίγωρον τῇ μεγαλοψύχυ παθος ἴδιον 
"48. χρόνος ὀλίγιστος ΜΙ1. 1058 39. δημόσιαι δίκαι ὡς ὀλί- ἡηεγό. 1282}9. --- ὀλιγύρως ἔχειν περί τινος ρ19. 1438 
γισται Πζδ. 1820512. μηθενὸς ἢ ὅτι ὀλιγίστων κυρίαν ἀρχὴν 42. ὀλιγώρως ὶ πάντοθεν λαμβάνειν Ηδ 8. 1121 2. 
εἶναι Πζ 2. 1811580. ἀληθὴς ἢ ὅτι ὀλίγιστον ἔχυσα τὸ δὲ ὀλισθαίνει τὸ ὕδωρ, ἡ θάλαττα, τὸ ἔλαιον πκὸ1. 9868 51. 
ψεῦδος Ψγ8. 428}19. τὸ τελευταῖον ἐκ πλείστης τροφῆς κεὶ 1. 939.526. λβ1ϊ, 961 329. τὸ ἔλαιον λεῖον ὃν ποιεῖ ὁλι- 
ὀλίγιστον Ζγα18. 125 318. σθαίνειν πλβ10. 961 528. ὀλισθαίνει τῆς χειρὸς ὁ σίδηρος 

ἐλιγοσιτία Πβι10. 1212"22. ὀλιγοσιτία ἢ κωθωνισμός πα89. ΑΧΖ1. 854 519, βγη ἐξολισθαίνει 318. 
863 024, ε88. 886 Δ2. ὀλισθηρός. ὀλισθηρῶ τῷ ὠτὸς γενομένα πλβ10. 961 322... 

ὀλιγέσπερμος. ζῷα ᾧ φυτὰ ὀλιγόσπερμα, ἀϊβϑὲ πολύσπερμα, ὦ ὁλκαδικὸν πλοῖον Ζπ10. 110 519. 
ἄσπερμα Ζγαϊϑ. 126 }29. ὁλκαῖς. ἐν ὁλκάσιν .6β184110. 

ὀλιγότητι πλῆθος ἀντίκειται Μν1. 1081 582. Πγ8. 1279}26. ὁλκὴ πνεύματος πνῶ. 482 315. οὕ 1. 481 311. ἡ μία τροχιλέα 
γίγνεσθαι πλήθει ᾧ ὀλιγότητι συγκρινόμενα ἢ διακρινόμενα 
ΜΑ8. 984510. ξ2. 915 "26. διαφέρειν πλήθει ἢ ὀλιγότητι 
Ζιαι. 4861. δι᾿ ὀλιγότητα τῶν τριγώνων τὸ πῦρ ἄνω φέ- «ὃ 
ρεσθαι Οδ2. 808 "16. δι᾽ ὀλιγότητα τῷ πυρός, τὸ ὕδατος, 
τὸ ἀέρος εἴπι, ΟΡΡ πλῆθος μα10. 84714. β1. 868 Ῥ2ὅ. 
8. 867519. ὃ8. 38117. Ζμγὅ. 608 "9, 12. πια 20. 901 

426. συνεξατμίζοντος τῇ ὑγρῶ δι᾽ ὀλιγότητα ΖΎΎΣ. 1521. 

ῥᾷον ἔλξει, ἢ ἀπὸ μιᾶς ὁλκῆς (απο ἐγαοῖα, ἀὠπὸ μικρᾶς 
ὁλκῆς ΟΑρρδῖῖθ, ἱ 6 δχίρυδ ἱγδβοηὰϊ νἱ) τῷ κατὰ χεῖρα 
πολὺ ἔλξει βαρύτερον μχ18. 858"1. --- ὁλκή ἰ ᾳ ροῃάυ8. 
ὑπὲρ μνᾶν χρυσίων ὁλκήν θ4δ. 888 "10. 248. 1528 "81. 

ὁλκός. τὰ ἄχυρα θερμόν τε ᾧ ὁλκόν ἐστιν πκβ 18. 981 "35. 
ὀλλύναι. ὁ φιλοχρηματία Σπάρταν ὀλεῖ 601. 1659 "829. 
ὁλμοποιός Πγ2. 1216 028. 

δι’ ὀλιγότητα ἐχ ὁμοίως ἐπίδηλον μββ. 8618. πλὸτ. 964 εοὔλμος ΠΎΖ. 1278 528. 
416. 

ὀλιγοτοκεῖν, ἀϊδθὺ πολυτοκεῖν, μονοτοκεῖν Ζγδά. 1712 "2. 6. 
11429. 

ὀλιγοτοκία, ΟΡΡ πολυτοκία Ζγδ4. 1711 "6. 
ἐλιγοτόκος. τὰ ὀλιγοτόκα,, δγῃ ὀλιγόγονα, Ζγγβθ. 156 ΡΩ6. δδ 

Ζιζι. 558 28 δ], ορρ πολυτόκα, πολύγονα Ζμδ]10. 688 
482. Ζγα18. 1725 380. ἱπίογ τα ὀλιγοτόκα τοίοσιηίαν τὸ 
γαμψώνυχα, κόκκυξ ΖΎΥ2. 158 .381 (εἶ Ζιζ 1. δ68 Ρ28). 
1. Τῦο 411, τὰ δίχηλα, κερατοφόρα, μωνυχα,, λέων ἐπεὶ 

ὁλοθύρια. τὰ καλώμενα ὁλοθέρια τοίοταπίας ἰηΐον τὰ ἀπο- 
λελυμένα μὲν ἀκίνητα δέ Ζια1. 481}15. τὰ καλείμενα 
ὁλοθύρια ᾧ οἱ πνεύμονες, ἔτι δὲ ᾧ ἕτερα τοιαῦτ᾽ ἐν τὴ 
βαλάττη μικρὸν διαφέρει τῶν σπόγγων τῷ ἀπολελύσθαι" 
αἴσθησιν μὲν γὰρ ὑδεμίαν ἔχει, ζῇ δὲ ὥσπερ ὄντα φντὰ 
ἀπολελυμένα Φμὸ 5. 681517. (᾿Δοσυγαίίαδ ζΘπαβ ποίίβ Βυΐα8- 
τπιοὰϊ ἀδβηῖγα μοάϊθ ποὴ Ἰϊοθὺ οὗ οτὶρὸ ποῃλῖμὶβ ἰδύθι᾽ 851 6. 
οἵ ΟΠ 428. ΚαΖμ 185, 41. Ε 810, 46. Βαγπιείδέον Ζοο- 
ποτὶ Βυιοίε 1 864. ΑΖΙΙ 180, 19.) 

τίκτει ποτὲ πλείω δυοὶν Ζγὸ 4. 17171324. Ζμὸι0. 688 482, 80 ὁλόκληρος ἢ ὑγιής, ΟρΡ ἀνάπηρος ᾧ ἀσθενής ηεη15. 1348 
νῷ, τὼ μέγιστα τῶν ζῴων Ζγα!8. 1728 5"29 (βοὰ δά. 118 084. ὁλόκληρα, ορρ κολοβα, πεπήρωται Ζιηθ. 585 "86. πιδ. 

᾿ 



ὁλολαμπής 

891}22. ἡ ἀνελευθερία αὶ πᾶσιν ὁλόκληρος παραγίνεται Ηὸ 8. 
1121}19. τὸ κακὸν ἄν ὁλόκληρον ἦ ἀφόρητον γίνεται Ηδ 11. 
11936412. ἀριθμεῖν τὰ ὁλόκληρα ἔτη 140. 1502 511. 

ἑλολαμπὴς ὁ Ὄλυμπος κθ. 400 38. 
ὀλολυγών. ὀλολυγόνα ποιῶσιν οἱ ἄρρενες βάτραχοι Ζιδϑ. 586 δ 

811. 

ἐλοός. πυρὸς ὁλοοῖο (οι μ 68) θ10ὅ. 839 "84. 
ὁλόπτερος. ὁλόπτερον, ορρ σχιζόπτερον Αδ 18. 96}89. τὰ 

ἑλόπτερα τοΐδγυπίαν δὰ τὰ πετόμενα, καίμψις ὅθεν ἡ ἀρχὴ 
τοῖς ὁλοπτέροις τῇ πτερῶ, τοὶς ὄρνισι τῆς πτέρυγος" διὰ τί τὸ 
βραδεῖα ἡ πτῆσις τῶν ὁλοπτέρων ἢ ἀσθενής" τὰ πτιλὰ τοῖς 
ἑλοπτέροις ἐκ τὸ πλαγίν προσπέφυκεν" το ὁλόπτερα αὶ τῶν 
σχιζοπτέρων οἷς τὸ ὠροπύγιον ἀφυῶς ἔχει πρὸς τὴν εἰρη- 
μένην χρῆσιν ἐκ εὐθυπορῶῦτιν' τῶν ὁλοπτέρων ὡπλῶς ὑδὲν 
ἐροπύγιον ὥστε καθάπερ ἀπήδαλον πλοῖον φέρεται αὶ ὅπυ ἂν τῈ 
τύχη ἕκαστον αὐτῶν προσπίπτει Ζπ15. 118 84. 10. 709}80, 
11044, 1,168 (οὔ Μ 446). 1δ. 118511, 6. ἡ τρῖψις τῷ 
πνεύματος προσπίπτοντος πρὸς τὸ ὑπόζωμα τῶν ὁλοπτέρων 
ν2. 458.320. δὰ τοὶ ὁλόπτερα τοίεταπίαν σφῆκες μέλισσαι 
μυῖαι ἡ τὰ τοιαῦτα υ2. 456314. ο[Μ΄206. 

ὅλος. 1. ποῖῖο. ὅλον ποσαχῶς λέγεται, ἀϊδὶ πᾶν Μὸ 26 ΒΖ. 
οἵ ΝΥ δὰ ε7. 17.389. ὅλον ἐστὶ τὸ ἔχον ἀρχὴν ᾧ μέσον ἢ 
τελευτήν ποΊ. 1450}26. ὅσων μὲν μὴ ποιεῖ ἡ θέσις δια- 

οραῖν, πᾶν λέγεται, ὅσων δὲ ποιεῖ, ὅλον Μὸ 28. 1024 58. 
δ᾽ μηδὲν ἔξω, τῶτ᾽ ἐστὶ τέλειον ὅλον (ορρ ἄπειρον) Φγδ. 35 
201 89, 18. ὅλος, οοηὶ τέλειος Φεά. 228 14. Μδ6. 1016 
δι7. 108. 1495}8 (ορρ κολοβόν). καὶ ἡδονὴ ὅλον τί ἐστι 
(γα τέλειον)" τὸ ἐν τῷ νῦν ὅλον τι (ορρ μεριστόν) Ηκ8ὃ. 
1114.217,1, 9,11. τὸ ὅλον ἴα ἡ ὁλότης: ὅσα πλείω μέρη 

- ν' δ. 
ἔχει ἡ μή ἐστὶν οἷον σωρὸς τὸ πᾶν ἀλλ᾽ ἔστι τι τὸ ὅλον 80 
παρὰ τὰ μόρια Μηδ. 1045 510. τὸ δὲ (αἴτιά ἐστιν) ὡς τὸ 
τί ἦν εἶναι, τό τε ὅλον ὶ ἡὶ σύνθεσις ἡ τὸ εἶδος ΜδῈ 3. 1018 
)22 ΒΖ. Φββ. 195.221. τὸ ὅλον τὸ ἐκ τὴς ὕλης ἡ τῷ εἴδυς 
Μμ8. 1084 "11 (εῇ σύνολον). 1. 1069 319 ΒΖ. τοιῦτον 
(16 ἕν) ᾧ μᾶλλον τὸ ὅλον ᾧ ἔχον τινὰ μορφὴν 
ΜΙ1. 1052 322. δ6. 1016}12. ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ὅλον, ἢ 
τὸ εἶδος ἢ τὸ ἔχον τὸ εἶδος Μὸ 25. 1023 "20. --- ὅλον, ΟρΡ 

.- τὰ μέρν": οὗ μέρος Ρ 458 54-14. τὰ ὅλα μὲν συνεστῶτα 
δ᾽ ἐκ πολλῶν μορίων ΠῚ. 1274 089. πλείω μέτρα τὸ ὅλον 

. ᾧδιά. 224 32, ἀναιρυμένυ τῷ ὅλ ἐκ ἔσται πιὶὶς ἀδὲ χείρ, 40 
εἰ μὴ ὁμωνύμως Πα 3. 1258521. τῶν μερῶν φθαρέντων 

: φθείρεται τὸ ὅλον τζι8. 150 488-836. τὸ ὅλον τοὶς μϑριοις 

: ἐππθι: Ψψαῦδ. 411511. (τῶν ὁμοιομερῶν) συνώνυμα τοῖς 
ὅλοις το μέρη Ζμβϑ. 655 }21. οἵ 2. θ41}18. τὸ μέρη τῷ 

γεται ἔχειν τὰ μέρη Μδ238. 1028 311. εἰς τὸ αὐτὸ φέρεται 
τὸ ὅλον αὶ τὸ μόριον Οα8. 270 "4. β14. 296 "85. εἴτε ὅλη 
ποθὲν ἐφέρετο εἶτε κατὰ μέρος Οβ14. 291}10. ὕλη τοῖς 

, ΕΥ , ᾿ “΄ Ὶ ΕῚ “- 

ζῴοις τὰ μέρη. παντὶ μὲν τῷ ὅλῳ τὰ ἀνομοιομερῇ Ζγαϊ. 
115.349. τῶν ζῴων μέλη καλεῖται, ὅσα τῶν μερῶν ὁλα ὄντα δ0 
ἕτερα μέρη ἔχει ἐν αὐτοῖς Ζια1. 486 510, 12. 

2. υδὺ8 ψΑγίυΒ. α. τὸ ὅλον ἰᾳ ὁ ἐρανός, ὁ κόσμος, τὸ 
πᾶν ᾧδϑ9. 216 25 (οΓ 217 .318). 10.218 .588, δ. 610. 267 
ν9,. Οβ8. 2868. γ8. 806}ὅ. Ζμβ10. 666 "12. τὸ περι- 

ον ὅλον ζ1. 4688. ἡ τῷ ὅλν φύσις Μλ10. 1015 511 (ο δδ 
λόγιος περὶ τὴν ὅλην φύσιν Πβ8. 1267 ."28). τὸ ὅλον ἀΐδιον 
μαι4. 8538 516. -- ἡ τῶν ὅλων συνεκτικὴ αἰτία " φιλοσοφία 
διαραμένη πρὸς τὴν τῶν ὅλων θέαν κα. 3919. 1. 891 48. 
αἱ καλαὶ ᾧ γόνιμοι τῶν ὅλων ὧραι κδ. 891 .512. --- ὃ. τῆς 
ἄλω πολλάκις φαίνεται κύκλος ὅλος ΜΎ2. 811 528, ἐν ὅλοις 60 
ὅροις οἱ τύτων λόγοι εἰσιν" ἡμιόλιον ὃν ὑκ ἐν ὅλοις ἀριθμοῖς 

Υ. 

ἡ εἶδος 585 
“ἡ 

ὅλῳ αὶ ταὐτά τζ 18. 150.216-31, 66}19. --- τὸ ὅλον λέ- ἐς 

ὅλος δ0ὅ 

ἐστίν πιθ8ὅ. 920.328, 82. δεῖ παλιλλογίᾳ χρῆσθαι ἢ περὶ 
τῶν μερῶν ᾧὶ περὶ τῶν ὅλων λόγων τὰς τελευτάς ρ21. 
1438 080. δεῖ συνιστάναι τὸς μύθως περὶ μίαν πρᾶξιν ὅλην 
ἢ τελείαν, ἔχυσαν ἀρχὴν ᾧ μέσον ἢ τέλος πο28. 1459 519. 
1. 1450 }24. πρόλογος (ἐπεισόδιον, ἔξοδος) μέρος ὅλον τρα- 
ῳδίας πο12. 145219,20,21. --- ο. ὅ' τι μικρὸν ἀλλ᾽ 

ὅλον διαφέρει ᾧ πᾶν πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας θεωρίαν Οαϑ. 
2116, ὁ περὶ μερῶν ἐττὶν ἡ ἀμφισβήτησις, ἀλλὰ περὶ 
ὅλν τινὸς ἢ παντός Οβ18. 294 082. περὶ ὅλε τινὸς ἀλλ᾽ 
περὶ μέρυς ἀμφισβήτησίς ἐστιν Φθ3. 258 384. διαμαρτάνειν 
τοῖς ὅλοις, ορρ τὰ πλεῖστα κατορθῶν Ηα 8. 1098 "59. --- 
τὼ ὅλα τῶν θερμῶν ὑδάτων ἁλμυρά πκδ18. 987 522. --- 
ἀ. Ἰορῖδβ. τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι ἕτερον ἑτέρῳ ᾧ τὸ κατὰ παντὸς 
κατηγορεῖσθαι θατέρυ θάτερον ταὐτόν ἐστιν Αα1. 34 Ὀ27 
(Ἰτάρε ΕἸθμ ὃ 24). οἵ 4. 26 588, 84. γ15. 79 387. ἐν ὅλῳ 
εἶναι, οἵ ὑπό τι εἶναι Αβ1. 68 521, 11, 35. ἐν ὅλῳ τιθέναι 
Αβ20. 66516. --- ὅλῳ τινὶ ὑπάρχειν ἱ ᾳ πάντι τινὶ ὑπάρ- 
χειν Αββ. 58.328, 29. 22. 68.218, 18. 2. 54526,29, 6587. 
Ὑ16. 80 340 βη4. --- πρότασις ὅλη ψευδής, ορρ ἐπί τι Ψψευ- 
δής, δγῃ ἐναντία Αβ2. 58 Ρ29, 6454. γ18. 80 421 8ηη. ὅλη 
ἀπόφασις τι11. 116 }}19. πρότασις ὅλη ἀληθής Αβ2. δ4 528. 
4. 56 089, 51 81. --- κατὰ λόγον τὸ συμβεβηκὸς τῷ ὅλν 
πρότερον, οἷον τὸ μυσικὸν τῷ μυσικῶ ἀνθρώπα ΜδῈ11. 1018 
584, στέρησις μὴ τῷ ὅλυ λόγυ, τῷ τελευταίῳ δὲ εἴδυς Μκϑ8. 
1061 5428, οὗ ὁ λόγος ὁ τῷ ὅλι Φαϑ. 186 525. --- τὸ κα- 
θόλυν ἡ, τὸ ὅλως λεγόμενον υὡς ὅλον τι ὃν ὅτως ἐστὶ καθόλυν 
Μδ26. 1028 "80. τὸ ὅλον κατὰ τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον, 
τὸ δὲ καθόλυ ὅλον τί ἐστιν Φα1. 184 524. --- ε. ἔψησίς 
ἐστι τὸ μὲν ὅλον πέψις, λέγεται δὲ τὄνομα κυρίως μόνον 
ἐπὶ τῶν ἑψομένων μδ8. 380 018. οδχ οἰυβιιοὰϊ ἀδὰ τϑρθ- 
ἰοπάυπι νἱἀθίαν, αὐυοὰ τὸ ὅλον ρτορθ δάνθγθὶϊ Ἰοθὸ υϑατ- 
Ρδίαπι δἰ αϊβοθὶ “οχωπίπο᾽. ὥσει ἢ πληγὴ, τὸ δ᾽ ὅλον ἀφῇ 

9. 886 320. πίθηκος κέρκον ἐκ ἔχει, πλὴν μικρὰν τὸ ὅλον, 
ὅσον σημείν χάριν Ζιβ8. 502 522. ᾧ τὸ ὅλον δὲ φίλυπνοι 
οἱ ἀδηλόφλεβοι υ8. 451 522. ἔγοαιθη8 ίο αϑὺ8 ἀρὰ δυοίο- 
τοῖλ Μὸ Μδρῃ (Βδπιδαῦος Ατίδὲ Μὸν Μδρῃ ρ 1), τὸ δὲ 
ὅλον, ᾧ τὸ ὅλον δέ ἡμαι. 1188 51. β8. 1200.480. 6. 1202 
487. 1. 1204 20, 1206524. (α1. 1181 217). τὸ γὰρ ὅλον 
ἡμαϑὅ. 1198 528. πνδ. 488 388. ὅλον δέ πι46. 896 415. -- 

Δ δι’ ὅλυ, οἵ διόλε. κέρατα δι᾽ ὅλν στερεά Ζμγ2. 668 "12. 
Ζιβι. ὅ0046. τὰ μὲν ξύλα ἀθρόον ἔχει τὸ ὑγρὸν ἢ δ᾽ 
ὅλυ συνεχές μδ9. 881 28. ἐν τῷ νίτρῳ δὲ’ ὅλυ οἱ πόροι, 
ΟΡΡ παραλλάξ μὸϑ. 885 "84, 25. --- (εἰ γὰρ τὴν ὅλην ὁρᾷ 
᾿ὶ αἰσθάνεται τὸν συνεχῶς ἀεὶ χρόνον" λέγεται τῷ ὅλυ αἱ- 
σθάνεσθαι ἢ τὴν ὅλην αἱ7. 448 4, 10,. ποη 5608 Δρρᾶ- 
τοῦ, φυοὰ ποιηθῃ δὰ τὴν ὅλην βαρρίθπάυπι δἰ.) --- ὅλως. 
1. ΔῸ ΘῃυχηθΓΑΙΒ Β᾽ ΠρῸ}}8 γϑῦυ8 ὑγϑηβίϊαπι ρασγαὶ δὰ ππὶ- 
νοσβαπι ζθηυ8, νοὶ αἱ ὀργίζεσθαι, θαρρεῖν, ἐπιθυμεῖν, ὅλως 
αἰσθάνεσθαι ψα. 408 31. ϑυμὸς ἡ ἐπιθυμία ᾧ ὅλως ὄρεξις 
αι1. 488.49. περὶ καλῶν ἢ ΠΡ ἢ ὅλως τῶν πολιτικῶν 
Ηα2. 1095 "5. οἵ δἷπη ε9. 1939. Αα18. 827, 12. 28. 40 
ν28, 41 32. τα! 2. 108 815. ε8. 131 414. 21. Φὸϑ. 2105816, 

18, 19,21, 22, 28, 24. μὸ12. 889}20. Ψβ1.412}1. Ζια1. 
486}8. Μδ2. 1018 Ρ24. 12. 1019829. Ηα12. 1102 580. 

Ῥβ2. 1819.316. ατϑθ8 31. ἴπ ρτίποὶρὶο δπαποϊδθϊοπαμ ρο- 
δἰδατι ἰϑρίτασ ὅλως τε, ὅλως δὲ, αὶ ὅλως δ, υδὶ δὰ ρῥτο- 
Ροϑιοηθπι νοὶ γαύϊομθμι τηϑρὶβ βΘΏΘΓΘΊθπὶ ὑγδηδίζυς Ψψαδ. 
4108. μαδ. 842}18. β8. 851 010. ὅ. 861}24. Πε4. 1804 
488. ΒΥΠΟΙΥΙΩα 6886 ὅλως οὐ καθόλν ἴρ86 ΑΥ δἰρηίβοαι 
τὸ μὲν γὰρ καθόλν ᾧὶ τὸ ὅλως λεγόμενον ἕτως ἐστὶ καθόλιν 
υς πολλὰ περιέχον κτλ Μὸ26. 1028 529, οἵ ΑὙΒ1. 88 52. 

5.88 



δ06 ὁλοτελής 

ἰπᾶὰθ δὰπὶ πορβιίομο τοδὶ πὰ νου 9 ποραιῖνὶ8 ςοπίαπούατῃ 
δ᾽ σηϊβοαῦ ᾿ργοσβιβ Ὠοη᾽, μὴ ὄντος ὅλως τῷ Σωκράτυς ΚΙΟ. 

18 519, 20, 2. τὰ ᾿ ὅτ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἀθ᾽ ὑπάρχει ὅλως, 
ἐνδέχεται ὸ᾽ ὑπάρχειν Ααϑ. 2981. πλοῖον σπιθαμιαῖον ὑκ 
ἔσται πλοῖον ὅλως Πη4. 1826.341. οὗ βἰπι Κ΄. 2 "1, 8. 8. 
6.324. Αα19. 38 028. β1. 59 53. 8. 89 1, 41. 16. 64580. 
γ8. 1208. Φθ2. 2529. Οαδ. 272 012. 7. 214 029, Γαϑ8. 
817111. μββθ. 818.39. Ζιαδ. 490 480. 9. 491 029. β2.801 
ν6. 17. 608 Ρ22. Πδ9. 1294 "40 4]. δ᾽ ὅλως [299. 1529 
θχ6, οὖ ορροπίξυν ὅλως 118. ξοτημα β, χαΐθυβ Ρτγθάϊοδύαται 
δ!ᾳυοά δὰ δηρυδιογθια ΔΙ τατα τοϑυγ ρ τα, ἀϊδὲ ὡς ἐπὶ 
τὸ πολύ ΑὙἃΙ4. 19.521. ὅλως ἄνισος. Ορρ κατα τι ἄνισος 
βιὰ ΠΎΞϑ. 1280 828, 24. ΕἸ. 1801 381, 087 (ϑγῃ ἁπλῶς 480, 

88). τζ12. 149 "5. Μμϑ. 1080 514. Ἧζτ. 1141818. ὅλως 
νωστόν, ὠγαθον, ὋΡΡ τινί δἰ: Μζε. 1029 Ὀ11, 6. δ 4. 1015 τ6 
48. Α2. 9826. ὅλως. ορρ πως Πβδ. 1268 328. ορρ τὶς 
Ηγ4.1111084. εἴ Ζιζ20. δ715.510. ορρ τοδι Μζ 8. 1038 
526 Βε. λό. 1071 328 (δγι ἁπλῶς). δ2. 1014 212. ΚΙ, 
1088 326. ορΡ᾽ ἐν ἑνί Ψγὅ. 480.321. 1. 481 32. ὅλως δια- 

τελεῖν, ΟΡΡ δἱδὶ χρόνον τινα εν8. 462 "1. οἵ Ζια!. 481 "2. 10 
ὅλως ἀποδέδοται ἴδιον, ἀἰθὲ καλῶς ἀποδέδοται βῖτα τεά. 182 

"28, 260. ,Ῥβ2. 1379 3817. 19. 139214. αἴ. 1863 "24, 25. 

ἀπῶσαι ὅλως. ἀϊδι προωθεῖν, συστέλλειν μβ8. 868"2. ὅλως 
οἴεσθαι, ΟΡΡ ἕνεκα γε τὸ λόγυ ΑὙΘ. 1420. ἀδυναμία ἢ ἣ 
ὅλως ἣ τῷ πεφυκότι ἔχειν Μ12. 1019}11. ὅλως ὑπαρ- 35 
χειν, ἴοι ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν Αα8. 29 581. ὅλως φθαρῆναι 
ὦ μὴ ἀνακάμπτειν Οα10. 280 5238. ὅλως (ἰ 6 πάντως) χρή- 
σιμον τθι. 156 "24. ΡΙῸΡΘ δοοϑάογθ Δρραγοῖ ὅλως δὰ ἀβατη 
γος ἁπλῶς, οἵ τὸ διαιρετὸν ὅλως Γαδ. 3206 228. ὁ πεπαι- 

δευμένος ὅλως Ζμα!ι. 689 51. ἰηᾶθ ἔοτὶ Θχρ]Ἰοβυϊοπθτα μαθϑὺ 80 
ἡ ἐν ὅτως ἐστὶν ἐσία συν τὴ ὕλη συνειλημμένος ὁ λόγος, 
ἡ δ᾽ ὁ λόγος ὅλως Μζ1ὅ. 1089 ν2). --- 2. θὰ ροϊεδὲ ἰάθιι 
ὅλως ἱπάϑβηϊατι ἀπὶνογβδ  ὑδίθιω βἰψηίβοδγθ (εῇ ἀπλῶς 2): 
ἐκ ἀφθαρτότερα ὅλως (1 6 καθόλῳ, ἁπλῶς) τῶν ζῴων ... 
ὅλως δὲ (6 ἴῃ πηϊνθεϑαμ, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ οοἱὶ 514) τὰ 85 
μακροβιώτατα ἐν τοῖς φυτοῖς ἐστίν 4. 4606 39, 8. ὅλως, 

ΣᾺ ἐν λόγῳ, κατὸὼ λόγον αιδ. 489 029, 440 "14. - ὅλως 
εἰπεῖν, ὅλως δ᾽ εἰπεῖν, ὡς ὅλως εἰπεῖν Φγϑ. 202 "19. φὅ. 
810 38. 6. 814 249,07. ηεη12. 1248 48. ὡς εἰπεῖν ὅλως Ζιθ 
19.601 526. 

ὁλοτελὴς ὺ διηνεκής, ἐστιν ὁ κόσμος φταξ. 811 "88, 
ὁλότης. ὡς ὅσης τῆς ὁλότητος ἑνότητός τινος Μδ26. 1028 

586. --- ἐν τὴ οἰκείω ὁλότητί εἰσι χλοαζοντα τὰ φυτά φταδ. 
82019. 

ὁλοφυής. τὰ πρανῆ τῷ σώματος ὺ τὰ 
λυμένα θώρακος ἐπὶ τῶν τετραπόδων, 
τῶν ὀρνίθων ἐττίν Ζμδ12. 693 226. 

ὀλοφυρτικός Ηθ8. 1126 9. 
ὁλόχροος. ὁλόχροα λέγω ὧν τὸ σῶμα 

χρόαν Ζγεθ. 18δ "19, 21. 

᾿Ολυμπία. θεωρία εἰς ᾿Ολυμπίαν ἢ 408. 1545 "20. ἡ ἐν 
᾿Ολυμπίᾳ ἐλαία θ51. 884 321. ᾿Ολυμπίᾳ νικᾶν πλ1. 956 
419. --- Ὀλυμπίασι θ51. 8845171. ᾿Ολυμπίασι νικᾶν, 
στεφανῦσθαι Πβ12. 1214 484. πε 1099 58. κεχρημένος 
᾿᾽Ολυμπίασιν Ρβ23. 1898 588. ὁ ᾿ολυμπίασι δίσκος αν δὅ 
1858517. --- ᾿Ολυμπιακὸς ἄγων ἢ 594. 1514 088. . 
᾿θλυμπιακὴ ἑκεχειρία. ἢ 490. 1858 518. 

Ὅν ετις Φγθ. 306 "24. μετὰ τὰ Ἴσθμια Μαξ. 994 528. 
ἃ ᾿Ολυμπια νικᾶν, τὰ ᾿οΟλύμπια στεφανίτης Ἠηθ. 1147 
Ἔψ Ῥαῶ. 1357 520, 21. [527. 1568 89. 

Ὀλυμπίας νεπίυβ μβ6. 868 "24. κά. 894}26, σϑ78 "21. 
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ὕπτια, ὺ τὰ τὸ κα- 46 
ὁλοφυὴς ὁ τόπος ἐπὶ 

ὅλον τὴν αὐτὴν ἔχει 
80 

60 

ὕμβρος 

{288.1522 85, 

Ὀλυμπικὸς λόγος Γοργῖν Ργιά. 1414}}81. 
᾿Ολύμπιον. τὸ ᾿ολυμπίν ἡ οἰκοδόμησις ΠΕΙῚ. 1313828. 

ὀλυμπιονίκης. τὸ ἐπίγραμμα τῷ ὀλυμπιονίκῃ ΡαΊ. 1865 
425. 9. 1367}18, ἐν τοῖς ὀλυμπιονίκαις Πθ4.1389 41. 

᾿Ολύμπιος. καλέσσιν ᾿Ολύμπιοι (Ρἰμὰ ἔν 18) Ρβ24. 1401 
818. 

Ὄλυμπος. ᾿Ολυμπυ μέλη Πθδ. 1840 49. 
Ὄλυμπος Πιερικός σϑ18 "22. 288. 1522 86. 
Ὄλυμπος ἐτύμως καλεῖται οἷον ὁλολαμπής. κθ. 400 57. 
Ὄλυνθος θ120. 842 55. καὶ Χαλκὶς τὰς ὑπὸ ᾿Ολυίνθῳ πόλεις 

συνιήκισε 5660. 1570 344. --- Ὀλύνθιοι οβ1850 412,18. 
᾿Ὀφέλας ᾽Ολύνθιος οβ 1858 35. --- ᾿Ολυνθιακὸς πόλεμος 
Ργ10. 1411 4ρ. 

ὁμαδος. συρίγγων θ᾽ 
819. 

ὁμαλὴς κίνησις, ἧς τὸ αὐτὸ τάχος, ορρ ἀνώμαλος ᾧε4.228 
528, 16. Οβ4. 281524. 6. 288 518. κυχλοφορία ὁμαλής 
Φὸϊ4. 228 "19. ἀλλοίωσις ἐδ᾽ αὔξησις δὲ γένεσις ἐκ εἰσὶν 
ὁμαλεὶς Φλ14. 228 "21. οἴ θ10. 267 "4, ἀτμὶς ἐὰν ὁμαλὴς 
ὺ μικρομερὴς συνιστα μένη τύχη ΜΎ8. 812 17, νέφροι υχ 
ὁμαλεῖς Ζμγϑ. 6711 7, -- περίπατοι ἐν τοῖς ὁμαλέσι πεῖ. 

. 880 δ16, ἐν τοῖς ὁμαλέσι τοῖς ἑλωδεσιν πκς 58. 941 311. 
“ πεσεῖν εἰς ὁμαλές, ΟΡΡ εἰς τὰ πλαγια πις4. 918 Ρ9, 12. --- 

ἀθ πιυβίοα τὸ ὁμαλὲς ἔλαττον γοῶδες, ορρ τὸ ἀνωμαλές 
πιθθ6. 918.512. 

ὁ μαλίζ εἰν. ἔγϑηβ, τὰς ἐπιθυμίας, τὼς ὁσίας ὁ μαλισθῆναι, 
τῆς κτήσεως ὡμαλισμένης Πβι1. 1266 088, 8, 126] θῇ, 
9. 1270 "89. τεκνοποιία ὁμαλισθησομένη εἰς τὸ αὐτὸ πλῇ- 
θος διὰ τὼς ἀτεκνίας Πβο. 1266 840. --- μῦν, διὰ τὸ τὴν 
τῷ θερμῶ φορὰν ὁμαλίζειν εἰς τὸ πρόσϑεν ὶ ὄπισθεν πιδά. 
891 51. --- ἰγβῃβ δὴ ἰού πνά. 482 Ὀ2ΤῚ 

ὁμαλός. κίνησις ὁμαλή, ἀδύνατον ὁ μαλὴν εἶναι κίνησιν μὴ ἐπὶ 
ὁμαλῷ μεγέθει ΜμΑ. 1018 ."18. Φδια. 228."1. «4.228 
548, 229 "8. φέρεσθαι ἐφ᾽ ὁμαλῶ οἷον κύκλυ ἢ ᾿ εὐθείας Φῷει. 
228 020. ὡς εὐθὺ ἐν μεγέθει, ὅ ὕτως ἐν πλάτει τὸ ὁμαλόν 
Μνθ. 1098 Ρ20. βαδίζειν ἐν τοῖς ὁμαλοῖς ἣ ἐν τὸϊς ἀνωμά- 
λοις, τὴν ὁμαλὴν ὁδὸν ἢ τὴν ἀνώμαλον πε10. 881 Ρ18. 38. 
8838 .322. --- ὑσίαι ὁμαλώτεραι Πεβ. 1809 526. χρῶμα 
ὁμαλόν Φ0. 812 11. ἀὴρ ὁμαλὸς ὼ πυκνὸς ὁμοίως μυθ. 

817}16. φωνὴ ὁμαλή Ζιη1. 581519. --- τὸ ὁμαλὸν τὲ 
περὶ τὰ ἤθη ποιδ. 1454 "20. -- ὁμαλῶς κινεῖσθαι ΦζΊ. 
288 421. ε4. 228 019. τὸ ἐντὸς ΚῚ τὰ ἐκτὸς ὁμαλῶς θερ- 
μαίνειν μὸϑ. 381381. --- ᾧὶ τὸ ἀνώμαλον ἦθος ὁμαλὼς 
ἀνώμαλον δεὶ εἶναι ποιδ. 1454 821. 

ὁμαλότης ἐνόπτρη μγ6. 817117. ἡ ὁμαλότης μορφὴ γα- 
λήνης Μη8. 1048 326. ἀκρόπολις ὀλιγαρχικόν, δημοκρατικὸν 
δ᾽ ὁμαλότης Πη11. 1880 "20. --- ὁμαλότης τῆς ὑσίας Πβι. 
1266 "16. ε9. 1809 589. --- εἰ ὑγιὲς ἔσται, δεῖ ὑπάρξαι 
ὁμαλότητα Μζτ. 1032 ἯΙ (εἴ ὁμαλύνειν). . 

ὃ ὁμαλύνειν. ἀφαιρῶντα τὸς ὑπερέχοντας τῶν σταχύων ὁμα- 
λῦναι τὴν ἄρυραν ΠΥ 18. 1284 480. --- θερμότης ἐλάττων 
ἢ ὥστε ὁμαλῦναι ἡ συμπέψαι μὸ 8. 381 320. εἰ ὑγιανεῖ, 
δεὶ ὁμαλυνθῆναι Μζ1. 1032 "19. 

Ὀμβρικοί, ἐν ᾿Ομβρικοῖς μβϑ. 859 "86. παρὰ τοῖς Ὄμβρι- 
κοῖς θ80. 8836 .519. 

ὄμβριος. ὕδωρ ὄμβριον μα 18. 84911. βι. 865 "9. Ζιζ!4. 
κδὸϑ Ρ16. 106. 570 39. ΖΎΥΙΙ. 162.511. ὄμβρια ὕδατα Πη 
11.1380}8. τὸ ὄμβριον (1 ᾳ τὸ ὄμβριον ὕδωρ) Ζιθ19. 
θ60111. 

ὁμαδὸν (Ηοπι Καὶ 18) ποϑὅ. 1461 

ὄμβρος. καταπύθεται ὄμβρῳ (Ηοπι Ψ 828) ποϑδ. 1461 528. 



ὁμηρεὶν 

ὄμβρος, ὄμβρον (ἔταρ 854, 860) αν. 478 "20, 28. --- ὅμ- 
βρος πῶς γίνεται μΎ1. 810}16. κά. 394 3271. 2. 893 "10. 
πκς26. 942 0860, 943 38. ὄμβρος οἵ ἄνεμος Αἰὐοτηϑηὺ ἰπίοσ 
86 μβ4. 860 }26544. μέγας χειμὼν ᾧ ὑπερβολὴ ὄμβρων 
μαϊ4. 852 381. ὄμβροι ὡραῖοι μβά. 860 "18, θερινοί Ζιθ19. 5 
601524. 

ὁμηρεῖν. ἔτι νήπιος ὧν Ὅμηρος ἔφη ᾧ αὐτὸς βύλεσθαι ὁμη- 
ρεὶν 660. 1487511. 

Ὁμηρικοί, οἱ ἀρχαῖοι Μνθ. 1098 5217 (οὗ ϑΘοπρθθυβοι Ὀΐδρ 
Βοια Γ Ρ 201). Ομηρικὸς ὁ ᾿Εμπεδοκλὴς ᾧ ὁεινὸς περὶ τὴν τὸ 
φράσιν [δ9. 1485 "8. 

Ὅμηρος ε11. 31 325, 27, 38. οἰμβ αοῖδβ Φδ12. 221 582. 
μα14. 851 088. τῶν πρὸ ὋὉμήρι ἐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοι- 
ὅτον ποίημα, εἰκὸς ὁὲ εἶναι πολλιείς ποά. 1448 "28. Ὀμηρος 
Ἰτης 86. 1487 "85, 82. ἀθ Ἠοτηετὶ νἱΐα Γ 66. Χῖοι “Ομη- τὸ 
ρον ἐκ ὄντα πολίτην τετιμήκασιν ΡῬβ28. 1398"12. ᾿Αθηναῖοι 
Ὁμήρῳ μάρτυρι ἐχρήσαντο περὶ Σαλαμῖνος Ῥα1δ. 1878 
.80. Ὅμηρος ἐμιμεῖτο τὰς ἀρχαίας πολιτείας Ηγδ. 1118 
48. τοιαῦτα ποιεῖ͵ οἷα ἦν τότε 154. 1504 328. ᾿Αχιλλέα 
Ὅμηρος προέκρινεν Ῥα 6. 1868 "19. αὐυἱὰ ἀθ Μαποῖδο, ἀθ 30 
Ηδτγουϊα πιγοὶ ἢ 1712. 1506.20. 157. 1504 520. ἀ6 Ηο- 
ταϑτὶ ροϑϑὶ ἰυάίοία ποῶ. 1448."11. 8. 1448.322, 26. 4. 1448 
584. 8. 1451 828. 15. 1454Ρ14. 28.1859381. 24.14600835, 

19, 835. ἐδὲν κοινὸν 'Ομήρῳ ὁ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον 
ποῖ. 1441518. ἡ τὸΈ 'ὋὉμήρυ ποίησις σχῆμα τιῖο. 171 35 
410 901} ΑὙΎ12. 11582. Ὁμήρυ λέξις ΡΎ11. 1411}81. 
ποϑά. 1469 018. τθ!. 16151δ. 129. 1600 222, 2ὅ, 27. 

ὍὉμηρυ Μαργίτης Ηζ 1. 1141 414. ποά. 1448 080. ἔξίενο- 
φάνης 'Ομήρῳ ἐφιλονείκει ἢ 6δ. 1486 "80. --- γοτὺ8 Ηο- 
τοοτὶοῦ δδγαηΐοσ νοὶ γοϑρίοἰαπίαν (αὶ ἴρϑυατα Ηομιθσὶ ποσηθῃ 80 
δἀάϊταπι 680. Ἰοοο Ατἰβιοίθιἶοο αγίθγίβοαπι " δρροϑαὶ; υδὶ 

νοσδα Ασἰβιοίθιοα 8 ἰχϑαϊζο ρϑὺ ᾿ἰΌΤΟΒ ἸΏΒΟΥΥ οὔ βοδ δ 

δηϊίααα ἰοχύα ἀϊδοοάπηί, νϑγϑαὶ Ἠοπιοσῖοο δίβηιμι ογαοὶβ ὕ 

δαάϊάξ. οὔ ὙΝΔοδδισ τ ἀθ Ατίϑίοι δία! Ἠοχιθγὶοὶβ). ΑἹ. 

Ρη. 1410 51δ. πο19. 1456916. --- Α50. ποϑδ. 1461 810. 86 

-ο α 82}. Ρβ2. 18319."5. --- Α38ὅ5. Ραθ. 1862 586. -- 
Α8586. Ρβ2. 131882. --- Α4Τ0 4]. [108. 1496 59,21". 
--- 4499. Ε͵5δ4. Θ8. κθ. 3971 26 (ὁ ποιητής). ---- Α527. 
{ 151. 150418". --- Α.544 οὖ βδ6ρ6 Πα12. 1289 "18". 

Ηθ12. 1160 026". -- ΒΙ1δί. τιά. 1667. ποξδ. 1461522. 40 
-- Β1θ860. Ραθ. 1868 56. --- Β1961. Ρβ2. 1819 54. -- 
Β204. Μλ10. 101654. Πδά. 1292.518". --- Β226-228. 

112. 1506 5825. --- Β248. 112. Δ418. Ηθ18.1161514". 

---[ Β272. πο21. 1457011, --- Β298. Ῥαθ. 1868 86. --- 

Β812. ΠγΥ16. 1281 14. --- Β3917, 3981. ΗὙ11. 1110 46 
484, ΠγΎ14. 1285 310". -- Βδ46. Ε 846. 1686 .389". -- 

Β554. 18. 1410.522. --- Β671-6718. ΡΎΙ2. 141452". -- 

Γ6. Ζιθι2. 59156. --- Γ24. Ηγ18. 1118 522. --- Γ298- 
800. 2148. 1602}8, 14. --- Γ4δ4. 146. 1508 49". --- 

Δθ6δ-61. 148. 1502 }16". --- ΔΙ1Ι26. ΡΎ11. 1411 "85". 0 

-- δδ9ῖ, 298. 18.1416517. -- ΕΤΌ. πθ9. 890 }9 (ὁ 
ποιητής). --- Ἐ398. πα21. 1458 57. ---- Ζ2ΟΟἿ, 2018. πλὶ. 
958 328", -- Ζ286. ΗΕ11. 1186 09", --- Ηθ4}. πκγ28. 
934 815". --- Η111. 7151. 1508 Ῥ26", --- Η815. τά420. 

Ζιζει. 515 55". --- Θ20, 21, 221. Ζκ4. 699 580". --- Θ887. δὲ 
84. Ζγεδ. 185 816". --- ΘΙ]48. ΗΎ11. 1110 8425", --- [68. 

Πα2. 1258 55". --- 1208. ποϑῦ. 1461 514. --- 1819. Πβ1. 
1267851. --- 1385, 388-890. ΡΎΙ1. 1418.581-84. --- ἰ526. 

Ῥγ9. 1410.529. --- [6891 οοπίαπιϊηδίαδ οὕτὰ 1190, 1917. 
Ζιζ 28. 5181". -- 1592 - 5941. Ῥατ. 186δ.518-1δ. ---- 60 

1648. Π59. Ρβ2. 1818 038. Πγδ. 1218 381". --- ΚΙ 

501 

(οοπίδιρὶπαίαβ ουπὶ Β1), 2. ποϑδ. 1461 816. --- ΚΙΙ, 187. 
ποῦ. 1461518. --- ΚΙ52, 158. ποδδ. 1461 82. --- Κ224. 
Ηθ1. 1155515. ΠΎ16. 128714. --- Κ2δ2. πο. 1461 
426, --- Κ816. ποϑδ. 1461 12. --- Κ8821. 148. 1502 
Ῥρ5. --- Κ457. χϑ29. Ζμγ10. 618 515". --- Λ542, δ48 
(ἀδοβυ ἴῃ οοἀὰ Ηοια) Ρβϑ. 1387 484, 85. ---- Λὅ5δ4. Ρ668. 
Ζιι44. 629 Ρ22", --- Α574. ΡΎΙ1. 1411 ν85". ---- Μ248. 
ΡβΩ2Ι1. 1895518. --- Νὅ46, δ47. Ζιγϑ. 518 Ρ26". -- 
Νδδ11 (). ΡΎΙ1. 1411 584". --- Ν799. ῬΎ11. 1413 δ15. 
-ς Ξ214,21τ|. Ἠη1. 1149}»16, 117". --- 53:291. Ζιι 12. 
615 }9", --- ΟΙ92. κθ. 400419. --- Οδ42. ΡΎΙΙ. 1412 
1", -αο ΠΒ61 τοβρ 12. 1476 21". -- ῬΩ6δ. πο22. 1468 
081. --- Σ10Τ|. ηεη1. 1285 326. --- Ξ109,110. Ρβ2. 
1818 δ. α11. 18370}11"“. -- 5809. Ρβ21. 1898 81ὅ. --- 
5816. Πα4. 1258 581 (ὁ ποιητής). ---- 5489. ε271ὅ. ποῦ. 
1461.420. --- Υ714. Ζιγ12. 519.19". -- Ὑ284. ποϑδ. 
1461 480. --- Ὑ2127. ποδῦ. 1461 588. --- ᾧ 592. ποϑδ. 
1461 528. --- ΧΙ0Ο. ΗΎΙ1. 1116 322", ἡμα20. 1191 88", 
ἨΕΎΪ. 1280 λ20". -- Χ2Οδ τεβρ ποϑά. 1460 816. --- Χϑ8δ9 
ΤῈ8Ρ ἢ 12. 1476 38". -- Ἐ108. δ188. Ρα11. 1370 Ρ28. 
- 1328. ποϑδ. 1461 328. τιά. 166 "5". --- Ω54. Ρβϑ8. 
1880}29 (ὁ ποιητής). --- Ὡ 129 ἔοτι τοβρίοἰϊας Ηγ18. 
111811". --- Ω268, 259. Ηη1. 1145 220". --- Ω3186. 
Ζιι82. 618 Ρ2 5", --- αἹ. Ῥγ14. 1415 815. -- α188. πο21. 
1457110. --- ὅ8ὅ. Ζιθ28. 606 519". --- ὃδ204. Ργ17. 
1418 58. --- δδθτί. πκς81. 948 Ῥ2 2". -- εθ4. κθ. 4014 (ὁ 
ποιητής). --- ζ4, 6. 165. 1606 520, 25". -- ζ42-44, 451. 
κθ. 400510-14". -- ζ8271. Ργ14. 141526. --- η115. 
λΎ89. κα. 401 "1 (ὁ ποιητής). --ο η116. κα. 4011 (ὁ 
ποιητής). --τ ἰ-μὶ οὲ ψ810-848 τοϑρ ΡγΎ18. 1417.818. --- 
ι7, 8. Πθ3. 1388 329". --- (114. 115. Πα. 1252 Ρ2 2", 
ΗκΙ10. 1180 528. --- ι504. Ρββ. 1880 "28. --- (51 δ. πο32. 
1458 "2. --- κ19. Ζιζ, 21. 515 Ῥ6". -- λ δ98[. Ργ11. 
1411.}88". --- μθ7, 68. θ105. 889 »88, 84 (ὁ ποιητής). --- 
μ219, 220. Ηβϑ9. 1109 "82. --- μ8314, 8151. [144.1602 
Ῥ2δ",. -- 8214. ΡῬγΎ10. 1410}14. --- ο400, 401. ΡαῚ1. 
1870 "6. -- ρ218. Ρα11.1871}16. Ηθ2. 1155584. ἡμβ11. 
1208 δ10ῇ. ηεη1. 1285 26. --- ρ8217. Ζιζ20. 514 "88", --- 
ρ585|. Πθ8. 1388 λ26". --- ρ420. τήθ. Ηδ4. 1122 427. 
- σ186. ψγ8. 421 325". --- τι 2[. πλ1. 958 "12". --- 
τ861. Ργ16. 1411 δ΄", --οὔτΤῷὶ. πι86. 894 584". --- υϑδ9. 
ποῶ. 145829. --- χϑ47. Ῥαϊ. 1865 480. --- ὦ 8.197. 
ΗΎ11. 1116 528. --- νοσαθα]α Ἠοπιθγῖοδ δδγαηίαν: ἀρητήρ 
πο1. 1451 085. πεπνυμένος ΗΎΊ. 1284 82". ἑλκεσιπέπλυς, 
βαθυκόλπως θ109. 840516 (ὁ ποιητής). ---- Βαποιία5. ογ- 
ΤΟΥ ταθιροσῖδθ υἱάθίαν ὑγὶ θαθηάμμι 6886, αυοὰ νογϑὰ8 Ηο- 
τρουϊοὶ ρϑυ]]ο δ] ῦογ, δὸ ποδὶβ ὑγϑάϊοὶ βυπὺ, αδθδγυπίασ, οὗ 

ὙΝΔΟΒδιθαθ 11 Ρ 128η4ᾳ. ὡς δὲ λέων ἐπόρσσε Ῥγά. 1406 
21, βοτγῦ γϑρ ΥἹ64. --- σθένος ἔμβαλε θυμῷ ΗΎ11. 1116 
Ῥ21", οὗ μένος ἔμβαλε θυμῷ Π|529 ει σθένος ἔμβαλ᾽ 
ἑκαάστιρ καρδίῃ Λ11. 1151. ---- μένος ᾧὶ θυμὸν ἔγειρε ΗγΎ11. 
1116 28", οἵ ἔγειρε μένος μέγα Ο282, 594. ---- ϑοὰ 886- 
τυηῦυν οὐδ) νϑῦβιβ Ηοιηθσίοὶ, 41] ἴῃ Βοάϊοσῃο ἰοχία ἀθ- 
βαηῦ (οὔ ϑδϑηρδρθυβοι Π18Ρ οπι 1 72). Λ5438 αυἱ ἀθοβὺ ἴῃ 
οοἀὰ Ρβϑ. 1881 588. παρ᾽ γὰρ ἐμοὶ θάνατος (ροδὶ Β 893) 
ΠΎῚ4. 1285.314". ἀλλ᾽ οἷον μέν ἐστι καλεῖν ἐπὶ δαῖτα θα.- 
λείην Πθ8. 1888 325". Ἕκτωρ κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων ψαϑ. 404 
429. Μγδ. 1009 28. Ἕκτορα δ᾽ αἰδως εἶλε ηεγ1. 1980 
419. ἔζεσεν αἷμα ΗΎ11.1116}29. χαλκῷ ἀπὸ Ψυχὴν 
ἀρύσας (εἴ Ὡ 154) πο21. 1457}18 (Ὁ). τεμὼν ἀτειρέι 
χαλκῷ (ΟΕ 292) πο21. 1457 Ρ14 (ὃ). ΨΔΒΙοα Ροοὶ ΠῚ 248. 
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μῦσεν δὲ περιβροτόεσσα ὠτειλή 189. 1505 31. --- ἀπορή- 
ματα Ὅμηρικα Ατἰδίοιε}18 (εἴ ᾿Αριστοτέλως περὶ Ὃ μήρυ 
ἀκροασομενος ἢ 107. 149 321), αυδ6 ἴῃ ἔγδρταθηίῖϑ οΟ]]θοία 
βυηῦ, δὰ Βοβ ρουιϊπθηῦ υϑυβὺβ Ηοσωθγίοοβ. Β 68 ἢ 187. 
Β 1609 188. Β 188 139. Β80584ᾳᾳ 140. Β64914]. ὁ 

Γ 286 [142. ΓὩΊθΒβηη 148. Γ2ΤΊ [144.1 441 {145. 
Δ 88 140. Δ2971 147. Ε 577 1838. Ε 7141 ἢ 148. 

Ε118 149. 2284 150. ΗΙ 98 151. Η228 152.117 

158. Καϑϑ 154. Κα 1568 155. Κα 252 156. Τ 108 

157. Ψ 289 1838. Ὁ Ξϑ4296 Γ174.  1ὅ 158. Ὡ 420 τὸ 

7159. 23 569 160. δ48 175. δ85δ6 161. ε98 162. 

ε884 168. θ449 Γ17ὅ. .106 164. ι338 [165. .52ὅ 

166. μ.12884 1671. ν οχῖν 108. ρ8260 169. Ψψ 8387 

5110. οὗ ὙΥδομδιαατα 11 Ρ 20844. 
ὁμιλεῖν τυί. ὅτω τοῖς ἀνίσοις ὁμιλητέον Ηθ16. 1168 "18. 16 

πρός τινα. τίνα τρόπον δεῖ πρὸς τὲς περιοίκους ὁμιλῆσαι Πβϑ9. 
1269 58. ὁμιλεῖν πρός τινα (ἀϊαἸθοιίοο, οὗ ἔντευξις) ἐκ τῶν 
οἰκείων δογμάτων τα 2. 101 582. ποῦ δάἀάϊίο οδίθοῦο ρθγ- 
βοπδθ ὁμοίως ὁ μιλεῖν (46 κοινωνίᾳ πολιτικὴ) ΠΎΘ. 1280 Ρ29. 
ταπεινῶς ὁμιλεῖν ΠΕ11. 1818 541. ὁμιλεῖν πρὸς τἀγαθόν, 30 
πρὸς ἡδονήν Ηκ2. 1118 "88. ὁμιλεῖν ἅπαντα πρὸς τὰς ἐπι- 
θωμίας ἡεγῖ. 1238 81. --- ἀδ οοἴτα ᾿ αἷς ἂν ὁμιλήσωσι 
πὸ. 877 }10. ; 

ὁμιλητικοί ηεη3. 128812. 
ὁμιλία. ὑπεριδὼν τὴν πολλῶν ὁμιλίαν Ῥβ 24. 1401 "21. αἱ 35 

τῶν ἀνθρώπων, τῶν πραγμάτων ὁμιλίαι Πη17. 1886 "82. 
ὁμιλίαι, οοπΐ συζῆν, λόγων ᾧ πραγμάτων κοινωνεῖν Ἠδ12. 
1126}11, 81. 61. 1168.28. 112. 1172511. ἴδιαι ὁμιλίαι, 
ΟΡΡ κοιναὶ δημηγορίαι ρῶ. 1421 Ὁ14, 18. ὁμιλία τις ἐμμε- 
λής Ηδ14. 1121084. --- ὁμιλία οοἰΐπβ (ὁὲ ἂς Βοκαϊπίθα 80 
ἀϊείξαν οὐ ἀθ δι ϊπιδὶθυ8) ΠΕ10. 1811 "20. ΖγβΊ. 141 515. 
πὸι1. 811}16. 17. 878 Ρ20. (10. 891 584.}1.9541. ἴδιαι 
φωναὶ (τῶν ζῴων) πρὸς τὴν ὁμιλίαν ὶ τὸν πλησιασμόν Ζιδ 9. 
δ86 514. ἡ ὁμιλία (αἱ ὁμιλίαι) ἡ τῶν ἀφροδισίων Ζιη1. 582 
426. 3. ὅ88310. Ζγα18. 728 088. ὀργᾶν πρὸς τὴν ὁ μιλίαν ὃς 
Ζιεδ. 542582. ΖΎΥΙ. 761 3518. ἐπιθυμία τῆς ὁμιλίας Ζιη1. 
681 "21. γυναῖκες ἀκρατεῖς πρὸς τὴν ὁμιλίαν Ζγὸδ. 114 58. 
ἡ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ (περὶ τὴν ὁμιλίαν) ἡδονή Ζγα 19. 121 09. 
β4.189.580. ἡ τῶν ἀρρένων, τῶν γυναικῶν ὁμιλία Πβ 9. 
1269 29. αἱ πρὸς τὴν ἡλικίαν ὁμιλίαι ΠΕῚ1. 1815 522. 40 
ποιεῖσθαι τὴν ὁμιλίαν Ζιε8. 542 521, τὴν γαμικὴν ὁμιλίαν 
Πη16. 1385 588, 32. ἅπτεσθαι τὴς ὁμιλίας πὸ 29. 880 529. 
ποιεῖν τὴν πρὸς τὸς ἄρρενας ὁμιλίαν (ἀ6 Ἰορβ]αίοτ6) Πβ10. 
1213 320. ὦ παῖδες, μὴ φθονεῖθ᾽ ὥρας ἀγαθοῖσιν ὁ μιλίαν 
98. 1492 080. 4δ 

ὁμίχλη, νεφέλης περίττωμα τῆς εἰς ὕδωρ συγκρίσεως" ἡ 
ὁμίχλη νεφέλη ἄγονος μαϑ. 846}838, 85. ἔστιν ὁμίχλη ἀτμώ- 
δης ἀναθυμίασις ἄγονος ὕδατος, ἀέρος μὲν παχυτέρα, νέφυς 
δὲ ἀραιοτέρα κά. 894 519. 

ὄμμα. εἴ ὀφθαλμός. τοίοτίαν ἱπίον τὰ μόρια Ζγεῖ. 71910, 50 
11, 1808, τὰ αἰσθητήρια Ζμβ10. 661 58. ὦτα τε δύο ᾧ 
ὄμματα Ζμβιο. 651 58. οἵ ΠΎΙΘ. 1287 "217. ἑκάτερον τῶν 
ὀμμάτων πλα11. 958 "12. πίονα ἄμφω τυγχάνει ὄντα πάν- 
τῶν ἀεί, ἀρχός τε ἢ ὄμματα πὸ. 816}16. τὸ ὄμμα 
ὕδατός ἐστιν αι. 438516, ο}19. --- 1. ὀμμάτων χώρα 55 
αὶ μέρη. ἡ χωρα τῶν ὀμμάτων Ζιαϑ. 49181. δ8. 6886. 
ὃ τόπος πὸ. 816 "11. τοῖς ὄμμασι διώρισται τὸ πρόσθιον 
Ζπ14. 113 518 (οἴ Ρ]αῖ Τίπι 45 Β). κεῖται τὰ ὦτα ἐπὶ τῆς 
αὐτῆς περιφερείας τοῖς ὄμμασιν Ζιατῦ. 494 156. μέτωπον 
τὸ ὑπὸ τὸ βρέγμα μεταξὺ τῶν ὀμμάτων Ζια8. 491 Ρ1 2. δὺ 
ἡ τῆς ὀσφρήσεως (αἴσθησις) μεταξὺ τῶν ὀμμάτων Ζμβιο. 

γ 
ὁμμα 

865682. τὰ περὶ τὰ ὄμματα, ταπεινότερα, ἐντιδωδὴ Ζιζ8. 
561}1. Φ8. 808 528, 8. προβολὴ τῦ ὄμματος πολλή, ἐγα 
ἐπισκύνιον πρὸ τῶν ὀμμάτων Ζγεϊ. 180 Ρ28, 29, 181 44," 
τὰ ὄμματα ἔχει φράγμα (πῶμα Τοτϑιτίκ Ρ᾿ ΧΙ) ὥσπερ 
ἔλυτρον τὰ βλέφαρα Ψβϑ9. 421}29. αἱ βλεφαρίδες τῶν 
πρὸς τὼ ὄμματα προσπιπτόντων ἕνεκεν Ζμβ1δ5. 658}11. 
τὸ λευκὸν τῇ ὄμματος, τὸ ἔσχατον ὄμμα αι. 488 520,59. 
τὸ τῷ ὄμματος δέρμα, δγῃ τὸ ἐπὶ τῇ κόρη δέρμα Ζγεῖ. 
180582, 21. τὸ ἐντός, τὸ μέσον (Ρ]αἰ Τίτι 4 Ὁ) αι2. 488 
59, πλαῖ. 958 084. τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ὄμμασι, τῦ ὅμ- 
ματος τὸ ὁρατικὸν ὕδατος ὑποληπτέον Ζγβα. 144 520. αἰῶ. 
488}19. διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὰ ἔχοντα τῶν ὀμμάτων πολὺ τὸ 
ὑγρὸν μελανόμματα, τὰ ἔχοντα τῶν ὀμμάτων ὀλίγον τὸ 
ὑγρέν γλαυκά ἐστιν Ζγεὶϊ. 119 "28, 80. οἱ πόροι τῦ ὅμ- 
ματος αι2. 438 14. ἡ διαστροφή ἐστι τῶν ὀμμάτων διὰ 
τὸ ἀρχὴν ἔχειν τὸς σφαίρας πλαΊ. 958 51. 

3. ἡ τῶν ὀμμάτων διαφορά Ζγεϊ. 119}18, 181512. 
ἐνῶ. 4607. μέγιστα Ζιζ10. δ64 "82. τὰ ἐντὸς ἔχοντα τὰ 
ὄμματα ἐν κοίλῳ κείμενα, ορρ ἐξόέφθαλμα Ζγεϊ. 180 586, 
1811. ἰσχνὰ ὄμματα κατακέκλασμένα, κεκλασμένα φϑ3. 
808 58, 9,12. ὄμμα τε λίαν ἀνεπτυγμένον ὅτε παντά- 
παάσιν συμμύον φ8. 8011. τὸ ὄμμα ἀκάλυφες Ψβϑ. 422 
41. ἀναπεπτοίμενον πλα] δ. 958 Ὁ], 38. --- τὰ σκαρδαμυτ- 
τοντα τῶν ὀμμάτων φ8. 801 ΒΥ, 808 51. οὗ 6. 818 521. --- 
τὸ ὄμμα λεῖον, ψυχρὸν ᾧ ὑγρόν, ὑδαρές αἰῶ. 488 51. Ζγββθ. 
144 518. ε1. Τ19382. Ζμβιϑ. 651581. ᾧ 8. 8071}19. 
σκληρόφθαλμα Ζμβ18. 651 084. Ζιδ2. 526 38. Ψβϑθ. 421 
418. --- ὄμματα μονόχροα, ορρ πολύχροα Ζγεὶ. 119 "80, 
84,9, 8. πλα27. 960516. Ζια10. 499 56. διὰ τίν᾽ αἰτίαν 
τῶν ὀμμάτων τὰ μὲν γλαυκὰ τὰ δὲ χαροπὰ τὰ δ᾽ αἰγωπὰ 
τὰ δὲ μελανόμματα Ζγε1. 119 014 (ο584). τρία χρώω- 
ματα τοῖς ὄμμασι μέλαν ἡ αἰγωπὸν ἡ γλαυκόν πι11. 893 
42, γλαυκά Ζγεῖ. 1719582., 16, 17, 80, 86. τῶν πρὸς ἄρ- 
κτὸν οἰκύντων γλαυκὰ τὰ ὄμματα πιδ14. 910 516. γλαυ- 
κότερα τὰ ὄμματα τῶν παιδίων εὐθὺς γεννωμένων ἐστὶ 
πάντων, ὕστερον μεταβάλλει πρὸς τὴν ὑπάρχειν μέλλεσαν 
φύσιν αὐτοῖς Ζγεϊ. 1719 3526,}10, 1780}2 (Ργαπῇ! ἀ6 ο0] 
168). χαροπά Ζγε1. 719582. Φ8. 8071}1, 19. αἰγωπά 
Ζγε1. 119.438. λευκά Ζιθ19. 602 34. χλωρὰ κωφά φ8. 807 
048. μέλανα Ζγε1. 1719 "18 (οὗ 718 318). τὰ γλαυκα πυ- 
ρώδη, τὰ μέλανα πλεῖον ὕδατος ἔχειν ἢ πυρός (Επιροάοοὶ 
ϑϑηϊθηΐϊία, οΥ 8. δοὶορ ΡὮΥ8 11 1817) ΖΎΕΙ. 719 Ὁ15. μελα- 
νόμματα Ζγεϊ. 119 Ῥ28, 18051, ὅ. τὸ μεταξὺ τῶν ὀμμά- 
τῶν τύτων (μελανομμάτων ᾧ γλαυκῶν) τῷ μᾶλλον ἤδη 
διαφέρει ᾧ ἧττον ΖγεΙ. 1719 088 (Ρταηι! 185). --- ὄμματα 
ἀσθενὴ φ8. 8017. τὰ γλαυκὰ ἡμέρας ὠκ ὀξὺ βλέπει (ὐκ 
ἔστιν ὀξνωπαά) δι᾽ ἔνδειαν ὕδατος Ζγε1. 119 017, 835, 180 
41, τὰ μέλανα νύκτωρ ἐκ ὀξὺ βλέπει δι᾽ ἔνδειαν πυρός 
Ζγε1. 171918, 8051, ὅ. οΥΓ 5. ϑοϊορ ρᾷγβ Π 201. Ρμὶ- 
Ἰΐρρβου ὕλη 179. -- διὰ τί ὄμμα ἐκ ἔχει διαφορὰν πρὸς 
τὰ δεξιὰ ᾧ τὰ ἀριστεραί πλα39. 960 480. 

8. μόνον ἢ δ δ τῶν ζῴων ἄνθρωπος πολύχρυς τὰ 
ὄμματά ἐστιν, τὰ ὄμματα ἐλάχιστον κατὰ μέγεθος διέστη- 
καν ἀνθρώπῳ τῶν ζῴων Ζια10. 492 56. 16. 494}15. διὰ τί 
ἐλάχιστον διάστημα τῶν ὀμμάτων ὃ ἄνθρωπος ἔχει τῶν 
ων κατα μέγεθος" πλεῖον διέστηκε τὰ ὄμματα τῶν ζῴων 

ἢ μάλιστα τῶν προβάτων πι15. 892 "4, 8,10, 18. λα 27. 
960518. διὰ τί οἱ ἀνθρωποι μόνοι τῶν ἄλλων ζῴων τὰ 
ὄμματα διαστρέφονται πλα 21. 960 412, 16. ἑτερογλαυκοι 
Ζγε1. 1196. -- τῶν ἄλλων ζῴων ἕν εἶδος τῶν ὀμμάτων, 
ἐν ἐνίοις ἢ τὰ αἰσθητήρια ᾧανερωτατα ἐστι, τὰ μὲν τῶν 
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ὀμμάτων ὼ μᾶλλον Ζια10. 492."8. δ8. ὅ838519. τῶν ἀλ- γυμνασία" πημαίνει τὰ ὄμματα ὑγρότης ὅσα πολλὴ ἐν τῷ 
λων ζῳων μονόχροα τὰ ὄμματά ἐστι μᾶλλον πλαϑ1. 960 περὶ τὴν κεφαλὴν τόπῳ" ἀποκεκαθάρθαι τὰ ὄμματα πλαιά4. 
416. διαφέρει τὰ ὄμματα τῶν ἄλλων. ζῳων͵ πρὸς τὰ τῶν 958 Ρ29. ὅ. 987 Ρ24. ϑ. 908 Β5; τοῖς χρωμένοις πλείοσιν 
σκληροφθαλμων. ψβ9. 42128. --- τὰ τετράποδα ἔχει τὰ ἀφροδισίοις ἐνδιδόασι τὰ ὄμματα Ζγβι. 141 416. πδ2. 816 
ὦτα ἄνωθεν τῶν ὀμμάτων Ζμβ11. 6θ61518. ἀσπάλακος, 5 481. οὔ 8.816 "25. τὸ ὄμματα εὐλόγως ὅταν ἢ ἢ τὰ κατα- 
ἵππυ, προβάτων Ζιαϑ. 491 581. ὃ 8. 688 "6. Ζγει. 1198, μήνια διάκειται" Ὑινομένων, τῶν καταμηνίων διὰ ταραχὴν καὶ 
482. πι1δ. 892 18, --- τῶν ὀρνίθων ὑγ ὑγρὰ τὰ ὄμματα ἵνα φλεγμασίαν αἱματικὴν ἡμῖν μὲν ἡ ἐν τοῖς ὄμμασι διαφορὰ 
ὀξὺ βλέπωσι ,2μβ18. 851 481. τῶν νεοττῶν ἂν τις τῆς ἄδηλος, ἕ ἕνεστι δέ ενῶ. 460 "4,1. διὰ τί ὁ ἀφροδισιαάϊζων 
ελιδόνος τὰ ὄμματα ἐκκεντήση γίνονται ὑγιεῖς ἢ βλέπυσιν ὁ ἀποθνήσκων ἀναβάλλει τὰ ὄμματα, καθεύδων δὲ κατα- 

ὕστερον Ζιζϑ5. 568 515. οἵ βιΐ. ὅ08 "5, ἴῃ ουἱβ ΕΑ Πϊπαοοίβ 1ὸό βάλλει πὸ1. 810 582. --- ἔνια ὄμματα φύονται πάλιν Ζιζ5. 
τὰ ἔμματα μέγιστα τὸ πρῶτον, τὰ περὶ τὰ ὄμματα ὶ τὴν δ68 516. βι1. 508 55. 

κεφαλὴν Ζιζ1ο. 564 582. 8. ὅ61}1. --- χαμαιλέοντος Ζιβιι. 6. τοῖς ἐμβρυοις τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ ὅ, ματα 
5083 515. ἐαν τις ἐκκεντήση τὰ ὄμματα τῶν ὄφεων φύεσθαι μέγιστα κατ᾽ ἀρχὰς φαίνεται, Θοσαπι μέγεθος, διαὶ τὸ ὑγρὸν 
πάλιν Ζιβ11. 508 Ρ6. ---- οἵ ἰχθύες καὶ ὶ τὰ ἔντομα ὼ τὰ σκλη- τὸ ἐν τοῖς ὄμμασιν οἱ ὀφθαλμοὶ μθμλα φαίνονται Ζγβδ. 
ρόδερμα διαφέροντα ἔχυσι τὰ ὄμματα, σκληρόφθαλμά εἰσιν, ᾿ς 742 "14, 144514,18,20. μεγάλην χυσι τὰ ὄμματα τὴν 
ἀμβλύτερον βλέπυσιν Ζμβ18. 6ὅ71}81, 84,86 (Μ 485). δύναμιν ἢ ὁ τόπος αὐτῶν πρὸς γένεσιν πὸ. 816 δι, ὀψὲ 
γίνεται τὰ ὃ ὄμματα αὐτῶν (κεστρέων) ἰχευκά Ζιϑ 19. 603 τελειῦται τὰ ὄμματα τοῖς ζῴοις Ζγβθ. 144 08. ὕστερον ἐν 
"4 Αὐῦ. -- τῶν ἐντόμων Ζιδτ. ὅ82 526. --- τῶν μαλακο- ὀλίγῳ χρόνῳ ὀῆλαά ἐστι τὰ ὄμματα τῶν ἰχθύων Ζιζ 14. 
στράκων τὰ ὄμματα σκληρόφθαλμα Ζιδ 2. 520 88. οἴ Ζπ14. 568 ν4. (Ὁ βᾶργα "8-10.) 
112 ν18- 21. 30 ἧς ὄμματα ἤθυς σημεῖα" ἀνδρεία, εὐφυῶς, ἀναισθήτυ, 

4. ̓ΡΒγβἰο]ορίοβ. ἡ τῷ ὄμματος γένεσις τὸν αὐτὸν ἔχει κιναίδυ, ἀθύμν 8. 8011, 19, 28, 808 512, 8. δειλὸ 48. 
τρόπον" ἀπὸ τῷ ἐγκεφαλυ συνέστηκεν αἰῶ. 488 "27. τὸ ἔρ- 801 7, 80851. 6. 818.521. τὰ κεκλασμένα, τῶν ὀμμάτων 
γον Ζικὶ. 638 527. αι 3. 488 "11. ἡ διαστροφή ἐστι τῶν δύο σημαίνει, τὸ μὲν μαλακὸν ἢ θῆλυ, τὸ δὲ κατηφὲς ἢ 
ὀμμάτων διὰ τὸ ἀρχὴν ἔχειν τὰς σφαίρας ὼ μέχρι τὸ στρέ- ἄθυμον φ8. 808 59. 
φεσθαι εἰς τὰ ἄνω ἡ κάτω ᾧ εἰς πλάγιον" ἑκατέρυ τῶν Ὁ 8. ἔστι ταῦτα καὶ τοῖς ὄμμασιν ̓ ἰδεῖν, θεωρεῖν μαιά. 858 
ὀμμάτων ἡ κίνησις πλαῖ. 958 47. 11. 958 Β12. ἔστιν ἡ ἡ τότυ 48. 01.871. 480. εἰ βέλτιον ἴδοι τις δυοῖν ὄ ὄμμασι ὺ δυσὶν 
τῦ μορίων κίνησις ὅρασις, κινεῖσθαι ὑπὸ τῷ φωτὸς καὶ τῶν ἀκοαῖς κρίνων ΠῪ16. 128127. γράφειν ἀναπεπταμένοις. τοῖς 

ὁρατῶν Ζγειϊ. 180 "4, 2. συμβαίνει μηδὲν ὁ ὁρᾶν διὰ τὴν ἔτι ὄμμασιν πλαβ. 9581. 15. 9ὅ8 588. ὑποβλέπειν ἡ συνάγειν 
ὑπῶσαν κίνησιν ἐν τοῖς ἂμ σιν ὑπὸ τὸ φωτός «νῷ. 46911. τὰ ὅμ, μματα πλαῖ. 958 421. τὰ ὄμματα κολάπτειν Ζε1. 
ἀλλ᾽ εἴτε φῶς εἴτε ἀήρ, ἐστι τὸ μεταξὺ τῷ ὁρωμένυ ἢ τῦ ογο 6096. --- τίθεσθαι πρὸ οὐμμάτων εν1. 458 028. πο11. 
ὄμματος, ἡ διὰ τύτυ κίνησίς ἐστιν ἡ ποιῶσα τὸ ὁρᾶν αιξ. 1468 "28. ποιήσασθαι πρὸ ὀμμάτων Ψγ8. 421 18. ποιεὶν 

488 }4 (Ρταπῖ 148). αὐτὸ τῦ αἰσθητηρία  ἁπτομένυ ὅτ᾽ πρὸ ὀμμάτων μα 18. 84916. Ῥβ8. 1886 484. Ὑ3. 1405 
ἐκεὶ ὅτ᾽ ἐνταῦθα͵ γένοιτ᾽ ἂν αἴσθησις, οἷον εἴ τις σῶ͵ τὸ 518. 10. 1410088, 1411 νά, ἱπὰθ πρὸ ὀμμάτων νοσδθαϊυπι 

λευκὸν ἐπὶ τῷ ὄμματος θείη τὸ ἔσχατον» εὔλογον ὕτω ᾧ αὐίϊβ σϑύοσίοβθ, βγῃ ἐνέργεια, μεταφορά: τί λέγομεν πρὸ 
τὰ σκληρόφθαλμα τῶν χρωμάτων αἰσθάνεσθαι ψβ 9. 421 86 ὀμμάτων ἡ τί ποιῶσι ἡ νεται τῦτο ΡΥῚ 11.1411 "24, 80. 
418 (Ρτβδὰ 1δὅ. Μ 485). 11. 428 "22. χωρὶς τῆς εἴας 10. 1411426, 28, 8δ, 6,8. - ἔχειν ἐκ τῆς ἐμπειρίας ὄμμα" 
ἀγαπῶνται (αἱ αἰσθήσεις) δ αὑτάς, ὦ μάλιστα τῶν λλὼν τὸ ὄμμα τῶτο τῆς Ψυχῆς (6 ἡ φρόνησις) Ηζ 12. 1148 
ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων ΜΑ1. 980 423. βέλτιον τὸ ἐν ἀρχῇ 874 ΕΥ. 18. 1144 480. ὀξυδορκεῖν ταὶς τῆς ἧς ὄμμασιν 
συμφύεσθαι τὸ ὄμματος, ὩΣ αι. 488 528. τὸ ὀξὺ ὁρᾶν ἐν Ρ1. 1421 3428. ἡ ψυχὴ θείῳ “νυχῆς ὅ ὄμματι τὰ θεῖα κατα- 
αὐτῷ τῷ ὄμματί ἐστιν ἡ αἰτία Ζγει. 180}80. ὄμμα δὲν λαβῶσα κΙ. 391 51ὅ. (ἐμμάτων Υἱ αἱι2. 488 "28, βλεφά- 
κωλύει αὐτὸ ὁρᾶν ἀκριβῶς, μὴ ἔχοντος τῷ ὀφθαλ καλῶς βὼν͵ ΒΚ.) 
πάντα τὰ μόρια Ζικὶ. 688 "28. (ϑ ὀφθαλμὸ τὸ μέλαν καὶ ὁ ὀμιμάτιον (ἸωοὉ ΡΒτγα 211) ἀνεπτυγμένον καὶ ὃ λαμπρόν, ἀλαμ- 

σον) φαίνεται λεῖον κιναμένω τὸ ὄμματος διὰ τὸ συμ- πές, μέλαν, συμμεμυκός, σκαρδαμυκτικόν, λιπαρέν, μάργον, 
βαίνειν ὥσπερ δύο οὙίνεσθαι. τὸ ἕν αι. 431 νῷ, 8. ἐκ ἐπὶ τῷ ποῖον σημαίνει ἦθος Φ8. 801 029, 8δ, 86, 37, Β08"6. οἵ Βοβθ 
ἐσχάτυ ὄμματος ὴ ψυχὴ ἢ ἥ τῆς ψυχῆς τὸ αἰσθητήριάν ἐστιν, 4δ Ἂν Ῥῃ 699 54. Απθοὰ Ι 162. 
ἀλλὰ δῆλον ὅ ὅτι ἐντός αιῶ. 488 9. φαίνεται (τὰ ψοτοκῶντα) ὀμνύναι δεῖ τὰς ἐναντίως ὅρκος ἢ νῦν Πεϑ. 1810 28. ὄμνυμεν 
καθεύδοντα. σημεῖον δὲ κατὰ τὰ ὄμματα ὑκ ἔστι λαβεῖν, κατὰ τῶν κατοιχομένων ἢῖ88.1480 518. ὀμνύοντες, Πγ14. 
ἀλλὰ ταῖς ἀτρεμίαις Ζιδ1ο. 6318. 128 11. ὀμόσας Ῥαϊ8. 181717517, 18 8]. 888 ὀμώμο- 

5. Ρϑιβοϊορίοβ. τοῖς ὄμμασι δακρύομεν πρὸς τὰ λαμ- σται, ἐὰν τῷ ἀντιδΐκῳ ὁμιυμοσμένος ἢ ἢ (ὃ ὅρκος) Ῥα 1ὅ. 
πρότερα ὁρῶντες Ζικϑ. 68ὅ δ21. τὸ δακρυον εἰς ὄμματα ἀπο- [Ὁ 1877511,}7. 
κρίνεται" οἱ ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχύύμενει, ὅσῳ ἂν μᾶλλον θέη ὁ ὁ μογάλακτας καλῶσι παῖδας ὶ παίδων παῖδας Πα2. 1252 
ἵππος, τοσάτῳ μᾶλλον δακρύυσι τὰ ὄμματα, οἱ ἄνεμοι τα- Ρ18. 
ράττυσιν οἱ ἐξ ἐναντίας τὰ ὄμματα πὸ36. 819 Βᾳ, ε18. ὁμογενής. ᾿φλυνε τὰ ἔχοντα τὸ αὐτὸ γένος. α- ἂθ ξθπθγθ 

882 84,11, 37. 884 28, 81. σχότοι πρὸ τῶν ὀμμάτων Ζιη4. ὨΒΙΆΓΑΙΙ, νια, τῶν ζῴων γίνεται ὅτ᾽ ἐξ ὁ ὁμογενῶν ὅτε τῷ 
584 38. ἀχλὺν κατὰ τῶν ὀμμάτων πολλήν [821. 1682 "1 δδ γένει διαφόρων Ζγα 8. 128 "8. γίγνεσθαι ἐξ ὁ ογενῶν, γεν- 
εἴ οι Π 844 οἱ 8. δοῖορ ΡἈΥΒ Π,.19ὅ. ὄμμα ἀχλυῶδες νὰν ὁμογενῆ, τὰ ὁμογενῆ, τὰ ὁμογενῇ ἀλλήλοις μίγνυται 
Ηϊρρὸόον. τὸ γλαύκωμα͵ ξηρότης τις μᾶλλον τῶν ὀμμάτων Ζγαι. 115538..16. 121 86. βά. 188 "28. Ζιζ28. δΊΤ "6, 9. 
Ζγεῖ. 180 418 (σλαυκώσεις Ηίρροον ΠΠ 121). οἱ μύωπες γίνεται ὁ συνδυασμὸς τοῖς ζῴοις κατὰ ᾧΦυσιν μὲν τοῖς ὁμο- 
(φθείρονται) ᾧ τῶν ὀμμάτων ἐξυδρωπιώντων, ὄμματα λευκα γενέσιν Ζγβτ. 146580 (βγη ὁμοειδὴ 8. 141 580). ἐθὲν τῶν 
Ζιε20. 558 515 ΑὉΌ. θ19. 603 "4. ξηρὸν ποιεῖ τὸ ὄμμα ἡ 580 ὁμογενῶν ὀρνέων ΖιζΊ. 563 "28. --- τῶν ὁμογενῶν ῥᾷων ἡ 



810 ὁμόγνιος 

κρίσις, τῶν δὲ διαφερόντων ἐργωδεστέρα ΗΙ2. 1168 "88, δγπ 
συγγενεὶς 880. συνημερεύσεις τοὶς ὁμογενέσιν ἥδισται ἀλλή- 

λοις ηεηδ. 1289 Ὁ19. -α δ. Ἰορίςα. ἐκ ἔστιν ἕτερα πρότερα 
ὁμογενὴ τῶν ἐναντίων Μι1. 1051 929. πῶς τὰ ὁμογενῆ κρίνει 

( ψυχὴ ἢ ἣ τἀναντία ψγυῖ. 481 524. εἴπερ μηδὲν τ τῶν ὁμο- 
γενῶν διασπαστέον, ὴ εἰς ὄνο διαίρεσις μάταιος ἂν εἴη Ζμα. 
642 δ17. αἱ ἀρχαὶ ὁμογενεῖς τοῖς ὑποκειμένοις ΟὙΤ7. 806 

411. τὸ ἼΡΝΝ, ὑπὸ τὸ ὁμογενῶς πάσχειν πέφυχεν Γαΐ. 

8241. θερμὸν ἐστι τὸ συγκρῖνον τὰ ὁμογενῆ, ψυχρὸν δὲ 
τὸ συνάγον ἢ συγκρῖνον ὁμοίως τα τε συγγενὴ ἃ τὰ μὴ 
ὁμόφυλα Γβ2. 829 526. γίγνεται ἁπλῶς ἕτερον ἐξ ἑτέρυ ᾧ 
ὑπό τινος ἐντελεχείᾳ δι ὄντος, ἣ ὁμοειδῶς (ὁμοιοειδῶς ΒΚ, οἴ " γ) 
ἢ ὁμογενῶς Γαδ. 820 520. ἡ καρδία τῶν φλεβῶν ἀρχή" ἡ 
φύσις αὐτὴς ̓ φλεβωδης υς ὁμογενῦς ὅσης Ζμγά. 6655171. 
τὰ ὁμογενὴ ὼ τὰ μὴ ὁμογενὴ μὸϊ. 878 ν16. οὔ Ρτδοίθγθα 

ΚΘ. 5519. Οδ2. 80822. Γβό. 888 584. τίς διαφορὰ τέ- 
χνης ὺ ἐπιστήμης ὺ τῶν ἄλλων τῶν ὁμογενῶν ΜΑῚΙ.981 

526, δεῖ τὴν μεταφορὰν τὴν ἐκ τῷ ἀνάλογον ἀνταποδιδόναι 
ἢ ἐπὶ θάτερα [ὼ ἐπὶ] τῶν ὁμογενῶν ΡΎΖ. 1407 515, Βοτ- 
ἩΔΥΒ Μυβ ΒΒ 8, ὅ0. 

ὁμόγνιος πόθεν ὀνομάζεται ὁ ὁ θεός κΊ. 401.821.. 
ὁμογνωμονεῖν ΠβΊ1Ι. 1218 58. ὁ σπυδαῖος ὁμογνωμονεῖ 

ἑαυτῷ Ἠι4. 1166 418. ὁμογνωμονεῖν περί τινος Φα 4. 187 

488, ᾿άϊει ὁμονοεῖν Ηιθ. 1107 824, 21. ὁμογνωμονῦσι ταῦτα 
πάντες μα 18. 1190. 48, τὰ πάθη ὁμογνωμονῆντα ἡμβι. 

1206 527. αἱ παροιμίαι πᾶσαι ὁμογνωμονῦσι᾽ Ηι8. 1168 "γι, 
ὁμόγονος. συναγελαζονται πολλάκις Π μόνον τὰ ὁμόγενα Ζιι2. 

610518. --- τὸ μέσον δεῖ εἶναι ὁμόγονον ΑδΙ12. 98 387, 
839, οὗ ὁμογενής Ρ 5810 48. 

ὁμοδοξία, ἀϊδὲ ὁμόνοια Ηιθ. 1161 528. 
ὁμοεθνεῖς Ρββθ. 188411. τοῖς ὁμοεθνέσι πρὸς ἄλληλα φύσει 

φιλία Ηθ1. 1165 519. μὴ κτᾶσθαι ὁμοεθνεῖς πολλεὶς τὺς 
δύλως οαῦ. 1844 "18. 

ὁμοειδής. υοὰ 9: 1αυοῦϊοα οχ οοἀά νοὶ αἱϊψυοῖ ν68] οπιηῖθαθ 
ΒΙκ οχβιθοῦ ὁμοιοειδής (οΓἈ ν) υδίχψυθ ταιϊβηάσπι, 6886 ἰῃ 86 
ὁμοειδής Τοτδιτῖκ ἀοοθὺ ΡΆΣ]Ο] 12, 818. οὗ ὁμογενής. 1. ἀθ 
πδίαΓΑ]} ϑρεοΐθ ψγαὶ βοποσθ. κἀν τῷ γένει τῷ αὐτῷ τοῖς 

ὁ οειδέσι πρὸς ἄλληλα διαφορὰ συμβαίνει Ζγα18. 125 57. 
εἰ ἐξ ὁμοειδῶν ἄρρενος ἢ θήλεος ὁμοειδὲς γενέσθαι πέφυκε 
τοῖς γεννήσασιν ἄρρεν Ὄ θῆλυ Ζγβ8. 141}80, Βγη ὁμογενὴ 4 
1.146080. ὑφ᾽ ὅ, Ἶ κατὰ τὸ εἶδος. «λεγομένη φύσις ἡ 
ὁμοειδής" ἄνθρωπος γὰρ ἀνθρωπὸν γεννᾷ ΜζΊ. 1082 "24. 
εἴ λ:δ. 1071 517. δ28. 10248,381 -86. πολλὰ τῶν μὴ 
ὁμοειδῶν γενομένων͵ γίνεται γόνιμα Ζγβϑ. 148 512. --- 2. Ἰο- 
εἶοθ. ὁ ἀὴρ διασπώμενος ὁμοειδής, ἡ δὲ ψυχὴ ἀνομοιομερής «- 
ψαῦ. 4Α11 820. 18, 11. 1.40252. ἐκ ὀρθῶς τὴν γένεσιν λαμ- 
βάνει (Απδχαρ) τιὸν ὁμοειδῶν ( ὁ τῶν ὁμοιομερῶν, ΒΚ ὁμοιο- 
εἰδιῦν) ΦασΑ. 188.518. πᾶν ὁμοειδὲς (ὁμοιοειὸὲς: ΒΚ) τὸ πῦρ 
τῷ πυρί Οαϑ8. 3165, 80. τὰ μόρια ὁμοειδῆ, οἷον ὕδατος 
τὸ μόριον ὕδωρ Μὸϑ. 1014 580. οὗ Φγδ. ΦΟ5ΡΩΙ, 318. δ0 
Οὸὃ 2. 808 "8. λέγεται αἴτια πολλαχῶς καὶ αὐτῶν τῶν ὁμο- 
εἰδῶν προτέρως ὼ ὑστέρως ἄλλο ἄλλυ Φβ8. 196 529. Μὸ2. 
1018 081. φυτῶν σύστασις ὁμοειδής ΖΎγ11. 16219. ὅσων 
ἡ ὁσία ἐν ὕλη ἐστί͵ πλείων ἄπειρα τὰ ὁμοειδῆ (ὁμοιοειδῇ 
ΒΚ) Οα19. 218519. τὰ μαθηματικὰ πόλλ᾽ ἄττα ὁμοειδὴ 
Μββ6. 100210. μονάδες ὁμοειδεῖς. μὴ ὁμοειδεῖς (εἴ σύμ- 
βλητος, ἀσύμβλητος) ΜΑΞ9. 991 "24. δεῖ ἐκ τῶν συγγενῶν 
ἢ τῶν ὁμοειδῶν μεταφέρειν τὰ ἀνώνυμα ὠνομασμένως ῬΎ2. 
1405 386. 

ὁμόζ υξ: Πρώταρχος ἔφη εὐτυχεῖς εἶναι τὸς λίθος ἐξ ὧν οἱ δ0 
βωμοί, ὅ ὅτι τιμῶνται, οἱ δὲ ὁμόζυγες αὐτῶν καταπατῶνται 
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ὁμοιομερής 

Φβο. 1971511. 
ὁμοήθεις Ηθὅ. 1151511. οοπὶ ὁμοπαθεῖς Ηθ18. 1161 391. 

ὁμοηθέστεροι Ηθ14. 1162 512. 
ὁμοιοβαρής. ΟΡΡ ἀνομοιοβαρής Οαθ. 2718 528. 
ὁμοιόβιος. ζῷα ὁμοιόβια Ζμγ!. 662 "18. 
ὁμοιοβίοτος ὃ φῶνξ τὴ ἄρπη Ζι18. 6171511. 
ὁμοιογενής. ζῷα ὁμοιογενὴ ὦ ὁ ὁμογενῆ. οὔ ὁμογενῆ "28) 

Ζγαι. 1158 "9. οἱ σαῦροι ὃ τάλλα τὰ ὁμοιογενὴ τύτοις τῶν 
ζῴων Ζιβ12. 504 528. ὅταν προὔπαρχη τὰ ὁμοιογενὴ σὶ 

ὁμογενὴ) Ζιε1 δ. 546 Ρ28. --- ἴογτῦ υδίααθ ὁ μογενής βοτίθοα- 
ἄσπι, οἴ ὁμοειϑής. 

ὁ μοιοειδής Φα4. 188518. Οα8. 216 Βὅ, 80. 9. 2718519. ὁ 2. 
808 "8. Γαδ. 820 519. οὗ ὁμοειδής. 

ὁμοιομερής, οὔ ἀνομοιομερής. (Ρ δγαπιααθ πῦπὶ ρἷὰτ ταὶ 
ὁμοιομερὴ, 5θἃ πυπὶ βίηρα] λορῖναν Ζια 489 424, Ζμβι. 646 
.88, 8ὅ 4}.) ἐκ τῶν στοιχείων. τὰ ὁμοιομερῆ. ἐκ τύτων δ᾽ 
ὡς ὕλης τὰ ὅλα ἔργα τῆς φύσεως μδι2. 889 θ27, Ζγαϊ. 
1158811. Ζμβι. 646 6,521. πὺρ ἢ ὕδωρ ὁμοιομερές, ΜΑ9. 
992 51. ὁμοιομερὲς συνεχές. χωρισθέν Φδ᾽ δ. 212 "δ. ἡ ψυχὴ 
πότερον ὁμοιομερής Ψαδ. 411 528 (βγῇ ὁμοειδής 321). περὶ 
τῶν ὁμοιομερῶν πῶς σκεπτέον τεῦ. 185 "20- "6. φαμέν, 
εἴπερ δεὶ μεμῖχϑαί τι, τὸ μιχθὲν ὁμοιομερές εἶναι Γα 10. 
828510, 4. --- τὰ ὁμοιομερὴ Ρτἰποὶρία. Αῃδχδβογδθ γ᾽Ανα- 
ξαγόρας Ρ 49 Ρ1-11. --- ἐξ ὕδατος ΕῚ γῆς τὰ ὁμοιομερῆ 

συίματα συνίσταται μδ8. 8384 080. ὁμοιομερῇ Θῃπιθγαηίοῦ 
μὸ8. 885 510. 10. 888518. 12. 390 δ. τῶν ὁμοιομερῶν 
ποῖα γῆς εἴϑη ὼ ποῖα ὕδατος κ᾿ ποῖα κοινα μδτο. 888 328- 
889528. συμ, ετρία. τῶν ̓ ὁ μοιομεριὴν ἡ ἀσθένεια 141. 
1482 811. --- ἀναγκαῖον τοῖς ζῳοις ἕνια μόρια ἔχειν ὁμοιο- 

μερὴ Ζμβι. 641 522 (οἴ ΟΑἸδῃ ΧΥ͂ 253). φτα 8. 818 "1. 
τὰ ὁμοιομερῆ διυίρισται σκληρότητι. ὺ μαλακότητι, χρώ- 
μασι, τοῖς ἄλλοις. τοῖς τοιότοις παθεσι" τὰ μὲν μαλακὰ καὶ ᾿ 
ὑγρά, τὰ δὲ ξηρὰ ἢ στερεαί Ζγαι8. 122 082. βδ. 141 "18. 
Ἴ 2. 6471 Ὁ10-17. τὰ ἐν τοῖς ζῴοις ὁ ὁμοιομερὴ ΓΤ ΤΟΣ ΤΉΣῊΣ 

φλέβες ἃ ἰχὼρ ἵνες σὰρξ ὀστῶν ἄκανθα κέρας χόνδρος 
δῤ « ὑμὴν νεῦρα τρίχες ὄνυχες μυελὸς γονὴ γάλα πιμελὴ 
στέαρ, τὰ περιττώματα. (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ κόπρος φλέγμα 
χολὴ ξανθὴ ᾧ μέλαινα) ἢὶ τὰ ἀνάλογα τύτοις Ζια!. 486 
414, 481 51- 10. 4. 489 8256. γ2. 511}1-10. Ζμβι. θ46 

421,88, 647582, 9. 9. 655 Ρ2ὅ, 22. «1. 640519. Ζγαϊθ. 
121 528. 18. 722 816, 724 "29, 25. βά. 140}»17. Ρα!. 814 

419, 28. ὅ. 321 581, 322419. οἵ ΘΔ] 6 ὴ ΧΥΙ 538. τῶν ἑμοιο- 

μερῶν ἡ διαίρεσις ἔχει διαφοράν. ἔστι γορ ὡς ἐνίων τὸ μέρος 
ὁμώνυμον τῷ ὅλῳ (εἶ τὰ ὅλα συνώνυμα, τοῖς μορίοις Ζμβϑ9. 
θδὅ "6) οἷον φλεβὸς φλέψ, ἔστι δ᾽ ὡς ἐχ ὁμώνυμον, ἀ 
προσώπι πρόσυιπον ἐδαμῶς Ζμβ5. 6417 ὙΙΤ (Ιοουε ϑρυγιαδ 
ψγ6] σοτγ νἱἀδῦαν). τῶν ἐν τοῖς ζῴοις μορίων τὰ μὲν ἁπλᾶ 
αὶ ὁμοιομερῆ. τὰ ὁὲ σύνθετα ὼ ἀνομοιομερῆ Ζμβι. 6411. 
οἴ Ζια 1. 486 46, τὰ ὁμοιομερῆ τῶν ἀνομοιομερῶν ἕνεκέν 

ἐστιν" τὰ ἀνομοιομερῆ σύγκειται ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν" ἢ 
καρδία ἀρχὴ ἢ τῶν ὁμοιομερῶν ᾧ τῶν ἀνομοιομερῶν Ζμβ!. 
6469Ὁ11, 81, 84. Ζια!. 486814. Ζγα18. 1722 828. β4. 140 

516,18. 6. 14854. ἡ αἴσθησις ἐγγίνεται πᾶσιν ἐν τοῖς ὁ μαιο- 
μερέσιν Ζμβι. 64156, 15, 646}19. Ζιαά. 489 524,26. οἵ 
ΤταΙῸρ ἀ6 δὴ ῥ 160. τοὶ ὁμοιομερὴ, ἀϊδὲ τὰ ὀργανικα ( Ζγβ1. 
184 087. οἵ Ζμβι. 647 48. -- καθώς εἰσι ὼ ἐν τοῖς ζῳοις 
μέλη. ὁμοιομερῆ. ὅτω ὼ ἐν τοῖς φυτοῖς φταϑ8. 818517. 

(τὰ ὁμοιομερῆ; καλεῖται ὅτως δηλονότι τὰ πρὸς αἴσθησιν 
ἁπλᾶ, τὰ στοιχειωδη τε καὶ πρῶτα τῷ σώματος μόρια κα- 
λώμενα ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλως ὁμοιομερὴ ΟδΔ]6α ΙΝ 741, Υ͂Ἱ 8384. 
Ῥασγίϊουϊαθ παϊπαΐδθ δἰ μλ}}68 ἰοῦ 86 Οἷς δοδὰ χαβϑεὶ [Υ̓͂ 87, 



ς ,, 

ὁμοιοπάθεια 

δἰ πα }}8 ΟΒδ]οἰαϊΣ (ἀ Τίπιαοιμα 291), δϑαυδ  ὐδῦθβ ρασιϊαπι 
Βαβηὶ (πὰ ΟἸΘαιθηςῖ8 γϑοοροῖ ΥἼΠ 15), βἰσα]ανυῖα αδζϑθ, 
ςοῃδέπι 8 Δ} ρ;, υἰδδὰ8 (Βίομαὺ δηδὺ ψόμόγαὶ 8), ἴδγθ ἱ 
Θονθῦθ, ὑθϊδθ. τοὶ ἀνομοιομερὴ, ἀϊδδθὶπι!]ατία αΔΖα6, ἀΐβοοι- 
ϑἰτα}} 16 8081} 5, οὔβϑῆθβ Βίομδῦ, οὐβϑηδ οὗ 5.11 287, Ριὶ- 
Ἰίρρδοα ὕλη 4. Ῥσϑηῦ ἀθ Ηἰβὺ ογὰ 1. ΑΖι1 86 δάῃ. [μϑονγθδ 
2388.) 

ὁμοιοπάθεια ἡμβ11. 121151. φιλίαι ἐξ ὁμοιοπαθείας ἡμβ11. 
1210}28. 

ὁμοιοπαθεῖν ἸΣαρδαναπάλῳ Ηαϑ. 1095 Ρ22. 
ὁμοιοπαθής τινι πλὶ. 958 526. ὁμοιοπαθεῖς, ὁμοιοπαθέστατοι 

ἡμῖν αὐτοῖς ἐσμέν ἡμβ11. 1210 581, 1211 20. 
ὁμοιόπτερα ἢ ὁμοιότροπα Ζιαϊ. 481 28 ΟἹ ὁμόπτερα ὁμό- 

τροπα). 
ὅμοιος. 1. οομδὺν δτϑτατι. ὅμοιόν τι ἔχειν τινί Ἠη10. 1151 

ν6, ὅτε σὺ ὅτε οἱ σοὶ ὅμοιοι ρ81. 1448 088. τὸ ὅμοιον τῇ 
γλώττη (εἴ γλωττοειδής) Ζιε22. ὅ54 514. συγ 6] ρϑὶ οοπὰ- 
Ρατβιϊοαΐβὺ ταχυτὲς ὁμοία τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν ῥιπτυμένοις (ἀ9 
τῇ ταχυτῆτι τῶν ῥιπτυμένων) μαά4. 842581. ὅμοιον ὡς, 

ὡς εἰ, ὥσπερ τι! 7. 116 "18. Αν]. 4501. ΟὙ8.801 8429. 

πκζϑ. 94120. ὅμοιον καί μβϑ9. 810512. Αβὲι. 61 38 γγΣ. 
Πβδ8. 1269 56. ΔΒΊοη Ῥοοὺ ΠῚ 814. ὅμοιος τὴν τέχνην, τὰ 
λοιπά ΠΎΙ2. 1282}81, 25. ὃ 4. 1290.586. ὅμοιος κατ᾽ ἀρε- 
τήν Πεῖ. 1806}29. ὅμοιοι πρὸς ἀρετήν ΠῪ 16. 1286 12. 
ὅμοιοι φύσει -[Πγ16. 1287 312. --- 2, ποίϊο. ὅμοιον ἀεῇ οἱ 36 
ἀϊδυ Μι8. 1084 "}8-18 ΒΖ, δ9. 1018516 ΒΣ. 15. 1021511. 
γ2. 1008 586. ΚβΒ. 11.515. ἀἶδι ἴ ἶσος Κό. 8.388. ὅμοιοι τίνες 
Ρβθ. 18384511. 10. 1387}25. ἣ ὅμοιον δ] παραπλήσιον Ρββ. 

138519. τοὶς ὁμοίοις ὰ ἀδιαφόροις Οδϑ. 810}5. ὅμοιος 
ἐπὶ τὸ γελοιότερον, ἐπὶ τὰ χείρω, ἐπὶ τὰ βελτίω τΎΣ. 117 30 

ΟἈ11,.25, 36. ἐκ τῶν συστοίχων Ἶ; τῶν ὁμοίων πτώσεων 
Ῥαῖ. 1864 84. ἢ ἐν φιλοσοφίᾳ τ ὅμοιον ἐν, πολὺ διέχυσι 
θεωρεῖν εὐστόχυ ΡΎ11. 14135111. εἴ τὸ τὸ ὅμοιον θεωρεῖν 
ποῦ. 1409 58. --- ἀπὸ τῶν ὁ οων τὰ ὅμοια γίγνεσθαι 
πέ υχέν Ῥα4. 1860 5ὅ. ὅμοια Χ ἀνόμοια τοῖς γονεῦσι διὰ ὃς 
τίν᾽ αἰτίαν γίγνεται Ζγδϑ8. 169 51. (ΐ ἐνταῦθα ἐκ ἄντα- 
ποδίδωσι τὸ ὅμοιον μα11. 841}82.) τὸ ὁ ὅμοιον φέρεσθαι πρὸς 
τὸ ὅμοιον, τὰ ἑξῆς ὅμοια ἀλλήλοις Οδϑ. 8310 ὃ, 12. Ζγβε. 
140 Ρ14. ὅδ. 14 »10. τὸ ὅμοιον πὼς ἀπαθὲς ὼ πῶς πάσχει 
ὑπὸ τῷ ὁμοίν Ταῖ. 828 Ῥά. ψαῦ. 410.528. βά. 410 482. δ. 4 
416 585, 4171 39, 418 84, γνωρίζειν, αἰσθάνεσθαι τι ὁμοίῳ 
τὸ ̓ ὅμοιον ψγϑ. 421 νδ,528.. Μβ.. 1000 Ῥθ, - τὸ ὅμοιον 
πῶς φ.}. ον τῷ ὁμοίῳ, ὡς αἰεὶ τὸν ὅμοιον, τὸ ὅμοιον ἐφίεται 

τὸ ὁμοίυ, ἄχοηστον τῷ ὁμοίῳ ΗΘθ2. 1155 8484. }7, ι3.116θὅ 
"17. ηεη1]. 1285 56- 18. δ. 1289 ν10- 22,34. Ῥα11. 1371 ὦ 
516. πι 83. 896"12. ὁ φίλος ἴ ἴσος ἢ ὅμοιος Πγ16. 1287 
538. Γ γίνεται πόλις ἐξ ὁμοίων Πβ2.1261521. βύλεται 
ὴ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι ὼ ὁμοίων ὅτι μάλιστα Πδι1. 129ὅ 

"26, οὗ 16. 1299 "24. ΥἹΊ. 1288 81. 4: 1271 8. ἐν Λακε- 

δαίμονι οἱ Παρϑενίαι ἐκ τῶν ὁμοίων ἦσαν Πεῖ. 1806 580. 60 
«8. 18085132,16. 7. 1806 029. -- τρίτον ὡᾧ δεῖ στοχαῖ- 
ζεσθαι περὶ τὰ ἤθη ἴῃ ἔγαρῖοδ Ροϑοὶ) τὸ ὅμοιον ποὶδ. 

1484 824. ὁμοίυς ποιᾶντες καλλίωυς γράφυσι ποϊὅ. 1484 

δι. 2. 1448 36. τὸ ὅμοιον ταχὺ πληροῖ πο324. 1459 580. 
-- Εϑοταοίσοα, τὸ ἀνάλογον ἔχειν τὰς πλευρὰς καὶ ἴσας τὰς δ 
γωνίας ΑδΙΤ. 99.518. ὅμοιον τῷ λόγῳ μχὶ. 848 "519. φέ- 
βεσθαι πρὸς ὁμοίας γωνίας, οὐ. 811 084. -- ὁμοίως τινὶ 
ΠΎ11. 1282 "8. ὁμοίως καί, ἡ εἰ Αβ22. 68 52 (ὡς ᾧ ΝΥ2). 
μβ8. 851524. Γβ6. 84456. Ζπῖ. 1081. ΨῊΙ Ῥοϑὲ ΠῚ 
814. ἐχ ὁμοίως ἀλλὰ μᾶλλον Πεβ8. 1303 "11. συμβήσεται 60 
ὁμοίως τὰ λεχθέντα πρότερον ΠῪ 10. 1281 388. ὁμοίως δὲ 
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ἢὶ τἄλλα βἰτι μὸ 3. 819 }82. Μβ2. 996 }21. 6. 1002 "21. 
Ἧμ92. 1155 528 ΕΥ. --- φυσικὸν τὸ ὁμοίως ἔχειν ἐν ἁπάσαις 
01. 261 Ρ25. --- ὁμοίως. οτὶ ὅμως Φθ8. 253 "9. 

ὁμοιοσχημονεῖν τὰ ἄλλα πβὅ. 866 "84. 
ὁμοιόσχημος ἀνθρώπῳ πιδά. 891 "10. - ἀπὸ τῶν ὁμοιο- 

σχήμων (ὁμοιοσχημόνων 2) προτάσεων ἀρκτέον (ἰ 6 8 ἰ8- 

Ἰθι8, 486 βυπὺ ἀμφότεραι ἐνδεχόμεναι) Αα18. 82 587. 
ὁμοιοσχημοσύνη τιθ. 168 325. 8. 110 515, οὗ ὁμοιότης τῆς 

λέξεως τιῖ. 169 380 οἱ σχῆμα τὴς λέξεως. 

ὁμοιοσχήμων. δύο »μέρη ὁμοιοσχήμονα πια28. 901 Ὁ21. ἘΞΞ 
προτάσεις ὁμοιοσχήμονες (6 ἀμφότεραι κατηγορικαὶ ἣ ἀμ- 
φότεραι στερητικαὶ) Ααδ. 2711, 84. 14. 88.587. 16. 86 
87 γν:. 19. 838 80. -- ὁμοιοσχημόνως (6 ἐν τῷ αὐτῷ 

σχήματι τῆς κατηγορίας) λέγεσθαι ἡεαϑ. 1217 085. 
ὁμοιοταχῶς κινεῖσθαι κῷ. 892 814. 
ὁμοιοτέλευτον Ργ9. 1410 Β1 (οἴ παρομοίωσις 1410 524). 
ὁμοιότης τινὶ γίνεται πρός τι Πβ5. 1262516. Ηβ8. 1108 

581. καθ᾿ ὁμοιότητά τινα τῷ βᾳ ηεβ8. 1224 "4. -- ἡ 
ὁμοιότης φιλότης, φιλίαι δι᾿ ὁμοιότητα, καθ᾽ ὁμοιότητα 
Ηθ10. 1159 "8. 8. 1158 5, 6. ὅ. 1157 482. ηεη12. 1346 
218. ἡμβι1. 1210 38. πολιτεῖαι κατ᾽ ἰσότητα ὺ καθ᾽ ὁμοι- 
ὅτητα συνεστηκυῖαι Πγ( 6. 1279 410. - καθ᾿ ὁμοιότητα 

τινα οἰκειότητα ἡ γνῶσις ὑπάρχει Ηζ2. 1139810. -- 

ἔχειν ὁμοιότητα Ζμα4. θ44 "8. διαφέρειν τὴ ἀνάλγον ὁμοι- 
ὅτητι Ζμαά. 644 811. λέγεσθαι καθ᾽ ὁμοιότητα, ὉΡΡ ἁπλῶς, 
κυρίως, νοὶ ἀκρατεῖς καθ᾿ ὁμοιότητα, ΒΥ κατὰ πρόσθεσιν, 
ὁρΡ ἁπλῶς, ἀνδρεῖος καθ᾽ ὁμοιότητα, ἐγὰ κατὰ μεταφοραν 
δῖα Ηηθ. 1147 084, 114818. 11. 1151 088,84. γ9.1115 
819, 1ὅ. εΕ10. 1184 880. ηεβ6. 1222} 25. Ὑ1. 1229 812. 

Φβθ. 191}9. γθ. 207 54. Ζμγ2. 662 "25. Ζιδ11. 687}28. 
ἕνιαι δυνάμεις ὁμοιότητι λέγονται Μθ1. 1046 57. ἀκολυθεῖν 
ταῖς ἡησι αι ΟΡΡ ἀκριβολογεῖσθαι Ἠζϑ8. 1139 "19. σκο- 
πεῖν τὴν ὁμοιότητα (δὰ ἱπνθῃϊθηὰοδ 5] ορίοταοβ) ταιϑ. 10ὅ 
426. 17.108 471-17. 18. 108 δ7- 82. δι᾿ ὁμοιότητος, ἀϊδι 
ἐπαγωγή τθι. 156 ὑ10- 17. χρηστέον τὴ ὁμοιότητι ἐν οἷς μὴ 
ὀνόματι σημαίνεται τὸ καθόλν τι1δ. 114 588 (εἴ παραβολή 
17.116 .588). --- ΡΪαταὶ τῆς περὶ τὴν διάνοιαν συνέσεως 
ἔνεισιν ἐν πολλοῖς τῶν ζῴων ὁ ὁμοιότητες Ζιθ1. 588 524. (πι- 
θήκα) τὸ πρόσωπον ὁμοιότητας εἰ πολλὰς τῷ τῷ ἀνθρώπυ 
Ζιβ8. δ02 528. αἱ ὁμοιότητες προς τὸς γεννήσαντας Ζγαϊ1. 

121 020. --- ὁ μοιότης, Θοπιραγαϊίο, ἡ ἡ εἰωθυΐα ὁ ὁμοιότης λαμ- 
βαάνεσθαι ἐκ τὸ θεῶ ἡμβιδ. 1212 δ, ὁμοιότης ἰοτθλαπι 
φομαραγδυοηΐθ τζ 2. 140512 ΥΥ͂Ζ. ὁμοιότης, 58 παρομοΐ- 

ωσις ρ21. 1485 "25, οἵ 29. 1486 "ὅ. -- ὁμοιότης 60}166- 
Εἶνα, ταύτη μὲν τὴ ὁμοιότητι ὄρνις ὄνομα, ἑτέρᾳ δ᾽ ἰχθύς 
Ζμαξ. 842 014. 

ὁμοιότροπος. περὶ ὀχείας ὦ κυήσεως ὼ τῶν ἄλλων τον 
ὁμοιοτρόπων τύτοις Ζιζ 18. 611 Ρδ. ὁμοιότροπα ὼ ὁμοιόπτερα 

πάντα ταῦτα Ζια!ϊ. 481 "27. φαίνεται κἀκεῖ τι εἶναι ὅμοι- 
ὄτροπον 401. 251381. τὰ ὁμοιότροπα τύτοις Β86Ρ6 Ἰορίτας 

ἴῃ ΒΒοὺ δὰ ΑἸοχ (ϑραὶ 110) ρ2. 1422 8514. 8. 1428 Ρ11, 
88, 1425 88,16. δ. 1427 9. 7. 1428 812. 8. 1428 481, 

1439 219. 14. 1481 20. 11. 1482 481. 88. 1445 "7. τὰς 

περὶ αὐτῶν δόξας ὁμοιοτρόπυς αὑτοῖς ἔχοντες ρ81. 1442 

885. φιλίαν συστησόμεθα πρὸς τὸς ὁμοιοτρόπως ἡμῖν ρ89. 

1446}"7. --- ὁμοιοτρόπως. ὕχ ὁμοιοτρόπως τοῖς τῶν ὁρ- 

νίθων ἔχει τὰ περὶ τὰ ῳὰ τῶν ἰχθύων Ζγγὅ. 1585 028. τὸ 
ἕν τινι εἶναι ὁμοιοτρόπως λέγεται ᾧ ἑπομένως τῷ ἔχειν 
Μὸ28. 1028 324. οἵ ὙΣ2. 1008 ΡΆ. 4. 1008 510. ἢ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ὁμοιοτρόπως, τὰ ὁ ἄλλα ὁμοιοτρόπως δἰπι ε12. 21 

Β26. Ψψαζ. 404 »21. ενϑ. 461 529. ὁμοιοτρόπως τύτοις, τοῖς 
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προειρημένοις βἷτα Βδορίββίπιθ Ἰορίίας ἴῃ Ἐμοῦ δὰ ΑἸοχ ρ2. 
1428511. 8. 1424 39. 4. 1426 57, 18. 5.1426}22. 6.1427 

526. 18. 1432}8,84. 239. 1486518. 38.14395827. 8ὅ.1440 

43. 14. 86. 1441311, Ῥά. 87. 1448 "28. 38. 1445 586. 
μοιῶν. τὸ ποιητικὸν ὁμοιοῖ ἑαυτῷ τὸ πάσχον Γαΐ. 834 310. 

ὁμῦ 

τείᾳ ΜΑ8. 9898. Οβ!Ι. 284}4. ὁμ. αὐτῷ Μβ 4. 1000 
426. ὁμ. πρὸς τὰς θέσεις Ταϑ. 825 "14. --- ὁμολογυμένως 
ἱ 6 δοσηπλαηϊ ομμῃΐασα οοβθηδβυ Κ7. 7 826. ταῦ. 1038 228. Ζιῇ 
10. 600 820, 601 817. 24. 605 56. Ηκ2. 1172 2]. δ. 1118 

ν22, 7. 1171 824. Πθδ. 1389 818, 1840 810 αἱ]. 

Ρ888 ὁμοιῶσθαί τινι Ηι8. 1165 16. 4. 1166}1. 12. 1172 
410. ρ86. 1440 "88. ὡμοιῶσθαί τινι ΖΎΎΙΟ. 160519. ΗΎῚ1. 
1116827. θ6. 1151}"5. ψΨβδὅ. 418 35. (ὁμοιῶσθαι, δὰ ὦμοι- 
ὥσθαι} ξ8. 971 "8, Μ.]1Δ08.) ὡμοιωμένον ῬΎΖ. 1405 "12. 

ὁμολόγημα πόλεως κοινὸν ὁ νόμος ρῶ. 1422 52. 8. 1434 210. 
ὁμολογία, δγῃ ὑπόθεσις Αα 28. 41.510. ἐξ ὁμολογίας δια.- 

λέγεσθαι, δγῃι προδιομολογήσασθαι τβ8. 110 588,37. --- ὁ 
νόμος ὁμολογία τίς ἐστιν Παθ. 1255 56. ὁ ἐν ταῖς ὁμολο- 

μοιόχροια μαῦ. 842 020. 1τὸ 
, 

ὁμοίωμα τῆς διαλεκτικῆς, τὴς φιλίας, τῆς ἐνεργείας Ῥα 2. 
185681 (δορὰ Α“ ὁμοία). Ηθ 5. 1157.1. κϑ. 1118 "27. 
ὁμοιώματα ὀργῆς ᾿ πραότητος ἐν τοῖς μέλεσιν ΠΡθ5. 1840 
418. ὁμοιώματα τῶν πολιτειῶν ᾧ οἷον παραδείγματα λάβοι 
τις ἄν Ηθ12. 1160}22. ἐχ ὁμοιώματα τῶν ἠθῶν ἀλλὰ ις 
σημέια Πθὅ. 1840 588. τὰ παθήματα τῆς ψυχῆς ὁμοιώ- 
ματα τῶν πραγμάτων εἸ. 16 37. ἐν τοῖς ἄλλοις μηδὲν ὑπάρ- 
χειν ὁμοίωμα τοῖς ἤθεσιν Πθ6. 1840 529. ἔχειν ὁμοίωμα τι 
τῶ ΚΝ Πθ5. 1889 "8ὅ. ἐν τοῖς ἀριθμοῖς θεωρεῖν ὁ μοιώ- 
ματα πολλὰ τοῖς ὅσι ΜΑδ. 985 "27. ᾿ 

μοίωσις. πολλάκις ἐν φυτοῖς ἄλλο φυτὸν γεννᾶται ὦ τῷ 

γίαις ἀληθεύων Ηδ 18. 1121.388. διαφυλάττειν τὰς ὁμολο- 
γίας αρϑ. 1250}19. αἱ τοιαῦται ὁμολογίαι ὁμολογᾶνται 
ρ81.144416. διακρίνειν τὰς ὁμολογίας ἢ τὰς ἀρνήσεις ἐν 
ταῖς ἀποκρίσεσιν ρ81. 1444 510. --- εἴληφε ταύτην κατὰ 
τῷ θεῷ τὴν ὁμολογίαν ξ4. 911 080. --- αἰτία ταύτης (τῆς 
σωτηρίας τῷ παντὶ) ἡ τῶν στοιχείων ὁμολογία, τὴς δὲ ὁμο- 
λογίας ἡ ἰσομοιρία ὦ τὸ μηδὲν αὐτῶν πλέον ἕτερον ἑτέρῳ 
δύνασθαι κῦ. 898 584. 

ὁμόλογός τινι Ηγ9.111581. -« ὁμολόγως τιὶ ἔχειν 
Ηζ2. 1189 380. ἐμφανέστατον τὸ λεχθὲν ἐπὶ τῶν ἀνθρω- 
πων, βύλεται δέ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμολόγως ἐν μέσῳ κεῖσθαι 
ἡ καρδία Ζμγά. 665 "28. 

αὐτῷ εἴδυς ἡ τῆς αὐτῆς ὁμοιώσεως φτβθ. 826 .}84, οὗ ὁμοι- ὁμονοεῖν περὶ τὰ πρακταί, ἀϊΐδὲ ὁμογνωμονεῖν Ηιδ. 1167 529, 
ὅτης Ρ511}44. , 

μοκάπυς ᾿Ἐπιμενίδης καλεῖ, βγη ὁμοσίπυοι ΠΙα2. 1252 "15. 
84,}9 (οἴ 24, 27). ηεη7. 1241 17. μβ13. 1313 384, 117 
(ἀϊδε ὁμοίως ὑπολαμβάνειν 516). δοκῶσιν οἵ τε φίλοι ὁμονοεῖν 

ὁμολογεῖν, α δος οὈίθοι! τῶτο ἐοίκασι πάντες ὁμολογεῖν 38 νὰ οἱ ὁμονοῦντες Φίλοι εἶναι ἡἠεη1. 1241 816, 80. ὅκ ἔστι 
8. 8666. τὴν τὸ πράγματος ἰσότητα ὁμολογῶσι, τὴν 

δὲ οἷς ἀμφισβητῦσι Πγ9. 1280519. ἡ φθαρτὴ ὑσία, ἦν 
φαύλως ὁμονοεῖν ἡεη 1. 1241 8256. πόλεις ὁμονοῦσαι, ορρ 
στασιαζυσαι ρ2. 1422588. ὀλιγαρχία ὁμονοῦσα ἸΠε6. 1806 39. 

, 

πάντες ὁμολογῶσιν Μλ1. 1069 381 (ἰπάθ βογίδαπάυμι ἥν ὁ μονοητικός. τὸ πάντας τὸ αὐτὸ λέγειν ὠὸὶ ὑδὲν ὁμονοητι- 
οὐπὶ ΕἾ ΡτῸ ἧ ἡξη2. 12818). τὸ πράγματα ὁμολογεῖται, κόν Πβ8. 1261}82, τὸ πρὸς τὺς ἀστυγείτονας πολέμως 

᾿ ῸΡΡ ἀντιλέγεται, ἐξαρνῶνται ῬΎ 19. 1419 021, ρ81. 1448 890 ὁμονοητικωώτερον Πη10. 1880518. --- ὁμονοητικῶς οἱ πλεῖ- 
410, 8, 8, 1442 084, 88. φονικῶ εἴδη, ὅσα ὁμολογεῖται μέν, 
ἀμφισβητεῖται δὲ περὶ τῷ δικαίν ΠδῚ 6. 1800 "26. αἱ τοι- 
αὕται ὁμολογίαι ὁμολογῦνται ρ81. 1444 016. --- ο 866 οὉ- 
ἰϑοιὶ οὲ ργαϑὰ ὁμολογύντων τὸ δίκαιον [ἃ] τὸ κατ᾽ ἀναλο- 
γίαν ἴσον ΠΕῚ. 1801521. ὁμολογεῖται τὸ μέτριον ἄριστον 88 
Πδ11. 12395}8. ---- α 800 οἷ ἰῇ ΠΕΙ. 1801 "85 (0ρρ δια- 
φέρεσθαι). η8. 1828 516 (0ρρ ὁιαφέρεσθαι). ὁμολογεῖν περί 
τινος Ηε10. 1185}81. --- α ἀδῇ οοπιραῦ ὁμολογεῖν τοῖς 
κατὰ φιλοσοφίαν λέγοις ΠΎἃ.2. 1282 "19. εἰ μὴ τοῖς ἄλλοις 

στοι λέγυσιν, ὡς τὸ ὅμοιον ὑπὸ τῷ ὁμοίω ἀπαθές Τα. 858 
58, ὁμονοητικῶς ἔχειν περὶ τῷ χρόναυ Φθ1. 261 014. 

ὁμόνοια, ἄοῖ, ἀϊδὲ ὁ μοδοξία, φιλία Ηιθ. ηεη7. ἡμβ12. 1513 
414-26. ἡ ὁμόνοια περὶ τί ἐστιν ἨΙθ. 1161 428. ηεξη7. 1241 
46. ἡμβ13. 1212.519. ἡ ὁμόνοια ὅμοιόν τι τὴ φιλίᾳ 581. 
1158 524. 16. 1167322. ἡ ὁμόνοια φιλία πολιτική Ηιθ. 
1161 2, ηεη7. 1241 482. 

ὁμοπάθεια. ὁμοπαθείᾳ τῷ κεκμηκότος κολοβῶμεν ἡμᾶς αὐτὸς 
τὴ κυρᾷ 108. 149514. 

ὁμολογῶν ὁ νόμος, ἀλλ᾽ ὑπεναντίος ρ8. 1424 028 (γα ὁμο- “ο ὁ μοπαθής. οἱ ἡλικιῶται ὁμοπαθεῖς ὶ ὁμοήθεις Ηθ18. 1161 
λογώμενος "17). --- τῷ μὴ ὁμολογεῖσθαι τὸν χρόνον αἴτιον 
τὸ μὲ εὐθεωρητον εἶναι τὴν ὀχείαν (ϑγῃ τινές φασιν, ἕτεροί 
φασιν) Ζιζ 21. 618520, 18, 19. ὁμολογόμενον τοὺς φαινο- 

- γ᾽ 7 - , “ -" μ 

μένοις, τὴ αἰσθήσει, τοῖς λόγοις, τῷ βυλήματι, τρῖς ἄλλοις 

426 (οὗ ὁμοιοπαθηής). --- τὸ ὁμαλὸν ὁμοπαθέστερον πε33. 
888 518. 

ὅμορος. πόλεμος, ἐχθρὰ πρὸς τὺς ὁμόρυς Ῥα 4. 1399 538. 
Πη10. 1880 519,21. περὶ Σκύθας τὴν ὅμορον χυραν 

νόμοις αἱ ΟΥ̓. 8066. ὃ 2. 809"26. Γβά. 831}24. 10.4Ὁ Ζγββ. 148 526. --- εἰσὶ περὶ ταὐτὰ ἡ ὅμοροι μέχρι τινὸς 
386516. Πβ9. 1270}81. ρ8.1424}17. 37.14425260. ηεη2. ὁ ἀνδρεῖος ἢ ὁ θρασύς ηεγδ. 1282 525. 
1235516. β11. 1228 319. οἵ τ᾿ ἄλλοι φασὶ ἢὶ ἡμῖν ὁμο- ὁμόσε. τὰ θηρία διὰ θυμὸν ὁμόσε τὴ πληγῇ φέρεται ηεγ1. 
λογώμενον εἰπεῖν Οβδ. 290 "8. ὁμολογιίμενόν ἐστιν (1 ὁ οοα- 
δἰδὶ ἰμῦθῦ οἴμῃ68) Πβ9. 1269 585. Ηα6. 1091 "22. δόξα 

1280."28. ὁμόσε χωρεῖ ἄρκτος ταύρῳ Ζιθδ. 594 511. ὁμόσε 
βαδίζειν τῷ Παρμενίὸν λόγῳ Μν2. 1089 "8. πρὸς τὰ τοι- 

παλαιὰ ἦσα ᾧ ὁμολογυμένη [ὑπὸ τῶν φιλοσοφύντων)] Ηα8. Ὸὺ αὔτα ὁμόσε βαὸδίζοντας εἰρωνεύεσθαι Ρ31.1444 520. 
1098 11. ὁμολογύίμενον ψεῦδος, ὁμολογυμένη θέσις Αβ14. ὁμοσιπύυς Χαρώνδας καλεῖ, δγα ὁμόκαποι Παϑ. 1352 "14, 
82}81. ορρ ἀμφισβητήσιμος Ῥαθ. 1882 "29. τὰ ὁμολο- 10. 

γύμενα εἶναι ἀγαθά ἡεαϑ. 1218516, 117. --- ὁμολογώμενον ὁμοταχής. ὁμοταχὲς τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινηθὲν ἴσον τοσονὸδΐ 
αὐτὸ ἑαυτῷ τὸ ἀληθές Αα82. 4158. τό τε εἶναι μάλιστα 
περὶ τιμὴν ἡ τὸ καταφρονητικὸν εἶναι δόξης ἐχ ὁμολογεῖται 86 
ηεγδ. 1232 16, 5γῃ ἐναντίως ἔχειν Β14. ᾿Εμπεδοκλὴῆς ἐν 
τύτοις ἐχ εὑρίσκει τὸ ὁμολογώμενον ΜΑ4. 985 ."28. --- τὸ 
μάλισθ᾽ ὁμολογύμενον (14ᾳ κατὰ τὸ μάλισθ᾽ ὁμολογάμενον), 
οοπὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Ζιζ, 21. 516 525. --- νεῦρα τρίχες 
ὄνυχες ᾧ τὰ ὁμολογέμενα τύτοις, δγὰ τὰ ἀνάλογον Ζιγ 2. 80 
5118, 4, 5,86. --- ὁμολογυμένως τῷ λόγῳ, τὴ μαν- 

Φη4. 24958, 11 (οΥ ἰσοταχές 513). ζ6. 2871 51. Οββ. 389 
59, --- ὁμοταχῶώς κινεῖσθαι, φέρεσθαι Φζ,α. 2338 "85. πιςϑ. 
9185]. 

ὁμοτόνως φερομένυ τῷ ἡλία ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ πιεδ. 911 514. 
ὁμοτρόπως τι84. 188 Ρ6. 
ὁμᾷ πάντα χρήματα (Απαχαρ ἔν 1) Φαά. 187 529. γέ. 308 

428.61. 250 525. Γα10. 827 520. Μγά. 1007 525. 6.108 
549, λ8. 1069 "21. οὗ ᾿Αναξαγόρας ρ 49 "48. 



ὁμόφυλος 

ὁμέφυλος. στασιωτικὲν τὸ μὴ ὁμόφυλον Πε8. 1808 525-}8. 
ὀὅλοι μὴ ὁμόφυλοι Πη10. 1880 320. ζῷα ὁμόφυλα, 8γὰ 
ὁμογενὴ ΖΎβΊ. 146 59,11. μάχεται πρὸς ἄλληλα τὰ ὁμό- 
φυλα- μίσγεται ἀλλήλοις ἡ τὰ μὴ ὁμόφυλα Ζμι1. 608 "22. 
828. 606}21, 6011. Ζγβτ. 1468 }9. --- ἡ φύσις τὸ ἄρρεν δ 
συνήγαγε πρὸς τὸ θῆλυ ἡ ὑχ ἑκάτερον πρὸς τὸ ὁμόφυλον 
κῦ. 39610. --- τὸ πῦρ συγκρίνει τὰ ὁμόφυλα (βγῃ ὁμο- 
γενὴ Ρ26), ἐξαιρεῖ τὼ ἀλλότρια Γβ2. 829 528. τὸ ψυχρὸν 
συνάγει ὁμοίως τά τε συγγενῆ ἡ τὰ μὴ ὁμόφυλα Γβ2. 
829 080. συγκρίνειν τὰ ὁμόφυλα ΟὙ 8. 807} (ορρ ἀλ- τὸ 
λότρια θά, ϑταρὶ ἰπιογργοίδιαν ὁ μογενές). 

ὁμοφωνεὶν τῷ λόγῳ Ηα18. 1102 Ρ28. 
«- , . ᾿ ν Ἂ: , , 

ὁμοφωνία, ἀἰδι συμφωνια. εἰ τις τὴν συμφωνίαν ποιήσειεν 

ὁμοφωνίαν ἢ τὸν ῥυθμὸν βάσιν μίαν Πβό. 1268 "88. 
ὁμόφωνος. τὸ ὁμόφωνον ἁπλῶν ἔχει φθόγγον πιθ89. 921512. κχ8 

ἥδιον τὸ σύμφωνον τῷ ὁμοφωνα πιθ89. 921 57. λανθάνει τὸ 
διὰ πασιὼν ᾧ ὁοκεὶ ὁμόφωνον εἶναι πιθ14. 918 "7. 

.»"͵ - , Ἂν Βκσ. ἄτι 
ὁμόχροος, ὁμόχρυς. σμῦρος ὁμοχρες Ζιε10. δ48 525. ὁμό- 

χρυν Ζιδ1. 528 54, δικαστήριον ὁμόχρυν τὴ βακτηρίᾳ ἔ 420. 
1548517. ἄνθη ὁμόχροα χδ. 196 "8. 30 

ὁμόχρως. ὁμόχρων τῶν ἰχθύων τὸ ᾧόν ΖΎΥΙ. 149 "22. 
ὀμφακωδεις καρποὶ τὴς ἀμπέλν 6161. 8461. 
ὀμφαλός. 1. ἀπιθ]]Ἰοὰ8, αηίοαϊαθ ἀτα }]108118. ἔστιν ὁ ὁμ- 

φαλὸς φλέψ, τοῖς μὲν μία, τοῖς δὲ πλείως τῶν ζῴων ἔστιν 
ὁ ὀμφαλὸς ἐν κελύφει φλέβες, τοῖς μὲν μείζοσι πλείως, τοῖς 35 
δὲ μέσοις δύο, μία δὲ τοῖς ἐσχάτοις" ὁ ὀμφαλός ἐστι κέ- 
λνῴφος περὶ φλέβας" περὶ ταύτας (φλέβας) κέλυφος δερ- 
ματικὸν [ὁ καλώμενος ὀμφαλός}" περὶ τὲς ὑμένας (ροϊαϊϊπα 
ὙΝΒασγιοηϊδηα) ὁ ὀμφαλὸς οἷον ἔλυτρον" αἱ φλέβες περὶ ἃς 
ἡ καλυύίμενος ὀμφαλός ἐστι χιτων" πρὸς ἁ (ἄς τὰς κοτυ- 80 
ληδόνας) ὁ ὀμφαλὸς συνάπτει ἢ προσπέφυκεν Ζγβά. 140 
480, 832. 7. 745 26, 38 ἴῃ Υ]. ὁ8. 771326. Ζιηϑ8. δ86 
518, 22. ἀπὸ τύτων (φλεβῶν) φλέβια ἀπήρτηται πρὸς τὴν 
ὑστέραν ὁ καλόμενος ὀμφαλός" ἀποτέτανται αἱ φλέβες αἱ 
διὰ τῷ ὀμφαλῶ ἔνθεν αὶ ἔνθεν ἢ σχίζονται πάντη κατὰ τὴν 86 
ὑστέραν Ζγβ4. 140 229. 7. 145}88 Υ]. --- πεφύκασι τὰ 
ζῷα ἐκ τὸ ὀμφαλῦ" ὁ ὀμφαλὸς ἐκ τῆς φλεβὸς ἐφεξῆς ἀλ- 
λήλοις" ὁ ὀμφαλὸς (τῶν πολλῶν τῶν κολοβῶν ζῴων ἡ ἀμ- 
φωὸδόντων) εἰς φλέβα τείνει μίαν ΖγβΊ. 146510,16. ὁμ- 

᾿ ἃ Α ἊΝ ν “ - 
αλὸν ἐν μὲν τὴ γενέσει ἀπάντα ἔχει ὁσαπερ ζῳοτοκεῖται 40 

ἢ ψοτοκεῖται, τῶν δ᾽ ὀρνίθων αὐξηθέντων ἄδηλος Ζμδ12. 
898 "22. --- ἡ διὰ τῷ ὀμφαλϑ τροφή, αὐξανεται τὰ ζῷα 
πάντα ὅσα ἔχει ὀμφαλὸν ὁιὰ τῷ ὀμφαλῇ, διὰ τῇ ὀμφαλ 
λαμβάνει τὴν τροφὴν αἱματικήν Ζγὸ 8. 111 528, 2ὅ. Ὑ2. 
152 826, 29. 1. 781 57. β1. 145 028, 28. Ζιη8.580581. --- ὃ 

γαστρὸς ῥίζα ὀμφαλός, ἡ αὔξησις τῷ κυήματι γίνεται διὰ 
τὰ ὀμφαλᾷ τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ διὰ τῶν ῥιζῶν τοῖς φυ- 
τοῖς, (τὰ ἔμβρυα) ἀφίησιν εὐθιὴς οἷον ῥίζαν τὸν ὀμφαλὸν εἰς 
τὴν ὑστέραν Ζια18. 498518. Ζγβά. 140 "9. 7. 148 "2. --- 
Μδιωπια]α. τὸν ὀμφαλὸν τὰ " 
τὰ ζῳοτοκύμενα" ὁ ὀμφαλὸς ὅσα λείαν ἔχει τὴν ὑστέραν 
πρὸς τὴ ὑστέρᾳ ἐπὶ φλεβός, ὁ ὀμφαλὸς ὅσα μὲν κοτυλη- 
ὀόνας ἔχει πρὸς τὴ κοτυληδονὶ προσπέφυκεν Ζιητ. ὅ86 328. 
8. 686 438, 82. --- διὰ τί τοῖς ἀνθρώποις οἱ ὀμφαλοὶ με- 
γάλοι γίνονται" ὁ ἄνθρωπος ἀτελὴς ἐξέρχεται ὥστε ἔφυγροι ες 
Η ἄναιμοι (ϑαιρυϊποϊοπίυδ, 6428) οἱ ὀμφαλοὶ ἀκολυϑῦσιν" 
γιοι τῶν ὀμφαλὼν ὶ αἰσχίως εἰσίν πι46. 896.Ν12, 17, 1ὅ. 

εἰπίδ ὀμφαλὸν ἐξέχοντα μὲν ἐκ ἔχει, σκληρὸν ὁὲ τὸ κατὰ 
τὸν τόπον τῇ ὀμφαλῶ Ζιβ8. 5602 }18. --- Ανε8. τὸν ὀμ- 
φαλὸν ἔχει πρὸς τιῇ ψῷ Ζιη1. 586.424. --- (τῶν πόρων 60 

- ᾽ . ἘΦ , «- ᾽ Ὶ ᾽ " “ 
τῶν ἐκ τὴς καρόίας τεινόντων) ὁ δὲ εἰς τὸ ὠχρὸν ὥσπερ 
Υ. 

Α ν Ν « 

ἐν πρὸς τὴν ὑστέραν ἔχει [0 

ὀμφαλός 818 

ὀμφαλὸς ὧν (Ποιιονροῦαββθ), ἄμφω δ᾽ ἤστην ἀπό τε τῆς 
καρδίας ὺ τῆς φλεβὸς τῆς μεγαλης" (ὀεκαταίν ὄντος) αἱ 
φλέβες αἱ ἀπὸ τῆς καρόίας φαινόμεναι τείνειν πρὸς τῷ ὁμ- 
φαλῷ ἤδη γίγνονται" ὀμφαλὸς ὁ ἀπὸ τὴς καρδίας ἢ τὴς 
μεγάλης φλεβὸς φέρων Ζιζ 8. 561 324,5, 25, 662 34. ἡ 
καρδία ἅμα τῷ ὀμφαλῷ ἀναφυσᾷ ὡς ἀναπνέοντος (ρυϊβαίίο 
ΑΥΐογῖδθ ἀπ} }}108118) Ζιζ8. 662 8320. ὁυο ὀμφαλοὶ ἀπὸ τῆς 
φλεβὸς τείνωσιν, ὁ μὲν εἰς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ 
ὠχρόν, ὁ δ᾽ ἕτερος εἰς τὸν ὑμένα τὸν χοροειδῆ" αὐξανομένων 
πρότερον ὁ ὀμφαλὸς συμπίπτει ὁ πρὸς τὸ χόριον, τὸ δὲ λοι- 
πὸν τῷ ὠχρὰ καὶ ὁ ὀμφαλὸς ὁ εἰς τὸ ὠχρὸν ὕστερον ΖΎΎΣ. 
τῦϑυ20, 28,29, 1764 49. ὁ μὲν πρὸς τὸ ἔξω χόριον ὀμφαλὸς 
τείνων ἀπολύεται τῇ ζῴν συμπεπτωκώς (ΑἸΙδμίοῖδοἴπ886), 
(εἰς τὸν χοριοειδῆ ὑμένα) ἔτεινεν ὁ ἕτερος τῶν ὀμφαλῶν (τ- 
τογία ἀπιὉ}}168}18), ἀπὸ τῶν ὀμφαλῶν τέταται φλὲψ ἡ μὲν 
πρὸς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ ὠχρὸν (ατίοτία δὲ γϑῃδ 
ΟἸΏΡΒΑ]ο-πιοϑθηζογίςα), ἡ ὁὲ ἑτέρα εἰς τὸν ὑμένα τὸν περι- 
ἔχοντα ὅλον (ατίοτία οὐ γϑῆδ ὑταὈ}}10 8118) Ζιζ8. 662 86, 1, 
5616. εἰς τὸ ὠχρὸν ἔτεινεν ὁ ἕτερος ὀμφαλός, ὁ ὁ᾽ εἰς 
τὸ ὠχρὸν φέρων, (τὸ ὠχρὸν) ἀπὸ τῷ ὀμφαλῦ ἀπολέλυται, 
ἐντὸς εἰσέρχεται τὸ ὠχρὸν μετὰ τῷ ὀμφαλῶ, κἡὶ τροφὴ διὰ 

᾿ τῷ ὀμφαλῇ ἐκ τὸ ὠχρῶ Ζιζ8. 562 58, 1,18, 56132δ. ΖΎΥὩ. 
1584 515. --- Ρίδοίαπι, ἱπιρτίπιΐβ ϑαιδ) πόσαι. ἐκ ἔχυσι τὸν 
ἕτερον ὀμφαλὸν τὸν εἰς χόριον τείνοντα, ἐκ ἔχει τὸν ἕτερον 
ὀμφαλὸν τείνοντα πρὸς τὸν ὑμένα τὸν ὑπὸ τὸ ὄστρακον 
Ζγγ8. 1δ45. Ζιζ 10. 864 Ρ27. οἵ ΜΏΠ6ν σίαιε Ηδὶ ἀθ8 
ΑΥ 11. τὸν ὀμφαλὸν ἔχει ἀμφοτέρως (ὦ πρὸς τὴν ὑστέραν 
ὺ πρὸς τῷ ᾧῷ) οἷον ἐπὶ γένυς τῶν ἰχθύων Ζιη1. 688 524 
Αὐρ. τὰ ζῶα γίνεται τὸν ὀμφαλὲν ἔχοντα πρὸς τὴ ὑστέρᾳ, 
προσπέφυκεν ὁ ὀμφαλὸς μικρὸν κατυΐτερον τῷ στόματος (Ὁ) 
τῆς γαστρός, προσπέφυκε μακρὸς ὧν ὁ ὀμφαλὸς τῆς μὲν 
ὑστέρας πρὸς τῷ κάτω μέρει Ζιζ 10. 565 84 Αυῦ, "5, 1. 
τέλος πρὸς τὴ ὑστέρᾳ ὁ ὀμφαλὸς προσπέφυκε τῶν ἤδη τε- 
λείων, τελεωδὲν τὸ ζῷον ἔχει τὸν ὀμφαλὸν ἐκ τῆς ὑστέρας 
ἀνηλωμένα τῷ ᾧϑ Ζγγ8. 154 011, 80. ἔστι νέοις μὲν ὅσιν 
ὁ ὀμφαλὸς μακρός, αὐξανομένοις δ᾽ ἐλάττων; καὶ τέλος μι- 
κρός, ἕως ἂν εἰσέλθη Ζιζ10. 565 “5. --- αὶ τῷ ὀμφαλῶ ἀπό- 
ὀεσις, ἐρίῳ ἀποδεῖται ἀπὸ τῷ ὑστέρω ὁ ὀμφαλός Ζιη10. δ87 
412, 14,19,20. τὸ αἷμα ἔξω εἰς τὸν ὀμφαλὸν ἐξερρυηκός 
Ζιη10. 581 521, 28. --- ὁ πρὸς τὸν ὀμφαλὸν ὅρος Ῥ]δὶ Τίπι 
10Ε. τὰ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν χωρία ἀκριβέστατα τὰ μέσα 
Θαῖθα ΝΙ 228. τὸ κάτω τὸ ὀμφαλϑ, ορρ τὰ περὶ τὴν κε- 
φαλήν Ζγβθ. 142}15. τὸ μὲν ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν ἦτρον, τὸ 
δ᾽ ὑπὲρ τὸν ὀμφαλὲν ὑποχόνδριον Ζια 18. 4938 .519. οἷς τὸ 
ἀπὸ τὸ ὀμφαλῷ πρὸς τὸ στῆθος μεῖζον, ἀπὸ τῷ ὀμφαλῇ 
πρὸς τὸ ἀκροστήθιον Φ8. 808 "8. 6. 810}171, ὅσοις τὰ ἀπὸ 
τὸ ὀμφαλὰ κατω μείζονα ἡ τὰ πρὸς τὰ στήθη πιθά. 898 
488. --- πόροι, ὕς καλῦσί τινες ὀμφαλείς, ἢ τὸν γόνον ἀφι- 
ἄσιν Ζιζ 14. 568.381 ΑὐὉ. --- ὁ ὀμφαλός ἰᾳ στόλος ὁμ- 
φαλωώδης ΖγΎΎΖ. 1211. --- αἱ φλέβες αἱ παχεῖαι ἐκ τῦ 
ἐμφαλῦ (οοἀὰ Α" 06, 8ομπ, ΒΚ, ὀφθαλμῇ οοἀὰ ῬΌρ, ΑΙά, 
Ο, Ὀιὰ, ΡΙΚ) παρὰ τὴν ὀσφὺν διὰ τῷ νώτυ (Βγϑαποδίθ βθη- 
ὑθηϊῖ8) Ζιγ2. 811 256 ΑὐὉ (Ου}]: 80 ὑπ 1]16ο αχὲδ ϑαροτ- 
οἰαπι, σδΖ8: ἂἃθ οου]οὸ ργορίθσς ϑιρογοι πη, οΥ 5.1 124). 
-- 2. φουταθῃ ρἰδηίδγυσα, ὁιοὶ τί ἥδιον ὄζει τῶν ῥόδων ὧν 
ὁ ὀμφαλὸς τραχύς ἐστιν ἢ ὧν λεῖος πιβ8. 901.520, ᾿Εοβα 
ταυΒΟΟΒ8 ΥΘὶ τη ϑομαῖδ βϑυταπθ Ηἰϑρίἀο᾽ ϑργϑηρϑὶ δἰδὶ γοὶ 
ΒΟ 159. 8 ὙΒθορὴγ ΙΝ 662. ΥΥἀδίδιιδπη Ὀπυθσβαιαησθη 
δὺ8 ἃ αἷὺ οὶ ἡ ὅ7, 84. --- 8. Ἰαρὶβ ἴῃ ἑογηϊοῖδυβ, ποδὶ8 
Βοβιυθδιεῖπ., παραβάλλειν τὸν κόσμον τοῖς ὀμφαλοῖς λεγο- 
μένοις τοῖς ἐν ταῖς ψαλῖσι λίθοις κθ. 899 580 ΚΑρρ. 

τι 



814 ὀμφαλοτομία 

ὀμφαλοτομία τῆς μαίας Ζιη10. 5871 .39. 100 ῬΆτγγη 651. 
ὀμφαλώδης. ἡ πρόσφυσις ἡ ὀμφαλώδης (τῶν σηπιδίων) Ζιε1 8. 

5δ80521. τὸ τῷ ὑμένος ὀμφαλῶδες ΖΎΥΖΣ. 152 "2. στόλος 
μικρὸς ὀμφαλώδης ΖγΎ 2. 152 6 (απο ΡΘἀϊοϊατα ποχύμι 
τρϑηδγαηβοθυτῃ οαναύστῃ ἕογία ΑΥ στόλον ὀμφαλωδη 16 δ 
ΔΡΡοπάϊουϊδτη ὑπι Ὁ} ]}1ο6] 6 πὶ οὐ νϑ]αῦὶ βϑύυϊαπι παηοαραν ν᾽ 
Ηδγνοὶ ϑχϑγοὶῦ ἀθ σϑη 8 1662 Ρ 9). 

ὁμωνυμία (οἵ ὁμώνυμος), ορΡ ὁ αὐτὸς λόγος, συνανυμα 
ΑὙ24. 8510-16. τζ10. 148 328 βηη. λέγεσθαι καθ᾽ ὁμω- 
γυμίαν τζτ0. 148."28. ἐκ ἔσται εἶναι ὁ μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ τὸ 
ἀλλ᾽ ἢ καθ᾽ ὁμωνυμίαν Μγά. 1006}19. συνορᾶν τὴν ὁμω- 
νυμίαν τζ10. 148 384. λανθάνει ἡ ὁμωνυμία τζ2. 189 28. 
«ε , - , Η “ δ 

αἱ ὁμωνυμίαι μᾶλλον λανθαΐνησιν ἐν τοῖς καθόλυ Αδ18. 91 
580, 86. τῶν ὁμωνυμιῶν αἱ ἐγγὺς ἥ γένει ἢ ἀναλογία αὶ 
δοκῶσιν ὁμωνυμίαι ᾧης. 249 .328. ἡ δικαιοσύνη ἔοικε πλεο- 15 
ναχῶς λέγεσθαι, ἀλλὰ διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι τὴν ὁμωνυ- 
μίαν λανθάνει Ἠε2. 1129 "21. ἕνια ὦ καθ᾽ ὁμωνυμίαν λέ- 
γεται πολλαχῶς τβϑ. 110}18. τὸ αὐτὸ συμβαίνει ὅπερ ἐν 
ταῖς ὁμωνυμίαις τι 33, 118 32ὅ. παραλογισμοὶ παρὼ τὴν 
ὁμωνυμίαν ὴ ἀμφιβολίαν τιά. 168 580-166 56. 19. 177 59- 30 
82. τὸ παρὰ τὴν λέξιν τόπυ ἕν μέρος τὸ παρὰ τὴν ὁμω- 
νυμίαν Ῥβ24. 1401 318. τῶν ὀνομάτων τῷ σοφιστῆ ὁμώ- 
νυμίαι ἥσιμοι, τῷ ποιητὴ συνωνυμίαι Ῥγ2. 1404 ν88. 
ἑμωνυμία ἢ μεταφοραί Ῥγ11. 1412}11. 

, 

Υ͂ 
ὀνόμω 

Υ . ΠΝ 
80 ΏΘΓΘ δαηΐ ὁμώνυμα. ἱ 6 ῥταϑίϑθι. ποηθῃ 2181] Βδρθας 
οοπιπαπθ (οὗ τὰ ἀπὸ τύχης ὁμώνυμα Ηα 4. 1096 521), 
Αγ δ ἀϊδιϊηραϊ, αὐ ἀασπι Ὡο θοάθηι οομςἰποδηΐαν ρ6- 
πδγ (καθ᾽ ἕν, κατὰ μίαν ἰδέαν, συνώνυμα) ἰδιιοπ ταὶ δὰ 
Ἰάθπι γέδγαηίυν (πρὸς ἕν) γ6] οχ ϑοάδθπι ρεπάθης (ἀφ᾽ ἑνός) 
ΜΎ2. 1003 384. ζ 4. 1080 382-08. κβϑ. 1060 88. Γαβ. 
822 081. Ηαά. 1098 δ2 5844. ἡμβ11. 1209580. ηεη2.1386 
417,25, (Δδ12. 1019 ΡΒ οὗ Ἰοοἰίο οὗ ἰπξαγργϑίδυϊο ἱποογία 
680). --- Ι46θ88 86. Γθ8 560810 1168 Ρ]αύοηϊ ἱρδὶ ποὴ βιαπῇ τΠ6Γ6 
ὁμώνυμα Μι10. 1069 514, Ατἰδὶ δὰ τϑϑαϊαπάβηι Ρ]δἰοηΐ- 
οϑτὰ ἀθ ἰάοἰ8β ἀοοίγίμϑτη 68. ΠΟ 6886 ηἰδὶ ὁμώνυμα ἀθιποι- 
Βίγασα βίυδοεῖ ΜΑ 9. 990}6, 9910. μ4. 1079 52,}} (ΒΖ 
δὰ ΑΘ. 98710). --- Ἔχ ρῥγίπιατίδ δ ψυϊσαγὶ νοῦ ὁμυίνυμος 
βἰρηϊβοδιίομα θχρ]ϊοαγὶ νἱἀθίθσ, αυοὰ δἰϊααοίῖθθ ὁμώνυμος 
Ἰορίθαν, αἱ οχ Ατἰβϑιοίθιῖοο ἀδὰ συνώνυμος τϑαυΐταδ, τρόπον 
τινὰ παντα γίγνεται ἐξ ὁμωνύμυν Μζϑ. 1084 522, 28,}1 ΒΖ 
(εἴ Μλϑ8. 10705δ. ΖΎβΙ. 186 520), πρὸς ὁμώνυμον τὸ μι- 
κτόν Γα10. 828}21. 

ὅμως ΠΎ11. 1281}1. ε6. 1806 520. Ζμαδ. 648 58. γ9.672 
429, 85. 10. 678 δῦ 8]. ὅμως δέ μβδὅ. 868 54. ὃ 8. 8852, 
10. 889516. ΖμβΙ1ο. 65751. 9 ὅ.081310. ΠΕῚ. 1802 58 δ]. 
εἰσὶ δ᾽ ὅμως Πγ14. 1285 319. ἀλλ᾽ ὅμως μα18. 850 5488. 
Ζμα!. 640 "85. 4. θ44 516 ΑἹ. 

ὀνειδιστής. οἱ μὴ ὀνειδισταὶ τῶν ἁμαρτημάτων ῬβΑ. 1881}2. 
ὁμώνυμος, ὁμωνύμως. ὁμωνύμως. λέγεται (βοάθπι ποτιΐπο 36 ὄνειδος. ἄνευ ὀνείδυς τὰς ἁμαρτίας ψέγομεν ταύτας ηεγ2. 

ἈΡΡϑἰἸδίυσ) κύκλος ὅ τε ἁπλῶς λεγόμενος ᾧ ὁ καθ᾽ ἕκαστα 
Μζ1ο. 1035}51. ὁμωνύμως τῷ παθει (ϑοάθιι ποπιῖπθ 86 
τὸ παθος) προσαγορεύοντες τὴν ὕλην Φη8. 245}16, 246522. 
ἐνίων ὁμιύώνυμον τὸ μέρος τῷ ὅλῳ, οἷον φλεβὸς φλέψ, ἐνίων 

1281 524. κακίαι μέν, αὶ μὴν ὀνείδη ἐπιφέρεσιν ΗἨδ6.1128 
482. εἰς ὄνειδος ἄγοντες αὐτὸ φιλαύτυς καλῶσι ΗιΒ. 1168 
δ1δ. δυσαποτρίπτοις ὀνείδεσι περιπεπτωκέναι ἢ 445. 1551 
829. 

δ᾽ ἐχ ὁμώνυμον, ἀλλὰ προσώπυ πρόσωπον ἀδαμῶς Ζμβ2. οοὔνειος. τὸ ὄνειον γάλα Ζιγ20. 522 528. 
641}18. Βδπὸ υβίῥαίδπι τος ὁμωνυμος, ὁμωνύμως εἰρηϊᾷ- ὀνειρωγμὸὲς τῶν γυναικῶν, βγῃ ἐξονειρώττειν Ζυκθ. 687 086, 

. ν 
οϑεϊοποπι ἐξα τοβίσίηχιὶ Αὐ: ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα 
μόνον κοινὸν ὁ δὲ κατὰ τὄνομα λόγος τῆς ἐσίας ἕτερος ΚΙ. 
121 νὴς (ΤΡὰϊος ἂο δὴ ρ 8384). ἀἰδὲ συνιύνυμα (ν ἢ ν) ΚΙ. 
181-12. τὸϑβ. 128 327. ζ10. 148 .828-"22. 114. 1497 86 
47, 18. ἀἰδὲ κατὰ τὴν αὐτὴν ἰδέαν λέγεσθαι Οα 8. 216 "2, 
8. αἰδὺ ἕν τῷ εἴδει Ζμαϑ. 648 "7, 8. ἄλλα τῷ εἴδει ᾧ ὁμώ- 
νυμα ᾧῷεά4. 328 .525. ὁμώνυμον, ορρ τὸ αὐτό, ἕν τῷ ἀριθμῷ 
αὶ τόδε τι εθ. 11.385. Μμ10. 1086 27. τὰ ὁμωνυμα αὶ 

24. 

ὀνειρώττειν. διὰ τί οἱ καθεύδοντες ὁτὲ μὲν ὀνειρώττυσιν ὁτὲ 
 δυ!. 458 518. ἢ τῶν ἄλλων ζῳων ὀνειρώττει τινα μτῷ. 
40812. --- ἔοτῃ ἀϊεῦ ἐνυπνιάζεσθαι: οἱ ἐν τῷ καθεύδειν 
ἐνυπνιαζόμενοι ἱσταμένης τὴς διανοίας ὁ καθ᾽ ὅσον ἠρεμεῖ 
ὀνειρώττυσιν πλ14. 951 88. ---- πηϑίΒρἢ τρίτη ὑσία, ἣν ἅπαν- 
τὲς μὲν ὀνειρώττυσι, λέγει δ᾽ ὑδείς Τβϑ. 885 08. 

ὄνησιν ἔχειν τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν ρ1. 1420 "9. 
συμβλητά Φηλ. 3489, 17, 249 54. ἰπάθ ὁμώνυμα, ὁμω- 4“ ὄνθος. διασκάλλειν τὸν ὄνθον 215. 1521 521. 
νύμως λέγεσθαι γ6] ἀϊσαπίαν 68. ποπιΐπδ, απ86 ἀΐνθγβαβ 
Βαδθηῦ βρη βοαύϊοπθθδ ΠΟὼ σΟΙΏρΡΓΟΘηϑα8 θοάθηὶ ζΘΠΘΓΘ, 
ὁμωνύμως καλεῖται κλεὶς ἥ τε ὑπὸ τὸν αὐχένα τῶν ζῴων 
ὼ ἢ τὰς θύρας κλείασιν Ἠε2. 1129 580, τὸ ὅμοιον ἐπὶ χρω- 
μάτων ἡ σχημάτων ὁμώνυμον Αδ171. 9957, 12, ὁμώνυμα 45 
ἴᾳ πολλαχῶς λεγόμενα τα!δ. 106 521, 19,Ρά4,1. ζ2.189 
519, 21, 28. 4.165 088. 17. 17655, 15. 22. 178 525-28 

(φυδτηηφυδτα οἰΐαπι αἰϊαὰ ρθηυβ οδὲ τῷ πολλαχῶς λέγεσθαι 
Ρτγδθίθυ ὁμωνυμίαν τββ8. 110 "16 ὙΥ2); ν6] ὁμώνυμον, ὁμω- 
νύμως λέγεσθαι ἀϊοϊτιν ἰὰ χαρὰ 8 ῥτορτῖδ δίαιϑ 688ΒθῃΈ|8}1 δὺ 

. αἰϊοαΐαθ πομιϊμὶβ ποίίοπθ γϑοθαϊὶ, τὸ ἀναγκαῖον ὁμωνυ; ς 
ἐνδέχεσθαι λέγομεν Αα18. 82 320. ἔνιαι δυνάμεις ὁμωνύμως 
λέγονται, καθάπερ ἐν γεωμετρίᾳ ΜΈ1. 1046 86, 9. δυνάμεις 

τ ὁμώνυμοι (ηπδ6. ποὴ ῥγοργίδ νοσθθαὶ! νἱ ἀϊσαπίαγ) 418. 
48 51. εἰ δεὶ ἢ τὴν πάθησιν ποίησιν καλεῖν, ὁμώνυμος ἂν κ 
εἴη Φγ8. 202 528. υδἰξδέυπι ἴῃ ἢ86 βἰρηϊβοαίίοπο νου ὁ μαΐ- 
νυμος Θχοτωρίαπι ἡ χεὶρ (ὁ ὀφθαλμὸς αἱ) ἄνευ ψυχικῆς δυ- 
νώμευς ἐκ ἔστι χεὶρ ἀλλὰ μόνον ὁμώνυμον, ὁ νεκρὸς ἂν- 
θρωπὸος ὁμωνύμως Ζγα 19. 126 }84. β1. 184 "25, 185 58. 
Ζμαι. 8640}86. Ψβ1. 412}14,21. ΜζΊ0. 1085}25. μὲ 12. 80 
389}81, 39012. Πα2. 1268 821, 24. ---- ΔΌ 118 α.86 γ6γθ 

ὀνίνασθαι. ὄνασθαι ῬγΎ11. 1412 5. εἰ μὴ ὠνήμην Ργ10. 
1411 825. αὐτὸς ὀνήσεται ἡ τὺς ἄλλυς ὠφελήσει ΗΙ8. 
1109 812. Ἢ 

ὀνίς. αἱ μηλολόνθαι γίνονται ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ὀνίδων 
Ζιε19. 552 817." 

ὄνομα. 1. (ὄνομα, πρᾶγμα, λόγος). ὀνόματι, ορρ ἔργῳ μὸϑ. 
8871511. ὄνομα, ορρ πρᾶγμα ταϑ. 108 321, 85. 1. 16 
48, 22. 118.527. Μγ4. 1006 }22. Ορρ πρᾶξις ρ21. 1485 
085. ἀϊδὲ δύναμις ρ21. 1485 529. Ορρ ἡ διάνοια τι10.170 
812-40. βαθρίββίπηθ ἱπίθ 86 ὁρροπαηΐυσ ὄνομα οἱ λόγος, 
τοὶ 1ἴΐα αἱ ὄνομα εἰ συϊβοοῦ παάθτῃ 86 βίπηρ!οχ ποῖμθπ, λόγος 
ὈΡΘΓΟγθα οὗ οἰ υσῖθα8 νυ ]β ρῥγοηαποίδίατῃη ἀσβηϊξίομαπι 
(σοϊαιὶ μεταλαμβάνειν λόγωυς ἀντ᾽ ὀνομάτων) 611. 31 529. 
Ααϑὅ. 48 8229 εη4. 39. 494. δ1. 92 Ῥ28, 81. ταῦ. 103 
4164. ε2. 180 389. ζὅ. 142 58. 6. 148 325. 7. 146584. 9. 
141514. 11. 1492. θ18. 162}87. Φα!. 18410. Μγ4. 
1006 2 ΒΣ. γ7. 1012 524. ζ4. 1080 87, 9. Ργ6.14071}21- 
81 (οἴ εἴ τις θεῖτο ὄνομα ὕδατι θερμῷ εἰ ὀνόματι σημαί- 
νοιμεν τὸ ζέον ὕδωρ Ζμβ 3. 649."16. 8. 649 Ρ82); νοὶ ἰδ 
αὖ ὄνομα δἰ ρηϊβοοῖ ἰὰ ρϑυπὶ ουΐα8 ἴδιον νοὶ ὁρισμὸς οοιδί- 
Ἰαδίαν, λόγος δυΐθπι τὸν λόγον τὸν λέγοντα τὸ ἴθιον νοὶ τὸν 



Υ 
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ἑρισμόν τε4. 183 ῬᾺ 2. ὅ. 184 325, 08 Βηᾳ. 9. 1839"11. 
ζι. 189 "525, 86. 6. 146 581 864. 10. 148310. η2.163 589, 
1688 58. (οἴ θεωρῆσαι περὶ τύτων τῶν ὀνομάτων Π|53.1589 
432, 16 ἀθ πουὐίοῃθυϑ δἰγθ τθθυθ, 486 μῖ8 ποιαϊηϊθυβ ἀρ- 

ΡΟἰἸδηΐαγ.) μεταφέρειν τὄνομα ἐπὶ τὸν λόγον (ὶ 6 Θχρ σατο 
γο θυ] οχ οτὶ ῖπθ βὺ8 οἵ ϑυθίπυμαὶ ἀθβοῦ ἢ 189) τβό. 
112282, οὔ Φβο.: 191 529. Ρβ28. 1400 ν16, 11 (τόπος ἀπὸ 
τὸ ὀνόματος). -- ὀνόματα ἴδια, ορΡ κοινά, περιέχοντα ΗΎ2. 
1110 "84. μὸϑ. 881 δ, Ππὸ2. 1289 "86. Ργδ. 1401.381. 
(εἴ ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην πίπτει τὸ ζητώμενον ὄνομα 
ΜΑΦΞ. 982 58.) ὑκ ἐπέζευκται κοινὸν ὄνομα Ζιὸ 1. 881 Ρο8. 
ἔστι τι γένος τῶν ἐντόμων, ὃ ἑνὶ ὀνόματι ἀνώνυμόν ἐστιν 
Ζμ40. 628 "δ. ὄνομα ἀόριστον εἢ. 16.582.10..19 59. (οὔ τὸ 
ἀνώνυμον ε10.1 906, 7). τὄνομα ὃν πλείω σημαίνει τι]. ,. (66 

4183. ὄνομά τι λέγεται πλεοναχιὼς, πολλαχῶς, ὁ μιυνύμως 16 
τεϑ. 129 580, 1801. Γα 6. 822 580. μάχεσθαι περὶ τῶν 
ὀνομάτων τι838. 182 "28. οἱ τῶν ὀνομάτων τὴς δυνάμεως 

ἄπειροι τιῖ. 165816. ὄνομά τι λέγεται κυρίως, τοὶ δῖνθ ἐπί 

τινος μὸ 3. 81915. 8. 380Ρ}14. κεῖται ὄνομα τί τινι, ἐπί 
τινι ΚΊ. 1218. 8. 10 488. μαϑ. 841.510. δ. 880.}80,.18. 30 
Ζμαϑ. 64214,16. ὀνόματα κείμενα τζ2. 1408. Μζ1δ. 
1040 411, ΟΡΡ ποιεὶν ὄνομα Μζ15. 1040 410, οἵ ὀνοματο- 

ποιεῖν. ὁ τέτευχεν ὀνόματος ἨγΎ14. 1119510. ὄνομα τίθεσθαι 
Ργ18. 1414516. Ζιη12. 5889. μεταθέμενος τὄνομα ᾽Αρι- 
στοξένην ἔ808. 1661 μά, ὄνομα φέρειν ἐπί τι ΗΎἃ δ. 1119 36 
488. ἐπὶ τὴν βλασφημίαν ἐπιφέρωσι τ τὸ ὄνομα (τῇ ἱππομα- 
γεῖν) Ζιζ 18. ὅ12511. ἣν ἀντίχθονα δ ὄνομα καλῦσιν οβ 18. 
298 524. οὗ Πγϑ. 1216}11. ᾧ ὄνομα ἦν Κλεότιμιος Πεθ. 
1806 52. ὅταν ὀνόματι κληθῇ (ὸὲ πρόβατον) ὑ ὑπὸ τῷ ποιμένος 
προηγεῖται Ζιζ 19. 518 2 6. - 2. (ϑ ὀνό ματος Ὶ ποῦϊο οι ξ6- 80 
ἈΘΓΒ)- φύσει τῶν ὀνομάτων ὑδὲν ἐστιν ἀλλ᾽ ὅταν γένηται 
σύμβολον ε2.16 327. τι]. 16 57. αἰ1, 437514 (αἰἴῦον δοοὶ- 

, Ῥίθπδαμι τοὶ ὀνόματα μιμήματά ἐστιν Ργ!. 1404 421, οὗ 
διδοίη] (6βοΒ Ρ 1838). ὀνομάτων πόσοι τρόποι, πόται συν- 
θέσεις, πόσαι τάξεις ρ34. ὄνομα ἁπλῶν, ὀιπλῶν, τριπλῶν, 86 
τετραπλὸν, σύνθετον, συμπεπλεγμένον, μακρότατον, βραχύ- 

, τατον, μέσον ε2. 16.528. 4.16 "82. πο21. 1451 381, 85. 
Ῥγῶ. 1404 29. 8.1406 585. 1.140810. ρ28.} 1484 19. 
34. 1484 588. ὀνόματα παρώνυμα Φγ1.207}9. ἀ: ἅπαν ὄνομά 
ἐστιν ἢ κύριον (οὗ ποῦ. 1468 519. ΡΎΣ. 1404 Β6) ἢ γλῶττα Ὡ 
(εἴ ὅσα παρὰ τὴν διάλεκτόν ἐστιν ῬΎ1. 1404 338) ἢ με- 
ταφορὰ (οἵ ρϑ4.1484}88. ΡΎ1Ο. 1410}81. Ηγ15.1119 
}8) ἢ ἢ κόσμος ἣ πεποιημένον ἢ ἐπεκτεταμένον ἢ ὑφηρημένον 
ἡ ἐξηλλαγμένον πο}21. 1451, 81-1458 57. οὔ 9. 1451 520. 
ψδβίθῃ Ῥοοὺῦ ΠῚ 241 (ἰοτὶ “ὄνομα ἴρδυτι ρὲ 86 τὸ κύριον 4 
ὄνομα δι ριλβοαὶ ποϑῶ. 1488 Ὀ16. γδμὶθη 11 Ρ 838). κινεῖς 
μένα ὀνόματα γράφει ὁ ποιητής 129. 1500 42ὅ. ὀνόματα 

μαλακα, σκληρά ῬΥΊ. 1408 ν9, 6. αἰσχρά ρ86. 1441 "21. 
οἰκεῖα 026. 1480"82. οἰκεῖα τὴ ἔξει Ῥ,Τ. 1408 380. σύν- 
θεσις ὀνομάτων συγκεχυμένη, ὑπερβατή ρ20. 1485 8486 (ἐν 50 
ὀλίγοις τοὶς ὀνόμασιν Ρ11. 1480 587 ϑρεὶ, νοήμασιν ΒΚ). 
ὀνόματα (ποπιῖμα ῥσοργίᾶ Βοταίηυτα) ποϑ. 1451 020. 17. 
1455 18. Ρβ2. 1819 585. --- ὄνομα, ρᾶτα ογδίϊοηϊβ, ἀϊδβὺ 
ῥῆμα. σύνδεσμος ἀοῖ ε1. 16 528. 2. πο20. 1457510, 14, 

, 14569521. οἴ ῬΡγῶ. 1404 5, 26. Γ126. 1499 "21, 29. (868 ξ6 
γοσαθυ]ο ὄνομα οἰΐδηι ῥῆμα οοπίϊπθγὶ ροβϑβα ϑρραγοὺ δχ 

. Ῥγ3. 1404 "27 00}} "26, δ. πο21. 1487 381 001 20. 1457 
421, 25 δίῃ Ροοῦ ΠῚ 246.) πτώσεις ὀνόματος ε. 16}1. 
τζῖο. 148510. πρ20. 1467519. ὀνόματα ἄρρενα, θήλεα, 

ταξύ (σκεύη) ποῶὶ. 1458 38. ῬΡγὅ. 1407 "7. εἰς τί τε- 80 
ευτᾷ τὰ ὀνόματα πο21]. 1408 514. (οἷον ἀποτομὴν δυοὶν 
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ὄνος 815 

ὀνομάτοιν ατϑ6θ8 "19). 
ὀνομάζ διν. διώρισαν ὀνομάζειν αἰθέρα τὸ τοιῦτον μαϑ. 889 

"3 6. ἀνώνυμον τὸ κοινὸν ἐπ αὐτῶν, ὼ ὕχ ὡσπερ ὁ ὄρνις 

ὠνά σται ἐπί τινος γένυς Ζμγθ. 669 "10. διὰ τὸ μὴ ὠνο- 
μάσθαι τὸ μέσον (οῇ ἀνώνυμος) Ηδ1ο. 1125 2δ. 12.1127 
47. τὸ ὀνομαζόμενον ἂς αρϊξαύαπι) ὄνομα ποῖ. 1468 Δ6 
(οἵ καλείμενον 1451 "8 8). τύχη ἐπὶ τύτων ὀνομάζεται, ἀλλ᾽ 
ὁ λόγος Γβδ6. 888 Ὀ16. φύσις ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται (Επιρεὰ 
101) ΜὸὃὸῪ4. 1018 "2. πρόσωπον ἀπὸ τὴς πράξεως ὀνομασθέν 
Ζμγ!. 662 020. αἱ ὀνομαζόμεναι πολιτεῖαι, γα αἱ καλύ- 
μεναι Πὸϑ. 1294}41, 81. εἴ. 1801 418. ἡ ὡς ἐληθῶς 
καλυμένη πόλις Πγ9. 1280 17. --- ὀνομαστοὶ αὶ γνώριμοι 
ΠΕΙΟ. 1812 827. 

᾿Ονομάκριτος δεινὸς περὶ νομοθεσίαν Πβ12. 1214 25. τὰ 
᾿Ορφικα ἐν ἔπεσι κατέτεινε 9. 1415 544. 

᾿ονόμαρχος Πεά. 1804 412. 
ὀνομασία. λέγω λέξιν τὴν διὰ τῆς ὀνομασίας ἑρμηνείαν ποθ. 

1450}14, ἀντίθετον τὸ ἐναντίαν τὴν ὀνομασίαν ἅμα τὴν 

δύναμιν ἔχον Ρ21. 1488 521. ὀνομασία κειμένη, παραδεδο- 
μένη, κοινή βτη τὸ 4. 101 598. βι. 109."82 (οἵ λέξις κει- 
μένη 529, ἀλλοτρίοις ὀνόμασι τὰ πράγματα προσαγορεύειν 
481). 3.110 .516 (ὀνομασίαι). ζ10. 148 "20. διορίσαι. κατὰ 
τὴν ὀνομασίαν τβ2. 109 589 ΝΣ, οἵ "4). --- ὀνομασία ΠῚ 
κατηγορία: χαλεπώτατον τὸ ἀντιστρόφειν τὴν ἀπὸ τῦ συμ- 
βεβηκότος οἰκείαν ὀνομασίαν τβ1. 109511 ΥΥ͂ΖΣ, ϑιθίπομαὶ 
Οθβοὰ μ 204. 

ὀνομαστὶ καλεῖν θ118. 841 "80. οὗ ὀνόματι καλεῖν Ζιζ 19. 
813 "26. 

ὀνοματοποιεῖν ἀναγκαῖον, ἐὰν μὴ κείμενον ἦ ὄνομα Κι.71 

45. Β12, τθ2. 1571.529, 28. Ηβτ. 1108.518᾽ (οἴ γὙ2. 1110 
824). --- ὀνοματοποιεῖν, ΟΡ ἰρβατα τϑγατα ἀϊβογίταθη οο- 
δποβοθτθ τα 1. 104 586. 

ὀνοματώδης. τί σημαίνει τὸ ὄνομα ἣ λόγος 
τώδης Αδ10. 98.581. 

ὄνος. 1. αϑίπαθ, ὁ ἥμερος ὄνος 286. 580 58. ἀθδοσγ Ζιζ23. 
δ1 1. τϑξοσίασ ἰπῖον τὰ μεγάλα τετράποδα πιθ1. 898 410, 
τὰ μώνυχα Ζμγ14. 614521. δΙ10. 888. 24, τὰ λόφυρα 
Ζιαθ. 491 31, 8οὰ οὗ φ4. 808 "δ, τὼ ὑποζύγια πι21. 88 
Ῥ40. --- α. ἄδδβογ Ρατί. τὸ σῶμα τῶν ὄνων ἴδτο ἱ 4 ὄνος 
Ζγβϑ. 148 11. παχύτατον ἢ μελάντατον τῶν ζῳοτόκων 
ταῦρος νὼ ὄνος Ζιγ19. 521 "4. βάλλει τὲς ὀδόντας, πότε ὼ 
πόσας, βήλος, οἱ γνώμονες, τὸ γνῶμα λείπειν Ζιξ1. 601 58, 
ζ28. 517519,20, 81,}8. Ζγβ8. 148 ν9. χολὴν ἐκ ἔχει 
Ζιβιδὅ. δ06 428. Ζιὸ 2. 671626. ποῖος ὁ σπλὴν ΖμΎ12. 
6144. ἔχει μίαν κοιλίαν, “μεγάλην τὴν καρδίαν Ζμῃ 14. 
614 895. 4. 667821. διὰ τί ὁ ὄνος πλείω τὴν ὑποχώρησιν 
ποιεῖται τὴν ξηρὼν τῆς ὑγρᾶς πιδϑ. 8917 084. λεπτότερον 

τὸ ὧρον τὸ τῶν θηλειῶν, τὰ αἰδοῖα Ζιζ 18. 518 520. 610. 
881 826. ἐν τοῖς μηροῖς ἔχει τὸς μαστύς, λεπτότατον γάλα 

καμήλν, δεύτερον δ᾽ ἵππου, τρίτον δ᾽ ὄνυ Ζμδ1ο. 688 522. 
Ζιγ20. 52188. ---- ὃ. δδίῃιυμ8 ὕδ8 οὐ ἔδιχίηδ. Ἰηδ8: ὄνος 
Ζγββ8. 148 584. Ζιζ22. ὅ71514. 28. δ171)5,7, ὁ ὄνος Ζιζ 
23. 511 326, 27, 28,15, ὁ ἄρρην, ὄνος ἄρρην Ζιζ28. δ11 
ν4, Ζγβ8. 141 Β15, 17. ζοιιῖπα: ὄνος Ζιζ 23. 511. ν2. 28. 
δ11 8, τν ἡ ὄνος Ζιζ28. 5171 15. ὄνος θῆλυς ΖΎβ8. 147 
Β14, 11, ἡ, θήλεια Ζιζ 18. 518 320. 28. 617154, θ10. 881 
224, ἐνιαυσία Ζιεϊ 4. 46 528. ζ28. 5171 521. πῶλος, νεα;- 
τερος τῶν πώλων, τὰ πωλία θ10. 881 125,28. Ζγββ. 148 
429. --- ο. ἀἃ6 ροπογαῖ. ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια. ἕξις φ4. 808 
586. κάθαρσις Ζιζ 18. ὅ18.54. ὃ οἰκεῖος συνδυασμός, ΟΡΡ 
τὸ παρὰ φύσιν Ζγββ. 14815, 16. θᾶττον πληροὶ ἐπιβαίνων 

Τ2 

ἕτερος ὀνομα- 



δ10 
Υ 
ονὸος 

ὄνος ἢ ἵππος Ζιζ.22. ὅτὸ ν29. ἐπὶ τὴν θήλειαν ἀναβαίνειν 
θ10. 881 428. ἐὰν μὴ μετὰ τὸν βόλον τὸν πρῶτον ἄρξηται 
γεννᾶν, ὑκέτι γεννᾷ τὸ παράπαν Ζγβ8. 148 ν9. ϑ μέντοι 

γεννῶσι γε ὡς ἐπὶ τὸ πολι) ἀλλ᾽ δ τριετὴς ἢ διετὴς τὰ 
ἑξάμηνος. Ζιε!4. 845 νῷ, καὶ γονή, ΒΥῈ ὴὶ ἀπόκρισις. ψυχρά 

ὰ, ὴὶ ὕλη ὶ ἡὶ γονή Ζγβϑβ. Τ41022, 148482.}14, 8. καὶ ὀέχεται 
τὴν ὀχείαν ἀλλ᾽ ἐξυρεὶ τὸν γόνον Ζγβϑ8. 148 Α21. Ζι 28. 
δ11 "22 (διὰ τίν᾽ αἰτίαν τύπτυσιν αὐτὰς μετὰ τὴν ὀχείαν 

εὐθὺς ὦ διώκυσι .Ζιζ28. ὅ11528. Ζγβϑ. 148522, φΓ Βθοὶ- 
διοὶη 1750). τὰ ὀχεῖα ἐπιβάλλυσι τοῖς ὄνοις περὶ τροπὰς 

θερινάς Ζγβ8. 148 521. τριακοντάμηνος ὀχεύει ὶὶ ὁ εὐεται 

Ζιεϊ4. δ4Ὁ 521. ζ28. δ11518. πότε βιβαζεται" πότε δέ- 
χεέται τὸ πλῆσμα, ΚΝ λαμβάνει. Ζιζ28. δ17.529. 82. ἐὰν 
υἰχευμένην ἴ ἵππον ὑπὸ ἵππὸ ὄνος ὀχεύση. ὁιαφθείρει τὸ ἔμ- 
βρνυον τὸ ἐνυπάρχον Ζιζ 32. 5611514. 28. 671 526. Ζγβ8. 16 
148 4848. ὁ τῆς κυήσεως χρόνος Ζιζ 23. 511 51. ἐνιαυτὸν 
κύει Ζγββδ. 148 581. ἤδη ἐνιαυσία ἐκύησεν ὥστε ᾧὶ ἐκτρα- 
φῆναι Ζιειά. 545}28. ζ.28. 571521. ἴσχει γάλα κύυσα 

δεκαίμηνος ὖσα Ζιζ 28. δ11 528. μονοτόκον φύσει (τίκτει 

ἐνίοτε καὶ δυύο) Ζμδιο. 688 "28. Ζγβδ. 148517, δ17. Ζιζ28. 20 
511 526. τίκτει συνεχῶς, διὰ βίυ. δωδεκάτῳ μενί," ἐν τῷ 
σκότει Ζιζ 32. 17 82. 28. 511824.2͵ 8. πότε ξαμβλοῖ, 
οιὰ τί τέρατα ἧττον τίκτει Ζιζ 28. 511 56. πιθ1. 898 39. 
ἈΥδτίάδθ οχ θάυο οἵ δβϑίμο Ζιζ 28. 577 5-15. 86. ὅ80 Ρ2, 
Ζγββ. 141011, 14852, 6, 15, 88, "8, 14. τεθηλακὼς ὁ ὄνος 55 
ἵππον, ἱπποθήλης Ζιζ 28. δ11916, 17. οὗἩἨ ἴὔθομου ΑἸοχ 
Αρβσγοὰ ΡΟΝ] Ρ 86,8 δάη. --- ἀ. 46 Ῥτορτία πδύαγθ, νἱοΐα, 
νἱΐδ. ψυχρὸς τὴν φύσι. ϑυσριγότατον τῶν τοιότων ζῴων 
σὶ τὸ τοιῦτον ζῷον, τῦτο τὸ ζῷον εἰ Ο εἰ 8, τῶν τριχω- 
τῶν ζῳων οἱ ΡΙΚ) .Ζγβδ. 148."28, 81. Ζιθ25. 606 520 Αὐὖ 80 
(οἴ 28. 606 "8). ἴδιον ἐπὶ τῶν ὄνων τὸ ἄλυπον φ4. 808 587. 
--- καρποφάγοι ὼ ποηφαγοι, ἵλιστα πιαίνεται τῷ ποτῷ 

Ζιθτ. 59δ)})22, 28. ἁπαλὰς ὥσας κατεσθίει τὰς ἀκανθας, 
φάτνη Ζιι. 609 }20, 21, 610 86. ὄνον σύρματ᾽ ἂν ἑλέσθαι 
μᾶλλον ἥ χρυσὸν Ηκδ. 1176 51. - βιεῖ πλείω τριάκοντ᾽ 865 
ἐτῶν, ἡμίονος μακροβιώτερος ἵππυ . ὄνυ Ζιζ 28. 517 "4. 
μκδ. 466 010. --- 6. Βθορταρμῖοβ. ἐν τοῖς «χειμερινοῖς ΠῚ 

ϑᾶει γίνεσθαι τόποις διὰ τὸ δύσριγον εἶναι τὴν φύσιν, οἷον 
περὶ Σκύθας τὴν ὅμορον χώραν, ἐδὲ περὶ Κελτεὶς τὲς 
ὑπὲρ τὴς Ἰβηρίας" ἐν τὴ ΣΣχυθικὴ καὶ Κελτικῇ ὅλως εὶ αὶ γίγνον- 40 
ται" περὶ τὸν Πόντον ὼ τὴν Σκυθικὴν αὶ γίνονται ὄνοι Ζγββ. 

148.528. Ζιθ28. 6064. 25. 605 ."21. --- γίνεται ἔξω δ ὄνυ 
ὺ τἄλλα εγάλα ἐν τὴ ̓ Ηπείρῳ τετράποδα. ἐν τὴ Ἰλλυρίδι 
τη Θέ κα ὦ τῇ Ἠπείρῳ οἱ ὄνοι μικροί Ζιγ21. 52219. 
48.608 08. -- Κὶ τλοσΒ. νοσῶσι μάλιστα μηλίδα. ἄρδβον 46 

Ζιθ25. 605 Αυῦ. διὰ τί τοῖς ὄνοις ἐκ τῶν ὑλῶν φύονται 
τρίχες πι21. 898 "27.329. 894.412. ἕλκη Ζιι1. 609 488, 85. 
ἐκ ἔχει ὅτε φθεῖρας ὅτε χρότωνας Ζιεϑ81. 5581 514. -“--- 

9. πολέμιοι: αἴγιθος λύκος κόραξ κωλωτὴς ἀκανθίδες Ζι1. 
θ009581,}1, 2, ὅ, 20, 610 54. ---- ἡ. β'ρῃα Ρἢγβίορπομηοηῖοδ 60 
6 παίυγα ἘΚ Ρ Ρϑιῖια: φΦ6. 811526, "τ, 10, 234, 81, 
81258, 818 382. --- ἰ, οπιραγϑηίαγ οὐ δϑῖπο: ἡ κάμη: 
λος ἔχει κέρκον ὁμοίαν ὄνῳ, ἡ ἵππος ὁ ποτάμιος ἐγεθός 
ἐστιν ἡλίκον ὄνος. ὃ καλείμενος ταρανδος σχεδὸν ἴσος ὄνῳ 
Ζιβι. 499519. 1. 802518. [382. 1684 54. (Εητυβ Δϑὶ πα δδ 
ΟἹ 18. 80 14, 55. δι. (τ, ΚαΖι 29, 17. ΑΖΙ1 714, 871. 
ΑΖγ 22. βομηθθθα 72.) 

2. οἱ ἄγριοι ὄνοι, ἐν ἸΞυρίᾳ, ταοτο8 ἄθβον, τὴν ταχυτῆτα 
διαφέροντες, ὁ ἀφηγύμενος Ζιζβ86. 5808, δ. θ10. 881 534, 
22. οἵ Βοβα ἂσγ ΡΒ 8832. (Εγυυβ οπᾶροῦ Ῥαὶ δὰ 71, 59", 60 
Ἑ΄πυδ μθιιΐοπυβ δὲ. νὴ]ὰ δβδ8 Οὐ. ἴῃ ἱποοτὶ τοὶ ΑΖι174, 

0 

ὄνυξ 

81}, οΓ ΒΟΒΠΙΘ θη 70. ) 
8. ὁ Ἰνδικὸς καλύμενος ὄνος. μονοκέρατα δὴ μώνυχα 

ὀλίγα, οἷον ὁ Ἰνδικὸς ὄνος Ζιβι. 499019. ὁ ̓ νδικὸς χαλύ- 
μένος ὄνος τοίδυ θα ἰῃίοτ τὰ μονοκέρατα. μώνυχον, ἀστρά- 
γαλον ἔχει τῶν μωνύχων μόνον ΖμγΎ 2. 668 528, 24,19. 
Ζιβι. 499 520. (Εἰπβογη ὙΝΙΘρτααπη 86. 838. ἐοτῦ ΒΒίποοο- 
ΤῸΒ ἱπάϊουβ υν δὰ Ρ]η Ἔχουν ΓΥ͂ 680. Βγδηάῦ ἱπ Βαϊ]ϊοἰίη 
ἂθ Ἰ᾿᾿Αοδὰ ἀθ Ῥοίθιβρουσρ 1861 ῥ 8837. ϑοπηθηρατρ 25. δι. 
(τ. ΑΖΙ1714, 838. 6 Ὁ 1] 80. δὰ 90, 11. Μ 821. βοΒ]ο θα 
1δ. ΤΔληὴκ συνε ἃ ΑἸτοτίι 1{1758.) 

4. ὁ ἰχθὺς ὃ καλώμενος ὄνος, ὄνος ὁ θαλάττιος, Δ 56118 
Ῥ δςεἰβ 801. 1580 "42. 88, νΩ2, 368ος 807. 1580 Δ23-}28. 

ἔχει στόμα ἀνερρωγός " μόνος τὴν καρδίαν ἐν τὴ κοιλία, ἐν 
τῇ γαστρί, ἴῃ πιθᾶϊα αἰνο, ἔχει ᾧ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ λίϑως 
ἐμφερεῖς μύλαις ἢ 8071. 1880 528, 26, 38, 88, 44,}22. ὀ 

συναγελαστικός, μονότροπος. σὺν ἄλλοις βῶν θκ ἀνέχεται 
807. 1680525, 82. φωλεῖ πλεῖστον χρόνον" καθαμμίζει 
ἑαυτόν, ΒΥἢ ποιεῖ ἑαυτὸν ἄδηλον. ῥαβϑεύεται τοὶς ἐν τῷ 
στόματι, α καλῶσιν οἱ ἁλιεῖς ῥυβδία. φωλεύει μόνος ἐν 

ταῖς ὑπὸ κυνα θερμοτάταις ἡμέραις, σειρίν ἐπιτολῇ φωλενει 
μόνος Ζιθ15. 599 088, 600 51. .87. 620 »29, Ε 807. 1680 
421, 856. (Μουὶυβ, Μουασμο Φοπβίοη ἀ6 ρῥῖβο 1 1. Αἵ 4, 86. 
στο (αἰ ἀθγορβᾶσο Ογοίθηϑίαπι νοὶ Ερίθδη Ο Π 84. Βα) 
βαδίϊπα δι, Οδάυϑ πιπβῦθὶα Ον. ἴῃ Ἰησοῦ σοὶ ΑΖΙ1 157, 51.) 

5. ὄνος πολυΐπυς. οἱ ἐν τοῖς ἰχθύσιν φθεῖρες τὰς ὅψες 
ὅμοιοι τοῖς ὄνοις (Υ} ὀνίοις) πολύποσι, πλὴν τὴν ἐρὰν ἔχυσι 

πλατεῖαν Ζιε81. 551 328. (ΟἸοροτίε Ο11 284. Οπΐδουδ ἀ86]- 
8 Καὶ 104, 9. στ. Οπΐβουϑ ΑΖΙ1169, 88. ἽΜ 22. ) 

6. ὄνος, ΑΒ ΚΒ πΒ. ὄνος καλεῖται τό τε ζῷον ᾧ τὸ σκεῦος 
ταιϑ. 107 .319. ὄνοι ἢ μόχλοι ΜΧ18. 85812. 18. 852}12. 

Ὄνν σκιά, δράματός τινος ἐπιγραφή ἢ 582. 1818 848, 

ὄντως. σωτὴρ μὲν γὰρ ὄντως ἁπάντων ἐστὶν ὁ θεός εἰπι κθ. 
89720, 899 "24, 29, 400 24 (ὕτως οἱ Καρρ). 1. 8911. 
ἔ 100. 1494 581. φταὶ. 815 528. --- 8Ὸ 'ρδο Ατιβύοϊβὶθ νοὶ 

ὄντως ἰὼν υἱἀθίαν ἀβαγρδίαπη 6886; ΤΟΥ 86 ΡΙΑἰοπὶ παῖς 

ταύαες τὸ ὄντως ὄν σοιηραγατὶ Ῥοϑϑαηΐ ΑὐἹδιοίθ!οδθ τὸ ὃν ἧ 

ὄν, τὸ ὃν ἁπλῶς (οἴ εἶναι Ρ 220 557), τὸ πρώτως ὅν ΜΝζι. 
1028 480, τὸ ὃν καθ᾽ ὅσον ὃν Μκβ8. 1061 "9, 10. 

ὄνυξ. τὸ τῶν ὀνύχων γένος Ζιγι1. δ11 "25. Ζμββ. 658 582. 
δ10. 690 "8, τοἴθγιιν ἱπίθ ταὶ ξυρὰ ὼ στερεαΐ, τὰ σκληρὰ 

ἢ γεωδὴ τὴν μορφήν, ἨατίφοὈ11ἀ6, Ἠοτγηροθι 16 Ζιαὶ. 481 
48, Ζγβ6. .148 915. μδτο. 889212,. τὰ ὁμοιομερὴ Ζιγ3. 
511 58, τὰ ἐξ αὐτῶν συνεστηκότα ὅλα συνώνυμα τοῖς 
μϑρίοις ᾽Ζμβϑ. 6656, τὰ μόρια ἱκαναὶ ἀμύνειν ΖμΎ2. 662 

084, οὗ Ζια1. 486 δ20. Ζμβ9. 665 58. Ζγα 18. 122 55, 
21 αἱ. -- ἡ τῶν ὀνύχων φύσις Ζμὸδ153. 694522, ἐκ τῶν 
περιττωμάτων, ἐκ τῆς ἐπικτήτυ τροφῆς ἢ τὴς αὐξητικῆς, 
ἐκ τῷ δέρματος Ζγβ6. 144 "25 (οἴ 145 ν1δ, 19), 1451, 
20. πιθθ. 898 516. ᾿Εμπεδοκλῆς ἐκ νεύρα, τὸν ὄνυχα νψε- 
σθαι. τὴ πήξει πνθ. 484 488. ἀπόκοισις εἰς τὴν τῷ ὄνυχος 

φύσιν Ζμδ10. 690 "71. τὸ δέρμα διαλείπει καὶ ὼ κατὰ τὸ στόμα 
ὺ ὄνυχας Ζιγ11. δ18 85. σύνεγγυς τοῖς ὀστοῖς Ζμβϑ9. 665 
08. Ζιγϑ. 517 .571. ἐν ἐνίοις τῶν ζῴων ὑδὲν διαφέρει διὰ 
(οπι οοἀὰ ΑὉ 05, Ο Βϑπὶ Α0Ὁ) τὴν σκληρότητα τῶν ὀστῶν 
Ζι 11. 611585. --- τις ὄνυχας ῥιπτῶμεν γΕη1. 1285 88. 
ὀνύχων ΞΜ ΕΝ Βη6. 1148 528. --- ὀνύχων διαφοραί. ὀνύχων 
μέγεθος α ὦ ὕς, ἀλκὴ ἐν τοῖς ὄνυξιν Ζμδι2. 694 426. 1. 
662 Ῥ4, μεγάλοι, ἡ μεγάλοι, ἐλάχιστοι, ἰ ἰσχυροί, κρείττων 
τοῖς ὄνυξιν, βελτίυς, σκληρότεροι Ζιβ13. 504 518. 1. 4981. 
10. 508510. Ὑ11. 518 528. ι9. 614 "4. 1. 609 421. Ζγβό. 
145}11. γαμψοί, γαμψότεροι Ζμδ12. 694.519. γὙ1. 663 



ν » 
ενυχιον 

"5, καμπύλαι φθ. 810. 521. κολοβυς ῷ οἱ ΡΙΚ, ὅλως ὁκ ΒΚ) 
Ζιγϑ. 511 382. τὰ χρώματα τῶν ἐνύχων κατὰ τὴν τῷ δέρ- 
ματος ἀκολυθεῖ χρόαν Ζιγϑ. 517512, 11. μέλανες, λευκοί 
Ζιγ9. 11 420. πιθ6. 898 518. πάντων ὁ ὄνυξ ἐπ᾿ ἄκρῳ 
Ζιαιὅ. 494 "15 (εἴ ἐπ᾽ ἄκροις τοῖς κώλοις ΡΙαῖ Τίπι 16 Ε). 
-- εὖ αὶ τὸ τῶν ὀνύχων μεμηχάνηται Ζμὸ10. 687 "22. 
τοῖς ἀνθριύποις ἐπικαλυπτήρια" σκέπασμα γὰρ τῶν ἀκρω- 
τηρίων" ἡὶ τῷ ἀνθρωπν χεὶρ κὶ ὄνυξ γίνεται... ὦ ἄλλο 
ὑποιονῶν ὅπλον Ζμδ1ο. 687 "84 (οὔ 690 59), 8. τὰ ἄλλα 
ζῷα ἔχει ὁ πρὸς χρῆσιν αὐτύς, βοηθείας χαριν Ζμὸ10. 6871 
028. β9. ὁ5δ)ὅ. οὗ γ2. 662 088. πκζ 9. 948 "81 (εἴ Ρ]αὶ 
Τίμι 16 Ε). --- ραϊμοϊορίοα Ζιγ11. 518 "28, 85. η4. δ8ὅ 
427. 11.618 320. --- ἔχει ὄνυχας ἅπαντα ὅσαπερ δακτύλης 
Ζιγϑ. 511580. οἵ ΚαΖι 120, 4. --- 1. Ἰδίππα. ἀνθρωπν 
Ζμωδ1ο0. 687 58, 24, 690 59. φταβ. 818 "16. ἄνθρωπος ἔχει 15 
ὄνυχας ἐλαχίστης υὡς κατὰ μέγεθος ΖγΎβθ. 145"11. τῶν 
μελάνων ἀνθρώπων οἱ ὄνυχες μέλανες, ὑκέτι λευκοί Ζιγϑ. 
5171520. πιθθ. 898 "18. ἀναιδεῖς ὅσοις ὄνυχες καμπύλαι 
ΟἹ καμπύλοι) φΦθ. 810521. αὔξονται ἕν τε νόσοις ᾧ ἐν 
γήρα ἢ τεθνεώτων, ἢ σκληρότεροι γίνονται" (τῶν μητέρων) 30 
τῷ ἀλὶ δαψιλεστέρῳ χρησαμένων ἐκ ἔχοντα γίνεται τὰ 
παιδία ὄνυχας ΖΙγ11. 818 Ρ28, 86. η4. 585 537. --- βἰτηΐδθ 
ἔχυσιν ὄνυχας ὁμοίως ἀνθρώπῳ Ζιββ. 5602 58. --- 2. ἴα]οαυϊα. 
τῶν ἐχόντων ὄνυχας τὰ μέν ἐστιν εὐθυώνυχα ὥσπερ ἀν- 
θρωπος, τὰ δὲ γαμψώνυχα ὥσπερ ἢ τῶν πεζῶν λέων καὶ 
τῶν πτηνῶν ἀετός Ζιγϑ. 617 380, 88. Μαιωπιαϊίαμ, τὰ μικρὰ 
τῶν πολυδακτύλων τοῖς ὄνυξι πλείοσιν σιν ἀντιλα μβανόμενα 
ῥᾷον ὠἀνέρπει πρὸς τὸ μετεωρότερον ἢ ὑπὲρ κεφαλῆς Ζμὸ 10. 
688 410. πενταδάκτυλοι ἔχυσιν ὄνυχα αὶ μέγαν, ᾧ τὺς τῶν 
ὀπισθίων ὄνυχας ὁμοίως τοῖς προσθίοις Ζιβ1. 4981, 8. λέων 80 
πότε καὶ βλάπτει τοῖς ὄνυξιν, ὅσα ἂν δάκη ἢ τοῖς ὄνυξιν ἑλ- 
κωσὴ (αῆρὰθ ἱπρτοθθο Ρ] πη Ψ1Π κὶ 49) Ζιιά44. 629}26, 680 
25. ὁ - Ανΐαῃ, τῶν γαμψωνύχων Ζμγ!ι. 662 "δ. δ12. 894 
419. Φθ. 810}21. οἱ τῷ ἀετῦ ὄνυχες διαστρέφονται ὀλίγας 
ἡμέρας, ἀετοὶ τοῖς ὄνυξιν ἀμύττυσιν, ἀετὸς (τὸς νεοττεὶς) 85 
σπᾷ τοῖς ὄνυξιν Ζιζ 6. 508 524. ι82. 619 523. 84. 619 "81. 
ἰκτίνυ, κόρακος Ζιι1. 60921. ἴυγξ ὄνυχας μεγάλως μὲν ἔχει 
ὁμοίως μέντοι πεφυκότας τοῖς τῶν κολοιῶν" πρεσβυτέρων 
γινομένων (τῶν φαττῶν) οἱ ὄνυχες αὐξάνονται, ἀλλ᾽ ἀπο- 
τέμνουσιν οἱ τρέφοντες" ὁ δρυοκολάπτης ἔχει τὰς ὄνυχας βελ- 
τίυς (βέλτιον εἱ ΡΙΚ) τῶν κολοιῶν πεφυκότας πρὸς τὴν 

ἀσφαλειαν τῆς ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν ἐφεὸρείας Ζιβ1 2. 804518. 
(7.618 .320. 9. 6144. --- οἱ κροκόδειλοι ἔχυσιν ὄνυχας 
ἰσχυρείς Ζιβ10. 5608 10. --- 8. πηρυ]α. μωνυχα. ἀντὶ πλει- 
ὄνων ὀνύχων εἷς ὄνυξ ἡ ὁπλή Ζμδο. 690 59. οἵ τὰ ὀισχιδὴ ες 
ἀντὶ τῶν ὀνύχων χηλὰς ἔχει, ἐλέφας ὄνυχας ὅλως ἀκ (κο- 
λοβες οἱ ΡΙΚ) ἔχει ΖΙβ1. 499 09. γ9. 511 582. 

ὀἐνύχιον. ομδταθο]θομῦβ ὀνύχια ὅμοια τοῖς τῶν γαμψωνύχων 
ΖΙβ11. 508 529. 

δ 
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ὀνωώδης. οἱ τὰ ὦτα μεγάλα ἔχοντες ὀνώδεις φθ. 812 520. 
ἐξάλμη μβϑ8. 859 "16. 
Μ Η  ν ν ΝΥ, “ , 
ὄξος, αἰδὺ οἶνος ηεη. 1285}89. τὸ οξος ὕδατος, πήγνυται 

γὰρ ψυχρῷ μδ10. 889510. 1. 884518. ἀδ6 οἷὰβ παίαγα 
ἀπορίαι 212. 2318, ῥταθοίραθ 1517 588, ἡ περὶ τὸ ὄξος 
ἰλύς Ζιε19. 552 δ. τὸ ὅξος δάκνει τὴν ἐντὸς σάρκα πλα21. 
9597, παύει λύγγα πλγδ. 902 52. Μαγνητες παρέχυσι 
τοῖς ἐπιδημῦσι στέγην ἅλας ἔλαιον ὄξος ἢ 588. 151451. 

ἐξυγώνιος μάχαιρα τα 1ὅ. 107517. ἡ πυραμὶς ὀξυγωνιυΐ- 
τατον Ογδ. 8071 52. ὀξυγωνιος ὁ κῶνος τῶν ὄψεων 842. 
158δ 58, 4. 

ὀξυδερκής. οἱ τὸν χαλκὸν ὀρύττοντες ὀξυδερκέστατοι γίνονται 

ὀξύς 511 

θ58. 884 "28. 
ὀξυδορκεῖν τοῖς τῆς ψυχῆς ὄμμασιν ρ1. 1421 322. 
ὀξυΐκοοι ἰχθύες Ζιὸ 8. 884 46, 8. 
ὀξνθυμος Ῥαϊο. 1868 "20. θυνμικοὶ ὼ ἐξύθυμοι οἱ νέοι Ῥβ12. 

188959. οἱ ὀξυθυμοι ὦ παρρησιαστικοί. ορρ οἱ πρᾷοι καὶ 
εἴρωνες ὦ πανῦργοι Ῥβδ. 1882 020. ὀξύθυμος, δγα ἀκρό- 
χολος ηεβ8. 1321 012, 00} Ηδ11. 1128 418. 

ὀξυλαβὴής ὁ ἀετός Ζιιϑ4. 619 "29. 
Ὀξύλνυ νόμος Πζά. 1819.512. 
ὀξύμελι πιθ48. 922 56. 
ὀξύνειν. οἱ οἶνοι ἐν ταῖς ἀλέαις ὀξύνονται Ζγγ2. 1838 528. 
ὀξύπεινος φύσει ὁ ἀετός Ζιιϑά. 619 029. 
2 ͵ . . - “ 

ὀξύς. ἀθ νατῖο νόοοϑθ} αϑὰ: τιῷ ὀξεῖ ἐν φωνῇ μὲν ἐναντίον 
τὸ βαρύ, ἐν ὄγκῳ δὲ τὸ ἀμβλύ τα 15. 106.818, 107 514. 
Αδϑ. 90 419-21. ὶ συμβλητόν, πότερον ὀξύτερον τὸ γρα- 
φεῖον ἢ ὁ οἶνος ἡ ἡ νήτη Φηά. 2488. --- γωνία ὀξεῖα 
ταῦ. 101"16. Μμβ. 1084 Ρ7. κατ᾽ ὀξείας γωνίας κά. 896 
41, ῥόμβος ὀξύτερος μχ 28. 8655. ἐνταῦθα ἡ καρδία τὸ 
ὀξὺ ἔχει αν10. 418 55, οἵ καρδία Ρ 864 "40. πλατύτερον 
τὸ ὀξὺ τῶν τεύθων Ζιδ1. 524581 Αὐδ. οὗ Α ϑο60]ὰ ΧΙ 
815. τέττιγες τρυπῶντες ᾧ ἔχεσιν ὄπισθεν ὀξεῖ Ζιεδ0. 556 
480. τὸ ὀξιὴ τῦ δ, οΡ ᾧον, μάχαιρα ὀξεῖα ταιδ. 101516. 
πο: ἀ6 βοπίβ, φαοιηιοᾶὰο τὸ ὀξύ οομδγθαὶ οὰπὶ οοϊθγίϊϑίθ 
Ψβ8. 42080,}Ω. Ζγεῖ. 186 }26. τὸ ταχὺ ἐν φορᾷ ἐν 
φωνὴ ὀξύ ἐστιν πια31. 901 584. 6.89926. 18.900428. 40. 
903082. ι060.922}89. ἡ ταχυτὴς τὸ πνεύματος ποιεῖ τὴν φω- 
νὴν ὀξεῖαν. ἡ δὲ βία σκληρᾶν ακ808 56. ἐπιτείνειν τὸν φθόγγον 

ὀξὺ φθέγγεσθαι, ορρ βαρὺ φθέγγεσθαι Φ2. 801516, 11. 
ὀξύτερον φθέγγεται τὸ θῆλυ, τὸ νεώτερα Ζγεῖ. 1868.18, 
15. ἡ ὀξεῖα, ἡ ἀνειμένη φωνὴ δειλὸν σημαίνει Φ8. 806 Ρ21. 
ἔργον μᾶλλον ἄδειν τὰ ἐξέα ἢ τὰ βαρέα πιθ81. 920 "19, 
2ὅ. 17. 918518. εὐαρμοστότερον ἀπὸ τῷ ὀξέος ἐπὶ τὸ βαριὴ 
ἢ ἀπὸ τῷ βαρέος ἐπὶ τὸ ὀξύ πιθ88. 920 519. τῶν ὀξυτέρων 
φωνωῶν πορριΐτερον ἀκύνσιν πια41. 904 Ὀ7. ὁ βαρὺς φθόγγος 
μαλακὸς ᾧὶ ἠρεμαῖος, ὁ δὲ ὀξυὴς κινητικός πιθ49. 922 582. 
ἡ μέση βαρεῖα πρὸς τὴν νήτην ᾧ ὀξεῖα πρὸς τὴν ὑπάτην 
Φε!. 224 084. ἡὶ ὀξυτέρα πιθ1. 918 316. ἐπὶ τὴν ὀξυτάτην 
νεάτην Μνθ. 1098 58. δι᾿ ὀξειῶν (ἱ α διὰ πέντε) πιθϑ4. 920 
424. 41. 9211, οὔ, πῶς δεῖ χρῆσθαι (ἴπ οταιϊρηϊθυ8) 
τοὶς τόνοις οἷον ὀξείᾳ ἢ βαρείᾳ αὶ μέση Ῥγ1. 1408 "29. 
προσῳδία ὀξεῖα τι28. 119514, 15. λέγειν ὀξύτερον. ορν 
βαρύτερον τι21. 118.58. 4.166 "6. ΨδΒίθη Ροεὶ ΙΥ͂ 869 
δὰ ποδ. 1461 522. --- χυμὸς ὀξύς αἰ. 442 .519. ΨβιΙ0. 
422514. ὕϑατα ὀξέα μβ8. 859 "14, 18. --- ὀσμὴ ὀξεῖα 
ψβ9. 421580 (εἴ ὙΤαΙῸς ν 404). --- κινήσεις ὀξεῖαι, ΟΡ 
νωθραί πβ 88. 810 329. αἱ ὀξεῖαι κινήσεις ἔνθερμον διάνοιαν 
σημαίνυσιν ᾧ 3. 806 }20. ἐν ταῖς χινήσεσιν ὀξύς ὁ ἀναιδής 
φ8. 801 582. κινήσει ὀξύτατος ὁ κόσμος κῦ. 391 515. γέ- 
νεσιὶς ὀξντέρα, εγὰ ταχυτέρα ᾧφτβ]1. 822 "14, 16, 9. νόσοι 
ὀξεῖαι ἀοῇ πα. 859 "12. νοσήματα ὀξέα Ζμὸ2. 611 56. 
παθ. 8597. 20. 861}26. λδ4. 963}84. φύσις ὀξεῖα ἢ 
εὐκίνητος. ΟΡΡ μόνιμος Ζιζ19. 814512. 22. δ11517. ᾿ἠρέμα 
ὼ ὑκ ἐξ) βλέπειν μγά. 8184. ὀξύ, ὀξύτερον, ἐξύτατον 
λέπειν Ζγεϊ. 11911. Ζμβ18. 668 52. Ζιβ1ο. 5608 512 

(ορρ φαύλως βλέπειν). τὸ ὀξὺ ὁρὰν διχῶς λέγεται, πόρρωθεν, 
ἀκριβῶς Ζγε!. 180 "16 844. αἱ ὀξεῖαι χροιαὶ θερμὸν σημαί- 
γυσιν Φ2. 806 Ῥά, ἐν ψύχει ὀξύτεροι αὶ οἱ ἀσθενήσαχτες καὶ 
οἱ λυπώμενοι αὶ οἱ ὀργιζόμενοι πη8. 881 19. θυμοὶ ὀξεῖς, 
βυλήσεις ὀξεῖαι Ῥβ18. 1890.511.12. 188957, ὀξεῖς οἱ ἀκρό- 
χολοι ΗΣ11. 1126518. οΓ η8. 1160 »2δ, 27. ορρ ἡσύχιος, 
ῥάθυμος ΗγΎ10. 11165ϑ. ηεηῦ. 1240 32. --- ὀξέως. τὰ 



518 ὀξύτης 

στρυϑία ὀξέως συγγίνεται Ζιε2. 589 588. αἱ μέλιτται τὸν 
κηρὸν ἀναλαμβάνυσιν ὀξέως Ζιι40. 634 484. ὀξέως πεπαίνε- 
σθαι, ορρ βραδέως φταδ. 820 "12, 1. ᾿ 

ὀξύτης φωνῆς, ορρ βαρύτης Ψβ11. 422 "80. Ζγεϊ. 1718519. 
1.180}12. Ζιδϑ9. 5869. ακ808 081. πο20. 1456 88. δ 

δ ΩΝ 
πια 20. 901 822. ἡ ὀξύτης (φωνῆς) σφοδρότης πιαϊ4. 900 
4838. -- αἰγωπὸς πρὸς ὀξύτητα ὄψεως κράτιστον Ζια 10. 

49254. --- ὀξύτης τῆς κινήσεως κῷ. 892 δῶ. ἡ τῷ δελφῖνος 
΄ Ν ὀξύτης ὶ δύναμις τῷ φαγεῖν Ζιθῶ. 591 "29. (οἱ ἀκρόχολοι) 

φανεροί εἰσι διὰ τὴν ὀξύτητα Ἠδ11. 1126 517. 

ὁπλή 

ποιήσειεν ὁ ῥῶς, τὸ ὄπισθεν λίμνη ἐγένετο τὸ πρῶτον μα] 4. 
858.510. πολύπος ἔχει τὸ στόμα ὄπισθεν Ζιδ1. 534 416. 
συνιόντες ὄπισθεν, δγῃι πυγηδὸν Ζιζ 38. 519 "80. ε2. 539025, 
ὄπισθεν ἐπωθεῖν μγὶ. 810 328. --- [ΓΘ ΘΏΒ ἀϑδ γος ὄπισθεν 
ἴῃ ἀρβοστί θη ῖβ δογρογὶθ δηϊπιδιϊαπι ραγίϊθαβ. ἀνθρωπι τὰ 
ὄπισθεν, ορρ τὰ πρόσθεν, τὰ ἔμπροσθεν πιδ8. 898 580. β14. 
86112-18. τὰ ὄπισθεν μόρια, τα ὄπισθεν, τὸ ὄπισθεν κύ- 
τος, τὰ ὄπισθεν κῶλα, τὰ πρόσθια κῶλα καὶ τὰ ὄπισθεν 
Ζμδθ. 688 419. 10. 689 31, 690 320. 9. 68480. β10. 656 
526, οἱ ὄπισθεν πόδες, τὸ ὄπισθεν σκέλος Ζμὸ 18. 691 "5. 
10. 686}16, 690511, 17, 22, κίγκλος ἀκρατὴς τῶν ὄπισθεν 
Ζιι12. 615 428. ὁ ὄπισθεν τόπος, βοᾶ68 Ζγα18. 120 329. τὸ 
μέσον τῷ πρόσθεν καλυμένυ ὄπισθεν ζ1. 461 080. τὸ ὅπι- 
σθεν τὴς κεφαλῆς Ζια!6. 494 0838. Ζμβ!1ο. 8658 "8 (οἔ 1,6- 
γ͵68 168. ϑοπηθηθυγρ 11: (ϑηῖοκ). ἡ τῶν ὄπισθεν τήρησις, 
πρὸς φυλακὴν τῶν ὄπισθεν βλαπτόντων, διὰ τῆς τῶν φλε- 
βῶν ἐναλλάξεως συνδεῖται τῶν σωμάτων τὰ πρόσθια τοῖς 

ὀξυφωνία καὶ ταχυτής Ηδ8. 1125 "16. βαρύτης ἢ ὀξυφωνία 
Ζγεῖ. 188 58. 

ὀξύφωνος. ἡ θάττων κίνησις ὀξυφωνοτέρα πια14. 900 "δ. 
τῶν ζῴων τὰ μὲν βαρύφωνα ἐστι, τὰ δ᾽ ὀξύφωνα Ζγεῖ. 
1868, 188 17. ὀξυφωνότερα τὰ θήλεα Ζιδ11. 588 18. 15 
71. 581 58. Φ2. 801 318. προϊώσης τῆς ἡλικίας τὰ βαρύ- 
φωνα γίνεται ὀξυφωνότερα Ζγεῖ. 181 09, 321. ὀξύφωνοι οἱ 
ἑκτικοί, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ἄγονοι πιθ81. 920 Ρ28, 28. ἰα 10. ὄπισθεν Ζμδ11. 692 57, ὅ. γδ. 668 27. 
900594. ἐπίσθιος. τὸ ὀπίσθιον αὐχένος μόριον ἐπωμίς Ζια1 3. 493 49. 

ὀξυωπής. ὀφθαλμοὶ ὀξυωπέστατοι Ζια10. 493."9. ὁ ἁλιάετος Ὁ τὸ ὀπίσθιον, ορρ τὸ ἔμπροσθεν Ζμδ18. 695 16. ἔνια ἐπὶ 
ὀξνωπέστατος Ζιιϑά. 620 2. τὸ αὐτὸ ἔχει τὸ πρόσθιον ἢὶ τὸ ὀπίσθιον Ζπδ. 106 "1. θω- 

ὀξνωπία χρησιμωτάτη τοῖς ὄρνισι πρὸς τὸν βίον Ζμδι1. ρακος μέρη τὰ μὲν πρόσθια τὰ δ᾽ ὀπίσθια Ζια1. 493511. 
891 225. βλάπτεσθαι πρὸς ὀξυωπίαν πὸ 8. 8106 Ρ2δ. λα]4. τὰ πρόσθια καὶ ὀπίσθια (μόρια) Ζγα18. 122 29. τὰ ὀπίσθια 
9568 528. σκέλη, τὸ ὀπίσθιον σκέλος, τὰ πρόσθια καὶ τὼ ὀπίσθια σκέλη, 

ὀξνωπός. τῷ τὰ μὲν ὀξνωπὰ εἶναι τῶν ζῳων τὰ δὲ μὴ τίνες 3. οἱ ὀπίσθιοι πόδες Ζγα 30. 1728 58. ΖΙβ1. 500 080. ΖπΙ18. 
αἱ αἰτίαι Ζγεϊ. 180}18. τῶν ὀρνίθων τίνες ὀξυωποί Ζμβ18. 112.48,6. [221.1518}17. 610. 881 426. 
8571 526. Ζι1. 609 "16. 80. 618 "8. ποῖα ὄμματα ὀξυωπά ὀπισθόκεντρος. Υ κέντρον Ρ 882 38. δίπτερον θθέν ἐστιν ὁπι- 
Ζγε1. 119 085. Ζμβι18. θ6ὅ1338. σθόκεντρον Ζμὸ 6. 688 514. Ζιδτ. 582322. τα ὀπισθόκεντρα, 

ὀξώδης. ῥοιὰ ὀξωδὴς φταθ. 821 55. ὕδωρ ὀξῶδες φτβ]1ο0. τὰ μὴ ὀπισθόκεντρα Ζμὸθ. 688 56. Ζιαδ. 490 417. ὃ 1.582 
829 84]. 80 411 (Μ 209. ΑΖΙΙ[ 158, 3). 

ὀπή. εἴροψ εἰς τὰς ὀπὰς ἐν τῇ γῇ καταδυόμενος νεοττεύει ὀπισθονόμος. τὰ κέρατα τοῖς ὀπισθονόμοις βυσὶν ἐμποὸίζ εἰν 
Ζιζι. 5594. τὰ ζῷα κρύπτυσιν ἑαυτὰ ἐν ὀπαῖς φταϑ. πρὸς τὸ λαβεῖν τὴν τροφήν" ᾧ γὰρ ἐκείνυς νέμεσθαι ὑπο- 

818 525. οἱ ἐχῖνοι τὰς ὀπὼς μεταμείβυσιν Ζιιθ. 612 Ρ6. 88. χυρᾶντας πάλιν πυγηδόν Ζμβι16θ. 659 519. 
881516. τῇ ἀραχνίν ὀπὴ μικρά Ζιι89. 628.580. δι᾽ ὁπὴς ὀπισθυρητικός. διὰ τί τὰ θήλεα τῶν τετραπόδων πάντ᾽ 
ἐὰν λάμπη εὐγωνίν τὸ φῶς πιε11. 912 Ρ1δ. 86 ἐστὶν ὀπισθυρητικα Ζμδιο. 689581. Ζιβ1. 600 318. τῶν 

ὅπη ἔτυχεν Ζγβ6. 148.521 (Υ]Ἱ ὅπου). ἀρρένων ὀλίγα ἐστὶν ὀπισθυρητικά, οἷον λύγξ λέων κάμηλος 
ὁπὴηλικοσῶῦν. ὁπηλικονὰν Γα 8. 826 ΡΒ, ὁπ. σῶμα, μέγεθος δασύπυς Ζμδιο. 689.588. ΖΙβ1. 5600}16. εῷ. 539 Ρϑ2, 

Γα2.8316}8. Φγ7. 201}82. ὁπηλικονῶν κατὰ μέγεθος ἢ 840528. 14. ὅ46}1. ζ81. 619581,}81. συνιόντα πυγηδόν, 
μικρότητα, τὸ μέγεθος ῷα4. 181 518, 16,20. ἐν ὁπηλικῳῶν ὄπισθεν Ζιε2. 589}22. τὰ μαλακόστρακα συνδυάζεται ὥσπερ 
χρόνῳ Οα ὁ. 214."14. ὁπηλικηὸν ὅσα αὶ ἀφή εν2. 460518. 44 τὰ ὀπισθυρητικα Ζγα 14. 1720 }10. ζ, 838. ὅ79 580. ορρ ἐμ- 

ὀπιγαῖς, φυτόν τι φταϑ8. 818 587. (ορίραϊάσπι, δορί ραάοτ, προσθυρητικά Ζιγι. 809 2. μώνυχον ἐδέν ἐστιν ὀπισθυρη- 
δρυδϑατγίαπι σ 1 ἂρ ΝΊΟΟΙ Πδηιαβο δὰ Μαυϑγ. οὗ δίϊδμηιν Ρ 69 τικὸν Ζμδ10. 689 384 (Μ 818. ΑΖΙΙ 62, 8). 
οὐ ϑργθηρδὶ μἰβὲ γϑὶ Βα 161.) ὀπίσω. ἰᾳ ὄπισθεν. εἰς τέπίσω καὶ ὕπτιοι κλίνονται δ 101.1494 

ὀπίζειν. τὸ γεῶδες συνίσταται ὑπὸ τῷ ὀπῶ, ἐάν πως ἕψη τις, νῷ, --- ἀθ δθπιρογθ ἔαΐατο ὅσα τ᾽ ἔσται ὀπίσσω (Επηρ 128) 
οἷον οἱ ἰατροὶ ὀπίζοντες μδ7. 884 3422. 4“. Μβ4. 1000 380. κθ. 39926. : 

᾽Οπικοί, καλεέμενοι Αὔσονες Πη10. 1829}19. --- Ὀπική. ὁπλή τοξοτίαν ἱπῖον τὰ σκληρὰ ᾧ γεωίδη τὴν μορφήν Ζγβθ. 
τόπος τὴς ᾿Οπικῆς, ὃς καλεῖται Λάτιον 5661. 1571 824. τα ὅλα καὶ ἦ ἣ 148.51ὅ. τὰ ἐξ αὐτῶν συνεστηκότα ὁλα Ἀ, συνωνυμα τοῖς 

ὀπίυρος. καθάπερ τὺς κατεαγότας ὀπιώρυς (Ὁ δυηθ08 δῃΐ γ6Γ8) μορίοις Ζμβ9. 8658. γίνεται ἐκ περιττωμάτων, ἐκ τὴς 

ἐν τοῖς ξύλοις ἐκκρυίνσιν πις8. 915.511. ἐπικτήτυ τροφῆς ἢ τῆς αὐξητικὴς Ζγβ6, 144 526, 145 "1. 
ὄπισθεν (πυδβαυδπι ὄπισθε ΒΚ Θχμίθυϊξ, οἵ ΠοὉ ΡΒτγῃ 284. 0 ἡ σχίσις τῶν ὁπλῶν Ζμγϑ. 668580. συνεγγυς κατὰ τὴν 

Ῥαιὰ 1158), οἵ ἔμπροσθεν. τόπω διαφοραὶ ἔμπροσθεν ὦ ἁφὴν τοῖς ὀστοῖς Ζμβ9. 658 "8. οἵ Ζιαὶ. 486 Ρ80. γ9. δ17 
ὄπισθεν Φγ5. 205 "88. αδ. 188 "20 4]. ὄπισθεν, ορρ ἔμπρο- 47. ὁπλὴ ἢ χηλὴ τὴν αὐτὴν ἔχει κέρατι φύσιν Ζμγ2. 668 
σϑεν Οβ2. 238482. Ζμγϑ. θ68 324,}19. ὅ. 6671 88, 85, 428 (ἸΒυτοῦ οΌ8 οτἷξ 6). μεμηχάνηται πρὸς τὴν σωτηρίαν 
8668.52, 528 4]. οἵ ἔμπροσθεν Ρ 248 "46, ΝΥ͂Ζ ΠΙ 388. ἔμ- Ζμβϑ9. 855}"1. τὰ χρώματα τῆς ὁπλῆς κατὼ τὴν τῷ ὁέρ- 
προσθεν λέγεται ἐφ᾽ ὅ ἐστιν καὶ αἴσθησις, ὄπισθεν δὲ τὸ ἀντι- 58. ματος ᾧ τῶν τριχῶν ἀκολυθεῖ χρόαν, τοῖς δέρμασι συνα- 
κείμενον ζ1. 461}81. Ζμγϑ. 668 518. τὸ ἀριστερὸν αὶ κάτω κολυθεῖ, τῶν μελανοδερμάτων μέλαιναι αἱ ὁπλαί Ζιγϑ. 511 
ἃ ὄπισθεν κακὸν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι ἢ 195. 1518 325 (οὔ 412, 1ὅ. χθ. 797}19., τῶν μὲν αἱ ὁπλαὶ γίνονται γηρα- 
ΡῬΙαι Τῖμπι 454). εἰς τὸ ὄπισθεν, εἰς τὔπισθεν, ορρ εἰς τὸ σκόντων μείζυς ΖΙΎ11. 518 588. --- εὐλόγως τοῖς μωνύχοις 
ἔμπροσθεν ᾧεδ. 229}9. 68.261 "8ὅ. Οβδ. 288 86. Ζμγῖ. ἐν ταῖς ὑπλαῖς ἔδωκε τὴν ὑπεροχὴν ἡ φύσις, διαὶ πλῆθος 
610511. β10. 656}18. δ12. 694 521. Ζιγά. 514 }19. εθ. 80 ἀντὶ πλειόνων ὀνύχων εἷς ὄνυξ ἡ ὁπλή ἐστιν Ζμγ2. 668 482. 
541}18 (ορρ ἐπὶ τὸ στόμα) α]. ὅτε ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ἠόνα δι0. 690."9. αἱ ὁπλαὶ τῶν λοφυύρων Ζιβι. 501 57. οἱ ἵπποι 



ὁπλίζεσθαι 

ἀνατρέπουσι τὰ ὕδατα ταῖς ὁπλαῖς, ποδάγραν κάμνουσι ἢ 
ἐνίοτε ἀποβάλλυσι τὰς ὁπλάς" ὅταν ὃ’ ἀποβάλωσι, παλιν 
φύυσιν εὐθύς" ἵππος πότε τὰς ὁπλὰς ἐφέλκει Ζιθδ4. 604 

424. 017, 606 511. --- τὰς ὁπλάς, ὁπόταν ποδαγρᾷ, ἐκ 
ἀποβάλλει βὸς Ζιζ21. δ15 "8. θ28. 604515. πρόβατα ὁ ὀρύτ- 5 
τοντὰ ταὶς ὁπλαῖς τὴν γῆν. τὰ ὑποζύγια ταῖς ὁπλαῖς 
κόνιν προσαναβάλλει 341. 1622 588, 1528 812. ἰίδαχθ τηΐ- 
Ὡὰ8 τοοῖθ Ὀδγθθοτρ (ποῦ οὐ οχίγαιβ ἀθ8 τη88 τηδάϊοδυχ 
1858 ρ187, 69): Ατὐἰβίοίθ δρρ8}10 ἐοι)ουγβ χηλή ἰ6 ρἱοὰ 
ἀθ8 τυχτιϊηδαΐϊβ οἱ ὁπλή δϑὶαὶ ἀθβ βοϊρδάθβ. 

ὁπλίζεσθαι. τλοὰ ὠπλίσσατο λύχνον (ΕἸιροὰ 220) αἰῶ. 437 
Β26, -’ι μ888 ὥπλισται Κα. 2.48. 

ὄπλισις. σοφίζονται πρὸς τὸν δῆμον περὶ ὅπλισιν, 9γη ὅπλα 
κεχτῆσθαι Πδ18. 1297816, 80. 

ὁπλιτεύειν Πδ4. 1291 380. οἱ ὁπλιτεύοντες, οἱ ὠπλιτευκότες 
Πβ6. 1265 "28. δ18. 1291 818. 

ὁπλίτης Πβ9. 1270 480. οἱ ὁπλῖται ἢ ὁ δῆμος Πεθ. 1805 
538. ὁπλῖται, ΟΡΡ βάναυσοι Πη4. 1826 “28. 

ἑπλιτικός, οΡΡ ἄνοπλος: Πὸ8. 1289 082. ἡ ὁπλιτικὴ δύναμις 
πζτ. 1821818,20. τὸ ὁπλιτικόν. ἀϊδὺ ἱππικὸν ψιλὸν ναυ- 
τικόν Πζι. 1821 7, τὸ ὁπλιτικὸν ἀναγκαῖόν ἐστι μόριον τῆς 

πόλεως, ἀϊδὶ τὸ βυλευτικόν Πὸ4. 1291 5832. η9.. 1829 380, 
81. τὸ ὁπλιτικὸν τῶν εὐπόρων ἐστὶ μᾶλλον ΠζΊ. 1821 
412, ἄνευ συντάξεως ἄχρηστον τὸ ὁπλιτικόν Πδ18. 1297 
020. 

ὅπλον. οἱ τὰ ὅπλα ἔχοντες, τὸ τὰ ὅπλα ἔχον ΠβΒ. 1261 588, 
1268818, 20, 233. δ18. 1291. οἱ τὰ ὅπλα κεκτημένοι 

Πββδ. 1268 520, 28, 82. Ὑ1. 1219 Ῥᾳ, δ18. 1297.529, η10. 
1829 "86 (βγη τὸ ὁπλιτικόν 9. 1829 487). ἡ τῶν ὅπλων 
κτῆσις Πβδ. 1264 522. οἱ ἐν τοῖς ὅπλοις Πδ18. 1291 528. 
φυλάττειν ὅπλοις τὲς βασιλεῖς Πγ14. 1285 26. ὅπλα ἀνα- 

λαβόντες ἔ517.1562 Ρ20. ὅπλα ῥίπτειν ΗΎ1δ. 1119 380. 
ὅπλα ἀποβεβληκέναι Ζιιδ. 611 528. ποίοις δεῖ χρῆσθαι πρὸς 
τὸν πόλεμον ὅπλοις Πβ6. 1265"28. τὸν νχαλκὺν θώρακα 
Θηβαῖοι ὅπλον ἐκάλυν 489. 1558 52. --- ὅπλων κρίσις ((οτὶ 
Αδβοῦυ}, Νδυοκ ἔν σῷ Ρ 48) πο28. 1459 "δ. --- ὅπλα, τοῦ- 
πἰτηθηῦϑ δίαμθ ἈΥΤΩΔ, «αΐδυβ Φδῦατα δηϊμια] 8 ἱπδίγυχίῦ. 
ἀνυπόδητον τὸν ἄνθρωπον εἶναι ᾿, γυμνὸν ἢ ὑκ ἔχοντα ὅπλον 
Ζμδιο. 681 "25. ὅπλον, οοπὶ ὄργανον Ζμδτο. 687 υᾳ, οὔ 
2.881. ὅπλυ αὕτη δύναμις Ζμβϑ. 686 ν12. εἰς τὰ ἵπλα καὶ ᾿ὴ 
τὴν βοήθειαν Ζμ 18. 694510. τὸ πρὸς ἀλκὴν ὅπλον ΖΎΎΙΟ. 
7159 58. οὗ δι. 682512. ἀδικία ἔχυσα ὅπλα, ὁ ἄνθρωπος 
ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει ὼ ἀρετὴ Πα2. 1258 588, 84. 

ὀπτικός 519 

ἔχει, πλείυς χρόας χϑ. 196 427. τῆς θαψίας ὁ ὀπὸς κινεῖ τὴν 
κοιλίαν παάϊ. 864 46. ὀπὸς συκῆς (τοὶ παρ οἰ τος ἀϊοῖαβ 
ὁ ὀπὸς) πήγνυσι τὸ γα), ἔχει τὴν ἀρχὴν τὴν συνιστᾶσαν, 
ἡ ἐν τῷ ὁπῷ θερμότης συνίστησι βἷπι μϑ7. 884 321 14616Γ. 
11. 389 "10. Ζιγ20. 522 "2, 8. Ζγα 20. 729512. β4. 181 
214, δ4. 111 528, 26, 1712824. οἵ Ρ]αῦ τίη 608 6 ΠΥ 

δὰ Η]. 
ὁποσακισῶν Οαβ. 218 582. 
ὁποσαπλασιονῶν Φγό. 204 δ17. 

τὸ ὁπόσος. λαμβάνυσιν ὁπόσον  δεὶ Ηδϑ8. 1122 81. 
ἄλλα τοιαῦτα Ζμαδῦ. 645 "84. 

ὁποσοσῶᾶν. ὁποσονῶν. ορρ τὲὴν ὑπερβολήν Πη1. 1828 486. 

ὁποσονὸν πλῆθος, βάρος Πβ6. 1265 "ά. Ζγβδ. 1446, ὁπο- 
σησῶν γῆς τζϑ8. 146 588, 84. ἐξ ὁποσησῶν (ὕλης) τῷ πλήθει 
Ζγδ΄4. 112.54. ὑποσηνῶν κίνησιν, ῥοπύν Μι!. 1052 29, 28. 
ὁποσαῶν σώματα Φδθ. 218 08. τοῖς ὁποσοισῶν κοινωνοὶς 

Πϑ4. 1291.522. 
ὁπόστος Πβ8. 1262 58. 
ὁποτεὸν ΜθΊ. 1049.1. 

40 ὁπότερος. 1. υὔοτ. ἐφ᾽ ὁπότερον ἂν ἐγκλίνη βὶμλ Πε7. 1807 
420. δ11. 12960.324, 29. ὁπότερον ἔτυχεν᾽ (ορρ ἐξ ἀναγκης) 
ΚΙΟ.12 Ῥ40,18.38,11. ΜδῚδ. 1021 47 αἱ. ὁπότερ᾽ ἔτυχεν, 
τὸ ὁπότερ᾽ ἔτυχεν ε.18 "6,1, 8, 15, 28, 830, 19.519, 34, 
88. 405. 258 48. -- ἐποξέρως συμφέρει, ὁποτέρως ἄν ἡ 
χρήσιμον αἱ Πα 8. 1356 .424. Ῥα1ὅ. 1816}28, μόϑ. 88 
026. ὁποτέρως ἔτυχε Μίκβ. 1065.412. Ηε9. 1184.412. ὁπο- 
τέρως ποτέ Φθ2. 252 "86. αιθ. 446 521. ζι, 4671171. --- 
2. ὁπότερος αἸζοταῖεν. ὁποτέρν τύτων συμβάντος τεϑ. 139 
517. 

80 ὁποτεροσῶν. ἐφ᾽ ὁποτεραῦν Ηε18. 118721. ποιεῖν «πολίτας 
τὸς ἐξ ὁποτεραῦν πολίτυ Πζ4. 1819}9. μὴ κυρίυς εἶναι 
ὁποτερυσῶν, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἀμφοτέρυς Πὸ 4. 1291}88. οὔ ρτδ6- 
ἴογοα Ααθ. 28 Ὀ7. 11. 81 520. Φζ 4. 284 }19., ζ7. 288 58. 
Γα1. 8247. μΎ]1. 3810}14. Ζγβ 8. 141}12. Πεά. 1804 
Ῥῳ, --- ὁποτερωσὃν Αβϑ. 60.516. τζ0. 148 286. Ζμὸ2. 
616 584. 

ὁποτέρωθεν ἂν Η Ζμδι!1. 69110. 
ὁποτερωθενῦν Αβιϊ. 61.438,}"1. 
ὅπυ Ζγαϑ. τ18}85. βῦ. 141 514 αἱ. ὅπυ ἂν Ζγα 18. 125 

485 Δ]. ἐνταῦθα ὅπυ αἱ μὸ12..390 4. Πε6. 1808 584. 
ἔστι δ᾽ ὅπυ συμφέρει Πϑι5. 1299 "28. 

πῦς, Δ οκρῶ ἡ Καβύης υἱός 520. 1508 588. --- ατγῦΒ, ἐν 
᾿Οπᾶντι Ζιζ22. 816 Ρ25. περὶ ᾿Οπῶντα Πγ!16. 1287 88. --- 

᾿ς αν 
Ἂ ὁποῦ 
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ὁπλόσμιος. ὁ ἱερεὺς τὸ ὁπλοσμίν Διός Ζμγιο. 618519. 
ὁπόθεν. μήθ᾽ ὁπόθεν ἔτυχεν ἄρχεσθαι μήθ᾽ ὅπυ ἔτυχε τελευ- «5 

τῶν ποῖ. 1450 "82. 
ὁποθενῶν Αα2ὅ. 42 "14. Οαά. 211 424. 6. 278 811. 

ὁποῖος. σκεπτέον ὁποῖον κινητικώτατον μβ8. 865 080. ὁποίας 
ὕλης ΖΎΒΙ. 181}21. τὸν ὁποῖον ὧν (ὁποιονῶν ΒΚ) ἀνδρεῖον 
(ἀλητέον) σκεπτέον μα 20. 1191 518. --. ὁποῖός τις. δ0 

ὁποῖοί τινες ἔτυχον Πγ18. 1286 ὑ14. 
ὑποιοσῶν. πότερον ἐγκρατής ἐστιν ὁ ὁποιινῶν λόγῳ ἢ ὁποιαῶν 

προαιρέσει ἐμμένων Ηη10. 1161 429. εἶτε πολιτικῷ συλλο- 
γισμῷ εἶθ᾽ ὁποιῳῶν Ῥβ 22. 1898 86. οὗ δἰπα!]α τζ 8. 149 

᾽Οπύντιος Νίνασιθεος πο26. 1462 Δ7. ᾿Οπυντίων πολιτεία, 
519- 838. 438. 1549 586. 509. 1661 "16. 

ὁπυϑν. ἂν ὁπυὸν διαληφθῇ ἡ ἡ φορά ΜΧ1. 848}22. 
ὀπτᾶν. ὀπτήσαντες ὕ ὕεια κρέα, τὸς πολυπυς Ζιθ28. 605 "1. 

ὃ 8. 684 525. τὸ ἐπὶ τῶν τηγάνων ὀπτᾶται μὸ 8. 880 δ17. 

πλῆθος τῷ ἐν τῷ ὀπτωμένῳ ὕδατος μὃϑ8. 881 »18. ὁ ὀπτώ- 
μενος κέραμος μὸθ. 8388 521, 24. οἷον ἐν καμίνῳ ὠπτημένα 
ὀστὰ ὑπὸ τῆς ἐν , τῇ γενέσει, θερμότητος ΖγβΒ. 1458 .8520. 

πυρείμενον ὼ ὀπτωμενον (τὸ ὠχρὴν τῷ ωδ) καὶ γίνεται σκλη- 
ρόν ΖΎΥ2. 158 να, 

ὀπτανός. ὀπτανά, ὉΡΡ ἑψανά πκῦ. 928 821: 
516. Φαθ. 189"24. θ9. 2606 488. ἐνῶ. 460515. Ζιιϑ. 614 δδ ὄπτησις. περὶ ὀπτήσεως μὸ 2. 819}18. 8. 881228- θ16 (4616 ν 
84, Μβ2. 996 085. ὅ. 1002 321. μθ6. 1080 519. Ηθὅ. 1167 
418. Πγ1δ. 1286512. ε4. 1804 8860. 

ὁποιοσποτᾶν. ἐπ᾿ ἀλλοιωσεως ὁποιασποτῶν Φθ8. 453 028. 
ὁπός. τί ἐστι τὸ φυλλορροεῖν; τὸ πήγνυσθαι τὸν ἐν τὴ συνάψει 

τὸ σπέρματος ὁπόν Αδ171. 99.529, 21 ὙΣ. ὁ ,δράκων τὸν δ 
ὑπὸν τῆς πικρίδος ἐκροφεῖ Ζιιθ. 612 480. τῆς μήκωνος ὁ ὁ ὁπὸς 

1488. Οτῖδαϑ Ι 818). ἡ ὄπτησις ἡ τῶν κεράτων πολὺ συμ- 
βαλλεται πρὸς εὐφωνίαν ακϑ802}1. 

ὀπτικός, ἀϊδὲ φυσικός ΑὙὝ18. 1912. ἡ ὀπτική, τὰ ὀπτικά, 

αὐποτηοάο οἱ δὰ ρβιγδβίοδιυ οὖ δὰ τωδιμοπιδίϊοδτα ἀοοίσίπϑιῃ 
χοϊογααίυς ΑὙΤ. 1516. 12. 77 "2. 18. 1887, Φβ2. 194 
48,11. Μβ2. 991}20. μ8. 1018 "14. ὁείκνυται ἐν τοῖς 
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ὀπτικοὶς πις1. 918 227. οἱ περὶ τὰ ὀπτικα πλα 20. 959 "2. 
--- τὰ ὀπτικὰ ἔσται παρὰ τὰ αἰσθητά (Ρ]4) Μμ3. 1077 

5. - τὸ ὀπτικὸν Ω) αὐτῶν πγῦ. 871 520. 
ὀπτός. τὰ ὀπταῖ, ἰδ τὰ ἑφθα, ξηρότερα τὰ ἑφθὰ τῶν ὑπτῶὼν 

βἷπι μὸϑ. 880 "22, 381526. πα δ. 865 "82. ε84. 884 "2. δ 
λζϑ. 906 .528. 

) πυίειν. αἱ γυναῖκες ἐκ ὀπυίυσιν ἀλλ᾽ ἐπυίονται Ἠηθ. 1148}82. 
ὀπώδης. νέμεσθαι ὀπωδὴ πόαν Ζμγ15. ,Μ16 51. 
ἢ 

ὀ 

[} 

ὅ 

ἡ - 
[] 

πωρα. 1. δπηΐ θΘαΡυΒ, ἀϊδὲ ἔαρ μετόπωρον, χειμών αἹ2. 

8485]. περὶ τὴν ὀπώραν Ζι49. 682 5838. ὑπὸ τὴν ὀπώραν τὸ 

Ζιι18. 615 081. νέας ὀπυΐρας ἡνίκ᾽ ἂν ξανθὴ στάχυς (Δδβοῖνὶ 
ἔτ 291, 1) Ζιι49 Β. 638 32ὅ. οἱ καρπὸν ὀπώρης ἡδὺν φέρυσαι 
ὄχναι. κθ. 401 "6. -- 2. ἐγαοίαβ, ὅσα περὶ ὀπώραν πκβ. 
φαγεῖν τὴν ὀπυίραν" βαρυτέρα ἡ ,πώρα͵ τῶν σιτίων πολύ 
πκβι. 980.36, 8. ὅτ᾽ ἀκρόδρυα ὅτ᾽ ὀπώρα χρόνιος Ζιθ28. 15 
606 "2. ὁ ἄρρην ἔλαφος γίνεται σφόδρα πίων ὀπώρης ὅσης 

Ζιιδ. 611528. ἀνθρῆναι ἅπτονται αὶ τῆς γλυκείας ὀπώρας 

Ζιι42. 629 42 (εἴ ΟΥἶδδβ Ι 515). 
ὀπωρίζ εἰν. ὁ δρακων ὅταν ὀπωρίζη τὸν ὀπὸν τῆς πικρίδος 

ἐκροφεῖ Ζιι. 612580. 
πωρινὴ ἀσημερία ΜμΎΣ. 311}80. 
ὀπωροφύλακες πκεΖ. 9838 516. 
πως α ἰτὰ ἴῃ δαιποίδιίβ Ἰμ ουτο βΕν]8, ἀπορεῖν ὅπως ἔσται 

Οβϑῶ. 285 582. --- ὅπως ἔπ] ς οοηὶ Ζγβά. ,188 νῳ͵ 8. 148 
229, γ4. 758 528 α]. --- τηρεῖν, ὁρᾶν βῖῃι, ὅπως ς ἱπὰ δαὶ 35 

Πὸιδ. 1299 088. εὃ..1802 519. 9. 1809 Β17 (διακελευόμε- 
νος ὅπως μηδεὶς λήψεται Ρ1Ὶ. 1421 527), α ςοηΐ Πεδ. 1807 
581. ρ8. 1424 822. --- ὅπως ς ἱπὰ διῦ βοῆβαὰ ἱπιρθγαῦίνο, 

ὅπως τὸ ἁρμόττον λήψεται Ργ 18.1419 νθρ, -- ὅπως ἂν 

ς οοαΐ «φαοιιοἀοουπαμο᾽, ὅπως ἀν τύχη κειμένη τῷ πλάτυς 80 
ὼ τῷ βαάθυς μα4. 842 522. 1. 844 ΔΩ]. ---- ὅπως ἂν ς οοπὶ 
ἴὰ δπαποῖδοβ βμα] 8 ακ802 Ρ19, 803 826. Ηζά. 1140512. 
ρδ. 1426 40. 

ὁπωσδήποτε. φύσει ἢ ὁπωσδήποτε δι) ἨΎΤ. 111414,16. 
ΚΙ0.11}88. νγενέτωρ τῶν ὁπωσδήποτε συντελε μένων κθ. 85 

391021. --- ὅπως δή ποτε Ζγδὶ. 165 52. 
ἑπωσῶν τὸ4. 12518. δ. 125 28. ζ.8. 146}88. μβά4. 860 

480. αἱιδ. 444 "18. Ζμαϊ. 640 86. Πζη. 1819 081. αρθ. 

125118. ἣ ὁπωσὺν ἄλλως ΚΒ.10528.10.11 νῳ5. τὼ 

ὁπωσὼν τὰ αὐτά Φγ8. 202}15. ὅπως δ᾽ ὧν Μμϑ9. 1088 

θ6, τε]. 128.}38. 
ὅραμα. ὁράματα, οἱ ἀκίσματα. ἀκροάματα, Ηκ2. 1118 

"11,28. Πη17.1886}8, ὑπὸ ὁραμάτων ἢ ὀσμῆς ἕτερα 
κινεῖται ΨΎ18. 485 11. φαίνεται ὼ μύυσιν ὁράματα. Ψγ8. 
428516. -- τὸ ὅραμα (Ὁ Θαλεω. ταὐτόν ἐστιν (εὕρημα 46 

οἱ Οδιβθῦ) Πα11. 1259.381. 

ρὰ! ν. 1 (οκρ!ἰοαῖῖο Ρ ιγβἰοϊορίςδ τῇ ὁρᾶν). περὶ᾿ τὸ ὁρᾶν" Ψβ1. 

εἴτε φῶς εἴτ᾽ ἀήρ ἐστι τὸ μεταξὺ τῇ ὁρωμένν, ἢ τὸ ὃμ- 

ματος. ἡ διὰ τύτυ κίνησις ἐστιν ἡ ποιῶσα, τὸ ὁρᾶν αι2. 4838 

Ὧ 

ὀργαζειν 

τὸ ὀσφραίνεσθαι Ῥα7. 1864 388. οἱ φυσικοὶ λόγοι, τὸ ὁρὰν 
φάσκοντες εἶναι λυπηρόν Ἠη15. 1164 "8. τὰ ἄλλα ἀαφο- 
τέροις τοῖς ὀφθαλμοῖς μάλλον ὁρῶμεν. τὸ δ᾽ εὐθὺ τῷ ἑνί 
πλα20. 989 489. --- 2. (ἀϊοεπάϊ 808.) α. 46 τγϑῦυβ 86ῃ- 
δἰ Ὀ1Π1δυ8. ὁρᾶν ὁ δοὺ πολλαὰ μεγάλα δι᾿ ἀκριβείας, ἰδεῖν 
Ζμαῦ. 644 585. 488 κομῆται πολλοὶ ὠμμένοι εἰσίν, ὦφθαι 
ἀστέρας τινας, ὅταν ἀνθίας ὁραθὴ βὶπι μαθ. 848 525, 80, 

526. Ζιαῖ. 491 "4. ζθ. 568.321. 29. ὅ18 "16. ι37. 620083. 
ὁρᾶν ς δος οδίθοι οὖ ραγίϊς ργαθάϊοδι!, νϑὶατὶ τὰ ὀΐκαια 
κινώμενα ὁρῶσιν δἰπι ἨΕ10. 1135 27. μβ2. 865 ."26. Πε2. 
180251, 12. δ. 1804 25. 7. 1807 "12. ρ488 ἑωραται τῦτο 
συμβαῖνον ΖΎΥ1. 150}80..11. 162. 588. Ζιια. 613581. ὁρᾶν 
ὅτι Πεβ. 1808 38. ἱκανῶς ὦπται ὅτι Ζγγ1. 150 Ὁ28. ὁρὰν 
βἰπθ οὈϊθοίο, κατὰ τὴν χιύραν αὐτὴν ὁρῶντι δῆλόν ἐ ἐστιν 
μαὶϊ4. 852 22. ὁ ὁρῶν σταδιον Οα11. 281 820. ὁρᾶς; (ἀπ 
ἀεβηθ}᾽ 88 ΠΟῺ Αὐἰεθο  !!ο8) παϑδ. 860 486. --- ὁρᾶν, 

ΟΡΡ ὁ λόγος Οα. 2138. -- ὁ ἥλιος ὁ  ὁρὰν ἀϊοϊξαν Θ08 ἰοδο8 
4008 φΟἸ αβύγαῦ, τὸν ἥλιον ὑπὸ τὴν γὴν φερόμενον ὐχ ὁρᾶν 
ἔνια τῶν ἄστρων 5βἷτη μαβ. 846"27, 80, 84. πιεῖ. 912 "8, 
34. ις 1. 918 426. --- ὁ. ὁρᾶν ἰγδπδίοσιαν δὰ ϑῃΐπηαση. χρεὼν 

τὸ τέλος ὁρᾶν Ἠα11. 1100411, 88. τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν 
ὁρῶντα δεῖ διαλύειν πο 8ὅ.1461510. ὁρᾶν ὅπως μὴ ἐνέσονται 
Πε8. 1802 519. ὁρᾶν ὅπως γύηται. ΓΝ Πβιι. 1218 482, 
1. ὁρᾶν μήποτε βέλτιον (86 ἐστ) Πβ6. 1265 828. -- 
οἷον ὁρὰν τὴ νοήσει ΑΥΤΖ. 1181. τὸ ἀναγκαῖον πῶς ἔχει 

ὀπτέον ε18. 32 588. ἐχ δοᾶται ( 6 ὅκ ἔστι φανερόν) ΑὙ123. 
1836. τῦτο Παρμενίδης ὄπω ἑώρα Φαδ. 186.482. ἰδεῖν τὴν 
ἀλήθειαν Φθ1. 351 86. ἐν προχείρῳ τύτυ τὴν αἰτίαν ἰδεῖν 
μβ8. 85619. ἐνέργεια, χαλεπὴ μὲν ἰδεῖν, ἐνδεχομένη ὁ᾽ 
εἶναι Φγ2. 202 82, ΜΙκϑ. 1066526. οἴ Πδ11. 1296 57, ἤδη 
ὦπται διὰ τῶν ἀστρολογικῶν θεωρημάτων ἡμῖν μαϑ. 889 
58, ἵνα τό τ᾽ ὀρθῶς ἔχον ὀφθὴ ὰ τὸ χρήσιμον Π31. 1260 
582. ἔστι τῷ ἰατρῷ περὶ ὑγιείας ἰδεῖν Πα10. 1258 482. - 
8. ((γίμδθ νϑγδὶ.) ρϑυῦ δοὶ ὄπωπε Ζμγ]. 662 521. ὀπώ- 
παμεν (Ετιροὰ 3718) ψαξ. 404 18. Μβ4. 1ἸΟΟΟΡΤ. 80. ρ8883 
ὀφθὴ μβϑ. 369 7, ΠῚ. 1260}82. ὁραθὴ Ζιι81. 620 "88. 
Ρογῦ ρβββ ὦπται μαϑ. 389 "8. 6. 348 480. ΖΎΎΙ. 150}28, 
αἵ ϑομπθηδς Ρ 22. ὠμμένη ἐστίν Ζια 7. 491 Βά. ὠμμένοι 
εἰσίν μα 8. 848 52ὅ. Ζιζ 6. 868."21. 29. 678 "15. ὦφθαι 
μαθ. 848 0260. ἑώραται Ζιιθ. 612.481. ΖΎΥΙ. Τ80 580. 11. 
162 438. ἑωραμένα Ζμὸ2. 611 584. δἀϊ νετῦ ὀπτέον εἰ8. 
22 ἐϑδὲ τες ὁρατος. τὰ ὁρατά τβδϑ. 114 419. 411. 115511. 

περὶ τῷ ὁρατῷ ψβι. ἡ ὄψις, τὸ ὁρατῷ ὺ ἀοράτυ Ψβθ. 421 
5, ὁρατέν ἐστι χρῶμα τε αὶ ὃ λόγῳ μὲν ἔστιν εἰπεῖν. ἀνώ- 
νυμον δὲ τυγχάνει ἐν ψβ1. 418 3526 (οὗ ταὶ “πυρωδὴ, τὰ 
λαμποντα 419.58). ταὐτὸν χρῶμα κ} ὁρατὸν ΦΎ1. 201 
"4, Μκϑ. 1068 5838. τὸ ἀκυστὸν ὑπὸ τῇ ὁρατῷ πέφνκε φθα- 
νεσθαι κά4. 895511. τὰ γλαυκὰ μᾶλλον κινεῖται ὑπὸ τὸ 
φωτὸς ὸ τῶν ὁρατῶν Ζγεϊ. 180 38. 

"6. 6. 441311. (ἀφὴ ὄψεως. ὁρᾶται τὸ ὁρυίμενον πΎ10. 8712 το ὅρασις λέγεται ἡ τῆς ὄψεως ἐνέργεια, ἀϊδὲ ὄψις (6 κἡὶ τὸ 

8. ὁρῶμεν εἰσδεχόμενοί τι, ὅκ ἐκπέμποντες ταά. 105 "6. ) 

ὁρατόν ἐστι χρῶμά τι ἐς οἱ 418 526 τ ἱπῆτα ὁρατός). εἰ 

ὄψεταί τις τὸ ὁρῶν, ὼ χρ μα ἕξει τὸ ὁρῶν πρῶτον ΨΎ2. 

425 19, 22. τὸ ὁρᾶν τὸ ἐδίν ΠΕΣ ΨΎ6. 480 ΡΩ9. ἔστι 

τι ἔσχατον τὸ ἀποστήματος ὅθεν ἐχ ὁρᾶται ὼ πρῶτον ὅθεν ες 
ὁρᾶται αι. 449 32ὅ, 22. ϑδὲν διαφέρει κινεῖν τὴν ὄψιν ἢ ἥ τὸ 

ὁρώμενον Οββ. 290 324. διαφέρει ὐϑὲν διὰ τοιώτων ὁρᾶν ἣ 

ἀπὸ τοιάτων ἀνακλωμένην οψν) μΎθ.- 871 11. ὁρᾶν κατ᾽ 

εὐθυωρίαν Ζμβιο. 666 580. ἄνθρωπος μόνον πρόσωθεν ὄ ὅπωπε 

ὁρῶν δύναμις) ΨΎ2. 426518. 8. 4287. β1. 412 528, 418 
Δ]. αι8. 4395158. ἐν]. 458 8. Ζγεϊ. 180 "4. Ζικι. 685}21. 

Μβθ8. 1050 "24, 86. τβϑ. 114.419. δοκεῖ κα ἡ ὅρασις καθ᾽ ἐν- 
τινῶν χρόνον τελεία εἶναι: ἐδὲ ὁράσεως ἐστι γένεσις ὑδὲ 
στιγμὴς ἐδὲ μονάδος Ηχϑ8. 1174 14,512. 

ὁρατικό ς. ὁρατικὸν τὸ δυνατὸν ὁρᾶν ὼ ὁρατὸν τὸ δυνατὸν 
ὁρᾶσθαι Μθδ. 1049 " δ. ὁρατικὸν ἢὶ πορευτικόν Ζγαϑ. Τ1θ 
4380. τῷ ὄμματος τὸ δρατικὲν ὕϑατος ὑποληπτέον αιὩ. 4.38 
819. ὁρατικὸν πόρρωθεν, τῶν πόρρωθεν Ζγε1. 180}26, 1815. 

ΖμΎ!. 662 δ21. τὸ ὁρᾶν αἱρώμεθα ἀντὶ πάντων ὡς εἰπεῖν οο ὁργάζ εἰν. τὸ ὀλίγον πῦρ τὰ ἐντὸς καθάπερ ὀργάζει πρὸς τὴν 
τῶν ἄλλων ΜΑΙ. 980.5935 Βς. τὸ ἀκριβῶς ὁρᾶν αἱρετώτερον διάκρισιν πβ82. 869 "27. 



ὀργᾶν 

ὀργᾶν. 1. ἱπιροία οοποίϊαγί δὰ οοἰΐαμι; οὖ ἀθ τρϑυῖθυ8 οὐ ἀθ 
ἐδχαϊηἶθ, ἂἀθ δηλ! 8 δἴαιθ Βοταΐη!θα8 υϑατραίαγ. γυναῖκες 

ὅταν ὀργῶσιν ἀφροδισιασθῆναι Ζικδ. 86815324, 25. ὀργᾶν πρὸς 
τὴν ὁμιλίαν ΖιεΒ. 542 382. ὀργᾶν πρὸς τὴν ὀχείαν Ζιζ 2. 
660}18. 18, 5121, δ, 27, ὅ18 36. 628. 607 358. ἡ θηλεῖα 5 
(ἐλέφας) ὀργᾷ ὀχεύεσθαι Ζιβ1. 600 "11. ὁϊαὶ τὸ ὀργᾶν τεκεῖν 
Ζιι8. 618 Ρ28. ὀργᾶν Δβοϊαΐα ἀϊοϊζιν Ζιεδ. 541 328. ζ18. 
518 09, 1 ΑυὉ (βγ θυᾶν). 29. 518 "10. κῦ. 636}21. 6. 
6818. --- ὑγβηϑέογθαν δὰ ἰρβτι οοῦρὰβ δἰβΒα 18 ΠλΘΙ ΤΆ 
ξϑηϊια!!Δ. ὀργῶντα τὰ σώματα πρὸς τὴν ὁμιλίαν ΖγγΎ1. 151 
418. συλλαμβανυσιν αἱ θήλεις, ἂν τύχη ὁ τόπος ὀργῶν Ζγβά. 
139581. τῆς μήτρας ὀργωσης πρὸς τὴν παραδοχὴν τῷ σπέρ- 
ματος 259. 1525 "84. --- 2. οπιηΐπο νϑμθιηθηθ ουρὶάϊ- 
ἰαῖθ οοποϊξατί. διὰ τί ὁ δεῖ μὴ ὀργῶντα ὅτε ἀφροδισιάζειν 
ὅτε ἐμεῖν ὅτε πτάρνυτθαι πὸ. 811 585. ἰδόντες χασμω- 
μένον ἀντιχασμώμεθα ἐὰν τύχη τὸ σῶμα ὀργὼν πζ2. 886 
482. 1. 88652ὅ. ὑπὸ μικρῶν παθημάτων κινεῖσθαι ὅταν 
ὀργᾷ τὸ σῶμα καὶ ὅτως ἔχη ὥσπερ ὅταν ὀργίζηται ψα 1. 
408 422. ᾿ 

2 ,ὔ Μ ,, ᾽ 3 ΄ . 7, Α 
ὀργανικός. οἵ ὄργανον. ποτερόν ἐστιν ἀρετή τις ὄδλυ παρὰ 30 

τὰς ὀργανικὰς ἢ διακονικὰς ἀλλὴ τιμιωτέρα Πα18. 1259 
28. --- ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρωτὴ σώματος φυσικῷ 
δυνάμει ζωὴν ἔχοντος: τοῦτο δέ, ὃ ἂν ἢ ὀργανικόν ΨΒΊ. 
412 528,6. τὰ μέρη τῶν φυτῶν αὶ τῶν ζῴων, ὅσα μὴ 
ὀργανικα. πάντα περιφερὴ πις9. 915."26. ἅμα τὰ ὁ μοιομερὴ 35 
γίνεται ἡ τὰ ὀργανικά Ζγβ1. 184 Ρ28. ὄντων τῶν μὲν ἐρ- 

. γανικῶν μερῶν τῶν δὲ αἰσθητηρίων ἐν τοῖς ζῴοις, τῶν μὲν 
ὀργανικῶν ἕκαστον ἀνομοιομερές ἐστιν, ἡ δ᾽ αἴσθησις ἐγγί- 
νεται πᾶσιν ἐν τοῖς ὁμοιομερέσιν' ἐκ τῶν ἀνομοιομερῶν 
συνέστηκεν ἕκαστον τῶν ὀργανικῶν μεριῶν" ἐξ ὀστῶν τὴ 80 
νεύρων ἢ σαρκὲς ἢ τῶν ἄλλων τῶν τοιύτων συνεστήκασι 
τὰ ὀργανικὰ τῶν μορίων Ζμβ!1. 846 }26, 6418. 2. 647 
"28. τὰ τήθυα ἀλλο υδὲν ἔχει μόριον ὅτε ὀργανικὸν ὅτε 
αἰσθητήριον ὅτε τὸ περιττωματικόν Ζιδ 6. 581"28. ἡ ἀρχὴ 

. τῷ κινεῖν τὰ ὀργανικὰ μέρη ΗΎΙ. 1110.516. οὗ Ζκϑ8. 702 85 
417, 8. τα ὀργανικὰ τύτοις μέρη πρὸς ἐνίας χρήσεις ΖΎβθΘ. 
142.580,24. τὰ ὀργανικὰ μέρη τῆς πορείας ψγ9.4382}25. 
εἴ Ζπ8. 1Τ06330. 4. 7056 582. 6. 7071. β6ὰ τὰ ὀργανικαῖ 
δὲ ταὶ κινητικά ἀἰδι, ταὶ κινητικὰ πρὸς τὰ ὀργανικὰ διελεῖν 
ὁ ἑῥᾷάδιον Ζγβθ. 142}10. τὰ ὀργανικὰ πρὸς τὴν συνυσίαν 40 
μόρια. τῶν ὀργανικῶν μορίων τὰ γεννητικά Ζγβά. 189 "1. 
8. 1424, τὰ πρὸς ἀλκὴν καὶ βούθειαν ὀργανικὰ μόρια Ζμγ1. 
661 Ρ29. --- ἀσυμμετρία τῶν ὀργανικῶν τὸ αἶσχος [ 41. 
1482512. --- ὀργανικῶς. τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν ὑπάρχειν 
ἀναγκαῖον, τὰ ὁὲ συνεργὰ ἢ χρήσιμα πέφυκεν ὀργανικῶς 45 
Ηα10. 1099 "28. --- ἢ τὰς δυνάμεις ἀποὸιόόασι τοῖς σω- 

σι, ὁι᾿ ἃς γεννῶσι, λίαν ὀργανικῶς, ἀφαιρῶντες τὴν κατὰ 
τὸ εἴδος αἰτίαν ΓΙβ9. 386 .52. --- τὸ κινῶν ὀργανικῶς. ὅπ 
ἀρχὴ καὶ τελευτὴ τὸ αὐτό, οἷον γιγγλυμὸς ΨΎ10Ο. 488 }21. 

ὄργανον. τὸ ὄργανον πᾶν ἕνεκ τὰ" ἀνάγκη τοιονδὶ εἶναι καὶ 580 
ἐκ τοιωνὸί, εἰ ἐκεῖνο ἔσται Ζμα ὅ. 645 "14. 1. 642 312. τὸ 
ὄργανόν ἐστιν ἕνεκα τῷ ἔργυ ἡεη10. 1242 315. υδὶἰαΐα ὁρ- 
γανων τεχνικῶν ἜΧΘΙΏρ]8 πρίων, πέλεκυς Γβ9. 886 .38. Ψβι. 
.412Ὁ12. Ζμα]. 642 510. ὅ. 645"17. Ζγβι. 184 029. ὄρ- 

γανα, ἀϊδὲ ἔργα Μὸ2. 1018 Ῥῶ. ἀϊδὶ ὕλη Πα 8. 1256 88. 56 
εὖ Ζγεϑ. 189 7, τῶν ὀργανων ἕκαστον κάλλιστ᾽ ἂν ἀπο- 
τελοῖτο μὴ πολλοῖς ἔργοις ἀλλ᾽ ἑνὶ δυλεῦον Παῶ. 12δ2 Ρά. 
οὗ 4. 1258 026. αν10. 476511. ὁ τεχνίτης (ν61 ἡ τέχνη) 
πρὸς τὸ ὄργανον πῶς ἔχει ἡεηϑ. 1241 "1 8-24.10.1242 429, 
τὰ ὄργανα κινεῖται, ἡ κίνησις τῆς τέχνης ἐστίν Ζγα 22. 180 60 
22. οὗ βι. 18551. 4. 14020. Ζμα!. 641 311. ὥσπερ εἴ 

Υ. 

"“- 0 
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τις τῷ πρίονι αὶ ἑκάστῳ τῶν ὀργάνων ἀπενέμοι τὶν αἰτίαν 
τῶν γινομένων Γϑ9. 880 49. τῶν ὀργάνων τὰ μὲν ἄψυχα τὰ 
δ᾽ ἔμψυχα, οἷον τῷ κυβερνήτη ὁ μὲν οἴα ξ ἄψυχον. ὁ δὲ 
πρωρεὺς ἔμψυχον" ἢ γὰρ ὑπηρέτης ἐν ὀργάνωα εἴδει ταῖς 
τέχναις ἐστίν. ὅτι ὁ τὸ κτῆμα ὄργανον πρὸς ζωήν ἐστι, ὺ 
ἡὶ κτῆσις πλῆθος ὀργάνων ἐστί, ὁ ὄϑλος κτῆμά τι ἔμ- 
Ψυχον, ᾧὶ ὥσπερ ὄργανον πρὸ ὀργάνων πὰς αὶ ὑπηρέτης Πα8. 
1258 027-88. ὄργανα ποιητικαί, πρακτικαῖ, οἰκονομικαΐ, πο- 
λιτικαΐ Πα4.1284 52, 17. 8. 12566}86. ὁ δῆλος ἔμψυχον 
ὄργανον, τὸ δ᾽ ὄργανον ἄψυχος δῶλος Ηθ18. 1161 δ14. 
γεη9. 1341 "24. -τ υβὺ8 νος ὄργανον δἀτηοάυτῃ ἰδία Ῥαῖοῦ. 
ὄργανα ἰ 6 ἱπδύταπιθηίδ πηυβίοβ. ὅτε γὰρ αὐλὲς εἰς παιδείαν 
ἀκτέον ὅτ᾽ ἀλλο τεχνικὸν ὄργανον Πθ6. 1841 819. τῶν ὁρ- 
γάνων τὰ ναρθήκινα, τὰ λεπτὰ ἢ συντονα ἢ μὴ ἔχοντα 
κέρας β'ῃι ἀκ 808 542, 88, 804 828, 801}10. το ἱππικὰ 
ὄργανα Ἠα1. 1094 512. ὄργανον ᾧὁ θηρεύησι τὺς κτένας Ζιδά. 
528.582. 120. 608 522. τοῖς κολυμβηταῖς ἔνιοι πρὸς τὴν 
ἀναπνοὴν ὄργανα πορίζονται Ζμβ16. 659,59,11. ΠΔηρκ β6Βοὶ 
δὰ Η] Ρ 22, 127. ὄργανά τινα μηχανικα, ἃ τὸ σῶμα ποιεῖ 
τῶν διαστρεφομένων ἀστραβές Πη11. 18386511. οἱ δημι- 
υργοι. κατασκευάζυσιν ὄργανον ἀποκρύπτοντες τὴν ἀρχήν 
μχϑ48"86. οἵ κα. 398}15. Ζκ7. 1701 "7. τὰ ὄργανα δι᾽ 
ὧν εὐπορήσομεν συλλογισμῶν τα ϑ. 105421. 18. 108 82. 
(Ἱ διαλεκτικὴ) δ΄ μικρὸν ὄργανον πρὸς γνῶσιν τθι4. 168 511. 
ὁ θεὸς δογανα ἐν ἑαυτοῖς ἡμῖν δέδωκε δύο, ἐν οἷς χρησόμεθα 
τοῖς ἐκτὸς ὀργάνοις. σώματι μὲν χεῖρα, ἢ δὲ νῶν: νῷ 
ὄργανον ἐπιστήμη πλῦ. 955 "28, 26, 86, 87. ὁ λόγος πότερον 
ὄργανον ἢ κατὰ συνθήκην ε4. 17 51 Ὑ2. --- Ρτδϑοίραυβ νος 
Ὀργανον ϑὰδ ἵπ ἀοβηϊθηάδ σογροσὶβ δὲ δηϊῃδὶ απ δὲ Ρἰδη- 
ἴδταπι παΐαγα (Ὑτα]Ὸρ ἀθ δὴ τ 381. ὙΖ [1 294. Ζο]]ον 
αεβοὰ Π 2, 871, 5). ἐπεὶ τὸ μὲν ὄργανον πᾶν ἕνεκα τυ, 
τῶν ὁὲ τὸ σώματος μορίων ἕκαστον ἕνεκά τυ, τὸ δ᾽ δ ἕνεκα 
πρᾶξίς τις, φανερὸν ὅτι αὶ τὸ σύνολον σῶμα συνέστηκε 

᾽ ,ὔ , 
πράξεως τινος ἕνεκα πλήρος Ζμαδ. θ45 "14, ἐπεὶ τὸ σῶμα 
ὄργανον (ϑνεκά τινος γὰρ ἕκαστον τῶν μορίων, ὁμοίως δὲ ὼ 
τὸ ὅλον), ἀνάγκη ἄρα τοιονὸὶ εἶναι ὶ ἐκ τοιωνὸδί, εἰ ἐκεῖνο 
ἔσται μαι. 845511. οἱ Ψβ1. 413}13. μὸ12. 389 580. 
ὄργανα φυσικά, ἀϊϑυ τεχνικαΐ μὸ 8. 381 410. τὰ ὄργανα πρὸς 
τὸ ἔργον ἡὶ φύσις ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἀὶ τὸ ἔργον πρὸς τὸ ὄργανον 
Ζμδ12. 694 518. ἡ σύστασις τῷ ὀργάνυ αν21. 480 520. 
ἕν ἐφ᾽ ἕν ὄργανον χρήσιμον αν10. 476 211. οὗ Ζ2μὸ 6. 688 
420. εἰ χρὴ τὰ ὄργανα λέγειν ἕτερα ἡ ταὐτὰ τοῖς ἔργοις 
ψβά. 416.46. ὄργανον, ἀἰδὲ τὸ κινῶν ΖγΎβ4. 188 094, ἑπάση 
δυνάμει ὄργανόν τί ἐστιν’ ἅμα ἡ φύσις τήν τε δυναμιν 
ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ ᾧ τὸ ὄργανον Ζγδὶὶ. 1765886. δεῖται 
πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν ὀργάνων, ὄργανα ὁὲ ταῖς δυνάμεσι τὰ 
μέρη τῷ σώματος Ζγα2. 1710 3424. οἢ β4. 140}81. ἡ τῶν 
ὀργάνων δύναμις ΔΙῚ. 476525. ὧν τὰ ὄργανα πρότερα, ὼ 
τὰς δυνάμεις πρότερον εἰκὸς ἐγγίνεσθαι ἡμῖν πλδ. 955 Ρ40. 
ἕνια τῶν ἐντόμων ὁιαιρίμενα φαίνεται ζὴν ἐπί τινα χρόνον" 
εἰ ὸὁὲ μὴ διατελῶσιν. ἐθὲν ἄτοπον" ὄργανα γὰρ ὑκ ἔχυσιν 
ὥστε σωζειν τὴν φύσιν ψα δ. 411 028. αν. 474 "18. ζῶ. 
4087. μκθ. 4607.521 (οὔ 90 ΜΌΠ6ν ῬΆγβίοὶ ΠῚ 506. 1,6- 
νο8 282, 11). --- βίηρυϊα ἔργανα φυσικά οαυἱ ΟΡΘΥῚ ἰΏΒογ- 
υἱδπὶ βἰσηϊβοιίαγ. ἡ χεὶρ ἔοικεν εἶναι ὑχ ἕν ὄργανον ἀλλα 
πολλά͵, υἱσπερεὶ ὄργανον πρὸ ὀργάνων ἤμότο. 687 810,19, 
20,23,Ρά. ΨγΎ8. 482."2. Ζγα32. 180 819 Αὐν. τὸ γλωτ- 
τικὸν ὄργανον Ζμὸ δ. 688 521. τὴ γλωττη χρῆται καὶ φύσις 
πρὸς τε τὰς χυμὰὲς αὶ πρὸς τὴν ἑρμηνείαν ΑΥ11. 4716 419, 
τοὶ πορευτικὰ ὄργανα, τὰ ὄργανα δι᾿ ὧν ποιεῖται τὴν πορείαν 
Ζγβι. 182}21. Ζμδῖ. 6887. Ζπ18. 118 δῦ, ὄργανα πρὸς. 

συυ 



522 
τ ΄΄ 

θργη 

τὴν ἐργασίαν τῆς τροφῆς ,Ζγεϑ. 188 "24. τῷ αὐτῷ ρῆται 
ὀργάνῳ ἡ φύσις πρὸς τὴν τροφὴν ὦ πρὸς τὴν ἀνάψυξιν 
αν11. 416518. τὰ ἔνυδρα. ὄργανον ἔχει ᾧ ᾧ ἐκπέμπει τὸ ὑγρὸν 
Ζιθ2. ὅ89 Β17. ὄργανον τῷ ἀναπνεῖν, τὴ ἀναπνοὴ, περὶ τὴν 

ἀναπνοήν Ζγεῶ. 181 588. ψβ8. 420 28. Ζμγ8. 664 529. δ 
Ζκι1ο. 708 820. ὄργανον τῆς φωνῆς Ζγεῖ. 188 529. 8. 789 
δ11, οὗ αν11. 4710 519. τὸ ἀμυντικῆν. τὸ πρὸς τὴν ἀλκὴν 
ὄργανον Ζμδ6. 688521. ΖΥΎ 10. 169 "81. ὴ διαφορὰ τῶν 
σπερματικῶν ὀργάνων, τὰ περὶ τὴν γένεσιν (χρήσιμα πρὸς 
τὴν γένεσιν) ὄργανα Ζγα 4. 111518.18. 1720 584, 10. 121 τὸ 
426. τὰ ὄργανα τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν ὀχείαν, πρὸς τὴν 

πρᾶξιν τὴν γεννητικήν, πρὸς τὸν συνδυασμὸν δἴτα Ζιβ1. 5600 
415. ε2. 589 080. Ζγαϑ. 1ιτ "14,20. 22. 1780}20. ὸ1. 106 
"4,28. τὸ τῶν ἀρρένων ὄργανον Ζμδιο. 889 222. ὅσα μὴ 
ὀργάνοις προσάγεται Ζικὅ. 681 818 (εἴ Οτεὶ]ῖ Ἐρίουνῖ ἔτρ 1: 
ἂθ παὶ ρ 66). --- ὄργανα τῶν φυτῶν. ὄργανα καὶ τὰ τῶν 
φυτῶν μέρη, ἀλλὰ παντελῶς ἁπλὰ Ψ' ΨΒβι1. 4121. πρὸς ὁλι- 
γαὰς πράξεις ὀλίγων ὀργάνων ἡ χρῆσις Ζμβιο. 656 52. 

ὀργή, πάθος τι, ποιότης παθητική ΠΎΙδ. 1286 388. ΚΒ. 1031. 
ἄλογος ὄρεξις Ῥα10. 1869 54. 91. 1498 086. ἐν τῷ θυ- 30 ὄρεγμα. θέσσι θᾶσσον κάμηλοι τῶν ἵππων διὰ τὸ μέγεθος τὸ 
μοειδεῖ τὸ δ. 126510. Ορρ πραότης Ρβ8. 1880.56. οοηΐ 
ἐπιθυμία, θυμός Ῥβ19. 1898 32. ημβ6. 1202 513-19. ὀργή 
ἀοῦ Ψψαι. 403 380. Ηε10. 1185 "29. Ρβ2. 1818.581. τὸθ. 
12180. ζ18. 151 815. 61. 150 482. ὀργή αυϊὰ ὀοηβεστα 
Ῥοθεῖ! δὰ υἱγθαῦθπι Υ 94. οἱ Περιπατητικοὶ ἐκτέμνειν τὰ νεῦρα - 
τὴς ψυχῆς φασὶ τὲς τὴν ὀργὴν . τὸν θυμὸν αὐτῆς ἐξαι- 
βᾶντας 95. 1498 "18. ὁ ὀργὴ ποιῶν πᾶς ποιεῖ ̓ λυπύμενος 
Ἠη71. 1149}20. ὀργή ἐστιν ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτόν, περὶ τὰ 
καθ᾽ ἕκαστα Ῥβά. 1882 52, 4. πῶς διακείμενοι ὀργίζονται, 
τίσιν εἰώθασιν ὀργίζεσθαι, ἐπὶ ποίοις ῬβΩ. πῶς δεῖ ἐμποιεῖν 80 
ὀργήν ρ85.1440582. --- κατέχειν, «πέψαι ἐν ἑαυτῷ τὴν ὀργήν 
Ηὸ 11. 1 126216, 28. κρατηθῆναι ὑπ᾽ ὀργῆς Πγϊ: ὅ. 1286 88. 
ὁ δι᾿ ὀργὴν ἑαυτὸν σφάττων Ηε15.11]1 88 49. εἰς ὀργὴν πεσεῖν 

Ρβ28. 1891 514 (ἔν ἴτῷ δάθβρ 55). ὀργὴ τεθηγμένος (Διεῖ- 
ἀδπι) Ργ8. 1406 10. -- ΟΡίαν ὀργαί. 
Ἢ 11. 1126 }26. αἱ ὀργαὶ πῶς μετὰ λόγν πκη8. 949 "17. 
οὔ 94. 

ὀργιαστικὸν ἢ παθητικὸν ὁ αὐλός, ἀκ ἡθικόν ΠθΘ, 1841 

ΦΡΎ. 

ὀργιλότης, ἀεῇ Ηβ]7. 1108 57. 

822. 7. 1842 "8, 

ὃ ὀργίσας Ηε10. 1185 "27. --- ὀργίζεσθαι, πάθος μετὰ σω- 
ματος ψαὶ. 408 41, 36. ορ; πραὔνεσθαι, πράως ἔχειν Ρβϑ8. 
1838045. 1. 1377 582. ἀδύνατον ἅμα φοβεῖσθαι ἢ ὀργί- 
ζεσθαι Ῥβ8. 1880588. πῶς, τίσιν , ὀργιστέον Ηβ9. 1109 
θ16.11. 1120.584. ὀργιζόμενος πρός τινα μβ8. 858 Ὀ16. 46 
χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος «ληθινώτατα ποιῖ. 1485 482, ὁρ- 
γισθῆναι Πγ15. 1286 "88. --- οἱ ὀργιζόμενοι τὸς ὀφθαλμὸς 
ἐπιδιόθασι πρὸς τὸ ἐρυθριὰν πλαϑ8. 951 09. 

ἀργίχος, ἀοῇ Ηβ7.110837. δΙ11. 1120518. ηεβ8. 1221 
"1 δ. ἡημα28. 1191 580. σοῃὶ μανικός, εὐπαρόρμητος, χαλε- 50 

πός, ἄγριος ΚΒ. 1032. Ραϑ. 1367 387. β2. 1879 517. ηεβϑ. 
1221 81ὅ. γ8. 1281}8. τίσι σημβαίνει ὀργίλοις εἶναι Ῥα10. 
186939. β2. 1879517. τὸν ὀργίλον καλεῖν (ΡῈ ΘΌρΒο- 
πιϊβιηα) πλὸν ΡῬα9. 1867 387. --- ὀργιλώτερος ΚΒ. 10 
47. --- ὀργίλως ἔχειν ΡβΩ. 1380 88, 

δ11. 1125 }}29. ηεβ8.1220 
588. ἡμα28. 1191} 524, αρΊ.124980. 8. 1250816. 6. 1251 

48-10. 570 χαλεπότης ηεγϑ. 1281 Ρ»θρ, 
ὄργιον. ἄλλαι κοινωνίαι, οἷον ἡ τῶν φρατέρων ἥ τῶν ὀργίων 
Ω ὀργεώνων αἱ Ὀϊρίβομ, ὀργιαστῶν οἱ ἘῸ) ηεη9. 1241 826. 80 

ὀργυιά. προσαφοδευειν εἰς τέτταρας ὀργνιάς Ζιι4δ. 680 "9. 

μεσότης περὶ ὀργὰς 86 ὁρεκτικός. τὸ ὀρεκτικόν, 

ιζ εἰν. ὀργίσαι, ορρ εὔνυν ποιῆσαι Ῥγ14. 1415 58ὅ. ἄρχει 

ὄρεξις 

κατ᾽ ὀργυιᾶς τὸ βάθος, καθ᾽ ἑξήκοντα ὀργυιῶν Ζιζι4. 868 
426. Ζγεϑ. 188 528. γίνεται ἐκ τῆς θαλάττης ἐν πολλαὶς 
ὀργνιαῖς Ζιδῦ. 580 "9. 

ὀρέγειν. ὁ ἐλέφας ἐσθίει ὀρέγων τιὺ μυκτῆρι εἰς τὸ στόμα 
“Ζιβι. 491 27. --- τιρᾶ ὀρέγεσθαι, α 5οῃ τῶν αἰσχρῶν, 
τιμῆς 4] ΗὙΥ1δ. 1119 4. θ9.1169522. ΠΕ. 1802 328. 
ηεηῖ. 1341.528 4]. ὀρέξεται τύτων μετρίως ἨΥ14. 1119 
Α17. αὄ ἰπῇ πράττειν Ζκῖ. 101 4871. ὀρέγεσθαι, ΒΥ ἐφίεσθαι 
Ηα2. 1095 Α1ὅ.1. 1094 52, οοῃὶ ἐπιθυμεῖν ΗΎ15. 1119 
182, --- πάντες ἡμῶ ον ὀρέγονται τῷ εἰδέναι φήσει ΜΑΙ. 
980521. ὀρεγόμεθα διότι δοκεῖ μᾶλλον ἢ δοκεῖ διότι ὁ ὀρε- 
γόμεθα Μλτ. 1072 329. ἐκ τῷ βυλεύεσθαι κρίναντες ὀρεγό- 
μεθα. κατὰ τὴν βύλευσιν Ηγὅ. 1118.512. --- ὀρεκτός. τὲ 

ὀρεκτὸν κινεῖ ὁ κινείμεένον, κινεῖ τῷ φαντασθῆναι ἢ νοηθῆναι 
Μλ1. ,,012.526 Βς. Ζκθ. 100 "24. ΨΎ10. 488518., 21.}11. 
ὀρεκτόν ἐστιν ᾿ τὸ ἀγαθὸν ἢ ἣ τὸ φαινόμενον ἀγαθὸν ψυι0. 
488 328. τὸ ὀρεκτὸν καὶ βυλητὸν ἡ ἡ τὸ ἀγαθὸν ἢ ἢ τὸ φαινό- 
μενον ἀγαθόν ηεη3. 128 25. ὄντος τῇ προαιρετῦ βυλευτῶ 
ὀρεκτᾷ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν Ηγὅ. 1118.310. 

ὀρέγματος Ζιιδ0. 682 481. 
ὄρειος. (τῶν ὀρνέων) τὰ μὲν ἄγροικα τὰ ὁ᾽ ὄρεια Ζια1. 

488 Ὁ, 

δρεινός. τόποι ὀρεινοί Πη11. 1881δ. τόποι ὀρεινοὶ ὃ, ὑψηλοί 
μα18. 880 47. τόποι ὀρεινοὶ ὼ τραχεῖς. ορρ τὰ πεὸδινά Ζ|029. 

θ07.510. ὀρεινὴ ἡ ̓ Αρκαδία α18. ,551.8. τὸ ὀρεινα, ορρ 
τὰ ἥμερα Ζμ40. 024 "28. ἡ ὀρεινή, ,9ΡΡ ἡ πεδιας Ζιε28. 

5564. -- ὁ αἰγοθήλας ἐστὶν ὀρεινός Ζιι80. 618 08, τιὸν 
αἰγιθαλῶν εἴδη τρία »ες ἕτερος δ᾽ ὀρεινὸς ὁιὰ τὸ ὁϊατρίβειν 
ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἀραῖον μακρὸν ἔχων Ζιθ8. 592 "19. (18 τηό- 
βδηρθ ἃ ἰοησιθ αυϑθὰρ Ο11 507. ῬΆγυβ δἴον δι. Οσὐ. Ῥδγὺβ 
σδυάκίυϑ Καὶ 86ὅ, 11. 88 118, 55. ΑΖι 184, 8", οΥ], πὰ 65.) 

ὀρείχαλκος ΑδΤ. 92 22, ἐν Φενει οἱ ὀρείχαλκοι καλιείμενοι 
θ58. 884 525. 

μόριον ψυχῆς ψβ8. 414 481. μεβ1. 
1219 528. ὅχ ἕτερον τὸ ἀρεκτικὸν ὰ φευκτικόν. ὅτ᾽ ἀλλή- 

λων ὅτε τῷ αἰσθητικῶ ΨΎΤ7. 481 218. εἰ τὸ αἰσθητικὸν 
ὑπάρχει, ἢ τὸ ὀρεκτικόν ψβϑ. 414 δι. κἡὶ ὄρεξις ὶ τὸ ὀρε- 
χτικὸν κινυ μένον κινεῖ Ζκθ. 701 1. τὸ ἐπιθυμητικον καὶ Ὁ ὅλως 

ὀρεκτικὸν μετέχει. πως λόγν Ηα18. 1102 80. ἥ ὀρεκτικὸς 
νῷς ὴ προαίρεσις ἣ ὄρεξις διανοητική Ηζ2. 1189 ν4. --- ὁρε- 
κτικός τινος ἐπί τινι ηεΎΘ. 1288 388. 

ὄρεξις, ορρ φυγή ΨΎΤ. 481512. δγῃ διώκειν, ἐφίεσθαι Βα!. 
1094 521. ἀναγκαῖον τῷ συΐματι πολλὰς ἐγγίνεσθαι κινήσεις 
ὑπὸ τῷ περιέχοντος, τύτων δ᾽ ἐνίας. τὴν διανοιαν ἢ ἢ τὴν ὄρεξιν 
κινεῖν Φθ2. 2658 417, ἀδενὸς, τύτων (ὕπνν,, ἀρ ρρας ἄνα- 
πνοὴ) κυρία. ἁπλῶς θ᾽ καὶ φαντασία 49 ἡ, ὄρεξις Ζκι!ι. 
10811. περὶ ὀρέξεως Ζκθ-8. ἡ ὄρεξις κινεῖ ἴ ἕνεκα τὰ ΨΎ10. 
ὅπερ ἐν διανοίᾳ κατάφατις Ε ἀπόφασις, τῦτ᾽ ἐν ὀρέξει δίωξις 

ὼ φυγή Ηζ:. 1139 522. τρία ἐστὶν ἐν τὴ ψυχὴ τὰ κύρια 

πράξεως ὺ ἀληθείας, αἴσθησις νῷς ὄρεξις Ηζ 2..1189 518. 

ἡ ὄρεξις ὦ τὸ ὀρεκτικὸν κινθίμενον κινεὶ Ζκ 6. 701 81. 10. 

708 38. αἴσθησις, λύπη ὶ ἡδονή. ὄρεξις αυομμοᾶο ἱπίοῦ 886 
φομδθγθδῃῦ ψβ2.418 "28 τ]ὸ Ρ 180. παρασκευαίζει ἐ ἐπι- 
τηδείως ἡ αἴσθησις τὰ παθη, τὴν ὁ᾽ ὄρεξιν ὴ φαντασία Ζκ8. 
102 518. ἡ ἐσχάτη αἰτία τῷ κινεῖσθαι ὄρεξις, αὕτη δὲ γί- 

νεται ἢ δι αἰσθήσεως ἢ διὰ φαντασίας ὺ νοήσεως ΖκΊ. 
1Ο] 18ὅ. -- ἡ ὄρεξις τῷ μέσυ ἐστι, τῶτο γὰρ ἀγαθὸν 

Ηθ10. 1159 20. ηεηδ. 1289 "88. ἄμφω κινητικὰ κατὰ τό. 
πον νῶς ἃ ὄρεξις" νῶς μὲν πὰς ὀρθός, ὄρεξις ὸὲ κα φαντασία 

Ἂς 

ἢ ὀοθὴ αὶ ἐκ ὀρθή ΨΎΙΟ. 488 518, 26. τό τε ἄλογον αὶ τὸ 



᾽Ορέστης 

λόγον ἔχον ἡ τὰς ἕξεις τὰς τύτων δύο τὸν ἀριθμόν, ὧν τὸ 
μέν ἐστιν ὄρεξις τὸ δὲ νῶς Πη158. 1884 "20. οἱ κατὰ λόγον 
τὰς ὀρέξεις ποιήμενοι Ηα!Ι. 1095510. ἡ προαίρεσις ὄρεξις 
βυλευτική, διανοητικη Ηζ2. 1189528,Ρὅ. ἄλογοι ὀρέξεις ὀργὴ 
ὼ ἐπιθυμία Ῥατο. 1869 54. ἐπιθυμία ὼ ὅλως ὄρεξις αἰ]. 5 
ὯἋ86 49. τρία εἴδη ὀρέξειυς, ἐπιθυμία, θυμός. βύλπσις μα! 2. 
11871}81. ψβ8. 4142. γ10. 433 .528, 26. Ζκθ. 700}19, 
22. 1.101]. ηεβ1.1228 526. ἡ ψυχὴ ἐκ λόγυ καὶ ὀρέξεως 
Πγά. 1211 51. ὃ νὸς ἄρχει τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν ἀρχήν 
Παδ. 1254 "δ. ὁ νῦμος νὸς ἄνευ ὀρέξεως ἐστιν ΠΎ1 6. 1281 10 
482. ὧν αὐτοὶ αἴτιοι τὰ μὲν δι᾿ ἔθος τὰ δὲ δι᾽ ὄρεξιν πράτ- 
τυσιν Ῥα10. 1869 51. --- ὄρεξις τῷ ἡδέος, τὸ καλῦ, τιμῆς, 
ἀντιλυπήσεως Ἠγ1ὅ. 1119 "0, 8. 11. 1116.528. δ10.1125 
ὑχ, Ψψα!. 408.3280. τῷ ζὴν πᾶσιν ἔμφυτος ἡὶ ὄρεξις ἡεη12. 
1244 028. ὀρέξεις φυσικαί Ἠη7. 1149 "4. ιδ 

Ὃρέστης πο14. 1458 Ῥ24, δρίυτη ὑγαροθάϊδθ δγρυμηθηζαμ 
ποῖ. 1458 820, δἰ". ὑγαοϊδηάυτ ἴῃ σομῃοθάϊα πο] 8.145 
437. ὁ Μενέλαος ἐν τῷ ᾿Ορέστη Ἑυγὶρἰἀϊδ πο15. 1454529. 
95. 1461}21. ἐν τῷ ὈΟρέστη τῷ Θεοδέκτυ (ἔν 5) Ρβ24. 
1401 485. Ὀρέστης ἐν Χοηφήροις ΑΘΒΟΘΙΥ] πο1 8. 1458 85. 30 
᾿ρέστης ἐν τῇ Ἰφιγενείᾳ Ευτὶρία]8 πο16. 1454 581. 11. 
1452 08. 17.1455 14, ᾿Ορέστης ἐν τὴ Ἰφιγενείᾳ Πολυείδν 
ποῦ. 1455 51] (Νδυοκ ὅ τσ ρ 606). -- Ὀρέστεια, τε- 
τραλογία ἢ 5715. 1572 021. 

ἐρεύς. τοίοτιαν ἱπίον τὰ ἀεὶ ἥμερα, λόφυρα, ὅσα λοφιὰν ἔχει, 35 
μώνυχα Ζια1. 488 521. 6. 49151. β1. 498}80.499}11. 5 
Ζμγ14. 614326. βαλλει ὀδόντας, ὁ πρῶτος βόλος Ζιβι. 
5018. ζ24. 617119. ὁ σπλὴν ποῖος. χολὴν ὑκ ἔχει, μίαν 
ἔχει κοιλίαν Ζμγ13. 614 "4. 21. δ. 610 "26. Ζιβ1δ. 506 
128. τὸ ὕρον παχύτερον τὸ τὴς θηλείας Ζιζ 18. 518 516. ---- 80 
τωϑ8: ὁ ὀρεύς, ὁ ἄρρην Ζιζ24. 5111, 618 "2, 8. ἔθιηΐῃδ: 
ὁ θῆλυς ὀρεύς, ὀρεὺς ὁ θῆλυς. ἡ θήλεια Ζιζ, 24. 511 22, 
518 82. 18. 818 .215, 16. --- ἀ6 μαποτγδίίομβ. ἀγονοι, εἴ τι 
πεπήρωται ἐν τὴ γενέσει οἷον ὀρεύς ΖΎβΒΊ. 146}14. «20. 
12811. ἃ ἀφ᾽ συ ἀπῆλθε. τύτυ σπέρμα, οἷον ἵππυ. ἢ 85 
τόώτυ, ὃ ἔσται ἐξ αὐτῷ, οἷον ὀρεύς ὅμα 1. θ41 5835. ὑθὲν 
γίνεται καταμήνιον, λέγωσιν ἔνιοι ὅτι ἡ μὲν καθαίρεται ἐρῶσα 
Ζιζ18. 518.316. 24. 618 52. ὁ ὀρεὺς ἀναβαίνει μὲν ἢ ὀχεύει 
μετὰ τὸν πρῶτον βόλον. ἑπταετὴς ὧν ᾧ πληροῖ, ὃ θῆλυς 
ἤδη ἐπληρώθη ὦ μέντοι γε ὥστ᾽ ἐξενεγκεῖν διὰ τέλυς Ζιζ2 4. «0 
511 019, 21,.20 ϑοδίίρογ, 22. --- καρποφ΄γοι ὶ ποηφάγοι 

Ζιθ8. 595 22. γηράσκει βραδύτερον ὁ θῆλυς. ὁ ἀρρὴν διὰ 
τὸ ὀσφραίνεσθαι τῷ ὥρυ (τῆς θηλείας) γηράσκει θᾶττον Ζιζ 
24. 681852, 8. --- ὁ νικήτας τοῖς ἐρεῦσιν Ῥγ2. 1405 Ρ25. 
(Εφψαυβ Βίππαθ οὗ Εἰ του]ὰ8 Ο]] 529. Καὶ 412. ΚαΖι 1ὅ, 58. 4 
8 βογὶρῦ τοὶ γυδὶ 12, 860. ΑΖΎ 12, 20, 25. ΑΖΙ1 68, 19. 
80 15, 60. ἀ6 ῥτοπιίβουο ὑ8ὰ γος ὀρεύς οὐ ἡμίονος 81 505, 
1, 446.) ν γίννος, ἡ βιίονος. 

Ὀρθαγόρας (Σικυώνιος) ΠΕῚ 2. 1815 "18. 

ὀρίγανος 828 

ὀρθόν, τῶν ζῴων ὀρθότατον Ζμβ1. 658 481. 10. 656 .518. 
Ὑ1. 662 Ρ20. 6. 609 "5. δ΄10. 686527, 687 Δ΄, 689}11, 

690528. αν18. 4771 521 Δ]. μὴ ὀρθὰ εἶναι τὰ ζῷα ἀλλὰ 
κυπτειν Ζμβ11. 6ὅ1514. ὀρθὸν ἕσταναι ΖμβΊ1. 658 511. 
Ζιγ21. 682218. κατωθεν εἰς ὀρθὸν ἀναφέρεσθαι μβά. 861 
48ὅ, 28. ἵππον εἰς ὀρθὸν θέοντα ἀντιλαμβανόμενον ἀποστρέ- 
Ψψαι ἡμαϊ4. 1188 "6, --- ζυγὸν ὀρθόν μχϑ. 850 511. --- ἡ 
ὀρθή, ἰὰξ γωνία, δηραϊαδ τθοίαβ. ὁ τέκτων αὶ ὁ γεωμέτρης 
διαφερόντως ἐπιζητῶσι τὴν ὀρθήν Ἠα1. 1098 380. ἡ ὀρθὴ 
ὅρος τῶν ἐναντίων γωνιῶν πις 4. 918086. Μμ8. 1084}7. 
πρὸς ὀρθὴν (πρὸς ὀρθὰς) τέμνειν, συνάπτειν αἱ Οαδ. 212}26. 
μβθ. 868 "2. γ8. 818 514. μχ]. 849 586. πις 4. 918 59. 
ι54. 8971 Ῥᾷά͵ 416 (πρὸς ὀρθὴ ΒΚ). οἵ ὄρθιος. κατ᾽ ὀρθὰς γω- 
νίας κ4. 390 82. τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαὶς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας 
οἵ τρίγωνον. ---- ῶ. νόμοι ὀρθοί, ὀρθότατοι Πβδ. 1368 228. 
γ18.1283 88. τὸ ὀρθὸν ληπτέον ἴσως, 16 πρὸς τὸ τῆς 
πόλεως ὅλης συμφέρον ΠγΎ 18. 1288 Ρ40. πολιτεῖαι ὀρθαί, 
ΟΡΡ ἡμαρτημέναι, παρεκβάσεις Π6. 1219 318, 20. 7. 1279 
424. 11. 1282}12. 18. 1284}4. 14. 1284 87. 18. 1288 
438. δ 2. 1289 827 ἃ]. ηεη9. 1241 ῬΩ217. πολιτεία ὀρθοτάτη 
Πδ8. 1298 "25, νὃς πᾶς ὀρθός" ὄρεξις δὲ ᾧ φαντασία καὶ 
2 ΝΙΝ ᾿ " ’, ἈΝ , ΄ν 

ὀρθὴ ἢ ὑκ ὀρθή ΨΎ1Ο. 488 326. τὸν λόγον ἀληθὴ εἶναι ὦ 
τὴν ὄρεξιν ὀρθήν Ἠζ2. 1189.524. ὁ ὀρθὸς λόγος τίς ΗζῚ. 1188 
520-84. ε15. 1188 510. ηεηβδ. 1229 39,7, οἵ λόγος Ρ 487 
418. ἐκ ὀρθὸς ὁ διορισμός ἨΕ11. 1186}8. -- ὀρθῶς. 1. τοῖς 
ἀνθρώποις ὀρθῶς ἑστῶδσιν Ζμὸ10. 689}"19., βορὰ ἐοτί βογ δθη- 
ἄσπι ὀρθοῖς. ---- 2. ὀρθῶς ἔχειν, νομίσαι, τὴν ὑπόληψιν λα- 
βὲν Ἠε14. 1131}1. μα8. 389 26. β2. 884 528 8]. υκ 
ὀρθῶς λέγειν, ὑπολαμβάνειν ὅμα1. 641515. δ2. 671 56. 
10. 681 326 δ]. ὀρθῶς ᾿Αγαάθων (πὶ λέγει) Ηζῷ. 1189 "9. 
ὀρθῶς κείμενοι νόμοι Πβ4. 1262 Ρδ. κατ᾽ ἀρετὴν τὸ ὀρθῶς 
Ηδδ. 1122 "29. σκοπεῖν περὶ τῷ ὀρθῶς ὶ μὴ ὀρθῶς Πβ9. 
121011. ἔστιν ὑδὲν ἧττον ὀρθῶς Ἠε14. 1187}11. ὁρ- 
θῶς ἰ ᾳ ἐρθῶς ἔχει, ς ἰαβηίεῖνο οἵ ἔχειν Ρ 806516. ὀρ- 
θῶς ουπὶ νἱ φυδάκιη ἰπ ὅπ δηπθοίαίὶ ροβίζατα (οὔ εἰκότως 
Ρ321944) ηεη10. 1248 210. --- λέγων ὀρθότερον Φδ 18. 
222}19. 

ὀρθότης, οἵ ὀρθός. --- 1. ὀρθότης, ορρ κάμψις, ἐγα ἀκαμ- 
Ψψία 2μβ9. 6645. 8. 654 "24, ἡ τὸ μῆκος ᾧ τὴν ὀρθό- 
τητα συνέχυσα τῶν ζῴων καὶ ῥάχις ἐστίν Ζμβ9. 654 "18. 
--τ ἡ ὀρθότης τῆς κεφαλῆς Ζμβ1. 658 518, τὸ ἀνθρώπυ 
ζ1. 4086. Ζμβι4. 658 .522. --- 2. ἔστι περὶ αἴσθησιν 
ἐρθότης ὁ ἁμαρτία τβά. 111 "16, 18. ὀρθότης ὀόξης, δὶια- 
νοίας, βυλῆς Ηζ 10. 1142 "8- 82 (ορρ ἁμαρτία δ10). ὀρ- 
θότης ἡ κατὰ τὴν τέχνην ποϑδ. 1461 Ρ24. 

ὀρθὺν τὰ ὀιεστραμμένα τῶν ξύλων Ηβ9. 1109 "1. --- τὰ 
πίπτοντα τῶν κηρίων ὀρθῶσιν αἱ μέλιτται Ζιι40. 625.411. ἡ 
θερμότης ὀρθοὶ τὰ σώματα Ζμγθ. 669 "4. ἐδὲν ὀρθῶσθαι 
δύναται φορτίον ἔχον Ζμβ10. 658 "9. 

ὄρθιος. οἱ νόμοι ὄρθιοι οἱ ὀξεῖς χαλεποὶ ᾿ἦσαι πιθ81. 920 0 ὄρθριος. σεισμοὶ ὄρθριοι μβ 8. 861 .521. ὄρθριαι σιωπῶσιν αἱ 
520. --- ὅταν μὲν γὰρ πρὸς ὄρθιον (πρὸς ὀρθὴν οἱ ΟΔρρ6}16) 
ἡ διάμετρος ἢ τῷ κύκλυ τῷ ἐπιπέδῳ μχϑ. 851 Ὀ27. 

ὀρθογώνιος Ψβ2. 418511. 
ὀρθοὸδοξεὶν περὶ τὴν ἀρχήν Ηγ9. 1151 "19. 

μέμτται Ζι40 621 524. 

ὄρθρος. περὶ ὄρθρον Ζιιϑ4. 619 "21. πρὸς ὄρθρον μββ8. 866.520. 
πρὸς τὶν ἕω ἢ περὶ τὸς ὄρθρυς μβ8. 861 526. --- ὄρθρος 
ΟΟΥΤ νἱἀθίυν πκςϑ. 941511. 

ὀρθόνοτος, Εἷὰβ ποῃιῖπα ναι σϑ718 ΡΊ. 238. 1521}26. εο Ορθωσία ἌΑρτεμις θ116. 841 ιν : 
ὀρθοπραγεῖν. πότερον ἀρετὴ τὸ ὀρθοπραγεῖν Πα18. 1260526. ὀρίγανος, ἡ. μύρμηκες ὑπ᾽ ὀριγάνυ ἐκλείπυσι τὰς μυρμηκίας 

Δ 

ἁμαρτίαι περὶ ὡς ὀρθοπραγεῖ ὁ σώφρων ἡηεγ2. 1280 6. 
ἐρθός. 1. καὶ ἵππος ὀρθ στᾶσα προΐεται τὸ ἔκγονον, ορρ κα- 

τακεῖσθαι Ζιζ22. 516 "25,28. οἱ ἐχῖνοι ὀρθοὶ μίγνυνται, ἀϊδὲ 
ἐπὶ τὰ πρανὴ ἐπιβαίνειν Ζγαδ. Τ11 080. ἡ βεφαλὴ πᾶσι τοῖς 60 
ἔχυσιν ὀρθότατον Ζμβ10. 666 "9. ἄνθρωπος μόνον τῶν ζῳων 

Ζιὸ 8. 884 "22. χελῶναι, πελαργοὶ πῶς χρῶνται τὴ ὀριγάν 
φαρμάκῳ θ11. 881328. Ζιι6. 612"16, 84. ἡ ὀρίγανος καὶ 
δάκνει τω ὀφθαλμώ πκ22. 925 "29. οἴ λαϑ. 958 "8. ἡ ὀρί- 
γανος ἐμβαλλομένη τῷ γλεύκει γλυκυν ποιεῖ τὸν οἶνον πκϑ5. 
920 582. --- ὁ ὀρίγανος. τῷ ὀριγάνυ ποῖος ὁ χυμός φτα8.818 

ὕυυ 2 ᾿ 



δ24 ὁρίζειν 

586. δ. 820 485. (Οτί ξαπαπι μογαοϊθοιίοαπι ζ, οὔ ογοῦϊ συμ ζ»- 
Ετγδδ8 181.) 

ἐδίξειν (εἴ γϑτ θα ύθτ α8ὰ8 Υ͂ ὅρος). ὁρίζυσι τις τε ὀξεῖς ἡ τὺς 
πλατεῖς ὀδόντας. οἱ καλύμενοι κυνόδοντες Ζιβ3. 501 ὃ 6.Ζμγι. 
661}9. ὁ ὑμὴν ὃς ὁρίζει τὸ λευκὸν ᾧ τὸ ὠχρὸν ἀπὸ τύτυ ΖγΎΎ2. δ 
1529. ὁ ὁρίζων κύκλος. ὁ ὁρίζων τὴν οἰκυ μένην, ὁ τῷ δρίζοντος 
κύκλος Ὁβ14. 29184. ΜΒ1. 865.529. 6. 868 527. ἄνυνθεν, 
ὑπὲρ τῷ ὁρίζοντος μα 8. 848518,.82. --- ἀρχαὶ ὡρισμέναι 
ἀριθμῷ, ορρ ἄπειρα Μβθ6. 1002 "18,21 (ἀφωρισμέναι ἀριθμιῇ 
517). γά. 1006 1,4, θ. ὺ μόνον τὴν κίνησιν. τῷ χρόνῳ μέ- τὸ 
τρῶμεν, ἀλλὰ αὶ τῇ κινήσει τὸν βόνον διὰ τὸ ὁρίζεσθαι ὑ ὑπ 
ἀλλήλων 4812. 220 "16. τὸν, χρόνον γνωρίζομεν, ὅταν ὁρί- 
σωμεν τὴν κίνησιν, τὸ πρότερον ὼ ὕστερον ὁρίζοντες ΦδΙ1. 

219 522, οὗ 218 580, 82. πόση τις ἡ πρᾶξίς ἐστι τῷ χρόνῳ 
ὁριεῖ Κο. ὅ 5, μὴ κατὰ χρόνον ὁρίσαντας Αα]δ. 8458. εἰ 16 
οἱ τόποι ὡρισμένοι ἢ πεπερασμένοι, ἢ τὰ σώματα ἔσται 
πεπερασμένα Οαθ. 218 314. ἀποκεκριμένον ἀναγκαῖον εἶναι 
τὸ αἴτιον ᾧ ὡρισμένον μβ9. 869}29. τὸ , σῶμα ὥρισται 
ἐπιφανείᾳ, Μβδ5. 1002 86. διαστήματα τρία, οἷς ὁρίζεται 

σῶμα πᾶν Φδι. 209 35. ὁρίζεσθαι ὑπὸ τῆς φυσικὴς θερ- 30 
μότητος ὼ ψυχρότητος μδῶ. 819}84. 8. 880519. 4. 881 
581. ἡ θερμότης ὶ ψυχρότης δρίζυσαι καὶ Ἂ συμφύυσαι ἢ με- 
ταβάλλυσαι τὰ ὁμογενῆ ὼ τὰ μὴ ὁμογενὴ μδι. 818 1ὅ, 
οΓ 319510. σῶμα ὡρισμένον οἰκείῳ ὅρῳ μδδ. 882 422. 4. 
882 52. τὸ ὡρισμένον καὶ χ συνεστηκός μὸῦ. 882 524. τὸ μὲν 3. 
ὁριζόμενον τὸ μέσον, τὸ δ᾽ ὁρίζον τὸ πέρας Οβι8. 298 "18." 
τὸ μὲν ἄνω τῷ ὡρισμένα, τὸ δὲ κάτω τῆς ὕλης Οδά. 812 
416, τὸ εἶδος ὁ ὁ μορφή, οἷς δρίζεται τὸ μέγεθος καὶ ὼ ἡ ὕλη 
ἡ τῷ ̓ μεγέθας, ὭΣ 209 νά, ἡ δύνα μις ὡς ὕλη καθέλν ὅσα 
ᾧὶ ἀόριστος τῷ καθόλυ καὶ ἢ ἀορίστυ, κἡ δ᾽ ἐνέργεια ὡρισμένη 80 
ἈΚ ὡριτμένυ τόδε τι ὅσα τὐδέ τινος Μμι10. 1087518 (οἴ 
ἀδικεῖν ἕνα καὶ ὺ ὡρισμένον, οΡρΡ τὸ κοινὸν Ῥα 18. 1318 "22, 
24. ὑκ ἐξ ἁπάντων τῶν δοκυντων" ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ὡρισμένων 
λεκτέον οἷον τοῖς κρίνυσιν Ῥβ22. 1895 082. ἐν ταῖς ὡρισμέ- 
γαις τέχναις Πα4. 1258 "28). -- τὸ τεταγμένον ὼ τὸ 85 

ὡρισμένον πολὺ μᾶλλον φαίνεται ἐν τοῖς ὀρανίοις ἡ περι 
ἡμᾶς Ζ2μαι. θ641518. ὅσα τεταγμένα ὺ ὡρισμένα ἔργα τῆς 

φύσεώς ἐστιν Ζγεϊ. 118 "4. τὰ υἱρισ μένα ὑπὸ τὴς νομοθε- 

τικῆς νόμιμά ἐστι Ηε8. 1129 Ὁ18. οΥρὶ. 1420 526. νόμισμα 

τὸ πρῶτον ὁρισθὲν σταθμῷ Παϑ. 1251 589. ἁπλῶς ὁρίσασθαι 4“ 
τὸ τιμήματος τὸ πλῆθος Πὸ18. 12978. ἐπί τισιν ὡρι- 
σμένοις ΠΎ14. 1288 Ρ22.. χρόνοι ὡρισμένοι, ὁριζόμενοι ΠΎ1. 
1215 526. 18. 1284 8222. 14. 1285 384. ρ389. 1446 425. ὁ 

κατὰ τὴν ἀρχὴν ὡρισμένος ἄρχων, ΟΡΡ ὁ ἀόριστος ΠῚ. 
1215 "1δ. --- ἐπεὶ πρὸς τὴν αἴσθησιν πάντα κρίνομεν τὰ 45 ὁρισμός. 

αἰσθητά, δῆλον ὅτι ὶ τὸ σκληρὸν ἢ μαλακὸν ̓ ἁπλὼς πρὸς 
τὴν ἁφὴν ὡρίκαμεν μ84. 8382 319. ὁ λόγος ὁ ἄκρατος κα Ὄ 

κωλύων τι τὴ διανοίᾳ ὁρίσαι Μγ4. 1009 56. ὥρισται ἤδη 
πᾶν ὃ δόξα ἐστίν ΗζΊο. 114211. ἀρετὴ ἐν μεσότητι, ὅσα, 
ὡρισμένη (Βτγάμβ, ὡρισμένη .ΒΙ) λύγῳ ὺ ὡς ἀν ὃ φρόνιμος 80 
ὁρίσειεν Ἠβ 6. 1107.51. τὸ ἀγαθὸν ὡρίσθαι. τὴν ὁ᾽ ἡδονὴν 
ἀόριστον εἶναι, τὸ ὡρισμένον τῆς τἀγαθῷ φύσεως, ὡρισμένη 
φύτις ἩκΣ. 1118816. 49. 1110.420. 12. 1248 28. οἱ 
περὶ τὰ πάθη λόγοι ὁμοίως, ἔχυσι τὸ ὡρισμένον τοῖς περὶ ὦ 
εἰσιν Ηι2. 1165 518. --- τὴ ἀφὴ ὥρισται τὸ ζὴν (ἴξαθ π- δ5 
ἴΌΣΒ 80 Υἱδ οοηβθ αϊταγ), ἄνευ γὰρ ἁφῆς ἀδύνατον εἶναι ζῷῴον 

Ψγ!8. 485}16. πάντα τῷ ἔργῳ ὥρισται Πα 2. 1258 528. 
πολίτης, ὀλιγαρχία, τίνι ὁρίζεται ΠΎ.. 1218 322. ζ2. 1811 
589. --- οἱ πρὸς εὐτυχίαν ἢ δυστυχίαν ὡρισμένοι (ἀεδιϊπαι) 
πο11. 1463 "82. --- πιοὰ δρίζομαι, Ἰορίοθ ἴ 4 ἀοβπίτο. τὸ 80 
εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον, ὃ ὁριζόμενα λέγομεν τί ἐστι Φβι. 

Ν ὀρίνεσθαι. τὰ ἀναζεῖν ὺ τὸ ὀρίνεσθαι τὸν θυμὸν ὦ 

ὁρισμός 

198 5, τὸ τί ἐστι ζητεῖν καὶ κ᾿ ὁρίζεσθαι Μει. 1026 "4, Αδ, 
9871 .321. τὸ τί ἣν εἶναι ὼ τὸ ὁρίσασθαι τὴν ὕσίαν ἐκ ἦν 
Ζμαι. 642 3206. ὁρισάμενοι Ε λαβόντες τὸ τί ἐστι συλλο- 

γίζονται Ρβ28. 1398 527. εἰ ἔστιν ὁρίσασθαι ἢ ἢ εἰ γνωστὸν 
τὸ τί ἣν εἶναι ΑὙΖ22. 83 088. ἔδει ἢ ὁρίσασθαι ἃ ὑποθέσθαι 
ἥ ἀποδεῖξαι Γβ6. 8338"25. ἐρίζεσθαι καθόλυ Μμ4. 1018 
518, 28. ὁδ᾽ ἰδέαν ὠδεμίαν ἔστιν ὁρίσασθαι Μζιδ5. 104058. 
ἀθ ποίίουῃθ τῇ ὁρίζεσθαι οἵ ὁρισμός. ἴοτηνα δοίίνα ὁρίζειν 
Ἰορίοδ ἀοβηϊοηὰϊ βἰριϊβοδίϊουθ πο ψιἀθίυγ ἀδατγρατὶ (εἰ 
ὁρίζοι τὸ ἱμάτιον ὡς λευκόν Μζ 4.1029 584. βου δθυάυτῃ 
νἱ δία ἘΣ τὸ 60}] "82. μόρια ἐνυπάρχοντα ὁρίζοντά τε 
ὼ τόδε τι σημαίνοντα Μὸβϑ. 1011}17 ἀδ ποιίβ ποίϊοπετα 

οομ βου αθη 8 ἀϊοΐαπη δϑῦ; πθ6 τορυρπδῦ, αυοὰ ὁ λόγος 
ἀϊοίταν ὁρίζειν: ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρξει τῷ ὁρίζοντι τὴν ἀσίαν 
αὐτῶν Ζμὸ δ. 618 134). ἕοστωϑ τηθᾶϊα δοῦδνο βθηβι ἰθρίθαγ, 
οὺπὶ ἀμρ 66 ϑοουδαῖίνο ὁρίζονται τὸς ἀρετὰς ἀπαθείας εἷπὶ 
Ηβ2. 1104 024. 8. 1108 084. γ9. 1115.39. ε8. 1182 22. 

ζ18. 1144 22, ΚΒ. 6518 δἷ, οὺπὶ 866 οἱ ἀκὶ τὸ ζὴν ὁρί- 
ζονται δυναμει αἰσθήσεως Ηιϑ. 1110.316. 4. 1166310. Ψψαϑ. 
406}10. Πό9. 1294 388. ὁ ὁριζόμενος τζ1. 189 528,}18. 
4.141}}28. 9. 147}}12. μα8. 8466. ὁρίσαιντο Ψψαὶ. 403 
429.. ὁριεῖται Μζ10. 1085 "17. ὡρ: σται ϑοῖ τζι. 189 588. 
2.1404, 4.141 524,81, 88 δ2 ΑἹ]. υὐρισμένος Ζμα4. 644 
δῶ, πῶς ὁριστέον Μκῖ. 1064521. Ηδ14. 1128 325. -- 

Ραδβδῖνθ. ἡ αἰδὼς ὁρίζεται φόβος τις ἀδοξίας Ηδ15. 1138 
δ. οἷς αἱ φιλίαι ὁρίζονται Ηι4. 1166 Ἀ2. ΜζΊ0. 108510. 
τὸ ὁριζόμενον τζ4. 141 024. δ. 148.310. 8,146 586. 9. 147 
018. 11. 148}88, 84. ΜζΖΙ1. 1081 328 Δ]. τὸ ὁρισθέν τζ. 
145 085. ὁρισθήσεται Φγϑ8. 202 "24. --- τβθίοσίοθ ὁρίζεσθαι 
" 4 Ραγίθπι ΔΙΙχυδπὶ οΥδίϊΟη 8 φοποϊαθτθ, αὐτὸ τὸ μέρος 
δρισαΐμενοι πάλιν ἕτερον προθησόμεθα,, ἐπὶ τελευτὴ γνώμην 
εἰπὼν ὅρισαι τὸ μέρος δὶ πὶ ρ88. 1489 428, 29, 88. 86. 1441 
420, "2. --- δριστός. τὰ ὁρισταῖ, οΡΡ οἱ ὁρισμοί Μβ38. 

998 06. --- ὡρισμένως. ὡρισμένως εἰδέναι τι Κι. 8 386, 
17, 19. γα ἀφωρισμένως 515). ἁπλῶς ἔνδοξον ἢ δ ὡρισμέ 
νως, οἷον τῷδι τινι τθδ. 159 δι, τὰ μὲν (πρός τι) λέγεται 

κατ᾽ ἀριθμέν, ἢ ἁπλως ἢ υἱρισμένως πρὸς αὐτιὺὺς ἢ πρὸς 
ἕν Μὸ 18. 1020 588 ΒΖ. 

ὁρικό Σ ὁρικαὰ πάντα λεγέσθω τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν ὄντα μέθοδον 
τοῖς ὁρισμοῖς ταῦ. 102 49, δ. θ. 102 584. 

ταράτ- 
τεσθαι λέγωσιν αὶ "κακῶς ἀλλ᾽ οἰκείως πχζϑ.. 941082. 

ὄριον. ἐπιμέλεια τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλυς ΠΖ΄ 8. 1821 
ΒΩ]. 

Ῥτορτῖο βϑῆβὰ (οἴ ὅρος, ὁρίζ εἰν). ἀκριβὴς ἐν τοὶς 

τοιύτοις ὑκ ἔστιν ὁρισμός, ἕως τίνος οἱ φίλοι Ηθ9. 1159 "4. 
-- ῥρτορθ υδῖν!β ὁρισμός Ἰορίοαπι μαθθὲὺ νἷπλ 86 εἰ ξαϊβοι 
ἀοβαηϊθίοποιι. ὅσοι ὑπωσῶν ὀνόμα Ὁ τὴν ἀπόδοσιν ποιῶνται, 
ΠῚ ἀποδιδόασι τὸν τῦ πράγματος ὁρισμόν, ἐπειδὴ πᾶς ὁρι- 
σμὸς λόγος τίς ἐστιν τα4. 1024. Μζ 10. 1084 "20. . 12. 
1087 Ν12, 25. 4. 1080}18. ηθ0.1045812. ὁ λόγος. ὅ τὸ 

ὄνομα σημεῖον, ὁρισμὸς νεται ΜΙ. 1012 224. τὸν ὁριζό- ᾿ 
μενον δεῖ λόγον ἀντὶ τῶν ὀνομάτων ἀποδῦναι τζι!. 149 32. 

ὁ ὁριζόμενος δείκνυσιν Ε τί ἐστι ἡ τί σημαίνει πύνομα ΑδΊ. 
9226. ὁ ὁρισμὸς τί ἐστι δηλοῖ, λόγος ἐστὶ τῷ τί ἐστι, 
λόγος ὁ δηλῶν τὸ τί ἐστι Αδϑ. 91.51.10. 98 Ρ29, 839, 94 
411. εἴ Φβτ. 198 “17, 16. ὁ ὁρισμὸς ὥσιας τις γνωρισμός, 

ὁ δηλῶν λόγος τὴν ἐσίαν, τῷ τί ἐστι ὼ σίας Αδ 8. 9016. 
τε. 180 "26 Αδϑ. 9080. οὗ Ζμδδ. 618 484. ἐστὶν ὁ 
ὁρισμὸς Ε τὰ τί ἦν εἶναι λόγος Μζ ὅδ. 1031 “12, οὔ Ἰοοοϑ 

8δν τί ἦν εἶναι Δ]]αἴοΒ. ἱπάθ θοπερηαίξατ (εἔ τί ἦν εἶναι 



ὁρισμός - ὁρμή δῦ 

οἱ εἶδος Ρ2198 838-54) υἱ εἰ τῷ εἰθυς ὁ ὁρισμός Μζ11. Ὁγ, οὗ 1. 1012.222. τέπος ἐξ ὁριόμᾷ Ῥβ28. 1898 515. 
1036329 (οὗ ὁρισμὸς ᾧ λόγος δὰ εἰρηϊβοιῃάδηι οδύβδιη δῆλον, φανερὸν ἐκ τὸ ὁρισμᾷ Αα14. 82 "40, 88 525. Ρββ. 
ζοσποδῖοπι ᾧβϑ. 200 38, ὁρισμός, ορρ συμβεβηκός ΑὙ12. 1880 "4, Μιδ. 1056.518. ἀνάπαλιν τὸ συμβεβηκότα συμ- 
18.518. Ψα ὅ. 409 "18), εἴ αποπίδια εἶδος ἰπ 86 οοπεϊποῦ βάλλεται μέγα μέρος πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐστιν ψα!. 
τῶν καθ᾿ ἕκαστα ἰπὰοβηϊΐατα, παὐ]εἰταἀΐποῃ (Μβ 4. 999 402 "21. --- Σωκράτης ἐ χωριστὰ ἐποίει τὲς ὁρισμός Μμά. 
541), ἀεὶ πᾶς ὅρος καθόλυ, τὸ καθόλυ αὶ τῷ εἴδυς ὁ ὁρισμός 1078}81. 
Αδι8. 975026. Μζ11. 10836529. Α6.981}8. μ4. 1087 ὁριστικὸς λόγος Μη8. 1048 581. Φαϑ. 188}28. Ψβ2. 418 
581. --- μόνης τῆς σίας (ἰμῦ ρτίπιδπι οαὐθροτίδηη, ΟΡΡ ὁ4, ὁριστικὴ ἡ φρόνησις τζϑ8. 141 51. 
τῶν ἄλλων κατηγοριῶν 32) ἐστὶν ὁ ὁρισμός Μζὅ. 10811. ὁρκίζ ειν. ᾽Αγαμέμνων ὁρκίζων ἐν τῇ μονομαχίᾳ 144. 1502 
18.1039."90. ΑδΤ. 92 029. ὁ πρώτως ᾧ ἁπλῶς ὁρισμὸς ἃ ̓ὸ "80. ᾿ 
τὸ τί ἦν εἶναι τῶν ἐσιῶν ἐστίν Μζ 4. 1080 "5,"7-17, ββοΔ ὁρκίν Διὸς ὕδωρ θ152. 845 "88. 
ὁ ὁρισμὲς ὥσπερ ἢ, τὸ τί ἐστι πλεοναχῶς λέγεται Μζ4. ὅρκος τῶν θεῶν ὕδωρ, ἡ Στύξ ΜΑΞΒ. 988 081 ΒΖ. πλατέος 
1080517, υὖ αυοἀδιηιποᾶο οἰΐδιῃ δὰ για α8 οδίθροῦῖα8 ὅρκα (Επρ 119) Μβά. 100016. ὁ ὅρκος ἦν τῦ σκήπτρυ 
τοξογαίυσ. τῶν σιῶν τῶν αἰσθητῶν τῶν καθ᾽ ἕκαστα ὅθ᾽ ἐπανάτασις ΠΎ14. 1285 "12. ὅρκους ἐναντίως ὀμνύναι Πεϑ9. 
ὁρισμὸς ὄτ᾽ ἀπόδειξίς ἐστιν, τῷ συνόλυ ἤδη ἐκ ἔστιν ὁρι- τό 1810 7. ὅρκοι, πίστις ἄτεχνος Ῥα1δ. 1877 571-}11. ρ18. 
σμὸς Μζ15. 1089 528. 10. 1086 35. --- πῶς δεῖ ἀποδιδόναι ἀοῦ ρ18. 1482588. βλάπτειν τὺς ὄρκες, ἀἶδι ἐπιορκεῖν 148. 
τὸς ὁρισμές (τὸς ὅρυς) τζ. ἐθέν ἐστιν ἐν τῷ ὁρισμῷ πλὴν 150211. : 
τό τε λεγόμενον γένος ἃ, αἱ διαφοραί Μζ12. 1081}29. 17. ὁρκῶν. Ἥρα ὁρκῶσα τὸν Δία 151. 1504 "28. 
1051 57 (οἱ ἐκ διαιρέσεως ὁρισμοί Μζ12. 1081 528). ὁ διὰ ὄρκυνες (100 Ῥὰν 188). γένος τι ἰχθύων, ἐν τῷ πελάγει 
τῶν γενῶν, διὰ τῶν διαφορῶν ὁρισμός, ορρ ὁ ἐκ τῶν ἐνυ- 20 Ζιε10. 548 Ρδ. (οΥίκδῃ8β γϑῦβ ὙΒοιδθ, δἰχο! θα οἱ 86] ρὶ- 
παρχόντων Μβϑ8. 99818. η8. 1048 320. ὁ ὁρισμὸς ἐκ γένυς ἀθζ ΑἸθοτὶ, οὔ ΟΠ] 577. 5 1286. Μ 279. ϑοοιιθοῦ 6]8 
ὺ διαφορῶν ἐστί ταϑ. 108 Ρ15. ζά. 141 25. η8. 168 }14. Ἰοηρα Καὶ 647, 4. Γι νυβοῆη Ζοοὶ ἀ68 Ταϊτηυᾶ 258. ρἰδβοὶβ 
ὅς. 140 428. 6. 148 "8, 19. τὸ γένος πρῶτον ὑποτίθεται τῶν ἱποίυβ ΑΖΙ1 187, 52.) 
ἐν τῷ τί ἐστι λεγομένων τζδ. 142 528, τὰ γένη ἀρχαὶ τῶν ἑρμαθὸς νεοττιῶν Ζιζ 1. 5598. σωρὸς ἣ ἑρμαθὸς ψάμμν 
ὁρισμῶν Μββ8. 998 "5. δὲεῖ θεῖναι εἰς τὸ οἰκεῖον γένος, εἰς τὸ Ψββ. 419}24. 
ἐγγυτάτω γένος τζ1. 189 3428. ὅ. 148 315-28. τὸν ἴδιον τῆς ὁρμᾶν. 1. ἔγδῃ8. ρ488 ὁρμᾶσθαι: τὸ ὑπὸ τὴν γὴν ὡρμημένον 
ἐσίας λόγον ταῖς περὶ ἕκαστον οἰκείαις διαφοραῖς χωρίζειν πνεῦμα μββ. 368510. τὸ ἔλαττον, κἂν ἅμα ὁρμηθὴ, θᾶτ- 
εἰώθαμεν τα 18. 108 "4-6. ὁ ὁρισμὸς λόγος ἐστὶν ἐκ τῶν τὸν γίνεσθαι πέφυκε τῶ μείζονος Ζγεϑ. 188 088. --- 2. ἱπέτ. 

σι 

διαφορῶν, ἡ τελευταία διαφορὰ ἡ σία τῷ πράγματος ἔσται ὅταν ὁρμᾷ τὰ καταμήνια ἢ μέλλη ῥήγνυσθαι Ζιη2. 582 59. 
ᾧ ὁ ὁρισμός Μζ12. 1088 38, 99,20. εἰς τὸ κατασκευάζειν 80 ἔμβρυα πρὸς τὴν ἔξοδον ὁρμῶντα Ζιηβ. 586 δ. ὁρμᾶν πρὸς 
ἣν τριῶν δεῖ στοχάζεσθαι, τὸ λαβεῖν τὰ κατηγορύμενα ἐν συνδυασμὸν, πρὸς τὴν ὀχείαν, πρὸς ἀφροδισίων χρῆσιν Ζιεδ. 
τῷ τί ἐστι, ἢ ταῦτα ταξαι τί πρῶτον ἢ δεύτερον, ᾧ ὅτι 5842 824. 14. 5460 15. ζ19. 5714 518. η1.581}12. λύκος 
ταῦτα πάντα Αδ18. 971528, 9680. τα τοιαῦτα ληπτέον ὁρμᾷ πρὸς θήραν Ζιι89. 628 511. ὁρμᾶν πρὸς δυσώδη Ζιε19. 

ἄχρι τύτυ, ἕως τοσαῦτα ληφθὴ πρῶτον, ὧν ἕκαστον μὲν 552 08. ἡ ἀναθυμίασις ἔσω ἢ ἔξω ὁρμᾷ μββ. 8686 48,10. 
ἐπὶ πλεῖον ὑπάρξει, ἅπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλέον Αδ18.96582. 85 ὅταν πάλιν εἰς τὐναντίον ὁρμήση πνεῦμα μγ1. 810}12. 
ὁ δρισμὸς ἴδιος λόγος ἐστίν" ἀντιστρέφειν δεῖ, εἰ μέλλει ἴδιος οἵ β8. 8368519. ἐλθεῖν τὸ διῶκον, ὅθεν ὥρμησε τὸ φεῦγον 
ἕἶναι ὁ ἀποδοθεὶς ὄρος τζ 1.1389.381,"4. 1. 149 022, η4. Φζϑ9. 239511. --- ὅταν ὁ ἀκροατὴς ἔτι ὁρμῶν ἐπὶ τὸ πόρρω 
15411. δ. 154}Ὁ2, 10-12. πλείυς ὑκ ἐνδέχεται τῷ αὐτὰ ἀντισπατθὴ παυσαμένυ Ῥγ9. 1409 "20. οἱ ἐφ᾽ ἑκατέραν 
ὁρισμὲς εἶναι τζ 4.ὄ 141 582 -"2. 5.142 8. 14. 161 384, τὴν ποίησιν ὁρμιῶντες κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ποά. 1449 58. 
516. χαλεπώτερον ὅρον κατασκευάσαι ἢ ἀνασκευάσαι τηδ. «0 ὃ θυμός, ἡ ἐπιθυμία ὁρμᾷ πρός τι, ἐπί τι Ἠη1. 1149 381, 
ζ14. 1516. η2. 158.52 (εἴ ὁρισμῷ ὐκ εὐπετὲς ἀποδᾶῶναι, 85. αρῶ. 1250511. 4. 1250 541. δ. 1256018. ὁρμᾶν ὁ ἱπῇ, 
τὴ ὁὲ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς συνηθείᾳ πειρατέον γνωρίζειν ταὶ ά. ὁρμήσαντες ἐναντιῶσθαι συνεπείσθησαν ΠεΊ. 1801 "14. 
105 526. ὅρον ζητεῖν, ορρ τὸ ἀνάλογον συνορᾶν Μθ6. 1048 ὁρμεῖν, ἀεῇ πο21. 14571}10. αἱ σηπίαι προβοσκίδας ἔχυσιν 
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486). --- τινα τῶ ὁρισμδ μέρη Ὁ τινὰ δ Μζιο. η1.1042 αἷς ὁρμᾶσιί τε ἡ ἀποσαλεύσσιν ὠσπὲρ πλοῖον Ζμὸϑ. θ85 

421. τί τὸ ποιῶν τὸν ὁρισμὸν ἕν εἶναι Μηθ. 8. 1044 5ὅ. 4, 84. [817.1581}94]. 
ζι2. 1081}12, 25. ΑΘ. 92.329. εὖ. 11.318. οὗ ὕληθ. Ὀρμένιον. Εὐρύπυλος κείμενος ἐν ̓ Ορμενίῳ Γ 6968. 1678 519. 
ὁ ὁρισμὸς φοπιραταίαν οαπὶ τῷ ἀριθμῷ Μη8. 1048 }84- ὁρμή. διὰ τὸ ἐγγυτάτω εἶναι τὴν ὁρμὴν τῷ ἀνέμν μβ6. 864 
1044511. --- ὁ ὁρισμὸς τὰ γνωρίσαι χαριν ἀποδίδοται τζ 1. ν5, ἡ ἀρχὴ ἀφ᾽ ἧς ἡ ὁρμὴ τῷ πνεύματος ἐγένετο μβ8. 
139 14. 4. 141 λ27.11. 149.326. ἕκαστον γνωρίζομεν διὰ 868.39. ἡ ἀναθυμίασις ἀκολυθεῖ τῇ ὁρμὴ τῆς ἀρχὴς Ἀβ8. 
τῶν ὁρισμῶν Μββ8. 998 δδ (ορΡ ποῖος ὅρος ῥήτορος ἢ κλέπτου τὺ 86657. ἡ τῶν γυναικείων ΄ ὁρμή, ἡ ὁρμὴ τὴς ὑγρότητος 
τζιὩ. 149 025-80). ὁ ὁρισμὸς ἐπιστημονικός Μζ 15. 1089 Ζιη2. 582 284. 11. 5871 082. προσδέονται τῷ ἄρρενος πρὸς 
582. ὁ ὁρισμὸς ἐκ προτέρων αὶ Ὑνωριμωτέρων τζά. 141526. τὴν ὁρμὴν τῆς τῷ ̓ σπέρματος ἐκκρίσεως ΖΎΎ 1. 150 Β20. 
ΜΑΘ9. 992}82. πῶς δυνατὸν ὁρισμϑ συλλογισμὸν γίγνεσθαι ὁρμὴ α βαὴ οδίοοιίνο, ἡ ὁρμὴ ἡ τῶν ἀφροδισίων Ζιζ29. 
τηβ. 158 "8-22. 56.164528-82. ὁρισμός, ἀϊδῖ ἀπόδειξις Αδ 8. 518}88. ἐὰν (ὁ βθς) ἁμάρτη τῆς ὁρμῆς Ζιζῶι. δ15 516. 
ε«ε , Δ'ὃἷ» νΦν ν,. δι δ» ᾿ , “- ᾽ « - - »“ Δ 
ὁ ὁρισμὸς ἢ ἀρχὴ ᾿ἀποδείξεως ἢ ἀπόδειξις θέσει διαφέρυσα δε. -“--- εἶναι ἐν ὁρμὴ τῷ ποιεῖν ἢ μελλήσει Ῥβ19. 1398 38. 
ἢ συμπέρασμα τι ἀποδείξεως ΑὙ8. 15}81 (οΥ Ττάϊθς, ἀ6 δρομαίᾳ τῆς ψυχῆς ὁρμὴ (ΑΙοϊά, 1 6 δρόμῳ) Ργϑ. 1416 
δὴ Ρ 557). ὁρισμός οοηΐ βγη τὸ καθ᾽ αὐτό Μη1. 1042.18. 424. ὑδεμίαν ὁρμὴν ἔχει μεταβολῆς ἔμφυτον, 8γὰ ἀρχὴ 
ἀϊδθὶ ὅσα ἕπεται τῷ πράγματι Αα 27. 48 ῬΩ, ἀϊδὲ συμβε- κινήσεως Φβ1. 192 018, 14. κινεῖσθαι, πράττειν, ἄγειν κατὰ 
βηκότα: καθ᾽ ὅσυς τῶν ὁρισμῶν μὴ συμβαίνει τὸ συμβε- τὴν αὐτῷ ὁρμήν, παρὰ τὴν αὐτῷ ὁρμήν, δὁγὰ φύσις, προαί- 
βηκότα (16 τὰ καθ᾽ αὐτὸ συμβεβηκότα) γνωρίζειν, κενῶς 8ὺ0 ͵ ρεσις Μὸ 28. 1028 359,18, 28. ὅ. 1015327, 2. Αδ11. 95 
εἴρηνται ψα 1. 402 026. ἐξ ὁρισμῶ ὀιαλεκτέον ΜΎ 8. 1012 41. φύσει ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν Πα2. 



596 ὁρμητικός 

1258.329. ὁρμὴ πρὸς τὸ φιλεῖν ἡμβ18. 1218 17. θυμῷ 
ἔγερσις ἢ ὁρμή ΗὙΎ11. 1116 080. ἐπὶ τἀναντία αἱ ὁρμαὶ 
τῶν ἀκρατῶν Ηα18. 1102 21. ὁρμή, δγῃ ὄρεξις ἡμα1θ. 
1188 "25 (6011 12. 1181 }81). 17. 1189580, 82, ὁρμὴ ἄλο- 
γος πρὸς τὸ καλόν, ὁρμαὶ παθῶν πρὸς τὸ καλόν ἡμβῖ. 1206 
"20,24. ἄνεν παθυς ἡ ὁρμῆς ἡμα20.1191521. ἀρεταὶ φύσει 
εἷον ὁρμαί τινες ἐν ἑκάστῳ, ἡ φυσικὴ ὁρμὴ πρὸς ἀρετήν, 

ὁρμὴ ἄλογος ἡμα 85. 1197 539, 1198 38, 17. ὧν μή ἐστιν 
ἑρμή. ἐδ᾽ ἐνέργεια τύτων ἔσται ἡμα 4. 1185528. τὴ ἕξει 
ὁρμὴν ἔχειν γμαϑά. 1194 521. 

ὁρμητικοὶ πρὸς τὸ ἔργον πβ81. 869 Ὀ18. ζῷα ὁρμητικώτατα ὀρνιθίας., οἱ ὀρνιθίαι πότε πνέυσι" 
πρὸς τὴν ὀχείαν Ζιζ18. 518 "27. ὁρμητικοι, ὁρμητικώτεραι 
πρὸς τὰ ἀφροδίσια πΎ11. 812 22. δ 28. 880512. θύννος 
ὁ ὁρμητικός ἢ 818. 1581.380. --- ὁρμητικῶς (ὁρμητικω- 
τερον) ἔχειν πρὸς τὸν συνδυασμόν, πρὸς τὴν ὀχείαν Ζιζ 18. 
512838,24. θ12. 591 429. 

ἑρμιά. ἀποτρώγειν τὴν. ὁρμιάν Ζιι81. 621 515. 291. 1528 
086. τοῖς στεγανόποσι τὸ ῥύγχος οἷον ὁρμιὰ ἢ τὸ ἄγκιστρον 

Ζμδι3. 698."28. ἀποτείνωσαι τὰς πρυβοσκίδας ὥσπερ ὁρ- 
μιὰς θηρεύυσιν 811. 1581 "88. ; 

ὄρνεον, οἵ ὄρνις 1. τὸ τῶν ὀρνέων γένος Ζγγὅ. 156 510. 
Ζιβ8. 505 324 (οἵ τὸ τῶν ὀρνέων φῦλον ΡΙδὺ Τίπι 91 Ὁ), 
δγω τὰ ὄρνεα, ἕκαστον τῶν ὀρνέων Ζιθϑ8. 698 "26. 6. 89 ὅ 
410. δὃ9. 536 526. τὸ πλεῖστα ὄρνεα" πολλά, ἄλλα τῶν 
ὀρνέων Ζιζ4. 562 "12. 8. 664 57. θ. 568 "8, --- α. πτερωτόν 
Ζιβι8. 505 324. οἰκήσεις Ζι111. 614 "81. --- ὃ, ὀρνέων δια- 
φοραί. γαμψώνυχα Ζμβ18. 651 Ῥ27. ῥιζοφάγα Ζμγ!. 662 
415. μεγάλα θ100. 838 25. μικρά Ζιθ28. 6061. ι29. 
618.480. ἀγελαῖα Ζιι28. 611 "6. τα πεζεύοντα ΖΎΥΙ. 151 
518. τὰ ἔνυδρα, τὰ περὶ τὸς ποταμας ἢ λίμνας ὄρνεα, τὰ 
λιμναῖα Ζιζ2. 659 "21,19. ΖΎΥΙ. 1751 12, ορρ τοὶ ξηρο- 
βατικά Ζιζ2. 559."20 (εἴ τῶν ὀρνίθων οἱ ἐν ξηροῖς διαιτω- 
μένοι τόποις ἘττιοτΐπΒ δποοᾶ πιρὰ ρταθοὰ 2738). τὰ κορα- 
κωδη τῶν ὀρνέων ΖγΎγΘ. 156 21, 80. τὰ ἄγρια. ὁμογενῆ 
Ζιει8. 544 525. ζ1. 568 "28. τὰ ποικίλα χθ. 199}11. τὰ 
ὀχευτικαὰ ἢ πολύσπερμα ΖγΎ1. 151.520. τῶν ὀρνέων τινὰ 
φωλεύοντα 668. 885 51ὅ. οἴ Ζιεϑ. 642 Ρ21. ταλλα τὰ τοι- 
αὔτα τῶν ὀρνέων (ν}] ὀρνίθων) Ζιιδ. 618 "8. ---- ς. τὰ ἔξω 
μόρια. ἕνια τῶν ὀρνέων μεταβάλλει τὸ χρῶμα κατὰ τὰς 
ὥρας, πολλὰ μεταβάλλυσι κατὰ τὰς ὥρας τὸ χρῶμα ἢ 
τὴν φωνήν Ζιθ30. 601}16, ι44. 680."14. 498. πιῖ. 891 
518. ἀναπέτονται τὰ γαμψώνυχα μάλιστα τῶν ὀρνέων εἰς 
ὕψος Ζμβι8. 651 Ρ21. ἔνια λόφον ἔχει Ζιβ12. 504 39. --- 
ἀ. τὰ ἐντὸς μόρια. κύστιν ἐκ ἔχει πιῖ. 891}18. ὄρχεις 
ν8ΆἈ ν. τοῖς ὀρνέοις ὀλίγη περίττωσις, ὁ γίνεται ἡ τῶν κα- 
ταμηνίων ἀπόκρισις Ζμγ1. 610 "11. ΖΎΥΙ. 150 Βδ. --- ἐ. τὰ 
ὄρνεα, οταῖπα6 ΖΎΥΙ. 1518. ἄρρενα, θήλεα, τέκνα Ζιζϑ. 
564 51. .11.614}81. --- Κ' ὅταν ἅπαξ ὀχευθὴ τὰ ὄρνεα 
πάντα σχεδὸν ἀεὶ διατελεῖ ὠὰ ἔχοντα" ὅσα᾽ τιῶν ὀρνέων (ν} 
ὀρνίθων) καθ᾽ ὥραν μίαν ὀχεύει" τὸ τῶν ὀρνέων γένος ἐν 
ἐνίοις ἴσχει μὲν ῴφὰ ἄνευ κυήσεως, ὀλίγα δὲ ᾧ ὀλιγάκις, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὀχείας τὰ πολλά Ζγγ1. 151 38. δ. 156516. α4. 
1118. συνδυασμός ΖγβΊ1. 1484. ἐπῳαζει τὰ πολλὰ τῶν 
ὀρνέων διαδεχόμενα τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι Ζιζ 8. 864 31. τὰ 

10 

16 

46 

δ 

ψψαὰ τελεῦται ἐντός, τὰ ὑπηνέμια ΖγΥΎΊ. 151.528, 84. 1. 151 δδ 
521, --- φ. τῶν ἀγρίων ὀρνέων αἴ τ᾽ οἰκήσεις μεμηχκίνηνται 
πρὸς τὺς βίυς ἢ τὰς σωτηρίας τῶν τέκνων" τὰ ὄρνεα ἢ 

στα ἢ πλείστας ἀφίησι φωνάς, ὅταν ὦσι περὶ τὴν ὀχείαν 
Ζι11. 614}81. 498. 688 39. πολλὰ τῶν ὀρνέων, ὅταν ἀκύ- 
σωσι, μιμᾶῆνται τὰς τῶν ἄλλων φωνάς ακ800 529. διὰ τίν᾽ 
αἰτίαν ἡὶ δειλία ΖΎΥΙ. 150.512. --- ἃ. τὰ πεπνιγμένα τῶν 

Υ᾽ 
ὄρνις 

ὀρνέων θ29. 882 "5. ὅτι δὲν διίπταται ὄρνεον αὐτὴν (Ἰδουπι 
Ανθγπὰπιὶ ἄσρνον) ψεῦδος 6102. 839 322. οὗ ΟΥΑΙ 680. 
ὄρνεον ὑπερίπταται θ81. 886 588. --- ἡ, τὸ ὄρνεον τῶτο, ξυ- 
λοκόπος. σκάλιὸδρις, παάρδαλος Ζιθ8. 598 311,7. 28. 6178. 
τὸν ὁρυοκολάπτην τὸ ὄρνεον θ18. 881 Ρδ. κακόηθες τὸ ὄρνεον, 
πέρδιξ Ζιι8. 618 528. τῶν ὀρνέων οἱ κύκνοι, τὸ κιννάμωμον 

ὄρνεον, ἀετὸς θεῖον μόνον τῶν ὀρνέων Ζιι1. 610 82. 18. 616 
41, 8. 82. 619 "7. --- ὀρνέων πιθ2. 898 827 (ὀρέων οἱ Βδω). 

ὀρνιθάριον. ἡ θήρα τῶν ὀρνιθαρίων θ118. 841 "18. 
ὀρνίθειος. τὰ ὀρνίθεια κρέα κῶφα ὶ ὑγιεινα Ηζ8. 1141 520. 

ΣῊΝ εἰσὶ τῷ γένει μβ5. 
862 528. κά. 895 84, 

ὀρνίθιον. παντοδαπὰ ὀρνίθια, ὀρνίθια καὶ θηρία Ζιι1. 609 516, 
οΓ314. 86. 620 584,}1. θά. 694 511. ἴδιον ἐνίοις συμβαίνει 
τῶν ὀρνιθίων τὸ ἀποψοφεῖν, ὀρνίθιόν τι μικρόν (κέρθιος). εὔπτε- 
ρὸν (ἄποδες) Ζιι49 Β. 688 Ρ6. 17. 616 28. α1. 487 "25. 
τῶν ὀρνιθίυν τεμνομένων τὸ στῆθος ἰχὼρ ὕχ αἷμα ἔχει πνθ. 
484 381. τῶν μικρῶν ὀρνιθίων (ν} ὀρνίθων) ἔνια Ζιὸ 9. 586 
514, ὀρνίθια ν] Ζγα11. 119 58. 

ὀρνιθοθῆραι θηρεύνσι τῇ γλαυκὶ παντοδαπὰ ὀρνίθια Ζιι1. 609 
415. 

ὀρνιθοφάγον ἡ ἱκτις Ζιιθ. 612 14. 
ὀρνιθώδης. ῥύγχος ὀρνιθῶδες Ζμβ16. 659 "271. τὰ σελάχη 

ἔχει τὰς ὑστέρας ὀρνιθῳδεστέρας Ζιζ 10. 564 Ῥ20, Βγῃ τὸν 
αὐτὸν τρόπον ὄνπερ ἐν τοῖς ὄρνισιν Ζγα11. 119 58. οἱ κεστρεῖς 
ἔχυσι τὰς κοιλίας ὀρνιθωδεις Ζμγ14. 615310. τὰ μαλάκια 

εἰ τὸν πρόλοβον μέγαν ἡ περιφερὴ ὀρνιθώδη (παρεμφερὴ 
ὄρνιθι τ 1,.Ο οὲ ΡΙΚ) Ζιδι. 624 "10. Ζμὸ δ. 619 "9 (ᾳαυδεὶ 
δυΐυτα Θαζθ6). οἱ τὴν ῥῖνα ἄκραν λεπτὴν ἔχοντες ὀρνιθωδεις 
φθ. 811 "84. 

ὄρνις. 1. τὸ πτερωτὸν γένος τῶν ζῴων ὄρνις καλεῖται Ζιαδ. 
490.312. τὸ τῶν ὀρνίθων γένος Ζιαὶ. 4868 328. ὃ 8. 833 324. 
9. 586820. ε]. 589818. Ζμα2. 652 010, 14. 4. 654 19. 

γ8. 669 "10. 14. 674}18. δ10. 686}21. 12. 695 519. τὸ 
τῶν ὀρνίθων ἅπαν (πᾶν) γένος, τὸ τῶν ὀρνίθων γένος τὸ 
πλεῖστον Ζιε 2. 589 "21. 8. 542 "2. θ68. 598 Ρ29, ΒΥπ ὄβνις 
Ζιβιδ. 5806 Ρ29. 16. 506 Ρ26. γ20. 521 Ῥ26, ε22. 554519. 
η8. 5861, 171. Ζμγθ. 669 "10. δ11. 692310. 12.098}18. 
Ζπ10. 110}25, 81. Ζγβά. 189 "1, ὄρνιθες Ζγεϑ. 182 518, 
ὁ ὄρνις Ζιβι. 498.328. Ζμγθ. 669}10 (ν1 οἱ ὄρνεις). οἱ 
ὄρνιθες Ζιζ8. 561 54, 562.321. Ζπ0. 109 "21, 710525. 12. 
Τ11 511. 1ὅ. 112 Β22, πᾶς ὄρνις Υ} Ζμὸ12. 695 515, οἱ 
ὄρνιθες πάντες Ζιβ15. 6068 Ῥὅ. Ζγα8. 116}21, 717 82, παν- 
τες οἱ ὄρνιθες Ζιβ12. 504 55, 28, 26. ζ.2. 659 "6. πάντες 
ὡς εἰπεῖν οἱ ὄρνιθες Ζιθ8. ὅ98 "24, ἅπαντες οἱ ὄρνιθες ΖΙζΊ. 
558 010. 2. 559815. 4. 56212. β12. δ04 481, 85. ἡ 6) 
ὄρνις Ζμβ18. 6594. τὰ τῶν ὀρνίθων γένη Ζιζ2. 8.59 522. 
ἄλλα γένη ὀρνίθων Ζμὸ12. 69454. Ζγεθ. 185 26. ἔνια 
γένη Ζιβ12. 504 "2, 6. τὸ τῶν ἀλεκτορίδων γένος, τῶν περι- 
στεροειδὼν πλείω γένη Ζιε18. 544 331,1. ὀλίγον τι γένος, 
ἐν Σκύθαις ὀρνίθων γένος τι, τὸ τῶν ἀλκυόνων γένος πά- 
ρυδρον Ζιθ8. 5894 51, 898 8. ι38. 619}18. τὰ λευκὰ γόη 
Ζ:γ12. 819 87. εἴδη πλείω Ζια1. 486 324. πολλοί, οἱ πολλοὶ 
τῶν ὀρνίθων Ζιθ8. 598 Ῥ24. 16. 600410. γὙ12. 619 38. οἱ 
πλεῖστοι τῶν ὀρνίθων, οἱ ὄρνιθες οἱ πλεῖστοι Ζιζ1. 558 "24. 
βι16. 5806515. τῶν ὀρνίθων τινές Ζγεθ. 186 380. αλλος τις 
τῶν ὀρνίθων Ζιι16. 616 "1 8. δγ68 τοὔδσαπίαν ἰηΐοῦ τα ἔναιμα, 
πολύαιμα Ζιβιδ. δ08 Ρ27. πνθ. 484 "86, ὀΐποδα Ζιηδ. 586 
5] αἱ, ἀνόδοντα Ζμγ14. 614 "20, πτηνά Ζμγ 8. 669 580, 
πτερωτά Ζιγ13. 1951. Ζμβ12. 651 519 α], πτερυγωτὰ 
τῶν ὠοτοκύντων αν10. 475 Ῥ22, ῳοτόκα, θύραζε ψοτοκῦντα 



Υ 
ὄρνις 

Ζια18. 495 "8. Ὕ20. 621 Ρ26. ζ1. 558 10. ΖΎΎΙ. 149517, 
1581324. βι. 182 017, 188." ΑἹ. 

α. υπίνογβθ ἄθϑοῦ. τὸ ὄρνιθι εἶναι ἔκ τινός ἐστι Ζμγθ. 
669 1 (Μ 888). ἡ φύσις τῶν καλυμένων ὀρνίθων, 
ἡ φύσις ἡ τῶν , ὀρνίθων πῶς συνεστηκυῖα, τῶν ἐναίμων δ. 
ὶ τῷ ὄρνιθος ὁσία Ζμγθ. 669."81. διά. 691 "16, 20, 2ιςς 
12. 698 "6. βι6. 669 05-18. ἴδιον μόριον" στόμα, πτέ- 
ρυγες" ἴϑιον ὄρνιθος ἡ ὀασύτης καὶ περὶ τὴν κοιλίαν .Ζι|βι2. 
ὅ04519. Ζμὸ12. 698 "21,511. Φ2. 806 20. τῷ ὄρνιθι 
ἐν τὴ ὁσίᾳ τὸ πτητικὸν ἐστιν. τὸ μὲν μακρόπτερον τὸ τ0 
δὲ βραχύπτερον, Ζμὸ 12. 698}18. α4. 644 320. θερμοὶ 
ὺ ὑγροὶ τὴν φύσιν πιϑ4. 898 "11. τὸ τῶν ὀρνίθων γένος 
ἐστὶ νανῶδες, ἐκ ὀρθοὶ διὰ τὸ νανώδεις εἶναι τὴν φύσιν 
Ζμὴ10. 686 521. 12. 6968. οἵἨ Ζπ710 518. ἰδίῳ μόρια 
ὀλίγα διαφέροντα, ἔχυσιν ἀλλήλων, ὄρνις ὄρνιθος διαφέρει τῷ 
μᾶλλον ἢ καθ᾽ ὑπεροχήν Ζμδ12. 692 58. (Ουνίοτ τόβτιθ 88 
1800). α 4. 644 519. ὅ. 646 θ24, τοῖς ὄρνισιν ὦ γίνεται ὴ 
τῶν κατα μηνίων ἀπόκρισις ΖΥΎΪ. 750 "9. πολυωνυχοι πάντες 

Ζιβι2. 504 86 (ΒΙΠΕΥθΘοΚ ἀθ ἂν ΑΥ 11). ὀλεγόποτοί εἰσιν 
Ζιθ8. 598 "29. 18. 601 Β4, 581. ἔνιοι ἄποτοι πάμπαν, πῶς Ὁ 
πίνυσι Ζιθ8. 5941. 18. 601 "1. 6. ὅϑδ 310. πίάυϑ, οἰκήσεις 
Ζιζ1. 55881 -δδ9 814. 11. 

ὃ. ὀρνίθων διαφοραί. οὗ ΒΙΠοτΌΘοΚ ἂθ νϊδαβ δὸ ΑΥἿ' δόζω 
Ἰπάϊοοπι δὰ ΡδΕ 11. ΑΖι181. 88 92. 171. Μ 292. ϑρὶχ 
250. Ε 9. γαμψώνυχες Ζιβι2. 504 84. 68. 592 329. Ζπ10. 35 
110.526 8]. ἔστι τὰ γαμψωνυχα τῶν πτητικῶν Ζιβ12. 
804 58. οἱ μὴ γαμψώνυχες, εὐθυωνυχοι Ζιθ8. 592}}15. 16. 
8001. σαρκοφάγοι Ζιζῦ. 568.513, 14. θ8. 693 529,}16. 
ὅσοι μὴ σαρκοφάγοι Ζιθ8. 598 529. κρεωφαΐγοι, ὠμοφάγοι 
Ζμὸ 12. 698 48,12 (ἰχθνοφαγῶῦσα ἡ ἀλκυων Ζμει4. 616 30 
482). οἱ γλαυκώϑεις Ζιβ12. 504 326. σκωληκοφάγα τὰ μὲν 
ὅλως τὰ ὁ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀκανθοφαγα, σχνιποφαγα Ζιθ8. 

592 016, 29, 30, 6988. τὰ περιστεροειδὴ Ζιζ 4. 562 58. 
θ3. 898 3524. καρποφάγα. καρποφαγῦντα ὼ ποοφαγῶντα, 

ὅσα ποηφαγα, παμφ΄γοι Ζμὸ 12. 698 815, 6094 57. Ὑ1. 662 85 

ν9, Ζιθ8. 5938518, "25. --- σχιζόποδες Ζι13. 615538, 82 8]. 
στεγανόποδες Ζιβι. 504 87. ι12. 61ὅ 225. Ζμγ!]. 662"10. 
Ζπι1. 1149. τῶν στεγανοπόδων τὰ μὲν βαρύτερα Ζιθ8. 
598 15. μακροσκελεῖς Ζιι50. 682 12. Ζμγ]ά. 614}81. 
ὁ 13. 692 θδ,, ΟΡ βραχυσκελεῖς Ζμὸ 12. 692 "5. οἱ μακρο- 40 
σκελεῖς ἢ στεγανόποδες, γα, οἱ κρορροπύγιοι, ΟΡΡ οἱ 
ἐναντίοι Ζιβι:. 504382. οἱ ὲν ἐπ περὶ τὴν τροφήν, 
οἱ δὲ περὶ τὸς ποταμὲς ᾿ λίμνας βιοτεύσσιν, οἱ δὲ περὶ τὴν 
θάλατταν" δι ὅσοι μὲν στεγανόποδες, ὅ ὅσοι δὲ σχιζόποδες Ζιθ8. 
898 325. τὸ γένος πάρυδρον, οἱ περὶ τὴν θάλατταν Ζιθ5. 46 
5988. 12. 615 520. 84. 62056,9. ὅσοι περὶ ποτα μὸν ἢ 
ἕλη ἢ θάλασσαν διατρίβυσι Ζιι49 Β. 6838 58. ὅσα παρ᾽ ἕλη 
ζὰ, ἔλεια, τὰ περὶ τὰς λίμνας Ζμγ1. 662 "10. 14. 674}81. 
δ12. 8698515. Ζιζ 2. 559.524. ὄρνιθες θαλάττιοι, λιμναῖοι, 
χερσαῖοι [ 341. 1522 080, 82. --- πτητικοί Ζγγ!. 150 "17. 50 
Ζμὸ12. 698 ὉΩ1, 18. Ζιζι. 558 081, ΟρΡ ἐπίγειοι Ζιι49 Β. 
688."80. μὴ πτητικοί Ζιι8. 618 "7, τονικοί {πτητικοί κὸ 

ΚαΖμ 169,14) Ζμὸ 12. 698 512. ὅσοι μετεωρίζονται, παν- 
τες τετραδάκτυλοι Ζιβ12. 504 39. οἱ τάχιστα πετόμενοι 

Ζπιο. 110326. πλωτά Ζιβ12. 5041. ΖμγΎ1. 662 "10. 85 
δι. 694 "7,02. οἱ βαρεῖς ΖΙβ12. 504524. ι8. 618 "6. 
Ζμβι8. 651.528. δ12. 694 871. ἔστι τὰ πληχτροφάγα τῶν 
βαρέων, οἱ πλῆκτρα ἔχοντες ΖΙβ12. 5049. ὁ 11. 588 "19. 
τὰ εὐρυστήθη Ζιδ0. θ63212. ὄρνιθες κυφοί ον 41755. 
--- οἱ μεγάλοι. οἱ μεγάλοι τοῖς μεγέθεσι Ζιὸδ 9. 5830 825. 60 

819. 8869. μείζυς Ζιγ1. 510}81. ζ, 8. 661 58. ἐλάττυς 

ὄρνις 521 

Ζζτ. 568081. δ9. 686 524. οἱ μὴ σωμάτων ἔχοντες μέ- 
γεθος Ζγδθ. 114 028. μυιροί, μικρότεροι Ζιγ1. δ10}88. 
ΖμΎ1. 662 "8. β11. 660 585. --- τὰ μακραύχενα Ζιθδ. 596 
411, πλατύρνγχα ΖμΎ1. 662 312, πλατύγλωττα Ζιβ12. 
504 58. πολύφωνοι Ζιὸ 9. 586 124. Ἴμβιῖ. 660388, 84. --- 
φωλεύοντες, φωλᾶσι πολλοί Ζιθ16. ,2γεδ. 188 Β11, ἐκτο- 
πιστικα ν] Ζμδ12. 694 38. --- μονόχροοι, πολύχροοι Ζγεθ. 
185 Ὁ18, 22, 54, 26, 88. μέλανες, ορρ τὰ λευκαὶ γένη, 
λευκοὶ τὴν χρόαν Ζιγ13. 519 56, ́ . χθ. 1989. 241. 
1522}18. --- ἀγριοι, ὅσα ἥμερα ἥ ἡμερῶσθαι δύναται, 
ἠθάδες Ζιζ 9. 584 "0. ι15. 616 "2. Ε18. δ44 429. [241. 
1522 "22. - οἱ μὲν κονιστικοὶ οἱ δὲ λῦσται οἱ δ᾽ ὅτε κο- 
νιστικοὶ ἅτε λῦσται Ζι.49 8. 638 529. --- πολύγονοι διχῶς, 
ὅσοι πολυτοκῶσι, ορρ ὀλιγόγονα, ὀλιγοτοκῶντα Ζιζ1. 5826, 
28. ΖΥγ1. 1502. 6. 156 }26. δθ. 774 "21, 29. 8. 1105. 

λαγνοι ὦ χωλοί πὸϑι. 880 "84, "5. ι24. 898 10. ὀχευτικοί 
Ζγβι. 146 δ, οἱ μὲν εὔτεκνοι ἢ ἐπιμελεῖς τῶν τέκνων οἱ 
δὲ ἐναντίον, οἱ μὲν εὐμήχανοι πρὸς τὸν βίον οἱ δ᾽ ἀμηχα- 
γώτεροι Ζι11. 614}88, 84. 

6. τὼ τῶν ὀρνίθων μόρια ἄθδον Ζμδ12. -- τὰ ἔξω. τὸ 
μέγεθος ὄρνιθος Ζμδϑιά. 691 Ὁ28, 25. ἐν Ζοῖς ὄρνισιν ἡ πρὸς 
ἄλληλα διαφορὰ ἐν τὴ τῶν μορίων ἐστὶν ὑπεροχὴ ὸ ἐλλείψει 
ὺ, κατὰ τὸ μᾶλλον . ἧττον Ζμδ15. 692 58. ὀλοφυὴς ὁ 
τόπος (τὰ πρανὴ τὸ σώματος ὼ τὰ ὕπτια) ἐπὶ τῶν ὀρνίθων 
ἐστίν Ζμδ12. 698."26. τὸ ἄνω αὶ τὸ ἔμπροσθεν διώρισται". 
τὰ ὄπισθεν, τὰ ἔμπροσθεν" ἔχυσι τὰ ἔμπροσθεν δασύτερα 
Ζπ8. 106.5"26. 10. ΤΊΟΡΩ. πι58. 896}81. δέρμα σκληρόν, 
ἐκ ἔχυσι τρίχας Ζγα 12. 119}11. Ζμβ12. θ6071.319, 17. 
14. θ6ὅ8512. διὰ τί ὄρνιθες ἃ ἄνθρωποι ἢ τῶν ζῴων τὰ 
ἀνδρεῖα σκληρότερα πιθ0. 898 84. ἔχει πτερόν Ζμα 4. θ44 
222, 17. 010}517. δῚ1. 6710.381. 12. 692 512-15. Ζπ10. 
11082. Ζγι8. 182 518. Ζιαϊ. 486 821. β12. 504381. ἡ 
ἰδέα τῶν πτερῶν, δ τὸ εἶδος Ζιι18. 615 "28. 14. 616 419. 

τὸ πτερὸν σκληρόν, ΟΡΡ μαλακόν φ2. 806 12. ὑπεναντίως 
ἔχωσιν οἱ ὄρνιθες τοῖς ὁλοπτέροις τὴν τῶν πτερῶν φύτιν 
Ζπιο. 110325. τὼ πτερώματα χθ.179839. πτερωτοὶ ( πάντες 

Ζμδι5. 692 9,12. τὴν ἰδέαν μεταβάλλειν κατὰ τὰς ὥρας, 
κατὰ τὰς ἡλικίας ἐδέν Ζιι15. 616 Β1. Ὑ12. 6191, 8. με- 
ταβάλλυσι τὰ χρώματα Ζγεθ. 1806 380. χθ. 798 39, 799 
Α1.9511. -τ κεφαλή Ζπι0. 110 529. αὐχένα ἔχει. τεταμένον 
τῇ φύσει, κεφαλὴν ὸ αὐχένα πάντες  ἔχυσι ᾧ νῶτον αὶ τὰ 
ὕπτια τῷ σώματος καὶ τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει Ζμὸ 12. 694 
"46, 692 "890-24. ΖΙβ12. 508 080. στόμα οἱ ὄρνιθες ἔχυσι 
μὲν, ἴδιον δέ Ζιβ12. 504519. οὗ 23. 611 "8. ΖΎΎ 6. 1756 
814, 852, 20. ἀντὶ σιαγόνων τὸ καλέμενον ὕγχος Ζμβιδ6. 
6695. ὅτε χείλη ὅτ᾽ ὀδόντας ἔχυσιν ἀλλὰ ῥύγχος Ζιβ12. 
58045820. οὗ γ9. ὅ11.39. 11. 618 "84. Ζμβ9. θ65 54. 16. 
669 "21. 71. 662 "88. δι. 69210,.18. κινῶσι τὸ ῥύγχος 
εἰς τὸ ἄνω ἡ καάτω μόνον Ζμδ11. 691 480. ἐκ ἔχυσι ἥῖνας 
Ζμβιθ. 659 "4 (284, 69. Μ 486). ὅτ᾽ ὦτα ὅτε μυ- 
κτῆρας ἔχυσιν, ἀλλὰ τὸς πόρως τύτων τῶν αἰσθήσεων Ζιβι2. 
904 421. ὦτα ἐκ ἐπανεστηκότα ἀλλὰ πορὸν γον" τὸς 

πόρους μόνον ἔχωσι διὼ τὴν τὸ δέρματος τοθύσμμι τὺς 
μὲν πόρως ἔχυσι τῶν υκτήρων πρὸ τῷ στόματος" ὥστε 
εἰπεῖν μυκτῆρας, εἰ μὴ διὰ τὸ ἔργον, ἐκ ἔχυσι φανερῶς 
διηρθρωμένυς ἄμδ11. 69118. β12. 661 11. 16. 608 ὃς 
Ζιὸ 8. 588 "24. γλῶττα πλατεῖα, λεπτή, τὸ ὀξὺ τὴς γλωτ- 
τῆς ΖΙβ12. ὅ04 335. δ9. 686 321, 23.156. 616 "9, Ζμδ12. 
6926. β11. 660 586. ὀφθαλμοὶ ἄνευ βλεφαρίδων Ζιβι2. 
504 528. οἵ Ζμβι4. 658512. μύυσι τῇ κατω βλεφαρίδι, 
τῷ κάτω βλεφάρῳ Ζιβ12. 504 "26. Ζμβ18. 651 529. δ11. 



δ28 ὄρνις 

691521. σκαρδαμύττυσιν ἐκ τῷ κανθῷ δέρματι, ὑμένι ἐκ 
τῶν κανθῶν ΖΙβ12. 504 528. Ζμβ18. 651.180. δ11. 691 
428. σκληρόφθαλμοι, πόρρωθεν ἡ χρῆσις τῆς ὄψεως Ζμδ11. 
691524. β18. 651}24. στῆθος Ζμὸ 18. 698 "16. Ζπ10. 
7110 3480. --- πῶς κινῶνται τέτταρσι σημείοις Ζπιο. 709}21. δ 
πτέρυξι δυσὶ ᾧ ποσὶ δυσί Ζιαδ. 490 328. πτέρυγες, πτε- 
ρύγων κάμψις Ζιβι. 498 380. 12. 608 ᾿8ὅ. .,.8. 514 41. 
Ζπιο. 109 081. 16. 1712 24. 18. 114 νά. πτέρυγες, ἴδιον 
μόριον Ζμδι2. 698 421,}11. τῶν πτερύγων ἀφαιρεθεισῶν 
ὅθ᾽ ἑστάναι ὅτε προϊέναι: δύναιτ᾽ ἂν θεὶς ὅ ορνις Ζ2π15. 112 τὸ 

Ρ29. τῶν ὀρνίθων πετομένων ὁ γινόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος 
Ζιδϑ. 58ὅ 581. ἡσυχίαν ἔχειν, ΟΡΡ ανίπτασθαι ὦ αἰωρυμέ- 
νυς καταράσσειν αὑτὰς εἷς τι θ19. 886 411. πόδες Ζμδ12. 
8947. Ζπ18. 114 "5 αἱ. δίποὸδές εἰσιν Ζιαδ. 489 Ρ21. β1. 
498.229. Ζγβι. 1832516. Ζπῦ. 106 327. 11. 11018. Ζμδ τὸ 
12. 6983 "5. πι58. 896 081. σκέλη ὃυο, ὀστωδη νευρώδη 
ἄσαρκα, σκελῶν κάμψις Ζιβ!1. 498 528, 29, 4992. 12. 
5603 082. Ζγαδ. 1171}16. Ζπ111 816. 1ὅ. 712 Ρ22. πι41. 

895.322. ἀναπηρία τῶν σκελῶν πὸϑ1. 880}6. ι24. 898 
515. ἰσχίον Ζιβ12. 608 586. Ζπ10. 110}21. Ζμδ13. 694 30 
029, μηρός ΖΙβ12. 504 52. δάκτυλοι Ζιβ13. 604 "1. Ζ2Ζμὸ 12. 
θ9ὅ 419,16. πολυσχιδεῖς τρόπον τινὰ πάντες. χωριστὸς 

(χωρὶς τὸς εἱ ΡΟ δακτύλως ἔχυσιν ΖΙβ12. δ0436,8. ὰ τῶν 
ὀρνίθων οἱ πόδες ὁρῶνται μεταξὺ τῶν δακτύλων δερμάτινον 
ὑμένα ἔχοντες ᾿ 818. 1581 "28. ἕνια ἔχει πλῆκτρα ΖΙβ12. 38. 
5046. ὀρὰν ὑκ ἔχυσιν, ὑροπύγιον δέ Ζιβ1. 504 582. Ζμὸ 
12. 694 519. Ζπι0. 110 322. 18. 114 ὃ. 

ἀ. τὰ ἐντὸς μόρια. τὰ τῶν ὀρνίθων ἀσθενέστερα. μικρὸν 
παραλλάττει Ζμβϑ. 6856518. ΖΙγ1. 516}18. ,Μαναὶ αἱ σάρ- 
κες Ζμγϑ. 611 320. τὸ ἐκ φλεβὸς ὼ ἀρτηρίας τὴν σάρκα, 80 

ψεῦδος ἐπὶ τῶν ὀρνίθων πνθ. 484 585. καὶ ἀρτηρία ὑκ ἔχει 
τὴν ἐπιγλωττίδα αν1]. 4716584. οἵ ΖΙβ 12. δ04 4, στό- 
μαχον, ἀρτηρίαν ἔχυσι Ζιβ1δ. 505 588. πόροι οὔ Ρ 521 "δά. 
πλευ; ων Ζια 16. 496 "8. βιτ. 501519. Ζμγ9. 669581. 
μικρὸς ὁ σπλήν Ζιβιδ. δ0651ὅ. Ζμγῖ. 6710 "18 Υ]. ὑκ 86 
ἔχωσι νεφρὺς ὁδὲ κύστιν, πλατέα νεφροειδὴ ἐν ἐνίοις Ζιβ16. 
506525. ΖμγΎϑ. 6711 81. ἧπαρ, χολή ΖμγΎ123. 618 "20. 
Ζιβι5. 606 "5. πρόλοβος Ζιδά. 529.52. διαφορὰ περὶ τὸ 
τῆς τροφὴς δεκτικὸν μόριον, κοιλία Ζμγ14. 614 019, 84. 
δδ. 618 026, δά. 12. 698}19. ἴδιον ὄρνιθος τῶν περὶ τὸ 
σῶμα ἡ δασύτης ἡ περὶ τὴν κοιλίαν φ2. 800 "20. τὸ περίτ- 

τωμα ἐπιλευκαίνει, ὑπόστημα λευκόν, ὑπόστασις τῆς κοιλίας 

Ζμδι. 610 3538. ὅ. 6719 .3518. πι48. 895 "8. ἀποφυαδες ΖμγΎ 
14. 615.314,16. αἰδοῖον Ζγαδ. 111}18. ὄρχεις (Υ ἃ ν) ἀδὴ- 
λοι, ἐντός, διὰ τίν᾽ αἰτίαν Ζιγ1. 510 38. 45. 840 088. ζ11. 45 
666510. Ζγαϑ. 1710 "21. δ. 111 528. 12. 1719}11. Ζμδι2. 
9696 426. ὑστέραι ΖΎα12. 119 21. Ὑ6θ. 156.80. ὑστερῶν 
ὑμήν Ζιγι. 510 528, 81. ταὶς ὄρνισι ;λαβῦσα ἡ ] ὑστέρα συμ- 

πέττει, ἡ ὄρνις εἰς τὴν ὑστέραν προῖϊεται Ζικθ. 688 5) θ87 

085. ὑστέρα τείνει πρὸς τὸ ὑπόζωμα. ἄνω πρὸς τὸ ὑπό- 50 
ζωμα Ζιγ!ι. 5111. ζ2. 559 "7, 18, πρὸς τῷ, ὑποζώματι 
Ζιγι. δ10}21. Ζγαϑ. Τ1152. βά. 139 06, ἄνω πρὸς τῷ 
ὑποζώματι Ζγαϑ8. 118 "8. 1. 149.584, πρὸς τῷ ὑποζώ- 
ματι Ζιζ 10. 5864 521. ἡ ἀπόκρισις. τῶν κατα μηνίων συνί- 
σταται τοῖς ὄρνισι κατὰ τὰς ἱκνυμένυς χρόνως τῷ περιττω- 55 
ματος ΖΥΎΪ. 180 "12, 151 "3. 

6. ἃθ δοχυ. ὁ ἄρρην, οἱ ἄρρενες, τὰ ἄρρενα Ζικθ. 637 
Ρ18, 81. ζ9. 5646. 8. ὅ64 358. ε2. 589 Ρ29, ὅ9. 586528. 
ΖγΎ1. 151.ν88,}"2. δ 210. 1527 52. θηλυδρίαι Ζμι 49. 681 
Ῥ17. --ο ἡὶ θήλεια, αἱ θήλειαι, τὰ θήλεα Ζιδ9. 586 328. ε2. 60 
589 029. ζ2. 559 "8, 19. 8. 5648. ΖγγΩ. 158 815. 270. 

[ἐ 
ὄρνις 

1521 32. ἡ ὄρνις, ἡ ὑποδεξαμένη ὃ ὄρνις, αἱ ὄρνιθες, αἱ πλεῖ- 
σται, πολλαὶ τῶν ὀρνίθων Ζιεϑ. 542 520. ζ 2. 5601. 8. 
862 822. 4.562}8. 29. 618319, 21. κα. 631 δι, 85, 

638."8, 27. Ζγγὶ. 150 084, 2. 752 517, 21, 29. ὃ 8. 169 
584, μήτηρ Ζγγ2. 158.588, 164 51,9. ἡ τρέφυσα Ζιι29. 
618 316. ---- ὁ νεοττὸς καλύμενος, ὁ νεοττὸς Ζιὸϑ. 688 "17. 
ζ2. 859 "1 1. 4. 362 810. 10. 5θ5 38. 29. 618 319. Ζγαϑ1. 

1809. τὰ νεόττια Ζιδ9. 8δ86 580. .29. 618 891. οἱ νέοι 

Ζιε14. 544 15, 18. ταὶ ἔκγονα Ζιε18. ὅ44 "10, 16. μἱ ὄρ- 
νιθες Ζγγϑ. 154}11. ρ}}} ἴπ ονο: ἔμβρυον, νεοττός, νέοι 
Ζιζ 8. 561 928. 10. 665 λδ, 11. τέκνα Ζγὃθ. 1714 580. οἱ 
ὄρνιθες Ζιε18. 550320. Ζγγϑ. 164 511. 

.) ἀθ οοἴζα ρτανϊἀϊιαὶα ρατέὰ ονἶβ ρυ]]18. γονή Ζιζ 2. 559 
Ρ»ρ, Ζγα3ι. 129 584. συνδυασμῆ διαφοραί Ζιε. 539 Ὀ27, 
28. ἡ ὥρα τῆς ὀχείας, ὁ τόκος Ζιζι. δ68 μιὶ- 589 814. 
ε18. 8. 542 08. ὃδ9. 580 ."26. ταχεῖα ἡ ὀχεία Ζγ}8. 169 
085. τὰ τῶν ὀρνίθων ᾧὰ Π] τελειῦται πρὸς τὴν γένεσιν ἄνευ 
τῶν ἀρρένων, τὴν τελεΐωσιν τοῖς ψοὶς ποιεῖ τὸ ἄρρεν ἐντός" 
διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐν τοῖς ὄρνισιν ἐδὲ τὰ γινόμενα διὰ τῆς ὀχείας 
μὰ θέλει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λαμβανειν αὔξησιν, ἐὰν μὴ 
ὀχεύηται αὶ ὄρνις συνεχῶς ΖΎΥΤ. 151 182. 1. 750 21, 82, 
οὗἩ Ηδσυνεὶ ὀχογοῖς 0} ξθῃ δὴ 188. οἱ ὄρνιθες λαγνοι πὸϑι1. 
880 484, ἐνίοτε δοκῦσιν οἱ διαφέροντες τῷ εἴδει μίγνυσθαι 
πρὸς ἀλλήλας" τὰ ᾧὰ τὰ προυχευμένα ὑφ᾽ ἑτέρα γένως 
τῶν ἀρρένων" λέγυσιν ἐνίως κατὰ τὸ στόμα μίγνυσθαι ΖγβΊ. 
746 08. δῖ: 1512. 6. 15614, 18. «οἵ Ἡδγοάοι 11 716.5 Π 

498. αἱ κυήσεις Ζιζ 2. 560}11. κύημα ΖγΥ1. 151 08). 
δθ. 115 }18. κυει. ὡρισται καιρὸς ἐπὶ τῶν ὀρνίθων Ζγαϑι. 
18054. 1. 157 510. ψὰ πρὸς τῷ διαζώματι συνίσταται, 
πρὸς τοῖς ὑποζώμασιν Ζγγ2. 168 δ. 6. 7586 580. οἦρ 528 
458. ἡ ὄρνις πολλὰ εἰς αὑτὴν τίκτυσα Ζικῖ. 688 327. ἡ 
ἔξοδος τῆς σπερματικὴς περιττώσεως βραδυτέρα ἢ ἢ τοῖς ἰχθύ- 
σιν Ζγαά. ΤΙ1 ὑρ, προΐενται τὸ ῳὸν τέλειον αὶ σαληρδδέρμό; 
τέλειον ὠὸν γεννῶσι, τὰ ἐκ τῶν 'τελείων ῳῶν γινόμενα 
βαζε Ζιζ2. 559 515. Ζγβι. 182 "2. 71. 149 Δ17, 151.525. 
ἢ. 1585, 154 816. ὅ., 755 80, 1756.521. παντα τὰ ὠὰ 
δίχροα ΖΎΥ!Ἱ. 149518, 151381. 3. 158 52. Ζια δ. 489 515. 
ε88. 858 "δ. ζ2. 66917. τὰ τῶν ὀρνίθων ψὰ κεχωρισμένιν 
ἔχει τὸ λευκὸν ἢ τὸ ὠχρόν, χιυρίζεται τῆς ὑστέρας Ζγγ3. 
154 022, 12, 16 (οὔ Μύ]1δν ρ]αῦίον Βαὶ 12). χρώματα ψἱ ψῶν 
Ζιζ 2. 559522. Δημόκριτός φησιν ἀεὶ τά τ᾽ ὠὰ καὶ τὴν χρύαν 
αὐτῶν ἐπαλλάττειν Ζγὸ 8. 169 085. ὑπηνέμια Ζγγ]. 150 
Ρ1, 171. Ζιε1. 589 3481. "7. ζ2. 559 021. κθ. 683114. πώς 

τὰ ὑπηνέμια γίνεται ἡένιμα ΖΥΥΎΊ. 1511. τέρατα Ζγὸϑ. 
110510. πι61. 898"17. ἡ γένεσις ἐκ τῷ ᾧὧδ Ζιζ 10. 564 
26, 80. 8. 561 ΑΒ Ὲ 862 820. ΖγῪ 8. 156 "18. 8. 1584}3. 

συμβαίνει τοῖς ὄρνισιν ἐπῳαζύσης καὶ ὼ συμπεττύώσης τῆς ὃρ- 
γιθος ΖγΎ3. 182 "16, 29. ὑχ ὁμοιοτρόπως τοῖς τῶν ὀρνίθων 
ἔχει τὰ περὶ τὰ ψὰ τῶν ἰχθύων: διὰ τί διαφέρασιν αἱ γε- 
νέσεις τοὶς ὄρνισι ὶ τοῖς ἰχθύσι Ζγγδ. 158 "28. 8. 184 "20, 
84. ἐπῳάζυσιν, ἐπικαθεύϑυσι Ζιζ2. 559 380 4]. ε9. 842 520. 
κἂν ἡ ὥρα ἦ εὔκρατος ἢ ὁ τόπος ἀλεεινός, ἐν ᾧ ἂν κείμενα 
τυγχάνωσιν, ἐκπέττεται ἋΣ τὰ τῶν ὀρνίθων ᾧα Ζγγ3. 153 
581, 188 51. τοὶς ὄρνισι τὴν τροφὴν ἡ φύσις ποιεῖ ἐν τοῖς 

ῳοῖς ΖΥΥΣ. 152 "24. οἵ Ζιζιο. δ68311. ὅσα μὴ δαψιλῆ 
τροφὴν συνεκτίκτει τοῖς τέκνοις Ζγδέ. 1140 0. ἐν τὴ ὑστέρα 

τὰ δίποδα συγκεκαμμένα. τοῖς ἐμβρυοις “μία φλὲψ Ζι8. 
586}"1, 17. ὁ ὀμφαλὸς τοῖς νέοις ποῖος, οἱ ὄρνιθες κατὰ τὴν 
κοιλίαν προσηρτημένοι Ζιζτο. 568 μὅ. ε18. δ50 320. ἔχυσι 
τὸν ἕτερον ὀμφαλὸν πρὸς τὸ ὠχρόν, χωρισθέντα τὴς γεννώ- 
δῆς γίνεται ἐξ δ, ἐν ᾧ λαμβανει τὴν διάρθρωσιν Ζγγ 8. 

Ι 



᾽ 
ορνις 

15538. βθ. 14252. τῶν ὀρνίθων αὐξηθέντων ἄδηλος ὁ ὀμ- 
ἧς Ζμδι8. 698 024. τίκτυσιν ἀτελὴ ᾧ τυφλὰ ἢ τῶν 

ὀρνίθων τινές, ὅσοι πολυτοκῦσιν αὐτῶν Ζγὸ 6. 114 Ῥ27. Ρῃ}}} 
ἰμ ονο, οἱ ὄρνιθες ἐκ τῷ ὀξέος (τὸ ᾧ) γίνονται Ζγα!1. 
119 38. γ8. 154511. 

9. ἀθ βϑιβὶδαβ τηοσ δὰ οδηΐα. ἡ τῆς διανοίας ἀκρίβεια 
Ζιι1. 612} »40. ἀνδρεῖοι, δειλοί, δεδιότες Φ2. 8068 "12. 6118. 
841}22. ἡ φῶυξ μάλιστα ὀφθαλμοβόρος τῶν ὀρνίθων Ζιι18. 
6119. οἵ δυθϑ8 ΟΡ οὐυΐοβ ροὐϊββέπμα τη ποπιίπυπι δά ροίδης 
ΡΙΐπ ΧΙ 148. αὶ τὰ ἤθη μεταβάλλυσι κατὰ τὰς πραξεις, 
πολλάκις δὲ ἢ τῶν μορίων ἔνια, οἷον ἐπὶ τῶν ὀρνίθων συμ- 
βαίνει Ζιι49. 681 Ρ6. αἴσθησις ἐπιμελητικὴ (συνηθεια, φιλία) 
τοῖς ὄρνισι γίνεται μέχρι τῷ γεννῆσαι ὦ ἐκθρέψαι ΖΎΥ 2. 
158314. οἵ Η91. 1155.418. οἱ συνωξίνοντες ὄρνιθες ἡεηθ. 
1940 386. ἡ ὄρνις ΠῚ μένον τῷ λαβεῖν ἐπιθυμίαν ἔχει ἀλλὰ 

οἰ τῇ προέσθαι Ζικθ. 68111. δν68 ἀυοιιοῦο ἐθπιρθϑίδύθμι 
πυπίϊοηϊ 6241. 1522}18,25. 27, 28. --- χρῶνται τὴ γλωώττη 
ἡ πρὸς ἑρμήνειαν ἀλλήλοις πάντες μέν, 7 δὲ τῶν ἑτέ- 
ρων μᾶλλον͵ ὥστε ἐπ᾽ - ἐνίων ἡ μάθησιν εἶναι δοκεῖν παρ᾽ 
ἀλλήλων Ζμβι1. 660286. ἀφιᾶσι φωνήν, τίνες ἔχυσι διά- 
λεέκτον, ἔνια γένη φθέγγεται γράμματα Ζιδϑ. 586 320, 21. 
βι8. 5042. οἱ μάλιστα φθεγγόμενοι γράμματα πλατυ- 
γλωττότεροι τῶν ἄλλων εἰσίν Ζμβ11. 660 329. ἄδυσι Ζιδ9. 
ὅ86 328,16 4]. πολύφωνα, λαλίστερα Ζιδϑ. 680 524. 

ἃ. ταοτδὶ, θρίζοι. διὰ τὰ πάθη τὰ γιγνόμενα κατὰ τὰς 
ὥρας δορί Ζιγ12. 519 38. οἱ αὐχμοὶ συμφέρυσι ἢ 
πρὸς τὴν ἄλλην ὑγίειαν καὶ πρὸς τὰς τόκυς" ἀσύμφορα τοῖς 
ὄρνισι τὰ ἐπόμβρια ἔτη Ζιθ18. 601 321, 80. υδοᾶδπι οτῖ- 
ὅϑῃο δι ὲ τυθᾷθηΐαν Ζιιθ. 612 388. ἐν ἀρρωστίαις ἐπίδηλος 
ἡ πτέρωσις γίνεται, ἀποβαλλειν τὰ πτερά Ζιθ18. 601 Ρ6. 
Ζγεβϑ. 188 "11. ὑπέρινοι γίνονται, πότε διατίθενται χεῖρον 
Ζγγ1. 160.529. 2. 158516. ἔστι τὼ μὲν μακροσκελὴ ὑγρο- 
κοίλια τὰ δ᾽ εὐρυστήθη ἐμετικὰ μᾶλλον Ζιιδ0. 682 "12. 
διὰ τί ὠκ ἐρεύγονται πι44. 89518, 17. διὰ τί μάλιστα 
κορυζῶσι πιδ4. 89110. φθεῖρες Ζιε81. 557 511. 

ὦ, αΥ65 ΒΔΘΡΘ οὔπὶ 8118 δἰ πλ8}} 8 ΟΟΙΩ ΡΑΥΔΉ αΓ, ΒΔ ΟΡ ἰδδὶπ}6 
σαπι ρἰβοΐδιιβ. πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα ᾧ τὴ μορφῇ τῶν μορίων 
διαφέρυσι αἱ Ζμὸ 12. 6928, 10 Δ]. ὄρνιδες καὶ ἄνθρωποι, ὄρνις 
μάμστα ὁμοιόσχημον ἀνθρώπῳ πι60. 898 "4. 64. 897 011. 
ὁμοίως ἔχυσιν οἱ ὄρνιθες ᾿ 
γιθος (διαφέρυσι) τῷ ἀνάλογον" τοῖς ἰχθύσι γίνεται ἄνευ 
ὀχείας σύττασις κυημάτων, ὁμοίως ᾧ τοῖς ὄρνισι (οχι Υ] 
εἱ ΔΑ) Ζπ18. 1714}8. Ζμαά4. 644521. ΖΎΥΎ1. 150910. 
τὰ σελάχη τερα τῶν ὀρνίθων Ζγγ8. 154 588 8]. 

ἃ. βίστια ρμγβιοζῃμοπιῖοα 6 παίασα δυΐαπ) ροθδ Φ2. 806 4δ 
12, 6. 810521, 81, 812 16,21. πδϑ1. 880 λ84. 

1. θήρα, αἰῖα αυδοάδπι. φρονίμως δοκεῖ ἡ γαλῆ χειρῦσθαι 
τὸς ὄρνιθας Ζιιθ. 6121. ξύλοις τύπτοντες λαμβάνυσι, ἑαπάϊδ 
Ρογουθαπι, κατασοβῶσι τις ὄρνιθας 690. 887 "11. 118. 841 
049, 28. ἔδθυ]6 ἀθ Πἱοπιθὰϊβ 800 118. ἴῃ δυύθβ τηυΐδεϊβ θ79. δ0 
88629 (βΒθοκα 157). 

πι. μάλιστα δύο ιἠὰ ὑποτίθεται τοῖς (ταῖς οἱ ῬΙΚ) ὄρνισι 
(φ8νο)" ἐδὲ πολλαχϑ ἐπιχωύριος ὁ ὄρνις, γύψ' ὅτος ὁ ὄρνις, 
κύανος οἱ χλωρίς" ὁ αὐτὸς ὄρνις, μελαγκόρυφος Ζιζ9. 584 
7. 11. 615814.21. 6117 828. 29. 618 318. 498. 688 82. δ 

2. βΆ1108 Βτίδ8. οἱ ὄρνιθες, τὸ γένος τῶν τοιώτων ὀρνίθων 
σπερματικὸν ἀεὶ δεῖται τῆς ὁμιλίας Ζγα 31. 129 584. δ ὅ. 
ΤΊ4 10. --- οἱ ὄρνιθες (Υ 1 ἄρρενες)" ἕτερος, ὕστερος, ὄρνις" 
τὰ ἄρρενα, 6γὰ ἀλεκτρυών, ἀνεσπασμένυς ἔχει τὰς ὄρχεις 
ἐντός Ζιιδ0. 881}25. ζ2. 560418, 14. Ζγὸδ. 174 51. 8, 80 
9, 12. το φβ!]παθ: αἱ θήλειαι, τὰ θήλεα Ζγδδ. 1714 51, 
Υ. ᾿ 

829 

8.11, ἡ ὄρνις, αἱ ὄρνιθες Ζιζ 2. 659 "26, 560 38,6, 7. 
Ζγα21. 1804, 80. αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων ἧττόν εἰσιν 
ἀφροδισιαστικοὶ διὰ τὸ πρὸς τῷ ὑποζώματι τὰς ὑστέρας 
ἔχειν, τὰ δ᾽ ἄρρενα τὐναντίον Ζγὸδ. 114 351. διαφέρωσι ἡ 
ὄρνιθες ὀρνίθων τῷ ἐπῳαστικώτεραι εἶναι ἕτεραι ἑτέρων" ἐὰν 
μὴ ἐπῳάζωσιν αἱ ὄρνιθες, διαφθείρονται ᾧ κάμνυσιν" ὀχευ- 
θεῖσαι αἱ ὄρνιθες φρίττυτι" τὰ ἐξ ὀχείας ἐνυπάρχοντα ψὰ 
ἤδη μεταβάλλει τὸ γένος εἰς ἄλλο γένος Ζιζ3. 560 48,10, 
11,06. ἐὰν βρεχθὴ ἢ ἄλλως πως ῥιγώσασα ἐκβάλη ἡ ὄρνις, 
φανερὸν ἐπὶ τῶν ὀρνίθων τῶν τὰ ὑπηνέμια τικτόντων ὅτι 
δύναται μέχρι γέ τινος τὸ θῆλυ γεννᾶν ΖΎΎ2. 162 "δ. βὅ. 
141511. ὑπηνέμια Ζγα21. 180 "4, 82. κυνόσυρα, ὅρια, ζε- 
φύρια Ζιζ 2. 560 46, θΘ. οἱ περὶ τὰς ὄρνιθας τὰς γενναίας 
σπυδαζοντες Ζγα21. 180 210. οἱ ὄρνιθες ἐκτέμνονται Ζιιδ0. 
631 Ῥ2δ (8 Ββογὶρῦ τοὶ τυϑὺ 1, 2, 682). 

ὄρος 

ὀρνύναι. ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε (Ηοχα Ψ 108) Ῥα11. 1870 529. 
ὅροβοι ταῖς κυύσαις ἀν ων ἐν Ζιγ21. 822 29. βόες 

πιαίνονται, τοῖς φυσητικοῖς, οἷον ὀρόβοις ἡ κυάμοις Ζιθ1. 695 
Β6, ὅσον ὄροβος Ζιζ1 4. 5668 Ρ22. (γ᾽οῖα Εὐν]]α Σ ΕΤδδθ 54.) 

Δοὔρος. ἐχ ὑπερβάλλει τὰ πνεύματα τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν 

τρόπον τινὰ τοῖς ἰχθύσιν, ἰχθύες ὄρ- «0 

μα8. 841 41, ἐπὶ τοὶς ὄρεσιν ὁ γίνεται παΐχνη μα10. 8411 

429. τὰ ἕλη ὑπ᾽ ὄρη κεῖσθαι συμβαίνει μα18. 850 521. 
ἀρός. ἡ φώκη λέγεται ἐμεῖν τὸν ὀρόν 881..1588 082. δγα 

πιτύα 811. 885 081. οὗ ΒΘοῖκτι δὰ Β] Ρ 161, βὰ Απιΐᾳ Οδ- 
τγϑὺ Ὁ 39. 5. Ὑβθορῇτγ ΙΥ̓͂ 816. ν ὀρρός. 

ὅρος σὲ ὄρος ἀἰϊδεϊασαιπίας προσωδίᾳ τι30. 1171 08. --- ὅρος 
βηΐδβ, ἰοτιηίηυδ, πῦρ ὁ ὠὴρ τῷ πρὸς τὸν ὅρον φερομένυ, γὴ 
δὲ ᾧὶ ὕδωρ τῷ πρὸς τὸ μέσον Γβ8. 8380.582. 8. 385 320. 
γενέσει ἢ φθορᾷ τὸ ὃν ἡ τὸ μὴ ὃν ὅροι, ἀλλοιώσει δὲ τἀναντία 
πάθη Φθ1. 261 384. τὸ μεγέθους ὅρος, δγῃ πέρας Ζγβθ. 
1459, 8. αἱ στιγμαὶ τῶν μεγεθῶν ὅροι Μνδ. 1092 "9. τῆς 
φυσικὴς θερμότητος ὄρος ὁ πλεύμων ΖΎΒβΙ. 182 082. οἶδά. 
112 514. οἰκονομικὴ ἔχυσα ὅρον, ορρ ἄπειρος Πα9. 1258 
418. τῷ πολιτικᾷ πλήθυς τίνα ὅρον ὑπάρχειν χρή, τίς ἐστιν 
ὁ τῆς ὑπερβολῆς ὅρος εἶπα Πη1. 18271. 4. 1326512, 28. 
δ. 1826 082, 1821 26, ηεη1δ. 1249 321, 1, 19, 22, 34. 
Ηαδ. 109112. ἔξω τῶν ὅρων ἐστὶ τῆς κακίας Ἠηθ. 1149 
41. δγὼ ἀρχή οὐ τέλος: ὁ νῦς τῶν ὅρων, τῶν πρώτων ὅρων, 
τῶν ἀκινήτων ὅρων Ἠζϑ. 1142 526. 12. 1143 436,}8 (οὔ 
γὺς ἄν εἴη τῶν ἀρχῶν Αδ19. 10012). εἰ μὴ πρός τινα 
ὅρον ὼ τέλος δυνατὰ ἦν ἐλθεῖν Φβ 8. 1996. --- τὸ ὡὧρι- 
σμένον σῶμα οἰκείῳ ὅρῳ μὸδ. 882328. ἡ μορφὴ ἢ τὸ 
εἶδος ἁπάντων ἐν τοῖς ὅροις Γβ8. 885 521. ἐγαπδἰδίατη 8 ΘοΓ- 
Ρογδυβ Υ ὁρος οἸιῃΐπο ἰὰ δἰ ζηϊβοαίῖ, απὸ δἰϊοαΐα8 σοὶ ᾽δ- 
ἴαγα φοπϑεϊθυϊξαν οὐ ἀδβηίϊίξαν, τῶ ζὴν ὅρον εἶναι τὴν ἀνα- 

, » ͵ μ᾿ Ν - ᾿ , πνοήν ψα2. 4049. τῆς δυνάμεως ὅρος ὦ τῆς ἀδυναμίας 
τὸ πεπτιχὸν ἔιναι ἢ μὴ πεπτιχὸν Ζγδ1. 166 482. ὅρος τὸ 

ἀπὸ διανοίας ἐντελεχείᾳ γιγνομένυ ἐκ τῷ δυνάμει ὄντος, ὅταν 
βυληθέντος γίγνηται κτὰ ΜθΊ. 1049 35. ἀριστοκρατίας ὅρος 
ἀρετή ΠὸΒ. 1594.510, ουἱ δ΄ π0}}18 ρ]ατίπια Ἰθραπίαν ρτδθ- 
αἷραθ ἴῃ Ῥο οἶδ, νϑὶαὐὶ Πζῶ. 181111, 14. η2. 1394504, 
15. 1884 812. ε11. 1814 825, γ9. 1280 87. 18. 1283 Ρ28. 

9.1294 385, }1ὅ. 11. 1295 539. 1ὅ. 1800.411. 16. 1300 

515. βε. 1205 382. 9. 1271 38δ. Ηη14. 1158 Ρ25. --- αΐο 

υδαὶ δῇβηῖβ δεῖ, υοᾶ ὅρος δἰ φεϊβοαι ποιϊοιΐθ ἀθβηϊθοιθηι 
ὁ κατ᾽ αὐτὴν τὴν φύσιν τῦ πράγματος ὄρος ποῖ. 1451510. 
8.1449}28. Ῥββ8. 138519. ὁ κύριος ὅρος τὴς πρώτης 
δυνάμεως Μδ13. 102054. ἐκ εἶναι κοινὸν ὅρον τῶν αἰσθη- 
τῶν τινὸς ἀεί γε μεταβαλλόντων ΜΑ 6. 9817 "6. τὸν ὅρον 
λόγον εἶναι μακρόν Μη8. 1048 526. ὥσπερ᾽ συμπεράσμαθ᾽ 
οἱ λόγοι τῶν ὅρων εἰσίν ψβῶ. 418 416. οἱ ὅροι ὑκ εἰσὶν ὑπο-- 

Χχχ 



δὅ80 ὀρόσπιζος 

θέσεις ΑὙΤΟ. 10 38ὅ. μόνον εἶναι σίας ὅρον ΜζΙι8. 1089 

420. ὅροι διαιρετικοί ( 6 υϊ ρΡδγῦ διαίρεσιν βαπὺ δοηέθοιί, 

εῇ οἱ ἐκ διαιρέσεως ὁρισμοί Μζ12. 1081}28) Αδ΄ὅ. 91 589. 
ἀϊβραῤδιῖο ἀ6 ἀοβηϊ!οπίθυβ τϑοῖβ οοπβοϊομαϊβ δδὲ ἡ περὶ 
τὸς ὅρως πραγματεία σζι. 189 824, οὐ ΒΆΘΡ Β81π|6 ῬΘΡ .- 

θταπ τί (τὰ πρὸς ὅρον Μζ 15. 1040 86 ΒΖ) ἀϊθθηρυϊθαν 
ὅρος, ἴδιον, γένος, “συμβεβηκός ταῦ. 101 "88 οὖ ρ6Γ υπίνογβα 
Τορίοβ. ὅρος οἱ ὁρισμός δὰ βἰρηϊβοιπάδτα ἀοβηϊἤοποται ἔδγϑθ 
Ῥτοχηΐβουθ ἀϑαγρϑηΐαν (οὗ ἡ, τελευταία ϑιαφορὰ καὶ ἥ ϑσία τὸ 

πράγματος ἔσται καὶ αὶ ὁ ὁρισμός, εἴπερ μὴ δεῖ πολλάκις ταὐτὰ 10 
λέγειν ἐν τοῖς ὅροις Μζ12. 1088 "20, οἴ ὅρος, ἐρισμός τηϑ. 
158 .214,1 8}), ϑδδρίιβ ἴῃ Τορίοῖβ ὅρος, ἴῃ ΜοιαρΆγβιοἷβ 
ὁρισμός; απδθ δὰ ἀοβαϊοίοπίθ πὶ Δ0 Ὠβίαγϑτι Ρϑγϊηθαὺ 
νυ 8 ὁρισμός. ἀνάγκη αὶ τὸς ἄλλυς ὅρυς ἀληθεῖς εἶναι τῶν 
ἐναντίων (ἰ 6 τοϊϊᾳιββ ποίαϑ, αυΐϊδὰβ οἰγουταβουι διδατ τῆς 18 

ἐναντιότητος υοἰϊο) Μι4. 1055 28. --- ταδιἈϑιη [1οἿ5 ὅροι 
Βαηῦ γδίϊομὶβ γϑὶ ργορογί!οηὶβ ἰθτταΐηὶ, ὡς ὁ «ᾳ ὅρος πρὸς 

τὸν β Ηε6. 1181 "5. 1: 11819, 16. ἐν ὅλοις ὅροις οἱ τῆς 
συμφωνίας λόγοι εἰσίν, Β8γ8 ἐν λυιβ ἀριθμοῖς πιθ85. 920 
428, 82. οἵ δυοῖν ὅ᾽ ὅροιν εἰ ἀδύνατον τὸ ὕστερον ἄνεν τῷ 20 
προτέρω ὑπάρξαι Οα12. 282 541. --- οοιῃραγαῖδ Ρτοροβίίοπθ 
Ἰορίοα ουϊα τοι ταϑὑ ΒΘτλδ ιν ΘΧρ] ἰσαγὶ νἱάθίατ ; ὅρον καλῶ 
εἰς ὃν διαλύεται ἡ πρότασις, οἷον τό τε κατηγορώμενον ἢ τὸ 
καθ᾽ ὃ κατηγορεῖται ΑαἹ1. 34 16 ΥγΣ. 4. 26 "82 οὐ 6 θρὶ8- 
δ'τὴ6 (οὔ ϑιοίπεμα] 6808 Ηὶ 192). ὅροι τῷ παντὶ ὑπάρχειν, 25 
τῷ μηδενὶ ὑπάρχειν (1 6 Θχθπιρὶα ὅρων, 6χ αΐδυ8 τὸ παντὶ 
ὑπαίρχειν ἀδπιοπβίγείυτ) Αα 4. 26 38, 11. δ. 27 319,21, .}, 
6, 16, 38 ἃ]. ἀθ θδάθπι ἀδριδηδιταπαὶ ΤΑΌΟΠ6 δἐμνυναὶ, 

ἀπόδειξις διὰ τῶν ὅρων ΑΑἹ7, 811, 18, 16.18. 871 "22, 
8832, 12,29, 871. λαβεῖν ὅρυως Ααδ. 21 μ90. ἐκ, τῶν ὅρων 30 
φανερόν Αα9. 80 328. 11. 81 Ῥ4, 27. 18. 84}82. ὅρος ἔσχα- 
τος, μέσος, πρῶτος Αα4. 45.088 4]. μέσος ὃ ὅρος ἰπ οοποῖα- 
βίοῃθ ἀθ σὸ ἐβμοϊθπάβ ΗΖΙ10. 1143 θ24, παμιθτυβ τῶν ὅρων 
οι ρΑγαίαῦ Ολ ὨΌΙΔΘΓΟ προτάσεων βῖνθ διαστημάτων Ααϑὅ. 
421-36. πᾶσα͵ ἀπόδειξις διὰ τριῶν ὅρων Αα35. 41 "88. 35 
ὅροι εἴσω, ἔξω, ὅρως ἐμβάλλειν, προσλαμβάνειν Αγ82. 88 
"88, 86, δ. τιθεμένων τῶν ὅρων ἐν τῷ ὑπάρχειν κ τῷ ἐ 
ἀνάγκης ὑπάρχειν Ααϑ. 29 8 Τ . “Πρότασις ἀντιστρέφεται ἐπι 
τῶν ὅρων, ἀντιστρέφει κατὰ τὲς ὅρυς Αβι5. 64.511, 40,8. 
ἰηὰθ δὰ ἴρ808 ὅρυς ὑγϑηβέθγ παν 686 ἀἰοιϊποιίοηοο, 4086 40 
Ρτγορτίβ δὰ ῥτοροδίιἰοπθ8 Ρϑυθπεης, ἢ καθόλν ὁ μὴ καθόλυν 
τῶν ὅρων ὄντων Αα4. 26 818, 17. δ. 21 42.328. 6. 2887 δ] 
(ᾳυοὰ Ρἰϑαΐαβ ἀϊοϊνασ. καθέλυ ὼ μὴ καθόλυ ὄντων τῶν 
ὅρων πρὸς τὸ μέσον Ααθ. 28 817). ὅροι κατηγορικοί, στε- 

ρητικοί Αατ. 39.520. 11. 31}88. 16.35)}Ὀ26. ὅροι ἀναγκαῖοι, 45 
ὑπάρχοντες, ἐνδεχόμενοι Ααϑ. 29 "84. 

ἀρόσπιζος (ΥἹ εὐρόσπιζος, ὀρέσπιζος, ὀερόσπιζος, ὀνεόσπιζος, 
ὁ νεόσπιζος). ὅτος σπίζη ὃ ὅμοιος τὸ μέγεθος παραπλήσιος, 
πλὴν ἔχει (ι περὶ αἀὰ ΡΙΚ) τὸν αὐχένα κυανῶν, ἢ διατρίβει 
ἐν τοὶς ὄρεσιν Ζιθ8. 592 028. (οπθοϑρίζοϑ γογ8 ΤΒοιηδθ, ἰο- δ0 
ουϑὲα ΑἸθοτῦο, πιο τὶ ρῚ}]8 ἄαζαα, 16 ρίπβοη ἀθ τηοηΐδρηθ 

( 6 ΕΥαρΊ]]α πιουθ τὶ πρ1}14) Ο 11 660. 51 589. τ. ἔοτὶ 
Ῥαγὰβ αἵοῦ Καὶ 865, 12. ϑγί να βυθοῖοα δῦ. 1, ᾳβοῖο]δ βιιϑοΐοδ 
8.111, 48. ,ἌΖΙ1 108, 80 860ὰ οΥ] πὰ 164.) 

ὀροφὴ τὸ σμήνυς Ζιι40. 624 86. 

ὄροφος. 1. οοπὶ κάλαμος θρναλλίς ἢ 252. 1524 086. ([οτί 
βδοομαγατι Βδυθῆμβο 1. οἴ τδαβ 298, 2170.) --- 2. ἐξελεῖν 
τὸν ὄροφον τῆς οἰκίας 18. 1488.380, 18. καταπιέζεται ὁ 
ὄροφος φτβ8. 824 082. 

ὀρροπύγιον ν θροπυγιον. 
ὀρροπυγόστικτος [282.1528 528. 

60 

ὄρυξ. μονόκερων ἢ διχαλὸν ὅ 

Υ 

ὕρυξ 

ὀρρός. πᾶν γάλα ἔχει ἰχῶρα ὑδατώδη, ὃ καλεῖται ὀρρός (ν] 
ἢ ρός), ϑθγαπι ἰδοῦ ΖΙΎ20. 521 θ21. τὸ γάλα διακρίνεται 
εἰ ἰς ὀρρὸν ὃ πυτίαν μὸ 8. 881 " [Δ οἷον. χωρίζεται ὁ ὁ ὀρρὸς 
. ὁ τυρός μδ1. 884 422. ὁ ὀρρὸς μᾶλλον ὕδατος, πήγνυται 
γὰρ ψυχρῷ μδδ. 88218. 10. 8389 410. 1. 884 514,30, 

ὀρσοδάκναι. αἱ ὀρσοδαΐκναι ΑΥἹ ὀρεοῦδχκναι) γίνονται ἐκ τῶν 
σκωληκίων μεταβαλλόντων Ζιε19. 552 380. (ογδοάαρτιθ γεῖβ 
ὙΒοιῶδθ. πιογᾶὰ8}]6 Οἱ 11 5156. υπᾶθ Δρροὶἰδίαθ 851 354. 
ΟἈΒγυβοιμο δ οἴθγδοθα ϑ:. Οὐ. Ἡδ]υῖοα οἰθγαοθθα Καὶ 684, 1. 
8 197, 8. ἔοτο 1ἴχαβ ῬΒε]ϊδπάτὶ ΑΖι Ι 169, 89. οἵ Μ 2336) 

ὀρτυγομήτρα. ὅταν ἐντεῦθεν ἀπαίρωσιν Οἱ ὄρτυγει), ἥ 1 
γλωττὶς συναπαίρει ὼ ἡ ὀρτυγομήτρα Ἂ ὁ ὠτὸς ὼ ὁ κύγ- 
χραμος" παραπλήσιος τὴν μορφὴν τοῖς λιμναίοις ἐ ἐστίν Ζιθ12. 
δ91}16, 19 ΑὐΌ. (πιδίγῖὶχ ἀδζαθ. σϑ]]ὺβ ὑδγγθϑίσβ ΕὙϊὰ6- 
Τῖσο 11, ἀθ ατγίθ νϑηδηάὶῖ 9, 14. οδ}]]6- θγ Ο11 151. οἵ 
51624. ΒΔ]|1|ὰ8 ογοχ οὗ δαυδίϊουβ Βαίοη. ἀθ 164 παὶ ἀ68 

- οἴδβθαυχ Υ̓ 19. ΒΔ]]ὰ8 ΟΥὕῸχ θ8ῃ6γ 8 ἃ ν. 80. (συ. Καὶ 888, 4. 
80 144, 120. Οτοχ ρῥτγαύθηβὶβ ΑΖι1108, 81. οΥ],πὰ 128.) 

ὀρτυγοτροῷ εἶον πι12. 892 411. : 
ὄρτυξ. τϑίδσιαυ ἰηύον τὰ ἐκτοπίζοντα ὼ σχιδανόποδα Γ 269. 

1526}40. (ὄρτυγας τὲς στενόποϑας Φ6. 810 "28, ποθ 
ΘΟθϑῆθτο ἀθ ἂν 817, 22 ἴορα ὄρνιθας τὲς στεγανόποδας Ββπι 
ῬτδΟΓ 1.) Δαὶ πτητικοῖι Ζιθ12. 691 11, 18. 618 57. ζ1. δὅ59 
ΑἹ, “8 1 69. βαρεῖς, πολὺ τὸ σῶμα Ζιθ12. 591}18, 14. 
ι8. 6187. τὰ πτερὰ ποῖα Φ2. 80614. μεταβάλλει τὸ 
χρῶμα χθ. 198 521. (τὶς ἔχει) χρῶμα. ὄρτυγος 2158. 
1521 ν17. --- πρὸς τοὶς ἐντέροις. τὴν χολὴν ἔχει" ἔχει τὸ 
στομάχυ τὸ πλατὺ κάτω" ἔχει καὶ ᾿,͵ πρόλοβον "ἢ ἐν τῆς εξ 
στρὸς τὸν στόμαχον εὐρὺν Ὄ πλάτος ἔχοντα: διέχει ὁ᾽ ὁ 
πρόλοβος τῷ πρὸ τῆς γαστρὸς στομάχυ συχνὸν ὡς κατὰ 
μέγεθος Ζιβι8. 506 21, 17. 509 81, 18 ΑΟΌ. πότε συν- 
δυαζονταί. δε ὼ εὐημερῶσιν, ΟΡΡ χαλεπῶς ἔχυσι Ζιθ13. 
591 510. ὅτω σφόδρα ἐπτόηνται περὶ τὴν ὀχείαν, ὥστ᾽ εἰς 
τὰς θηρεύοντας ἐμπίπτυσι ἢ πολλάκις καθιζ άνυσιν ἐπὶ τὰς 
κεφαλάς Ζιι8. 614 8426 Αυν. νεοττεύυσιν ἐπὶ τῆς γῆς" Π 

ποιῶνται νεοττιάς" νεοττιὰν ποιεῖ ἀλλὰ κονίστραν, αὶ ταὺ- 
τὴν σκεπαζ ει φρυγάνοις διὰ τὲς ἱέρακας, ἐν Η ἐπῳαζει" 
τίκτει ἐν τῇ γὴν ἐπηλυγαζομένη ὕλην Ζιιδ. 614 481, 618}, 
ζι. 569 51 Αὐθ. 269. 1526 "42. ἐκ ἐν τι αὐτῷ τίκτυσι 
ὃ, ἐπῳάζωυσιν, ἀναπαύονται ὑφ᾽ ἑαυτὲς ἀγόμενοι τὸς νεοτ- 
τύς Ζιι8. 618 " δ, 14. οἱ ἄρρενες πῶς μάχονται, μαχό 
φθέγγεται, οἱ ἄρρενες μᾶλλον ἄδυσιν αἱ ὁὲ θήλειαι ἐκ ΕΝ 
σιν, βοῶντες πέτονται Ζιιδ. 614 36. δ. 686 326, 81. δ 12. 
597014, οὔ ϑύυγζ ἀ του ἃπ ΙΠ, 18. τηϊεταιϊο. Ζιθ12. 591 
"6, 28, 26, "5, 9-17. ἐπὶ δένδρυ ὃ καθίζυσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς 
γῆς Ζιι9. 614 384. πιότεροι τῇ φθινοπώρω μᾶλλον ἢ τὸ 
ἔαρος Ζιθι2. 591 526 ϑοδ]ῖρον (5 1| 466). ὁ ὑοσκυαμος 
ἢ ὁ ἑλλέβορος τροφὴ τοῖς ὄρτυξι φτα 5. 820 "6, οἱ θηρεύ- 
οντες πότε ἐπιχειρῶσι Ζιθ12. 59112 ΑὐὉ. ὁ ἱέραξ τὴν τὸ 
ὄρτυγος καρδίαν ν χατεσθίει Ζι11. 615. 86. οὔ 269. 1590 
"48, (βοάϊο ὀρτίκι, ὀρτύκιον. ο41}}16 ΟΠ 150. Τρέγδο οοίαγ- 
εἶχ 8:. Ον. Οούαγηὶχ δοτηπημηΐβ δὰ 141, 118. Ογγρίου ο0- 
ταγηίχ ΑΖΙῚ 108, 82. ΚαΖι 85, 84. οΓ Εἰ 49-51. 1,ηἀ4 115.) 

ὀρύγματα ὼ φρέατα Ζγεῖ. 180521. 
ὄρνζα. τοῖς δὲ μὴ πίνυσι ῥίζαν ἑψήσαντες ἐν ἐλαίῳ διδόασιν 

Ζιθ26. 605 Ρά (οἶνον ὀρύζης ἑψήσαντες οἱ 51 6711 Βδπι, ΡΙΚ, 
τὅλαιον ῥίζαν ἑψήσαντες αἱ ̓ ΑαὉ). 

ἴνξ Ζιβι. 499}20. ἔστι δὲ καὶ ὺ 
μονοκέρατα,, οἷον ὅ τε ὄρυξ ὦ ὃ Ἰνδικὸς καλιέμενος ὄνος" 
ἔστι δ᾽ ὁ μὲν ὄρυξ διχαλόν Ζιγᾶ; 6068 328. (οΥγχ Αἰάγο- 
νηὶ ἀθ αὐυδάταρ δβοϊϊἀπηρυ! δ 1628, 181 οὐ αὐδάπιρ 



ἔρυξις 

οἴμπΐαπι Ὀἰθυϊοοταπι ἰδὲ 1642 Ρ.7162. Αμίΐορο ᾿ϑυσοσΥκ 
ὙΝΙορταδπη 88. 80. ΟΥ. Καὶ 458. Ε 288,1. ΚαΖι 61, 21. ὅ. 
84, 46. ᾿ονγβομη Ζοοὶ ἀθ8 Ταϊυὰ 28,114. οἵ Βοθ6 ΑΓ 
᾿ἰδν ογὰ 210. ἴῃ ἱποοτὺ σοὶ Ο11 588. ΑΖΙι174, 89.) 

ὄρνξις. πλατὺ ῥύγχος πρὸς τὴν ὄρυξιν χρήσιμον Ζμδ12. δ 
698.816. 

ὀρύττειν βόθρον φυτῷ Μδ10. 102516. ἔλαφος βόθρυς 
ὀρύττει Ζιε88. δῦ8 "8. οὗ ζ,29. 6191. βίμο οδίθοιο, βό- 
νάσος ὀρύττει ὥσπερ ταῦρος Ζιι45. 6805. ἐὰν ὀρύξη τις 

παρὰ τὴν θάλατταν πχγ21. 988 088. 88. 980 "8. --- ἰχϑύες τὸ 
τινὲς εὑρίσκονται ὀρυττόμενοι ανϑ. 41 δ12 (εἶ Πβηρκανεὶ, 
Ζιβοιν ἔ Ογπια ΧΥ͂Ι 887). --- ὀρυκτός. τὰ ὀρυκτά, ἀϊδι 
τὰ μεταλλευτα μγθ8. 818 320. Ιά6]6ν 11 827. ὀρυκτοὶ ἅλες 
θ184. 844 512, ἰχθῦς 618. 886 Ὀ16. 

ἐρφανικοὶ οἴκοι οβ1849 "16. --- ἐπιμελεῖσθαι κοινῶν ὼ ξενι- τς 
χῶν ὺ ὀρφανικῶν Πβ8. 1268 314. 

ὀρφανός. ἐπιτροπῆς ὀρφανῶν ὁίκαι ἢ 881. 1541 "9. 
Ὀρφεὺς. ἐν τοῖς καλυ ἕένοις ᾿Ορφέως ἔπεσιν ΖΎβΙ. 184 519. 

ὑκ εἶναι ᾿ορφέως τὰ πη 9.141 542,46. οἵ ΒΖ δὰ ΜΑΞϑ. 
988 28. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿Ορφέως 596. 16711.521. 40 

Ὀρφικὰ ἔπη καλιίμενα ψαδ. 410 }28. ΒότμαγΒ 4] Ρ 96. 
ἐν τοῖς ᾿Ορφικοῖς (ΕΥ̓͂, 11 844) αὶ κακῶς λέγεται κΊ. 401 
827, 

ὄρφνιος. ἐλάττονος τὸ φωτὸς προσβάλλοντος τὰ πτερώματα 
ζοφερὸν χρῶμα ἔχει, ὃ καλῶσιν ,ὄρῴνιον ..3. 192 "21. τὸ 26 
καλιέμενον ὄρφνιον εὐανθέστερον γίνεται τῶν μελάνων ἢ τῶν 
λευκῶν χά. 194 Ῥ5, οὔ Ρ]αῦ Τίαι 680. 

ὀρφός ν ὀρφώς. 

ἐρφώς (ἰπ τοχία ΒΙκ Ζιε10. 548 Ρ1, τϑὶ!ψαΐβ Ἰοοῖϑ ὀρφός. 
ἄμ 5.1 280, 626, 683 οἰἶδπι ἰην 18 οοἀὰ βθαιθπάλτω 6886 80 
ἀιχὶ βουὶρίυγθηη δὐθλοδπι υδβμι δχβίδθηϊ οοἀὰ οριϊμη" Ββπα 
Ρτδοῦ 1). τοξογίαν πῦον τὺς σαρκοφαγως. τὸς προσγείως 

Ζιθ2. 591511. θ18. 59810. φωλεῖ, ταχὺ ἐκ μικρὰ γί- 
νεται μέγας Ζιθ1δ. 599 "6. ε10. 8481. 808. 1580 527. 
(οτῆ, ἔθῃοῖδ νϑσβ Ὑβοπδθ. οθγηυθ α8Ζδθ. μοάϊθ ὀρφός ἱ 4 85 
Ῥοϊγρυίου οϑσπῦυβ ὅμυ Εἰ 87, 18: ἴῃ Μοτγθὰ ἴ4ᾳ ϑϑυγσδῃυβ 
δἰξαβ Ομυ ΒΟΥ ἀθ δῖ Τἰποθοὶ ὙΙ 188. 1 270. ΠΠ 24. 
Οτρῆυβ Ο 11 5679. ἔοτί ϑοουραθηδ ρογοὺβ ὅτ. ϑοτὰβ δη- 
(88 Καὶ 647, 1. ἴογὲ ῬοΪΥργίοῃ οθγθὰὰβ ΑΖι1 181, 58. οὗ 
Βοβο Ασ ΡΒ 318,42.) ω 

ὀρχεῖσθαι ὼ ἄδειν Ῥβ24. 1401}26. τιὺς ἵππυς ἐθίσαι πρὸς 
αὐλὸν ὀρχεῖσθαι 541. 1586729. 

ὄρχησις ἀναπαύει μέριμναν Πθ5. 1889 "21, 18. ἡ ὄρχησις 
ἑτέρα τῷ ἕτερα μιμεῖσθαι ἢ ποῦ. 144839. 

ἐρχηστής. οἱ ὀρχησταὶ μιμᾶνται αὐτῷ τῷ ῥυθμῷ χωρὶς ὧρ- 45 
νίας πο1. 1441 521. --- ὀρχησταί, οουϊ φιλόκυβοι, γα- 

εαγκῶνες φ8. 808 3582. 
ἐρχηστικὸν μέτρον. ἀϊδὺ πρακτικὸν ποϑ4. 146051. ποίησις 

σατυρικὴ ἡ, ὀρχηστικωτέρα ποά. 1449 428. 
ὀρχήστρα. ὅταν ἀχυρωθῶσιν αἱ ὀρχῆστραι, ἧττον οἱ χοροὶ δ0 

γεγωνασιν πια25. 901 080. 
ὀρχηστρίδες (ϑρεὶ, ὀρχηστριάδες ΒΚ) ηεη18. 1246 385. 
ὀρχίλος (ΘΠ 6, Ββπι, [χοὉ Ρυοὶ 115, ΑΖι 11 496 ἱἰπ δαάϊὶ- 

ἵδη. ὄρχιλος ΒΙ). γλαὺξ αὶ ὀρχίλος πολέμια Ζιι1. 609 12. 
(ογολῖο Ο ΠῚ 576. Οἰκικάτίυς τοῖποσ Καὶ 948, 10. δ. ΟΥ-. δδ 
Ττορ!οάγίοβ Θυγορϑθυδ βου ἀθ ἂν 8 ἢ ν. 80 114, 54. 
ἴῃ ἱποογῦ σοὶ ΑΖι 1108, 88.) 

ὄρχις (Ρμπρρβοι ὕλη 59). τῷ μὲν θήλεος αἱ ἱ καλύμεναι ὑστέ- 
μαι, τῷ δ᾽ ἄρρενος τὰ περὶ τὺς ὄρχεις ἢ τὲς περινέως ἐν 
πᾶσι τοῖς ἐναίμοις Ζγα5. 1106388. οὗ 83.116"18. [ὑϑνγ68 60 

- 
840. οἱ ὄρχεις τοῖς ἄρρεσιν δύο πᾶσιν Ζγαϑ. 110}88. τῷ 

΄ 

. ΒΡΘγιμδ ΐοαΘ: πόροι 

ὄρχις 581 

αἰδοίυ ὑποκάτω ὄρχεις δύο, τὸ αἰδοίν ἐξήρτηνται, ἡ ἡ ἐξάρ- 
τησις ἡ πρὸς τὴν κοιλίαν ἢ τὸν τόπον συνεχὴ τίνα διαφορὰν 
ἔχει Ζια18. 498."82. 17. 491 528. γ1. 509}11. ὑπομόχλιοι 
γίνονται πὸ 28. 879 817. --- τοβι]ου]ογαπὴ ΡΑτίθβ, α. ϑΡΙϊ- 
ἀγπιίδ: κεφαλὴ ἑκατέρυ τῷ ὄρχεως, κεφαλαὶ τῶν ὄρχεων, 
πόροι πυχνότεροι Ἂ νευρωδέστεροι, ΠῚ καθήκοντες. ὃ. εδυᾶδ 
ϑρίἀϊάν, πα 5 οἱ ἰαϊοίατα ναδὶβ ἀθέδγθηιίβ: πόρος ἀνακάμπτων 
ἐν τῷ ἐσχάτῳ ὄρχει πρὸς τὴν κεφαλὴν τῶ ὄρχεως, ὑμένι 
περιειλημμένος. 6. ψΆ88 ἀοίεγθηϊία ὑδῆηὰ8 δὰ Ρδτίθια Ρτος- 
Βα ἸΟθ πὰ ὈγΘΙμτδΘ: ἀπὸ τὴς κεφαλῆς συνάπτοντες εἰς ταὐτό, 

εἰς τὸ πρόσθεν ἐπὶ τὸ αἰδοῖον, εἰς τὸν καυλόν. ἃ. ατίοτίδθ 
λεβικοὶ ἐ ἐκ τῆς ἀορτῆς. 6. ὙΘΏΔ6 ΒρΡ6Γ- 

τηδιῖοθ: ἄλλοι ἀπὸ τῶν νεφρῶν ὁύο Ζιγι. 810514-ϑ8ὅ, 
:. αἱ ῥίζαι τῶν ὄρχεων Ζιι50. 682 517. 9. τὸ ὄπισθεν τῶν 
ὄρχεων πὸ28. 819 416. ἢ, Βοτοίαπι: τὸ πέριξ δέρμα, δ 
καλεῖται ὄσχερς. Ζια18. 498 882 ν Ἀ Υ. --- δηδίοιῃ. οἱ ὄρχεις 
ὅτε ταὐτὸ ,δαρκὶ ὅτε πόρρω σαρκός Ζια18. 498 488, ἡ, τῶν 

ὄρχεων φύσις προσήρτηται πρὸς τὸς σπερματικὶς πόρυς, 
θέν εἰσι μόριον τῶν πόρων οἱ ὄρχεις ἀλλὰ πρόσκειται Ζγεῖ. 
181 526. α4.111385. τὸ μὲν εἰς τὺς ὄρχεις φέρει τῶν 
τρημάτων, να88 ἀο[ογθαίίδ " ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς τεί- 
γυσι πόροι εἰς ἑκάτερον τῶν ὄρχεων Ζια11. 491 526. Υ1. 

509 "8ὅ. βοηϊοηϊίαθ Ὠῖορ Αροϊ]οιΐαῦ, ῬοΙΥΌὶ, ϑγϑ πῃ 68 Ζιγ2. 
511}28, 512 "2, 4. 8. 51221. -- 1. φαϊδυβᾶατι ϑιΐτηδ- 
᾿θυ8 410 4168 βἰηΐ, ἀυδηδμι ἴῃ ραγτίθ. τῶν ζῴων τὰ μὲν 
ἔχει ὄρχεις τὰ ὃ᾽ ὃκ ἔχει Ζγαῖ. 718 ,36. τῶν ἐναίμων τὰ 

ν ἔχει ὄρχεις τὰ δὲ τὲς τοιότως πόρυς" ἔχει τὰ περὶ τὸς 
ὀρχεις ὅχ ὁμοίως πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ζῴοις Ζγα2. 7110 384. 

8.116 "14. οἱ ὄρχεις ἐν πᾶσι τοῖς πεζοῖς καὶ μ᾿ ζῳοτόκοις πῶς 

ἔχυσι Ζιγ1. 510518- Βῦ, Ζγαθ. 718511. πάντα πρὸς τῷ 
τἔλει τῆς γαστρός ἢ Ζιιδ0. 681 "25. --- α. τὰ ζῳοτόκα πάντα 
ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔ ἔχει τὸς ὄρχεις ἀλλ᾽ ἔνια αὐτῶν ἔσω πρὸς 
τῷ τέλει τὴς γαστρός, οἷον ὃ δελφίς Ζγαϑ. 116 }26. τῶν 
ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἐχόντων τὰς ὅ ὄρχεις οἱ μὲν ἐντὸς ἔχεσι 
πρὸς τὴ γαστρί. οἷον ὁ δελφίς οἱ μὲν (ἐντὲς αἱ ΑΟὉ) 
ἔχωσι καθ᾽ αὑτὸς τὸς ὄρχεις" τὰ δὲ τῶν ἐντὸς ἐχόντων 
πρὸς τὴ γαστρὶ ἔχει οἷον δελφὶς ἢ ἐλέφας Ζιγι. 510 58, 
11, 609 "9. Ζιι50. 681 ν24. δελφίνες τὰς ὄρχεις , ἔχυσιν 
χεκρυ μένυς ὑπὸ τὸ περὶ τὴν γαστέρα, κύτος" διὰ τίν᾽ αἰτίαν 
ὁ ὲἐ φας ὼ ὃ ἐχῖνος, ἔχυσιν ἐντός" ἐλέφας ἔχει τὲς ὄρχεις 
ἐντὸς περὶ τὸς νεφρεΐς Ζγα18. 130484.12. 119 Β16. Ζιγι. 
509 9. βι. 800}8. --- ὦ, τὰ ζῳοτόκα ὺ πεζὰ τὰ μὲν 
πλεῖστα ἐκτός, τὰ δὲ φανερὺς ἔχει, οἱ δ᾽ ἐκτὸς ἐν τῷ φα- 
νερῷ πρὸς τῷ τέλει τὴς γαστρὸς, οἱ δ᾽ ἐν τὴ καλὰ μένη 
ἐσχέᾳ ὅ ὅσοι ἔξωθεν. τοῖς δ᾽ ἀφεῖται (τὸ αἰδοῖον) ᾿καθάπερ Ὁ 
οἱ ὄρχεις" ὅσοις ἐν φανερῷ εἰσὶν οἱ ὄρχεις ἔχυσι σκέπην 
δερματικὴν τὴν καλυμένην ὀσχέαν Ζιιδο. 681 δ25. γ1. 509 
811. 1. 510 88, 12. Ζγα 12. 119 54, 85. ὅ. Τ11 "28, 82. 4. 

111}12. -- τὰ ὁ᾽ ἔξω, ὼ τύτων τὰ μὲν ἀπηρτημόνυς 
ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ πρὲς τὴ ἕδρᾳ καθάπερ οἱ ὕες" τὰ 
δὲ πρὸς τὴ γαστρί" τὰ μὲν ἀπολελυμένα, τὸς ὄρχεις ἔχυσιν 
ὥσπερ ἀνόρωπος: τοῖς μὲν (ἁάπροις) ἐκ τῷ ὄπισθεν συνεχεῖς 

ἢ ὑκ ἀπηρτημένοι εἰσίν, τοῖς ὁ (ἀνθρώποις) ἀπηρτημένοι 
Ζγαϑ. 116}28. Ζιβι. 500 "4, 8. Ὑ1. 509}18. --- ς, τὰ 
ἄλλα πάντα ὅσα ψοτοκεῖ πέδας ἔχοντα τὸς ἔρχεις ἐντὸς 
ἔχει" τὰ δ᾽ ἔχει, ἐντὸς δ᾽ ἔχει 1 τῶν ἐντὸς ἐ ὄντων, τὰ 
μὲν πρὸς τὴ ὀσφύι ἔχει περὶ τὸν τῶν νεφρῶν τόπον, τὰ δὲ 
πρὸς τῇ γαστρὶ τὰ δ᾽ ἐντὸς" ὅσα ψοτοκεῖ ἥ͵ δίποδα ὄντα ἣ 
τετράποδα πάντ᾽ ἔχει ὄρχεις πρὸς τὴ ὀσφύι κάτωθεν τῷ 
διαζωματος, τὰ μὲν λευκοτέρυς τὰ δ᾽ υἱχροτέρυς, λεπτοῖς 
πάμπαν φλεβίοις περιεχομένυς Ζιεδ. 541"1. γΥ1.60988,"24. 

Χχχῶ 



82 ἔρχις 

τοῖς ἐντὸς ἔχυσι τὸς ὄρχεις εὐθὺς ἐρηρεισμένοι εἰσὶν ἅμα 
τοῖς πόροις, ἢ τοῖς ἐκτὸς δ᾽ ὁμοίως Ζγα18. 120.381. 612. 
119 09. δ. 1711 588. 4. 1171]. --- ἀ, παντες οἱ ὄρνιθες 
ὄρχεις ἔχνσι μέν, ἐντὸς δ᾽ ἔχωσιν, ἔχυσιν ἐντὸς πρὸς τὴ 
ὀσφύι, ἔχυσιν ἀνεσπασμένυς τὲς ὄρχεις ἐντός" τὰ δ᾽ ὄρχεις 
ἔχει ἐντὸς πρὸς τὴ ὁ σφυι κατὰ τὴν τῶν νεφρῶν χωραν, οἷον 
οἱ ὄρνιθες Ζμδι2. 696 "26. Ζιγ1. 609 Ρ6. εδ. 640 538. ιδ0. 
8681 22. Ζγδδ. 1149, 12. α8. 110 "18. --- περὶ τὰς ὀχείας 
πολὺ μείζυς ἴσχυσιν οἱ ὄρνιθες τὰς ὄρχεις Ζγα 4. 1171 08, 
11. οἵ ΖΙγΙ. 509 581. ζϑ. 564 10. ὅσα τῶν ὀρνέων καθ᾽ 
ὥραν μίαν ὀχεύει, ὅταν ὁ χρονος ὅτος παρέλθη, ὅτω μικρὲς 
ἔχυσιν ὥστε σχεδὸν ἀδήλυς εἶναι Ζγαά. 111.09. πρὶν μὲν 
ὀχεύειν οἱ μὲν μικρὲς οἱ δὲ πάμπαν ἀδήλυς ἔχυσιν, ὅταν 
δὲ ὀχεύωσι σφόδρα μεγάλως ἴσχυσιν Ζιγ1. 510 38. οὔζ11. 
56688511. --- 6. ἐντὸς ἔχει τὺς ὄρχεις ἢ τὰ ῳοτόκα τετρά- 
ποὸα τῶν δεχομένων τὸν ἀέρα ὶ πλεύμονα ἐχόντων, τὰ 
ὠοτόκα τῶν τετραπόδων πρὸς τῇ ὀσφύϊ, τῶν τετραπόδων 
ὅσα οτοκεῖ οἷον σαύρα ὦ χελωνη ἃ κροκόδειλος, κροκό- 
δειλος ἐδ᾽ ὄρχεις ἔξω φανερὸς ἀλλ᾽ ἐντός Ζγ8. 116 "28. 

10 

Ζιιδ0. 681 522. γ1. 5097. β10. 608 56. --- ἢ. υϊδυβάδπι 30 
ΔΕΪΔ] 8 ἀθβυαηῦ; ἐδ] 08 αὐἱὰ ὑδβιϊαπι νἷοθ βἰδ, τὰ μὲν 
ὅλως τῶν ζῴων ἐναίμων ἐκ ἔχει ὄρχεις Ζιγ1. 809 581. 
Ζγα4. 111 824. 18. 720326. οὗ 7. 718 8326. 2. 716 484, 

ὄρχεις ἐδεὶς ἔχει ἰχθὺς ὅτ᾽ ἐκτὸς ὅτ᾽ ἐντός, δ᾽ ἄλλο τι 

᾿ Ω 

ὀσμή 

ὄρχιν (ΒΚ) Ἰοφθπάππι οδὺ ἀρχόν (ν] ΡΙΚ ΑὉὉ) Ζιγϑ. 512 
581 οἱ δἀάδοπάμπι δ ἀρχός ῥ.114 416. 

Ὀρχομενός, πεδίον ἑλῶδες πκ82. 926 "δ. περὶ τὸν Ὄρχο- 
μενὸν Ζιθ28. 605 081. --- Ὀρχομενίων πολιτεία ἢ 534. 
58, πόλις 699. 888 08. θεοὶ ᾿Ορχομενίοις προσέταξαν θάψαι 
τὰ Ἡσιόδυ λείψανα ξ 524. 1664 356. ἀχάνη μέτρον Ὀρχο- 
μένιον ἴ 520. 1504 "85. 

ὅς, ἥ, ὅ. Ῥτγοῃοιηθη στοϊδύνυμπι ἀδπχοπβύγαύνδμι νἱμὶ ἴῃ ᾿ἰβάθηι 
ἔοτται δ δρυὰ Αὐ βαθϑὲ δίᾳιθ δρυὰ δ]ῖοβ βογίρίογθδ, ἡ ὃς 
ἔφη ΡΎ18.1419.88. ἃ μὲν... τὰ δέ ΑὙ6.14}1. ᾧ 
μὲν .«.. ᾧΨ δέ Αγ8. 15 529. ἐφ᾽ ᾧ μὲν... ἐφ᾽ ᾧ δέ 
Ηββ8. 1109"1. ὦ μὲν... ἃ δέ καὶ 8956», οἷς μὲν... 
εἷς δέ χθ.199511. --- ἔστιν ὃς καλῦσι προβύΐλυς ΠδῚ4.1298 
Ῥ28. --- ρῥγοβομιθῃ χοἰ δύϊναπι, δὶ οὐΐϊαπι ἱηΐδγγορδυϊναυμι 
ἀϑαγρατὶ ροίογαϊ, δηλώσας ὃς ἦν πο11. 1452 398. --- ἴοι- 
ἸΏ86 ὈΓΟΠΟΙΪ 8 σϑἰδεϊνὶ ᾿πβογνϊαηΐ οἰγουτηϑοῦὶ θη ϊδ ποίϊο- 
αἴθαδ αὐδέγαοιίβ, τὸ Κ ἕνεκα ν ἕνεκα. τὸ ἕνεκα διττόν, 
τὸ μὲν ὅ, τὸ ὁὲ ᾧ ψβά. 4152, 8, 231. ἐν τῷ περὶ ὁ Ταῦ. 
820511, 26. --- δἀάϊια ραγίίςυ]δ ποτέ ῥγοῃποιηϊηὶ τοϑἰδῦνο 
ἀοριστίας πούϑτῃ δάϊαηρίε, ὅς ποτε, ὅ ποτε ὅν οἴ ποτέ. ὃς 

δή ποτε, ὃν δή ποτε Μνῶ. 1090 86, προυΐγαμι οοηϊιηοῖϊπι 

βοσίρύυτα ὀχ δοίυτ, ὦ γαρ ἐσθ᾽ ὁμονοεῖν τὸ αὐτὸ ἑκάτερον 
ἐννοεῖν ὁδήποτε Ἠιθ. 1161 585. μέμνηται ὅτι τρίτην ἡμέραν 
ὁδήποτε ἐποίησεν μνῶ. 4581. ὦ μόνον τῷ αἰσθητῇ κινυ- 
μένα φαίνεται ἀδήποτε ἐνῶ. 460 524. ὅτε διδαξειεν ἀδήποτε τῶν ἀπόδων ἐδέν, διὸ ὑδ᾽ οἱ μὰν Ζμδι8. 6919. οἵ Ζγα4. 

111518. τῶν ἰχθύων ἐθεὶς ὄρχεις ἔχει ὠδὲ τὸ τῶν ὄφεων 
γένος ἅπαν, ἀδ᾽ ὅλως ἅπυν ὑδέν, ὅσα μὴ ζῳοτοκεῖ ἐν αὑτοῖς 
Ζιγ1. 509 08. οἵ β18. 504 }18. 17. 808 412, 18. γ]1. 609 
15. 16. ἐδ. 840 "29. Ζγαϑ. 716 "1ὅ. 6. 7189. 7.711818. 

ΗΙΙ. 1164 32. 

ὁσαπλάσιον πκαϑ2. 929 δ14. 
ὁσαχῶς ΜὃΊ. 1017 528. 17. 1022 511 8]. 
ὁσημέραι τὴν βυλὴν συναάγυσιν ἢ 894. 1548 Ρ9. 895. 1643 

δῚ1. 165 538. --- μἴ8 οπιηΐδυβ πόρους παΐαγα αἰὐγϊδυΐξ, νὶ πό- 80 
ρος. -ττ ῬἈιγβϊοϊομίοα. τίνος ἕνεκεν ἡ τῶν ὄρχεων σύστασις, 
ὑπολαμβανυσί τινες αὐτὸς τις πόρυς εἶναι σύναμμα πολ- 
λῶν ἀρχῶν Ζγαά. 111514, 29 (οὗ Οαΐθη ΙΥ͂ 575, 556, 
ὅ588, 561). εἼ. 188 210. κἡὶ γονὴ (ἀποκρίνεται) εἰς ὄρχεις ὦ 
αἰδοῖα πὸ26. 819 "5. λέγυσί τινες ὡς τὸν δεξιὸν ὄρχιν ἀπο- 85 
δυμένοις ἢ τὸν ἀριστερὸν συμβαίνει τοῖς ὀχεύυσιν ἀρρενοτος ὁσιότης ἀκολυθεῖ τῇ δικαιοσύνη αρδ. 1280 "28. 
κεῖν ἢ θηλυτοκεῖν Ζγδὶ. 165328. οὗ Ἡίρροοῦ οὰ Τἠττ6 1] ὀσμᾶσθαι. τὸ ὀσμᾶσθαι τί ἔστι ψβ13. 424 "16, 11. ὅσα 
849. δῆς βϑηϊθηϊδη ΑΥ' γοίαιϊδι αδίϑη ΙΡ̓ 688. οὔ ΧΥ͂ΙΙ 
Β 211. οἱ ὄρχεις καθίενται μᾶλλον ἐν τῷ θέρει ἢ ἐν τῷ 
χειμῶνι πὸ2δ. 819.529. ἴπ ρυδοτγίαία τοῖς ἄρρεσιν ἐπιδη- 
λότερον περὶ τὸς ὄρχεις ΖγΎα20. 128 Ρ29. ἐνίοτε οἴονται ἐδ᾽ 
ἔχειν τῷ χειμῶνος ὄρχεις τὰς φάττας ἢ τιὺς πέρδικας Ζιγ1. 
510 37. οὗ 48. εἰ ἐπίστασις ἐγίγνετο τοῖς ὄφεσι περὶ τὰς 
ὄρχεις, ἐψύχετ᾽ ἀν ἡ γονὴ διὰ τὴν βραδυτῆτα Ζγαῖ. 118 

40 

582, 

ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν Ηα4. 1090 ."18. τὸ ὅσιον ὶὶ τὸ 
ἢ περὶ τὴν ἄμβλωσιν 1Πη160. 1885 Ρ2δ. ἐκκλησία περὶ 

ἱερῶν ὦ ὁσίων 894. 15648}21. --- ὁσίως ἔχειν πρὸς θεύς 
ρ89.1446589., ὑχ ὁσίως παραβὰς μακάρων θέμιν ἁγνήν 
[624. 1888 326. 

ἀναπνεῖ, . ἀδυνατεῖ ὀσμᾶσθαι μὴ ἀναπνέοντα ΨβΊ. 4192. 
9.421}16. ὀσμᾶται ἡ τὰ ἐν τῷ ὕδατι αιδ. 443 381. πῶς 
ὀσμᾶται τὰ μὴ ἀναπνέοντα αιῦ. 444 018-80, φαύλως ἀν- 
θρωπος ὀσμᾶται ὺ ὠθενὸς αἰσθάνεται τῶν ὀσφραντῶν ἄνευ 

- »-. ἡ . ἂ 2 -Φ 

τὸ λυπηρὰ ἢ τὸ ἡδέος Ψψβϑ9. 421.511. --- ὀσμᾶσθαι ς ξεα, 
τὸ ἄρρενος, τῶν αἰδοίων ΖΎΎ]. 1751 315. Ζιεδ. 541 126. τῆς 
παρδάλεως τὰ θηρία ἡδέως ὀσμᾶται πιγά. 901 "871. 

421, οἵ 5 ὙΒοορὴγ ΙΥ͂ 140. --- οἱ ἐκτεμνόμενοι, ἰδδίϊαπι “ ὀσμή. περὶ ὀσμὴς Ψβϑ. αιδ. Ζμβ10. Ζγεξ. οἵ ὀσφραίνεσθαι, 
υἱτία. ἐκτέμνονται τῶν ζῳων ὅσα ἔχει ὄρχεις, οἱ ἐκτεμνό- 
μενοι τὸν ἐμαὶ ὄρχιν Ζιιδο. 681 "21. Ζγὸ!. 165 .325. δια- 
φθείρυσιν οἱ μὲν ἔτι νέων ὄντων τρίψει οἱ δὲ ἢ ὕστερον 
ἐκτέμνοντες" ὕες, δαμάλαι Ζιγ!. 510 "8. ιδ0. 682 534,16. 
ζ28. 5184. ἀφαιρυμένων τῶν ὄρχεων ἀνίεται αὶ τάσις τῶν ἐ0 
πόρων" ἀποτεμνομένων ἢ ἀφαιρυμένων τῶν ὄρχεων αὐτῶν 
ἀνασπῶνται οἱ πόροι ἄνω Ζγεῖ. 188 38. ΖΙΎ1. 5101. οὗ 
Ζγαά. 11112. δδ. 171459,12. ἀκμαζυσι ἢ ἀνδρυμένοις 
διίσταται (ὁ πόρος ὁ πρῶτος) ὥσπερ ἢ ἐπὶ τὰς πόρως" τοῖς 
φοβυμένοις συσπᾶται ἡ ὀσχέα τῷ αἰδ 
κονται ἢ οἱ ὄρχεις συστελλομένων πια 84. 908 885. κζ!1. 
949517. τὰ περὶ τὺς ὄρχεις ἀλγήματα, κνησμὸς ὑῶν 
Ζιγ8. 512 525, ζ28. 618 "4. ἵππων ὁ ὄρχις ἄλλεται ὁ δεξιός 
Ζιθ24. 604 "21. --- ἄλλα ζῷα ὅμοια αἰδοίῳ ἀνδρὸς τό τε 
εἶδος ἢ 
Ζιδτ. 582 Ρ24. ἴογτὶ Ῥϑηπδία]δο βρ. ---- ργὸ φλέβες εἰς τὸν 

οἷν ἄνω ἢ συνεφέλ- 56 

τὸ μέγεθος, πλὴν ἀντὶ τῶν ὄρχεων πτερύγια δύο 80 

ὄσφρησις. ὄσφρησις ἐστιν ἡ αἴσθησις ὀσμῆς Ζια11. 492 "14. 
ἔχειν ὀσμῆς αἰσθησιν Ζιδ 8. 588516. αἰσθάνεσθαι τῶν ὀσμῶν, 
τὸ τῶν ὑσμῶν αἰσθητήριον Ζμβ.18. 669 "17. δ 6. 682 "86. 
ἐν ὀσφρήσει φθείρει ἡὶ ἰσχυρὰ ὀσμή ΨΎ2. 426 "2. ἐκ τῶν 
ἰσχυρῶν ὀσμῶν ἐχ οἷον τε ὀσμᾶσθαι Ψψγά. 429 ΡΩ. δεῖ ἀνά- 
λογον εἶναι τὰς ὀσμὰς τοῖς χυμοῖς αιδ. 448 "8. 4. 440 "29. 
ὅπερ ἐν τῷ ὕδατι ὁ χυμός, τῶῦτ᾽ ἐν τῷ ἀέρι ᾧὶ ὕδατι ἡ 
ὀσμή αιδ. 44814. ἡ ἐν ὑγρῷ τῷ ἐγχύμν ξηρῶ φύσις 
ὀσμή αιδ. 448 "1. ἡ τῆς ὀσμῆς δύναμις ερμὴ τὴν φύσιν 
ἐστίν αιδ. 444 524. πιβ12. 907 "9, καὶ ὑσμὴ τὰ ξηρῶ, ὥσπερ 
ὁ χυμὸς τῷ ὑγρῷ Ψβθ. 422 56. δοκεῖ ἐνίοις ἡ καπνωδης ἀνα- 
θυμίασις εἶναι ὑσμή αιδ. 448 521. 2. 4388 "24. πια10. 901 
429, ιγῦ. 908 321. περὶ ἐγκέφαλον περαίνυσα. ἡ ὀσμὶὴ αἷ- 
σθησιν ποιεῖ πιγδ. 908 327. κατακέχρηται ἡ φύσις τὴ ἀνα- 
πνοὴ ὡς ἔργῳ ἐπὶ τὴν εἰς τὸν θώρακα βοήθειαν, ὡς παρέργῳ 
ἐπὶ τὴν ὀσμήν αιδ. 444 521. πι18. 892 "28. δια τί ὁ ἀν- 

» 



Φ 

ὀσμύλη 

ϑρωπος ἀναπνέων ὀσμᾶται, μὴ ἀναπνέων δὲ ὅ; πῶς ἔχει 
τῶν ἄλλων ζῴων καὶ ὀσμή ψβ9. 421}18-422.36. ὁ τρέ- 
φεται ζῷα ταῖς ὀσμαῖς αιδ. 445 511-29. ἡ (τροφὴ) ἀπὸ 
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τῆς ὀσμῆς τῆς καθ᾿ αὐτὴν εὐωδυς ὁπωσῶν ἔχυσιν ὠφέλιμος 
εἰς εἰπεῖν ὠεί αι5. 444518. ὀσμὴ πᾶσα βαρύνει κεφαλήν δ 
πγ18. 818 52. ὁσμαὶ ἡδεῖαι ᾧὶ λυπηραὶ κατὰ συμβεβηκός, 
καθ᾿ αὑτάς αιδ. 448 "20 -444 38. αἱ περὶ τὴν ὁσμὴν ἡδοναί, 
ἐπιθυμίαι ΗΎ18. 1118.39. Ρα11. 1370 324, ηεΎ2. 128156. 
ὀσμὴ τὸ πηγάνυ πολεμία τοῖς ὄφεσιν Ζιιθ. 612 329. τῆς 
ὀσμὴς ἥκιστα ἀκριβὴς αἴσϑησις ἀνθρυύπῳ ψβϑ. 421 510 546. 10 
αιά.440}81. --- διαφέρειν ὀσμαῖς αὶ χυμοῖς καὶ ὠμασιν 
μδι0. 888512. ὥσπερ χυμὸς ὁ μὲν γλυκὺς ὁ δὲ πικρός, 
ὕτω ἢ ὀσμαί ψβ9. 421.521. ὀσμαὶ δριμεῖαι, γλυκεῖαι, 
αὐστηραί, στρυφναί, λιπαραί, σαπραί, ὀξεῖαι αι δ. 448 "9. 

888 
Ὗ 

ὁσπερ 

εἶναι ὦ ποίαν τινὰ ταύτην Πη4. 1826 37. --- 2. ῥα ὅσοι, 
ὅσα ἀθ ἱπάοβηϊία πιαϊϊταἀϊηθ. ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, υδἰξαία 
Θαυμηογβηαϊ οοποϊυβίο, νοι! χρυσὸς ᾧ ἄργυρος ἡ ὅσα ἀλλα 
τοιαῦτα μδϑ. 884 032, 3856 ἃ], οἰΐδιι δὶ δ]ὰ8 δϑβυβ 
Ῥτδθοθάϊῃ, νϑὶυδὶ τοῖς εὐγενέσι ὼ τοῖς ἐνδόξοις ὼ ὅσα τοι- 
αὔτα Ηδδ. 1123 082. Ζμγδ. 668 524. --- πιϑηθτϑ ἃ Ῥτοῃ 
ὁσα ΘΧΟΥΒ8 ἰηϊογάστῃη ᾿Ἰθουὰ8Β ουτῃ ἀπΐνθγβα ϑηυηοίδύϊοηΘ 
οοπἰαποῖα ϑυηΐ, ὅσα δ᾽ ἐν πλείοσι περαίνεται, τὴ τῷ μέσυ 
θέσει γνωριῶμεν τὸ ἣμα Ααϑ2. 4118. οἵ 45. ὅ0}5. τβϑ. 
110 10 844. ὑκ ἐν ἅπαντι σώματι τὸ ἔμπροσθεν ᾧ, ὄπισθεν 
ζητητέον, ἀλλ᾽ ὅσα ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς Οβ2. 
284 082. οἵ Ζμβ3. 686016. 7. 653 818. ΝΖ δὰ Αα4θ. 

δ2 329. 

ὁσοσῶν. ὁσονῶν Ζιθ21. 608 Ῥδ. ὁσωνῶν Πβ6. 1265541. 
Ψψβϑ. 421.280. ὀσμαὶ εὐώδεις, εὐωδέστεραι, δυσώδεις, δυ- τ ὅσοσπερ. τοσαῦται ὅσαιπερ Πδ 8. 129011. 4. 1290 086. 
σωδέστεραι, κακωδέστεραι αιδ. 444 518, 4458. πβ18. 8617 
"11. κ88. 926}19. δ 19. 811 524, 26. ιβ2. 906 380. 9.907 
424. ὀσμὴ βαρεῖα, βαρυτάτη Ζιθδ. 894 026. [827. 1682 
518. ὀσμὴ δυσοσμοτέρα ᾧ βαρυτέρα πιγ10. 908 "80. ὀσμὴ 
ἀμιγεστέρα πιβά. 90151. ὀσμὴ λύχνε ἀποσβεννυ 
804 80. ὀσμὴ μήλων, ῥόδων, θυμιαμάτων, ὄψων, βρω- 
μάτων αἱ, πηγάνυ Ηγ18. 1118 410 844. Ζιι6. 612 429. 
ταριχηραὶ ὀσμαί Ζιδ8. 684319. ὀσμὴ ἰσχυρὰ ἢ ὑρητική 
πιγθ. 908 "2. τὰ ἔχοντα, τὰ μὴ ἔχοντα ὀσμὴν αιδ. 4489. 
ἔλαιον ᾧ οἶνος ταχέως λαμβάνει τὰς τῶν πλησίον ὀσμαῖς 35 
ἐν. 460 529. --- ὀσμή ἀυδίαπι ὁδὺ δὴ δἰριίβοοὶ τὴν τῆς 
ὀσμῆς αἴσθησιν αιδ. 444 521. 00}1 αν. 418 526. 

ἐσμύλη. τοίοτας ἱπίθσ τοὶ κια Γ288. 1528 "20. (851 
1856. Βοβο αὐ ΡΒ 800. ν ὄζολις. 

ὀσμῦλος γίδοϊβ, Υ] Ζιζ11. 610 20 (μέρμυρος ΒΚ). ὀσμύλος 80 
τῶν μαλακίων, οἵ ΒοδΘ ΑΥ ΡΒ 800. 81188ὅ. Ἴν 

ἐσμώδης. ὀσμώδεις ἅλες μᾶλλον λίτρυ, ὀσμώδη τὰ ξύλα, 
ὁ χαλκὸς ᾧ σίδηρος αιδ. 448518,16,18. 

ὅσος. 1. ἂθ ηυβηιίίδιθ. ἀμύθητον ὅσον διαφέρει Πβ 5. 1268 
540. --- ὅσῳ ἡγεμονικώτερον τὸ 
τοσώτῳ αὶ ἡὶ μεγάλη φλὲψ τῆς ἀορτῆς Ζμγδ. 661 585. 
βδϑρίυβ τοσύτῳ οἵα, ὅσῳ ἄν μᾶλλον τὴν ἀρετὴν ἔχη, μᾶλ- 
λον λυπηθήσεται βἰτα ΗΎ12. 111110. δ. 1112 "δ. μᾶλλον, 

ὅσῳ τιμιωτέρα εἶπι Ἠα 18. 1102."20. θ1. 1168 52 Ετ. 14. 
1162 411. (8. 1105}12 Ε΄. κῖ, 1117 388. μάλιστα δεή- 40 
σονται φιλοσοφίας, ὅσῳ μᾶλλον σχολαζυσιν Πη18. 1884 

4393. βοὰ ἰπίογάστα ἴπ τηθιιῦτο γοϊδίϊνο οοπιραγαύϊουΐβ στα- 

ἅχβ ποη βἰρηϊβοαίασ, χείρας δ᾽, ὅσῳ καὶ δι᾽ αἰδῶ ἀλλὰ διὰ 
βον αὐτὸ δρῶσιν Ηγ11. 1110 481. χείρως δ᾽, ὅσῳ ἀξίωμα 

υδὲν ἔχυσιν ΗΎῚ1. 1117 334. ἡ μᾶλλον, ὅσῳ ἂν ἀκρατο- 46 
ποτῶσιν πγῦ. 811"21. δῆλον ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν 

μύθων εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων, ὅσῳ ποιητὴς κατὰ 
Α , 2 ᾿" Ὶ δ᾿ ΠῚ 

τὴν μίμησίν ἐστι, μιμεῖται δὲ τὰς πράξεις ποϑ. 1451 "28. 
(λιστα εὐσθενεῖν (8ον εὐθενεῖν), ὅσῳ ἡ τέφρα ἐκ ἐπιρρεῖ 

πκ18. 925"4. -- ὅσον παραδείγματος χάριν εἴπωμεν Ῥαϑ. 50 
1366.82. ἁπλῶς ᾧ ὅσον νόμν χάριν (σκεπτέον) Μμ1. 

1016 321, ΒοΓπαγβ Πῖ8] Ρ 150. κέρκος μικρὰ τὸ ὅλον, ὅσον 
σημεία χάριν Ζιβδ. 502 Ρ22 (εἴ ὥσπερ σημείν χάριν Ζι5. 
611.381. ΖμγΊ. 669 029). ὅσον ἐπὶ δυο ἢ τρεῖς στίχυς 

κύκλῳ Ζι40. 624.311. θεωρία ὁ μένον ὅσον ἐπὶ τὰ ζῷα δ5 
συντεΐνυσα Ζκ3. 698}11. ὅσον περιπταμένη περὶ τὸ πλοῖον 
ἀφανίζεται εὐθύς Ζιεϑ. 64.228. ὅσον ἁψάμενοι χαίρειν ἐῶσιν 
Φβ8. 19815. -- ὅσον ς ἰηῇ, τοσαύτη τῶ λόγυ χρῆσις 

ἐστιν ὅσον αὔξειν Ῥα1δ. 1816 484. γ14. 1416 8. --- ὅσος 
τις ἴῃ πόσος τις. τό τε πλῆθος ἀνθρώπων, πόσυως τε ὺ ποίυς 60 

᾿ «- , “ ἃς ᾿Ὶ , ,ὔ ε ,’ 

τινὰς ὑπαρχειν δεῖ, ὦ κατὰ τὴν χωραν ὡσαύτως, ὁσὴν τε 

Ζιθ24. Ὁ 

ἔμπροσθεν τῷ ὄπισθεν, 85 

πάντα ὅσαπερ Μὸθ. 101151. Ζια16. 495 522. γ9. δ17 
480. οἱ ἄλλοι ὅσοιπερ Ζγγ1. 149 324. γίγνονται ἄγονοι, 
"ῇ ΕῚ Νν γἢ α 

., ὅσοιπερ ἄν ἢ ἥβης στερηθῶσιν ΖΙΎ11. 518 "8. 
ὁσπερ. ὁ αὐτῆς ὁσπερ (ωσπερ ΥΝΥ͂ΖΣ α οοὰ Α) Αα 14. 88 89. 

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὄνπερ ἔχυσιν εἷπι Ἠε1. 1181 080. 
Ζμαδ. θ46 9. δ18. 695}11. τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον ὅπερ 
ἑκάτερον πρὸς ἑκατερον ἨεΊ. 118114. οὗ 8. 1138 522. 
τῶτον τὸν τρόπον νέυσιν ὄφεις, ὄνπερ ἐπὶ τῆς γὴς ἕρπυσιν 
Ζμὸδι8. 6969. ὅπερ ἐν ταῖς μικραὶς πυρκαϊαῖς φαίνεται, 
τῶτο ἢ τότε ἐγίγνετο μγ1. 811 "2. ὅπερ ᾧ συμβαίνει, ὅπερ 
συμβέβηκεν, ὅπερ συνέβη, ἐγένετο δἷπι ΗἨε1.1181}18. Ζμβϑ. 
660 29. Πε6. 1805 86, 1806 39, 15, 29 Δ]. ὅπερ καί 

Ζμαϊ. 641}6. β9. 6568 521. δ6. 688 429. 18. 690 811 8]. 
ὅπερ ὅν εἴρηται, ὅπερ γὰρ εἴπομεν δἷτα ΗΙ 2. 1165 22, 12. 
8.1165}6, δ. 1167 82. ὁ ἥλιος, ὅσπερ μάλιστα εἶναι δοκεῖ 
θερμός μα8. 841 585. ἡ χρῆται κέρασιν ὅτ᾽ ἀμυνόμενον 
ὅτε πρὸς τὸ κρατεῖν, ἅπερ ἰσχύος ἐστὶν ἔργα Ζμγ3. 662 
530. εἴη ἂν ἅμα κεκαμμένον νὰ εὐθύ, ὅπερ ἀδύνατον μὸϑ. 
886.5"4. πείθωσι δι᾽ ἐνθυμημάτων, ὅπερ ἐστὶ συλλογισμός 
ΑὙΙ. 71.511. ἦ ἐστὶν ὅσπερ ἐστίν ΗἨθ8. 1158 517. --- ἧπερ 
δάνοτῦ Ζμὸϑ8..019.52. --- Ἰορίοθ υϑαγραίας ὅπερ, αἱ οἷτ- 
ουταβοσ δίας ἀπὶοα ἰά, υοὰ ἰρβὰ τϑϑ σϑί, τὸ τί ἐστι, 86- 
οἰαδαπίαν δοοίἀοπίία, τὸ λευκὸν τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν, 
μι, ΑῚ ) ΟΣ μᾷ , 
ὅτι ἔστι μὲν λευχὸς ἀλλ᾽ ὑχ ὁπερ λευκὸν Μγ4. 1001588. 

οὗ ζά. 1080 54. τῷ θερμῷ ροϊεβὲ ααϊάθιι συμβεβηκέναι αἱ 
εἶδ ὑγρὸν γο] ξηρόν, β6ὰ ὅτε τὸ θερμὸν ὅπερ ὑγρὸν κα ὅπερ 
ξηρόν, ὅτε τὸ ὑγρὸν ὅπερ θερμὸν ἢ ὅπερ ψυχρόν Τβ2. 380 
426. ὅπερ, Ορρ συμβεβηκός, δγὰ ὁσία ΑὙγὙ4. 18 08,9. Μγά. 
10071588, 81. ᾧῷα 8. 186 384844ᾳ. 86 αυοπίδῃι τὸ γένος 
βύλεται τὸ τί ἐστι σημαίνειν ἢ πρῶτον ὑποτίθεται τῶν ἐν 
τῷ ὁρισμῷ λεγομένων τζ ὅ. 142 027, ὅπερ ρ]θτιιαααα εἱ 
ποιηἷπὶ Ὀγδθρουίζαῦ,) αὐποᾶ ἰδπιαυδπὶ βθηυβ ἀ6 βρϑοῖθ νοὶ 
ἂθ ἱπάϊνίἀυο ργδθάϊοαϊαγ, εἰ μηδὲν διαφέρει τὸ ὑποληπτὸν 
τῷ δοξαστῶ, μὴ εἶναι γένος ἢ μὴ εἶναι ὅπερ ὑποληπτόν τι τὸ 
δοξαστόν, ταὐτὸ γὰρ "τὸ σημαινόμενον Αα89. 4971. ἡ χιὼν 

ἐχ ὅπερ λευκόν, διόπερ ὁ γένος τὸ λευκὸν τῆς χιόνος τὸ]. 
120}28. ὅπερ, ΒΥ γένος ΤΎΪ. 116 328-28. δῶ. 122 "26, 
128 832,1. 4.124 518,8, 10, 20, 18, 125 28, 31. δ. 126 

221, 34. 6. 128.85, 84. Ααδ8. 49.518 ΝΣ. Ηη14. 1153 
50, ζά. 1140 57 4]. 86 ἀβὰ8 ρχοῃοχηίηΐβ ὅπερ ποα Ηἰ8 ἰῃ- 
οἰυάϊτας βπίδαθ, αὐ τὸ γένος βἰραϊβοθὶ (αυοά δοηίθμάϊε 
ὙΥΖ 11), 86 αυοιηδάτηοάυπ, τὸ τί ἐστιν οἱ ὑσία οἴϊδτα 
᾿ρβᾶτα τὶ ποῦομθηι ϑ Ὀδιδη Δ] θτὴ βιροϊβοαῖ, 18 δα δαπάθῃ 
ὅπερ τοΐοτίαν. 1ὰ τηδηϊοβύαπη δῦ Ὁ] ρ]θπθ ἀβαγραῦαν ἴογ- 
τπιυϊα αὐτὸ ὅπερ ἐστίν, τῶθ᾽ ὅπερ ἐστίν ΚΎ. 8.086. 1. 6.389. 
8.11825. 26.10.11}26, 28, 29. τζά. 141 435,37. Μὸ1δ. 



584 ὅσπριον 

1021 528. αὐτὰ ἅπερ ἐστίν ΚΊ. 6."86. 10. 11 Ρ24, 84. βοὰ 
οὐΐδιι ὈΥΘΥΙΟΡ δὲ 6]]ξρίϊοδ ἀϊουϊοιίε ἔοσιθδ δὰ ἰρβδτα τοί 
δΟΙΟΠΘΠὶ Β Ὀδέβ ΠΕ ΪΆ] τὼ Τοέουζαγ, ἡ ἕν ἐπιστήμη ὅπερ ἀν- 

θρωπυ ἐστίν, ἡ δὲ δόξα ἀνθρώπυ, ᾿ν ιὴ ὅπερ δ᾽ ἀνθρώπυ 
Αγ88. 89 48. ὅπερ τόδε τι ἐστὶ τὸ τί ἣν εἶναι Νζά. 1080 ἐ 
48. τὰ μὲν ὁσίαν σημαίνοντα ὅπερ ἐκεῖνο ἥ ὅπερ ἐκεῖνό τι 
σημαίνει ΑὙ22. 88 "34, αδὶ υϊάθιι ὅπερ ἐκεῖνο πούϊοποσα 
δ δ δη Δ θτα, ὅπερ ἐκεῖνο τι ρϑηυθ βἰρηϊβοδῦ, οαΐα8 8.8 
βρθοῖθβ (τι) 1ὰ βαδδοίαπι οϑῦ, ἂς 480 Ργϑθάϊοδίατ. ΟΥΡΒΙ- 
Ἰοροῃ δὰ Αμδὶ. Ροβὺ 58: εἰ μὲν πρὸς τὸν ὁριστικὸν. ἀπίδω 10 
λόγον, ὅπερ τὸ κατηγορύ μενὸν ἐστι, τῶτό ἐστι Ρ τὸ ὑπο- 
κείμενον" εἰ μέντοι ὡς γένος ἢ ἢ εἶδος τὸ κατηγορύμμενον θεω- 
ρήσω, ὅπερ τί ἐστι ζῷον ἢ ὅπερ τὶς ἀνθρωπός ἐστιν ὁ Σω- 
κράτης 568} 228 820. αὉ ΡΘΡ ὁπὲρ βΘπυβ βἰβαἰβοδίατ, δοοὺ- 
Ταῖϊϊαβ τὶ δα αὶ νἹἀδίαγ, ὡς μὲν δὴ γένη ἀλλήλων ἐ ἐκ ἀντικατη- 15 
γορηθήσεται" ἔσται γὰρ αὐτὸ ὅπερ αὐτό τι ΑὙ22. 88 }9. 

εἴ Αα89. 49 "7. 8. 80512. Ὑ22. 88 31 ὙΥΖ, 14, 25,271, 29. 

Ηζ. 1140 "7. η14. 1158 56, ΒΖ δὰ ΜΎ2. 1008 038. -- 
ὄν, ἀϊει ὅπερ ὄν ῷαϑ8. 188 488-08. ὅσα μὴ ἔχει ὕλην μήτε 
νοητὴν. μήτε; αἰσθητήν, εὐθὺς ὅ᾽ ,ὅπερ ἵν τι Μηδ. 1046 δι. ὅσα 30 
ἐστὶν ὅπερ εἶναί τι κ ἐνεργείᾳ, περὶ ταῦτα ἐκ ἔστιν ἀπα- 
τηθῆναι ἀλλ᾽ ἢ νοεῖν ἢ μή Μθιο. 1061 580. --- ὅπερ ἀν- 
θρώπῳ εἶναι. ὅπερ ζῴῳ. εἶναι Μγ4. 1001 222-29. 

ὄσπριον. σκώληκες ἐν τοῖς ὀσπρίοις Ζιε19. δ52 320. 
Ὄσσα κὶΙ. 391521. 35 

ὀστέινος. ὀδόντες ὀστέινοι Ζια11. 498 32. οὔ 00 ῬΆτγη 262. 
ὀστεογενὲς ὁ μνελός (διδῶ τζϑ. 140 58. 
ὅ στινος-. τοῖς ὄρνισιν ἀντὶ ὀδόντων τὸ ἡ ῥύγχος δ᾽ ὄστινον (Υ] ὀστι- 

κόν) Ζμὸ15. 8692 518. οἵ ὀστέινος. 
ὅστις. ποιεῖν ὅ τι ἂν θέλωσιν Πεῖ. 1801.581. δ τι ᾧ ἄξιον τὸ 

εἰπεῖν Πβ11. 1212 582 8]. --- ὅστις υδὶ ὅσπερ ὀχβρθοῦοδ, 
ἄνεμος, ὅστις ἅμα ὼ πνεῦμα λέγεται κά. 894 "9, --- ὅστις 
1ᾳ ὁστισῶν: ὁ γὰρ μαθὼν ὅ ὁ τι μάθημα φ1. 806817. 

ὁστισδήποτε. ἀνθρυΐπα ἢ ἢ ἵππυ ἢ ὀτυδήποτε μτῷ. 464 "18. 
ὁστισὃν. τῶν πενήτων ὁστισῶν πὸ 9. 1294 "29 4]. τῶν ζῴων 86 

ὁτιὸν Ζγβι1. 188 "24 δ]. ἴσοι, ὁτιῶν ὄντες οἴονται ἁπλῶς ἴ 'σοι 
εἶναι ΠεΙῖ. 1805 829 ωῖ͵ ἄνισοι ἕν τι 281). ὁτιᾶν, δγὼὰ τὸ 
τυχόν Φαδ. 188 "84. σάρκα Κ᾽ ὀστῶν ἢ ὁτιὸν μὸ1. 819"1. 
τῆς ἕξεως ἣ τὸ ἐναντία ἢ ὁτυὸν τζ9. 147 Ὁ27. ὑτινοσῶν 

Ζμαδ. θ45581. ὁτυῦν Ζμα 4. 644 "82 4]. --- ὄντινα γὰρ ὦ 
ὧν Ηκ10. 1180 "2 δ. 

ὀστῦν (ὥσταα ὨοΩ οοπἰτϑοῖα ὀστέα πνὅ. 488 "81). τὸ τῶν 
ὀστῶν γένος Ζμβϑ. θ64 29, ορρ ὄνυχες ὁπλαὶ κτλ. ἐστὶν 
ἄλλα γένη ορίων Ζιγ9. 511 50. οἴ ̓ Ζμβϑ9. 6552. δι, 
691519. τὸ τῶν ὀδόντων γένος ὀστῶν Ζιγῖ. 516.326. τὰ 45 
ἄλλα μόρια τῶν ὀστῶν, Κηοομθηρασίάθη Ζιγ1. 518 Β24 Κα. Σ 
οπιθηάαν Αὐδ. τοίογίασ ἱπίογ τὸ ὁμοιομερῆ. τὰ ξηρὰ ὼ 
στερεὶὰ τῶν ὁμοιομερῶν μὸϑ8. 885658. Ζιγῶ. 6116, α1. 
486 514. Ζγβ4. 140}11. «18. 1232 517. Ζμβ2. θ41516, 
ὅσα ἁπλῶς γῆς, ὅσα γῆς μᾶλλον ψαῦ. 410 δι, γ18. 485 δὅ0 
424. μὸτ0. 389.512, τὰ τῷ ἁπτικῦ χάριν ὄντα Ζ2μβ8. 658 
581, τὰ μόρια Ζμαϑ. 646 529. Ζγα 18. 128 321, τὰ δρ- 
γανα Ζκ7. 1701 08. --- ὀἡ τῶν ὀστῶν φύσις Ζκῖ. 101 "8. 
ἄρβον Ζμβϑ. ΖιγΊ. οἵ ΡΙαὺ Τίπι 18 Β, Ε-- τί ἐστιν Ζμαι. 
842 320. ΖΎβΙ. 184 084. ψα ὅ. 409 "82. οὔ ΜΑ10Ο. 998 δδ 
411. τζ 14.181 528. --- ὀστῶν διαφοραί. σκληρά Ζμβϑ8. 
658 088. 9. 655 315. οὗ Ζ1γ11. 5171 26. στερεά Ζια]. 487 
47. Ὑ7. 51.610. θραυστά Ζιγϑ. δ11310. Ζγβθ. 148 "5. 
ἰσχυρά, πυκνά Ζ πων 651 87, 662410. Φ8. 807"88. 
ἄτρητα, τρητά, κ Ζιγτ. 516526. 20. 5821 011. λεπτό- 60 
τατα, ἀσθενέστατα, ἀσθενέστερα Ζγεῦ. 185"12. Ζια 168. 

ὀστὰν ᾿ 

495 810. Ζμβϑ. 856 18. ἀραιά͵ μαλακά Ζιαῖ. 4911. 
Ζγββ. 144 526. ἀκανθωϑη, χονδρωθη Ζμβϑ. 688 520, 39. 
Ζιζι2. 561.49. --- ᾧ χάριν, τῶν σαρκῶν ἕνεκεν, ἐρείσματος 
χάριν Ζ2μβϑ. θ564"4, 28. γ4. 666 520. ἡ τῶν ὀστῶν φύσις 
σωτηρίας ἕνεκεν μεμηχάνηται μαλακῦ, σκληρὰ τὴν φύειν 
ἦσα Ζμβϑ8. 658 088. ὑπεστιν ὀστὰ τοῖς ,σαρκώδεσι μορίοις, 
τοῖς μὲν κινυμένοις διὰ κάμψιν τύτυ χάριν. τοῖς δ᾽ ἀχνής- 
τοις φυλακῆς ἕνεκεν Ζμβϑ. 684 588. τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν 
σκεπτέον ἢ πρὸς κίνησιν ἥ πρὸς ἔρεισμα ὸ πρὸς τὸ στέγειν 
ὼ περιέχειν πνΊ. κὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἡ ἡ μίξις τῶν στοιχείων 
καθ᾽ ἣν σὰρξ ὶ καθ᾽ ἣν ὀστῶν ψαά. 408 815. τζ τά. 15] 
426. ἐκ ἔχει ὑγρότητα πιγ4. 908 310. ἐκ πυρὸς ΓᾺ τῶν 
τοικίτων σάρκες ὰ ὀστὰ συνεστᾶσιν, ἄλυτα ἐστι τὰ ὀστὰ 
ὑπὸ τὸ πυρός, τὰ ὀστὰ πυρὶ ἄτηκτα Ζγαϊ8. 722 884. βθ. 

148519. Ὑ11. 176281, καυστά μὸϑ9. 818.318, οἵ Ρ1. 
ὀστὰν ἐδὲν καμπτὸν δὲ σχιστὸν ἀλλὰ ϑραυστόν Ζιγϑ. 5171 
410. κόπος γίνεται ὀστῶν θλωμένων ὼ πιεζομένων ὼ κο- 
πιωμένων πεῖ. 881."18, οἵ 26. ἡ σκληρότης τῶν ὀστῶν 
Ζιγιῖ. δ17 26, ἔνεστιν ἐν τοῖς ζωοτόκοις πολλὰ τῶν ὀστῶν 
χονδρώδη (ὅς, μυκτήρ) Ζμβϑ. 655 "29. τὰ δ᾽ ὀστέα λεύκ᾽ 
ἐγένοντο (Εωρ 218) Ψαδ. 410 48, 8. οἴ  Ζιγϑ. 5171.419. αὶ 
δυσώδη ἐστίν πιγά4. 908 39. --- τὸ ὀστὰ ἐκ τῶν περιττω- 
μάτων “Ζγβ6. 144 θ24, πλγ18. 968 Ρ18. κἡὶ τῶν ἀστῶν 
φύσις ἐν τὴ πρωτὴ συστάσει γίνεται τῶν μορίων ἐκ τῆς 
σπερματικῆς περιττώσεως, ὑπὸ «τῆς ἐντὸς θερμότητος τὰ 
ὀστὰ γίνεται ξηραινομένης τῆς ὑγρότητος Ζγβ6. 144 028, 
81, 1488. ἡ τροφὴ τοῖς ὀστοῖς Ζμβθ. 682 512. οἵ Ζγβο. 
145 1. τίς ἡ τῷ ἀστῷ τροφή πνθ. 484 424. μέχρι τινὸς 
λαμβάνει. τὴν αὔξησιν, »συμφθίνει τῷ σώματι ὼ τοῖς μέ- 
ρέσιν τὰ ὀστᾶ, ὉΡΡ αὐξάνονται αἱ τρίχες ὼ τεθνεώτων Ζγβδ. 
14ὅ δ, 6,16. ἐκ τῆς τροφῆς ἐμπεριλαμβανομένης γίνεται 

τὰ ὀστὰ Ζμβϑ. 652 85. εἰ ἀπὸ τῇ νεύρυ τὸ ὀστῶν Τρέφε- 
ται; εἴη ἂν ἀθὲν ἢ ἧττον. ἀπὸ τὸ ὀστὸ [ τροφή" αὐτοῖς δ᾽ 
ἀπὸ τῷ νεύρυ τοὺς ὀστοῖς μᾶλλον ἡ τροφή" τὰ νεῦρα ἀπὸ 
τῶν ὀστῶν τρέφεσθαι πνθ. 484.381,20, 16. τὸ λεγόμενον 
τῷ σπέρματός τι εἶναι ὑστῶν Ζγα18. 128 ,.22. φνόμενον ἔ ἔτι 

τὸ ὀστῶν Ζγεϑ. 789 " ὅ. - τα ̓  περὶ τὰ ὀστὰ ἔναιμα, σὰρξ 
μεταξὺ τὰ δέρματος αὶ τῷ ὀστῶ, περὶ τὰ ἐστὰ αἱ σάρκες 
περιπεφύκασι Ζιγ19. 621"2. 16. 619 "28, Ζμβϑ. 654}21. 
τὰ νεῦρα διεσπασμένα περὶ τὰ ἄρθρα ἢ τὰς τῶν ὀστῶν 
ἐστὶ κάμψεις. Ζιγδ. 6815 "4. φλὴψ τελευτᾷ πρὸς τὰς καμ- 
πὰς τῶν ὀστῶν, φλέβες καθάπτυσιν εἰς τὸ ὀστῶν Ζιγὅ. δ18 
482. 4. 814 }80. περὶ ἕκαστον τῶν ὀστῶν ὁ ὑμήν Ζιγιϑ8. 
619 .5»88. ὑκ ὀστῶν ἐστὶν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ἐδέν Ζμβϑ9. 654 
"84. τὰ ὀστᾶ ζητεῖ τὴν τὸ νεύρυ φύσιν, νεῦρα ἐκ τῶν 

ὀστῶν ἠρτημένα Ζγεϊ. 181 "19. πνθ. 484 518. --- τὴν τῶν 
ὀστῶν ἀνάγκη φύσιν ὑπάρχειν τοῖς ζῳοις ΖμββΒ. 6525. 

τὸ ἔχοντα ὀστᾶ, Οϑίθοσοα Ζιγῖ. 5616511. 16. 519 580. 
Ζγβό. 145 524 4]. ὅσα τῶν ν ἐναίμων ὼ πεζῶν ζῳοτόκα ἐ ἐστίν, 
ὁ πολὺ διαφέρει τὰ ὀστᾶ, ἀλλὰ κατ᾽ ἀναλογίαν μόνον 
σκληρότητι ὼ μαλακότητι καὶ μεγέθει Ζιγ1. δ1654 Αυδ, 28. 
τὰ ζῳοτόκα παραπλησίαν χει τὴν τῶν ὀστῶν δύναμιν ὺ 
ἰσχυράν" τοῖς ζῳοτόκοις σκληρὰ ἡ φύσις τῶν ὀστῶν Ζμβϑ9. 
θδὅ 85, 16. -- ἀρχὴ τῶν ὀστῶν ἡ καλυμένη ἐάχις, ἀφ' 
ἧς συνεχὴς ἡ τῶν ἄλλων ὀστῶν φύσις Ζμβϑ9. 654 Ὁ. τὰ 
ὀστᾶ τοῖς ζῴοις ἀφ᾽ ἐνὸς παντα συνηρτημένα. ἐστὶ ᾧ συ- 
νεχὴ ἀλλήλοις Ζιγ1. 516 8, οὔ βδυῦὰ ἴδε ΠῚ Τ᾽ αὐοίοπιϊο 61. 
ὀχοθρίθ βρίῃδ ἄογβαὶ! τὰ ἄλλα μόρια τῶν ὀστῶν (τῶν 
ἄλλων μορίων τὰ ὀστᾶ οἱ Δ08) ἐνίοις μέν ἐστιν ἐνίοις δ᾽ ἐκ 
ἔστιν Ζιγτ. 516 "24. τὸ τῆς κεφαλῆς ὀστῶν, σύγκειται καὶ 
κεφαλὴ ὑκ ἐκ τεττάρων ὀστῶν ἀλλ᾽ ἐξ ἕξ Ζιγ1. 516518,21. 



ὀστρακηρές 

ἐπὲ τῆς κεφαλῆς αἱ σιαγόνες τείνυσιν ὀστᾶ, τὸ ὀστῶν τῆς 
σιαγόνος, καὶ εὐρυχωρία τῶ ὀστῷ ΖιγΊ. 510 528. Ζγεϑ. 189 
41. 18,30. τὸ ὁὀέρμα ἐν τῇ κεφαλῇ ἀσαρκότατον πρὸς τὸ 
ὀστῶν τῶν ὑμένων τῶν περὶ τὸν ἐγκεφαλὸν ὁ περὶ τὸ ὀστῦν 
ἰσχυρότερος ἢ παχύτερος" ἐγκέφαλον ὑμένες δύο περιέχυσιν, 
« ᾿ Σ 

ὁ περ 
δ 

ὶ τὸ ὀστῶν ἰσχυρότερος Ζιγ11. 1188. 18. 519 8. 
α16.49430. ἔστι τὸ κρανίον ἅπαν ἀραιὸν ὀστῶν ΖιαΊ. 
491}1. βρέγμα" λεπτότατον ᾧ ἀσθενέστατον ὀστῶν τῆς 
κεφαλῆς, τελευταῖον τῶν ἐν τῷ σώματι πήγνυται ὀστῶν, 

ακόν ἐστι τῦτο τὸ ὀστῶν τῶν ἐμβρύων Ζια16. 495510. 
1..491388. Ζγβθ. 144 424,28. τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὠδεμία 
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ὀστρακηρά, τὰ λιμνόστρεα τῶν ὀστρακηρῶν Ζμδδ. 619}12. 
ΖΎΎ11. 168.380. βραχυβια αὶ τὰ ὀστρακηρὰ ἡ τὰ μα- 
λάκια μκά. 466 48. μήκων Ζμὸ δ. 619 "12. 

ὀστρακίζειν τὸς ὑπερέχοντας ἀοῖ ΠγΎ13. 1284 521. ἐν “Αρ- 
γει ὦ ᾿Αθήνησιν Πεβ. 1802 Ρ18. οοηὶ κτείνειν, φυγαδεύειν 
ΠΎ11. 1288 526. 

ὀστράκιον. ὀστράκια Ζιθ4. ὅ94"11. Υ] Ζμα 4. 644 }10 
(ὄστρεια ΒΚ). 

ὀστρακισμός, ἀεῖ ΠγΎ18. 1284 386. δημοκρατικόν Πγ18. 
1284 517. πῶς ὀΐκαιον ΠΎ18. 1284 "17, 22. στασιαστικῶς 
χρῆσθαι τοῖς ὀστρακισμοῖς Πγ18. 1284 Ρ22. 

- Η ᾿ 

διαφορὰ τῶν ὀστῶν, ἀλλὰ πάντα τετελεσμένα γίνεται" τοῖς ὀστρακόδερμος. τῶν καρκίνων οἱ μὲν μαλακόστρακοι οἱ δὲ 
ὁὲ παιδίοις τὸ βρέγμα μαλακόν Ζιη10. 6871 "12. δικόρυφοι 
αὶ τῷ ὀστῷ ἀλλὰ τῇ τῶν τριχῶν λισσώσει Ζια 1. 491 "1. 
σύνθεσις ὀστῶν, ἀτοὰθ δαροτοι]ατίβ Ζμβ1δ. 65819. οἱ 
ὀδόντες κατὰ τὴν τῶν ὀστῶν εἰσὶ φύσιν Ζιγ9. 511511. 
εἴ Ζγββ. 145519,}8, ἐκ τῆς εἰς τὰ ὀστᾶ ὁϊαδιδομένης 
τροφῆς γίνονται, ἐκ. τῶν ὀστῶν εἰσίν, αὶ συμπεφύκασι τοῖς 
ὀστοῖς, αὐξάνονται διὰ βίν μόνον τῶν ἄλλων ὀστῶν Ζγβθ. 
1451, 324, 20. τὸ τῶν ὀδόντων γένος ὀστῶν τῇ μὲν ἀτρη- 30 
τὸν τὴ δὲ τρητόν, ἢ ἀδύνατον γλύφεσθαι τῶν ὀστῶν μόνον 
Ζιγτ. 516.526. ἢ τῶν μελάνων ἀνθρώπων οἱ ὀδόντες λευκοὶ 
αὶ τὰ ἐστὰ Ζιγϑ. 511519. τὰ τῶν κωλων ὀστὰ Ζμβϑ. 
θ54 5171. τὰ ἐν τοῖς ὥμοις ὀστᾶ, τὰ τῶν βραχιόνων. τὰ 
ἐν ταῖς χερσίν, τὰ τῶν σκελῶν, τὰ ἐν τοῖς ποσίν ΖιγΎ1. 25 
510.482, 38, 86,08. τὰ μὲν ἔχει μυελὸν τὰ δ᾽ ἐκ ἔχει 
τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ζῳν ὀστῶν: τὰ ὀστὰ περιέχει τὸν μνε- 

ἵν, ἃ πάντα τὼ ὀατὰ ἔχει μυελὸν ἀλλὰ τὰ κοῖλα Ζιγτ. 
5166. 20. 821}11. Ζμββθ. 652 "9. οὗ ἀδ6 τηθά0}]6 ἴῃ ο8- 
δἷθυ8 οϑνὶδ Ζιγ7. ὅ16}1. 20. 521 7. 8. δ16.086. Ζμβε. 80 

651 ΡΩ4, 87, 652 310. -- τὸ τὸ λέοντος ὀστὰ Ζιγ20. 521 
»χ8. 7. 516}10. β1. 491016. τὰ ὕεια ὀστὰ Ζιγ20. 521 
515. ἰκτίς, γαλῆ ὀστῶν ἔχει τὸ αἰδοῖον Ζιθ. 612 "16. β1. 
δ0ΟΡῷδ, βγη αἰδοῖον ὀστῶδες. τοῖς ἵπποις λεπτότατον τὸ 
ὀστῶν τὸ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τιν ἄλλων Ζγεῦ. 185 512, 8δ 
11. ὀστῶν ἐν τὴ καρδίᾳ τίσιν ΖΙβ1 δ. δ08.410. Ζμγά. 666 
Ρ90. Ζγεῖ. 187 018. 08 ἐγοπίβ]6 φοσῃίβογογυτ, τὸ στερεὸν 
ἐκ τῶν ὀστῶν ΖΙβΙ. 500 39. γ9. 5611.32, 28. ΖμγΎ2. 668 
518. ὁ δελφὶς ἔχει ὀστῶν ἀλλ᾽ ὠκ ἄκανθαν, ἡ φώκη ἔχει 
ὀστὰ χονδρωδὴ ΖιγΊ. 516}12. ζ12. 567 49. τοῖς ὄρνισιν 40 
ὀστᾶ, ἀσθενέστερα δέ" μικρὸν παραλλάττει Ζμβϑ9. 655 "18. 
Ζιγ1. 516518. ἐδὲν ἔχει ζῷον ὀστῶν περὶ τὴν κοιλίαν ΖιγΎ1. 
516.481. --- τὸ ἀνάλογον τοῖς ὀστοῖς. οἷον τοῖς ἐνύδροις ἡ 
ἄκανθα Ζμβθ. 652"8. οΓ318. 8. 664 426. Ζια]. 486 319. 
Ὑ1. 516}14, 16. 5619}28, 29. ΖγΎβθ. 1458. Αδ14. 98 45 
422. ἀνάλογον τοῖς ὑστοὶς ὁ χόνδρος, τῆς αὐτῆς φύσεως 
τοῖς ὀστοῖς, διαφέρει τῷ μᾶλλον ἢ ἧττον Ζιγϑ. 511 52, 
518582. Ζμβϑ. 665"82. οἵ Ζιγῶ. 511 "6. 8. 518 .}88. 
Ζμβϑ. 658 586. ὁ χόνδρος ὀστῶν πλγ18. 968 "14. τὸ ἀνά- 
λογον τὸ σηπίον, τὸ ξίφος, τὸ σηπίον μεταξὺ ἀκάνθης ἡ 0 
ὀστῶ Ζμβ8. 654521. Ζιδ1. 5824 »26. Αδ14. 98 "22. --- 
τοῖς ὄφεσιν ἀκανθώδης ἡ τῶν ὀστῶν φύσις. τοῖς σελάχεσιν 
ἀντ᾽ ὀστῶ ὑπάρχει ἡ ῥάχις χονδρώδης Ζ2μβ9. θ055520,}1. 
--- τὸ ἔντομα ὅτ᾽ ἄκανθαν ἔχυσιν ὅτ᾽ ὀστῶν ὅθ᾽ οἷον σή- 
πιον Ζιδ1. 5821. ἡ τῶν ὀστρακοδέρμων φύσις ἔχει τὴν δ5 
αὐτὴν πῆξιν τοῖς ὀστοῖς ὶ τοῖς κέρασι ΖΎΥΙ1. 162 380. --- 
Ψψιλύμενα τὰ ὀστὰ τῶν ὑμένων σφακελίζει Ζιγ18. 519 λδ. 
-- ὀστῶν ἀδ ρἰδηίίβ ἀδαγραίαπι, (τῶν φυτῶν) τινὰ μὲν τὲς 
φλοιὸς ἔχυσιν ἐκτός, τὴν δὲ σάρκα ἐντὸς, τινὰ δὲ τὸ ὀστῦν 
ἐντὸς ἡ τὴν σάρκα ἐκτός φταῦ. 820 340. 

ἐστρακηρός. τὰ ὀστρακηρά ἴῃ τὰ ὀστρακόδερμα. πάντα τὰ 

ὀστρακόδερμοι Ζιθι1. 601 518. οἵ καρκίνος Ρ 866 27. τῶν 
ῳῶν τὰ μὲν ὀστρακόδερμα τὰ ὁὲ μαλακόστρακα Ζια1. 
4895"14. ὁ ναυτίλος ἔχει τὸ νῶτον ὀστρακόδερμον ἢ 818. 
1681}18. --- τὸ ὀστρακόδερμα ζῷα Ζιθ2. 590 419. οἵ τὰ 
ὄστρεα ὧν οἱ κήρυκες αἴ τε πορφύραι ἢ πανθ' ἁπλῶς τὰ 
καλώμενα πρὸς ᾿Αριστοτέλυς ὀστρακόδερμα ΟΑ]δη ΥἹ 169. 
τὸ ὄστρακον αὐτοῖς͵ οἷόν περ ἡμῖν τὸ δέρμα καὶ ἡ προσηγορία 
δ᾽ ἐντεῦθεν, ὀστρακοδέρμων ἁπάντων τῶν τούτων ζώων 
ὀνομασθέντων, ἐκ τῷ τὸ δέρμα παραπλήσιον αὐτοῖς εἶναι τῷ 
ὀστράχῳ ἰὰ 1639. τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων γένος Ζιὸ 8. 584 
δ1ὅ. Ζγα14. 1206. Ζμβϑ. 6542, πᾶν τὸ γένος Ζιθ1. 
58816. Ζπ! 19. 1714}11, ὅλον τὸ γένος Ζιε15. δ46 Β17, 
ΒΥ τοὶ ὀστρακόδερμα Ζιαϑ. 491 "41. δ1. 528 9. εἸ. 5839 
49, Ζμδδ. 618.380, 681 081. 7. 688 Ρ4. 9. 684 16. Ζπ19. 
1148, 14. Ζγα!. 115 017, τῶν ὀστρακοδέρμων ἕκαστον, 
ἅπαντα τὰ ὀστρακόδερμα Ζμδδ. 619 "2. 1. 688 Ρ18, πάντα 
τὰ ὀστρακόδερμα Ζιθ18. 599 510. Ζμδ᾽δ. 618}11, 680580, 
68118. 7. 688 "28, Ζπό. 100 816. ΖΎΥ11. 188 326 (411. 
τον τὰ ὀστρακόδερμα πάντα ΖΙθ28. 606 512), βγη ὄστρεα 
ΖΎΥ11. 161.281. Ζιαθ, 490 "10. οὗ Οτδα8 1 590. ν ὄστρεον 
Ρ ὅ871 528. τοβεγίαιγ ἰμύον ταὶ ἄναιμα Ζγα] 4. 120}2. Ζμβϑ8. 
θδ4 52. δὅ. 618580. τὰ ἔσχατα τῶν ἀναίμων ζῴων Ζγβα. 
148 10. ΟΥ̓ Μ 486. 818, ἱπίογ τὰ ἄναιμα ἡ ψυχρὰ τὴν 

σιν ΖΎΥΙ1. 161 2, 6, τὰ ἔνυδρα πνϑ. 485521. ἔστι γένη 
Ὁ εἴδη πολλὰ τῶν ὀστρακοδέρμων Ζμὸ 5. 619 "1, οἴ 681 
486, νοϊυῦ! ΖΎΥΙ1. 101 .521. Ζμὸδ δ. 680 54. Ζιθ1. 588}20. 
18. 89912. οΥ ΜΊΊΤΘ. 846. ἀεὶ κατὰ μικρὰν διαφορὰν 
ἕτερα πρὸ ἑτέρων ἤδη φαίνεται μᾶλλον ζωὴν ἔχοντα καὶ κί- 
νησιν ΖΙθ1. 688 Ρ22. Θηυιηθγαηίας Ζιὸ4. 621 "85. Ζμδδ. 
61915, 081 3586. ἀΐδὺ τὰ ἐν τῇ ϑαλαάττη, τὰ κινητικα, 
ἀπολελυμένα, τὰ πορευτικα,͵ ορρ τὰ ἀκίνητα, ἀκινητίζοντα 
μόνιμα, μὴ πορευτικὰ ἀναπόλυτα Ζιθ2. 590 319, 88. 18. 
5991, ᾿Ξ 16, δ8. 585 534, ἢ 581 24, Ζγα]. 115 
160. ὑχ ἔστι κινητικα,, ἀλλ᾽ ὡς μὲν μόνιμα αὶ προσπεφυ- 

κότα κινητικά, υὑς δὲ πορευτικὰ οι ἐμέ ἢ ̓1 νυ 
Ζιὸ 6. 81.382, τὰ κηριάζοντα Ζιε] δ. 646 Ρ26 8]. -- ἡ τῶν 
ὀστρακοδέρμων φύσις ΖΎΎ11. 161 828, 762 329. τῶν μα- 
λακοστράκων ἢ τῶν ὀστρακοδέρμων ἡ φύσις συνέστηκε τος 
μαλακίοις ἀντικειμένως, ὅλως τὰ ὀστρακόδερμα ἔχει τὴ μὲν 
ὁμοίοις τοῖς μαλακοστράχοις τὴ δὲ τοῖς μαλακίοις Ζμὸ 5. 
619}81. 9. 684}16,84. μεταξὺ ὄντα τῶν ζῴων ἢ τῶν 
φυτῶν, ὡς ἐν ἀμφοτέροις ὄντα τοῖς γένεσιν ὑδετέρων ποιεῖ 
τὸ ἔργον" παραπλησία ἡ ὑσία τοῖς φυτοῖς" φυτοῖς ἐοίκασι" 
τοῖς φυτοῖς ἀντίστροφον ἔχει τὴν φύσιν Ζγα28. 131 58,1. 
11ὅ Β18. Ὑ11. 761 816, 20, 28. ΖΙθ1. 588 "17. --- ἐκ ἔστι 
τὸ σῶμα πολυμερές Ζμδῖ. ο[ Μ441. τοιαῦτα ἐστιν ὧν 
ἐντὸς μὲν τὸ σαρκῶδες ἐστίν, ἐκτὸς δὲ τὸ στερεόν, θραυστὸν 
ὃν ᾧ καταχτὸν ἀλλ᾽ εἰ θλαστον" τὸ σαρκῶδες ἐντός, ἐκτὸς 
δὲ τὸ γεῶδες" τὴν βοήθειαν ἐκτός, βγη τὸ συνέχον αὶ φυ- 
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λάττον ἐκτὸς τὸ γεῶδες" ἴδιον τῶν ὀστρακοδέρμων τῶτο, 
(ἔχει) κύκλῳ τὸ ὄστρακον συνηρεφὲς ἢ κεχαρακωμένον ταῖς 
ἀκανθαις Ζιδ1. 628 "9. Ζμὸ δ. 619 Ρ29, 80, 88. 9. 68418. 
ββ8. 664 41, 4. οἵ ΖΙθ1. 688}19, 31. ΖΎΥΙ1. 162 481. κύ- 
κλῳ τῷ γεωώδυς σκληρυνομένυ ὺ πηγνυμένυ, ἐκ τῆς τοιαύτης 
(γεώδυς) συστάσεως ἡ τῶν ὀστρακοδέρμων γίνεται φύσις 
ΖΎΥΙ1. 162.328, 29. ἔχει, καθάπερ τὰ φυτα, κάτω τὴν 
κεφαλήν" τύτυ δ᾽ αἴτιον ὅτι κάτωθεν λαμβάνει τὴν τροφήν" 
ἔχει κεφαλὴν μὲν πάντα, τὰ δὲ τῷ σώματος μόρια παρὰ 
τὸ τὴς τροφῆς δεκτικὸν ἀνωνυμα τἄλλα" τὰ μόρια τὰ περὶ 
τὴν τροφὴν ἀναγκαῖον πᾶσιν ὑπάρχειν" ἐν ὑμένι ἐστί, δι᾿ ὅ 
διηϑεὶ τὸ πότιμον ἃ λαμβανει τὴν τροφήν Ζμδῖ. 688 "18, 
21, 22, 28 (ἴϑνε8 821. Μ 445. ΚαΖμ 140, 4). 6.681}18. 
ἐκ ἔχει ὀφθαλμείς Ζια 8. 491}271. ἔχει στόμα τε ᾧ τὸ 
γλωττοειδὲς ᾧ κοιλίαν ἡὶ τὰ περιττώματος τὴν ἔξοδον, δὲα.- 
φέρει δὲ τὴ θέσει ὶ τοῖς μεγέθεσιν Ζμδδ. 619 086. τῶν 
ὀστρακοδέρμων πολλαᾳ, ἕνια, πάντα, ἐντὸς ἔχει τὸ γλωττο- 
εἰδὲς μόριον Ζμβι11. 661 "171, 21. δδ. 61ΒΡ11, 21. τὴν 
γλῶτταν ἔχει τὰ ὀστρακόδερμα πάντα, ἢ αὶ γεύεται εἰς 
αὐτὸ τὴν τροφὴν ἀνασπᾷ Ζιδτ. 582 41. ἰηξεδοῖπα, περίτ- 30 
τωμα Ζμδδ. 6192, 681ν82. μήκων Ζμδδ. 680521. 
Ζιδ4. 529511 (οἴ βυρτα ρῥ ὅ88δ 58). ὑπόποδα διὰ τὸ βάρος 
πνϑ. 485 321 (ὑχ ὑπόποδα οἵ Βθηι Ρτδοῦ ΧΥ͂). --- περὶ γε- 
νέσεως" τὰ περὶ τὴν γένεσιν τὴ μὲν ὁμοίως τὴ δ᾽ ἐχ ὁμοίως 
τοῖς ἄλλοις ΖΎΥϑ. 158."28. 11. 1761 314. ἐκ ἔστιν ἐν τύτοις 35 
τὸ θῆλυ ἡ τὸ ἄρρεν Ζγα1. 115}19. 28. 78110, ΖΙδ11. 
581 }25, 81. ἔτι ἔνια, καθάπερ ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις ὼ 
υτοῖς τὸ μὲν τίκτον ἐστὶ ἢ γεννῶν, τὸ δ᾽ ὀχεῦον ἐκ ἔστιν" 
ἐν ἀνόχευτον μόνον ὡς εἰπεῖν ὅλον τὸ γένος Ζιδ11. 588 
418. ε1ὅ. 546 11. λέγεται κύησις ἢ τῶν ὀστρακοδέρμων, 80 
ἄριστα ὅταν κύη Ζιθ80. 601 Ρά, 8. κηριάζει Ζιε1 5. 546 Ρ27. 
ῥά Ζμὸδ. 680.519. ὅλως ἔν τε τῷ ἔαρι φαίνεται τὰ κα- 
λώμενα ὰ ἔχοντα ἡ ἐν τῷ μετοπώρῳ Ζιε12. 544 511. ἡ 
τῶν ὀστρακοδέρμων συνίσταται φύσις τῶν μὲν αὐτομάτως, 
ἐνίων δὲ προϊεμένων τινὰ δύναμιν ἀφ᾽ αὐτιῦν, πολλάκις δὲ 86 
γινομένων ἢ τύτων ἀπὸ συστάσεως αὐτομάτης ΖγΎ11. 161 
ν»94 (Μ 460. 98), οἵ 518,26. α14. 1720}7. 28. 78111 
(Ονῖθδ8 1 595). φύονται ἐξ ἰλύος ὸ συσσήψεως Ζιε15. 
646 428. τίς ἡ κίνησις, πόθεν κινῶνται, κινεῖται παρὰ φύσιν, 
ἕνια κινεῖται ἐκ ἐπὶ τὴν ἑλίκην ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ καταντικρυ, ἐπὶ 40 
τὸ καταντικρὺ προέρχεται Ζπ19. 114}8,9. δ. 17060515. Ζιδ4. 
528.59. οὗ 137. 621 10. πῶς ἡ τροφή πνθ. 484 "2. ΖιθΩ. 
590419, 27, 88,01. αὔξησις ΖΎΥ11. 168 38, 20. τὸ κύριον 
τῆς αἰσθήσεως, ἧττον δ᾽ ἐπίδηλον Ζμὸ δ. 681}82. περὶ αἰσθή- 
σεως τὼ μὲν αὐτῶν ἐδὲ ἕν σημαίνεται τὼ δ᾽ ἀμυδρῶς 45 
Ζιθι. 588}18. κατὰ τὴν αἴσθησιν ὑδέ πω γέγονε φανερὸν 
εἰ καθεύδυσιν νἹ. 4564}21. φαίνονται ὀσφραινόμενα, ὄσφρησιν 
ᾧ γεῦσιν ἔχει, φανερὸν ἐκ τίνων αιδ. 448 48, Ζιδ 8. 5856, 
28. φωλεῖ Ζιθ18. 599."11-20. ἐν μὲν τῇ γὴ τῶν ὀστρα- 
κοδέρμων ἀδὲν ἢ μικρόν τι γίγνεται γένος, ἐν δὲ τὴ θαλάττη :0᾽ 
ἃ τοῖς ὁμοίοις ὑγροῖς πολλὰ ᾧ παντοδαπὰ ἔχοντα μορφήν" 
ὁ γίνεται ἐν ταῖς λίμναις ὐδὲ τῶν ἁλμυρῶν ἐν τοῖς ποτι- 

γ᾽" Η͂ » Ν ᾿ 
μωτέροις, ἀλλ᾽ ἧττον, ἐν δὲ ταῖς λιμνοθαλάτταις ἢ πρὸς 
ταῖς ἐκβολαῖς τῶν ποταμῶν γίνονται ΖΎΎΙ1. 161 320,}8. 
Α Βἰοθ!ὰ ΧΙ 318. ἐν τῇ θαλαάττη τῇ ἐρυθρᾷ μκδ. 466 21. 55 
οἵ Ζιθ28. 6068.412. ἐν τῷ Πόντῳ ὑδὲ τὰ ὀστρακόδερμα εἰ 
μὴ ἕν τισι τόποις ὀλίγα Ζιθ28. 606.411. ἐν τῷ γύχε κα 
ταῖς ἀλέαις πονῶσι, ἢ φέρειν ὁ δύνανται τὰς ὑπερβολάς 
Ζμδ5. 680280. συμφέρει (τοῖς πλείστοις) τὰ ἔπομβρα ἔτη 
Ζιθ20. 608 512, 24. ἐμφύονται ἐν ἐνίοις καρκίνοι λευκοί, τὸ 580 
καρκίνιον Ζιε1 δ. 541 26. δά. 529 "21, 28. (ϑρίχ 481. ΟΚΘΩ 

᾽ ͵ὔ 

ὀστρακώδης 

Ναιαγροβοβιομίο ΙΝ 486. Φοβηδίοα ΕἴΏ] ἴῃ ἀΐθ Κοποδγ]ο- 
, ἰοεῖθ, ὕδϑθτβ ν Βγοπῃ ὅ58. Μ1δὅ8. ΑΖΙ1174. Με 215.) 
ὄστρακον. 1. ρυϊδιηθῃ οΥἶ. α. δυΐυτ. τὸ ὄστρακόν ἐστι τοῖς 

ἐκτικτομένοις ψοῖς ἀλεωρα πρὸς τὰς θύραθεν βλάβας, γίνεται 
ὑπὸ θερμότητος ἐξιχμαζώσης τὸ ὑγρὸν ἐκ τῷ γεώδυς Ζγγβ. 
1548, α8. 118}18. τὸ ὄστρακον τῷ ὧδ ΖΎΥΎΖΣ. 184 52.9. 
1585. τὸ περιέχον ὄστρακον, γίνεται τὸ πέριξ ὄστρακον 
τελεωθέντος Ζγγϑ. 164 "6. 2. 152 430. τὸ γινόμενον ὄστρα- 
κὸν τὸ πρῶτον μαλακὸς ὑμήν ἐστιν ΖΎΥΎΩ. 152 582. πρῶτος 
ὺ ἔσχατος πρὸς τὸ ὄστρακον ὁ τῷ ᾧδ ὑμήν, ἐχ ὁ τῷ 
ὀστράκυ, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐκεῖνον Ζιζ8. 661 Ὀ16. οὗ 10. 664 588. 
7. 586.5420. ὁ τῷ ὀστράκυ ὑμήν Ζιζ8. 561 082. ΖΎΎ2. 158 
528. --- ὁ. ἐνίων σελαχῶν. τὸ σχῆμα τῷ ὀστράκυ ὅμοιον 
ταῖς τῶν αὐλῶν γλώτταις ἢ πόροι τριχώδεις ἐγγίνονται τοῖς 
ὀστραΐκοις Ζιζ 10. 568 424. οἵ 21, 38. --- 2. τὸ ὄστρακον 
τῶν μαλακοστράκων αὶ τῶν ὀστρακοδέρμων. περικείμενον τὲ 
ὄστρακον φυλάττει τὸ ἐμπεπυρευμένον θερμόν Ζμββ. 654 
47. -- α. τῶν μαλακοστράκων, πότε μαλακαὰ παΐμπαν γί- 
νεται τοὶ ὄστρακα Ζιδά. 528 48, θ17. 601 3519. οἱ κάραβοι 
αὶ οἱ ἀστακοὶ πῶς ἐκὸυνυσι τὰ ὄστρακα, τὸ καρκίνιον μενα 
φυσιν ἐκ ἔχει πρὸς τὰ ὄστρακα Ζιθ17. 601 414. ε15. 548 
416, δά. 680"ὅ. --- ὁ. τῶν ὀστρακοδέρμων Ζμδδ. 619 
022, 24. 7. 688 10. πκγϑ86. 985 237. τὸ σαρκῶδες προσ- 
πέφυκε τοῖς ὀστράκοις, κοινὸν τῶν σκληροστράκων τὸ λεῖον 
εἶναι ἐντὸς τὸ ὄστρακον, κύκλυ τὸ ὄστρακον Ζιδά. 5284, 
8.1, ἔστιν ἃ ὅλα περιέχεται τῷ ὀστράκῳ Ζιὸ 4. 538 319. 
αὐτὰ πρὸς αὐτὰ διαφορὰς ἔχει πολλὰς κατὰ τὰ ὄστρακα, 
λέγω. δίθυρα τὰ δυσὶν ὀστράκοις περιεχόμενα μονόθυρα δὲ 
τὰ ἑνί, ἔτι αὐτῶν τῶν ὀστράκων διαφοραὶ πρὸς ζλληλά εἰσιν 
(λειόστρακα τραχυόττρακα ῥαβδωτὰ ἀρραβδωτα), ὶ πάχει 
ἢ λεπτότητι τῶν ὀστράκων διαφέρυσιν ὅλων τε τῶν ὀστρά- 
κων ἢ κατὰ μέρος Ζιδ 4. 528 56, 12,20, 27. --- τὰ ὄστρακα 
τῶν κογχυλίων Ζμβ171. 661 528. Ζιε1δ. 6471 51. ἢ 8315. 
1681}9. τῶν κογχῶν, κοχλίωυ θ14. 881 18. Ζιε82. 5561 
818, 22. τῶν δελεάτων, τῆς ἀγρίας λεπάδος Ζιδ4. 5288, 
529}17. τῆς πορφύρας, τὰς μικρὰς μετὰ τῶν ὀστράκων 
κόπτυσιν, τῶν δὲ ἀπε νοὶ περιελόντες τὸ ὄστρακον ἀφαιρῦσι 
τὸ ἄνθος Ζιθ20. 608 417. ε15. 541 57, 822, 28. ᾧ οἱ γρα- 
φεῖς ὀστρέῳ χρῶνται, ἔξωθεν τῷ ὀστράκυ τὸ ἄνθος ἐπιγί- 
νεται Ζιε1ὅ. ὅ48518. ἐχίνυ Ζιδ 4. 5284. δ.580}11. Ζμδδ. 
619 529. --- τὰ τήθυα προσπέφυκε ταῖς πέτραις τῷ ὀστράχῳ 
(ΑΙ ἃ, ΒΚ, τὸ ὀστρακῶδες ν], 8, Βδπι, τῷ ὀστρακώδει οἱ ΡΙΚ), 
ὁύο δ᾽ ἔχει πόρυς ἀπέχοντας ἀπ᾿ ἀλλήλων" κέκρυπται τὲ 
τῶν τηθύων σῶμα ἐν τῷ ὀστράκῳ πᾶν, τὸ δ᾽ ὄστρακόν ἐστι 
μεταξὺ δέρματος ἢ ὀστράχυ, διὸ ἢ τέμνεται ὥσπερ βύρσα 
σκληραί" αἱ ἀκαλῆφαι ἐκ ἔχυσιν ὄστρακα Ζιδθ. 581 513, 
22,10 Αὐ, 88. τὸ ὄστρακον τὸ ἔσχατον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, 
ὑποκάτω τῷ ὀστράκυ, τὰ κενὰ τῶν ὀστράκων Ζιδ 4. 538 "7, 
529 "16. ε1ὅ. ὅ48 316. --- 8. τὸ μὴ ἔχοντα ὄστρακα Ζιε16. 
ὅ48 528. --- 4. ἡ σηπία ἔχει τὸ λεγόμενον ὄστρακον ἐν τῷ 
νώτῳ, ἡ τευθὶς ἔχει τὸ ὄστρακον μικρὸν λίαν ᾧὶ χονδρῶδες 
811. 1581}88. 818. 1582511. --- δ. λίθοι καὶ ὄστρακα ἢ 
τὰ τοιαῦτα (Ἰαρίἀο8 84168 ἔθστα Νίς Πδιιδ86) φτβι. 823 
489. --- 6. ὄστρακα φυτῶν: ἄλλοι καρποί εἰσιν ἐν οἰκίσκοις 
πολλοῖς ἡ λέμμασι ἡ ὀστράκοις φταδ. 820 Ρ1 2. (ποδὶδ ρυ- 
ἴδιαθῃ Ὀἰναϊνθ, οὐ Μουοῦ δὰ ΝΊοοὶ Ὠδιηδδς 89.) 

ὀστρακθν. τὸ πολὺ πῦρ τὴν ἐπιπολῆς σάρκα ὶ δέρμα καίει 
ἢὶ ὀστρακοὶ πβ82. 869 "2. 

ἀἐστρακοφορία 898. 1544 34. 
ὀστρακώδης. τὸ δέρμα ὀστρακῶδες τῆς χελώνης, ορρ μα- 

λακόν- ὀστρακῶδες ᾧ πυκνὸν τὸ περιέχον Ζιθ11. 600 Ρ20, 



Υ̓͂ 
ὁστρειον 

21, Ζμγ8. 611 .319. (τῶν ψυχρῶν αὶ ξηρῶν ἢ ᾧοτοκύντων) 
τὸ ὠὸν σώζεται φυλακὴν ἔχον τὸ ὀστρακῶδες ΖΎβΙ. 188 
220. καὶ περιέχει φλοιὸς ὀστρακώδης τὸ ᾧὸν (ἔχεως ᾧ ἰχθύος), 
τὰ σκύλια ἡ αἱ βατίδες ἴσχυσι τὰ ὀστρακωὸν, βγη ὄστρα- 
κὸν Ζιεϑ4. 658 528. ζ10. δ65 328, 24, 25,21. πάντα ταῦτα 
(τὰ μαλακόστρακα) τὸ στερεὲν ἢ ὀστρακῶδες ἐκτὸς ἔχει 
Ζιὸ2. 525 012. (καρκίνυ) σκληρόδερμα τὰ κῶλα ᾧὶ ὀστρα- 
κωδη, ἡ σκληρότης ἡ τὸ ὑστρακῶδες τῦ δέρματος Ζπ17. 
118 21, 1148. ἡ τῇ σώματος σὰρξ ὅτε ὀστρακωδης ἐστὶν 
ὅθ᾽ οἷον τὸ ἐντὸς τῶν ὀστρακωδῶν, ὅτω σαρκώδης, ἀλλὰ 
μεταξὺ Ζιδτ. 582.382., τὸ ὀστρακῶδες τῶν τηθύων Ζιδθ. 
581 17. πάντα τὼ ὑστρακωώδη, βγὼ ὀστρακόδερμα Ζιε15. 
54118, οἵ δῖ. 582 "838. --- αἱ ἐλαῖαι ἔχυσι φλοιὸν σάρκα 
καί τι ὀστρακῶδες φταβϑ. 818 338. τὰ ὀστρακωδη, ΒοΙ]Π18 
φτβι. 822 511,18, 19, 23. οὗ τὰ Αἰγύπτια ὄστρακα Ιἀ616Γ 
ΜΟΙ1Ι 222. ἐν τοῖς ὀστρακωδεσι ἢ ἐν ὑέλῳ ὼ λοιποῖς με- 
τάλλοις φτβῶ. 828 517. 

ὄστρειον. τὰ ὄστρεια (ΥἹ ὀστράκιον) Ζμα 4. 644}10. τῶν 
ἐστρείων (Υ1 ὀστρέων) αν. 410}82. Υ] Ζμβ8. 654 38. 
Υ͂ ὄστρεον 1. Ὧ 

ἐσφραίνεσθαι 581 

8. ἔοτι βγη λιμνόστρεα εἰ οβίγοΔ. τὸ τῶν ὀστρέων γένος 
τοξεσίαγ ἰηΐοῦ τὰ ὀστρακόδερμα Ζιδ1. 528 "12. (αὐτόματα 
γίνεται) ἐν τῇ βορβορώδει τὰ ὄστρεα Ζιειδ. 541 020, οὗ 
11. ὕστερον δι᾽ ἔνδειαν ὑγρᾷ τὸ τόπυ βορβορωθέντος ἐγέ- 
νετὸ τὰ καλώμενα λιμνόστρεα, βγη χρόνω γενομένυ Ὁ βορ- 
βόρω περὶ αὐτὰ συναλισθέντος ὄστρεα εὑρίσκοντ᾽ ἐν αὐτοῖς 
ΖΎΥ11. 163 .329, 82. οΥΓ Κὶ 1816. Οτθεβ 1 595. ἐν τοῖς 
ὀστρέοις τὸ καλυύμενον ὠόν, ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀστρέων τῷ σώ- 
ματος κύκλος εἷς, οἱ ἀστέρες ἐκχυμίζεσι πολλὰ τῶν ὀστρέων 
Ζμδδ. 680}8 (εἶ 21,22), 10, 681}10 (Αὐβίον Ε). τὸ 
ὄστρεον παχύστομον, δίθυρον δὲ ἡ λεπτόστομον ξ 287. 1528 
518, οὕ 9. Βοβ6 Ασ Ρβ 299. --- 4. τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων 
ὄστρακον. ἡ ἀκαλήφη ζὴ ἀπὸ τῆς πέτρας ὥσπερ ἀπ᾽ ὀστρέυ, 
τὴ πέτρᾳ χρῆσθαι ὡς ὀστρέῳ Ζιδ6. 581 "5. θ2. 590 3482 
Αὐδ. --- 4. ἔοτί οβύγαμη. οὐ γ᾽ῦγαν 1,18. 51 824. ᾧ οἱ 
γραφεῖς ὀστρέῳ (Υ] ὀστρείῳ, ὀστρίων" ὀστρείιν εἱ ῬΙΚ) χρῶν- 

᾿ νι ε 7, Ν᾿ ψὶ “ἿΣ λ ται. πάχει τε πολὺ ὑπερβάλλει ἡ ἔξωθεν τῷ ὀστραίκυ τὸ 
ἄνθος ἐπιγίνεται" εἰσὶ δὲ τὰ τοιαῦτα μάλιστα περὶ τὲς τό- 
πὰς τὸς περὶ Καρίαν Ζιει 5. 84812 Αὐῦ (Μ 192. Μγὰ 
Ρἰοἴογαπι 80. ἴῃ ἱποθγίο τὶ ΜΥῪ 285). οὔ ἀντὶ κηρύκων ὄστρεα 
Οδίδθ ΧΙΧ 782. 

ἐστρεώδης. ἅπαντα τὰ ὀστρεωόη ᾧ τὰ μαλακόστρακα ἄριστα 
ὄστρεον (ΑΖΙ1180, 20). 1. 1ᾳ ὀστρακόδερμον. ἄλλο γένος ἐστιν ὅταν κύη Ζιθ 80. 601 58. ὀστρεωδεσι Υ] φτβ!. 823 

ἐστὶ τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων, ὃ καλῶσιν ὄστρεον Ζιαθ. 490 Α17, ὀστρακώδεσι ΒΚ. 
ν10 Αὐαν. 5125. ΜΊ189. Οτῖθα8:1 590. (οὔ ὄστρεια καλὃ- 25 ὀστωδης. τὸ ὀστῶδες ἐν τοῖς συΐμασι τῶν ζῴων γεῶδες 

ὀστρειωδης. ἡ σωτηρία ταῖς μαίαις τῷ ὀστρειώδεις εἶναι γί- 
νεται Ζμὸϑ..684 39. οἵ ὀστρεώδυς. 

σιν ἕνιοι πάντα τὰ ὀστρακόδερμα πρὸς ᾿Αριστοτέλυς ὀνομα- 
σθέντα τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν ὄστρεον ὀνομαζόμενον, ἐν τῇ 
δευτέρᾳ. συλλαβὴ χωρὶς τῷ τι λεγόμενον, εἶδος ἕν τι τῶν 
ἀστρείων τίθενται περιλαμβάνοντες ἐν τῷ παντὶ γένει ἃ κή- 
ρυκας ἢ πορφύρας καὶ χήμας ἢ πίνας ἅπαντα τε τὰ παρα- 80 
πλήσια Θαΐοη ΧΙ 848.) γένη ὀστρέων πολλά Ζια!. 487}9. 
εἴ Ζμα4. 644510. ὄστρεα: πίννη, ὄστρεον, μῦς, κτείς, σω- 
λήν, κογχη, λεπας, τῆθυς, βάλανος 281. 1528 59. πολλὰ 
ἀπολελυμένα μέν ἐστιν ἀκίνητα ὁέ, οἷον ὄστρεα Ζια]. 4871 
514 (Λυδίαν ΚαΖι 10, 28). ἐν τῷ ὑγρῷ πολλὰ τῷ προσπε- 86 
φυκέναι ζὴ Ζια!. 481 "8, οἵ Εοβο ΑΥ ἈΒ 298. ὡς τὰ φυτὰ 
πρὸς τὴν γὴν, ὅτως ἔχειν τὰ ὀστρακόδερμα πρὸς τὸ ὑγρόν, ὡς 
ὄντα τὰ μὲν φυτὰ ὡσπερανεὶ ὄστρεα χερσαῖα, τὰ δὲ ὄστρεα 
ὡσπερανεὶ φυτὰ ἔνυδρα ΖΎΥ11. 1761.380 οὗ Μ 190. (ἔστι 

͵ ͵ Α “Ν ἢ 

δὴ τῶν ἐν τοῖς ζῴοις φύσεων, ὡς ᾽Αρ. ἐπὶ πλεῖστον ἐδεί- 40 
κγυεν, ὦ σμικρὰ διαφορά. τὰ μέν γε πρῶτον ἀποκεχώρηκε 
τῶν φυτῶν, ὶ ἔστιν ἡπάντων ζῴων ἀτελέστατα, μίαν αἴ- 
σθησιν ἔχοντα τὴν ἀφήν. οἷα δὴ τὰ πλεῖστα τῶν ὀστρέων 
ἐστίν, οἷς ὁ μόνον αἰσθήσεως ὄργανον ἀδέν, ἀλλ᾽ ἔστιν ὀλίγυ 
δεῖν φυτά ΟαἸθῃ ΙΥ͂ 160.) τὴν τροφὴν ἐν τῷ ὑγρῷ ποιεῖται 45. 

ὀσφραίνεσθαι. ἡ τῷ ὀσφραίνεσθαι αἴσθησις μέση τῶν τε δ ὁ δύναται ζὴν ἐκτός, καὶ μέντοι δέχεται ὅτε τὸν ἀέρα ὅτε 
τὸ ὑγρόν Ζια1. 481524. ΜΊ166. ᾿Αναξαγόρας ἢ Διογένης 
περὶ τῶν ἰχθύων ᾧ τῶν ὀστρείων (ν 1 ὀστρέων) λέγυσι τίνα 
τρόπον ἀναπνέεσιν ανῷ. 4170 582. (ἡ ἀκαλήφη) ἔχει ὥσπερ 
τὰ ὄστρεα, ἢ ὑποχωρεῖ ἔξω καὶ τροφή, πόρον" ἔοικεν ἡ ἀκα- 50 
λήφη ὠὡσπερ τὸ ἔσω εἶναι τῶν ὀστρέων τὸ σαρκῶδες, τὴ 
δὲ πέτρᾳ χρῆσθαι ὡς ὀστρέῳ Ζιθ3. 590."29. (τὰ τήθυα) 
περίττωμα δὲν ἔχει φανερὸν ὥσπερ τῶν ἄλλων ὀστρέων 
τὰ μὲν ὥσπερ ἐχῖνος (Ἰος βυβροοῦ) Ζιδθ. 681 "16. τῷ 
φυκίῳ τρέφεται καὶ τὰ ὄστρεα ἃ τὰ ἰχθύδια ΖιζῚ 8. δ 6858. δδ 
ς ΡΙδὲ Τίπι 928Β. πῶ φύεται τὰ ὄστρεα Ζιε15. 541 088. 
εἴ Μ 190. --- 2. ἐοϑίαοθα Ὀἰναϊνία ο 51.188. τὰ ὀστρα- 
κόδερμα τῶν ζῴων οἷον οἵ τε κοχλίαι αὶ οἱ κόχλοι ᾧ ποόντα 
τὰ καλύμενα ὄστρεα Ζιδ4. 5281. οἵ Μ΄190. 191. τὸ τῶν 
ὀστρακοδέρμων γένος οἷον τὸ καλόέμενα ὄστρεα (ν] ὄστρεια) 60 
Ζμβ8. θ65458 (οἵ Μ 190. δυβίοτπατίίρο Ε' 2716, 40). --- 

γ. 

ὑπάρχει Ζμγ2. 668 029. τὸ ἐκλεῖπον ὀστῶδες ἐκ τῷ ποδὸς 
ἐν τὴ κάμψει μένον Ζμδ10. 690 328. ῥαχις ὀστώδης ἢ 
ἀκανθωδης, σκέλη ὀστωὸη ὴ νευρώδη ἢ ἄσαρκα, σκέλη 
νευρωδὴ ἢ ὀστώδη ὼ ἀκανθώδη, ζῷα ὀστωδέστερα, ορρ 
ἀκανθωδέστερα Ζιγ7. 516 28,21. β1. 499581. Ζμδιο. 
689 010. πι41. 895 "22. ὁ τόπος τῆς κεφαλῆς, τῷ ὠτὸς 
ὀστώδης, δνγα ἄσαρκος πβ19. 868 514. λββ. 961 518. πρό- 
σωπον τετραγωνότερον, ὑκ ὧγαν ὀστῶδες φΦ5. 809 "17. τὸ 
αἰδοῖον ὀστῶδες, οΒ ΡΘη18, ἀἰδὺ τὸ χονδρῶδες ἢ σαρκώδες, 
τὸ νευρῶδες ΖΙβ1. 800 }38, 20, 22 (ν ὀστῶν ῥ 585 333). 
τὸ ῥύγχος ὀστῶδες, ξιφίας ἔχει τῷ ῥύγχυς τὸ μὲν ὑποκάτω 
μικρὸν τὸ δὲ καθύπερθεν ὀστῶδες μέγα Ζμβ16. 65910, 
22. 806. 158019. τῶν ἰχθύων ἡ γλῶττα ὀστώδης ὼ ὑκ 
ἀπολελυμένη Ζιδ8. 588527. ἢ 803. 158054. ταὶ ἔντομα 
ἔχει ὅλον τὸ σῶμα σκληρόν, σκληρότητα δὲ τοιαύτην, ὀστῷ 
μὲν σαρκωδεστέραν, σαρκὸς δ᾽ ὀστωδεστέραν ἢ γεωδεστέ- 
ραν" δὲν ὀστῶδες ἔχειν ἔοικεν ὑδὲ γεηρὸν ἀποκεκριμένον" 
τὰ ἔντομα ἅτε ὀστῶδες ἔχει κεχωρισμένον ὅτε σαρκῶ- 
δὲς, ἀλλὰ μέσον ἀμφοῖν Ζμβ8. 054 480,11. Ζιδ1. 528 
ν15. 

ἁπτικῶν ἢ τῶν δι’ ἄλλ αἰσθητικῶν αιδ. 445 36. ὀσφραίνε- 
σθαι ἀκριβῶς διχῶς λέγεται, τὰς διαφορὲς αἰσθάνεσθαι πά- 
σας, αἰσθάνεσθαι πόρρωθεν Ζγε2. 180}15, 1781515. ἔστι 
μὲν ὡς τὸ αὐτὸ ὁ πρῶτος ἢ ὁ ὕστερος ἐσφραίνεται, ἔστι 
δ᾽ ὡς ὅ αιθ. 446516. τὸ ἀκριβῶς ὁρᾶν αἱρετώτερον τῷ 
ὀσφραίνεσθαι ῬαΊ. 1804 588. τῦ χειμῶνος ἧττον ὀσφραινό- 
μεθα πιββ. 901 58. --- ὀσφραίνεσθαί τινος, τῶν ἄρθρων τῶν 
θηλειῶν Ζγβ1. 148.026. δος ὀσφρανθῆναι Δοῖϊϊνο Ψβι1 2. 424 
Β4, 1. πζθ. 88110,18. --- ὀσφραντός. περὶ ὀσφραντῷ 
Ψβϑ. αἰδ. οἵ ὀσμή. ἡ ὄσφρησις τῷ ὀσφραντῷ ὶ ἀνοσφράντυ 
Ψβϑ9. 421 6. τῷ ὀσφραντῷ εἴδη δύο, τὸ κατὰ τὸς χυμές, 

ν Δὰν ᾽ εἰ δ 2 ᾿Ὶ . τ 
τὸ ἡδὺ καθ᾽ αὐτό αιδ. 448 Ρ1718ηη. τὸ ὀσφραντὸν τὸ καθ 
αὐτὸ ἡδὺ ἴδιον ἀνθρώπυ, δια τί, τίνος ἕνεκα αἰδ. 444 48.-"7. 
τῷ ὀσφραντῶ ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ αἰσθητήριον αἱ δ. 4458 425. 
τὸ ὀσφραντὸν τῶν θρεπτικων ἐστὶ παβος τι αιδ. 448 838. 

ΥΥΣ 



ὅ838 ὀσῴφραντικός 

ὅπερ ὃ χυμὸς ἐν τῷ θρεπτικῷ ἢ πρὸς τὰ τρεφόμενα, τῶτ᾽ 
ἐστὶ πρὸς ὑγίειαν τὸ ὀσφραντόν αιδ. 446 Ὀ1. 

ὀσφραντικός. ὃ ἐνεργείᾳ ἡ ὄσφρησις, τῶτο δυνάμει τὸ 
ὀσφραντικόν αι. 488 22, τὸ ἐσφραντικὸν αἰσθητήριον τοῖς 
μὲν" ἀκάλυφες ψβ9. 421 582. ὅσων οἱ μυκτῆρες μακροί, 
ὀσφραντικάί Ζγεῶ. 18110. ὁ ἄνθρωπος ἥκιστα, ὀσφραντικὸν 

τῶν ἄλλων ζῴων πι18. 892 Ρ2δ. λγ10. 962 νι. 
ὄσφρησις. περὶ ὀσφρήσευς Ψβϑ. αι, οἵ ὀσμή. 1. ὄσφρησις 

16 ἡ τὸ ὀσφραίνεσθαι ἐνέργεια. ἡ ὄσφρησις γίνεται διὰ τῷ 

μυκτῆρος, αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ αἴσθησις ὁ ὀσμὴς Ζια11. 492 018. 
ὴ ὄσφρησις τῇ ὀσφραντὰ ὼ ἀνοσφραντα ψβ9. 4215. ὃ 
ἐνεργείᾳ ἡ ὄσφρησις, τῦτο δυνάμει τὸ ὀσφραντικόν αι. 488 

021. πυρὸς ὑποληπτέον τὴν ὄσφρησιν αἰῶ. 488 "21. αὶ μόνον 

ἐν ἀέρι ἀλλὰ ᾧ ἐν ὕδατι τὸ τὴς ὀσφρήσεως ἐστιν αι. 
448 48. -- καταχρῆται ἡ φύτις ἐν παρέργῳ τὴ διὰ τῶν 

μυκτήρων ἀναπνοῇ πρὸς τὴν ὄσφρησιν ἐν ἐνίοις τῶν ζῴων 
αν. 418 825. τὰ μὴ ἀναπνϑοντα ,ἔχει ὄσφρησιν αιδ. 444 
"7.15. τῷ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τόπῳ τὸ τῆς ὀσφρήσεως 
αἰσθητήριόν ἐστιν ἴδιον αι2. 488}20. ἡ τῆς ὀσφρήσεως (αἴ 
σθησις) μεταξὺ τῶν ὀμμάτων τέτακται εὐλόγως Ζμβ!10. 90 
686 581. τῷ τῆς ὀσφρήσεως αἰσθητηρίν διαφοραί Ζμβιδ. 
ἡ ὄσφρησις πόροι συνάπτοντες πρὸς τὸν ἀέρα τὸν θύραθεν 
Ζγβ6.14452. Ζιθ8. 588 528. περὶ ἀκριβείας ὀσφρήσεως 
Ζγε3. 181 814-Ρ29. διαφέρει καθαριότητι ἀκοὴ "ὃ ὄσφρησις 

10 

᾿ 
ου 

682 816, 19. ὅσοις ἐν φανερῷ εἰσὶν οἱ ὄρχεις, ἔχυσι σκέπην 

δερματικὴν τὴν καλυ μένην ὀσχέαν Ζγαι2. 119 "δ. συσπᾶ- 
ται ἢ ἡ ὀσχέα τὸ αἰδοίν ἄνω πχζι. 949.216. οἵ ὄσχεος. 

ὄσχεος. τὸ πέριξ δέρμα, ὃ δ. καλεῖται ὄσχεος Ζια18. 498 388. 
5141. ν ὀσχέα. 

ὅταν, ς ἱπάϊοαϊῖνο οοπἰαποίαχη ἐχθοίαν ὅταν ὁ εὖρος πνεῖ 
πχκςῦϑ. 940 388. -- ὅταν οδυβ8]6πὶ νἱ πὶ ᾿σἰάοίαν πῦοτα κά. 
8398 519. --- ὅταν οπιῖθδο γϑῦρο, ἀλλ᾽ ὅταν ἤδη διὰ λογι- 

: σμὸν πράττοντα ἡεββ. 1234 329, Υἱάδίι ΘΟΥΓ 6886. 
ὅτε. ὅτε ς ορίαὐ Πεὅ. ,.1508ὅ Ἀ7, 21. ΗΙ1. 11645335. μα14. 858 

49 αἱ. --- ἔστι δ᾽ ὅτε Ζμβ2. θ048}15. δ δ. 681 λ2ὅ. Ηδ10. 
1125 Ὁ11 4]. 

ὁτὲ μὲν --- ὁτὲ δέ Κδ. 4.3419.11. 1452. ΑὙΖ1. 82 080. Φθ2, 
258 38. ΓβΙ10. 3864. αἰῶ. 487 "24, 488 84. υἱ. 45818. 
μα. 841 085, 842 329. Ζμα]. 642 588. Μβ4. 1001 "22. 
δ. 1010 22. Ηβϑ9. 1109 "16, 2ὅ. γδὅ. 1112 529, 80. εἸ4. 

11871384. η2. 1145}17. Πὸ 3. 1290 84. ε1. 1801 Ρ6, 10. 
8. 1802 09. 4. 1804 98, 10-18. μχϑά. 858 3488. πβ28. 868 
δΙ4. ΕἸ. 880 526. ιε4. 9117. ΔΊ. 964 "10 8]. ὁτὲ μὲν... 
πάλιν δέ Οα11. 280 16. ΗΑ11. 1100 328. ὁτὲ ὁέ, πο 
δηϊθοράθηῖο ὁτὲ μέν τι10. 111 7. πο11]. 1452 "δ. πλ]1. 
954 17. ἱπβοϊδηϊίι8 ὁτὲ μέν βοηυθηῖο ἥ πόθ. 1448 521, 23 
ΝᾺ] ῬοοιΙ 41. 

ὅτεπερ Ζχ1. 698 "10. 

γεύτεως Ηκ ὅ. 1116.51. ὄψις. καλλίων ἐσφρήσεως ΡαΤ. 46 ὅτι. 1. ποῖίο. δεῖ γὰρ τὸ ὅτι ἢ τὸ εἶναι ὑπάρχειν δῆλα δ ὄντα 
1864 δι, χειρίστην ἔχομεν τῶν ἄλλων ζῴων τὴν ὄσφρησιν 
ὺ τῶν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς αἰσθήσεων αι4. 441 51. ὄσφρησιν δοκεῖ 
χειν ἐπίδηλον ἡ πέρδιξ Ζιζ2. 560 "16. αἱ διὰ τῆς ὀσφρή- 
σεως ἡδοναί Ηκ2. 1118 018. ἡεγ2. 128029-1281817. --- 

ὥ. ὄσφρησις ἴᾳ τὸ τῆς ὀσφρήσεως αἰτθητήριον (οὔ ὄψις) 80 
ΨΎΙ. 4255. (οτῇ αἱ2. 488 "21. Ζγβο0. 144 52.) πιγ2. 
901 "28. 

ὀσφύς. ἡ ὀσφὺς ἄταρκος Ζμγϑ9. 672 818, σαρκώδης φ8. 807 

"25. τῶν ὄπισθεν διάζωμα ἡ ὀσφύς. ὅθεν καὶ τὄνο ἔχει 
(δοκεῖ γὰρ εἶναι ἰσοφυές)" ἐ ὄμενα τύτων (στήθως Ὁ νώτυ) 85 
γαστὴρ ὼ ἐσφὺς ἢ αἰδοῖον ἡ ἰσχίον. ὑποκάτω κατὰ τὴν 
γαστέρα τῶ θώρακος ὀσφύς Ζια 18. 498522 Αυῦ. 15. 494 
ν8, 498 518 Αὐὺ ΡΙΚ. ἡ ῥάχις ὼ ἡ ὀσφύς πιδά. 8977. 
πόρον εἶναι παρὰ τὴν ὀσφύν πνῦ. 488 321. οἱ θορικοὶ πόροι 
προσπεφύκασι. τῇ ὀσφύι εΖιξαι. 566.512. ἔνια ἐντὸς ἔχει “ 
ὄρχεις πρὸς τὴ ὀσφύϊ περὶ τὸν τῶν νεφρῶν τόπον, Ορρ πρὸς 
τῇ γαστρί Ζιγ1. 509 388. 6, 25, 38, 511 824. (50.681 
υλϑ. Ζγ.8. 116}18, 28. ὅ. 111 ῬΩ7. 18.12031,10. -- 
ὅσαι τὴν ὀσφὺν προαλγῶσι, μόλις τίκτυσιν, ὅσαι δὲ τὸ 
ἦτρον, ταχύ" 
ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἐκκριθὴ Ζιηϑ. 586 "81. 11. 8784 Αὐῦ ΡΙΚ. 
ἐὰν μὴ εἰς ὀρθὲν βλέπωσιν αἱ ἱ ὑστέραι ἀλλ᾽ ἢ πρὸς τὰ ἰσχία 
ἢ πρὸς τὴν ὀσφὺν ἥ πρὸς τὸ ὑπογάστριον Ζικ 3. 684 "40. 

τὸς μηρὸς, αὶ τὴν ὀσφὺν πονῶσιν, οἱ ἀνάντεις τὴν ὀσφὺν μά- 

ἐνίαις (αἱ καθάρσεις) διὰ τῶν ἰσχίων, ὅταν 46 

Μζιτ. 1041515. οὗ Ηαϑ. 109ὅ "6,7. 1098 νι. ὅτι, ἀϊει 
διότι, εἰ ἔστι. τί ἐστι Αδ1. ὅτι, ἀἶδε διότι, ἡ αἰτία ᾿Αβϑ. 
58.59.. γ9. 16.511..18. 18 "22 866. ὃ 8. 98 "17844. ΜΑΊ. 
981.429. Ψβ2. 418"18. --- 2. υδὰ8 νατίϑίβϑ. (οὔ διότι 
Ρ 200 589-53.) αἴτιον δ᾽ ὅτι, τοῦτ δ᾽ αἴτιον ὅτι ΖμΎ3. 6602 
581. 10. 672 14. δ΄11. 690 "26. 14. 697}28 4]. --- ἀπαν- 
τᾶν ὅτι τῶτο γὰρ ἦν συλλογισμός, ὼ πρὸς τὸν ὅτι ἡ τὸ τί 
ἦν εἶναι συλλελόγισται, ὅτι ναί Αδ'6. 92 δ16, 17. - ὅτι 
ῬΙθοῃαβύϊοθ ροϑβίθαπι ναὶ ἰδογδξαπι, φανερὸν ὡς .-.. ὅτι τβϑ. 

188 518,20 Υν2. δῆλον ὡς... ὅτι υἹ. 464515. δῆλον ὡς 
ὅτ τς δῆλον ὅ ὅτι ΠΎ18. 1288 "1 6. ὅτι ὁὲ αὶ πάντας ὀιῃρημέ- 
νων τῶν τε ἐλευθέρων ἔργων ἢ τῶν ἀνελευθέρων., ᾧανερὸν 
ὅτι τῶν τούτων. δεῖ μετέχειν Πθ2. 1887 "5. οὔ ε14. 34 
81 2. ἢ ὅτι, πότερον ὅτι, ὉὉὲ ἡ, πότερον τϑαυῖγαβ πκὸδλ4. 

9837 385. α4δ. 864 582 οὖ οἵ ἥ Ρ318.511. ὅτι α ἰπβηϊῶνο, 
φασὶ δέ τινες ὼ ἰσχυρίζονται ὃ ὅτι ἂν ἅλα (ἀλλήλα: οἷ) λεί- 
χωσιν (85 αἱ ἱ μύες) ἄνευ ὀχείας γίνεσθαι ἐγκύνς Ζιζ 37. 
5811. --- ὅτι ϑαρουϊαῦίνο, ὅτι πλεῖστον, ὅτι ὀλυγίστη 

ἰκμαίς Ζμδό. 681 "27. Ύ10. 672 585. ὅτι πλεῖστά ἢ ἐγ- 
γύτατα Ῥβ22. 1896 "8. ὅτι μάλιστα 1'β9. 886 311. μβὅ. 
802 580. ρ8. 1429 812. 11. 1480 3860. 19. 1488 828. --- 

ὅτι μή ἷᾳ πλήν φὅ. 809 081. 
ὀτρύνειν. ὑπὸ μιᾶς ῥοπὴς ὀτρυνομένων ἁπάντων γίνεται τὰ 

οἰκεῖα, χθ. 899 811. 

λιστα ποιῶσι πονεῖν, τὴν ὀσφὺν ὀδυνῶσι. τὴν ὀσφὺν καμ- δοού, εἴ μή. 1. καὶ οἱ μή ἱπίθγάμην ᾿ἴ8 Ῥτοπιΐβοαθ αϑαγρδηΐυγ, υἱ 

πτασί τε καὶ ἀνασπῶσιν πεξθ. 888. θ20. 40. 888 329, 84,8. 
ὀσφὺς σαρκώδης ἀναισθήτα σημεῖον" (ναίδυ σημεῖον) βα- 
δίτεις διτταί. ὴ μὲν περινεύοντος ἡ δὲ κρατῶντος τὴν ὀσφύν" 
ὀσφὺς μικρὰ ᾿Ν ἀσθενὴς δειλῦ σημεῖον φ8. 807 ν9, 25, 808 
81ὅ. αἱ φλέβες αἱ παχεῖαι) ἐκ τῷ ὀμφαλῇ παρὰ τὴν ὀσφύν ἐ5 
ΟἹ ἐκ τὸ ὀφθαλμῆ παρὰ τὴν ὀφρύν) Ζιγ 2. 511 Ρ25 Αὐῦ 
ΡΙΚ. ν ὀμφαλός ρ 518 Ρ50. (Ἰ,ϑπάθη ΚαΖι 88. ΒΘοΚθη ΑΖι 
1328 δάῃ οἵ Π| [80 1Π|. 8140, 42, 48. οἵ Παγοιιθογρ ποῦ 
οὖ οχύγαϊϊβ 188 Ρ181, 86. ΕῸ69 οδοοποτηΐδ ΗἸρροογα 9 
8.ἢ ν.) 

ὀσχέα. οἱ ὄρχεις ἐν τῇ καλυμένη ὀσχέᾳ Ζιγ1. 510.312. οὔτδ0. 
60 

ἀϊροτπιθα ,διηϊπιϑἀνοτεὶ ποαμθδῦ, τὸ ἐκ ὃν Μνῶ. 1089 21 

90}} τὸ μὴ ὄν 816, 19. ἐξ Π λευκϑ Φαῦ. 188 "81 ς0}} εἰς 
τὸ μὴ λευκόν Ὁδ. ὅσα τῷ γένει ὑχ ὑπάρχει οἷς ὅσα δὲ τῷ 
εἴδει ,μὴ ὑπάρχει τβα. 111 480, 81. κἂν ἦ ἀρχή, τὸ δὲ μὴ 
ἀρχή" κἂν ἦ αἴτιον, τὸ δ᾽ ὑκ αἴτιον Ῥαΐ. 1864 Α10. σὲ 

λήψεται ὅθεν μὴ δεῖ Ηδ2. 1120.481 90} ΠῚ λήψεται ὅθεν 
ΠῚ δεῖ Η68. 1121 325. μὴν, δώσει γε οἷς ΠΣ δεῖ ἐδ᾽ ὅτε 
μὴ δεῖ Ηδ2. 1120}20. ὡς μὴ δεῖ ἢ ὅτε αὶ δεῖ ἢ ὡς ὁ δεῖ 
Ηβ2. 1104}22. Ὑ10. 1115}858. ηεβ8. 1221519. μὴ 
ἀπίστως δὲ (δε ἐπιτελέσεις) ρ39. 1446 518. ---  ἴπ ργοϊδϑὶ 
πγροιμοίῖρα εἰ γὰρ ἐκ οἶδεν ὅλως ΚΤ. 852. οΥ φταϑ8. 818 82. 



οὐ 

2. ἀθ οοἸ]οοδίϊοπθ πορβϑιϊοπαπι. Ἀθβατῖο οἱ Ργομοπῖθα ἴῃ- 

ἀοβαϊίυτα ἰαῦον 86 ὑγϑηβροβίίβ, ἐαν τι μὴ κωλΐῃ Φθε. 255 
"4 40} ἐὰν μή τι κωλύη Ὁ 1.11, 28, 34. κἂν εἰ μή τισιν 
οἰκεῖον ὄνομα εἴη Ηεῖ. 1182 411. εἰ μή τις φοβεῖται βρον- 

τάς ἡμα20. 1190}16. --- δὰ ᾿ϑαρβοπάδπι ΤΡροϑβίοηἱβ νἱπὶ 
πορϑίϊο. 4829 Ροξογαὶ δὰ υπίνθγβυπι βαιποίαὕαμι τοίοσυῖ, 

ἱρϑὶ ποιρϊηὶ ποϑδῖο Ρτϑϑροιίίαγ, νον! ὅταν ἄρχη μὴ ὁ 

νόμος ἀλλ᾽ οἱ ἄρχοντες βἰπι Πὸ 5. 1292 "6. βΤ7. 1961 216. 
Ηε10. 1185 38. Ρβ20. 1898 06. 34. 1402 316. Ζγαθ. 717 

088. πο21. 1457 082. ΨΔΒΙΘη Ροοὶ 1ΠΠ δι: δί8 σομίουτὶ 
Ῥοίοϑὺ πορϑῦϊο τ θιονῖοα ἐγϑηβροβὶΐδ ἕξει μὲν τὴν δύναμιν 

ὀιαφέρασαν. δόξει δ᾽ ὥὅ Οβ2. 2854, οἵ μὸϑ. 885 038. 
Ηδ71. 1128 "7. η6. 1141 029. 18. 1152 580. 111.117188]. 

Ζιι44. 629 24. --- οοπῦτα ᾿πίδγάστῃ ποραῦϊο ἀπῖνοσβο ϑηπῃ- 
εἰδῦο νϑὶ δπυμποῖδῦὶ τυθιλγΟ Ργδθρομπίξαν, σαπὶ ρογύϊπθαί δὰ 

υπυῖη υοάάδηι οἷα νοραρυ]απι τὸ μὲν ἐκ θέσιν ἐχόντων 
συνέστηκεν, τὸ ὁὲ ὑκ ἐξ ἐχόντων θέσιν (6 ἐκ μὴ ἐχόντων 
θέσιν) ΚΟ. 4022 ΥΖ, 5.516, 87. ἢ ΠΡῚ ἐξ ὑποκειμένυ εἰς 
ὑποκείμενον ἢ ὑκ ἐξ ὑποκειμένυ εἰς μὴ ὑποκείμενον Φειϊ. 
2265 58, 10, 12. ΜΧ11. 1067 Ὁ10, 90}} ἐκ μὴ ὑποκειμένυ 

εἰς ὑποκείμενον Φεϊ. 2269. τὸ μὴ ἐξ ὄντος γίγνεσθαι 
τῦτο σημαίνει τὸ ἧ μὴ ὅν ῷαβ. 191 9 (0}} ἐκ "μὴ ὄντος 
πούς ν8ὅ. μυσικὸν ὑκ ἐκ μυσικῷ, πλὴν ἐκ ἐκ παντὸς 
ἀλλ᾽ ἀμέσυ, Φαδ. 1881 90}} λευκὸν γίνεται ἐξ ὃ λευκϑ 
81. ὑδὶν κωλύει τὸ μέσον μὴ ἀναγκαῖον εἶναι" ἔστι γὰρ 

τὸ ἀναγκαῖον ἢ μὴ ἐξ ἀναγκαίων συλλογίσασθαι, ὥσπερ ὴ 
ἀληθὲς μὴ ἐξ ἀληθῶν ΑὙθ.Τ 5.82. ὅταν μὴ τὸ ὃν αὐτῷ 

στὸν δι᾽ αὐτῷ τις ἐπιχειρὴ δεικνύναι (ΥΣ, τὸ μὴ Βι« 
οοπῦτθ οοἀά) Αβ16. θ4 5868. τοιῦτον ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον ὃ 
ΓΙ γίνεταί ποτε ἴδιον ᾳ 6 ὃ γίνεταί ποτε μὴ ἴδιον 828) τεδ. 80 

181.386. εἰ ὴ ἡ ἐνδέχεται ἅμα ὑπάρχειν τὸ ἴδιον (8 εἰ ἐν- 
δέχεται μὴ ἅμα ὑπάρχειν) τεά. 188 312. εἰ μὴ τῷ ἀνθρώπο 
φαίνηται μὴ ἴδιον (1 6 εἰ τῷ μὴ ἀνθρώπυ. αυοὰ ΒΚ 6 Θονν 
Α βοσὶ μβῖ) τεβθ. 186321. μὴ τινὶ ὑπάρχει 'ψγι ἴα τιὴ μὴ 
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βΞ 
οὗ, οἷ, 

ὑδείς 889 

ἄρχοντας θετέον (, 9 αὶ πάντας, ὅτε... ὅτε) Πὸ 15. 1299 

117. οἵ χεῖρας δ᾽ ἐόὲ πόδας προσθίυς ἔχει Ζιβ12. 508 24. 
4. πορϑῦῖο  δυπὶ Α1118. ΡΔυ οι 8 δοπἰαμποία, καὶ εἰ, ὼ ἡ 

φυλακὴ ὁὲ΄ βασιλικὴ ἢ αὶ τυραννικὴ ΠγΎ14. 1285 525. -- 
ὁ μήν Ταὶ. 814}16. μβ2. 856}24. Ζιε2. 689}21. ΠβΊ. 
1261388. δ 2. 1289 "0. 687. 838 318, 1 4]. --- ὁἡὶ μὴν 
ἐνν γε Ψβά. 416814. 12. 424 326. αν4177}14. Ἠα1]. 
1101 87. γῖ. 1114 8518. ὃ3. 1120 20. κβθ. 397020 8]. ---- 

αὶ μὴν ... ἀλλὰ κθ. 3971}22. --- καὶ μὴν ἀλλα βαιῖ8 
υδιζαΐαπι οὐΐδπι Ατὶ βίοι, νϑὶαῦ Φα 2. 185 817. 7. 190834. 

Ὑ1..2301 8326. 8. 202}16. Γα2. 816916. μαωῖ. 844580. αιθ. 

4468310, 447 38. ΖΙβ11. 503 "26. γδ. 615 332. Μνβ. 1090 
819,11. Πγ4. 1216085. Ραδ. 1861 329. ποϑ. 1451}19. 
Κτ. 6586. ημβ11. 1210528. κθ. 397}88. ἢ 86. 1491 
414 4]. --- μὴν ἀλλὰ .«.7ε. Οα280 381. μαϑ. 840}7. 
πειά. 882 516. --- ὦ μὴν ἐδέ Ζιγά. δ15 519. Πγϑ.1380 
"82. ξ6. 919}26. πθ2. 889 "28. --- ὁ μέντοι γε αν]. 
419". --- ὁἡὶ γὰρ ἀλλά ἡμβι1. 1209 515. --- ἀλλ᾽ ὅ 
τι γε Οα4. 271 318. ΚΘ. 6.52. ἀλλ᾽ δ τις γε ῷθβ. 208 
22. ΠῪῚῚ. 1282511. ὅτι γε πνϑ. 4822. (ρτο ἀλλ᾽ ὅ τι 
ἔοτῇ Ἰοροπάσπι ἀλλ᾽ ὅ τοι αιϑ. 489 582.) Δ|1{8Ὁ ἱπι6 }]!σθα- 
ἄσπι εδὺ διαφέρει γὰρ κᾧὶ τι σμικρόν ψαι. 402 386, αδὶ τι 
δὰ σμικρὸν τοίοτθπάππι δδύ, - ὅτοι. . ὅλως ἢ ἢ ὅτοι ὅτω 
γε Μζιο. 1085 580. -- ἐἠχ ὅτι. ἀλλὰ καί Πη11. 1381 
11, ποά. 1448 585 (0Ὁ] ὅτι Ροϑὶ ἀλλὰ ἀοϊοπάσπι υἱάθίαν 
6886). ἐχ ὅτι ἅπαξ ἀλλὰ πλεονάκις Ζγδ1. 1651 ϑ. ὑχ ὅτι 
ἀκριβῶς, ἀλλ᾽ ὅλως ὀθὲν ὀφθήσεται ψβι. 419321. ὑχ ὅτι... 
ἀλλ᾽ ὑδέ Ααᾳι. 49 22, --- καὶ μὴ 1 οπίὶ ταιϑ. 108 28. 
θ2. 151 28. --- ἤ δαῦθ νοοδίθῃ. ἢ κἃ ἀλλ᾽ Πγ1.4. 1284 
589. 

ἕ, σφῶν, σφίσι, σφᾶς. ὅ οἱ ἄρκιον ἐσσεῖται (Βοιι Β 

892) Πγ14. 1286 518. --- ἀξιῦσιν αὐτοὶ μὲν ἄρχειν τὲς 
ὁ’ ἄλλυς ὑπὸ σφῶν ἄρχεσθαι πάντας Πγ18. 1288 νῷ29. 
αἰγυπιὸς ὼὶ αἰσάλων πολέμιοι σφίσιν αὐτοῖς Ζμ1. 609 "85. 

πάρα Ααὶ. 24 419, 90}] 2. 35 322. 28. ᾧ " δεῖ ὑπάρχειν, 85 τύπτυσιν ἐλέφαντες τοῖς ὀδῶσι σφᾶς αὐτύς Ζω. 810 18. 

ὀεὶ μὴ ὑπάρχειν Αα38. 44 42, 4. τὸ μὴν ὕτως ὃν (ες 
τὸ ὅτω “μὴ ὄν) Γαϑ. 811"29. πὰ πάθη τῆς ὕλης τὰ μὴ 
χωριστὰ μηδ᾽ ἧ χωρισταῖ ἀϑὰ ἧ μὴ χωριστά) ψαϊ. 408 
10 Ὑτάϊδς. τὸ αἰσθητὸν ἔσται συγκείμενον ὃκ ἐξ αἰσθητῶν 

οὗ, αἀνει. τὸν δὲ τρόπον λέγω τὸ ὡς ὼὸ ὅ ὶ ὅτε Ζγβά. 140 
ἀπὸ τῶν ἰδίων γινομένη, 
δὲ χαλκός, ὅ᾽ ὁὲ ὁπόσα 

ἦ24. -- δευτέρα. δὲ (πρόσοδος) 
ὅ μὲν χρυσίον, ὃ δὲ ἀργύριον, 
δύναται ,Ὑίνεσθαι οβι845 .84. 

αη,5» 

αιθ. 445 "14. παρέλαβον τὰς ἀρχὰς ἐκ ἐ αἰσθητῶν ΜΑΒ, “οὐγκία, νόμισμα Σικελικὸν, ὅπερ δύναται χαλκῶν ἕνα [487. 
989 081. ὃ πάντες αἱρᾶνται μεῖζον ἀγαθόν ἐστι τῷ μὴ ὃ 
πάντες Ῥαῖ. 1864 "88. μόνοι μὴ πρὸς ἀσκῶντας (1 6 πρὸς 

μὴ ἀσκῶντας) Πθ4. 1888 "28. οὗ ργδδίδγθα ἰγϑηβροβίιδθ 
ἰχα ἰῦοσ ποραύϊοπὶ8 δχϑαρίὶα ΜΑ 990}11 ΒΖ. ι7. 1057 

1584 048, 1655 8ὅ. 

ἐδαμα (δῶρ 18) ᾧθ1. 251 82, 
ὁδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἢ ἐντεῦθεν Ζιι40. 626 "26. ὀδαμόθεν δὲ 
συμβαίνει ἐξ ὧν εἴρηκεν Ἐ6. 919 "84. 

1858 ΒΖ. μά. 1079 37. Ηγ4. 1112510. ε10. 1180 }8. ποὶ. 4“ ἐδα μᾶ μβ2. 855 "21, Ορρ πολλαχϑ ΠΕΙ. 1802 52. 

1451 582. πια2ὅ. 901 082, Χ1. 191.14. εἰ μὴ ὅν γέγονεν 
τι. 167}}10. ἐξ ἐχ ἅπαντος ἐγένετο Ζικδ. 681 58. 

8. 46 ποραϊίοηίβ ᾿ὐθγαίζοηθ ϑῦ ομπιἰβϑϑίομθ. ἱπίθγάστη ροϑὺ 

πορϑυϊομθτα μὰ 5ἰπηρ] !σθπὶ γ6] οοπηροβίίϑηι, Ἰμοσαῦαν ποβαῖϊο 
δἰ ρ] θα, 9 γὰρ εἰ [ ὅλη ἰσχὺς τοσύνὸε ἐκίνησεν, ἡ ἡμίσεια 80 
ΠῚ] κινήσει ὅτε ποσὸν ὅτ᾽ ἐν ὁποσιυῦν Φη ὅ. 280 816, οὗ ὁδὲ 
ον αὶ Δ22.,.24. ὑδ᾽ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ἢ μία τῷ ἀριθμῷ ὑκ 
ἔσται φαύλη καὶ σπυδαία Κ ὅδ. 4515. οἰυβάθη, βΈΠποΡΙ8 ϑιιηῦ 
ε11. 2112. ἰυσὰ 2624. 6. 29 39. 10. 81 816. 44.50380. 

βιο. 6 6082. γ4ά.1458. Φὸδ]4. 228 20. η4. 260 317, 34. δὸ 

αν14. 411 022. Ζι4.61606 329. 40. 624 "9. Μθ5. 1048 322. 

λ10. 10186580. ΡΥ11. 1418 31ὅ. ηεη18.124608. ἡμβ1. 
1204 ΡΩ1, 1206 026. οὗ ΔΆ ]οη Ζίβοι ἢ ὕβϑίθν γι 1868 
Ρ1θ. -- Ἀθρϑῦϊο 8 Ρ]οχ, χυδθ δὰ υπίνϑγβαμι ϑηυποϊδίσχῃ 
Ροσίϊπϑαῖ, οὔλῖββ8 ἐϑὺ Ρτορίεγ. Ἀδοϑϑ[Ιομ 68 δἰηρυϊοταμι τη 61}- 60 

Ὀγοσγύσω, διόπερ πάντας ὅτε τὰς αἱρετὲς ὅτε τὰς κληρωτες 

δέ, οἵ ὠρ 58908. ὑδ᾽ αὖ 

ὀδαμῶς Αα4. 26}24. 6. 2939. Ζμβ2. 641 }20. γ4. 668 
426 4]. ---- ΟἸ]ρύϊοθ δὰ τρδίαμι Ἰερίθαν φταὶ. 816 42. 

ᾧῷατ. 190}86. ΗὙ2. 1110}21. 
δι. 1119 "24. 8. 1125 87. 12. 1120 528. ι2. 1106 825 ΕῪ, 

οὗ αὖ ρΡ121}8. δὲ δή (οἵ ΕΧΟΚοΙ 1 45) Αα 19. 8858, 
Ζιε11. 548 522. μγ3. 813.112, Ηγδ. 1113 584. ι4.. 1168 
518 Εν, οὗ δή Ρ118 238. ἐδὲ μήν (αυοᾶ ἱρβίιβ Ατἰ βίοι 6118 
ΔῸ υδὰ ΔἰΙδηυπι 6886 ἰυάϊοαῦ Εποκοη 1 12) Φη2. 248 δ11. 
Μκι. 1069 512, 18. ξ 6. 919 580. --τ ὕστε ὠδὲ ἀλλη ὅτε 
αὐτὴ ποιήσει ἐξ ὑγείας ἄλλο τι (2) πλϑ. 950540. --- ὑδέ, 
οὔΐββ8 πϑρϑίϊομθ οὐ ἴῃ ῬΥΙΟΓΘ τηθιηῦτο, χεῖρας δ᾽ ἐδὲ πέδας 
προσθίυς ἔχει Ζιβ12. 508 "84. 

ἐδείς. προσαγορεύει “Δημόκριτὸς τὲν μὲν τόπον τοῖσδε τοῖς ὀνό- 
μασι, τῷ τε κενῷ ὸ τῷ ὑδενὶ ἡ τῷ ἀπείρῳ 202. 1514 
511. --- ὑδὲν ἢ μικρὸν φιλίας Ηθ18. 1161.482, ἐδὲν λές 
γυσιν οἱ φάσκοντες Ηη14. 1158 Ρ21. τὸ ἕλκειν φάναι τὸ 

ΥΥΥ2 



540 ὑδέποτε 

σπέρμα ἀθέν ἐστιν Ζγδά. 111 029. οὔ Φθ8. 258 8. 2 δὰ 
ε2. 16.326. --- ἐὸὲν κωλύει. ἔουταυϊα υδιταΐα., οὗ κωλύειν 
Ρ419}81. δὲν μᾶλλον, δὲν ἢ; ἅττον Ηδ15. 1128 "82. ιὅ. 
1161 88 ΕΥ. ἸΎΘ. 1218 ν8ὅ. δ4. 1291 51. 09. 1429}921, 

85 4]. ἐδὲν ὅ ἕτερον ἥ πυδβὶ ἴῃ Τοσυλαϊαπι ἱπάθο! Π8Ὀ Ϊθπὶ 6ο8ᾶ- 
Ἰαῖυ, ὠδὲν ἕτερον ἢ δ τῷ ἔχειν τι ἔσται ἀμετάπειστος ὁ λόγος 
τεῦ. 184 386. ὀὸὲν ὅ τι αὶ πκε8. 988 518. --- ὑδέν ἴᾳ ὑ. 
ἐδὲν ἐπιδήλως πι8δ. 894 18 (81108 Ἰοσο8 ἔδὶβο πο τϑίογὺ 

ὙΥΖ δὰ 16 "4). ---- ρίαν ὀδένες : ἐδένων ἄλλων Φζά. 234}38. 
αἰ δέποτε ταοᾶο δοπίαποῦίπι βοσίρίαπι δαί δϑύαν νϑὶαϊτ! μΎ 2. 

811 26, πιοάο αἰϑυϊποιίπι νον μβ8. 886 "28. 
ἐδέτερος, υἱὲ μηδέτερος. ἀμφοτέρων τε μετέχασι ἢ ἀδετέρων 

Ζμδ18. 6918. ἐπ᾽ ὑδέτερον τὸ πέρας Οα12. 282 "18. 
ἴβι: 858.}81. δ. 888 Ρ24. ΖγΎα 18. 1722 }12. 28. 181 "9. 
-π-- ὑδέτερος, ἰ8 αἱ προαΐγϑῃ μαδϑὺ οὃχ ἀυδθυβ Ορροβίθϊβ 
φυδιτταυῦθυΒ Ηκδ. 1175 Ρ26. ηεη2. 1288]. -- ὑδετέρως 
Οα13. 282 "20. Ψα4. 408 349. 

ὀδήεσσα μεταγράφει ᾿Αριστοτέλης ἀντὶ τῷ αὐδήεσσα, (Ηοπι 
ε884) ἢ 1608. 1605 344,8, 6. 

ὑδὸς αὶ ὑπέρθυρον θέσει διαφέρυσιν Μη2. 1042 Ρ19. 
ὅθαρ. τὸ ἦθαρ βλέπει κάτω Ζιγ31. 828 52. (ἔνια τῶν φυ- 

σωδιῶν) ποιεῖ καθιέναι τὸ ἦθαρ, μείζω τὰ ὅθατα καθιᾶσιν 
Ζιγ21. 828.31. 610. 596 324. προβάτων, αἰγῶν Ζιβ1. 500 
Β11. γ20. 522 88. 

ϑθείς, οὗ μηθείς οἱ Ττάϊρρ, ἀδ δὴ 201. 
ὑκέτι,. ἀδ ΦΘΙΏΡΟΓΘ, ἦν, ἔστι δ᾽ ὠκέτι κβἰπα ΜΎΤ. 818 584. 

Ζμαϊ. 641 319. 
ὀκῦν, δὰ βἰρηιϊβοδπάαπιη ΘΟΠΟἰ αβίοηθιη, ἔθγθ ἱ ᾳ ὅν Φθ1. 251 

816. ΠΎΙΟ. 1281 329. η9. 18329316. Κ8.1 Β14, δ. 3 387, 

θΩ, 8 8. 6. ὅ 410.}30. 
ἄκυν, ἤογθ ἰᾳ ὑκ ἦν, αἴηθα ὧν νοὶ σοποϊαάἀοπαϊ νἱπι ΒαὈθῦ, 

ὅκυν τῦτο δεῖ δεικνύναι. ἀλλ᾽ ὅτι αἱ Φδβθ. 218581. μὸι. 
819380. Ζγαῖ. 118 35. ποθ. 1460320. (ὄκυν ρτὸ ὑκῶν 
τεβυϊταθηάσπι νἱἀείαν Μνθ. 1092 ν8ὅ Β:), σοὶ Δββθνθγαμαϊ, 
μαρτυρησόν μοι, ὦ Λυσικλῆς. μὰ τὲς θεὸς ὄκυν ἔγωγε 85 
ρ18. 1482 35. μὰς τοίθγθπυσα νἱἀθύυν ὅχυν ἀβαγρϑύατι δὰ 
Δογθπάλπι ἔνστασιν: εἴ τις ἐνθύμημα εἶπεν ὅτι τοῖς με- 
θύσσι δεῖ συγγνώμην ἔχειν, ἀγνοῦντες γὰρ ἁμαρτανυσιν, 
ἔνστασις ὅ ὅτι ὥκυν ὁ Πιττακὸς συνετός (οἱ ΨᾺΙ ΒΒοὺ 84, 

αἰνετός ΒΚ) Ρβ25. 140211. 
ἀλη. ἀ6. νοϊμογίθαβ ΒΑ ΠΑ 8. φύματα ὺ θλαὶ Ζιηδ. 585 "81. 

οὗ Ζγαιτ. 131 "80. ὁ τόπος τῆς υλῆς Ζγαι1. 121 082. 
ὅσα περὶ ὑπωώπια ὸ ἐλὰς ὸ μώλωπας πθ. ὑλαὶ μέλαιναι, 

λευκαί πθ2. 889 520. 7. 890 388. 11. 890 28. ὅ. 890 510. 
ἐν ταῖς ὑλαὶς μή ὴ φύεσθαι τρίχας πὸ4. 817 42, σημεῖα πρὸς 45 
ἀναγνωρίσεις, τὰ μὲν ἐν τῷ σώματι, οἷον ὁλαί πο1 6. 1454 

Ρ24. 
ὀλόθριξ. θλότριχες τίνες Ζγεδ. 188 ν8ὅ. πλγ18. 968 "10. 

οοπὶ εὐθυθριξ Ζγεδ. 182 518. οὗ ἐλότριχος. 
ὅλομ ἐλεια τὸ ϑρανᾷ Μνθ. 1098 "ά. 
ἔλον τὸ πολυφυὲς αϑ στόματος) ὅλον, σάρκινον Ζιαϊ1. 498 

41, ἐκ τῶν ϑλων ἐνίοτε αἱ μορροῖδες αἀπονοι γίνονται Ζμγδ. 

668}11. τὰ σῦκα διὰ τὴν γλισχρότητα προσέρχεται τοῖς 
ὅλοις πκβι4. 981 329. ὅσοι τὸ ἄνω χεῖλος ἡ τὰ ὅλα προ- 
ἑστηκότα ἔχυσι, φιλολοίδοροι φ6. 811 526. 

ὅλος. 1. ἴᾳ ὅλος. συνάψειας ἔλα καὶ . ἐχὶ ὅλα (Βογβοῖίς ἕν 45) 
κῦ. 8390 "21. -- 2. οὔἴθρυϑ. ὅλαι τρίχες διὰ τί Ζγεϑ. 182 
θ20, 80. τρίχες ϑλότεραι πιδ4ά. 909 380. οἱ τὰς τρίχας 

σφόδρα ὅλας ἔχοντες δειλοί φ6. 812 580. ὅλαι οἷες Ζιθ10. 
596}6. ὥσπερ σέλινον ὅλα τὰ σκέλη φορεῖ (ἔτ οοτη δά 68ρ 80 
Μοίποκο 6038) ΡΎΙ1. 1418.312., 21. 
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ὀλότης τριχῶν. ΟρρΡ εὐθύτης Ζγεϑ. 182 38. τί ἐστι, διὰ τί 
γίνεται Ζγεϑ. 182 "28, 24. πιὸ 4. 909 380. λγ18. 9681]. 

θλότριχος, οἵ ἐλόθριξ. τὸ ἀλοτριχιύτερον γένος λεόντων δει- 
λότερον Ζι44. 629 "84. 

θλύσθαι τὸν τὰ τραύματος τόπον πι2 3. 898 527. 
ϑλοφυές (ἔμ 821) Φβϑ8. 199 9. 
Οὐλὺυ μπόν δ᾽ (Βοιι ζ 42) κθ. 400 811. 
ὅν, νὶ οοπβοουϊίνα. ,Ῥοβίδαχη ἴῃ Ρυϊποὶρίο (ροβὲ ργίπιαπι νοοᾶ- 

Βυϊαπι, β6ὰ οὔ εἰ μὴ ὄν τιδ. 181 516) Θαυποίαἰϊοπίβ. 8}}- 
δυΐϊὰβ νϑὶ σοιιργθμθηαϊ βαρθυίογα γϑ] δ] ααϊά οχ 118 οοπο]αδὶ 
βἰξιϊβοιι, νϑιαῦ τὰ 1. 100 521, 101 31, 18. 4. 1011] δὲ 
βδθρι  βϑβίπιθ. ροϑὺ αἱ ρτθββίοηθσα ΔΠαύδαα ἀτδάϊταν δὰ Βαρετῖο- 
το πὶ οορὶ δυϊοπαπι οοπαχίατη 8᾽ ΡαΙβοδίΌΥ Ρ6Γ ΡΑγἐϊου πὶ ὅν, 

νοὶαῦ ΑὙ19. 81 029. τθ2. 151 06. 8. 160.389. ι24. 180 
814 ΝΖ. ἱπάθ νἱάθίυν γϑρϑίθηδυπι 6386, αυοα Θοἔίδπι ἰηΐγα 
αἰγοαϊατα οἰ αβάθτ ὁπυποίδιϊοιίβ 'ῃ δροάοβὶ Ραγίσάογαμι 
οοπαϊἰοπα!ίατα ν8ὶ οδυβαίατα ὧν ροπίταν, Ργδβϑοῖραθ υδὶ 
Ρτουαβίβ Ρδγθαβοβιθαβ ᾿πἰογοαρία δῦ (ὰ, Ρἰογίβααθ Ἰοεῖς, 
αυὶ αἰδγοπάϊ βϑυπὶ, βἀϊύοτθβ 8 Ραγάουϊα, ὅν ποὴ δροᾶοβίη 
86 πονᾶπη Θηπποίϊαύϊομθη ἱποὶρίαηῦ; αυοὰ ον πρησεδὺ 
ῬΓΟθατὶ θχροβίθαπι οβὺ ΒΖ Αὐ 50 ΠῚ 659-106), 118 ὄν ΨΎ11. 
4281. Ηἰϑ. 1170}7. τὸ 4. 126 }0ὅ. ζϑ9. 147 Ὁ6 Ὑγ:. Φζϑ. 
2484"16. Ζμβι16. 689 520. ἡμα8. 1188 528, μὲν ὅν ΜΑΞβ. 
988 388. ε4. 1021 "28. μβ9. 8369 324. δ1. 818 ν25. Ζγα]. 
118 31. Ἠηθ. 1141}81, 1148 2; βθρθ ἱπίθο δροάοβῖβ 
ἰπβοεῖθαῦ πον ῥγοῦδβιβ ἀιγροιιοεῖοα, 4ὺδ γ6] ἱξζογοῖαν οἵ 
ςοργθμϑαάδῦιῦ Ρτοίβὶβ ΡΥϊαδγῖαὰ ν6] που οομάϊἶο, ρῥστίοσὶ 
βαδίθοία, ροπδίυγ: εἰ ἦν Φὸ!ά. 288 "18. 88. 264 828. ὅ. 
286519. ΑὙ24.85}1. Οβθ. 2891, ἐὰν ὧν τβά. 1114, 
ὅταν ἦν ἡμβι0. 1208 519, ἐπεὶ ὧν τθδ. 1569 486. ἡμβ1. 
1206 1, εἰ μὲν ἦν Ζκ4. 699 "25, ἐὰν μὲν ὅν εἴ. 11 "8, 
ὅταν μὲν ἦν Φδ4.211 529. ἰάθιπ ἀδὰ8 ρϑτγίϊοαϊαθ ὧν ἴῃ 
ΔΡοάοβϑὶ οὐβογνδῖαν οἰΐϊϑηλ ροϑὺ δἰυβιποὰϊ (Ἰοῃρίογθβ ρ]6- 
ΤΌΠΔ4. 6) ΡγοΐΆ868 σοπα  ]0η 8168 οὐ οαΌΒ.}68, ἅσα8 ποῃ Βυπὶ 
Ῥδγοηςμθβι θὰ8 ἱπτθγοθρίδθ, οὐ ϑδάθῃ αυϊάοπι ἴῃ μος σΘΠαΓα 
φογηϊζαῦ υϑὰ8 ναγίοίδβ: ὅν Ααά. 28}18. τι 24. 179 380. 
μβ4.801520. ΓΒ11. 8383118. ψα4. 408.39. ΠΡ7. 1841 
ν27. μχ 8. 8501. 6. 851 "4, μὲν ὄν Μθ10. 105118. 
ΗκΙ10. 1180.519, εἰ ὅν Αδ 18. 98 19. ΟὙ]. 299 59. Νβθ. 
1002 "25. Ζγεϑ. 188.324, εἴπερ ὧν Οββ. 290.5"10. Ζγα! 8. 
122 8221, ἐὰν ἄν Ρβ9. 1881: 481, εἰ μὲν ὧν Μκ8. 1060 
588. ΗΎγ17.11141. --- μὲν ὅν βᾶ6ρθ υϑυγραίατ, αὶ ποιῖο 
τοᾶο Ρτομαποίαίβ. Δωρ Ια Θχρ!!οαίαγ: ἀλλ᾽ ἄν τις ἅπαντα 
τοιαῦτα ποιήση, ἢ αἴνιγμα ἔσται ἢ ΟῚ βαρβαρισμόές, ἂν μὲν 
ἦν ἐκ μεταφορῶν, αἴνιγμα, ἂν δ᾽ ἐκ γλωττωῶν, βαρβα- 
ρισμός πο22. 1488 828 ὙΔΒ]οὴ Ῥοοὺ ΠΙ 817. πάντες οἱ τόποι 

πίπτασιν εἰς τὴν τῷ ἐλέγχν ἄγνοιαν. οἱ μὲν ὧν παρὰ τὴν 
λέξιν, ὅτι φαινομένη ἀντίφασις, οἱ ὁ᾽ ἄλλοι παρὰ τὸν τὸ 
συλλογισμῦ ὅρον τιθ. 169 8419. ἔστι προτάσεων μέ Ὁ] τρία. 

αἱ μὲν͵ γὰρ ἡἠθικαὶ προτάσεις εἰσίν, αἱ δὲ φυσικαί, αἱ δὲ 
λογικαί. ἀθικαὶ μὲν ὧν αἱ τοιαῦται οἷον τα! 4. 105 521; οἵ 
οἰυβάθπι αϑὰ8 δχϑιρὶα τὰ 1. 100 827. 3. 101 "28. 18. 198 

᾿ βι. 108588. Ρβϑ. 1881588 (μάλιστα μὲν ὅν ---, εἰ 
δὲ μή). Πα 2. 1252 "29, 10. 1829 08. 17. 1386}94,1 
(ὅλως μὲν ὅν ---, μάλιστα μὲν ὅν ---, ἐὰν δὲ ---, ποῦ ἀδ- 
θθῦαῦ ὑθηΐδγα ϑάαβθαι ῬΒ1]Ο] 25, 409). ε12. 1816 88. 
ΗζΊ. 1141811 δ]. (146 ργοθβθῖ!θ δϑῦ, ὅν ε οοᾶ Αδ σϑοῖ- 
Ρἰθπάστι 6886 Ζιε19. δ51 32. 22. δ58 524.) - ἰπά6 ρμδαϊ- 
Ἰαπιὶ ἀεῆφοιὶυ ἀβὰ8, ἴα φυϊάθια αὐ μὲν ὅι ὅν υϑαγρϑῦαν αἱ πο 
6. Βυρογιογί δα ποῖϊο ἐχρ]ϊοδίαν, 88ἃ ῬτοΓΒαΒ πον Δ] ϊαϊά 
ΡΓοϊοτίαγ,, νϑίαυὶ! πόλεμος μὲν ὅν πρὸς ἄλληλα τοῖς ζῴοις 



ὅπω 

ἐραῖον. 

Υ 
σπω 

ἐστίν, ὅσα τὰς αὐτές τε κατέχει τόπως (Δηῖθδ Ὠθ4ὰΘ πό- 
λεμὸς δοπιπιθχπογαίαῦ ὨΘαὰ6 δἰ υδιηοάϊ ποῖϊο, οαΐα8 δὰ 8πὶ- 
Ὀἰζατα Ἔχρ οαπάυπι πόλεμος τείεγαίαγ) Ζι1. 608 Ρ19. ποῶ4. 
1460811 ΥΔ]θ Ῥοοὶ {Π 888. - ἀϊβυϊπρυαθπάυβ 8ΔῸ 818 
18. δϑῦ ὑδὰ8 ῬδΥ Οα] γα μὲν ὅ ὅν, δὶ μέν ποι Ῥύδθραγας. 
ὕναπι, βδϑὰ ΔΙΑ γταδίίνϑτα σὰ Βαοῦ, ἴπαπιο. γϑγο᾽: οἷον «Τῇ 
παιδεύσει τὸ φθονεῖσθαι ἀκολεθεῖ κακόν, τὸ ὁὲ σοφὸν εἶναι 
ἀγαθόν" Ε τοίνυν δεῖ παιδεμεσθαι. φθονεῖσθαι γὰρ αὶ δεῖ" 
δεῖ μὲν ὧν παιδενίεσθαι. σοφὸν γὰρ εἶναι δεῖ ῬΡβ 28. 1899 
415, 28. - δ᾽ ἦν οἴ δέν 161 354. ---- γϑν νὰ ν. -- ἀλλ᾽ 
ὧν οὔ ἀλλά ρμ38}88. 

μα]ϊ4. 8521. β9. 810316. γ8. 8718.381. Ζγα!θ. 121 

416. 19. 126 "19 Δ]. 
ὑρα. ὅπως ἐν φυλακὴ ὼ σκέπη ἦ τὸ λειτυργδν μόριον τὴν 

ἔξοδον τὰ περιττώματος, τοὶς τετράποσι τὴν καλυμένην ἐρὰν 
ὼ κέρκον ἀπέδωκεν ἡ φυτις" τοῖς μὲν ἔχυσι πόδας τὸ ὀπί- 
σθιόν ἐστι σκέλος τὸ κάτωθεν μέρος πρὸς τὸ μέγεθος, τοῖς 
δὲ μὴ ἔχυτιν ὠρὰ ἢ κέρκοι ἡ τὰ τοιαῦτα Ζμὸ 10. 689 580. 
Ζβι. 800 081. τ 1: πιρτβπιδ! αι ὁβυάα. διὰ τὸ ἔχειν ἰσχία 
ἀφήρηται ὴ τῆς ϑρᾶς, ἀναγκαία χρῆσις (ἀνθρωπῳ) Ζμδι0. 30 

68 "24. ὁ πίθηκος ὅτε ἐρὰν ἔχει. ὅτε ἰσχία, υἐς μὲν δίπυς 
ὧν ὠράν, ὡς δὲ τετράπυς ἰσχία" ὁ κῆβος πίθηκος ἔχων ὁ ὁρᾶν 
Ζμὸ͵ 10. 689 084. Ζιβ8. 502.518 (οἴ κέρκος Ρ 884 26). 
ὁ θώς ἐστι τὴν ἰδέαν ἐπ᾽ ἐραν μακρός" ἐν Συρίᾳ τὰ πρό- 
βατα τὰς ὀρὰς ἔχει τὸ πλάτος πήχεως" οἱ ὀπίσθιοι πόδες 
τῆς φώκχης τῷ σχήματι παραπλήσιοι ταῖς τῶν ἰχθύων ὀραῖς 
εἰσίν Ζιζ 85. ὅ80 3428. θ28. 606518. βι. 4984 (οἴ κέρ- 
κος 2). --- 2. ὄρνιθες ὀρὰν μὲν ὑκ ἔχυσιν, ὀρροπύγιον δέ 
Ζιβι2. 804 381. -- 8. τοὶς ἰχθύσιν ὅλον ἀπὸ ᾿ τῆς κεφαλῆς 

τὸ κύτος συνεχές ἐστι μέχρι. τὴς ἀρᾶς" τὴν ἐρὰν ἐχ͵ ὁμοίαν 
ἔχυσι πάντες οἱ ἰχθύες, ἀλλὰ τὰ μὲν παραπλησίαν, τῶν δὲ 
πλατέων ἔνια ἀκανθωδη καὶ μακράν" ἐπὶ τὴν ὀρὰν πρόμηκες 
τὸ τῶν τοιύτων ἐστὶν ἰχθύων σῶμα" ἰχθύας ἀνακινεῖν τὴν 
ραν Ζμὸ 18. 695 Ὀ5. 6, 690 424. 011.885}10 (οἵ ἐραῖον 1). 
-- βατραῖ σ᾽) ναρκης ϑρά Ζ2μ818. 695106, 69065381. --- 
4. οἱ κορδύλοι τὴν ἀρὰν μανωδὴ ὃ πλατεῖαν ἔχυσι Ζμδ18. 
696) »ὼὲ6 (οἴ θραῖον 4) -- ὅ. ἡ σκολόπενδρα ἔχει ὀράν, 
(ΠΧ ὴ ἔχει τὰ μὲν ὅμοια τοῖς σκορπίοις ἄνευ τῆς ϑρᾶς 

Ζιὸτ. 5682 54. ε82. 857 Ὅ10, --- Θ. ογυβιβεθογααι καραβος, 
καρίς, κραγγων ἔχει ὀρᾶν Ζμὸ8. 684 "1, ὃ. Ζιδ2. 525}28, 
029, 526 "27. οἱ καρκίνοι ἐκ ἔχυσιν ἐραν Ζμὸ8. 684 52. 

1. τοῖς πτηνοῖς τὸ ὀρροπύγιον, Ζοῖς δ᾽ ἰχϑύσι τὸ 
ὠραῖον" οἱ μὲν ἐροπύγιον ἔχυσιν, οἱ δ᾽ ὡραῖον 2μὸδϑ. 685528. 
Ζπι8. 1147. ἰχθὺς ὀπίσθιον ἐραῖον συνεχὲς ἄχει ὸ ἄσχι- 
στον, τῶτο πᾶσιν ὅμοιον" οἱ ἰχθύες καθεύδοντες κινῶσιν 4 
ἐθὲν πλὴν ἠρέμα τὸ ὑραῖον, τὸ διάστημα τῷ τῶν θύννων 
ὁραίω Ζιβι8. 804}16. δ10. 5871 516. 880. 801.588. ἐνίοις 
τῶν σελαχῶν ἀκανθῶδες ὺ μακρὸν τὸ ϑραῖον" ὅσοις τῶν 
πλατέων Ὄ κερκοφόρων μὴ ἐμποδίζει τὸ ὕὑραῖον ἐὸδὲν ἔχον 
πάχος" αἱ ἥῖναι Ἂ ὅσοις πολυ τὸ θραῖον Ζμδ18. 698 "10. 50 
Ζιεδ. 540}11, 12. --- 2. δελφίνων ὅραῖον Ζιζι2.. 566 "δ, 
Ζγγὅ. 156 "2. -- 8. ἀνίαπι πελαργὸς ΚΕ λάρος αὶ τὰ τοι- 
αὗτα τὸ ἐραῖον κινῶσι, τῶν αἰγιθαλῶν ὁ ̓ὀρεινὸς ἔχων ὑ θραῖον 

«ρέν Ζιθ8. 698 "6, 592 020. -- 4. ὁ κορδύλος νεῖ τοῖς 
ποσὶ ἢ τῷ ἐραίῳ" ἔχει ὅμοιον γλάνει τὸ ὀραῖον Ζιαῦ. 490 66 
ΔΑ (εἶ ὑρά 4). --- ὅ. τῶν μαλακοστράκων τὰ ὑραῖα μα- 
κρὰν ἔχοντα τὴν ἀπάρτησιν τῶν πτερυγίων" τι τὰ μαλακό- 
στρακα συνδυάζεται ὥσπερ τὰ ὀπισθυρητικά, ὁ ὅταν τὸ μὲν 
ὕπτιον τὸ δὲ πρανὲς ἐπαλλάξη τὰ ἀραῖα Ζγαι4. 720}11, 
12. οἱ κάραβοι τοῖς ϑραίοις νέυσι Ζιαδ. 490 42, --- β. τῶν 60 
ἐντόμων ἐνίοις τὸ κέντρον κατὰ τὸ ἐραῖον Ζμὸθ. 682 "86. 
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ὑρανές 841 

δράνιος, τὸ τεταγμένον ὼ τὸ ὐρισμένον πολὺ μᾶλλον φαί- 
νεται ἐν τοῖς ἐρανίοις ἢ περὶ καὶ ἡμᾶς Ζμαι. 641 019, ὁ Πρό- 
κλος βύλεται τὰ ἐράνια ὄψιν μόνον καὶ ἀκοὴν ἔχειν καθάπε 
ὼ ̓ Αριστοτέλης [89.1481511. -- (Ζεὺς, ὃ θεὸς) ὀράνιός 
τε ὼ ἀθένιος κΊ. 401 828. κατοπτεῦσαι τὸν ὀράνιον χῶρον, 

εἰς τὸν ὠρανιον ἀφικέσθαι τόπον κ1. 391 49, 8. --- ἡ ἁρμονία 
ἐστὶν ὠρανία τὴν φύσιν ἔχυσα θείαν αὶ καλὴν ᾧ δαιμονίαν 
[48.1488 34. 

Οὐράνιον ὅρος ἐν τὴ ἐπυιρατείᾳ τῶν Καρχηδονίων θ118. 841 
810. 

ἐρανέθεν (ἴοι Θ 21) Ζκ4. 699 Ὁ87. 
ἀρανομήκης. συγγνώμη ὀργιζομένῳ κακὸν φάναι ἐρανόμηκες 

Ργ. 140818. 

ὀρανίσκος Υ] πλγι4. 968 52, ὀρανός ΒΚ. 
ὀρανός. ἐτύμως καλθμεν ϑὑρανὸν ἀπὸ τῷ ὅρον εἶναι τῶν ἄνω 

κθ. 400 47, - τριχῶς λέγεται ὁ ἐρανός" ἕνα μὲν τρόπον 
ϑρανὸν λέγομεν τὴν ὅσιαν τὴν τῆς ἐσχάτης τὸ παντὸς περι- 
φορᾶς: ἄλλον δ᾽ αὖ τρόπον τὸ συνεχὲς σῶμα τῇ ἐσχάτη 
περιφορᾷ τ παντός, ἐν ᾧ σελήνη ὼ ἥλιος ὼ ἔνια, τῶν 
ἄστρων" ἔτι δ᾽ ἄλλως λέγομεν ὀρανὸν τὸ περιεχόμενον 
σῶμα ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς, τὸ γὰρ ὅλον ἢ τὸ 
πᾶν εἰώθαμεν λέγειν ὠρανόν Οα 9. 21810-21. δὰ ὑπδπι 
ΟΧ ὑγίθυβ 18 βρη βου οηϊ υ8, ἀυδιηααδη Δ] ἴσα δὶ ἀυθι- 
ἴδῦϊο αυδοάδι ἰοουτα Βϑθοῦ, τοί θνεὶ ἔετθ Ροϊοβῦ νος ρα- 
νός ὑβὺ8 Ατὶβιοϊοϊϊουβ. ---- 1. ὀρανός ὶ ᾳ Βρβδογαᾷ βίβὶ- 
Ιασσα ἄχαγυμι, ἀϊδεϊπρυΐταν 8 τοι ααΐβ δ ηϊβοαυοπῖθυ8 
δϑάϊίο, νοο πρῶτος. ὁ πρῶτος ἀρανός Οββθ. 288 815 (οοπὶ 
ἡ πρώτη φορά). 12. 292 22. γὙ1. 298 524. ΜλΤ. 1072 
328 ΒΖ, γϑὶ δἀάϊιο σοὺ ἔσχατος Οαϑ8. 270 "16, βορὰ οὐϊατι 
θρανός ᾿ρβϑᾷμῃ ΡῈ. 86 τὸν πρῶτον ἐρανόν Ροεβῦ βίρηίβοαγθ 

ψϑὶαῦ μα8. 8467 (οἴ ΑἸοχ δὰ Β}, [ἀοΙοΡ 1 209). Οβ4.281 
028. ΜΙΙ. 1058 "11 8]. ἀΐδιος ὃ πρῶτος ὀρανός ΜλΤ. 1012 
"28 ΒΣ. σῶμά τι θεῖον Οβ8. 286 310. (θεῶν οἰκητήριον θρα- 
νός κὮ. 391}160. ἀδὲν φαίνεται μεταβεβληκὸς ὅτε καθ᾽ 
ὅλον τὸν ἔσχατον ἐρανὸν ὅτε κατὰ μόριον αὐτὰ τῶν οἰκείων 
υὸέν Οαϑ. 210 815. ἡ τῷ ὑρανῶ Φορὰ συνεχὴς ἢ ὁμαλὴς δὴ 
ἀΐδιος ταχίστη ὁβ6. 4. 281 528. 10. 291.386, νυν, ΜΙ1. 
1058 811. ὁ πρῶτος ἐρανὸς εὐθὺς τυγχάνει (μὲ τῷ ἀρίστυ) 

διὰ “μιᾶς κινήσεως Οβ:2. 292 ν22, οὔ 10. 391 485. --- 
2. ἐρανός ἱ 4ᾳ δοβί μι ἈΠΙΨΘΥΒΘ. ὁ ὠρανὸς αὶ τοὶ μόρια αὐτῷ, 
ἄστρα ᾧ σελήνη ᾧὶ ἥλιος εἰηι Μζ 2. 1028 "12. θ8. 1060 
ν28. Ζγα2. 116 816. πκε18. 93916. τὰ Φερόμενα κατὰ 
τὸν ὀρανόν ΜΑ ὅ. 980 510. 8. 990511, τῶν ἐν τῷ ὀρανῷ 
ὅσα πλείως Φέρεται φοράς Φθ6. 289 580. οἱ λέγοντες τὸν 

ἐρανὸν ἡ τὰ θειότατα τῶν φανερῶν ἀπὸ τῷ αὐτομάτυ γε- 
νέσθαι Φβι. 190.588, Ζμα 1. 641 "22, 16. Ξενοφάνης εἰς 
τὸν ὅλον ἐρανὸν ἀποβλέψας τὸ ἕν εἶναί φησι τὸν θεόν ΜΑ5. 
986 24. ἄρχειν φασὶν Π τὸς πρώτας, οἷον νύκτα αὶ ὡρανόν 

Μνά. 1091 "δ. ὁ μεταξὺ γῆς ὦ ἐρανῶ τόπος μαϑ. 840 56. 
τὸ ἐκ τὸ ὑρανὸ ὕδωρ, νέφεσι πυκνῶν τὸν ἐρανόν βἶτα μα18. 
849 014. 4. 841}2. β2. 858 324. 6. 864 024. 9, 869 Ρ22. 
-- οἵ ργδείεσοα ΜΑδ. 986.38, 21. νϑ8. 1090 825. β2. 997 
"85, 998 55, 18. β2. 9971 516.18. ζῶ. 1028 27. η1.1042 
410. λθ. 1072 32. 7. 1072 Ρ]4 (φυδιμαυδη) δἰᾳαοῦ ὁχ Ηἷδ 
Ἰοςὶβ, νοϊαῦϊ ΜΑ δ. 986 58, 21 ἀυδίυπι [ω 8ῃ δὰ ἰογθϊδτα 

βἰ κε βοδιϊομθτι τϑίδγθμαι δἰπθ). -- 3. ἐρανός 4 τὸ "πᾶν, 
τὸ ὅλον, ὁ κόσμος. ἐν τῷ ὀρανῷ πάντα" ὁ γὰρ ὑρανὸς τὸ 
πᾶν ἴσως Φὸδ. 213 511, 8. οὗ ΜΎ5. 1010 328, 80. Φὸ15. 
221 522. δΥἢῃ τὸ ὅλον 4δ9. 211518, 216 "25. δγῃ ὁἑ κό- 
σμος ΟὙ2. 801 417, 19. ω ὴ φύσις ΟΥ!1. 80058158., 16. 
ἡ τῷ δλυ σύστασίς ἐστι κόσμος Ἂ ὀρανός Οα10. 280 8322. 
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ὁ σύνολος ἐρανός, ἑ ὅλος ϑρανός ΟΥ]. 298 481. Ζκϑ8. 699 

512. ὃ περιέχειν φασὶ πάντας τὸς ἐρανοῖς Ογδ. 308 518. 
ὅσον αἰσθητόν ἐστι ὸ περξίληφεν ὁ καλώμενος ἐρανός ΜΑΒ. 
990 γ6, 30. εἶναί τινας σίας παρὰ τὰς ἐν τῷ ὀρανῷ ( 6 

τὐρὲ τὰς αἰσθητας) Μβ2. 991 01 ΒΖ. οὔ μθ. 1080 818, 11. 
ἔξω τὸ ὠρανᾷ Φγά. 208 57, "2 ὅ (γα ἔξω τῷ κόσμυ 6. 306 
}28). 1. 207 521. Οα9. 2719 812. ὕχ οἷον τε πλείυς εἶναι 

ἐρανύς, εἷς ὀρανός Οα 8.9. Μλ8. 1074 381- 88 ΒΖ. 196. 
1618581. διὰ τί συμβαίνει. μὴ διασπᾶσθαι τὸν ἐρανόν Οβϑ. 
290 86. ὁ ἐρανὸς ἀγένητος ἢ ἄφθαρτος θα10- βι. κἔ Φθ1. ΄ὸ 
25119. ὁ ὑρανὸς ἔμψυχος ἢ ἔχει κινήσεως ἀρχήν Οβ2. 
285 329. (ξγιβαρογεὶ βίδίασηις ἀναπνεῖν τὸν ἐρανόν ᾧδο. 
218024.) σχῆμα ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔ ἔχειν τὸν ὀρανόν Οβα. 
2868 510. ὁ ὡρανὸς ἔχει τὰς τῷ ἄνω ἢ κάτω, τῶ πρόσθεν 
αὶ ὄπισθεν, τῷ ὁεξιῶ ἢ ἀριστερῶ διαφοράς Οβ5. δι. 808 15 
511,36. ἢ 200. 1518 28 (ΡΥ). ὠρανὸ μῆκος τὸ κατὰ 
τὸς πόλυς διάστημα Οβ:. 28ὅ 58. 

ὀἐρανός, ραϊδίαπι. ὑπὸ τὸν ἀρανὸν ἐν τῷ στόματι ὴ γλῶττα 
Ζμβιτ. 660 414. τὸ ἔσχατον τὸ ἐν τῷ στόματι ἐρανῦ αν. 
414 52]. 

Ζια1]1. 492 420. ἔστιν ἡ Ἵ διὰ τῶν ῥινῶν διάλεκτος γινομένη, 

ὅταν τὸ ἄνω τῆς ῥινὸς εἰς τὸν ὠρανόν, ἥ συντέτρηται, κοῖλον 
γένηται πλγ14. 968 32. οὗ ιγ2. 901 029. σημεῖον τῷ ἀρ- 
ρωστήματος μαλακὸς γίνεται ὁ ὀρανὸς (τῶν ἵππων) ὼ θερμὸν 

πνεὶ Ζιθ24. 804 "9, πολλοὶ ἰχθύες ἔχυσι καὶ ἡ ἐν ταῖς γλώτταις 38 
ὀδόντας ὼὺ ἐν τοῖς ἐρανοῖς τὸν ὀρανὸν σαρκώδη πολλοὶ ἢ 
τῶν ἰχθύων ἔχυσι, ἡ τῶν ποταμίων ἔνιοι σφόδρα σαρκώδη 
ἢ μαλακόν, ὥστε δοκεὶν τοῖς μὴ σκοπῶσιν ἀκριβῶς γλῶτ- 
ταν ἔχειν ταύτην Ζμγὶ. 662 28. β11. 660 84. Ζιδ8. 583 
428. 

ὥραξ. ἡ τέτριξ ἣν καλῶσιν ᾿Αθηναῖοι ὄραγα Ζιζ 1. 559 512. 
Υ ̓ τέτριξ. 

θρεῖν πολλάκις, πυκνά Ζιζ18. 512.529, 58, συνεχῶς παδι. 
8658. τὸ σκέλος αἴροντες ἐρῶσι, ἄρασαι τὸ σκέλος ἄρησαν 
Ζιζ 20. 514.518,}19, 24 (Βοβὲ Αγ Ρ58 886). θ0. 594 525. 86 
ἐρεῖν εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, ὅ ἂν πρῶτον ἐρήση πζθ. 881.212. 
καθεζόμεναι, καθήμενοι ἐρῶσι Ζιζ20. 514 "23. Ζγδ4. 118 
428. ἡ ὄνος καθαίρεται ἀρῶσα Ζιζ24. 818 348. ἧ ϑρῦσιν αἱ 
γυναῖκες Ζικ δ. 6371324. τὰ θήλεα συντάσει ἐρεῖ, τὰ δὲ 
ἄρρενα ὅ δ πι20. 892 586. πταραντες ὸ ἐρήσαντες ἡλττθθη 

πλγ16. 968 388. 
ἐρεύς. θρῆας (Βοπι Α 50) ποϑδδ. 1461 810. 
ἐρήθρα ἔξω τῶν , ὑστερῶν, δίοδος τῷ σπέρματι τῷ τῇ ἄρρε- 

νος, τῷ ὁ ὑγρῶν περιττώματος ἀμφοῖν ἔξοδος" ὁ (τῆς κύ- 
στεως) καυλὸς ὁ ἐπὶ τὴν ἐρήθραν τείνων Ζια] 4. 49 8 Ρά ΡΙΚ. ἐς 
17. 497 320. 

ὄρησις μβ8.866}19. πγ15. 8718.320. 
ὄρησιν παδῚ. 805 “τ. 

ἀρητήρ. ἡ ἀρχή, ἡ στενότης τῇ ὠρητῆρος Ζιγ15. 519 Ὀ11. 
πι48. 895 "9, 

ὠρητιᾶν πδ19. 878.088. ζ8. 886 86. χζΊ0. 948 δδὅ. 
ὀρητικός. οἱ λίαν ἐρητικοί Ζμγῖ. 6109. οἵ πγ1δ. 818 815. 

τὰ εὐώδη ὀρητικαά, τὸ πέπερι ἐρητικόν πα48. 866 "20. 48. 
864 16. ,β15. 9014. κ10. 924}18. ὀσμὴ ἰσχυρὰ ἐρῆς 
ὼ ὀρητική πιγθ. 908 "2. 

ϑῆρισς. 1. ἅμα πνέυσιν ἐνίοτε ἀμφότεροι ὄριοι μβ6. 864481. 
ναῦς διωκομένη ἐρίῳ πνεύματι ῇ 18. 1470 "28. ὅταν ἐξ 
ρίας βύλωνται διαθραμεῖν μὴ ἐρίν τῷ πνεύματος ὄντος 
μχῖ. 851}6,11. - 5. ὠὰ ὅρια. γίνεται τα καλέμενα 

Η , ᾿ ἀπολαμβάνειν τὴν 

ὅρια (ψ) μᾶλλον κατὰ τὴν θερμὴν ὥραν εὐλόγως ΖΎΎΖ. 80 
1588322. οἵ 82,17, Ζιζ 2. 5600 35. 8. 562 .380. 4. 562}11. 

τὸ ὅς ἔχει πόρον εἰς τὸν τὸ στόματος ἐρανόν 30 

- ΑὟΒΙ 408. Υ ᾧόν. 
ὅρον. τὸ ὄρον ὕδατος εἶδος μὸ 5. 882 "18. 1. 884 518. 10.889 

410. 11. 889 527. ὅρα καὶ ὑποχωρήσεις ὼ ὅλως τὰ περιτ- 
τώματα μὸ2. 8801. 8. 880 "δ. τὸ τοιῦτον σὲ ἀλλοτριώ- 
τατον ἢ ἀπεπτότατον) ἐν τὴ κάτω ὑποστάσει ἦρον καλεῖται 
πβ8. 866 826, ὅρον ὠμόν μὸ 8. 3805. τὸ ὅρον εἰς κύστιν 

ἀποκρίνεται, διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἁλμυρόν μβϑ. 8512. πὸ 26. 
879 08. β8. 866 528, 27. τὸ ὗρον Ζγα 18. 126 415. τὰ 
ἔμβρυα τῶν τετραπόδων ἔχει ἐν τὴ κύστει ὄρα Ζιηδ. 580 
510. τὴν λύγκα “φασὶ τὸ ὅρον κατἀκαλύπτειν θ16. 885 029 
Βϑοΐκῃι. τοῖς ὀρεῦσι τὸ ὦρον παχύτερον τὸ τῆς θηλείας" τοῖς 
πεζοὶς αὕτη ἡ περίττωσις (κάθαρσις) τρέπεται εἰς τὰ ὅρα, 
παχεῖαν γὰρ τὰ πλεῖστα Ε πολλὴν τὼ τοιαῦτα ποιεῖται τὴν 
ἔκκρισιν" τὸ τῷ λέοντος ὅρον ἔχει ὀσμήν Ζιζ 18. 818 816. 
η2. 8851. θὅ. 594 "24. σκοπεῖν τὰ περὶ τὸ ὧρον σημεῖα" 
διὰ τί ἐν τὴ τελευταίᾳ προέσει τῷ ὥρα φρίττομεν" διὰ τί. 
ἐάν τις σκόροδον φαγη, τὸ ὧρον ὄζει παδὶ. 865 "6. η1. 
8881. ,γ6. 908 428. 9[1. 907 "22. κζ!0. 949 56. 

ἀροπύγιον σ ] ὀρροπύγιον ὀροπύγιον ἀροπύγιον ὀρροπύγων 
ἀροπήγιον ὑποπύγιον), ἴῃ ἴοχῖα ὑἀροπύγιον 18 Ἰοοῖδ, ὀρροπύ- 
γιον 4 Ἔχβίθυϊ Β]ς. οὔ ΠΟ Ρτοὶ 60. βοαῖς 212. 5Μ: 1608 βη. 
8511805. ΑΖΙ1 216, 49. - 1. τῶν ὀρνίθων. ἐχ τοιώύτυ πτερῦ 
(σχιζοπτέρυ) νεται τὸ ἐἀροπύγιον, ἐν τὴ προσφύσει τῶτο 
κάμπτυσι Ζμὸ8. 6971 ν12. Ζπιο. 110 34. ἔστι τοῖς πτη- 
νοῖς πρὸς τὸ κατευθύνειν τὴν πτῆσιν, καθάπερ τὰ πηδάλια 
τοῖς πλοίοις Ζπ10. 1101. ὄρνιθες ἀροπύγιον ἔχυσιν, ἰχθύες 
ἐραῖον Ζπ18. 1141. οὗ Ζμὸϑ. 685"28. οἱ ὄρνιθες ϑρᾶν 
μὲν ὑκ ἔχυσιν, ὀρροπύγιον ὁέ, οἱ μὲν μακροσκελεῖς ὼ στε- 
γανόποδες βραχύ (γα μικρορροπυγιοι), οἱ δ᾽ ἐναντίοι μέγα 
Ζιβι2. δ04 "82, 84. ἡ εἰς τὸ ἀροπύγιον αὐτοῖς ̓ (μακροσκε- 
λέσι) τροφὴ εἰς τὰ σκέλη καταναλισκομένη ταῦτα ηὔξησεν, 

ἐν τῇ πτήσει ἀντ᾽ ὑροπυγίν χρῶνται αὐτοῖς (σκέλεσι) Ζμό12. 
θ94 619, 20. τῶν σχιζοπτέρων οἷς τὸ θροπύγιον ἀφυῶς ἔχε 

πρὲς τὴν εἰρημένην χρῆσιν, οἷον τοῖς τε ταῷς ἢ «ἀλεκτρυ σι 
ὼ ὅλως τοῖς μὴ πτητικοῖς, ἐκ εὐθυπορῶσιν" τοῖς μὴ πτη- 
τικοῖς ἀχρεῖον τὸ ἐροπύγιον, οἷον τοῖς τε πορφυρίωσι ὺ ἐρω- 
διοῖς αὶ πᾶσι τοῖς πλωτοῖς" (τὰ μὴ πτητικὰ) ἀντὶ τὸ ὅρον 
πυγίν πέτανται τὸς πόδας ἀποτείναντα, κ᾿ χρῶνται ἀντ᾽ 
ὀροπυγίν τοῖς σκέλεσι πρὸς τὸ εὐθύνειν τὴν πτῆσιν Ζπ 10. 

110 .85, 12. 14. ὁ περκνόπτερος ἔχει ἐροπύγιον πρόμηκες, ὁ 

ἁλιάετος πλατύ Ζιι82. 618 088, .61955. αἱ περιστεραὶ ἐφέλ- 
κυσι τὸ ὀρροπύγιον" ἐκτέμνονται οἱ μὲν ὄρνιθες (841) κατὰ 
τὸ ἐροπύγιον, καθ' ὃ συ πίπτυσιν ὀχεύοντες" τό τε κάλλαιον 
ἐξαίρεται ταῖς ἀλεκτορίσι ἢ τὸ θροπυγιον Ζιξ 2. 560 δ10. 
ιδ0. 681 Ῥ2δ. 49. 651}11. τῷ ταῷ τὸ ὑροπύγιον ὁτὲ ὡν 
διὰ τὸ μέγεθος ἄχρηστον ὁτὲ "δὲ διὰ τὸ ἀποβάλλειν υθὲν 
ὠφελεῖ »Ζπιο0. 110.328. --- 2. αἱ νυκτερίδες ὅτε κέρκον 
ἔχυσιν ὅτ᾽ ἐροπύγιον ἄμδ18. 697 }9, 10,11. οΓ81 Τὅ. - 
8. τῶν ὁλοπτέρων ἁπλῶς ἀθὲν ἔχει εὶ ἐροπύγιον Ζπ10. 110 48, 
ΒΥ ἀνορροπύγιος ἡ πτῆσις αὐτῶν Ζιδῖ. 582 824. --- 4. κά- 

βαβος ἔχει θροπύγιον Ζπιϊ. 118 29. 6851198. καρκίνος 
ὑκ ἔχει. βροπύγιον Ζπ11. 118 29, 5γὰ ὁ καρκίνος μόνος 
τῶν τοιέτων ἀνορροπύγιον Ζιδ᾿ 2. 5825 081. --- δ. (τῶν ση- 
πιῶν) ὁ ἄρρην ἔχει τὸ ὀρροπύγιον ὀξύτερον Ζιδ1. 525 512. 
“με θαβοπᾶθ᾽ Α ϑι 6014 ΧΙ 889. βοὴ οὐγρ8 μία ϑ ονδίδίγθ᾽ 
ΜόγδΩΥ Μο)]υβαιθβ πιῤἀϊ οττδπόθῃβ 70. 

ἧς, ἄθβογ Ζιαι1. οὔ Ῥμπίρρβου ὕλη 281. κεφαλῆς μέριον, ̓  
Κ᾽ ἀκύέει, ἄπνων, τὸ ὅς" ὠτὸς μέρος τὸ μὲν ἀνώνυμον τὸ 
λοβός Ζιαι1. 492318, 28, 15. ν λοβός ῥ 432.533. --- 1. τὸ 
ἀνώνυμον μέρος, δυτίςυϊα (ὃ Ι 88). λεπτότατον τὸ δέρμα 
τὸ περιτετα μένον, τὰ ὦτα ὄντα ἀναιμότατα πλ.312.961 "85 



᾽ν 
-ς 

(εὖ λεῶ. . 9θ4 581). 1.960 386 (οὗ 12.961 281). ὅλον ἐκ 
χόνδρα ἢ σαρκὸς σύγκειται, τὰ ὦτα χόνδροι εἰσίν Ζια 11. 
492"16. γ8. 617 8. οῇ Ζμβϑ9. 665581. πλβ8. 961 518. 
τὴν ἀκοὴν ὼ τὸ αἰσθητήριον αὐτὴς ὸ (οπι ΡΠ τὰ ὦτα ἐκ. 

πλαγίν μὲν ἔχει ὁ ὁ ἀνθ πος, ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁὲ περιφερείας 
τοὺς ὄμμασιν" κεῖται τὰ ὦτα ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῖς ὀφθαλ- 

μοῖς ὼ ἐχ ὥσπερ ἐνίοις τῶν τετραπόδων ἄνωθεν" τὰ τετρὰ- 
ποὸα ἀπηρτημένα ἔχει τὰ ὦτα καὶ ἄνωθεν τῶν ὀμμάτων ὡς 
δόξειεν ἃ ἄν" ὃ ἄνθρωπος (ὦ τὴ ὑστέρᾳ) συγκεκαμμένος, ὀφθαλ- 
μὲς (ἔχει) ἐ ἐπὶ τοῖς γόνασιν, ὦτα δ᾽ ἐκτός Ζιαιδ. 494 "14. 10 
11..492.480. η8. 586 "3. Ζμβι!ι. 651 518. ὥτων τὰ μὲν 
ψιλὰ τὰ δὲ δασέα τὰ δὲ μέσα Ζιαι1. 492 382. ἢ μεγάλα 
ἢ μικρὰ ἢ μέσα ἢ (ὺ οἱ Αὐῦ, Ν᾿ ἢ οἱ ΡΙΚκ, οὖ δυῦ (8Ζ86) 
ἐπανεστηκότα σφόδρα. ἢ ὀθὲν ἢ ἥ μέσον Ζια 11. 492 384. οἵ 
εἰ μὲν πάνυ μικρὰ ἢ μέτα ἢ ἐπανεστηκότα σ' δδρα "18 
ταῦτα ᾽Αρ. ἔγραψεν Θαΐθα ΙΥ̓ 191. τὰ μεγάλα ᾿ ἐπανε- 
στηκότα, μακρά, μέτρια, μικρά Ζιαι1. 492 νῳ, θ28. 606 

414. φθ. 8129. τὰ μακρὰ ὸ ἀπογεγεισσωμένα Ζγε2. 181 
ν18. ὀρθα Ζιιδ. 611 080. κινεῖν τὸ ὦτα Ζια 11. 492.580. 
γ9. 511280. Ζμβ18. 6881. καταβαλλειν τὸ ὦτα Ζιει 4. 1 
546527. ζ18. 618 "8. θ238. 604.520. 34. 604 518. προτεί- 
νεν τὰ ὦτα Ζιθ24. 604 "14. συμβάλλειν κάτω τὰ ὦτα 
Ζιθ28. 606 215. ἐπιπλαΐττειν τὰ ὦτα πγ τ. 818 486, -- 
2. Ῥϑγῦθβ δασίςαϊδθ οὐ ΔυΓίθ. ἄκρα τὰ ὦτα, τὰ ἄκρα, τῶν 

ὦὥτων, ΟΡΡ ὁ ἄλλος τόπος πλβδ. 961.38,12, 18. τὸ ἐντὸς 3 
τὸ ὠτός πλβ11. 961 529. εἴσω τὴν φύσιν ἔχει οἷον οἱ 

στρόμβοι Ζια11. 492 "17 ΑὐὉ Κα, αἱ ἕλικες Ψβ8. 420 212, 
“ΟΒ τ] εἰβίθη᾽ 1μϑυτεβ 2560, 8. ̓  ἑλίκη, Ζγε3. 181 518. τὸ 
ἔσχατον ὀστὸν ὅμοιον τῷ ὠτί, εἰς δ ὥσπερ ὠγγεῖον ἔσχατον 
ἀφικνεῖται ὁ ψόφος (Ρβυκοημῦμ! 6) Ζιχ11.492518 Δαν. ἔστι 30 
δυο τύτων (τῶν τεττάρων ὁσ ὀστῶν τῆς κεφαλῆς) περὶ τὰ ὦτα" 

τὸ μεταξὺ ὀφθαλμὰ ὦ ὠτὸς κορυφῆς καλεῖται κρόταφος 
Ζιγ1. 516521. αἰ1. 4928. τὸ κενὸν ψβϑ8. 420 518. ἡ 
μῆνιγξ, ὸ ὑμήν πλβι8. 961 338,1. τῷ προσώπυ ἥκιστα 
βάθος ἔχει τὰ ὦτα πλβι. 960 "8. - 8. ὦτα δύο, διὰ 86 
τίν᾽ αἰτίαν Ζμβιο. θδ1 48. τὰ ὦτα ἀντίκειται πλαϑ8. 951 
Β14. τῶν σφυρῶν ἑκάτερον κατὰ τὸ ἧς (ἑκατέρωθεν. εἱ Α0Ὁ) 
Ζιαὶ ὅ. 4948. τὸ ἀριστερὸν ὅς, αἱ γυναῖκες τὸ μὲν ἄρρεν 

τὸ δὲ θῆλυ καλῦσι τῶν ὦτων πλβι. 960 "40, 961 51. --- 
4. δηδίοπιϊοδ. ἐκ τῶν ὦτων πόρος εἰς τῦπισθεν συνάπτει 40 
Ζμβιο. 6586 "18. εἰς μὲν τὸν ἐγκέφαλον ἐκ ἔχει πόρον, εἰς 
δὲ τὸν τῦ στόματος ὀρανόν, ἴαθα Εὐυβιθομιὶ Ζια11. 492419. 
ἐκ τῷ ἐγκεφάλι φλὶψ τείνει "εἰς αὐτὸ (Ὀατοῦίβ Ἰπύθτῃ8), 
τελευτῶσι παρὰ τὸ ὅς ἑκάτεραι φλέβες, φέρυσι μέχρι τῶν 
ὥτων (γπὰ ΘΘρββ!ῖοα Ροβίθείος 8 ἰμύίθτπδ), μία ἑτέρα ἀφ᾽ 46 
ἑκατέρω τῇ τόπυ τῷ περὶ τὰ ὦτα ἐπὶ τὸν ἔγκέφαλον τείνει 
(γεπ ἸαρῸ ΑτῚ8 ἰηΐθτμ8) Ζια 11. 492 820. Ὑ2. 512 “24. 8. 
514.59, 15. αἱ σφαγίτιδες ἐκ τῆς κεφαλῆς παρὰ τὰ ὦτα 
διοὶ τῷ αὐχένος τείνασι (ϑαάεπι) Ζιγϑ. 512519. --- δ. Ρὰιγ- 
βἷοϊορ. ὅσα περὶ τὰ ὦτα πλβ. τὰ αἰσθητήρια ἀκοῆς ὦτα 50 
Ζμδι!1. 691512. ὦτα πολλὰ ποιῶσιν αὐτῶν οἱ μόναρχοι 
ΠΎ16. 1281 580. ( Αλκμαίων ἐκ ἀληθὴ λέγει φάμενος ἀνα- 
πνεῖν τὰς αἶγας κατὰ τὰ ὦτα Ζιχ11. 492 314. οἔ ϑρτοηρεὶ 

Ψοσγβυο ΘΙΠΘΓ Ῥτδβτω αεβομ ἀογ Αγὐζηθικυμὰθ 17921 167. 
5:6 01ἃ ΥΙ 266). ὴ αυσικὴ διὰ ὥτων χωρεῖ ἢ 192. λ512}19. δ5 
ὁ ἀὴρ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδόμηται πρὸς τὸ ἀκίνητος εἶναι 
ὅπως ἀκριβῶς αἰσθάνηται πάσας τὰς διαφορὰς τὴς κινήσεως, 

ἀεὶ οἰκείαν τινὰ κίνησιν ὁ ἀὴρ κινεῖται ὁ ἐν τοῖς ὠσίν Ψβϑ. 
420 49 (εἴ 1μδυτεβ 2588), Ν17. καῇ Ρ]αὶ Τίπι 671 Β. τὸ τῶν 
ὥτων μόριον πρόσκειται τοῖς πόροις πρὸς τὸ σώζειν τὴν τὸ 80 
πόρρωθεν ἀέρος κίνησιν Ζγε2. 181 ῬΡ25. τῷ ἐξιόντος πνεύ- 

ἧς 8δ48 

ματος ἐν τὴ χάσμη πολὺ καὶ χ εἰς τὰ ὦτα χωρεῖ ἔσωθεν πια29. 

902 "10. κ:βδ. 960 022.) οὗ τὸ ἀπολαμβανόμενον πνεῦμα 
περὶ τὰ ὦτα ἀθροίζεται πιαά44. 904518. τὰ ὦτα ὑπὸ τῷ 

κατέχεσθαι τὸ πνεῦμα ἐμφυσᾶται πλβ:. 960}1 8. παντα- 
χόθεν ψοφῶντες (ψοφϑῦντος οἱ Ββπι) ἀκύομεν, Ἃ Π μόνον 
τῶν κατ᾽ εὐθυωρίαν τοῖς ὠσίν" τὸ πνεῦμα εἰς τὰ ὦτα μὲ! 
πορευόμενον ἐξωθεῖται τὸν ὑμένα. κοινωνῦσιν οἱ περὶ τὸ 
ἐγκέφαλον τόποι τῷ πνεύμονι. " οἷον τοῖς ὠσίν πια49. ἐὰν 

"21. λβι8. 961 “40. λγ1. 301}18. σημεῖον τῷ ἀκύειν ἢ 
μὴ τὸ ἠχεῖν αἰεὶ τὸ ἧς ὥσπερ τὸ κέρας Μ}Β8. 420516, 
οἴονται κατὰ τὲς ὕπνυς βροντῶσθαι μικρῶν ἤχων ἐν τοῖς ὠσὶ 
γινομένων ΜτΊ. 468."18. διὰ τί ὁ ἦχος ὁ ἐν τοῖς εἰσίν, ἐάν 
τις ψοφήση, παύεται πλβϑ9. 961 516. διὰ τί ὁ ἐν τοῖς ὠσὶ 
ῥύπος πικρὸς ἐστιν πλβε. 960 Ὁ18. οῇ Βοὐθβθ: ῬΙΟῸΪ ἀθ8 τ 
19. Εοβ6 Αὐ ΒΒ 826. ὧν ἀσυνήθης ἡ ἡ ἀφή, οἷον τῶν ποδῶν 
ἢ τῷ ὠτός πλε2. 964 082. δια τί αἰσχυνόμενοι τὰ ὦτα 
μᾶλλον ἐπιδιδόασι πρὸς τὸ ἐρυθριὰν πλα 8. 951 10. λβι. 
960 337. 8. 961 38. 12. 961 381. διαὶ τί τὸ ἀριστερὸν ὕς 
θᾶττον συμῴνεται πλβτ. 96040. διὰ τί ἔνιοι τὰ ὦτα σκα- 
λεύοντες βήττυσιν, διὰ τί ὑδεὶς χασμωμενος τὸ ὗς σκαλεύει 
πλβο. 960 585. 18. 961 "87. λγ1. 961 816. τὸ ὕδωρ ὑκ 
εἰσέρχεται πρὸς αὐτὸν τὸν συμφυὴ ἀέρα ἀλλ᾽ ὑδ᾽ εἰς τὸ 

ὅς διὰ τὰς ἕλικας ψβϑ8. 420512. [μαϑνθ8 258, 8. ἐλισθηρῦ 
τὸ ὠτὸς γενομένω ἐξῆλθε τὸ ὕδωρ' ἐὰν εἰς τὸ ὥς ὕϑω ωρ᾽ ἐγ- 
χυθὴ πλβ1ο. 961.528,18. ἐὰν προσεγχέωσιν εἰς τὸ ὡς 
ἔλαιον πλβι1. 961 524, 20. κἱ κολυμβηταὶ σπόγγυς περὶ 
τὰ ὦτα καταδῦνται, διὰ τί τοὶ “πογγεῖς διατέμνονται τὰ 
ὦτα, διὰ τί τὰ ὦτα ἐν τὴ θαλάττη ῥήγνυται τοῖς κολυμ- 
βῶσιν πλβ3. 9600 ὑ1. δ. 960}21.. 3. 960 "8. 8. 960 Ἐ16. 

ἢ 9601 524, 25. --- ἔνια (τῶν ἑπτα μήνων) γίνεται δὲ τὲς 

πόρυς ἔχοντα πως διηρθρωμένυς, οἷον ὥτων καὶ μυκτήρων" 
πολλὰ (ἑπτάμενα) ὼ τῶν πόρων ἐνίως ἔχοντα ἀσχίστυς, 
οἷον των ὼ μυκτήρων Ζγδο. τὸ "2. Ζιηά. 584 5. --- αἱ 
νόσοι ἀντιπεριίίστανται αἱ τῷ ὠτὸς εἰς τὰ τῷ πνεύμονος πάθη 
πλγ]. 961 515. (ὑῶν νόσημα) ἐν τῷ ὠτί Ζιθ2ι. 608 Ρ2. --- 
6. Ῥ ιγβίοβπιοπι. τὰ μέσα βελτίστω ἥθυς σημεῖα; ἦθος ϑδὲν 
σημαίνει" τὰ “μεγάλα ᾧ ἐπανεστηκότα μωρολογίας ἡ ἀδο- 
λεσχίας σημεῖον Ζια11..492 582, 84,2, οἵ φ6. 813.38-11. 
αδ]θα ιν 191. -- :. ϑΌΓΘΒ 8}}18 ̓ βηἰπιΑ] 1 ΡΒ 8186. τῶν ἐχόν- 
των ἀκοὴν τὰ μὲν ἔχει ὦτα τὰ δ' θκ ἔχει, ἀλλὰ τὸν πόρον 
φανερόν" ἕνια ὦτα ἔχει, ἔνια ὁὲ τὰς πόρυς φανερές Ζιαι 1. 
492.824, ὃ 8. 588 "21. ὅσα ζῳοτοκεῖ, ἔξω φωκης ἢ δελ- 
φῖνος ὦ τῶν ἄλλων ὅσα (σελαχωδν) πάντα ἔχει ὦτα Ζιαι. 
492 5. Αὐδ. οἵ Ζμβϑ. 655 381. πλββ. 961518, τὰ ὦτα 
τῶν ζῳοτοκύντων πεζῶν, τῶν τετραπόδων Ζιγϑ8. 5118. 
411. 49280 Αὐρ. Ζμβ]11. 6571518. 18. 668 51. Ζγε2. 
1810138. --- ἀκίνητον τὸ ὃς ἄνθρωπος ἔχει Μόνος τῶν ἐχόν- 
τῶν τῶτο τὸ μόριον, Μόνον ἄνθριωπος καὶ κινεῖ, τὸ τὸ ἀνθρώπυ 
ὃς ἀκίνητον κατ᾽ ἰδίαν Ζια 11. 492 522, 28, Ὁ δι ορΡ τὰ 
ἄλλα κινεῖ πάντα Ζια11. 492 380. φυΐκη ἐκ ἔχει ὦτα ἀλλὰ 
πόρης μόνον Ζγε2. 181 024. Ζια11. 492 8428. ὁ δελφὶς ἀκύει 
μέν. θκ ἔχει δ᾽ ὦτα Ζιαι1. 492.529. 5ἰπιῖδ ὦτα παρα- 

πλήτια ἔχει Ζιβϑ. 802 829. οὗ φό. 8129. τὰ ὦτα αἱ αἶγες 
ἔχυσι σπιθα μῆς κ παλαιστὴς ὼ ἔνιαι συμβάλλυσι κάτω τὰ 

ὦτα πρὸς τὴν γὴν Ζιβ28. 606 514, 18. κύνες φ6. 813510. 
βόμινϑος ἔχει τὸ ὀξὺ τῶν κεράτων κατω παρὰ τὰ ὦτα 
θι. 880 218. κῶν βοῶν τῶν ἐν Νευροῖς ἐκπεφυκέναι τὸ κέ- 
ρατα ὼ τὰ ὦτα ἔκφυσιν τὴν αὐτὴν καὶ εἶναι συνυφασμένα 
82]. 1682 "40. --- ὦ τῶν ὀρνίθων φύσις) ὅκ ἔχει τοιαύτην 

ὕλην ἐξ ἧς ἂν ἔπλατε τὰ ὦτα" οἱ ὄρνιθες ὅτ᾽ ὦτα ὅτε 
μυκτῆρας ἔχυσιν, ἀλλὰ τὸς πόρυς τώτων τῶν αἰσθήσεων 



ὅ44 ὅς 

Ζμβι:. 6671 520. 2815. 804 321. ὁ ὦτος ἔχει περὶ τὰ 
ὦτα πτερύγια, διὸ ὼ ὦτος καλεῖται 516. 1537 81. --- 
ΔΩ ρ ΑΙ δα, ὦτα ὑκ ἔχυσιν ἀλλὰ τὸν πόρον τὴς ἀκοῆς μόνον 
πάντα τὰ τοιαῦτα Ζιβ1ο. 5608 53ὅ. 

ἧς θαλάττιον ν Η427151. οΥ81210. " 
ὁσία. 1. το8 ἐδτα ἰατῖβ., ομρϑϑ, ἀϊνίτα6. ὡσία μακρά (ὐσίαι 

μακραί). μέση, ἱκανή, μέτρια, μικρα, τοσαύτη. πλείων, 

ἐσίαι ἴσαι Πὸ 4. 1290}10, 1291 Ῥ26. 6. 1292 Ρ20,1298 
418. 11. 1295 040. ζ8..1818.220. Ἴ.1821511. 81. 1266 
ῬΩ7, 1261 488. οἱ τὰς ὑσίας ἔχοντες Πγ8. 1279 "18. δ᾽θ. 10 
1298 821. 11. 1296 ."2ὅ. εὅ. 1804}22. ρ8. 14245538. ὁμα- 

λότης τῆς ὁσίας, κατ᾽ ἐσίαν ἄνισοι, ὑπερτείνειν ταῖς ἀσίαις 
Πεϑ. 1809 ν40. 1.1801 382. δ 6. 1298380. ὑπὲρ τὴν ἐσίαν, 

κατὰ τὴν ὑσίαν Ὧγ14. 1119.518, δ. 1120 7,9, 12, 24. 
8.112118. τὸ τῆς ὕσίας πλῆθος. τὰ “μεγέθη τῆς ὀσίας ι5 

Πβτ. 1266 59, δ8. 1289 585. αὔξειν τὴν τὸ νομίσματος 
ὀσίαν εἰς ἄπειρον Παϑ. 1251 40. καὶ τῆς ὕσίας χρῆσις, ἡ 

περὶ τὴν ὠσίαν εὐπορία Πβο. 1265585. η8. 1820 584. με- 
μΐζεσθαι, πωλεῖν, δαπανᾶν, φθείρειν, δημεύειν τὰς ἐσίας 
Πβ6. 12658. 7. 126619. εδ. 1807 "88. Ηδ1. 112051,2. 30 
ρ8.1424 588. τῶν φυγόντων ὁσίας πιπράσκυσιν οἱ πώληταί 
Γ401. 1548 518. τῶν ἐσιῶν αὐξανομένων Πεδ. 1808 512. 
τὰς ὑσίας ἀναδαάστυς ποιεῖν Πεδ. 1305 84. εἰς ὀλίγυς αἱ 

ἐσίαι ἔρχονται Πεῖ. 1807 386. οὔ ργαροίοτοα ΠΒ7. 1266 587. 
ὃδ4. 1291 "84. Ηι8. 1166 020. ρ86. 1441 "19. 35 

2. ἀσία Η τὸ εἶναι (οἴ δἴηιρ! δὰ ΡΆγ58 [1148 ἡ παρά- 
τασις τῆς ὑπάρ ἕως, δῷ ν εἶναι 3 Ρ 320 }14). ἔστι χρόνος 

τις πλείων, ὃς ὑπερέξει τῇ τε εἶναι αὐτῶν καὶ τῷ μετρᾶντος 
τὴν ὀσίαν Φὸι2. 221 581 (οἴ τῷ μετρεῖσθαι τὸ χρόνῳ ΝᾺ 
αὐτὴν τὴν κίνησιν ὼ τὸ εἶναι αὐτῆς 231 85). ὅτω γὰρ ἂν 80 

μάλιστα συνείροιτο τὸ εἶναι διὰ τὸ ἐγγύτατα εἶναι τῆς ἀσίας 
τὸ γίνεσθαι ἀεὶ [ὰ] τὴν γένεσιν Γβιο. 8868. ἡ γένεσις 
ἕνεκα τῆς ὑσίας ἐστίν, ἀλλ᾽ ὑχ ἡ, σία ἕνεκα τῆς γενέσεως 
Ζμαι. 840."18. ,ΖΖγει. 118 05. μόρια, τὰ μὲν πρὸς τὰ ἔργα 
ὼς τὴν ἀσίαν ἑκάστῳ τῶν ζῴων, τὰ δὲ ετρὲς τὸ ,βέλτιο ν ἢ 8 
χεῖρον Ζμβ2. 648 418, οΥ͂ 6417 25. ἐν ᾧ τῆς ὁσίας ἡ ἀρχή 

(. ὁ ἐν τῇ καρδίᾳ), ΒΥΏ ἀρχὴ τῆς ζωὴς αν11. 418 588, 
419 "1. κίνδυνοι ἀναιρετικοὶ τῆς ὀσίας ἡμα20.. 1191 481. 

8. ἐσία ἰὰ ηυοᾶ τὸ νοτᾷ βϑῦ, τὸ ὃν, τὸ ἁπλῶς ὃν. 
88 υδἰἐαυἰδδίτια ποηλϊαἷθ ἐσία εἰρείβοδιίο χαδιιαίδῃι Αἰ δγὶ 40 
ἃ ΒΌΡΟΓΙΟΓΘ, ἰΐδ' ὕδιιθη οἱ δἰ ἤπε ϑδῦ, αὐ ἱπίθγάσμη αἴταμι 
ΡΓΘΘΙΘΓΑΒ ἀυδίαπι ΒἰὉ. τηϑρηθ υ888 ψαγίθῖαβ ποη βου πὰ 
τορϑυϊαν, χυοὰ Ατ ὁ8 οὔϊαπι, 486 4}1} ΡΣ] ΟΒΟΡΕΪ γθγΘ 6888 
βιδίαθγαηϊ, ΒΟς ποιῃίῃθ βἰξηϊβοαῦ, 868 Ργβθοῖραθ αυοᾷ 'Ρ86, 
οαπι ΡἈἰΟΒοΟρμΐα οπιπῖπο ἴῃ ἱπάαραπάδ τῇ θσίᾳ νΘΥΒΟΌΙΣ 46 
(ΔΛ7ηϊ1. 1042 86. γ8. 1005 321), ποῃ αὶ ΧΩ δομουὶ ὁχ- 
οἰαδὶ8 τοὶ χυΐβ οαηὶδὰ8 μος ὑγὶδαϊς αὐ ἀσίαι βἰηῖ, 568 ἀϊ- 
σογβὶϑ γογαπι σοηΘΡΙ 8 αυοἀλπιηοάο ὑσίας ἀἰρηἰναῦθπι 88- 
δισοδπάδη ἰαἀϊοαῦ: ἴδιο ἀϑαπὶ Ατὐἰϑίονο  ἰοαπι πομλἰπῖβ ὁσία 
Ρίϑπθ Ρθγβοαυΐ οβϑοὺ ἰρβϑῖῃ Αγιβίοί!β ῬἈἢ]ΟΒΟρ δι Ἔχρο- 80 
πδγο. ὕσία ποσαχῶς λέγεται Μὸ 8 ΒΖ. ζϑ. 1028 ν88, 86 Β᾿. 
ἘΞΞΞ: ᾿ Ὀοΐδ6 οοπϑιϊτα να ποιίοη 8 τῆς ὑσίας. ἀσία ἐστὶν ἡ 

κυριώτατά τε Κ᾽ πρώτως Ό μάλιστα λεγομένη ἢ ἿΜ μήτε καθ᾽ 
ὑποκειμένυ τινὸς λέγεται μήτ᾿ ἐν ὑποκειμένῳ τινι ἐστιν Κό. 
2811 ΥΥΖ, 85, "δ, 8.31. ὑσία τὸ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένω ἀλλὰ 56 
καθ᾽ ὅ' τἄλλα Μζ8. 1029 58. 18. 1088}15. δ8. 10171}18. 
κιθ. 10606}18. Φα2. 18δ 8382. 7. 190.286. γὅ. 304 528. 

μκϑ. 468; "γι ΑὙ22. 88 480. 4. 18 "7 (οἵ Μμθ. 1080510). 

ἡ ἐσία τὸ ὑποκείμενον, τὸ ὑποκείμενον ἔσχατον Μηϊ. 1042 

426. ὃ 8. 1011 528. 11.1019 88. δὲν ὑσία ἐναντίον, ἐκ 60 
εἶναί φαμεν ὑσίαν ἐναντίαν ὠσίᾳ Κῦ. 8024, 25. Μν1. 1087 

. 
σία, 

3, ΚΙ 3. 1068211. ᾧαθ. 189.229, 88. ε2. 225}10. Γββ, 
886 86. τῶν πρώτων ὑσιῶν δὲν μάλλον ἕτερον ἑτέρυ σία 

ἐστίν Κό. 2 "26, 8.588. μάλιστα ἴϑιον τῆς ὕὑσίας τὸ ταὐτὸν 
ἢ ἕν ἀριθμῷ ὃν τῶν ἐναντίων εἶναι, δεκτικόν Κ6. 4510, "8, 
1τ. ἁπλῶς γίγνεσθαι τῶν ἐσιῶν μόνον Φαῖ. 190 588. ὕσίας 
πασης γένεσίς ἐστιν Μκῶ. 1060 018. καὶ αἰσϑητὴ ὑ ὕσία μετα- 
βλητή Μλι. 1069 83, ἑκάστη ἐκ συνωνύμν γίγνεται ἐσία 
Μλϑ8. 1010 δδ, ὑπάρχει ταῖς ἐσίαις τὸ παᾶντα συνωνύμως 

ἀπ᾽ αὐτῶν λέγεσθαι Κ5. 8238. τὰ πρώτως λεγόμενα ἕν ὧν 
ἡ ἐσία μία Μδθ. 1016 "9. -- ὁ. σία. βυδιδηζία,, Ῥτίπια 
ἵπ βοτῖθ οϑύθροτίδγυμ. ἡ ἐσία ἕν τι γένος ἐστὶ τῷ ὄντος, 
τῶν ὄντων Φαθ. 189}28,514. ΨΒΙ. 412. 36. 8ὺ ὑσίᾳ ἀϊδίϊη- 
ξαυπίαν ποσὸν, ποιόν τοὶ Φα. 185 328. Ψα!1. 402 424. 
βε. 416}18. Μζϑ. 108458,16. η3.104855. ΓαῚ. 814 
"14 (ἀϊει μέγεθος). εἴ κατηγορία Ρ 818}515. τὸ πρώτως 
ὃν πρὸς ὃ πᾶσαι αἱ ἄλλαι κατηγορίαι ἀναφέρονται, ἡ σία 
Μθι. 1048 Ρ29. λ1. 1069 820, 21. »1- ..1088 4, τὸ πρώτως 

ὃν ἢ ὰ τὶ ὃν ἀλλ᾽ ὃν ἁπλῶς αὶ ϑσία ἂν εἴη, πρῶτον πάντων 
ὼ λόγῳ ἢ γνώσει ὺ χρένῳ Μζι. 1028 481, 82, 16 Β-. αἱ 
ὕὅσίαι ὦ ὅσα ἄλλα ἁπλῶς ὄντα ᾧατ. 189 Β1, τὸ τί ἐστιν 
ὡπλὼς τὴ ὥσίᾳ ὑπάρχει, πῶς δὲ τοῖς ἄλλοις Μζ 4. 1030 
"28. τὸ πρός τι ἥκιστα φύσις τις ἢ ϑσία, τῶν κατηγοριῶν 

ἐστίν ΜνῚ1. 1088 528. οὗ λ4. 1070 288. τοϊψαθο Ῥγδθίοσ 
σίαν οδίοροτίδθ κατηγορῶνται κατὰ τῶν ὑσιῶν ΑὙΖ22. 88 

Β11, 86 βυηῦ συμβεβηκότα, παθη τῆς ὁσίας ΑὙΖ22. 88.525. 
Φγ4. 208 }838. Μβ5. 1001 081. γ4. 1007 431-835. ζ 18. 
108828. κ]. 1069.529. λ᾿ δ. 1071 41. μ2. 1077 6. ἡ 
ἐσία ὑπομένει, τοῖς δὲ πάθεσι μεταβάλλει ΜΑΞ. 98810. 
βὅ. 1003 48. πρότερα κατὰ φύσιν ἢ, ἐσίαν,, ὅσα ἐνδέχεται 
εἶναι ἄνευ ἄλλων, ἐκεῖνα ὁὲ ἄνευ ἐκείνων μή ΜδΟι1. 1019 
"8. τῇ ἀσίᾳ πρότερα ὅσα χωριζόμενα τῷ εἶναι ὑπερβάλλει" 
αὶ πάντα ὅσα τῷ λόγῳ πρότερα, ἢ τὴ υσίᾳ πρότερα Μμξ. 
1077 "2 366 (οἴ ὁ ὑσία 2). --τ- ὁ. ΒΥ̓ΠΟΉΥΙΩ8 οὗ ορροϑίϊα. 
τῶν μὲν ἄλλων κατηγορημάτων ὑθὲν χωριστόν, αὕτη δὲ μόνη 
Μζι. Ὲ 484 ΒΖ. 16. 104029. 8. 1029 328. 14. 1089 

482. κῷ. 1060 δὴ. 8. 1070 086. Φα 2. 185 581 (οὗ ὁσία 
χωριστὴ ὼ ἀκίνητος Μκῖ. 1064 511). - πᾶσα ὁσία δοκεῖ 

τ δὲ τι σημαίνειν, τὸ πόδε τι ταῖς ἀσίαις ὑπάρχει μόνον, 
τὸ τόδε τι καὶ ἡ ὑσία Κα. 8010. Μβ8. 1008 359. ζ8.1039 
428. 4. 1080 46, 19. 12. 1037 "27. 18. 1038 24. 14.1089 

482. κ2. 106091. τιῖ. 169 385. Φα7. 191511. ὃτ. 214 

12. Γαϑ8. 817. 09,21, 82. ψβ4. 410518. (ὁσίαν ἄπειρον 
εἶναι ἐκ ἐνδέχεται εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός ῷα2. 18584.) 
ἧς μὲν μᾶλλον αἱ διαφοραὶ τόδε τι σημαίνυσι, μᾶλλον ὑσία, 
ἧς δὲ στέρησιν, μὴ ὃν Γαϑ. 818 516, 85. οὗ Φε!Ι. 225 816, 
18. -- τὸ καθ᾽ ἕκαστον ἡ ἡ ὅσία Ζγὸ 8. 10184. β1. 181 
ν84. ἡ ἀσία αὶ τὸ καθ᾽ ἕκαστον Μζι. 1028 427. -- πρώτη 
σία ἴδιος ἑκάστῳ ἣ ἐχ ὑπάρχει ἄλλῳ, τὸ δὲ καθόλε κοινόν 
Μζ18. 1038 "10 Βα. 16. 1040 "24. ΝῚ Α9.991}18. μό. 
1019 "17. ϑσία τὸ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένυ, τὸ δὲ καθόλυ καθ᾽ 
ὑποκειμένυ τινὸς λέγεται ἀεί Μζι8. 1088 "18. τῶν καθόλυ 
λεγομένων ἰθὲν ὑσία, κοινὸν μηθὲν ἐσία, ὅτε τὸ καθόλυ ἐσία 
ὅτε τὸ γένος Μζ16. 1041 34, 1040}28. 18. 1038 586, 
1039 38. 10. 1085 29. η1. 1042 421. β8. 1008 39. ι3. 

1058 ΒΩ1, κῷ. 1060}21. οὗ 71. 1042 415. λ1. 1069 528. 

αὐϊδηιθη υοάδπιπιοάο ἐσίαι Δρρϑὶδηίων δρθοῖθβ οὐ ξϑῃθγβ, 
δεύτεραι ἐσίαι λέγονται, ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ πρώτως ἔσίαι λε- 
γόμεναι ὑπάρχυσι, ταῦτα τε ᾧὶ τὰ τῶν εἰδῶν τύτων γένη 
Κϑ. 3414 ΝΖ (6581). 1.818, 156. τῶν δευτέρων σιῶν 
μᾶλλον ὑσία τὸ εἶδος τῷ γένυς Κῦ. 2 χι ΒΩ 22. --- «. διι- 
Ὀἰδαβ ποὐϊοπὶβ τῆς ὑσίας. ἔττιν ὁσία ὡς τύπῳ εἰπεῖν οἷον 



.“ 
τσια 

ἄνθρωπος. ἵππος Κα. 127. λέγω ὑσίας τά τε ἁπλᾶ σω- 
ματα, οἷον πῦρ ἢ γὴν ὦ τὰ σύστοιχα. τύτοις, κὶ ὅσα ἐκ 
τότων, οἷον τόν τε σύνολον ϑρανὸν ἢ τὰ μόρια, αὐτῷ Ογι. 
498 329. οἵ Μζ2. 1028 "8. Ψ ψβι. 412.411. ἐσία σωματική 
Φδτ. 214.512. Γαδ. 820 Β42, σία αἰσθητή Μη2.10485971. δ 
μ9. 1086 "28. (Δημόκριτος ἡγεῖται τὴν τῶν ἐπ ἐἢ φυσιν 

εἶναι μικρὰς ἐσίας πλῆθος ἀπείρους 202. 1514 "9.) ὁμολο- 
γόμεναι ἐσίαι αἱ αἰσθηταί Μη2. 1042 48. β3. 99184. 
ζιδ. 1039 Ρ28. ὅσίαι φυσικαί, κατὰ φύσιν. φύσει συνε- 

στῶσαι Μηϊ. 1043 86, 8 ΒΖ. ζ17. 1041 029. Ογ!. 398 58, 10 
Φβι. 192 "84. Γβι. 82888. Ζμαδ. 644 "22. ἐσίαι φυ- 
σικαὶ γεννηταί, ἴδιοι Μηά. 104408, 8. ἐσίαι τρεῖς, δύο μὲν 
αἱ φυσικαί, μία δ᾽ ἡ ἀκίνητος Μλο. 1011 58. 1. 1069 .480- 
83. ὅσία. σώματος ἄλλη παρὰ τὸς ἐνταῦθα συσταΐζεις, 
θειοτέρα ἢ προτέρα τύτων ἁπάντων Οα 2. 269 880. 9. 278 16 
"12. 8. 210 11, χῷ. 392 "δ. ἡσίαν τινὰ ἀΐδιον ἀκίνητον εἶναι 

ἀνάγκη, ὼ ταύτην ἐνεργείᾳ ὅσαν Μλθ. 1011 58-26 ΒΖ. 7. 
1018 .84. 8. 1078 330, 86. --- φαοπίδηι Ββυϑίδηςίαθ. 8Θη81- 

Ὀῖ168 σοδ  αἶ886 ἰυἀϊοδηΐαῦ 6 τρϑίθυϊα οὖ ἔογιπδ, αϊοϊτυσ ἡ 
σύνθετος ἀσία, ὠσία ὕτως υὑς συνθέτη Μη8. 104380. Ψβ1. 39 
412.816. 8βθὰ ποιηθῇ ὅσιας οὔ ἃ δσοῃϊαποῖα ΤΠΌΘΓ 86 Γοίδυαν 

τηδύθγιϑια οὖ ἔουταδια,, οὐ δὰ αὐτιμηψαα οἵ ταβ ο ίδτα οὐ ἴον- 
τοϑιῃ Βθογϑίπι, σία ἡ τέ ὕλη ἢ τὸ εἶδος ἢ τὸ ἐκ τύτων 
Μζ 10. 108532. 15. 1089}21. η3. 1048 819. ι8. 10δ4 
ιΖ' Βκ. λ8. 1010 39,12. 4. 1010 ν18. ψβι. 412.36. 3. 414 15 
Α15. ἡ μαλιστ᾽ ὑσία, μᾶλλον, μάλιστα ὑσία Μλϑ8. 1010 
520. βο, 1003 516, 26. --- 6. Βα δύδηϊα τηδίου 8118. ἡ υς 
ὑποκειμένη ἊΣ εἰς ὕλη ὁσία ὁμολογεῖται Μη 2. 1042 9. ̓  
ὑποκειμένη. ὅσια ὡς ὕλη ΜΑΞ9. 992 δὴ, 4. 986 "10. τὰ μὲν 
ἄλλα τῆς ὑσίας κατηγορεῖται, αὕτη δὲ τὴς ὕλης Μζϑ8.1029 30 
428. οἵ Φβ1. 198 .39-20. ὕλη ἢ ὑτία ὑλικύ Μθ1. 1049 
386. η4. 1044518. μ3. 1011 48. -- αὶ βυδϑιίδμία ἔοτγ- 
τα 19. ἡ ὅσία ἐστὶ τὸ εἶδος τὸ ἐνὸν Μζι:. 1081 429. 1τ. 

1041}19. δά. 1014 ν86,1018 5δ. (ἀδύνατον χωρὶς εἶναι 
τὴν ὀσίαν ὼ ὅ ἡ ἀσία Μμ5. 1019 086. Α9. 9911.) τὸ 85 
ποιὸν τὸ ἐν τὴ ἐσίᾳ, ΟΡΡ᾽ τὸ παθητικόν Φε2. 226 328. Μκὸ. 
1068 421. ὁσία τὸ τῷ εἴδει ἄτομον Ζμαά. 644 529. ἐσίαι 
τὰ ἔσχατα εἴδη. ταῦτα δὲ κατὰ τὸ εἶδος ἀδιάφορα ΖμαΑ. 
644 523. ἡ κατὰ τὸ εἶδος ἐὶ ἐσία Μη8. 1044 311. 886 ρ ββῖπιθ 
Μέύεθομν Β τὸ εἶδος ὼ ἡ σία Μὸ4. 1015 810. 18. 1022 40 

415. ζϑ. 1038 "17. 10. 1035 "1ὅ. 12.1088526. θ8. 1080 
35,02. μβ. 108410,19. Αγϑ88. 89.520. μὸ. 879 28. 
ψβι. 413 018,20, 27, "δ, 9. ἐσία ἢ μορφή Ζμβι. 646"1. 
ὉΡΡ τὸ σύνολον Μζιο. 1035 522, ορρ ὕλη ΜΑΘθ. 987 
521 ΒΖ. η8. 1048 512. μ8. 108419. Οβ18. 2398 τιν αϑ. 45 
2181. μδ13. 889 "29, 389046. Ζμα1. 641 527. ἡ μὲν 
ψυχὰ ὁσία ἡ πρώτη. τὸ δὲ σῶμα ὕλη Μζ11. Ἔν 
Ζγβ4. 188}21. ἡ ὕσία σύνθετον, ἀτυνθετον Μζ 18. 1089 
418. 11. 1080 .88. η8. 1048 "28 ΒΖ. -- εἶδος λέγω τὸ τί 
ἦν εἶναι ἑκαστυ ὸ τὴν πρώτην ὦσιαν ΜζΊ1. 1082 2, δ ΒΖ. 50 
6. 1081 Ρ22, πρώτη σία ἣ μὴ λέγεται τῷ ἄλλο ἐν ἄλλῳ 
εἶναι ἢ ὑποκειμένῳ ὡς ὕλη Μζι1. 10818. τὸ τί ἦν εἶναι 
λέγεται εἶναι ̓  ἑκάστυ ἐσία Μζό. 10831518. δδ. 1011}}22. 
λέγω ὑἐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τί ἦν εἶναι ΜζΊ. 1082 "14. 1. 
1042 18. 17. ἰλᾷθ. βδθρίββίπηβ οοηϊαμοῖα ἰορυηΐαν ἡ ὕσίω 55 
ΡᾺ τὸ τί ἦν εἶναι ΜΑ 8. 988 827. 7. 988 385. 10. 998 318. 

γά. 1007 820. ὃ11. 1022 838. ζ10. 1085"15. 18. 1038914. 

λ9. 101532. Αδά4.91}9. Οαϑ. 218 84. Ζπ8. 108 812. 

ΗΒ 6. 1101 36. ρατγίτον οαμπὰ ἀσίᾳ οοπίαπρίτατ τὸ τί ἐστι 
ΜΑΒ8. 988 028. ὁ 18. 1020 818, 19. ΕἸ. 1025 "14. ι2. 1058 60 

59. κΊ. 106439. Αα81. 4606286. δῖ. 92 284. ΨαῚ. 402 

ν. 

ὑσία δ40 

418. --- ἰπὰς ὕσία ἰ 4 ὁρισμός: ἡ τελευταία διαφορὼ καὶ 
ὕσία τῷ πράγματος ἔσται ἡ ὁ ὁρισμός Μζ12. 1088 319. 
ἐσία τῷ πράγματος ταῦτα, ὧν ἕκαστον μὲν ἐπὶ πλεῖον 
ὑπάρξει, ἅπαντα. ὸὲ μὴ ἐπὶ πλέον Αὁ 18. 96 "88, 84,012. 
Ὑ22. 88 "1. κατ᾽ ὅσίαν, ἀἴδυ, κατὰ γένος, κατ᾽ εἶδος Φεά4. 
228 Ν18. τὸ ποιὸν λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ διαφορὰ τῆς 
ὁσίας Μδ14. 1020 438. ὑπάρχει τι ἐν τῇ ἐσίᾳ Φμγθ. 669 
812, δθ. 682 "28. 12. 698 δ18. 18. 695 ν20.. Μὸϑ. 1018 
414. τζ12. 149 081. ἡ σία, τὰ ἐν τῇ ὑσίᾳ, ορρ τὼ συμ- 
βεβηκότα Ζ2μαϑ8. 648 5271. ὅ. 645 "88. ψαι. 402 38, 14, 
518, 24. Μὸ 10. 1018 "18. ὅρος τῆς ὑσίας (ἰταροθάϊδα6) 
ποβ. 1449 "24. ὁ λόγος ἡ ὕσία Μνὅ. 1093 δ17- 22. μδι2. 
390.56. οἵ Μζ15. 1039}21. ὁ λόγος ᾧ ἡ ἀσία Μζο. 
1085 26. Ζμβῖ. 652}18. ἡ κατὰ τὸν λόγον ὁσία Μεὶ. 
ἼΟΖΟΡΩΤ. ζ10. 1085 δ18, 15.11. 10871217. μ8.1084}10. 
Ψψβι. 412}010., 18, 19. ὁ ἀδνὸς τῆς ὁσίας ΜῈ9. 1018811. 
ζι. 1028 385 -Ῥά (βγη τί ἐστι). 11. 1081 524, 28. κτ. 1064 

422. ΚΙ.1.52. Γβθ9. 3857. ΖμΥ9. θ8ὅ "16. 18. 696}18. 
Ζγαι. 118 86. βι. 181 020. εἶ. 118 "84. ὁ λόγος ὁ τὴς 
πρώτης ὑσίας Μι 8. 105641. ὁ λόγος ὁ ὁρίζων τὴν ὁσίαν 
Ζμ»: ὅ. 618 584. --- τὸ δ᾽ ὑσίαν σημαίνειν ἐστιν ὅτι ἐκ ἄλλο 
τι τὸ εἶναι αὐτῷ Μγ4. 1007 326. ἡὶ ὁσία ὼ τὸ εἶναι (οἴ 

εἶναι νι 221 "48) 408. 268 08. -- Ρατίϊοσ δίαυθ εἶδος ναὶ 
λόγος οὐπὶ ὑσίᾳ ΒΥἢ οοπἰαηρί αν φύσις Μὸ4. 1014 586. 

λ:.8. 1070 349, 12. ζ6. 1081 Δ802}1. Ζμβι. 646 526,26. ᾿ 
Οβα. 286 ν11. ὴ φύσις ἢ ἡ ὁσία Φβ1. 198.510. κατὰ τὴν 
ἐσίαν ἀκ, τὴν φύσιν Μι2. 1058 89. ὁ 11. 1019 "8. -- ἡὶ ὑσία 
Ἂ τὸ εἰδος ἐνέργειά ἐστιν Μθ8. 1050 "2. ἢ ὀσία ἐντελέχεια 
ψβ1. 412.3421, 21, Ῥὅ, 9. αἱ πρῶται ὅσίαι ἐνέργειαι ἄνευ 
δυνάμεως ε18. 28 824. ἀδεμία ἐστὶν ἴδιος, ἀσία ἐὰν μὴ ἢ 

ἐνεργείᾳ Μν2. 1088 "26. ἡ ὡς ἐνέργεια ῥσία Μη. 1042 

010. ὅσία ὸ ἐνέργειαι Μη8. 1048 436. 3. 1048 "24. λ1. 
1072 κ2δ.. ἡ ὁσία ἐντελέχεια ὼ φύσις τις Μη8. 1044 Δ, 
9. - ὑπόκεινται αἰτίαι τέτταρες, τά τε ὃ ἕνεκα ὡς τέλος 
ἢ ὃ λόγος τῆς ὀτίας" ταῦτα μὲν ὡς ἕν τι σχεδὸν ὑπολα- 
βεῖν δεὶ Ζγαι. Τιῦ 56. Γβϑ. 3857. οα]. 1348."14, Ζμαϊ. 
θ41526,21. τὸ μὲν σῶμα ὑἐσία τις" ἤδη γὰρ ἔχει πως τὸ 
τέλειον ΜΙμ2. 1077 381 566. δὰ βπα θαι πούϊομ μι ἐσίας το- 
[οστὶ ροίϑδβὶ, ᾳυοὰ γένεσις ἐσία, γενέσει ἐσίᾳ πρότερον ΠΤΟΣ 
86 ΟΡροπυηΐυν ΖγΎβθ. 742 322. Ζμβι. 846 595. Μμξ. 1077 
319,21. Οδϑ8ϑ. 81151, 868 οὗ οὔἴδιη ὑσία 2. --- ἡ ἐσία αἰτία 
τὸ εἶναι ἕκαστον Μη3. 1048 42. 8. 104814. ψβά. 416 
518. ἡ ἐσία ἀρχὴ ἢ αἰτία τις ἐστίν Μζ11. 1041 49, "80. 
9.1084581. δ1. 1018521. ηεβθ. 1222 "16. ἀρχὴ ἡ ὑσία 
Μλά4. 1010 "2 δ. μθ. 1080}6. 1. 1070 326. --- 9. 6Χ 60, 
αυοά ἐσία τὸ εἶδος 650, πιιεἰξατίαβ τϑρϑίεπάυβ δδῦ Βυΐὰβ 
ποιμϊηΐβ 88, αὐ πούϊομθπι πδύασϑτι Υἱπὰὶ Δ] ἸουϊαΒ ταὶ βίσηϊ- 
Βοοῦ. ἐπεισοδιωΐδη τὴν τῷ παντὸς ὑσίαν ποιῶσιν Μλ10. 1016 

δ. τὴν ἐσίαν (τῷ ἀνθρώπι) εἶναι θείαν Ζμὸ 10. 686 328. 
ἡ διὰ πάντων διήκυσα ἔμψυχός τε αὶ γόνιμος ἐσία κα. 894 
11. οὗ 6. 89717}20. τ ταὐτὸν τὴν ὑσίαν μβϑ9. 810 428. Μβ4. 
999 2 ι. ἐξίστασθαι τὴς σίας ᾷθ1. 261 420. τὸ μὲν μ ἕνει 
ἡ ὅσια, τὸ ὁ᾽ ὅς οἷον τῆς τροφῆς Ταῦ. 321 "88. ἡ ἐσία 

ἑκάστης αἰσϑήτεως Ψβθ. 418 325. εἴτε νῦς αὐτὸ ἡ ἐσία εἴτε 
νθησις Μλϑ9. 1074 "22, 20. οὗ 6. 1071 18, 20. ἡ τῷ τόπυ 
θσία Φὸ 2. 210.418. παραπλησία τῶν ὀστρακοδέρμων καὶ ἡ ὑσία 

τοῖς φυτοῖς Ζγαι. 11 "18. ἡ γὰρ ἐσία ὕλη ὃ δύναμις 
ὅσα, ἐκ ἐνέργεια, αἰτία τάτυ Μθ8. .1050 "27. ὅ᾽ ὅσοι σχῆμα 

ποιῶσιν ἑκαστυ τῶν στοιχείων. ὸ τύτῳ διορίζυσι τὰς ἐσίας 
αὐτῶν ΟὙΤ. 806 481. ἃ κατὰ τὴν ἐσίαν θέσιν ἔχει Μὲὸ21. 

1034 "20, οὔ51δ, 34. ἡ ὑσία τῷ πρός τι τζ8. 146 58. παδὴη 
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ὰ ἢ ἄξεις τὴς τοιαύτης ὄσιας (εὐ τῷ ποσᾶ) ΜῈ18. 1020320. 
ΕΓΆΝΑ ἐσία Ῥτορθ δὰ ΡετΙρμγαβίῃ Ἰρβῖαβ τοὶ ἀοιδοῦ 
ΟὟΖΙ 288), τῶν ἐναίμων ἡ τῷ ὄρνιθος ἐσία 5ϊτη Ζμδι2. 

698 "6. 8. 018382. Ζγα28. 181 325, 564 οὗ φύσις 2}. 
ὅτε... ὅτε Ζμδιο. 686 218, 8689 558. 18. 697 Δ8 Δ0 δΆθρῖ8- δ 

βἷπιθ. ὅτέ τ’ ἢ 5: ὡς ὑκ ὦν ὄρνις τε πέταται μετεωρι- 
ζόμενος, ἢ τὰ πτερὰ ὦ χρήσιμα πρὸς πτῆσιν Ζμ014. 691 
Β16. --- ρμοβὺ ὅτε δἰύδιαπη πιθηιΓαπὶ ΡΘΓ ΔπδοοΙυ  Βίδτι 
αυδηᾶαπιὶ οὐ ὑυϊταν 86 ροϑύ δ] χυοά ἱπύθγνα! τὰ τιαϊαῦα, σοα- 
ϑυγιιοῦομθ Ραν δέ δαϊϊοιϊαν ΑὙΖ22. 84 518-32 ὙΥ͂Ζ. ---- ροϑῦ 10 
ὅτε αἰζδγαμπι πηθιι τάμα, ἀυδημ] α8 1 περαίίναπι Τἕμὶ μαρεῖ, 
ἔογτηϑ Αἰβττοδεῖνα εἰ ρηϊβοδίατ, δῆλον γὰρ ὅτι ὅτ᾽ οἰκοὸόμος 
ἕσται ἐὰν μὴ οἰκοδομῇ" τὸ γὰρ οἰκιοδόμειῳ εἶναι τὸ δυνατῷ 
εἶναί ἐστιν οἰκοδομεῖν “ ὁ ὁμοίως ὸὲ ὼ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν 

(6 ὅτ᾽ ἄλλος τις τῶν τεχνιτῶν) Μθ8. 1046 "84 ΒΖ. Ψαῦ. ι5 
410 "18, 21. ΔΆ] θη Ζι8β ἢ ἃ ὑβὲ γιὰ 1868 019. -- ὅτε... 
τε: ὅτε γὰρ ἐξωτερικὴς ἀρχῆς κοινωνῶσιν οἱ Κρῆτες. νεωστί 
τε πόλεμος ξενικὸς διαβέβηκεν εἰς τὴν νῆσο ν Πβ10. 1212 
Ρ19. οὔ ἡ ἡγεμὼν Ὑὲρ ὅτος ἐν αὐτῷ ὑπάρχει, ᾧ ὅτε πει- 
θαρχεῖ, ἀλλὰ τὴ ἡδονὴ ἐνδίδωσι, ὦ καταμαλακίζεται αὶ 30 
ἐξασθενεῖ πως ἡμβ θ. 1203 10. ἰπμβοϊθηθυβ δὰ πιθιη ὈΓ πὶ 
ποραύϊναμη ἃ ΡΑτεϊσα]α ὅτε ὁχούϑαπι γί ΓΌ ποι δγατι δ8- 
βτταδείναπι, ὉἈΌῚ απίνογβα δπυηοίδῦϊο ποῖ ρίζα ἃ ποβϑιίομα 
ὁ, αἱ ἄνο τΑΘτΑΌτΒ, ποραίνα βου ρίον, ΡοπθγΘ νο]υΐ886. νἱ- 
ἀθβίανν ὅτι μὲν͵ ὅν ὑκ ἔστιν ὅτε ἑνος τινὸς γένυς, ἀφωρι- 35 
σμένυ ἡ ἑητορυκή, ἀλλὰ καθάπερ ἡ διαλεκτική. ὼ ὅτι χρή- 
σιμος φανερόν Ρα!. 1855 08. ἔστι ὁὲ γνυϊμη ἀπόφανσις, 
μέντοι ὅτε (οοἀ 45, οι ΒΚ 5ρ6)}) περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστον, 
οἷον ποῖός τις ᾿Ιφικράτης, ἀλλὰ καθόλω, ὼ 9 περὶ πάντων, 

οἷον ὅτι τὸ εὐθὺ τιῷ καμπύλῳ ἐναντίον. ἀλλὰ περὶ ὅσων αἱ 30 
πράξεις εἰσίν Ρβϑι. 1394522, ΨΒΙοα 11. --- (ποιεῖ φαίνεσθαι 
ἢ ὡς ὅτε πεποίηκεν, ὅταν ὁ τὴν αἰτίαν ἔχων αὔξη, ἢ ὡς 
πεποίηκεν Ῥβ24. 1401 6, αἰ ργῸ ὑτέ γϑοῖθ σγϑροβιῖββθ νἱ- 
ἀθπίαν ΒΙΚ᾽ 5Ρ4}.) 

ὠἐτιδανός (Βοκι ι515) ἴᾳ ἀσθενικός πο} 2. 1458 "25. 
ὅτος, ἢ ἢ ταῦτα ἢ ταῦτα δικάζοντες Πβ8. 1268 6. ὅτος. ορρ 

ἐκεῖνος Πεθ. 1806 ῥδι. δ2. 1289 "19 Αἱ. συλλογίζεσθαι τί 
ἔχαστον, οἷον ὅτι ὅτος ἐκεῖνος ποά. 1448 Ὀ17. ὸ ὅτος, οὐ ἴ8 

αυϊάθπιν, ἡ ταῦτα Πδι4.1298}7.1ὅ. 1800.3419. μβ.865 
429. Ῥτοθοπηθα ὅτος οὐΐαπι δὰ » 8 4086 βοαιαηΐαν Ροὐοδῦ 4 

τοίοντὶ, ἀρχὴ δ᾽ ἔστω ἡμῖν αὕτη" τῶτον τὸν τρόπον 8ῖται 
Ῥγ10. 1410}9. ρ8. 1425 311. 80. 1486921 41. Ῥϑὺ ὑδθγ- 

τδίϑια αυδπάδηι ἀϊσοπάϊ ργοποπιῖπθ τῶῦτο, τύτῳ νοὶ ϑηῦθα 
βἰσηϊβοδηίαν 4086 ἀοἰπάθ ̓ ὀχροπυπίατ,, ν αὶ ἀλλὰ τύτῳ 

85 

ὀφελός 

ΙΝ 408. --- ὕτως. ὅτως ... ὡς ΠΎ11. 1282 ἘΣ. ε8.1808 
584 4]. ἕτως, ορρ ἐκείνως μγθ. 8771}518. δ9. 8381080, 
ΗΕε1Ι. 1186 417. Πὸ 18. 1297541. 1δ. 1800 527, 29. ε8. 

1808 "7 4]. ὕτως ἣ ἄλλως Ἠεῖ0. 1184 521, ἁπλῶς ζ ὑτως 
Πὸ4. 1290581. τὸ τέλειον ὅτω λέγομεν μ58. 880". τὰ 
ἔργα τῶν ἀρχομένων ὅτως (ἷ ὁ θογατῃ αυἱ μας γοσδθαϊὶὶ νἱ 
ἄρχεσθαι ἀϊσαπίαν) Πγά. 121 νά, ὕτω μὲν ( 6 8ῖ μος ἴλπ- 
ἴχπι Βρθοίανουγίϑ) δὲν διοίσει ΗΕ10. 1184 Δ19.. - ὕὅτως 
οὐΐαπλ δὰ βϑαιθηῦία τοίοντὶ Ροϊεδῦ, δεῖ λέγειν ὅτως ρ18. 
1482 "8ὅ. ἐχ ὅτως ὁρᾶται, τῷ μίγνυσθαι ψβιο. 422215, 
οὔ ὅτος βιρτᾶ Ρ 546 842). ΡΑτίτον αϑδυγραΐυπι ταύτη: ταύτῃ 

διαφέρυσι. τῷ μὴ νομίζειν δἰπι Πη18. 1884 ΔΑΊ, πο38. 
1459 380. ΨῈΙ Ῥοοὺ ΠῚ 821. - ὕτω ροϑύ ρατιϊοἰρία, νϑ- 
1 ΠΥΣῚ διαπορήσαντες ΠΟ ὅτως εἴπωμεν βἰπι Οὐ 1. 8086. Βη1. 

114554. Αα80. 46.420. Φατ, 189}82, Οα δ. 271 26. 
ΨΎγ8. 421 029, Ζιιδ. 611.319. 6. 612 518. Ζμαϊ. 63910. 

β2. 8648 121. ΜΕ]. 1025 Ῥ1). ΠγΒ. 1219}28. Ργ17.1418 
11, 19. ποϑ. 1451 818. ρ80. 1487 940. 838. 1445588, φοϑὺ 
Ῥτοίαβίῃ φοπάϊυϊοπα!θπὶ ΗΎΪ. 1110 ὑ10. ΠΕΡΑῚΙ, 1870518. 
πέφυκε γὰρ μετὰ τὸ ἀποδεῖξαι αὐτὸν μὲν ἀληθὴ τὸν δὲ 
ἐναντίον Ψευδὴ, ὕτω τὸ ἐπαινεῖν ὼ Ψέγειν ΡΎ19. 1419}15. 
- ρΡοβῦ ρῥγοὐύαβϑίῃ ἃ ρᾶγῦ ὥσπερ ΘΧΟΥβΆΠῚ, ϑοπίϊαυδίατη Ἰοη- 

Εἰ οὖ ρ6ὺ ργθηῦμο868 ἰηφογοορίδηι, ΔὉ δἀγογθῖο ὅτω νοὶ 
ὅτω δή Δροάοβίβ ἱποῖρίταν Ψβ10. 422 530-82. μλ14. 852 

Ρ8-18. ΒΖ Ατ 5011 48. 860 οἰΐδηι αδὶ ποῦ ἰπύγα οἰυβάθιῃ 
ϑησποῖϑῦὶ ἤπ68 ἃ σοπιρδγατίομθ δὰ δᾶπὶ γοαὶ ὑγαπδίζαγ, οαΐυβ 
σϑυδα φοιῃραγϑιῖο οϑὺ ΒαΒΙ να, ἔγθαιθηϑ δϑῦ δάνθγθι ὅτως 

ἀδι8, ἐπεὶ δὲ μίμησίς ἐστιν ἡ τραγῳδία βελτιόνων, ἡμᾶς 
δεῖ μιμεῖσθαι τὸς ἀγαθὸς εἰκονογραφυς" αὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀπο- 
διδόντες τὴν ἰδίαν μορφήν. ὁμοίως ποιξντες. καλλίυς γρά- 
φυσιν" ὅτω ὰ τὸν ποιητὴν μϑμενον ὼ ὀργίλως ὼ ἐᾳθύ- 

μῦς --- τουήτος ὄντας ἐπιεικεῖς ποιεῖν πο]δ. ,.145854 ὁδιῖ. εἴ 

Ηη1. 1149.429. ψβδ. 420 530. 9. 421 082) (ὕτως ἔἶν). Ὑ7. 
43115. τι 16. 175.828., Πὸ8. 1990 815. Ὑ15. 1280 332. 

ΔΒ 6π Ζ Γὰ ,ϑὺ γα 1861 Ρ 721 ξ4η. 
ὁ τοσί. ὑπὸ τυτυΐ ρ4. 142052]1. 

ἐχί πο4. 144818. 28. 1459521. ΝῊ] Ῥοσὶ Π1 8327. 

ὀφείδιον. 1. ῬτΟΙ 894. 1. ἔστιν ἐν τῇ Ἰνδικῇ ὀφειδιόν τι 
ξ μόνυ φάρμακον ἐκ ἔχωσιν Ζιθ29. 601 588. (ῥογι Ῥγῖρο- 
πΟΟΘρΡΒΘΙυ8 τβοἀοβίομα ΑΖι 1118,119.) --- 2. ἐν τὴ Με- 
σοποταμίᾳ τὴς υρίας ἢ ἐν Ἰστρῶντι ὀφείδια 8149. 8158. 
οΥ Εοβο ἂν Ρ8.849. --- 8. γίνεται ἐν τιὺ σιλφίῳ τι ὀφείδιον 
Ζιδ29. 601 "24. (Οοοοἰ!α Βαϊΐ βγπορβ 289. ΟἾ1 1710.) - 
4. ὀφείδιον τὸ ἱερόν Ζιβ29. 8071580 ν ὄφις Ρὶ 550 520. 

διαφέρει (κε ὁ ἱστορικὸς . ὁ ποιητής), τῷ τὸν μὲν τὰ γε- ὀφείλειν τινΐ, ΟΡ δανεῖσαι ΗΙ7. 1167 "20,21, 28. ὀφείλειν 
νόμενα λέγειν, τὸν ὁὲ οἷα ἂν γένοιτο ποϑ. 1451}4. «ΕΗζϑ. 
1141}10. Πβ2. 1824 "24 4], νοὶ ᾿Ῥοβίοβ Θρϑηδθρύϊοα ὁοαι- 
Ρτθιθηάυπίαν, νοϊυϊ! ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ καλυὺς ἔχειν ταύτας 
τὰς νῦν ὑπαρχύσας, διὰ τῶτο ταύτην δοκῶμεν ἐπιβαλέσθαι 
τὴν μέθοδον Π|31. 1260 085. οὗ Κα. 2017, Ψγϑ8. 421 011. 50 
Μὸ21. 1024 383. --- υδὶ ργοποπιθη ὅτος οἵϊπὶ ποπηΐπθ αἸΐαυο 
ποη δὐγι αῦνο 86ὰ Ρταϑαϊοαῦϊνθ φοπίαποίυπι οϑὺ, ποῇ σϑ- 

αυϊγίταν δὰ ἈΟΠΊΘΠ Δτυϊοα ]α8, αὕτη ἀρετὴ πολίτυ δἴπι Πγ4. 
1211 15 (864 αὕτη δ᾽ ἦν κἡὶ τῷ ῥητορικῷ λόγω ἀρετή Ργ2. 
1404 87). Ηζ 2. 1189816, Ῥαϑ9. 1866 8424, Πζ4. 1819 δ 

δά, θ1. 1881 082. μ98. 880516. ἐν τρίσι δὴ ταύταις δια- 
φοραῖς καὶ ἡὶ μίμησίς ἐστιν ποϑ. 1448 "24 (6 ἐν αἷς δὴ δια- 

φοραῖς ὴ μίμησις γίγνεται, αὗται τρεῖς εἰσίν, οὔ εἰς ὕς μὲν 
ὅν ὅρυς ἀνάγεται τὰ βυλήματα τῶν τυράννιων, ὅτοι τ εἷς 

εἴκοσι μνὰς, τοσῶτον Πβ8. 1268 "22, 20, 12. οἱ ὀφείλοντες 
τῷ δημοσίῳ ἔ400. 1544 084, 401. 1545 39." ἀποδιδόναι τὰ 
ὀφειλόμενα τοῖς τριηράρχοις Πεδ. 1804 "29. ---- ὀφείλεσθαι 
χάριν (ἴτξπα ἴγΆΡ Δάδβρ 58) Ρβ 28. 18915»16. --- ὀφείλειν 
ἢ ἱπῇ πᾶς ὁ περὶ τῶν πρακτῶν λόγος τύπῳ τὸ ἐκ ἀκριβῶς 
ὀφείλει λέγεσθαι Ηβ2. 1104 321. δαπιοάτι ἔγθηιθηβ Βἷς 
ϑὰ8 ἐπ ᾿ἰτὶβ περὶ φυτῶν, νο]ατὶ ὀφείλομεν εἰδέναι, ζητὴ- 
σαι" ὀφείλει εἶναι ων φτα 1. 816 "21. 2. 817 49, 123,16, 
29, 40. 8. 818 "27. 4.819 Ρ26. 7. 831 0830. β8. 82408,86. 
8. 82717, 25. 

ὀφείλημα. τὸ ὀφείλημα ἀποδοτέον ἨιΣ. 1105 48. ὀφείλημα 
ἐκ ἀμφίλογον Ηθ15. 1162 "28. 

᾿Οφέλας ᾿Ολύνθιος οβ 1858 85-14. 
ὀφέλλειν δηλοῖ τὸ αὔξειν 539. 1567 6. 

τυγχάνυσιν ὄντες ΠεῚ1. 1814.425). δῆλον ὅτι τύτυς ὅρος 80 ὀφελο ς. τὸς ὀβελὲς τέως ὠνομάσθαι ὀφελύς, τὸ ὀφέλλειν 
τρεῖς ποιητέον εἰς τὴν παιδείαν Πθ1. 1842 0838. ΜᾺ] Ροοΐ δηλῶντος τὸ αὔξειν [589.1567 "5. 



ὄφελος 

ὄφελος. ἐδὲν ὄφελός τινος, τί ὄφελός τινος Ηβῶ. 1108 099, 
81. 1158 347, Πη18. 1882 38, δὲν ὄφελος, μάλιστα ὀφελός 
τινί τινος ΠΠη1.1823}9.16.1885}8. ὑϑδὲν ὄφελος, τί ὄφελος ο 
οοπὶ εἰ νοὶ ς ἱπῦ αθ. 2714 410. Ζμδ]ο. 6871}17. ΜλΘ.1071 
514. Πβ1. 1266 029, 85. η18. 1389 842. Ηθ18. 1168 484. 5 

ὀφθαλμία, οοπὶ πυρετός τὸ ὃ. 128 586. ὑγίανσις ὀφθαλμίας 
Φε4. 228 52. καῦμα ἐν ὀφθαλμοῖς ὀφθαλμίαι πα. 860 86. 
ὀφϑαλμίαι ξηραί πα12. 860 020. ἀπ᾽ ὀφθαλμίας οἱ πλησιά- 
ζοντες ἁλίσκονται πζϑ. 887 522. 

ὀφθαλ μιᾶν. ὦ λευκὰ τὰ φαινόμενα τοῖς ὀφθαλμιῶσιν Ηκ2. 10 
.11718 028. ἐφθαλμιάσαντες ἔνιοι ὀξύτερον ὁρῶσιν πλαϑ. 
958 "4, 

ἐφθαλμοβόρος μαλιττα τῶν ὀρνίθων ἐστὶν καὶ φῶυξ Ζιι18. 
617 39. 

ὀφθαλμός. οἵ ὄμμα. Ῥμρρβοα ὕλη 280. ἄοβοῦ Ζιαϑ. 491 κε 
518-10. 492512, ὅσα περὶ ὀφθαλ μές πλα. τοίδγζαγ ἰηῦοσ 
τὰ μόρια Ζγβθ. 148 585, τὰ ἀνομοιομερὴ Ζμβι!ι. 846}18, 
ὅσα ἐν τῷ σκότει ποιεὶ αἴσθησιν ΨβΊ. 419 35. κατὰ φύσιν 
δύο, ὁιωρισμένος ὁ τῶν ὀφθαλμῶν τόπος Ζιαϑ. 491 "18. 
βι2. 504528. δ 8. 638 320. ὁ ἀριστερός, ὁ δεξιός, ὁ μέν, 30 
ὁ δέ. ὁ ἕτερος, ἀμφότεροι, τῷ ἑνί ορρ τοῖν ὀνοῖν Ζιζ18. 
518 14. πλα2. 957 δ. 4. 957}18. 7. 958 228. 18. 959 

421. 24. 959 082. 20. 959588. τὸ σωματος ἀρριγότατον ὁ 
ὀφθαλμές ἐστιν αἰῶ. 488 322. πίων ἐστὶν ὁ ὀφθυλμός, σαρ- 
κῆς δὲ υθέν" τῷ ὀφθαλωδ τὸ καλέμενον μέλαν ἢ μέσον ης 
λεῖον φαίνεται πλα22. 969 "16. αἰῶ. 4871 382. 

1. ὀφθαλμῶν χώρα ἡ μέρη. καὶ χώρα καὶ φύτει τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς ὑπάρχυσα ἐν τῷ ἐκτός Ζιαϑ. 491 088. οὔ δ᾽ 8. 5886 
(βοᾷ τϑέδείαν ὁ ὀφθαλμός ἰπῖον τὰ ἔσω τῷ σώματος πλαξδ1. 
959 Ρ6). τα αἰσθητήρια. ὀφθαλμὸς ὁ μυκτῆρας ἢ γλῶτταν, 80 
ἐπὶ ταὐτὸ ἢ εἰς τὸ πρόσθιον ὁ ἄνθρωπος ἔχει Ζια15. 494 
"12. ἐπεὶ τοῖς ὄμμασι διώρισται τὸ πρόσθιον, ἡ φύσις πε-" 
ποίηκεν ἀκολυθεὶῖν ὁυναμένυς τὸς ὀφθαλμες τοὶς κώλοις 
Ζπ14. 112}19. ὑπὸ ταῖς ὀφρύσιν ὀφθαλμοί, κεῖται τὰ ὦτα 
ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας τοῖς ὀφθαλμοῖς Ζια 9. 491 18. 85 
11. 492581. ἡ ξόρα τῶν ὀφθαλμῶν, ὁ περὶ τὺς ὀφθαλμὲς 
τόπος, τὸ περὶ τὸν ὀφθαλμὸν σῶμα Ζιδ 8. 638514. ΖΎΒΊ. 
7141 518. πλῪι2. 964}15. τὸ ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν, τὰ 
πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν, τὸ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν οἷον κύστιδες, 
τὰ ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς. ὑποκάτω τῶν ὀφθαλμῶν Ζιδ 3. 520 φ0 
ΡΩ, 1. 5824815. 8. 527 018. ι37. 62018. φ6. 811 518, 1ὅ, 

18. τὸ μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν, τὸ μεταξὺ ὀφθαλμῷ ἢ 
ὠτὸς ὼ κορυφὴς Ζιδ1. 524 08. α11. 492 58. --- ὀφθαλμῶν 
μέρη. μέρια Ζιδ 8. 538 47, 8, 9. ζϑ. 561.481. Ζγβδ. 144 
86. βλέφαρον (Ρ 188 16), βλεφαρίθες (ρ 188 557). ὀφθαλμῶ 46 
τὸ λευκόν, ὅμοιον υἐς ἐπὶ τὸ πολ") πᾶσιν, τὸ ἐντὸς τὸ ὀφθαλμῦ, 
τὸ μὲν ὑγρόν, ᾧ βλέπει. κόρην, τὸ ὁὲ περὶ τῶτο μέλαν, τὸ 
δ᾽ ἐκτὸς τύτυ λευκὴν Ζια10. 492 51. 9. 491 20, κόρη ΨΒΙ. 
418.52. Ζιγ18. 820 08. αϑ. 491 20, τὸ καλέμενον μέλαν 
(Ἀν), τὸ περὶ τὴν κόρην Ζιγ18. 520 "8, φλέβες Ζιγϑ. δ 
5181. περαίνασιν οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἡ κεῖται 
ἐπὶ φλεβίν ἑκάτερος" φέρωσιν ἐκ τὸ ὀφθαλμϑ τρεῖς πόροι 
εἰς τὸν ἐγκέφαλον" δύο πόροι παρ᾽ αὐτὰς τείνοντες τὰς 
ξηρας τῶν ὀφθαλ μῶν" τὸ τῶν ὀφθαλμῶν αἰσθητίριόν ἐστιν 
ἐπὶ πόρων" ἀπὸ τὴς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότητος ἀποκρί- δ5 
νεται τὸ καθαρυΐτατον διὰ τῶν πόρων" ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν οἱ 
πέροι φέρησιν εἰς τὰς περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλέβας Ζια11. 
4928321 Αὐν. 10. 435511 ΑὐὉ. ὁ 8. ὅ38 514, Ζγβθ. 148 
586 (ὁ 5 ἰδὲ 110 ρἰδοῖαπι 6. 296. 801 οἵ Θοἷορ ΡΕΥ811 199. 
Ὑτάϊθρ δὴ 165. Μ 427), 1449. Ζμβ10.656}17. ἐκ ταὐτε 60 
ἤρτηνται αἱ ἀρχαὶ τῶν ὀφθαλμῶν, οἱ τῷ ὀφθαλμῇ πόροι 
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πλαά. 951}20, ε87. 884 584. (αἱ φλέβες αἱ παχεῖα!) ἐκ 
τῷ ὀφθαλμὰ παρὰ τὶν ὀφρύν ν] Ζιγῶ. 511 Ν25 Αὐδ ΡΙΚ. 
οὔ ὀμφαλός ρΡ 518 081. 

2. ὀφθαλμῶν διαφοραί. οἱ ἀληθινοί, φανεροί, ορρ διεφθαρ- 
μένοι Ζιὸϑ. 888 "6, 7,10. οΥ πηρώμενοι ῥ 549 36. --- πολὺ 
διεστῶτες, ορρ ἐγγὺς ἀλλήλων Ζιδ8. 5271}11, 12. --- 
μεγάλοι, μεγάλοι σῳήδρα. μέγιστοι, μάλιστ᾽ ἐμπεφυση- 
μένοι, ἐκπεπταίμενει, μικροί, μέσοι Ζια10. 492 51. ΑὐὉ. β11. 
5808 .381. ζ8. 661 219, 30. η8. 588 "19. δ1. 624 08. 2. 528 
47,2. Ζγβθ. 148 038. Φ6. 811 18, 22. [2686. 1528 "8. 
μικροὶ ἢ βραχεῖς. μεγάλοι ἡὶ σφαιροειδεῖς, διὰ τὸ ὑγρὸν ἐν 
τοῖς ὄμμασιν οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι φαίνονται Ζιδ2. 52651. 
ζ18. 661}29. Ζγβθ. 144 320. πηρύμενοι Ρ 649 46. ὀφθαλ- 
μὲς μείζονας ἥ καθ᾽ αὑτὸν ἔχων (ἥπατος) (298. 1529}1. 
ἄγαν προμήκεις φὅ. 809}19. --- βραχεῖς, ορρ μακροί, ἐκ 
εἰσδυόμενοι ἐὸὲ κατακλινόμενοι ἀλλ᾽ ὀρθοί Ζιὸ2. 528 "1. 4. 
529 "27. --- ἢ ἐκτὸς σφόδρα ἢ ἐντὸς ἣ μέσως, ἔγκοιλοι, 
μικρὸν ἐγκοιλότεροι, ἐν κοίλῳ κείμενοι, οἱ κοίλυς ὀφθαλμὸς 
ἔχοντες βγη κοιλόφθαλμοι Ζια10. 492 48, 9 (οὗ ἔχων προ- 
βολὴν τὸ ὄμματος πολλήν Ζγεϊ. 180 028), 10. ᾧὅ. 809 
519. 6. 811 26, 23, 26. ΖΙβ11. 603 382. --- σφαιροειδεῖς, 
στρογγύλοι, σφήδρα περιφερεῖς Ζιζ18. 561 Ρ29. β11. 603 
482. φῦ. 809}19. -τ ἥ σκαρδαμυκτικοὶ ἢ ἀτενεῖς (ὄμ- 
ματα ἀτενίζοντα Ηΐρροον ἘρΙΑΥ͂ 1162 Ὁ, ΥἹἿΙ1211}8) ἢ 
μέσοι, κινώμενοι, εὐκίνητοι, ἐντεταραγμένοι, καταβληθέντες 
Ζια 10. 492 811. 12. Ζμβ18. 651 081. φ6. 813.319., 812 
ὑθ.. πὸ. 8160 }8, στρέφειν τὸν ὀφθαλμὸν κύκλῳ Ζιβ11. 6038 
δ, --ς σκληρόφθαλμοι, σκληρόδερμοι, ὑγρόφθαλμοι, ὑγροί 
αἰ. 488524. δ. 444 "25. Ζιβ18. 5605 385. Ζμβῶ. 648517. 
18. 657 087. μγΆ. 8714 822 Τάο]οτ. οὗ ΖΎβθ. 74420. ΖικΙ. 
884522. --- τῷ τῇ σώματος χρυΐματι αὶ τὸ τῷ ὀφθαλμῶ 

- Η κω .:) " “ χρῶμα ἀκολυθεῖ, οἱ ὀφθαλμοὶ συμμεταβάλλυσιν ὁμοίως τῷ 
λοιπῷ σώματι πι11. 892 84, ΖΙΒ11. 508 "7. ὀφθαλμῦ τὸ 
καλώμενον μέλαν διαφέρει" τοῖς μὲν γάρ ἐστι μέλαν, τοῖς 
ὁὲ σφόδρα γλαυκόν, τοῖς ὁὲ χαροπόν, ἐνίοις δὲ αἰγωπόν 
Ζια10. 492 "2, 4 (οἴ ΘΔ]6}1 880-881). ὀφθαλμοὶ μέλανες, 
λευκοί, οἰνωποί, πυριύδεις, στιλπνοί, ὥσπερ λύχνοι ἐν τος 
ὀφθαλμοῖς ἡ χρόα ὅσα λευκή Ζιζβ. 561 480. ὁ9. 638 19. 
φὅ. 809 Ρ19, 6. 812 4837, 08, 7.11. 6 (βοβα ἂσ Ρε 706. 
Απθοά ] 158). πλββ. 961 516. οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπιφοινίσσυσιν, 
ἐπιφοινίσσονται φ6. 812 485, 37. πλββδ. 961 59, 16. τὸ ἐρυ- 
θριᾶν πλαϑ8. 957 "9. χαμαιλέοντος ὀφθαλμοὶ δέρματι ὁμοίῳ 
τῷ λοιπῷ σώματι περιεχόμενοι ΖΙβ 11. 508 382. --- βᾶ- 
τιστοι, μάλιστα ὀξυωπέστατοι, πρὸς ὀξύτητα ὄψεως κρά- 
τιστοι" ὀιὰ τί τῷ ἑνὶ ἐφθαλμῷ ἀκριβέστερον ὁρῶσιν καὶ τοῖν 
ὀυοῖν Ζια10. 492 84, 1,9. πλα 2. 957 "δ, τῶν ὀφθαλμιὴν ὁ 
ἀριστερὸς ἐκ ἀσθενέστερος ἀλλ᾽ ὁμοίως ὀξύς πλα 18. 958 
λ21. ο οἱ ὀφθαλμοὶ μόνοι ἀσθενέστατοι, διὰ τί ἑ ὀφθαλμὸς 
μόνον τὸ σώματος ἀσθενέστατος ὧν καὶ ῥιγοῖ πλα21. 959}8. 
22. 959 018. 

8. τὰ ἄλλα γένη πάντα τῶν ζῴων πλὴν τῶν ὀστρακο- 
δέρμων καὶ εἴ τι ἄλλο ἀτελὲς ἔχει ὀφθαλμύίς, τὰ ζῳοτόκα 
πάντα πλὴν ἀσπάλακος ἔχει ὀφθαλμώς, ἐνίοις τῶν τετρα- 
πόδων τὰ ὦτα κεῖται ἄνωθεν τῶν ὀφθαλμῶν, διωρισμένον 
ἔχει τὸν τόπον τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὸν τῆς ἀκοῆς, ἐχόντων 
ὀφθαλωμὺς ἀμφοτέρων τὰ μέν εἰσι σκληρόφθαλμα τὰ ὁ᾽ 
ὑῥγρόφθαλμα" ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ μὲν ἔχει βλέφαρα τῶν 
ζῳίων ὧν μὴ ἀνακαλυφθέντων καὶ δύναται ὁρᾶν, τὰ ὁὲ σκλη- 
ρόφθαλμα ἐκ ἔχει" τῶν ἀναίμων σκληρόδερμοι οἱ ὀφθαλμοί 
εἰσι ὁ τῶτο ποιεῖ τὴν σκέπην" κινυμένως ἐποίησεν ἡ φύσις 
τὸς ἐφθαλμὲς τοῖς ἐντόμοις ὼ μᾶλλον ἔτι τοῖς σκληροδέρ- 
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μοὶς Ζιαϑ. 491 Ῥ26, 28. 11. 492 ἀ81. δ 8. 588 420. Ζμβ:. 
848511. 18. 6571 087. αἰδ. 444 "25. 2. 488 224. --- Μλπ- 

πα απ ὀφθαλμοί. πιθήκυ φ6. 811}20,28, ἀσπάλακος Ζιαϑ. 
491 028, 81. δδ. 5838.84, 6,10. ΨΎ1. 425511, λέοντος, 
κυνός φ5. 809 Ρ19. 6. 811}Ρ27,812}"6, 8 (θϑπιοοῦ Βθηϊθηῦίδ, δ 

Ἔοβο ἂγ ΡΒ 1718). 208. 1526 58, φώκης, ὄνυ Ζμδ11. 691 
412. θ6. 811 024, ὑός Ζιβ10. 508 39. ζ18. δ718 δχά4, αἰγός, 
βοός φ6. 8127. θ6. 811 521, 28, βονάσυ, βολίνθα Ζιι4ῦ. 
680 421. θ1. 880 412.}1. --- Ανίυτι. ὀφθαλμὲς παντες κα- 

θάπερ αὶ τάλλα ζῷα δύο ἔχυσιν ἄνευ βλεφαρίδων Ζιβ12. 
δ04 428. πέλλυ, φήνης, ἀετῷ. ἱέρακος, κόρακος Ζι1. 609 
ΡῬφ4, 84. 62051, 4. φθ. 8126, 12. 818 820, ἀλεκτρυόνος 

φ6. 812 12. ἴῃ ΟΥἹΒ ᾿δ6 πα οὶ β τὰ τῶν ὀφθαλμῶν μέρη, 
οἱ ὀφθαλμοὶ μείζυς τῆς κεφαλῆς ἐκ ἔχοντές πω ὄψιν, οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἐξαιρόμενοι μείζυς κυάμων Ε μέλανες, μάλιστα 15 
ἐμπεφυσημένοι, ὀψέ ποτε μικροὶ γίνονται ἢ συμπίπτυσι 
Ζιζ 83. 561519, 20, 28, 80, 31. --- Απιρἰδίογαπι, κροχο- 
δείλν, ὄφεως, βατράχν Ζιβιο0. 508 39. ὃ9. 586519. 6171. 
600 "27, χαμαιλέοντος Ζιβιι. 508.381- θῶ, 7,18, 19. --- 
Ῥιἰ βοΐ). ὀφθαλμὲς πάντες ἔχυσιν ἄνευ βλεφάρων. ν᾽ σκλη- 30 
ρόδερμοι ὄντες Ζιβι8. 505 385. οὔ υἹ. 45418. βατραάχυ, 
βελόνης ἴπονο, ἡπατυ Ζι81. 620 Ὁ18. ζι8. 5671 "29. 296. 
1829 δι, ὁ ἀφρὸς ὁ ἄγονος δια μένει ὀλίγον χρόνον. τέλος 
γὰρ λείπεται κεφαλὴ ὼ ὀφθαλμοί Ζιζ 156. 669 080. --- 
σκωληκοτοκύντων, ἐντόμων. ἐπὶ τῶν ἐκ σκωλήκων γινομένων 55 
τὰ κάτω μεῖζον πρῶτον, οἱ δ᾽ ὀφθαλ μοὶ καὶ ἢ ἡ κεφαλὴ ὑἱ υστε- 
ρον, ἔχει ὀφθαλμὲς ἅ ἅπαντα Ζιζι8. 561 088. ὃ7. 5825. --- 
μαλακίων. ἐπάνω εἰσὶν οἱ ὀφθαλμοί, μεγάλοι δύο Ζιὸ 1. 624 
416,8. Ζμὸϑ. 684 09. οὔυ]. 484 018. πολύποδος, σηπιδὶν 
[8158. 1681}2. Ζιε18. 56025. --- μαλακοστράκων. ἀστακῶ, 80 
καράβυ, καρκίνυ, καρκινία, ᾿Ηρακλεωτικῶν. μαιῶν Ζιδ 2. 528 
87.1.2. 8. 521 "8, 10, 12, 20. 4. 829 Ὀ27, 29. 

4. Ρμγβίοἱορίοδ. ἡψεώς (αἰσθητήριον) ὀφθαλμοί, ὁ ὀφθαλμὸς 
σῶμα μόνον ἴδιον ἔχει τῶν αἰσθητηρίων" τὰ ὸ, δι᾿’ ὀφθαλμῶν 
ἰνδαλλόμενα ἡμῖν ἢ ὃι ἀκοὴς ὦ πάσης αἰσθήσεως Ζμὸ 11. 86 
69112. Ζγβό. 14455, 148 080 (Ὑτα]Ὸρ 166. μ᾿ 421). 
Ζιαιδ. 494 012. κθ. 397}18. θλιβομένυ ἡ κινυμένυ τῷ 
ὀφθαλμῦ φαίνεται πῦρ ἐκλάμπειν αιϑ. 481 1424 (ἔθνϑβ 24 9). 
ἀπὸ τὴς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότητος ἀποκρίνεται τὸ κα- 
θαρώτατον διὰ τῶν πόρων, ὃ περὶ τὸς ὀφθαλμὸς τόπος τῶν ΝῚ 
περὶ τὴν κεφαλὴν σπερματικώτατός ἐστιν" δηλοῖ ἐν Ταῖς 
ὁμιλίαις μετασχηματιζόμενος ἐπιδήλως μένος" ἔστιν ὑγρὸν 
ὼ ΛΡυχρέν, ᾧ αὶ προῦπαρχον ἐν τῷ τόπιῳ, καθάπερ καὶ αὶ τὰ ἄλλα 
μόρια δυνάμει, ἔπειτα ἐνεργείᾳ “ινόμενα ὕστερον" οἱ μὲν 
ἔχυσι τῶν ὀφθαλμῶν. πλέον ὑγρόν, οἱ δ᾽ ἔλαττον τῆς συμ- 45 
μέτρυ κινήσεως, οἱ δὲ σύμμετρον Ζγβο6. 14429,18, 8. εἸ. 
119 "26. ὀφθαλμὸς ἕνεκα τὰ, γλαιικὸς δ᾽ ἐχ ἕνεκαί τυ, 
πλὴν ἂν ἦδον ἢ ἡ τῷ γένυς τῶτο τὸ πάθος" ὁ ὀφθαλμὸς ὕλη 
ὄψεως, ἧς ἀπολειπέσης ὁ ὑκ ἔστιν ὀφθαλμός, πλὴν ὁ ὁμωνύμως" 
τεθνεῶτος ὀφθαλμὸς ὃ μόριον. ἀλλ᾽ ὁμωνύμως" ὥσπερ ὁ τὸ 
ὀφθαλμὸς Ε] κόρη αὶ ἡ ὄψις, κἀκεῖ ἡ ψυχὴ αὶ τὸ σῶμα τὸ 
ζῷον" εἰ ἣν ὁ ὀφθαλμὸς ζῷον, Ψ ἡ ἂν ἦν αὐτῷ ἡ ὄψις, 
αὕτη γὰρ ἐσία ὀφθαλμῦ αὶ κατὰ λόγον Ζγεῖ. 118 382.,}16. 
βι. 185.38. ψβι. 412 020, 18 (ΝΊΡΒυθ, δχροβιοῖο 80 Ὀ.118- 
βωδ 248. Τοϊοδίυ5. ἀθ ζω ΠΕΟΥ͂ 184), 418 4). τῇ ὁὲ τὸ ες 
πόρρωθεν ὁρᾶν ἢ τὴν ἀπὸ τῶν πόρρωθεν ὁρατῶν ἀφικνεῖσθαι 
κίνησιν ἡ θέσις αἰτία τῶν ὀφθαλμῶν" ἕκαστοι οἱ τόποι ἅμα 
ταῖς ἐκκρίσεσι γίνονται ἢ ταῖς δυνάμεσιν, ὥσπερ ὅθ᾽ ἡ ὄψις 
ἄνευ ὀφθαλμῶν ὅτ᾽ ὀφθαλμὸς τελειῆται ἄνευ ὄψεως" ἐκεί- 
νως αὐτὸς αὐτὸν ὁρᾷ ὁ ὀφθαλμὸς ὥσπερ καὶ ἐν τὴ ἀνακλάσει 60 
Ζγεϊ. 180}85 (8 11291). Ὑ1. 166 .48 Αυῦ. αιἢ. 4831911, 
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488.811. οὗ ΝΥυπάί, Ηδηϊο οἵ Ῥέδθυξοσ Ζεἰἐβοῦν ᾿ τα ἰοῃο}}9 
Μαάϊοΐα 56 ΠῚ, ,ο ὙΠ Ρ 280 δὰπ 3288. περὶ τὸς λύχνυς 
τὰ πλεῖστα νοτίων ὄντων ἶρις γίγνεται τῷ χειμυῖνος, μά- 
λιστα δὲ δήλη γίνεται τοῖς ὑγρὸς ἔχωσι τὰς ὀφθαλιωές" 
τύτων γὰρ καὶ ὄψις ταχιὺ ὁ ἀσθένειαν ἀνακλᾶται μγ4. 814 
"22. οΓ 5 ὙΒθορῃν ΙΥ͂ 12ὅ οὐ φοῖορ ΡἈγ8 Π 248. οἷον ὀφθαλ- 
μὸς ὅταν λήμην τε μηδεμίαν ποιῇ ὸ ὁρᾷ ὼ μετὰ τὴν ὅρασιν 
μὴ ταράττηται μηδ᾽ ἀδυνατῇ ὁράν πάλιν" ὄμμα ϑὸὲἐν κω- 
λύει αὐτὸ ὁρὰν ἀκριβὼς. μὴ ἔχοντος τῷ ὀφϑαλμὰ καλῶς 

πάντα τὰ μόρια Ζικι. 888 ν20, 28. διὰ τί θατέρυ κατα- 
ληφθέντος ὀφθαλμῦ ὁ ἕτερος ἀτενίζει μᾶλλον πλα4. 951 
518. (τῶν ὀφθαλ, μῶν δυοῖν δ ὄντοιν μὴ ταὐτὰ φαίνεσθαι ἑκα- 
τέρᾳ τῇ ὄψει, ἂν ὦσιν ἀνόμοιαι ΜΎΘ. 1011 421.) διὰ τί τὰ 
μὲν ἄλλα ἀμφοτέροις τοῖς ὀφθαλ μοὶς μᾶλλον ὁρῶμεν. τὸ 
δὲ εὐθὺ τὸ ἐπὶ στίχων τῷ ἑνὶ προσάγοντες πρὸς τὰ γράμ- 
ματα μᾶλλον καθορῶμεν" τὸ ἕν φαίνεται, δύο ἂν πως τε- 
θῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ πρὸς ἀλλήλυς" δια τί εἰς τὸ πλαΐγιον 

ν, κινῶντι τὸν ὀφθαλ ιν ν᾿ φαίνεται δυο τὸ ἕν (8 θοἷορ; ΡἈγ8 
ΙΙ 202)" ἐν ἑνὶ ὀφθα). ̓μῷ μεθιστα μένῳ κινεῖσθαι τὸ ὁρώ- 
μένον δοκεῖ" ἐὰν ἄνω κινηθῇ ᾿ ὀφθαλμός. τὸ πέρας κάτω 
τῆς ὄψεως Δίνεται, ἐὰν δὲ κατω, ἄνυ τὸ πέρας" τοῖς ὑπο- 
βαάλλυσιν ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν (τὸ ἕν) δυο φαίνεται (ναπὰς 
11 284)" τὸν μὲν ἐῶσι, τὸν δὲ σχηματίζυσι τῶν ὀφθαλ- 
μῶν πλα20. 959 388. 17. 9569 814, 9. 7. 958 329, 27, 28, 

28. Ὑ320. 874 89. ενϑ. 461 581. 

δ. Ραυμοϊορίοα. ἀσθένεια τῶν ὀφθαλμιν (μύωψ, πρεσβι- 
της). οἱ ὀφθαλμοὶ δακρυυσι μετὰ τὴν τοῖψιν, πονῶντες τις 
ὀφθαλμὺς δακρύομεν “Ψυχρὰ τὰ δακρνα" τῶν τεὶς ὀφθαλ- 
μὲς πονάντων ἄπεπτόν ἐστι τὸ δακρνον" διὰ τί ὃ καπνος, 
τὸ κρόμμυον ᾧ ὅσα ἀλλα, τὲς ὀφθαλμὸς μᾶλλον δάκνει 
Ζιι84. 620 84. πλα]. 957 340. 25. 959 "87, 28. 359 ΒΩ]. 

21. 959 "5, 12. γ8. 902 .527. διὰ τί τρίψαντες τὸν ὀφθαλ- 
μὸν πανόμεθα τῶν πταρμῶν, ὁ ὀφθαλμὲς τριφθεὶς πλείω 
λαμβάνει θερμέτητα πλα]. 9571 388, "2. γ3.961 Β27, 80. 
8.902.225, 29. σκαρδαμύσσομεν κατὰ τὸ καταψύχεσθαι 
τὸ περὶ τὸν ὀφθαλμὸν σῶμα ΝᾺ ξηραίνεσθαι" δια τί ὁ ὀφθαλ- 
μὲς ὁ ἀριστερὸς μᾶλλον τῷ δεξιῶ συνάγεται (ἡ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν συναγωγή πὸ3. 8716 }10) πλδ1}. 904}1ὅ. λαϑά. 989 
ν82. 618. 958 821. συγκλείονται οἱ ὀφθαλμοὶ παρὰ τὸ μὴ 
ὑπάρχειν ἔτι νοτίδα, τοῖς ἐξ ὕπνυ ἀνεστηκόσιν ἐπικρέμανται 
τὰ ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς πὸϊ. 816 485. Φ6. 811518. τὰ 
ῥευματικὰ εἰς τὸς ὀφθαλμός, πημαίνει τύς ὀφθαλμὸς τὸ ἐν 

τῇ κεφαλὴ περίττωμα γινόμενον" διὰ τί ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
αἱ ὑλαὶ λευκαί" οἱ τὸς ὀφθαλμὸς διὰ συχνῶ χρόνυ κινῶῦντες 

ἔχοντές τε βάμμα λευκώματος ἐπὶ τιὺ ὀφθαλμῷ πλαῦ. 
951 025 (Οτῖθαβ 1 668), 28. 82. 889 "21, 25. 7. 890 584, 
8ὅ. Φθ. 818 527. ὀφθαλμοὶ φλεγμαίνοντες ἕλκυσιν ὑγρό- 
τητα Ζικ1. θ84 522. αἷμα ἀφιέναι ἐκ τῶν ὀφθαλ μὴν, τὸν 
ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐκκόπτειν, ἀραιόμενοι οἱ τῇ ὀφθαλ μῶ πόροι 
ὑπὸ τῆς πληγὴς Ζιι1. 809 "24, ζ18. ὅ18 ὑ14. πεϑ1. 884 
084. οἵ 92. 889 "28. οἱ ὀφθαλμοὶ ὁ τὰ περὶ τὴν ἔδραν 
ἐπιδήλως συμπονεῖ" ὁιὰ τί ἐὰν ἀφροδισιάζη ὁ ἄνθρωπος οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἀσθενῦσι μάλιστα πὸ2. 876 "5, 8. 82. 880 58, - 
σὲ μέλ τὸ λευκὸν ἀγαθὸν πρὸς ὀφθαλ). μάς, τὰ ἔγχριστα 
εἰς τιὸς ὀφθαλμὸς χρώματα, οἱ ἰατροὶ τῷ ἄνθει τὰ χαλκῦῶ 
ὼ τὴ τέφρᾳ τὴ Φρυγίᾳ χρῶνται πρὸς τὰς ὀφθαλμείς, οδτγ- 
8000 118 φάρμακον ὀφθαλμῶν Ζι40. 6218. ΖγβΊ. 14159. 
θ58. 88481, 22. 

6. οἱ τῶν ἐμβρύων ὀφθαλμοί. περὶ ὀφθαλμῶν πῶς γέρον- 
ται ἡ δι ὅ τι καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν τελευταίαν λαμιβανησι τὴν 
ἀγρθ νειν Ζγβ6. 148 082, 84,144 521,59. οἱ τῶν ἀνθρω- 
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πων καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων μέγιστοι. μέγιστοι ἐξ ἀρχὴς 
φαίνονται ὃ πεζοὶς ὺ πλωτοῖς ὺ πτηνοῖς, ἐπὶ τῶν ἐχ σκω- 
λήκων γινομένων τὰ κάτω μείζω πρῶτον, οἱ δ᾽ ὀφθαλμοὶ ἢ 
αὶ κεφαλὴ ὕστερον 2γ86. 148.88. Ζιη 8. 588 "19. ζ 18. 
561.088. ὀφθαλμοὶ ἐπὶ τοῖς “γόνασιν {κεῖται Ζιη8. 586 "8. δ 
ὀφθαλμοὶ ἐ ἐν τῇ γενέσει ,πηράμενοι, ΒΥῺ ἐν τῇ γενέσει πηρσ- 
μένης τῆς φύσεως, πεπήρωται τὰς ὀφθαλμός Ζιὸϑ. 5838512. 
α9. 491 084. ι84. 620 81, 4. ἀθ ρῃ]]ογαπι ρ ΑἸ] πδοθογάτα 
ὁΟ8}}5 ἰπ ονοὸ ν Ρ 548 318. 

7. ὀφθαλμοὶ ἦθυς σημεῖα. βελτίστυ ἄθυς σημεῖα, οἱ μέσοι, τὸ 
τῶν ἀτενῶν ὁ ἀβέβαιος. τῶν σχαρδαμυκτικῶν. ὸ ἀναιδής 
Ζια10. 492 84,10, 12. οἷς οἱ ὀφθαλμοὶ γλαυκοὶ ἢ ἥ λευκοί, 
ἄγαν μέλανες. δειλοί" οἷς οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπιφοινίσσοσιν, ἐκ- 
στατικοὶ ὑπὸ ὀργῆς (ὀργιζόμενοι τες ὀφθαλμὲς μᾶλλον ἐ ἐπι- 
διδόασι πρὸς τὸ ἐρυθριᾶν, τοῖς ὀργιζομένοις οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπι- 16 
φοινίσσονται)" ὅσοις ὀφθαλμοὶ μικρὸν ἐγκοιλότεροι, μεγαλό- 
ψυχοι. οἷς ἐπὶ πλεῖον. πραεῖς" οἱ τὺς ὀφθαλμὲς μικρες 
ἔχοντες μικοέψυχοι" οἱ κοίλυς ὀφθαλμοες ἔχοντες κακὥργοι 
φθ. 812.385, 371,8, 81118, 22, 25, 26. πλαϑ8. 951}9, 
ββ8. 9619, 15. --- ὀφθαλμοί, ἐν οἷς ἡ αἰδοὺς κατοικεῖ, ἐν 20 
ὀφθαλμοῖς αἰδευύς (οἴ παροιμία) Ῥβό. 1384 486. [91.1492 
286, πλαϑ. 9687 ων 8.961 310. οἷ; τὸ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
οἷον κυστιὲδες προκρέμανται οἰνόφλυγες φθ. 81118. 1ὅ. 

8. ἀϊοθπάϊ ἀβα8. ὀλίγον πονηρὸν παρορᾶται, πολιὴ δὲ γι- 
νόμενον ἐν ὀφθαλμοῖς μᾶλλόν ἐστιν πζ 4.1819 519. ἐν 26 
ὀφθαλμοῖς φαίνεσθαι Ῥββ8. 1886 "τ. τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐν ὀφθαλ- 
μεὶς φαινόμενα Οβά. 28111. ἡ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἀρχον- 
των παρεσία ἐμποιεῖ τὴν ἀληθινὴν αἰδῶ Πη 12. 1381.840. 
τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς, οοπὶ 378 τὰ ἐν φανερῷ Ῥα12. 1872324. 
βο. 1384 388. τεθῆναι πρὸ ὀφθαλμῶν σϑ18 24. --- ὀφθαλ- 90 
μὲς πολλὸς οἱ μόναρχοι ποιῶνται αὐτῶν ΠγΎ16. 1381 029, 
δύω ὄμμα "21. 

ὀφθαλ. μοφανής. ἐκ τύτων συγκρίνεσθαι τὶς ὀφθαλ μοφανεῖς 
᾿ τὰς αἰσθητὸς ὃ ὄγκες 202. 151417. 

ὀφιοδείρες ἡ Πυθία τὸς Λάκωνας προσηγόρευσε 834. 833 865 
421. Γ0Ὁ Δρίδορῃ Ρ 845. 

᾿φιῦσσα ἐκαλεῖτο ἡ Κύθνος ἢ 419. 1556 26. 
ὄφις. εἶδος τι Ζιβ15. 505 81. (Μ54. 841. τὸ τῶν ὄφεων 

γένος ἅπαν, τὸ τῶν ὄφεων γένος Ζιγ1. 509 Ρά, 611314. 

αθ. 490 024. βι4. 508 "8. 17. 508 38. Ζγαϑ. 110 16. δ1. 40 
765 "84. 8.110 825. τὸ πλεῖστον γένος, οἱ πλεῖστοι, τὰ 

ἄλλα γένη (ψοτοκεῖ, ἔχις δὲ ζῳοτοκεῖ) Ζγβι. 1824, Ζμδ2. 
616}21. Ζιγ]. 511 51ὅ. τὸ τῶν ἄλλων ὄφεων γένος Ζγβι. 
782 028. τρίθυυν ἰπῦοτ τὰ ἔναιμα. τὰ ζῷα τὴν φύσιν 
Ψυχρα, τὰ ὠοτόκα, τὰ χερσαῖα Ζιβ14. 508 Ρὅ. δ. 5838 415 
421. μκχὅ. 466 019. πνθ. 484 380. Ζπ7. 1707 Ρ28, τὰ φ.- 

λιδωτα αν10. 415 928. Ζιχθ. 490}24. β17. 508811. θά. 
δ94 84, 16: 599.481. 11. 800}28. Ζαγ8. θΤΊ ΣῈ; τὰ 

ἄποδα. τὰ ἄποδα Ε μακρά, ὅσα τῶν ἐναΐ μων κατὰ τὸ μῆ- 
κοξ ἀσύμμετρά ἐστι πρὸς τὴν ἄλλην τῷ σώματος φύσιν" δ0 

Ζιε4. 540 238. β14. 506 "12. Ὑ]. δ09 Ῥὅ. Ζμὸ!1. 676524. 
Ζπ4. 105 27. 8. 1708 316. 9. 709 824. Ζγβ1. 7182 "8, τὰ 
τρωγλεδυτιιά Ζια]. 488 324. 611. 010 312 Αὐθ, τὰ ἀγε- 
λεύθερα (ἐλευθέρια οἱ 8, οἴ 5[88ν σαμηβ Φαμγ, 1884} 486) 
δ ἐπίβυλα Ζια1. 488 Ὀ16, τὰ παμφάγα, ἢ γὰρ σαρκο- δδ 
φαγα ἢ πόαν ἐσθίησιν, τὰ ὀλιγοπότα ΖιθΑ. δ9455, 1. -- 
ἕν μόνον γένος ἐστὶν ἄπουν. τὸ τῶν ἤφεων" ἅπεν φύσει ἐστὶν 
ἔναιμον πεζόν. ἡ αἰτία τὴς ἀποδίας Ζμὸ11. 890 514, 15. 
18. 696 411. Ζιαθ. 490 028, Ζπϑ8. τοῦ 9. ἣ τῶν ὄφεων 

φύτις ὁμοία ἐστὶ σα ρῳ μακριὺ [ , ἄποδι. ἐστὶ συγ- 60 

“ενὴξ τοῖς τετράποσι μὲν ὠοτόκοις δὲ τῶν ζῴων: ἔχωσι πα- 
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βαπλήσια. σχεδὸν πάντα τῶν πεζῶν καὶ δ φοτόχων τοῖς σαύροις" 
τὰ πρανὴ δ τὰ ὕπτια παραπλήσια τοὶς σαύροις Ζγαθ. 111 

"86. Ζμδι. 616 "25, 26 [μδηρῖς. Ζιβι1. 508 39,11. ἢ τῷ 
σώματος μορφὴ ὦἦσα μακρὰ ὼ στενή, σῶμα μακρόν, ἡ 

ὑγρότης τῷ σώματος Ζμδ1. 616 "6. ΖΙγ1. 511518. Ζγαΐ. 
118.380. λιχνότατοι τῶν ζῴων Ζιθ4. 594 56. 

1. περὶ τῶν ὄφεων καθόλυ. α. ἄθθον Ρατὺ οουροσῖβ. ῥύγ- 
χος, τὸ ὀξύτερον στό μα τῶν ὄφεων Ζιι.81. 621 85, 6. ἀθηΐθ8: 

καρχαρόδοντες πάντες. τὰ τῶν ὄφεων δήγματα πολι) δια- 
φέρεσι Ζιβιι. δ08 νῷ, θ29. 607521. δάκνειν, καὶ δάκνειν, 
ἀδικεῖν σφόδρα, μὴ ἀπέχεσθαι θ142. 846 ."13. 149. 845}9, 
11.150. 845 514, Ἰϊηρυα: ἡ γλῶττα 'μακρὰ ἡ δικρόα, 
δικρόα ὼ ἐπ᾿ ἄκρυ τριχώδης πάμπαν Ζμβιτ. 660}6- 
10. δ11. 691 460, δικρόα ἡ γλῶττα. ἄκρα, γλῶττα λεπτὴ 
ὸ, μακρὰ ἢ μέλαινα ὼ ἐξέρχεται μέχρι πόρρω" ἡ ἴυγξ ἔχει 
τὴν γλῶτταν ὁ ὁμοίαν τοῖς ὄφεσιν, ἔχει γὰρ ἐπὶ ἱ μῆκος ἔκτασιν 
ἢ ἐπὶ τέτταρας δακτύλως" δοκεῖ εἶναι ὑπὸ τὴν ἀρτηρίαν 
Ζιβιτ. 508 .319,20.22,26. 12. 504214. λέγυσι τὰ ὄμματα 

φύεσθαι πάλιν 'Ζιβιϊ. 508 "5. οἴ Απρρ Οατγεῦ οὰ Βροκδι 
126. τὸς πόρυς ἔχυσι τῶν μυκτήρων πρὸ τῷ στόματος 

Ζμβις 8. θ669586. ἴδιον πρὸς τὸ συγγενὴ τῶν ζῴων ὑ ὑπάρχει 
τοῖς ὄφεσι τὸ ̓  στρέφειν τὴν κεφαλὴν (τὸν τράχηλον) εἰς 

τὔὄπισθεν ἠρεμῶντος τῷ λοιπῷ »σώματος, Ζμὸλι. 691 582. 
Ζιβι3. 504 5160. 6. 612 385. ἥκιστα ὁ ὄφις δόξειεν ἂν ἔχειν 
αὐχένα. ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον τῷ αὐχένι Ζμδιι. 691 029. ἡ 
ἄκανθα, ἀκανθώδης ἡ τῶν ὀστῶν φύσις, ἀκανθώδης ἡ ῥάχις 
Ζιγ1. 511 520. 7. 516}20. Ζμβϑ. 658 520. πλευραὶ τριά- 
κοντα ΖΙβ17. 608 "8. οὗ Απρς Οατγϑὺ 126. σάρξ Ζμγ8. 
611 320. φολίς θ164. 846 14. ἐκὸδύνυσι τὸ ) δέρμα, τὸ κα- 
λιϑίμενον γῆρας, αὶ τῇ ἔαρος ὅταν ἐξίωσι ᾧ τὸ μετοπυίρυ 
παλιν, πῶς θ66. 885.3928. ΖΙΕ17. ὅ49}20. 617. 660 "28, 
21-83. 1,6ῃ2 486, 1389. κέρκος, αἱ κέρκοι ἀποτεμνόμεναι 

φύονται Ζιθιτ. 600 082. βιτ. 5087. --- ἐπὶ τῷ φάρυγγος 
ἡ καρὸία μικρὰ (μακρὰ εἱ Α0Ὁ) δὲ τὺ νεφροειδής Ζιβιτ. 
508 380. οἵ δ Ι 226. ἔχυσιν ἀρτηρίαν σφόδρα μακραν, καὶ 
ἀρχὴ τῆς ἀρτηρίας πρὸς αὐτῷ τῷ στόματι Ζιβιτ. 508 ΤΙΣ 

19. πλεύμων σομφός, ἁπλῶς, ἰνυΐϑει πόρῳ διηρθρωμένος ὴ 
μακρὸς σφόδρα αὶ πολὺ ἀπηρτημένος τῆς καρδίας Ζιβιτ. 
508 "82. θ4. 594 38. αν10. 4715 "19, 28. στόμαχος λεπτὸς 
ὰ μακρός Ζιβ11. 508 518. θ4. 594 "21. ἔχυσι τὴν κοιλίαν 
οἷον ἔντερον εὐρυχωρέστερον ὁμοίαν τῇ τῶ κυνός, ἔντερον 
μακρὸν ὦ λεπτὸν ὼ μέχρι τὸ τέλος ἕν᾽ Ζ.βι1. 508 "28, 29. 
τὰ σχήματα τῶν σπλάγχνων μακρά, ἅπαντα διὰ τὴν στε- 
νότητα ἡ τὸ μῆκος στενὸ ὶ μακρὰ τὰ σπλάγχνα Ζμὸδι. 
6168. Ζιβ17. 508 51ὅ, τὴν χολὴν ὁ μοίως ἔχυσι τοῖς ἰχθύσι 
Ζμὸ. 616}21. Ζιβιτ. 508 58ὅ. “ὑπόζωμα. ἧπαρ μακρὸν 
ἢ ἁπλᾶν, σπλὴν μικρὸς ἢ στρογγύλος Ζιγι. 11.821. βι 1. 
508 584 (Οὰν Ἰοφοηβ ΙΝ 2, 686). κύστιν ὑκ ἔχασιν,  γί- 
νεται περίττωμ᾽ αὐτοῖς ὑγρόν Ζμδι8. 697518. γ8. 671 

421. ὄρχεις ἐκ ἔχυσιν Ζγαῖ. 118518. δ1. 1765384. Ζιγ1. 
509 Νά, 16. δδ. 54028. βι7. 608312. Ζμδ18. 697511, 
ἀλλὰ δύο πόρυς, εἰς ἕν συνάπτοντας, πόρυς δύο ἀπὸ τὸ ὑπο- 
ζώματος ἠρτημένυς ἐφ᾽ ἑκάτερα τὴς ῥάχεως συνάπτοντας 
εἰς ἕνα πόρον ἄνωθεν τῆς τὸ “περιττώματος ἐξόδυ, πόρον δὲ 
τ περιττώματος ὸ τῶν περὶ τὴν γένεσιν τὸν αὐτόν, πόρυς 
μόνον δύο σπερματικις" τὸ μῆκος τῶν πόρων Ζιβι1. 508 

8412. Ὑ1. 6809 "17. ε. ὅ40 581. Ζμὸδ.18. Θ97511. Ζγα 8. 

Τ16}16, 324. 4. 117518. 71. 718 220, 88. ὑστέρα μακρὰ ἢ 
δικρόα, ἄοβον ΖΙβ171. 808 518. ὙἹ. 611 318. --- ὁ. ἀθ 8δγ- 
Ῥϑηῃύϊυτῃ ποῖα, οοου!αύίομθ, δ 110. νἱοῦα, ροΐα. πῶς κι- 

νᾶνται Ζιαδ. 490 481. Ζ471. 1071 Ῥ27. τοῖς ὄφεσιν ἐν ταῖς 
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καμπαὶς τῇ σωματός ἐστιν καὶ ἀρχὴ τῆς κάμψεως Ζπιο. 
109 089, πῶς χρῆται τῇ γὴ᾽ ὁὀεῖ νοεὶν ὼ τὸς ὄφεις χινο- 

μένυς ἐπὶ τῇ γὴ λορδείς Ζιαδ. 489 Ρ29. Ζπτ. 101 Ὁ21, 108 
Ἀ1, Ζμὸ 18.690 8. αὐτῷ τῷ σώματι διαλήψεις ποιϑίμενοι 
προέρχονται, κυμαίνοντες ἐπὶ τῆς γῆς προέρχονται Ζπά. 105 ὁ 

Β26, 9. 709 "20. τῦτον τὸν τρόπον νέσσιν ὄνπερ ἐπὶ τῆς γῆς 

ἕρπυσιν, νέσσι ὁμοίως ἢ ὅταν κινῶνται ἐπὶ τὴς γῆς Ζμδ18. 
696 39. Ζπτ. 108 39. --- φωλῶσι, τὴν τῶν ὄφεων κατα- 
δυσιν χειὰν εἴρηκεν ̓ Αρ. Ζιθ15. 899581. [884.1584 315. 
--- ἀφίησι συριγμμόν Ζιδ9. 5386. -- νἱοίυϑ, τηοάα8 6ο- 10 
τηρἀοηαϊ! Ζιθά. ὅ94"16, 18,18, 1. σαρκοφάγοι Ζιθά. 594 
"12. δύνανται ἄσιτοι πολὺν χρόνον ζῆν, πρὸς τὸν οἶνον ἀκρα- 

τεῖς Ζιθ4. ὅ94522, 9. -- ς. ἡ τῶν ὄφεων γένεσις Ζιζι. 
558 08. τὸ τῶν ὄφεων γένος ἔχει πρὸς τὰ σελαχη δ πρὸς 

ἄλληλα ,διαφοραν Ζιγ1. ὅ11.514. οἴΖμδι. 610 086. οἱ ἀρ- 15 
ρένες. δύο πόρος ἔχυσιν, οἱ γίνονται βορῶ πλήρεις περὶ τὴν 
τῆς ὀχείας υἵραν, ὦ προῖενται ὑγρότητα γαλακτωὸη πάντες 
Ζιεῦ. 540580. Υ Βυρτβ Ρ ὅ49 θ52. περιπλεκόμενοι τοῖς 
ὑπτίοις πρὸς τὰ ὕπτια, περιελίττονται ἀλλήλοις ὥστε δοκεῖν 

ἑνὸς ὄφεως δικεφαλιν εἶναι τὸ σῶμα πᾶν, περιπλοκῇ ποιῦνται 20 
τὴν ἐχείαν Ζιεά. 8401, 3, 4. ὀχεύονται περιελιττόμενοι σὶ 

περιπλεκόμενοι) ἀλλήλοις, περιπλέκονται ἀλλήλοις διὰ τὴν 
ἀφυΐαν τῆς παραπτώσεως, μικρᾷ προσαρμέττοντες μορίῳ" 
ὐκ εὐσυνώρμοττοί εἰσιν" ἐπεὶ ὑκ ἔχυσι μόρια οἷς περιλή- 
Ψονται ἀντὶ τύτων τῇ ὑγρότητι χρῶνται τῷ σωματος πε- 535 
ριελιττόμενοι ἀλλήλοις. Ζγαῖ. 128517, 217-80. δοκῶσι βρα- 
δύτερον ἀπολύεσθαι τῶν ἰχθύων, διὰ τίν᾽ αἰτίαν Ζγαῖ. 118 
482, ἴσχει τὸ κύημα μακρόν Ζιζ 11. 511 380. ῳοτοκεῖ ὼ 

πολυτοκεῖ Ζιε84. 5658 Ὁ]. αὖ. 490 ΩΣ Ζγὸ 8.110 324. 
υὐοτοκεῖ δὴ τὸ τῶν ἄλλων ὄφεων γένος (ἔξω τῶν. ἔχεων) 30 

Ζγβι. 182 028, τέλειον τὸ ἰόν Ζγβι. 1833», 5. τὰ υὐὰ 
ἀλλήλοις συνεχῆ, κατὰ στοῖχον, στοιχηδὸν ἐγ γίνεται Ζιεϑ4. 
5581. Ὑ1. 511822, 21. Ζγδϑ. 110 326. οὗ ΒαοΓ Επί- 
πολυ τς ἀρνουων 1 100.--- ἐ. τηϑρηϊτυάο, τέρατα. μείζω 
τὼ θήλεα τῶν ἀρρένων Ζιὸ 11. 588 3221. οἱ μεγαΐλοι, οἱ πάνυ 85 
μεγάλοι, λίαν μακροὶ ὄντες Ζμδι1. 691.518. Ζιθ39. 607 
181. Ζγαῖ. Τ18.ν29. ἐν τοῖς θερμοῖς τόποις μακροί μκὅ. 
466}20. --- ἤδη ἢὶ ὄφις ὦπται δικέφαλος Ζγὸ8.1710524, 
βοὰ ο Ζιεά. 640. "8. --- ἐ. νοπμῖῖο Ζιθ4. 594."10. οἱ δὲ 
λαμβαΐυσι τὰς ὄφεις (ὀχοπιρίαπι τῆς δι’ ἄγνοιαν ἀνδρείας) 40 
γεγ1. 1229 218. --- Λ' φίλοι, πολέμιοι... Τμϑηξ 488, 1841. 
φίλοι ἀλώπηξ αὶ ὄφις Ζιι1. 610512, -- ὁ τριόρχης κατ- 
ἐσθίει τὰς ἔφεις, τροφὴν ποιεῖται τὰς ὄφεις ὁ ἀετές Ζι1. 

609 394, 25, 5. οἔἱ 215. 1527 084. ὄφις γαλῆ καὶ υἱ πο- 
λέμιον Ζ11. 609 538, 80. οἴ Βθοκπῃ Απιὶρ Οαΐγεῦ θ9. 711, 46 
Εἷδὲ παῦ νοϊὶ 184. ἡ ὀσμὴ τῷ πηγάνν πολεμία τοῖς ὄφεσιν 

Ζιιθ. 612 529. πολλοὶ καὶ Ἂ τὴν ἀκρίδα. σι ἀσπίδα, ἰκτίδα ΔυὉ) 
ἑωροΐκασιν ὅτι. ὅταν μάχηται τοῖς ὄφεσι, λαμβάνεται τῷ 
τραχήλυ τῶν ὄφεων Ζιιθ. 613 384 Αὐῦ. --- ὄφεσιν ἐχθρὰν 
εἶναι τὴν ᾿Αστυπαλαιέων γὴν ἢ 8334. 1532 4, (0 11 167. 50 
ΑΖι 1118.11. ΚαΖι14, 56. 80.179, 10. Μ808. ἴζ6ῃ2 
Ζοοὶ ἀον αἀτὰ Βὕπι 484.) 

2. ὄφεων εἰδη ἢ δια φοραί (ο Ῥυππόν!! οὲ Βίδγου. Ετρέ- 
το]ορίθ ΨΙ 1854). α. τὸ μὲν γὰρ πλεῖστον αὐτῶν χερσαϊόν 

ἐστιν Ζ2βι4. 505 6, 8. ἢ 810.) -- δ. ὀλίγον τὸ τῶν ἐνυ- δ5 
δρων ἐν τοὶς ποτίμοις ὕδασι διατελεῖ Ζιβ14. 505 "7. (Μ 810. ) 

«τ ς, οἱ ὕϑροι, ορρ οἱ ἄλλοι Ζιβ11. 508 ὈῚ ν Ὦ ν. --- ἡ. ὄφις 

ὁ θαλάττιος Ζιιϑτ. 6315 Αὐῦ. γένη πολλὰ τῶν θαλαττίων 
ὄφεων ἐστὶ ὸ χρόαν ἔχυσι παντοδαπήν. εἰσὶ ὶ θαλάττιοι 
ὄφεις παραπλήσιοι τὴν μορφὴν τοῖς χερσαίοις ταλλα, τὴν 80 
κεφαλὴν ἔχυσι γογγροειδεστέραν, ὁ γίνονται ἐν τοῖς σφόϑρα 

ὀφρύς 

βαϑεσιν Ζιβ14. 50510, 8, 9, 11, 18. (Μαγαοπα ορῃϊβ Γ 
γ6] Απιπιοάγίθβ Ἰοδίδουβ ϑδ:. Οὐ. ἔογὺ Ορῃίϑαγιι8. οο]υδτίπυβ 
ΑΖι {119,11}, 9Γ Ε91. ΚαΖι 79, 1. Μυγδθῃᾶ ΒΘΓΡΘῃ5 1 
580. 181,4.) --- ε. ἐν Κυρίῳ τῆς Κύπρυ ὄφεων τι ἡένος, 

ἀθβοῦ 8145. 845 810. ((Ο]υθ 6. δμμηοάγίοθ 7, Βοίοη ἰὔϊμαγαῦ 
208. Νιποροϊοπρα δὶὶ ΒΥ όπορβ τηϑῦῃι αὐδάγ οὐ βϑῦρ 1693 
Ρ 3382. μΒοάϊθ ἄσπικ Ἠββεϊψαίϑὺ ἈΡ Βοοκῃ 820. .) -- δ κε- 
ρατοφόροι οἱ περὶ Θήβας ὄφεις. ἔχοντες ἐπανάστασιν ὅσον 
προφάσεως χάριν Ζιβ1. 500 34 Αὐδ. οΓ Ηδτγοάοι ΠΠ 714. ((6- 

ταϑῖθϑ δεδυρθϊβουβ ΟΠ 110. 8. Οὐ. ΑΖι Ι 118, 19 -- 
4: οἱ τυφλὴ ἵναιὶ ὄφεις ἔχυσι διάφυσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα ὶ τὸ 

ἦτρον, (τῆς χαλκίδος) τὸ χρῶμα ὅμοιον τοῖς τυφλίνοις ὄφετιν 
Ζιζ 18. δ561}25. 624. 604 "25. οὗ [00 Ῥγοὶ 218. Αὐδοτὶ 
τἀαϊαπιοης 11 496. (Απρυΐβ ἔγαρ 8 δι. Μ 808. 809. (τ. 
80.184, 15. μοάϊο Τοβιηὶ Βεϊοη. ᾿δοογία ἀρὺϑ Ῥαϊ!. 58 Π 
481. [οτ ΤΥΡΆΪΟρ8 ἥδνθβοθηβ ΑΖΙΙ 118, 118, οὗ Βοτν ἀβ 
δὲ γ᾽ησοηΐ 72.) --- ᾿. ἐν Θεσσαλίᾳ ὁ ἱερὸς καλν μενος ὄφις, 

θηρίον, τῷ μεγέϑει ὠ μέγας ἀλλὰ μέτριος. φανή, ᾿ποϑῃ- 
ταῦϊο 9151. 84516, 18,320, 22, 35, 80 Βοοκαι. οἵ ἤοβθ Ατ 
Ρ8 848. ἔστι τι ὀφείδιον, μικρόν. ὃ καλῶσί τινες ἱερόν" ἡἱ- 

νεται τὸ μέγιστον πηχυαῖον ἡ δασυ ἰδεῖν Ζιθ29. 601 530. 
(ϑδογαπι νοτ8 ὙΒοιηδθ. (Υ̓ΓᾺΒ βῖνθ βθῦρθῃβ αὐάθπι, 4.6πὶ 
Οταθοὶ δἰ κυπθὴν ἀϊοιπῦ, ΑἸ ογίο. οδοίθια ν᾽ησθηῦ 5ρ6ς ἠδὲ 
30, 48. 51.688. ,Ῥοϊαθοῦ «διμπιοάγίεβ νεῖ Ὁ Αδβου]δρὶϊ 85.) 
- ὦ κἡὶ γαλὴ μάχεται τοῖς ὄφεσι μάλιστα τοῖς μυοθύραις 
Ζιιθ. 612 08. οὔ κατ᾽ οἰκίαν εἰσὶν ἀμφότε α (ὄφις δὺ γαλῆ) 
Ζιι1. 609 029. 6. 613 328. --- ἀ. οἱ παρα τοῖς φαρμακο- 
πώλαις τρεφόμενοι Ζιθ4. 594328. -- ἰ. ἐν Λακεδαίμονι 
κατα τινας χρόνας “γενέσθαι πλῆθος ὄφεων θ24. 882 818. --- 
γπ. περὶ Θετταλίαν μνχμόνευυσιν. ἔφεις ζῳογονχθῆναι τοσύτος 
ὥστε, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν πελαργῶν ἀνηρᾶντο, ἐκχωρῆσαι ἄν 
αὐτῆς θ58. 882 814 Βοοῖκαι. οὗ ἔοβθ Ἀγ ΡΒ 384. 5 Ὑβιθορὴγ 
ΙΥ̓͂ 814. --- η. ὄφεις, περὶ τὸν Εὐφράτην θ150. 848 Ρ10. -- 
ο. ὄφις ὠφθη ἐν Πάφῳ πόδας ἔχων δύο ὁμοίως χερσαίῳ 
κροκο ἐδείλῳ Γ820.1532594. -- ». λέγονται (Πεγοὰ 1158. 176) 
εἶναί τινες ὄφεις τοιῦτοι (πτερωτοί) πεοὶ Αἰθιοπίαν Ζια 5. 490 
511. ((σὶ Ὄγαςο νοΐβη8β 80. ον. Μ809. 88.) --- φι ἐν τὴ Διβύη 
τὸ τῶν ὄφεων μέγεθος γίνεται ἄπλατον Ζιθ28. 606 59. (Οἴκθα, 
1518 1827 ῃ 501 οὐ 502. Βοᾶ σοπϑίσϊοῖογ δὲ 601. Οτ. ἕοτί Βοᾶ 
οτθἰφα]αία εἱ  ΒΙΘΤΟΔῚΥ, Ρ ΐοα ΙμοὴΖ 487, 1889. ) --τ- τ. πρηστύ- 
ρων ἥ τινυιν ἄλλων μεγάλων ὄφεων σπείραμα θ180. 848 583. 
--- οΥΓ οὐϊδπι ἀσπίς 3. δράκων 2 οὗ 8. ἔχιδνα. ἔχις (υὐἱ 8ἀ- 

ἀι8 Ζμὸ1. 676 "86). πρηστίρ. σήψ. ὔϑρος, χαλκίς. ὀφείδιον. 
ὀφιυΐδης. ἔγχελυς καὶ ὅσα ὀφιωὺ ὅη; οἱ ὀφιυίδεις, τῶν ἰχθύων, 

ὅσα ἐστὶ μακριφυέστερα ἢ ὀφιώδη, μᾶλλον οἷον σιαύραινα. 
ΓΝ ὀφιωδη ἡ εὐμηκέστερα Ζμὸ18. 696 28,810, 6, 17. ἡ 
μορφὴ ὀφιωδεστέρα Ζπ1. Τ01 "80. 
φρυό σκιον τὸν ὀφθαλ μὲν Πλάτων ἐκάλει τζῶ. 140 54. 
φρύς. αἱ ὀφρνες βοηθείας χάριν, τῶν καταβαινόντων ὑγρῶν, 
ὅπως ἀποστέγωσιν ον ἀπογείσωμα τῶν ἀπὸ τὴς κεφαλῆς 
ὑγρῶν Ζμβι5. 658 "14, 15. οΥ Θαἴθῃ ΠῚ 190, 908. συγ- 
γενεὶς (αἱ τρίχες) αἱ ἐν τῇ κεφαλὴ ὸ ταῖς βχλεφαρίσι ὶ 
ταῖς ὀφρύσι, κεφαλὴ ᾧ ὀφρὺς ἡὶ βλεφαρὶς συγγενικαὶ τρ' χες 
ΖΙγ11. 518.521. πὸ 18. 818 Ρ27. ν κεφαλή ρ» 386582. ὑπὸ 
τιὴ μετώπῳ ὀφρύες διφυεῖς" ὧν αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλακῦ 
ἤθυς σημεῖον, αἱ δὲ πρὸς τὴν ῥῖνα τὴν καμπυλότητ᾽ ἔχυσαι 
στρυφνῦ, αἱ ὸὲ πρὸς τὸς κροτάφυς μωκῷ (μώμυ Θαίθα 1 
196) καὶ εἴρωνος, αἱ δὲ κατεσπασμέναι φθόνυ. οἱ τὰς ὀφρὺς 
κατεσπασιμένοι Ζιαϑ. 491 "14. φο. 812}26. ὑπὸ ταῖς ὀφρυ- 
σιν ὀφθαλμοί Ζιαϑ. 491 }18. εἰσὶν ἐπὶ συνθέσει, ὀστῶν, διὸ 
αὶ δασύνονται πολλοῖς ἀπογηράσκυσιν ὅτως ὥστε δεῖσθαι 



᾽ , 
χει 

κυρᾶς Ζμβ 1. 658}19. ΖΙΎ11. 6187. πὸ 18. 81828. 
τὴν ὀφρὺν δεξιὰν αἴρωσι μᾶλλον ἢ ἐπικεκαμμένην ἔχυσι 
τῆς ἀριστερᾶς μᾶλλον Ζμγϑ. 611 082. τὰς ὀφρῦς λευκάς 
χϑ. 198581 (Ρτβδιὶ 148). λέοντος ὀφρὺν εὐμεγέθη, μέτω- 
πὸν πρὸς τὰς ὀφρῦς νόον, οἷον νέφος ἐπανεστηκὸς φῦ. 809 
820, 21. φλέβες ἐκ τῇ ὀφθαλμὰ παρὰ τὴν ὀφρὺν νῚ] Ζιγ2. 
511 δ ν ὀσφύς |Ρ 888 565. 

ὀχεία. καταχρῆται ἡ φύσις τῷ αὐτῷ μορίου ἐπί τε τὴν τῆς 
ὑγρὰς ἔξοδον. περιττώσεως ἣ περὶ τὴν ὀχείαν, ὁμοίως ἕν τε 
τοῖς θήλεσι ἢ τῶν ἀρρένων Ζμδ10. 689 57. τίσιν ὁ πόρος 
εἷς τῆς τε ξηρᾶς περιττώσεως ᾿ τῆς ὀχείας Ζγαι8. 120 

428. τὰ ὄργανα τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν ὀχείαν, βγα τοὶ δρ- 
γανα, πρὸς τὴν πρᾶξιν τὴν γεννητικήν Ζιβι. 800 31ὅ. ε2. 
589 "20. ἡ θέσις χρήσιμος πρὸς τὴν ὀχείαν Ζμδιο. 689 
"82. διαφοραὶ παντοδαπαὶ περὶ τὰς ὀχείας Ζ2γγῦ. 7180 84, 

εἰσὶν αἱ ὀχεῖαι ὅθ᾽ ὅμοιαι πᾶσιν ὅθ᾽ ὁμοίως ἔχυσαι, διαφέ- 
ρυσι ὦ κατὰ τὴν ἡλικίαν τὰ ζῷα πρὸς τὴν ὀχείαν Ζιε2. 
889 518. 14. δ44 512. ὀχεία, εοηΐ συνὸνασιμός Ζιε1 8. 849 
Β29. βγη κοινωνία ΖΎΎ 6. 158 .}20. --- ἡ ὥρα τῆς ὀχείας 
Ζιγ1. 509 "20. εὅ. 840 081, ,.ὅ 41.218, 34. 14. δ45 38. ζ1. 20 

588 ὕ10. 18. 512 δ17. ΓΩ ὥρα ὁ εὐεσθαι Ζιζι8. 512081. 
ὧραι αὶ ἡλικίαι τῆς ὀχείας, ὁ καιρός, ὁ χρόνος, οἱ χρόνοι τῆς 
ὀχείας Ζιεϑ. 542 319. 14. 545 828, 546 "2, 9. ζ18. ὅ1τ858. 

ἡ ὀχεία ῥᾳδία, πρόσφατος, ὀλιγοχρονιωτέρα., ἐκ ἐπίπονος. 
ταχεῖα Ζιβι. 500}18. Ὑ1: δ09 581. ε14. 546310. ζ. 32. 25 
5715080. Ζγαδ. 117 085. ἡ ὀχεία ὦπται, ὁρᾶται Ζιεῖ. 541 
Ρ22, Ζγγθ. 156 419, γίνεται Ζιεδ. 542 818. ζ22. 515}82. 
ΖΎΎΤ. 151 7, ἧττον γίνεται κατάδηλος Ζιεῦ. 541 512, οὔ 
528. ἡὶ ἐπὶ τύτων ὀχεία γινομένη Ζιεδ. 541 388. μία ὀχεία 
ἀρκεὶ Ζιζ 18. 578 "9. ἡ ὀχεία. διαλείπει Ζιζ 2. 5860418. Ζγοὅ. 30 
114518. Ὑ7Ἱ. 1571 )4. αἱ ὀχεῖαι συμβαίνυσι, θηλυτοκῦσι 
Ζιε14. 546.280. πιὸ ὅ. 909. 382. τὴν ὀχείαν ὑπομένειν, προτ- 
ίεσθαι, ὁὀέχεσθαι, ὁ δέχεσθαι, προτόέχεσθαι Ζιγ20. 523 58. 
ζ21. 5155160.,}18. η4. 586 38. Ζγβ8. 148521, διαφθείρειν 
Ζγβϑ. 7148 "δά, 86. μηκέτι ὁεῖσθαι ὀχείας Ζιιδ0. 682 532. 
ἄρχονται τῆς ὀχείας Ζιζ21. δ1δ 015. ε14. 54 410, 6846 "5. 
οἱ κλέπτοντες τὰς ὀχείας Ζιζ20. 514 320. τὴν ὀχείαν ποιεῖν 
Ζγα 18.128 022, ποιεῖσθαι ΖιΞ2. 8402, 11. 8. 840 528. 

4. 540 "5. ὅ. 5840 "20. 8. 8428512.,24.,}8. 19. 550}24. ζ18. 
512 56. βγπ. ποιεῖσθαι τὴν ὁμιλί αν Ζιεδ. 842 821. ποιεῖσθαι 40 
τὸν καιρὸν. τὴς ὀχείας (τὰς ὀχείας εἱ ΡΙᾺ) Ζιζ18. 518 "29. 
- περι τῆς ὀχείας ἔχει τον τὸν τρόπον, περὶ τῆς ὀχείας 
λεκτέον, εἴρηται, ἐδὲν ὦπταί πω Ζιεϊ4. 546}14.1. 839 
514. ζ18. ὅ67526.18. 571 "8. (43. 629.328. ὅταν περὶ τὴν 

σι 

δ 

ὀχετεύειν 5581 

ὀχείαν Ζιε80. 586}18, ζ2. 560}16, 20. 9. δθ4 482. 19. 
δ18 518. 20. ὅ7410. ΖγΥΊ. 151 525. π-- ἐν τῇ. ὀχείᾳ 
συνέχεσθαι, πλησιάζειν Ζιεῶ. 540.524. 8. 540 381. κι 8.811 
"84. τὴ πλεκτανη χρῆσθαι ἐν ταῖς ὀχείαις, κυΐσκεται ἐν 
τρισὶν ἥ τέτταρσιν ὀχείαις Ζιδι. 524 38. ζ19. 618 1 1.-- 
εἰς τὰς ὁ εἰας προσαΐγεσθαι Ζιε2. 540 212. --- πρὸ τῆς 

ὀχείας, πρὸ τῆς ὥρας τὴς ὀχείας Ζιζι1. 810 321. 18. 512 
10,21. --- ἐκ τῆς ὀχείας γεννᾶν Ζιε81. 586 "28. ἐξ ὀχείας 
γίνεσθαι Ζιιϑ1. 622 Ὁ17. Ζγγὅ. 155) 6, 780 328,17. 9.758 
480. κὶ γίνεται: ἐξ ὀχείας Ζιζ15. 569"17,26. 16. 670 48, 
6,12. ἐκ τὴς ὀχείας ἴσχει ῳόν, τὰ ἐξ ὀχείας γενόμενα ᾧά, 

ορΡ τὰ ὑπηνέμια Ζιει8. 549 "99. ζ2. ὅ60510. ΖΎΥΙ. 1757 
028. ὑπολείαματα ἐκ προτέρας ὀχείας ὄντα ΖγΎγ1. 151511. 
τίκτειν ἐξ, ὀχείας, ὉΡΡ ὅκ ἐξ ὀχείας ΖΥΥγ 8. 151}88, 1ὅ8 

42, 1. κυΐσκεται, πληροῖ ἐκ μιᾶς ὀχείας Ζιζ18. 518 484. 
20. 57143419.31.575518. τὸ θῆλυ ὑ ὑπὸ μιᾶς πληρῶται ὁ ὀχείας 
ΜΑΘ. 988 56. --- δια τῆς ὀχείας ΖΎΥΙ. 150 .»88. διὰ τὴν 
ὀχείαν χαλεπώτατοι Ζιζ 18. 511 "18. ἐλάττω χρόνον βιῶν 
διὰ τὰς ὀχείας Ζιζ22. 516 58. τα ἀρρενογόνα γίνεται διὰ 
τὰς ὀχείας (τὰ ὀχεῖα εἱ ῬΙΚ) Ζιζ19. δ18 584. --- κατὰ τὴν 
ὀχείαν Ζιιϑ1. 6231 826. 27. -- ἄνευ ὀχείας Ζιε19. 551829. 

ζ18. 567829. ΖΎΥΙ. 151 418. --- ἄνευ ὀχείας σύστασις κυη- 

μάτων, ΟΡΡ τὰ “γινόμενα διὰ τῆς ὀχείας ψά Ζγγ1. 150 
810, 838. --- ἄδβοῦ ἡ ὀχεία ΔΜδιμαπιδ]ΐασα., Βοπιῖηῖβ Ζιεδ. 542 
426. η4. 585 34. οὔ πι24. 898 0}12, κυνός Ζιεϊ4. 5460 3480. 
ζ20. 514 416, ἵππυ Ζγβϑ8. 148 3485. Ζιζ 18. 5713.422. 22. 
δ15 029. η4. 6885 84, ὄνων Ζγββ8. 148 821, 84, κάπρυ, ὑός 
Ζιει4. δὅ46310. ζ18. 511}18, 5718 581, ᾿ἐλέφαντος Ζιβι. 
500518. ζ18. 571 }82, καμήλι Ζιε14. 8462. 18. 511 
54, ἐλάφυ, προβάτων, ᾿βούς Ζιε14. 545.38. ζ19. 5718}17. 
18. ὅ73 "2. 21. ὅ15 818. Ανΐυπι Ζια]. 4881. ὃδ9. 686 
125. ζ2. 860 36. 9. ὅ64}10. Ζγα 4. 1117 "7. Ὑ1. 75010, 
858, 7561812. ὅ. 7506216. 6. 156019. οὔ πιϑ4. 893 012. πε- 

ριστερᾶς, κοράκων Ζιζ2. 560}25. Ζγγθ. 156}19. --- βα- 
τράχων, ὄψεων Ζιδ9. 586 518. Ζγαδ. 1711 585. --- ῬΙβοίατα 
Ζιγ1. 509 "20, 5101. εδ. 541 811. ζ11. 666. 82. 17. δὅ70 
2426. Ζγαῦδ. 111 85. 1. 750 "10. ὅδ. 756 318. 7. 151 δ2δ. 

8. 175881. κεστρεύς, ἔγχελυς, σελάχη Ζιζ1 5. 669 411. 16. 
5108. ι837. 621 826. --- Ιηβοοίοτια Ζιε8. ὅ42 818. 19. 

58022. 81. 856 528. Ζγα18. 728 Ρ2]. γϑ. 758 829. τετ- 

τίγων Ζιε80. 866}18. --- τῶν μαλακίων Ζιδ1. 524 38. 
Ε18. 54929, Ζγγϑ. 1571 082. ---- τῶν μαλακοστράκων 
Ζιεῖ. 841 822. 17. 849 .514. Ζγγ8. 151 82. --- αἱ ἡλικίαι 

τὴς ὀχείας εἱ Δα (ταῖς ὀχεύυσιν ΒΚ) Ζιε!4. 544 19 Αυδ. 
ὀχείαν ὦσι, περὶ τὴν τῆς ὀχείας ποίησιν Ζιζ 11. 510 528. 4“ δχεῖν. πὸ ὕδωρ τὸ ὀχῶν τὴν γῆν Οβ!8. 294 3838. , φέρεσθαι 
εδ. 541580. περὶ τὴν ὀχείαν Ζιδ 9. 586 526. ζ2. ὅ60 "20. 
9. 564 510. 18. 571}12, 34, 832. θ1. 688 Ρ29. περὶ τὰς 
ὀχείας Ζγα4. 1117. 12. 1729 ν14. Ζιαὶ. 4881. γ12. 819 
12. αἱ πράξεις περὶ τὰς ὀχείας, Ζιθ12. ὅϑ6 020. περὶ τὸν 

χρόνον (τὴν ὥραν, τιὺς καιρες) τῆς ὀχείας Ζιζιι. 5866 48, θ6. 80 
18. 571028, 572 318, 28, "28, 29. --- ἡ ἡδονὴ ἡ ἀπὸ τῆς 
ὀχείας Ζιζ18. ὅτι 10. ἀπὸ μιᾶς ὀχείας κυΐσκεται, γίνεται, 

τίκτει Ζγὸά. {τι Ν171. α20. 139 3δ. Ζικῦ. 681 347, 8, 10. -- 
ϑορὲς πρὸς τὴν ὀχείαν ἱκανός ΖΥΥΤ. 751 428. ἀνακαλεῖσθαι 

πρὸς 
560 518. 18. ὅ72 ᾿, 8. 27, δ18 46, 628. 601 38. ἑρμᾶν 
πρὸς τὰς ὀχείας, πρὸς τὴν ὀχείαν Ζιειά. δ46815. ζ19. 514 

418. ὁρμητικωύτερον (ὁρμητικώτατα, ἔχειν ὁρμητικῶς) πρὸς 
τὸς ὀχείας Ζιθ12. 591.529. ζ18. 518.528, 81224. --- 

τὴν ὀχείαν Ζιὸ 9. 5860 .318. ὀργᾶν πρὸς τὴν ὀχείαν Ζιζ2. 56 

εἷς τὸ ὀχώμενον. Φδ 8. 215619. τὸ ὀχύμενον ινεῖται κατὰ 

συμβεβηκός" τὸ ὀχῶν κινεῖται ἢ ὠθώμενον ἢ ἥ ἑλκόμενον ἣ ̓ 
δινόμενον Φη3. 248.529. ν19,.230, 21. τὸ ἁμαξιον, ὅπερ ὁ ὀχύ- 
μένον αὐτὸ κινεῖ εἰς εὐθύ Ζκτ. 101 84. οἱ ἐπὶ τῶν ἵππων 

ὀχύμενοι πει8. 882 38. 381. 884 "92, αἱ ψακάδες ἄνω ὀχῶν- 
ται διὰ μικρότητα μα12. 848 51. 

ὀχεῖον. ἐπεὶ ἐκ ἦν ὀχεῖον θ2. 880}7 (οὗ Βροκι 14). Ζιι41. 
68038. ἐν Κρήτη ἀκ ἐξαιρῦσι τὰ ὀχεῖα ἐκ τῶν θηλειῶν 
Ζιζ 18. 72 814. ἐπιβάλλειν τὰ ὀχεῖα τοῖς ὄνοις, τοὶς ἵπποις 

Ζγ38. 148 521 (αἀμαϊββαγίαβ δσζαθ,. ΒΘβο μα ον). - ἀ6 ανὶ- 

Ὀχ8. μεταβάλλοντες τὰ πρῶτα ὀχεῖα ὸ τὰ ὕστερα Ζγαξι. 

180 Νὰ 1. - τὰ ὀχεῖα οἱ ΡΙΚ (τὰς ὁ ὀχείας ΒΚ) Ζιζι 9. 8518 084. 

ὀχετεία. ἐν ταῖς ὀχετείαις αἱ μέγισται τῶν τάφρων διαμέ- 
νυσιν ,Ζμγὅ. 668 "21. 

μετὰ τὴν ὀχείαν τὴν καλυμένην ὑπὸ τινων καπρίαν Ζιζ18. 0 ὀχετεύειν. ἡ φύσις τὸ αἷμα δια παντὲς ὠχέτευκε τὸ σω- 

5731. μετὰ τὴν ὀχείαν κύειν Ζιε1 7. 549 814. μετὰ τὴν ματος Ζμγὅ. 668 520. 



52 ὀχέτευμα 

ὀχέτευμα. τὸ τῷ μυκτῆρος ὀχέτευμα κενόν Ζια11. 49216. 

ὀχετός. αἱ διαβάσεις τῶν ὀχετῶν Πε38. 1808 "18. ὁ ,ὐχετὸς 

ἐκπίνει τὰ ῥέοντα ὕδατα παδὅ. δὺ0 414, 

ὑδρα ὡγίαι κατασκευάζονται ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς εἰς πολλεὶς 
ὀχετύς Ζμγῦ. 6608 815. πόροι συγκεχυμένοι καθάπερ ὀχετοί 
τινες ὑπὸ πολλῆς ἰλύος Ζιγά. 515528. οὔ Ζμγδ. 668 385. 
ὡσπερανεὶ παρ᾽ ὀχετὸν τὴν φλέβα ῥένσαν Ζγβι. 14617. 
τὰ ἔχοντα πρὸ τῶν αἰσϑητηρίων εἷον ὀχετὲς πόρρωθεν αἰσθη-- 
τικά ἐστιν Ζγεῶ. 181 "8. 

ὀχεύειν (8Ππ 15, 108, 418). 1. δεῖ, α. ἀ6 πιαγίδαβ. ὁ ἄρρην, 
τὸ ἄρρεν ὀχεύει Ζιεῶ. 540 "14, 22. ὅ. 5840}28. 14. δ45 595, 

ὀχεύει τὰ ἄρρενα Σ ὀχεύεται τὰ θύλεα Ζιζ 21. 5715532. 
ε18. 844 68). ὀχεύει ὁ ϊ ἵππος, ἵππος ἔγένετο ἃς ,ὄχευεν 

ἐτῶν ὧν μ' ἡ ἀλωπηξ ὀχεύει μὲν ἀναβαίνυσα τίκτει ὁ 

ὥσπερ αὶ ἄρκτος Ζιε14. 545}15. ζ23. 576.}20, 30. 84. 080 
46. ὀχεύει ὁ νικῶν τῶν ταύρων, ταῦρος ὀχεύσας ἐπλήρωσε 
Ζιζ21. 515.320. Ζγαά4. 111 "8. ὀχεύσαντος (τὰ πωλυ)" ὡς 
ὀχεύοντος ἐπέβη. τότε μὲν συνετέλεσεν Δάπηίββαγίιιβ Ζιι41. 

683084. θ2. 880 08, ὁ ἵππος ἄρχεται ὀχεύειν, ὀχεύειν εἴωθε 
χορτασθείς, ὁ ἄρρην πᾶσαν ὥραν ἐχεύειν δύναται Ζιζ 32. 
δ15 21, 24. εἰά. 846 39, 21. οἱ κύνες) πονήσαντες μᾶλ- 
λον δύνανται οὐχευειν. πρὶν ὀχεύειν τὸς πόρας υερὸς ἔχυσιν 
(οἱ ὄρνιθες), ὅταν δὲ ὀχεύωσι σφόδρα μεγάλυς ἰσχυσιν Ζιζ20. 
514 θ29 (οῖ Απιΐβ Οδυγβὺ οἀ Βοοκπὶ 168). ὙἹ. 510 58. οἱ 
τροΐγοι πίονες ὄντες ἧττον ὀχεύυσι, θᾶττον ὀχεύσσι τὰ ἐντὸς 
ἔχοντα (τὸς ὄρχεις) Ζγα 18. 1261. 4. ΤΙΤ δ11. ᾿ δυνά- 
μένοι ταχέως ὀχευειν, τῶν ἐρωδιῶν ὁ πέλλος ὀχεύει χαλε- 
πῶς, ὁ λευκὲς ἀσινῶς Ζιεϊ4. 546 ὅ2ὸς 418. 610}88, 611 

8. τὸ μὲν τίκτον ἐστὶ ὸ γεννῶν, τὸ δ᾽ ὀχεῦον ἐκ ἔστιν" 
ἐὰν μὴ τύχη ὀχεύων, εἰς τὴν γὴν ἐκχεῖ Ζιδ11ι. 8838 819. 
χϑ. 651 587. (δ) τὰ προωχευμένα ὑφ᾽ ἱτέρυ γένυς τῶν 

ἀρρένων μεταβα ει τὴν φύσιν εις τὸν ὕστερον ὀχεύοντα" 

γίνεται κατὰ τὸ πρῶτον ἐχεῦσαν" κατὰ τὸν ὕστερον ὀχεύ- 
σαντα ἀποβαίνει τὸ γένος τῶν νεοττῶν, συμβαίνει τοῖς ὀχεύ- 
σιν ΖΎΥΤ. Τ5Τ ν8, 29. α]. 180 48, δ1, 106 "24. - 6 δος 
ὁ ἄρρην ὀχεύει τὴν θήλειαν, ἐχεύωσιν οἱ κριοὶ τὰς πρεσβυ- 
τάτας πρῶτον, ἐκ ἐὰν τὲς ἐλέφαντας ὁ ὀχεύειν τὰς θηλείας, 
οἱ ἵπποι ὀχεύσσι τὰ ἑαυτῶν 78 οἱ τιθασσοὶ τὲς ἀγρίως 
πέρδικαις ὀχεύνσι, (ὁ ἐλέφας) ὃ ἄν ὀχεύση ἢ ἔγκυον 
ποιήση Ζιε3. 889 582. 14. δ40 54, δον θ48. 22. δ716 
420. (8. 61459. 46. 680}22 (οἴ Απὶ Οατγϑὺ οἀ ΒΘοκπὶ 108). 
-- ἐν τοῖς ἱεροῖς. ὅπυ ἄνευ θηλειῶν ἀνάκεινται, τὸν ἀνατι- 
θέμενον (ἀλεκτρυόνα) πάντες εὐλόγως ὀχεύυσιν Ζιι8. 614 
48. -- ὁ. εἶᾳ, τηρὰ ὀχεύεσθαι. λέων ὁ ὀχεύει ὄπισθεν" ὀχευει 
ᾧ τίκτει αὶ πᾶταν ὥραν, οὔ ὁ λέων τίκτει Ζιζδι. 519 581, 
ΧΑ 9. ὅσα τῶν ὀρνέων καθ᾽ ὥραν μίαν ὀχεύει, οἱ ἰχθύες 
ὀχεύυτι παραπίπτοντες ὰ ἀπολύονται ταχέως. (τὸς πολύ- 
ποδας) τῇ πλεκτανη φασὶν ὀχεύειν οἱ ἁλιεῖς Ζγα4. Τ1109. 
8. 118 41. 15. 130 038. --- (τῶν περδίκων) ἐκλέψας ἐκ- 
πέμπει ἑκάτερος ἑκάτερα" αὶ τὸς νεοττὸς ὅταν πρῶτον ἐξαγη, 
ὀχεύει αὐτός (αὖθις εἱ Αὐυθ, ὁ ἄρρην αἀὰ Ο οἱ 5) Ζιζ ἃ. 
864 8324. ὅταν ἐκ τῆς νεοττιᾶς ἐξάγειν μέλλη, πάντας (πά- 

λιν οἱ Δ0}) ὁ ἄρρην ὀχεύει Ζιι1. 618 Δθρ, -- 2. Ρ888. ἀθ 
ξοιαϊ ἢ18. ὀχεύεται ἡ θήλεια. ἐλέφας, ἡ ἣ θήλεια ἵππος, ἡ κα- 
μῆλος, ἡ κύων. τὸ δὲ τοῦ ἢ αἷξ, ἡ ὄρνις Ζιεϑ. 840 321, 18. 
14. 545 324,16, 546 328,2, 6. ζ19. 574 81. 8. 22. 510 

ΒΩ1, 9. ὅ64481. Ζγα 21. 1805. τὰ πωλία ἐν τῇ αὐτὴ 
(ὥρᾳ) γίνεται ἐν ἧ ἄν ὀχευθὴ (ἡ ἵππος) Ζγβϑ. 148 .380. 
τοῖς προβατοις ὸ αἰξίν, ἐπειδὰν ὥρα ἥ ὀχεύεσθαι. ἐπιση- 

ἐν τοῖς κήποις αἱ. 
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μαίνει (Ἱ καθαρσις) πρὸ τῷ ὀχεύεσθαι καὶ Ω ἐπειδὰν ὀχευθῶσι 80 
γίνεται τὰ σημεῖα Ζιζ18. ὅ12 "82. συνέβη θηλείαις ὀχευ- 

ν ΄ 
ὀχεύειν 

θῆναι ὸ ἄρρεσι γεννῆσαι Ζιεϊ4. δὅ46 492. κἂν ὀχευόμενα 
βλέπη πρὸς νέτον ἡ βορέαν, ἐθὲν τῶν ὀχευομένων πολλαί 
φατι᾿ τίκτειν Ζγὸ 3. 1071511. γὅ. 158}34. αἱ ἵπποι ἄρχον- 
ται ὀχεύεσθαι, τὸ “άλα γίγνεται, ἔταν ὀχεύεσθαι ἃ ἄρχωνται, 
πυρειοές Ζιζ 22. 15 "24. 18. 818 "28. ἡ θήλεια ἀντάσατα 
ὑπομένει ἵν᾽ ὀχευθὴ, αἱ ἔλαφοι ὑπομένυσαι ἐνίοτε ἐχενονται, 
φανερὰ τὰ ζῷα ἐστιν ὅταν ἐχευθῆναι ὁ ὁὀέηται Ζιιδ. 614 555. 
ζ29. δ18 "9. χθ. οϑτ, "0. ὅταν ἡ θήλεια ὀργᾷ ὀχεύεσθαι 
Ζιβι. 500 11. -ς ὗ ὄρνις) ὑφ᾽ ἐτέρυ ὐχευμένη, ἐὰν ὀχευϑὴ 
ὑπὸ τῷ ἄρρενος" ἐὰν ἵππος ἀναβὴ ἐπὶ ὠχευμένην ὑπὸ ὄν" 
ἐὰν ὠχευμένην ἵππον ὑπὸ ἵππω ὄνος ὀχεύση Ζγα21. 180, δῆς 

γ1. 181 525. β8, 148 488. Ζιε22. 511 18, οὗ 38. ὅταν 

ἅπαξ ὀχευϑὴ τὰ ὄρνεα. ἐὰν μὴ ὀχεύηται ἡ ὄρνις συνεχῶς. 
υς γηράσκυσα ὀχεύεται βραθύτερον, ἡ θήλεια (δασύπυς) 

τεκῦσα εὐθὺς ὀχεύεται. αἱ χῶραι ποιᾶσι διαφορὰν πρὸς τὸ 
πλεονάκις ὄχευεσθαι καὶ ἡ γεννᾶν ΖΎΎ1]. 150 "84, 751 58. Ζιειά. 
546 418. 11. 548 Ν27. ζ88. 580 82. (πρόβατα) τὰ τὸ ἁλυ- 
κὸν ὕϑωρ, πίνοντα, πρότερον ὀχεύεται" τὰ εἰωθότα πρωὶ ὀχεύ- 
εσθαι. ἐὰν ὀψὲ ὀχευη τις, ὕχ ὑπομένεσι τὰς κριος .Ζιζ19. 
ὅ14 49, 4. --- τῶν ὀρνέων τὰ ἄγρια ἅπαξ ὀχεύεται καὶ ΠΝ τίκτει 
τὰ πλεῖστα, αἱ ὕες ὀχεύονται ὼ τίκτυσι, τὰς φατ τας φαεὶν 

ὀχεύεσθαι ὸ γεννᾶν τρίμηνα ὄντα, αἱ ἡμίονοι ὀχεύονται ᾿ 

γεννῶνται ἐξ αἱ ἥλων Ζιε18. δ44 528. ζ38. 18 535. 4. 
862 028, αθ. 491 34. οἵ ζ80. 580". τὰ μὲν τῶν ζῴων 
ἅπαξ ὀχεύεται, τὰ δὲ πολλάκις πιά. 896.320. ᾿ ένετις 
αὶ τῶν ὀχευο ἕνων Ε τῶν ἀνοχεύτων (ζῴων), αἱ πέρδικες 
αἱ θήλειαι αἱ τ᾽ ἀνόχευτοι αὶ αἱ ὠχευμέναι, μελίττας γεννᾶν 
ἢ ὀχευομένας ἢ ἀνοχεύτυς Ζιε15. 546 }15. ΖΎΎΙ. 751"14. 
οὕ 28.10. 759 α10. -- 8. τηθά. ἀδυτραῦαπι, ἂἃ6 ἈἈλμιδ θὰ 
ποι βοἴαπι ἐναίαοις γΘΡαπὶ οἰϊδπὶ ἀναίμοις. ὀχεύεται ταῦτα 
τῶν ζῴων ἐν οἷς ὑπαρχει τὸ θῆλυ ἡ τὸ ἄρρεν, αὶ ὀχεία τῶν 
ζῳων ὀχευομένων Ζιε5. 839 "17. 14.848 "14, πολλὰ πᾶσαν 
ὥραν ὀχεύεσθαι" διὰ τὸ ὸ ὀχευόμενα φαίνεσθαι. Ζγὸ 8. 110 
418. γϑ. 156 Ῥ28, οἱ ἐλέφαντες ὀχεύονται, οἱ δασύποδες 
ὀχεύονται συνιόντες ὄπισθεν Ζιε ἢ. δ40 220. ζ 38. 519 580, 
81. ὀχευεται ἡ φώκη, οἱ δε). φῖνες ὀχεύονται παραπίπτοντες 
Ζι62. 540.328. ΖΎΥΤ. 156 δι. ὦπται (σὲ κοραυεῶδες γένος 
ὀχευόμενον Ζγγδ. 156 "20. τϑρα ὀχεύεται εἰ πάντα τὴν 
αὐτὴν ὥραν, οἱ ὄφεις ὀχεύονται περιελιττόμενοι ἀλλήλοις 
Ζιε88. δῦ8 31, Ζγαῖ. 1718 .317. ὀχεύονται παντες οἱ ἰχθυες 

Ζγγῦ. 1506 528. οὗ πὸ14. 818 389. οἱ θύννοι. γαλεοί. πρι- 
μάδες Ζιζι1. ὅ11.511. 11. 566518. 615. 599 "21. - τὰ 
μαλακόστρακα ὀχεύεται Ζιε 1. 84119,.23 τὰ ἀράχνια 

ὀχεύεται, ὁ πολύπυς ὀχεύεται τῷ χειμῶνος, τίκτει δὲ τὸ 
ἔαρος Ζιε31. 555 "27. 13. δ44 57. τὰ ἔντομα πάντα ὀχεύε- 
ται" μύρμηκες, ἀκρίδες, μέλιτται, σφῆκες Ζιεβ. 5.43 210. 
25. δδ5 419. 28. ὅ65 "18. 21. δὅ8 419, 82. 141. 638 "14, 
106. -- 4. ὀχεύειν οἱ ὀχεύεσθαι ἰαπραπίαν, κι αἴγοαυθ 

βοχὰ. λύκος, πρόβατον, αἴξ. ὕαινα, ὕς ὀχεύει ὦ ὀχεύε- 
ται Ζιεϑ. 840 89. 14. ὅ45 528. ζ88. 580 418. 19. 578 

Ρ29, Ζγγθ. 1518. κύων ὀχεύεται ᾿ὴ ὀχεύει. Ζιει4. 545}4. 
ζ20. 514 27. ὀχεύει κύων ἡ Λακωνικὴ ὀκταίμιηνος ὼ ὀχεύε- 

ται Ζιζ 30. ὅ14.316. ἐνιαχϑ αἱ ῶ ὕες ὀχεύονται: μὲν 
ὀχεύυσι τετραμηνοι, ἐνιαχῦ δ᾽ εἰ κάπροι δεκαίμνοι ἄρχονται 
ὀχεύειν Ζιε14. 545 δι, ὀχεύει “ὃ ὀχεύεται ὴ περιστερα ἐντὸς 
ἐνιαυτῷ" ὰ γὰρ ἔκμηνος ὀχεύει ᾿ ὀχεύεται Ζιζα. 5602 530. 

ὁ ἐλέφας ὀχενει ὶ ὀχεύεται πρῶτον κ' ἐτῶν- ὅταν ὸ᾽ ὀχευϑὴ 
ἡ θήλεια. ἐς Ζιζῶτ. 5718 411. ἵππος ὀχεύειν ἄρχεται ὀιετὴς 
ὴὶ ὀχεύεσθαι" ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πλεῖστον τριετὴς ἐχεύει ὼ ὀχεύεται 
Ζιει4. 545}18. διημερεύει τὸ μὲν ὀχεῦον τὸ δ᾽ ὀχευόμενεν 
Ζιε2. 840 316. --- ὅ. τοὺς ἵππυς διαλείποντες ὀχεύστι ΖγΎβ8. 



Υ᾽ 

ὄχευμα 

148.519. τὸν τρόχον ροδυιρος φητι ὃύο αἰδοῖα ἔχειν, ἄρ- 
ρένος ὦ θήλεος, ἃ, αὐτὸν αὐτὸν ὀχεύειν ΖΎΥ 8. 151 586. --- 
αἱ ἡλικίαι τοῖς ὀχεύνσιν αὐτοῖς μὲν πρὸς αὐτὶς (τῆς ὀχείας 
αὐτοῖς μὲν πρὸς αὐτοῖς εἰ ΑΥὉ) τοῖς γένεσι τοῖς πλείστοις 
σχεὸὸν κατὰ τὸν αὐτὸν γίνονται χρόνον Ζιεϊ 4. 844 19 Αὐδ. 
-- 46 Βοπιϊηῖδαβ νϑγθυπὶ ὀχεύειν ΔὉ ΑΓ ποῦ ἀδαγραΐαγ. 

ὄχευμα. ὁ ὄνος ἐπαναβὰς ὁιαφθείρει τὸ τῷ ἵππυ ὄχευμα 
Ζιζ28. 511526. 

ὀχευτικός. τὰ ὀχευτικὼ καὶ πολύσπερμα γηράσκει ταχύ μκδ. 
4606 Β7, το] αυΐβ Ἰοοἱβ οπιαΐθβ ὀχευτικός ἀϑαγρδίυνγ 46 ἃν]- 
θὰ5 ϑι]δοῖθαβ. τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν μάλλον ὀχευτικοί Ζιζ9. 
56411. οὔ ΖΎβΤ. 1461. ὀχευτικαὰ καὶ πολύγονα τὰ μικρὰ 
τιὴν ὀρνέων, τὰ τοιαῦτα τῶν ὀρνέων ἐχευτικαὰ ἢ πολώσπερμα 
τὴν φ'σιν, ἡ φύσις τῶν τοιστων ὀχευτικὴ πολυγονος 

ΖΎΥΙ. 149 0260, 1750 31, 1751 320. τὰ ἄρρενα αὐτῶν (ἀλεκ- 
τρυόνες) ὀχευτικα, τὰ γαμψώνυχα ἅτ᾽ ὀχευτικὰ ὅτε πο- 
λυγονα ΖΎΥΙ!. 149 015,10, 780 88. ὁ στρυθός, ἐχευτικὲν τὸ 
ζῷον ἢ πολοΐγονον 218. 1527 8548. 

10 

ὄψις 58 

σῶμα ὶ ψυχή Ψβι. 4188. ἡ κορή, ὁ ὀφθαλμὸς αἰσθη- 
τύήριον ὄψεως Ζμββ. 058 "25. δ11. 691 412. ὀφθαλμοὶ ἐκ 
ἔχοντές πο ὄψιν Ζιζ 8. 561 429. ἔνια τῶν ζῴων ἔχει τὰς 
αἰσθήσεις παΐας, ἔνια δ᾽ ὑκ ἔχυσιν, οἷον ὄψιν υὩ. 455 47. Ζιδ 8. 
582082, 688 38. (τὼ ἐράνια ὄψιν μόνον καὶ ἀκοὴν ἔχειν ᾿ὶ 39. 
1481511.) ἡ ὄψις τὸ ὁρατῷ αὶ ἀοράτα, τῶν λαμπρῶν ἢ 
ἐχόντων χρῶμα ψβϑ. 421 "δ. 10. 422 421,11. 494811. ἐνῶ. 
460 38. ἡὶ ὄψις αυϊδυβ ἴῃ τϑθυβ ργαθβῦθὶ τϑ!αἷϑ βθηβίθαβ 
(Βκ δὰ ΜΑῚ. 980 ."25) αἱ]. 487 84, 6. 4. 44218, Ψγ8. 
429 88. 18. 485 "21. Ηκδ. 1176.81. Ρα7. 1864 488. πζο. 
886 585. καὶ ὄψις ἡ τῷ ἐλάττονος ὑπερέχει, ἡ δὲ ταχυτὴς ἡ 
τῷ πλείονος Οα11. 381 526. ἔχειν ἀκριβὴ τὴν ὄψιν Ζμ813. 
6571 "84. ποῖοι ὀφθαλμοὶ βέλτιστοι πρὸς ὀξύτητα ὄψεως 
Ζια10. 492 54. πόρρωθεν ἡ χρῆσις τῆς ὄψεως Ζμβ18. 657 
"45, 8684. ἡ ὄψις τοῖς ἔχυσιν εὐλόγως ἐστὶ περὶ τὸν 
ἐγκέφαλον Ζμβ!1ο0. 656 587, 8), 388. --- ὃ. ἴρβα ποίίο νἱἀοπάὶ, 
φαίνεται πρότερον διὰ τὸ τὴν ἔψιν προτερεῖν τῆς ἀκοῆς μβϑ. 
869 59. αἱ διὰ τῆς ὄψεως ἡδοναί Ηγ18..1118 38, 18. ιδ. 

ὄχησις. τέτταρα εἴδη τῆς ὑπ᾿ ἀλλο φορᾶς, ἕλξις ὦσις ὄχησις 1161 54, ηεγῶ. 1280}26-12818517. κατὰ μέτυς τὰς ὀφθαλ- , ᾽ Ν -«-. , Ὡ δίνησις" ἡ ὄχησις πίπτει εἰς Ἔλξιν ἡὶ ὦσιν Φηϑ, 248 411.25, 9 μὺς (τῷ χαμαιλέοντι) διαλέλειπται μικρὰ τὴ ὄψει χωρα ἐι᾽ 
ὔ 48,11. οἵ ὀχεῖν. ἧς ὁρᾷ" στρέφει τὰς ὀφθαλμὸς ἢ τὴν ὄψιν ἐπὶ πάντας τὰς 

ὄχθη. ἐν ὄχθαις ποταμῶν ᾧταᾳ. 820 51. τόπυς μεταβάλλει ΖΙβ11. 508 584,1. ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ 
ὀχλεῖν. ὀχλεῖ ὁ ᾿Ολυμπίας Πυρραίως σϑ18 022. 288. 1522 ᾿ ταὐτῷ πλειόνων ἁπτομένων ὄψεων πλείω δοκεῖ εἶναι ταὶ ὁρυ!- - - ν» - 

16, οὔ ἐνοχλεῖν. ---- ρ488 τῷ μὲ ὀχλεῖσθαι ἕνεκα οβ1 852 85. μ 
ἐλίγα ὀχλυθέντες ΗΙ11. 1171.}19. ὀχληθῆναι ὑπέρ τινος Ηιδ. 
1167 810. 

ὑχληρότατοι ἑαυτοῖς ἢ τοῖς φίλοις Ηδ11. 1136 "35. 
ὄχλος. εὐπορεῖν ὄχλα, ορρ ὀλιγανθρωπία Πγδ. 1278 522. 

ὄχλος ναυτικός, ἀγοραῖος Πεά. 1804 522. η6. 1826 "8. ζά. 
1819 387. δημαγωγεῖν τὸν ἔχλον Πεθ. 1805 "28, 80. Θη- 
σεὺς ἀπέκλινε πρὸς τὸν ὄχλον ἢὶ ἀφῆκε τὸ μοναρχεῖν ἢ 848. 
1586 3487. --- πιθανιυτερος ὁ ἀπαιόευτος ἐν τοῖς ὄχλοις 322. 
1395 Ρ28. κρίνει ἄμεινον ὄχλος πολλὰ ἣ εἷς ὁστισὸν ΠγΙὅ. 
1286.581. ὀημηγθρεὶν ἐν τοῖς ὄχλοις 12. 1488 52. 

μενα πΎ10. 872}18. ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ κατὰ μὲν τὴν 
ὄψιν μέλι φαίνεσθαι, τὴ δὲ γεύσει μή, ὶ τῶν ὀφθαλμῶν 
δυοῖν ὄντοιν μὴ ταὐτὰ ἑκατέρᾳ τῇ ὄψει Μγ6. 1011 428. 
ἑτέραν ἔχει μορφὴν ἢ κατὰ τὴν ᾿ἀφὴν ἡ κατὰ τὴν ὄψιν 
Ζια 16. 494 088. σαφηνίζειν τι πρὸς τὴν ὄψιν Ζμὸδδὅ. 680 
58. πρὸς μὲν τὴν ὄψιν, ορρ πρὸς δ᾽ ἀκρίβειαν αν18. 418 
48ὅ. --- 6. αυοῃίαπι δοίίο νἱάθπαϊ Ατίβιοιϑι: [8 νἱἀδῖαν 
ΘοΟΠΗ͂ΟΙ, αὐ τα] ΔὉ ὁοσυ]ο δὰ γοῖὶ οἰ δοίη Ρογυϊποδηῦ, ᾿ρ8ὶ 
μἱ τδαϊὶ ὄψις, ὄψεις Δρρεδ!!άπίαν. ἀνακλᾶται καὶ ὄψις ἀπό 
τινος, πρός τι, ἀνάκλασις τῆς ὄψεως μα8. 845511. β9. 
8710519. Ὑ2. 8712 529, 82, 8. 8712) "16, 3718 82, 18. 4. 318 
485, 7. 6.877 "18 4]. ὄψις κλωμένη μαθ. 848.5"18. πιε! ὃ. 
912 029. κὶ ἀνακλωμένη ὄψις ἀσθενής, ὀλίγη" ἡ ὄψις ἐκτει- 
νομένη (ἀποτεινομένη) ἀσθενεστέρα, γίνεται αὶ ἐλάττων μγ4. 
8718 "2, 8714 528, 28,11. θ. 878511. Οββ. 290 417. ὄψις 
ἀθρόα, ορρ διασπωμένη ΜΎΘ. 811018, 818 85, 8. πλαβ. 
9681. 16. 968})87,88. 16.95957. ὄψις ἰσχυροτέρα, ἀσθε- 
νεττέρα. ὀλίγη, λεπτή, πλείστη μγά4. 814 "7, 22. 31, 82, 
81558. ἡ ὄψις ἀφικνεῖται (διικνεῖται) πρός τι μα. 848 
219. γ4. 8714}15. Οββ. 290."21. ἡὶ ὄψις αὶ διέρχεται διὰ 
τῶν στερεῶν πιαδ8. 906 385. ἐπειδὰν τὸ μιᾷ θεωρῶμεν 
πρὸς εὐθεῖαν τὴν ὄψιν ὥσπερ πρὸς κανόνα μᾶλλον φαίνεται 
τὸ εὖθ) πλα20. 959 08. δὲν διαφέρει κινεῖν τὴν ὄψιν ἢ τὸ 
ὁρώμενον Οββ. 290 324. αἱ ὄψεις ἐπιπίπτωσιν πιεθ. 911 δητὶ 
80. λα2ὅ.90051. 21. 959 }9. τὸ προσβάλλον τὰς ὄψεις 
πρὸς τὶν σφαῖραν πιεῖ. 9132 81, ο 911 087. καὶ τῶν ὄψεων 
ἔκπτωσις κῶνος πιεθ. 911 "5, 22. [ 842. 1638 δά,"άΑ͵ 

2. ὄψις ἴῃ τὸ τὴς ὄψεως αἰσθητήριον (εἴ αἴσθησις 2. 
Ρ21515). τὰ μὲν τῆς ἀκοῆς αἰσθητήρια..... ἡ ὁ᾽ ὄψις εἰς 
τὸ ἔμπροτθεν τέτακται Ζμβ10. 658 29. ὑπὸ τὴν ὄψιν ὑπο-- 
βάλλειν τὸν δάκτυλον Μκ6. 1068 "7, 10. κατωθεν πιέται 
τὴν ὄψιν πγ80. 815 014. ὁ καπνος ἐπιδαΐκνει τὰς ὄψεις 
[96.1498 80. ἰχθὺς ἔχοντες λευκὴν τὴν ὄψιν Ζιθ19. 802 
411. τὸ ὑπάρχον σχῆμα (χυκλοειὸὲς) τὴς ὄψεως πγ9. 872 
486. 20. 874514. φυλακὴ τῆς ὄψευις, ἐπικαλύπτεται κὶ ὄψις 
Ζμβι18. 651 526. πλα14. 958 088, ἡ ὄψις ἠρεμεῖ, κινεῖται, 

ὄχνη. ὄχναι (ἤοπι ἡ 115) κθ. 401 57 (ὄγχνη ν] οὔ Βδπ), οἵ 35 
Τοῦ Τοοδη 264). ὄχνη. οοηΐ μυρσίνη. μηλέα ᾧτα 4. 819 
522. 6. 820 087. ὅχναι καρποφορῶσι μᾶλλον ἐν νεότητι φταῖ. 
821 Ρ20. (ΡΙγὺβ σομπηπιη}8 ν 8:1 νϑϑύγὶβ. ΕἾΔὰ8 78. ΟΑἋΑ Βόι- 
τερον ΚΙ Β λυ ο ΠῚ 166. Ἠδ]ἀγοίοι Νυϊσρήδηζθη Ονίθομϑη- 
Ἰαπὰβ 64. Οδογάϊθοὶς Εἰἴγτα ἀθν ΟὈβέμδιηθῃ 10.) 

ὀχυρῶν. πρόθυρα τείχεσι μεγάλοις ὠχύρωτο κβ. 398 518. 
ὄψ (Ετωρ 371) 1ᾳ ὄψις, ὄνομα ἀφγρημένον πο21. 1458 845. 
ὀψέ. τὸ περὶ τὴν λέξιν ὀψὲ προῦ)θὲν ΡΎΙ. 1408 586, 28. --- 

ὀψὲ τῆς ἡμέρας ΖΙΎ11. 520 "2. 
ὀψία. οἱ ὑπὸ βλέφαρα τὰ ἄνω τὰς ὀψίας ἀναγοντες μαλα- 45 

κόν τε βλέποντες φθ. 818 524. 
ὀψίγονόν ἐστι αὶ ἡ καλυμένη βελόνη Ζιζ11. 571 82. 
ὄψιος. ἕαρ ὄψιον Ζιε22. 558 520. (40. 6271 090. ὠὰ τὰ μὲν 

πραάϊια τὰ ὁ᾽ ὄψια προΐεται ἡ θυννίς Ζιεϑ. 548 810. --- οἱ 
ὀρνιθίαι ὀψιαίτεροι τῶν ἐτησίων πνέσσιν μβδ. 862 524. 8. 50 
814 521. γίνεται πνεῦμα τῆς ὀψιαίτερον ἐκλείψεως ὀψιαί- 
τερον πκςῖϑ. 942 328. οὕ γ1δ. 872 57. καὶ γλῶττα τοῖς παι- 
δίοις ὀψιαίτερεν ἀπολύεται Ζιδ᾽9. 586 ΡΥ. --- ὀψιαίτατα πή- 
νυται τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν ὀστῶν Ζμβῖ. 658 584. 

ὄψις. 1. Ἀου]ῦα8 οὐ δοιίο νἱάθηάϊ. α. (λοα ία8β νἱἀοπάϊ, περὶ δὺ 
ὄψεως ΨβέΊ. αἴσθησις ἥτοι δύναμις ἢ ἐνέργεια, οἷον ὄψις ὸ 
ὅρασις Ψγ8. 428.38. ὄψις. ορρ τυφλότης τεθ. 186 41. τιὼν 
μὲν ἔσχατον ἡ χρῆσις. οἷον ὄψεως ἡ ὅρασις Μθ8. 1050 524. 
ὡς ἡ ὄψις καὶ κἡὶ δύναμις τὸ ὀργάνυ. ἡὶ ψυχή" εἰ ἦν ὁ ὀφθαλ- 
μὸς ζῷον, ψυχὴ ἄν ἦν αὐτῷ ἡ ὄψις ΨβΙ. 4181, 412}19. 00 ὁιαστρέφειν ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις ἅμα πΎ10. 872 55. 80. 
ἡ κορὴ ἢὶ ἡ ὄψις ϑαπάθπη ἱπίθγ 868 σαθίοηθπι μαθθηῦ δὸ 81514. 9. 812 521. 20. 87449. λαῖ. 9578. --- ἱπίδγάτα 
Υ. Αδδᾶ 
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884 ἔψις 

νοὶ οοπίαποίθ, εδὶ αἰσθητηρίων, οὔ αἰσθήσεως δἰ ξπϊβοδιίο, ὅτι 
ὑὸ᾽ ὑγραν αὐτοῖς ἀναγκαῖον ἔχειν ὸ ἀκριβὴ τὴν ὄψιν Ζμβ18. 
6057 524, γοὶ ἀυδίμπι, αὔτϑτῃ ροῦϊι8. ἰῃ 16} 88, ὥσπερ ὰ ἡ 
ὄψις πάσχει, ὅτω ὼ ποιεῖ τι εν. 459 "27. τὸ φῶς ἄρα 

πρότερον εἰς τῇ μεταξὺ ἀφικνεῖται πρὶν πρὸς τὴν ὄψιν αιθ. 
446 820-441811. ᾧη2. 245 57. τὴν ὄψιν διὰ τί ποιῶσι 
πάντες πυρὸς ᾧ ὅτι ἐστὶν ὑόατος αι. 481 522-488 520. 
Ζγεϊ. 119 019. 

8. ὄψις ἰά ᾳυοά οογηϊθαγ, Δβρθοῦαβ, «δρΘοΐ 68. ὴἡ ὄψις θεω- 
ρείσϑω ἐκ ,Τῆς διαγραφῆς τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς Ζια 17. 
491582. ὅμοιοι (ἐγγὺς ἀλλήλων) τὴν ὄψιν, τὰς ὄψεις Ζιε81. 
551.528. ζ88. 580 08, 68. 592 14. (6. 612 11. αἱ. 481 
"28. τὴν ὄψιν σιμός, στενός Ζιβ1. 802 .511. α17. 496 520. 
οἱ τὴν ὄψιν ἄμορφοι 7108. 1498 11. οἱ καθάριοι περὶ ὄψιν, 
περὶ ἀμπεχόνην, περὶ ὅλον τὸν βίον Ῥβ4. 1881 δι, θηριώδεις 
τὰ ἔθη ᾧ τὰς ὄψεις πιὸ 1. 909 418. θηρία τὰς ὄψεις ἀ ἀγριώ- 
τερα Ζι829. 601 .311. πυρίχρων τὴν ὄψιν γιγνομένην (Αλ- 
κιδαμας ἐκάλει) ΡΎ 8. 1406 32. δῆλον ἢ διὰ τῆς ὄψεως 
Ζμβ. 6524. --- ἰπὰ8 τϑρείθῃαιιβ οϑὺ ἀδι1ι8 νὸς ὄψις ἴῃ 
ατίϑ Ροοίϊοα, ἔστι τὸ φοβερὸν ὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὄψεως Ὁ 

γίνεσθαι" τὸ ὁὲ διὰ τὴς ὄψεως τῦτο παρασκευάζειν ἀτεχνό- 

παθνμα 

τερον ὺ χορηγίας, δεόμενόν ἐστιν πο14. 1458 1, 7. πρῶτον 

ἐξ ἀνάγκης ἄν εἴη τι μόριον τραγῳδίας ὁ ὁ τῆς ἔψεως κῆσμος 
ποθ. 1449 088. ἡ ὄψις μόριον τραγῳδίας ποθ. 1450."10,18 
(ὄψεις). 24.1459 "10. ἡ ὄψις ψυχαγωγικὸν μέν, ἀτεχνό- 
τατον δὲ ἥκιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς" κυριωτέρα περὶ 
τὴν ἀπεργασίαν τῶν ὄψεων ἡ τὸ σκευοποιὰ τέχνη τὴς τῶν 
ποιητῶν ἐστίν ποθ. 1450516,20. 

ὄψον. ΟΡΡ ἡδύσματα μϑ4. 8381580. τὸ ὄψα ἀἁ ἀρτύειν Ηγ18. 
1118 529. ὄψων ὀσμαί ,Βγ18. 1118.512. τὰ πλεῖστα ὄψα 
ὰ, ἐδεστά, ἀκρατὲς περὶ τὸ ὄψα ἢ τὴν ἐδωδήν (ορρ περὶ 
τὰ πόματα ᾿ὴ τὰς χυμός) Ζμδ11. 690088, 691 38. ,“ΓΟτῖ- 
088 1582. τεταγμένα ἐλάμβανον (οἱ παράσιτοι) παρ᾽ ἄλλων 
τέ τινων ὁ τῶν ἁλιέων ὄψον Εδ10. 1561 "24. 

ὀψοποιεῖν. οἱ Τυρρηνοὶ ὀψοποιῶτιν ὑπ᾽ αὐλῷ 5660. 1571510. 
ὀψοποιητική Μεῶ. 1027 54. Ηη18.1158 426. 
ὀψοποιική Μκβ. 1064 "21 (ν] ὀψοποιητική) Πα1. 1255}20. 
ὀψοποιός Με. 1027 58. 
ὀψοφαγεῖν. μέλιττα πρὸς σάρκα ἐθενὸς καθίζει ἐδ᾽ ὀψο- 

φαγεῖ Ζιι40. θ3ὅ 21. 
ὄψο οφαγί α, μόριον ἀκολασίας ἡεγ3. 1281 820. 
ὀψοφάγος ΗΎ18.1118.582. ηεβ8. 1321 "15. γ3. 

0 

1281215. 

ΠΗ 
ΠΡῚΣ εἴβῃα ἰθυχαϊπογατη ἴῃ βοουμάδ βυ]] ορ βυηογαη) ἄρατα 

Ααθ. 
Παγγαῖον. μέταλλα περὶ τὸ πων εὐ ὅρος [459. 1558 "26. 

φάραγξ τις τῶν κατὰ τὸ Παγγαῖον [ 238. 1621 589. οὗ ὃς 
Πηγαῖον. 

παγετώδης τὴν φύσιν ὁ ἀήρ κ 3. 892 "6. 
παγίως. βεντα γίνεσθαι τέ φασι ὼ ῥεῖν, εἶναι ὃξ παγίως 

ἀδέν ΟὙΙ. 298 Ρ80. οὗ παγίως εἶναι, διαμένειν Μγ4. 1008 
41ὅ. κθ. 1062 ν18, 1068 588. παγίως λέγειν τι. ΘΡΡ προττι- 80 

θέναι τὸ ἴσως ὁ τάχα Ῥβ18. 1889 "19. 
πάγκακοι παῖδες α9. 1099 Ρὅ. 
παγκρατιαστικὸς τίς ἐττι Ῥα5. 1861 "260. 

παγκράτιον τίς πρῶτος ἔντεχνον ἐποίησε ἢ 485. 1580 "6. 
πάγκρεας. τὸ καλώμενον π. Ζιγ4. ὅ14 Ὀ11. οἵ ὅπερ ἔνιοι ςς 

καλλίκρεας ἐνομαζυσι Οδ]οπ ΠῚ ΤΒΙ1. 
πάγος, 60}}18. ἤΑρειος πάγος οἴ ὕΆρειος. 

πάγος, εἰλοῖο8. πήγνυσθαι ὑπὸ ψυχρθὼ υὡς οἱ παγοι μὸ 1. 888 
022, --- δοῖα, τϑιηροϑύαβ {ει ρσῖλα, οοπὶ βγὰ Ψῦχος ΜΥ]. ὃΤ1 
40. ορρ ἀλέα μβ8. 860 "ῦ. ἀφαιρεῖται ὃ παγος τὴν αὐξη- (0 
σιν μκῦ. 460 "28. πάγοι ἰσχυροί, ἀσθενέστεροι ζ6. 470 428, 
πκγϑά. 980 421. ἐν τοὶς πάγοις αἰῶ. 481 "21. Ζιγ22. 528 

420. 620. 008 527. Ζγβ2. 185.»85. ἐν τῷ χειμιῦνι αὶ τοῖς 
πάγοις Ζιθ12. 591519. χειμιῦνος ἐν παΐγοις καὶ αἰθρίαις μαβ. 
848 019. ἐν τοῖς πάγοις, ὉΡΡ ἐν ταῖς ἀλέχις μα 12. 848 θά, ες 

πάγυρος. τῶν καρκίνων γένος ὁεύτερον οἱ παγυροι Ζιὸ 2. 

δ25 Ῥῦ. (βηυϊπαάο Καὶ 468 ροὶβδ5 ΧΥΠΙ 18. σαγϑθαβϑὶ Βϑίοῃ 
ἄθβ ροΐβ8 11 8374. οδῃπόγο ρᾶργγο ΟἼ1102. 'ααθαι μοάΐο 
δοάθῃι ποιιῖπθ Οταθοὶ δάδας Δρροὶϊαπῦ᾽ 5.1192. Οὐποοῦ 
Ρϑβαγαβ. 58. ἑογὶ Ραρυγυβ Βογημαγαὶ Οὐ. Οδποθῦ ραραγαβ, 50 
Ργαθβοῦθϊηι ΟΔΠΟΟΓ βρ αἱ ἔγουβ Κόθ6, 5. ἔοτῇ Οδποοῦ ρμᾶ- 
Βαγυ8 1 Υουὺς 201. ἰπ ἱποογὶ τοὶ ΑΖΙ1 154, 1},) 

Παγρεὺς καλεῖται ὁ βορρᾶς “9181. 7288. 1021 388. 

Παγρικὰ ὄρη σ918"8. Γ[288.1621 386. 
παγχάλεπον. ΗΘθ1. 1188 215. Μβ2. 991.588. 
πάθη μα, οἵ πάθος. ἀδὰ8 Α΄ νος πάθημα ἰΐδ Θχροποίαν, αὖ ρρᾶ- 

τϑαῦ, ἰηΐον πάθημα οὖ πάθος ποὴ 6888 δδϑγίαπι 8, σῃβοαΌΙ Ομ 8 
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ἀϊδβογίπηθη, βοὶ θαάθπι [6 γ6 Υἱ οὖ 86η8.ι8 ναυιθίατθ αὐγυτηηὰ8 

ποπιθη, βδθρίαϑ δἰδθγαπι, διύθγαπι τϑγίιβ ἀβυγρδτὶ. ΒΘΓΠΑΥβ 
Ὑτδβ Ρ 194-196. ΒΖ ΑΓ Β0Υ. -π-τ 1. ποῖϊο τὰ παθήματος 
απΐναγβο. ἰρβδωι παθησιν, τὴν τῷ πάσχειν ἐνέργειαν. πυ8- 
αιδ ν᾽ οῦαν πάθημα βισηϊβοιγο; ΔῸ αἰύθσα ρδαγίβ ὑδιπὶ 
νος πάθος δχοοάϊο πάθημα, αδὶ ποη πιούαιη οὗ πιαταεἴοηθπι, 
βοὰ οἷα δαιβαῃὶ βἰ σηϊβοαῦ, μηνύει ὸὲ τὸ ποτὲ μὲν ἰσχυ- 
ρῶν ἃ ἐναργῶν παθημάτων ᾿συμβαινόντων μηδὲν παροξύ- 

νεσθαι ἢ “φοβεῖσθαι, ἐνίοτε ὸ᾿ ὑπὸ μικρῶν ὼ εἰμαυρῶν χι- 
νεῖσθαι, ὅταν ὀργᾷ τὸ σῶμα καὶ ὅτως ἔχη ὥσπερ ὅταν ὁρ- 
γίζυται ψαῖ. 403 830. οδίογαπι 118 Θχοιηρ!ϑ, 4ὰδ6 δβυδ Υ͂ 
πάθος 1 αἸ]αῖα βυηῦ, ῬΓοπιίβοιο οὔ πάθη δῦ ταῦ 8 παθήματα 
ἀϑατραῦαμι Δορίπιι, περὶ τῶν τῆς σελήνης παθημάτων ὺ 
τῶν περὶ τὸν ἥλιον ΜΑΞ. 982 516. περὶ βαρέος αὶ κέφυ ἢ 
τῶν συμ βαινόντιυν περὶ αὐτὰ παθημάτων Οὐ 8. 810 330. 

τὰ (περὶ τὰ πνεύματα) παθήματα μβθ. 868 324, 865 “12. 
οἢ πκβϑ9. 980 "88. παθήματα ΠΠΠΟΙΡΔΉΔΙΣ' χιμνάσια ὶ 
ξήρανσις μα14. 853 418, ὀχεία εἰπι Ζικῦ. 081 480, Ρά. 6. 
β6819525, παθήματα οχ ααΐϊθαβ τηοΐαβ ἀηϊιπαϊαπι Θχρ ἰδα- 
ἴὰν Ζκ 8. 702 “5. 11.108 "19 (ἢ παϑη 1.101 028, 29. 
8. 102 318). ὕπνος οὐ ἐγρήγορσις παθήματα »1. 454 028. 
τὰ αἰσθήματα παθήματα τὴς ψυχῆς ὠν τὴ ψυχὴ) ε1.10 
86, 8. ἔργα ἡ παθήματα τῆς ψυχῆς ψαι. 403 411 (εἴ ἔργα 
ὺ πάθη 8. 012. ὅ. 409 ΒῚ1 5). περὶ τῶν ἡθιὼν ὼ παθηωάτων 
ὼ ἕξεων Ρβ2 3. 1896 088. τὸ φυσιογνωμονεῖν ὀυνατόν ἐστιν, 
εἴ τις δίδωσιν ἄμα μεταβάλλειν τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχνν. 
ὅσα φυτικα ἐστι παθήματὰ Αβ21. 1009, οἔ παΐθος "10, 
κινήτεις 11. (βἴπ!: νἱ παϑήματα ΑἸϊχαοίϊοβ Ἰαρίθαγ ἴῃ 
ῬἈγϑιορποιμοῃϊοὶϑ » σθαι: φι. 808 λ5. 6.11, 81, 882, 806 
418, 3. 806 528, 28.) τὰ μακροβιωυίτερα τῶν θηρίων φαί- 
νονται ἔχοντά τινα διναιν περὶ ἕκαστον τῶν τὴς ψυχῆς 
παθημάτων φυσικήν Ζμ1. 608 814. 

ὡ. πάθημα, ὑποκείμενον. καθάπερ, οἱ ἕν ποιῶντες τὴν ὑπο- 
κειμένην ἐσίαν τἄλλα τοῖς πάθεσιν αὐτῆς γεννῶσι, τὸ μανὸν 

τὸ πυκνὸν ἀρχὸς τιθέμενοι τῶν παθημάτων ΜΑ 4. 985 
12, τὰ παθήματα τὰ αἰσθητα (τῶν σωματικῶν παθημά- 



παθηυα 

των μδά. 8382 48). οἷον χρῶμα ὃ χυμὸς ὶὶ ὀσμὴ ἢ βάρος 
ἡὶ ψόφος ᾧ ψυχρὸν αὶ θερμὸν ἢ κῦφον ἢ σκληρὸν ᾧ μα- 
ἜΜ αι 6. 445 ΒΆ, 8 (οὔ πάθος Ὁ12), οαάοπι παθήματα οτ- 
πἰδ τὶ] ραγῦϊπη Θπυμηθγδηϊαγ μ δ. 882 "582 (οὗ παθος 433). 

10. 388 810 (οἴ παθη 8. 885 35). Φθ7. 260 08. δ8. 216 Ρὅ. 
ΟὙ1. 2399 825 (παθη 520). Γα8. 826 821 (παθη 519). β8. 
8818. Ζια1. 486 δ. παθήματα τῶν τριχῶν Ζγε8. 182 
419 (πάθη 184 021). τὰ τῶν μορίων (κατὰ τὰ μόρια) πα- 
ϑήωματα͵ Ζγεϊ. 118 516, 17 (πάϑος 4834). 8. 189 819, τὰ 
τῶν ζῴων μέρια διαφέρει τῶν παθημάτων ἐναντιότητι Ζιαθ. 
491 819. 

8. παθηωα, ποιόν. α. ἀλλοιῶσθαι μετα βαλλόντων τῶν πα- 
θημάτων Γα2. 318 }18 (οὔ πάθος 816 Δ4, 518). ἀλλοίωσις, 
ἄδ6 βιθρα ἀδβαϊξας μεταβολὴ κατὰ πάθος, οἵ παθος ϑα, 
ποῦ νἱἀοίαν ἀϊοῖα ο886 μεταβολὴ κατὰ πάθημα. - ὁ. 4889 
ἔδγο ἀϊσυπίαν παθη (συωβεβηκότα, ὑπαρχοντα) χαϑ' αὐτά, 
ἀπο Ισσὸ παθήματα καθ᾽ αὐτά Δρρϑι]δῦδ Ἰϑρίπιυβ, τὸ γένος, 
ἢ τῶν καθ᾿ αὐτὰ παθημάτων ἐστὶ θεωρητική ΑὙΤΌ. 168 
"18, οἵ παθη καθ᾽ αὐτά "β, 19. 

4. παθηυα, ἱ α πρᾶξις φθαρτικὴ ἢ ΟῚ ὀδυνηρα. ΚΙ γὰρ (ἐν 30 
τὴ ἐποποιίᾳ) περιπετειῶν ὁὲεὶ ὼ ἀναγνωρίσεων αὶ παθημά- 
των ποϑά. 1459 11, οὗ «μέρη τῷ , μ θα (τῆς τραγιμδίας) 
ταῦτ᾽ ἐστί, περιπέτεια, ὼ ἀναγνωρισις, τρίτον ὁὲ παθος 
πο11. 145210. εἰς ὑπόμνησιν τῷ περὶ τὸν παῖδα παθή- 
ματος Γ551. 15609.5»82, (δας γοίδυθμάσῃι τῶν παθημάτων 35 
τὰ μὲν ἑκύσια τὰ ὁ᾽ ἀκύσια ηεβ10. 1226 087, 864 ἴοτι 
βοσϊ δϑηᾶυπι τιὺν ἀδιὲ Ἰκημάτων ἘΣ) - παθήματα, ἱ ᾳ νοσή- 
ματα Ζμγά. 661 "6, οἴ πάθη" 1, 11. 12, .3438. παθήματα, 
οουΐ νόσοι ἈΤΊ. 408 519. Ἀ μικρῶν παθημάτων ἐπιγινο- 

μων ἐν τῷ γήρᾳ ταχέως τελευτῶσιν αν11. 419515. πυρὰ 30 
ὀρροπιυπίυν ἰπίου 86 μεταβολὴ κατὰ παθος. κατὰ φ"τιν 
(εἴ παΐϑθος 4). πο Υἱάοῦαγ ρογίπάθ ἴῃ υϑὰ ἔμϊεδ ἀΐσογθ 

μεταβολὴ κατὰ πάθημα, οὔ βαρτα ρ ὅ55 518. 
δ. παθήματα, δηϊπνὶ ρογίυγθδιοπ 68, ὉΠ θο ΪΟ 68. παθή- 

ματα. ἀἶϑὲ ὀυνάμεις, ἕξεις γχεβ2. 1220 ΡΒ,11. 8. 1221 56 
510. 4. 1221 ν86. Τ. 1384 326, οἵ πάθη ὃ. 1221 518. 4. 
1221 88 εὖ 5 γο0 πάθος Ρ 587541. οἱ ἀσθενεῖς ὑπὸ 
τῶν κοινῶν παθημάτων πασχυσί τι ηεὙ1. 1228 "86. ἀρετὴ 

κακία τῶν παθημάτων έρος τι Μὸ:14. 1020 Ρ19, εἴ 
παΐθος Ὁ1 1. περὶ τῶν ἠθῶν καὶ παθημάτων Ρβ: 22. 1896 55, 4“Ὧ 
εἴ ἤθη Ε᾿ πάθη ποὶ. 1447 828. παθήμασιν ὑπηρετεῖν, ὉΡΡ 

λόγω αἰσθάνεσθαι Παδ. 1264 Ῥ24, ἡ ἡὶ τραγῳδία δι᾿ ἐλέν ἢ 
φόβ. περαίνασα τὴν τῶν τοιάτων πη μον καϑαρσιν ποθ. 
1449 Ρ29 οἴ κάθαρσις Ρ 3585 586. 

ποίλθῃ πάθημα τᾶγο ΔῸ ΑΥ αϑυγρϑίαγ, απβηδαπι ἸηΘμὩΐ 45 
Ὁδϊηα6 πυπιθτο ρἰαγα!! (πσθημα Φ1. 806 32), 86 Ρ]υγΑ} 18 αυϊ- 
ἄδιι πυπηοῦὶ Ἰοπρα ἔγθαμθη ββίτηυβ Θϑὲ σθηθῦναβ, σοηῦτα ρ6- 
ποίϊναβ παθῶν 8618 τάτο ἀρυὰ ΑΥ Ἰερίτυν (Κ8..9 "15,20, 8ὅ. 
7.10. 821522. Ζμα!].6839"522. Ηα11.1101581. Ῥαῶ.1856 

419, 24. 10.1869 15. --- ακ801 820. πζό. 886}11), δία 50 
6χ 118 Ἰοοΐβ, φυϊθυβ παθημάτων δοτὶρίυχμῃ οδῦ, δα ρϑποὶ βαμῦ 

(ἀϊδυϊαιπκίπιιϑ 605 αβίδγὶβοὶ δῖ 500), δὶ 'π ϑδάθπι βοηϊθητίδα οοπ- 

τἱπυϊαῦο πάθος νοὶ δηϊδοοδῦ ργοχίπια νοὶ βυθβθαυαΐαγ ΕἸ. 16 
48. ΑὙὝ1Ο. 16518", Φδδ. 216 05. θ61.260}8. ΟὙἹ. 2992". 

ὁ8. 310 820. Γα2. 81518. 8.826321". β8. 881 838. μα14. δ5 

352518. β06. 868 524, 866 412. δ4. 382 38. ψα!1. 408 
811. 20. υἱ. 454 "28. μτὶ. 408 819. αν]7. 4719 815. 

Ζιαι. 486 "δ. 6. 491 519. 11. 608 814. ΖΎΕΙ. 1778 816. 

8.182 519. 8. 189}19. ΜΑ2. 98310. 4. 985 "12". ὁ 14. 
1020 Ρ19". Ρβ22. 1396 .}88. ποθ. 1449 "28. 24. 149 δ0 
511. τς ηεβ1.122031. 2. 1220}8, 11". 8. 1221 10. 4. 
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1221 586". δ. 122211. (10. 1326 }87.) Ὑ1. 1228 588, 
1229 "21. 7.1284 826. Ζκβ. 702 842". Ζικδ. 637 8486, 

θα", πβ9. 980 588. ΦΙ. 805 8ὅ, 11, 31. ἷ8 οἵ παθή- 
ματα ε1.16346. Αβ271. 1709. αι6. 4454. Ζμγά. 667 
56, (Ζικ6. 637}2δ οὖ ᾧ αἸϊᾳιοῦ!68), παθήμασι μὸ δ. 882 
482. 10. 888 810. Παδ. 1254 "24. (Φ1. 805 56). ἴῃ ᾿ἴδτο 

ἡμ παθιὺν δλθρ6 ἰορίθαγ ἡμα8. 1188 488. 9. 1186 538, 
85, 1187 82. 19.1190 "6, 7. 28. 1191 "88. β8. 1200 

484. 7. 1200 387,58, 24. 10. 1208 529, πάθημα πο νἱ- 
ἀδύαν Ἰανθα τί. 

παθησιςε. ἀναγκαῖον ἵτως εἶναί τινα ἄλλην ἐνέργειαν τῷ ποιη- 
τικῷ νὰ τῷ παθητιχθ" τὸ μὲν δὴ ποίησις, τὸ δὲ παθησις, 
ἔργον ὁὲ ἢ τέλος τῷ μὲν πο: μα τὸ δὲ πάθος Φγδ. 202 
428, 27, 82, "8. ἡ ποίησις αὶ ἡ παθησις ἐν τῷ πάσχοντι, 
ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τῷ ποιῶντι ΨΎ2. 42659, εἴ Φγϑ. 402 527. 

παθητικός. 1. τὰ δὲ ποιητικὰ ὼ παθητικὰ (πρός τι λέγονται) 
κατὰ ὀυύναμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ὼ τὰς ἐνεργείας τὰς 
τύτων Μὸ 15. 1021518, 1020 }80. ἡ μὲν τὸ παθεῖν ἐστὶ 
δύναμις ᾿ ἐν αὐτῷ τῷ πάσχοντι ἀρχὴ μεταβολῆς παθη- 
τικῆὴς ὑπ᾿ ἀλλ» ἢ ἄλλο ΜὸΙ. 1046 18. ἐνέργεια ἄλλη τῷ 
ποιητικῇ ὃ τῷ παδητικῦ Φγ ὃ, 202 428. παθητικὰ καὶ Χ ποιητικαὶ 

ἀλλήλων ἐστὶ τα τ᾽ ἐναντία ἢ τὰ μεταξύ Γατ. 824 41. 
οΓ10. 828 420. συμπεφυκότα μὲν ἀπαθὴ. ἁπτόμενα ὁ δὲ πα- 
θητικὰ ἢ ποιητικα ἀλλήλων Φλ)5. 212 082. ὅταν ἅμα τὸ 
ποιητικὸν ἢ τὸ παθητικὲν ὦσι, γίνεται ἐνεργείᾳ τὸ δυνατὸν 
494. 255 "585. μκ8. 466 "15. Ζγβ4. τ40 522. Ζκ8.103514. 
πᾶν σῶμα αἰσϑητὲν ἔχει δυναμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ ἄμφυ; 
Οαΐ. 2155. τῶν στοιχείων τα μὲν ὀνο ποιητικά, τὰ ὁὲ 
ὁυο (τὸ ξηρὸν αὶ τῇ ὑγρόν) παθητικά μὸ]. 818 518. 8. 380 
ΒΩ7, 4. 381 028, 24. 8. 385 57. 11. 889 380. τελείωσις ὑπὸ 

τὸ οἰκεῖν θερμϑ ἐκ τῶν ἀντικειμένιην παθητικῶν μὸ2. 819 
Ρ19, 88058. ἐν τοῖς μεταλλευομένοις διατείνωσι τὸ παθη- 
τικῷ φλέβες συνεχεῖς Γαϑ. 826 085. ὁτὲ μὲν ὑπάρχειν τὴν 
παθητικὲν ὕλην ὁτὲ ὃὁὲ μή Ζκ11. 1041. --- τὸ θῆλυν, ἢ ἥ 
θῆλυ. ταθητικέν Ζγα30. 129 380. Β12, 10. --- ὀυνάμεις, 
καθ᾿ ἃς παθητικοὶ τύτων (τιῶν παθῶν, οἴ πάθος 8) λεγό- 
μεθα Ἠβ4. 1105 "24. ηεβ2. 1220 ΝΆ. τιὺς ἐλεήμονας ἢ 
τὰς φοβητικὸς ὼ τὰς ὅλως παθητικύς Πθτ. 1842 812. το 

παθητικῷ μορίῳ (τῆς ψυχῆς) συμφέρον ἐστὶν ἄρχεσθαι ὑπὸ 
τῷ νὰ Παδ. 1264}8. οΓ γὙ16. 1288 518. ἔχει τὴν δύναμιν 
παθητικὴν παρὰ τὸν λόγον ἠεβ8. 1221 Ὀ17 (αἱ ἠθικαὶ ἀρεταὶ) 
μεσότητές εἰσι παθητικαί ἡεγῖ. 1288 518. --- νῦς παθητι- 
κός οὗ νὸς Ρ 491 357,2. --- 2, τρίτον ὁὲ γένος ποιότητος 
παθητικαὶ ποιότητες ᾧ πάθη" διὰ τί λέγονται παθητικαί ΚΒ. 
9.529 ὙΣΖ, 8ῦ, ἀρ, 10. Β: δὰ Μ)14. 1020 9, τάδ Και 
Ρ 99. λέγω τὸ ποιὸν ὁ τὸ ἐν τὴ σιᾳ ἀλλὰ τὸ παθητικόν 
ῷεξ. 226 .529. --- 8. λέξις παθητικύ, ἀἰδὺ ἠθική Ργ1. 1408 
410. 12. 1418 10. ΥἹΙ Ῥορί ΠῚ 86. διήγησις παθητική 
Ργ16. 1417 388,16. ἢ 17.1418512, 16. παθητικῶς 
λέγειν: ὅταν (ἡ γνυίμη) ἢ παθητικῶς εἰρημένη ἢ ἢ τὸ ἦθος 
φαίνεσθαι “μέλλῃ βέλτιον Ῥβ21. 1895 521. συνομοιοπαθεῖ 
ἀεὶ ὁ ἀκύων τὸ παθητικῶς λέγοντι ῬγΊ. 1408 824. ποῖα 

ὀνόματα ἁρμόττει λέγοντι παθητικυς ΡΥΤ. 1408 "12. ἔχει 
τὴν αὐτὴν ὀήναμιν ἡ φρυγιττὶ τῶν ἁρμονιῶν ἥνπερ αὐλὸς 
ἐν τοῖς ὀργίνοις" ἄμφω γὰρ ἐργιαστικὰ ὰ παθητικά Πθ1. 
1842 58. οἱ 6. 1841 421. --- τραγῳδία παθητική, ἰδὲ ἠθική, 
πεπλεγμένη ποϑά. 1489 89. 18. 145ὅ 584. “ ΡοΘΟῚΓ 51. 
παθητικὸν τὸ ἀνωμαλὲς ἢ ἐν μεγέθει τύχης ἥ λύπης πιθ8. 
918 311, ΒΥἢ τραγικόν 410. 

πάθος ποσαχῶς λέγεται Μὸ21 ΒΖ. 1. ποῖϊο τῷ παθες 
απίνατβα. πάθος, ἀἰβὺ παάθησις, οὗ παθητιξ. αὰ απο ποίϊο- 
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δ56 παθες 

πιθῖὶ Τὸ παάθυς, υὐ τὸ τῷ πάσχειν ἔργον Βἰφηϊβοθῦ, (4118 

Ῥοββυπῦ τϑίδγτὶ : τὸ αἴσθημα παθος ἐττὶ τῷ αἰσθανομένυ 
Μγδ. 1010 588, τὸ φάντασμα τὺς κοινῆς αἰσθήσεως πάθος 
ἐστίν" οἷον ζωγρέφημά τι τὸ πάθος μνὶ. 450511, 26, 80, 
512, 18, 33, τὰ ἄλλα τῶν σωμάτων πάθη ἢ ποιήματα 
Μζ8. 1029 18. ΟΓΗΕΤ7. 1182 39. Φη4. 248 318, 1ὅ. 8. 

246 82. β6ὰ ἀϑαγραῖ ΑΥ' δἰΐδπι νος πάθος. υδἱ θχ βιὰ ἱρ- 
εἰὰ8 ἰεξθ πάθησις ΒΟΥ Ό6 ΓΘ ἀθθοῦαῦ οἀ εἰφαϊβοδπάβπι τὴν 
τὰ πάσχειν κίνησιν ὼ ἐνέργειαν. νου εἰ ἔστιν ἡ κίνησις 
Ἂ ἡ ποίησις ὰ τὸ παθος ἐν τιὴ ποιυμένῳ ΨΎ2. 426 δ, 60]} τὸ 

ἡ ποίησις ὼ ἡ πάθησις ἐν τῷ ποΐσχοντι. ἀλλ᾽ ὑκ ἐν τῷ 
ποιῶντι ΨΥ. 4266. ἐν ἀπερῳ ἐκ ἔστι κινῆσαι δὸξ κινής 
θῆναι, πέρας γὰρ ἐκ ἔχει, ἡ δὲ ποίησις ἢ τὸ παθος ἔχει 
Οατ. 215.524. οὐ Φδ9. 211}20 (ΟΥγ1. 2398 532-84). Κῦ. 
4 018. ἕνα δ᾽ τρόπον (παθη λέγονται) αἱ τύτων ἐνέργειαι κ5 
αὶ ἀλλοιώσεις ἤδη Μὸ21. 1022 "15, 18. Ρ]θγιπιααο, ἰὰ αυοὰ 
νυ ραγῖ9 Βυϊὰ8 γοῸ0 υδὺ8 ἔδγῦ, παΐθος ΔὉ Ατ' ἴδ ἀβαγραΐαγ, 
αὐ ἀἰδοϊπριθγθ πθαυθαβ υὔταπι τὸ ἔργον ροιϊι8 δ τὴν ἐνέρ- 
γείαν περ ]θχογῖῦ, νου ἰπ δηϊπιδ} 8. τ ] ααΐ8 δῦ ἴῃ πο- 
τεΐπθ πάθη παπουρδηίαν ὀχεία. σύλληψις ΖΎΥ 1. 151 816. 30 
10. 759 "1ὅ. βι. 1331). α18. 726. 823. 17. 721 Β16, δηϊ- 

πιδ]ΐαπι ἰῃ νϑηθγαπὶ ἱπιροῖιβ Ζιζ 18. 5712 "18, 82, Ρ26. 
20. 8748, 28. κθ. 687 59. πιαϊαδίοηο8 ααϊδὰ8 δηϊπηδ]ϊα 
γ6] ρδὺ ϑδοϊδίθπι ὑ8ὶ] δῦ δηπὶ ὑθιπρθδβίαῦθθ οθμοχὶδ ϑαπὺ 
Ζιθι1. 600 }29. γ1}. δὅ19 348. Ζγε ὃ. 188 "10. 4. 184 082, 85 
185 34. 5. 185 528, καθενϑειν ἡ ἐγοηγηρέναι υἹ. 484 328, 
81, ν4, τὸ αἰσθάνεσθαι, τὸ μνημονεύειν, λόγος. δοξα Ζγ:2. 
181 .8ῦ. μγ4. 818 94. υἹ. 454810, 458 "29. μν]. 449 
ΡΒ, 4601. Κῦ. 408. δἰαὰθ ἴῃ ἱπδηΐπαα τογαπὶ πϑύαγα, ὁ 
περὶ τὴν γὴν κόσμος, περὶ ὃν τὰ συμβαίνοντα παθη φαμὲν 80 
εἶναι ληπτέον μα 2. 839 521, γάλα. κομῆται μα 8. 846 "4. 
14, βροντή, τυφιῖν μβ9. 869 481. γ1: 871 42, σεισμός 
αβι. 815 "1, ξήρανσις, λιμνασία μβ 8. 886 υ8ά, 8. 807 
ἐτ, ὄπτησις ἔψησις μὸϑ. 881 δ. (ΔἠΔἶο. ροποῖϊνο παθη 
ἀέρος, ὕδατος αἱ μα]. 338034, 25, 8839 δ. Ὑ2. 3711 021. 56 
δι. 819 .3421 41.) εχ ἰρβὶβ δβχθῃρ ρραγοῦ, πάθη οὐ δὰ 
παποαρατὶ 4υ86. νοὶ] ὀγρθῦυο διιηῖ (γύα μα 8 .ϑ40 84, 
τὸ τῶν φυτῶν πάθος τὸ ἀνάλογον τῷ ὕπνῳ ἀνέγερτον Ζγε1. 

119 38) νοὶ οχ ἰορθ αυδλάδξιῃ βαης (νοεῖ τὰ καταμήνια 
Ζγὸ1ϊ. 165 022. 6. 1715 94, 26), εὖ 6 αἀυλο ναὶ οἰζο ργϑθδ- 40 

τογοαῃΐ (ὦις, ἅλως μΎ3.81ι 21) νοὶ ἐογίαϊ!ο θαηῖ, ἰὰ 

χαϊάθται Θοιμπιῖηθ ὑδίηθ Θ886 ν᾽ ἀοαΐιγ νοο παθος, αὐ τῷ 
πάσχειν, ποη το ποιεῖν τοὶ πράττειν ἐνέργειαν ἢ ἔργον 5 σηϊ- 
βοσῖ, ἴδηι πάθη οἱ ποίητις (εἴ ΒΆΡΥΒ Ρῃ 8556 "10, 18) νοὶ 
πρᾶξις ἰηῖον 86 ὁρροπυπίαγ,. τὰς πραξεις κατὰ τὰ παθη 46 
συμβαίνει ποιεῖσθαι πᾶσι τοῖς ζιυοις Ζιι49. 681 "5, καλά 
ἐστι τὰ δίκαια ἃ τὰ δικαίως ἔργα, παθη ὸ᾽ καὶ Ραϑ. 1866 
881. δἰίδπιθι βδθρ τὸ πάσχειν δ τὸ ποιεῖν ἴζὰ σοα] αογαηῦ, 

αὖ ἰάοῃ οὐ παθος αἵ ἔργον αἰσαίαν, γϑὶατὶ αἰσθησις. ἀυ8 
δέχεσθαι τὸ παθος ἀϊοίνηυν μν1. 480 δ, Θϑάθιη ἔργον ψυχῆς δὺ 
ποηιηοίας Ψα1. 402 "12. αι8. 489 58 αἱ (οἵ Μογον Ατίβὶ 

ὙΒίοτκ ρ. 98}, δίᾳυιβ παθη οἱ ἔργα νοὶ πράξεις ἰηξδγάιιμ 
18 σοπϊυηρσαηΐυγ, αὖ ὨοΠ ορροϑιία 86 βΥποηγιηδ 6888 νἱἀ6- 

δηΐαγ ΟΥὙΪ. 298 482. ψαῦ. 409 015. 1.408}12. Ζ αὅ. 
646 588. οὗ τῦτο μὲν τὸ παθος (τὸ φανταζεσθαι) ἐφ ἡμῖν δ6 
ἐστὶν ὅταν βυλώμεθα ψγϑ8. 421718. συμβαίνει τὲ αὐτὸ 
πάθος ἐν τῷ νοεῖν ὅπε3 ὼ ἐν τῷ διαγράφειν ΗνῚ]. 4501. 
πάθη τῷ πάσχειν τι ὀύνασθαι, τιῷ ποιεῖν τι δύνασθαι μὸβ. 
88581- ΧΆ 

2. «πάθος, ὑποκΞ "μένον. αυοάνίβ παθο: οϑῦ ἐν ὑποκειμένῳ 60 
τινί. οἷον τοῖς πάθεσι τὸ ὑποκείμενον ἄνθρωπος ὦ σῶμα, παθος 

παδος 

δὲ τὸ μυσικὸν ὸ τὸ λευκόν Μὃι. 1049.»29, 80. ἐπειδὴ ὁ ὅν 
ἐστί τι τὸ ὑποχείμενον ἢ ἕτερον τὸ παθος ὃ κατὰ τῷ ὑπο- 
κειμένν λέγεσθαι πέφυκεν Γαά. 819 "8. οἱ ὑποκείμενον τοῖς 
παθεσι νοὶ οϑὲ ἡ ὕλη, ΡῈΓ 86 ΟΠ ἢἶ8 [ΌΣΠΙ8Θ Θχρϑτβ, ἐξ ἢ 
γίγνεται πρώτυ ὼ εἰς ὃ φθείρεται τελευταῖον, τῆς μὲν 
θσίας ὑπομενύσης τοῖς δὲ παθεσι ; μεταβαλλιίσης, τῶῦτο στοι- 
χεῖον ἡ ταύτην ἀρχήν φασιν εἶναι τιὴν ὄντων ΜΑ 8. 988 
810. οὗ 4. 985}"Ὀ11. Γαδ. 820}17. Φη2. 245"16, 246 429 

(ὕλη οἱ πάθη ορρ ΜΑδ. 986"17. ζ8. 1029 518. 81. 1049 
ΒῚ, νἱ]. 1088 824. μαϑ8. 840 Ὁ17), νεὶ ὁσία τις, βυδβίδηιίᾳ 
4.86 'ρ88. ἰδῆὶ ἕογιμα ἀδβηίτα 6β0, τὰ μέν ἐστιν ἐσίαι, τὰ 
ὸ᾽ ἔργα ᾧ παθη τάέτων ΟὙῚ. 298.528, 82, οἵ ΜζΊ. 1028 
419. νῶ. 1089 "28. Φα 2. 18 84: τ᾿ παθος ϑ χυνοιστὸν 

τῆς ἄσίας (σοὶ τῆς ὕλης): τῶν ἐσιῶν ἐκ ἄνευ ἔστι τὰ πάθη 
αὶ αἱ κινήσεις ΜᾺ δ. 1011 42, τὰ πάθη ἀχώριστα ᾧαᾳ. 188 
46, 18. Γα 8. 8171], 883. ὅ. 320 25. 10. 327 52}. χὃ. 

466 "14. Μ 2. 1ΟΤΤ δ, ζ 18. 1088 528. πάθη διαιρετὰ 
κατ᾽ εἶδος οἷον χρώματος τὸ λευκὸν καὶ αὶ τὸ μέλαν. κατὰ συμ- 
βεβηκὸς ὁέ, ἂν ὦ ὑπάρχει ἦ ἥ διαιρετόν ΟὙΙ. 399 "20. ἱπᾶὰθ 
πάθος οἱ συμβεβηκός ΩΣ ᾿παθὴ γὰρ ταῦτα ὶ συμβεβη- 
κότα μᾶλλον ἣ ὑποκείμενα τοῖς ἀριθμοῖς Μν1. 1088 δ11, 

οὗ Α8. 9898. Γ10. 8871 .228. ψα!. 402 49, 8, οἵ 4ιο- 
αἷδηι οὔϊδιη διάθεσις οὖ ἕξις ποοθϑδβϑαγίο βυβύδητίδπι τοαυῖ- 
ταηῦ οαἱ ἱπμδογοδηῦ (τζ 6. 145.588. ΦβῚ. 198 3525), οοαὶ 
πάθος, διάθεσις. ἕξις μα !. 8689 422. Ζγε!. 719 48, 118 
584, ν). 451 326, 28. 1. 449 "2ὅ. ΜΑ 8. 986 417 ΒΖ. --- 

Βαΐαθ ἀβὰ8 νος πάθος Θχθιηρῖα. ,παθη τὴς ὕλης (παθη αἱ- 
σθητα Φη. 245 420, τῆς αἰσθήσεως μαϑ8.840 515, τῶν 
αἰσθητῶν Μη2. 1042 Ρ22, σωματικά Ζμα4. 644 "1 8) δηυ- 
πηϑγαηῦαῦ θερμότης ψυχρότης, ξηρότης ὑγρότης, μαλακότης 
σκληρότης, λειότης τραχύτης. μέγεθος μικρότης αἱ, χρώματα, 
φωναί μαϑ8. 840"17. 8. 845818. δ)΄10. 8389 84. αι6. 445 

12, 4460}25. ΟΥὙΪ. 299 320. ΦεΙ. 224}14. Γαβ. 826 

82, 19. Ζγα18. 722 ν88. βι. 184 582, Ζιδ4. 528 "14. 
Ζμβι. 646 520 8]. περὶ ὑδάτων ἊΝ θαλάς σσης, ὁπόσα παθη 
κατὰ φύσιν αὐτοῖς συμβιίνει ποιεῖν ἢ πάτχειν μβ8. 889 

"24. πάθη τῷ ὕῤατος οἱ χ μοὶ μβ8. 888 020. τα πάθη 
πάντα (τὰ περὶ τὴν φωνήν) ακ 801 311, 30. παβη τῶν 

τριχῶν Ζγεϑ8. 184 520,21. παθη τῆς ψύχης: ἴδια, κοινὰ 
τὰ , σώματος ψα!. 402 849. 408 43, 16, 2ὅῦ, δ17. (ἶ ἡ 
ἀνάμνησις σωματικὸν τι παθος μν2. 458 810, 283.) πάθη 

τῆς λέξεως ποϑδ. 146012 ΜᾺ ΡΟΘΟΙΝ 858, 407. οἵ 
λέξις Ρ 420 "25. 

8. πάθος, ποιόν. α. παθος οἰ ποιὸν ὅγη ἀβαγρασὶ ἱπάς 
φοἰρίταν, ποὰ διάθιη ἀλλοίωσις οἱ καὶ κατὰ τὸ ποιὸν οἱ 

ἡ κατὰ τὸ παϑος μεταϑϑολή. 6880 ἀοβηίταν. ἀναγκη τρεὶς 
εἶναι κινήσεις, τήν τε τῷ ποιῶ αὶ τὴν τῷ ποσῷ ἢ τὴν κατὰ 
τόπον Φεῖ. 225 "8. 2. 226. 420. Μν2. 1088 "32. τριῶν 

ϑσῶὴν κινήσεων, τῆς τε κατὰ μέγεϑος ΕῚ τὴς κατὰ πάθος 
ἢ τὴς κατὰ τόπον Φθ1. 260 427. ἀλλοίωσις ἡ ἡ κατὰ τὸ πά- 
θος μεταβολή Μλ3. 1069 "12. ὅταν κατὰ παθος ᾧ τὸ 
ποιὸν ἢ ἡ μεταβολὴ τῆς ἐναντιώσεως, ἀλλοίωσις 1α 4. 819 
588. ἐξῇ Μχ11. 1061 "9. ΦΕΙ. 224}11. ΚΙ 4. 15 528. πά- 
θο: λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ποιότης καθ᾿ ἣν ἀλλοιῶσθαι ἐν- 
ϑέχεται Μὸ21. 1022 15. οἵ 14. 1020 59. Τα 6. 898 518, 
19. (κατὰ τὰ πάθη καὶ αὶ τὰς ἀλλοιώσεις Φη 8. 2346 52.) πάθος, 
Θοπὶ 37 ποῦν Γα 4. 819 038. Μμ8. 1088 39, 10, οὐπὶ 
διαφορά Γα 1. 815 39, οοπὶ ὙΔΩ μ ὅ. 882 529. παθο:. ἀϊδὶ 
δια φορά τζ 6. 145 .348-12. μὲν ὅν κατὰ τὸ ποιὸν κίνησις 

ἀλλοίωτις ἔστω, λέγω ὃ τὸ ποιὸν ἰ τὸ ἐν τὴ ἐσίᾳ (ὦ 
γὰρ καὶ διαφορὰ ποιότης), ἀλλὰ τὸ παθητικέν, καθ᾽ ὃ λέγεται 
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πάσχειν ἣ ἀπαθὲς εἶναι Φε2. 220 429. ὅσα ἀπό τινων πα- 8420. οἱ μήτε ἐν ἀνδρείας παθει ὄντες μήτ᾽ ἐν ὑβριστικὴ 

θὼν ὀυσκχινήτων τὴν ἀρχὴν εἴληφε, ποιότητες λέγονται" ὅσα διαθέσει Ρβ8. 1385 080. ἔστι ὀὲ ἄλλα πάθη, ἐφ᾽ ὧν καὶ 
ὁὲ ἀπὸ ῥᾳδίως διαλυομένων ἡ ταχὺ ἀποκαθισταμένων γί- κακία ὑκ ἔστιν ἐν ὑπερβολὴ ὸ ἐλλείψει τινί ἡμα8. 1186 
νεται, πάθη λέγεται Κὶ8. 9 Σ 28, 32, 1046. Ὑτάϊὸρ Καὶ 486. --- σωματικὰ παθη (ἱ 8 Δηἰπιΐ ΡοΥ[αγ θα ἰοἢ 68 Θ ΘΟΓΡΟΓΘ 
ῬΡ 98 844. --- δβεὰ αὐυδιηηύδηη πάθος οἵ διαφοράν δοουγαῖίθ 6 ογίδθ -- δ᾽ἷδ Υἱ ἀἰοία σωματικαὶ παθη οἵ βᾶρτα Ρ ὅ56}29, 
ἀϊδίπρυϊς Ατ, ἴϑιθθη δἰ υοῦϊθ8 παθη 68 παπουραῦ, 4086 41) Ηκ 2. 1178 09, οὔ ΨαῚΊ. 408.516.,}11. παθη ἀναγκαῖα, 
ἰθ886 ἰὰ ποίΐοπθ βι ϑίϑηθ δ], δηλ 6. 6888 διαφοράν, ρ88 φυσικά. κοινὰ τῶν ἀνθρώπων ΗΕ10. 11856}21. ρ8. 1429 
ἀϊεῖς Ζμὸδ. 618.488. οἵ β8. 649}21. --- ὦ. πάθος καθ᾿ ΑἹ, ὁ ἐνθυσιατμὸς τὰ περὶ τὴν ψυχὴν ἤθυς παϑος ἐστίν 
αὐτό 1ὰ ἀϊοϊναν, φυοὰ οαμμ ποῖ ἰπϑιδ ᾿ρβὶ δἰ ἰδαΐαβ τοὶ πο- Πθὅ. 1840 512. οὗ .1..1842 55. πάθη ἦθυς χρηστὸ Ρβϑ9. 
τουϊ, ὑβῃηθῃ οοποϊαἀθπάο ΟΧ δὰ ποορθββαγῖο οΟἸ]Πρίδατ, ΒΥπ 10 1886}918, 26. --- εἶναι ἐν παθει, ἐν τῷ πάθει, ἐν τοῖς πα΄- 
συμβεβηκὸς καθ᾿ αὐτὸ (οἵ συμβαίνειν 86), ὑπάρχον καθ᾽ θεσιν ΠΎ16. 1287 58. Ηη8. 1180 480. ΦΙΊΤΑΤΡΙΙ, εν. 
αὑτὸ (οἵ ὑπάρχειν) ΑγὙ9. 16.518, 7. 1. 1551. 10. 10.54-22.Ψ 4600 "4, ποι1. 1455 .581. εἰς τὰ πάθη ἄγειν (καταστῆσαι) 
Φγό. 204 19,15. οὐ μᾶς αυἱάοτι νἱ νοὶ ἀϊοϊζυν παϑος τὸν ἀκροατήν ΡγΙϑ. 1419 "25, 18. διεγεῖραι τὰ πάθη" ἀνα- 
καθ᾿ αὑτό Φγδ. 204 319. ΜΎ2. 1004 "6 ΗΖ. δ 18. 1020 γόντες (ἴοτι ἄγοντες) εἰς τὰ πάθη 128. 1499 10, 9. δι᾽ 
425. 11.1019511. ΔΎΖ28. 81.439. Γα4. 819 "27. πάθος δ ὧν τὰ παθη ἐγγίνεται αὶ διαλύεται ἐξ ὧν αἱ πίστεις γίνον- 
οἰκεῖον Μι9ϑ. 1058 437, "22. μ8. 1018 416, ἴδιον τῷ γένυς ται ΡβῚ-11, οἴα 3. 18ὅ6519, 28, 24. 10. 1369 Ὀ15. ποῖ. 

παθος Ζγε1. 118.384. παθος ἴδιον ΜΎ 2. 1004 Ὀ11. μ8. 1450 488 ΝᾺ] Ροϑί Π1 801. --- ἀα Αγίβιοίβιῖσο δὰ νος παΐ- 
1078 "7. 418. 96 080, νοὶ ἴρβατη παΐθος ρδὺ 86 δὰ βἰρηὶ- θος οἵ πάθημα οΥΒΖΑΥ ΒΟΥ. 
βολπάδπι ἤδη πούϊοῃθπι βυβῆσογ νἱάοίαν Μβ2. 991 57. παιών, ῥυθμὸς ἡμιόλιος, δύ» αὐτῷ ἐστὶν εἴδη ἀ ἀντικείμεναι ἀλ- 
Α5. 988 583, 29 ΒΖ. κΞ8. 1061] 384. 10. 1066 ν8᾽ (εἴ Φγῆ. 30 λήλοις, εἶ ὧν τὸ μὲν ἁρμόττει ἐν ἀρχὴ τὸ δ᾽ ἐν τελευτὴ Ργ8. 
204 819). νϑ8. 1090 321], 30 ΒΖ. ᾧὸδ2. 209 "10. τὸ ὅ. 126 1409 352-21. ἢ 128. 1500 39, 18. --- πόλις γέμει παιάνων 

534-127 42. Ρα2. 1855 81 4]. παθη. οοπὶ ἕξεις ΜδΊ10. ϑορῃ ΟΚ 5) κα. 400 "26. 
1020 519, 35. Φὸ 14. 228 518. Δ]υοίο8 παθη καθ᾿ αὐτα παιδαγωγός. κατὰ τὸ πρόσταγμα τῇ παιδαγωγὰ ζὴν Ηγ1δ. 
ἀἰϊσυηῦανγ, αυλ6 ἃ αἰ ἜΛΘ ΙΕ 8. ἜρΘΟΙ 018. Υἱχ ροβϑὶ8β ἀἰβίϊη- 1119 "14. 
λεγο, το αὶ Μὸ11. 10191. γ2. 1004 δι, 3ε παιδαίριον μικρέν ρ14. 1481 814. ὅτῳ ἂν παιδάριον γένηται 

4. ἔτι τὰ μεγέθη τῶν συμφορῶν ὸ λυπηρῶν πάθη λέ- οβ184117. 
γεται Μὸ 21. 1022 521. πάθη, εγῃ ἀτυχήματα ΗαῚ1. 1101 παιδαριώδης ἡ τῶν γερόντων. αἵρεσις Πβ1. 1210 "28, 1271 
481, 28. φθαρτικὸν πάθος Ρβὅ. 1882 "81 (Ἔγῃ κακὸν φθαρ- 410. τὰ μυθώδη ἢὶ παιδαριωδη Μαβ. 995 55. μέλη πᾶϊδὰ: 
τικὸν 82). 8. 138518). οὗ β8. 1880 329, νά, τὸ παθος, ριαΐδη πιῖ. 892 419. 
μέρος. τῆς τραγῳδίας, ἀοβηϊτυν παθος δ᾽ ἐστὶ πρᾶξις φθαρ- ὃ0 παιὸ εἶα. περὶ παιδείας Πη11- «θ. --- παιδεία ἀναγκαία, ἐλευ- 
τικὴ ἢ ὀδυνηρα πο1]. 1452 809-18, οἵ 14. 1488 018, 20, θέριος, καλή, κοινή, τεχνική, ὀρθή Πθ8. 1888 480.1. 1337 
1454518. Ηε7. 1182 39. ---- παθος, ἱ ἃ νότος, νόσημα Ζγβ4. 488. βό. 1268 0860, θ6. 1841 "9. Ηβ2. 1104518. ἡ ἐμπο- 
188 816. 7. 146 582. Ὑ1. 150. 380, 81. Ζωγά. 667 588, δων παιδεία (υβἰ δία ἱανϑηΐυι 8. ἰηϑυϊτα!0) Πη2. 1887 89. 
Β1, 11. παθη νοσυΐδη, νοσηματικα Ζμγ4. 661 812. αν20. παιδεία. οοπὶ ἐλευθερία, πλᾶτος, εὐγένεια Πὸ 4. 1291 "29. 
419 "20. παθος τερατῶδες, φλεγματικόν, πνευματιῆδες, ὑπο- 886. 8, 1298 08371.12.129618. ζ2. 1817 039. παιδεία πρὸς τὸ 
χόνδριον Ζιειά. δ44 022. κὶ. θ84 "26 (οἵ 8. 680 "8). πλι. κοινόν, ἡ καθ᾿ ἕκαστον παιδεία πότερον τῆς πολιτικῆς Ηεδ. 
958 "24. τὸ ἐκ τὴς Γοργόνος γιγνέμενον. τοῖς ἐνοριῦσι παΐθος 1180 026, 27. παιδεία ὸ ἔϑη ΠΎ 18. 1288]. παιδεία ᾧ 
καταπληκτικόν [148. 1508 448. ἐπίκτητον τι πάθος αν11. ἀρετή Πγ18. 1288 525. δ1Ι. 1295 427. παιδεία. ἀϊδὲ ἐπι- 
418 021. διὰ παθος, ορρ δια φύσιν Ζγεβ. 186 "8, 1788 στήμη Ζμαι. 698 54, 8. παιδείαν εἰσάγειν Πβδ. 1268 587. 
584. ὅ. 185 "2. 4 τὰς γυναῖκας δεῖν παιδείας μετέχειν Πβ6.1264}88. --- πᾶσα 

ὅ. πάθος, ϑηϊτοΐ Ροτίαγθδεῖο, Δἰἕδοῦιθ, δθοιίο. τὰ ἐν τὴ τέχνη αὶ παιδεία τὸ προσλεῖπον βύλεται τὴς φύσεως ἀναπλη- 
ψυχὴ γινόμενα τρία, ἐστί, πάθη ὀυνάμεις ἕξεις... λέγω ρὲν Πη11. 1887 52. παιδεία φύσεως δεῖται ἢ χορηγίας τυ- 
ὁὲ παθη μὲν ἐπιθυμίαν ὁ ὀργὴν φόβον (Ρβ8. 1888 584) θρά- χηρᾶς ΠὲῈ11. 1295521. ἡϑχὴς φυλακτικὸν παιδεία Ρ1.1421 
σος φθόνον αρὰν φιλίαν μῖσος πόθον ζῆλον ἔλεον, ὅλως οἷς 418. ἡ παιδεία πλαταγὴ τοῖς μείζοσι τῶν νέων Πθ6. 1840 
ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη, δυνάμεις, δὲ καθ᾽ ἃς παθητικοὶ τιήτων 46 580, τὸ κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῷ λόγω συντελεῖν τι τῶν ὑπ᾽ 
λεγόμεθα, ἐνν ἕξεις δὲ καθ᾽ ὡς πρὸς τὰ παθη ἔχομεν εὖ ΄“ ἐκείνυ παραγγελθέντων παιδείας ρ1. 1420 "28. -- ρΙυγ. δίια- 
ἢ κακῶς Ηβ4. 1105 "20. θ7. 1151 029, ηεβ2. 1220}10-20. φέρυσιν αἱ καθ᾽ ἕκαστον παιδέεῖαι τῶν κοινῶν ΗΧ10. 1180 
ἡμαῖ. οἵ Ρβι. 18718.520. 12. 1888 838. Πγ1δ. 1286 484. 57, αἱ παιδεῖαι ποιός τινας ποιῶσι τὺς νέυς οαδ. 1844 827. 
ἤθη ΝᾺ πάθη ὼ πράξεις πο]. 1441 428. τὰ παθη κινήσεις παιδεύειν. παιδεύυσι «τὸς νέυς οἰακίζοντες ἡδονὴ ἢ λύπη Ηκι. 

ψυχῆς Πθ1. 1843 58, ὅ, (οἴ τοῖς ἐν κινήσει πολλὴ ὁιὰ πά- δῸ 1172 320. παιδεία ἥν ὑχ ὡς χρητίμην παιδευτέον τὸς υἱεῖς 
θος ἢ δι᾽ ἡλικίαν ὦ γίνεται μνήμη μνὶ. 480 1), ᾿ἀπροαιρέ- » Πθ8.1888581. παιδεύεσθαι ἱππικήν Πγά. 1211 418. πολλὰ 
τως οὝννεται Ηβ4. 1106 48. δοκεῖ συνῳκειῶσθαι τοῖς παθεσιν παιδεύεται ἐλέφας ἡ ξυνίησιν Ζιι48. 680 19. ὁ πεπαιδευ- 
ἡ τῷ ἥθυς ἀρετή Ἠκ8. 1118 518. Π χρῆται λογισμῷ τὸ μένος περὶ τὴν ,Τέχνην ΠΎ11. 1282 84. ἔστι τέτταρα σχεδὸν 
πάθος Πεῖο. 1812}29. ἡ δοκεῖ λόγῳ ὑπείκειν τὸ πάθος ἃ παιδεύειν εἰωθασι Πθ3. 1831 "28. ὅ. 1839 24, ὁ νόμος 
ἀλλο βᾳ Ηκ 10. 1179 029. οἴ γϑ. 1 ΒῚ, Πγ10. 1281 8δ665᾽΄ῳ παιδεύει, παιδεεσθαι ὑπὸ τὸ νόμα Πγ16. 1287 826, Ἰδὴ 
486. ζῆν κατὰ πάθος, παθει, κατὰ πάθος ἡ δι᾿ ἡδονήν, βτ. 1266 080. ὁ νομοθέτης ὃ [) παιδεύσας δύνασθαι σχολάζειν 
ΟΡΡ ζὴν κατὰ λόγον Ηα1. 1095 48,10. θ8. 6 482, ν2. Πηϊι4. 1884 59. παιδεύεσθαι πρὸς ἀνὸραγαθίαν Π9. 1270 
ι8. 1169 45. κὶ0. 1179"18, 27. ἄνευ παθυς κ ὁρμὴς ὑκ 5817, πρὸς τὰς πολιτείας Πε9. 1810514, 20. --- πεπαι- 
ἐγγίνεται ἡ ἀνδρία μα 30. 1191 521. ἄνευ τὸ λόγυ ἐγγί- δευ μένος. εἰθισμένοι ἢ πεπαιδευμένοι ἐν τὴ πολιτείᾳ Πεϑ. 
νονται ὁρμαὶ παθῶν πρὸς τὸ καλὸν ἡμβ1. 1206 "24. ἀν- ο0 1810516. πεπαιδευμένος, ορΡ. ἀπαίδευτος Ηϑ 14.1138521. 
δρεία ἡ διὰ παϑος ἀλόγιστον (Ὠοὴ νϑγὰ νἱγῦυ8) ηεΎ1. 1229 (ψυχὴ ἐὰν ἧ πεπαιδευμένη, τ τὴν τοιαύτην καὶ Χ τὸν τοιῶτον ἄν- 



δ58 παίδευμα καῖς 

θρωπὸν εὐδαίμονα προσαγορευτέον ἢ 89. 1491 "12.} Ορρ 28 Αὐὖν (οἵ ὨἰοίΣ, Ηΐρροογ ἀθ πιοσδο ββογσο 101). 10. 687 
ἀγροῖκος ΡγΎ1.1408582, ἀϊδὶ πλύσιος, ἐλεύθερος Πὸ 15..1299 δ14, ἐγρηγορότα καὶ γελᾷ. καθεύδοντα δὲ ᾧ δακρύει ὶ γελᾷ 
525. ἀϊδθὺ εἰδως : ἀποὸίδομεν τὸ κρίνειν ὑδὲν ἧττον τοῖς πε- ΖγΎε1. 119511, οἵ 19. Ζιη10. 5871 "δ, Απιὶρξ Οδτγγϑὺ 198 
παιδευμένοις ἢ τοῖς εἰδόσιν ΠΎἃ1. 1282 56. Ζμαὶ. 639 54- Βοϊκπα, ϑϑίτηδβ οχ Ρ] 256. τῶν ἄλλων μορίων ἐκ ἐγκρατὴ 
12. ὁ πεπαιδευμένος καθ’ ἕκαστον γένος ἀγαθὸς κριτής « ἐστίν, ἀκρατὴ ὶ τὰ παιδία μέχρι πόρρω τῆς κεφαλὴς διὰ 
Ηα!. 1094 528, 109551. ὁ ὅλως πεπαιδευμένος ὅμα!. 639 τὸ βάρος Ζιὸ 9. 588 "6. Ζγβθο. 144481. ἕρπει Ζπ9. 1099. 
47. --- παιδευτέον, παιδευτέοι λόγῳ, ἔθεσιν Πθ8. 1388 66 11.110}12. γλαυκότερα τὰ ὄμματα τῶν παιδίων εὐθὺς 
"5. η15. 1884 "8. γεννωμένων ἐστὶ πάντων Ζγε1. 719 3427, οΓ 8. 78051. παρα- 

παίδευμα. ταῦτα τὰ παιδεύματα καὶ ταύτας τὰς μαθήσεις πλησία ἡ φύσις (τῶν γυναικῶν) τῇ τῶν παιϑθίων Ζγεϑ. 184 
ἑαυτῶν εἶναι χάριν Πθ8. 1888511. τὰ καταβεβλημένα ᾿ιὸ "5 (Υ] παίδων. οΡ ἔοικε ᾧ τὴν μορφὴν γυνὴ ὶ παῖς Ζγαϑ0. 
παιδεύματα Πθ8. 188886, οὔ καταβάλλειν ρ 869 "21. 128.517). νανοι εἰσὶ τὰ παιδία πάντα Ζμδ10. 686Ὁ11, 
κατὰ τὴν ὅλην τῇ παιδεύματος διαίρεσιν ρ89. 1445 "85. οὔ 24. μν2. 458 6. πλγ18. 968 "1δ. τῶν παιδίων αἱ κε- 

παίδευσις. ἡ παίδευσις τῶν περὶ τὺς ἐριστικὶς λόγυς μισθαρ- φαλαὶ διὰ τί κατ᾽ ἀρχοὶς γίνονται πυρραί χβ. 191 "84. 
νύντων τιβ84. 188 087. τὴ παιδεύσει τὸ φθονεῖσθαι ἀκολυθεὶ παιδία πέντε μηνῶν ὶ στρέφυσι τὸν αὐχένα υϑ. 451 .518. 
Ρβ28. 1399518. : 15 τὰ παιδία καθεύδει σφόδρα, ἐπιληπτικὰ γνεται υ8. 457 

παιδια. παιδιαί, οοηὶ ῥαθυμίαι, ἀπονίαι, ἀμέλειαι Ῥα11. 1870 44, 8, τοῖς παιδίοις ὁ γίνεται ἐνύπνια ενϑ. 461 412, 462 
41ὅ. τῶν παιδιῶν αἱ ἡδεῖαι καθ᾽ αὐτὰς αἱρεταί Ηκθ. 1176 "δ. τὰ παιδία ὁιὰ τί ἀὶ δύναται μανθάνειν Φη8. 2341}19, 

59. οἵ Ρα11. 18370315. ἡ παιδιὰ ἀνεσίς ἐστιν εἴπερ ἀνα- 80, κατ᾽ ἐπιθυμίαν ζῶσι Ἠγ15. 1119 "6. παιϑία ἢ θηρία, 
παυσις, ἡ παιδιὰ χάριν ἀναπαύσεως ἐστιν Ἠη8. 1150 "17. ΟΡΡ οἱ καθεστῶτες ηεη. 1286 82. τὸ παιδίον ἢ τὸ θηρίον 
1ρ8. 1337038: 5. 1389 10. παιδιῶς ἕνεκα καὶ ἀναπαύσεως ἢ κε πράττει ἠεββ. 1234 429. ἐδεὶς ἂν ἕλοιτο ζὴν παιδίω διά. 
Πθ5. 18339516. ἄτοπον τὸ τέλος εἶναι παιδιάν Ηκθ. 1176 νοιαν ἔχων Ηκῷ. 1174 32. --- παιδίν λῆψις (1ὰ ΤἈδοάθοιὶ 
529 (εῇ παίζειν). τὰς παιδιὰς εἶναι δεῖ μήτε ἀνελευθέρους ταροθάϊα) πο18. 1465 80. οΓ Νοκ ἔγ ἐγ ῥ 628. ΨῈΙ ΒΒοὶ 
ἥτε ἐπιπόνυς μήτε ἀνειμένας, μιμήσεις τῶν ὕστερον σπυ- 80. --- 4. ρῃθε]]α. τὰ λευκὰ ἡ παιδίοις γίνεται νέοις ὅσι 

δαζομένων Πη17. 1886 .329, 88. παιδιαὶ μαχητικαί, ἐριστι- πάμπαν Ζιη1]. 681 ΡΖ, νοὶ ρ]θηίυβ τοῖς παιόίοις τοῖς θήλεσιν 
καί, ἐσπυδασμέναι Πα11. 1810 "26, 1871 88. --- ὀιαγωγὴ 36 Ζ7γβ4. 188 528, οἴ 88. 
μετὰ παιδιᾶς ΗἨδ14. 1127 84. ἐν παιδιᾶς μέρει Ἠδ14. παιὸιωΐδης, ἀοῦ Ηγ8. 116016, 18. 
1128.219. σοὶ μὲν παιῤιὰ τῦτο, ἐμοὶ δὲ θάνατος ἠεη10. παιδονομία. λεκτέον ἐν τοῖς περὶ παιδονομίας ΠΠη18. 1885 
1243 820. νά, --- παιδονομία, υιερἰϑυταῦαδ, Θοηὶ γυναικονομχία 8] Πζϑ. 

παιὸδικός. ὁ παρθένιος αὐλὸς τῇ παιδικῷ ὀξύτερος ((οτ στε- 1822 589. 
νέτερος ΑἸ) Ζιη1. 581 "11, οἵ αὐλός Ρ.122 542. ϑα]τηδ8 80 παιόονόμος ΠδΙδ. 1299 522. η11. 1886 3892, 40. ὁ παιδὸο- 
ὅχοτο Ρ] 87. --- παιδικαὶ φιλίαι Ηι8. 1165 026. παιδικὸν νόμος ἀριστοκρατικόν ΠΡ 15. 1800 44. 
δῶρον Ηδδ. 1128 516. παιδικαὶ ὡμαρτίαι Ηγ1 5. 1119.384. παιδοποιία. νήμοι περὶ παιδοποιίας ΠῚ 3. 1214 08. 
παιδικὴ ὁόξα μαϑ8. 839 "88. ἡλίθιον ᾧ λίαν παιδικόν Ηκ. παιδοτρίβης Πγδ. 1279 532, 4, 8. 16. 1287]. οοηΐ ὁ γυ- 
1116}88. --- τὰ παιδικά. ΠΕῚ0. 1811}1. --- παιδι- μναστικός ΠῚ 1. 1288 "18. 
κῶς. δεῖ μὴ δυσχεραίνειν παιδικιῆς τὴν περὶ τῶν ἀτιμοτέρων 86 παιδοτριβική, ἀἴεῦ Ὑωμνα στική Πθ8. 1888 "7, 8. 
ζῴων ἐπίσκεψιν Ζμαδ. 645 516. παιδοτρόφος ὥρα ποικίλας ἀλκυένος (ϑίποη ἔτ 12) Ζιεβ. 

παιδίον. 1. ἴᾳ τὰ νέα ᾧ τῶν ζωων ᾧ τῶν ἀνθρώπων. ὅταν ὅ42 "9. 
γένωνται τὰ παιδία πάντων, μάλιστα τῶν ἀτελῶν. καθεύ- παίειν. ἐπὶ σωτηρία παίσας ([οτὶ ποτίσας, οὔ 8ἐ'ν ποτίζειν) 
δειν εἴωθε Ζγε!. 1718 021, οἵ 1719 56. --- 2. τιν] 6 γ!8 δῦ. ἀποκτείναι ἂν Ἠγ2. 1111 314. 
οἵ τέταρτος χρόνος ἡνίκα ἤδη τά τε ἐν τοῖς κώλοις πάντα “ὁ παίζειν ἐμμελῶς Ηδ14. 1128 510. παίζειν ὅπως σπυδαζη 
διήρθρωται ᾧ υὸ᾽ ἔμβρνον ἔτι ἀλλὰ ἠδὴ ᾧ παιδίον ὀνομά- Ηκθ. 1116582-11771511. ὑπὸ τῶν πυρετῶν οἱ λαμβανό- 
ζεται, ὡς φησὶν Ἱπποκοάτης ΘΑθη ΙΝ 548. ΧΥ͂ΠΑ 846. μένοι παίζυσι ἄλλον ἡ ἀλγῦσιν πγΎ171. 8718 Ρ20. --- αἱ 
( ἔμβρυον Ρ.240}21, 56.) οἱ λέγοντες τρέφεσθαι τὰ παιδία, ἵπποι ὅταν σκυζώσι παίζυσι πρὸς αὐτάς Ζιζ 18. 512 380. 
ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τῷ σαρκίδιον τι βδάλλειν ἐκ ὀρθῶς λέ- κλεψυύδρην παίζησι (Επιροά 8351) αν. 418 517. 
γυσιν ΖΎβΊ. 146519. ἅμα τα τε παιδία γόνιμα ᾧ τὸ γάλα «« Παίονες θ1. 880 37. 168. 846 580. Ζιι45. 680520. --- Παιο- 

χρήσιμον Ζιηδ. ὅ85 380. κἡὶ τῷ ὀμφαλῶ ἀπόδεσις τοῖς παι- νίας θηρία θ1. 880 345. 129. 842 088. ΖΙΒΙ. 499 Ὁ18, 500 
ὀΐοις" πολλάκις ἔδοξε τεθνεὸς τίχτεσθαι τὸ παιδίον" εὐθὺς 41, ι45. 680518, 20. περὶ τὴν Παιονίαν Ζιβ 1. 500 51. 
ὥσπερ ἔξαιμον γενόμενον πρῶτον πάλιν ἀνεβίωσεν" κατὰ χουσὸς ἄπυρος ἐν Παιονίᾳ θ4ὅ. 888 "8, 8. 248. 1523}88- 
φύσιν ἐπὶ κεφαλὴν γίνεται" γίνεται ᾧ τὰς χεῖρας παρατε- 80. -- ἡ Παιονική θ1. 880.36. τὸ Μεσσάπιον ὄῤος ὁρίζει 
ταμένας παρὰ τὰς πλευρας" ἐξελθοεντα εὐθὺς φθέγγεται ᾧ 50 τὴν Παιονικὴν ᾧ τὴν Μαιδικὴν χώραν Ζιιάδ. 680 519. 
προσάγει πρὸς τὸ στόμα τὰς χεῖρας" πρὶν ἐξελθεῖν ἡ φθέγφ παῖς. 1. ρμιγείοα. ῥᾳθν δὲ ρῃθ}]α. ἡ τῶν παίδων ἡλικία" παι- 

ν 

γεται" πάντα ἀφίησι τὸ μηκωνιον" ἐκ ἔχοντα ὄνυχας διὰ σὶν ἦσιν αἱ κεφαλαὶ γίνονται φϑενρώδσεις" προσεοικότες γίνονται 
τίν᾽ αἰτίαν Ζιη10. 5871.318, 17, 19, 28, 25, 26, 27, 84, 28 τοῖς γονεῦσιν οἱ παῖδες, ΒΥ ἔκγονα, τέκνον ΖΙθ1. 588 381. 
(οΥ Αηοὶρ Οατγϑὲ 119 Βθοκηι), εὐ βαθρίαβ, -- οοπὶ ἔμβρυον. ε81. 5571. Ζγα17. 121 580, 82, 88. ἔοικε ἢ τὴν μορφὴν 
ἤδη γεγενημένων θύραζε τῶν ἐμβρύων μαλακόν ἐστι τῶτο δδ γυνὴ ἡ παὶς" ἢ παῖδες μὲν ὄντες ὠ γίνονται φαλακροί, δ᾽ αἱ 
τὸ ὀστῶν (βρέγμα) τῶν παιδίων Ζγβθ. 144 4268. οὔ Ζιη10. γυναῖκες Ζγα20.728517. ε8.1829. οΖΙΎ11. 518.580. ε81. 
581518. --- 8. ἰπέλῃϑ. ἡ αὐξησις τῶν παιδίων Ζγβά. 188 58751,8. ἡ φωνὴ τοῖς παισὶ μεταβάλλε, ἐπὶ τὸ βαρύτερον Ζιη 
438. τῦ παιδὶν ἔξω ὄντος, ἀσθενικῦ ὄντος" τὰ εὐτραφέ- 1.581 56. οἱ παῖδες ὑγροὶ ὰ θερμοί πγΎ1. 81286. τὰ (2) τῶν 
στερα" εἴωθε τὰ πλεῖστα σπασμὸς ἐπιλαμβάνειν Ζιη10. παίδων (παιδίων οἱ 8 ΤἈΘορὴν ΙΥ͂ 872) εὐθὺς τὰς κεφαλάς 

ἧς. 581518,20. 12. 588 54, 8,11. τὰ πλεῖστα ἀναιρεῖται ποὸ δ ἴσχει λευκαῖς χβ. 198 380. --- ριον. ἐξ ἡμέρας νὺξ γίνεται καὶ 
ὡς ε , «ο " ᾿ Μ δ “ τ ) » ἡ ᾿ “Ἵ Ὁ ͵ « ων Ω ΄ 

τῆς ἑβδόμης, βόσκων μηνὶ ἄρχονται ὀδοντεφυεῖν Ζιη1 3. 088 ἐκ παιδὸς ἀνήρ, μετὰ τὸ παῖς ἀνὴρ γίνεται" οἱ παῖϑες οἱ μύπω 



πάλαι 

δυνάμενοι προΐεσθαι, ἔγγὺς ὁὲ τῆς ἡλικίας ὄντες Ζγα18. 
124422. β1. 184529. α20. 728 512. ορρ παρθένοι Ζιη]. 
581 529. (ΟΚθοα, [88.1880, 643.) -- 2. οἰδμίοα, πότερα 
παίδων εἰσὶν ἀρεταί, ὁ παὶς ἀτελής Πα18. 1259 "80 846, 
1260 418, 81. καὶ ἐν παισὶ αὶ ἐν θηρίοις ἐγγίνονται αἱ ἄλλαι 
φιλίαι ηεη2. 1288."88. οἱ παῖδες ἄριστα μχονται ηεγ1. 
1229 529. παῖς μαθηματικὸς γένοιτ᾽ ἄν, φυσικὸς δ᾽ ὁ Ηζϑ. 
1142 817. ὁ παὶς ὑκ εὐδαίμων Ηα10. 1100 82. οἱ παῖδες 

πάμπαν 589 

8426, 81. ἀθρόας δόντας ἀφαιρεῖσθαι πάλιν ἀθρόας Πεβ. 1808 
Ῥ16, οὗ δβἰπ}}}18 μΎΙ. 3510}11. δ,7. 88411, Φ68. 258 524. 
Ζμγῦ. 668.339. 6. 669 "17. 14. 675328,}8, 17, 19. δὅ. 
681 380. ΠδῚ4. 1298 087. 15.12994. ε4.1804322,1808 
"4. -- πάλιν 46 ᾿διπρογθ, ὁτὲ μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν Οα11. 
280}16. ἐξ ἀρχῆς... ὕστερον πάλιν Πεά. 1304 18. νῦν 
μὲν ἱκανῶς υὡὡς πρὸς τὴν παρᾶῶσαν χρείαν, ἀκριβέστερον δὲ 
πάλιν Οα8. 269 "22. τροφὴν λαμβανειν ἡ πάλιν ἐκ ταύτης 
γίνεσθαι τὴν ἐσχάτην τροφήν 2μ4. 618 41. εἰ μετὰ τὴν 
φορὰν ἀλλοίωσις εἴη ᾧ μετα τὴν ἀλλοίωσιν αὔξησις ὴ παλιν 
γένεσις ΦζΊ0. 241 516. κινεῖν συνεχῶς, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ τὸ 
ὠθὴν πάλιν ἡ πάλιν Φθ10. 261}11. οὶ δ 12. 220 18. ε4. 
2117. --- πάλιν οπιηῖπο ρτγορτβββαπι ἴῃ Ὠδσσαμ0 θηὰ- 

12925. 14. 1298.08. οἱ παῖδες τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευ- ΤΩΘΓΆΠΔΟ ἡυβογθηο βίρηίβοδῦ, φησὶν ὁ Σωκράτης... πάλιν 
τώντων Πβ 8. 126858. --- παίδων παῖδες Πα 2. 1352 155 προστίθησιν Πδ4. 1291514. οἵ Ζμγ!1. 662 312. πρῶτον 
Ρ18. μὲν... ἔπειτα πάλιν Πὸδ 8. 1289 Ῥ29. ᾧ παλιν, πάλιν δέ 

πάλαι ἀεῇ ΦὸΙι8. 222Ρ14. πάλαι φρθόον ἄν ἣν ἕκαστον ΠΎΙΤ. 1288 522. ΖμβΙ1ο. 656}18. λέγωμεν (σκεπτέον, 
τῶν ἄλλων στοιχείων μα 8. 840 32. οἱ πάλαι, ορρ οἱ νῦν ἐπανιτέον Α1}) πάλιν ΦὸΒ. 214018. Γα8. 8324 Ὀ25. 10. 828 
Μλ1. 1069 529. Πβ7. 1266 "1θ αἱ. --- τὰ πάλαι λεχθέντα, 818. μαϑ. 840524. τη]. 152.381 (Βγῃ ἔτι). ΠὸῈ14. 1297 
οἱ πάλαι λόγοι τοίοτίαν δὰ 68 4086 δηΐθα ἴῃ δοάθπι ᾿ἰδτο 9 85. ΖμβΙ:ο. 655 28. δδ,. 682 581. 10. 685 Ρ29 4]. ἔγο- 
ἐχροβίῖα βυηὺ Πβ4. 1262529. Ὑ11. 1282 51ὅ. Φθ8. 254 4αθη8. οἰυβιμοϊ οϑὲ αϑὰ8 ἴῃ ΒΒ οὺ δά Αἰοχ, οὔ ρβ8. 1425 39, 
4160. μχξῖ. 857 524. 5 084. 19. 1438 382, 84. 22. 1484 827. 28. 1434 484. 26. 

παλαιός. ἀρχαῖα ἢ παλαιὰ διατελεῖ νενομισμένα ἔ 40. 1481 1485"81. 239. 1486580. 86. 1440 "δ. 87. 1441 }81. 
436. ὁ αἰθὴρ παλαιὰν εἴληφε τὴν προσηγορίαν μαϑ. 88921. παλίνορσον (Επιρ 868) αν. 474 "4. 
ἡ παλαιὸς λόγος ὁ ἀναιρῶν τὴν τύχην Φβά. 196 3414. οἶνος 35 παλίνσκιος. αὶ γίνονται παλίνσκιοι αἱ ἐλαῖαι Ζιε80. 558 424 
παλαιός, ορρ νέος μδ10. 888 58. ἔλαιον παλαιόν, ορὈ πρόσ- ω, πολύσκιοι). , 

ῴῷατον πκαϑ. 921.529. τῷ τὸν χρόνον πλείω εἶναι ἢ πρεσβύ- παλίρροια τῆς ὑγρότητος, τῷ θερμᾷ Ζμγγ7. 610 "8. ενϑ. 461 
τερὸν ἢ παλαιότερον λέγεται Κ]2. 14.529. ζῷα παλαιά. 46. οἵ πνϑ. 482 58. πκδ. 940 525.. ἜΝ ᾿ ᾿ 

παλαιότερα, οΡΡ νέα Ζιζ 25. 518.56. δ11. 5881. --- τὸ Παλλάδιον, ἐν ᾧ δικαάζυσιν ἀκυσίν φόνα ᾿ βυλεύσεως οἱ 

παλαιόν αἀνοτῦ Πγ4. 1271}2. δά. 1290}15.10.1295512. 80 ἐφέται 411. 1541 020. 

Ζιζ86. 580 08. , παλλακίς Ε112. 1506}21. 

παλαιῶσθαι. νεκροὶ παλαιόμενοι, καρποὶ παλαιίμενοι μὸ 12. Παλληνεῖς, ὀῆμος τῆς ᾿Αττικῆς 855. 1538 319. 
8390 222,"1. πκ 25. 925 081. κατὰ τὰς ἡλικίας διαφέρωσι Παλλήνη. αἱ περὶ Παλλήνην ἡ τὸν ΓΆθω πόλεις Κ᾿ ὅ60. 1570 

«- τριχυΐματα) νέα. τε ὸ παλαιδόμενα Ζγεϑ8ϑ. 182 806. τὸ 848. 

τεσ ἧτα ὑγρὴ Ι ὦ χρενιζὸ ν λματίαι σεισμοί τινες λέγονται κά. 896510. περι τὸν χριιτὰ υγρὸν παλαιθμενον μ᾿ χρονιζόμενον χϑ. 191 ὃ παλι , μοι τινες λΕΎ 

Ρ5. δ. 794 080. κηρὸς παλαιΐμενος Ζιε82. 0017 6. ἐάν τις παλμός, νόσος τις αν20. 4719 "21. 

τῶν πο)λοιπέδων παλαιωθὴ Ζι51. 524 "80. παμβασιλεία, ἀεῖ ΠΎ16. 1281 .38, ἀϊδὺ Λακωνική, τυραννίς 

παλαιστή. ὦτα σπιθαμῆς αὶ παλαιστῆς Ζιθ28. 606 514. ΠγΎ1δ. 128586. δ10. 1295.518. 

παλαιστικὸς τίς Ραδ. 1861 "24. παμμεγέθης. ζῷον παμμέγεθες, ορρ πάμμικρον ποῖ. 1480 

Παλαιστίνη. ἐν Παλαιστίνη ῴταῖ. 821 584. ἐν Παλαιστίνη 6 589. παμμέγεθες. ορρ μικρόν Οαδ. 271 Ὁ18. ὀδόντες, ῥίζαι 

λίμνη (ἰδοὺ Αϑρμαεῖν68) μβ8. 859 517. ἐς τον παμμεγέθεις Ζγβο. 145584. πκϑ. 928 012, 

παλαίστρα. κλέπτειν ἐκ παλαίστρας πχθ1 4. 952 "18. ἐν ταῖς Παμμένης ὴ Πυθων διεφέροντο ἡεη10. 1248 521. 

παλαίστραις Ζπϑ. 109 518. τὰ δε κὸ παμμηκής. ἐν χρόνοις παμμήκεσι μαὶά. 851 Ρ10. ᾿ 

παλαιστρικός ΚΒ. 108. παλαιστρικὴ ἐπιστήμη ΚΒ.10 νᾳ, πάμμικρον ζῷον, ΟΡ παμμέγεθες ποῖ. 1450 87. ἧπαρ 
παλάμη πκῖζθ. 9664. 4. πάμμικρον ὥσπερ σημεῖν χάριν Ζμγ. 6609 529. 4. 6θὅ δι, 
Παλαμήδης δριὰ Απαχαπάνίάθπι ῬΡΎ12. 1418 520, παμπάλαιος. οἱ παμπάλαιοι ὼ πολὺ πρὸ τῆς νῦν γενέσεως 
παλαμναῖος δια᾿ τί ὀνομάζεται ὁ θεός κΊ. 401 428. ΜΑΒβ. 988 "28 Βς. λϑ. 1014}. ; τὰς 
παλευτρία. οἱ τρέφοντες τὰς περιστερὰς παλευτρίας Ζιι]. παΐμπαν, ἀαἰδὶ μᾶλλον: ἡ μὲν ἀκατέργαστον, ἡ δὲ χκατειρ- 

813 5238. γασμένον μᾶλλον, ἡ δὲ πάμπαν Ζμγ14. 61412. πάμπαν 
πάλη ὦ ὁρόμος ΟΒ12. 292 520. Ηβ6. 1106 "5. 50. Β8Θρ6 ἰθρίίαν δἀϊοουϊνί8, Ρτοποπιϊεἶδαβ δάνογθ 8 νοὶ Ρτδ6- 

Παλικοὶ τῆς Σικελίας θ81. 884 8. Ροβίζαῃι, πάμπαν νέοι, ἀσθενής, ὀλίγη, μικρόν, λεπτή, εὐθεῖα 

παλιλλαγ εἶν. παλιλλογήσομεν ἐν κεφαλαίοις ρ2]1. 1438}81. 8] Οβϑ8. 2806. μβ8. 867118. γά4. 875 Ρ14. 6. 878511. 
παλιλλογία, ἀοῦ σύντομος ἀνάμνησις ρ21. 1488 »29. περὶ ἐνβϑ. 461 312. ΖΙβ171. 501}82. 17. 508 ΡῬ10. Ὑ1. 510 λ4. 

παλιλλογίας ρ21. ἐπὶ τὴ τελευτῇ τῇ μέρως ἢ παλιλλογίαν 19. 52183. Ζγα 38. 181 288, γ8. 152512. 6. 768 "84, 
ἢ ὁρισμὸν ἐπιθείς ρ88. 1489 529. παλιλλογίαι ρΊ. 1428 58.666 Ηδ. 1128 "88. θ15. 1162 "26 αἱ. πάμπαν ἠρέμα Τα]0. 
92. 1434580. 828 "6, πάμπαν ἕτερον ἡεη 1. 1241 88 (ουπὶ βυδβίδηϊινο 

παλιμπὺυ γηδὸν Ζμβιθ0. 659.520 (ϑομπ Ββ8πι {6Κ, οὗ ΤμοὉ ἐν τοῖς πάμπαν ἐμβρύοις αι ἢ. 488 418), ΩΝ Ροϑύροπίθαιῃ " 
«ἃ Αἱ 886, παλιν. πυγηδόν ΒΚ). " ἀσθενής, ὀλίγοι, μικρὸν. μηδέν, δημοκχρατικὴ παΐμπαν αἱ μγ8. 

πάλιν. τοῦτο, τϑίγογβυπι, ὑποχωρᾶντες πάλιν πυγηδὸν Ζμβι6. 818.580. 4. 3183 08. Οβ12. 392.520. ανϑ. 474 26. ΖΙβ1. 
659 520. ἱπᾶθ πάλιν οπιπῖπο ΘΟΠ ΤΆΤ. π ταοῦαπὶ γ6] δοίη 8 498 020. 8. 502 3838. β17. 809 328. Ὑ]. 509 Ρ27, 5100Ρ80. 

εἰσοϊβοβῖ, τὸ ἀναχθὲν καταβαίνειν πάλιν ὕδωρ μβ}2. 858 8.518 11. ΖγΎΥΙ. 151 89. 4. 155 326. ΠγΎ18. 1288 Ρ10. 

πολῖται ἐξ ὑποθέσεως, ἀτελεῖς Πγό. 1218 54. 1. 12715514. 
κεκολαάσθαι ὀεῖ τὲν παῖδα ΗγΙὅ. 1119 "5, 18. παιδεύειν δεῖ 10 
τὸς παῖδας Πα18. 126016. τὰ περὶ τὴν τροφὴν τῶν παί- 
δὼν ([,δοοάδοηι) Πη9. 1294 "22. συνεθιζειν ἐκ μικρῶν 
παίδων Πη11. 1886.414. ὅταν παῖς ἀντὶ πατρὸς εἰσίη Πὸ 5. 



560 παμπληθής παιτελιύς 

ὁ9. 129494, ε4. 1804 2. 6. 1806.5117. ζ7. 1821 814 4]. 
τὸ αὐτὸ πάμπαν ΦγΎΘ. 206 418. μχϑ4717528. μικρὸν γὰρ 
πάμπαν Ζιβι5. 806 519, κέρκον μικρὰν ἔχυσι πάμπαν Ζιβι. 
499512. Ζωδ18. 697 "6. κενόν τι πάμπαν [ 82. 1490511. 

(Ιβοον 4,1) Ργ9.1409584. πανηγύρεις ἐνιαύσιοι κθ. 400}81, 
πανθήρ (ΥἹ πάνθηρ 1,οὉ Ῥὰν 211). τίκτει τυφλὰ ὥσπερ λύ- 

κος, τίκτει δὲ τὰ πλεῖστα τέτταρα Ζιζ85. 580 525. (υρὺ: 
ςϑηδγίὰ8β ὅδζαθ. ῥδηΐδοτα ϑ0δ])ρ οὐἨ 541π)88 ὀχογοὶξ Ρ]η 

.“,5 .ς. .. . . [1 

νϑν 8 νοὶ βη 1018. νθ] ρδγθϊοὶ 18 πάμπαν οοπίαηρίίαν, πάμ- 5 
παν διαβλέπειν, ὀλιγωρεῖν, κινεῖσθαι, ἀπολελιοιπός 4] ενβ. 462 
418. Ηδ 1. 1124510. πις8. 918 339. μβ8. 867}22. Ζιγ20. 
521}16. Ζμὸδ. 681511. Ζγβθ. 14ὅ 3380. Γ 40. 1481}12. 
ἀφανίζεσθαι, διεστραμμένον. ἐχλελυμένοι πάμπαν ενϑ. 461 
420,16. πγ18. 878 388. ἐξικμασμένον πάμπαν Ζμγ14. 
615}20. 

1,49". Ἐ6118 ραπέμογα 81 συ, βδάϊν Ο11 60. Εδ|18 ραγάμβ 
Κὶ 801, θ. δ] ἰδ υποῖα ὙΝΙΘρτηδηη, ΟἸΚοη 188 1881, 282 
οὐ 287. 1ᾳ παρὸαλις ὅϑὺ 45, 14. οὗ ΑΖΙ1Ι 494.) 

παννύχιοι (ἤοπι ΚΙ. Β 1. οἵ Ὅμηρος Ρ 506 361) ποϑὅ. 
1461 817. 

Ιὸ πανυργία, ἀεῇ, ἀϊδι δεινότης. φρόνησις Ηζ18. 1144 421. ΟΡΡ 

εὐήθεια ἡεβ8. 1221 512, ἀκολυθεὶ τὴ ἀδικίᾳ πανυργία αρῖ. 
παμπληθής. εἰ πάντα τὰ τῶν ἰχθύων ὠὰ ἐσώζετο, παμ- 

πληθὲς ἂν τὸ γένος ἦν ἑκάστων Ζιζ18. 561 "2. ἀναζέσαι 
πῦρ πάμπληθες 639. 838 320. πάμπληθες συναχθῆναι ἀρ- 
γύριον 681. 881 421. --- τὸ κυρίως ὃν παμπληθὲς ὃν Τα. 16 
825529, 8β6ὰ βογϊρβοηάυμ νἱάθίυς ὁ οοἀὰ ΕΕῚ, παμπλῆρες. 

παμπλήρης. τὸ κυρίως ὃν παμπλῆρες (οοἀὰ ΕΕῚ,, παμπλη- . 
θὲς ΒΚ) ὅν Γαδ. 828 329, οἵ παμπληθής. , κακόγθες ἡ πέροιξ ἐστὶ ἡ πανῶργον Ζιι8. 618 528. 6270. 

πάμπολυς. πάμπολυ διαφέρειν Ηβ1. 1108. "25. μέρη πάμ- 1531 48. : 
πολλα Ψγι0. 488 "2. --- παμπλείων (πάμπλευις Ὁ) ὁ ὄγκος 30 πανσέληνος. εἰσὶ περίοδοι σελήνης πανσέληνοί τε ἡ φθίσεις 
γίγνεται τῆς φυνὴς ακ804 515. Ζγὸϊο. 11 "21. κύκλος πανσέληνος πιεῖ. 912 δὅ. τὰς νύ- 

παμφαής. ὁ παμφαὺὴς ἥλιος κθ. 399 521. κτας τὰς πανσελήνυς Ζιι88. 622 "27, ἐν τὴ πανσελήνῳ μΎ2. 
παμφάγος, ἀοῖ, ορΡ σικχός ἩΕΎ1. 1284 56. --- ζῷα παμ- 812 521. ἐν ταῖς πανσελήνοις Ζιε2 ἃ. δ55 310. γ12. 588210. 

φάγα, ἀἰδὲ σαρκοφάγα, καρποφαγα Ζια!. 488315. θ2. 690 ταῖς (14 ἐν ταῖς) πανσελήνοις Ζιε12. 544 320. θ1δ8. 599 
Ρ10. 8. 598 "14, 25. 4. 894 8ὅ. δ. 594 "δ. 11. 6896 "10, 12. 26 Ρ]10. --- ἀυοδυβ ἰοςὶ8δ πασσέληνος ΒΚ οχδίθαϊι Αδ 8. 98 437. 
Ἠη7. 1149 084. ΠΙα8. 1256 325. πι4δ. 895 }81. τὸ παμ- Ζμὸδ. 680 482, οἵ πασσέληνος. 
φαγώτερα ποικιλώτερα Ζγεθ. 180 "84. , ᾿ πανσπερμία γΟ ΘΑ υ]απὶ 6886 νἱ ἀθίυτ “Ῥοπιοοιίέθατι ὙΡαΙῸΡ 

Παμφίλη. πρωώτὴ λέγεται ὑφῆναι ἐν Κῷ Παμφίλη Πλίτεω ἀθ δπ Ρ 214. ἄπειρα ποιεῖ τα στοιχεῖα ἐκ τῆς πανσπέρμιας 
θυγάτηρ Ζιε19. 55116. τῶν σχημάτων Δηωόκριτος Φγά. 208 821. οΥΓἹ Ογά. 8308 

Παμφίλυ τέχνη Ρβ28. 140054. 80 416. ψα2. 404 .54 Ὑ Τα 6:. ἴπ ὀχρ! οδηάα ΑὨΑΧΘΡΌΓΑΘ ἀοο- 
πάμφορος ᾧ εὐδαίμων νῆτος 6100. 888 522. τ ἀπὸ τυῖπδ πανσπερμία ἀδατρδίαπι Ἰορίμαν ΓΑΙ. 814 829, [] Ανα- 
Παμφυλίας πυρὰ καιόμενα 885. 838 56. κατὰ Μαγυδὸν ξαγόρας Ρ 49 "6. -- πανσπερμία χυμῶν" πανσπερμίας εἶναι 

(Μνυγαλον οοἀᾷ ΒΙ) τῆς Παμφυλίας σϑῖ8 86. 288. 152] τὸ ὕδωρ ὕλην ἀδύνατον αἰά. 441 56, 18. εἰσί τινες οἷ φασι 
438. -- Παμφύλιον πέλαγος κϑ. 398 380. 4)ν γονὴν μίαν ὕσαν οἷον πανσπεραίαν εἶναί τινα πολλῶν 

Πὰν μεγάλας θεῖ κύων (Ρίπὰ ἔν 18) Ρβ2. 1401 816. 85 Ζγδϑ. 1609 529, "2, οὗ ΡΙαι Τί 180. 
Παναθήναια. ἐκ τῶν Παναθηναίων Ζγα!18. 124 "2. τὰ Παν- Παντακλὴς ποιητής ἢ 581. 1578 588. Μοίποϊα ὕγ οοπὶ ἴ 

1251 08. --- καὶ θυμοὶ ᾧὶ πανυργίαι ᾿εἰσὶν ἐν τοῖς ζῳοις Ζιθ1. 
ὅ88.338. ἡ τὸ ἤθυς πανυργία τῶν περόΐκων Ζιιδ. 614 380. 

πανῶργος, ἀεῇ, αἶδὲ δεινός, φρόνιμος Ἠζ18. 1144 328. ἀεῇ 
ἡεβ8. 1221 387. --- οἱ εἴρωνες ἃ, πανῶργοι, ΟρΡ οἱ παρρη- 

͵ ᾿. ΄ Η͂ . - 
σιαστικεί Ῥβὅ. 1882 "21. --- τῶν ζιίων τὰ μὲν πανῶργα 
ἢ κακῦργα, οἷον ἀλωπὴηξ Ζιαὶ. 488 }20. οὗ 15. 494 417. 

αθήναια ἐπὶ ᾿Αστέρι τῷ γίγαντι ἀναιρεθέντι ἢ 594. 1514 
Β97. τίνες αὐτὰ διοικῶσιν ὅ 404. 1645 084. τοῖς νικήσασι 
τὰ Παναθήναια ἐλαίσ τῷ ἐκ τῶν μορίων γινομένυ δίδοσθαι 
[845. 1586519. τὰ μικρὰ Παναθήναια ἢ 594. 1514 021. 40 

παναίσχης τὲὴν ἰδέαν Ηαϑ. 1099 "4. 
Παναίτιος τύραννος ἐν Λεοντίνοις Πε10. 1810 "29. 12. 1816 

487. 

πανάριστος (Η68 ε298) Ηα«2. 109 810. 
Πάνδαρος φιλοχρήματος" ἐτέτρωτο ὑπὸ Πανδαρυ Μενέλαος 45 

ἢ 146. 1508.510. 151. 1508 580. 

πανδεχής. καθώπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ (ΡΙδὺ Τίπι 61 4) γέγρα- 
πται, τὸ πανδεχές ΟγὙδ. 806 "19. ΓΙ. 8329 "14. 

Ρό6. 
«' 

παντάπασιν. ἣ ῥὸὲν παντάπασιν ἔσται ΓαὩ. 3168 327. τῦτο 
παντάπασιν ἔοικεν εἰρῆσθαι προχείρως μβ9. 869 534. ἔτι 
ἀπὸ μιᾶς συνυσίας ᾧ τῶν ζῴων ἕνια γεννᾷ πολλαί, τὰ δὲ 
φυτὰ καὶ παντάπασιν Ζγα!8. 128 "10. 

πανταχόθεν φέρεσθαι ἐπὶ τὸ μέσον Οβ14. 297 421, 28.,}13. 
οἵ 2. 284 088. τῶν αὐγῶν πανταχόθεν ἐκλειπυσῶν χϑ. 194 
6, πανταχόθεν ἀντίπυς ἔσται Οδ1. 808 320. πανταχόθεν 
πλεονεκτικὸς ἡεβ8. 1221 538, ο΄ Ηγ1ὅ. 1119 ΡΒ. αρϑ8.1280 
827. 7. 1251 "6. 

πανταχϑ Πὃ4. 1290582. 12. 1297 85. 15. 1299 Ε1δ, 17. 

ε1.1807}28. μαθ. 848.530. 10. 847 386. Ζμ52. θ77 1. 

πανδημία. Θησεὺς πανδημίαν τινὰ καθιστας [ 846. 1586"28. δ. 680 3586 Δ]. τὸ πανταχῇ ἢ πᾶσιν ὑπάρχον Οβϑ. 389 "26. 
πάνδημος. πανδήμε χάριτος δημιυργός (ϑρυὰ ΑἸοἰ4) Ῥγϑ. 50 πανταχῇ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχειν ΗΕ10. 1184 19, 25. 

1406828. παντελὴς νηνεμία ψα2. 404520, ἔκλειψις τῷ θερμῦ Αδ12. 
Πανδιονίς, τετραλογία Φιλοκλέυς Γ 516. 1572 585, οὔ Νεκ 98.318. παντελὴς ἀρετή Ηδ1. 1124 58. 8. 1124 529, φιλία 

ἔν τ Ὁ 589. ἡμβ11. 12095"16. --- παντελῶς, βγὰ ἑπλῶς Γβ΄7. 384 

Πανδίων πέμπτος βασιλεὺς ἀπὸ ᾿Εριχθονίν ἔ 694. 1518 51. 
πάνθειον. τὸ τῶν πλανήτων ᾧ ἀπλανῶν παάνθειον 11. 1477 85 

414. ΒοΙΏΔΥΒ ΠΙδ] ρ. 166. --- Πανθειον θ51. 884."12. 
Πανδοσία τῆς ᾿Ιαπυγίας 891. 888 "88. 
πανηγυρικός. ᾿Ισοκράτης ἐν τῷ πανηγυρικῷ ΡγΊ. 1408}1ὅ. 

17.1418.281, οἵ Ἰσοκράτης Ρ 840 }59, 8471 510. ὁ 0 
πανήγυρις ᾿Ισθμίων (ΑἸοΙἀ4π|) ΡΎ 8. 1406 "22, πανήγυρις 80 

τῆς Ἥρας 896. 8885"17. --- οἱ τὰς πανηγύρεις συνάγοντες 

010, 9, 868 ἀΐει ἁπλῶς: περὶ πάντων μὲν ἁπλως πιστεύ- 
ομεν τοῖς ἐπιεικέσιν, ἐν οἷς ὸὲ τὸ ἀμφιδοξεὶῖν ἐστί, ἢ παν- 
τελῶς Ραῶ. 1856 38. οὗ ὶ παντελῶς Μβ2. 997 520. Ζιγδ. 
δ15 380. ὅτ᾽ ὀρθῶς ὅτ᾽ εὐλόγως εἰρῆσθαι παντελῶς ΜΑδ. 
989520. π. ἄλογον, κενόν Οαϑ. 269 "7. γ8. 807 429. αι2. 
487115. π. ἕτερον Γαΐ. 828 24. π. νέοι, ἀνὸραποὸόώδεις, 
π. ἀνδραίΐποδον ἢ 102. 149415. Ηα8. 10956}19. ηεαδ. 1215 
584, π΄ ὀλίγα, 3ςαχ", πλήτιον, ἐλαχιστιν Ζιμκχδ. 844 21. 



παντευχία 

αχϑ08"11, 801 380. ΠὸῈ14. 1298 516. π΄ λευκόν μγ4. 87 
421. π. ἄνευ πάθας ἡμα30. 1191521. παντελῶς ροδῖροϑὶ- 
απ καταδηλοι παντελῶς, μικρὰ παντελῶς Δ] τα! 6. 108 3ὅ. 
μα18. 851 41. γῦ. 877 52. ΖΙβ1. 500 522. 11. 508 "17. 
Ζμγ12. 618 580. ὃδ. 681 5317. [141]. 1502 821. πλ]1.958 
422. παντελῶς ἀναιρεῖν, ἐξαιρεῖν Μκό. 1062 010. ρ28. 1484 
528. αὗται ὕδωρ ἀποκεκριμένον εἰσὶν ἤδη παντελῶς ΜΎ4- 

814.485. τῶν ζῳων τὰ μὲν ἐκ ἐπικυΐσκεται παντελῶς 
2γὸ δ. 114 514. 

παντευχία (ΑΘυς Ἀν] ἔν 2917, 8) Ζιι49 Β. 6838 3521. 
πάντη. σῶμα τὸ πάντη διαιρετόν θα!. 208 347, Ζιγ16. 5619 

581. 17. 520 37. ὅμοιον πάντῃ, πάντη φέρεσθαι, προστίθε- 
σϑαι, μεταδιδόναι Οβ14. 297 428. Φὸβ. 2156324. μβῖ. 
866528. Ζμδό. 680911, β17. 661."5. γό. 668 316. Ζγ2. 

10 

παρά 561 

πίονες Αἱ ΚΙ0. 18 326. Ζμγϑ. 672329. ΖΙβ15. 606518. 
11. 808 "24. δ᾽ 8. 688 Ρ29., ε8. ὅ42 85. 22. 554511. ζ14. 
868 3480. 81. 5719 "8. 629. 607481. ι40. 625 8ὅ. κϑ8. 685 

818 4] (βδϑρίυβ ἂν Αγ δὰν παΐμναν, λίαν, σφόδρα υϑαγρασὶ 
νἱἀθηίαγ). ἡ ὑπ᾽ ὠδενὸς ἢ πανυ ὑπ᾽ (ὑπ᾽ οὐπὶ αἰϊφαοι οοἀὰ 
οαὶ Αια) ὀλίγων Ζιθ11. 600 Ρ6. πανυ Ροβίροβίξαπι δαϊθοιϊν!β 
(ἰπ Πρ τῖβ Ρϑθυάορίβταρ 18) μικρὸν τε πάνυ ἢ στενόν Ζικὅ. 
681581. δῆλον πανυ γίνεται φΙ:. 806 "8. οὗ λίαν Ρ 480 
δ10. --α ὁ πάνυ. ἐλλείποντες Π πάνυ γίνονται β'ιι Ηβ 1. 
110757. Υ14.111986, 11. ὶ πάνυ ἐπαινεῖσθαι, συνδυ- 

ἀζεσθαι Ηδι. 1120 21. 8.1121.516. ὦ πάνυ λέγεσθαι, 
ψοϊαϊ! ἡ διαάϑεσις ἰ πανυ ἴση ὺ ἄνισος λέγεται εἴτι Κο. θ 
482,81, δ4, δ482. 8.10}88. δοξαζομεν ἃ αὶ πάνυ ἴσμεν 
Ηγ4.1113 88. 

153 41, 8. 154 028. καὶ αὐτὴ πάντη Φὸ18. 222 3417. ἁπλῶς τὸ πανυπέρτατος μεγέθει ὁ ὁ κόσμος κῦ. 391515. 
πάντη ΠΕΙ. 1802 43. --- τὸ πάντη πάντως ἀδιάφορον Γατ. 

8328 619. τὸ πάντη πάντως μετα βελλον Μγὅ. 10109. εἰ 
ἔστι μῖξις ὅλως πάντη πάντως αι8. 440 "8. πάντη πάντως 
ἀκίνητον, χαλεπώτατον, τέλειον, ἐμμελῶς Κύ. 4 485. ψαι. 

πάππος. ἄρρεν τῷ πάππῳ ἐοικὸς ἣ τῶν ἄλλων τινὶ τῶν ἄνω- 
θεν προγόνων Ζγὸ 8.108 .488, 18. ἐπὶ πάππυς δυο ἢ τρεῖς ἢ 
πλείυς (ζητεῖν, τὸν πολίτην) ΠΎΖ. 1275 }24, ὁ παππι σπυ- 
δαίν τετυχηκώς 85. 1490}86. 

402810. Ηα1]. 1101.519, 1100 020. πάντη ὼ πάντως ἢ πάπτηνεν (οι Π2838) 129. 1800 427. 
ἡμαῶ. 1188 089, 11841,2. 

παντοδαπός. κυνα παντοδαπόν (Ριμὰ ἔν 18) Ρβ24. 1401 
817, νέμεσθαι παντοδαπὲς τόπυς Ζιθ19. 602 820. παντο- 

δαπὰ σχήματα, μορφαί, φωναί, ψόφοι μβ 8. 868 8283, 24. 
9.869}1. 8. 85911. διαφοραὶ παντοδαπαί Ζγγδ. 158 358. 35 
παντοδαπαὶ χρόαι, χρώματα μαῦ. 842 "6,1 παντοδαπὰ 

κατὰ τὴν χρόαν Ζγββθ. 148."28. - καρκίνων γένος παντο- 
ὀκπώτερον Ζιὸ 3. 828 58, αἱ ποικίλαι τροφαὶ παντοδαπωτέρας 
ποιῶσι τὰς κινήσεις Ζγεθ. 1868.08. --- παντοδα πῆ. συ- 
στέλλειν καὶ 
μάμστ᾽ ἂν δύναιτο Ζ μβιτ1. 660524. --- παντοδαπῶς 
ἔχειν περί τι Ἠα11. 1100 527. ἐσθλοὶ ἁπλῶς, παντοδαπῶς 
κακοὶ (ΕἸ, ἔν δάθβρ 11) Ηβδ. 110058ὅ. 

πάντοθεν ἀκώειν, μόνον κατ᾽ εὐθυωρίαν Ζμβιο. 656 "29. 
12. 657 411. πάντοθεν εὐκύκλυ σφαίρας (Ράγαι 108) ξ2. 86 
9168 348. 4. 918 "8. πάντοθεν φαίνεσθαι, ἀϊδὶ πόρρωθεν, ἔγ- 
Ὑυθεν αι8.440}18. πάντοθεν ἐκχυλίζειν ΖΙ611. 596}11. 
παΐντοθεν λαμβίνειν Ηδ5. 1131 582. πκχγῶ. 981 δ. 

παντοῖος. παντοῖαι τύχαι Ηα10. 1100 35. παντοίας διαφορὰς 
ἔχειν Ἠα11. 1101] 524. 

πάντοσε αὔξεσθαι ψβΣ. 418."29. 
παντοφόρος χώρα αὐταρκεστάτη Πη5. 1826 "28. 
πάντως, ΟρΡ τρόπον τινά ΑὙ 88. 89 488. πρὸς τὸν πάντως 

ἐνιστάμενον παντις ἀντιτακτέον ἐστιν τεά. 184 "4. οἱ ἕξιν 

ἔχοντες ἢ διακεινταί πως, οἱ δὲ διακείμενοι, ΠῚ πάντως ἢ ὁ 
ξξιν ἔχυσιν ΚΒ. 9518. ἰὶ γὰρ εἰ ἐπάταξε, πάντως ὕβρισεν, 
αἰλλ᾽ εἰ ἕνεκα τὰ Ῥα18. 1814514, 1ὅ. ςΓ ΟΥὙἹ. 2399 58. 
δ᾽ οἱ ἐκ προγόνων ἀγαθῶν εὐγενεῖς πάντως Γ 85. 1491518. 
οὕ 18. 1416 518. --- δύναμίς ἐστι τὰ ποιεῖν καὶ πάντως, ἀλλ᾽ 
ἐχΐντων πῶς Μθ5.1048 818. ἐχ ὁ πάντως ἔχων δακχτυλος [0 

ζαν ΜζΙ1ο. 1035}24,611.1086}80. Φ91.251}2. μὲδὲι2. 
390."8. οἵ Ζγα!8. 122 "84. Ζμαϑ. 648 "38. δεῖ μὲν ,Ὑὰρ 
εἶναί πως μίαν, ἀλλ᾽ Π πάντως Πβ5. 1268 082. ὶ πάντως 
εἴ τινά ἔστιν, ἅ εἰσι παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαστα. ταῦτά εἰσιν 

ἰὰὲ έαι [182. 1509 328. εἰ μὲν φιλοσοφητέον φιλοσοφητέον καὶ ἡ δ 
εἰ μὴ φιλοσοφητέον φιλοσοφητέον' πάντως ,ἄρα φιλοσοφη- 
τέον 50. 14849. - ὡς ἐκ ἀξιον ὃν πάντως ζῆν Ηὸδ 8. 
1124}9. ἐὰν πάντως βυλώμεθα ρ80. 1480 }20. ἔσται ὧδε 
πάντως αὔξειν ρ4. 1426 582. --- πάντη πάντως, πάντη ὼ 

πάντως νυ 8 πάντη. 
πάνυ, Ρτβθροβίταπὶ δαϊοουνίδ, πάνυ πολλὴν ἐπίδοσιν, πάνυ 

ν. . 

προβαλλειν παντοδαπὴ τοιαύτη ὅσα ἡ γλῶττα 50 

40 

παρά. οἵ Εποκθα Π 568-62. --- 1. ὁ βθη. λαμβάνειν, πυνθανε-. 
σθαι παρά τινος 811π| Ζμβ3. θ650.528. 16. 660 58. Ζγβό. 
148 "4 4]. τὰ λεγόμενα παρὰ τῶν ἄλλων μβ14. 8710 422. 
--- τὰς ἁμαρτίας ἔχυσα τὰς παρ᾽ ἀμφοτέρων τῶν πολιτειῶν 
Πεῖ10. 1810 "7, ὁμολογώμενα: τοῖς παρ᾽ ἡμῶν λόγοις Τβιο. 
8386}18. τὸ περίττωμα τὸ τὸ θήλεος; ἢ τὸ παρὰ τῷ ἄρρε- 
νος Ζγδ4. 112 418... 

2. ο ἀδι. τὰ παρ᾽ ἡμῖν μα 8. 3839 ΡΩ7. Ζμα ὅ. 644 588. 
παρὰ τοὶς βαρβάροις Ζμγ10. 618 425. παρ' αὐτοῖς, 8γπι 

ἐθπον ὉΡΡ πανταχὶ Παβ. 125δ05"588. --- τιὶς ἀπαιδεύτυς 
ρ᾽ ὄχλῳ (("σικωτέρως λέγειν (αν Ἡΐρροὶ 989) Ρβ22. 

ἩΡΗ͂Σ 029. ὧν πολυ οἴονται παρ᾽ αὐτοῖς ἡ παρὰ τοῖς ἄλλοις 
(6χ ἰρβογπι νοὶ αἰϊογαμι ἰυἀϊοῖο) λείπεσθαι Ῥβ10. 1888 
411. 

8. ὅς. 866. ἀ. ΨΊ ἸοοαΙ, τῶν ζῴων ὅσα παρ᾽ ἕλη ζῇ 
Ζμγ1. 662 υχ0. ταὶ παρὰ πόδας τθιά. 164 δ19. παρὰ τὴν 
κοιλίαν ἀποφυάδας ἔχυσιν Ζμγ14. 615511. ἵνα μηδὲν πα- 
ραρρυῆ παρὰ τὴν ἀρτηρίαν Ζμγ8. θ64 229 (χα εἰς τὴν 

ἀρτηρίαν 585). δέχεσθαι ϑάλατταν παρὰ τὸ στόμα Ζιὸ2. 
52018. ὁ κανθος ὁ ὁ παρὰ τὰς ; μυκτῆρας Ζμβ.18. θ571}"18. 
ἄλλα παρ᾽ ἄλλα τιθέμενα τῶν χρωμάτων μγ4. 816 424, 
16, 8. παρ᾽ ἄλληλα τίθεσθαι, Φαίνεσθαι Οβ 6. 289 58. τά- 
ναντία γνωριμώτατα ἢ παρ᾽ ἄλληλα μᾶλλον γνώριμα Ῥγϑ. 
1410 421, οἵ ἀλλήλων Ρ84511. --- νέφη φερόμενα παρ᾽ 
αὐτὴν τὴν γὴν μα 8. 848 424. φλὲψ τείνυσα παρ’ αὐτὴν 
τὴν ῥάχιν Ζια11. 491 416. οὗ Ζμὸ: 2. 616 "20. γ8. 6θ4 484. 
οἱ μέγιστοι πόροι παρ᾽ ἀλλήλυς εἰσὶ αὶ αὶ συμπίπτυσιν Ζια18. 
495514. ἱπάθ φεϑοπιθίγίοθ παρά ἀ6 ᾿ϊποῖβ ΡΒΓΆ]]6]18, παρ᾽ 
ἄλληλα Οβι4. 296 »19, 29719. παρὰ τὴν πλευράν εἴπι 
τθ8. 168.}81. Μθ9. 1051 526 ΒΖ. μχ38. 854 "34, 38. 
πι84. 8971 58. ις 6. 914 326, 86. --- ὃ. παρά Ο δος ρογτὶρὶ 
8ς Ρθτγθίποτθ ΑἸϊχυϊὰ βἰξαϊῆοαι ,Ρθν ἔθιμρὺβ δἰίᾳυοά τοὶ 
βρϑίϊυπι, ὴ εὐδαιμονία παρὰ πάντα τὸν βίον παρατείνει, ὼ 
ἐν παντὶ καιρῷ ἡμβ11. 1208 "δ, πάσχειν ταῦτα Ταχέως 
ὺ παρὰ βραχὺν καιρόν αρθ. 125110. δεῖ τὸ αἷμα διὰ 
παντὸς ὼ παρὰ πᾶν εἶναι Ζμγὅ. θ608.512, οΥ811. ἐκ ἐγγι- 
νομένυ παρ᾽ ἕκαστον παθος τὸ πυρός βι4. 810.424. ὁ 
χαλκὸς παρ᾽ ἕκαστον μὲν μέρες ἔχει τὸ ὑγρόν, ὑ συνεχὲς 
δέ Ζμὸϑ. 8871728. χρήσιμοι παρὰ πάντα τὰ εἴδη, μάμστα 
δ᾽ ἐν τιὺῷ ἐγκωμίῳ ρ7. 1428 48. χρὴ παρὰ μέρος ἕκαστον 
τὸ λόγυ παλιλλογεῖν ρ88. 1484 6, παρ᾿ ἕκαστον Φθθ8. 

ΒΌΡΡ 



5602 παραβαίνειν παραγραφή 

359.54. --- ἰπάθ ἀεῆθοι! ἀδὰδ ἀἰδιγὶ θαϊίνυθ, παρ᾽ ἡμέραν βάλλειν τὠναντίον, παράλληλα τι15. 114 .540. 914. 168 "4, 
αἱ ἅμιαι πολὺ ἐπιδήλως αὐξάνονται Ζιζιτ. 511521. παρὰ Ργ19. 1419 85. --- σοπιρᾶγατ Ργ12. 1418 ὑ14. ἡΈ}}. 
μῆνα τρίτον ταῖς πλείσταις γυναιξὶ τὰ καταμήνια, φοιτᾷ 1288 388. ἡμα 11. 1181 14. παραβάλλειν πρός τι Ῥαϑ. 
Ζιη2. 882 ν4, οἱ μὲν ἄρχυσιν οἱ δ᾽ ἄρχονται παρὰ μέρος 18068."26. ρά. 1426 526. --- ἱπὶγ δοοράογθ Πη 12. 1381 
(4 ἀνὰ μέρος) Πβ2. 1261 "4, οὗ μέρος 455 "20. παρ᾽ 484. εἰς τόπον τινώ θ81. 886 829. 106. 840511 (παραβα- 
ἄλληλα (1 6 Δἰζογπὶβ υἱοῖθυβ, νἱ οἰβϑβὶ τ) ζ ὅ. 410510. αν ὅ. λεῖν οἱ ἱ Ββπι, παραλαβεῖν ΒΚ). περὶ Ρόδον παραβαλόντος 
41 2922, --- ο. παρά ἰ 14 βθουπάσμη. ζητητέον ὼ παρὰ τὰς ναυτικῷ στόλυ ΖΥΎΙἹ. 108 481. ὅταν ὄρτυγες ἐκεῖθεν πα- 

ὅτω λέγοντας πότερον ἄπειρος ὃ ἀριθμὸς ἣ πεπερασμένος ραβάλλωσιν Ζιθι2. 5891 015. παραβάλλειν εἰς ἡδονὰς καὶ ὼ 
Μμϑ. 1085 028. --- ἰῃὰθ ἔοτ᾽ τϑροίοηα οϑὺ υἱβ οϑυβα]} 18, τέχειν αὐτῶν Ηη4. 1168 "84. ὅτε παραβάλλει ἡ θερμότης 
408 88θρίβϑί πα δ ΑΓ παρα ἰδ ἀβαγρϑίαν, αὐ ἔδτ8 ἰάοπι 106 πρὸς τὴν ψυχρότητα φτβ9. 829 430. --- γραμμὴ παρα- 
εἷῦ ὃς. διά α 80. ΒαῚ1. 109 51. οοηΐ 8γπ διώ Πβ8. βαλλομένη (Ὁ) ατϑτ0 88. 
1269 521. δγπ διώ Ηγϑ.1115}8. Ρβδὅ.1888581. οἵ παράβασις. λανθάνει ἐπεισδύυσα ἡ παράβασις Πεβ. 1301 
Αα88. 41517. 84.481. β11. 6284, 17. θὅ 588. τθϑ8. 088 (οὔ λανθάνει καὶ “μετάβασις 584). 
15814.10.160}80. ι4. Φζϑ. 289}22, 81, 340518. γ4. παραβλαστάνειν. ἀρχὴ ἀφ᾽ ἧς παραβλαστάνει τῶν παρα- 
249 422. ψβ9. 421 528,7. αἱ7. 448 8328. Ζια]. 4865. 15 φυομένων ἕκαστον ΖΎΥΙ 1. 702 84, 8, 161 δ29(ο 8 1 862). 
Ζμαϑ8. 643 085. δό. 619516. Ρβ10. 18388.519. 24. 1401 οὗ πκ18. 924.480, 38. 
41. γ2. 1404 88. πο19. 1456 }0, 18. ημβ12. 1211}84, παραβλέπειν. ἀτενίζυσιν ἀμυδρὸν ἐγίγνετο τὸ φέγγος, πα- 
γΕΎ1. 1228 3868. ρ19. 1482}21. 81. 1488}8, 87.1448}41. ραβλέπυσι δ᾽ ἠρέμα τὴν ὄψιν πλεῖον μαθ. 848 518. --- ἀν 
ακ800 328, 8012. πκε18. 9839}21 4]. οὗ Βογῃδγβ Ὠϊδὶ μόνον τις παραβλέψη πκθιά. 952 328. 
Ρ188. ΚΖ δὰ τθϑ. 168 "14, αυδτηαααπι οἷυβ ββηθθηύα πο 30 παρ αβολή. ἐν παραβολὴ (1 8 βὶ ἱαχῦα ροηδῖασ) τα]. 104 
υἱάθέαν ργοδϑηάβ 6888. --- ἐἰ. παρα ξοπιραγϑίῖνθ. νήφων 428. ἐκ παραβολῆς, 5 ἐξ ἀντιπαρα βολῆς Ργ19. 142084, 
ἐφάνη παρ᾽ εἰκῇ λέγοντας τὺς πρότερον ΜΑ 8.984}171. 1419084, 86. υἐς ἐν παραβολὴ προτείνειν, ὉΡΡ δι᾿ αὑτά 
πάντα τὰ ζῷα νανωΐδη τάλλα παρὰ τὸν ἄνθρωπον Ζμδιο. τθι. 156.»28. --- εἰς σαφήνειαν παραδείγματα ὼ παραβο- 

686 }8. αἱ κάμηλοι ἴδιον ἔχωσι παρὰ τἄλλα τετράποδα τὸν λὲς οἰστέον τθ1. 1571 314. παραβολὴ τὰ ἸΞωκρατικά Ρβ20. 
καλύμενον ὕβον Ζιβι. 499518. θεσπέσιος ἃ ἄν φανείη" Ὅμηρος ϑ᾽ι 1898}8,329. λέγειν παραβολήν τινα ἡμαϑ. 1187 528. ποι- 
παρὰ τὰς ἄλλυς πὸ 238. 1469481. (παρα εοηΐ ας οοπιρᾶγα- εἶσθαι τὴν παραβολὴν ἔκ τινος Πβὅ. 1264 4. ἡ παραβολὴ 
εἶνο μικρότερα παρὰ τὰ τῷ θήλεος ᾧταθ. 821518. οὗ 4. ἡ ἐπὶ τῷ ζῳν Μζει. 1086 "24. παραβολὴ ἀληθής ηεη1. 
819 088.) --- οὐπὶ Βοο ἀθὰ ἔοσὶ οομαθτγοὶ ἤοσταῦ δ παρὰ 1245}18, 1244 28. παρὰ τῶν ἐπακτικῶν ληπτέον τὰς πα- 
μικρόν Πε8. 1808 320. τὸ παρὰ μικρὸν ὗσπερ ϑὸὲν ἀπέχειν ραβολας 1θ14. 164 415. ὅταν τὸ καθόλυ “μὴ ὀνόματι ληφθῇ 
δοκεῖ Φβό. 1971 329, 21. ἡ ἀπάτη ἐν τῷ παρὰ μικρὴν τι. 80 ἀλλὰ παραβολὴ τι 17. 110 .588 (εἴ τῇ ὁμοιότητι χρηστέον 
169}11. Αα 88. 47 088 γνΣ. - 6. παρα φτδοῖου, οχίγα, τι1 5. 114.388). -- παραβολὴ πολλῶν δικῶν Ὁ) οβι848 818. 
οοηΐγα. ὑδεμία λείπεται παρὰ τὴν φυσικὴν φιλοσοφία Ζμαϊ. παράβ ολον ᾿Αριστοτέλης λέγει τὸ παρακαταβαλλόμενον ἐπὶ 
64186. ὑδὲν φαίνεται παρὰ τὰς φλέβας Ζμγδὅ. 668528. τῶν ἐφέσεων 416. 1841 "28. 
οἵ δ1. 688 "24. πολιτεῖαι ἕτεραι παρὰ τὰς λεγομένας Πὸ18. παράβολος (παράλογος ἢ) ἡ ἀπόδειξις γεαϑ. .1218 524. 
1297 080. γ15. 1286}21. παρὰ ταῦτα, παρὰ πάντα ταῦτα 88 παρ άβυ στος. ἐν παραβύστῳ προστιθέντες ἃ καθ᾽ αὑτὰ προ- 
Πὸ16. 180028, 82. 29. 1809 ν18. ἨαῚ. 1094517. 6. τεινόμενα ἐκ ἂν τεθείη τθὶ. 151 "4. 
1097 ν82. -- ἔτερόν τι παρὰ τὴν χρῆσιν Πα. 1284 28. παραγγελία. ὅθ᾽ ὑπὸ τέχνην ὅθ᾽ ὑπὸ παραγγελίαν πίπτειν 
παρὰ τὰς πράξεις ἄλλο τι 1.1. 1094 517. τὴν ἀρχὴν δεῖ Ηβ2. 1104 57. 
εἶναι παρὰ τὰ πράγματα ὧν ἀρχὴ ὶ δύνασθαι εἶναι χωρι- παραγγέλλειν. τὰ παρεγγελλόμενα ὑπὸ τῶν ἀρχόντων 
ζομένην αὐτῶν Μβ8. 999518. παρὰ τὰ πολλά (Ρ]41), ἀΐθ 0 Πὸ14. 1298 518. οἱ ἁλιεῖς παραγγέλλυσι τοὶς ναύταις σιγὴ 
κατὰ πολλῶν, ἐπὶ πλειόνων ΑὙ11. ΤΊ 369. 182. 1509 πλεῖν Ζιδ 8. 588 020. οἱ ἰατροὶ παραγγέλλυσι πς8. 88ῦ 27. 
522, 36.188. 1809 517, σία παρὰ τὰς αἰσθητας, τὸ ὅλον τὰ ἄλλα πάντα δεῖ ἔχειν τὰ παρηγγελμένα τὸν ὁρισμὸν 
παρὰ τὼ μόρια ΜΑΘ. 981 "8 ΒΖ. β8. 9997. ηδ. 1045510. τη2. 158 56. 
μι. 1016.511. Φθ6. 269 54. --- παρὰ φύσιν, ορρ κατὰ παράγγελμα μνημονικόν εν. 458 "21. παραγγέλματα πολι- 
φύσιν Φὸ 8. 21δ."4. εθ. 280520. Οα2.26939. 7.276511 4]. 46 τικα, δικανικα Ρ1.1421 νά. 
ὑκ ἐνδέχεται παρὰ τὸ ἀναγκαῖον ἄλλως ἔχειν Γβ9. 8851. παρ ἄγειν. εἰς ὅπερ (9 πρὸς τὴν ἐν τὴ σχολῇ διαγωγήν) 
παρὰ λέγον, ΟΡΡ κατὰ λόγον ρϑ. 1429 329. μα] 4. 882 588. παράγωσι τὴν μασυκήν Πθ3. 1888 5422. -- οἷς οἱ κωμῳ- 
λίαν ἐστὶ παρὰ τὴν αἴσθησιν ,Ζγββ8. 141}10. “παρὰ τὴν μέ- δοδιδαάσκαλοι παράγυσιν ἀγροίκυς ἡ"Ὑ2. 1280 019. --- αὶ λέ- 
θοδὸν 408. 2587. παρὰ τὸ ἀνάλογον, παρὰ τὴν συμμε- γεται ξύλον, ἀλλὰ παράγεται ξύλινον ΜζΊ. 1083 517 (6γα 
τρίαν Πε8. 1802 "84. 8. 1808 "12. Ἠεῖ. 113111. παρὰ 50 παρωνυμιαάζειν Φγ8. 248 511). 
τὴν προαίρεσιν, ΟΡ κατὰ τὴν προαίρεσιν Ἠηϑ9. 1151 327. παράγειος. ζῷα παραάγεια, ἀϊδι πελάγια Ζιθι9. 602 416. 
411. 1180 Ρᾳ, Ζμγ 10. 6178 86. παραγίνεσθαι. ἀγελάζονται αἱ  φάτται ὅταν τε παραγίνωνται 

παρα δἀνειὺ 4 πάρεστιν ἴὰ νοτβὰ Ἡοπιοτίοο Β 898 (οὗ Ἂ πάλιν ὅ ὅταν ὥρα, ἧ πρὸς τὴν ἀνακομιδήν Ζιθ 12. 5918. 
Ὅμηρος Ρὅ071 445) Πγ14. 1288 814. παραγίνεται τὸ φῶς πρὸς τὰς ὄψεις χϑ. 198 "28. παρα- 

παραβαίνειν τὸς νόμας, τὰ ἔθη Πϑι. 1289 420. ρ8. 1428 ἔ6 γίνεταί τι ἡμῖν διὰ μάθησιν, φύσει Ηα10. 1099 "16. βι. 
484. αρΊ. 1251 381,1. παραβὰς μακάρων θέμιν ἁγνήν 1108 826. οὗ ημβ9. 1207 086. αἱ μαθηματικαὶ τῶν ἐπι- 
624. 1688 526. -- παραβῆναι τῆς ἀληθείας Οαδ. 2711 "8. στημῶν διὰ τύτυ τὸ τρόπυ παραγίνονται ΑὙΪ. 11 84. δια- 
--- δῦ8οὶ ὁ παραβαίνων (πῇ τὸν νόμον), βγη παρεχβεβηκέναι θέσεις τινὲς χωρὶς φρονήσεως παραγενόμεναι 89. 1492516. 
τῆς ἀρετὴς Πη38. 1825 "δ. παραγραφή. δεῖ ϑήλην εἶναι τὴν τελευτὴν ,(ομαποίαι), μὴ 

παραβάλλειν, ἰαχία ρομογθ. παρὰ πᾶσαν τὴν τῶν θεμε- 80 διὰ τὸν γραφέα, μηὸξ διὰ τὴν παραγραφήν, ἀλλὰ διὰ τὸν 
λίων ὑπογραφὴν λίθοι παραβέβληνται Ζμγδ. 668 "11. παρα- ῥυθμόν Ργβ. 1409 520. 



παράδειγυα 

παράδειγμα. τὸ εἶδος (1 6 οαυδα ζοττ,8}18) ᾧ τὸ παρά- 
δειγμα Φβ8. 194526. Μὸ2. 1018427. 18 Ιά686 Ρ]αΐἴο- 
πἴςδο ἀϊουπίυν παραδείγματα, ορρ εἰκόνες ΜΑΞ9. 991 "21, 
21, 29, 381. μὅ. 1079 }2δ, 86. 184. 1610 520. 182. 1509 

568 παρακαταλογή 

24, τὰ παραδεδομένα ὀνόματα Αδ 14. 98.518. ὁ παραδε- 
δομένος τρόπος Πεῖι. 1818 48ὅ, τὰ ὑπὸ τῶν πρότερον πα- 

ραδεδομένα περί τιδος Ψβ1. 412 48. Φδ10. 218.382. μα. 
845 080. 

410. (δεῖ) τὸν ποιητὴν μιμείμενον τοιύώτως ὄντας ἐπιεικεῖς ποιεῖν, 5 παραδιηγεῖσθαι δεῖ, ὅσα εἰς τὴν σὴν ἀρετὴν φέρει ῬΎΙΒ. 
παραδειγμα σκληρότητος Ο ̓Ι ο οοἀὰ, Δ16γ ΒΚ) πο158. 
1404 518. τὸ παράδειγμα δεὶ ὑπερέχειν ποϑδ. 1461 518 (εῇ 
ὁμοίας ποιῶντες καλλίας γράφυσιν "10). ὁμοιώματα, τῶν 
πολιτειῶν τὴ οἷον παραδείγματα λάβοι τις ἂν ἐν ταῖς οἰκίαις 
Βθ12. 1160}28. --- ταῦτα δεῖ θεωρεῖν ἐκ τῶν παραδειγ- τὸ 
μάτων τῶν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ὺ, ταῖς ἱστορίαις γεγραμ- 
μένων ΖγβΊ. 146514. ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν τοῖς φανεροῖς δεῖ 
παραδείγμασι χρῆσθαι μα]. 1188 326. οὔ φταά4. 819 "15. 
εἰς σαφήνειαν παραδείγματα ἢ παραβολὰς οἰστέον, παρα- 
δείγματα δὲ οἰκεῖα οἷα Ὅμηρος, τθι. 151 514. ψεῦδος τὸ ι 
παράδειγμα τὸ περὶ τῶν τεχνῶν, τὸ τῶν τεχνῶν παρά- 
δειγμα Π8. 1209.519. γ16. 1287 .588. τὸ ἐπὶ τὸ γάλακτος 
παράδειγμα λεχθὲν θχ ὁμοιόν ἐστιν Ζγδά. 112 "22. παρα- 
δείγματος χάριν εἴπωμεν. λάβωμεν Ραϑ. 1866582. ὅ.1860 

παραδο 

141752. 

παράδοξος. αὕτη ἡ δόξα, ὥσπερ κ ἄλλαι τῶν παραδόξων 
ΜΎΤ. 1012.818. ὁ μὲν τρόπος τῶν γνωμῶν ἔνδοξος, ὁ ὁ δὲ 
παράδοξος Ρ12. 1480 "2. παράδοξα, 57 ἄδοξα, ορΡ ἔν- 
δοξα: παράδοξα ποιεῖν λέγειν, εἰς παράδοξον ἄγειν ταῖο. 
104 410. ι8. 18δ 014,19. 12. 412 810, 39, 178 .351,21. 18. 
118.431. μἐν ἢ ὼ μὴ πρὸς τὴν ἔμπροσθεν ὃδ᾽ ἣν ΡγΙ: » 
1412526. παράδοξα λέγειν ἀναγκαῖον, οοπὶ βιάζεσθαι τὰ 
φαινόμενα ἡεη2. 1286 022, παραδοξότερον τὸ συμβαῖνον πνῶ. 
481 25, --- (τῷ κόσμυ) ὼ αἱ παράδοξοι νεοχ μώσεις τε- 
ταγμένως ἀποτελῦνται κϑ. 397819. 

οσις τῶν χρημάτων παρόντων τῶν πολιτῶν Πεβ. 1809 
εν ΦῈ αἱ πραγματεῖαι αἱ ἐκ παραδόσεως ηὐξημέναι τιδ4. 

184 5. 

Βγ, ἴῃ δβϑυθῃάὶβ ἜχΘαΙρ Ϊ8 παράδειγμα ἡ τὸ Ἕκτορος δίωξις 30 παραδοχή. ὀργώσης τῆς μήτρας πρὸς παραδοχὴν τῷ σπέρ- 
βία ποϑδῦ. 1460}26. --- παράδειγμα, γο Δ αΪα τ ΔΓ ἴο- 
δἴοδο 86 τ θιοσίοδο, ἀεοῖ παράδειγμά ἐστιν ὅταν τῷ μέσῳ 
τὸ ἄκρον ὑπάρχον δειχθῇ διὰ τὸ ὁμοίυ τῷ τρίτῳ ᾿Αβ34. 
68 588 "ω το παράδειγμά ἐστιν ὡς μέρος πρὸς μέρος, 
ὅμοιον πρὸς ὅμοιον Ῥαῶ. 1851 }25-80. οἴρϑ. 1429521. περὶ 36 

παραδείγματος Αβ24. Ρβ20. 9.88. 1489 "1-8. αἰδὲ ἐ ἐπα- 
γωγή Αβ24. 6981 6. ὅμοιον ἐπαγωγῇ τὸ παράδειγμα, τὸ 

παράδειγμα ἐπαγωγὴ ῥητορική Ρβ:0. 183938.8260. α2. 1856 
"8, 5, 14. ΑὙΙ. 11 810. αἱ κοιναὶ πίστεις δύο τῷ γένει, πα- 
ραϑειγμα ὃ ἐνθύμημα Ρβ20. 1393 424. 
μήματα λέγεται τέτταρα ἐστιν, εἰκὸς παράδειγμα πεκμή- 
ριον σημεῖον Ρβ25. 1402 "14. παράδειγμα, ἀϊδὲ εἰκός, τεχ- 

μύριον Ρ15.1481 524-28, ϑρρὶ ρ 1671. συλλογίσασθαι τὰ 
καταὶ μέρος διὰ παραδείγματος Ρβ2 ὅ. 1402 }18. τὰ παρα- 

ματος [259. 1625 "8. 
παραδρομή. νῦν τύτων ἐν παραδρομῇ πεποιήμεθα τὸν λόγον 

Πη17. 18386}24. 

παραδύεσθαι, παραδύνειν. εἰς τὰς νεοττιὲὸς παραδύονται 
τὰς ἀλλήλων αἱ περιστεραί Ζιι71. 618 49. --- τὸ ἔλαιον διὰ 
Ὑμσχρότητα παραδῦνον πκ22. 925 "4, 

παράζυξ. οἱ παράζυγες Πβδ. 1265}4. 
παραθερμαινόμενα (τὰ ὅ ὄμματα τοῖς ἀφροδισίοις) τήκεται 

μάλιστα πὸ. 8168. 
ἐξ ὧν τὰ ἐνθυ- ὃ παραιρεῖσθαι, πιρὰ. παρελέσθαι τὴν γυναῖκα ΠΕΙῸ. 1811}6. 

παραιρῶνται τὸς ἐκ ὀύλυ ἢ ΓΊ δύλης Πγὅ. 1218 3482. αὐτὸς 

παρηρῆσθαι τὰ ἐφόδια τῷ πολέμα Ργ10. 1411518. τὰ ὲ μὲν 
παριέντων τῶν βασιλέων, τὰ δὲ τῶν ὄχλων παραιραμένων 
ΠΎ4. 1285}16. 

δείγματα δημηγορικώτερα, ἐπιτυδειότατα τοῖς συμβυλευτικοῖς 85 παραίρεσις ὅπλων ΠΕΙῸ. 1811 412.11.1815.288. 
ΡΥΙ11. 141841. αϑ. 1808 329. οὗ πιη8. 916}20, 82. παι 

ραδειγμάτων εἴδη δύο ῬΆ20. 1898 327. παραδείγματα κατὰ 
λόγον, παρὰ λόγον ρϑ. 1429 528. 

παραιτεῖσθαι. τοῖς δεομένοις Ε᾿ παραιταμένοις πρᾷοί εἰσιν 
ΡῬβϑ8. 1880 528. ᾿Οδυσσεὺς ἐχὶ πιστεύων τὴ Καλυψοῖ παρη- 
τεῖτο ᾿ 170. 1606 60. 

παραιυΐρησις. ἐδ’ ἐν τοῖς διαλυομένοις ἡ τῶν τριγώνων πα- 
ραιωρηςις εὔλογος ΟΥ̓. 806 321. 

παρακαθῆσθαι. ἐγείρειν τὸν υἱὸν παρακαθήμενον θ151. 845 

παραδειγματικῶς λέγειν Μαϑ. 995 571. 
παραδειγματώδεις ῥητορεῖαι (ῥήτορες), ἀϊϑι ἐνθυμηματικαί 4 

Ῥαξ. 1856 520, 22. πρὸς τὰ παραδειγματωδη ἡ αὐτὴ λύσις 
ᾧ τὰ εἰκότα Ῥβε6. 1403 8ὅ. 

παῤῥαὸ δέχε σθαι. παραδέξασθαι τῶν περιοίκων τινας Πε8. 1808 
47. ὅταν (μεγέθη) ὅτω συναρμόζωσιν, ὥστε μηδὲν συγγε- 
νὲς παραδέχεσθαι ψα4. 408 48. (οἱ ἀναίσθητοι) ἐξαδυνατῶσι «5 
τὴν κίνησιν παραδέχεσθαι τῶν αἰσθήσεων Φ0. 811510. --- 
παραδέχεσθαι ἴ 4 δοοίρθυθ οὐπὶ βδββθηβὰ, ρσοθαγα, οὗ ἀπο- 
δέχεσθαι ν. 19 "68. εἰ ὁέ τις ἢ τῶτο παραδέχοιτο Κὅ. 4 
428,Ρά. 

528, παρακαθηται τὴ βυλῇ ὁ γραμματεύς ἢ 399. 1544 
08,11. 

παρακαθιέναι. ἀντὶ πηδαλίων (ὁ γαυτίλος) τῶν πλεκτανῶν 
παρακαθίησιν. Ζιι81. 62214. 

παρακαλεῖν ἐπί τι, δγῃ προτρέπεσθαι, ορρ διακωλύειν, ἐν- 
τιλέγειν Ἠα18. 1102 16. κΙ10. 1180 86. ρ8. 1425 "17,28. 
8. 142818. διακελεύομαί σοι πάλαι παρακεκλημένι, ρ1. 
1421 815. παρακέκληται καὶ ἡ διάνοια καὶ διατεταμένως ἐνεργεῖ 

παραδιδόναι τὴν βασιλείαν τοῖς υἱέσιν, ὉΡΡ παραλαβεῖν 50 Ηκ 4. 1115 41. --- πότε μάλιστα παρακλητέον τὰς φίλυς 
Πε11. 1818 "82. γ]δ. 1286}1 58. δίκας τινὰς τοῖς διαιτηταῖς 
παραδιδόασιν οἱ τεσσαράκοντα 418. 1684648, 1847 39. 
ὥσπερ ἐνα ἅψασα ᾿ ὀύναμις παραδίὸ ἴδωσιν ἑκατέρῳ ΟΥ̓ 2. 
801 26. ἡ τὸ στόματος. ἐργασία, παραδίδωσι τὴ κοιλίᾳ 
Ζμβ58. 6505271. -- τροφὴν ἡ φύσις παραδίδωσι Πα 10. δδ 
1258 528. παραδιδόναι καιρὲς τοῖς ἐπιθεμένοις ΠεΙ10. 1812 
ν25. τὸς ἰδίως λόγος αὐτὰ τὰ πράγματα παραδώσει ρ8. 
1423 411. τὰ ἀντιλογίαν παραδιδόντα πότερον τῶτο ἢ τῶτο 
αἱρετόν ἩΜαῚ 7.1189 827. --- παραδιδόναι ς ἰπῇ, τὴν πόλιν 

ΗΙ11. 1171 928, 
παρακαταβάλλειν. τὰς ὑσίας πωλῶντες παρακατέβαλλον 

εἰς τὸ δημόσιον οἱ πωληταί 401. 1584 515. τὸ παροκατα- 
βαλλόμενον ἐπὶ τῶν ἐφέσεων (οἵ παράβολον) ἢ 416. 1547 
ῬΩ2, 

παρακαταθήκη, συνάλλαγμα ἑκόσιον Ηεδ. 1181 84. ἀπο- 
διδόναι παρακαταθήκας Ηκϑ8. 11718}11. 610. 1185 »Ά,7. 
ἀποστερῆσαι παρακαταθήκην ἡμα 84. 1195510, 1190519, 
21. Ρβθ. 18388}21. πκθ2. 950.528. 6. 50 .28. 

διοικεῖν τινί οβ1848 "ά. --- ρ888 ἡ παραδεδομένη ἀλλήλοις 60 παρακαταλο γῇ. διὰ τί ἡ παρακαταλογὴ ἐν ταῖς ᾧδαῖς τρα-- 
μνήμη Οαϑ. 210"14, οἱ παραδεδομένοι μῦθοι ποϑ. 1451 γικόν πιθθ. 918 510. 
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564 παρακατατίθεσθαι παραλλάττειν 

παρακατατίθεσθαι. τιρᾶ. ὑδεὶς παρακατατίθεται μὴ πι- βασιλείαν ΠΎ͵ 14.1285 8. ΕἸ!. 1818 8382. παρειλήφαμεν 
στεύων πκθ2. 950 480,2. παρὰ τῶν πρότερον βἰπι Γα7. 828 1. μα18. 849.5158. ψαϑ, 

πα ρακαταχρῆσθαι. ἡ φύσις παρακαταχρῆται ὀργάνῳ τινι 408 541, οἱ ταμίαι παραλαμβάνυσι τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αϑηνᾶς' 
πρὸς ἄλλην τινὰ ὠφέλειαν Ζμὸ 10. 6901. βιθ. 669"21. οἱ ἀποδέκται παρελάμβανον ὁ παρεδέχοντο τὰ γραμματεῖα 

παρακεῖσθαι. αἱ μέλιτται ἀ γενονται τῆς παρακειμένης 209: 5 τῶν ὀφειλύντων 402. 1545 523. 400. 1844}26, 88. τὰ πα- 
φὴς Ζιὀθ14. 599 295. τὸ παρακείμενον (τῇ κοιλίᾳ) ἧπαρ ρειλημμένα μβῖ. 865 516. ληειν τὺς παρειλημμένυς μύθυς 
Ζμὸδϑ8. 611 ν8ὅ. - τομὴ μὴ παρακειμένη Ἃ 8 μὴ παράλ- ποιά. 1458 "22. -- δάμίθογο. παραλαμβανειν ἐκ τῇ βελ- 
ληλος, οὗ παρά Ρ 6148) πιςθ. 914 329. τίονος δήμυ τὰς κοινωνύς Πζ6. 1820 "28. συμβυλυ ς παρα- 

παρακελεύεσθαί τινι ςα ἱπῦ ρ1. 1431 384. Υ 148.1502 λάμβανειν Ηγδὅ. 1112}10. παραλάβωμεν καὶ τὸς πρότερον 
Ρ16. 10 ἡμῶν εἰς ἐπίσκεψιν ἐλθόντας ΜΑΒ. 988 Ὀ1, παραλαμβάνειν 

παρακέλευσις. αἱ ἐν τοῖς κινδύνοις παρακελεύσεις ΕΎ 1. τὸ κοινὰ τῶν ἀνθρώπων γινόμενα παθη ρ8. 1429 516. -- 
1229 381. φυλάττειν τὺς ἔξω φιλονεικίας ὄντας πρὶν παρειληφέναι καὶ Χ 

παράκλησις, οοηὶ ω νυθέτησις, ἐπιτίμησις Ηα18. 110881. αὐτύς Πε8. 1808 8488. 

προτροπή ἐστιν ἐπὶ προαιρέσεις παραΐχλησις ὡ. 1421 ΒΩ]. παραλείπειν. τὰς ἄλλως παραλιπὼν υς  Ἑὐαγόραν ἦλθεν Ρβ23. 
παρακλίνειν. ὀδόντες παρακλίνοντες τὴν ἀφην τὴν ἀλλήλων 5 1899 85. ἧ παραλείπει ὁ νομοθέτης καὶ κ᾿ ἥμαρτεν ἨΕε14. 1131 

Ζγβθ. 145 526. αἱ τοιαίδ᾽ ἀρνήσεις παρακλίνωσι (παρεγκλί- 521. παραλιπεῖν τὰς κυριωτέρας ἀρχαῖς Οβ2. 285 5260. λοιπὸν 
νυσι ϑρρὶ 6 οοἀ 4) τὸν νόμον 81. 1444 16. --- αἱ ἄρκτοι περὶ τῆς ζωικῆς φύσεως εἰπεῖν μηδὲν παραλιπόντας Ζμα5. 

παρακεκχλιμέναι ποιῶνται τὴν ὀχείαν Ζιεϑ. 540 41. 8458. οἵ ΟὙ2. 801416. ἕνεκεν τὸ μὴ παραλιπεῖν τὸ 
παραχμάζειν. παρηχμακότες, νϑΡΡ ἀτελεῖς Πγϊ]. 1215517. ἐφεξῆς Ζιαθ. 491 524. --- ἐκ τῶν παραλειπομένων ᾧῶν γι- 

οἱ τρσβυτερα ὺ παρηκμακότες ποῖοι τινές εἰσι τὰ ἤθη 320 νονται οἱ ἰχθύες Ζιεδ. 541 319. ἀπορία παραλέλειπται Μβε. 

Ρβι18 1000 35. τὰ παραλελειμμένα τῆς μεθόδυ τιϑ4. 184 "1. τὰ 
παρακολυθεῖν, Ἅρρ προγίνεσθαι ΒΎ4.1113511. παρακο- παραλελειμμένα πειρᾶσθαι ζητεῖν Πη10. 1829 084. εἴ τις 

λυθεῖ τὴ φορᾷ αὐτῶν τοιαύτη σύγκρισις ἼΩΩΙ͂Ν 846.48. ἑκα- πρότοδος παραλεί πεται Ῥαά4. 189 "25. --- ὁ ἐκ τῷ παρα- 
στὴ με ἔττη, τρεῖς ἢ τέτσαρες παρακολυ σιν Ζιι40. 624}1. λειπομένυ τόπος ρ31. 1448 580. (οὔ παραλειψις). --- τὰ 
ὁ ἄρρην παβακολυθῶν καταφυσᾷ τὸν θολόν Ζιει 2. δ44 "4.36 τοιαῦτα προοιστέον, τὰ δὲ λοιπὰ παραλειπτέον τβῶ. 110 }82. 
παρακολυθεῖ τὰ (ς«ῷ δελφῖνος) τέκνα πολὺν χρόνον Ζιζ 12. παραλείφειν τῷ σιάλῳ τὰ παιδία Ργ 4. 1401 58 (οὔ Δη- 
5606}22. πόροι κατὰ πάντα τὸν οἰπήνεὐθ παρακολυθῶντες μοκράτης). 

Ζια!1..496.529. τῷ ἀδίκῳ παρακολυθεὶ ἡ φρόνησις ημβ8. παραλείψεως σχῆμα, προσποίησις ρ81. 1488 6. 22. 1484 
1199 527, 38, "ῦ (γι συμπαρακολυθεῖν 428). ἀπορίας αὐτοῖς 425. 

(τοῖς φυομένοις) συμβαίνει παρακολυθεῖν χϑ. 1 794 018. ἐν 3 παρα εὐκος. ἡ ἐσχάτη τῶν πλεκτανῶν μόνη παράλευχός 
τοῖς λόγοις λανθάνει συμπαρακολυθὸν τὸ ὁμώνυμον ταϊῦ. ἐστιν Ζιδ1. 5234 36. 
1071}6, ἀθ ποίίοπυχα θοπίαποδίοαθ, (εἴ ἕπεσθαι, ἀκολυθεῖν, παραληρεῖν. φαίνεται ἅττα ἢ τοῖς παραλῃρῶσιν Ῥαϑ. 1856 
ὑπάρχειν), νοϊατὶ ὁ πρότερος ὁρισμὸς παρακολυθεῖ πᾶσι τοῖς 085. 

πρός τι αἱ ΚΤ. 8.388. τζ10. 148 428. Μι2.1064314. ΦδῚ12. παράληψις. ἕ ἕρκος ἐστὶ μετὰ θείας παραλήψεως φάσις ἀνα- 
221424, Ῥα9. 18607386. αρῦ. 1250 5822, λανθάνει παρα- 88 πόδεικτος ρ18. 1483 588. 
κολυθὸν τὸ ὁμώνυ ον ταἹδ. 107 "7. τὸ παρακολυθεῖν ἀ).- παραλία. σπεισα μένων ᾿Αθηναίων πρὸς ᾿Επίδαυρον ἢ τὴν πα- 
λήλοις τὸ αἴτιον Ὄ, δ᾽ αἴτιον ὼ ὧ αἴτιον ΑδῚ17. 99 217. τὸ ραλίαν ΡΎΙΟ. 141) 411. 

ἀεὶ παρακολυθῶν πότερον ἴδιον. γένος τεϑ. 181 09. δδ. 125 παραλιμπάνειν. τὰ “οιαῦτα παραλιμπάνειν πρέπον ἐστίν 
285864. 8.128 419 (γα μὴ ἀπολιπεὶν 816). --- ἐὰν παρα- φται. 816 480. ἐν τοῖς φόβοις ὄντες πολλὰ παραλιμπάνυσιν 
κολυθήτωμεν τοῖς εἰρημένοις, τῇ ὑποθέσει ἡμβ8. 1204 38.450 ὧν αὐτιὶς ἔδει πρᾶξαι πκχθι8. 951 438, 86. 
ρ80. 1486 58ὅ. παραλλὰξ ἐν τὴ Ὑὴ εἰσὶν οἱ πέροι. ΟΡΡ δι’ ὅλυ μὸϑ. 885 

παρακολύθησις τῇ αἰτίω ὃ ἕ αἴτιον ΑδΙ11. 99 "80. ν25. --- τῶτο (πὲ τὸ ἀναπνεῖν ὼ τὸ ἐκπνεῖν) ποιεῖν ἀεὶ 
παρακομίζειν. τὴν Λητυὶ παρεκόμισαν ἐξ “Ὑπερβορέων εἰς παραλλάξ ανῷ. 4711511. ἐκ τῷ ζεύγυς τῶν ἀετῶν θάτερον 

Δῆλον Ζιζ85. 580517. τῶν ἐγγόνων ἁλιαίετος. γίνεται παραλλαξ θ60. 888 81. 
παρακοπή. ἀνανήψας βραδέως ἐκ τῆς παρακοπὴῆς" ὡς κατέστη 45 παράλλαξις τῶν γωνιῶν οβ΄. 281 818. 

τὴς παρακοπὴς θι18. 8419, 81. 832 020. ἐστὶν ὁ γέλως παραλλάττειν. ἔγϑηβ καθόλν μᾶλλον ποιεῖν τὸς τόπους μι- 
παρακοπή τις ὺ ἀπάτη πλεθ. 965 514. κρὸν παραλλάσσεντα τῇ προσηγορίᾳ τγά. 119 815. --- τῷ 

παρακόπτειν, Ἰηῦγ. παρακόψας τις τῇ διανοίᾳ 631. 88217. τάχει παραλλάττειν τὰ ἄστρα μα4. 842 488. παραλλάξας 

παρακρέεσθαι. πιρὰ τινα οβ1848 428. τὸν δῆμον Πὸ 12. ἕνα μῆνα παρὰ τ τὸν ἐνιαυτὸν ,ἀφύρει μισθὸν ἀεὶ ὶ μηνός β1858 
1291510. ἀλλήλυς κατὰ τὸς λόγυς τθῶ. 151 821. ὁ δια- δ0ὺ "β, -- πὸ ὁ μεταξὺ χρένος ἐν ᾧ ἡ ὄψις ἡ ἡπτετο ὼ παρὴλ- 
πορῶν λόγος παρακρύεται πως ἡμᾶς γεη1. 1245 828, --- λαττε τὸ ὁρώμενον, ἐν ᾧ τε ἥπται καὶ Ἂ παρήλλαχεν πγ10. 
Ομιΐββοὸ ΟὈΐθοῖο παρακρύονται ἱστάντες μχΊ. 849 85. ὁ ἐν 81210. 11. ἐπειδὰν πρλέλλαεη: ὁ νότος, ὉΡΡ ἀρχόμενος 
τῷ Ἱππίᾳ λόγος παρακρύεται Μὸ29. 1028 86. --- ρ488 οἱ πκς 45. 945 3860. --- ἡ χρεία τῶν δόλων ἢ τῶν ἡμέρων 
μὴ, δεινοὶ τὰς ψύήφυς φέρειν ὑπὸ τῶν ἐπιστημόνων παρα- ζώων παραλλάττει μικρόν Παδ. 1284 "24. τοὶς ἐναίμοις 
χρέονται τι]. 168 418. δ6 μὲν μὲ ζῳοτόκοις ὸὲ παραλλάττει κατὰ μικρὸν καὶ ἡ φύσις, 

παράκρυσις. ἡ παραάκρυσις τὰ ἐπιπολῆς θερμὰ (ζει κατά- οἷον τοῖς ὄρνισιν ὀστὰ μέν, ἀσθενέστερα δέ Ζμβ 9. 850 418. 
κρύσις 6011 874 012) πΎ12. 872 "19. --- παρακρύσεις, Θοηὶ οΥ ΖΥΥ10. 7160 216. Ζιγτ. 810}18. -- αὶ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐστι 
τὸ ἐρωτὰν ἀμφίβολα τι! 1. 1151. αἴτιον τὴς παρακρύσεως τὴ ὄψει ἀλλὰ παραλλάττει πιεῖ. 912 517. πόροι παραλλατ- 
ἡ ὑπόθεσις ὑκ τα ἐρθή Πβ5. 1268 "80. τῦντες, ΟΡ κατάλληλοι πια 58. 90 8, οὗ μ9. 386515. 

παραλαμβάνειν. ἐτδάίτατ δοοίροσθ. οἱ παραλαβόντες, ΟΡΡ 80 πθ18. 890 589. ἔστι πιεστὰ ὅσα ὠθώμενα εἰς αὐταὶ συνιέ- 
οἱ κτησάμενοι Ηὸ ῶ. 1120 "12. (71. 1168 828. παραλαμβάνειν ναι δύναται, εἰς βάθος τῷ ἐπιπέδυ παραλλάττοντος ἡ διαι- 



παράλληλος 

ρυμένυ μὸϑ 9. 8386 481. --- ἀναγκη παραλλαττειν (ως τὸ 

ἄρτιον ἢ τὸ περιττόν) Αα2ὅ. 4216. 
παράλληλος. αἱ παράλληλοι (ες γραμμαῦ, ΑΒ16. 65 84,7. 

μχ35. 856 "28. αἱ παράλληλοι ΠῚ συμπίπτυσιν ΑὙ12. ΤΊ 
22. παράλληλά ἐστι καθ᾽ ὅ τε τὰ σιτία δεχόμεθα καὶ καθ᾽ 
ὃ ἀναπνέομεν πλὸϑ. 964 329. --- παράλληλα δα 68. 6χ- 

μἰδοίαν, υδὶ παρ᾽ ἄλληλα ΒουὈθη πὶ δεῖ, ν 9 ἀλλήλων 
Ρ 34.518. -- ,»παραλλήν ως. καλῦμεν αὶ Ζῆνα ἢ Δία πα- 
ραλλήλως χρώμενοι τοῖς ὀνόμασιν κτ. 401 8414. 

παραλογίζεσθαι. 
ναοποιός Ῥα14. 1814 "26. --- οἵ συλλογίζεσθαι. ἔγϑῃβ πα- 
ραλογίζεσθαι (ἰ 6 ἀπατᾶν διὰ ψευδὲς συλλογισμθ) τὸν 
ἀκυοντα δἰπι τι 11. 17] 581. 838. 182 58. οὗ α18. 108 827, 

80. παραλογίζονται ἑ ἑαυτείς τθ1. 1560 529. ---ο ἰπιγ παραλο: 
γίζεσθαι ἱ 6 ποιεῖσθαι παραλογισμόν: Μέλισσος, Ζήνων πα- 
ραλογίζεται ᾧῷαϑ8. 186 310. ζ9. 289 Ρδ. ἔστιν ἐν τύτῳ 
παραλογίσασθαι Ρβ28. 1891 3529. παραλογίζεται ὁ ἀπορῶν 
σοφιστικῶς μχ34. 8568 538. --- μδ88 παραλογίζεσθαι ἱ 6 
ἀπατῶσθαι ιὰ ψευδῶς συλλογισμᾶ. παραλογίζεσθαι, παρα- 

παρελογίσατο τρία ἡμιυιβέλια ἱερὰ τὸς τὸ 

παραπλήσιος δ06ὅ 

51, 4,9, 19. Πειθόλαος τὴν Παραλον Ῥηπάλον τῷ δήμν ἐκα- 
ει Ργ10. 1411 418. 

παραλύειν τινὰ τὴς δυνάμεως ΠΕῚ1. 1815 412. παραλύειν 
τῶν ἀφροδισίων ἢ 105.106.1494}45. τῶν ἱερείων ᾳ ἱερέων) 
τὸ πλῆθος δεὶν παραλυθῆναι .β1850 586 (οἴ τῶν ἱερέων τὸ 
πλῆθος καταλυθῆναι 1852 Ρ22). ἵνα ὑπέρκοπος γενομένη ἡ 
πάρδαλις παραλυθὴ 86. 88159, --- τὸ παραλελυμένα τῷ 
σώματος μόρια Ἠα 18. 1102 "18. 

παραμείβειν. (ποταμοί) ὁ μὲν Γερμανὸς ὁ ὁὲ Παίονας πα- 
βαμειβων θ168. 846 "80. 

παραμελεῖν. ἐνέργεια παρημελημένη κά. 1175 .510. 
παραμέση. ἡ νῦν παραμέση καλυμένη ἱ ἢ ἡ τρίτη πιθ41. 

922 98. οἔ τ. 918 81ὅ. 

παραμιγνύναι. παρα μιγνυμένυ ᾿ κασσιτέρυ 248. 1524 338. 
δεῖν ἡδονὴν παραμεμῖχθαι τὴ εὐδαιμονία ΗχΊ. 1171 528. 

παραμόνιμος, ἔγὰ δυσκίνητος, ορρ εὐμετάβολος Κ8. 8 
580, 84, 9520. 

παραμπίσχειν. παρίμπισχε τὴν τῇ σώματος αἰσχύνην (ἀρυὰ 
ΑἸοϊάδπ) ῬῪ 8. 1408 429. 

λογισθῆναι ὑπό τινος τιῖ6. 175 810. α18. 108 8427, 28 ὙΥ̓͂Ζ. "παρα μυθητικὸν ὁ ὁ φίλος ΗΙ(11. 11712. 
παραλογίζεται ἡ ὁιανοια ὑπό τινος Πε8. 1807 586. πε2ὅ. 
888 "8. λ4. 9δδ δ18. κατὰ τί παραλελόγισται ( 6 παρα- 
λογισμὸς γέγονεν) ἢ συλλελόγισται Μδὸ18. 1022"21. πα- 
ραλογίζονται τι]. 16δ 16 ,Ῥδθεῖνθ δοοϊρίϑπάσπι νἹἀοίυν 

60}1 παρακρύεσθαι 818. ὃ λόγος λανθανει παραλογιζόμενος 35 
Γα 2. 851751 τϑούϊυβ ρϑϑβῖγθ ἡδπὶ ἰαῦσ δοοῖρὶ νυἱάοίαγ, οὗ 
λόγος συλλελογισμένος ΒΥ͂ συλλογίζεσθαι. βοὰ παραλογίζε- 
ται ἡ ψυχή ΡΥ. 1408 320. ποϑά. 1460525, παραλογί- 
ζεται ὁ ἀκροατής, ὃ κριτὴς οἴεται παραλογιζόμενος Ρβ84. 

παρανευρίζεσθαι. χορδαὶ παρανενευρισμέναι ἢ τραχεῖαι 
Ζιη1. 581 820. ακ 80: 2488. πια δῚ. 902 584. 

παρανήτ ἡ πιβ 4.917 5399. παραστάτης Τριτοστάτυ πρότερον 
Ὰ παρανήτη νήτης Μδ11. 1018 "28. ἡ νήτη τὴ παρανήτῃ 

συμβλητὸν, ὅτι ταὐτὸ σημαίνει τὸ ὀξὺ ἐπ᾿ ἀμφοῖν ῷης. 
248 9, 

παραάνοια. ὑγραινόμενος μᾶλλον ὁ ἐγκέφαλος νόσως ὴ παρα- 
νοίας ᾧ θανάτυς ποιεῖ Ζμβ71. 685 "δ. δίκαι παρανοίας πρὸς 
τίνα λαγχάνονται 881. 1541 "8, 17. 

1401 Ρ8. 25ὅ. 1402 581 ἀυδίιατι 6δὲ δῇ ῥῖγὸ πιϑάϊο Βαθθη- δὺ παρανομεῖν. τηρεῖν ὅπως μηδὲν παρανομῶσι ΠεΒ. 1801 081. 
ἀυμ 810,  δμθη Ῥοοῦ ΠΙ 841. 

παραλογισμός, παραλογισμοί Αβιδ. 64}18. γὙ12. ΤΊ 520, 
28. ΜδΊ8. 1022 322, ἀϊθὲ συλλογισμοὶ διαλεκτικοί, ἐρι- 
στικοί ταὶ. 101 86 Βηη. ΟΡΡ ἔλεγχοι τι 1. 164 821. ἔστι 

Π παρανομήσυσιν Ρ81. 1448 524. 
παράνομος, ΒΥΏ ἄδικος Ηε2. --- τῦτο τὸ δίκαιον πολλοὶ 

γράφονται παρανόμων Πα6. 12δ5 349. τὰς τῶν παρανόμων 
γραφὰς εἰσαΐγωυσιν οἱ θεσμοθέται [818.1540 "45. 

τῶτο παραλογισμός πο4. 1460 8320. πλεονεκτεῖν διὰ τῦτον 85 παράπαν, στ Ατίίουϊο τὸ παράπαν. ἐδὲν ἔσται τὸ παράπαν 

τὸν παραλογισμόν Ρβ 28. 1402 "6. διὰ τὸν παραλογισμόν 
Ργ18. 1414 86. ἀναγνώρισις ἐκ παραλογισμῶ πο1β. 145ὅ 

418. ποιῆσαι παραλογισμέν ποῖθ. 1455 810. ποιεῖτθαι τὸν 

παραλογισμέν ταὶ. 101817. --- παραλογισμοὶ παρὰ τὴν 

λέξιν τιά, εἴ Πβ8. 1261 "27, ἔξω τῆς λέξεως τιά. 166 4 
Ῥ20. 5.168 416, τῆς ἀντιφάσεως τι 8. 169 5817. πάντας 
παραλογισμὲς ἀνακτέον εἰς τὴν τὸ ἐλέγχυ ἄγνοιαν τιθ. 

Μβ4. 999 815. 40. 1481487. δ᾽ εἶναι τὸ παράπαν, τὲ 
παράπαν ἐκ ἔστι βὶπι Φα 9. 191 516. Ζμα 8. 648 "18. Ζγβ8. 
14810. ρ5. 1421 4, οβ1840 521. φται. 810 514, δ ὩΣ 
τραχοι ἄφωνοι τὸ παράπαν θ68. 885 584. ἢ τὸ παράπαν 
ἕτερα ἢ κατὰ τὸ μέγεθος ἕτερα ΡβΙ. 1818 51. --- ἷπθ 
δτίϊουϊο, αἱ φλέβες κατατείνονται διὰ τὸ [ μεσεντερὶν παρα- 
παν Ζμβ5. 850. 429, δθὰ 60]]} δεῖ τὸ αἷμα διὰ παντὸς καὶ 

παραλογιστὴς ὃ ἄδικος κατ᾽ ἀνελευθερίαν γεγά. 1282 414, παρὰ πᾶν εἶναι Ζμγδ. 668 512 (οἴ παρα Ρ 501 55) παρὰ 
παραλογι στικὸ ς ἐξ ὡρισμένυ τινὸς γένυς, ἀϊδε περὶ πᾶν πᾶν βου δθηάαπι υἱ ἀεἴατ. 

γένος ἐριστικός τι 11.172 58. παραλογιστικὸν ἐ ἐκ τῆς αἰτίας 45 παραπείθειν. ἄτοπον ἂν εἴη διὰ τὲν τὸ Ζήνωνος λόγον παρα- 

Ῥαϑ9. 1801 Βά (ο τιδ. 1671 21). τόπος παραλογιστικός πεπεῖσθαί τινας ἀτόμυς ποιεῖν γραμμάς ατ 969 ω 7. 
ΡΒ 24.140] 3588. παραπέτομαι. τῶν νεοττῶν ἤδη πετομένων ἡ κορώνη σιτίζει 

παραλιογος. παράλογον κ αὶ ἄτοπον ψαδ. 411 14. Ζμαδ. θ4ὅ παραπετομένη Ζιζ 6. 868 512. δεδιέναι τὰς παραπετομένας 
811. πν]1. 481 320. ὑδὲν δόξει παράλογον εἶναι τὸ συμ- μυίας Πη1. 1838 8429. 

βαῖνον Οβ12. 292 521. τὰ δοκῶντ᾽ εἶναι παράλογα μα12. 0 παραπίπτειν. οἱ ἰχθύες ὀχεύυσι παραπίπτοντες Ζγα 6.118 
847 ν8ὅ. παράλογοι μεταβολαὶ ἐν τῷ πολέμῳ ρ8. 1425 
58, ἐὰν ἐπιγένωνται παράβολοι εὐὸῖαι Ζιθ15. 599 "15. ἐὰν 

δ1. Ὑὅ. 7601, Ζιεδ. 840 7, 22. ---- εἰ οἱ καιροὶ παρα- 
πέσοιεν αὐτῷ, καιρῶν παρὰ πεσόντων, παραπεπτωκότων ρθ. 
1421}20, 26. 8. 1428 812. 

παρὰ πλεῖν; ἀκ ἔστι παραπλεῦσαι τὸν τόπον θ105. 839 
082, 19. 

πα ραπληρῦν, νοσΑθαυΐαπι αγὺῖ8 Βθοπηθύγίοϑα, τιθείσης ταύτης 
διαμέτρυ ἢ παραπληρωθεισιῶν τῶν πλευρῶν μχ]. 848 "28, 
ςΓ849 826. 23. 854 29, 37 (πληρὸν "29). Οδρρ6}16 Ρὶ 156. 

παραπλησιάζειν, ἀθ οοἶϊα, ὡς ἄν εἰ παρεπλησίαζε (εἴπερ 
ἐπλησίαζε εἰ Ὠϊπάοτῦ) Ζικ 8. 686."85. 

παραπλήσιος. παραπλήσια, ἄϊδι ταὐτα, ἀνάλογον Ζιθ1. 

μή τι γίγνηται παράλογον Πη1. 1828.ν19. παράλογέν τι 

ὴ τύχη Φβδ5. 191318. ἀτυχήματα ὅσα παραλογα ὼ μὴ 
ἀπὸ μοχθηρίας Ῥα18. 1874 "7, 8, 9. --- τῶν παραλογωτέ- δ 
ρων ἐστι ψαῦ. 411 518. -- παραλόγως ἐ ἐπιτυγχάνειν τύ- 
χης ἐστί ηεηά. 1241388. ἀτύχημα ὅταν παραλόγως ἡ βλάβη 
γένηται Ἠε10. 1183510, 17. 

πα ἀλοιπος (ᾳ λοιπός) Αϑϑ. 9318 νγ:. 
Παάραλο ς. ἡ Πάραλος πόθεν ἐκλήθη. πρὸς τί ἐπέμπετο, χει- 50 

ροτονητὸς αὐτῆς ὁ ταμίας ἢ 402. 1548 385. 408. 164 842, 



566 παραπειεῖν 

588 58. παραπλήσιοι τὴν φύσιν Πη10. 1380 829. παρα- 
πλησία ἀπορία. δύναμις, ἐπιμέλεια Φε4. 228 "ἴ- Πγ14. 
1285.518. η17.1880.522, μανίᾳ παραπλήσιον τὸ δοξαζειν 
Γα8. 826 "19. παραπλήσιον φαίνεται, ἀποτελεῖται Βα!. 
1094 25. δ15δ. 112812. παραπλήσια συμβαίνει καὶ μὴ ἐπὶ τῶν ς 

ὀρνίθων Ζιεὶ. 8896. παραπλήσιον τὴ ἑψήσει ποιεῖν μὸϑ. 880 
ν84. οΓ β8.8665171. ἡ πτῆσις παραπλησία τῷ ἐλαχίστῳ τῶν 
ἱεράκων Ζιζ1. 568}24. παραπλήσιον ὥσπερ ἂν εἰ Μμ4.10718 
084, --- παραπλησίως, οοπὶ ὁμοίως ΖμγΆ. θ66 5160, ΟΡΡ 

παραυτίκα, 

ἐν παρασκευὴ εἶναι Ρβό. 1882 8. μετὰ παρασκευὴς πλεῖ- 
στῆς ἠδίκησεν, οοηΐ ἐκ προνοίας ρὅ. 1421 54. ἐκ παρα- 

σκευῆς ΗΥῚΙ. 1117 220. Ζιζ τ8. 571 "17. 
παρασοφὶ (ζ εσθαι. ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις ὦ λυσιτελεὶ παρα- 

σοφίζεσθαι τὸν ἰατρόν Ῥα15. 1375 "21 ΒΡΕΙ. 
παρα στασις. ποιεῖσθαι ἀποδημητικὰς παραστάσεις τῶν ὑπερ- 

ἐχόντων Πεβδ. 1808 019, --- παράστασις, μέρος τὴς ἐμπο- 

ρίας Πα11. 1258 "28. --- γραφαὶ ὧν παράστασις τίθεται 
819. 1841 428, 29, 8ὅ. 

ἀντεστραμμένως Ζμὴ9. 684 585. παραπλησίως ἔ ἔχειν, κύσϑαι Ιόπαρα στάτης, ἀἰδὲ κορυφαῖος Πγ4.1 211 412, ἀϊϑὲ τριτοῦ ταά- 

Πηδ. 1826 26. οβε. 281 16. μβ4.86018. Ηδ10. 1125 
Ὁ, παραπλησίως τινὶ ἔχειν Πζά4. 1819321. Ζμβι11.660}14. 
παραπλησίως τινὶ ἀτμίζειν μὸ10. 8388 581. παραπλησίως 
τινὶ ἀποφαίνεσθαι εἶτα μαθ. 842 085. Πη14.1838 "11. ΜΑ4. 
9858 520. ἼΕΎ1. 1280 84. παραπλησίως λέγοντες ὥσπερ ἂν γε 
εἴ τις οἴοιτο μα 18. 849 5268. παραπλησίως οἷον μβ4. 861 
418. παραπλησίως δὲ (ἰπὸ ἔχει) τα!δ. 1071.318. γ8.118 
8489. 

παραποιεῖν. τὰ παραπεποιημένα ῬΎ11. 1412 828, ρϑγοάϊαβ 

νἱ θα ν ϑἰρηϊβοατθ. 0 

παραπομπὴν διδόναι οβ1851 Ρ24. --- αἱ τῶν γινομένων καρ- 
πῶν παραπομπαί Πηδ. 1827 88. 

παραπο ρεύεσθαι. ἡμίονος παραπορευόμενος παρωξυνε τὰ 
ζεύγη Ζιζ 34. δ11 81. 

παραποτάμιον ζῷον, ἀϊδὲ ποτάμιον Ζιι46. 680 "26, ΒΥὦ 25 
τὴν φύσιν ἑλῶϑες Ζμβ16. 689 52. 

παράπτω σις. περιπλέκονται ἀλλήλοις οἱ ὄφεις (ὀχευόμενοι) 

διὶ τὴν ἀφυϊΐαν τὴς παραπτώδσευις Ζγατ. 118 "28. 
παραρρεῖν. τῆς τροφὴς εἰσιύσης σπάνιον τι εἰς τὴν ἀρτηρίαν 

παραρρεῖ Ζμγϑ8. θθ4 "29, 86. --- ἐν τοῖς πυρετοῖς διδόναι 90 
δεῖ τὸ ποτὸν πολλάκις ὼ κατ᾽ ὀλίγον- τὸ μὲν γὰρ πολὺ 
παραρρεῖ, τὸ δ᾽ ὀλίγον μὲν πολλάκις δὲ διαβρέχει καὶ ἃ εἰς τὰς 
σάρκας χωρεῖ πα δ5. 866 59. --- τίνες φωναὶ σαθραὶ Ὁ) παρερ- 

ρυγκυῖαι ακ804 382. 

παραρρήτοι (Βοηὶ 526) Ργϑ. 1410 329. 35 

παρασείειν. θᾶττον θέυσι παρασείοντες τὰς χεῖρας Ζπ8. 108 

417. πεδϑ.881}6. φεύγειν παρασείσαντα Η571. 1128 581 
26]]. 

παρασὴη μαίνεσθαι . Ργβδούθγοδ δαποίδγθ ὑ8] βιρῃίβοαγο 

τα 4. 10 δ16. Ρβ22. 1897."2. “ 
παράσημον. ἐν τοῖς γεγραμμένοις παράτημα ποιῶνται (ϑἴξπα 

Ροπυιΐ δὰ τοοϑθα]α ἀϊδυϊπραθῃάα) τι20. 177 "6. 

παράσιτοι τοῖς μὲν ἄρχυσι δύο καθ᾽ ἕκαστον, τοῖς δὲ πολε- 
μήρχοις εἷς {510..1501 "22. 

παρασκευάζειν τροφήν, ἐσθῆτα μβ2. 855 8). Πὸϑ. 1294 ες 
"28. παρασκευαζειν τὴν τῆς θερμότητος συμμετρίαν Ζγβο. 
148 3584. ἡ φύσις παρασκευαζει τὴν τῶν τέκνων αἴσθησιν 
ἐπιμελητικήν Ζγγ2. 158.59. παρασκευάσαι δύναμιν, φύβυς, 
χάριν Πὸ1. 1288 "18. ε8.1808 528. Ρβι. 1885581. παρα- 
σκευάζειν. αὐτὸς ποιός τινας ηεαϑ. 1215.»19. παρασκευαζ εἰ 50 
κινητικωτέρυς ἡ τῆς φύτσεως θερμότης Ζμὸ 5. 0681 86. παρα- 

σκευάζειν ὅτως τὸ κατὰ τὸν βίον ρ39.1446 584. δὲν 
παρασκευάζει ὁ 0 οἰσοφαγος πρὸς τὴν τροφήν Ζμγϑ8. 664 3524. 
παρασκευάζειν ὁ δοῈ α πῇ, τὸ σῶμα χεῖρον ὀιακεῖσθαι 4] 
Πῤ2. 1881}12. μα. 841520. ξ8 

παρασκ ευαστικὴ τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν συντεινόντων ἡ ἀρετή 
ἀρῶ. 13250."4. 

παρασκευΐ. αἱ πρὸς πόλεμον παρασκευαί Ρβδ. 1888 58, --- 
ἡ περὶ τὸν βίον παρασκευὴ συμβάλλεται καὶ πρὸς τὸ πείθειν 
ρ39. 144ὅ 082. ,μαυτὰ ποιεῖσθαι “παρασκευην ὁ δεῖ ρ89. 144 60 

581. --- τὸ προοίμιον παρασκευὴ ἀκροατῶν ρ30.1486588. --- 

παρασύρειν. (οἱ ἀκρατεῖς) παρασύρυσι τῇ ἀλογίᾳ 

παρ ατασις. διατείνει τὸ μεσεντέριον συνεχὲς ἀπὸ 

τῆς ΜδΟδ11. 1018 27. ἐγκαταλείπειν τὸν παραστάτην Ηε4. 

1180 880. 

παραστρέφειν. παρεστράφθαι ἢ ἄλλοθί πὸ ὁρμᾶν πὸ28. 
879 ΡΩ7. --- ψυχαὶ παρεστραμμέναι τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως 

Ππθτ. 1842 522. 
τὴν ἐπι- 

θυμίαν αρϑ. 1250 "28. 
τὴς τῶν 

ἐντέρων παρατάσεως εἰς τὴν φλέβα τὴν μεγάλην Ζμ54. 
677 8 1. 

παρατάττειν πρὸ τῶν τάφρων ΗΎ11. 1116 1. μόνοι περὶ 
τὰ Λεῦκτρα παραταξάμενοι ρ9. 1429 "14, 

παρατείνειν. ἔγϑῃβ τὰς λόγας δεῖ ἐκτίθεσθαι καθήλε, εἶθ᾽ 
ὅτως ἐπεισοδιῶν καὶ ὥ παρατείνειν ποὶ 1. 1455 "2 (δγῃ μηκύνειν 

16). παρὰ τὴν δύναμιν παρατείναντες μῦθον ποϑ. 1451 

088. -- Ρ888 χολὴ παρατεταμένη παρὰ τὸ ἔντερον, χεῖρες 
παρατεταμέναι παρὰ τὰς πλευράς ὶτπι “2815. 506 "18. 

10. ὅ81.526. ἀν 1. 480 "8. -- ἱπὶγ ἀπὸ τῷ ἐντέρα κάτω 
παρατείνει μέλανα »συνεχὴ Ζιδ4. 529 322. τὸ σῶμα μ μέχρι 
ὑπὸ μέσν παρατείνει τὴν γαστέρα Ζπ11. 110 529. καὶ φιλία 
παρὰ πάντα τὸν βίον παρατείνει ἡμβ11. 1208 6, 

παρατηρεῖν. θηρενει παρατηρῶν ἀναδυόμενον ἐκ τῆς θαλάττης 
Ζιι84. 620 58. ἐξαγγελτικοὶ οἱ ἠδικημένοι διὰ τὸ παρατηρεῖν 

Ρβ6. 1884}1. --- παρατηρεῖν τὸ ἀεὶ πρὸς πολλὲς χρόνυς 
τε]. 129 8328 ὅσα τηρεῖν 420). ὅταν ὁ ἀποκρινόμενος τά- 

ναντία τῷ ἐρωτῶντι παρατηρὴ προσεπηρεάζων τθ11. 101 

428. παρατηρητέον ὅπως μὴ ΑΒ΄19. 68.526. --- εὐλαβεῖσθαι 
ὼ παρατηρεῖν τὸ μέτριον Ῥγ 3. 140588. δεῖ τῦτο παρα- 

τηρεὶν ρ5. 1426 086. 8. 1428 482. --- παρατηρήσασι (Ὁ) 
φαίνεται κατ᾽ εὐθυωρίαν εν. 459 "14. 

παρατιθέναι τροφήν Ζιι40. 625 "81. παντων γιγνομένων 
τῶν παρατιθεμένων (τῷ Μίδῳ) χρυσῶν Παϑ9. 1257171. 
ἘΞ παρατιθεμένων ἐγγὺς τῶν ἐναντίων τι 15. 114 "5. --- 

τὰ ἄλλα ἀράχνια, ὅσα παρατίθενται οἱ φαρμακοπώλαι 
Ζιι 89. 822 "84. 

παρατρέπειν. ὁ τῷ πυρὸς ποταμὸς ἐξεσχίτθη παρέτρεψέ τε 
τὰ φλογμῶ τὸ μὲν ἔνθα. τὸ δ᾽ ἔνθα κα. 4004. 9154. 846 
814. παρατρεπομένιων τῶν κινήσεων Ζγὸ4. 118 51. 

παρατρίβεσθαι πρὸς ὁμαλὲς αὶ λεῖον χϑ8.198.538,38,18 
(οὔ λειῶσθαι 8410, ἀποτρίβεσθαι 525). οἱ ψόφοι ὅταν πρὸς 
σκληρόν τι παρατρίβωνται ακ 808 "18. (ζῷα τινα) παρα- 
τριβόμενα μόνον ὀχεύεται τὰ ὕπτια πρὸς τὰ ὕπτια Ζιεῦ. 
54012. 

παράτριψις. ὁ ἐξακοντισμός ἐστι πυρὸς γένεσις ἐκ παρα- 
τρίψεως κά. 89δ 95. 

παρατυγχάνειν. κατεσθίεται ὁ γόνος ὑπὸ τῶν παρατυχόν- 

των ἰχθυδίων Ζιζ 14. 568 Ρ17. ὑπεράλλονται οἱ δελφῖνες τὸς 

ἱστός, ἐὰν παρατυγχάνῃ πα πλοῖον Ζιι48. 681 380. 

παραυ τίκα. τὴν παραυτίκα κακοπάθειαν ἐχφυγεῖν ρ17.1483 

4268. παραυτίκα φταῶ. 817 540. 4. 819}12. ὅ.820511. β2. 
828 322. οὗ Ευποκθη 11 62. 



παραφαίνειν παρεικάζειν 567 

παραφαίνειν. ἐπισκευάσας τὰς ἡμιόνως ὡς ἀγύσας ἀργύριον πόδας τὶς δ᾽ ὄπισθεν τετραδακτύλυς, τὴν καρδίαν μεγάλην 
παραφαινίίσας τε ταῦτα οβι8δ0 84, --- παραφανείσης δὲ Ζιβι. 800 428. Ζμὸ 10. 688 46. γά. 667521. αὶ θήλεια δοκεῖ 
τῆς τραγιυδίας ὦ χωμῳδίας ποά. 1449 32. εἶναι ἀνϑρειοτέρα ὅταν φάγη τὸ παρδαλιαγχές, ζητεῖ τὴν 

παραφέρεσθαι παρ᾽ ἄλλο τι μένον (βοττὶ ἰαχίβ βῖνθ βθουῃ- τῷ ἀνθρώπυ κόπρον" βοηθεῖ γὰρ αὐτῇ Ζιι1. 608 584  (Λοἰΐδη 
ἄυπ αἰϊχυϊὰ Δ]1ὰἀ) θα δ. 212 421,28. --- τὰ παραλελυ- δ ΙΝ 49).60. 612 81. οἵ θ6. 8811. παρδάλεις ἐν τὴ ̓ Ασίᾳ, 
μένα τῇ σώματος μόρια εἰς τὰ δεξιὰ προαιρα μένων κινῆσαι ἐν δὲ τῇ Εὐρώπη 9 γΐινονται, νϑηδίυϑ, οὐον Ζιθ22. 608 

τύναντίον εἰς τὰ ἀριστερὰ παραφέρεται Βα 18. 1102 020. Βχθ. 6.612 510-15. θ6. 881 37. πιγά. 907 "85, (ραγάυβ 
τὼ ἰχθύδια ἐκπίπτει παραφερόμενα ὡς ἀκέοντα ἢ καρηβα- ΤΒοσιδθ, ρϑηίμοτα αδζβϑθ. οἵ ἀθβηθῦ ααδάτυρ 985, Βοοβμαγῖ 
μᾶντα ὑπὸ τῷ ψόφυ Ζιὸ 8. 584 58. Βίθγοζοῖο 8, 7 δ 8. βϑραγάυβ Ββθοκπὶ δὰ θ ῥ 28. ρδηΐβογθ 

παραφρονεῖν, φοηΐ κάμνειν, ὉΡΡ νῦν ἔχειν Μγ5. 1009 "δ. 1 ΟἿ] 606. ἘδΙἰ8 Ἰεοραγάυβ δὲ Οὐ Καὶ 412. Ἐδἰϊ8 ραγάυβ ᾧ 
ηεα8. 1214}80. υὑς φρονᾶντας ἢ τυς παραφρονῦντας ἀλλ᾽ ὙΜΙοριθαπη, ΟἸοπ 1818. 1881, 287. Κα 1δ, 60. ὅὺ 4δ, 1. 
ἡ ταὐτά Μγ8. 1009 581. 1θηΖ Ζοοὶ ἀδν ὅτ ἃ Βὔπι 141, ΑΖΎ 232 οἱ 28. ΑΖΙΠ 494.) 

παραφυάς. α. ΕΝ ἔχυσι ᾧ παραφυάδας λεπτὰς οἱ παάρδαλος ἄθβοῦ Ζιι28. 617 "6. (ραγάα! 68 Ουΐ]6]. ἔσίοτος [6- 
πρὸς τῷ στόματι πόδες (τῷ ἀστακῦ), ΑΘἰββείδηβίηψθ ἄδγ ἸεγῸΖ ἔοϊογοϑ ἔδἰθϑηυβ ϑοοῖο. ἔδίθγοβ ΑἸ θγίο. δ θσθοβ οσοᾶ 
Καυπίββο Ζιὸ2. 820 29 Αυδ, ἴᾳ ἐπικαλύμματα 511849.165 4 ὕδῃιο ἰηβροοῦ. Ἰ᾿ϊποί(θ. βοαῖς. ΟΒδγαάγιαβ ρ᾽υν 4118 Τὰνγ- 
(ὸ διάζωμα) πρὸς τὴν θερμότητα τὴν κατωθεν οἷον παρα- ποῦ 8ρ δβη βῖ νυ, 8.147, 126. 16 στοβ- θο (Ὁοοοοίδγδα- 
φυαδες (Υ] παραφύσεις) εἰσί Ζμγ10. 612 "21. οΥ Ε' 298, 8168) Βοίοῃ ὙΠ 80. ϑιαγηυβ νυ]ραγίβ Β.ΠΘγθθοὶς αν. Ὑγίηρα 
θ4. Ιμον͵68 824. ΚαΖμ 108. --- ὃ. Ρἰδαΐδγαμα οὗ ΤΒΘΟΡᾺΡ βαυδίδγοϊα ἢ ΑἸάτοναπάϊ ΠΠ 5388. Καὶ 983, 8. ἴῃ ἱποογῦ τοὶ 
μἰϑὺ οὶ 1,2, 4. παραφυάδες εἰσὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἑΐζης τῷ δέν- ΟἿ 610. ΑΖΙ1108, 84. .851|125, 492.) 
ὃρυ βλαστάνοντα- τὰς παραφυάδας (τὰς τῆς σκίλλης) κα- 30 παΐίρδιον (ν] ἱππαρίδιον) ἄθβονῦ ΖΙβι. 498 038. (ρδτάϊυμι ΤΠο- 
τωθεν ἐκ υζᾷ ὁ ὁ ὅλιος φτα 4. 819 324,26. ὅ. 820 ν28, 28. τη86. ἔοτῦ ἰἴ6 σθῆπθ ΟἿ] 207. Οδιμθὶο-ραγάδ! 8 Ῥᾷ 1188 8ρὶ- 
παραφυάδες ἜΝ ἀτελὴ πκϑ4. 920 527. - τη ΘΙ ΔΡᾺ παρα- ΟἿἸορῦ Ζοο 1 6. 8166. Ὑδρτωδμη 80. Ηυμδο]ὰϊ Κοβαιοβ 
φυαδι ἔοιιε τὸ πρός τι ἡ συμβεβηκότι τῷ ὄντος Ἠα 4. 1428. Καὶ 466. Κα 568,7. δι Τῦ, 62 δι. Οτ. ἴπ ἱποονῦ γεὶ 
1096 521. ϑοπηθηθυνρ, 28. ΑΖΙ1 69,21.) 

παραφύεσθαι. παραφυύνται ἐλάττυς μύες παρὰ τὴν ἀρχήν, 55 παρεγγυᾶν τὸ σύνθημα κθ. 899 δ6, 

5γῃ παραβλαστάνειν ΖΥΥγ11. 161 580, 29. ὑπὸ τὸ βλέφαρον πάρ εγγυ δ. ἐν τοῖς πάρεγγυς τόποις Ζιθ2 8. 605 2 ὅ. κινεῖσθαι 
ἐνίοις παραφύονται μαναὶ τρίχες Ζμβ14. 668 326. ἕτεροι πάρεγγυς (Ταρεγγύς ΒΚ) πιει8. 918518. -- ἐὼν ὶ ἑτέρα 
κλάδοι παρεφύησαν (κθ. 461 515. ὀχεία τῆς ἑτέρας γένηται πάρεγγυς Ζγὲ ὅ. 118 09. ὅτε λίαν 

παραφυής. ἡ ῥητορικὴ οἷον παραφυές τι τῆς διαλεκτικῆς Ῥα2. ὑπολείπεσθαι ταῖς ἡλικίαις ὅτε λίαν πάρεγγυς εἶναι Πη16. 
1886 532ὅ. 80 138541, 4. -- ταὐτὸν φαίνετθαι διὰ τὸ πάρεγγυς τῆς λέξεως 

παραφυλάττειν. δεῖ παραψυλάττειν ὅ ὅπως ς οοπὶ βϑ. 1424 τιδ. 167 838. παρεγγυς τῆς Λακωνικῆς πολιτείας ὴ Κρητική 

422. 23. 1484}27. --- τηοὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολυ οἱ (τὴν δίκην) ἐστιν Πβ 10. 1211 020. παάρεγγυς οἱ λόγοι τῆς αἰτίας ὼ 
φεύγοντες παραφυλάττονται πκθ12.951518. --- ρᾳ88 Οδυσ- παραπλήσιοι Ζγὲ 8.169}217. πάρεγγυς ἄμφω γίγνεσθαι ὄντα 
σεὺς παραφυλαττόμενος ὑ ὑπὸ τὸ Ποσειδῶνος. ποι]. 145518. ὼ ἐντελεχείᾳ, ὼ δυνάμει Μζιθ. 1040}11 Β:. 

παράφυσις. διαφέρυσιν αἱ παραφύσεις (Ὁ θονζε μι! ρ κοῖς ἀθν 86 πα ρεγκ εφαλί ς. ὀπίσθιον λέγειν ἐγκέφαλον ἢ ἐγκρόνιον ἢ 
ΟἸΙοἀ τ᾽ ΑυὉ) τὴς πολυτοκίας 2γὸ 4.118". παρεγκεφαλίδα διαφέρει ἐδέν ΟδΙοα 11 114. ἐπὶ τύτυν (τὸ 

παραχε ἵν τι εἰς τὸν οἶνον, τὸ τῷ οἴνῳ παραχυθέν {1058. 106. ἐγκεφαλυ) ἤ ἡ καλυμένη παρεγκεφαλὶς ἔσχατον. ἑτέραν ἔχυτα 

1494 Ρ40, 44. οἱ οἶνοι ἧττον μαλακοί, ἐὰν ὕδωρ παραχεθὴ τὴν μορφὴν ὃ κατὰ τὴν ἁφὴν ὸ κατὰ τὴν ὄψιν" φέρει ὁ ὁ 

πκϑὅ. 9265837. μέγιστος πόρος ὼ ὃ μέσος εἰς τὴν παρεγκεφαλίδα Ζια1β. 
παραχρῆμα Ζιει5. ὅ48.38. ΖΎΥΙ. 151516. Ῥα12. 1372}11..0 494 081, 496 512 ΑὐὉ. ΠΘΥΘΌΓΟΙ]υτὰ. οὗ 811 47. ῬΒΠΊρρβοα 

ακ800 Ρ28. παι]. 860 812. θ18. 885 085. ὕλη 1. 
παρ αχρῆσθαι. ἐπὶ τῶν ϑηλειῶν παρακέχρηται (τοῖς μαστοὶ) παρεγκλίνειν. ἱπίς σκέλη μικρὸν εἰς τὸ πλαΐγιον παρεγκλι- 
ἡ πρὸς ἕτερον ἔργον ἡ φύσις Ζμὸ 10. 688 "28. νοντα ΖΙβ1. 498 316. --- ὑγϑῃδ αἱ τοιαίδ᾽ ἀρνήσεις παρεγ- 

παραχρωννύναι. τῶν μελῶν τὰ σύντονα ὼ παρακεχρωσμένα κλίνυσι (ϑρεὶ, παρακλίνυσι ΒΚ) τὸν νόμον Ρ831.1444}16. 
Πότ. 1842 "24. 46 παρεγκλιθέν Ὁ) πλβϑ. 900 584. 

παραχωρεῖν. ὁ ἐν τύτοις παραχυνρῶν ἐπιεικής μβ1. 1198 παρεγχεῖν ὄξος γεηῶ. 1288 589. περιδεῖν τὸ στόμα ἀγγείν 

"28. οὔ «84. 119δ)10. --- εἴ τις ᾧ ταῦτα παραχωρήσειε κηρίνυ τοιύτοις ὥστε μὴ παρεγχεῖσθαι τῆς θαλάττης μβϑ8. 
ἢ θείη τὸν νῦν μέρος τι τὴς ψυχῆς ψαδ. 410 "25. --- τὸ 859 52. 
 υτὸν τὶ παραχωρεῖ τῷ ἀέρι ἀναβαίνειν φτβδ. 826.88. παρεδρεύειν. δοκιμάζονται οἱ πάρεδροι πρὶν παρεδρεύειν ἢ 889. 

παρδάλειον (ν] παρδάλιον), φάρμακον φυόμενον ἐν ᾿Αρμενίῳ ᾿᾽ 1542 588. 
θ6. 8831 5ὅ ( 4 παρδαλιαγχές Βρϑοκπὶ 22). παρεδρία. ὴ φύσις μηχανᾶται πρὸς τὴν ἑκάστυ ὑπερβολὴν 

παρδαλιαγχές, φάρμακον Ζιιθ. 612 41. (ρἰδηία ἀυδία οὗ οήθειαν τὴν τῦ ἐναντίν παρεὸδρίαν ΖμβΊ. 652 482. 
5141. Ετδδϑ 184. Τληρκανοὶ Βοῦ 14.) πάρεδροι ὃς αἱρᾶνται ἄρχων ἢὶ βασιλεύς ᾧ πολέμαρχος 8389. 

παρὸ άλιον. τὼ παρδάλια Ζιβ11. 508 Ῥό. οΓ 81 94. --- παρ- 1542 585, 80. " 
δάλιον νὶ, παρδάλειον ΒΚ, ν παρδάλειον. 56 παρεικαι ἰχεῖν. ὡς παρεικάσαι μειζοσι Μικρὸν παθος μβϑ. 809 

πάρδαλις (φοποῖϊν νὶ παρὸαλ εος πιγά. 901 "8 5). θηρίον Ζιιθ. 480. ὡς μεγάλῳ παρεικαζοντα μικρόν Ζμβι. 658 58. εἴ τις 
8 13.511. ἄδβοῦ φῦ. 809 »86-810 51 0. τοίουϊαν ἰμΐοῦ τοὶ παρεικάζει τὰς τῷ ὅλυ ἀρχὰς τῇ τῶν ζῴων Μνῇ. 1092 
ἀγρια Ζια!ϊ. 488 828. πι45. 895 "26, τὰ καρχαρόδοντα Ζιβι. 41 3. παρεικάζοντες ὡς τὸ πάθος ὅ ὅμοιον ὃν καὶ δὴ ὅταν τις ῥάβδῳ 
501 417, τὰ πολυδάκτυλα Ζιβι. 499 8. Ζμδ10. 688 "4, τύπτη μβϑ. 870 ὁ12. παρεικάζ ειν τινί τι ενϑ. 461 020. ανῇ. 
τὸ ποικίλα τῷ γένει. Ζγεθ. 185 022. ἡ πάρδαλις ἔχει μα- 60 418 ὅδ, -- αὶ ὀσμὴ εὐλόγως παρείκασται οἷον βαφή τις 
στὺς τέτταρας ἐν τῇ γαστρί, πενταδακτύλος τὲς προσθίας εἶναι αιδ. 445 518. 



568 παρεῖναι παρέργως 

86 ΚΖ, οὔ ἐπεκτείνειν. 
παρεκτρέπειν. τὲς μὲν συμπεφυκέναι τῶν πόρων τὲς δὲ 

παρεκτετράφθαι Ζγὸ 4. 118 51ὅ. 
παρεκτρίβειν. ἡ θερμότης ᾧὶ τὸ φῶς γίνεται παρεκτριβομένν 

παρεῖναι. πρὸς παρεὸν (Επωρ 815) Ψγ8. 421 528. -- πνεύ- 
ματος ἤδη ὄντος, ὄπω ὁὲ παρόντος μγ8. 812 Ρ21. ὀργίλοι 
πρὸς τὺς τῷ παρόντος ὀλιγωρῶντας Ῥβ2. 1819 518. παρύσης 
κινήσεως ἀνάγκη κινεῖσθαί τι, εἰ κινεῖταί τι, παρεῖναι κίνησιν 
Φζι. 281 "25, 282516. πρὸς τὰς παρόντας καιρός Πεθ. 6 τῷ ἀέρος ΟβΊ. 289 520. 
1806 10. κατὰ τὸν παρόντα καιρόν͵ τῷ παρόντι καιρῷ παρελαύνειν. παρελήλαται (Επιρ 179) Μβ 4. 1000 "10 ΒΣ. 
σύμμετρον Ῥαά. 1359. 8. 1866521. πρὸς τὴν παρῦσαν παρέλκειν. ᾿Αναξαγόρας ὅταν ἀπορήση διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐξ 
σκέψιν ΖγΎΣ. 158 "18. ὁ παρυὶν χρόνος, ορρ ὁ παρεληλυ- ἀνάγκης ἐστί, τότε παρέλκει τὸν νῦν ΜΑ ΔΑ. 988 420. 
θώς πο20. 1451 518. ἐν τῷ παρόντι, ὅτε παρὴν Ρα11. 1870 παρεμβάλλειν λίθον θ48. 888 521. 248. 1524 410. μη- 
52, --- Ἰορίοθ παρεῖναι ἱ α ὑπαίρχειν τινί Αα28. 44 134-16, 10 κύνειν ἢ παρεμβάλλειν τὼ μηδὲν χρήσιμα τθ1. 1511. ὅτε 
45.810, 14. τὸδ. 126 22, 24. γυσταζοιεν οἱ ἀκροαταί, παρεμβάλλειν τῆς πεντηκονταὸραχμν 

παρεισάγειν. ποιητῶν μᾶλλον εἶναι τὸ κινδύνας παρεισάγειν αὐτοῖς ΔΎ 4. 1415 16. ΡΥ 
1817.158015. παρεμπίπτειν. παρεμπίπτοι γὰρ ἂν ὕδωρ πὶ Ζμβι11. 660 

παρεισδέχεσθαι τὸ ὑγρὸν ἅμα τῇ τροφὴ Ζμγ1. 662 "9. Ῥ21. Ζγδϑ. 168}}86. πβ42. 810 "87. κβΙτ4. 981 529. -- 
παρεισδύεσθαι, παρεισδύνειν. τὸ ποτα μιον ὕδωρ παρεισ- ᾿ξ Ἰορίοθ ὁ παρεμπίπτων ὅρος (ἰδγπιϊηαΒ, αυΐ πονὰβ ἰμίογρο- 

δυόμενον πνίγει πκγ14. 988 516. τὸ ἔλαιον αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ εἰταγ) Αα 25. 42 "8, 238 ΥΥΖ. ἀεὶ παρεμπεσεῖται ἄλλο τι 
ἐχ ὁμοίως παρεισδύνει πεθ. 881 57. Ὁ , μέσον Αδ12. 95.528. -- παρεμπίπτει (ὑλπιαυδτα ἀϊῇβου!- 

παρεισιέναι. παρεισιύσης τῆς τροφῆς ἐπι τὸν πνεύμονα, διὰ ἴα8, ἀπορία) τὰ κινητικὰ τῶν μορίων πρότερα ὄντα τὴ γε- 

τὴς ἀρτηρίας αν11. 4718.380, οἵ παρέμπτωσις "8. ὍΝ νέσει τῷ τέλυς ΖΎβ 6. 142 8. τ δὲν ἄλλο λόγυ σχῆμα 
παρεισρεῖν. ὅταν τι παρεισρυῆ ξηρὸν ἢ ὑγρὸν εἰς τὴν ἀρτη- 30 παρεμπεσεῖται ρ81. 1488.39. ἂν τις τῶν ἄλλων πίστεων 

ρίαν Ζμγϑ. 664 "6. ᾿ 5 τ τ τον ἐπε τι παρεμπέση ρ88. 1438 "85. ΐ ᾿ 
παρεισφέρειν. αἱ ῥοδιακαὶ χυτρῖδες διὰ τὴν ἡδονὴν εἰς τὸὴᾷξῪ͵ παρέμπτωτις. ἢ τὸ ὑγρῦ παρέμπτωσις. (εἴ παρεισιέναι) 

μέθας παρεισφέρονται 105. 106. 1494 "87. ἀν αν11. 476 "8, αἱ τῶν πνευμάτων παρεμπτώσεις κῦ. 397582. 
παρεκβαίνειν, α 806 τὰ πάτρια ΠΕΙ0. 1810 019. τὴν φύσιν παρεμφαίνειν. τὰ ἐκπίπτοντα τῶν πνεύματων παρεμφαί- 

Ζγδά. 111.312. ἡ δημοκρατία ἐπὶ μικρὸν παρεκβαίνει τὸ 2. ὕυσιν ἀσάφειαν τινα ἀκϑ801 "18. --- τὸ ὕδωρ ἄχροον παρ- 
τῆς πολιτείας εἶδος Ἠθ12. 1160 "20. ῥὶς παρεκβεβηκυῖα τὴν ἐμφαινόμενον σαφεστέραν ποιεῖ τὴν ἔμφασιν πκγΎϑ. 982}24. 
εὐθυτητα Πεϑ. 1809 "28. -- ς ροη τὸ εὖ, τὴς ἀρετῆς Ηβ9. παρεμφαινόμενον κωλύει τὸ ἀλλότριον ἢ ἀντιφράττει ψγά. 
1109 519. Πη8. 1325 Ρ26. παρεχβαίνει τὴς ἀριστοκρατίας 429 520 ΤΤΑΙΡΡ. παρὰ τὸ μέτρον ἐδὲν παρεμφαίνεται τὸ 
ἡ τάξις τῶν Καρχηδονίων πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν ΠΒῚ1. 1218 μετρόμενον ἀλλ᾽ ἢ πλείω μέτρα τὸ ὅλον Φδτ4. 3341. 
421. ---- παρεκβέβηκεν ἡ φύσις ἐν τύτοις ἐκ τῷ γένυς 80 χαλεπὸν ληφϑῆναι ὁ τόπος διὰ τὸ παρεμφαίνεσθαι τὴν ὕλην 
Ζγὸ8. 1616. --- ποὰ δάάϊίο οδίθοῖο: ὁ μικρὸν παρεχ- ἡ τὴν μορφήν Φδά. 212 58. 
βαίνων ἐπὶ τὸ μᾶλλον, ὁ πόσον παρεκβαίνων Ηδ11. 1126 παρενοχλεῖν. φιλῦσι τὰς ὁμοίως, ἐὰν μὴ παρενοχλῶσιν Ῥβ4. 
488,2, ἑπομένως παρεκβαίνειν Πζ4. 1819 540. δεῖ τιὺς νό- 1881} δι ω τὸ φαντάσματος ζήτησις) παρενοχλεῖ ἐνίως, 
μῦς μὴ κυρίως εἶναι ἡ παρεκβαίνοσιν ΠΎ1 5. 1280 328. πο- ἐπειδὰν μὴ δύνωνται ἀναμνησθῆναι μνῷ. 458 316. μηδὲν ὁ 

τ ἡμᾶς παρενοχλείτω " διωρίσθω γάρ Οα11. 281 418. -- ρδ89 λιτεῖαι παρεκβεβηκυῖαι ΠΎ!. 1215 1, 2. 11. 1282}18. 18. 86 χ ΐ 
128454, 28. --- εἰ δεὶ παρεκβαντας εἰπεῖν Φὸ 2. 209 "84. (ὁ τῆς ἀκοὴς πόρος) νυκτὸς ὦ παρενοχλεῖται ὑπὸ τὴς ὄψεως 

πια88. 908 32ὅ. υὑς μικρὸν παρεκβὰάσιν εἰπεῖν Τα 8. 825 "80. περὶ τύτιυν 
παρεκβῆναι συμβέβηκεν Ζμβ14. 65811. λέγωμεν ὅθεν παρεξελέγχεσθαι τβὅ. 112 58 ΥΖ. 

παρεξέλεγχος τι!1.110524. 21. 181 521. παρεξέβημεν Ηα8. 1095 14. γ Ὶ 
παρέκβασις. πνευμάτων παρεκβάσεις Π58. 13290516, τῶν (ὁ παρεξωθεῖν. πνεῦμα παρεξωσθὲν εἰς μυχίως σήραγγας τὴς 

μελῶν Πθ1. 1842."24. τὸ δυιαὶν παρέκ- γῆς κά. 395 "81. ἁρμονιῶν ᾧ τῶν 
, . « , “ Υ̓͂ ᾽ , « ᾿ « ", 

βασις Πεῖ. 1801 47. παρεκβάσεις, σοπὶ Βγῃ ἁμαρτίαι ΠΕῚΟθ. παρέπεσθαι. ὅταν ἐκτέκη ἡ θήλεια, παρεπόμενος ὁ ἀρρην 
, 1810}86, οὗ β11.1218.8. Μν2. 1089 Ῥά (παρέκβασις, 

ΔΌΘΥΓαῦΪΟ 6 νϑγα ἰηνθδί ραηαὶ νἱ8). παρέκβασις τῆς ἀρι- 

στοκρατίας ΠΒ11. 1213.581. παρεκβάσεις (πολιτειῶν) τρεῖς, 45 
ΟΡΡ πολιτεῖαι ὀρθαί Ἠθ12. 18. ηεη9. 1241 028. ΠΎΤ. 1219 

ἐπιρραίνει τὸν θορόν Ζιζ18. 561 "Ά. -- καὶ ἑξίδιον γνῶναι μὴ 
παρεπομένῳ μηὸὲ συνήθει σφόδρα Ζιζ18. 818 514. --- δὲ 
χρῆσθαι τὴ παραδεδομένη ἢὶ παρεπομένη ὀνομασίᾳ αὶ μὴ 
κινεῖν τὰ τοιαῦτα τ 10..14821. --- Ἰορῖοο (οΥ ἕπεσθαι, 

"4, ὃ. 1289 828. 8. 1290 2ὅ. 8. 1298 "24, 27. οὗ γ6. 

1219 3420. 7. 1219 524,81. 18. 1288 3429. 17. 1287 Β40. 

τῶν παρεκβάσεων τίς χειρίστη ἢ ὁὀευτέρα τίς Πδ2. 1289 
439. τυ 

παρεκθλίβειν. ἀντιπνέοντα. ἀλλήλοις τὰ ῥεύματα (πνεύματα 
οἱ ΒΖ) παρεκθλίβεται ὥσπερ ἐν τοῖς ποταμοῖς, ἢ γίνονται 
αἱ δῖναι πκγό. 982518. τ πεϑὰς ὑπ, 

παρεκκλίνειν. ἱπίν ἡ καρδία μικρὸν εἰς τὰ εὐώνυμα παρεκ- 
κλίνυσα Ζμγά. 6661. ὄνομα μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τῷ δ5 
ἔθυς Ηβ1. 1108.3518. --- ὕγὰπβ ὅταν ὀργῶσι, παρεκκλίνασιν 
ἀλλήλας αἱ ἔλαφοι Ζιζ29. 578 "10. 

ἀκολυθεῖν͵ παρακολυθεῖν) ΤΎΣ. 111 41,10. τὸ παρεπόμενον, 
ἀἰδι τὸ συμβεβηκός τιβ. 168}81, 38. οὗ ἀρ]. 1949 399. 
4.1280 281. τὸ ἀεὶ παρεπόμενον (εἴ ἴδιον, γένος) τὸ 8. 128 
488 (τὸ ἀεὶ ἀκολυθὸν Ρ4). ε1. 129 4. 8, 181 491,8. ΦΊ. 
800 .3413. ἐχ ὁμοία ἡ ἀσθένεια παρέπεται τῷ μύωπι αὶ τῷ 
πρεσβύτη πλαϑδ. 959 "40. 

παρεπισκοπεὶν ἡμαϑὅ. 1191 082. 
, ΎΥ Ν , , .-. , 

πάρεργον. ὅπως μὴ τὰ πάρεργα τῶν ἔργων πλείω γένηται 
Ηατ. 1098 "832. ἐκεῖνο μὲν πάρεργον, τῶτο ὃ’ ἔργον τὴς 
μεθόδυ ΠΠη2. 1824.3522. εἰς τὰ πάρεργα ἢ (δενὸς ἄξια 
τὴν σπυδὴν καταναλίσκειν ρ1. 1420 21. --- ὡς ἔργῳ, ορΡ 

παρεκπυρῶσθαι. τῶτο (τὸ ἀποσπινθηρίζειν) γίνεται διὰ τὸ ὡς παρέργῳ αιῦ. 444 "21. ἐν παρέργῳ Μλ9. 1074 "80. 
παρεκπυρῶσθαι μαά. 841 080. ΕΝ αν418"24. : ! 

παρεκτείνειν, ἰορίοθ, δυπάθιμ ΒαΡΘγΘ διρθίζαπι, ἐπὶ πλέον 60 παρέργως. ἐπιμέλειάν τινος ἔχειν μὴ παρέργως Πη11. 1880 
παρεκτείνειν, ἰίϊοτθιη διαρίλθαπι μαθοσα Αδ 117. 99 58, 811. σκοπεῖν τι μὴ παρέργως 0β1846 516. 



παρέρχεσθαι 

παρέρχεσθαι. τὴν κινυ μένην παρελθεῖν παρ᾽ ἠρεμῦᾶσαν Οαϑ. 
4124,9., -- εἰς παροιμίαν παρῆλθε τὸ πρᾶγμα ἔ 551]. 
1509 428. εἰς τὴν τραγικὴν ἢ ῥαψῳδίαν ὀψὴ παρῆλθεν ἡ 
ὑπόκρισις ΡΥ. 1403 Ρ28. --- ὁ παρεληλυθεὸς χρόνος, τὸ 
παρεληλυθός, παρελθόν, ΟΡΡ ὃ παρὼν χρόνος. ὁ μέλλων 
χρόνος, τὸ παρόν, τὸ μέλλον ΚΘ. 5.48. πο20. 1451 518. 
ΦδΙ1Ο. 218 39. 18. 22 9, 18. 14. 228 59. Ρβι2. 1889 
428.18.139058. ΠεΒ. 1808.389. ὅταν παρέλθη ἡ ὥρα 
Ζιγ1. 510 52. οἴ Ζγα4. 1119. 

παρέχειν χρήματα, τροφὴν Πε4. 1804}18. β8. 1268}8, 
πόνον Ζιβ4. 501 027, τριχὸς χρείαν Ζιαθ. 490 "80. παρέχειν 
ἀπορίαν, δόξαν Μβὶ. 996512. 496. 259 08. --- οἱ παρ- 
ἔχοντες σφᾶς αὐτὸς πᾶσιν ἀγοράν Πη6. 1821 429. - πιοὰ 
πλείως διαφέροντες κατ᾽ ἀρετῆς ὑπερβολὴν μὴ μέντοι δυ- 
νατοὶ πλήρωμα παρασχέσθαι τῆς πόλεως ΠΎ18. 128450. 
παρασχέσθαι πλῆθος μαρτύρων Πβ8. 1269 12. τὸ πάντας 
ὑπολαμβανειν παρέχεται πίστιν Μτι. 462 815. τὸ ἄρρεν 
παρέχεται τὸ εἶδος ἡ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως" ὁ ἥλιος 
παρέχεται τὴν θερμότητα βἷπι Ζγα 20. 1729 39. ΜΑ 8. 988 
55. μαϑ8. 841518. β2. 355535. γ6. 8718 412. δ. 887}20. 
Ζγεθ. 186518. 406. 260 39. τῷ ἰδέας τιθεμένῳ παρέχονταί 
τιν αἰτίαν τοῖς ὅσιν Μν2. 1090 "24. 

παρήκειν. ἔχυσι κάτω παρήκυσαν ὑστέραν πάντα τὰ σελα- 
χωϑη Ζγαι!. 119 48, εἰ τῶν μὲν ἀρχαίων ἐλάττυς αἱ (τῆς 
ἐποποιίας) συστάσεις εἶεν, πρὸς δὲ τὸ πλῆθος τῶν τραγῳ- 35 
διῶν τῶν εἰς μίαν ἀκρόασιν τιθεμένων παρήκοιεν πο24.1489 
22. --- ὁ παρήκων χρόνος (οἴ παρέρχεσθαι), ορρ ὁ μέλλων 
Φδ18. 222 δ, ζ8. 284514. 

παροιμίαι 869 

πάρισον, χτβείοτίος Ργϑ. 1410}1, οὔ παρίσωσις. 
παριστάναι, παρίστασθαι, παραστῆναι. παρακολυϑῶσιν αἱ 

βόες παρεστᾶσιν Ζιζ 18. 612 δά. οἱ μέτριοι φαίνονται 
μείζυς ὅταν πρὸς βραχυτέρως παραστῶσιν ρ4.1426 481. 

δεῖ παριστάναι τὸ ὑπὸ σᾷ λεγόμενον παραβάλλειν πρὸς 
ἄλληλα ρ4.1420.524. 86. 1441 527. ---- οἱ ἐν πενίᾳ παρι- 
στάμενοι. (ε Δυχ απ [ογθπΐθ8) Ῥβ7. 1385 528. --- τὸ 
φρονεῖν ἀλλοῖα παρίστατο (Επωρ 877) ψγϑ. 421 525. Μγὅ. 
1009 "21. τοὺς νόος ἀνθρώποισι παρίσταται (Βάγια 147) 
Μγδ. 1009 528. 

παρισχναίνω. τράγοι" παρισχναινόμενοι δύνανται ὀχεύοντες 
γεννὰν Ζιε14. 546 48. 

παρίσωσις, ἐὰν ἴσα τὰ κῶλα, ἀϊδὶ ἀντίθεσις, παρομοίωσις 
Ῥηϑ. 1410 528. ἀεῇ,͵ οὖ οἷυβ υδὰ8 ἄθβοῦ ρ28. 

18 Παρμενίδης ἸΞενοφάνως λέγεται μαθητής ΜΑ δ. 988 "22. 
οἷιβ γϑγϑὰ8 δϊεσυπίυγ : ν 52 Μνῶ. 1089 58. ν 108-10 ξ2. 
9166. 4. 9718 8. ν104 Φγθ. 201 515. ν182 ΜΑ4.984 

025. ν146-149 Μγὅ. 1009 "21. εἶ ἀοούγίηθ Θχροιϊίυῦ 
οὐ οχδιιϊπαίυν Φαῶ. 184 Ῥ2ὅ -8. 187.311. 8. 191 271-584. 

ΜΑΘ. 986010-98152; 4.80 οἷς οἷαβ ἀοοίγίπδθ οΥϑὸ 6χ- 
Ρ᾿ἰοαῦυν ΟὙἹ. 298}21-24., τὸ ἕν ἀκίνητον ῷα 2. 184 5168, 
185 39. 9. 1921. ΟὙΙ. 298 "17. ΜΑ8. 984481,}8. βι. 
1001 582, τξβρ Γα8. 8328 5- 28. Τὸν Παρμενίδυ λόγον 
λυύυσι διὰ τὸ πολλαχῶς φάναι τὸ ἕν λέγεσθαι τι88. 182 
526. Παρμενίδης ἔοικε τῷ κατὰ τὸν λόγον ἑνὸς ἅπτεσθαι. 
Μέλισσος δὲ τὸ κατὰ τὴν ὕλην ΜΑ5. 986}18. --- ἀρχαὶ 
γενέσεως τὸ θερμὸν αὶ τὸ ψυχρόν ΜΑ8. 984 08. δ.986}81. 
Φαῦ. 188.520. Γαϑ8. 818 Β6. β8. 380 14, το8ρ Φαῦ. 188 
088. ΜΎ2. 1004 582, νἱάοίαν τϑϑρ ΓΙ. 8329 21. --- Ῥαγ- 

10 

παρήλιος. περὶ παρηλίων ΜΎΖ. θ. πιε12. 912 Ῥ27. 
παρθενία τῆς ᾿Αρτέμιδος πιδθ. 894 ν8ὅ. 
Παρθενία ἐχλήθη πρότερον ἡ Σάμος [529.156651. 
Παρθενίαι ἐν Λακεδαίμονι ΠΕΙ͂. 1806 29. 
παρθενικὴν γαμεῖν (Η68 ε 699) οαά. 1844 517. 
παρθένιος θάλαμος θι158. 846580. ὁ παρθένιος αὐλὸς τῷ 

παιδυκῶ ὀξύτερος Ζιηϊ. 581 11. οΥ παιδικός ρ 858 529. 
Παρθενόπη μία τῶν Σειρήνων θ108. 889 "88. 
παρθένος. ταὶς παρθένοις ὸ τὰ περὶ τὰς μαστὲς γίνεται δια- 

πιθη Ἰἀ68. ἔθπαϊ 88 τρασῖθ8 οδ] ἀΐογαβ 6886 θχίβιϊτηδὶ Ζμβῶ. 
648 528. Ζγδὶ. 10519. --- Παρμενίδης μᾶλλον βλέπων 
ἔοικέ πα λέγειν ΜΑ δ. 986 "27. --- Ῥατταθηΐά65 ἤοστί σϑβρ 
Ἠθ3. 1155 τ. ΡΥ. 1418511. 

Παρμένων ὁ ὑποκριτής πκζϑ8. 948 38. 
Ὁ Παρνασσός, τλοη8 ΟΓαΘοΐδθ ποϑ. 1451528. τὸ ἐκ τῷ Παρ- 

νασσῷ ἐπίπετρον Ζμ55. 681 328. --- πιοῆβ Αβίδθ μα18ὃ. 
880.519 ([ἀο]ος 84 Β] 1 453 544). 

φερόντως ἑτέραις πρὸς ἑτέρας, ΟΡΡ παῖδες Ζιηϊ. 582 55, 

581 580. --- ἀρετα͵, σᾶς πέρι, παρθένε, μορφᾶς θανεῖν ἢ 625. 
1888 Ρ10. 

παριέναι (πάρειμι) εἰς τὰς ἀρχάς Δ1ε8. 1808 517. 
παριέναι (παρίημὺ. ὁ φίλος τὰ αὐτῷ παρίησι Ηι8.1168585. 

τὸν δυνάμενον ἄρχειν ὶ δὲεὶ παριέναι τῷ πλησίον Πη8. 1832ὅ 
481. οὔγ14.1285}18. ἐδενὶ παρῆκε, πρ ἐρεισάγειν Πη17. 1886 
529. --- ὅσα ὁεῖ ποιεῖν. Μὐτε νυκτὸς μήτε ἡμέρας παριέναι 
οαθ. 1845 315. --- ταῦτα παρέντες ἐκεῖνα λέγωμεν Μγὅ. 
1010. 422. βέλτιον μὴ κύκλῳ περιιέναι παρέντας τὴν σύν- 
τόμον 2γδ4.᾽ 110 52. παριέναι μηδέν Οβδ. 281 580. παρε- 
τέων ὑπὲρ τῶν τοιύάτων ΗκΙ. 1172 "26. παρείσθω πο19. 
1450 Ρ18, --- πηοὰ παρίεσθαι συμμαχίαν ρ89. 1446 28, --- 
Ρ888 ταῦτα μὲν ἡ ὅν παρίεται (266 νἱῦϊα δοπιαξαπίυγ ) 

Αδδ. 9128. 
Πάριοι ᾿Αρχίλοχον τετιμήκασι Ῥβ28. 1398 "10. ΑΥΟΒΙΟΟΒυ5 

Πάρνηθος τὴς ̓ Αττικῆς ἢ 856. 1538 385. 
παρό ἰᾳ δι᾽ ὅ (οἴ παρά Ρ 5639) χθ. 198 528, ακ803 81. 

θ58. 884 29. --- παρό 4 ἥ ϑρυὰ οοταρδγβ[ϊγαχῃ (εἴ παρα 
Ρ 562 521), κρειττόνως παρὸ ἀλλαχῇ 5ϊπι ᾧτα 4. 820 45. 
δ' 820."14. β2. 824 410. Ευοκθη ΗΠ 61. 62. 

πάροὸ ᾿ς: ὑκ ἔχων τὴν παροῦον ὁ ἀήρ ΟβΙ18. 394 Β26, πα- 
βϑδοι ὸ τροπαὶ τῶν ἄστρων Οβιά. 298 4. .--- ἀναπνέοντος 
ὥσπερ ἐκ παρόδου (ἡ φύσις) ποιεῖται διοὶ τῶν μυκτήρων τὴν 
κίνησιν αιἰδ. 444 528. ἐκ παρόθυ τὲς λόγυς ἀποδέχεσθαι, 
ΟΡΡ ἀκριβολογεῖσθαι Ογ8. 806 "27. ἐκ παρόδυ “μωρὲν 
ΖΎΥ6. 1ὅ1 513. --- παΐροδος ἀτατιδίαπι Ηδθ. 1128 523. 
ἀοῦ ποῖ. 1452 "22, 20. 

δ0 παρ οἰκοδομεῖν. αἱ μέλιτται τὰς εἰσόδες παροικοδομῶσιν, ἐὰν 
εὐρεῖαι ὦσιν Ζιιάο. 6238 "28. 

παροικοὃδόμημα. ἡ φύσις οἷον παροικοδόμημα ποιήσασα ἢ 
φραγμὸν τὰς φρένας Ζμγ!0. 672}19. 
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46 

Ῥαγίυβ Γ626. 1584 47. οἱ Πάριοι λεγόμενοι σοφισταί ρ1. πάροικος Αττικὸς (εἴ παροιμία) Ρβ:1. 1895 518. 
1421 582 (ϑρᾳ] δὰ Β] ρ 97). Πάριος λίθος θ184. 844 δ παροιμίαι μεταφοραὶ ἀπ᾽ εἴδως ἐπ᾽ εἶδός εἰσιν ΡΎ11. 1418 
415. Χάρης ὁ Π. Πα11. 1258 "40. Παρίων πολιτεία 1564 "14. μαρτύριά ἐστιν Ῥα1δὅ. 1876 58. ἔνιαι τῶν παροιμιῶν 
588. ἡ γνῶμαι εἰσιν Ρβ:ι. 1395517. αἱ παροιμίαι παλαιᾶς φιλοσο- 

Πάρις. ὁ Πριάμοιο, 597. 1618 18. φίας ἐγχαταλείμματα ἢ 2.14145. εἰς παροιμίαν παρῆλθε τὸ 
παρίσθμιον. τὸ μὲν διφυὲς τὸ στόματος παρισθμιον, τὸ δὲ πρᾶγμα [δ51. 1569328. 470. 155514. ὅθεν αἱ παροιμίαι 

πολυφυὲς ὅλον Ζια11. 498 81. τοη811186. οὔ 51 88, 48. ΡΒΪ- δὺο εἴρηνται Ῥα1]. 18τι 016, -- Ῥτουθσθία ΔΡ ΑΣ υϑαγρϑείδ νοὶ 
Ἰΐρρβου ὕλη 84. θδγθιαθογᾷ ποῦ οὖ οχίγδαι 8 1.180, 29. ὀχρ ἰοαία: μηδὲν ἄγαν (τὸ Χιλώνειον) Ρβ12. 1889 "8. 21. 

ν. Οοοο 



810 
΄ὔὕ 

παροιμίαι 

1895 8220 (οὗ ϑοβποίἀθνίη εὐ Γ[μϑυΐϑοι, Ῥαγοθιηΐορν στ Π 
Ρ 80, 8614). Αἰσωώπειον αἷμα 445. 1551 128 (υϑαῖθομ 
Ι 18, 1871. ἈΜ4. 258). εἰς τὐναντίον ὸ τὸ ἄμεινον κατὰ 

τὴν παροιμίαν ἀπότεχευτησαι ΜΑΣ. 988.518 (ε δευτέρων 
ἀμεινόνων 11 62. ΠΠ 857). ἄνω ποταμῶν μβῶ. 858 519 
(1471. 185, 219η.11 96, 141). τὸν μέλλοντα καλῶς ἄρ- 
χειν ἀρχθῆναί φασι δεῖν πρῶτον Πη14. 1888 32 (1, ΠΙ 806, 
809). τὸ τῷ Βίαντος, ἀρχὴ ἄνὸρα δείξει Ἠε8. 1180 3] 
(1212. Π 101,810). ὠρχὴ ἥμισυ παντός Πεά. 1808 
θ29. Ηχ7. 1098 δ. πι18. 892 380. ἀρχὴ παντὸς μέγιστον 
τι84. 1883 Ῥ22 (1,121, 385). ᾿Αττικὸς πάροικος ΡβΩ1. 
1895418 (1,140, 880. 1149). Βάττυ σίλφιον 485. 

1551.488,}8, 7 (171 886, 451. 1150). Βᾶθος περιφοιτᾷ 
[δ518. 1512380 (1,160. 1181). μηήποτ᾽ εὖ ἔρδειν γέ- 
βοντα Ῥα1δὅ. 13716556 ([,.1281, 279). ἐκέτι γιγνώσκυ- 
σιν ᾿Αθηναῖοι Μεγαρῆας (ἔτ 65 δάεβρ 6 ΒΒ), ηεη2. 1286 
486. 10. 1242025. Γλαῦκ᾽ ἐπικῆρος ἀνὴρ τὸν σὸν φίλον 
(τόσσον φίλος} Ἐτίνσϑομβθ) ἔσκε μάχηται γεη 3. 1286 485. 
γνῶθι σαυτόν Ῥβ21. 18395520 (ἴ, 1391. 119, 150). 
γόνν κνήμης ἔγγιον ΗΙι8. 1168}7 (17151,229. Π 106). 30 
ἵππον πιαίνει μάμστα ὁ τὸ ὀ}εσπότυ ὀφθαλμός, κόπρος 
ἀρίστη τὰ τῷ δεσπότιυ ἴχνη οαθ. 184558, ὅ (1,2). δ εύ- 
τερος πλᾶς Ηβ9.1109 "84. Πγ 18. 1284 "19 (01 859. 
ΗΠ 24). ἐν δὲ δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετὴ ἔνι Ηι8. 
1129 29. τὸ Ῥαδαμάανθ'νος δίκαιον" εἴ κε παϑοι τά κ᾽ 85 
([οσὶ Υ}) ἔρεξε, δίκη κ᾿ ἰθεῖα γένοιτο Ἠεβ. 1182 "27 {Π 
896). ὁ τὴν δοκὸν φέρων ῬΎ12. 1418 528 (11.168). κὶ 
σχολὴ δύλοις Πη18. 13845420 (1,11 765). ὄϑλος πρὸ 
δύλν, δεσπότνς πρὸ δεσπότυ Παῖ. 1365}29. ἐγγύα. πάρα 

᾿ ἄτα 6. 1415 525 (1,1 894. 1170). αἱ ἔλαφοι τὰ 80 
κέρατα ἀποβάλλυσιν Ζιιδ. 611 327 (12). ἕλκων ἐφ᾽ αὐτὸν 
ὥστε καικίας νέφος μβ6. 864}18. πχς 39. 948 588 (Νοκ 
ἔν ἐτῷ δάββρ 50. [, 1242. Π| 61). τὸ ἕλος πρίασθαι καὶ 
τὸς ἅλας ΡῬβ28. 1399 3256 (11.409). ἐρήμην καταλικά- 
ζεσθαι Οα10. 219 "10 ([, ΠῚ, 420), οἵ κενὴν κατηγορεῖν 85 
αν]. 4170}11. ἠθμῷ ἀντλεῖν οαθ. 1844 525 (1,2). Ἵλιξ 
ἥλικα τέρπει Ρα11. 1371}15. Ηθ14. 1161 84. ηεη3.1388 
494 (1,125, ϑὅθη. 1 88). ἥλῳ ὁ ἧλος ΠΕῚ1. 1814 55 
(1288. Πι16, 604). ἄλλος Ἡρακλῆς. ἄλλος αὐτός 
(ὗτος ΒΚ οὐπὶ οοἀά) ηεη12. 1245580. ἡμβ1ὅ. 1218 812 40 

(1 140, 190. Π 59). Ἡσιόδειον ρας 5234. 1568 588 

(1 456). τί ἐκ ἀπήγξω ἵνα Θήβησιν ἥ ἥρως γένη ἔν 460. 
1553 28 (ὦ 1166, 828, 874. Π 680). ἔγνω θὴρ θῆρα 

ῬαΙ1. 18711}16 αὐ 8δ0η). ἐπὶ θύραις τὴν ὑδρίαν Ῥαθ. 

1863}7 (111 418, 158). τίς ἂν θύρας ἁμάρτοι Μα1. 

9985 (1618). ἰσότης φιλότης Ηθ7. 1151 586. 8. 
1168 "8. ηεηθ. 1240}2 (1,01 8365. μ 85). ϑϑεὶς κακὸς  μέ- 

γας ἰχθύς [517.1562}11 (1,). ὑπὲρ τὰ Καλλικράτυς 

ξ422. 1548 "88 (7 1170, 818. Π.224, 701). ὡς ὁ Καρ- 

πάθιος τὸν λαγω ΡΎ11. 1418514 (2198, 472. 1176, 80 

158). κεραμεὺς κεραμεῖ (κοτέει) ῬβΆ. 1881 "16. 10. 

138816. ΠΕΙῸ. 1812 ΡΒ. Η62. 1158 3585. ηεη1. 1285518 

(Εεε ε25. 1.1.428). μάστιξ Κερκυραία 470. 1555 

"11 (12198,261. 1Π 4716). κοινὰ τὰ φίλων Πβδ. 1268 

430. Ηθ11. 115981. ι8.1168.57. Ἴεγ 3. 1251 588, 1288 

418 (2 1106,266. ΠΠ 16, 481). κοινὸς Ἑρμῆς Ρβ24. 
1401821 (21.259. Π| 488). κολοιὸς ποτὶ (νοὶ παρὰ) 

κελοιόν Ρα11. 137117. Ηθ2. 1155 584. μβ11. 1208}9. 

ἡεη1. 1235}8 (21 44. 11 54). φεῦγ᾽ ἐς κόρακας [454. 

15652515, 217 (1177 248π, 4861. 1 421). τίκτει κό- 80 

ρος ὕβριν 89. 14953510 (1, 11.774). κυθνυΐλεις συμ- 

παροινεῖν 

φοραὶ 7.480. 1556 »28, 88, 837 α; 1107, 688). κυχλος 
τὰ ἀνθρώπινα πράγματα Φδιά. 328 νά. πιζ 8.916 228 
( Π 492). πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος αὶ χείλεος αἱ ἄκρυ 
580. 1566821, 26, 41 (1148, 294. ΠΠ| 84, 617). μετὰ 

Λέσβιον ὠδάν ἐ 502. 1560 .52, 7, 15» 19 (0. 1118.1152393). 

ἀεὶ Διβύη φέρει (τρέφει) τι καινόν Ζιθ28. 6068}19. ΖγβΙ. 
1460}07 (οὔ 1.127]. 1118, 5606). λίνον λίνῳ συνάπτειν 
ΦγΘ. 2ΟΤ 411 (1118, 272. 1Π121, 606). ὁ μέδιμνος 
τῶν ἁλῶν ηεη2. 1238 82, Ηβά4. 1156 ῬΩ7 ({ΤΠΙ 515, ἀϊδιϊη- 
Βαθπάσται 8 Ρτονθγοῖο ἁλῶν μέδιμνον ἀποφαγων). μετα- 
βολὴ πάντων γλυκι Ρα 11. 1371 428. Ηη15. 1154 528. 
ἡξη1. 1225516 (1,11 528). Μηλιακὸν πλοῖον ἢ 518. 1562 
42,11 (Π11810). παλαι ποτ᾽ ἧσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι 
δ16. 1562 "5 (1.1152.11 201, 598). Μυςσὼν λεία Ρα12. 
1812 088 (1,1122. ΠΠ| 88, 588, 162). κἄν ἀπὸ νεκρῦ φέ- 
ρειν Ῥβθ. 1388 "25 (1,1 367,181. Π 78, 119,343η, 471). 
νήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱὸς καταλείπει Ῥαϊὅ. 1876 20 

(τογβαβ ϑιδϑιπὶ, ἴ, 11 548). υἷς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον Ῥα1Ὶ. 
18711516. Η62.1155584. ἡμβ11. 1308}10 (Ηστα ρ218.Ψ 
850. 1164, 559, 146). ἐν ὀφθαλμοῖς αἰδώς Ρββϑ. 1884 
486. πλαϑ. 957511 (ω188ι. τ 11). τὰ πετόμενα διώκειν 

. Μγδὅ. 1009 388 (1,11 617). ὁ τετρημένο: πίθος Πζό. 1820 
351. οαβ. 1844 25 (1,1 848). προφάσεως δεῖται μόνον 
ἡ πονηρία Ρα12. 1818.58 (11 802. 11128, 625). πῦρ ἐπὶ 
πῦρ ανά4. 412 δ. πα]. 860917. 16. 861 581. δ28. 880 

421 (1, 1148,.381. 11.206). Τενέδιος πέλεκυς ἔ 551. 
1669.21, 86)}4 (1817. 1214, 664). ὅταν τὸ ὕδωρ 
πνίγη. τί δεῖ ἐπιπίνειν Ηη8.1146 "85 (Τ441:. 1.195, 
βοὰ ἐπιπνίγειν). ὅταν φακὴν ἔψητε, κὴ ἐπιχεῖν μύρον αιδ. 

448}81 (0.:11518. ΟΥ̓ τραττις). πολλὰς οὴ φιλί ίας ἀπροσ- 
ηγορία, διέλυσεν Ηθ6. 11571}}18 (1, Π 619). ὁ φίλος ἕτε- 
ρος (ἄλλος) αὐτός ΗΙ4. 1166 381. 9. ἀιτὸ Β7, ηεη12. 1245 
480 (1140, 190). θεὶς φι ἵλος ᾧ πολλοὶ φίλοι ηεξη13. 

1245 020 (1). ἃ φιλοχρηματία Σπάρταν ὀλεῖ, ἄλλο 
δὲ ὑὸέν 501. 1859 029 (1.1.89,201. 11150). ἔγνιυ δὲ 
φωρ τε Φῶρα αὶ λύκος λύκον ηεη1. 1283538 (1,1 850). 
ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρα Η5915. 1103 ΡΩ7. Ἴξὴ10..1242 Ρ27. 
μία χελιδοὶν ἔ ἕαρ αὶ ποιεῖ Ἠαθ. 1098 218 (1 1120. ΠΊ9, 
581). πολλὰ Ψεύδονται ἀοιδοί ΜΑΣ. 988 38 (γϑσβὰβ 80- 
Ἰουΐβ ἔν 29. 1.1871. 1128, 615). μία Ψυχή Ηιϑ. 1168 
7, γ0β11. 1211 389, ηεηθ. 1240}8, 9. --- Ρτονδγθὶὶ 
σοπβαθίυίποι τϑίδγαπθ. ἢ86 Ἰοουμίοῃο8: κατὰ θύρας ἀπαν- 
τἂν Φὸδβ. 218 08. δεδιέναι τὰς παραπετομένας μνίας ΠΗ]. 

1823 829. ἐν πλησμονὴ Κύπρις πι41. 896 524. ἵνα μὴ 
βασκάνης με πκϑ4.926}24, ἐκ τῇ αὐτῷ θερμὸν ψυχρὸν 
πνεῖν πχς48. 945 Ὀ] δ (Αβϑορ [Ὁ 64 ΠΆ]η)). ---- ἴῃ ῥγουθῦ- 
Ῥίαπι νἱἀθηῦαν νϑηΐδ86 ψΘγβα8 ΠΟΠΏᾺΠ} ργαθοῖραθ ἀρ ἴθπι- 
Ρεβιβίδυβ: ἀρχομένν γε (τε) νότυν ἡ λήγοντος βορέαο 
πκς45. 945.529. ,20. 9421. 41. 9457. 37. 948.5"25 (1 Π 

8065). εἰ ὁ᾽ ὃ νότος ᾿βορέαν προκαλέσσεται αὐτίκα χειμών. 
εἰ βορρὰς πηλὸν καταλήψεται. αὐτίκα χειμὼν πκο46. 946 
431,2. μήποτ᾽ ἀπ᾽ ἠπείρυ δείσης νέφος ἀλλ᾽ ἀπὸ πὸντυ 
χειμῶνος. θέρεος ὸὲ ἀπ᾽ ἠπείροιο ὑμελαίνης, πχΞ 51. 9411. 

κεῖ. 988 "10. ε΄ ποτε νυκτερινὸς βορέας τρίτον ἵκετο φεγγο: 
πκοϑ. 941 320. μιίνθην ἐν πολέμῳ μήτ᾽ ἔσθιε μήτε φύτευε 

πχϑ. 9285 (1, ΙΠ 580). ἂν πολλὰ βάλλης, ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖον 
βαλεῖς μτϑ. 4683 521 (1, 11.284, 747). 

παροιμιαζεσθαι, πιοὰ παροιμιαζόμενοί φαμεν βἰτη Ηε8. 
112929. Μαὶ. 998 "ά. πχ-20. 9421. ρ888 τὸ περὶ τῆς 
Διβνης παροιμιαζόμενον Ζγβ1. 1466. 

παροινεῖν. ὑχ οἱ σφόδρα μεθύοντες παροινᾷσιν. ἀλλ᾽ οἱ ἀκρο- 



,ὔ 
παροινίω 

θώρακες μάλιστα πγ3. 8718. 21. 8715."29, 84. 
παροινία. ὐκ ἄνευ τὸ πίνειν αἱ παροινίαι ρ4.1420517. 

παροίχεσθαι. παριύχηκεν (Βοια Κ 252) πο3δ. 1461 526, 
εἴ ὡς ὀκτὼ γενέσθαι τὰς παρῳχυηνίας ὥρας 156. 1804 

πᾶς 511 

Ρογὶθ ῥργαθβθηξία δοὰ ἀθ Ῥυϑϑβθῃῦθ γ᾿, οὗ Ὑτάϊ]ὺρ ρΡ 374 54). 
παρυσιάζεσθαι. ὅ ὅταν παρυσιάσηται ὁ ἥλιος φτβϑ. 826 311. 
παροχενονταί ποτε αὶ τῶν τὶς ἄρρενας ἐχυσῶν περιστερῶν 

τινὲς ΖιΊ. . 618 47. 

810, τῷ πεποιηκότι μένει τὸ ἔργον, τῷ δὲ παθόντι τὸ χρή- 8 παρρησία ὼ ἁπαντων κοινότης πρὸς τίνας Ηι2. 1168 529. 
σιμὸν παροίχεται Ηι1. 1168 817. ὴ ἡλπὶς τὸ μέλλοντός ἐ ἔστιν, 

ἡ μνήμη τῶν παροιχομένων, ΒΥῃ τὸ παρεληλυθὸς Ρβ.18. 
1890 "9, 8. 12. 1889 222, 28. ὁ παροιχόμενος χρόνος, ΟρΡ 
ὁ παρυΐν ρ6. 1421}11 (βϑρφὶ Ρ 150). 80. 1486}40, 1437 
41,29. 86. 1441 587. 81. 1442 48, 22. 

παρόμοιοι (οἱ εὐέλπιδες τοὶς ἀνὸδρείοις) ὅτι ἄμφω θαρραλέοι 
Βγ11. 1111511. ὄνομα παρόμοιον μνῶ. 452 "6. ἡ νεοττιαὶ 

τῆς ἁλκυόνος παρομοία ἐστὶ ταῖς σφαίραις ταῖς θαλαττίαις 

εἷπι Ζιι14. 616819. 87. 622511. 216. 1621 80. λίθος 
παρόμοιος κυλίνδρῳ. κυάμῳ, κισσήρει, βοτάνη παρόμοιος 
λόγχη, κινήσεις παρόμοιοι ὄφεων σπειράματι θ162. 846 58. 
166. 846 "28. 174. 8417 38. 171. 841 "2, 180. 843332. τὰ 

καρκινυύδη ὼ καραβωδὴ παρόμοι᾽ ἐστίν Ζμϑ8. 688 }81. 
παρόμοιον δὲ (6 ἐστὶν) ὅτι πια10. 900 51. --- τύτοις παρ- 

ὁμοίως, ἄλλον ὁὲ τρόπον αν117. 478 080. 
παρομοιῶν τινί τι φτβ2. 828 Ρ28. παρομοιῶσθαί τινι φταά. 

819 "18. 

παρομοίωσις, ἐὰν ὅμοια τὸ ἔσχατα ἔχη ἑκατερον. τὸ κῶλον, 
ἀϊδβὲ ἀντίθεσις, παρίσωσις Ργ9. 1410 524, παρομοίωσις ἀοῖ, 
οἴαβ αϑὰ8 ἄθβον ρ29. ἐκ παρομοιώσεως Ρ13. 14809. παρ- 
ὁμοιώσευς Θχθρῖδ ἴῃ ἰρβὰ Ατί βίοι! 8 ἀϊοίίοπθ ςοἱ]ορὶς 
εγιηθμγθα, Ατ δον ββύθ!]εα 4 8. 

παροξύνειν τὰ ζεύγη πρὸς τὸ ἔργον Ζιζ24. 5178], τὸς 
᾿Αϑηναίως Πε4. 1804 39. --- παροξύνεσθαι, κὐνέσθαι ὑπὸ 
παθημάτων ψαὶϊ. 430 520. παροξνεσθαι πρὸς ἀλλήλους Πε2. 
1802 389. παροξύνεσθαι τοῖς προαδικήτασι ρ8. 14256. 

παροξυντικός. ἀκολυθεὶ τὴ ὀργιλότητι τὸ παροξυντικὸν τὸ 

ἤθυς «ρθ. 1261 58. 
παρορᾶν εἰς τὸ πλίγιον (τὰ πλάγια) Ζιι45. 680 δι πι1ὅ. 

892 512. παριδεῖν διαστρέψαντα, ὥστε δύ: τὸ ἕν φανῆναι 
γεη18. 1246 228. - τὸ παρορᾶν ΡᾺ παρακύειν ὁριῶντος ἀλη- 

θές τι ὺ ἀκιόοντος, Π μέντοι τῦτο ὃ οἴεται εν]. 458}82. -- 

πορὶϊπετο, ομϊδοσο ΑὙ10. 7616. μβ2. 85ὅ5520 (ορρ 
φροντίζειν). ΠΎ8. 1279 Ρ14 (οοπὶ καταλείπειν). Βὸ 8.112 
6 (οΡΡ ἀπομνημονεύειν). παρορᾶν μεγαλας ὁμοιότητας 

Μνθ. 1098 528. παρορὰν τὸ μικρόν Πεβ8. 1808 822. τὸ ὀλι- 
γον παρορᾶται, ΟΡ ἐν ὀφθαλμοῖς μᾶλλον ἐστι Πζ4. 1819 
518. τὰ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων συζεται, διὰ τὸ παρορᾶσθαι 
Ζιθι9. 602 08, παριδεῖν τὴν ἑτέραν ἀρχήν, παριϑεὶν ἡ ὑπερ- 
βῆναι τὴν αἴσθησιν ᾧαϑ. 192.512. Γαδ, 825 514. τυγχάνει 
τι παρεωρα μένον Μβι. 998 427. τὸ ζὴν δ᾽ ὅπως τις βόύλεται 
παρορᾶν Πζά. 181980. ὑπὲρ πατρίδος ἐποίησε, παριδὼν τὸ 
αὑτῷ Ῥαϑ.1866}87. 

παρορμᾶν. προτρέψατθαι καὶ παρορμῆσαι τῶν νέων τὸς ἐλευ- 
θερίως ΗκχΙ0. 1119 "7. 

παρυσία τὰ θεραὰ. τῷ ἑτέρα τυὶν ἐναντίων. τῷ κυβερνήτυ, 
ὉΡΡ ἀπυσία μὸδ. 882 588. ΦαΊ. 191] "7. β8. 190514. 
Μὸ2. 101814. παρυσία τῶν ἀγαθῶν, ϑγῃ κακῶν ἀπο- 
τροπή ρ359. 1440 55. λύπη ἐπὶ φαινομένη παρυσίᾳ ἀγαθῶν 

ἐντίμων Ρβιι. 1888 481. ἡ παρασία (τῆς εὐδαιμονίας) διὰ 

τύτων ὑπάρχει τοῖς ἀνθρώποις ηεα1. 1214 426. ἡ ἐν ὀφθαλ- 
μοῖς τῶν ἀρχόντων παρυσία αἰγῶ ἐμποιεῖ Πη12. 1881 .540. 
αὶ παρυσία τῶν φίλων ἡδεῖα ΗΙ11. 117] 428,81, 84, "18, 
20. -- ἀε Ἰάθἰ8 ΡΙαιοηϊοῖβ, αὐτὸ τὸ ἀπγαθὲν αἴτιον τὴ 
παρυσίᾳ τοῖς ἄλλοις ηεα8. 1211 δ, 8. ἰπά6 ἔογῖδ888 δχρ!ϊ- δ0 

εδίων πυρὺς παρυτία φῶς ΨΒβΤΊ. 41816, 20 (ῃοη ἀθ ὁοτγ- 

παρρησιάζεσθαι ΠΕΙῚ1. 1831815. πρός τινα ρ19. 1482}18. 
παρρησιαστὴς ὁ μεγαλόψυχος Ηδ 8. 1124 "29. 
ἴῃ ρησιαστικὸς ὸ, ὀξύθυμος Ῥβδ. 1882 520. 
Πάρρων ὁ Αἴνιος. Κότυν διέφθειρε Πεῖο. 1811 "20. 

ιοπάρυϑῤρος. τὸ τῶν ἀλκυόνων γένος παρυδρόν ἐστιν Ζιθ8. 598 

Ὧ 

80 
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40 
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8, οἵ 851591 ει ϑδἴπιαβ 6χ ΡΙΐα 8168. 
παρυπάτη. διὰ τί τὴν παρυπάτην ἄδοντες μάλιστα ἀπορ- 

ρήγνυνται πιθ8. 917080. 
παρυφαΐίνειν. παρύφανται τῷ στομάχῳ μακρὸς πόρος Ζιὸ4. 

829 515. χολὴ παρ᾽ ὅλον τὸ ἔντερον παρυφασμένη Ζμὸ 3. 
δΊ6 "21. 

πάρφασις (οι "Ξὶ [τη 211) Η.51. 1149 "17. 
παριυδία. Ἡγήμων ὃ Θάσιος ὁ τὰς παρῳδίας ποιήσας πρῶτος 

ποῶ. 1448.518. 

Πάρων (παρών οἱ β'πηρὶ 5080] 898 528) ὁ Πυϑαγόρειος ᾧδ 18. 
222 018. 

παρωνυμιάζοντες λέγομεν Φηϑ. 245 911, 28. παρωνυμιά- 
ζεσθαι, 870 παρωνύμως παρά τι λέγεσθαι ἼΕΎ1. 1228 385. 

παρώνυμος. παρώνυμα, λέγεται ὅσα ἀπό τινος διαφέροντα 
τὴ πτιύσει τὴν κατὰ τὄνομα προσηγορίαν ἔχει ΚΙ. 1.512 ΥΥΖ. 
τὰ δυο αὶ τρία παρώνυμα ὀνόματά ἐστι (2) ΦΎΤ. 201 09. 
- παρωνύμως λέγεσθαι ἀπό τινος ΚΙ. 6518. 8. 10428, 
δι, 1. τβ2. 109 "δ, 9 (ἀϊδει συνωνύμως). 4.111 485-}8. 
ὃ ὁρασὺς παρὰ τὸ δράσος λέγεται παρωνύμως ΕΎΙ. 1228 

480. 

παρῶος. αἱ παρῶαι ἵπποι Ζιι458. 6830 829. ν ἵππος 844 Ὁ22. 
πᾶς. ὅσων μὲν μὴ ποιεῖ ἡ, θέσις διαφοράν, πὰν λέγεται, ὅ ὅσων 
δὲ ποιεῖ, ὅλον. ὅσα ὁὲ ἄμφω ἐνδέχεται, καὶ ὅλα ὼ πάντα" 
πάντα ὁὲ λέγεται, ἐφ᾽ οἷς τὸ πᾶν ὡς ἐφ᾽ ἑνί, ἐπὶ τύτοις 
πάντα εἰς ἐπὶ διηρημένοις Μὸ26θ. 1024 42, 8. --- πᾶς ἱκα- 
νὸς γίνεται προστάτης Πεοθ. 1805 489. αἱ κψήσεις., πάσης 

αἰσθήσεως Ζμγά. 6066 412, παντὸς ὸ ῥαίδιον. Π παντὸς ἀλλὰ 

τῷ εἰδότος, ὑκέτι παντὸς δὲ ῥᾳὸ ον Ηβ9. 1109 528, 20, 38. 
Πεβ. 1308 "14. πᾶς τις ρ80. 1487 Β14, --ΟἋ τὸ πὰν ὕδωρ 
μβ8. 8544. ἐκ ἀεὶ τὰ αὐτὰ μέρη διαμένει ὅτε γῆς ὅτε 
θαλάττης. ἀλλὰ μένον ὁ πᾶς ὄγκος μβ8. 858 580. τὸ πᾶν 
πολίτευμα Πεθ. 1806 514. ἢ ἀρχὴ ἥμισυ τὸ παντὸς ΤΙε4. 
1808 529. τὸ πᾶν, ὉΡΡ τὸ μέρος, τὸ μόριον Ὑ17. 1288 
4217. οὐ 8. 810}"7. περὶ μερῶν ἐστὶν ἡ ἀμφισβήτησις, 

ἀλλὰ περὶ ὅλυ τινὸς ἢ παντός Οβι3. 294 082. ὅ τι μικρὸν 
ἀλλ᾽ ὅλον διαφέρει ἢ πᾶν πρὸς τὴν περὶ τὴς ἀληθείας θεω- 
ρίαν Οαϑ. 2115. --- τὸ παντες διττὸν (ὡς ἕκαστος, ἅ, ἅμα 

πάντες) Πβ3. 1261}20- 80. οὔ 5. 1368 "17, 48. 1807}87. 
πάντες ἀθρόοι, ΟΡΡ κατὰ μέρος Πὸ14. 1298.212,20. πάν- 
τεῦ, ΟΡΡ τινές, εἷς Πγ14. 1298 .39. γ1ὅ. 1286 δ26. πάντες 
ΟΌΪ ἀθ ἀυοθὰβ ἐδηΐαπι ἀρίθαῦ (4 ἀμφότεροι, ὁποτεροσῶν) 
Αα28. 44021 ΥΥΖ. 27. 48 "26. εἰ εἴησαν εἱ πάντες χίλιοι 
Πὸ 4. 1290 8584. συλλήβδην τὰς πάσας πίστεις διεξεληλύ- 
θαμεν Ρ18. 14832}4. -- τὸ πᾶν ἰᾳ ὁ ἀρανός. ὁ κόσμος 

ΟαΙ. 268 58, 11. β3. 284 10, 280 382, 4. 287 812. 18. 

4298 "2, 14. 6.90 "7, 11, 1δὅ,. 17. δ1. 808 421. 4. 8312 82. 

Φβ4. 196.518. 6. 198.518 (δὶ γιϊοαϊαβ 6 οοὰὰ δκἀάδηάυ 
οϑῖ, ΒΖ ἂν 5ι 1 208). Μλϑ8. 1018 529. 10. 1076 Δ]. Πη4. 

1820 588. ὃ ϑρανὸς τὸ πὰν Φ)5. 212 "18. καθάπερ φασὶν 
οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν αὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὥρισται 
Οα!. 208511, οἴ 420. --- κατὰ παντός, δγὴ καθόλω, καθ᾽ 

Οοοο 2 
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αὐτό Αγ4. 183.528-84. αἹ. 34 528. καθόλυ δηλῶσαι περὶ 21.) ὅταν ἅμα ἧ τὸ ποιητικὸν ὼ τὸ ΡΟΝ ἀεὶ τὸ 

πάντιων ΠῪ11. 1282 Ὀ6. τὸ πανταχῦ ᾿ὶ πᾶσιν ὑπαρχον ὑκ ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει μα. 4606 516. Γαθ. 822 528. ΤῊΣ 
ἀπὸ τύχης Οββ. 289 "21. τὸ πᾶς (ἰκ θαυποίαυίβ μαϊαβπιοάϊ 18454. πότερον τὸ πάσχειν γίνεται δια τινων πόρων Γαβ. 
πᾶς ἄνθρωπος λευκός) αὶ τὸ καθόλν σημαίνει, ἀλλ᾽ ὅτι κα- τὸ πρῶτον, τὸ ἔσχατον πάσχον ΤαΊ. 824 525. ὕπνυ ἄδηλον 
θόλυ εἴ. 1112. 10. 2039. πᾶν κατ᾽ ἀριθμόν, κατ᾽ εἶδος δ. τί τὸ πρῶτον πάσχον Μη4. 1044 016 ΒΖ. τὸ πεπονθὸς καὶ Ἂ 
Αγ. 14 481. -- μίμησις" φαυλοτέρων μέν. ΠῚ μέντοι κατὰ ἠλλοιωμένον προσαγορεύομεν ᾧηϑ8. 24518. ὅμοια τὰ πλείω 

πᾶσαν κακίαν ποῦ. 1449582. -- δόξειεν ἂν ἐὸὲ περὶ θ- ταὐτὰ πεπονθότα ἢ ἥ ἕτερα Μὸϑ. 1018516. τὸ Ἐηρὸν αὶ τὸ 
νατον τὸν ἐν παντὶ ὁ ἀνδρεῖος εἶναι ΗΎγ9. 1115 528. --- ἕν ὑγρὸν πάσχει (ποιητικὸν τὸ θερμὸν ὼ τὸ ψυχρόν) μὸδ8. 384 

τὸ μέσον ὸ ἐπὶ πᾶν ἐφικτὸν ὁμοίως Ζμγ4. 666 415. ὡς ῬΩ9, οἵ 885 594. 8. 8380 "18. Ι, 819,19. Ζγβο. 742 815. 

ἐπὶ τὸ πὰν βλέψαντας εἰπεῖν ΖΎΒΙ. 132 "20. ὡς ἐπὶ τὸ 10 ε1. 180 418 αἱ. τὸ θὴλυ ἢ ἡ θὴλυ πάσχει Ζγα 20. 729 428. 
πᾶν εἰπεῖν μκδ. 466 ὑ14. Ζιζ18. 518 521. υς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν ὃ4. 1712 329. οὗ πὸϑ6. 819. 582, ταῦτα ςὰὲ μεταλλευ- 
μὸ9. 3886 }28, οἵ ἐπίπαν. ποίθη, 1 58. --- ἡ φύσις τὸ ὄμενα) διαφέρει τοῖς τε πρὸς τὰς αἰσθήσεις ἰδίοις, ἃ τῷ 
αἷμα διὰ παντὸς ἐχέτευκε τὸ σώματος Ζμγδὅ. 6608.520, ποιεῖν τι δύνασθαι, ὼ ἄλλοις οἰκειοτέροις πάθεσιν. ὅ ὅδ τιῇ 

11. τὸ αἷμα διὰ παντὸς Ε παρὰ πᾶν εἶναι Ζμγδ. 668 812, πάσχειν λέγεται μὸ ὃ. 888 "δ. 12. 8390 418. περὶ ὑδάτων καὶ 

οὔ παράπαν. διὰ παντὸς ἰέναι. διὰ παντὸς τετα μένος πόλος, δ θαλάσσης, ὁπόσα πάθη κατὰ φύσιν αὐτοῖς συμβαίνει ποιεῖν 
φανερός μββ. 865 584, 868 520. ὅ. 862 58, β18. 298}81. ἥ πάσχειν μβ8. 8359 25. διακεκαῦσθαι τὸν τόπον ἥ τι τοῖς 

- 

14. 298.55. --- διὰ πασῶν. τὸ διὰ πασιὼν αἰ. 441590. ὅτον ἄλλο πεπονθέναι παθος μα. 845 418. ὅτι τοιονδὶ ἢ ἥ 
τῷ διὰ πασῶν γένος τὰ δύο πρὸς ἕν Μὸ 2. 1018 228. Φβϑ. τοιονδὶ ποιεῖν πέφυκε ὸ πάσχειν Ζγε1. 118519. πάσχειν 
194 028, 195"81. οὗ αι7. 448 59. διὰ τί διὰ πασῶν κα- (πεπονθέναι) ταὐτό τῶτο, ὅμοιον. ἕτερον Ζγὸ δ. 1718 529, 
λεῖται ἀλλ᾽ ὦ δι’ ὀκτω πιθ82. 9230514. τὸ διὰ πασῶν 2 ὙἹἱ. 150 524. εἸ. 1719 5. αβι. 858 "84. α14. 852 521, δά. 
αὶ καλλίστη συμφωνία, δοκεὶ ὁμόφωνον εἶναι δἷπι πιθ 88. 881080. 6. 388 "1. Οαϑ. 269 584. εἴθωλον ἐδόκει  προηγεῖ- 
920 527. 14. 918 "7. 18. 918 08. 18, 918 Ῥά0. 28.919 σθαι. τῶτο δ᾽ ἔπασχε (οἴ παθος Ρ 5668) διὰ τὸ τὴν 
58-6. ὄψιν ἀνακλᾶσθαι μγ4. 818 Ῥ6. οἱ ἀρχαῖοι αἶοντο, τῶτο δ᾽ 

Πασιφαάεσσα (ἴῃ νϑῦβὰ δηϊααυὶ ΘΡ᾿στβτωτηα}18) θ188. 848 ἔπαθον (οἴ παθος Ρ ὅδ56 427) διὰ τὸ σπάνιον μγ2. 312 
Ῥ29: ἰάθπι τγοϑυϊαθηάυτῃ Ῥ27 ῥγῸ Φερσεφαάσση 6 ρτηι 3886 428. πάσχειν τι πρός τι, νε]αεὶ ὅπερ αἱ μητέρες πρὸς τὰ 
ΟΡ Υ 180. τέκνα πεπόνθασιν: πέπονθε ταὐτὸ τῦτο τὰ ὀνόματα πρὸς 

πασσέληνος. πασσελήνυ (πανσελήνυ ν], 2) σκιά Α38. τὸν λόγον αἱ ΗἰΙ4. 116686. 82. 1156881. Φα!ὶ. 184 490. 
9831. ἐν ταῖς πασσελήνοις (πανσελήνοις Υ], 161) Ζμδ5. Πα12. 125916. δ9. 1294 }16. Ζγεϑ. 1888. β4. 139 
680 332. «Γ πανσέληνος εὐ 2 11 8396. »25, Ῥβ4. 1881 518. -- πάσχειν, οἴ παθος 5 Ρ' ὅδ1 ΔΑ], 

πάσχειν. ποιεῖν ὼ πάσχειν, ὍΠᾺ 6 οαὐθβοΥ 8 ΜδὸΊ. 1017526. 80 ἕξεις, καθ᾽ ἃς πρὸς τὰ πάθη ταῦτα λέγονται τῷ πάσχειν 

Κ4.2 44.9.11 1. ταϑ. 108 "28. (πάσχειν ΡΓΌρΘ δᾶ ρτϑ;- πως ἣ ἀπαθεῖς εἶναι ηεβ2. 1220 810, οὕ γ2. 19812. ἡμβι6. 
ταϑ ϊοϑτη δἰ σηϊ βοιίϊοποπι ἴοτιθδθ ΡΑδδῖνδθ Υἱἀοίατ Δ ΐδ6: 1308 821. --- εὖ. κακιὴς πάσχειν ηξη8. 1241 ΒΩ, 486 4]. 

παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως. ὅταν τὸ μὴ ταὐτὸ ὡσαύτως τὸ πεπονθότος γενέσθαι τι ἀγαθὸν Ῥββ. 1886."18. --- πα- 
ἑρμηνεύηται, οἷον τὸ ἄρρεν θῆλυ ἢ ἤ τὸ θῆλυ ἄρρεν ἣ τὸ με- θητός. φύσις ἣ δι᾽ ὅλων παϑητὴ ὸ τρεπτή κῷ. 8592 438, 

ταξὺ θάτερον τύτων, ἢ τὸ ποιῶν πάσχον ἢ τὸ διακείμενον ὃς πα τα γεῖν. ἐν τῷ θέρει ἄδει κόττυφος, τῷ χειμῶνος παταγεῖ 
ποιεῖν τιά. 166}18, οὗ διακεῖσθαι Ρ 181 850 οἷ ποιεῖν.) ---- ὺ φθέγγεται θυρυβῶδες Ζιι49. 68217. 
πάσχειν δαπάθπη μαθοῦ ὑδὰ8 ψαγίθίδίθηι ἃς ποηθῃ παΐθος πάταγος μέγας, “οι ΐ βρομός κά. 39ὅ 518. 

(εἴ παθος), αὐ πάσχειν Ἰάδπι ἔἴδγθ βὶξ βὸ “λαμβάνειν παθος, πατάσσειν. οἷον ἐὰν παταξη βελόνη βελένην ψβδ8. 420.324 
πεπονθέναι ᾳ ἔχειν παθος. ἐχ οἷον τε πᾶν τὸ κινῶν ποιεῖν, (οὔ Ὑγαὶρρ Ρῥ 880). δεῖξαι" βυλόμενος παταξειεν ἄν Ηγ5. 
εἴπερ τὸ ποιῶν ἀντιθήσομεν τῷ πάσχοντι Γαΐ. 828 518.4ἍὉ 1111515. οὗ ἡμα1θ. 1188 Ρ29., πατάξαι, ΟΡΡ πληγῆναι, 

ἐὸὲ δὴ ποιῶντος ἡ πάσχοντος (ἔστι κίνησιε), ὅτι ἐκ ἔστι ἀντιπληγῆναι Ῥαϊ5. 187717521. Ηεῖ. 118248. 8. 1182 828, 
κινήσεως κίνησις ᾧε. 22514. ΜΧῚΣ. 1068."14. περὶ τῷ 29. τὸ πατάξαι ἐπαναφέρεται ἐπ᾿ ὀργήν Ἠε4. 1180.281. 
ποιεῖν ὸ παῖ εἰν Τα1-8. ἔστι μὲν ὡς ̓  ὕλη πάσχει. ἔστι πατάξαι, ἀἰδὺ ἡβρίται γεβ8. 1221 Ρ25. πατάξαι τὴ χειρι, 
δ᾽ ὡς τύναντίον Γα 7. 824 322, 18. τῆς ὕλης τὸ πάσχειν τῷ πελέκει ακϑ00 58, μΧχ19. 858 516. παταξαι ἰχθύν, φώ- 
ἐστίν: τὸ πάσχον, 5γπ ὕλη, ὑποκείμενον Γβ9. 885 "80. αθ. 45 κην παρὰ τὸν κρόταφον, ἠρέμα ἔλαφον Ζιδ1ο. 881 .514. 
822}18. μαῷ. 3839580. β8. 868"38. Ζγα 18. 724 "16. ζ13. 667511. 39. 579 .516. --- ὁ κεραυνὸς πατάσσει ΜΎ1. 
ΜΑΒ. 989 429. ζ12. 1037 "16. δ29. 1024 }80. (διαμαρ- 3571 ν9, 18. ἂν τια παταξωσιν ἀνθρωπὸν ἢ θηρίον οἱ 
τάνυσι καὶ μ᾿ τὸ πάθος εἰς γένος τὸ πεπονθὸς τιθέντες τὸ. 120 σκορπίοι, ἀποκτείνυσιν Ζιθ29. 607 417. ἢ 582. 1570 Ρ22. --- 

584.) τιμιώτερον τὸ ποιὴν τῷ πάσχοντος .Σ ἡ ἀρχὴ τῆς ἰπῦν τὸ εὔδωρ θραυεται παταάξαν πκγΎ24. 984 528. 
ὕλης Ψγ5. 480519. πῶς τάναντία πάσχει ὑπ᾿ ἀλλήλων, τοπατεῖν. ἄρ᾽ ὃ βαῤ' ζει σις πατεὶ τι2 3. 118 082. 
πῶς τὰ ὅμοια" ἀνάγκη τὸ ποιῶν ὰ τὸ πάσχον τιὴ γένει μὲν πατήρ. 1. Ῥαγβίοα. υἱὸς δοιος πατρί, ἀποικισθὲν τέκνον ἀπὲ 
ὅμοιον εἶναι αᾧὶ ταὐτό. τιρ Κὰ εἴϑει ἀνόμοιον ἐναντίον" πατρὸς Ζγα!ῖτ. 121.088. 18. 128082, β4. 14051 4]. - 
πάσχει (τὸ αἰσθητικὸν) ὐχ ὅμοιον ὄν, πεπονθὸς ὁ υὑμοίωται 2. θυμῖοα. πατὲρ μέρος οἰκίας Πα8. 1258 "7. οἱ πατέρες 

Οβϑ8. 286488. Γα΄. 823 082, 824 52, 11, 12. ψβυ. 416 φιλῶσι τὰ τέκνα μᾶλλον ἢ φιλῦνται ἡεη8. 1241 Β4, γμβ12. 
088, 411519,20, 418 "5. γ4. 429 ν28, ἐκ ἔττιν ἁπλῶν ὑδὲ ες 1211 020-89. πατρὸς πρὸς υἱὸν φιλία ποία ὍΕ10. 1242 883 
τὸ πάσχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν φθορά τιξ ὑπὸ τῷ ἐναντία. τὸ (ῇ πατρικός). ἡ πατρῆς πρῆς υἱεῖς κοινωνία, βατιλείας ἔχει 
δὲ σωτηρία Ψβδ. 4112, 14. τὸ ποιῶν καὶ πάσχει ὑπὸ τῷ σχῆμα, Ηθ12.1160 24 (εἴ πατρικός). τὸν πατέρα θυειν 
πάσχοντος Ζγὸ 8. 168516. τὰ ἀντιτυπήσαντα πασχει τι καλὸν ἐν Τριβαλλοῖς τβ11.115.}28. μὰ ἅμα μετέχειν: ἀο- 
ΑὙἹ. 811 520,26. ὁοκεῖ ἐν τιὴἢ πάσχοντι ἢ θιατιθεμένῳ ἡ ὴ χῆς πατέρα ὰ υἱόν Πεδ. 1805 "8, 14. εἶδος ὀλιγαρχίας ὅταν 
τῶν ποιητικιῶν ὑπαρχειν ἐνέργεια Ψβ2. 414811. (τς τελη- 60 παὶς ἀντὶ πατρὸς εἰ ἰσίη Πὸ 5. 1292 δδ. 14. 1298 "ά. --- 
μένυς αὶ μαθεῖν τι δεὶν ἀλλὰ παθεῖν καὶ διατεθῆναι δ 45. 1488 τηρία ΡΒ πατέρες τὴς γενέσεως ᾽᾿Ωκεανὸς ἢ Τηθύς ΜΑ 8. 988 



, 
πατὸς 

581. ὠρανὸν ἢ ἥλιον ὡς γεννῶντας ἢ πατέρας προσαγορεύ- 
υσιν Ζγαξ. 110 817. οὗ φταξ. 817 328. 

πάτος ἀνθρώπων (Ηοπι Ζ 202) πλι. 958 225. 
πατραλοῖαι ἢ μιαιφόνοι Ῥβϑ9. 1886 528. 
πάτρη (ἔοι Μ.248) Ρβ21. 1895 ."14. 
πατρικός. ἡ πατρικὴ πρόσταξις ὑκ ἔχει τὸ ἰσχυρὸν ἐδὲ δὴ 

ὅλως ἡ ἑνὸς ἀνδρὸς ΗχΙ0. 1180.419. πατρικοὶ λόγοι Ηχ10. 
1180}5. ἐκ τῆς πατρικῆς φιλίας ἤρτηται ἡὶ συγγενική Ηθ1 4. 
1161}1784ᾳ. βέλτιστοι τῶν πολιτῶν ᾧ πατρικὴν ἔχοντες 
εὔνοιαν ᾧ φιλίαν πρὸς ὀῆμον 810. 1540 "4. πατρική, μη- 
τρικὴ τιμή ἯΙ2. 1165.526. τὸ δεσποτικὸν ᾧ πατρικὸν δίκαιον, 
ἀἰδὺ οἰκονομικόν, πολιτικὸν ΗΕ10. 1184 09. οἰκονομικῆς ἕν 
μέρος πατρική, ΒΥ τεκνοποιητική, ἀἶδὲ δεσποτική, γα μική 
Πα12. 1259 488. 8. 1258 "10. πατρικὴ ἀρχὴ βύλεται ἡ 
βασιλεία εἶναι Ἠθ12. 1160 "27. --- εἰσὶ δ᾽ ὅμως (αἱ βασι- 
λεῖαι αὖται) κατα νόμον αὶ πατρικαί, δγὰ πάτριαι ΠῪ 14. 
12385.319,24. --- πατρικῶς ποιεῖσθαι τὰς κολάσεις ἡ μὴ 
δι’ ὀλιγωρίαν ΠΕῚ1. 1815 421. 

πάτριος. ὁμόγνιος ἢ πάτριος ὁ θεὸς ὀνομάζεται ἀπὸ τὴς πρὸς 
ταῦτα κοινωνίας κΊ. 401 321. --- ἡ πάτριος δόξα ἡ ἡ παρὰ 
τῶν πρώτων Μλβ. 1014}18. λόγοι ἀρχαῖοι ὶ πάτριοι Οβ1. 
28438. κθ. 3971}18. πάτρια ἔθη ρ8. 1428 584, (τρωγαλιον) 
τῶτο γὰρ πάτριον τὄνομα τοῖς Ἕλλησιν 100. 1494 529. 
κινεῖν τὺς πατρίυς νόμως Πβ8. 1268 "28. θυσίαι πάτριοι 
[38δ. 1642518. κατὰ τὸ πάτρια, παρὰ τὰ πάτρια, παρ- 35 
ἐκβαίνειν τὰ πάτρια ρ8. 1428586. Πβ8. 1268 528. Ε10. 
1310519. ζητῶσιν ἃ τὸ πάτριον ἀλλὰ τἀὠγαθὸν πάντες 
Πβ8. 1269 24. ὅταν ἡ διωβολία ἤδη ἦ πατριον͵, ἀεὶ δέονται 
τῷ πλείονος Πβ1. 1261}. ἸΞόλων δημοκρατίαν κατέστησε 
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Παυσανίας ὃ 
Παύσων δοπιραγαία οὑπὶ ῬΟΙΥρποῖο δὲ Ὀἱοηγβῖο Πθδ. 1840 

δ18 παχύπες 

ονται Ἠθ8. 1156 384, "8, οἵ ΕἸ] ρβὶ8 2389 552. 
παῦλα. φοραὶ ἔχυσαι πέρας ἢὶ παῦλαν, δεχόμεναι τὴν παῦλαν 

Οβὶ!. 284 58,11. παῦλα (τῆς ὀργὴς) γίνεται Ηδ11. 1126 
421. παῦλα ταῖς γυναιξὶ τῷ τεκνῶσθαι Ζιηδ. 585 385. πρὲς 
τὴν παῦλαν τῆς τεκνοποιίας συγκαταβαίνειν Πη16. 188 
481. παῦλα ἐν τοῖς φύμασι σῆψις αν20. 4719 588. ταχεῖα 
ἡ παῦλα πκςῖ4. 941 081. 

Παυσανίας ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύς Πεῖ. 1801 4. 
η14.1888 584. ἐπεχείρησε καταλῦσαι τὴν ἐφορείαν ΠεΙ. 
180120. 

« 

ἐπιθέμενος Φιλίππῳ ΠΕΙῸ. 1811 "2. 

486. πο2. 1448 56. ὁ Παύσωνος Ἑρμῆς Μθ8. 1050 420. 
Παφλαγονία. ἰχθῦς ὀρυκτοὶ περὶ Π. θ14. 885}28. 

ιόπαφλάζειν. αἰϑὴρ παφλάζων (Επωρ 849) αν. 413 515. 
(πηγὴ) παφλάζει ὥσπερ οἱ λέβητες θ152. 845 585. 

Πάφος. ὄφις ἐν Πάφῳ πόδας ἔχων ἢ 8320. 1582 224. --- 
Παφίων βασιλεὺς ᾿Αγαπήνωρ ἢ 5986. 1516}6. 

Πάχης ἔλαβε Μιτυλήνην Πεά. 1804 86. 
ὁ πάχνη. περὶ παάχνης μα10. πάχνη γίνεται, ὅταν ἡ ἀτμὶς παγὴ 

πρὶν εἰς ὕδωρ συγκριθῆναι πάλιν μα 10. 847.316. χιὼν 
ἢ πάχνη ταὐτόν μα1]1. 841 }16, οἵ δ10. 88812. Ὑ7. 
818.481. πάχνη δρόσος πεπηγυῖα κά. 894 425. παΐχνη πότε 
γίγνεται πκεδ. 988 384. 21. 989 586, 940 81. κς8.940}9. 
πονῶσιν αἱ ἀγελαῖαι βόες ὑπὸ τῆς πάχνης μετανιστάμεναι 
Ζιϑ1. 595 θ16. οἱ “ποιμένες γινώσκυσι τας ἰσχυύσας τιν 
οἰῶν, ὅταν χειμὼν ἧι τῷ ἔχειν πάχνην Ζιθ10. 5961. --- 
τὰς πολιὰς καλῶσι γήρως εὐρῶτα ἢ πάχνην Ζγεά. 184 
520, 16. 

τὴν παΐτριον Πβ12. 1218 088, μεταβάλλυσιν ἐκ τὴς πατρίας 80 πάχο ς. τὰ παχη τῶν τριχῶν Ζιγι0. 617 58. διαφοραὶ κατὰ 
δημοκρατίας εἰς τὴν νεωτάτην Πεδ. 1805 329. ἐγίγνοντο 

βασιλεῖς ἑκόντων ἢὶ τοῖς παραλαμβανυσι πάτριοι ΠΎἃ.4. 
1285 59. βασιλεῖαι ἑκύσιαί τε ἢ πάτριαι γιγνόμεναι κατὰ 
νόμον ΠΎΪ4. 1285 "5, 324, 88, Βγῃ πατρικαί 319. 

πατριωτικα ἢ θιασωτικαὰ τεμένη οβ1840 "15. 
Πατροκλος Ῥαϑ. 1835954. β28. 1391}22. Πατροκλος προ- 

ἀγορεύων περὶ τῆς Ἕκτορος ἀναιρέσεως (Ηοια Π 852) Γ12. 

1416.51. ἀγῶνα ἐπὶ Πατρόκλῳ ἐποίησεν ᾿Αχιλλεύς Γ 594. 
15140886. 410. 15656581. ἐπίγραμμα ἐπὶ Πατρόκλυ Γ 5968. 
1515 "7. 

πάχη ἢ λεπτότητας τῆς κοιλίας ΖΙβ1Τ. 501 526. ἰχθύες 
κ᾿ Μ , - »-.κν 

μᾶκροι κ, πάχος ἔχοντες Ζμδ1. 69654. --- (τῆς τὸ ἀρ- 

βενος γονὴς) τὸ πεπεμμένον πάχος ἔχει ᾧ σεσωμάτωται 
μᾶλλον Ζγβ4. 189 512, ορρ τὸ ὑγρότατον 19, οἢ Ζμβϑ8. 
8649}80. σπέρματα συνεστῶτα αὶ παχος ἔχοντα, ορρ ὑγρά 
πγ4. 8711.326. οἱ χυμοὶ πάντες παχο: ἔχωσι μᾶλλον αιἰά. 
441 3529. τὸ παχος τῆς θαλάττης μβ38. 836957 (Ιἀοογ 1 
583), τῷ ὕδατος φτβά. 825541. νέφος ἐστὶ παχος ἀτμῶ- 
δὲς συνεστραμμένον κα. 394 527, 0917. 

“οπαχυδερμος Ζγεϑ. 188 "2. [882. 1584 "δ, παχυδερμότερος 
πατρῷος. ἡ τῶν πατριήοιν νομή Πε4. 1803 584. --- ᾿Απόλ.- Ζγεϑ8. 182 "5. 

λωνα κοινῶς πατριῦον τιμῶσιν ᾿Αθηναῖοι ἀπὸ Ἴωνος 848. παχυλῶς ἢ τύπῳ ἐνδείκνυσθαι ΗαῚ. 1094 "20. 
158587, 40. 874. 1540542. 8715. 1540}20. (πατρῷος παχυμερής πΎ14. 818 86. παχυμερέστερον, Ορρ λέπτομε- 
κλῆρος οἱ Οδπιθῦ ργὸ πρῶτος κλ. Πζ 4. 1819511. βοὰ οὗ ρέστερον Ογδ. 804 481. 
αδεθηρ, δὰ ἃ 1.) 45 παχύνειν. ορρ λεπτύνειν πεὶ 4. 882 328, ὁρρ ἰσχναίνειν πε. 

πατταλίας. καλῶσι τότε (τις διετεῖς ἐλάφυς) πατταλίας 885 15, οομΐ πηγνώναι μὸ8. 884 Ρ26. παχύνεσθαι, ΟΡΡ 
Ζιιδ. 611 484, ς{8111] 84, 86. ν ἔλαφος Ρ 285 521. λεπτύνεσθαι μὸϑ. 381 26, οοπὶ πήγνυσθαι, συνίστασθαι 

πάτταλος. φύυσι διετεὶς οἱ ἔλαφοι πρῶτον τὰ κέρατα εὐθέα, Ζγβ2. 185.586, 85,}1, δγῃ στερεῶσθαι ΖΎβ2. 185 "2, ἀϊδὶ 
καθάπερ παττάλυς Ζιιδ. 611 438. κρεμάμενον ἄνω ἐπὶ τῶν πήγνυσθαι μὸ 6. 888 411 ε4ᾳ. 7. 388 518, 29. 9. 887 "7. 10. 
παττάλων Ζμὸδ. 681 52ὅ. 80 3888.82. ΖΎΒ2. 185 Ρ28. τὸ κοινὸν γῆς ἢ ὕδατος παχύ- 

πάττειν. τὴν κολοκήντην ἁλὶ παάττοντες Ζιθ10. 596 521. 
,ὔ .- ) , ,ὔ{ « - Ν ΄ Ω 

παύειν. αἱ ἐναντίαι κινήσεις ἱστᾶσι ὦ παύυσιν ἀλλήλας Φθ8. 
262 88. ὁ ἅλιος ὼ παύει ΡᾺ σηνεξορμᾷ τὰ πνεύματα μβὅ. 
861 014. οἵ 4. 361 38. εἰ τὸν ἡλιον παύσει τις τῆ: φορὰς 
μβ8. 8506}28. αὶ τιμωρία παύει τὴς ὀργὴς Ηδ11. 1126 δδ 
422, παῦσαι δουλεύοντα τὸν δῆμον Π312. 1278 "88. --- 
Ῥδ88 ἄνεμος, πνεύματα παύεται μβ4. 860 29, 838. 6. 864 
429. καθίσταται ὶὶ παύεται τὴς ταραχῆς καὶ κίνησις Φη8. 

248.Ν27. τὺς νομάρχας πεπαῦσθαι τῆς προφάσεως οβ1852 

νεται πεσσόμενον Ζαγῦ. 668510. θερμαινόμενον αὶ παχύνεται 
τὸ ὕδωρ αἰ4. 441 327. παχύνεται τὸ ἔλαιον τιῦ πνεύματι 
μιγνύμενον Ζγβ2. 185 18. παχύνεται τὸ ὑγρὸν τὸ δ 
Ζιζ2. 559 026. νέφος εὖ μάλα πεπαχυσμένον κα, 8394.328. 
σπέρμα παχυνθέν ΖΎβ2. 185 4886 (εἴ παχος ρῥ 518 "85). 
παχυνθέντα, ορρ λεπτὰ ὄντα Ζιγδ. 515 58. --- τὰ πρόβατα 
παχϑίνεται. ΒΥ πιαίνεται ΖΙθ10. 596 326.24. μετὰ τὴν ἡβην 
ἐξ ἰσχνῶν παχύνονται Ζιη1. 581 527. οἱ περιπατῶντες πα- 
ὑνονται τὰ σκέλη πεϑ. 881 10. ' 

422. αἰσθητήρια πεπαυμένα, ορρ αἰσθανόμενα ἐνῷ. 459 Ὀ7. 60 παίχυνσις, ἀϊἶδὺ πῆξις μὸ 6. 888 511 564. 
΄ . - , , " Ν Υ 

δοισσαὶ παύεσθαι ΟΙΏ1580 Ρϑυῦιο, τάχεως Ὑγινόνται φ'λοι .] παυ- παχύπυς ΥἹ (πολύπυς ΒΚ, ταχύπυς οοαἂ ΒΒ) Ζιε81. δ57428. 



514 παχύς 

παχύς. παχύ, ορρ λεπτόν, δγὰ πυκνόν, μεγαλομερές. μὴ 
εὐδιαίρετον μὸ 8. 8805256. μχ!8. 852 "18. Ογό. 803 "25, 
21. Φὸβ. 210 581. τὸ μὲν λεπτὸν ἔσται τῷ ὑγρῶ, τὸ δὲ 
παχὺ τῷ ξηρῦ Γ' β2. 880 44. ὅσα παχέα ἣ σκληρὰ ὑπὸ 
ψυχροῦ προὔπῆρχεν ὄντα μδ8. 388 528. -- τρίχες παχεῖαι, 

παχύτεραι Ζιβ 8. 502 526. Ὑ10. 517 "12. γλῶττα παχεῖα 
Ζαβ11. 660.538. τὸ ποδὸς ὅσοις τὸ ἐντὸς παχὺ ὼ μὴ 

κοῖλον Ζια1 ὅ. 494517. ὅταν κυμαίνυσα ἐκβάλλη ἡ ἡ θάλαττα, 
σφόδρα παχεῖαι ὼ σκολιαὶ ,Ὕννονται αἱ ῥπγμῖνες μββ8.861 
514, --- αἷμα παχύ, παχύτερον, Θγῃ θολερόν, ΟΡΡ λεπτόν, 
καθαρόν Ζιγ19. ὅ2021. 2. δ12 09. Ζμβτ. 652}88. υϑ. 
458 514. τὸ παχύτερον τῶν γαλάκτων Ζιγ20. 521 ν28. ἵνες, 
φλέβες παχεῖαι Ζμβε. 660 }88. ΖΙγ2. 511 "24, 512 514. 
παχύτερός ἐστιν ὁ ὄγκος μβϑ8. 859 812. εὐογκότερον ὦ πα- 

χύτερον ἀποτελεῖ τὸ θερμὸν μὸ 2. 8380 55, 4. ---- φωναὶ πα- 
χεῖαι, παχύτεραι ακ808 "29, 804 358-21. 

παχύστομος, ὉΡΡ λεπτόστομος 281. 1628 "14. 
παχύτης. τὸ πυκνότητι ὼ μανότητι τάλλα γεννᾶν ἐδὲν δια- 

φέρει ἢ ἢ λεπτότητι ὼ παχύτητι Ογδὅ. 808 "24. ἡ τῷ σώω- 
ματος ἰσχνότης ὼ παχύτης Ζιη1. 81 "26. παχύτης τριχῶν, 30 

ΟΡΡ λεπτότης Ζγε8. 182 "24, δέρματος Ζμβ18. 681 }9. 
παχύτης αἵματος. γάλακτος. ὕϑατος Ζμγῦ. 668 "2. 16. 616 
412. βι8. θὅ8 49, ἀέρος πκεθ. 988 4838. 

παχυτριχώτερα τῶν ζῴων Ζγεϑ. 182 Ῥὅ. 
παχυχειλής Ζιὸ 4. 628 "29. 
πεὸδιακοί. στασιάσας πρὸς τὺς πεδιακυς Πεδ. 1808 424. 
πεδιάς. ἐν τὴ πεὸιαδι ὦ κατερρωγυίᾳ, ΘΡΡ ἐν τὴ ὀρεινὴ ἢ 

τὴ λυπρᾷ Ζιε28. 5568 35. πεδιὰς καὶ πηλώδης γὴ πκϑ2. 926 
νυ, ἐν πεὸιάσι γεννῶνται τὰ φυτὰ φτα4. 820 58. 

πέδι). α. ἔχων ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα Ῥγ11. 1412.581. τὸ λαιὸν 
ἴχνος ἦσαν ἀνάρβυλοι ποδός, τὸ δ᾽ ἐν πεδίλοις (Ἐὰν ἔν 684, 
8) 64.1486 20. 

πεδινό φ. ἐν πεδινοῖς τόποις, ὋΡΡ ἐν ὑψηλοῖς Ζιι82. 619 "25. 
ἐν τοῖς πεδὶινοῖς ὼ μαλακοῖς, ΟΡΡ ὀρεινοὶ ὺ τραχεῖς τόποι 
Ζιθ29. 601 510. ἐν τοῖς πεδινοῖς, Ορρ ἐν τοῖς ἀνάντεσιν πεῖ. 85 

880 028. 
πεδίον. χρήσιμον πρὸς τὴν ἐπὶ τι πεδίῳ κίνησιν Ζμὲὸ 8. 695 

ν42. πεδίονδε (Ποῖ Θ 21) Ζκ4. 699 87. 
πέδον. τὸ ὄνοια ἐοίκασιν εἰληφέναι ἀπὸ τῷ πέδυ οἱ πόδες 

Ζπ8. 100 588. 

πεζεύειν. ὠδὲν τῶν ζινοτόκων, ὅτ᾽ ἅπυν ὅτε πεζ εὖον Ζμγβ. 
ὁ 69 57. ἰχθὺς διὰ τὸ μὴ πεζεύειν ἐκ ἔχει πόδας 2μὸ 18. 
θ95Ὀ21. οὔ 1. 6718521. τὰ δερμόπτερα πεζεύει, Η γυχτε- 
βίδι πόδες εἰσίν Ζια!. 481 "28. τετράπυν ἐστὶν ὡς ἊΝ πε- 

ζενειν πεφυκὸς Ζιθ2. 589 528. τὰ λιμναῖα ὄρνεα ὑγρότερα 
τὴν φύσιν τῶν πεζευόντων εἰσὶν ὀρνέων ΖΎΥΙ. 15118. τῶν 

ὀρνίθων οἱ μὲν πεζεύυσι περὶ τὴν τροφήν Ζιθ8. 598 526. 
νανῶδές ἐστιν ὃ τὸ μὲν ἄνω, μέγα, τὸ ὁὲ φέρον τὸ βάρος 
ἡ πεζεῦεν μικρόν Ζμδ᾽ι0. 686}4. --- πεζεύειν διὰ τῆς 
θαλάττης (οογ 4, 89) Ργϑ9. 1410510.Ψ τὸ ἐμβατικὸν ἐλεύ- το 
θερον ὼ τῶν πεξευόντῶν ἐστιν Πηθι 1821 510. 

πεζευτικός. ζῷα πεζευτικὰ τοῖς σώματιν, ορρ νευστικά 
Ζγαι. 115 527. 

πεζός. καὶ πεζὴ φύσις, αἱ πεζαὶ μάχαι Ζμγθ. 669 312. δ12. 
θ9417. 

ζὴν ἰχθύων βίον, οἱ σκορπίοι ᾿'πεζοὶ ὃ ὄντες ἢ κέντρον ἔχοντες, 
ὁ ἐλέφας ζῷον ἑλῶδες ὺ πεζὸν Ζμβιτ. 660 082. 10. 659 
48. ὁ 6. 688 811. --- καλῶ πόδα μέρος ἐπὶ σημείῳ πεζῷ 
κινητικῷ (χινητικὸν }) κατὰ τόπον Ζπ5. 100 481. -- τα 
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συμβέβηκεν αὐτῷ (τῷ “Χροκοϑείλῳ) πεζῷ ὄντι ἐς πειθαρχεῖν, 

πεζά. 1: δῃϊ8]} 18 ̓ογγθβίγὶδ. πὰν γένος ταὶς ἀντιδιηρημέναις 80 

διαφοραῖς ὁιαιρεῖται, καθάπερ τὸ ζῷον τῷ πεζῷ ὶ τῷ πτηνῷ 

πειθαρχεῖν 

ὴ τῷ ἐνύδρῳ τζθ. 148 " γΥ2. τὰ φυτὰ θείη τις ἂν γῆς, 
ὄδατος δὲ τὰ ἔνυδρα, τὰ ὁὲ πεζὰ ἀέρος Ζγγιϊ. 161}14 
(νυ ἔνυδρος Ρ 250 560). τὰ πεζα. ἀϊδὲ τοὶ ἔνυδρα Ζιθ2. 589 
410, 18,15, 21, 690 86, 1, 18. τζ 6. 144}88. Ζμα 3. 642 
Β19. δ18. 679 δ. τὰ πεζά, ἀϊδὲ τὰ πτηνά, τὰ πλωτὰ 
Ζιαι. 488 21. ε8. 842528. η7. ὅ886 322. ΖΎβΒ. 143 584, 
1.146 524. ὃδ4. 11110. Ζμὸ 18. 691}8,9. τζό. 144}22, 
ὅτος (ὁ κόσμος) ἐναλίων ζῴων ὰ πεζῶν ὦ ἀερίων φύσεις 
ἐχώρισε, κῦ. 3891 311. --- τὰ πεζὰ τῶν ζῴων Ζμβι1. 800 
416. τῶν πεζῶν. τὰ μὲν πορευτικὰ τὰ δ᾽ ἑρπυστικὰ τὰ δὲ 

ἰχλυσπαστικα, τῶν πεζῶν τὰ μὶν ἀγελαῖα τὰ δὲ μοναδικά 
Ζιαι. 4871 "20, 488."1. ἔνια τῶν ζῳων πεζῶν ἐπέτεια μκχά. 
466 57. τοῖς πεζοῖς πόδες πρὸς τὴν κίνησιν τὴν οἰκείαν ᾧ 
τῶτο τοῖς μὲν ὀρθοῖς δύο τοῖς δὲ παντελῶς ἐπὶ τῆς γῆς 
πλείως πν 8. 485 418. -- 2. 14 τὸ πεζὸν καὶ ἄναιμον. τὰ 
πλεῖστα πτερωτὰ τῶν πεζῶν ΖΥΎ9. 188 528, οἵ ὅσα ἄναιμα 
ὄντα πλείως ποδας ἔχει εἴτε πτηνὰ εἴτε πεζά Ζια 5. 490 

88. τῶν ζῴων ὀλιγαίμων ὼ ἀναίμων Π γίνεται ἐν τὸς 

πρὸς ἄρκτον τόποις ὅτε τὰ πεζὰ ἐν τῇ γὴ ὅτε τὰ ἕνυδρα 
ἐν τὴ θαλάττη μκὅ. 466 526. ἢ ἀνά. 411010. --- 8.14 
οβίθοζοοῃ Του θϑῦσθ, τὸ πεζὸν καὶ Χ, ἔναιμον ανό. 4ἴ 2 "9. Ζιγῖ. 

516 58, Ζμβιτ. 660515. ἀΐδὲ τῶν πεζῶν τὼ μὲν δίποδα 
τὰ ὁὲ τετραίποδα Ζιδι1. δὅ81 "21. τῶν πεζῶν ὅσα τε ζῳο- 
τόκα ἢ ὅσα ῳοτόκα Ζιεϊ. 8839 518. η1. 586 422. --- α. τὰ 
πεζὰ αὶ ζῳοτόκα Ζιγ1. 810 .418. δ11. 588 "6. η2. 582 580. 
θ11. 600 17. ιδ0. 681 }28. Ζγαῖ. 118 46. βγη τὰ ζῳο- 
τόκα ἢ πεζά νεὶ ρ]ϑηίυβ τὰ ζῳοτόκα καὶ πεζὰ τῶν ἐναίμων 
δἰπι Ζιδ8. 582 088. ε5. 541 38. 2. 689 Ρ19, ζ 18. 571 Ρ6. 
Ὑ10. 617 4, 8. 517 38. διι. 888 522. βι8. 806 522. τῶν 
ζῳοτοκεντων οἱ ἄνθρωποι ᾧὶ τὰ πεζὰ πάντα, τῶν πεζῶν τὰ 
τετράποδα ᾧ ζῳοτόκα Ζγαϑ. 118 488. Ζιεδ. . 540 229. τὰ 
ζῷα τὰ συνδυασθέντα ἐν τοῖς ἐναίμοις ᾿, πεζοῖς μκΆ. 400 
41), --- τὸ πεζά. ΟΡΡ᾽ τὰ φοτοκῦντα τῶν ἐναίμων ΖΎΥΙ. 

149 518,16. -- ὃ. τὰ πεζὰ δ φοτόκα, τὰ οτόκα καὶ 
πεζά, τὰ πεζὰ ἢ φοτόκα ᾧ ἔναιμα δὶ τὰ Ζιβιτ. 508 39. 
Ὑ10. 5115. ζ18. 571 Ρ, ε8. 540 427. Ζμὸιι. 6921. 
βιτ. 660 58. --- μῖ8 πεζοὶς ὉΡΡ τὰ ἔνυδρα ἡ ἔναιμα. εἴ 
τὰ ἔναιμα, τά τε πεζὰ ἃ τὰ ἔνυδρα ζῷα Ζμὸ 8. 611 520. 
τὰ ἔνυδρα, τῶν πεζιὸν ἧττον μακρόβια, Ἕνιοι τὰ ἔνυόρα τῶν 
πεζῶν θερμότερα φασιν εἶναι “2μβΣ. 648 426. μκδ. 466}88. 
εἴ 4. 466 11. τὰ κήτη τρόπον τινὰ πεζὰ ΗΝ ἔνυδρα, ἀἄνα- 

πνεὶ δὲ τὰ ὲν πεζὰ πάντα, ἔνια ὁὲ ἢ τῶν ἐνυόρων οἷον 
φάλαινα ὶ ὀελφὶς ἡ τὰ κήτη πάντα Ζμδι8. 691 "29,6. 
γ9. 669 571. οὗ Ζιε12. 666 "29. τὸ πεζα. ἀϊδὲ σελαχη, 
ἰχθύες ανϑ. 471}171, 19. 16. 418 "4, 6. Ζμβ18. 658". 
9. 665 488. Ζγθι. 104 480. τὰ ἐν τῷ ὑγρῷ, ἀϊδὺ τὰ πεζὰ 
ὼ ἀέρα δεχόμενα Ζμγθ. 669 510. δ 18. 69717.380. Ζιθ2. 
589 524, 08. τῶν δεχομένων τὸ ὑγρὲν ὑθὲν ὅτε πεζὸν ὅτε 
πτηνὸν Ζιθ2. 589 428. »2, πλεύμονα ἔχει διὰ τὸ πεζὸν εἶναι 
τι γένος τῶν ζῴων Ζμγθ. 668 088. οὗ βι6. 659 "4. ψβ8. 
420 025. 1. 4191. ΟΡΡ τὰ πτηναῖ, οἱ ὄρνιθες Ζια1. 487 
421, 9020. γ9. δ1711, Ζμδ13. 693 09. αν18. 477 229. 
-- πεζά ν ] (πεζεύειν ΒΚ) Ζμὸ18. 695 "21. --- πεζὴ 
ἀτυχεῖν Πε8. 1808 39. 

ΟΡΡ νεωτερίζειν Πβ4. 1262 "8. βιαζεσθαι τος 
μὴ βυλομένις πειθαρχεῖν ΠΎ 15. 1286 580. πειθαρχεῖν τῇ 
λόγῳ, τῷ νῷ Ηα18. 1102 526. κΙ0. 1180 55, 11. ι8. 116 

418. πὸ 11. 1995 6 (γα ἀκολυθεῖν). πειθαρχεῖν αἰδοῖ, 
φόβῳ. ἀνάγκη, ζημίαις, τῷ καλῷ Βκχ10. 1179"11, 1180 
46. μετὰ ταῦτα τιθασσεύεται ὁ ἐλέφας ὺ πειϑαρχεὶ Ζεϊ. 
610 529. 



πειθαρχικός ᾿ πέλας δ10 

πειθαρχικὸς τοῖς νόμοις κϑ. 1061 525. κατήκοον τῇ λόγυ Ῥβι18. 1392 22. ἐπειράθησαν λέγειν Ζγβθ. 142 311. πειρα- 
ἡ πειθαρχικόν Ἠα18. 1102 581. τέον λέγειν, διελέσθαι. ἐπελθεῖν. δεῖξαι εἴτα Φα!Ι. 184 415. 

πείθειν. πεῖσαι, πείσαντες, ορρ βία. βιάσασθαι, ἀναγκάσαι Ὑ1. 200}15. Οβϑ8. 286481. ΖΎβΙ. 184}4. Ηα1. 1094 
Πε4. 180416. η2. 1324 580. Ρβι19. 1392.528. οὗ πεὶ- Δ)δ. ὅ. 1097 225. 7. 1098 "4. β2. 1104 411. 7. 1108 Δ17. 

σθήσονται ᾧ δυνήσονται ΠῚ. 1289 32. μᾶλλον γὰρ ἐκ δ ι2. 1166 581. κΙ0. 1179}8. ΠΎ18. 1288}8. ηεγ2. 1280 
πλειόνων ἂν ἔτι πεισθείη τις πεπεισμένος, πρὸς δὲ τὸ πει- 488. πειρατέον ἐπιεικὴ εἶναι Ἠιά4. 1166 Ρ28. πειρατέον νομο- 
σθῆναι μὴ πεπεισμένος (πεπεισμένον  ἐὸὲν μᾶλλον Μμ9. θετικῷ γενέσθαι Ἧκ10. 1180 "84. 
1086 320. ἡᾧ᾽ τῶν ταῦτα πεπεισμένων ᾧ τῶν τὺς λόγυς πειραστικοὶ λόγοι τι2. 165 339, Ρά, καὶ διαλεκτικὴ πειραστικὴ 
μόνον λεγόντων ΜΎΘ. 101158. τῶν Αἰσωπυ μύθων ἐδὲν περὶ ὧν ἡ φιλοσοφία γνωριστική Μγ2. 1004 Ρ25. καὶ πειρα- 
διαφέρειν ἔοικεν ὁ πεπεισμένος ὅτως μβ8. 856512. πάσχ 190 στικὴ μέρος τῆς διαλεκτικῆς τιΒ. 169 Ρ25. 11. 171 Ῥά, 172 
ὀόξη ἀκολυθεῖ πίστις, πίστει δὲ τὸ πεπεῖσθαι, πειθοῖ δὲ λό- 421. 84,188 .389, ἡ πειραστικὴ ἐπιστήμη ὑδενὸς ὡρισμένυ 
γος Ψγϑ. 428 528. ἐπιθυμίαι ἄλογοι ὅσας μὴ ἐκ τῷ ὑπο- τι. 172 828. 
λαμβάνειν τι ἐπιθυμῶσιν, μετὰ λόγω δὲ ὅσα (ὅσας οἱ 8ρ4}) Πείρως. ἐπίγραμμα ἐπὶ Πείρωος 5971. 1571.ν89. 
ἐκ τῷ πεισθῆναι ἐπιθυμῶσιν Ῥα11. 1810325. οΓ Ηη9.1161 Πείσανδρος ῬΎΙ8. 1419 521. 
411,18. ταῖς συμφοραῖς πειθόμενοι (ἀτιοηῖμ!, ἀοοι! ο6- 6 Πεισίστρατος πῶς κατέστη τύραννος Πεδ. 1808 128. 10. 
Ἰαπιϊϑοϊθυ8) ρ8. 1425 ΡΊ. --- πειστέον (οὈοἀϊαπάπη) ἰατρῷ 1810}80. 12. 1318 }21. Ρα2. 1851 }82. οἵ ἢ 365. 1588 
ΗΙ2. 1164 524. 419. πόσον χρόνον ἐτυράννευτε ΠΕῚ2. 1815}81. Πεισίστρα- 

Πειθολάν εἰς Πειθόλαον ἀποφθέγματα ῬΎ10. 1411 318. τος τὰ μεγάλα Παναθήναια ἐποίησεν ἢ ὅ94. 1514 944. --- 
9. 1410 817. τῶν Πεισιστρατιδῶν τυραννίς Πε12. 1815 580, διὰ τί 

πειθώ, ορρ ἀναγκαῖον, βίαιον, δγῃ ἑκώσιον ἡεβ8. 1224 514,30 κατελύθη ΠΕΙῸ. 1811."88, 1812 }81. τῷ ᾿Ολυμπίν οἰκοδά- 
89. οἱ μὲν πειθῶς δέονται, οἱ ὁὲ βίας ΜΎδ. 1009 517. πί- μῆσις ΠΕῚ1. 1818 "28. 
στει ἀκολυθεὶ τὸ πεπεῖσθαι, πειθοῖ δὲ λόγος Ψγ8. 428.328. πειστιχκός. τῶν ἄλλων (τεχνῶν) ἑκαστη περὶ τὸ αὐτὴ ὑπο- 
μαλακῶς προσῆκται πρὸς τὴν πειθυὺ τῶν πολλῶν Μλ8. 1014 κείμενόν ἐστι διδασκαλικὴ ἢ πειστική Ῥαῶ. 1855 ν29. 
νά, τελεσφόρον τὴν πειθυὺ τῶν λόγων κατέστησεν (ΑἸοἰά6.) πελαάγιος. τῶν θαλαττίων (ζῴων) τὰ μὲν πελάγια τὰ δὲ 
Ῥγϑ. 1406 834. 86 αἰγιαλωδη τὰ δὲ πετραῖα Ζια!. 488 "7. καρκίνοι πελάγιοι, 

πεῖνα. ἐπιθυμία ξηρῶ ἢ θερμῶ Ψβϑ. 414}11 (οὗ 100 ῬΆτγα ᾿ ἡ τευθίς, ὁ τεῦθος πελαάγιόν ἐστιν Ζμὸ 8. 684 56. δ. 679. 
499). 414. Ζιδ1. 624 3582. --- τῶν ἰχθύων οἱ πελάγιοι δπαπιο- 

πεινὴν ἢ ῥιγῶν Πβ1. 126155. ἀλγὲν ἢ πεινὴν ΗΎΤ. 1118 γδηΐαν ΖιζῚ7. 510 28. θ19. 602 416. 18. 598 212. πελα- 
Ρ29. πεινὴν ἢ ὀνψὴν σφόδρα ΟβΙ18. 295 582. Ἰάσων ἔφη γιοι, ἀἰθὺ πρόσγειοι Ζιθ18. 598 832, 9. (37. 621 518. ἢ 808. 
πεινὴν ὅτε μὴ τυραννοῖ Πγά. 1277 524. διὰ τί ἧττον ἀν- 388 1580088, οὗ 8ὅ. ε 

ονται διψῶντες ἥ πεινῶντες πκηδ. 949 "20. 8. 949}82. πέλαγος. ῥέυσα ἡ θάλαττα ᾧαίνεται κατὰ τὰς στενότητας, 
μὴ λίαν κατεχόμενοι τῷ πεινὴν Ζιθθ. 695 315. διὰ τὸ πει- εἴ πα διὰ τὴν περιέχυσαν γὴν εἰς μικρὸν ἐκ μεγάλωυ συνα΄- 
νὴν Ζιι4 8. 631 826. περκνόπτερος πεινὴ ἀεὶ ἡ βοᾷ ἢ μνυ- γεται πελάγως μβ1. 884 "1. ὁ ᾿Ωκεανὸς ἀποκολπύμενος 
βΐζει Ζιι82. 619 48. τρία ποιεῖ πελάγη, τό τε Σαρδόνιον ἡ τὸ Γαλατικὸν ὼ 

πρινητικός γεβδ. 1222 3586. 86 ᾿Αὐρίαν κϑ. 393 221, πέλαγος τὸ ἔξω τῆς οἰκυμένης ᾿Ατλαν- 
πεῖρα. δοπὶ γυμνασία, σκέψις τθ5. 129 525, 38. 11.101525. τικὸν τε ὼ ᾿Ωκεανὸς καλεῖται κϑ. 398 316. νῆσοι μεγά- 

πεῖραν λαμβάνειν (ορρ δεικνύναι) τι 11. 1171 "4, 172 528, λοις περικλυζόμεναι πελάγεσιν κΞϑ8. 892 Ρ29, 398 211. χυ- 
39. 84. 188 "2. οὗ ηεη2. 128118, 86. ἤδη εἰληφέναι τύτυ ματα ἐν τοῖς βαθέσι πελάγεσιν, ἐν τοῖς μικροῖς ἢ βραχέσιν 
συμβέβηκε πεῖραν Ζιθῶ. 590.324. πεῖραν ἔχειν ανά. 4132 381. πχΎ!. 981 585. 24. 984 525. 11. 988 θδ. εἰ ἐν τῷ πελαγει 
τύτων ὥπω πεῖραν ἔχομεν ἀξιόπιστον Ζγβδ. 141381. δ10. 5 φαίη ἁμιλλᾶσθαι ἄρματα (οχθταρίαπι πιϑηϊδβοϊ τη θπᾶδοῖ!) 
1114. πεῖραν δεδωκέναι ρ80. 1488 081. --- ἀπεδοκιμασθη 86. 980511. 
διὰ τῆς πείρας Πθ6. 1841 5317. τὸ ἡρωικὸν μέτρον ἀπὸ τῆς πελαργικὸν τεῖχος 8851. 1588 Ρ28. 
πείρας Ὥρμοκεν ποϑ4. 1459 082. ἐκ τῆς πείρας ὀῆλον πκεΒ. Πελαργοί (οοπιοοάϊα Ατἰβίορμδπῖ8). ᾧ ἔτει οἱ Πελαργοὶ ἐδι- 
988088. --- εὐλόγως βασανίζεται ταῖς πείραις τὸ τῶν ἀνὸρὼν δασκοντο Υ δ8δ. 1518 020. Μοίποικα ἔν οοῃ ΠῚ 1128. 

, » νΝ ἧς -.γν « « Ψ.. -οἴ , . Α ᾽ ,ὔ - Ἵ Ὶ 

σπέρμα εἰ ἀγονον ἐν τῷ νδατι Ζγβι. 141858. ἡ τῶν ἄτέκνων 45 πελαρηὸ ς. ΓΟίδυζ ᾿πῖον τὰ εὐθυωνυχα. φωλεῖ, περι τας 

ὼ γονίμων γυναικῶν τοῖς ἐναλείμμασι πεῖρα πὸ 2.816 18. λίμνας ὼ τὰς ποταμὸς βιοτενει. ὁ καλιέμενος κόραξ ἐστὶ 

Πειραιεώς Ῥβ24. 1401521. Ἱππόδαμος κατέτεμε τὸν Πει- τὸ μὲν μέγεθος οἷον πελαργός, πλὴν τὰ σκέλη ἔχει ἐλάττω 
ραιὰ ΠΙ8. 1267 "28. οἱ τὸν Πειραιᾷ οἰκῶντες δημοτικοί Ζιθι6. 600 3419. 8. 598 "8, 19. οτίρϑηο 810] πιράθίαν, ὅτι 

Πε8. 130811. Αἴγινα λήμη, Σηστὸς τηλία τὸ Πειραιέως ἀντεκτρέφονται θρυλεῖται παρὰ πολλοῖς Ζιι 8. 612 482 (εῇ 
Ῥγ10. 1411514, 1δ. ἀγορανόμοι, σιτοφύλακες, μετρονομοι το ΒΘΟΚπὶ δὰ Απὶ Οαγγεὺ ῥ 71). 18. 615 "28. βϑγρθηθθδυβ νὸ- 
ἐν ἄστει. ἐν Πειραιεῖ ἢ 409. 16461. 411. 154614. 412. βοιπίαν, οἱ Θετταλοὶ τιμώσι τις πελαργὸς καὶ κτείνειν καὶ νέ- 
1546 527, 82. μος θ28. 832 15 Βεοίκπ.. (Βοάϊα λέλεκας Εἰ 52. [πὰ 164. 

πειρᾶν. εἰ ἐπείρασε, ᾧ ἔπραξεν Ῥβ19. 1892 Ῥ27. 81. --- πει- Οἰοοπία 8188 Ο11 282. 80 160, 180. ΑΖΙ1104, 85.) 

ρᾶσθαι. ἐν ἄλλη ζὴν χωρᾳ ὁ δύνασθαι (τὰς Πυρρίχας βθε)" πελειας. ἄδβον, ὠπαίρυσι ἢ ὦ χειμάζυσι Ζιε1 8. 544 νὼ Αὐδ. 

καίτοι πεπειρᾶσθαί τινας Ζιθ1. 595 021. πεπειραμένοι λέγο- 8556 612. 597 08. (Ἰἰνία ΟαΖαθ, ὑαττ ]ϊα 56 4116. 16 ρίρθοῃ Ὀἰβθῖ 

μὲν μβ8. 858}18. ὅτι ἂν ὀδξη πειρωμένοις ἄμεινον Πγ 1.8. Βεϊοῃ ΥἹ 21, ΟἿ1 641. 16 ρίρβοῃ ἀθ8 ἴοὰγβ Ββπιὶ δὰ Οτὶ- 
1287 528. --- πειρῶνται μιγνύναι. φυλάττειν 4] Πε4.1804 8481 612. ΟοἸυπιῦα οὐπαβ ἃ 44, Μ 800. 80 186, 104, ἱπ᾿ 
515. 7. 1307511. 8. 1808 232. ὃ7. 1298541. Ρβ28.1399 ἱποοῦ τοὶ ΑΖΙ1105, 88}.) 
421. μβ8. 366"27. ἐπειραθη ὁϊορύττειν μα. 14. 852 24. πέλας. τὰὶς πέλας, ορρ ἑαυτυς, βλάψει ὶ ἑαυτὸν ὴ τὸς 

φανερὸν ἔσται πειραθεῖσιν ἰδεῖν Μκϑ. 1064 "81. πειραθέντες 80ὺ πέλας Ηι8. 1169 514. θεωρεῖν μᾶλλον τὶς πέλας δυνάμεθα. 

εἰπεῖν ΟὝ8. 807511. πειραθῶμεν εἰπεῖν Ζμα δ. 646 52. ἢ ἑαυτύς Ηἰϑ. 1169 084. οἵ ὁ πέλας, βλαβερὸν τῷ πέλας αἹ 



ὅ16 Πελασγοί 

Ηδδ. 1128 .5"88. ι6. 11671}}18. οἱ πέλας, ἄρχειν τῶν πέλας 
τὰ συμβαίνοντα τοῖς πέλας 4] Πη2. 1825 486, Ῥ (Βγη τῶν 
πλησίον 525). Ηβτι. 1108}2. δ18. 1121}19. 

Πελασγοὶ ἐκπεσόντες ἐξ ΓΑργυς θ81. 88610. 
πελάται ἀπὰδ ποαθὴ μδθοδηῦ 6.851. 1581 7. 
πελεκάν. 

146. ΑΖ.1 104, 86.) 

1. τϑίοσίυσ ἱπίοσ τὸς ἀγελαίυς Ζιθ12. 591 "29. 
(βοάϊα πελακάνι τοὶ σακαῖς οὗ πὰ 168. ρ]αἴδϑ γϑ] ρ]δίβ! θα 
Ρ] μη οἱ Οἰεθτγοιὶ. Ῥοἰθοβῆυβ ΟΥΒραΒ. γϑὶ οποογοΐδ]υβ.) -- 
3, οἱ ἐν τοῖς ποταμοὶς γινό, μένοι Ομ ϑιηδϑ αυομηοᾶο οἀδηΐ, 

φαοιοάο ταϊρτοηὶ Ζιθ12. 591 39. (10. 614 27. θ14. 881 10 
θ10 Βοοκηι. (ρἰδίθα ὅδζαο οὺ 864]ρ. ἕοτὺ Ῥ] ἴδ] θα ἰθασθ- 
τοὐϊυθ8 θην ἂν θ66ὅ. ΗΠ] 396. Βγαμπᾶϊ ἄθβοῦ οὖ ἰθοῃδδ 
δ ΓΟΒΒ ᾿ ὅ8, ὅ4. 6601] 6106. 811 7684, 488. 80. 80 166, 

πεντεκαιδεκάπηχυ 

πένεσθαι, ΟΡΡ πλυτεῖν Πὸ 4. 12391}71, Ηδ 8. 1121 "5. ὁ πε- 
νόμενος, πλῦτον ἄριστον νομίζει Ηα2. 1096 "24. 

πενεστεία ἥ Θετταλῶν Πβϑ9. 1269 381. αἱ παρ᾽ ἐνίοις εἷλω- 
τεῖαι ὸ πενεστεῖαι ὼ δυλεῖαι Πβό. 1264 486. 

δ πενέσται παρὰ Θεσσαλοῖς, σοπὶ παρὰ Λακεδαιμονίοις εἴλω- 
Τες, παρὰ Κρησὶ κλαρῶται [544. 1568 "2. 

πένης. οἱ πένητες τίνων ἐπιθυμᾶσιν Πδ 11. 1295 580. 18. 1291 
5θ, ΟΡΡ πλέσιοι, εὔποροι Πὸ4. 1290 588, 87, 88. βῖ. 1266 
ῬΑ, πένης ἐκ ἄν εἴη μεγαλοπρεπής Ηδ4. 1133 526, ἀν- 
θρωποι σφόδρα. πένητες διὰ τὴν ἀπορίαν ὦνιοι Πβ7. 1210 
δ10. φαῦλον τὸ πολλὲς ἐκ πλυσίων γίνεσθαι πένητας Πβ1. 
126018. 

Πενθαλίδαι ἐν Μιτυλήνῃ ΠΕΙῸ. 1811 Ὀ27. 
Πενθεσιλείας τύμβος ᾿Αμαζονίδος, 8971. 1578 48. 

πέλεκυς, οχοπιρίατα ὀργάνν τεχνικϑ ψβι. 412}}18 (σὲ “πε το Πενθεὺς ἐσομένης συμφορᾶς ἐπυίνυμος (ΟΒαογαπιοῦ ἔτ 4) 
λέκει εἶναι). μαι. θ41 49, θ43.510. ὅτω σκληρὸν ὥστε 
πελέκει 9 δύνασθαι διακόπτειν Ζικῖ. 63811. ὁ πέλεκυς 
γίεται σφήν μχ19. 858 22,10. Τενέδιος πέλεκυς ἢ 551. 
1669 521, 25, οὗ παροιμία. 

Πελιάδες ηεβϑ. 1228 νά. 
Πελίας. ὁ ἐπὶ Πελίᾳ ἀγών 594. 1514 "82. 
πελιδνός. οἱ ῥυγῶντες πελιδνοὶ γίνονται πη1. 8871 "10. γαλα 

πελιδνότερον, Ζιγ21. 528 29. 
πελιδνῶν, τοῖς πρεσβύταις μάλιστα πεμιδνῶῦται ἡ σάρξ πηϊ. 

88118. 

πελίω μα. οἴδημα ᾧ πελιώματα λαμβανυσιν αἱ πληγαί πθ14. 
8911. 

Πελλήνη. ο οἱ ἐν Πελλήνη μαστροί ἢ 526. 1564 "42. --- Πελ- 
ληναίων πολιτεία ἢ 528. 

35 πενιχρῶς. ἐδὲν ἡ 

Ῥβ28. 1400 "24. 
Πένθιλον Σμέρδις διέφθειρεν κἐν Μιτυλήνη) Πεῖ0. 1811}29, 
πένθος. ἐν τοῖς πένθεσι ἢ θρήνοις ἐγγίνεταί τις ἡδονή Ῥα11. 

1 8 70 528. 

30 πενία. μεγίστη διάστασις πενία ὶ πλῦτος Πε8. 1808 "16. 
δημοτικὰ ἀγένεια, πενία βαναυσία Πζ2. 1811 40, οἔ γ8. 
1219 "40. ὴ πενία στάσιν ἐμποιεῖ ὼ κακυργίαν Πβδ6. 1269 
11, διὰ τί ἡ πενία παρὰ τοῖς χρηστοῖς μᾶλλον πχθά. 
9580 ν9. 

φύσις ποιεῖ πενιχρῶς Πα2. 1252 8. 
πεντάγωνον τὴν ἡ καρδίαν ὁ ὁ ἀκανθίας ἔ ἔχει 298. 1529 818. 

πενταδακτυλος. πόδες πενταδαίκτυλοι Ζιβι. 498 484,"8. 
Ζμδιο. 688 54, 9. (ὁ ἐλέφας) ἐστὶ πενταδάκτυλον 2ιβι. 
491024. πενταϑάκτυλος ὧν ὁ πορφυρίων τὸν μέσον ἔχει 

πέλλος. ἐρωδιῶν γένος, οἷ τιογθ8 ἄθβοῦ Ζιι1. 609 Ρ22. 18. 80 μέγιστον 7212. 1521 8540. 
610588. (ρυ]108 ὙΒοπῖδ6. οτί Ατάθα οἶπϑγθα δὲ. Οὐ. 
Κ 9471, 1. 80.150, 1832. ΑΖΙ1 92, 84". οἵ Ὁ 11 415. 51 
15. 1.4 149.) 

Πελόπειος. Πελοπείας (Πελοπίας Α“ ΝΟ Κ) χθονός ((ὰ νϑεβὰ 
Ἑατγίρίάθο ἢ 519, ϑορβοοῖ ρθγ ϑιτόγθπι δάβογὶρίο) ῬΎ 9. 86 
1409 "10. 

Πελοπόννησος μα18. 8512. Πβ10. 1271 588. Ὑ8. 1216 
427. Ῥγ9. 140912. 6121. 842 "26. περὶ Πελοπόννησον 
Ζιθ8. 598511. (831. 0181. τῆς τραγῳδίας ἔνιοι τῶν ἐν 

πεντάδραχμα συναλλάγματα Πδ16. 1800 588. 
πενταετηρις. διὰ πενταετηρίδος ΠεβΒ. 1308 "1. θ178. 841 

4, οὗ πεντετηρίς. 
πενταέτηρος. (βῶν) ἄρσενα πενταέτηρον (ἤοτα Η 815) Ζιζ 

21. 515 "6. 

πένταθλος πεϑ. 881 "8. ἀοῇ Ραῦ. 1861 526. 
κάλλιστοι Ῥαδ. 1361 10. οἱ πένταθλοει 
ἔχοντες τὸς ἀλτῆρας Ζπ8. 105 516. 

πεντάκις ἢ ἑξάκις. Ζιζι4. 568.417. 

οἱ πένταθλοι 
ἄλλονται πλεῖον 

Πελοποννήσῳ ἀντιποιῶνται πο8. 1448 38ῦ. --- Πελοπον- “0 πεντακλίνυ τὸ μέγεθος θ121. 843}021. 
νήσιοι 09... 1429}18. 

Πέλοψ. ὁ ἐπὶ Πέλοπι ἀγων 594. 1514 084. 
πελταστής 4560. 1552 "44. 
πέλτη, ἀσπὶς ἴτων ὑκ ἔχυσα ὑδ᾽ 

Α1,. 18. 

πελωριὰς τῆς Σικελίας κρόκυ εὔφορος θ111. 840 "28. 
πελώριος. συγγνώμη ὀργιζομένῳ κακὸν φάναι ἐρανόμηκες ἢ 

πελώριον εἰπεῖν ῬγΊ. 1408 }18. 
πέλωρος. Δυκόφρων Ξέρξην πέλωρον ἄνδρα (ὀνομάζει) Ργ8. 

1406 38, οἵ Λυκόφρων. Ρ 439 49. 
πεμπάς. ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγείς (Ρ]αὐ τορ ΥΠΙ 

8460) Πε12. 1816 46. 

πέμπειν. εἰπεῖν πρὸς τὸν πεμφθέντα κήρυκα Πγ18. 1284 
428. ἐὰν μὴ πάντα τὰ πεμπόμενα καταναλίσκηται ΣΕ 

ἐπίχαλκος ἢ 456. 1558 

πεντακόσιοι Πβ9. 12710380. 
15640}17. 

πεντακοσιομέδιμνοι ᾧ ζευγῖται Πβ12. 1214 519. 850. 
1587 416. 24. 

ἡ βυλὴ τῶν πεντακοσίων 815. 

4“ πεντάμηνοι ὄντες τὴν ἡλικίαν ἰχθύες Ζιζ τά. ὅ68 412. τὰ 

μὲν τελεόγονα τῷ χρόνῳ ἔτεκε, 
δ8ὅ 519. 

πενταξαὶ στιγμαί Μμ2. 1010 "88. 
πενταπλάσιος. τὴν ὑσίαν γίνεσθαι μείζονα μέχρι πέντα- 

πλασίας Πβ6. 1265 22. ὑσία πενταπλασία τῆς ἐλαχίστης 
Πβ1. 1266 6, 

τὸ δὲ πενταΐμηνον Ζινά. 

πενταρχίαι (Οδγιμαρ) Πβιτι. 1218.518. 
πεντάς. ἐκ ὃύο πεντάδων ἢ δεκάς μι. 1082 52. 
πενταχὴ διήρηται τὰ περὶ τὸν τράχηλον Ζιδ. 526 "8. 

1424.51. 89. 1446 ὃ, --ς- θυσία τῷ Διὶ συντελεῖται, ἐν ἢ το πέντε. οἱ πέντε ἀστέρες (κι πλάνητες) μαβ. 848 481. τὸ διὰ 
πέμπυσιν αἷγά τινα θ181. 8441. 

πέμπτος. ὁ πέμπτος δάκτυλος Ζμδιο. 6887. πέμπτη πο- 
λιτεία Πὸ1. 129839. ἕν, ἄλλο, ἕτερον, τέταρτον, πέμπτον 
Πδ16. 1800 "22. 

πέμψις. ἀνεγνωρίσθη ἐκ τῆς πέμψεως τῆς ἐπιστολῆς πο11- δ0 
145256. 

πέντε, ἀϊδὲ διὰ πασῶν, διὰ τεττάρων αιἽ. 448 89. πιθ11. 
918.0871. τὸ διὰ πέντε ἐν ἡμιολίμ λόγῳ πιθ28. 919 Ὀ7,10. 
85. 920 481. 41. 921 2 (γα δι᾿ ὀξειῶν δ1). 

ἈΔ ΤΕ ΕΊ δ ΕΝ Ὲ ἐν μετὰ τὰς χειμερινὰς τροπάς πκς12. 941 

14. 

πεντεκαιδεκάπηχυ τῷ μεγέθει ἱμάτιον 696. 8.88 531. 



πεντεσύριγγος ἢ 

πεντεσύριγγος. ἐν πεντεσυρίγγῳ νόσῳ δεδεμένος (εἴ Πο- 
λύευκτος) ΡΎΙΟ. 1411 422. 

πεντετηρίς. πεντετηρίδας διοικῶσιν 
037, οΥ πενταετηρίς. 

πεντέτης ἣ ἑξέτης ὁ ἐλέφας βαίνει Ζιε1 4. 546 "8. 8 
πεντήκοντα ἐτῶν ἀριθμὸς ἔσχατος τῆς γεννήσεως γυναιξίν 

Πη16. 138 39. πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν ἑκατὸν λίπε δῖος Αχιλ- 
λεύς τιά. 166 "87, οὗ ᾿Αχιλλεύς ρ.181 "4. 

πεντηκοντάδραχμος. παρεμβάλλειν τοῖς ἀκροαταῖς τῆς 
πεντηκονταδραάχμε (Ρτοάϊουβ ἰᾳ8810) ΠΎΙ 4. 1415}16. 10 

πεπαίνω. ὑδὲν ὑγρὸν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ πεπαίνεται ἄνευ ξηρῷ" 
ἐκ λεπτῶν ἀεὶ παχύτερα γίνεται πεπαινόμενα πάντα μὸ 3. 
580 3588, 25. ὅταν τὰ σῦκα ἄρχηται πεπαίνεσθαι Ζιεῖ. 541 

534. τινὲς καρποὶ ὀξέως πεπαίνοντα!ι φτα δ. 820 Ἐ12. ἄμ- 
πελος τῶν καρπὼν τὲς μὲν πεπαίνει, τὰὺς δ᾽ ὀμφακωδεις 
ἔχει θ1681. 846 "1. τὸ πολὺ ἔργον πεπάνθαι, τὸ ἐξ μέτριον 
ῥᾷον πκ20. 92ὅ 518. 

πέπανσις. περὶ πεπανσευς μὸ3. 819 12. 8. 880.311-80. ἡ 
τῆς ἐν τοῖς περικαρπίοις τροφῆς πέψις πέπανσις λέγεται μὲὸ 8. 
880 412. καρπῶν πεπάνσεις κθ. 399 328. τὸ ἄρρεν φυτὸν 30 
ἐττι ταχύτερον εἰς πέπανσιν φτα 1. 821 "25. --- ἔστιν ἡ 
φυμάτων ᾧ φλέγματος πέπανσις ἡ ὑπὸ τῷ φυσικὃ θερμῷ 
τῷ ἐνόντος ὑγρῶ πέψις μδϑ. 380.521. 

Πεπαρηθία, οτδίϊομ!ϊβ ποιβα Ρβ28. 1898 "82 ϑρᾳὶ. 
πεπειρότης. βραδύνει, τελειῶται καὶ πεπειρότης φτβ1. 821 321. 35 

10. 829 "9. 
πεπειρῶσθαι. πεπειρῶνται οἱ καρποί φτβιο. 829 88. 
πεπερασμενάκις ΑὙΖ21. 82 "82. 
πέπερι πολὺ μὲν ὃν τὴν κύστιν λύει, ὀλίγον δὲ τὴν κοιλίαν 

πα48. 864}12. --- εἰς τὸ τ τρία μόνα (ὀνόματα τελευτᾷ), 80 
μέμι κόμμι πέπερι πο31. 1458515. ΟΥΜΟΡ Ῥᾶγ 200. Ραΐμ 
1{294. (ΡΊροῦ 80 οἵ Ετδδβ 266.) : 

πεπλανημένως Ζικι. 604518, 17, ν πλανᾶσθαι. 
πεπλασμένως λέγειν, ορρ πεφυκότως Ργ2. 1404}19. οὗ 

Φ 

πλάττειν. 88 

πεπνυμένος ἀνήρ (Ηοπι δ304) Ργ17. 1418 58. ἀληθὴς ἢ 
καθ᾽ Ὅμηρον (Ὑ 828) πεπνυμένος ἡεΎΪ. 1284 58. 

πεπρωμένη διὰ τί λέγεται ὁ θεῖς κτ. 401}10. 
πεπτικός. τὸ θερμὸν πεπτικόν Ζμὸϑ. 671 582. τὸ πρῶτον 

πεπτικὸν μκῦ. 466 }82. δυνάμεως ὅρος ᾧ ἀδυναμίας τὸ 40 
πεπτικὸν εἶναι ἣ μὴ πεπτικὸν τῆς ὑστάτης τροφῆς Ζγδὸ1. 
1686 482. θερμὴν ἔχειν τὴν κοιλίαν ἢ πεπτικωτάτην ΖγΎΥ]. 
149 Ρ24. ἐν τῷ χειμῶνι πεπτικώτεροι ὼ ὑγιεινότεροι κου 
ἐσμέν) ἡμῶν αὐτῶν πα28. 862}19. οἶνος τῇ θερμότητι 
πεπτικὸς τῆς ὑγρότητος πκββ8. 980 }80. 45 

πέπων. σίκυοι πέπονες πκ83. 926 Ρά. --- πέπονα τίνα λέγεται 
μεταφορᾷ μδϑ. 8805171. 

περ ἰηαϊογάσηι ἀϊδυϊποιϊτη βογιρύαπι δχβι ϑίασ, σνϑὶαῦ τοσῦτον 
ὅσον περ ἀρετὴς Πη]. 1828 "22. 

οἱ ἱεροποιοί δ 404. 1545 

- 

πέρας διϊ 

022. αἰδοῖον ἀπὸ τύτων περαῖνον εἰς τὸ ἔξιυ Ζγα8. 118 "28. 
ὁ πόρος ταϑτη περαίνει ΖΎεΣ. 181 325. ἡ περαίνει ἡ ῥάχις, 
τὸ δέρμα Ζιγ1. δ16"85. Ζμβ1δ5. 668 "21. οἱ πόροι καὶ πε- 
ραίνασιν Ζια 11. 491510. --- τὸ πεπερασμένον ἀεὶ πρός τι 
περαίνει. ὥστε ἀνάγκη μηδὲν εἶναι πέρας, εἰ ἀεὶ περαίνειν 
ἀνάγκη ἕτερον πρὸς ἕτερον ᾧγά. 208 Ρ21. περαίνειν πρὸς 
ἄλληλα, ἐκ ἔχειν πρὸς ὅ τι περανεῖ δ 8. 911}8, 8. --- 
Ὡ. ἴγδπβ α. ὅταν μὴ περανη ἐκεῖνο ὃ ἕνεκα ἐπεφύκει Φβθ. 
197 546. φθ. 818516. ὑδὲν περαίνεσιν οἱ μὴ δεινοὶ εἰπεῖν 
Ῥα12. 187851. ἡ τραγῳδία δι’ ἐλέν ὦ φόβιυ περαίνυσα 
τὶν τῶν τοιώτων παθημάτων κάθαρσιν ποθ. 1449 Ρ21. ἔνια 
διὰ μέτρων μόνον περαίνεσθαι ὁ πάλιν ἕτερα διὰ μέλως 
ποθ. 1449 080. τὸ ἔργον περαίνεται Ζμβῖ. 652015. κινή- 
σεις περαίνονται, περαίνονται διὰ τῷ ἕλκειν ἢ ἀνιέναι Φδ]14. 
228 6. Ζμγά. 666 "14. ΒοΙηδγβ Οτὰς 188. τὸ ἐν τῇ γε- 
νέσει περαινόμενον πὸ 18. 818 328. λεκτέον ἵνα περαίνηται 
τὸ ἐφεξῆς Ζια1δ. 494424. ὁ συλλογισμὸς (ὁ δεικτικὸς 
συλλογισμὸς, τὸ πρόβλημα) περαίνεται, περαίνεσθαι διὰ 
ὄχήματός τινος, διὰ πτωσεών τινων, ἐν σχήματί τινι, δει- 
κτικῶς, διὰ τῷ ἀδυνάτυ. ἐξ ὑποθέσεως. ὁιὰὶ τῆς ἀντιττρο- 
φὴς. διὰ προσυλλογισμῷ Αἱ Αα7. 29 "81, 84 (βγη τελει- 
σθαι 480, 83). 21. 89 "29. 28. 41 221, 8ὅ. 25. 42 220, "δ. 
26. 42 080. 82. 4110, 18. 44. 60 329, 82. β171. 65 "7. οὗ 
συμπεραίνεσθαι. (περαίνεσθαι οἰ συλλογισμός ἀϊδὲ 2 1 
Ρ 488.) οἱ διὰ τῷ ἀδυνάτα περαίνοντες Αα28. 41 328. -- 
ὃ. πεπεράνθαι, ἱ α οοτἰϊΒ βηΐθυδ, βῖνα τη ρηϊ λυ πΐ8 βῖν πασηθσγὶ, 
οἰγουτηβουίρίαπι 6886. ὧν ἐστὶν ἔσχατα, ἀνάγκη πεπεράνθαι 
τὰ ἐντός αιθ6. 445 528. ξ 4. 978 18. τὸ ὅλον πεπεράνθαι 
μεσσόθεν ἰσοπαλές (Ῥατὰ 104) ΦΎΘ. 201 216. (πεπεράσθαι 
ΘΧΒΙ ον Σ 8. 9711 "8, βρὰ 50}1 4. 978 316, "2, 7,18. 15 
βου δθηάσπι πεπεράνθαι.) πεπέρανται ὁ ὠρανός, τὸ κύκλῳ 
φερόμενον σῶμα Οαδ. 213"4, 211 021. τὸ ἅπτεσθαι ὶὶ τὸ 
πεπεράνθαι ἕτερον ΦΎΒ. 208 311. πεπέρανται τὰ εἴδη ἢ 
χρώματος καὶ χυμϑ αὶ φθόγγων αἰθ. 445 "21. ἣ μὲν ἄπειρα, 
ὐκ ἐπιστητά, ἢ δὲ πεπέρανται, ἐπιστητά ΑὙ24. 8858. --- 
πεπερασμένος. πεπερασμένον μέγεθος, σῶμα. ἐκ ἐνδέ- 
χεται ἄπειρον εἶναι δύναμιν ἐν πεπερασμένῳ εἴτι Φθ10. 266 
νΩ28, 8123, 325. α4.187088. ΟαἿ. 215 22. β19. 298 410. 
ΜλΊ. 1078 48. εἰ οἱ τόποι ὡρισμένοι ἢ πεπερασμένοι Οαθ. 
218.314. εἰ πεπερασμένοι οἱ τόποι Φγ δ. 205 481. ΜκΊ0. 
1061 428. ταῦτα πεπερασμένυς διέστηκε τόπυς ἀλλήλων 
μα2. 889.ν26. εἰ ληφθείη ἐπὶ θάτερα πεπερασμένος ὁ χρόνος 
Φζ2. 288}12. ἀρχαὶ πεπερασμέναι, ἄπειροι Φα3. 184 "18. 
πεπερασμένα ἢ ἄπειρα Φθ6. 2599. ΜΑ6. 987515. α2. 
994216. τῶν αὐτῶν συμβαινόντων ἀεὶ τὰ πεπερασμένα 
μᾶλλον ληπτέον ᾧθ6. 259."10, 11. αθ. 189 51ὅ. 

περαιᾶν. τὸ πνεῦμα περχῶται πρὸς τὸν ἔξω τόπον ακ 800 
419, --- ἡ ψυχὴ διὰ φιλοσοφίας ἐπεραιώθη ἢ ἐξεδήμησεν 
ΚΙ. 591812. 

πέρα. τυύῦτυ μὴ πέρα προβαίνειν Πζά. 1819 "14. πέρα στέρ- 50 πέρας ᾧ τέκμαρ ταύτον ἐστι κατὰ τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν Ῥαῶ. 
ἔαντες, πέρα μισῶσιν (ἔν ὑτᾷ δάοβρ ὅ8) Πη7. 1828 116. 

περαίας (Υἱ παρέας, 81 δ10. [ὼ}Ὁ τοὶ 487) 5 πρόσγειος, 
βόσκεται τὴν ἀφ᾽ αὐτῶ μύξαν, διο ἡὶ νῆστίς ἐστιν ἀεί Ζιθ2. 
591 828 Αυῦ. οἴ 299. 152919. (ΜΡ 8ρ ΑΖΙ[ 180,81. 
ΕΥ̓ Ο ΠῚ 618. Καὶ 860, 3.) ν κεστρεύς ῥ 8385 352. 586 

περαίνειν. 1. ἰηὺν οἱ ὀφθαλμοὶ περαίνυσιν εἰς τὸν ἐγκέφαλον 

Ζια11. 492521. πόροι περαίνοντες πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, κι- 
νήσεις περαίνυσαι πρὸς τὴν καρδίαν βὶπι Ζιὸ 8. 588 Ρ2. Ζμγά. 
866.18. Ζγβθ. 1448. αν12. 416 528, πιγδ. 908 427. 
τέλος τι πρὸς ὃ ἡ κίνησις περαίνει μηδενὸς ἐμποδίζοντος 60 
«μαι. 641 586. τὰ πρὸς τὸν σκοπὸν περαίνοντα ηεβ11. 1221 
Υ. 

1851 9. πέρας, ἄπειρον ΜΑ 8. 990 58, οἵ Πυθαγόρειοι. --- 
πέρας ποσαχῶς λέγεται Μὸ117 ΒΖ, τοσαυταχῶς, ὁσαχῶς ἡ 
ἀρχή, ἢ ἔτι πλεοναχῶς Μϑ11. 1022 513, ορρ ἀρχή: καὶ 
συνάπτει τὴ ἀρχὴ τὸ πέρας Φθ8. 264 027. οοπὶ τέλος: τὰ 
ἀνομοιομερὴ (ἀϊδι᾿ τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁμοιομερὴ) ἤδη τὸ τέλος 
ἔχει ἢὶ τὸ πέρας, ἐπὶ τῷ τρίτα λαβόντα τὴν σύστασιν ἀριθμῶ 
Ζμωβι. 6468. οἵ ΖγΎγ10. 160 384. τελειῶσαι ἢ ἐπιθεῖναι 
τὴ γενέσει πέρας Ζγὸϊ. 1104. τύτων (τῆς γενέσεως ὼ 
τὴς φθορᾶς) ἔχυσι τὸ πέρας τὴς ἀρχῆς ἢ τῆς τελευτὴς αἱ 
τύτων κινήσεις τῶν ἄστρων Ζγδιο. 1711 029. πέρας ἐν με- 
γέθει ᾧ πλήθει ἐγγίνεται ξ 4. 918418, τὰ τῷ σώματος 

ΠάΔὰ 



δ18 περατὲν 

πέρατα, πέρατα ἢ διαιρέσεις (ἰ 6 ἐπιφανειαι, γραμμαί, 

στιγμαΐ) Μβδ. 1002 "10. ζ3. 1028 Β16. κῷὩ. 1060 816. 
νϑ. 1090 δῦ. Φδι. 209"9. ἡ χοοιὰὶ ἐν τῷ τῷ σώματος 
πέρατι, ἀλλ᾽ κὐ τὸ τὸ σώματος πέρας αι8. 439582. σύ- 
στασις νεφῶν γενομένη πρὸς τὸ ἔσχατον πέρας μβϑ9. 809 
417. ἄπειρον τῆς θαλάττης βάθος, ϑὸεὶς καθιεὶς . πέρας ἐδυ- 
γήθη εὑρεῖν μα18. 851518. ἐν τῷ σταϑίιυ ἀπὸ τῶν ἀθλο- 
θετῶν ἐπὶ τὸ πέρας Ἠα2. 1095 5. προορῶντες τὸ πέρας [ 

κάμνυσι πρότερον Ργ9. 1409 88. φοβερυΐτατον ὁ θάνατος" 

πέρας γάρ Ηγ9.1115526. χρόνος ὕκ ἔστιν ἐπ᾽ ὑδέτερον τὸ 
τὸ πέρας 0α12. 282 018. αἱ βλεφαρίδες ἐπὶ πέρατι φλε- 
βίων" ἧ τὰ φλέβια πέρας ἔχει τῷ μύκυς Ζμβιδ. 658 "21, 
22. αἱ ὑστέραι πέρατα φλεβίων πολλὼν εἰσίν Ζγβ1. 14ὅ 
529, τὸ πέρας τὸ αἰϑοίν, τὴς ὑστέρας Ζγὸ 4. 118.521. α8. 
11826. τὸ πέρας ἀδιαίρετον, ὁ τὸ πεπερασμένον ῷα 2. τ6 
188 "18. ζ. 2886.518. ὀδενὸς διαιρετᾷ ἕν πέρας Φὸ 10. 
218.228. τὸ πέρας περιέχον, ὁρ' ἴζον, τιμιώτερον τῶν μεταξύ 

Οβι. 28446. 18. 298 518, 14, 882. --- τῆς γνώσεως τὸ τί 
ἦν εἶναι πέρας Μὸ11. 1022 510. οὗἩ ΑὙ 24. 85}80. πέρας 
τ λόγος μεγέθυς ὰ αὐξήσεως τῶν φύσει συνισταμένων 30 

γ84. 4164171. τὸ νόμισμα στοιχεῖον ὼ πέρας τὴς ἀλλαγῆς 
ἐστίν Πα9. 125728. --- τῶν πρακτικῶν νοήσεων ἔστι πέ- 
βᾶτα ψαϑ. 401 524. οἵ Μαξ. 994 δ16, 14. Παϑ. 1251528. 
τὸ ἔργον αὐτῶν ἔχει πέρας, ὁ ὁὲ χρόνος ἐκ ἔχει μα 14. 
8ὅ8.518. -- τὴν προτροπὴν πέρατι ὄρισαι ρ38. 1439.588. 536 

περα τὃν. εἰ μὴ «περατένται αἱ ἀποὀείξεις ψα 8. 401 528. 

ἐρανῶ περιαγωγὴ ἡμέρᾳ ὴ νυκτὶ περατυμένη κθ. 899 32. 

ἀρχὴ περατυμένη Ἑλλησπόντῳ κῦ. 8398 827. πάντη πεπε- 
ρατωμένον κ3. 39115. διὰ τὸ πεπερατῶσθαι πάντα κί. 

401 ὑ10. τὸ αὐξάνεσθαι πεφυκὸς δεῖται τόπυ, ἐν ᾧ ἂν πλα- 80 
τυνθείη ἢ περατωθείη φτβι. 822 388. 

Πέργαμον͵ περὶ Λυδίαν. μέταλλα θ52. 834 528. 
πέρδιξ. ὁ 'πέρδιξ νοὶ τὸ τῶν περδίκων γένος 210. 1536 "46. 

Ζιαι. 488 νά τϑίοσίαγ ἰπῖος τὰ βαρέα Ἢ μὴ πτητικα, τις 

ἐπιγείσς. κονιστικες Ζιζ 1. 589 .81. 18. 618 "7, 18. ι8. 618 85 
"1, 614.382. 498. 6881. ΖΥΥ!. 749 518, τὰ ὀχευτικὰ νὰ 
πολύσπερμα τὴν φύσιν Ζγγ1. 151.520. β1.146}1, τὰ 
ἀφροδισιαστικά 210. 1821 58. Ζιαι. 4884, ι8. 618 025. 
εἢ ζ8. 864 "24. ι8. 614 5206, βγη οἱ μᾶλλον ὁ ὀχευτιχοὶ (Ζιζ9. 

, 

περι 

1562156. Ζιι8. 618 "14, 15 8]. ὁ ἡγεμὼν τῶν ἀγρίων, οἱ 
χῆροι Ζιιϑ. 614511, 1ὅ.,1 (Δεὶ ΠῚ 16. Αἴμθη ΙΧ 889). --- 
τῷ ἄκρος ἐκ τῆς ἀγέλης ἐκκρίνονται δι᾿ δῆς καὶ ἢ μάχης κατὰ 
ζεύγη μετὰ θηλείας, ἣν ἂν λάβη ἕκαστος Ζιιϑ. 613 "94, 
(τῶν ὀρνέων) τὰ δὲ πρὸ τῇ μάχεσθαι προκαλιέμενα (οἷον 
πέρδικες ἀὰ ααΖζα 5 ΡΙΚ Βδὰ Ααν, οἵα σταὶς οἵ ΒΩ Ζιὸ9. 
886527. ἔδπιίηδθ γ6] δυγὰ ἃ τηϑυὶδυδ ἤδηϊθ ῥγϑθρτιδηΐδβ 
βυαπῦ νϑὶ βυρεογνοϊδηθαιη δαῆδίι νϑὶ νοὺθ ἰδηΐαπι δυάῖα 
Ζιεδ. 8ὅ4126 Αὐὐ (εἴ ζῶ. 560 "14. Ηκγναὶ [10 ἀθ ρθῆ δὴ 
18, [ο βομη ΖΟΟΪ] ἀ68 Ταϊιηαᾶ 178, μονγ68 294). ηϊὰϊ- 
βοδίϊο ἱπουθαῦϊο δἀποαῦϊο μι] οτυηὶ οἱ Δαγεῖα ἄθβογ Ζιι8. 
618 (μθης Ζοοὶ ἀδν ἀγα Βύιῃ 844). αἱ κυήσεις ἡ αἱ τῶν 
οὐπηνεμίων ῳῶν συλλήψεις ταχεῖαι γίνονται Ζιζ2. 560 818. 
αἵ τ᾽ ἀνόχευτοι. ὼ αἱ ἰχευμέναι ΖΎΎΙ. 151 514. ἐν τὴ γῇ 

τίκτυσι,, νεοττεύυσιν ἐπὶ τὴς γῆς Ζιζ!. 5.59 πὰς ι8. θ14 481. 

δυο ποιῶνται τιὴν ψῶν σηκύς, ἢ ἐφ᾽ ὧ μὲν ἡ θήλεια ἐπὶ 
ὁὲ θατέρῳ ὁ ἄρρην ἐπῳαζει καὶ ἐκλέψας ἐκπέμπει (ν] ἐκ- 
τρέφει 5. Ρικ Ββι) Ζιξ 8. 264 421 Δα. οὗ ι8. 618 9. " 
ποιᾶνται νεοττιᾶς. διὰ τιν᾽ αἰτίαν ὅκ ἐν τι αὐτῷ τίκτυσι 

ὰ ἐπῳάζυσιν Ζιι8. 618 ὕγ, 15. τὰ μὰ λευκά, ὑπηνέμια. 
τίκτει ἐκ ἐλάττω ἡ ι΄, πολλάς δὲ ις΄, πολλα Ζιζ2. 559 
423,28. ι8. 618 "21. ΖΎΥΊ. 749 "17. αυοτηοάο τϑοθρία- 
φυϊα οἵ ονὰ ταιηΐδηῦ Ζι 8. 618}18, 26. 270. 1527 ". 
ἂν [μὴ] παρὴ ὃ ἄρρην ὰ ὅπως σωζηξαι ἀθρόα (μα). ἐκ 
ἔρχεται πρὸς αὐτά Ζιι8. 618 "29 ΡΙΚκ Αὐὐ. Ιο΄ οοττυρὶ οἵ 
α ΥΠ οὐ 49. ἸλθΓ 68 ἰμῦου 86 ἀϊπηϊεδηῦ οὔ νἱοἴαα δἰαπὺ γο- 
πδγοόῖι ραίΐ, οἱ τιθασσοὶ τὺς ἀγρίως ὀχεύυσι ὼ ἐπικορίζυσι 
Χ ὑβρίζυσι Ζιι8. 614.52,9. τὰ γιγνόμενα ἐκ πέρδικος καὶ ᾿ 
ἀλεκτρυόνος Ζγβ4. 188 082, -- δυοαρὶὶ τποάαπ, ὃ θηρευ- 
τής, θηρεύων πέρδιξ, ἡ θηρεύυσα ἄδει, πότε ἄχρηστος γι- 
νεται πρὸς τὰς θήρας Ζιι8. 614514, 10, 18. ζ2. 560 }14. 

οἱ ἔμπειροι, οἱ εἰς τὰς θήρας α ἀγόμενοι Ζι8. 614.519. Ζγγ1. 
181514. --- ἀΐδὺ οἱ τιθασσοὶ ᾧὶ οἱ ἄγριοι, οἱ μὲν κακκα- 
βίζυσι οἱ δὲ τρίζυσι Ζιι8. 614 49. ὃ. 58018 (Υ διρτε 
Ὁ 518 .547). (μοαϊο πέρδικα. 14. θατίαν6}16 Βοίοη Υ 18. ΟἹ] 
628. Τοῖγδο ρογάϊὶχ Καὶ 418. Ῥδγάϊχ στδθοα βγὰβ8 δὲ 189, 
111. ΚαΖι 10, 671. Ρογάϊχ οἴπϑῦθα γ8] ταῦτα ΑΖΎ 32. Ρετ- 

αἰχ σταροδ γ] βαχδῦ}β ΑΖΙ1104, 87. οΥἼ,ΘὴΖ 844. 1,πὰ 
124. οϑο ἂν Ε8 281 .) 

56411. --- ὁ πέρδιξ χερσαῖος, σχιδανόπυς ἐ ἐστίν, ἔχει πρό- 40 πέρθειν. βόύλει αὐτὸν πέρσαι (Ἰποοτίιβ νογθογατι [α808) ΡΎ1]. 
λοβον, ἀποφυάδας, ὄρχεις, πάμπαν ἀδήλυς, σφοδρα μεγάλυς 
πότε, μεταβάλλει τὸ χρῶμα 270. 1626 46. Ζιῤιτ. 808 
528, 609.521. 7γ1..51080. οἴζϑ. 564 "12. χϑ. 198 427.--- 
ΡἈΥΒΙΟΙΟΕ. κατεσθίησι τὸς κοχλίας Ζιι81. 621 51. ὄσφρησιν 
δοκεῖ ἔχειν ἐπίδηλον Ζιζ2. 560 δ16. οὗ Ζγγι. 151515. φωνή ΠῚ 
ΖΎΥ]. 181 415. ὁ πέρδιξ ν᾿ μένον ἄδει ἀλλὰ ἡ στριγμὸν 
ἀφίησι ἢ ἄλλας φωνας" κακκαβίζειν, τρίζειν (τιττυβίζειν 
ὙΠΘορΡἂν 181)" ἀντᾷσαι, προκαλεῖσθαι Ζιι. 614 522, 24, 

11 (5 1 65). ὃ9. 586 18 Αὰ (εἴ οβθ ΑΥν ΡΒ 329), 527. 

τὰ πράσα συμφέρει πρὸς εὐφωνίαν τοῖς πέρδιξι πια89. 908 δ 
ν»28 (οἵ ὧν οἱ μὲν εὔφωνοι Δμρ Οατγδῦ Ρ 18 ΒΘοΚπι). 
προκυλινδεῖται τῷ θηρειίοντος υὑς ἐπίληπτος ὅσα Ζιιδ. 618 

"19 (εἴ Ρ]ήπ Χ 8 108: ργβθρτΆνθπι οὐ ἀδ]απιῦθηι 6886 5ῖ- 
τι ]Δη8, οὐ [,οΟὉ Ῥατ 489). ζῶσι περὶ ιε΄ ἔτη, καὶ θήλεια ἢ 
πλείονα, πλείω ἢ ἔτη ιτ΄ βιοῖ, ἀγέλη Ζιιτ. 618 .34. 8. 618 δδ 
024, ζά. 5685. [270. 1527 81. ὄρνεον κακόηθες ὦ πανῶρ- 
ον [2170. 1527 57. Ζιιϑ. 618 "28, 614 480. -- δθμογαίῖο, 

πἰἀϊβοδίίο, ἀπουθαίίο, δἀυοσείῖο, ταΐο]α. ὁ πέρδιξ, ὁ ὃ ἄρρην Τη88. 

ἡ πέρδιξ, ἡ θήλεια [δπιίηα Ζιζ2. 660 "16. ι8. 618 518,26, 
271, 29, 838. ΖγΥγ1. 751 .518. 270. 1527 δ 9, 10 αἱ. οἱ 80 

νεοττοι, ἀναπαύονται ὑφ᾽ ἑαυτεὶς ἀγόμενοι τὺς νεοττύς 270. 

1413 "2 ϑρρὶ. 
περί, δὺ ἂν δὰ ἄρθρα νἱάοῦιιν γοίδστι" πο20. 1457 57, βθὰ 

οὗ ἄρθρον ν 98.081. --α ἀθ ἀϑὰ ργδορ περί Ευοκθϑη ΠῚ 62-68. 
1. 6 ροπρίϊνο. α. περί α σθῃ δὰ ϑἰρηἰβοαπάβαι θβπὶ ΤΙΣ, 
ἀθ 408 ἀρὶθαγ 80 ἀϊδραϊαίατ, νϑ]αυὶ εἰπεῖν, θεωρεῖν περί τινος 
(οἴ γίγνονται αἱ στάσεις ὶ περὶ μικρῶν, ἀλλ᾽ ἐκ μικρῶν 
Πε4. 1808 518) 80 ἂν ρῥἴδπϑ οοάθιι ῃοάο ἀϑυγρϑίυγ αίαιθ 
8. το ]ϊψαΐβ βοσὶ ρίοσι θα (εἴ περί ς δος ἰπέγϑ Ρ ὅ79 520). ἰη- 
τογάστι περί τινος. Ὠοη δΔάαϊο νϑγῦο, ἴῃ ρυϊμοῖρίο ϑηαποίδ- 
τίοπίβ 4υδϑὶ Ἰμβουὶ ρυϊοπὶ 8 ἰοθο Ροηϊξατ, 'υοά δἰὐϊποὺ δά᾽, 
περὶ ὁὲ δὴ ἀλλοιώσεως. πῶς ἔσται ὶ ἰσοταχὴς ἑτέρᾳ ἑτέρα; 
ᾧη4. 249529. περὶ ὁὲ μαρτύρων, μάρτυρές εἰσι διττοὶ 
Ῥα1δ. 1315 546. οΓ ΟΒΙ12. 2392 "25. Ζιγ20. 521 ν4. Μηθ. 
104551 ΒΖ. ΡΎΙ18. 1418 089. οαά. 1344 818. ΒΖ ἀν 8.1 

48. --- Βυῖς αϑαϊ οοπιρατατί ροΐοϑῦ, αποὰ ἰηΐογάπαι ἰπ 
βηθ ϑῃπυηοίδιίὶ, ΘὨΌΠΙΘΓΔ 8. 118 σαρὰ8 ἀ8 8 4υῖθυ8 ἀἴφεαπι δ8ῖ, 
{ΤΟΣ ΤΩΣ Θοιαρτεμθραϊτασ ἐουιαυϊα εἴρηται περὶ πάντων 
(περὶ τῶν πλείστων, περὶ τῶν μεγίστων): περὶ μὲν ὅν τῶν 
ἄλλων ζῴων ὰ πλωτῶν ὼ πτηνῶν, περὶ τῶν πεζῶν ὅτα 
ψοτοκεῖ, σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων Ζιζ 18. 511 "4. ὅσα 
μὲν ἦν ἔχυσι μόρια τὰ ζῷα πάντα αὶ τῶν ἐντὸς ὶ τῶν 



περί 

ἐκτός, ἔτι δὲ περί τε τῶν αἰσθήσεων ᾧ φωνῆς ἢ ὕπνυ, ἢ ποῖα 
θήλεα αὶ ποῖα ἄρρενα, πρότερον εἴρηται περὶ πάντων Ζιεϊ. δ 89 
41, οὗ τι88. 188.338. μββ8. 859 "25. 8. 809 59. α»21. 480 
"22, Ζμβ1. 658"10. δ)10. 690512. Ζγὸϑ. 1696. ΜβΙ. 
99525. Πβ12. 1218 080. ε12. 1316 41. --- ὃ. περὶ πλείστυ 
πουέμενοι τὸ πλυτεῖν Ηθ12.110}1 δ. περὶ πολλῇ, περὶ πλείονος, 
περὶ πλείστυ ποιεῖσθαί τι αρδ. 1250 089. 7. 1251 6, 11. --- 
δ. ΘΔΗΒΒΟΓΟΡΒΘΗ ΡΥΔΘρ περί Ἂν νἱἀδῦατ δ]ΐίθπαπι ἰυάΐοαγθ ἃ 

. . . ) , , ἊΣ ᾽ Υ μὴ 

Ρϑάοβεγὶ ἀϊούίομθ, ᾿Αριφράδης τὰς τραγιυδὸς ἐκωμῴδει, ὁτι 
ἃ ἐδεὶς ἂν εἴποι ἐν τὴ ὀιαλέκτῳ, τύτοις χρῶνται, οἷον τὸ 
᾿Αχιλλέως πέρι ἀλλὰ μὴ περὶ ᾿Αχιλλέως πο23. 1459 51, 
β0 ΑΥ' ἶρβ8 60 αϑὰ πο ῥγῦγβιβ δοβιϊποῦ, τῶν συμβεβη- 
κότων αὐτοῖς πέρι πάμπαν ὀλίγην ἔχειν αἴσϑησιν Οβϑ. 286 
46. ἔτι δ᾽ αὐχμῶν τε πέρι ἡ ἐπομβρίας μβ4. 861 09. πή- 
ξεως ὧν πέρι ῥητέον μὸ δ. 882 521. 

2, περί ς ἀδῖϊνο δαἀπιοάυπι τάγο Ἰθρίταν (οὔ ἰπέγα 5719 
436), φέρει ὁὲ κυρὸν καὶ ἐριθάκην περὶ τοῖς σκέλεσιν Ζιε22. 
δ84 5171. κόπρος ὀὲ μόνον περὶ (ὕπεστι το περὶ ΡὨ5) τοῖς 
σκώληξιν Ζιε28. 55ὅ 54. ἢ 

8. περὶ ς δοσαβεῦϊνο. ---- α. ΙΟΟΑ]} νἱὶ, ὁ περὶ τὴν γὴν ἀήρ 20 

μα8. 840588. οἱ περὶ τὴν θάλατταν Ζιθ18. 598 24 80 δὶ- 
τα Βδθρίββίπθ. ᾿ϑύϊογθ 86η88 περί ποὺ βοϊαπι ἰΐδ υϑιγ- 
Ρϑῖατ, αὐ νοὶ ῥγορίπαυϊναΐοπι βιρηϊβοοῦ, νϑὶαῦ! ἡ περὶ Ξα- 
λαμῖνα νίκη Πεά. 1804 422. οἱ περὶ ὀυσμὰς οἰκᾶντες μβ6. 
805 47, νοὶ] δὰ ναγῖα8 οἰυβάθπι ἰοοὶ ραγίβθϑ σγοίδυτὶ ροβϑβϑίξ, 26 
οἱ περὶ τὴν ᾿Ασίαν. περὶ τὴν Ἑὐρώπην ΠΎ 14. 1285 321. 
ὅ8. 1289 40. αἱ Χαλκιῤλικαὶ πόλεις αἱ περὶ Ἰταλίαν καὶ ΣΞι- 
κελίαν Πβ12. 1214524, οἵ ΠΕῚ1. 1318 22. μα 13. 849 
45, 18. 851 38. ΖΗη1. 608 588, βορὰ οὐἶδπιὶ δια στᾶτο ρ]δπ6 
ἀο!ἰροβοῖν ἴῃ δἰ σαι βοαύίοπθοι ργϑθροβιἰοηΐβ ἐν, περὶ Κόρινθον 80 
ΠΕΙ2. 1815 22 (οἴ ἐν Κορίνθῳ 10. 1810 Ρ29). περὶ ᾿Αθή- 
νας, ΟΡΡ ἐν Λακεδαίμονι Πθ6. 1841 3584. περὶ ΓΑργος. περὶ 
Μιτυλήνην, περὶ Σάμον εἰπι ΠΎῚ. 1271511 (0[}9). 16. 
1287 87. ε4. 1304 84. ὅ. 1304 089. 10.1810}27. 12.181 

518, 22. 11. 1813 "24. ζά. 1819 022,17 (Γ᾽ Αθήνητιν 021). 35 
περὶ ἸΞυρακίσας ΠΕῚ1. 1818 "18 (ἰπ46 οογττίσοπάσπι αποὰ 
Ἰορίτας ΠΕε12. 1318 "84 περὶ ΣΣυρακύσαις, οὐ ν6] βοτίδοη- 
ἄστα περὶ ἸΣυρακύσας 6 οοἂ ΒΡ νοὶ παρὰ Συρακυσίοις δαπι 
ΒΚ᾽ 6 οἱ 5.10). ἐν Κυμη τὴ περὶ τὴν Ἰταλίαν θ96. 888 36. 
τὰ περιττώματα, τό τ᾽ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἡ τὸ περὶ τὴν κύστιν 40 
Ζμγτ. 610 .381. --- ἔογηηαϊα οἱ περί τινα, αιδ6 6 Ἰο68}} υ8ὰ 
Ργδθροβιθοηΐβ περί τθρϑίθπάμ δῦ, νϑὶαῦ μὴ μόνον αὐτὸν 
φαίνεσθαι μηθένα τῶν ἀρχομένων ὑβρίζοντα, ἀλλὰ μηδ᾽ 
ἄλλον μηδένα. τῶν περὶ αὐτόν ΠΕῚ1. 1314 "25, ἰηϊογάμηι 
ἴα αϑαγραῦυγ, υὖ ΔῸ ἴρ80 ρδγϑοῃδθ ποῃιΐμθ ὯῸΠ τρυ]ΐαπι 46 
ἀϊεαγαίς, οἱ περὶ ᾿Εμπεδοκλέα αὶ Δημόκριτον ΟβΤ. 805 "1 
(εἴ ᾿Εμπεδοκλῆς ὸ Δημόκριτος 806 884). οἱ περὶ Ἱπποκρά- 
τὴν τὸν Χῖον μαβ. 842 ν8ὅ (οὔ Ἱπποκράτης 48 438). ἡ τῶν 
περὶ Τ᾿ ἔλωνα τυραννὶς ὦ νῦν ἡ τῶν περὶ Διονύσιον, ἡ μὲν 
Γέλωνος ΠΕῚΟ. 1812}10. οἵ ΓαῚ. 814525. Πεβθ. 1806 50 
526. --- ὁ. περί νἱ ὑθαρογαὶ: δ οοπὶ οαπὶ ΠΟΠΊ ΘΓ υ8. 
περὶ τὸν ρόνον τῇ Φωλεύειν οἱ ἄρκτοι πιότατοι Ζιζ81. 519 
491. περὶ τὰς ἐκλείψεις τῆς σελήνης μββ. 8671}19. περὶ 
᾽Ωρίωνος ἀνατολήν μβδ. 861}28. περὶ τὸν ἐν ᾿Αχαΐᾳ σει- 
σμόν μοιθ. 848 "2. περὶ τὸν μέγαν ἀστέρα τὸν κομήτην δ5 
μα. 844584 4]. οὑπὶ πυτηθγδ θυ.8 οαΓἀἸ Δ] 1θ5 σοηἸαη ρίαν 
(κὰ εβιρηϊβολπάδιη νἱΐδα δϑῦδῦθῃ) δὶ οτγα 8118 δχϑρθοῦθβϑ, 
« Ω ᾿ ἣι Ν ὍΝ Πρ Ν᾿ ΄ . ᾿ ν 
ἡ ψυχὴ ἀκμάζει περὶ τὰ ἑνὸς δεῖν πεντήκοντα (1 ε περὶ τὸ 
ἔτος ἔνατον ἢ τεσσαρικοστόν) Ῥβ14. 1390}11. φυονται οἱ 
τελευταῖοι τοῖς ἀνθρώποις γέμφιοι περὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη Ζιβά. 60 
501 525. παιδίοις καὶ γίνεται ἐνύπνιον, ἀλλ᾽ ἄρχεται τοῖς πλεί- 

περιαΎωγή 519 

στοις περὶ τέτταρα ἔτη ἣ πέντε Ζιδ1ο. 5831016. οὔ Ζιι46. 
680 "25. ε14. 544 026, 27. η8. 688 "8, 5. δ. 5858, Ζγεϑ. 
189 "11. --- οοπῆπο Βαΐὶς υϑυὶ 6βῦ, αιοὰ περί σατη πατηθ- 
ΤΆ 8 Δαν γΌ}  ἰηβύαν ϑ᾽ρηϊῆοαῦ "οἰγοϊξοτ᾽, τίκτει ἡ ἀλκυὼν 
περὶ πέντε ὠά Ζιεϑ. 542 016. 10 648 516. οὗ 26.555528. 
ζ9. 508.527. 9. ὅ64 525. 12. 666821 4]. μάλιστα περί, 
σχεδὸν περί Ζιβ15. 508.481. ζ9. 564 580. ι14. 616 488. 
μαι8. 851514. ἄγει περὶ δωδεκαταῖα ὄντα τὰ τέκνα εἰς 
τὴν θάλατταν Ζιζ12. 5681 45. μέχρι περὶ τετταράκοντα ἡμέ- 
ρας μβ8. 8361}88. --- ο. περί ς δ66 ΘΆπι Γ6πὶ βρη βοαῦ, 
οαἱ χυΐβ Ορογϑῖὰ ἀδὲ, οἱ διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογίας 
μβι. 858 385. οἱ περὶ τὴν μυσικήν ΠΡ. 1842 Ρ28. οἱ περὶ 
τὴν θήραν (τὴν θεραπείαν, ταύτην τὴν ἐργασίαν) ὄντες Ζιδ 8. 
588 016. ε19. δ63 599, ζ25. 518 37. ΖΎΥΙΟ. 760 42. τὸ 
περὶ τὰς τέχνας, τὴν τροφὴν πλῆθος Πδ4. 1290 "40, 1291 
Δ]. 86 Ρ8.}}0 Ἰαίογθ υ8ὰ εὐδοκιμήταντες περὶ τὴν ἐν Μαν- 
τινείᾳ μάχην Πεά. 1804 5326. στασιάζειν περὶ ἐρωτικὴν αἰτίαν 
Πεά. 1808 022. ὅπερ συνέβαινε περὶ τὸν ἐν ᾿Εφέσῳ ναόν 
ΜΎ1.811481. β2. 85538. τὰ περὶ τὴν γένεσιν ὄργανα 
Ζγαϊβ. 121 326. ---- λὰ βἰρπιβοδηᾶάδηη 68) γθῦ, ἀθ αὰ8 
Αρὶϊαν δο ἀϊβρυϊξαίυγ, περί οἰΐδτη ας δὸς ἰξα ἀϑυγραῖαν οὐ 
ΔῸ υϑὰ ΚΓΆΘΡ περὶ 6 β'θῃ ποὺ νἱάθαία ἀϊβοθγηὶ ροβ8θ6, 
νου! δεικνύναι περί τι οὐ περί τινος ΑὙ1Ο. 18 Ρ22. 11. ΤΊ 
1428. μχϑ41 528. συμβυλεύειν περί τι οἱ περί τινος Ῥαά. 
1859 .380, 88, 86. περὶ μὲν τύτων ἐπὶ τοσῶτον εἰρήτϑω νῦν" 
περὶ δὲ τὰς τῶν ἀρχῶν καταστάσεις πειρατέον ἐξ ἀρχῆς 
διελθεῖν Πδ1δ. 1800 38, 9. αἱ μὲν ὅν ἀναγκαῖαι ἐπιμέλειαί 
εἰσι περὶ τύτων, ὡς εἰπεῖν συγκεφαλαιωσαμένυς, περί τε 
τὰ δαιμόνια ᾧ τὰ πολεμικὰ ὶ περὶ τὰς προσόδυς Πζ8. 
1823}80, 81. περὶ μὲν ἦν τὴς λέξεως εἴρηται ἡ κοιψῇ περὶ 
ἁπάντων καὶ ἰδίᾳ περὶ ἕκαστον γένος Ργ12. 1414 328, ἡ μὲν 
γὰρ περὶ τὸ μέλλον... ἡ δὲ περὶ ὄντων ἢ μὴ ὄντων Ργ11. 
1418.52 (οἵ ϑρ6] δὰ Ρα2. 1855 ν80). τὰ περὶ τὸν βασι- 
λέα ὁ χαλεπὸν ὁϊορίσαι Πγ1.δ. 1286 "84, οὗ περὶ τῦ βασι- 
λέως ποιητέον τὴν σκέψιν ΠΎΙ 8. 1287 41. τὰ περὶ ἀστρο- 
λογίαν θεωρήματα μα8. 84581, ἐν τοῖς περὶ τας φϑορὰς 

τῶν πολιτειῶν εἴρηται ΠζῚ. 1817 3587, οἢ ἐν τοῖς περὶ κινή- 
σεως Μθ8. 1049 586. (διαφέρονται ὁὲ περὶ τῶν ἀρχῶν, τίνες 
ἢὶ πόσαι... διαφέρονται δὲ ἢ περὶ τὸ πλῆθος ψα 2. 404 
580, 408 42.) οὔϊαπι περί ὁ 806 ρουγίπαθ 8ο περί ο σοὶ (οὔ 
ΒΌΡΓΘ Ρ 578 Ρ49) ΔΌβοϊυῦθ ἴῃ ῥυϊποῖρίο δησποίατὶ ροπίτατ, 
περὶ ὁὲ τὼ μαθηματικά, διὰ τί ἐκ εἰσὶ μέρη οἱ Νὰ τῶν 
λόγων Μζ11. 1086 088. --- οοίθγαπι 18 ἀ8ι8 ργαθροβι ἰοη18 
περί ὁ 806, ΘΧ 400 χϑπὶ βίρηϊβοδι, δὰ αυδπὶ δοῖϊο αἱίαυβ 
ΓΘΙΘΥΑΙΌΣ., 5. τα 6 Δι Ρ] βοαῦαῦ δίαθ ἀδὰ8 Ἰοοα] 8, τὸς 
κτήσεις δεῖ εἶναι περὶ τύώτυς ἸΠη9. 1829 418, οἵ δεῖ τὰς 
κτήσεις εἶναι τύτων 525. τὸ βυλεύεσθαι τῶν περὶ τὸν ἄν- 
θρωπον θειότατέν ἐστιν ρ1. 1420.520. αἱ περὶ ἑκάστην ἐπι- 
στήμην ἀρχαί ταῦ. 101 587. διὰ τῆς περὶ τὴν ὄψιν αἰσθή- 
σεως τὴν μορφὴν γνωρίζομεν τβ1. 118 381. καὶ γὰρ περὶ τὴν 
δύναμιν τὴς ἀντιφάσεως (1 6 ποη οοπίαποῖα, οὐπὶ δυνάμει 
τῆς ἀντιφάσεως) αὐτοῖς ἡ κίνησις Μθ8. 1050 "25. 

περιάγειν. περιαγαγων τὸ βέλος κύκλῳ ἀφίησιν μχ!ϑ. 852 
Ῥᾷ, ἐν ἀκινήτῳ ἱδρυμένος ὁ θεὸς πάντα κινεῖ ἢ περιάγει 
κθ. 4001. πρὸς τὴν ἔξοδον ὁρμῶντα κάτω περιάγεται ταὶ 
ζῷα ἐν τὴ ὑστέρᾳ Ζιηδ. ὅ86 Ρό. τὸ περιαγόμενον ἐναλλὰξ 
τοῖς δακτύλοις πλεῖ0. 966 "86. ἀν περιαγάγης τὸ ἡμικύ- 
κλιον μγδ. 316}12. --- κατὰ μικρὸν περιάγειν τὴν πολιτείαν 
πρὸς τὴν ἑτέραν πολιτείαν Πβ6. 1265 54. --- ἰηΐγαπβ κύκλῳ 
περιάγειν πρὸς τὴν ἀρχήν μβ2. 858 38. ᾿ 

περια γωγή. μιᾷ περιαγωγὴ ἢ κύκλῳ συναναχορεύει ὁ ὠρα- 
Πά444 2 



ὅ80 περιαιρεῖν 

νός κἢ. 391}18, ἑπλὴ τῦ σύμπαντος ἐρανῶ περιαγωγή κθ. 
8999 52. 

περιαιρεῖν. περιελόντες τὸ ὄστρακον, τὸν χιτῶνα " περιαιρε- 
βέντος τῷ ὀστράκυ, τῷ ἔξωθεν δέρματος εἰπι Ζιε15. 841 
128. ε82. 551 20, 22. β11. 508 Ρ19. 620. 608 211. εἴ τις 
βύλοιτο αὐτὸ (τὸ Φειὸδὶν πρόσωπον) περιαιρεῖν κ6. 400 32. 
τὴν χωραν εὐέμβολον ζητεῖν ἢ περιαιρεῖν τες ὀρεινὸς τόπυς 

,ὔ περιέρχεσθαι 

περιγίνεσθαι, Βγῃ περιττὸν γίνεσθαι Ζγαι8. 125 526,25 ( 
Υ] οὖ Ββπι). τὸ ἔμβρυον πλείω λαμβάνει τροφήν, ὥστε 
ἔλαττον περιγίνεσθαι Ζγὃϑ. 1771 32. τὸ περιγινόμενον τὸ 
περιττώματος γάλα γίνεται πιθ. 891 "8. --- ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ 
περιγίνεται ἐξ ἔθυς Ἠβ1. 1103 217 (οὔ φυσει παραγίνεται 
426). 8. 1105 Β5. --- περιγίνεσθαι (ϑιροτίογειι 6886, Υἱποθγο) 
ἐν πολέμῳ διὰ τύχην ρ839. 144132. 

Πη11. 1881 4, ἐαὰν ἀπὸ τῶν πραγμάτων περιαιριῦμεν τὰ 
μὴ ἀναγκαῖα ῥηθῆναι ρ831. 1488 589. τιρᾶ οἱ κλέπτοντες 
λαθραίως, οἱ ληιζόμενοι., φανερῶς τὰ χρήματα περιαιρῶνται 10 
ρ132. 148018. περιαιρεῖσθαι τὴν δυναμιν αὐτῆς (τῆς ἀρχῆς) 

περιγράφειν τὰ ἡμικύκλια ταὶ. 101 515. --- περιγεγράφθω 
ταύτη, 5γι ὑποτυπῶν, ορρ ἀναγράφειν, διαρθρῶν Η«6. 1098 
420.΄--- περιγράφοντες ὅτι πλεῖστα καὶ ἐγγύτατα τὸ πράγ- 
ματος Ῥβ22. 1898 "8. -- ὑἡ ἐπιστήμη περιγραψα μένη ἕν τι 

ἢ ἐξ αἱρετυον κληρωτιὸς ποιεῖν ΠζὩΏ. 1818.21. ὧδε χρὴ πε- γένος Μχ1. 1064 42. εἸ. 1026 "8. 
ριαιρεῖσθαι τὰ τοιαῦτα τῶν ἀντιδίκων ρ81. 1448]. περι- περιγραφὴ πόλεως, ἔθνωος Πγ 8. 1210 .528. --- τὰ καλῶς 
αἱρετέον τὴν συγγνωμὴν ρ5. 142151. --- περιελὼν παντα ἔχοντα τὴ περιγραφὴ διαρθρῶσαι ῥάδιον Ηα. 1098 323. 
τὰ αἰσθητὰ θεωρεῖ (ὁ μαθηματικός) Μκϑ. 1061 329 ΒΖ, οὔ1δ ἅπαντα ταῖς περιγραφαῖς διορίζεται πρότερον, ὕστερον ὁὲ 

ὔ 

ἀφαιρεῖν, ἀφαίρεσις Ρ126 "4, 16. περιαιρα μένων τῶν ἄλλων 
ὅσα συμβεβηκότα ἐστί, καταλειπομένω δὲ μόνυ τύτιυ πρὸς 

λαμβάνει τὸ χρώματα, ὥσπερ ἂν ὑπὸ ζωγράφυ τῆς φύ. 
σεως δημιαργύμενα, Ζγ36. τ48 "20. 

ὃ ἀπεδόθη οἰκείως ΚΊ. 1.582. ὈΩ, ὅ (περιηρήσθω), 1. οἱ Μζ8. περιδεῖν. (ἡ ἀραχνη) ὅταν ἐμπέση τι περιδεῖ ἢ περιελίττει 
1029 511. 

περιαλείφειν. τὸ στόμα τῷ σπηλαία περιαλείφυσι ταριχηραῖς 30 
ὑσμαῖς Ζιδ8. 584 319. περὶ τὸ στόμα τῷ σμήνους τὸ πρῶτον 
τῆς εἰσὸύσεως περιαλήλιπται μίτυϊ Ζιι40. 624 314. 

Περίανδρος ὁ Κορίνθιος Ῥα 15. 1875}81. ξ 414. 1556 521. 
οἴαθ τυραννίς Πε1 2. 1315 }25, 28. 11. 1818 587. ( 418. 

τοῖς ἀραχνίοις Ζιι89. 628514. ἐαν τις ἀγγεῖον πλάσας θὴ 
, ᾿) Ὦ 

κήρινον εἰς τὴν θάλατταν, περιδήσας τὸ στόμα μβ8. 8591. 
Ζιθῶ. 590 528. 

περιδέραζν. τὰ περιδέραια (σχμεῖα πρὸς ἀναγνυίρισιν ἐπί- 
κτητα) ποθ. 1454 24, 1455520. 

͵ ε “» - “« ᾽ , ᾽ 
περιδρομος. ὁ περίδρομος τῶν τριχῶν ἀνεσπασμένος, εὐαυ- 

185649. συμβυλία πρὸς Θρασύβυλον ΠγΎ 138. 1284526. 36 ξής, κάτω κατεληλυθως φ8. 808 326,28. 
εΕ10. 1311. 520. 

Περίανδρος ὁ ἐν ᾿Αμβρακίᾳ τύραννος ΠΕ10. 1811 389. 4. 
1804 812. 

περιεῖναι. τύτῳ μὲν περίεστι τὸ κέρδος, ἐμοὶ δὲ τὸ δίκαιον 
᾿ Ω ᾿ 2 - γν" 

Ῥγ11. 1418.520. ὔ δεῖ τὸ συμπέρασμα ἐρωτᾶν, ἐὰν μὴ 
τὸ πολὺ περιῇ τῇ ἀληθὸς ῬΎΙΒ. 1419]. 

περιάπτειν. περιάπτυσι τὰ ἐρινὰ πρὸς τὰς συκᾶς οἱ γεωργοί περιείργειν. σκυίληκες (νύμφαι) περιειργμένοι ἀκινητίζυσιν 
Ζιε82. ὅ51 929. βοτανην τινὰ περιάπτυσιν αἱ γυναῖκες τοῖς 8ὺ ἕως ἄν αὐξηθῶσιν Ζιε19. 551 Νά. 
τραχήλοις θ168. 846 "8. τὰ ἐκτὸς ἡμῖν περιαπτόμενα βάρη περιελίττειν. ὁ ἐλέφας τῷ μυκτῆρι τὰ δένδρα περιελίττων 
κοπωδέστερα τῶν τῷ σώματος μερῶν πεῖ. 881 3419. --- οἱ ἀνασπᾷ Ζμβιδ. θ89 81. (ἡ ἀραχνγ) ὅταν ἐμπέση τι περιδεῖ 
μὲν σχῆμα περιάπτυσι τῷ πυρί, καθαπερ οἱ τὴν πυραμίδα ᾧ περιελίττει τοῖς ἀραχνίοις Ζιι89. 628 314. -" τηρὰ ἡ 
ποιῶντες Ογδ. 804 49. Β ἀραχνη περιτίθεται ᾧ περιελίττεται ἢ τοῖς μείζοσι ζῴοις 

περίαπτος. προσδεῖσθαι ἡδονῆς ὥσπερ περιάπτυ τινές, ορρ 86 Ζιι89. 628 484. οἱ ὄφεις ὀχενονται περιελιττόμενοι ἀλλήλοις 
ἔχειν τὴν ἡδονὴν ἐν ἑαυτῷ Ηαϑ. 1099 516. Ζγαϊ. 118511, 81 (ε περιπλέκειν). Ζιεά. ὅ40 Ρ2. συνεχές 

περιαρμόττειν. ἰτϑῃ8 περὶ τῦτο (τὸ δέρμα) περιήρμοσται ἐστι τὸ κύημα (τῆς πέρκης) περιειλιγμένον Ζιζ 14. 5608 428. 
τὸ στερεὲν ἐκ τῶν ὀστῶν Ζιβι. 500 39. --- ἱπὸν μαλθακὴ περιέλκειν. ἢ νῦν ἐν Θετταλίᾳ περιέλκασι περὶ τὶς τάφυς 
Ἂμ; ΓΙ ᾿ »“, Δ 4 Ν ᾧ “ “ΟΣ, “ [4 χῷ τ , Ύ » ῃ 
ὅσα ἡ σὰρξ τῶν δακτύλων ᾧ προσμένει μᾶλλον (τοῖς ὀόθσι) 158. 1604 }87. κρατεῖν ᾧ περιέλκειν τινὰ ὥσπερ ἀνδρα- 
᾿ὴ περιαρμόττει ΑΧΞ1. 854522. 40 ποὸὸον Ηη8. 1146 24, κἡὶ ἐπιστήμη ὦ περιέλκεται διὰ τὲ 

, πάθος Ἠηδ. 1141168. 
περιεργάζεσθαι. ἔστι περιεργάζεσθαι τοῖς σημείοις ἢ ῥαψῳ- 

ὀῦντα ποῶθ. 1462 86. 
περίεργος. τῶν ἰατρῶν ὅσοι κομψοὶ ἥ περίεργοι αν21. 480 

ὈΩ7. ---- περίεργον ᾧ ἀφαιρεθέντος τὸ λοιπὸν δῆλον ποιεῖ τὸ ὁρι- 
ζόμενον τζ8. 1401. ορρ ἀναγκαῖον, ἱκανόν Αα82. 47518. 
τζ. 189 17. 8.140.586,}9, 141813. ΜζΊ12. 1038 521, 
82. ἵν᾽ εἴ τις περίεργος ἀφαιρεθῆ. εἴτ᾽ ἐλάττων προστεθὴ 
Ραά. 1860510,185927. ἐνίων ἔσται διαφορὰ μία μόνχ, 

περίαυγος. ἅλως ἐστὶν ἔμφασις λαμπρότητος ἄστρα περί- 
αὐγος κά. 89ῦ 01. 

περιβαίνειν. περιβεβηκὼς ὁ ἄρρην (κάμηλος) ὀχεύει Ζιε2. 
840514. 

περιβάλλειν Πελοποννήσῳ ἕν τεῖχος Πγ8. 1210 5427. --- τηϑὰ 45 
οἱ θυννοσκέποι περιβάλλονται καθεύδοντας ἰχθῦς 5'πι Ζιὸ 10. 
581590. 8. 5838 Ρ25. εὖ. ὅ41 321. --- οἱ περιβεβλημένοι 
τείχη περὶ τὴν πόλιν Πη11. 1881.8. --- περιβλητέον 
τείχη Πη11. 18381511. 

περίβλεψις. τῶν ὀμμάτων περιβλέψεις φ8. 808 516. 50 τὰ ὁ᾽ ἄλλα περίεργα μα. 642 "8, περίεργος. ἡ ἑτέρα τιν 
περίβλημα μηδὲν ἔχειν, ορρ ἱματίοις περιστέλλεσθαι πβ871. ἐναντιώσεων Φαθ. 189 022. περίεργον οἱ πόροι Γαϑ. 8268. 

810 527. ἐόὲν ποιεῖ περίεργον ἐὸὲ ματην ἡ φύσις Ζγβ6. 144 386. 4. 
περιβλύζειν. ἡ γὴ νάμασι περιβλύζυσα κδ. 3971 :52ὅ. 
περίβολος χρυσῷ ἀστράπτων κθ. 898 5418. περὶ τὸν τόπον 

ἀφοδεύωσι πρότερον (οἱ βόνασοι) πρὶν τεκεῖν, ἡᾧ ποιῶσιν οἷον 85 
περίβολον Ζι45. 680}16. ν 

περιβροτόεις. φησὶν ᾿Αριστοτέλης εἰρηκέναι Ὃ μηρον (Ὡ 420)" 
μὖσεν δὲ περιβροτόεσσα (1εᾳ περὶ βροτόεσσα) ὠτειλή ἢ 159. 
1505 8]. 

΄, μ , [ , , 
περιγίνεσθαι. τὸ περιγινόμενον περίττωμα, περιγίνεσθαί τι 60 

περίττωμα 58ϊπι Ζμγῖ. 610"15. 8. 011.514. ΖΥΎΙ1. 16238. 

133 020. ΖμγΎ]. 661 24. ὁδ11. 691 Β4ά. 12. 694 51ὅ. 18. 
69519. περίεργος ἡ τοιαύτη θεωρία ἡεαθ. 1216 081. τάλλα 
ἔξω τῷ ἀποδεῖξαι περίεργα ἐστι ῬΎῚ. 1404 47. οἱ πλείος 
φίλοι περίεργοι καὶ ἐμπόδιοι ΗΙ10. 1170 "27. περίεργον ὁ ἰπῇ 
οἱ ἀγίίο τὸ παντ᾽ ἀναγειν περίεργον 5ἰπι Μζ 11. 1088 "28. 
ΠΕε11. 1815340. Ρα10. 1869 58. ηεαϑ. 1214 Ρ29. Ζγβθ. 
142 521. --- περιέργως προσκείμενον, ορρ ἐλλεῖπον τζ 14. 
151 022. --- περιεργότερον ζὴν ΠβΒ. 1267 "25. 

περιέρχεσθαι. ὁ ἐρανὸς περιέρχεται ἢ στρέφεται κύκλω 



περιέχειν Περικλῆς 581 

Οαδ. 212}14. κύκλῳ φαμὲν περιεληλυθέναι τὴν γένεσιν διὰ μακρὰν περιθραυόμεναι γίνονται τὸ σχῆμα περιφερεῖς μα12. 
τὸ πάλιν ἀνακάμπτειν ΓβΊ10. 8387 45. ΑδΙι2. 9656. περιελ- 848 588. τὸ ἄλφιτον καπυρὸν ὃν περιθραύεται πκαῖ. 927 
βήντος τῷ ἐνιαυτῷ οβι846 58, --- αὐξανόμενα τὰ ῳὰ περι- Β17. 8. 927 824. 

ἔρχεται, ΟΡΡ προτπέφυκε Ζιζιο. 565811, 16, 19. περιιέναι. τῷ ἐνιαυτὰ «περιιόντος Ζιζι4. 568 8418. 
περιέχειν, βθηβὰ Ἰοοα!, ὑμὴν κύκλιμ. περιέχει τὸ ζῷον" περι- 5 περιΐπ τασθαι. ἁλκυυὶν περιπτα μένη Ζιεϑ. 542 024, 

ἔχεται τὸ ὑγρὸν ὑμένι 811 ΖγΥγ2. 153 022,21. 9. 158 "Ά4. περιιστάναι. ἱπὶν περιίστασθαι. περιστῆναι, περιεστάναι. 

Ζμβ 8. 662.58. 7. 652 "82, Ὑ1.661585. δ)10. 686 420. 1. περιίστανται κύκλῳ ξηραινομένων τῶν γεηρῶν ὑμένες εἷπα 
νῆσοι ὑπὸ θαλάττης περιεχόμεναι μββ8. 836956. τὰ περιεχό- Ζγβ.. 1839 021. 8. 181 385. Ὑ1. 751 "84. Ζμγϑ. 612511. 
μενα στερεὰ ἔν τινι πλήβει γὴς Ο9 2. 809 322. ἐν τιῷ περι- Ζιζ2. 55912, 6608, η7. ὅ86519. ὁ περιεστυὺὴς ἀήρ, τὸ 
ἔχοντι κόσμῳ τὴν γῆν μαϑ8. 889 4, 886 09 Ρατιἰοϊρίο, ποῦ 10 περιεστὸς ψυχρόν Ζγὸ2. 101.381. μὸ δ. 882 022. πχκβ10. 
δἀάϊίυν οἰοϊθοίυτι, αυοά 6 οοπϊοχία ἰη 6} ρίαν, νϑ αὶ τὰ πε- 981 33. τὸ περιεστὸς 5. 5.70 τὸ περιέχον (εἴ περιέχειν Ρ 581 

οντα (κι τὴν γὴν) μεγέθη μαϑ8. 339 "7, 8408. ἡ περι- 410): αἱ ἐν τῷ περιεστῶτι δυναίμεις ὦ μὸ1. 8319 "4,518. υϑ. 
ἔχοσα (τὴν θάλατταν) γὴ μβι. 854 56. ὁϊὰ τὸ ὀστρακιῦῶδες 4589. - 2. Θοτητηαΐθγθ, ἰῃιγ φοπιπιαίατί, εἢ περίστασις. 
᾿ πυκνὸν εἶναι τὲ περιέχον Ζμγϑ. 61119. ὁ περιέχων ἀήρ ὁ ὀῆμος εἰς ἑαυτὸν περιέστησε τὴν πολιτείαν Πε4. 1804 
81. 319 4217. τὸ περιέχον πῦρ; μαϑ. 841 380. ἡ περιέχυσα 15 58. - οἱ ἐτησίαι περιίστανται ἐκ τῶν ἀπαρκτίων εἰς θρα- 

ιρις ΜΎ4. 875.381. ἱμὰς τὸ περιέχον, γϑἰαιϊ! τῷ σώματι σκίας 5Βἷπι μβο. 865.36, 10. πκό. 948 Ρ29. 56. 941 88. πε- 
πολλὰς ἐγγίνεσθαι κινήσεις ὑπὸ τὰ περιέχοντος δβῖτη 82. 258 βιστα μένα ἐντὸς τῦ θερμᾶ πγϑ. 811 184, λγ1δ. 968 480. 
416, 18. 6. 25911. η8. 246 "6, 22. μὸ1. 819512. Ψψαδ. περιστάντα (περιιόντα ΑὐὉ) ταὰ ῳὰ εἰς ἑκατέραν τὴν δυιρόαν 
411519. μκ8. 465 27. ΖγβΆ. 138.419. Ὑ11. 162 014. τὴς ὑστέρας καταβαίνει, Ζιζ το. 56 08. ἀεὶ μεδιρ τα μην 
ε8. 182 020, 29. κθ. 399 425, [202.1514}81. συνάγοντος ὸ τῶτο συμβήσεται, ἂν μὴ κύκλῳ περιίίστηται Φδ᾽ 9. 211 819. 
τὸ περιέχοντος τὰ σώματα (6 βθηξθηία Βαπιοονῖοῖ) ψα:. οὔ ξ2. 9160 }28. 
404510. ἀθ ὀχύγθτα 8 ̓ πιαπϊ Βηϊδυαβ ὃ περιέχειν φασὶ πάν- περικαθαίρειν τὰ δίκτυα Ζιθ13. 898 "14. - τὸς ἀνθρώπυς 
τας τὸς ἀρανὶς ἀπειρον ὃν Ογδ. 808 512. τὸ περιέχον ὅλον λοιαϑ κατασχόντος θηρεύοντας τὸς κόρακας Ἂ περικαθαίρον- 

ζι. 468."8. πῦρ εἶναι τὸ περιέχον μαϑ. 889 080. τὸ ἄπειρον τας ἐπαοιδαὶς ἀφιέναι ζώντας [454. 1852 δ14, 26. 
ΩΣ τὸ περιέχον Τβϑ. 8382 525. δὰ βθωρυβ ὑγαηβίογιαν πάντα 35 περικαλλής. ὁ δημισργὸς τῆς περικαλλῆς ταύτης διακοσμή- 
τὰ ἐν χρόνιυ ὄντα περιέχεσθαι ὑπὸ χρόνυ ΦὸΙ2. 221 328. σεως 18. 1416 529. περικαλλέστατος κόσμος κϑ. 897.44. 
π-τ- ἴον ἀϊοϊξαν περιέχειν ταϑογίϑτη, φαμὲν τὸ μὲν περι- περικάλυμμα. φυτά τινα ἔχυσι περικαλύμματα ᾧφταϑ. 818 
ἔχον τῦ εἰδυς εἶναι. τὸ ὁὲ περιεχόμενον τῆς ὕλης Οὐ 4.312 484, οἴ 81. 

412. 8.810 δ10. ΦγΤ. 2071}1. ἐν ταὐτῷ τὰ ἔσχατα τὸ περικαλύπτειν. ὁ ἐπιμελητὴς (τὸ καμήλν) περικαλύψας τὴν 
περιέχοντος ᾧ τῷ περιεχομένυ Φὸὺ 4.311 12. περιέχειν ἡ 80 μητέρα, ἐφῆκε τὸν πῶλον Ζιι41. 680 088. περικαλυφθείσης 
ὁρίζειν Φγθ. 301.381. περιέχειν τὰ ὄντα παντα ὸ μάλιστα (τὴς ἵππν) λαθόντα ἀναβῆναι ΖιιΑ1. 6831 54. ἐὰν ἧ ὁ τόπος 
ἀρχαῖς ἐοικέναι ΜκΙ. 1059 "29. περιέχειν ἅπαντα ὼ πάντα περικεκαλυμμένος, ἐ γίνονται ἐν αὐτῷ βοταναι φτβ8. 828 
κυβερνᾶν (εχ Αραχίμηβη τὶ βθηΐθητί8.) Φγ4.203 11. τὸ 414. 
τέλος ἔσχατον ἐν παντὶ ἡ περιέχει Μιά. 1055 315. δὰ Βαῃο περικάμπτει ὁ ἦχος ἢ τὶς ὄζυς, ᾧὶ ὁ δυνατὸ: δι’ αὐτῶν 
τὸ εἴδυς ὼ ὁρίζοντος ποίϊοπθιῃ νἱἀοίαν γϑίογοπάιπι 6888, 86 εὐθυπορεῖν ακ802 485. : 

ηαοὰ αἱ περιέχεσαι (τὴν γωνίαν) μχ ὅ. 851 514 688 Βἰρῃὶ- περικάρπιον, ὄργανον φυτϑ, σκέπασμα καρπϑ, τὸ δὲ φυλ- 
Βοδῖ ᾿ἴπθαβ, 486 δΔηροϊαη) ἱπο]αἀ πο οἰβοίαπί. -- περιέχειν λον περικαρπίω Ψψβ1. 4122, ἡ τῆς ἐν τοῖς περικαρπίοις τρο- 
Ἰοχίος ἀδ διιδίϊα ποίἰοπυπη. καθόλυ ὡς πολλὰ περιέχον τῷ φὴς πέψις πέπανσις λέγεται μὸ8. 880 411, 14. 28 [Ιἀθ]6ν. 
κατηγορεῖσθαι καθ᾿ ἑκαστυ Μὸ26. 1028 580. περιέχει ὦ μεταβάλλεσιν ὑπὸ τὸ θερμᾶ οἱ χυμοὶ ἀφαιρυμένων τῶν 
κοινόν Ἠε2. 1129 510. τὸ καθόλν ᾧ [τὸ] πάντα περιέχον 40 περικαρπίων εἰς τὸν ἥλιον ἢ πυρὰ μένων αιά. 441512, 14, 
Γαϑ. 8171. καὶ κυριωτάτη ἢ πε νος τὰς ἄλλας κοινω- 80. τῶν περικαρπίων τὰ μὲν πικρότερα τὰ πρὸς τὴν ῥίζαν 
νίας ΠαΙ. 1252 86. οὗ δἰ τα! α Ηα1. 1094 86. Φθ6. 259 58. ἔχει πκδῦ. 925}80. τὰ περικάρπια ἐν τοῖς ἀσκοῖς ἄσηπτα 
Μθ2. 1046524. ΠγΎἃ4. 1288 82, Ζιὸ8. 884 ν18. Ζμαά. πκβέ. 980 539. --- ἐκ ἀπὸ τῶν περικαρπίων ἀπέρχεται τὸ 
644 "5. φταί. 819 "28. τα περιέχοντα, ΟρΡ τὰ καθ᾽ ἕκα- σπέρμα Ζγα18. 122514. προσπέφυκεν ἡ ἀρχὴ τῷ σπέρ- 
στον Φβ3. 195582, 88. Μὸ2. 10183584. τὰ περιέχοντα, 46 ματος τὰ μὲν ἐν τος κλαδοις, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς κελύφεσι, τὰ 

ὀνό ατα, ΟΡΡ τὰ ἴδια Ῥγδ. 1401 481. περιέχειν τι, ΟΡΡ δ᾽ ἐν τοῖς περικαρπίοις ΖγΎ2. 152 521. συμφύεται τὰ κυή- 
ὑπ αὐτὸ εἶναι τὸ 3. 121 28. περιέχεσθαι ὑπὸ τινος, ΒΥ ματα καθάπερ ἐνίοτε: πολλὰ τῶν περικαρπίων Ζγὸ 4. 1710 

ὑπό τι εἶναι τηῖ. 152516, 29. Αα27. 48 Ῥ28. περιέχεσθαι 415. 019. --- περικαίρπιόν ἐστι τὸ ἀνθὴν πκϑ. 928 515. 
ὑπ᾿ ἀλλήλων Ηζά. 1140.55. γένη περιέχοντα ἄλληλα τζ. περικαταλαμβάνειν. περικαταλαμβανόμενον νέφος πυκνῦ- 
140 41. 6. 144512.}14. η1. 152 516,19. περιέχον, περι-δὺ ται πκς5θ. 948 588. περικαταληφθέντων (τῶν εὐσεβὼν) ὑπὸ 
ἐχόμενον γένος τζθ. 14418. --- περιέχεσθαι ἕοστια. ταϑάϊὶ τὸ (τῆς Αἴτνης) ῥεύματος κθ. 400 ἐν θ184. 846 11. 

6886 νἱἀοίυν, προσπίπτυσα τοῖς περιεχομένοις (4 τοῖς περι- περικεῖσθαι. περὶ τὰς φλέβας ὡς περὶ ὑπογραφὴν τὸ σῶμκ 
ἐχπσι) νέφεσι μβϑ9. 869 528. (ρτὸ περιέχει, “περιέχεται. Φαϑδ. περίκειται τὸ τῶν σαρκῶν 2γδι. 146080. Ζμβϑ. 655 380. 
189 82. νἱάοίυν τοβυθαθηαπη 6886 ὑπερέχει, ὑπερέχεται περικείμενον τὸ ὄστρακον βῖτη Ζμβδ. θδ4 1. ὃ. 685 34. 
ΒΖ Αν ϑὅῖυ 1 58.) δὲ περικλὰᾶν. οἱ τοῖς σώμασι περικλω μενοι ὼ ἐντριβόμενοι κο- 

περιζωννύναι. τὸν μηδένα ἀπεκταγκότα πολέμιον ἄνδρα, περι- λακες φθ6. 818.516. 
εζῶσθαι τὴν φορβειάν Πη2. 1324"10. Περικλῆς φρόνιμος Ἡζϑὅ. 1140 58. παρὰ Πυϑοκλείδη μπσικὴν 

περιθεῖν. τὴν τῷ ὑρανὰ φορὰν κύλκῳ περιθέεσαν Οβ18. 29 διεπονηθη ἢ 364. 1589 "22. οἷτι8 πολιτεύματα ΠβῚ12. 1214 
417. 88, ἴ580. 1567 822. τρέπεται πρὸς τὴν τῶν δημοσίων δια- 

περιθραύειν. ἡ θάλαττα παντὴ κινῦσα ὁμοίως ᾿περιθραει 60 νομήν 865. 1539 024. ὑπὸ Μελισσυ ἡττήθη ναυμαχῶν 

(τὸς λίϑυς) πκγϑ86. 985 "2. αἱ χάλαζαι διὰ τὸ φέρεσθαι ἢ 585. 1567 516. λόγος ἐπιτάφιος Ρα΄. 1865381. Ὑ10.Ἔ 



ὅ82 περικλύζειν 

1411 81. Δρορβυμορτηδίδ, ργϑϑείρυθ εἰκόνες Ργ4.140141-δ. 
10. 141181, 14. 18.1419 82. οἱ ἀπὸ Περικλέυς εἰς ἀβελ- 
τερίαν ἐξέστησαν Ῥβ15. 1890 581. ἰξανθιππος ὁ Περικλέσς 
πατήρ 880. 1689 824. 

περικλυύζειν. νῆσοι μεγάλοις περικλυζόμεναι πελάγεσιν κϑ. 
892029. αἱ γυναῖκες τὸ παιδίον ὕδατι περικλύσασαι 691. 
88721. 

πε ρικόπτειν. πολλὺς τῶν ἰχθύων λέγυσι περικοπέντας αὶ περι- 
τμηθέντας μὴ αἰσθάνεσθαι θ68. 88.519. 

περικυκλῶν. ὅταν (δελφῖνας) ἀθρόως περικυκλώσωσι τοῖς 
μονοξύλοις Ζιδ 8. 588 }11. φλοιὸς ὁ περικυκλῶν τὸν καρ- 
πόν ᾧταϑ. 818 51ὅ. 

περιλαμβάνειν. τῷ καμπτομένῳ μέρει περιλαμβάνει ἡ χείρ 
Ζμδι1ο. 690}1, οἵ 68119. πόροι ὑμένι περιειλημ μένοι βἰπι 
Ζιγ1. 510 422. ε28. 655 Ρ24. ζ8. 561 "24. Ζμβ18. 6518. 
ἡ γλῶττα ἐντὸς περιείληπται πλδθ. 964 36. κώλα ἐν μέσῳ 
περιειληφότα ἀστράγαλον Ζμβϑ. 654 "21. τῶν φλεβῶν αἱ 
μὲν τὴν κεφαλὴν κύκλῳ περιλαμβανυσιν Ζιγϑ. 514."21. τὸ 
σῶμα τὸ περιλα μβανόμενον ΖΎΥ11. 162 421. περιει). ηφέναι 
τὸν ἴσον ὄγκον σώματος μα 18. 850312. ὅσα περιείληφεν 30 
ὁ καλύμενος ϑρανός ΜΑΒ. 990 34. ὁ ϑρανὸς πᾶσαν τὴν ὕλην 

περιείληφεν Οαϑ. 218 "7. ἡ δεκὰς δοκεῖ περιειληφέναι πᾶσαν 
τὴν τῶν ἀριθμῶν φύσιν ΜΑ δ. 986 39. περιλαμβάνειν μέ- 
γεθός τι. οοπὶ βγῃ προσλαμβάνειν Φγθ. 206 "9, 10, 8. --- 
ἡ κτῆσις πολλὰ μέρη περιείληφε Πα8. 1256 416. εῇ ΦβΤ. 5 
198 215. περιειλημμένα τρισὶν εἴδεσιν ΠΕῚ1. 1814 414. πε- 
ριλαμβάνειν ἐπὶ πλεῖον, ἐν πλείοσιν Κα. 8 "22. τζ 12. 149 
Ὁ. οἱ ἔξωθεν περιλαμβάνοντες ᾧ ἐπὶ πλέον λέγοντες ἡεη1. 
1285 "5 (οὔ ἔξωθεν συμπεριλαμβάνειν 5. 1289 51). ἑνὶ ὀνο- 
ματι περιλαβεῖν Ἠε4. 1180 }8. ρ38. 148411. τύπῳ περι- 80 
λαβεῖν οἵ τύπος. ᾧὶ τὸ ψεκτικὸν εἶδος περιλάβωμεν (ἱ 6 
διέλθωμεν) ρ8. 1425 585. τὰ μὲν ἐνδέχεται τοὶς νόμοις περι- 
ληφθῆναι ΠΎ1.8. 1287.}}19. νόμοι οἵ περιλήψονται τὰ σω- 
ζοντα τὰς πολιτείας Πζὅ. 182051. 

περιλεῖπειν. ὃς ἂν περιδει αὐτοῖς χαλκὸς ὁ . 88 ριλεί ὃς ἂν περιλειφθὴ αὐτοῖς χαλκός οβ1850 529 
περιλείχειν. αἱ ἵπποι περιλείχυσαι ἢ καθαίρυσαι ἀποτρωγυσι 

νε , 
τὸ ἱππομανές Ζιθ24. 605 834. ᾿ Ρ : 

περιληπτικός." ὅσοις ἡ τῷ δέρματος φύσις ἐναντιῶται διὰ 
σκληρότητα πρὸς τὸ μὴ περιληπτικὴν εἶναι Ζγα12. 119 "6. 

περίληψις. αἱ διαφοραὶ τῷ τιμιώτερον εἶναι τὸ γένος ἢ ὠτι- «ὁ 
τερον τὸ συνιστάμενον ἐν τῇ περιλήψει τῆς ἀρχῆς τῆς 

ψυχικῆς ἐστίν ΖΎΥ11. 162 325. 
περίλοιπος. εἴ τι περίλοιπον εἴη αὐτοῖς οβ1850 "18. 
περίλυπος. ορρ περιχαρής Ηδ1. 1128.216. 
περιμάχητος. ἀγαθὰ περιμάχητα Ἠιδ. 1109."21, 1168}19. 45 

γεη1δ. 1248 Ρ27. Πβϑ9. 1271 08. Ραθ. 1868 38. ν 
περιμένειν. δεῖ τὸς νὸν ἔχοντας μὴ περιμένειν ἕως ἂν πέσω- 

σιν ρ8. 142 588. 
, , , , , μή 2 , ν᾿ 

περίμετρος. τὸ περίμετρον: λίμνιόν τι ἔχον ὅσον ἀσπίδος τὸ 
περίμετρον 6112. 840 084. --- ἡ περίμετρος: ἐσχηματίσθαι 50 
τὴ περιμέτρῳ ὁμοιότατα ἀνθρωπίνῳ ἴχνει θ100. 888 Ρ21. 

περινεῖν. κύκλῳ περινέασιν Ζιιϑ1. 621 518. 
περίνεος. μηρὰ ὦ γλυτῶ τὸ ἐντὸς περίνεος (Υ 1 περίνεον) 

Ζιαι4. 4989. τὰ μόρια τὰ περὶ τὲς ὄρχεις τὼ τὸς περινέυς 
(ΟἹ περιναίως), τῷ μὲν θήλει ἡ ὑστέρα τιῇ δ᾽ ἄρρενι ὁ πε- δδ 
ρίνεός ἐστιν Ζγα2. 116 438. δ1. 166 55. οὗ ἀθ ἢ ν Ηΐρροοῦ 
ΔΡ ἀδίθ ΧΥ͂Ι͵ΠΙΑ 741. 

περινεύειν. βαδίσεις διτταί, ἡ μὲν περινεύοντος, ἡ δὲ κρα- 
τῶντος τὴν ὀσφύν Φ8. 808 215. 

“ 

περιορᾶν 

πάντη καλυφθέντων" γίνεται δὲ περίνεφρα δι᾽ εὐβοσίαν Ζιγ 
11. 620 3481. γίνεται περίνεῷρα τάχιστα τῶν ζῴων τὰ πρό- 
βατα πάντων Ζμγϑ. 612 "2. 

Πέρινθος Ζγ)4. 118.520. --- Περίνθιοι οβ1851 824. 
ὁ πέριξ. 1. ῥγβθροβ ὁ τόπος ὁ πέριξ τὰ αἰδοῖα πιγβ. 9086. 

-τ 2. δὰν ἸΟΟΔ}} βθπβὺ. τὰ φερόμενα κύκλῳ τὴν πέριξ 
φοραν Οα 2. 269 "7. τὸ πέριξ σῶμα, ὕδωρ, ψυχρόν, τὸ 
πέριξ ὁέρμα, ὁ πέριξ ᾿Ὥκεανός ἃ] Οβ4. 38719. ανϑ. 471 
Ῥ7, 8. 414 021, μὸϑ. 881 514. κϑ. 398 080. Ζια 18. 498 
482. πκγά. 981 88. τὸ πέριξ. τὰ πέριξ μα 4. 841 18. 
ανά. 412 488. ΖΙη10. 681 521. Ζμὸϑ. 6857. πκὸ 10. 981 
47, λη2. 966 081. --- ᾿θιηρογα} βθηϑα. ὁ πέριξ χρόνος, ΟρΡ 
ὁ παρυΐν, Βγὰ οἱ ἐκτὸς χρόνοι (1 6 το]ίᾳια ὑθπιρογα ργδϑίδγ 
ῬΤΔΘΒΘΏ8) ε8. 1018. 6. 17 329. 

ι6 περιξηραίνω. ἐκπίπτοντος τῷ ὑγρῦ ἢ ταχὺ περιξηραινομένα 
πβ88. 8710 .324. τὸ κελύφυς περιξηρανθέντος ΖγΎΎϑ. 158 "25. 

περίξηρος. τοῖς ὑγροῖς σωματωδεσι θερμαινομένοις περιίστα- 
ται τὸ περίξηρον Ζγβ8. 181 386. 

περίογκος. ὅσοι ἐκ τῶν πλευρῶν περίογκοί εἰσιν, οἷον πεφυ- 
σημένοι φ8. 810 16. 

περιοδεύειν. τὸ εὐγενὲς ζῷον, ὃ τὸν ἐρανὸν περιοδεύει ᾧταὶ. 
816 .528. 

περίοδος. πρὸς τὴν νομοθεσίαν χρήσιμοι αἱ τὴς γὴς περίοδοι 
Ῥαά4. 1860 484. οἱ τὰς τὴς γῆς περιόδως πραγματευόμενοι 
Πβϑ8. 1262.319. θεᾶσθαι, γράφειν τὰς τὴς γῆς περόδυς 
μα 18. 850416. β5. 862}12 ([ἀ6]6. 1453). --- αἱ τὸ 
θερμῷ περίοδοι πβ84. 810510. ἡ περίοδος τῶν πνευμάτων 
πκςϑ1. 9441. 56. 946 29. ὑπὸ μίαν περίοδον ἥλίν ποῦ. 
1449 "18. τοῖς μὲν ἐνιαυτός, τοῖς ὁὲ μείζων, τοῖς δὲ ἐλάτ- 
τῶν ἡ περίοδός ἐστι τὸ μέτρον Γβ10. 8861, 18. οὔ μαϊ4. 
852 480. ἕως ἄν ἔλθη πάλιν ἡ καταβολὴ τὴς αὐτῆς περόδυ" 
καϑ' ἑκάστην περίοδον μαϊ4. 852 015. 8. 8468 ᾿9, πάντων οἱ 
χρόνοι ἡ τῶν κυήσεων ἢ τῶν γενέσεων ὶ τῶν βίων με- 
τρεῖτθαι βύλονται κατὰ φύτιν περιόδοις, λέγω δὲ περίοδον 
ἡμέραν ᾧ νύκτα αὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτὸν ἢ τὺς χρόνυς τὲς 
μετρωμένυς τύτοις, ἔτι ὁὲ τὸς τὴς σελήνης περιόλυς Ζγδιο. 
Τ1118, 21 (οὔ κατὰ τὴν τὸ ἡλίν ἢ τῆς σελήνης περίοδον 
084). κατὰ ταῖξιν κᾧ περίοδον γίγνεσθαι μα. 14. 851 3326. 
μεταβάλλειν ἔν τινι περιόδι;, κατα τινα περίοδον ΠΕ12. 
1810655. Φὸϊ4. 228 028. καὶ φύσις ἀναπληροῖ ταύτη τὴ 
περιόδῳ τὸ ἀεὶ εἶναι οα 8. 1848 024. ἀεὶ ταὐτοὶ ἢ περιόδῳ 
ἢ ἄλλως Μλθ. 1012 58, 10. ποιεῖν περίοδον (τῆς γενέσεως, 
Ἐπιροά) ᾧῷα 4. 187 324. --- τελευτὴ τῶν ἐν τοῖς φθόγγοις 
περιόδων πιθ89. 931 822. --- τοι περίοδος ἀρ ΡΎΘ. 1409 
485. περίοδος ἐν κώλοις, ἀφελής, μύυρος, μακρά Ργϑ. 
1409 018, 18. ἡ ἐν περιόδοις λέξις, βγη ἡὶ κατεστραμμένη 
Ργ9ϑ. 1409 48ὅ, 84. περὶ τῆς ἐν περιόδοις λέξεως Ῥγϑ. --- 
ΡἈγβίοϊος ταθπβίγυδιϊο, ἀκριβῶς κἡὶ περίοδος αὶ τέτακται ταῖς 
γυναιξίν Ζγβ4. 188 317, οἴ 34. δ10. 17771}18. --- τὸ ἀγ- 
γεῖον, ἐν ᾧ κατεχεράννυσαν τὸν σίδηρον, περίοδος καλεῖται 
ἐν τῷ περὶ μετάλλων 341. 1528 "10. 

περιοικεῖν. θάλατται (Ὑρκανία, Κασπία) περιοικεέμεναι κύκλῳ 
μβι. 854 "4. . ; ; 

περιοικίς. κώμας τὰς περιοικίδας καλῦσιν ποϑ. 1448 586. αἱ 
περιοικίδες (1πι πόλεις) Πζδ. 1820 Ρ6. 

περιοικοδομεῖν. περιῳκοδόμηται ἡὶ ἐλαία 651. 884 519. 
περίοικοι, οοπΐ ὄϑλοι, βάρβαροι Πη9. 1829 326. 10. 1380 

429. περίοικοι ἐν Κρήτη Πβ9. 1269 "8. 10. 1271 "80,1272 
41, 18,18, ἐν Αργει Πεῦ. 1808 48. 

περίνεφρος. περίνεφρα γίνεται τὰ στεατώδη μᾶλλον ἢ μαΐζ- 60 περιορᾶν. ἀνάγκη τὸν ἥλιον πάντα τὰ ἄστρα περιορᾶν μαϑ. 
͵, “- ,’ . -« ΝΣ ᾽ ,,ἷ - .« 

λιστα τῶν ζῴων πρόβατον" τῶτο γὰρ ἀποθνήσκει τῶν νεφρῶν 845 08. ὅσα περιορᾶται ὑπὸ τῷ ἡλίυ μαβ. 845 428. ἐδὲ τὸ 



περιορύττειν περίσσευμα 583 

ἐλάχιστον ὑπὸ τῷ μεγίστυ ἐνδέχεται ὅλον περιοφθῆναι πις1. περίπλεξι φ. τὴ τύτων (τῶν ἀτόμων στοιχείων θτηο6) 
918.228. --- περιορὰν τινὰ προπηλακιζόμενον βίαν Ηδ 11. συμπλοκὴ Ὄ περιπλέξει πάντα γεννᾶσθαι Ογ4. 808 58. 
1126.28. ΡγΎ9. 1410.51δ. 10. 1411 54. Ζιι40. 625 "84. περίπλεος. ὅσοι τὰς χνήμας περιπλέως σφόδρα (τὲς μηρὲς 

περιορύττειν. ἐαν τις περιορύξας μέχρι κάτω πρὸς τὰς ῥίζας ὀστωώδεις ὸ περιπλέως) ἔχυσιν φ6. 810 382, 871. 
(σελίνυ) περιβάλλη τῶν καχρυδίων πκϑ. 928 "10. ὁ περίπλεως. περίπλεων μυξωδὼυς τὸ παιδίον ἐξέρχεται γλισ- 

περιασία. ἡ περιασῖα τὴς τροφῆς ἐστὶν ἡ ποιῶσα βλαστανειν χρότητος Ζιη4. 585524, 36. περίπλεως νεφρὺς ἔχειν Ζμγϑ. 
πκϑ0. 9204. 28. 926218. ὅπυ περιυσία γίνεται τῷ περιτ- 6712 521. 
τωματος Ζμδιο. 688 "27. ὁ ἐλευθέριος τὴν περιασίαν δι- περιπλοκή. περιπλοκὴ ποιεῖσθαι τὴν ὀχείαν Ζιε4ά. 540 ά. 
ὁωσιν, ορρ ἐλλείπειν τῶν ἀναγκαίων ηεγά. 1282510. τὸ φερομένας (τὰς ὁσίας κατὰ Δημόκριτον) ἐμπίπτειν ἡ περι- 
εἰς εὐσχημοσύνην ἢ περινσίαν, Ορρ τὰ ἀναγκαῖα Πη10. ᾽1ὸ πλέκεσθαι περιπλοκὴν τοιαύτην, ἢ συμψαύειν αὐτὰ ποιεῖ 
1829 "28. τὰ ἐκ περιυσιας, ορρ τὰ ἀναγκαῖα, ἀεῇ τγΎ2. [203. 1514 521. 
118.26-15 Υ͂Ζ. οἵ π0327. 880 410. ἐκ περιασίας ὀίώκειν τὸ περίπλυς ὁ Αννωνος θ87. 888 8411. 

καλὸν ἡεη10. 1248 488. περιπλύνειν. ἐξανακολυμβῶσι πολλακις οἱ κέφαλοι ἵνα περι- 
περιοχεῖσθαι. ἡ γὴ φυτοῖς κομῶσα παντοδαποῖς. νάμασι τε πλύνωνται τὸ βλέννος Ζιθῶ. 591 528. 

περιβλύζυσα καὶ περιοχυμένη ζιῴοις κδ. 391 526. ιὸ περιπνεῖν. καὶ γὴ περιπνεομένη αὔραις κῦ. 897 484. 
περιοχή. ὑπὸ τὴς ἐντὸς θερμασίας ὅταν ἐκπίπτωσιν ἐκ πολλ περιπνεὺ μονία. οἱ ἐν τὴ περιπνεὺ μονίᾳ ἐπιθυμᾶσιν οἶνω πκζᾳ. 

τόπυ εἰς ὀλίγον, συστελλομένοις πρὸς τὴν περιοχήν (ἢ) πβϑ84. 948.324. ᾿ 
810 210. περιποιεῖν. συμφέρει περιποιῆσαι Λακεδαιμονίως ρῶ. 1428 348. 

περιπατεῖν. τὸ ' ἕνεκα, οἷον τὸ περιπατεῖν καὶ ὑγίεια Φβϑ. --- πιρὰ ὅσοι μὴ προαιρῶνται περιποιεῖσθαι τὸ ζῆν διαφθεί- 
194038. Μὸ3. 1018 388. Αὖ 11. 9499. οἵ ΟΒΙ2. 292"26. 20 ραντες ΠΕῚ1. 1815 326. --- ἀπὸ τῶν πρακτὼν περιποιύ- 

περίπατος. τῶν δεὸειπνηκότων τὸν περίπατον ἀναρριπίζειν τὸ μεθά τι παρὰ τὴν πρᾶξιν ΗκΊ. 1171}8,18. περιποιεῖσθαι 
θερμόν 224. 1818 048. οἤηεαϑ. 1214 Ρ28. τίνες περίπατοι ἑαυτῷ τὸ καλόν, δυναστείαν ΗΙ8. 1168 Ρ27, 1169 421. 
κοπωδεις πε]. 8801. 12. 881 587. 85. 884 08. ὁ περίπα- Ἴμβ14. 1212 18, 18. Πεδ. 1806 594. 
τος κατασπᾷ κάτω τὰ περιττώματα πεϑ. 88110. περιπόλαιος. ὀφθαλμοὶ περιπολαιότεροι φῦ. 810 41. 

περιπάττειν. οἱ μύρμηκες ὑπ᾽ ὀριγάνα ὶ θείν περιπαττο- 36 περιπολεῖν. θεασάμενοι μεθ᾽ ἡμέραν ἥλιον περιπολῦντα 12. 
μένων ἐκλείπουσι τὰς μυρμηκίας Ζιὸ 8. 884 022. ὅταν ὀπτή- 1471650. --- τῶν ᾿Αθηναίων οἱ ἔφηβοι χαβέντες ἀσπίδα ἢ 
σαντες (τὸ λεοντοφόνον) ὥσπερ ἄλφιτα λευκὰ περιπάσσωσιν δόρυ παρὰ τῷ δήμν περιπολῶσι τὴν χώραν ἢ 428. 1549 49. 
ἄλλῳ ζῳῳ θ146. 845 "82. περίπολοι τῶν ᾿Αθηναίων τίνες Υὶ 428. 1549 35. 

περιπέτεια, ἀεῇ ἡ εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττομένων μετα- περιπορεύεσθαι. Διονύσιος τὰ ἱερὰ περιπορενόμενος οβ1858 
βολή πο11. 1452 322. ΝῊ] Ροϑῦ 11 6-8, 68. τὰ μέγιστα, οἷς 82. 20. 
ψυχαγωγεῖ καὶ τραγῳδία, τῷ μύθυ μέρη ἐστίν, αἴ τε περι- περιπταίειν. περιπεπταικότες ἀτρίπτοις ὀνείδεσι ἢ 445. 1551 
πέτειαι ὦ ἀναγνωρίσεις ποθ. 1450 384. οὗ 24. 145911. 480. 
ἀναγνωρίσεις ἐκ περιπετείας ποθ. 1484 029 (βγη ἀναγνώ- περιπωμάζειν. ἄνθρακες περιπεπωμασμένοι τῷ καλυμένῳ 
ρισις ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τὴς (ἐκ)πλήξεως Ὑιγνον πνιγεὶ ζ5. 410 39. ἀποπνίγονται (αἱ ἐγχέλυες), ᾿ἐαν περιπω- 
μένης δ εἰκότων 1455 ."11). αἱ περιπέτειαι καὶ τὸ παρὰ 88.'΄ μασθὴ ὀλίγος ἀνρ Ζιθ2. 592 522. 
μικρὸν σώζεσθαι ἐκ τῶν κινδύνων Ῥα11. 1871 510. οἱ κα΄ περιπωματίζω. τὰ ἐν τοῖς ἀκριβῶς περιπωματιζομένοις 
ραβοι κρατῶσι αὶ τῶν μεγάλων ἰχθύων, καί τις συμβαίνει (ἄσηπτα γίνεται) πχβά. 9802. 
περιπέτεια τύτων ἐνίοις " τὸς μὲν γὰρ καράβες οἱ πολύποδες περιρρεῖν. περιρρεύσεται τὸ ὕδωρ, ἕως ἂν ἰσασθῇ Οβά.281 
κρατῶσιν, οἱ ὁὲ κάραβοι τὸς γόγγρας, οἱ ὁὲ γόγγροι τὲς 10. ᾿Ωκεανὸς περιρρέων ἡμᾶς κϑ8. 8398 217. νῆσοι περιρρεό- 
πολύποδας κατεσθίσσιν Ζιθῶ. 890 }18. 40 μεναι πελάγεσιν" ἡ οἰκυμένη ὑπὸ θαλάττης περιρρεομένη κϑ. 

περιπέτεσθαι, περιπέτασθαι. ἕως ἂν μία μέλιττα περι- 398511, 392 Ῥ22. τὴν Αἴγυπτον, ὑπὸ τῶν τὸ Νείλυ στο- 
πετομένη βομβήση Ζιι40. 621 521. --- τὴς ἡμέρας τὰ ἄλλα μάτων περιρρεομένην κϑ. 894 32. 

ὀρνίθια τὴν γλαῦκα περιπέταται Ζιι1. 609 514. περιρρηγνύναι. τὸν ὑμένα περιρρήξας (ὁ σχαϑων) ἐκπέταται 
περιπίπτειν. ὁ ποντίλος περιπεσόντος τῷ ὀστρέω ἁλίσκεται ἢ Ζιε22. δ84 480. τό κέλυφος περιρρήγνυται, περιρραγέντος τῇ 

(ἀλ. ἢ οαν ΑὐὉ) ἐν τῇ γὴῇ ἀποθνήσκει Ζιδ1. 525 524. --- (6 κελύφυς, τῦ ὑμένος, τῇ δέρματος, τῷ ὠδ εἷτα Ζιε19. 551 
ὅταν τις θηρεύη περιπεσὼν τὴ (τῶν περδίκων) νεοττιᾷ Ζιιδ. 428, 18. ὅ60 517, 29. 28. 5655}Ρ29, 80.556}7, 82. 557526. 
618 17. ἐνιαχῆ δέ πὸ αὐτῇ (τῇ κατὰ τὸν λόγον αἰτίᾳ) ὦ ζ10. δ65.326. θ17. 601 45, 8. περιερρωγέναι τὸ ὄστρακον 
᾿Εμπεδοκλῆς περιπίπτει Ζμα1. 642 518. --- περιπίπτειν ὁυσ- Ζιθ11. 601518. ζῷα ἐκ τῶν σκωλήκων περιρρηγνύμενα 
τυχίαις, περιπεσεῖν μεγάλαις συμφοραῖς Ηη14. 1188 "20. Ζιε19. δ52 49. --- καταφυγὴ πέτρα περιρραγεῖσα, μίαν 
α10. 1100 47. μβ1]1. 1210 588. 80 ἔχωυσα εἴσοδον Ζιζ29. 518 Ρ22. 

περιπλαττειν. οἱ πλάττοντες ἐκ πηλὺ ζῶον ὑφιστᾶσι τῶν περίσαξις. περισάξεις ἀλέαν ποιεῖν πκὶ 4. 924 "9. 
στερεῶν τι σωμάτων, εἶθ᾽ ἅτω περιπλάττυσιν Ζμβ9. 664 περίσαρκος. ἰσχία περισαρκότερα φδ. 809 "7. 
081. τῇ φωλίδι ἡ μύξα, ἣν ἀφίησι, περιπλάττεται περὶ περισαττειν. ἐάν τις περισάξη τὴν γὴν πκ18. 924 525. πε- 
αὐτὴν κὶ Ὑίνεται καθάπερ θαλάμη Ζιιϑ1. 621 "8. τὸ πήγανον ρισξεσαάχθαι πκ18. 924 328. 
ἐκφυτεύεται περὶ τὸν φλοιὸν (συκῆς) ᾧ περιπλάττεται πηλῷ εἐ περισκέλεια. δύνασθαι χωρὶς πάσης περισκελείας εἰς ἔννοιαν 
πχ18. 924 087. ἡμῖν ἐλθεὶν τὸ μῆκος ἀπλατές 24. 141818. 

περιπλέκειν. περιπλέκονται ἀλλήλοις οἱ ὄφεις. βγῃι περιελιτ- περισπᾶν. ὁ μείζων κύκλος περισπᾷ τὸ φερόμενον αὶ πλάγιον 
τόμενοι ΖΊαΊ. 118 321, 11 (60 Υ]), 81. οὗ Ζιε4. 5401,2. ἀπωθεῖ εἰς τὸν ἐλάττω μχϑδ. 858 "8. τὸ θερμὸν ἕως τῦ 
(τὰ τῶν σηπιῶν ᾧκ) περιπεπλεγμένα ἑνί τινι Ζιε 19. δ80 ἔξω τόπυ περισπᾶται. ορρ συστέλλεται πα 29. 868 35, 8. 
412 Αὐν. (τα ὠπειρα στοιχεῖα κατὰ Δημόκριτον) συντιθέ- 80 --- περισπᾶν τὴν πολιτείαν εἰς τἀναντίον ΠΕῚ. 1807 424. 
μμῖνα αὶ περιπλεκόμενα γεννὰν Γα8. 8256 384. 202.1514}21. περίσσευμα. αἱ συλλήψεις ὀλιγάκις γίνονται πρὸ τῆς καθαρ- 



584 περίστασις 

σεως αὐταῖς. τοσῶτον ἐχύσαις τὸ περίσσευμα. ὅσον ἐστὶ 
ταὶς ἄλλαις πρὸς τῷ λήγειν 259. 1625 084. 

περίστασις. 1. οἵ περιίστασθαι 1. τὸ θερμὸν αὶ βαδίζει ἔξω 
διὰ τὴν τῷ ψυχρῶ περίστασιν, κωλύεται γὰρ ὑπὸ τύτυ 
πβ29. 869"21. --- 2. οἵ περιίστασθαι 2. αἱ περισταΐσεις 
γίνονται αὐτῶν (τῶν ἀνέμων) καταπαυομένων εἰς τὺς ἐναν- 
τίας κατὰ τὴν τῷ ἡλία μετάστασιν μβ6. 864 }14. πκς36. 
942 027. 

περιστέγειν. περιστεγόμενα μᾶλλον εἰς αὐτὰ δέχεται ὼ 
κατέχει τὸν ἀέρα πιαϑ. 900 "1. ᾿ ᾿ 

περιστέλλειν. οἱ ἰατροὶ ἐν ταῖς ἀρρωστίαις μάλιστα περι- 
στέλλειν τὸς πόδας παραγγέλλυσιν πβ28. 868 88. περι- 
στέλλεσθαι ἱματίοις, περιεσταλμένον ἀναπαύεσθαι πβ81. 
8710 537. αδὅ. 860 819, 2ὅ. 

περιστερά. τὸ τῶν περιστερῶν γένος Ζια1. 488 34. ΖγΎΘΒ. τὸ 

1ῦ8}28. δ8. 110512. περιστερῶν μὲν εἶναι ἕν γένος εἴδη 
δὲ ε΄ Ε211.152712. ΒΥὦπ αἱ περιστεραὶ ἢ τὰ τοιαῦτα 
Ζμβι8. 6110. ΖΎΥΙ. 14912, τὰ περιστερωδη. τὰ πε- 
ριστεροειδὴ (Υ ἃ γ). ἰδιω Ζιι7. 618 512. ζ2. 560 "25, 29. 
οἵ Ζγγθ. 1586 "28. τοίεγίαν ἱμίθγ τὰ ἀγελαῖα ἐν τοῖς πτη- 30 
νοῖς Ζια]. 4884, τὰ πτητικα ΖΎΥΙ. 14911, τὸς πολυ- 
γόνυς τῷ πολλάκις Ζιζ1. 658 Ρ26. Ζγδϑ. 17170511, οἵ γι. 
149012 (ββὰ τὰ ὀλιγοτοκῶντα Ζγὸ 6. 114 029), ὅσα ἥμερα 
ἢ ἡμερῶσθαι δύναται, τὰ καρποφαγῶντα ᾧ ποοφαγῶντα 
Ζια 18. 6ὅ44.480. θ8. 59816. -- τὸ σῶμα. ὀγκιῦδες 35 
Ζγγι. 14911. Μ 295. τπιδρηίϊναο Θοπιραγϑίυγ απὸ 8118 
δυϊρυβ Ζιε18. 544 2, 6. 271. 1621 16. 276. 1527 582 

(Δ 841. Βέπι δὰ ΟΥθ88 1 612). στόμα Ζιι. 6184. μνυσι 

Ζμβι8. 65 Ἶ Ρ10. ποικίλοι, μέλανα Ζγεθ. 185 "8. χθ. 199 
012. οἱ τράχηλοι φαίνονται χρυσοειδεῖς τῷ φωτὸς ἀνακλω- 80 
μένω χϑ. 198515. ὁ] δὰ χθ. 799 "20. -- ἔχει πρόλοβον 
πρὸ τὴς κοιλίας, πρὸς τοῖς ἐντέροις τὴν χολήν, μικρὸν τὸν 
σπλῆνα ὅτως ὥστε λανθάνειν ὀλίγυ τὴν αἴσθησιν, θερμὴν τὴν 
κοιλίαν Ζιβ11. 808 "28. 156. 6060 "21,316. ΖμγΎ. 6710 5484. 
--- βοχυβ. ὠμφότεροι Ζιζ 4. 662 "21. ὁ ἄρρην Ζιζ 2. 560 86 
Β27, 80, 81. 4. 862 17, 28. ι7. 012 585, 618 460, 8. [27]. 

1521 528. ὃ πρεσβύτερος Ζιζ 2. 860 "27. ἡ θήλεια Ζιζ2. 
560 580. 4. 562}18, 22. χῆρος, χήρα Ζιι7. 612084. νεοττοί 
Ζιζ4. 562 021. ι1.618.28. 271. 1627 528. τὰ γενόμενα 
ἀτελὴ ᾧ τυφλά Ζιζ 4. 562."19. Ζγὸθ. 114 580. οἱ νεω- “0 
τεροι Ζιζ 2. ὅ60 29. --- ροῃογϑῖῖο. ἴδια περὶ τὴν ὀχείαν 
Ζιζῶ. 560 }"82ὅ, 29. οὗ Ζγγθ. 156 "28. ϑ4]η)δ8 Ρ] οχ 8259. 
ὀχευθεῖσαι ἐφέλκωσι τὸ ὀρροπύγιον, κυνῶσιν ἀλλήλας ὅταν 
μέλλη ἀναβαίνειν ὁ ἄρρην, στέργυσιν ἀλλήλας, καὶ προαπολεί- 
πᾶσι τὴν κοινωνίαν πλὴν ἐὰν χῆρος ἢ χήρα γένηται Ζιζ 3. τ 
560910, 2ὅ, οἴ81. κι. 0187, 612 088. ὁταν ἐκ τῆς νεοτ΄- 
τιᾶς ἐξάγειν μέλλη, πάντας (πάλιν οἱ ΑυὉ) ὁ ἄρρην ὀχεύει" 
αἱ θήλειαι ἀλλήλαις ἀναβαίνυσιν ὅταν ἄρρην μὴ παρὴ" παρ- 
οχεύονταί ποτε ᾧ τῶν τὸς ἄρρενας ἐχυσῶν τινές Ζιτ. 618 
46,1. ζ2. 560 080. δύνανται ἤδη τῷ ᾧϑ ἐν ὠδῖνι ὄντος δὺ 
κατέχειν, 80 9 τίκτει μελλήσασα. περὶ τὴν ὠδινα δεινὴ ἡ 
τῷ ἄρρενος θεραπεία ᾧ συναγανάκτησις" ἀπομαλακίζεται 
πρὸς τὴν εἴσοδον τῆς νεοττιᾶς διά τὴν λοχείαν (ὗ θήλεια) 
Ζιζ2. 560 21, 25. 17.612 585, 618 31. ὀχεύεται ᾧ τίκτει 
κατὰ πάντα τὸν χρόνον ὡς εἰπεῖν, ἐὰν τόπον ἔχωσιν ἀλεεινὸν δδ 
ἢν τὰ ἐπιτήδεια, ἐᾶν δὲ μή, τῷ ϑέρως μόνον Ζιζ!. 558 "18. 
ε18. 544 "8,580. οὗ ζ4. 562 δ. 271. 1527 581. τεχῦσα 
τῇ ἐχομένη ἡμέρᾳ συλλαμβάνει" τεκῶσα μίαν ἡμέραν δια- 
λείπει τὰ πολλά, εἶτα πάλιν τίκτει θάτερον" τίκτει ἀπονεοτ- 
τεύυσα πάλιν ἐν λ΄ ἡμέραις" ῬᾺ}}1 φυϊπαιθιηαδῦγθβ ἔθ βοϑηῦ 80 
5211. 1521 588. Ζιζ 4. 562 }16, 21,28 Δυῦ. διτοκῦσι, δὲ- 

περισώζειν 

καάκις τῷ ἐνιαυτῶ, ἤδη δέ τινες ὶ ἐνδεκάκις Ζιζ1. δ58}23. 
4.562}24. 2171. 1527581. ὡς ἐπὶ τὸ πολυ ἄρρεν καὶ θῆλυ 
ᾧ τύτων ιὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πρότερον τὸ ἄρρεν τίκτει Ζιζ4. 
562 14. 271. 1527 329. ῳὰ λευκα,, ὑπηνέμια Ζιζ2. 559 
428, 029, 561 32. εἰ ὀαψιλὴ τροφὴν συνεκτίκτει τοῖς τέκνοις 
Ζγὸθ. 114 081. ἐπῳαζει διαδεχόμενα τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι, 
ἰηογάϊα πλᾶ8, ἠοοία ἔδηχΐηα Ζιζ 8. 504 38 (οΥ 271. 1527 
427). 4. 562 17. τὸ τῆς ἀλεκτορίδος υἱὲν τελειῦται ἐν ι' 
ἡμέραις, τῆς περιστερᾶς ὁὲ ἐν μικρῷ ἐλάττονι" ἐκπέττεται 
τε ἢ ἐκλέπεται ἐντὸς κ' ἡμερυὴν τὸ γενόμενον πρότερον τῶν 
ῳῶν" τιτρώσκει δὲ τὸ μὸν τὴ προτεραίᾳ ἢ ἐκλέπει" τὰ 
ἔκγονα τὰ ἔαρος βέλτιστα καὶ τῷ φθινοπώρυ. τὰ δὲ τῶ θέρως 
ᾧὶ ἐν ταῖς θερμημερίαις χείριστα Ζιζ3. 560 Ρ21. 4. 562 519. 
ει8. 54410. συνθερμαίνυσι τὺς νεοττὸς ἀμφότεροι ἐπὶ 
χρόνον (τινὰ), τὸν αὐτὸν (δὲ τρόπον) ὄνπερ ἢ τὰ μά (εἰς 
οοἀὰ 5. Ββπι ΡΙκ Ααὐ, ομὰ ΒΚ), ρ0}118 ᾳιοπιοάο ργαδραγθπὶ 
τοπιρ  ϑεν!ὑαύθμ οἷ᾽ Ζιζά. 562 Ὁ21. ι7. 618 48.  271.1527 
428. -- περιστερὼν βίοι. ἴδιον δοκεῖ συμβεβηκέναι τὸ μὴ 
ἀνακύπτειν πινόσας ἐὰν μὴ ἱκανὸν πίωσιν" καὶ κονίονται ᾧ 
λῶνται Ζιι7. 618 312. 498. 638 Ῥ4. ἔνιαι ὀκτωὺ ἔτη ζῶσιν, 
ἀεὶ φαίνονται, ΒΥ καταμένυσι Ζιι1.618522. 68. 598516.12. 

δ91 5. [271. 1621 520. μάχιμον τὸ ζῷον, χαλεπωτέρα καὶ 
θήχειά ἐστι περὶ τὴν τεκνοτροφίαν τῷ ἄρρενος Ζιιῖ. 618 38. 
ζ4. 562 028. συνανθρωπίζει, τιθασσὸν γίνεται μᾶλλον ἡ 
περιστερά, αἱ τετυφλυιμέναι ὑπὸ τῶν παλευτρίας τρεφόντων 
αὐτάς Ζιαϊ. 488 08. ε18. δ44 08. (7. 618 328. ργαθὰβ δο- 
οἰρίϊγυμα, αιοτηοὰο 80 ἰϊ8 8 δὶ οανθϑδηὶ, φασὶ τος περιστε- 

᾿ Ῥ - « -Ο ε ὔ 

ρᾶὰς γινώσκειν ἕκαστον τῶν γενῶν (τῶν ἱεράκων) Ζιι86. 620 

424,29. --- μετέωροι, βγη πετόμεναι, ορρ ἐπὶ τῆς γῆς 
Ζιι80. 620 526, 25. τύπτειν τὴν περιστεράν Ζιι8θ. 620 324. 

1.818 32. ἐάν τι ἐνοχληθῆ ὑπό τινος, πτερὸὲν ἐκτιλθὴ ἢ ἄλλο 
΄ νκν. ᾽ν, Ἐ εν» κὰκ ΓΑ 

τι πονήση ἃ δυσαρεστήση Ζιζ 2. 560 "28. --- αἱ ἐν Αἰγύπτῳ 
δωδεκάκις τίκτησι Ζιζ 4. 562 025. 271. 1521 382. ([8 ρὶ- 
ἔθομ ἀοπιοδίύίααθ Ο 11 640. ᾿ἀϊοθηάππι ραΐο, αδὶ δἰηραϊετὶ 
ὨσΙΩΘΓῸ περιστεραὶ ποτιϊπαίαγ, 5] νοβέγθῃ, οοπῦγα ὑδὶ ρὶυ- 
ΤΆ]1, δἰ οἰ θα οὐ ἀοπιοϑίίοαμη ἰμ 6 }]Πρὶ νοϊυΐββα Ατ᾽ 5:1 898. 
Οοἰυπιθα ᾿ἰνίδ ἀοπιοδίῖοσα α 48. ΑΖι 1 1065, 888 οἱ 472, 
ΚαΖι 16, 66. [,6Ὡ2Ζ 851. οἴ δὰ 184, 100. Μ 299. Βοδο Αγ 

Ρε 287. [πὰ 120. Ε 4δ εὐ ῬμΠοϊομυβ 1868, 509). ν περι- 
στερϑειδής, περιστερωδης. 

περιστεροειδής. τὰ περιστεροειδὴ, Οοϊυμρίηπαθ. τῶν περι- 
στεροειδῶν πλείω τυγχάνει ὄντα γένη, τίχτυσι δύο, ἐυστα 
ἐκ διαδοχὴς πᾶν τὸ περιστεροειδὲς γένος Ζιθβ8. 593 324. ε18. 
δ4451. ζ4. 662 08, [27]. 1627 527. γ περιστεραί, περι- 
στερώδης. 

περιστερώδης. τὰ περιστερώδη (τίκτει) πολλὰ μὲν ᾧ, πολ- 
λάκις δέ" ὄυο ἢ τρία Ζγγι. 14918, 150 315. ν περιστερά, 
περιστεροειδής. 

περιστεφανῶν. ὑκ ὀλίγαι νῆσοι κύκλῳ περιεσ τεφανωνται τὴν 
οἰκημένην κϑ. 898 "17. 

περιστρέφειν. ἴυγξ περιστρέφει τὸν τράχηλον εἰς τὐπίσω 
Ζιβι2. δ04516. --- μ888 ὁ κόσμος ἐν κύκλῳ περιστρέφεται 
κ2. 891 524. εἰ πεπερασμένος ὁ χρόνος ἐν ᾧ περιεστράφη ἑ 
ὡρανός Οαῦ. 2182. νῆμα ἀτράκτυ τὸ μὲν ἐξειργασμένον, 
τὸ δὲ μέλλον, τὸ δὲ περιττρεφόμενον κΊ. 401 17. 

περισυγκαταλαμβάνεσθαι τὲς ἑτέρως ἤχυς ὑπὸ τῶν ἑτέ- 
ρων ἀκϑ808 Ῥά], δυὶ περικαταλαμβανεσθαι αἱ συγκατα- 
λαμβάνεσθαι βοτὶ δαπάππι οἱ Ὀϊπὰ ἴῃ ϑίθβρῃ ΤΒο8. 

περισχίζειν. ἐάν τις περισχίση τὰ ὠὰ πρότερον ἤδη τετε- 
λειωμένων (τῶν σηπιδίων) Ζιε1 8. 550 380. 

, ,ὔ « , ᾿) , Ν « , Ν 

περισωώζειν. πολλάκις εὐὑρημένης εἰς τὸ δυνατὸν ἑκάστης ἢ 
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τέχνης ὦ φιλοσοφίας ἢὶ πάλιν φθειρομένων ἢ ταύτας τὰς 
δόξας ἐκείνων οἷον λείψανα περισεσῶσθαι μέχρι τὸ νῦν Μλβ. 
101418. οἵ φιλοσοφίας ἐγκαταλείμματα περισωθέντα ζ 2. 
1414 08, 

,ὔ -» , , , Ν ᾿ , περισωρεύυσι τῷ ἀγγείῳ χιόνα πολλὴν ᾧ γίνεται ψυχρό- 
τερον τὸ ὕδωρ 208. 1615 89. 

περιτείνειν. τὴν ὀλολυγόνα ποιεῖ ὁ βάτραχος, ὅταν ἰσοχειλὴ 
τὴν κάτω σιαγόνα ποιήσας ἐπὶ τῷ ὕδατι περιτείνη τὴν ἄνω 
Ζιδϑ. 586517. --- ρ888 περιτείνεται δέρμα, περιτέταται 
ὑμήν βἰπι πκὸτ. 986}12. λβ12. 961 386. Ζιε16. 548 "82. 
ΖΥΥ2. 152 01. πῦρ περιτετάσθαι τῆς περὶ τὴν γὴν σφαίρας 
ἔσχατον μα4. 841}19, τῷ ὕδατος περὶ τὴν γὴν περιτετα- 
μένα μβ2. 854 024, οἵ 855 28. ἡ πέλτη ἀσπὶς ὁέρματι 
περιτεταμένη 456. 1558 38,16. --- ἄπληστος ὁ κεστρεύς 
ἐστι, διὸ ἡ κοιλία περιτείνεται (Δἀπιοάυπι οχιοπάϊ αν) ΖιθΩ. 
5912. 

περιτέμνειν. πολλὲς τῶν ἰχθύων περικοπέντας ὼ περιτμη- 
ἔντας μὴ αἰσθάνεσθαι θ68. 888 "19. 

, ᾿ , μὰ - κ 
περιτήκειν. περὶ Παιονίαν λέγυσιν, ὁταν συνεχῶς ὄμβροι γέ- 

νωνται, εὑρίσκεσθαι περιτηκομένης τὴς γῆς χρυσὸν θ45. 888 30 
δγ, 248. 1528 084. 

περιτιθέναι. περιθεῖναι τοῖς σχήμασι σφαῖραν Οβ 2. 285 "8. 
τὸ τετράγωνον γνώμονος περιτεθέντος Κ 14. 15 480. Φγ 4. 
208 8218. σκληρὴν περιέθηκεν ἡ φύσις περὶ τὸ σαρκῶδες 
Ζμὸϑ. 6858. 1. 688 }10. οἵ Ζγγ2. 164 52. περιθεῖναι ἢ 36 
ἐναρμόσαι μχϑ4. 856 520. περιθεῖναι στεφάνυς ο31868 "21. 
-- ὁ πυκτικὸς εἰ πᾶσι τὴν αὐτὴν μάχην περιτίθησιν Ηκ10. 
1180}11. --- περιθεῖναι ταῖς πράξετι μέγεθος αὶ καλλος 
Ραϑ. 1868 529. ρ86. 1440}82. τῇ ᾿Αθηνᾷ τὴν ἐπιστήμην 
περιτίθεμεν ἢ τὴν τέχνην Πθ6. 18418. --- τιρὰ περιτίθε- 8ὸ 
σθαι κνημῖδας, κράνος κα. 899 νά. εἴ τις δορὰν ἵππων περι- 
βοῖτο [2158.15621}21. --- περιτίθεται ὁ ἀράχνης ἢ περι- 
ελίττεται ἢ τοῖς μείζοσι ζῴοις Ζιι89. 628 388. 

περιτρέπεσθαι. τὸ ψῦχος συμβαίνει διὰ τὸ τὴν ἀναθυμία- 
σιν εἴσω περιτρέπεσθαι μβ8. 861 432, οἵ περιίστασθαι 2. 

περιτρέχειν. περιδραμυὶν κύκλῳ Ζιζ18. 612 Ρ1ὅ. 
περιτρίβειν. ἔχυσιν αἱ μικραὶ μέλιτται τὰ πτερὰ περιτε- 

τριαμένα Ζι40. 621 .518. 
, » ΄ Ψ' Ὶ .» 

περιττεύειν. ἀποκρινομένα τῷ γλυκέος τὸ περιττεῦον ΖΎΎ11. 
162 518 (14 τὸ περιττὸν γινόμενον ΖΎα18. 1726 325). ἀπο- 40 
τίθεται ὁ ἀετὸς τὴν περιττεύσσαν τροφὴν τοῖς νεοττοῖς Ζιιϑ. 
619.320. ὁ σπλὴν ἀντισπᾷ ἐκ τὴς κοιλίας τὰς ἰκμάδας 
τὰς περιττευύτας Ζμγῖ. 670 Ῥὅ. τὸ περιττεῦον ὑγρόν πβ41. 
8710160. 

περιττός. ἀριθμὸς περιττός, ορρ ἄρτιος ΚΙ0. 1236. τζ!2. δ 
149 430 564ᾳ. ΜΑδ. 986 .518. 8. 9909. Πβ8. 1261 Ρ59, 
ἄρτια ἢ περισσά Ῥγδ. 1401 "8. δυνατὸν ἢ ἀπὸ περιττῶν 
ποδῶν πορείαν γίνεσθαι 2π8. 1088. --- ἐδέν φησι (Εταρ 166) 
τό γε κενεὸν πέλει ὑδὲ περισσόν ξ2. 916 21. τὸ περιττὸν 
γινόμενον (ἰ 6 τὸ περιττεῦον οἵ Ἡ γν) Ζγα 18. 125 525. --- 
περιττόν, δγἢ. περίεργον τζ8ϑ. 141 518,12, ἀσκεῖν τὰ χρή- 
σιμα πρὸς τὸν βίον ἣ τὼ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά 
Πθ2. 1387542. περιττά, οοηΐ μεγάλα, θαυμάσια, καλά 
Ρβι8. 1389}26. α9. 1867 326 (οἴ οοαϊ τὰ ἴδια 6. 1868 
4217). ΗζΊ. 1141 6 (ορρ ἀναγκαῖα). αρδ. 1250 "29 (ἀϊδὺ 
τὰ λυσιτελῆῶντα). Πθ9. 1841 311. θόλοι περισσοῖς τοῖς ῥυθ- 
μοὶς κατεξεσμένοι 6100. 838 "1 4. κῶπαι τῷ μεγέθει πε- 
ριτταί ξ 410. 1556 018. περιττὴ ἡ διηγηματικὴ μίμησις τῶν 
ἄλλων (τοϊϊααοταπι ταοάσπι χοᾶ) ποϑά. 1459 "86 (οἵ 
ΨὨΙ Ροοὲ ΠΙ 290, σεμνὲν ᾧ αὔθαδες Ῥγβ8. 1406 "8). πε- δ0 
ριττὸν τὸ γένος ἢ ἰόιον τὸ τῶν μελιττῶν ΖγΥΎΙ0. 760 54, 

Υν. 

περίττωμα δὅ8ὅ 

αΓ7601 Δ4, (ὃ τῷ ἐλέφαντος μυκτὴρ) τό τε μέγεθος ὸ τὴν 
δύναμιν ἔχει περιττὴν Ζμβι8. 858 086. νεοττοὶ περιττὸν 
δὲν ἔχοντες Ζγὺ 4. 170 317. περιττὴ ἢ ἴδιος ἡ τῷ ῥύγχυς 
ὕσις Ζμδ12. 692 "15. φύσις περιττοτάτη Ζιδ 6. 5819. 

ὁ ναυτίλος τὴ τε φύσει ὶ οἷς ποιεῖ περιττὸς Ζι81. 6228. 
ζῷα ἕνια πέριττα Ζιδτ. 582}18 (ΜΊ69. ΟἸδυβ Οτθῆσθ 
ἀθ5. ὑβῖον ἃ μΗβῃζὶ 1,θθθμβ ρ 3). πρόσωπον καλόν, αἰσχρόν, 
μηδὲν ἔχον[τες] περιττὸν πλὶ. 964 094. ἄνδρες περιττοί 
Ῥβιδ. 1890}27. βγη, ἀΐδὲ μελαγχολικοί πλ1. 955 439, 
984}28, περιττοὶ κατὰ φιλοσοφίαν ἢ πολιτικὴν ἢ ποίησιν 
πλὶ. 958 510. δυστυχεῖς εἶναι πάντας τὲς περιττός ΜΑ2. 
988 52 (Βσ, γα δὰ τγῶ. 1186). οἱ περισσοὶ καί τι πράσσον- 
τες πλέον (Εις ἔν 186) Ηζϑ. 1142 46. γενόμενος ἢ περὶ 
τὸν ἄλλον βίον περιττότερος διὰ φιλοτιμίαν Πβ8. 1267 524. 
πρᾶξις περιττή ΠΕ1Ο. 1812 527. ἀκριβὴς ᾧὶ περιττὴ διάνοια 
τζ4.141}18. ὠθὲν λέγων περιττὸν φαίνεταί τι λέγειν ΜΙ1. 
1068. 58. οἱ ΣΣωκράτυς λόγοι ἔχυσι τὸ περιττὸν ὶ τὸ κομ- 
ψὲν ὶ τὸ καινοτόμον Πβθ. 1265 411. --- περιττῶς δάκνει 
τὸ κρόμμνον πκ23. 92Ὁ 321. περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφύς 
(βὰν Μοὰ 396) Ρβ21. 1894 580. --- περιττότατα πάντωιν 
ὁ δελφὶς ἔχει Ζιθ2. 589 481. οἵ Ζπ168. 118 "12. --- καλῶς 
ἢ περιττῶς πολιτεύεσθαι Πβ11. 1212 025. κομψῶς ὶ πε- 
ριττῶς εἰρῆσθαι Οβϑ. 290 "14. 

περιττότης, Ορρ ἀρτιότης, ἴδια ἀριθμῶ πάθη ΜΎ. 1004 
δαι, --- καὶ περιττότης τῆς ὑγρότητος τῆς βυύσης τὲς πόρυς 
φτβθ. 828 528. 

περίττωμα (ν] περίσσωμα υϑ. 451 888. Ζμγῦ. 668 "5, 6. 
’, 8. 664}16, 3. 668 515). τοξεγίαγ ἰηίογ τὰ παρὰ φύσιν, τὰ 

ὁμοιομερὴ, τὰ ὑστερογενῆ, τὰ ἄπεπτα Ζγα18. 124 θ25, 125 
48, Ζια!. 48155. Ὑ2. 511 59, Ζμβῖ. 668 "10, ΖγΎβθ.145 
519. οοπὶ ὑπόστασις, ὑπόλειμμα, ὑπόστημα μβ8. 858 58. 
2. 8558. Ζγβ6. 144}156. α18. 724 }26. Ζια1. 481 88. 
Ζμδδ. 619 318. μκϑ. 465 "18. δγῃ ὑποχωρήσεις μδ2. 880 
Δ. ἀϊδοὺ σύντηγμα Ζγα18. 134 Ῥ21, 84, 1526 328, 29, 81. 
περιττώματα ὶ συντήγματα πα 41. 884 418. 48. 864 024, 
οἵ Ζγα19. 126 029. περίττωμα ἢ σύντηξις Ζμδ. 611518. 
οἵ πεῖ. 881.24. ἢ φύματα ἣ περιττώματα ἣ θερμότητος 
νοσηματικῆς ὑπερβολή ανι1. 419 324. 

1. δϑογϑύμμη, ϑχογοίιαῃ. α. τῷ περιττώματος φύσις, ὃδύ- 
ναμις ΖγδῪὶ. 166413. Ζμδ12. 694 529. μκδ. 466 "6, κα- 
ταχρῆται ἐνίοτε ἡ φύσις εἰς τὸ ὠφέλιμον ᾧ τοῖς περιττω- 
μάσι Ζμδ2. 611416. ἡ ἐν τῷ ζῴῳ θερμότης ποιεῖ τὸ 
περίττωμα ΖΎΥΙ11. 162 "8. οὗ μκϑ. 465 "17. --- τὸ περίτ- 
τωμα τὴς συστάσεως τροφή ἐστιν, ὑπόλειμμα τὸ προτέρυ 
ἐστίν, ἐναντίον τῇ τροφὴ τὸ περίττωμα βύλεται εἶναι Ζγβά. 
140}8. μκϑ. 465}18. Ζμδ2. 6711 3217. --- τόπος περιτ- 
τώματος μβ2. 855}18., τῶν περιττωμάτων ἕκαστον ἅμα 
ἔν τε τοῖς οἰκείοις τόποις ἐστὶ ἢ γίνεται περίττωμα, εἰς τὰς 
κενὸς τόπως ἀθροίζεται τὸ περίττωμα πᾶν Ζηγβά. 189 52. 
ὃ8. 118. 080. συρρεῖ ὃ πέφυκεν πὸ 26. 819 Ρ16. δεκτικόν τι 
τῶν γινομένων περιττωμάτων Ζμβϑ. 650 438. ἡ φύσις ἑκά- 
στῷῳ τῶν περιττωμάτων ἀποδίδωσι τὸ δεκτικὸν μόριον, τὸ 
κάτω (τὸ ὑποζώματος τὸ κύριον) τῆς τροφῆς ἢ τῷ περιτ- 
τώματος Ζγὸ!1. 188 .}18. 8. 776 ΡΥ. οἱ πὶ ροι δι’ ὧν ἀπο- 
κρίνεται τὸ περίττωμα, αἱ φλέβες πληρόμεναι τῷ περιττώ- 
γϑο Ζγβτ. 141 513. πι2. 891 415. --- τὸ περίττωμα τῶν 
[ων θιγγανόμενον αἴσθησιν καὶ ποιεῖ, ὁ ἐγκέφαλος ἀναίσθητος 
ὥσπερ ὁτιῶν τῶν περιττωμάτων Ζμβι. 652 }}6. 10. 656 824. 
τ ,τὰ ἐν ἡμῖν συνιστάμενα περιττώματα: πα 2ὅ. 862 838. 
περίττωμα πᾶν ἢ ἀχρήστυ τροφὴς ἐστὶν ἢ χρησίμης, ἀϊδὲ 
χρήσιμα περιττώματος μέρος τι τὸ σπέρμα Ζγα18. 125834, 
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ὅ86 περίττωμα 

5.11. β4. 188 .485. τὸ ἄχρηστον Ζμγ14. 614511. Ζγαῖ8. 
125 510. β4. 1839 .515. --- ὃ. πολὺ περίττωμα, τὰ πολύ- 
γόνα (τῶν ὀρνίθων) πολ"ὴ περίττωμα ἔχει Ζγδά. 113 381. 
Ὑ1. 149 08, 4. οἱ πυκνόσαρκοι ῥ πολλὰ περιττύματα δέ- 
χονται. τὰ σώματα ἀνάγκη περίττωμα πολὺ ἔχειν ὥστε 
ἐν τῷ θέρει ἔχειν ὕλην νοσωδη" ὅταν ἢ τὸ περίττωμα πολὺ 
ὁ δύναται τὸ ἐντὸς θερμὸν πέττειν πα20. 861 580. 21.862 
28..22. 862 515. λα 28. 959 ΡΩ27. --- τὸ περίττωμα πλεῖον 
Ζμγ1. 6106. 8. 671 86. ΖΎβΘ. 145.518. πβ8ὅ. 8710 318. 
ι6. 891}11. αἱ ὑγρότητες περίττωμα ποιῶσι πλεῖον ἐν τοῖς 
συΐμασι τῶν ὑγεμόνων (τῶν μελιττῶν)" αἱ γυναῖκες ἑδραῖαι 
ὅσαι πλείονος γέμυσι περίττυιματος (ορρ ὁ πόνος ἀναλίσκει 
τὰ περιττώματα)" γίνεται τοῖς ἀκολάστως ζῶσι πλείω τὰ 
περιττώματα ΖΎΥΙΟ. 160 "6. δ6. 1715 582, 86. πκη]. 949 
ν2. τὸ περίττωμα τὸ περιγινόμενον Ζγὸ 8. 116 331. τὸ περι- 
γινόμενον τῷ περιττυίματος πιθ. 891 Ὁ7, 8, 9. ---- τὸ ὀλίγον 
περίττωμα, ἐκθερμαίνεται Ζγα 20. 728 δ. Ὑ1. 1750919. 
πβ85. 8105171. --- τὸ ἐλάχιστον περίττωμα ἢ γεῶδες ἔχει 
ὁ ἄνθρωπος Ζγβθ. 145 }18. τὸ λεπτότερον πνὶ. 481 Ρ. --- 
τὸ περίττωμα πλεῖον ἢ ἢ 
σηπτὸν περίττωμα τὰ πεφθέντος ἐστίν Ζγα 19. 128 81. 
Ὑ11. 720 815. (ἐν ταῖς σαρξὶ ὸ τῷ ἀνάλογον) περίττωμα 

ἐνίοις ἀἄπεπτόν ἐστι πιγ4. 908 57. ---- περίττωμα ἐδυΐδιμον 
Ζμὸδ. 619 "18, 680 320. --- τὸ φλεγματωδη περιττώματα 

ι1ῖο 

ὦ ἧττον πεπεωμένον, ἡ σῆψις ὼ τὸ 30 

πιγῖ. 908}15. φλέγωα ἐστὶ τῆς πρωτὴς χρησίμυ τροφῆς 35 
περίττωμα Ζγα 18. 125514, 16. ἀναθυμιωμένης διὰ τῶν 
φλεβωὼν ἄνουν τῆς τροφῆς τὸ περίττωμα ψυχόμενον διὰ τὴν 
τὸ τόπυ τύτυ (ἐγκεφαλυ) δυναμιν ῥεύματα ποιεῖ φλέγμα- 
τὸς ᾧ ἰχιῦρος Ζμβ1. 6581. --- πημαίνει τὺς ὀφθαλμὸς 
τὸ ἐν αὐτὴ (τῇ κεφαλὴ) περίττωμα γινόμενον" τὰ τῷ ἐγκε- 
φαλιν περιττώματα" ὁ ἐγκέφαλος ὅτε περίττωμα ἐστιν ὅτε 
τῶν συνεχῶν μορίων πιῶ. 891 518. λα ὅ. 951 29. ΖμβΊ. 
8521. --- τὸ περίττωμα τῆς ὑγρᾶς ἰκμαδος, ὃν καλῦμεν 
ἱλριῦτα" ὁ ψυχρὲς ἱδρὼς πολλῷ περιττώματος ἄν εἴη σημεῖον 
Ζμγδ. 6684. πβ85. 870.519,16. τὸ περίττωμα τῆς ὑγρό- 85 
τητος ΖμγΎ9. 671 19, τὸ ὑδατῶδες περίττωμα 218. 1517 
492. --- μετὰ τῷ σπέρματος ἀεὶ περίττωμα συναπέρχεται, 
μὴ ἁπτομένοις τὴς ἐμιλίας τὸ περίττωμα ἐκπικρῶται ἢ ἀλ- 
μυρὸν γίνεται πὸ 29. 880 326, 29. Ζμγδ. 668 Β6, μετα- 
βεῤὰ ηκότος εἰς αἷμα τῷ περιττυματος Ζγβ4. 188 528. --- 40 

τὸ σπερματικόν Ζγα 4. 111 580. 19. 1727 6, β6. 148 521. 
1. 146}28. Ὑ]. 749}28, 75058. ὁ 4. 771 580,22. τῆς 
αἱματικὴς τροφῆς περίττυιμα τὸ σπέρμα ἐστί Ζγα19. 126 
510. οὔ β8. 186}271. καὶ λαγνεία περιττώματός ἐστιν ἔξοδος 
πδιθ. 8181. --- τὸ παρὰ τῷ ἄρρενος Ζγὸ 4. 172 518. -- (5 
τὸ καταμηνιῶδες ΖΎΥΊ. 151 58. --- τὸ τῷ θήλεος Ζγβϑ8. 
181 521, 23, 84. 4. 14019. δ. 141 57, δά. 112518. πε- 
ρίττωμα τοῖς θήλεσι, τὸ τῷ ἐν τῷ θήλει περιττώματος λοιπόν 
Ζγβ4. 13855,10. «21. 1729 08. τὸ τῶν πλείστων ζῴων 
περίττωμα προσδεῖται (τῆς τῷ ἄρρενος ἀρχῆς)" ἐν τοῖς θή- 
λεσι περίιττωμά τι τῷ ζν τῶτό (τὸ κατὰ τὴν ὑλικὴν ἀρχὴν 
συνιστάμενον) ἐστιν" ὅσα τῶν ζωων πλεῖον προΐεται περίτ- 
τωμα ἣ εἰς ἑνὸς ζῳν ἀρχήν ΖΎΥΙ1. 162511, 2. δά. 112 
45. -- τὸ καθαρώτατον τὰ περιττώματος Ζγβ4. 1389 51. 

νι, ᾿ 

ἡ ἐν τῷ θήλει γινομένη αἱματώδης ἀπόκρισις περίττωμα 85 
ἐστιν, αἱ ἀποκρίσεις τῶν περιττωμάτων (γα τὰ λευκά, 
καθαρσις τῶν περιττωμάτων). ταῖς γυναιξὶ τρέπεται τὸ 
περίττωμα εἰς τὴν καθαρσιν Ζγα19. 126 "85, 1725511. βά. 
1385217, 29. Ζιη2. 6888. τὸ περίττωμα ἀναλίσκεται εἰς 
τὸ κύημα, ἡ ἀρχή ἐστι τῇ κυήματος Ζγδδ. 1718 "2. Ὑ11. 60 
762 "8. --- τὸ γεννητικὸν Ζγβ4. 188.518, 139 55. ---- 6. ποιεῖν 

περίττωμα 

περίττωμα μχϑ8. 466 }17. ἡἡὶ τὸ περιττώματος ἀφαίρεσις͵ 
συλλογὴ ᾧ περωσία Ζγα18. 126.322. Ζμδιο. 688 "27. καὶ 
κίνησις θερμαίνωσα τὰ περιττυίματα συνεξικ μαζει, ὁ δρόμος 
κατασπᾶν δοκεῖ τὰ περιττώματα πε21. 888 Ρ28. 9. 881 "9. 
- τὰ περιττυματα ἀποκρίνειν, ἐκκρίνειν, ἐκκρίνεσθαι αὶ δύ- 
ναται πεῶϑ. 888 585. 27. 888 080. Ζγδὶ. 765 586. συνα- 
πιέναι, προϊέναι Ζγα1 8. 125 012. Ζμβ4. 650 "82. τὰ περιτ- 
ταματα ἐξατμίζει μᾶλλον, τρέπεται, καὶ συνεκπέττεται. πάλιν 
ἐκπέμπεται πι22. 898. 82]1. 1. 891 810. β2 1. 868 329, πη]. 

481 51. ἄλλοθί πυ ἀναλίσκεσθαι τὸ περίττωμα, ἐξαναλισκό- 
μένον τὸ περίττωμα Ζικι. 684 58. 1. 638 026. ΖΎΥΙ. 150 
485. --- συντάραξις διαφέρων γινομένων τῶν περιττωμάτων 
διὰ τὰς μεταβολάς. ἢ μὴ ὑπάρχειν μηθὲν περίττωμα ἢ 
τῦύτυ ὡς τάχιστα ἀπαλλάττεσθαι" τὰ περιττώματα τροφὴ 
μεμιγμένα πολλὴ ἀφανίζεται πα 4. 859 327. 52. 865 82]. 
εϑ4. 884 529. κη]. 949 386. --- ἰ. ἱπίον ταὶ περιττυίματα 
τοίογυπίαγ: αἷμα Ζμβϑ8. 660 "δ. Ζγβ 4. 188 38, ἀράχνιον 
(θοπιοονῖθ) Ζιι89. 628 581, βήΕ πιϊ. 891510, γάλα Ζμβι. 
658 12. Ζγδβδ. 1716 527, 81, γονή Ζμδ10. 6899. βΊ. 
β85812. Ζγα!18. 126 519. 19. 726 "8. γΥ]1. 149 6 (γα 
τὸ τῶν ἀρρένων περίττωμα Ζγὸ 8. 1716 511), ἱδρυΐς πβ 85. 
870.516. ε27. 888 Ρ28, καταμήνια Ζμὸ10. 689 518. Ζγα 
19. 172152. 81.230. 1728 "24, δδ. 716}11, 25, ἀπόκρισις ἡ 
καταμηνιώδης ΖΎΥΙ. 1496, τὰ λευκα Ζγβά. 188 526, 27, 
μήκων Ζμὸδ. 619 "18, 680 390. (οἱονεὶ περίττωμα Ζιὸ 4. 
5295"11.,}10), μηκωνιον Ζιη10. 587 381, πιμελή Ζγα 18. 
1205δ, 6. 19. 727584 (βθὰ οἵ Ζιγῶ. 611 09), σπέρμα. 
μκδ. 4668. Ζμβ. 866816. Ζγα18. 135384, "5, 126428, 
29.19. 726 "2δ, 727581, 8ὅ. 20. 728}28. β8. 137 44, 18. 
4.18128. δ1. 166 08, 19, σύντηξις πεῖ. 881 324, φλέγμα 
Ζιαὶ. 481 55. γὙ2. 811}10. Ζμὴ2. 6717 08. πὸ16. 8185160, 
χολή Ζμβ2. θ49520. δῶ. 671 512, 14, 26,}2.9, ἡ μέλαινα 
χολή υ8. 451 588, χολὴ ξανθὴ ἢ μέλαινα Ζιγ 3. 511 "10 
Αὐδ, τὸ τῶν ὀρνίθων ὠώ Ζγγ1. 150 518. --- ἐκ τῶν περιτ- 
τωμάτων γίνονται ὀστὰ ἢ νεῦρα ᾧ τρίχες ἡ ὄνυχες ὁπλαὶ 
ἢὶ ὀδόντες Ζγβθ. 144 024, 21, 14515 (εἶ περίττωμα ἐν 
τῷ ὀδόντι Ζγεβ. 189 "1). πιῶ3. 898 380. 28. 898 "8. χΙ3. 
924511, λαδ. 957 81. λγ18. 968 "14, πτίλα. δέρματα, 
πτερά Ζγεθ. 188 08. 8. 788 527. Ὑ1. 749 Ρ22 (οἵ τρέπεσθαι 
τὸ περίττωμα εἰς πτερὰ ᾧ λεπίδας Ζμγ. 670 8). γάλα 
πιθ. 891}12. --- ἡ ζῷα ἐκ τῶν περιττωμάτων γίνεται 
Ζγα1. 115.828. πκ12. 924 816. Ζιε]. 539 825, 19. 5516. 

281. 1519 "14. --- 6. τὸ περίττοιμα νοσηματικόν Ζγα] 8. 
125510. τῷ νοσεῖν αἴτιον περιττυίωατος πλῆθος πα46. 865 
41, ε838. 884 428. οἵ αν 1. 419 324. ὑγιείας σαημεῖα ὅλως 
τὰ περιττώματα μὸϑ. 380.32. νόσοι ἀπὸ “περιττώματος 
ὑγρῶ ἢ θερμῶ υ8. 451 ν2. ἐν ταῖς νόσοις περίττωμα πολὲὶ 
ἐγγίνεται ἐν τοῖς σωμάσι ἢ τοὶς μορίοις Ζγε4. 184 028. ἐκ 
περιττωμάτων γίνονται αἱ ἀρρωστίαι, ἡ ἀπορροή πλα38. 959 
5429. λζι. 965}21. β22. 868 386. τοῖς ἀραιοὶς ἄνω μᾶλλον 
τὰ ὑγρὰ περιττώματα ἀθροίζεται" καταπνιγόμενα ἐν τῷ 
σώματι ὑγρὰ περιττώματα σηπόμενα ἄχροιαν ποιεῖ παῖ0. 
861 27. ληϑ. 961 51. ὀυσεντερία, ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἄνω τὰ 
περιττώματα εὐθὺς ἀνέλη. καταβαίνυσιν εἰς τὰς κοιλίας 
ἄπεπτα ὄντα πα19. 861 1 δ. τῆς δυσωδίας αἴτιον ἀπεψία 
τις περιττώματος πιγά. 908 81, 7. οἵ Ζι40. 626 426. ταῖς 
γυναιξὶν αἱ καθάρσεις φαῦλαι ἢ πλήρεις νοσηματικῶν περιτ- 
τωμάτων ΖΎβΊ. 146 081. (αἱ γυναῖκες) ἑδραῖαι ὥσαι πλεί- 
ονος γέμυσι περιττώματος Ζγδθ. 115 382. δια τιὺς μελαγ- 
χολικὺς χυμιὸς περίττωμα γίνεται πνευματικὸν ἄπεπτον διὰ 
ψυχρότητα πιηϊ. 916}6. 7.917 522. 



περίττωμα 

2. δχογθιιθηΐαμι. περίττωμα τῆς τροφῆς, πάσης τροφῆς 
αἰδ. 445519. πνὶ. 481 319. Ζιαῶ. 488 084. Ζγὸ]. 1669. 

Ζμβῖ. 658 }18. μόρια δεκτικὰ τοῖς περιττώμασι τοῖς ἀχρή- 
στοις, οἷον τὴ τε ξηρᾷ ᾧ τὴ ὑγρᾷ Ζγβ4. 1881. οἵ α18. 
126 8171, 125 52. 20. 128 Ρ26. μὴ τὸν αὐτὸν τόπον εἶναι τῆς 
τε ἀπέπτυ (τροφῆς) ᾧ τῶ περιττώματος Ζμγ14. 614 516. 
τὰ περιττώματα τὴς τροφῆς, τὸ τε τὴς κύστεως ὑπόστημα 
ᾧ τὸ τὴς κοιλίας, ἡ τῆς ξηρᾶς τροφὴς ὑπόστασις ἢ τῆς 
ὑγρᾶς, τό τ᾽ ἐν τὴ κοιλίᾳ ᾧ τὸ περὶ τὴν κύστιν. πᾶσα 
ὑποθοχὴ τῆς τε τροφῆς ᾧ τῇ περιττώματος ΖμβΊ1. 66810. τὸ 
2.841 521, γά. 665 24. 7. 610 581. αἱ. 640"14, ὅτε τὸ 
ὑγρὸν περίττωμα προΐεσθαι δύνανται ὅτε τὸ τὴς κοιλίας" 
τὸ περιττώματος ὄντος διττῶ, ὅσα μὲν ἔχει δεκτικὰ μόρια 
τὸ ὑγρῷ περιττώματος ἔχει ἢ τὴς ξηρᾶς τροφῆς, ὅσα δὲ 
ταύτης. ἐκείνης ὦ πάντα Ζιθ20. 606 324. α. 489 38. --- τς 
α. ἴλθοββ. πεῖ. 881 318, 32. α41. 864 812 (οὔ Υ]). περίτ- 
τωμα ξηρὴν ἴῃ σφυράδες Ζιη8. 58680}9. τὸ περίττωμα 
ἐξικμασμένον πάμπαν, τὸ γινόμενον Ζμγ14. θ15 320, "18. 
προΐντι ἢ καταβαίνοντι τῷ περιττώματι εὐρυχωρία γίνεται 
Ζμγι4. 61514. τὸ τῆς κοιλίας Ζμγϑ8. 611 31. ὃ δ. 6719 20 
42, ἡ κοιλία πλήρης περιττώματος, τὸ κατὰ τὴν κοιλίαν 
περίττωμα Ζιὸδδ. 580 27. Ζμὸ δ. 680 310, 681 86. Ζγδὲὶ. 
165 Ρ26. πλήρεις περιττώματος οἱ τόποι, τόπος τῇ τὴς τρο- 
φὴς τῆς ξηρᾶς περιττάύματος ἡ κάτω κοιλία. ὁ τόπος ἔχων 
τὸ περίττωμα Ζγβά. 1385"8. «18. 1725 1. πε26. 888 Ρ]1 δ, 36 
19. ὁ αὐτὸς λόγος (τόπος οἱ ΕυχϊΔη) τῆς τροφῆς ᾧ τῦ 
περιττώματος πν]. 481 "28. ἦ ἡ τῶ περιττώματος ἔξοδος 
Ζιβι. 5ὅ00529. γ]1. 609 "18, 29. δ. 521 412. 4. 529 8. 
5. ὅ80}28. Ζμὸδ. 6192, 86) 6880 311, 35, 683 514. 10. 
886 "8, 689 "29. 12. 698 019. ὅπως μὴ ἀθρόος ἢ ἡ ἔξοδος 50 
τὸ περιττώματος Ζμγ14. 610}21. ἡ διέξοδος, ὁ πόρος τὰ 
περιττώματος Ζμὸϑ. 684 "20. 18. 691511. τὸ περίττωμα 
14 περιττώματος ἔξοδος Ζιὸ δ. 880.528. ἡ τελευτὴ τῷ πε- 
ρμιττώματος Ζγα1ῦ. 120"19. ἡ τὸ περίττωμα ἐξέρχεται. 
τοῖς μαλακίοις πὸ Ζιεῖ. 841 "82, Ζμὸ9. 685839. μέρος ἣ 88 
τὸ περίττωμα προΐεται ζ3. 468215. ἢ ἀφίησι (ἀφιᾶσιν, 
ἀφήσυσι) τὸ περίττωμα, οΡΡ ἧ δέχονται τὴν τροφήν Ζιαῶ. 
488 084. ὁ2. 526 028. 4. 829 814. 5. 580 "20. Ζμὸ 5. 679 
42, β10. 665 }81. καθ᾽ ὃν ἀφίησι, ἀφίησι κατὰ ταὐτὸν 
(τόπον) τόν τε θολὸν ἡ τὸ περίττωμα, κάτω (καλῶμεν) καθ᾽ 
ὃ τὸ περίττωμα ἀφίησι τὸ πρῶτον ανϑ. 4142. Ζιδ1. 624 
591. ζι1. 468 34. τὰ παιδία ἀφίησι ἡ περιττώματα (περίτ- 
τωμα ῬΙῚΚ Α) τὰ μὲν εὐθὺς τὰ δὲ διὰ ταχέων" (ὁ νεοτ- 
τὸς ἐν τῷ ὠῷ) περίττωμα ἀφίησι ᾧ ἔχει ἐν τῇ κοιλίᾳ, 
λευκὸν δὲ ᾧ τὸ ἔξω περίττωμα" αἱ μέλιτται τὸ περίττωμα ες 
πολλάκις ἀφιᾶσιν ἀποπετόμεναι διὰ τὸ δυσῶδες εἶναι" αἱ 
κάμπαι περίττωμα ἀφιᾶσι Ζιη10. 581 528. ζ 8. 662 510, 
11. 140. 626 326. ε19. 551 32ὅ. ἡ τῇ περιττώματος ἄφεσις 
Ζμγ2. 668.516. ἔνια προΐεται, σπανίως προΐεται Ζιε19. 
551 827. θ8. 594}21. βόνασος προΐεται πολύ τι πλῆθος κο 
τότυ τῷ περιττώματος Ζιι45. 680 17. 601. 880 526. κατ᾽ 
αὐτῷ πετομένη χελιδὼν ἀφῆκε τὸ περίττωμα Ῥγϑ. 1406 
Ρ16. (ἔνιοι τῶν ὀρνίθων) περίττωμα ὑγρότερον τῶν ἄλλων 
προΐενται ΖιβῚ11. 509"12. ἐκκρίνεται τὰ περιττώματα Ζγβά. 
188 52. ἀποκρίνεσθαι Ζγα20. 128 51δ. ἐπιλευκαίνει τὸ πε- 55 
ρίττωμα πᾶσι ὦ τύτοις (τοῖς τετράποσι ῳοτόκοις ἡ τοῖς 
ἄποσιν) ὥσπερ ᾧ τοῖς ὄρνισιν Ζμδ1. 616 582. τὰ τῆς κοι- 
λίας περιττώματα φαίνεται χρωματίζειν ἡ ἰλὺς τῷ μέλανος 
εἶνα Ζμγϑ. 664"16. τὼ τῶν τετραπόδων (ἔμβρυα) ἔχει ἢ 
περιττυύματα, ὅταν ἤδη τέλεια ἥ, αὶ ὑγρὸν ὶ σφυράδας, 60 
τὰς μὲν ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῶ ἐντέρα,, ἐν ὁὲ τὴ κύστει ἄρον 

περιττωματικές 681 

Ζιηδ. 586 "8. εἰς τὰ κάτω ὑπονοστεῖ ἄνωθεν ἢ ἡ τροφὴ ἢ 
τὰ περιττώματα πεϑ. 881 12. --- τὰ τήθυα περίττωμα 
ὐδὲν ἔχει φανερέν, ἡ ἀκαλήφη περίττωμα δὲν παντελῶς 
φαίνεται ἔχυσα, τέττιξ ἐν τὴ κοιλίᾳ ἐκ ἴσχει περίττωμα 
Ζμὸδϑ. 681581. Ζιδθ. 581 814,8. 7. 6832 814. ε80. δδ8 
516. --- ὃ, περίττωμα ἰᾳ τὸ ὦρον Ζμὸδδ. 619 529. γ9. 
611 24. ρ]θπίυβ περίττωμα ὑγρόν Ζια 2. 489 38. η8. δ86 
59, 10. θ26. θ06 824. Ζγββδ. 148 027. γὙ2. 158 "6. δὲέκτι- 
κὸν τι τὸ περιττώματος Ζμγ8. 671138. ὁ πόρος ὁ αὐτὸς 
τὸ περιττώματος ὦ τὸ ὑστερικῶ μορίων" κατὰ τὰ αἰδοῖα, ἐκ- 
κρίνεται τὸ περίττωμα ὑγρόν" ὁ πόρος ὁ αὐτὸς τι περιττω- 
ματι ἢ τιῇ σπέρματι Ζγα15. 120 "25. 18. 119 582. 18. 
126316. τὸ περίττωμα τὸ εἰς τὴν κύστιν συλλεγόμενον, 
ἀποκρινόμενον μβ8. 8351488. Ζμγῖ. 670 522. ἐν τὴ κύστει 
ἀπάγειν τὰ περιττύματα, ἀφικνεῖται τὸ περίττωμα εἰς τὴν 
κύστιν παά8. 864 "24. ιγθ. 908 "8. τὸ περίττωμα τὸ ἐκ 
τὴς κύστεως ΖΎβ8. 14825. τῷ ὑγρῷ περιττώματος ἔξο- 
δος, ἔκκρισις, καθ᾽ ὃ ἐκκρίνεται Ζιαϊ 4. 498 "6. Ζγα18.120 
41, 119 082. Ζμγϑ. 611 "2. πολὺ τὸ συρρυὲν γίνεται πε- 
ρίττωμα πγϑά. 816 517. τὸ τὴς κύστεως περίττωμα τοῖς 
τετράποσι παχύτερον ἢ τὸ τῶν ἀνθρωπον, ψυχρὰ ἢ ὑγρὰ 
περιττώματα καὶ ὑδαρὴ Ζιζ18. 518 817. κΊ. 688 "20. ἡ τῆς 
ὑγρᾶς τροφὺὴς ὑπόστασις ἢ τὸ περίττωμα φαίνεται πικρὸν 
“ ΝΟΣ ἃ , ᾽ ΄ ν , “ « - ὃν ὦ ἁλμυρόν, ὠπεπτότατον τὸ περίττωμα τῆς ὑγρᾶς τρο- 
φὴς μβῶ. 886 08. 8. 868 57. --- περίττωμα ὑγρὸν ἐκ ἔχυσι 
Ρἶβοθ8 Δα ἰἷδ ἀνθδ, ἡ πᾶσι περίττωμα ὑγρὸν γίνεται 
Ζμδι8. 691518. Ζγα!8. 720510. 

8. τῶν φυτῶν δὲν ἔχει περίττωμα Ζμὸδ. 681 384. 
βιο. 665588. Ζιδθ. 581 9. πιγά. 908511. --- περίττωμα 
τὴς τροφῆς ἔξω αιδ. 445 319 (οἴ Πδηρκ Βομοὶ δὰ Ζμ Ρ 14, 
10). ὑπέρινοι γίνονται ἡ οἱ ὄρνιθες ᾧ τὰ φυτα" τῦτό ἐστι 
τὸ πάθος ὑπερβολὴ περιττώματος ἐκκρίσεως Ζγγ1. 150 380. 
ὡς ἀπὸ τῷ ζῴων ᾧ τὸ φυτῶ περιττώματα, ἢ ἐν τοῖς ζῴοις 
ἢ ἐν τοῖς φυτοῖς τὰ περιττώματα ἀναβαίνυσιν ἀπὸ τῶν 
κατωτέρων εἰς τὰ ἀνώτερα φτβ)1. 822 3584, 38. 

4. περίττωμα ἴᾳ μυξώδεις ὑγρότητες ΖΎΥ11. 162 58, 
161}88. --- περίττωμα ζυμῶδες Ζγγά. 158 528. --- ἐν 
ταῖς οἰκονομίαις ἡ χείρων τροφὴ ἢ τὸ περίττωμα ταύτης 
τέτακται οἰκέταις, οἷ] το] ααΐαθ ΖΎβθ. 144 Ρ19. --- ὁμίχλη 
νεφέλης περίττωμα τῆς εἰς ὕδωρ συγκρίσειος μαϑ. 848 "88 
Ιάο]εν. --- ἡ θάλαττα καθάπερ τὸ ἐν τοῖς σώμασι περίτ- 
τωμα μβ2. 806 "2, οἵ 855 4. --- περίττωμα ἴπ 100 ΘοΥ᾿ 
Ζγγ9. 1591. ἴῃ ν] παδ0. 868 388. μὸ2. 380 34. τὰ κατὰ 
φύσιν περιττώματα ΖΙΎ11. 818 84 οἱ Ααῦ (οἱ κατὰ φύσιν 
πόροι ΒΚ). --- οὔ περίττωσις. 

περιττῶ ματικός. 1. τῆς φυσικῆς τροφῆς τὰ ὑπολείαματα 
ἢ τὰ περιττωματικά Ζγβ6. 14482. ἀπόκρισις περιττω- 
ματική, αἰδὲ σπερματική Ζμδδ. 681 0860. ὑγρότης, ἀναθυ- 
μίασις περιττωματικὴ ΖμΎΙΟ. 672 "29. υ8. 468 52. πβ18. 
867110. κϑ88. 926}18. χυμοὶ περιττωματικοί πΎ 8. 812 
816. κατάψυξις περιττωματικὴ ἢ συντηκτική αν20. 419 

520. ὄργανον περιττωματικὸν Ζιὸδ 6. ὅ81 3429. τὴν αὔξησιν 
τὸ κυήματος ὁὲεῖσθαι πλείονος τῆς περιττωματικὴς τροφῆς 
ΖγΎ) 6. 1715 }20. --- 2. τῷ τοιστυ σώματος περισσωματικὴ 
ὑπερβολή Ζμγ2. 668 }81. ὅσαι παρθένοι περιττωματικὰ τὰ 
σώματα εἶχον Ζιηϊ. 581 080. (εἴ σώματα περιττωματικώ-. 
τερα Ζγὸ. 166}85.) γυναῖκες, παῖδες περιττωματικαΐ 
Ζιη4. δ8450. 1. 682 58, οἱ ἀγύμναστοι ὑγροὶ ᾧ περιττω- 
ματικοί, οἱ γεγυμνασ μένοι ξηροί πγ1ὅ. 818 518. οἵ ς]. 885 
521. δεῖ τὸ μέλλον εἶναι μὴ εὔφθαρτον μὴ περιττωματικὸν 
εἶναι μκδ. 466 "5. 

Εδθοῶ 



588 περίττωσις 

περίττωσις ἰη περίττωμα. 1. δοοτοίατ,, δχοτείαπι. ἐν τοῖς 
συΐμασι γίγνεται περίττωσις, πᾶσα ἀπὸ τῆς τροφῆς ἐστί 
μββ8. 858518. πιδ9. 891 581. ἡ θρεπτική Ζγβθ. 144 588. 
αὶ ἐπῶσα πα88. 868."14. πλείστη 2γα30. 128}18,19. 
ἑκαστῃ περιττώσει ἐστὶ τόπος εἰς ὃν πέφυκεν ἀποκρίνεσθαι 
κατὰ φύσιν πδ28. 819 581. καὶ μεταβολὴ τὴς περιττώσεως 
Ζγδδ. 116 515. ἡ θερμέτης ἰὶ ποιεῖ περίττωσιν" Ψψυχομένης 
τῆς περιττώσεως τῆς ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τῇ σωυματος" αἱ 
περιττώτεις ἐὰν μὴ εὐθὺς ἀνέλωσι πλγ18. 968.}18. «20. 
861 080. 19. 861 510. εἰς τὴν πιμελὴν ἀνηλω μένης τῆς πε- 
ριττώσεως, ἡ τῶν πτερῶν φύσις ἐκ περιττώσεως Ζγα19ϑ. 
72101. Υγ1.149}08,22. ἡ ἐκεῖ (εἰς χαίτην) ἀπελθῦῶσα τροφὴ 
τῆς τοιαύτης περιττώσεως εἰς τὰς σιαγόνας ἔρχεται πι2δ. 
898}18. δὰ περίττωσιν τοίδγαπίαγ δάκρυον, μύξαι, αἷμα, 

γονή πὸ26. 819 08. --- ἡ σπερματική Ζγα 4. 1711}6. β6. 
144529, 88. δ8. 1169. ἡ τὸ σπέρματος ᾧυύσις ἐκ περιτ- 
τώσεως Ζγγ1. 1498. οἵ δ1. 166}21. τὸ σπέρμα περιτ- 
τώσεως (Υ] περιττώματος) ἀπόκρισις, συνεκκρίνεται πολλὴ 
περίττωσις παδ0. 8653838. δ)16θ. 878 16. ἡ τῶν γυναι- 

περιφύεσθαι 

περιφέρεια. ἡ περιφέρεια τὴς κοιλίας, τὸ σχήματος Ζμ8. 
542518. ΖγΎγϑ. 15810. τὰ στρογγύλα 5 περιφέρειαν 
ἔχοντα Ζιζ2. δ59 "59. ἡ τὸ κύκλι περιφέρεια ᾧ κυρτότης 
Φ᾽9.211}8,12. ἡ ἀπὸ τῷ α λαμβανομένη περιφέρεια ῷζϑ. 
2402. κἡὶ περιφέρεια ἡ ἀπαρτίζυσα ὥστε τὴν γὴν σφαι- 
ροειδὴ εἶναι πᾶσαν μαϑ. 840 "85. καὶ ἐντός, ἐλάττων, πρώτη, 
ἡ ἔξω, μεγίστη περιφέρεια μγ2. 813 58. 4. 815 38, 4,4. 
ἐν τὴ περιφερείᾳ τὸ κυρτὸν ἢὶ τὸ κοῖλον Ηα18. 1102 381. 
κάμπτειν ἐπὶ τὴν περιφέρειαν, ορρ ἐπὶ τὸ κοῖλον Ζπὶ. 104 
819. πίθηκος κάμπτει τὰς περιφερείας πρὸς ἀλλήλας ἀμ- 
φοτέρων τῶν κώλων Ζιβ8. 5022. τὰ κοῖλα τῆς περιφε- 
ρείας πρὸς ἄλληλα ἀντεστραμμένα Ζιβ1. 498 "1. περιφέρεια 
κοίλη ἡ ὑπτία, πρηνὴς ὦ κυρτή μα 18. 860 515. εἰς εὐθύ- 
τητα ἐκ περιφερείας μεταβάλλειν μὸϑ. 885 80. τὰ ὦτα 
ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας τοῖς ὄμμασιν Ζια1 5. 494 "14. 
11.492.381. ἐπὶ θάτερα τῆς περιφερείας Ζμὸ ὅδ. 680 "22. 
ἐπὶ μέσης τῆς περιφερείας Ζμβ10. 656 538. --- ἐδ᾽ ἐν ἡμι- 
κυκλίῳ δ᾽ ἐν ἄλλη περιφερείᾳ (ἰ 6 αἶτοα!! ραγίθ, δγϑῦ) 
ἐνδέχεται συνεχῶς κινεῖσθαι ᾧθ8. 264 "85. 

κείων περίττωσις, πλείστη, πλείων τοῖς θήλεσι Ζγβά. 189 20 περιφέρεσθαι. πίνειν τὸν περιφερόμενον σκύφον Πη2. 1834 
421, 13888. α19. 7272]. δ8. 116 "25. εὔπεπτος ἡ πε- 
ρίττωσις ἐν τοῖς καταμηνίοις ἡ σπερματική, συνεκκρίνεσθαι 
τὴν εἰς ταῦτα περίττωσιν ἐν τοῖς καταμηνίοις Ζγὸ 8. 161 
νι. α19. 121 518. τοῖς μὴ ζιμοτόκοις ἡ περίττωσις αὕτη 
(ιαθαρσις) τρέπεται εἰς τὸ σῶμα Ζιη2. 882 081. --- ὀφθαλ- 
μίαι γίνονται τηκομένης τῆς περὶ τὴν κεφαλὴν περιττώσεως 

518. --- κύκλῳ περιφέρεσθαι τὸ πᾶν Οβά4. 281 52. οἵ πιςδ. 
918}89. ἐν τῷ ἴσῳ χρόνιμ ὁ μείζων περιοισθήσεται κύκλος 
Οββ. 290 "δ. --- εἰ ἀγϑμναστοι περιφερόμενοι τύπτυσι 
ΜΑ4. 985 514. --- δεσμὰς πολλὰς λόγων Ἰσοκρατείων πε- 
ριφέρεσθαι ὑπὸ τῶν βιβλιοπωύλων ἢ 184. 1501 δ. ἐκ πολλῶν 
ἐτῶν περιφέρεται θρυλέμενον ἢ 40. 1481 542. 

(ΥἹ περιπτώσεις)" τὰ κάτω πολλῆς γέμει περιττώσεως (ν] περιφερή ς. ἀο Πϊπεῖδ, τῇ γραμμὴ ὑπάρχει τὸ περιφερὲς ὶ 
περιπτώσεως) ὦ εὐπέπτυ πα8. 859 "27. 18. 861 388. ιδ 6. 
909340. --- 2. ὁχογοπιθηίαπ. α΄ ἂν μὴ κρατήση τὸ θερ- 
μὸν, ἐν μὲν τοῖς σώμασι γίγνεται περίττωσις, ἐν δὲ τοῖς 80 
καομένοις τέφρα μβ8. 858 518. ὀνομάζεται τὸ τῆς ὑγρᾶς 
περιττώσεως δεκτικὸν μόριον κύστις, τὸ τῆς ξηρᾶς κοιλία 
Ζιαῶ. 489 51, 8. ἡ περίττωσις ἡ τῆς ὑγρᾶς ἢ ξηρᾶς τροφὴς 
Ζγβ4. 181 088. αἱ περιττυύίσσεις τῶν ζώων ἄπεπτοι ἃ δυσ- 
ὠδεις πιγ4. 908 "17. ἡ ἔξοδος τῆς περιττυσεως τὴς τε 865 
ξηρᾶς ἡ τῆς ὑγρᾶς Ζμὸδ10. 689 54. πόρος δι ὃ ἥ τε ξηρὰ 
περίττωσις ἐξέρχεται κὶ δι᾽ ν᾽ ἡ ὑγρά, ὁ πόρος τῆς τε ξηρᾶς 
ἡ αβξτύμεν ὦ τῆς ὀχείας Ζγα18. 119 529, 720 428. ὁ 
τόπος ὁ πέττων τὴν περιττωσιν, μὴ ἅμα πᾶσαν πέττεσθαι 
τὴν περίττωσιν πι81. 894 325, 22. ἐκκρίνειν, εὐθὺς ἐκκρίνειν 40 
τὴν περίττωσιν παδ2. 865 Ρ28. λζϑ8. 966.519. --- α, ἔβΘ668. 
ἡ ἔξοδος τῆς περιττώσεως. τὴ περιττώσει Ζιι2. 610 "16. 
ἐδ. 640 }26. ὁ 4. 629 "16. 6. 581 524. ἐξέρχεται Ζιὸ4. 529 περιφερ 

᾿ ΄ , ᾿Ὶ 
516. αἱ κύνες μετα πόνυ προιένται τὴν τοιαύτην περιττωσιν 

τὸ εὐθύ Αγ4. 18.539. ᾿ἡ περιφέρής (δα γραμμή), ὁ ἢ 
εὐθεῖα ᾧης. 248512. 69. 2662. Οα4. 210 584. ἐπί τῆς 
περιφερῶς, κατα τὴν περιφερὴ Φθ8. 2649. Φδ)14. 2288. 
κάμπτειν (τὶς πόδας, τὰς πτέρυγας) ἐπὶ τὸ περιφερές, ορρ 
ἐπὶ τὸ κοῖλον Ζμὸβ. 688 "8. 13. 698 "δ. περιφερὴ ἴλχη 
ΑὙ18. 19.516. --- ἀθ οογροτγίδυβ, τὰ στρογγύλα ἡ περι- 
φερὴ τῶν σωμάτων εὐκινητότερα μχ 8. 851 15. χάλαζαι 
τὸ σχῆμα περιφερεῖς μα!12. 848 586. περιφερὲς τὸ σχὴμα 
τῆς γὴς Οβι4. 298 51. ἀποδϑναι τῷ περιφερεῖ σχήματι 
θερμόν Γαϑ. 826 34. ὁρρ πολινγώνιον αἰ4. 442 521. ῥὶς περι- 
φερής Φ8. 811282. ὀφθαλμοὶ περιφερεῖς, ορρ προμήκεις 
φδ. 809 "19. οἷς μέτωπον περιφερές, θυμικοί Ζια8. 491 514. 
μέτωπον περιφερές, πρὸς τὰ ὦτα περιφερέστερον ἢ ἐπιπε- 
δώτερον φ8. 801 22. 6. 810 32. τὸ σῶμα ἡμῶν ἐστὶ περι- 
φενετς ἡ εὐθύτερον πει1. 881 "88. 

ὀγραμμος. ἅπαν σχῆμα ἐπίπεδον ἢ εὐθύγραμμόν 
ἐστιν ἥ περιφερόγραμμον Οβά. 286514. 

Ζμγ14. 61588. τῆς περιττώσεως αὶ δῆλος ὁ πόρος, ὁ τῆς «ὁ περιφεύγειν. ὀλίγαι κύνες ἐκ τὴς ποδάγρας περιφεύγυσιν 
περιττώσεως πόρος (τὴς ὑαίνης) Ζιδ4. 6808. ζ.82. 519 
"21, 25. ἡ περίττωσις ἡ ἐν τὴ κοιλίᾳ ὑκ ἔχει αἴσθησιν 

Ζιθ22. 604 510. 
περίφοβος ὶ μαλακὸς πρὸς τὸν θάνατον ηεγ1. 1399 ΡΊ. 

Ζιγι9. 5δ20Ὁ15. --- ὁ. ἴᾳ ὅρον. ἡ περίττωσις ἡ εἰς τὴν περιφοιτᾶν. Βϑθος περιφοιτᾷ [δ18. 1572 380, οὗ παροιμία. 
κύστιν ἀθροιζομένη, ἐκ τὴς κύστεως ῥεῖ περίττωσις, ἡ τῆς 
ὑγρᾶς περιττώσεως ἔξοδος ΖμγΎ1. 610"24. δδ. 6719 527. 50 
10. 6896. ἡ τῆς ὑγρᾶς τροφῆς περίττωσις κεκοινιύνηκε τῷ 
αὐτὸ πόρυ Ζγα18. 1720 39. τοῖς ζινοτόκοις ἢ πεζοῖς ὁ αὐτὸς 
πόρος τῷ τε σπέρματος ἡ τὴς τὸ ὑγρᾷ περιττώσεως ἕξων- 
θεν. τοῖς μὴ ἔχυσιν κύστιν ὁ αὐτὸς ἡ τῆς ξηρᾶς περιττώ- 
σεως πόρος ἔξωθεν Ζιεδ. 541 54, 1. ὀλίγη περίττωσις τοῖς ἐδ 
ὀρνέοις ἢ τοῖς ἰχθύσιν Ζμγ1. 610 }11. 

περιτυγχάνειν. ὠοφυλακεῖ ὁ κυπρῖνος. ἐὰν ἀθρόῳ γόνῳ 
ἑαυτῶ περιτύχη ΖιζῚ 4. 569 .54. περιτεύξη δυσὶ τύτοις βι- 
βλίοις ρ1. 1421 540. 

Ἧνμ. 

περιφορά, νῷ κίνησις νόησις, κύκλν. δὲ περιφορά ψαϑ. 401 
821, 28. μέτρον τῶν κινήσειυν ἡ περιφοραί ἐστι ᾧθ9. 266 
59. συνεφέλκεσθαι τὴ τὸ ὅλυ περιφορᾷ, κινηθῆναι ὑπὸ τὴς 
περιφορᾶς μαϑ8. 841 52. 4. 3841 "28, κἡὶ ἐσχατη τῷ ὑρανὸ 
περιφορά, ἡ ἐσχάτη περιφορά, ἡ ἄνω περιφορά Οβ!10. 291 
48ὅ. 4. 2381312, μαϑ. 840}15. αὔξεσθαι δια τὸν ἥλιον ἢ 
τὴν περιφοράν μαὶ4. 881 "82. οὗ β8. 866 529. κἡὶ δευτέρα 
περιφορά, ἡ τῶν πλανήτων Οβ2. 285 "28. 

περιφράττειν. ἐν μέσῳ τῷ ποταμῷ φρυγανοις αὶ λίθοις πε- 
ριφραξαντες ( ὁ περίφραγμα ποιήσαντες) ὅσον στόμα κατα- 
λείπυσιν Ζιθ20. 608 39. 

περιφανής. ἂν μὴ λίαν ἥ περιφανὲς ψεῦδος ὄν τθ2. 16851. ὁ0 περιφύεσθαι. ἐν κύκλῳ ἡμῖν περιεπεφύκει ὁ ἀήρ ψβι11. 433 ̓
 

βαυμαστὰ ᾧ περιφανὴ φάσκειν ρ86. 1440 010. 47, περὶ τὸ ὠχρὸν (τῷ ᾧ9) τὸ ὄστρακον περιπέφυκεν" περὶ 



περίφυσις 

τὰ ὀστὰ αἱ σάρκες περιπεφύκασιν, ἡ σὰρξ περιψνεται Ζγγ2. 
18452,1δ. 8. 1555. Ζμβϑ. 664 021. ἕλικα περιτεθεῖσαν 
ἐλάφῳ περὶ τὸν τράχηλον περιφῦναι θ110. 840 Ρ22. τὸ ἐμ- 

ἐν εἰς ποταμὸν Κετὸν πρῶτον περιφύεσθαι ἢ τέλος ἀπο- 
λιθῦσθαι 695. 888 518. 

περίφυσις. στῆθος ἰσχυρὸν τῇ περιφύσει τὴς σαρκός Ζπ10. 
110 382. 

περιχαίνειν. ἀνίατος ὁ ἵππος, ἐὰν σταφύλινον περιχάνη (ἰ 9 
ἀρνογδυῖῦ), τῶῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡλίκον σφονδύλη Ζιθ2 4. 604}18. 

περιχαρής, ΟΡΡ περίλυπος ΗδΤ. 1128 515. οἵ [168. 15606 10 
826. 

περιχεῖν. ὕδωρ θερμὸν περιχέυσι τοῖς καλάμοις μα 12. 848 
586, ὁ περὶ ἑκάστυς περικεχυμένος ἀήρ μβά. 8360 521. --- 
ὥσπερ τὰ φαλάγγια περικέχυνται περὶ τὴν βελόνην (τὰ ψα) 
Ζιζι1. 511 88. 

περίψνξις. διὰ τὴν περίψνξιν ἡ τὴν πυκνωσιν 
222. 1518 088. 

περιψύχειν. οἱ δρόμοι περιψύχασι τὴν σάρκα πλζθ. 966 
11. τα ἡμέτερα σώματα λυσαμένων περιψύχεται μᾶλλον 
δυ ἢ 208. 151541, 1606 84. πλη2. 966 "80. 

- τὰ σώματος 

Ὧ 

Ῥουβοῃϑ 589 

Περσέπτολις, Τηλεμάχυ ᾧ Ναυσικαίας υἱός ἢ 468. 1554 5838. 
Περσεφόνης κύνας τὲς πλάνητας Πυθαγόρας ἐκάλει 191. 

1512 582. 

Πέρσαι Βεῖο. 1184 26. γμβ12. 121255. 696. 888 528, ἡ 
τῶν Περσῶν ἀρχή ΠΕ11. 1818 388. 12. 1834}11. οἱ τῶν 
Περσῶν βασιλεῖς ΠγΎ18. 1284 341.θ5. 1389 .384. θ21. 883 
428. 85. 888 54. Περσιῦν τοξοφόρων βασιλεύς ἢ 634. 1588 
421. Διδάλης Πέρσης 0β81850 "16. τὸ τὸ Πέρσυ ἀπόφθεγμα 
ραθ. 1845 32. ἐν Πέρσαις ἡ τῇ πατρὸς ἀρχὴ τυραννική Ηθ12. 
1160}27. παρὰ Πέρσαις μαγες γεγενῆσθαι ἔ 80. 1419 380. 
Πέρσαι (εἰ, ̓ Αργᾶς ΒΚ ἀἰξαγταπιθαθ ΤΊταοι μοὶ πο2.1448815. 
-- Περσικὸς κόλπος κ8. 3988. Περσικὴ τυραννὶς ἡμαρτη- 
μένη Ἠθ12. 1100}81. τὸ Περσικὰ ᾧ βάρβαρα τυραννικαῖ 
ΠΕ11. 1818 9. Περσικὰ πρὸς φυλακὴν ἐν πολέμοις οαθ. 
1844 080, 84. ᾿Εμπεδοκλὴς ἐν τοῖς Περσικοῖς ([] Φυσικοῖς) 
πκαϑ. 929}16. οὗ [ 59. 1485}14, τῆς Περσικῆς ἔν τινι 
τόπῳ Ζιζ 21. 580}29. --- Περσίς 885. 8381. φταῖ. 
821 338. 

πέρσις. ᾿Ιλίν πέρσις, ἀτρατιθπίυμι ὑγαροράΐδο πο38. 1459 Ρ6. 
18. 1466 516. ΝᾺΪ ῬΡοοὺ ΠΙ 282. ΠῚ 87. Νδιοκ ἐγ ἐν Ρ 692. 

περιωδυνίαι ηεαδ. 1315 020. οἱ θάνατοι ᾧ αἱ περιωδυνίαι ἢ ῬΘΥΒΟΩΔ ρτίπια βἰπρ. Ατίβυοὐθὶθα αδὶ βιρείβοιι αυϊὰ ἴρθθ 
τρώσεις πο011. 1452 012. 

περιώδυνος 8140. 844}84. 
περιωθεῖν εἴσω διὰ τῷ στόματος τὸν ἀέρα ανδ. 472 "18. --- 

ἐκ τὸ περιωθεῖσθαι ἑτέρυς ὑφ᾽ ἑτέρων ἡ καταστασιάζεσθαι 35 
κατὰ γάμκς ἢ δίκας Πεθ. 1806 382. περιωσθεὶς  ὶὶ λαβὼν 
τὴν θυγατέρα Πε4. 1804 58. 

περίωσις ἡ ἐν τῷ Τιμαίῳ (ΡΙαὲ Τίπι 179 Ε) γεγραμμένη 
αν. 412}96. 

πέρκη. 1. ἔχει βράγχια τέτταρα μὲν δίστοιχα δὲ πλὴν τῷ 80 
ἐσχάτυ, ἀποφυάδας πολλὰς ({γ68) ἄνωθεν περὶ τὴν κοιλίαν 
Ζιβι8. 505 516. 11. 608 Ρ17. τίκτυσιν ἐν ταῖς προλιμνάσι 
τῶν ποταμῶν ᾧ τῶν λιμνῶν πρὸς τὰ καλαμωδη" συνεχὲς 
ἀφιᾶσι τὸ κύημα περιειλιγμένον Ζιζ 14. 568 .520, 232 8, 
Αὐὐ. (ρετοβο Ο11 621. Ῥογοδ βυν δο}} 9 Καὶ 478, ΚαΖι 78, 86 
40. ΑΖΙ1188, 54.) --- 2. γτοξοσία ἰηΐον τὸς πετραίυς, 
κατὰ συζυγίας φωλᾶσιν οἱ ἄρρενες τοῖς θήλεσι, τῶν γραμ- 
μοποικίλων πλαγίαις τε ταῖς ῥάβδοις κεχρημένων πέρκη 2ιθ 
15. 5998. 279. 1528312. (βοάϊθ πέρκα. ἔοτῇ ϑϑγσϑῆιβ 
δοσῖρα Εὶ 87. οὗ ΚαΖι 78, 20.) 

περκνόπτερος. γένος τι ἀετῶν, ἄθδβον, ὀρειπέλαργος καλεῖται 
ᾧὶ ὑπάετος Ζιι82. 618 Ρ82. (ρϑτοπορίθγῃβ Οδζϑθ, ϑ0δ)ρ. 
οἵ ΟΙ1622, 51Π144. ψυϊίαν ρδγοπορίοσυβ νϑὶ] Ογρϑδϑῖυβ 
Ῥαγθαΐυβ τοὶ Εδὶοο Ὀαγραίαθ Οὐ, ἀγρδθίυβ Ὀαγθδίιδ οὖ 
Ψυϊαν ζαϊναβ 88 105, 29. ἔογὶ Ααυ1]8 πδονΐα ἢ οὺ Οδύδαγ- 46 
165 Ῥϑγοῃορίθιυβ Τέπι ΑΖι] 84, 1}".) : 

περκνός. ἐκ δὲ ἁλιαέτων φήνη γίνεται, ἐκ δὲ τύτων περκνοὶ 
(ΟἹ περηνοὶ) ἢ Ὑῦπες θ60. 8858 "2. τῦ περκνῶ ἔχεως τῇ 
ἐχίόνη συγγινομένυ, ἡ ἔχιδνα ἐν τῇ συνυσίᾳ τὴν κεφαλὴν 

Ὁ 
ἀποκόπτει 8165. 846 18. ((8 Π΄148. Βοοκη 129 οἱ 852.) δ0 

πέρκος. ἄλλοι δὲ πέρκοι (Υ]1 πέρκα!) ᾧ σπιζίαι Ζιι 86. 620 
820. (εἴ ΑΖΙΙ 94}. 80 99,11 οὐ 101,30.) 

περόνη. ἀπὸ τὴς ῥάχεως ἥ τε περόνη (Υ] περωνίς, περώνη; 
ἡ ἀντὶ περόνης οἱ 8 οὐ ΡΙΚ) ἐστὶ ἡ αἱ κλεῖς ᾧ αἱ πλευραί 
Ζιγ1. 516 328 Αὐν. ὁϊὰ τὸ ἀντὶ περόνης γίνεσθαι γλίσχρος 85 
(ὁ μυελὸς) ἢ νευρώδης ἐστίν, ν᾽ ἔχη τάσιν Ζμβθ. 653518 
(ΡΒ ρρβοι ὕλη 9). οὖ ἀθ ἢ ν Εοθβ οδοοῦ Ηΐρροοῦ. 

Περραιβοί Πβ9.13269}6. Περραιβῶν γλῶττα θ182. 848 
514. 

περσέαι, δοπὶ φοίνικες, συκαῖ, ἐλαῖαι κθ. 401 51. (Ρετγεῖοα 80 
γιατὶ ΜΏΪ. οὔ Πδηρίανοὶ Βοὺῦ 5.) 

νϑὶ δχροβίϊζαγυβ δἰῦ ν6] δχροβιθγίϊ, ρῥσίτηδ ρϑύβοῃδ ρ]υγ 8 
αὐϊξαν (ὥσπερ πρότερον εἶπον Ῥα1. 1358 32, Βοὰ εἴπομεν 
οἱ ϑρεὶ ΒΚ'. ὥσπερ εἶπον πρότερον Ζμβ1. 641 58, εἴπομεν 
ςοἀ Ζ); 5θὰ ἴῃ ἕοστηυ δ οχρ οδεϊνίβ, λέγι δέ, λέγω δ᾽ 
οἷον, οἷον λέγω δἰηρυΐαγθιι ΑΥ ἀϑυγρδί, ναι λέγω δέ Αδ18. 
96525. Ζγὸϑ. 16071}28. Ἠηά4. 1146}10,160. Πὸδ2. 1289 
21, εἴ. 1307.510. τίθημι γάρ Ῥα10. 1869 328. οἷον λέγω 
ΑὙΖ. 12.520. δ)18. 97}15, λέγω δ᾽ οἷον ΑὙ19. 82 38. 
ΨΎ2. 426 27. ΠγΎ18. 1288}. δ15δ. 1299}19. ῥγίπιδ ρϑγβ 
δἰμρσυ ανῖβ ᾿ϑρίθαν ἴῃ 1ἰδτίβ βραγῖβ, ὁρίσασθαι πειράσομαι, 
διειλόμην, διωρισάμην βἷπι ρ2. 1421 584. 4. 1426 321. 7. 
1421 }941͵, 1428 812-14. 19. 1438 888. 22. 1488 088. 29. 
1486 380. 80. 1486840. 81. 1442 08. 38. 1445 285. ΧΊ. 

391814, 26,6. 2. 391 020. 8. 398 82. 4. 395 320. ὅ. 396 

484. 399380, 400 27, 80. 7. 401 "8 (κ5. 3962, δ, 38 δὰ 
ἀβυτλ ΟΧρ ἰοδἰίναπι τγϑέογτὶ ροββαπῦ). ᾧΦ 2. 806 527. 4. 808 
ΠῚ, δ. 809 3838. φταῶ. 817511. β7. 8271} 6. σθ978 Ρ22. 

βϑοιμᾶὰδ ρθύϑοῦδ βίηρσυϊαγὶβ δὰ δἰ ηϊβοδηάαπι βυδἱθοίαπι 
ἀπίνθγεδ!θ (τὶς, βϑυτηδηΐοθ “ππ8᾽)} ἀδυγραῖα πο 886ρ068 δρυὰ 
Αν Ἰορίίαν, ἀπὸ πασης προτάσεως πρόβλημα ποιήσεις ταά. 
101}86. ἐν ᾧ ἂν γένει βΐλη τι κατασκευάσαι τὸ. 128 
484. ἐὰν τὸ ἴδιον ἀποδῷς τεῦ. 184 420, 21. δἀπιοάιτα ἔγθ- 
4ιθῃ8 δ ἀδιδ ἰῃ Οδίθροτίϊθ, κατηγορήσεις, ἀποδώσεις, ἐρεῖς, 
ἔχοις ἄν, εἴποις ἄν, λάβοις ἄν Κδ. 2 328, Ῥ24, 8 4, 20. 8. 
4080, 6585, 18, 29, 82 Δ]. 

Ἰογεϊδιι Ῥδγβοῦδηι δἰ ΠρΌ]ΑτὶβΒ πο δαάϊθο ρχοποιαΐμο τὶς 
“, πούαχῃ οδὺ δὰ εἰρηϊδοδηάσπλ βαδἰϑούατα υπίνθβα]8 (βΘτταδ-- 

ὨΐοΘ “Ἰω8η᾽) ἰΐὰ ὑβυγρασὶ, υὖ ἰδλ ἴῃ Βαρθυίοσϊθυβ 8]1.00 
τοοᾶο, νϑἰαιὶ ἱπ ἰπβηϊῖνο (οὔ Κτυίϊρου σὺ Οἵ 61, 4, 5) νοὶ] 
ἴῃ βαδδύδηϊζίνο Ὠυτηθῦὶ ρἰαγα] δ, 8 αὰὸ δὰ βἰπρυΐδγθηι ἰῃ- 
ἀεβηϊίαχτῃ ὑγαηϑίζαγ, 1Ππἃ βυδ᾽δοΐαπι απίνογβαὶθ οοπίϊ δία. 
Βο8 ὅηθβ νυϊραϊ! ὑϑὰ8 ΓΑσὸ θχοθάϊῃ Αυ᾽δίοθθβ (ρ᾽ϑγδαὰθ 
δχθιῃρίὶα, αυ86 σοηρθδβοσιηΐ Ζ611] δὰ ἘΠῚ Ν 1111, 6, ΝΥ Σ 
δὰ Οτε 8.522, ἃ νυϊρασὶ ὑβὰ ποὴ ἀϊβδγυηι), νϑὶαῦ ἔτι ἐμ- 
πόδιον τῷ φρονεῖν αἱ ἡδοναί, ᾧ ὅσῳ μᾶλλον χαίρει, μᾶλλον. 
512. 1152 17, οἵ βἰτι}δ Αα 34. 41 9. γ8. 7406, 75. 
412. 10. 16.441 (9). ΗγΎδ. 1118 52. ε4. 1180 829. 8. 1138. 
ΔῚ, ζϑ8. 1189.5838. κδ. 1175 08. Κ5. 8.014, 22. 6. 682. Ργὅ. 

1407 328. (8. 1406 384, Ἰοοσυβ ἀιθῖ.8). βαθρίαβ ἴῃ Τορὶςΐβ, 
4αΐρρθ οὐπὶ οπιμὶπο δρδῦαν ἀθ ἀϊδβραϊαηι θυ, νογρα ἔφησεν, 



δ90 πέρυσιν 

ἀποδέδωκεν, ὡρίσατο εἰπι Ἰοραπίαγ πὸ δἀάϊιο ῥσοα τὶς, 
νου τβ1.118.825, 86. η2. 162 }18. ζδ. 142}81. 6. 146 
414 (οΥ 520), 29, Ῥ22. 8. 1461. 9. 148 34. 6. 145.584. 10. 
148.286. δεθρί βδίπιθ ἰῃ Μαρηΐϊβ Μοσδιδυβ ρὲῦ φησί πο 
δαάάϊτο τὶς ἱπέογίαν οοηύγαγίδ βϑηϊθηίία (οὔ Εδιιθθαθγ, ὑγοστ δ 
ΟἸάἀθαθυτρ 1858 Ρ 8) ἡμα12. 1188 86. 84. 1195"12, 1198 

11, β8. 1200 821. 6. 1201 8319. 11. 1209 8310. 15. 1212 

"88, 12181, 6 (ϑοὰ β7. 1205 47. 9. 1201 524. 11. 1208 
16, 17,19, 1209 38 φασίν ῥγο φησίν νἱἀδῦαν βογι θθμάσπι 
6886). 10 

πέρυσιν Κ4.2 32. Οα12. 288 "7. 
περυσινός. περυσινοὶ ἡγεμόνες σφηκῶν, ορρ νέοι ἡγεμόνες 

Ζιά4ι. 628 326. περυσινὰ κυήματα Ζιε28. 556 57. 
πέσσειν, πεσσόμενον Ζμγῦ. 668 59, 12, 10. ν πέττειν. 
πετάννυσθαι. αἰθρη πέπταται (Ηοπι ζ 45) κα. 400514. ικ6 
πέτασμα. τὸ πέτασμα τῶν (τῷ πολυύποδος) πλεκτανῶν Ζιεθ. 

δ41 06. 
πέτεσθαι, πέτασθαι (1,οὉ ῬΆτγη 581). αἱ γέρανοι πέτονται. 

πρὸς τὸ πνεῦμα Ζιθ12. 591."82. ὁ στρυθὸς ὁ Λιβυκὸς αὶ 
πέταται μετεωριζόμενος Ζμὸδι4. 697116. οἱ κτένες ἀπε- 30 
ρειδόμενοι τῷ ὑγρῷ, ὃ καλῶσι πέτεσθαι, ῥοιζῦσιν. ὦ αἱ χε- 
λιδόνες αἱ θαλάττιαι ὁμοίως πέτονται μετέωροι Ζιὸ᾽ 9. 58 
ΡΩ7, 29. (87. θ21 11. --- τὰ πετόμενα διώκειν ΜῪ ὅ. 
1009 588, οὗ παροιμία ἡ 510 "21. --- ἔπτατ᾽ ὀιστός (Ηοτα 
Ν 581) ΡΎΙ1.1411}84. 35 

πέτρα ἀπορρωξ Ζιδ. 611 321, περιρραγεῖσα Ζιζ29. 818 "21. 
ἐν ἀποτόμοις πέτραις Ζιζ1. 564 36. πέτραι καθαραί πκγϑ8. 
985514. πέτρα αὐτοφυής 6114. 841319. προσφύεσθαι ταῖς 
πέτραις Ζμδδ. 6816. 

πετραῖος ὄρνις Ζιι21.611.28. 49 Β. 688 521 (Α680Βγ}] ἔν 297). 80 
πετραῖα χωρία Ζιζ11. 510 26. --- τῶν θαλαττίων τὰ μὲν 
πελάγια τὰ ὁὲ αἰγιαλωδὴ τὰ δὲ πετραῖα Ζια]. 488 Ὁ7. οἱ 
πετραῖοι τῶν καρκίνων Ζιθ3. 690}11. --- τῶν ἰχθύων τὰ 
πετραῖα πάντα πρόσγειά ἐστιν, περὶ Κρήτην πίονα γίνεται, 
κατὰ συζυγίας φωλῶσι, τί νέμονται, ᾿; τίκτει, (μείζω τὼ δὲ 
θήλεα τῶν ἀρρένων) τῶν ὠγελαίων τὰ πλεῖστα τὰ δὲ πε- 
τραῖα πάντα Ζιθ18. 598511, 16. 15. 6997. 2. 691"18. 
49. δ48 85. δ11. 6838 380. οἤΖιε16. 548"16. βι4. 505518. 

πετρίδιον. σήραγγες πετριδίων Ζιε1δ. 841 21. αἱ σηπίαι 
τῶν πετριδίων λαμβανόμεναι ὁρμῶσιν 811. 1581 40. 

πετρώδης. τόποι πετρώδεις Ζιβά. 505 "18. ἐν τοῖς τραχέσι 
ὼ πετρώδεσι Ζιε11. 549 "14. 

Πέττα, Νανυ θυγάτηρ ἢ 508. 1661 "2. 
πεττεία. παιδιαὶ ἡδεῖαι πεττεῖαι ἢ κυβεῖαι Ῥα 11. 1871 348. 
πέττειν (οἴ πέσσειν, πεπτομένη ᾧ860. 259 }13). 1. ἀθ οοη- 46 

δοοίίοπο νϑηξγίοαϊ!. α. ἡ κοιλία πέττει τὴν τροφήν. ὃ περὶ 
τὸ ὑπόζωμα τόπος τὴν τροφὴν πέττει, ἡ κοιλία πέττυσα 
Ζηγαβ. 118}21. γ8. 166 "28. ὑπὸ τῆς κοιλίας πέττεσθαι ὦ 
ἐκκρίνεσθαι Ζμγ8. 611 36. πέττεται ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ μὸ 8. 
88112. πέττειν ἀλείαντον σαν τὴν τροφήν Ζμγ14. 614 δ0 
ΒΩ7. ---- ὃ. τὸ ζῷον πέττει τὴν τροφήν. ὅπως ἑᾷον πέττη 
ᾧ θᾶττον τὴν τροφήν" ἵν᾿ ἐν ταύταις (ταῖς ἀποφυάσι) θη- 
σαυρίζοντες οἱ μὲν συσσήπωσι ὼ πέττωσι τὴν τροφήν Ζμὸ 3. 
611281. γ14. 6151. (οἱ ἐχῖνοι) ὦ πέττοντες τὴν τροφὴν 
πολὺ περίττωμα ἔχωσιν Ζγε8. 188326. ἐργάζεται γὰρ "ὁ 56 
πέττει τῷ φυσικῷ θερμῷ τὴν τροφὴν πάντα ζ4. 469 "12. 
-- ἀμ ΞΘ. μῚ γὰρ (τῆς τροφῆς) καθεύδυσι ᾧΦθ6.259}12. 
τὴν τροφὴν μεταβάλλειν ἡ πέττεσθαι ψβ4. 410588. οὗ 
μδϑ8. 881 "2ὅ. ἡ τροφὴ πεπεμμένη, ΟΡ ἡ ἅπεπτος ψβά. 
41655. Ζμβιο. 665 584. ἡ πεπεμμένη ὼ καθαρωτάτη ἡ 80 
πρωτὴ τροφή Ζγβθ. 144}18. --- 2. δὰ τοδίυτίἐδίθιι Ρ6γ- 

πέττειν 

ἄσρογθ, πιδίυταγθ. α. ἡ φύσις ἡ πέψασα ἡ μὲὴ πέψασα" 
ἡ φύσις διὰ ψυχρότητα πέττειν ὦ ὀυναμένη" ἐν τῷ γήρᾳ 
διὰ τὸ μὴ πέττειν τὸ ἱκανὸν τὴν φύσιν Ζγε!. 180}10. βέ, 
188518, ο[85. α18. 1725 21. ἡ κινῶσα ἡ πέττυσα ἀρχή, 
ὅταν μὴ κρατὴ ἡ ἀρχὴ μηδὲ ὀύνηται πέψαι δ᾿ ἔνδειαν 
θερμότητος Ζμό1ο. 686 517. Ζγδ!. 166 318. λέγεται πε- 
πέφθαι, ὅτι δηλοῖ κρατεῖν τὴν θερμότητα τὴν οἰκείαν τῶ ἀορίστω 
μὸ2. 880 32, οἵ 879 "80. --- ὁ. πέττει ἡ θερμότης, καὶ οἰκεία 
θερμότης, ἡ φυσικὴ θερμότης Ζμγ9.612"22. Ζγδβθ. 118218. 
:4. 184 435. πὸ12. 871 580. κἡὶ πέττυσα, πέψασα θερμότης 
μὸ8. 381516. 11. 3898. ἀδυνατεῖ πέσσειν ἡ θερμότης 
Ζμγὅ. 668 "12, οἴ 9. ἐκ τῷ θερμᾶναι ἢ πέψαι 2Ζγα2ι. 180 
411. τὸ θερμὸν πέττει τὴν τροφήν, ἐν τοῖς πεπεμμένοις 
ὑγροῖς ἐγκατακλείεταί τι τῆς εἰργασμένης θερμότητος μόριον 
Ζμὸδ. 082528, 681 84. γ9. 672 87. (ο 1.) πέττεται θᾶτ- 
τον τὸ ἔλαττον Ζγὸϑδ. 1711 38. ὁεὶ γὰρ τὸ πεφθησόμενον 
διαιρεθῆναι εἰς μικρά πκαθ. 92181. --- δ. τὰ πεπεμμένα 
ὑγρά Ζμγϑ. 6121. τὸ αἷμα πεπεμμένον, πεττόμενον 
μεριζόμενον, πεπεμμένον δι᾿ εὐτροφίαν Ζγχ 19. 129 385, 
126}. Ζμβδ. θ65122. ἰχὼρ δ᾽ ἐστὶ τὸ ὑδατῶδες τὸ 
αἵματος ὁιὰ τὸ μήπω πεπέφθαι ἢ διεφθάρθαι ΖμβΑ. 651 
418. γάλα πεπεμμένον Ζγὸδ. 118 526, 29. ὁ ὀρρὸς (Υ] σω- 
ρὸς) πρὶν ἢ πεφθὴ ᾧ γένηταί τι ἐξ αὐτῶν ἕν Μζ16. 1040 
9, (τὸ ὡϑ) τὸ ὠχρὸν αὶ πεττόμενον περὶ τὴν γένεσιν τῶν 
ζῴων παχύνεται ΖΎΥΣ. 158 "9. τὸ περίττωμα πεπεμμένον, 
ὦ δυνάμενον πεφθῆναι ᾧ γίνεσθαι σπέρμα Ζγβ 4. 188 "25. 
α19. 1720}82. 18. 1720 56. 20. 728 816. οἵ πὸ1 2. 811}80. 
τὸ σπέρμα πεφθέν, πεπεμμένον Ζγα19. 126 "6. 1. 118 "1, 
9. οἵ 20. 728 419. (ὄκυν δεῖ ἐν τῷ συνδυασμῷ τὸ σπέρμα 
πέττειν αὐτες Ζγατ. 118 56.) (ὁ ἐγκέφαλος) τὸ πρῶτον 
ὑγρὸς κὶ πολύς, ἀποπνέοντος καὶ πεττομένυ σωματῦται μᾶλ- 
λον ᾧ συμπίπτει Ζγβθ. 144 16. --- τὸ πεπεμμένον ἡ 
συγκεκριμένον ὕστερον τὴ γενέσει ΜΑ 8. 989 516. ἐν πᾶσι 
τὸ πεπεμμένον γλυκύτερον ΖΎΥΙ. 150 26. ἡ γλυκύτης τῆς 
ὑγρότητος ὡς ὅσα πεπεμμένη ἢ αἱματώδης Ζ2μ55. 681 
581. θερμὲν τὸ πεπεμμένον ἐστί, πέπεπται δὲ τὸ συνεστη- 
κὸς ἢ πάχος ἔχον" τὸ πεπεμμένον ἔχει πάχος ᾧὶ σεσωμά- 
τωται μᾶλλον ΖγΎβ8. 14156. 4. 139512. τοὶ πεττόμενα 
πάντα συνίστασθαι πέφυκεν, ἀνάγκη τὰ πεττόμενα παχύ- 
τερα ἢ θερμότερα εἶναι μβ8. 8358.210. ὃ. 880 34. (μὴ 
πέττειν μηδὲ συνιστάναι Ζγα 20. 129 518.) πᾶν τὸ κοινὸν 
γῆς ἢ ὕδατος παχύνεται πεσσόμενον Ζμγδ. 668 "10. λέ- 
γεται ᾧ ἄλλα πολλὰ πέπενα τῶν πεπεμμένων μὸ 8. 880 
411. διακρίνυσι ἡ πέττυσι τὴν ὑγρότητα μᾶλλον πίονες ὄντες 
(οἱ νεφροί) Ζμγϑ. 612 520. --- ἀ. (τῶν σελαχῶν) τὰ κάτω 
ἐν τῇ ὑστέρᾳ ἅμα πέττεται ἢ τελεσιυργεῖται" ὅταν πεφθώ- 
σιν ἐκδύνυσιν ἀκρίδες Ζιζ10. 565 028. ε28. δ55 Ρ28. ὅταν 
πεφθὴ τετελείωταί τε ᾧ γέγονεν μδ. 819 "20. --- 6. τῶν 

4 νιν»; 2 Ν ᾿Ὶ ᾽ , , 
φυτὼν τὰ δ᾽ αὐτὰ μὲν ὁὶ φέρει καρπόν, συμβάλλεται δὶ 
τοῖς φέρυσι πρὸς τὸ πέττειν" δι᾽ ἀδυναμίαν ὁ πέττυσι Ζγαὶ. 
1158 084. 18. 128 49. οἵ Ζμβ10. 658 "84, πάντων μάλιστα 
συμβαίνει πέττεσθαι τῶν ἀνθῶν τὰ ἄκρα χδ. 1968 "29. --- 

(τὸ φῦμα) μέχρι ὃ ἂν πυωθὴ πεφθέν αν20. 419 "80. 
ὅταν γὰρ ὑγρὸν ὄντα τὸν ἀέρα διαθερμαίνων (ὁ ἥλιος) πέττη 
ᾧ διακρίνη" (τὸ ὕδωρ) τὸ πεπεμμένον ὑπὸ τὴς γῆς πκς 88. 
944518.γ021. 988 086. εἰ ὁ ἄρτος πέπεπται υὑς δεῖ Ηγ5. 
111851. --- 9. πέττειν, ἀϊδὲ σήπειν. πέττεται μὲν γὰρ ἐν 
τὴ ἄνω κοιλίᾳ, σήπεται δ᾽ ἐν τὴ κάτω τὸ ἀποκριθέν μὸ 8. 
881}12. σήπεται πᾶν τὸ σηπόμενον ὑπ᾿ ἀλλοτρίν θερμδ, 
ὑπὸ ὁὲ οἰκείν πέττεται πβ38. 810 32. γίνεται ϑϑὲν σηπό- 
μένον ἀλλὰ πεττόμενον, ἡὶ σῆψις ᾧ τὸ σηπτὸν περίττωμα 



, 
σεττοι 

τὸ πεφθέντος ἐστίν ΖΎΎΙ1. 162 514, 165. --- 8. τιθίϑρβον. 
Θοποοαθθγθ ἴγατα. ἐν αὐτῷ ὁὀὲ πέψαι τὴν ὀργὴν χρόνων δεῖ 
Ηδ11. 1126 524. 

πεττοί, ἄζυξ ὥσπερ ἐν πεττοῖς () Πα2. 1258 57. 
Πευκέστιος (Πευκέχιος οοπὶ ΒΘΟΚπιδηη) θ78. 886 3δ. 
Πευκετῖνοι θ110. 840 "18. 
Πευκέτιος (οἵ Πευκέστιος) θ18. 886 5ὅ. 
πεύκη. πεύκης φύλλα ἐσχισμένα, χυλοὶ λιπαροί, φλοιοὶ πα- 

χεῖς φταῦ. 82017, 88. β9. 829"2. πεύκη ταχὺ μετα- 

πηδαλιώδης 591 

πηγή. αἱ τῶν ποταμῶν πηγαὶ πῶς γίγνονται μα18. 849 "1- 
850316,}80. πηγὰς θαλάττης ἀδύνατον εἶναι μβ1. 858 
17, --- πλῆθος ἀέρος ὑκ ἔχον ἀρχὴν ἐδὲ πηγήν μβ4.860 
488. οὗ πκς 86. 9444. ὑὸδραγωγίαι ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς κα 
πηγῆς εἰς πολλὺς ὀχετύς Ζμγδ. 6085156. ἀρχὴ ἡ πηγὴ τῷ 
αἴματος Ζωγά. 6668. πνεύματος ἡ πυρὸς πηγαί κά. 89 δ 
19. ἀρχαὶ ᾧ πηγαὶ στάσεων, φιλίας ΠΕῚ. 1801 δ. ηξη10. 
1242], 

πῆγμα. πῆξις στιφρά. ἀλλὰ πλαδῶσα, καθαπερ ἡ τῷ γα- 
βάλλει εἰς ἐνέργειαν πυρός Ζμβ2. 649 528, 28. αἱ πρὸς ταῖς Ἰρ λακτος, ἂν τις εἰς αὐτὸ τὸ πῆγμα μὴ ἐμβάλλη Ζιγβ. 

͵ὕ Φ 

πεύκαις κάμπαι Ζιε19. δ 52 "2. (Ῥίπυβ πιατί ἴτω ΜῊ, νοὶ 
Ῥ Ρίγαβϑίονς “π ὙΝ ποθοῦν δὰ ΤἈΘΟΡΕγ. Βοάΐο πεύκη οἱ πεῦκος 
Ῥίῃμιβ Βδιθρϑηβὶβ Αἱ ΕὟἾδδβ 268. Ηεϊάγοϊοῖι Νυϊσρῆδηζθη 
ΟΥἱθομβθηϊδηᾶβ 14. Οὐἶδδβ ΠῚ 898.) 

πεφυκότως λέγειν, ορΡ πεπλασμένως Ῥγ2. 1404 19, οὗ τς 
, 

φνειν. ὶ 

πέψις ἐστὶ τελείωσις ὑπὸ τὸ φυσικῇ ἡ οἰκείν θερμῆ ἐκ τῶν 
ἀντικειμένων παθητικῶν μὸ 2. 819 018. οὗ 8. 3880}16. ψβά. 
416}29. ΖγγΣ. 158.519. δ1. 1765 15. εθ. 786.17. Ζμβϑ. 
8804. ἡ πέψις ἀλλοίωσίς ἐστι τὸ πεττομένυ πιβτ. 9017 30 

418. περὶ πέψεως μὸ2. 819}18 -380.56, πέψις, ορρ ἀπε- 
ψία (οἴ ἃ ν) μὸ2. 819518, 880.56, 9. 8. 881 020, ορρ σα- 
πρότης Ζμὸδϑ. 1171511. πέψεως βρθοῖεΒ μὸ 8. 2. 8719 "12 
(εἴ Μεγοῦ αἽβοῦ ἃ Βοὺ 1 104. ΑἸθετὶ Μαρῃ δὰ “6ββθα 
Ρ ΧΙ2). --- ἡ πέψις τὸ ἐγκεφάλν, ἡὶ περὶ τὸν ἐγκέφαλον Ὡς 
πέψις Ζγεδ. 185511. β6. 1442. ἡ καθ᾽ αὐτὸ πέψις αἵ- 
ματος στέαρ ᾧ πιμελή ἐστιν Ζμβ6. 652.59. ἡ διάκρισις 
πέψις ἐστί, πέττει καὶ θερμότης, ἡ πέψις γλυκέα ποιεῖ Ζγὸθ. 
115511. εθ. 186516. ἐν ταῖς ὑστέραις ἐστὶ τὸ γινόμενον, 
ὃ δεῖται φυλακῆς ὺ σκέπης ὼ πάν 
ἡ τὸ γάλακτος πέψις Ζγὸ 8. 118 322, 085. κἡὶ τὸ σπέρματος 
πέψις Ζγα13. 1192. ζῷα ὑκ ἐγγίνεται ἐν τῇ πέψει ὥσπερ 
τινές φασιν μὸ 8. 881}10. οἔ [28]. 1519}18. --- ἡ τῆς 
τροφῆς ἐν τῷ σώματι πέψις ὁμοία ἑψήσει ἐστίν μὸ 8. 881 
"7 (Θδῖϑι ΧΥ͂ 247). ἐδ᾽ ἡ πέψις, δι᾿ ἧς ἡ τροφὴ γίνεται 85 

τοῖς ζῴοις, ὅτ᾽ ἄνευ ψυχῆς ὄτ᾽ ἄνευ θερμότητός ἐστιν ανΒ. 
414 428. τὸ παῦον τὴν πέψιν κωλύει τρέφεσθαι ζὅ. 469 
527. τίνα μόρια ἢ πῶς λειτυργεῖ πρὸς τὴν πέψιν Ζμβϑ8. 
8650411,14, 26. γ14. 675510, 29. 7. 670.320, 27. 281. 

1519 Ρ12. οὗ αδ]δϑῃ ΥἹ 786. ἡ ποικίλη τροφὴ νοσωδης, τα- 40 
΄ ἀρ ἢ ὶ μι 15. 861 86. ἡ ἐν τοῖς φυ- ραχώδης γὰρ ᾧ αὶ μια πέψις πα - 

τοῖς ἢ τοῖς μετάλλοις πέψις φτβ!ὶ. 832 825,26. "ά4, 8. ἡ 

πέψις τῶν χυλῶν, τῶν χρωμάτων χϑ. 19528, 196}17, 191 
412. 6. 7399 016. ἡ πάχνη γίνεται πέψεως γινομένης πκς 8. 
940 9. (νος πέψις ἀβυτπι οχρὶϊς ῬἈΠρρβου 45, ΕὙδηυσίαβ 46 
411, 66. ΑΖΙΙ 84, 89. Βυββθιιδκον δὰ Οὐῦδ 1 571, 578. 

Ιάοῖοσ Μοῖθον δὰ 1 ο]].) ᾿ ΕΜ 

πὴ διαφέρυσι τά τε περὶ τὸ σπέρμα αὶ τὰ περὶ τὴν κυησιν 

“Ζμὸδτο. 689517. --- ἱπλοῦ πῇ, ορρ ἁπλῶς Ααϑ7. 49 58. 
Φθ9. 266 34. ενβϑ. 402 327. 

πηγαῖα ὕϑατα κά. 895 024. ἀϊεὺ συλλογιμαῖα μβ1. 858526. 

τὰ ῥυτὰ πάντα πηγαῖα μβι. 858 20. 4. 860 581. 

Πηγαῖον σϑ18 "186 (βοῦς Παγγαῖον, οὔ ἃ “)» ἢ 

πήγανον, λαχανόν τι ᾧταά. 819 "10. πώς γίνεται κάλλιστον 
πκι8. 924 085. δυσωδεις τὰς ἱδρῶτας ποιεῖ πβ18. 867 "8. 85 

κ88. 926 16. βασκανίας φάρμακον πκϑά. 926 Ρ20. οἵ Βδπι 
ΡΓῸδὶ ἱηοὰ ρ 326, 87. ἡ γαλῇ ὅταν ὄφει μάχηται, ἐπεσθίει 
τὸ πήγανον Ζιι6. 612 329. (Βυΐδ ρτανθοίθηβ ᾧ ϑργϑηροϑὶ 
μσὲ τοὶ μου 1 42. ΕἾΔΔΒ 82. Πδορκανοὶ Βοΐ 12.) 

ἕως Ζγα12. 119 384. 50 

516 84, 

πηγνύναι, πηγνήειν, πήγνυσθαι. 1. ποίῖο. τὸ συναγον ἢ 
πηγνύον ψα2. 404 515. πήγνυσθαι, εγῃ συνίστασθαι ΖγΎβθ. 
148 55, βγῃ στερεῶσθαι Ζγβ2. 185 "2, δγηα σκληρύνεσθαι 
μὸϑ. 885528. ΖΎΥ11. 162 380, δγῃ παχύνεσθαι Ζγβ2. 
1858385, 36, ἀἷδὲ παχύνεσθαι ΖΎβ2. 185 028. πεπηγός, 
δΥπ σκληρὸν Γα9. 821 323, Ορρ ὑγρόν Γα9. 821 511. μὸ10. 
389 48. ὑγρὸν μέν ἐστι τὸ ἔχον οἰκείαν ὑγρότητα, βεβρεγ- 
μένον δὲ τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν ὑγρέτητα ἐν τῷ βάθει, πεπηγὸς 
δὲ τὸ ἐστερημένον ταύτης Τβ2. 880 522. συνίσταται ἢ 
πήγνυται τὰ μὲν ψυχρᾷ τὰ δὲ θερμῷ Ζγβθ. 148 "5. μὸ 8. 
8852. Ζμβ2. 648}82, 649 529. 1. 658 Ῥά, πήγνυται ταὶ 
ὑδατώδη Ζγβ2. 185 584. μαλακτά ἐστι τῶν πεπηγότων 
ὅσα μὴ ἐξ ὕδατος μὸ 9. 385 "6. ἀνάγκη τὸ ὡρισμένον σῶμα 
πεπηγὸς εἶναι, τώτῳ γὰρ ὁρίζεται μὸ δ. 882 "28. --- 2. νὰ- 
τὶ θίαβ ὑϑὰ8. πηγνύει (ὁ νότος) ὕστερον τὰ νέφη πκς 21. 948 
426, δγῃ συνιστάναι εἰς νέφη 319. ταχι πήγνυται ᾧ συνί- 
σταται (ὁ ἀὴρ) εἰς ὕδωρ πκς 21. 948.318. --- πηγνύναι, 
ἔϑϊα οορθγ, δοηρβοίαγα, παγῆναι ροὶὰ οορί μα10. 847 517. 
30, 236 δ]. πκγϑά. 985 526 (πηγνύναι ὶ ἀποκάειν). τὸ ὕδωρ 
ἅμα πᾶν πήγνυσθαι αιθ. 441 58. πεπηγὸς ὕδωρ κρύσταλλος 
Αδι2. 96517,.19. τὰ πεπηγότα ὕδατα τήκεσθαι μβδ. 882, 
85, ὑγραινομένων τῶν πεπηγότων πνεῦμα γίνεται πκς1ὅ. 
942 52. ὁταν παγὴ τὸ νέφος, χιων ἐστιν μα11. 841 528. 
6610. 8471320. ὑετὸς πεπηγώς πκχς 80. 9417 329. τὸ πεπη- 
γὸς ὁ σήπεται μὸϊ. 819.529. ψύχεται ᾧ πήγνυται ὕδωρ 
θᾶττον ἔλαίν Ζμβ2. 648 082. --- τὰ ἐκ τῷ γάλακτος πη- 
γνύμενα μδ12. 890 ῬΩ. ποῖον αἷμα πήγνυται, ποῖον ὶ πή- 
γνυται Ζιγθ. δ15 82. Ζμβ4. θ50}15. 2. 648 588. --- ὁ 
σίδηρος ψύχει πήγνυται μδῖ. 884 "14. κέραμος ξηραινό- 
μένος πήγνυται κατὰ μικρόν μὸτ. 884 "21. ἐξελθὸν τὸ ψὸν 
εὐθέως πήγνυται Ζιζῶ. 569 "156. βρέγμα τελευταῖον τῶν ἐν 

-Β ΄ὔ , Η “ - ᾿ 
τῷ σώματι πήγνυται ὀστῶν Ζιαῖ. 491 382. τὸ γεωδυς 
σκληρυνομένα ἢ πηγνυμένυ τὴν αὐτὴν πῆξιν τοῖς ὀστοῖς ᾧ 
τοὶς κέρασι ΖΎΎ11. 162 .580. πήγνυνται λίθοι πκϑ 11. 987 
412. ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἀτμιδωδὴης διαὶ ξηρότητα εἰς ἕν συν- 
θλιβομένη ᾧ πηγνυμένη μγῖ. 818 380. --- πηκταὶ τίνα 

8. 3856 812, 20-88. 
πηδάλιον ποῖον δεῖ εἶναι ὁ κυβερνήτης γνωρίζει Φβ2. 194}5. 

ΠΎ11. 1282 322. τὸ πηδάλιον ὄργανον ψβ4. 416 »26. τὸ 
πηδάλιον πρός τι ΚΊ. 1312. τὸ πηδάλιον μικρὸν ὃν πῶς 
ἔχει τοσαύτην δύναμιν μχδ. 850 528. --- τὸ ἐροπύγιόν ἐστι 
πρὸς τὸ κατευθύνειν τὴν πτῆσιν, καθάπερ τὰ πηδάλια τοῖς 
πλοίοις Ζπ10. 1710 38. (τῶν πηδητικῶν) τὰ πηδαλια καμ- 
πτόμενα εἰς τὔπισθεν ΖιδΊ. 582 329. οἵ Ζμὸθ. 688 585. 
αἱ ἀκρίδες τοῖς πηϑαλίοις τρίβυσαι ποιῶσι τὸν ψόφον Ζιὸ9. 
δ835}12. οὗὨ ϑἰον!ὰ Ζοίιβοιν ΧΥ͂ΙΙ, 108, 111. --- ὁ ναυ- 
τίλος ἀντὶ πηδαλίων (δύο) τῶν πλεκτανῶν παρακαθίησιν 
Ζιι81. 622 }18 Αὐὐ. 3810. 1581 "25. 

Πύγασος ἵππος, γενόμενος ἐκ Ποσειδῶνος ἢ τῆς Μεδύσης ο0 πηδαλιώδης. ὄπισθεν μόνον ἔχυτι τὰ πηδαλιωδὴ αἱ ἀκρίδες 

8164. 15056}18. Ζμὸ 6. 688 386. 



592 πηδαλιωτόν 

πηδαλιωτόν ΚΊ. 1412. 
, 

“- 

πήχυς 

Πηνέλεως. ἐπίγραμμα ἐπὶ Πηνέλεω ἔ 596. 1516 416. 
πηδᾶν, θωὼς πηδᾷ πόρρω, θηρία τινὰ διὰ τῷ πυρὸς πηδὰ Πηνελόπη Ῥγ16. 1417 314 (0ἀ Ψ 2684). 

βαδίζει, ἀράχνη πηδᾷ εὐθὺς ᾧ ἀφίησιν ἀράχνιον Ζιζ 85. 
δ80581. 619. δὅ2 018. 27. δ55 "5. ἴῃ ονοὸ ἡ καρδία πηδᾷ 
ὁ κινῆται ὥσπερ ἔμψυχον Ζιζϑ8. 661 512. ἡ καρδία πηδᾷ ε 
τινὶ ψυχομένη πκζά4. 9485168. τὸ τῶν γόγγρων ῳὸν ἐπὶ. τὸ 
πῦρ τιθέμενον πηδᾷ ᾧ ψοφεῖ ἐκθλιβόμενον Ζιζ17. 511 482. 
θᾶττον ψοφῦσι ᾧ πηδῶσιν οἱ μικροὶ ἅλες πια42. 904 34. 
οἱ πυρῆνες οἱ ἐκ τῶν δακτύλων πηδῶντες μβϑ9. 869 528. 

Πηδασία τὴς Καρίας θ181. 844 585, Πήδασοι "2. 1 
πήδησις τῆς καρδίας ἐστὶ σύνωσις τὸ θερμᾷ τῷ ἐν αὐτὴ διὰ 

καταψυξιν αν20. 419 "19. ἡ τῆς καρδίας πήδησις ἐχ ὅμοια 
πκζϑ. 941}29. ἀνθρώπῳ συμβαίνει μόνον τὸ τῆς πηδήσεως 
διὰ τὸ μόνον ἐν ἐλπίδι γίνεσθαι Ζμγθ. 669 320. οἵ Ρίαὶ 
Τα 100. ΠῚ 

Ω Υ̓ , 2. “αν .- 2 ΄ - “ΌῸ» 
πηδητικός. ὅσα πηδητικὰ αὐτῶν (τῶν ἐντόμων) οἷον αἴ τ 

ἀκρίδες ᾧ τὸ τῶν ψυλλῶν γένος Ζμὸ 6. 688 388. ἄθδογ 
Ζιὸτ. 582 321. οἵ ἔντομα Ρ 266584. τῶν ὁὀγκτικῶν ᾧφα- 
λαγγίων τὸ ἕτερον (γένος) μικρὸν ἢ ποικίλον ἡ ὀξὺ ᾧ πη- 
δητικόν Ζιι88. 622 080. 40 

πηκτή. τῷ πέρδικος ἁλόντος ἐν ταῖς πηκταῖς Ζιι. 614 512. 
πηκτίδες Πθ6. 1841540. 
πηλαμύς. τοξογῖαν ἰπῦον τὰ ἀγελαῖα τῶν πλωτῶν, τὸς χυ- 
τς Ζιαϊ. 488.56. ι2. 6106. 49. 548 81. τίκτει ἀπαξ, ἐν 

Πόντον ἐμβάλλνυσι τῶ ἕαρος ὶ θερίζυσιν, εἰσπλέσσι τῷ ἔαρος 
ἤδη ἦσαι πηλαμύδες, οἱ θύννοι δοκῶσιν ἐνιαυτῷ εἶναι πρε- 
σβύτεροι τῶν πηλαμύδων Ζιθ18. 598 326. ζ 17. 571 319, 
11 Αυῦ. δύῃ γόνος Ζιθ138. 698 09 (8 Π 468). (᾿διπίσα!αϑ 
{πγηπυδ᾽. οὗ Ββπὶ δὰ Οὐἱὸ 1 598. ν θύννος.) 80 

Πηλεύς Μλδ. 1071522. ΡΎ171. 1418 386. --- Πηλεὺς ἠθικὴ 
τραγῳδία (ϑορμοο! 8, ΝῸΚ ἤν ὑγρῷ Ρ 189) πο18. 1456 52. --- 
Πηλείδης, ἀθ ἔογπια Πηληιάδης π021. 1458 84. 

πήληξ. ὁ πήληξ ἀϊοίζας κατὰ σολοικισμὸν τι14. 118 20. 
πηλίκος ὁ τῆς γὴς ὄγκος μαβ8. 8839 "6. πηλίκον ἀγαθόν ἐστιν ὃς 

[88.1490 218. --- τὸ τέκνον ἕως ἀν ἥ πηλίκον ἨεΕ10. 
1134}11. 

πήλινος ἀνδριάς Μζ 10. 108582. πήλινον ὀξύ Ζιε34. δδὅ 
814 Αυδ. 

πηλὸς τήκεται μδθ. 888 529,9. 8. 888 381. ἐλατὸν μὸϑ. (0 
886 }25. τ λεδὴν ὥσπερ πηλὸς γίγνεται μβ8. 359 514. πη- 
λὸς ἔμφυτος φτβ2. 828 }41. 4. 826 317. ἀπὸ πηλῶ ὑκ ἔστιν 
ἀνάκλασις φωνῆς πιαῖ. 899 21. τῶν σεισμῶν τινὲς πηλὸν 
ἐκβάλλυσιν κά. 39656. τὰ ἔξω στηλῶν βραχέα διὰ τὸν 
πηλόν μβ1. 8384522. ὁ πηλὲς πότερον γῇ ὑγρᾷ πεφυρα- ες 
μένη τὸδ. 131 514844. ἀναθολῦται τὸ ὕδωρ ὶ ὁ πηλὸς ὑπὸ 
πνευμάτων γινομένων ἐναντίων Ζιθ2. 5928. ὁ πηλὸς ἢ ὅλως 
τὰ ὕδατα ὑπὸ τῷ νότυ μάλιστα γίνεται" εἰ βορρᾶς πηλὸν 
καταλήψεται πχς48. 948 }8. σφῆκες τρωγλὴν πηλῷ προσ- 
καταλείφυσιν Ζιε20. ὅ 52 "28. χελιδὼν συγκαταπλέκει τοῖς δ0 π' 
καάρφεσι πηλόν Ζιι1. 612 "222-24. φωλεῖν ἐν τῷ πηλῷ ΖΙθ1 δ. 
699271. τὰ μαλάκια νέμονται τὸν πηλὸν ᾧ τὸ φῦκος 
Ζιθῶ. 59111. --- οἱ πλάττοντες ἐκ πηλὴ ζῷον Ζμβϑ. 654 
549. φθείρεται ὁ πήλινος ἀνδριὰς εἰς πηλόν Μζ 10. 1088 
482. ἔστιν ὡς ὁ πηλὸς εἰς πηλεὶς διαιρεῖται, ἔστι δ᾽ ὡς ὄ ἐ5 
ᾧσ(. 188 814. οἵ φταϑ. 818 522. 

Πηλύΐσιον. ἐν τὴ ἄλλη Αἰγύπτῳ εἰσὶ πλὴν ἐν Πηλυσίῳ Ζιι21. 
621}80, 81. ἡ 

πηλωώδης. ἡ πηλωδης 
φυτῶν εὐπεπτοτέρα 
πηλωδεσιν ὦ γίνονται καραβοι Ζιε11. 549 Ρ1δ. 

πεδιὰς γἣ πκϑ2. 926 "9. ἰκμὰς τῶν 

πηνέλοψ,., τοίοτίυῦ ἱπίθγ τὰ βαρύτερα τῶν στεγανοπόδων 
Ζιθ8. 598 "28. (ἰπ ἱποοτί σοὶ Βοίοῃυ 1.28. (ββῃδγ 8 ἢ νυ. 
δὰ 1δ4,148. ΑΖΙ1106, 89. Ροποὶορο ΚΙοΐῃ ογά ἂν 69. 
ΟΙ618. Αηδ88 Ρθῃθῖορο 81 601. δῖ. Οσ. Καὶ 870, 8. ( Ἑ 41. 
πὰ 159.) 

πηνίον. τὰ πηνία (Υ] ὑπήνια) ἐκ τίνων καμπῶν γίνεται Ζιε19. 
851 6 Αὐὐ. (ἱρροηΐδ Ὑβοπιδθ, δοὶδ αδζβθ, ρϑηΐδ ϑοδιρ. 
ἰπ ἱποοτὶ σοὶ ΟἹ] 444. ἔοτὶ Ῥμαϊδοηίδγαπι 8ρ δὲ. Ογ. δὲ 
204, 18 οὐ 19. ΑΖΙΙ169, 40. οἵ 51 845.) 

πῆξις, οἵ πηγνμναι. περὶ πήξεως μδ5-7. ορρ διαχυσις μδ5. 
882580. ἡ πῆξις ᾧ καὶ ζέσις ὑπερβολαί τινές εἰσιν. ἡ ἐν 
ψυχρότητος, ἡ σὲ θερμότητος Γββ8. 380 27. ἡ ψυξις καὶ ἡὶ 
πῆξις αιδ. 448 16. ἡ πῆξις ξηρασία τις μδῖ. 884 511. 
πῆξις τὸ ὑγρῷ Αδ16. 9887. πῆξις ἀθρόα, ἀθροωτέρα, 
θᾶττον γενομένη, ἐγγὺς εἶναι τὴς πήξεως Φθ 8. 258 "25. 
μα13. 848.329, 81,1, 18, 238. πῆξις στιφραί, πλαδῶσα 
Ζιγθ. 51652. ὅσα διὰ πῆξιν συμβαίνει πάθη μα]. 839 "4. 
ὕδατα ἢ νομαί, αἱ διὰ τὴν πῆξιν ποιήσασιν ἐτησίας μβϑ. 
868 51. ἡ τῇ ἀέρος συγκρινομένυ πῆξις μα 4. 842 380. 
πήγνυσθαι τὴν αὐτὴν πῆξιν τοῖς ὀστοῖς ἢ τοῖς κέρασιν ΖγῪ 
11. 102.380. πῆξις τοσαύτη ὥστε μὴ δύνασθαι κινεῖν τὸ 
σῶμα θ145. 845 526. 

τῷ Πόντῳ ἄλλοθι δ᾽ ὥ Ζιεϑ. 5481. 10. 648 ΒΩ. εἰς τὸν 2 πηρῶν. ζῷα πεπηρωμένα, βγὼ ἀτελῆ, ορρ ὁλόκληρα ΨΥ]. 
,ὔ .- ν 425510. πιϑ. 891 28, ἐκ πεπηρωμένων ὁτὶ μὲν γίνεται 

πεπηρωμένα ὁτὲ δ᾽ ὅ Ζγβ8. 181 525, οἵ ἀνάπηρος ρ 51 "15. 
τὸ θῆλυ ὥσπερ ἄρρεν ἐστὶ πεπηρωμένον Ζγβϑ. 181 328. ἡ 
φώκη ὥσπερ πεπηρωμένον ἐστὶ τετράπυν Ζιβ1. 498 582. 
Ζμβ12. 661 528. εἴ τι πεπήρωται ἐν τὴ γενέσει, οἷον ὀρεύς 
Ζγα20. 128 "10. οὔ β1. 1746 Ρ22. τὸ τών ἀσπαλαάΐκωιν γένος, 
ἡ φήνη πεπύήρωται τὰς ὀφθαλμις Ζιαϑ. 491 884. ὃ 8. 888 
“ἢ. ι84. 62051. οἱ ἀστακοὶ τὰς χηλὰς ἀτάκτως ἔχυσυ, 
ὅτι πεπήρωνται ἢ ὁ χρῶνται ἐφ᾽ ὃ πεφύκασιν Ζμὸ 8. 684 
Αϑὅ. τὸ πηρωθὲν ἐν τὴ ὑστέρᾳ καλεῖται μεταάχοιρον Ζγβϑ. 
149 32, 4. ἄνηβοι ἐκ γενετὴς ἡ ἄγονοι διὰ τὸ πηρωθῆναι 
περὶ τὸν τόπον τὸν γόνιμον Ζιη1. 581 22. ἐὰν παῖδας ὄντας 
πηρώση τις Ζιιδ0. 681 "81. οἱ εὐνῦχοι ἑνὸς μορίν πηρωθέν- 
τος ἐξαλλάττυσι τὴς ἀρχαίας μορφὴς Ζγὸ1. 166 520. τὰ 
ἄλλα ζῷα συνεχῶς ἔχει κέρατα (ορρ ἀποβάλλειν) ἐὰν μή 
τι βίᾳ πηρωθὴ Ζιβ1. 500 "12. ἐὰν μή τι πηρωθὴ διὰ νόσον 
ΖΎΥ!. 149."18. μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν Π 18. 1386 
520. πηρᾶῶσθαι τὴν ἀκοήν πιαὶ. 898 "29, οἱ μὴ πεπηρωμέναι 
πρὸς ἀρετήν Ηα10. 1099 "19. ὁ νῶς ἐπὶ γήρως ἀποτελεῖται 
μάλιστα, ἂν μὴ ὑπό τινος πηρωθῇ πλδ. 985 588. 

πήρωμα Μζϑ. 1084 "4 ΒΣ. πηρώματα, εγὼ ἀτελὴ ζῴα, ὉΡΡ 
τέλεια ψβά. 416 521. γ9. 482 022, 24. πήρωμα, οοαπὶ παρὰ 

͵ .«,» , “ι͵͵ΑΙΝ “ , 
Φφύσιν Ζγα 18. 124 082. κἡὶ ἀγονία πολλοῖς ἡὶ πολλαῖς δια 

΄ Πὰ 

πηρώματα συμβαίνει ΖΎβΊ. 146 082. 
ἥρωσις Μζιθ. 1040}16. πὸ26. 819 Ῥ25. γίνονται μετα- 
βιλαὶ ἢ πηρώσεις περὶ τὰ ἐντὸς μόρια Ζγδά. 1111. καὶ 
πήρωσις τῶν εὐνώχων Ζγεϑ. 184 310. ἡ ἀγονία πήρωσις 
Ζγββ. 141524. ἀσθένεια ᾧὶ πήρωσις ἨΥΊ. 1114 325. θηρι- 
ὅτης διὰ πηρώσεις ἢ νόσυς Ἠη]. 1145381 ΕΥ 2906. ἴ. 
1149 529. ἡδέα φύσει, ορρ ἡδέα διὰ πηρώσεις Ἠη8. 1148 
517. φόβοι περὶ θάνατον ἡὶ τὰς σωματικὰς πηρώσεις αρθ. 
1251 313. πήρωσις συνάλλαγμα ἀκύΐσιον βίαιον Ἠε5. 1131"9. 

πηχυαῖος. γίνεται “ ἀμς μὰ τὸ μέγιστον πηχναῖον Ζιθ39. 
601 482. σαῦροι μείζυως πηχναίων γίνονται Ζιθ28. 606 δ6. Ν 

μ] 
αὶ αὶ πηλωδης πιγά. 908 51. --- ἐν τοῖς 60 πῆχυ ς. 1. δ Ὀγδομίαπι. ΑΖι Π (80 11. Ρ]αὶ Τίαι 15 Α. Ζια1ὅ. 

498 027. φλέβες τείνασι διὰ τῶν πήχεων (ν 1 πηχέων, οἵ 



΄ 

πιαίνειν 

[οὉ ῬΆγγη 246) ἐπὶ τὸς καρπύς Ζιγϑ. 5138 38. περὶ χειρὸς 
κὶ πήχεος ὦ βραχίονος φορᾶς ᾧΦ 6. 818.510. --- 2. πηθηδα- 
τὰ8 ποβθῃ Φὸ12. 221 88. ΜΙΊ. 1068 585. πρόβατα ὑρὰς 
ἔχει τὸ πλάτος πήχεως Ζιθ28. 608.14. ὅταν ὁ πὸὺς τετ- 
τάρων πηχῶν ἢ Πεϑ. 1802 087. 6 

πίλημα ὅ98 

τοῖς πολλοῖς κοινόν τα! 2. 105516. πιθανώτεροι οἱ ἀπαίδευτοι 
τῶν πεπαιδευμένων ἐν τοῖς ὄχλοις Ρβ22. 1895 Ρ27. πιθα-- 
νυΐτερον λέγειν Ἠα4. 1096 Ῥδ. τἀληθὴ εὐσυλλογιστότερα ὼ 
πιθανώτερα Ῥαϊ. 1858 588. πιθανώτατοι οἱ ἐν τοῖς πάθεσιν 
ποι1. 1485 "80. --- τὸ πιθανῶς γινόμενον ἡμβ8. 1200}80. 

πιθανότητα τινα ἔχει ὁ λόγος Ηα4. 1091 48. ἡ τῇ λέγειν 
, Υ , , , Ν , ν δ ΣΎΡΥ, 

πιαίνειν. ἄριστον πρὴς τὸ πιαίνειν Χι τρέφειν (τας ὑς) οἱ ἐρέ- τ 

πιθανότης 108. 1495Ὁ12. βινθοι Ζιθ2ι. 608 "27, πιαίνειν, ἀἶϑὺ ἐμφυσᾶν, σαρκῶν Ζιθ21. 
603 081. ὕς πὼς πιαίνεται Ζιθθ. 895 422. 21. 60881. ε14. πιθανῶν. πιθανοῖ τὸ πρᾶγμα ἡ οἰκεία λέξις ῬΎ 7. 1408 519. 
8δ46816. πιαίνεται πάντα πρεσβύτερα μᾶλλον ἢ νεώτερα πιθηκοειδής. τὰ πιθηκοειθὴ ζῷα Ζιβι. 498 "15. 
ὄντα Ζιγι8. 52017. τῶν ἀνθρώπων τοῖς πονῦσι τὴς νεφρὲς τὸ πίθηκος. ἄδβον Ζιββ. 802. Ζμὸ10. 689 "8184. πιων οἶνον 
συμφέρει πιαίνεσθαι Ζμγ9. 612 585. αἱ καθέδραι τὴν κοιλίαν μεθύσκεται 102. 1494 "21. ρβγδίοϊορ; ᾳφαδοάδπι Φ6. 811 
πιαίνωσι (βγη παχύνειν 828), τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα λεπτυνυσιν 426,59, 20, 28, ΟΥ̓ Βοβα Αὐ Ρ8 708, 9. --- πίθηκος ἀνθρώπῳ 
πεῖ4. 882 526. --- ἵππον μάλιστα πιαίνει ὁ τῷ δεσπότυ ὅμοιος ἐπὶ τὸ γελοιότερον τγ ἃ. 117 117. εἰκαζυσιν ὕτως, 
ὀφθαλμός οχθ. 184538, οἵ παροιμία Ρ 570521. --- αἱ οἷον πιθήκῳ αὐλητήν ΡΎ11. 1418 38. ὡς λίαν ὑπερβάλλοντα 
φλόγες μὲν τὸ παγετῶδες πιαίνυσιν (χλιαίνυσιν), οἱ πάώγοι τι (τῇ μιμήσει) πίθηκον ὁ Μυννίσκος τὸν Καλλιππίδην ἐκάλει 
δὲ τὰς φλόγας ἀνιᾶσιν κδ. 8971. πο2θ. 146184. (Θα]θη 11.219, οΓΗ 1 794. εἷἰπρο Ο Π 

πιδᾶν. οἷον πιὸώσης εἰς ἕν τῆς γῆς τὰς ἀρχὰς τῶν ποταμῶν 112. 8115, Π 295. ϑἰμιῖα 8] νδῦυβ Σ 8ι. Οὐ. Καὶ 461. 88 
μα18. 849 084 Ιά6]6τ, οἵ ὀιαπιδᾶν. 89,1. δίγαϊα δι νϑ πὰ νοὶ [πὰὰ8 δοδααῖαβ Οἰτοῇ. ΑΖΙ1Τ7]Ὶ1, 

πιέζειν. πιεζεῖν. πιέζειν, εἶδος τι τῷ κινεῖν Ραδ. 1361}17. 21. ΚαΖι 68. 1. οὕ ΟΙδθὴ [818 1825 1185. ϑαϊπιδβ θχϑὺ 
πιέζεται ὅσα πόρος ἔχει κενὲς συγγενῶς σώματος μὸϑ. 30 
386}1. πιέσαι τῇ χειρί, ἀϊδι λαβεῖν Ζμβι. 646 .}24. τὸ 
ἐπικείμενον ἡ πιεζὰν βάρος μχ19. 858 "18. πιέσαι τὰς ἐπὶ 
τῷ τραχήλυ φλέβας πλεϑ. 906 528. κάτωθεν πιέσαι τὴν 
ὄψιν πγ80. 8156}14. χαλκὸς τὴ διαιρέσει πιεζόμενος (Ὁ) 
πις8. 915.39. φοίνικος ξύλον ἂν ἄνωθεν ἐπιθεὶς βάρη πιέζης, 35 
ὦ καάτω θλιβόμενον ἐνδίδωσιν ἢ 220. 1518 "8, πιέσαι τὸ 

ΡῚ 68.) ν κῆβος, κυνοκέφαλος. 
Πιθηκῶσαι 881. 838 214. 
πιθηκωώδης. οἱ τὰ ὦτα μικρὰ ἔχοντες πιθηκώδεις, οἱ δὲ με- 

γάλα ὀνώδεις Φ6. 812 39. 
πίθος. πίθοι οἴνη ᾧΦὸ 8. 218 "117. πίθων κενῶν, δια μέστων ἡχώ 

πιθδ0. 922 "85. ια8. 899 "25. ὁ λεγόμενος τετρημένος πίθος 
(εἴ παροιμία Ρ 510 Ρ22) Πζδ. 1820 382. οαθ. 1844 Ρ25. --- 

ζεγη, τὰς τῶν αὐλῶν γλώττας, φῦσαι μὴ δυνάμεναι πίθοι ςοσθἰβϑἕββ κά. 89ῦ δ12, ᾿ , 
πιέζεσθαι ῥᾳδίως ακϑ804.513, 801 "89, 800}8. κατὰ τὸ με- πιθώδης. ἡ ἑμὺς τίκτει ὀρύξασα βόθυνον πιθώδη Ζιε 88. 
σαίτατον τὸ κόσμε συνερηρεισμένη γῇ πᾶσα ἢ πεπιεσμένη 5688. : 5 ΜΝ 
συνέστηκεν κϑ. 392 088. --- πιεστον, ἀἰϊδθὲ ἐλατόν μὸ 9. 80 πικέριον παρὰ Φρυξὶ καλεῖσθαι τὸ βώτυρον ἢ 593. 1514 329. 
886 Ρ24. περὶ πιεστῦ μὸϑ. 888 515. 9. 8386 329 -"11. πικραίνεσθαι, ορρ γλυκαίνεσθαι Φη2. 244}28. 

πίειρα “ὴ Ζγὸδθ. 11426. ἡ τρυγὼν ἄρχεται τῆς φωλείας πικρία. στρέφεται εἰς πικρίαν ὁ καρπός φτβιο. 829 389. --- 
σφόδρα πίειρα σα Ζιθ16. 600 "28. ὀργιλότητος εἴδη τρία, ἀκροχολία πικρία βαρυθυμία αρβθ. 

Πιερία τὴς Μακεδονίας θ41. 888 018. [248.1524 51]. --- ὃ 1251 δ4͵ : ᾿ ἢ ῃὌ" 

Πιερικὸς Ὄλυμπος σϑ18 Ρ22. [288. 1522 86. Λειβήθριοι, 86 πικρίς. ὁ δράκων ὅταν ὀπωρίζη. τὸν ὁπὸν τὴς πικρίδος ἐκρο- 
ἔθνος Πιερικόν 511. 1561 27. φεὶ Ζιιθ. 612 380. ((οτὶ ΗθΙπυϊπιμῖθ ϑοιίοϊθβ αασγέ ϑρσθη- 

Πιερίδες ἑπτὰ ἐθρήνησαν ᾿Αχιλλὴα 590. 1675 "6. δὶ ἰδὲ σοὶ Βοτ 100. ΑΌ 1186. Αρίμπι ρϑύγοββιϊμυιμι 
πίεσις. πιλητὼ ὅσα τῶν πιεστῶν μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν μὸ 9. 1μϑπσκ Βοῖ 87.) 

881 416,17. αἱ καμπαὶ τῶν δακτύλων καλῶς ἔχυσι πρὸς πικρολογία ἀκολυθεῖ τὴ ὀργιλότητι αρθ. 1251.49.. 
τὰς λήψεις αὶ πιέσεις Ζμὸ10. 687}11. ἡ πίεσις τὸ ἀέρος 40 πικρός. τὸ γλυκὺ ἢ τὸ πικρὸν εἴδη χυμῶν, οἱ χυμοὶ ἐκ γλυ- 
πκεὶ. 981}82. ἡ ἐπίτασις ὦ πίεσις τὴς φωνῆς πιθ8. 917 κέος  πικρὼ ΨβΙιο. 42212. αἰά. 442.518,}19. ἡ τέφρα 
538. πικρά αιά. 441 5. πικρὸν κὶ ἁλμυρόν αι4. 442 818, 27. 

πιθανολογῶντος μαθηματικῦ ἀποδέχεσθαι (ορρ ἀποϑλείξεις μβ2. 8658. τα ὀυσωδη ὼ πιχρὰ ἄπεπτα παάῖ. 806 58. 
ἀπαιτεῖν) Ἠα!ϊ. 1094 "26. τοῖς πικροῖς χυμοῖς ἀνάλογον αἱ σαπραι ὁσμαϊ αἰδ. 448}10. 

πιθανός. ὅτε ἀναγκαῖον ὅτε πιθανὸν ατϑ09 28, δοπὶ β8γπ46 οἵ Ψβϑ. 421 327. --- πιχρός, ἀεῇ φυλακτικὸς ὀργὴς ηεβ8. 
εἰκός Ῥβ28. 1400411, 12. ποδ. 1461 12 0}1] 24.ὄ 1460 1221}18.. οἱ πικροὶ δυσδιάλυτοι Ἠδ11. 1126.319. διὰ τι- 
427. 5γη ἔνδοξον ΡαὩ. 1856 Ρ27, 82. φανερὸν ᾧὶ πιθανόν μβ8.. μωρίαν ἄδικοι ΡαῚ] 0. 1868}21. πικρῷ ἤθει, ΟΡΡ πραεὶ ρ88. 
851 538. ορρ ἀπίθανος, ἀμφίβολος πρὸς πίστιν ρΡ11. 1482 144516. ὁ λογισμὸς φεύγει τὸν θυμὲν ὡς πικρὸν τύραννον 
182. 16. 1431}21. πρὸς ποίησιν αἱρετώτερον πιθανὸν ἀδύ- 971..1498 088. πικρᾷ σημεῖα ᾧ8. 808 411-19. 
νατον ἢ ἀπίθανον καὶ δυνατὸν πο28. 1461 "11. μόνον ἐφρόν- 50 πικρότης, ορρ γλυκύτης Γβ2. 592}12. οοπὶ ἁλμυρότης 
τισαν τῷ πιθανὰ τῇ πρὸς αὐτύς Μβά. 1000 510. ἀποδειξις μβ2. 3584 "2. ΜΝ Ἀν αν ἢ 
πιθανή Ζγβ8. 141 028. λόγοι πιθανοῖ τα 1. 104 "14. ἡ τῶν πιλ εἶν. εἰ μή ἐστι μανὸν ἢ πυκνόν, δὲ συνιέναι ἢ πιλεῖσθαι 
πιθανῶν λόγων χρῆσις πρὸς κρίσιν ἐστίν Ῥβ18. 1891 "8. οἷον τέ Φὸ 9. 216}24. 6. 218 516. τὸ πολὺ εἰς ὀλίγον πιλη- 
ψευὸν,γορεῖν πιθαναί Ῥβ28. 1391518. δόξα πιθανωτάτη ρ18. θῆναι τόπον μβ8. 866}18. ὁ ἀὴρ βίᾳ λατέχεται ἢ πεπί- 
1480 81. τὰ πράγματα ἐκ τίνιυν ἔχει τὸ πιθανόν ῬΎ 1. 55 ληται πκε]. 981 086. πιλώμενος ὁ πολύπες ἀφίησιν ἀεί τι 
1408 Ρ20. ὁ ῥήτωρ τὸ ἐν ἑκάστῳ πιθανὸν θεωρεῖ, τὸ ἐνδε- αὶ τέλος ἀφανίζεται Ζι81. 622 216. αὐξήσεις βίαιοι, οἷον οἱ 
χόμενον πιθανόν, καὶ τὸ φαινόμενον πιθανόν τζ 12. 149 "27. σῖτοι οἱ ταχὺ ἀὸρυνόμενοι μὴ πιληθέντες Φεθ. 2808. --- 
Ῥαῶ. 185527. 1. 1355᾽}16. πιθανὰ τα τοιαῦτα μαρτύρια πιλητόν. περὶ πιλητῷ μὸ 8. 885 517. 9. 381 315-17. 
ταύταις ταῖς ὁόξαις Ζγα11. 121 28. --- πιθανόν (8. ἐστῇ πίλη μα. χάλαζα γίνεται νιφετῷ συστραφέντος αὶ βρῖθος ἐκ 
ς ἰπῇ τζ 14.151 229. ατ969 "28. -- ἡ ἐπαγωγὴ πιθανώ- 80 πιλήματος λαβόντος κά. 394 Ὁ. πνεῦμα εἷληθὲν ᾧ βιαίως 
τερον τὼ σαφέστερον καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον ὦ ῥηγνύον τὰ συνεχὴ πιλήματα τῷ νέφες κ4. 8395512. 
νυ. ΕΠ 



ὅ94 πίλησις 

πίλησις. ἊΣ γίνεσθαι ἀνάγκη)» εἰ μή ἐστι πίλησις Φδ 9. 211 
415. ἡ ἔξωθεν ἁφὴ ἐναντιυμένη διὰ τὴς πιλήσεως τὴ φορᾷ 
πλζθ. 966 "160. 

πιλητικὸν τὸ ψῦχός ἐστιν πιδ8. 909 "18. 
πιλίον. τὼ πιλία θᾶττον ποιεῖ πολιείς 226. 1519514. 
πῖλος. τὰς σκεπαζομένας τρίχας πίλοις πολιῶσθαι θᾶττον Ζγε 

ὅ. 185 821. 

πιμελή. τοίδγίαν ἰηΐον τὰ ὑγρὰ τῶν ὁμοιομερῶν Ζιγῶ. 511 

9. αἹ. 481 38. Ζμβ3. 641}12. χυτὸν κα ἀπήκτον, θυμι- 
ται καὶ τήκεται Ζιγι1. δ20 58. 30. 521}81. ζ17. 511281. 10 

πιμελὴ ἋΣ στέαρ πῶς διαφέρυσι. Ζμβ5. 661520. ΖΙγ1 τι 
δ2056. ὅκ ἔστι φύσει ἀλλ᾽ ἐπίκτητον" θερμόν, ἂν μὴ 
δίνγρος πε1ά4. 882 322. η4. 887 "25. ἡ καθ᾽ αὐτὸ πέψις 
αἵματος στέαρ ὼ πιμελή ἐστιν ̓ 2μβϑ. θ5δ2 410. γ9. 612 84. 
τοῖς εὐτραφέσι πεττόμενον τὸ περίττωμα γίνεται πιμελή, τι5 
ἔστιν ἡ πιμελὴ περίττωμα δι᾽ εὐβοσίαν ὑγιεινόν Ζγα18. 
12655, 6.19. 127 84. (τῶν ζῴων) εὐβοσίᾳ πλείονι χρω- 
μένων πιμελὴ (γίνεται) ἀντὶ σαρκῶν Ζιγιθ. 519 084. (τοῖς 
ἀγονωτέροις ἡ γονὴ ἢ τὸ σπέρμα) εἰς τὴν πιμελὴν ἀναλί- 
σκεται ἢ τὸ στέαρ Ζ2μ35. θὅ1 15. οΓ Ζγα 19. 1217 336. Ὁ 
γίνεται “μεταξὺ δέρματος καὶ ὶ σαρκός Ζιγ11. 5201]. πλείστη 

περὶ τὴν γαστέρα πεϑ. 880 086. 14. 882 522. ἔχυσιν οἱ νε- 
φροὶ μάλιστα. τῶν σπλαγχνων πιμελή ἥν, ἐλάττω πιμελὴν ἔχει 
τὸ ἀριστερῦ ὼ αὐχμηρότερος ὃ δεξιὸς (τῶν νεφρῶν) Ζμγϑ. 
612.582,11, 19, Ζια!7. 4912. ἡ ἱκμὲς πεττομένη γίνεται 35 
πιμελή πιϑ. 891 528. τὸ ἐπίπλοον ἔχει πιμελήν Ζμὸϑ.61717 
Ρ15, 29. ΖΙγΎ17. 520 814. ἐκ ἔχει αἴσθησιν δὲ πιμελὴ ὑδὲ 
στέαρ Ζμβϑδ. 851 "6. -- τὰ ζῷα τὰ πιμελὴν ἔχοντα Ζ2μὸ. 
617 15 (οὔ δ 8319). τὰ ἀμφυΐδοντα ᾧ ἀκέρατα ἢ πολυ- 

, 
“ιἰπτειν 

κρίθινον πεπωκότες τί πάσχωσιν Ε1ΟΙ. 1494}6. ἄνα ηρχί- 

νεται ὃ οἶνος ὥστε ξυόμενος πίνεσθαι μὸ 10. 8887. --- τὰ 

βεβρεγμένα τῶν ζευγῶν ἢ τὰ πεπωκότα τὸ σίαλον εὐφω- 
,νύτερα γίγνεται αχϑ02. 522. 

5 πίννα (Υἱ πῖνναι, πίναι, πῖναι, πίννη νυν] εὐ [387. 1528 9). Το- 
ἐογίαν ἱπίογ ταὶ ἀρράβδωτα τῶν τραχυοστράκων, τὰ ἀκίνητα 
ἐκ τὴς προσφυὴῆς Ζιδ4. 628 524, 26,38. λεπτόστομον 281. 

1628 018. προσπεφύχασιν, ἐρρίζωνται, ὀρθαὶ φύονται ἐκ τῷ 

βύστυ (βυϑὲ οἱ ΜΏΠδτ,. Αὐομῖν 0 ΝαίΌγροβοι 1887 12 οἱ 
ΑΙ) ἐν τοῖς ἀμμωδεσι ἢ βορβοριίδεσιν Ζιθι. 888 ὈῚ ὅ. ε1δ. 
548."δ, 5647 "15 ΑΙ εὐ Π| 496. ἀεὶ ἔχυσι 1 τὰ ὠά, πρὸς τὴν 
ἐδωδὴν εὔχυμα πότε Ζγγ11. 188 08, 7. ἔχυσιν ἐν αὑταῖς 
πονοφύχακα, ὅδ στερισκόμεναι διαφθείρονται θᾶττον Ζιε!5. 
δ47 016, 28. (ρεῦμα ΑἸθογίο, ρίππα ΟἿ] 645. 51 820. 1 
868. δι. (τ. Κα. ΑΖΙ1181., 21. Ρίππα τοϊυπάαλία Μν 286. 
οὗ Ναθαγίοσβομον 1777 Χ 20. Μοηροζ ἱπ Μότη ἀδ [Ἰὰὺ- 
βυϊζαῦ 1814 ΙΝ 228. Υαῦθβ ἰθχὺγ δυϊίᾳ 159 - 159, ΕϊοΥ 
Εγάκαπάο ΧΙΧ 1196.) 

πιννοτήρας. οἱ καλείμενοι πιννοτῆραι ΟἹ πιννοθῆραι, πινοθὴραι) 
ἐν ταῖς πίνναις, ἐν τοῖς κτεσίν, ἐν τοῖς λιμνοστρέοις, ἄδβοῦ 
Ζιε1δ. 541 28 Αὐθ. (ρταϑάοῃμθβ ρἱππαγαπι (αὶ (Ρ]π 
ΧΧΧΙ ὶ 150), ρίπποῦμον δΖβθ, ρἰπποίμογα ϑ6 δ] ρ. Ῥίπδο- 
ὕβογα ΟἹ1647. 51.820. Οδῃσοῦ Ρἰππορ αν εχ δῦ. Ῥίππο- 
ὍΠόγθΒ νϑίθγαμι Οἵ. οὐ Μ.3249. οἱ ἐν τοῖς κτεσὶ ἀοῦ ποὴ 
Ροβϑαηῦ, ἀ6 σοὐατὶβ οὗ Γ καρ: ἴδιον, καρκίνιον.) 

πιννοφύλαξ, καρίδιον ἢ καρκίνιον ἐν ταῖς πίνναις, τῶν σπόγ- 
Ὕων ἀεβεῦ Ζιε1 5. 547 016. 16. 548328 Αυδ. (οΓ ΑΖΙΙ 155, 
9. Υουπρ 201, ΕοΥΒαὶ ἀθβοὸῦ δὴ 1176 ρ. 89.) Υ' καρίδιον, 

᾿καρκίνιον.. 
ιδῇ Ζιγιῖ. 520818ὅ. Ζμβὅ. 661 54, 58, κὰ 49. τὰ σε- 30 πῖνον. οἱ τὸν κρίθινον ἡἰϊποιχθεῖς, ὃν πῖνον καλῶσι, τί πάσχυσιν 

λάχη ἐστὶν ἀπιμελωτατα ὦ κατὰ σάρκα ὼ κατὰ κοιλίαν 
κεχωρισμένη πιμελὴ Ζιγ11..520 320. δὲν ἔχει τῶν ἀναίμων 
ὅτε πιμελὴν ὅτε στέαρ Ζμβὅ. 651 526 (Ε 272, 15). Ζγα 19. 
121}94͵, ὅ. Ζιδτ. 582 08. (οὗ Βυβδβϑιραῖον δὰ Οὐθαθ 1 581. 
1μϑῶρκ ὅβομοὶ δὰ Ζα ῥ 1ὅ., 78.) 35 

πιμελώδης. πιμελώδης ὑμὴν Ζια16. 495 580. 17. 4968 56, 
σάρξ φ8. 80718. ἧπαρ πιμελῶδες Ζιγ171. 620317. πιμε- 
λωδεις δεσμοί Ζια16. 49 812, στεατώϑεις οἱ μυελοὶ ἡ πι- 
μελωώδεις Ζμβε. 652 21. ἰχθύων στέαρ πιμελῶδες Ζιγι1. 

101. 1494 348, 4ὅ, ῦ2. 

πινύσκη (δἰ πιοπία ᾿ 12) Ζιεδ. δ42 "8. 
πιότης τῶν ἐναίμων, τῷ σώματος. ἡ πιότης κεχυιρισμένη, 

ΕΥα ἡ πιμελὴ κεχωρισμένη Ζ2μδο. 680."27. Ζιγά. 5155. 
17. 5820 "28, 20. ὀλίγαιμα, ἅτε εἰς τὴν πιότητα ἀναλισκο- 
μένυ τὸ αἴματος Ζμβϑ5. 6519. 

πίπα ν] (πιπυΐ ΒΚ, πίπρα Ο) Ζιθ8. 598 84. 
πίπος. πίπιυ (ΥἹ πιπω, ἵππω, πιποῖ οἱ Ββπὶ ΡΙΚ) Ζα!. 609 

8480. 22. 817828. οὔ ,ΔΖ1Π 496. ν πιπω. 

520 321. ἀθροίζεται τὸ πιμελῶδες ὑπὸ τήν τῷ δέρματος 40 πίπρα (ν] πιπρῶ, πιπώ οἱ 5 Ββπι ΡΙ Ζι1. 609 57. ν πιπω. 
σκέπην Ζγβθ. 148 18. --- ἔστιν ἀγονώτερα: τὰ πιμελώδη 
Ζιγ18. 6520 }θ6. ἔξω. περιίσταται πιμελὴ ἐν τοῖς πιμελώδεσιν 
Ζμγϑ. 612 11. τῶν πιμελωδῶν ὁ μυελὸς πιμελὴ ὅμοιος, 
πιμελώδης, τὸ ἐπίπλοον ᾿πιμελιῶϑες Ζμββ. 851 028. Ζιγ20. 
δ2110. 17. 620 .414. 

πιμλά ναι. ἡ ἵππος ἐκ εὐθὺς μετὰ τὸν τόκον πίμπλαται ἀλλὰ 
διαλείπει χρόνον" ἐπειδὰν πλησθῶσιν αἱ θήλειαι (ἔλαφοι) 
Ζιζ22. 516 Ὁ29. 29. 518 582. 

πιμ πράναι. κύτισος ὁ ἀνθῶν αὶ συμφέρει (ταῖς βυσίν), πίμ- 
πρησι γάρ Ζιγ51. 522 028. 80 

πινακίδιον. γράψας εἰς πινακίδιον θ51. 884 012. 
πινάκιον (βικαστικὸν) φέφειν Πβ8. 1268 82. 
πίναἘ. πίνακας νεῶν (σοια μ.01) 8105. 8839 088. -- πίναξ 

ὃν ἀνέθηκε Θράσιππος χορηγήσας Πθ6. 1841 386. 
Πινδαάρυ νϑύβϑιβ αἰϊογιπίαν Ῥα 7. 1864 328 (011, 1). β24. 865 

1401 517 ( 18 Β51). Πινδάρῳ ᾿Αντιμένης ὁ Κῶος ἐφιλο- 
νείκει δ θ6ὅ. 1486 "8 3. -- Πίνδαρος (ἰβυγῖο Τυνὸδάρεος ΒΚ᾽) 

λίαν ὑπερβάλλων περὶ τὴν μίμησιν πο28. 1461 "88. 
Πίνδος ὃ ὄρος μα 18. 850 15. 
πίνειν. τὰ ζῷα πῶς πίνει Ζι46. 595517-12. βι. 491 027, τοῖς 60 

ὄρνισιν ϑ συμφέρει τὸ πολ") πίνειν Ζιθ18. 601 481, ά, οἱ τὸν 

48 πίπτειν. 

πιπράσκειν. τὰ πιπρασκόμενα ὑπὸ τῆς πόλεως 40]. 1545 

"8. ἐξ ὧν ἢ πραθέντων ἢ ἢ μισθυνθέντων πρόσοδος τὴ πέλει 
γίγνοιτο ρ3.1425 Β28, ὅπως ὁ σῖτος δικαίως πραδήσεται 

411. 1046 12. 

οἱ κεραυνοὶ κάτω πίπτατιν μαᾳ4. 8435 δ14, 11]. πί- 

πτοντα οἰκοδομήματα Πζ8. 1821 Β20, 1822 521. πίπτυσι 
τὰ , φύλλα φταά4. 819088. τὴν γλῶσσαν ὀλιγάκις ὑπὸ τὺς 

ὀοόντα: πίπτειν Ζ2μγ8. 664 "88. τὼ πνεύια τα πίπτει (ορρ 

λαμπρά) πκς 8. 9401, 60. 947 329. --- αἱ καθετοι ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ σημεῖον πεσᾶνται μγῦὅ. 816 019. ὧτ 9101. τὸ 
ἑνὸς εἰς τὸν ἄρτιον πίπτοντος περιτ ττὸς ἀριθωὸς υίγνεται Μμβ. 
1084 86. --- ὑπὸ τέχνην, ὑπὸ τὴν αἴτθησιν. ὑπὸ τὴν αὐτὴν 

μεθοὸον, διαίρεσιν βἴπι πίπτειν Η382. 1104 57. ταῦ. 103887. 
ζι8. 161 16. 4. τ} 411. ρ4. 1426 529. τὸ ὄνομα πίπτει 

ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην ΜΑΣ. 982 08. ἅπασαι αἱ αἰτίαι 

πίπτυσιν εἰς τέσσαρας ταύτας. υὑς εἰς γένη ταῦτα πίπτυσιν 
βίη Φη. 248 Β16. β8. 195515. Μὸ 3. 1018}17. γϑ. 1005 
δ), Ζιαγ!ά. 670 "25. πίπτειν εἰς τὴν τῷ ἐλέγχυ ἄγνοιαν 
τιθ. 169.318. ἔξω πίπτουσι τῶν διηρημένων γενῶν Ζωὸδδ. 
6811. ἔξω πίπτειν ν ΑὙ28. 8542, 4. ἐξωτέρω, πίπτειν Π61]. 
1295 382. ἐκτὸς τῶν εὐλόγων πίπτειν Μκῶ. 1060 318. --- 



΄, 
πικτω 

εἰς ὀργὴν, πεσεῖν (ἴτα τ δάδβρ ὅ5) Ρβ23. 1397 414. - 
τόνομα, πίπτει πως (οἵ πτῶσις) Ααϑ6. 49 35. --- οἱ ὄρτυγες 
ὅταν πέτωσιν (ΒΙκ, ἐμπέσωσιν ΑαὉ 6 ἀυοῦαβ οοἀ 4) συνὸυα- 
ζονται Ζιθ12. 5691 }9. 

πιπω. τοίδσίασ ἱπίογ τὼ σκνιποφαάγα. σκέλη βραχέα (ποις δ 
Υ], πίπῳ ΒΚ) Ζιθ8. 598."4. ,21. 617.528. πολέμιοι τῶν 
ὀρν ἴων ποικιλίδες δὴ κορυδῶνες αὶ πιπώ (πίπρα ΒΚ) κ᾿ χλω- 
ρεύς" (πόλεμος) πιποῖ (εἰ 8 Ββπι ΡΙΚ, πίπῳ ΒΚ) ὼ ἐρωδιῷ 
Ζμ1. 609 4 (81 8)» 280 (ὍΘΙ 591, Π 10). -ἀἰδβὲ πιπυ σὶ 
πίπα) ἥ τε μείζων ὼ ἡ ἐλάττων" ὅ ὅμοια ἀλλήλοις καὶ Ἂ φωνὴν 
ἔχυσιν ὁμοίαν, πλὴν μείζω τὸ μεῖζον" νέμεται ἀμφότερα 
ταῦτα πρὸς τὰ ξύλα προσπετόμενα" καλϑσί τινες ἀμφό- 
τέρα ταῦτα δρυοκολάπτας Ζιθ8. 598 8δ4. 6,7, ὅ. {(πίπος Ρῖ- 

ΡοῃΘ, πίπρα ῥὶς ΟἿ, 651, 686. πίπος πίπρα πιπω Ῥίοιβ νἱ- 
τ Ἶ8, τηϑίοσ, τηΐθοῦ δύ. Οἱ. Ῥιοαβ τΐπου, πιδῖοῦ ΑΖι 90, ις 

28}. 80.128, 87.) ν δρυοκολάπτης. 
πισσόκηρος Ζιι40. 624 317 5. 
πιστεύειν. 1. ουτα οβίθεῖο Ῥθτβοῃβθ. Π ῥᾷδιον ἀδενὶ πιστεῦ- 

σαι περὶ τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ ὑπ᾽ αὐτῶν δεδοκιμασμένυ 
Ηθ5. 1151521. οἵ Ρα1. 185036. β14. 1390 "82 (Ορρ 90 
ἀπιστεῖν). 38. 1400 384. ταῦτ᾽ ὁ μόνον Αἰγυπτίοις πιστεῦ- 

σαι δεῖ, ἀλλὰ Ὁ ἡμεῖς ἐφεωραάκαμεν μαθ. 848 "10. νοὶ 
οὔνΐ880 ἀδίϊνο ὅταν ἠθικῶς ἀλλὰ μὴ νομικῶς πιστεύσωσιν 

γεη10. 1248 8414. Ρ888 πρὶν ἂν ἑκάτερος ἑκατέρῳ φανὴ φι- 

λητὸς ἢ πιστευθὴ Ἠθά4. 1156 Ὁ29. πιστευθέντες τὸς πιστεύ- 25 

σαντας ἀδικῶσιν ρ12. 148021. πιστευθέντες ὑπὸ τὸ δήμν 

Πεῦ..1305 322. πιστευθέντες τοῖς ἐχθροῖς ΠΎῚ6.1287389. 
πιστευθέντες ἐκ τὸ διαβάλλειν τὸς γνωρίμας Πε10. 1310 
"16. πιστευθεὶς ὡς δημοτικὸς ὧἱ ὧν Πεδ. 1808 328. --- 2. ον 

οδίϑοῖο τοὶ. ὑχ ἱκανιῦ πεπιστεύκασι σημείῳ Ηθ2. 115514. 80 
πιστεύειν τῷ ἀληθεῖ, τοῖς οἰκείοις λόγοις 81] Ηη15. 1164 

1.5. Φθ8. 264 "7. Μβ2. 991518. Πε8. 1807 "40. ἐἰκέτι 
τῶῦτο ῥᾷδιον πιστεῦσαι Πγιῦ. 1386 ὕχ0, τῷ ποιόν τινα φαί- 

νεσθαι τὸν λέγοντα πιστεύομεν Ῥαῖ.186651 1. τὰ πράγματα 

δεῖ πιστεύεσθαι Ργτ. 1411 082, πιστευθήσεται κατὰ τὴν 85 
ὁμοιότητα Ἂ τὰ κατὰ τύτυ λεγόμενα ε8.1428 028. --- 
πιστεύειν οπιηΐῃο βυιπτδύθμι ρογϑιιδδί 8 βιρηἰβοαῦ, βῖνβ 68 

δόξης Βῖν6 ἐπιστήμης σἱηλ ἃ. ὨΔΟΠΓΔΠΙ μιαθοὺ Βῖν6 δὰ σορῃὶ- 

οποπι Ρυϊποὶρίογαπι Ρογεϊποι. φαίνεται μὲν ὁ ἥλιος ποδὶ- 
αἴος. πεπίστευται ὁ᾽ εἶναι μείζων τῆς οἰκυμένης ψυϑ. 428 40 
Β4, εἰκ ἐνὸδέ, εται δοξαάζοντα οἷς δῥκεῖ μὴ πιστεύειν ΨΎϑ. 

428421. τα μὲν πιστεύυσιν οἱ νέοι ἀλλὰ λέγωσιν Ηζϑ. 
1142 419. ἔνιοι πιστεύυσιν ὑχ ἧττον οἷς δοξαζυσιν ἢ " ἕτεροι 

οἷς ἐπίστανται Ηη5. 114629 (ἐρέμα πιστεύειν }21). ἅπαντα 

πιστέύομεν ἢ διὰ συλλογισμὴ ἡ ἐξ ἐπαγωυγὴς 4,23. 68 45 

518. τότε πιστεύομεν μάλιστα ὅταν ἀποδεδεῖχθαι ὑπολα- 

βωμεν ῬαῚ. 1858 εὅ (οἴ τοσαῦτα ἐστι δι᾽ ἃ πιστεύομεν 
ἔξω τῶν ἀποδείξεων Ρβι. 1878 58). τῶτο μάλιστ᾽ ἄν τις 

πιστεύσειε θευνρῶν πῶς γίνεται 19 σπέρμα Ζγα2. 11651. 

πιστεύειν οοηΐ ΒΥΏ εἰδέναι, γνωρίζ εἰν ΑΥΎΣ. 12 828, 38, 86. δ0 

εἴπερ ἴσμεν αὶ πιστεύομεν ὁιὰ τὰ πρῶτα, κἀκεῖνα ἴσμεν τε 

ὼ πιστεύομεν μᾶλλον ΑὙΣ. 12.881. ὅταν πὺ;ς πιστεύη ὺ 

γνώριμοι αὐτῷ ὦσιν αἱ ἀρχαί, ἐπὶ 'σταται Ηζϑ3. 1189 88. 
ἐκ τύτων συλλογιζόμενος πιστεύτειεν ἄν τις ὡς ἔστι τι. 

Οα2. 269514. ἐκ τύτων πιστεύσειεν ἂν τις ὅτι να] 866 800 6 δδ 

ἴοᾷ Φθ8, 354 8. 6. 359 520, »20. ΨΎΙ. 424 534. Ραϑ. 1867 
"88. λογικῶς ἐκ τύτων ἄν τις πιστεύσειεν περὶ τῇ λεχθέντος 

ΑὙΖ2. 84 1. 

"πιστευτικός. ἀδικῦσι τὰς μὲ εὐλαβεῖς μηδὲ φυλακτικὺς 

ἀλλὰ πιστευτικύς Ῥα12. 1872 ν29. 

πίστις. 1. 8468, οἵ πιστεύειν 1. οἴονται δεῖν στέργειν τὸς 

0 

πιστός 895 

κατὰ πίστιν συναλλάττοντας Ηθ15. 1162 580. καὶ φιλία ἐν 
πίστει ἢ βεβαιότητι ἡμβ11. 1908 Ρ94, εκ ἔστιν ἄνευ πί- 
στεως φιλία βέβαιο: ηεη2. 1281 δ12. πάντα φυλάττειν ὅθεν 
εἴωθε γίνεσθαι δύο, Φ ἑνημά τε καὶ πίστις (παῖδ 8468) 
ΠΕΙῚ. 1818 ΒΩ, ἐπε υ τὴ δικαιοσύνη πίστις «ἀρ5. 1280 

"24. ἡ πίστις (οδυϑὰ Βά6}) ἦν καὶ ἀπέχθεια ἡ ἡ πρὸς τὸς πλυ- 
σίας Πεδ. 1808 8922. ὅρκοι δεξιαὶ πίστεις Ῥαϊ4. 1875510. 
-- 2. ρΡεογβυδβίοῃ!β Πγπλΐαβ, δῖ δῷ ΘΧ ΔΥΓρΡΌΠΙ ἢ 8 οἱ γϑ- 

«οὶ θυ8Β, 556 οΧχ 86Ώ8ι οὖ ὀχρθνἰθητία οτίδ ϑϑύ, δίημβ 686 ἡ 
Γ68 αυ86 84 οἰδβοϊθηδπι θᾶτι ρϑγβαμδίοηθπι οοηίογαηΐ. πί- 
στις, ἀϊδὺ ὑπόληψις τὸ ὅ. 136 080 844, 126}18. ὀόξη ἕπεται 
πίστις Ψγ8. 428.320. καὶ γὰρ ἐμπειρίας πίστεως δέονται 
πολλῆς Πζβ8. 1822 582. συμβαίνει τῦτο “ὃ διὰ τῆς αἰσθή- 
σεως ἱκανῶς, ὥς γε πρὸς ἀνθρωπίνην εἰπεῖν πίττιν Θαϑ. 210 

θ18. κἡὶ πίστις μόνον ἐπὶ τὴς αἰσθήσεως ἀλλὰ ὼ ἐπὶ τὸ 

λόγω Φθ 8. 362.318. Πη4.1826429, 26, ηεα 6. 1216 026. 
πίστις ὁὀιὰ (ἐκ) τῆς ἐπαγωγῆς. διὰ συλλογισμῷ Αδ8. 90 
δι4, ταβ. 108 58,7. 4. 166 Ρ27. μὸδ1. 878}14. ΦεΙ.234 
080. ΜκΙ. 1067}14. ἐν τῷ παραδείγματι ὴ πίστις ἐκ 
τῶν ὁ μοίων Αβ24. 609 84, 12. ἡ πίστις τῷ μέσυ π ς τὸ 

ἄκρον Αβ24. 69.512. πρῶτα τὰ μὴ ὁδὶ ἑτέρων ἀλλὰ δι᾽ 
αὑτῶν ἔχοντα τὴν πίστιν ταὶ. 100 "19. ἡτισὸν πίστις καθ᾽ 

ἡντινῶν μέθοδον Αβ28. 6812. λαβεῖν τὴν πίστιν ἔκ τινος 
Οα4. 210 088. β4. 281 381. μγΎ2. 872 382. Ψψαι. 402511. 
Μν2. 1090 38. οὗ Πβ8. 1203 518. [διαγλαμβάνειν Ω) τὴν 
πίστιν διὰ τῶν ἔργων 1Πη1. 1828 540. τῦτο συμβάλλεται 
πρὸς τὴν πίστιν Ηη16. 1154 428. πολὺ διαφέρει πρὸς πίστιν 

Ρβ1. 1877 ν2δ. τὰ κύχλῳ εἰς πίστιν Ῥα9. 1867 029. ἡ 
πίστις γίγνεται, συμβαίνει ἔκ τινος ΦθΊ. 261 Ὁ25. γ4ά. 208 
Ρ15. τὸ πάντας ὑπολαμβάνειν Παρέχεται πίστιν ΜτΊὶ. 462 

"15. πρὸς ἅπαντα ἱκανὴ “μία πίστις 68. 284 485. ὁ ἀναι- 

ρῶν ταύτην τὴν πίστιν ὁ πάνυ πιστότερα ἐρεῖ Ηκ2. 1118 

41, πίστιν ὼ τὰ τοιαῦτα ἔχει τινά (αἰ υϊὰ αυοὰ γαϊοδὶ δὰ 
βάοπι Τδοϊοη 81) Ηκ 9. 1179 317. κυριωτάτην ἔχει πίστιν 
τὸ ἦθος Ρα2. 1856518. παραπλησίαν ἔχει (τὸ κενὸν) τήν τε 
ἀπιττίαν ἢ τὴν πίστιν διὰ τῶν ὑπολα μβανομένων Φὸθ. 218 
815. --- Βαβυλώνιοι, παρ᾽ ὧν πο)λας πίστεις ἔχομεν περὶ 
τῶν ἄστρων (πιαϊδα ἰτβάϊτα δοοθρίμηυϑ ἤἀ6 ἀΐγῃα) Οβ.2. 
292 49, --- γμοϊοτγίοο πίστις Ρτοθαίῖο Τοὶ ἀδ 4ὺ8 Δεῖδατ, 
τύτων τὸ μὲν πρόθεσίς ἐστι. τὸ ὁὲ πίστις. ὥσπερ ἂν εἴ τις 
διέλοι ὅτι τὸ μὲν πρόβλημα, τὸ ὸὲ ἀπόδειξις Ργ18. 1414 
485. αἱ. 1855 85, ἐν διηγήσει καὶ κι ἐν πίστει ΡΎΙ΄. 1418818. 
ἐνθυμήματα. ὅπερ ἐστὶ σῶμα τῆς πίστεως Ραϊ. 1854 815. 

αἱ πίστεις ἔντεχνόν εἰσι μόνον, τὰ δ᾽ ἄλλα ,προσθῆκαι Ῥα!. 
1854 21. πίστεις ἔντεχνοι, ΒΥἢ διὰ τὸ λέγυ ποριζόμεναι, 

ὉΡΡ ἄτεχνοι Ῥα2. 1856.31-20, 1355 "85. 1. 18354521. περὶ 
τῶν ἀτέχνων πίστεων Ῥα]5 (σίστεις διὰ τῶν μαρτύρων 
πιηδ. 9160 084). τὰς πίστεις ἑκατέρων ἐμβαλόντες εἰς κα- 

δίσκως ἔ414. 1041 322. πίστεις ἀποδεικτικαί Ῥαῶ. 186851. 
πίστεις κοιναί Ρβ2ο- 26, ορρ ἴδιαι Ρβ20. 1898 .322. τὰς 
πίστεις ποίας ὁεῖ εἶναι ῬΎΙ 1. ὁὀευτέρα πίστις (6 δεύτερον 

εἶλος τῶν πίστεων) Ρα9. 1866 421. περὶ πίστεων ρ8-18. 
πίστεις ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ρδ- -1δ. πίστεις ἐπίθετοι 

Ρ1θ-18. 8. 1428 418. ποιεῖσθαι τὰς πίστεις, δια τινος Ῥα1. 
1855 527. ἐξ ὧν αἱ πίστεις γίνονται περὶ αὐτῶν Ῥβι1. 
1388}29. ἐκ τύτων ληπτέον τὰς πίστεις Ῥαθ. 1868)4. φέρειν 
τὰς πίστεις ἔκ τινος Ρβ18. 1891 026. πίστεις ἐπιφέρειν 
Ρ1. 142156. ἐκ βασάνων τὰς πίστεις λαμβάνειν Ρ11. 1482 
415. 

00 πιστός. 1. τῷ αὐτὰς τὰς λέγεντας πιστὸς εἶναι τρία ἐστὶ τὰ 

αἴτια ῬΙ1. 1818 836-16. τὸν μάρτυρα εἶναι πιστὸν ἢ ἄπιστον 

ΕΠΕ2 



506 πιστὴν 

ἢ ἢ ἀμφίδοξον Ρ16. 1481 θ22, οὔ Ῥα1ὅ, 1876316., αἱ βάσανοι 
ἔχυσι τὸ πιστόν Ῥα15. 1870 "82. πανταχὃ πιστότατος ὁ 

διαιτητής Πὸ12. 1291 8. --- 2. τῶτο πιστὸν ἐκ τῆς ἐπα- 
γωγὴς Οα7. 210 514. τὸ πιττὸν ὑκ ἐκ τῶν φαινομένων 

ἀθρᾶσιν ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τῶν λόγων ΟβΙ18. 298 329. ἀμ- δ 
φοὶν ,ἐχόντοιν τὸ πιστόν Ηι8. 1168 "12. κακῶς κρίνειν τὸ 
πιστὸν ὼ τὸ μὴ πιστόν ῷθ8. 284 482. ἡ ἀρχὴ αὐτὴ καθ᾽ 

ἑαυτὴν πιστή ται. Ι00 21. ἀρχὴ πιστοτέρα Μκο. 1062 48. 
τὸ μὲν εὐθὺς ὑπάρχει δ᾽ αὑτὸ πιθανὸν καὶ πιστόν Ῥαξ. 1856 
548. ὁμοίως πιστὸν ἢ μᾶλλον τῷ συμπεράσματος Αβδὅ. τὸ 
69.222. λόγος ἀποδεικτικὸς ὸ πιστός Ρβι. 1811 }28. πι- 
στότερον, ΒΥ γνωριμώτερον. πρότερον ΑΒβΙ16. 64}82. γ2. 

1251. 26. 80 Ὁ5, 27, 80. 26. 87 326. ΡΥ11. 1418411. 

λόγοι πιστότεροι τῶν ἀποθξφεων ΟΥ]: 299 85. ἡ ἐπιστήμη 
ὑπόληψις πιστοτάτη τεβϑ. 181 328. ἧττον πισταῖ, 8γη ἀδο- 16 
ξότερα Τθ11. 16181. 

πιστῶν, ἔργον ἡ ῥήτορος προοιμιάσασθαι πρὸς εὔνοιαν, ὀιηγήσα- 
σθαι πρὸς πιθανότητα, πιστώσασθαι πρὸς πειθω ἢ 128. 1499 
"28. 

πιστώματα περί τινος Ῥα15. 1876517. 30 
Πιτθεύς. γνωμολογία Πιτθέως (Η68 ε870) ἢ δ56. 1570511. 
Πιτθεύς. ᾿Ανδροκλῆς ὁ Π.1. Ρβ23. 1400 39. 
πίττα, πίσσα. ᾿ πίττα γλισχρόν δδ. 88216, φλογιστὸν 

μᾶλλον μετ᾽ ἄλλων ἡ καθ᾽ αὐτό μὸϑ. 887 022. πίττης ἡ 
θυμίασις λιγνύς μὸϑ. 8884, ὁ καπνὸς μελάντατος ΧΙ. 191 35 
"28, χυμ μὸς ἐν τισὶ δένδροις ὁ ὅμοιος ὑγρᾷ πίσση φταὰ. 818 
085, οἱ 'βέες βέλτιον ἴς ἰσχυσι τῶν κεράτων ἀλειφομένων πίσσῃ 
θερμὴ Ζιθ 28. 604517. ἐν ᾿Απολλωνίᾳ γίνεται ἄσφαλτος 
ὀρυκτὴ ὸ πίσσα θ121. 842 016. --- πίττα ἴῃ ΘΧΘΙΩΡΙΒ 8}]- 
Ἰορίϑην! βδθρίυβ δαί δία, γε] αὶ Αα 15. 858 824,10. 16. 80 
80.881. β8. ὅδ584, οὗ πιττωδης. 

Πιττακός Ηιθ. 1167.382. τύραννος Πγ14. 1285 3835, 88. 
δὰπι γασβα8 ΑἸοδθὶ ΠΎ.4. 1285 389 (Αἱϊς ἔγ 87). Πιττακῷ 
᾿Αντιμενίδας ἐφιλονείκει ἢ 66. 1486 "84. Πιττακὺ νόμος εἰς 
μεθύοντας Πβ12. 1214}18. Ρβ25. 140211. ἀπόφθεγμα 86 
Ρβ22. 18389518. Πιττακὸς σοῴος, ἐλευθέριος, φιλότιμος 
Αβ21. 10516-88. 

πιττώδης. χρῶμ α μέλαν κ πιττῶδες Ζιηῖ0. 581 .582. 

πιτύα (πυτία ΒΚ) θ11. 883881. ν] Βεοίκπι δὃ ὶ 8 ΤἈΘΟΡὮΓ 
ΙΝ 8160. 40 

πίτυς. σμῦρος χρῶμα ἔχει ὅμοιον τῇ πίτυν Ζιει0. 848 826. 

πίτυες (πεῦκαι 5:00, Ρίπυβ Ἄρα) ὼ πύξοι, δένόρα ὦ ἄκαρπα 
κθ. 401 58. καλαΐμν ὀρόφυ θρυαλλίθος στροβάλυ πίτυος 
2582. 1524 087. (Ρίπα8 βὲϊνοβϑύγίβ ᾧ ΕὙδ89 268. οἵ Οὐἱθδβ 

πλάνη 

ὅ90518. ἄρκτοι. περὶ τὸν χρόνον τῷ φωλενειν πιότατοι Ζιζ 
81. 519 527. τα πίονα ἀγονώτερα, ἧττον σπερματικα . Ζαβ5. 

661}18. Ζγα!8. 125 82, 126 81, 8.19. 727523. βΊ. 148 
"2 6. γηράσκει ταχέως τὰ λίαν πίονα Ζμβδὅ. 651 "9. --- 
τὸ κύκλῳ πῖον (οἱ Ααν, κυκλωπιον ΒΚ) Ζι) 8. 888 39, πίονι 
(οἱ Ββπὶ σθοῖβ, πλείονι ΒΚ) πγδ. 811 "18. πῖον (εἱ ΡΙΚ Αὐῦ, 
πλεῖον ΒΚ) Ζιγ20. 5622 528 Αὐν. οὗ ν] Ζιγ11. 520 25. 

πλαάγγος (Υ] πλαΐος) ἕτερον γένος ἀετῶ, ἄθδον Ζιι 82. 618 
028. (ρίδηρα οὖ οἴδηρα ὅδζΖαθ, ρἰδηουβ ϑοδ)ῖρ. Οἱ 11 650. 
Ααυλ]α πδονίὰ δὰ 104, 27. ἐοτὺ Ῥαπάϊοῃ μα!δοίαβ ΑΖι 1 
88,1.) 

πλάγιος, τὰ πλάγια ἐν τῷ κόσμῳ εἰωθα μεν λέγειν τὰ περὶ 
τὰς πόλως .Οβ2. 28512. τὰ πλαγια τῷ σώματος, ἀϊδὶ τὸ 
ὄπισθεν, τὸ πρόσθεν Ζπι1.118}81. Ζ βι8. θ51}21. γ1. 
670 814. μαστοὶ πλάγιοι, ἀϊβὲ κατὰ μέσην γαστέρα ὥμδιο. 
688 8856. τὸν στόμαχον εἰς μέσην ἢ πλαγίαν τείνειν τὴν 
κοιλίαν Ζιβιτ. 5075158. σπαρτία πλαγια, ἀϊδὺ λοξα μχϑ5. 
856}10. νεῖ, προέρχεται, κεῖται 4] πλαγιος Ζιδ1. 524318. 
εἼ.δ41 929. 22. ὅδ4 320. ζ.22. 510 328. η8. 6861. θ2. 
590}27. ἐκ τῷ πλαγί» (προσπεφυκέναι, προσκεῖσθαι 8)) 
Ζπ1ιδὅ. 118.318. Ζια! δ. 494 014. ε17. 849 322. Ζμὸϑ. θ84 

012, 68511. πκςϑῦ. 944 388. ἐκ τῶν πλαγίων, ἀϊεὶ 
ἄνωδεν, κάτωθεν μγ8. 817 029. Ζια15. 494 "8. ε28. δδὅ 
412), ἐκ πλαγίν (προσκεῖσθαι, προσπεφυκέναι 4]) Ζμὸτ0. 

088 814, 67711, 18. Ζιδθ. 581220. Ζπ15. 718 86. ἐκ 

πλαγίων πιεῖ. 912 "28. ἐκ πλαγίας, ἀἰδὺ ἄνωθεν, ἐξ ἐναν- 
τίας ΜμΜΎΖ. 812811. 6. 878 59. πιε12. 9182. ἐν τῷ πλαγίῳ 

μγθ. 818 58. Ζγαιι. 119 520. πιεῖ. 912 087. 15.892}, 
ἐν τοὶς πλαγίοις μβ4. 861 410. εἰς τὸ πλάγιον (κινεῖσθαι, 
φέρεσθαι 41), ἀϊδὺ εἰς τὸ πρόσθεν. ἄνω. κάτω μα4.842324. 
Ὑ1. 810 024. Οβ2. 286 "14. Φθ8. 262812. Ζπ]1. 1040. 
14. 112. 020 (ϑγη ἐπὶ τὸ πλάγιον 14. 112 517). 15. 118 
420. Ζιβι. 498 "16. δ. 525 "2, ὅ26310. Ζμδι!. 691] 
41. 2. 8041. εἰς τὸ πλαγιον. ἀΐδὲ εἰς ὁμαλές πιςά. 918 519. 
εἰς τὸ πλάγιον ἢ ἥ εἰς τὸ ὀρθον πις 18. 91 "28. εἰς τὸ πλά- 

γον, ΟΡΡ ἐπὶ τῆς διαμέτρυ μχϑ. 852812. εἰς τὰ πλάγια 

μαϑ9.84151. Οβ18. 2956}18. Ζιγϑ. 81884. πι1δ. 892 
θ12. εἰς πλαγιον πλαῖ. 9ὅ8 48. εἰς πλαγια κά. 89651. - 
αὐξανειν τὸν συλλογισμὸν εἰς τὸ πλάγιον ΑὙΙ2. 1818. --- 
πλαγίως δέχεσθαι τὴν θάλατταν μχὅ. 850 "81. πλαγίως 
Υ] Ζιὸι. 624 518. εἴ. 541 029, 

Πλαγκταί θ108. 889 "19. 
πλαδᾶν. πῆξις πλαδῶσα, καθαπερ ἡ τῷ γάλακτος, ΟΡΡ στι- 

φρά Ζιγθ. δ10 48. 
Π 898.) 4“ πλακωδης, οοπὶ τραχύς. λεῖος Ζιβιτ. 8078. 817. 1681 

πίφιγξ (ΥἹ πίφηξ) Ζιι!1. 610511. (ἰΐπηχ ὙΒοπιαθ, ρἱξεχ 
ὅδζαθ ϑοδ!ρ Ο 11 689. Αἰαυάδ ὑγὶν4}18 δὲ Οὐ. 1π ἱποοσῦ 
τοὶ Καὶ. 5. 162, 16δ. ΑΖΙ1106,91.) 

πίων. τὸ πῖον ξηρὸν λιπαρὸν, μὸ ϑ. 888 "ἴ- ϑερμὰ τὰ πίονα 

τῷ ταχὺ μεταβάλλειν εἰς ἐνέργειαν πυρὸς Ζμβ2. θ49 "28. 80 

τὸ πῖον ἄναιμον, ἄσηπτον, θερμὸν, τοῖς πιμελωδεσιν ὑγρόν, 
τήκει μᾶλλον Ζιγι9. 530.}88, 621 41. Ζμ58. 611}88. γ9. 
672.582, 26. τὸ πῖον τήκεται θερμαινόμενον, πεά. 880 ν87. 

14. 882 418. τὸ λευκὸν τὸ ὄμματος ἐν τοὶς ἔχυσιν αἷμα 

πῖον ὼ λιπαρόν αιῶ. 488 820. ἡ λιπαροτῆς τὰ μυελῷ ὶ τὸ δδ 
πῖον ΖμβΊ. 65280. πῖον, ἀἰδβὺ λιπαρόν οἴδν Ρ481 57. ---- 
τῶν ζῴων τὰ μὲν ὑπὸ σάρκας τὰ ὁὲ κατὰ σάρκα πίονα 

ἐστι, τὰ ὁὲ κατ᾽ ἀμφότερα πιϑ. 891.320. τὰ περὶ κοιλίαν 
πιότατα πεδ. 880 589. πίων ὁ ὀφθαλμός πλα 22. 96916. 
ὅσοι σαρκυδη πίονα τὴν πῆγα ἔχυσιν φΦθ. 810 82, γίνονται 60 

ὑγιεινότερα ᾧ πιότερα τὰ πρόβατα ἁλῶν διδομένων Ζιθ10. 

080. πλακωϑδέστερα τὰ κάτω, τὰ ὕπτια Ζμὸ 8. 684 320. 
Ζιὸ 2. δ Ὀ14. 

πλανᾶν. τὸ ἀόριστον πλανᾷ Ργ14. 1418 514. τα τε μὴ πλα- 
νῶντα ᾿ τὰ δοκῶντ᾽ εἶναι παράλογα μαι. 8417 08. ἵσις 

πλανᾶσθαι νήκτωρ Ῥβ24. 1401 84. ἐχῖνος πλανωλμενος 
Ρβξ2ο. 1898 "271. πλανᾶται μάλιστα τὰ σαρκοφαγα Ζμι81. 
621 "6. πλανᾶσθαι διὰ τὸν τόπον μαθ. 848 42. οἱ πλανω- 
μένοι ἀστέρες, τὰ πλανώμενα ἄστρα μαθ. 848 422. 8. 846 
82 (ορρ τὰ ἐνὸεόεμένα). ΟΒβ12. 2921. τὰ πλανώμενα 
(αι ἄστρα) Οβ!12. 298 81. μαδ. 840521. «ζέφυρος πλα- 
νᾶται πχςδ2. 946 52ὅ. ὁεὶ μὴ πλανᾶσθαι τὺς πορυς. ἀλλ᾽ 
ἑὐραίως εἶναι, ἐρηρεῖσθαι Ζγα18. 120512, 38. τὸ περίττωμα 

πλανώμενον ἀτάχτως πεῖ. 881 4)ὅ. --- ,«πεπλανημένως. 
τὰ καταμήνια γίνεσθαι ὁι ἴσων χρόνων καὶ μιὰ πεπλανημένως 
Ζικ1. 0θ84518, 17. 

πλάνη. ἡ κατὰ τὰς κώμας πλάνη ποϑ. 1448 588. ἴδοι ἂν τις 



πλανης 

ἐν ταῖς πλάναις ὡς οἰκεῖον ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ ΗΒθ]1. 1158 
421, --- τοσαύτην ἔχει διαφορὰν ἢ πλάνην Ηα1.1094516, 
11. πολλὰς ἀπορίας ἔχει ἢ πλάνας ψαϊ. 402 421. 

πλάνης. οἱ πλάνητες ἀστέρες. ΟΡΡ οἱ ἐνλεδεμένοι Οββϑ. 290 
819. τῶν πλανήτων ἀστέρων μαθ. 84228, 81. 1. 84458θ, 

τῶν πλανήτων (πὶ ἀστέρων) μαθ. 848 ν29. 8. 846 "28. ἡ 
δευτέρα περιφορά. ἡ τῶν πλανήτων Οβ2. 3288 ν28, Μλ8. 
1018 581. οἱ πλάνητες κινῶνται πλείως κινήσεις Οϑβι3. 291 

Ρ29 8644. οἱ πλάνητες ἐγγύς εἰσιν, αὶ στίλβυσιν Οββ. 290 
419. ΑὙ18. 718 380 ΥΥ̓́Ζ. 

πλανησίεδρος. τῷ σκέλυς τὸ πλανησίεδρον μύλη Ζια15. 
494 85, 

πὶ. ανήτης. ἡ τῶν πλανητῶν σφαίρα οβε. 281 39. τὰς πλα- 
νήτας κύνας τῆς Περσεφόνης (ἐκάλει Πυθαγόρας) ἢ 191. 
1512 48 1. 

πλανη τικός. τὰ ̓ ὑγρὰ πλανητικαΐ ἐστιν πκς3. 9404. 

πλανη τός. τῶν ἄστρων τὰ πλανητὰ κινεῖται ἐν ἑτέροις ἢ 
ἑτέροις κύκλοις κἢ. 892 18. 

πλιάξ. 1. πλακες, οδμοθ} δ ογυβῖδα αδΖϑθ, ρ]α ρα 6 ταθηι- 

Ὀτγδῆδοθϑθ, ΡΘΥΘΓ Μοιγοοϊορία 185. 581110, 119. ΤΒΘΟΡᾺΓ 30 
Ι΄ 729. Ῥβα!  οσίοι ἔχει ἐντὸς πλακας πολλὰς " μεγάλας 
ἢ λείας, ἡ τῆς ὑὸς κοιλία ὀλίγας ἔχει λείας πλάκας ΖΙβ171. 
501 Ρ11, 20. Ζμγ14. 676 328. --- 2. ρίπηϑ οδυ 8} 18, ὑ- 
6114 αδΖαθ, ᾿δρρϑηῃάϊοεβ ἱπέθσιοσβ οαυάδθ᾽ 8.1 194 οὐ 5 
Με: Άπ, 186  ΒαΙΡΥ Ρἰδίθ8 Υουηρ 248. ΒΥΏ πτερύγια Ζιὸ 2. 25 
528 Ὁ27. τῷ ἀστακῇ τὸ πλατὺ ὰ ἔσχατον ἔχει πέντε πλά- 
κας, αἱ κυφαὶ πλάκας ἐν τοῖς ὕπτιοις ΠΣ ἔχυσι. μείζυς 
ἔχει τὰς πλάκας τὰ θήλεα αὐτιὼν (τῶν καραβωδων) ἢ τὰ 
ἄρρενα Ζιὸ 3. 6268 }9, ὅ25 "20. Ζγγ8- 188 514. 

πλάσις. εἰς πλάσιν τὸ ἐμβρυν γίγνεται ὴ ϑαπάνη “2γὸ 8. 80 
1τ8 458. - οἱ τὰ μαθηματικὰ μόνον ποιῦντες. ὁρῶντες 

τὴν περὶ τὰ εἴδη δυσχέρειαν ἢὶ πλάσιν Μμ9. 1080 34, οὗ 
πλάσμα, πλασματίας, πλασματωδης, πλάττειν 2. 

πλασμα. τῶτο παντελῶς ἄλογον ᾧὶ πλάσματι ὅμοιον Οββ. 
289 56. 8. 289 "26. ΦΘθ1. 2562 86. 

πλασματίας. ἄτοπος ἢ πλασματίας ὁ λόγος ΖγβΙ1. 184 
4838. δὃ3. 169586. Μμ2. 1016 339. 

πλασματώλδης. λέγω πλασματῶδες τὸ πρὸς ὑπόθεσιν βε- 
βιασιμένον Μμ71. 1082 08. πλασματῶδες. οοῃὶ ἀδύνατον, 
ἄτοπον ᾧθῦ. 351528. ΜΜμΊ. 1081 "80, 1082 "2. 9. 1088 40 
415. ἔοικεν ὁ τρόπος τῆς αἰτίας πλασματωδης εἶναι Ζγὸ 1. 

164 010. ανδ. 472 Β12. 6. 478811. 
πλάστιγξ. κατήρτηται ἡ πλάστιγξ μχϑο. 858 "27. ἐπὶ ἑκα- 

τερον μέρος τῆς πλάστιγγος ΜᾺ. 849 "24, 
πλαστικός. ἡ πλαστικὴ τέχνη. οοπὶ ἡ γραφική Ζμαῦ. θ4ὅ 45 

418. 

πλαταγὴ ᾿Αρχύτυ, ἡ παιδεία πλαταγὴ τοῖς μείζοσι τῶν νέων 
Πθ6. 1340}26, 80. 

πλατα μώδης. (χνιδῶν γένος τὴ ἐπὶ τοῖς λείοις ᾧ πλατα- 
μώδεσιν ἀπολυόμεναι μεταχωρᾶσιν Ζιε18. 848 426. 

πλαταμών. ὕδωρ ἀπορρέον ἀεὶ ἢ ἐπιρρέον ἐπὶ πλαταμώνων 
Ζιθ2. 592 54. 

πλατανος, πλάτανοι ΠῚ πίτυες πύξοι (ἄκαρπα) κθ. 401 58. 
(ϑεωρεὶν τὰς τὰ ἡλίν ἐκλείψεις) ὁιὰ πλατάνυ ἥ ἄλλυ πλα- 
τυφύλλυ πιε11. 912 012. οἴ δοδοὶ 262 Ρά42. (Ρ]δἴδηιϑ ογίθη- δ 
14}18. 1 Ετδαβ 242. 1βηρίανοὶ Βοὺ 92. Βοάϊα πλάτανος 
Ἠεϊάτοϊομ ΝαυϊΖρῆ τ θομθηϊδηάβ 21.) 

πλάτη. νέυσιν ἐπερειδόμενοι οἷον πλάταις αὐταῖς (ταῖς ἐραϊς) 
Ζμὸ 8. 6848, οΓ18. --- πλάτη καθ᾽ ὅλον συνεχής Ζμδ12. 
694 "δ, ρθά68 βιββορδί πηδῦὶ δνίατη (Ροάϊς6ρ8). 

Πλάτης. Παμφίλη, Πλάτεω (ν] πλατέω, λατύω, λατων) 

10 

80 

60 

πλατύς 501 

θυγάτηρ Ζιε19. 551 01θ. 
πλάτος. διαστήματα ἔχει ὁ τόπος τρία, μῆκος ὼ πλάτος καὶ 

βαθος. οἷς ὁρίζεται μῶμα πᾶν Φδ 1. 209 88. μεγέθυς τὸ 
ἐπὶ δύο συνεχὲς πλάτος Μὸδ18. 1020 12, 14. μῆκος πλά- 
τος ἔχον, ορρ ἀπλατές τζθ. 148 "14. τὸ μῆκος τῦ πλάτυς 
πρότερον Ὁβ2. 28δ 8519. οἵ πιζῶ. 910.518. δεξιὸν ἀ ἀριστερόν, 
ἐναντία ἐν πλάτει Φεῦ. 229 ΡΒ. τὸ δεξιὸν τὸ πλάτυς ἀρχή 
ἐστι Οβ2. 284 ὕδ. διαιρέσεις σώματος εἰς πλάτος, εἰς βά- 
θος, εἰς μῆκος Μβϑ. 1002 519. πλάτυς μέτρον πλάτος Μιι. 

1068 426. πλάτη πολλά μὸϑ. 381810. τὸ πρῶτον μῆκος 
ΡᾺ πλάτος ὸ βάθος (δια) ἢ. 404 021. --- κατὰ πλάτος, 
ἀἰδὲ κατὰ μῆκος, κατὰ βαθος γι. 299 026. μαά. 841 
084, 29. δ9. 3818, 9. εἰς πλάτος ὀιαταθέν, ΟΡΡ ἀθρόον 
μβ2. 855 25. --- Ἡλαιοξ: μῆκος τῆς οἰκο μένης κϑ8. 898 
018. μβὅ. 802 520, 18. --- τὸ πλάτος τῷ κέρκυ Ζιε11. 
5491. ἔσα τὸ πλάτος μὴ ἔχει ἀπολελεπτυσμένον (Ρυϊδεὶ- 
ἀο8. εὖ Ἀπἰπορϑιίἀε8) Ζιαῦ. 489 "88. οἵ Ζμὸ 18. 695 "1. 
οἱ πλατεῖς τῶν ἰχθύων ἀντὶ τῶν πτερυγίων τῷ ἐσχάτῳ 

πλάτει (τοῖς πλατεσι) νέυσιν, τῷ πλάτει τὸ ᾿σώματος 

χρῶνται Ζμ518. 696 .420. Ζιαδ. 48982. Ζπ9. 109 δ1δ. 
πλάττειν. 1. ἔοτταδγθ, ἄπβεγβ. οἱ πλάττοντες ἐκ πηλᾷ ζῷον 

Ζμβϑ. 684 29. πλάσας κήρινον ἀγγεῖον μββ8. 8591. Ζιθ:. 
ὅ90 424, εἰς ὧν ἔχει (ἴμι ὗ τῶν ὀρνίθων φύσις) τοιαύτην 

ὕλην ἐξ ἧς ἂν ἔπλασε τὼ ὦτα Ζμβι2. 8651 520. (ἡ φύσις) 
ἔοικε τοῖς πλάττυσιν, ν᾽ τοὶς τεκταινομένοις Ζγα22. 180580. 

τὰ σχήματα τῶν σπλαΐγχνων καθάπερ ἐν τύπῳ πλασθῆναι 
διὰ τὸν τόπον Ζμδι. 616 "10. ἐκ τύτων ὡς ἐνυπαρχόντων 
συνεστάναι ὼ πεπλάσθαι τὴν ὑσίαν ΜᾺ 5. 986 Ὁ ΒΖ. οἱ 

πεπλασμένοι βάτραχοι εν. 461}515. πλαστόν, ορρ ἀπλα- 
στον, περὶ πλαστῷ μὸϑ. 888 216. 9. 886 52ὅ-29. -- ἐνδε- 
χόμενον πλάττεσθαι τὴν φωνήν Ζιδϑ9. 58619. τὸ ἔμμ' ἐτρον 
ἀπίϑανον, πεπλασθαι γὰρ δοκεῖ Ῥγβ. 1408 "22. δὲεῖ μὴ δο- 
κεῖν λέγειν πεπλασμένως ἀλλὰ πεφυκότως ΡΥ2. 1404 
519. --- 2. οοπβηρθτθ, ςοτηταϊηἰδοὶ, ὁδ᾽ ἐγένετο τὸ τεῖχος, 

ὃ ὁὲ πλάσας ποιητὴς ἠφανισεν 118. 150644. χαλεπὸν καὶ δὴ 

πλάσαι ψαδ. 41118, ἐδὲ πλάττειν βυηλομένοις ἡ ῥᾷδιον ἀπο- 
δῦναι ψα8. 406527. ΟὙΙ. 299 17. πεπλασμένῳ ἔοικεν 
Γαϑ. 825 510. ΟδΖ. 810 "4. τὰ ἐπιμυθευόμενα πέπλασται 

ε μᾶλλον ὑπὸ τῶν γυναικῶν Ζιθ24. 608 35. -- ταρᾶ πλασά- 
μένος ὃ τι βύλεται. πιθανόν πκθ18. 951 328. τὸς μὴ πλατ- 
τομένυς πρὸς ἑαυτὲς φιλῦσιν Ῥβά. 1881 Ρ28. 

πλατυγάστωρ ὁ φωρ Ζιε32. 858 "10. 40. 624 "25. 
πλατύγλωττος. τὰ πλατύγλωττα γένη ὀρνίθων Ζιβι2. 804 

Ρ8, θ12.5971 "26. οἱ πλατυγλωττότεροι ὄρνιθες μάλιστα 
φθέγγονται γράμματα Ζμβι11. 660 480. 

πλατύκερκοι οἷες Ζιθ10. 596 "4. ν πρόβατον. 
πλατύνειν. πλατύνεται, Βγπ αὔξεται εἰς εὖρος θ1ι12. 841 32. 

᾿Ωκεανὸς πλατυνόμενος κϑ. 398 528. ἡ σκίλλα ὑποκάτω 
πλατύνεται φταῦ. 820.326. πλατυνθείη φτβ!ι. 832 388. 

πλάτυνσις πλείων φτβ8. 825 310. 
πλατυπρόσωποι μύες θ28. 882 "2. ν μῦς Ρ» 418089. 
πλατύρνγχα τίνα τῶν ζῴων ἐστίν Ζμγ!]. 66212. 

πλατύς. 1. ἐκ πλατέος ὼ στενῷ τὸ ἐπίπεδον ΜΑΞ. 992812. 
μ9. 1085511. ν]. 1088 58, 2.1089 518. εἰς ἀχανὴ ᾧὶ πλα- 
τὺν τόπον μβ2. 88 081. τὰ πλατέα σιδήρια ἐπιπλεϊ Οδ 6. 
818 5160. πλατεῖς ὀδόντες Ζγεϑ. 788 5830, 789 410, 16. ἕλ- 
μινς ἡ πλατεῖα. οἵ ἕλμινς Ρ 289 529. ζῳδάρια, πλατέα, 
οὗ οἷστρος Ρὶ 502 Ρά4 εἴ ΡΒ]οὶ ΧΧΥΠ 139. τῶν ἰχθύων 
οἱ πλατεὶς, οὔ ἰχθύς Ρ851 568. τὰ πλατέα, οὔ σελάχη εὐ 
Μ 282. --- πλατέος ὄρκυ (ἔωρ 119) Μβ 4. 1000 "15. --- 
2. ὕδωρ ἁλμυρὸν ἢ πλατύ, ὕδατα πλατέα μβ8. 858 
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Πλάτων. 1. 

ω 
πλατυσμος 

"15, 4. ὕδωρ πλατύτερον, ὕδατα πλατύτερα μβϑ8. 859 "2, 
858 328. 

πλατυσμὸς τῶν πόρων φτβϑ. 828 "10. 
πλατύτης τῷ τῆς πέρκης κυήματος Ζιζι4. 868 324. 
πλατύφυλλος ἡ πλάτανος πιε11. 912 "12. τοὶ πλατύφυλλα δ 

φυλλορροεῖ Αδ16. 98 Ρά, 7. 
Πλάτων (οδοπιίου8) τί εἶπε πρὸς ᾿Αρχίβιον Ῥα 15. 1376 310 

(εἴ Μροίμοκε ἔγ οοῃ ΠΠ ρ 692). 
Δ τὶ ΡΙδύομπίβ δὲ αυὶ ἔδγιαπίαν Ρ]δίοῃβ 6888 

ΔῸ Ατὶϑὲ ἰζὰ σϑϑρίοἰαπίαῦ αὖ δαῦ οἵ ΠΥ υἰδα]8. οὖ Ρ]α- τὸ 
τοηΐβ (61 ϑοογδῦῖ8) ποθὴ δἰϊεγαύαγ (4), δαὺ δὰ {ἰὐα!απι 

1δτὶ πο δἀάδῦαγ ποπιθὴ Ρ]δίοπὶβ (ὁ), δαῦ δὰ πομθῃ Ρ]δ- 
τοηΐβ ποη δἀἀαύαν οογίαπι ααδηᾶδπι ᾿ἰ γα οἱὰβ βρθοίαγὶ (ο), 
δυαὺ ἀοπίαμα δὰπὶ μ66 ἰδτὶ πθο Ρ]αῦοπὶβ ποπιθη δα θθϑίαν, 
νοὶ] φασί, οἴονται, ᾿νομίζυσί τινες, Ῥ]αϊομο οὐ οσθγίαπι 16 

ψαϊάθιη. δἷὰβ Πἰγαπι Γοβρίοὶ γ6] σδγύατῃ 8ι0 νϑὶ ῬγΟ ΔΌΣ ΠΟ Σ 
σοπίϊοϊαθανς ((); 5.6}18. αὖ σἀῳ δ Ἰούδα ναγιθῦββ ἀἱ- 
βἰϊηοία δϑῦ. δυοίογ ύθῃν δογὰῃὶ ἰοΟΟγΓαπι, 6108 8}}}18 ὁ ὁ εἰ 
πούανίτηιδ, ΡΟ886 ἴῃ ἀυδ᾽ζδύϊομθπι νοοασὶ Δρραγϑῦ. δἷυϑ πηοαὶ 
ἀυδιϊαϊίομθα οδορποβοὶ ρούθγαηῃῦ δχ ἰἰῦγο Οδγο! ϑομδδγ- 30 
βομπιϊαῦ (ἀϊ6 βαιπιηίαηρ ἀθγ Ρ]δὲ β΄. ἢγ), αθπὶ σοηξογθη- 
ἄππι 8βιρτιβοανἝπλιδ. ᾿ 
ὙΠΌτοΒ ἀ6 ΒΘΡΌΘΙΪοα δῦ ὀρϑγὶβ ὑἱζα]ο οὖ δαοίογὶβ πο- 

τοῖο δαμιδίῖο ΑΥ δοορυγαῖο δχϑπιηὶ βυθοῖς Πβ1-δι, οὖ ἴπ 
88 ηὐυίάοπι ἀϊδβραϊαϊίομα ροτγιίποῦ Π 2. 1261 12 δὰ Βδρ 36 
ΙΝ 428 Ὁ. Υ͂ 4628, 8. 1201 18 «αὖ 4620, 4. 1262 387 

τὰ ΠΙ 4084.}}24 δα ΠΙ 4158, ὅδ. 12648411 οὐ 6. 1264 

584 δὰ ᾿ἰῦτοβ 46 Εδρ υπίνογβοβ, 5. 1264327 δὰ Βορὶ 
4250), δὰν 4511),}18 814 1Π| 41564."17 δὰ ΙΥ̓͂ 420 Β, 
8. 1264 082 824 ΠΠ878Ε|,088 824 Π4128, 87 Δὰν 451 Εἰ, 80 

589 δὰ Ἰίργοβ Υ- ΥΠ. ργαθίδγθα 6 ᾿ἰδτῖὶβ ἀ6 Βθρυθ]ο8 δὶ 
Ἰοςὶ τϑϑριοἰιπίαγ: ΒΘΡῚ1 8480 Ηε8.1180.58.10.1184}8 (ω), 
Π 368Ε Πη1. 1323 088 (7), Π| 3691) Πὸ4. 1291511 
(α ΣΞωκράτης), Π|369Ε ἡμαϑ4. 1194 36 (α), ΠΠ1| 8750 Πη7. 
1321}589 (), ΠΙ898Ε.534ᾳ Πθ71. 1842 588 (ὦ ΣΞυκ.) Ρ28 85 
(α Ξωκ) 1841 28. 3238 (4) δ. 1840 Ρ6 (ἐ), ΠΙ 410 }) Πη10. 
1880 "1 (0), ΙΝ 4358 Πη7. 1327 5828 (}), ΙΥ̓ 486 βηη (οὗ 
Τὴ 69) Ψαῦ. 411 "5 (ὦ), Υ͂ Πβ12. 1214 09 (0), 4560 
ΨΙ 4990 ΥἹΙ 5400 ΙΧ 5924Α Π611. 1298 .528 (). 
469Ε ΥἹ4884 Χ 6018 Ργά. 1406 "82 (6, ἰρβ8 ἔδτα Ρ]α- 40 
τοπὶβ νϑῦῦδ αἰογαμίυγ), ΝΊῚ 511 Β (οὔ Ῥμαθὰν 2651) ΡΒ] 
1060) Ηα2. 1095581 (ὁ), ΝΙἼΠ ΟΙΧ ΠΤ. 1298 "1 (α ἐν 
ταῖς πολιτείαις), ΥΠΙ 644 ΠΕΙ2. 1816 8117 (α Σωκ), ΥΠΙ 
5460 Πε12. 1831681 (ἃ Σ), ΥἹΠΙ ὅ514 ΠΕΙ 2. 18316589 
(α 3), ΠῚ δ51 0) Πε12. 1816 "6 (α 5), ὟΤΠΙ ὅ55}) ΠΕ12. 45 
1816}18 (α 5), Χ Θ018 Ργ4. 140687 (ὦ), Χ Θ110 κί. 
401 024 (ὁ). --- ἴδτοβ ἀ6 1νϑρῖθ 8. οὐ ΟρθγὶΒ δὺ διιοίοτὶθ 
ποπιῖπο Δα μ:ἷτο (οἱ νόμοι οἱ ὕστερον γραφέντες Πβ6. 1264 
546) δχϑιῖηὶ Ασ βυδ οἷς Πβ6 οὐ ἴπ δὰ αιίάθπι ἀϊδραΐα- 
τἴομθ ρογεμποῦ βθ. 1268 "9 δὰ Ιμορρ ΝῚ 780 Ε΄, 410 δὰ Υ͂ 50 
181 1450, 380 δὰ Ν 7871), 339 δὰ Κῦὶ 7408, Β19 α΄ 

134, 22 Δά Υ 144}, Ῥ24 τα 7450, 1266"1 δὰ ΠῚ 

6931) ΤΟΙΕ ΥἹ 756), 39 δά ΥΙ16044.,Δ12) Δα ΥἹ 768 Ὁ Ε, 
814 δα ΥἹ 1560, 326 «ἃ ΝἹ 7581), 5 δὰ Υ͂ 144. ρτδο- 

ἴδγεα 6 ᾿ἰυτὶβ ἄἀδ Πορῖθυβ πὶ Ἰοοὶ γοβρίοιπαΐασ : ορρ 1 δ5 
625 Πβ9. 1271} (), 1 6400 1 611} Πβ12. 1214 
511 (Ὁ, Π| 668 Ηβ2. 1104}12 (0), ΠΙ 69ΤΒ Υ͂ 148 
Η.8. 1098 "12 (3) Πηϊ. 1828 824 (η), ΙΥ̓͂ 7044. -Τ0 ἢ 

Πη6 (ὦ), ΨΙ Τ1Τ1Ὲ Πα18. 1260}15 (ὦ, ΝῚ 718} Πη11. 
1380 082 (ὦ), ΥἹΙἊΙ 1792Α Πη17. 1386 385 (ι). --- ΤΙι- 80 

ἸΆΒΘᾺΒ τοβρίοἰϊαγ υπίνοιβα Γα 2. 815 329 (0), Τίπι 804 

Πλάτων 

ΟὙ 2. 800 17 (Ὁ) ΜλΘ. 1071 582 (0), 820 Οα10. 280 
480 (Ὁ) 12. 288 84 (4), 84Β ΟΒ!1. 284221-85 (4), 348 
60}} Ῥμαθὰν 2458 Μλθ. 1071 Ρ87 (0), 854 Ψαΐ. 404 
μ10 (α) 8.406 Ρ26 (ὁ), 858 40:8 60}} Βδρ ὙΠ 5800 
Οβϑ.290}"15 ((ΐ ῬχγᾺ])), 370) ΦΘθΙ. 251}17 (6) ὁ 10.318 
488 (4), 408 Οβ!8. 298 "82 (6), 45 Β αι2. 487 "11.16 (6), 
δ1.ῚᾺ ΟὙ8Β. 806519 (Ὁ) ΓβΙ1. 829.818 (6), δὅ2 Φὸ 2. 209 
11 (α) 210 32 (α), ὅ80 Γαβ. 825 "25 (α) 2. 815 "80 (ὁ) 
βι. 829 422 (Ὁ) ΟβΑ4. 286 021 (4) Ὑ1. 298 588 - 300 519 
(4) 1. 805 485, 580 (ὠ) ὃ 2. 809 "84 (4) 5. 812 Ρ22.,29 (ι), 
5848 500 1)βὅ. 8382 329 (α), 564 Ογϑ8. 806 "8 (ὦ), 568 
Ογδ5. 804410 (ὦ), 568 6860 ΟὙΙ. 8001 (0) ὁ 3. 308 
νά (ὁ) "86 (μ), ὅ6}0) μα 4. 3417 (4), ὅ1 0 Ὁ Γα3. 810 
412 (ὦ), ὅ94 198 Φὸδβ. 315515 (4) 610. 276 516 (ὦ) εἴ 
ΒΡ] ὅ68οὶ 888 }18, 452 10, 68Ὰ Οδ]. 808 20 (ὦ), 
61 Ψβ1. 418}"18 (4), θ9844ᾳ Ψβδ2. 418 "29 (4), 108 
Ζμβ8. 650519 (0), 110 Ζμὸ2. 616}24 (ώ), 1886, 
860 Ζμββθ. 651}21 (4), 18 ΖμβΊ. 653 525 (ἀ), 118 
φταὶ. 815 521 (0), 19 Ε ανδ. 4712 Β6 (ὁ). ----  ΡᾺ8 6 40 τεξρ 
6008 Ψαϑ. 401 θά (4), 1000 ΜΑΦΘ. 991 "8 (α) μὅ. 1080 
82 (α) Γβϑ. 385}10 (α Σωκ), 1094 ΟβΙ8. 295}11 (ὦ), 
1110 μβ2. 85582 (Ὁ) α18. 849080 (ἀ). --- 8. γπι- 
Ροβίοῃ τὸϑρ 1920 Πβ4.1262}11 (α ἐν τοῖς ἐρωτικοὶς 
λόγοις λέγοντα τὸν ᾿Αριστοφάνην, οἱ ἀθ Ρ]αΐοπα ἀρὶ 6 ὁοη- 
τοχύμ δρραγοῖ). ---- Ῥῃδθάγιυβ γϑϑρ 2387. 241} 251Ὰ 
βίπι ῬΡΎΤ. 1408 Ρ20 (0), 245 τζϑ8. 140 ά (0) ΜλΒ.101] 
081 (0). --- Ηἱρρίδβ (ἷποῦ) τϑϑρ 865-869 οὐ 873-876 
Μὸ 29. 1028 6 (Ὁ) οἵ ϑομβαγβοι 882, 8715) ΗΕε18. 1131 
517 (ὁ). --- Ηρ ΡῚ88 (πιδῖοῦ) 298 4.8η6 τζ7. 146 522 (ὦ). 
-- Μϑῆο τϑβρ 784 Πα18. 1260 522 (ὁ ΣΞωκ), 80}) Αγ]. 
11 829 (ὁ), 810 Αβ21. 61.421 (δ) οὗ ϑοβιδασβοῦ 842. -- 
ἀοτνρὶδβ το8Ρ 4558 ΠΎΙΙ. 1281 082 (ω3), 4685 ΑΒ Ηη123. 
1152}18 (ἢ), 466ΑῚΑ Ρα!. 18δ4511 ϑρρὶ (3), 4828 
τι12. 1788 (0), 49ὅ-499 Ηη12. 1152 "8 (ὦ), 5084 16. 
1416 48 (7), 5091) Ηε18. 118754 (). 5266 Ηζϑ9. 
1142 52 (εἰ). --- Μοπδχϑῆμπβ γοὰρ 2851) 236ᾺΑ Ργ!4. 
1415 580 (Σωκράτης ἐν τῷ ἐπιταφίῳ) α9. 1867 "8 (Σω- 
κράτης ἔλεγεν); 86ὰ οὗ Τ]οθοτνσος Ρ]δὺ βομτ ἔθη Ρ 148 864. 
-- Αροϊορία τοϑρ 271Β Ργ18.141938 (Ξωκραάτης εἰ- 
ρήκεν) β28. 1398515 (ε) οὗ ϑομδαγβοι 876. --- Ἴμ6846- 
(οὕ ταβρ 171} 1180 Μγδὅ. 101012 (6), 1810 τὸ 2. 
122 Ρ26 (Ὁ), 1520 Ψγ8. 428 524 (43 ὙΒοπιβὺ δὰ ἢ 1 Ρ 166 
οὰ ὅϑΡρ1). --- ΡΒΠΘΌ8. τοβρ νἱἀθύαγ ἴθ ἀἰβρυϊδιϊοπιθυθ 
46 νοϊυρίαίο Ηη12-1ὅ κΞ2 (Ρ]δῦοπὶβ ποῃμθ δἰἴδγίαγ κῷ. 
1112 28) ἡμβῖ, 85 ργδθοῖίραβ ῬἈΠ 868 Ο ἨΠη18. 1188 
418 (4) ἡμβ7. 1204 388 (ἡ), 40) Ηη18. 1188 8 (ὦ), 
22Λ 600 Ηκξ. 1172 Ρ28 (6), 24Ε Ηθ2. 1155 "18 (ἐμῇ). 
οὗ Βομδάυβοι 278. ἀϑοῦφὶῖ, δάμη ΘΔ Ἀγ 9717, 800. --- Ρτο- 

ὑλρογα8 ΤῸ8Ρ 818) Ηχ0. 1180 "85 (8), 8216 Ζμὸιο. 

681 524 (), 8228 Πγ9. 1280 "80 (ώ9), 328 Β ΗΙ1.1164 
424 (4), 845 0) 60}} Τὴπι 860) ΗΥὙΤ. 1118 Ρ14 (4) ηεβ11. 
1128 87 (4), 852 ΒΟ Βη8. 1145 "28 (ε Ξωκ), 860 Ὁ ηεγ]. 
1229 51 ὃ (ἐς ΣΞωχ). --- Ὁ} ἃ ὁπ 8 ΓΕΒΡ ἡε71 4. 12417}1 
(ὁ ΣΣωκ). ---- ϑοΡ ἰδῦθ8 τ ϑρ 2874 2580 Μν2.1089 "58 (Ὁ) 
οὗ Βοβδδυβοι ΒΒ ΜΊ18, ὅ, 2544 2874 Μεῶ. 1026 "14 (0) 
κϑ. 1064}29, 258 2606 ε11. 21 382 (ὦ) τιδ. 1611 (6) 
2ὅ. 180.582 (ι) Φαϑ8. 18751 (4) Μζ4.1080 525 (ὦ) Ρβ24. 
1402 558 (ὠ). --- ΡΟ] ὑϊσι8 τ68ρ 259 Β]) Πα]. 1252 37 (α) 
1. 1255}16 (4) η8. 1825 521 (4), 2598} 298 Πα8. 1258 
518 (4) 1. 1285 "20 (4), 264}} Ζμαϑ. 648 519 (4) Μζ12. 
1038512 (4), 2910 ΠΥΤ. 1219 288 (ἀ), 2930 ΠΎΙΙ. 



Πλατων 

1282 2 (4), 2944 291Β Πγ1δ. 1286.49 (ὦ) 11. 1288 
41 (Ὁ, 296Β ΠΎΙ6. 1281 488 (4), 802Ε Πὸ 2. 1289 "δ 
(ὦ). --- Οσδύγ 8 ἔογί τθβρ 399 0Ὲ Ψψαϑ. 405 Ρ28 (ὦ). --- 
Κγβῖη, ᾿δομοῦθα, ΟΒ ΒΥ ἀθ πὶ σοβριοὶ νογὶ δὶ πα} }] 6 δδῦ 
ηυδιηαῦδαι 66 Πἰδγοσιιηλ ἢ66 Ῥ]αϊομβ ποιῖθη δαὶ Ὀοίαν, Π,γ8 
212} Ηθ2. 1155 "21, 214} Ηθ10. 1159 Ὀ7. ηεηδ. 1289 
818, 6. 1240}17, 214 Ηθ1..1155 381. ηεη1. 1284 "27, 
2180 Ηθ2. 1155 385 -"θ. ηεη1. 1285.318-19, 2180 Ηθ10. 
1159}18, 218) -230ΒἘ ΑὙΖ2. 72.480 (2); [808 191 
ΗΎ9ϑ. 11158317, 1954 ηεΎ1. 1229 1δ, 198 Ἐ ΗγΎ9. 1115 

49: Οβδγων 168)  ΨΎ2. 425 919. --- ποῦ ἰηῦον Ρ]δίοηϊβ 
Ἰθτοβ γϑέδγθμ δ βυπῦ τὸ λεγόμενα ἄγραφα ὁόγματα Φὸ2. 

209 015, τὸ περὶ φιλοσοφίας λεγόμενα ψα 2. 404 019, αἱ 
διαιρέσεις Τβ8. 380}16, 5'νθ αἱ γεγραμμέναι ὁιαιρέσεις 
Ζμα 2. θ64211, οὗἩ ΖΘΙ]6Γ Οαβοὶ 111, 82084. ὕδθογνερ 
Ρίαι βοῦν 1δδ, οὖ βυρτα βιν ᾿Αριστοτέλης Ρ 9818, 104 
221. 528. 

2, ῬΙδίομϊβ ἀοούγι πϑπὶ ΑΥ δάθο 886 06 ΡῈ πίνογβοΒ 
Ἰῦτοβ σϑϑρίοἱῦ, υὐ βυϊῆοογα νἱ θαι μουιββίπιδ ἀοούγ 88 
ςαρ᾽ΐα. οὖ ργϑϑοίρυοβ Ἰοθοβ βἰσιϊβοδββθ. ρίθγαπιηαθ ᾿ρϑυπι 
Ρ]αύομῖβ ποίη ποὺ δαβίθθίυν, βθὰ αυοπίδμῃ τϑβρὶοὶ Ρ]ὰ- 
ὕοπ!8β ἀοοίγίπαπι ἀρογίαιη δϑῦ, ποὰ ραΐανὶ ἀϊδιϊπριθπάσπι 
6886 αἴταϊῃ Δδγαύαῦ ποπιθὴ δὴ γούϊσθαίαγ, ἀοοίγπδ ἀ6 
ἰάθῖ8 απίνοσβο Αὐ θχροιῖς οὖ χϑίαϊαῦ ΜΑ 6. 9. μά. ὅ. 9. 
1080 3835-"}18. ζ18. 1089 52, 6. 1031 "15 ΒΖ. 110. 1059 

410. 182-184. ἰάθαβ Ρ]δίομίὶ8 6888 ὑσίας χωριστάς, ἀι- 
ὁίας, ἕν τι παρὰ τὰ πολλά (ορρ ἕν τι κατὰ πολλῶν) ΑὙἃ1. 
1138. 2). 88.522. τβΊ. 118 326. ζ6. 148 Ρ28. Φβ2. 198 
086. Οαϑ. 218 516. ΜΑΤ. 988 "ὅ. β3. 9976. 6. 1002 

018. ζ14. 6. 1031381. 8. 1038 "27. 11. 108614. 168. 
1040 27, 29. η1. 1042 37, 1δὅ. θ8. 1050 86. λ1. 1069 
Δ217, 8. 1070 327. μ1. 1070 3419. ἡμα]. 1082 Ρ10. αἱ ἰδέαι 
ἀπαθεῖς τζ10. 148 320. τὸ εἶδος συνυίνυ μον τοῖς καθ᾿ ἔκα- 
στον τηά. 184318. τὰ εἴδη αἰσθητὰ ἀΐδια Μβ2. 9971 .12. 
οὗ ζ᾽ 6. 1040}82. Ηα 4. 1096 3584. ηεα 8. 1218.310. θθε- 
μίαν ἰδέαν ἔττιν ἑρίσασθαι Μζ15. 1040 38. εἰδη ἐστὶν ὁπόσα 
φύσει Μλ8. 1070 318. οὗ Αϑ. 990 029. 991 "6. μ4.1019 

25. ἐκ ἐποίαν ἰδέας ἐν οἷς τὸ π ὅτερον ὼ ὕστερον ἔλεγον, 
ϑὸὲ τῶν ἀριθμῶν ἰδέαν ἐκρηθθα Ἐπ τ Ηα4. 1096 517. ηεαϑ. 
1318."1. Μβ8. 999."0. οἵ ΠγΎῚ. 1215 486. (τὸ πρότερον 
υοπμοάο ΡΪαίο ἀοβηίϊνοτῖῦ Μὸ11. 1019 34.) τὸ ἕν αὶ τὸ 
ὄν Ῥ]αῖοιϊ σία Μβ1. 996 88. 4. 1001 49. ι2. 1068 518. 
ἰάθβ Ὀοπὶ σϑβαϊαίαν Ηαά. 1096 .311 -10917 314. ἠεαϑ. ἡμα]. 
1183 321-"8, -- μεθέξει τῶν ἰδεῶν τὼ ὄντα ΜΑΘ. 981 
512, πᾶσα ἰδέα μεθεκτή Μζ1δ. 1040 321, 86ὰ αἰτίαν με- 
θέξεως δ γενέσεως ποῦ σδοηἰποτὶ ἴῃ ἰἀοἷΒ Γβ9. 38510. 
ΜΑΘ. 9918. ζ.8. 1088 "28. η6. 1045}8. λ6. 1071 "15. 
10. 1071518, 27. μ5. 1079 518, 1080 82. νῶ. 109035, π66 

οϑυβϑιι ἤπάϊοπι ΜΑΤ. 988 "6-16. --- τὰ μαθηματικὰ με- 
ταξύ, παρὰ τὰ εἴδη ἢ τὰ αἰσθητά ΜΑΒ. 981 14. 8. 990 
480. 9. 992018. β1. 995"17. 2. 9971. 6. 100218. 
ζ2. 1028 019. κΙ. 10696. λ1. 1069 3484. --- 46 Ρ]α- 
ΤΟὨΪΒ. πυμλογ 8 ἰἀθα] θυ8 Μα6-9. ν2. 109084. Α.9. 991 
09, 992018. η8. 1048 084 (οἵ μβ8. 1088 382). λ10. 1078 
"27. --- ρῥυϊποὶρία ΡΙαῦο ροπὶ τὸ ἕν οἱ τὸ μέγα ἢ μικρόν 
Φα 4. 18717. 6. 189 015. 9.192 87. γά. 208 84, 15. 6. 

206 Ρ27. ΜΑΤ. 988.326, 6. β8. 998 510. λ10. 1015 288. 
οὗ μέγας Ρ 448}28. τὸ ἄπειρον (τὸ μέγα αὶ μικρόν) τί- 
θησι τῶν ὄντων καθ᾽ αὐτό ᾧγά. 208 54. τηδίθτί6}6 ρτϊποὶ- 
Ρίαμι κακοποιόν ΜΑ 6. 988 314. 69. 105119. νά. 1091 

518. Φαϑ. 1921. Ρ]αύο Ἰάδδγαμλ δῦ σύμ Βθῃβὶ ΒΙΠἸαχὰ 
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Πλειάδες 599 

Ἰάθιν ροπὶδ ῥσϊποῖρι απ πιδῦοτῖα]6 Φγά. 208 38. 6. 201 229, 
ἰίδαιθ αυϑαγοπάμῃ δϑῦ, διὰ τί ἐκ ἐν τόπῳ τὰ εἴθη αὶ οἱ 
ἀριθμοί Φὸ3. 209 "88. πυπίθγοβ δὺ σὑϑιϊαυδβ γ68 τηδίβϑιδ- 
υἰο88. 6χ αυϊδαβ ῥτίηςὶριἰβ ΡΙαῖο τορϑῖδὺ ΜΑ 9. 992 810. 
9. 108559. β4. 1001519. κῷ. 1060}7. Ψα 9. 404 091. 
Μνϑ. 1090}21, οΓΓ Ψγά. 429 Ρ20. μέχρι δεκάδος ποιεῖ τὰς 
ἀριθμός ΦΎ 6. 206 582. τὰς στιγμας ἐκάλει ἀρχὴν γραμ- 
μῆς, τῶτο ὁὲ πολλάκις ἐτίθει τὰς ἀτόμως γραμμάς ΜΑΞϑ. 
992.521. οἱ ἐν τοῖς εἴδεσι τὰς ἀτόμους κατασκευάζοντες 
ατϑθ9 517. Ρ]αἰοπίοδηι τιυηᾶϊ σοτηραρθπι εχ ἤρασίθ ῥγίπιδ- 
τ β τϑύαϊδῦ Αὐ ΟὙἹ. 299 42 5344. 7. 806 58 544. δῶ. 8088. 
5.812 22. ΓΙ. 829521. οἱ τὴν κίνησιν ἑτερότητα ἡ ἀνι-- 
σότητα φάσκοντες Φγ2. 201 Ρ20. Μχϑ. 1066 510. τὰς γε- 
νέσεις ἢ τὰς διακρίσεις ποιεῖ κατὰ τὴν ἁφὴν μόνον Γαβ. 
825 582. Ῥ]αίο πῶς ἄφθαρτον λέγει τὸν κόσμον, γενόμενον 
δέ Οα10. 219 "82, οὔ Β6Βο] 488 017. --- ἡὶ ψυχὴ τὸ ἑαυτὸ 
κινῶν τζ8. 1404, ψαϑ. 404521. Μλθ. 1071 587. καὶ ψυχὴ 
ἐκ τῶν στοιχείων ψα 3. 404}16. ψυχὴ τόπος εἰδὼν Ψγ 4. 
429 "27. διΐπια ἀἰδυϊποία ἐπ μόρια χωρισταί ψαῦ. 411 Ρ5. 
β3. 418 Ρ29. γ99. 432 8324. 10. 438 "4. μα]. 1182 824, 
ψυχ τριμερὴς κατὰ Πλάτωνα αρ1. 1249 381. δηΐπιαθ 
Ῥᾶγῦθϑ δὰ ΠΌΠΙΘΡΟΓ τ) παίαγαιῃ τοδίδθ, νῦς μὲν τὸ ἕν κτλ 
Ψψα 2. 402}21. τῆς ὄψεως οχρ!ϊοαῖῖο ΨΎ 12. 485 25. --- 
Πλάτων ἐπιθυμεῖν μόνον τὰ φυτὰ ἔφησεν φται. 815 421. 
ΡΙαῦο ὁρίζεται τὸ θνητὸν προσαάπτων ἐν τοῖς τῶν ζῳων 
ὁρισμοῖς τζιο. 148 215. καὶ ὀιὰ τῶν διαιρέσεων ὁδός, διαι- 
ρετικοὶ ὅροι, ἀπόδειξις ἢ διαίρεσις Αὐ 5. Ψα!. 402 320. ἡ 
διὰ τῶν γενῶν διαίρεσις Αα81. 46.381, οΓ ΑἸδχ 5680] 180 
411,14. ὑχ ἐνόὀέχεται τῶν καθ᾽ ἕκαστον εἰδῶν λαμβάνειν 
ὐδὲν διαιρῶσι δίχα τὸ γένος, ὥσπερ τινὲς ὠήθησαν 2μαϑ. 
θ48 Ρ27. Ρ]αῖο χρῆται ὀνόμασι μὴ κειμένοις τζ2. 140 38. 

ΔΥῪ ἐν τοῖς ἐλεγείοις τοῖς πρὸς Εὔδημον αὐτὸν ἐπαινῶν 
Πλάτωνα ἐγκωμιάζει ( 628. 1588311. Ατίδερρὶ ἴῃ ΡΙΑ- 
ἴοποπι ἀϊοίαπι Ῥβ28. 1898 Ρ29. Πλάτων μελαγχολικός πλ1. 
968 527. φησὶν ᾿Αριστοτέλης τὴν τῶν λέγων ἰδέαν Πλα- 
τωνος μεταξυ ποιήματος εἶναι ἢ πεζῷ λόγω .62. 1486517. 
ῬΙαῖο ΝΊΘΟΟΙ; γθϑροπάθὺ ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς μόνον τῶν ἄλλων 
ζῴων ἐπίσταται ἀριθμεῖν πλθ. 956 212. 

ῬΙδιοπῖεὶ, οὗ ἱΞενοκράτης, Σπεύσιππος. ᾿ἰο 608 ΠΟ] σίπηυβ 
Ἰοθοβ, φαΐ οὰπὶ δὰ βοβοϊδπι Ῥ]διλοηΐβ τηδηϊβεβέο ρεγίϊποδηΐς, 
ΟΠ Ροβϑιῃηῦ 88018 ῬγΟΌΔὈΙΠ ΟΡ νοὶ δὰ Χαποογδίοιῃ νοὶ δὰ 
ϑρθυβίρραπι τϑέδγγὶ. Ῥ] αὐοπίσογαπι ναυῖαθ ἀθ ρυίποὶριβ 88π- 
θη ΜΙ. ὅ. 1092 485. νατίδθ 46 ἰάθὶβ δὺ γθῦθιβ πηδῖμ6- 
τηδῦϊοὶβ δῦ ἀθ πισῦαα θαγαμι γοϊδιϊοηθ βαπιθηϊζίαθ Μβ2. 998 
47. ζ2. 1028 026. 11. 108618. ιὅ. 1056 310. λὶ. 1069 
484, 8. 1078 418, Μ1.1070 519. 8. 1088 320, 1084 812. 
81. 9. 1086 52. ν]. 1087 Ρ4, 2. 1088 584, 1089 Ρ10, 1090 
47, μὴ δεῖν τὴ γὴ τὴν τῇ μέσω χώραν ἀποδιδόναι ΟβΙι8. 
298 427. υπίγετβθ ἀθ 18 Αὐ' ἰυάϊοδιὶ γέγονε τὰ μαθήματα 
τοῖς νῦν ἡ φιλοσοφία ΜΑΞϑ. 992 "82. 

,’ Ἁ ΄ πλεγμάτιον. τὰ πλεγμάτια, οἷς οἱ ἰατροὶ οἱ ἀρχαῖοι τὸς 
δακτύλυς ἐνέβαλλον Ζμδ9. 685 ὃδ 1δαρὶς. 

πλεθριαῖο ς. τόπος τις ὅσον πλεθριαῖος θ122. 842 817. 
πλέθρον. χρόνον ἐκ ἐλάττονα ἣ ὅσον πλέθρον διέλθοι τις Ζιι12. 

615 380. 

Πλειάδες ἑπτά Μνβ. 1098 514. Πλειαΐς παϑ. 859 298. ἀπὸ 
Πλειάδος ἔχρι ζεφύρυ οἱ τὰς μακρὰς νόσυς καίμνοντες 
μάλιστα ἀναιρῦνται παι7. 861 328. πρὸ Πλειάδος ἐπιτολῆς 
Ζιε2 2. ὅ88 081. ἀπὸ Πλειάδος ἀνατολῆς Ζιθ15. 599 "10. 
περὶ Πλειαδας Ζιθ2. 692 41. μετὰ Πλειάδα Ζιθ18. 59857. 
ἀπὸ Πλειάδος δύσεως Ζιθι4. 599 528. περὶ Πλειάδος δύσιν 



600 πλεῖν 

Ζιεϑ9. 542 022. 10. 5648 416. προς δύσιν Πλειάδος χειμερινήν 
Ζιζτ1. 566.421. Πλειάδος βορείν γενομένης Ζιεϑ. 542}11. 
--- τὴν Πλειώδα Μυσῶν λιύραν (ἐκάλει Πυθαγόρας) 191. 
1512.581. 

πλεῖν. πλέειν οβ1858 522. πλεῦσαι διὰ τῆς ἡπείρα ([οον 4, 
89) Ργϑ. 1410 810. λίνονται ὥσπερ αἱ κῶπαι τοῖς πλέσσι 

τὰ πτερύγια τοῖς ἰχθύτιν Ζμδ.12. 694 "10. 
Πλεῖον (εἴ Πολίειον) θ106. 840 518. 
πλειστάκις Ηη14. 1158 "84. Ζμβι3. 6671. φταῖ. 821 

"18. β2. 823 .817. μάλιστα ὼ πλειστάκις Ζιὸ 5. 580}16θ. 
οἷς πλείστοις χριύμεθα καὶ ὼ πλειστάκις Πη11. 188012. 

πλέκειν. πλέκυσί τινες περὶ τὰ σμήνη ὥστε ταὶς μελίττας 
εἰσὸύεσθαι Ζιε2 2. δ58 "12. τὰ φαλάγγια τίκτει εἰς γν- 
γαθον πλεξάμενα παχὺν Ζιε 21. 555"10. -- μοναΐόες ἐξ 

ὧν οἱ ἀριθμοὶ πλέκονται Μμῖ. 1081 "88. μῦθοι πεπλεγμέΣ 
νοι. Ορρ ἁπλοῖ" πρᾶξις, σύνθεσις τῆς τραγιυδίας πεπλεγ μένη, 
ΟΡ ἀπλὴ πο10. 1452512, 16. 18. 1462 082. τραγῳδία 
πεπλεγ μένη, ὁΡΡ᾽ ἁπλῆ ποῖ. 1458 588. 24. 1459 "9. πολ- 
λοὶ πλέξαντες εὖ λύσσι κακῶς πο18. 1450 39. ταῦτα (τὰ 
κατηγορόμενα) πολλάκις πεπλεγμένα Ε11. 21.811. ὀνόματα 

πεπλεγμένα (ὟΣ Ἂς οοἀὰ, ,»συμπεπλεγμένα ΒΚ, 196 σύνθετα), 
ΟΡ» ἁπλῇ ε2. 10 528. ὅσοι βαρύτονον φωνῶσι μέγα, μὴ 
πεπλεγμένον Ω) φΦθ. 818 "2. " 

πλεκτάνη. ι. Ῥἰδτγβποβίδίογαπι ὈγΆΟΝ 8. ὅσοις πλέκταναι 
πρόσεισιν" ὁ πολύπυς τὰς πλεκτάνας ἔχει χρυσίμες Ζμὸ 9. 35 
6854. 4. 619"12. ἡ κεφαλὴ ἁπάντων (τῶν πολυπόϑιυν) 
ἐν μέσῳ τιῶν ποδῶν τῶν καλυμένων πλεκτανῶν" πρὸ τὸ 
κύτυς ὑπὲρ τῶν πλεκτανῶν ἔχυσι. κοῖλον αὐλόν" ὁ πολύπους 
ὼ ὡς ποσὶ ἢ ὡς χερσὶ χρῆται ταῖς πλεκτάναις, προσάγεται 

΄ἷ 

“λευμων 

πλεονάζειν. ὅπυ ἡ θάλασσα ἐπλεέναζεν μα14. 8518. τὰ 
πλεονάζοντα τῶν γιγνομένυιν ἐκπέμψασθαι Πυ6. 1327 226. 
ὅταν πλεονάση (τὸ σπέρμα), ϑγῃ ἂν ὑπερβίλλη τῷ πλήθει 
Ζγαι8. 125 "10. οἴ β4. 138.382. πλεοναζειν, ΟΡ ἐλλείπειν 
ΖγΎγ 2. 158 .380. Ηβδ. 1106 481) ΟρΡΡ ὑπολείπειν χϑ. 199 
418, πλεονάζειν, ορρ ἐνδεᾶ εἶναι Πα«9.1251."88. τὰ μέρη 
(τῶν ζῳων) πλεονάζει, ορρ κολοβαὰ γίνεται Ζγὸᾳ. 110 082. 
μόρια πλεονάζοντα Ζγὸ4. 1712 018, 21, 1718 .311. ἀναγεσθαι 
εἰς ἄλλον ὁρισμὸν πλεονάζοντα τιὴ λόγῳ Μα2. 994 "18. --- 
«πλεονάζει ἡὶ ἀρχή, ΟΡΡ ἁπλὴ ἐστίν ηεββ8. 1224 324. 

πλεονάκις λέγειν τὸ αὐτό τεῷ. 180 329. ζ.3. 141 321. οἵ 
Πὸ15. 1299 39. πλεονάκις χρώμενος τῷ ἀφροδισιαζεσθαι 
Ζγα19. 120 08. πλεονάκις ἤ Ζιζ! 2. 566 08. μα1.844}10. 
οἵ γ8. 3718 321. 

ιό πλεονα σμὸς ὑγρότητος Ζγε1. 180 320. πλεονασμὸς τῶν με- 

ρῶν Ζγὸὴ4. 110 028, 17116, οἵ πλεονάζειν ρ 600 "6. 
πλεοναχόθεν ἀν τις λάβοι τὴν πίστιν Οα4. 270 588. 
πλεοναχῶς λέγεσθαι (εἴ πολλαχῶς), βγη πλείω σημαίνειν, 

ΟΡΡ ἁπλῶς λέγεσθαι τε. 129 081 - 180 528. ΗΕΙ.1129"28. 
30 πλεονεκτεῖν, ΒΥΏ πλέον ἔχειν Πε2. 1802 326,}1. 7. 1801 

485. μυιρὰ πλεονεκτεῖν παρ᾽ ἀλλήλων Πδ5. 1292 019. 
πλεονεκτεῖν ὀόξης, χαριτος, τιμωρίας Ηε12. 1186 Ρ23,1187 
41. βέλονται, ἀξιῶσι. ζητῶσι πλεονεκτεῖν Πβ 1. 1261}91, 
1266. 587. δθ. 1298 328. Ε1. 1801 485. 8. 1808 "82. ὑβρι- 
ζειν ἢ πλεονεκτεῖν Πε8. 1802 Ρ7. 1. 1801.320. --- ἀεὶ ἔστι 
πλεονεκτεῖν ἀπολογόμενον μᾶλλον ἥ. κατηγορῶντα δι τῦτον 
τὸν παραλογισμόν ΡῬβῶ5. 1402 "26. 

πλεονέκ τήμα. τῶν πλεονεκτημάτων τὰ μὲν χρήματα τυραν- 
νικα Πεῖ0. 1811 "5. 
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(ς τὴν τροφὴν) ταῖς δυσὶ ταῖς ὑπὲρ τῷ στόματος. ἅπτεται 80 πλεονέκτης. οοηὶ ἄνισος, ἄδικος Ἠε2. 1129 482,1, 10. 4. 

ὼ κατέχει ταῖς πλεκτάναις ὑπτίαις" πολυπόδων πλεκταναι 

τηλικαῦται (διπήχεις) ἢ μείζως ἔτι τὴ μέγεθος Ζιδ1. 534 
δι, εὰ Αυδ, 8 (ἢ ὙτοΒΟΒΕΙ Ατσοδὶν 1856, 287), 4, 18 Αυν, 
48. ἡ μέση, ἡ ἐσχάτη Ζιεθ. 54111. δ1. 524 55. ἡ ἀκα- 
λύφη αἰσθάνεται ὺ συναρπάζει προσφερομένης τὺς χειρὸς ἢ 8 
προσέχεται., καθάπερ ὁ πολύπως ταῖς πλεκτάναις" ἀπεδηδε- 
μένας (ΒΚ, ν ἱ περιεδηδεσμένας 5, ἀπεδηδεσμένας ΡΙΚ ΑυὉ) 
ἔχωσιν ἔνιοι τὰς πλεκτάνας ὑπὸ τῶν γόγγρων Ζιὸ 6. 581 }8. 
θ2. δ91 "δ (εἴ Απῦρ, Οδγγϑὺ δὰ ββθοκων 44). αἱ τευθίδες 
νέυσι τὰς πλεκτάνας ἐφαρμόττυσαι καταντικρὺ ἀλλύλαις 40 
Ζιεθ. 541 "18. - τὰ μαλάκια ὡς κατὰ τὸ στόμα συμ- 
πλέκονται τὰς πλεκτάνας πρὸς τὰς πλεκτάνας συναρμότ- 
τοντες" ὁ πολύπυς ὅταν διαπετάση τὰς πλεκτάνας ἅτερος 
ἐφαρμόττει ἐπὶ τὸ πέτασμα τῶν πλεκτανῶν Ζιεθ. 841 "8, 
6. τὰ μαλάκια συμπλέκεται κατὰ τὸ στόμα ἀντερείδοντα «5 
ὼ διαπτύττοντα τὰς πλεχτανας Ζγαιὅ. 120 17. φασί τινες 

ὦ τὸν ἄρρενα ἔχειν αἰδοιῶὸδές τι ἐν μιᾷ τῶν πλεκτανῶν 

Ζιδο. 841 9. ἡ τῆς πλεκταάνης τῇ ἄρρενος διὰ τᾷ αὐλῦ 

δίεσις ἐπὶ τῶν πολυπόδων, Ἵ φασὶν ὀχενειν πλεκτάνη οἱ 

1180 420. οἱ περὶ ταῦτα πλεονέκται Ηι8. 1168 ᾿ν19. 
πλεονεκτικός. πλεονεκτικοὶ παρὰ τὴν ἀξίαν αρ8. 1250 325. 

καταλλαγαὶ ὠφελιμώταται καὶ Ἂ πλεονεχτικώταται ΡΎ17. 1418 

"8 1. ἀποκλῖναι πρὸς τὰς χρησίμως ἢ πλεονεκτικωτέρας ἀρε- 
τάς Πη14. 1888 10. --- πλεονεκτικῶς χρῆσθαι τοὶς 
συμμάχοις 9.1429 588. 

πλεονεξία. 16 τὸ πλέον ἔχειν. πλεονεξία τῶν πολιτικῶν ὁι- 
καίων, ὀδναί τισι πλεονεξίαν τῶν αὐλῶν ΠγῪ12. 1282 529, 
82. ἀπονεῖμαι τοὶς φεύγουσι ταύτην τὴν πλεονεξίαν ἐν ταὶς 
ψήφοις, ρ19. 1488.29. ἡὶ πλεονεξία γίνεται ἀπὸ τῶν ἰδίων, 
ἀπὸ τῶν κοινῶν Πεβ8. 1802 "9. αἱ πλεονεξίαι τῶν πλεσίων 
ΠδῚ2. 129111. ἐφί ἴεσθαι πλεονεξίας Ἠι6. 1167 511. -- 
πλεονεξία, ἱ α τὸ ἡ βύλεσθαι. πλέον ἔχειν. τῷ ἀγαθῷ καὶ πλεονεξία 
Ἡε2. 1129 "09. ἡ πλεονεξία εἶδος ἀδικίας " πλεονεξία περὶ τὰ 
συμβόλαια αρῖ. 1251380, 88. πλεονεξία ἰπ ἀϊδραΐδηαο (οἴ 
συκοφαντία) τι16. 11δ.319. 

πλευμονώδης. ,(ἀπλυσίας) πυκνότερον ἐστι δὴ Ὑλισχρότεριν 

τῷ σπόγγου, ὼ τὸ σύνολον πλευμονῶδες (ν] πνευμονῶθες 

Δυῦ) Ζιεῖθ. 549 δ; 

ἁλιεῖς, συμπλοκῆς χάριν ἐστὶν Ζγαι5. 120 582. τὴ ἐσχάτη τὸ πλεύμων, πνεύ μων. 1. Ῥαϊπιο ΘΕΎ πιο] ἔοικε Ὰ πόνομα. 

τῶν πλεκτανῶν. ἅ ἐστιν ὀξυτάτη τε μόνη παράλευκος 
αὐτῶν ὼ ἐξ ἄκρυ δικρόα. χρῆται ἐν ταῖς ὀχείαις Ζιδι. 524 

85 Αὐυρ. (ὗ ΒΘ] Ζειίδοι ΓΝ 128. Ἡυχ ον δοϊθηθᾶς Με- 
πιοῖτβ 1858. [μϑνγ68 201, 208). ὸ πολύπους ὁ θῆλυς ὁτὲ μὲν 
ἐπὶ τοῖς υ"οὶς ὁτὲ ὁ᾽ ἐπὶ τιὸ στόματι προκαθηται τῆς θα- 86 
λαμης τὴν πλεκτάνην ἐπέχων Ζιε18. 550 6 Αυδ. --- 2. Ναὰ- 
ΕΠ ποτιπ. τὸ συνυφὶς μέταξὶ τῶν πλεκτανῶν σϑ ναυτίλα) 
Ζιι831. 622 510 Αυθ. (ὼ ἄλλος ἐν ὀστράκιυ) ἔξιω ἐνίοτε τὰς 

πλεκτάνας προτείνει Ζῶν. 528 8428 ΑὐΡ. οὗ ΑΖΙι[ 150, 45. 
ὁ ναυτίλος ἐμφερὴς κατὰ τὰς πλεκτάνας 816. 1581 "18, 80 

ἀθδβοῦ 21, 234. 

εἰληφέναι ὁ πνεύμων διὰ τὴν τῷ πνεύματος ὑποδοχήν αν10. 
Α1689. ΒΚ ἴῃ τοχία Θχβῖθαϊς πλεύμων οὔμὰ Υ] 31 ἰοοῖϑ, 
δἶπθ Υ] 78, πνεύμων ἴπ ,ϑπία δὅ6. πλεύμων δίᾳαθ Ββ8πι 

(εἴ ργϑαῦ 115) Ριῖς, πνεύμων υδίχαα Αυθ. οἵ Γὸῦ ΡΆγγα 
805. ῬΑ ΠΠ 848. --- τοίογίαν ἰμῖογ τὰ μόρια Ψβδ. 420 
24, αν]5. 478 514. Ζιαι1. 496 δι, θ2. 689 Ρ7. Ζγβι. 134 
417. οἵ φταϑ. 818.324, τα ὄργανα αν19. 419 "15, τὰ μο- 
νοφυὴ τῶν σπλάγχνων Ζμγ1. 669 "18. οὔ Ζια!7. 490 "7. 
αν1δ. 418 514. ἀδδβογ αν]. 16. Ζια16. 4958 "82. 17. 4961. 
Ζμγθ. 

-“ 
α. τῷ πλεύμονος σῶμα, σύστασις, ἐναιμότης, θερμότης, 



πλεύμων 

κίνησις, ἀναπνοή, ἴπ φαποταίίοηο. θέλει εἶναι διμερὴς ὁ πλεύ- 
ν Ζια16. 495 388. ἐν ἐνίοις τοσῦτον διέστηκεν στε ὃδο- 

κεῖν δύ᾽ ἔχειν αὐτὰ πλεύμονας Ζμγ. 669 "24. ἡ πολυ- 
σχιδὴς ὁ τῷ ἀνθρώπα ὥσπερ ἐνίων ζῳοτόκων δὸὲ λεῖος ἀλλ᾽ 
ἔχει ἀνωμαλίαν Ζια 168. 4951. ἑκάτερον τὸ μέρος, τῶν δ 
μερῶν Ζιαι6. 495482, "6, 4. τὰ κοῖλα μέρη, ταῦτα δια- 
φύσεις ἔχει χονδρωδεις εἰς ὀξὺ συνηκώσας" ἐκ τῶν διαφύ- 
σεων τρήματα διὰ παντός ἐστι τῶ πλεύμονος ἀεὶ ἐκ μει- 
ζόνων εἰς ἐλάττω διαδιδόμενα Ζια 16. 495 09, 11. --- ἡ 
σύστασις τῷ ὀργάνυ, δεῖ ὑπολαβεῖν τὴν σύστασιν τῷ ὀργάνε 10 
παραπλησίαν μὲν εἶναι ταῖς φύσαις ταῖς ἐν τοῖς χαλκείοις" 
ὦ πόρρω γὰρ ὅθ᾽ ὁ πνεύμων ὅθ᾽ ἡ καρδία πρὸς τὸ ὁὀέξα- 
σθαι σχῆμα͵ τοιῦτον αν 19. Αἴϑ"16. 21. 480."20, 23. οὔ 
ακ800 2. ἅπας ἐστὶ σομφος" ὁ πνεύμων σομφὸ; ὧν 
συρίγγων πλήρης ἜΑ: 8, ἀνε: 418 ε18. - τ 16 
πολλὺς οἷον αὐλῶνας τὰς σύριγγας ἐμπίπτειν τὰς ἐν τῷ 
πνεύμονι, ὧν παρ᾽ ἑκάστην παρατέτανται φλέβες." ὥστε 
δοκεῖν ὅλον εἶναι τὸν πνεύμονα πλήρη αἵματος" ἐναιμότατον 
μάλιστα τῶτο τὸ μόριον τῶν καλυμένων σπλάγχνων ανϑ1. 
4807. 15. 418 314. Ζια!7. 496 Ὁ1. γ8. 518 22. (οὔ Ρ]αὺ 30 
Τα Τ06 Ὁ. Θαϊθα Υ͂ 718.) ὁ περὶ τὴν καρόϊαν ἡ τὸν πλευ- 
μονα τόπος θερμότατος ὼ ἐναιμότατος Ζμβ 1. 668 329. ὁ 

πλεύμων ἐκ ἐν «αὐτῷ ἀλλ᾽ ἐν ταῖς φλεψὶ τὸ αἷμα ἔχει 
Ζια11. 496 08. ἡ ἀναιμότης τῷ πλεύμονος Ζμὸ1. 616 .381. 
-ς τύτῳ τιῷ μορίῳ πλεῖστον ἔχει τὸ θερμὸν τὰ πεζὰ τῶν 35 
ζῴων" ὁ πνεύμων ἔγκειται αὐτοῖς (τοῖς μεγάλοις) θερμό- 
τητος ὧν πλήρης αἱματικὴς" τῆς θερμότητος τὴς φυσικῆς 
ὅρος ὃ πλεύμων ψββ8. 420524. Ζμδ18. 691528. Ζγβι. 
182}82 ΑὐΌ. πλγι7. 968 08. --- τῆς πέψεως γινομένης 
ἐν τῷ πνεύμονι" εἰ ἐν τῷ πνεύμονι ᾧ τῇ ἀρτηρία τὸ πετ- 80 
τόμενον, ἡ τῇ θερμῶ δύναμις ἐν τύτοις" ὁ λυγμὸς τὸ περὶ 
τὸν πνεύμονα καταψνξις ἡ ἀπεψία πνεύματος ᾧὶ ὑγρᾶ 
πνῷ. 481 24,12. πλγ!1. 961}11. --- ἡ τῷ πλεύμονος κί- 
νησις, ἡ οἰκεία κίνησις, ἡ αἰτία τῆς κινήσεως, ὁ πλεύμων 
ἐμφυσώμενος τὴ κινήσει Ζμγ10. 618 324. θ. 669 "1. ανϑ. 85 
415"24.19. 419518. 1. 4170 20. ὁ πλεύμων ἔχει ἄρτιν 
πολλήν ανϑ. 4718 328, οἵ 18. ἐν τοῖς ζῳοτόκοις ὕχ ὁμοίως 
ἡ διάστασις φανερά, ἥκιστα ἡ διάστασις φανερὰ ἐν ἀν- 
θρώπῳ. ὅταν ὁ περὶ τὸν πνεύμονα τόπος αὐτῶν ὑπὸ τῆς 
διαστάσεως ἐκλυθὴ Ζια! 6. 495 384,1 (1μϑγθ8 166). ακ804 40 
518. τὸ πρὸς τὴν ἀλσιν εἶναι τὸν πλεύμονα τὴς καρδίας ὑκ 
εἴρηται καλὼς Ζμγθ. 669 318, 328. --- τῷ ἀναπνεῖν ὁ πλεύ- 
μων ὄργανόν ἐστιν. ὅλως ὁ πλεύμων ἐστὶν ἀναπνοῆς χάριν 

Ζμγδ. 669."14,"8. ἡ ἀναπνοὴ διά τε τῦτο (τῶτον οὗ Τιδηρὶς 
δὰ Β]) ἢ διὰ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐν τῇ καρὸίᾳ ἐνυπάρχεσαν «ὁ 
Ζμγϑ. 666 "1. ὄργανον τῇ ἀναπνοὴ ὁ φάρυγξ᾽ ὅ ἕνεκα καὶ 
τὸ μόριόν ἐστι τῶτο, πλεύμων Ψβδ8. 420}24. καὶ ἀναπνοὴ 
μέχρι τὸ πνεύμονος πνῶ. 481 "18. τὸ περὶ τὸν πταρνύμενον 
τόπον εἶναι τῆς ῥινὸς κοινωνίαν τῷ πνεύμονι δηλοὶ ἡ ἀναπνοὴ 
κοινὴ ὅσα πλγ1. 961}17. φυσωμένης τῆς ἀρτηρίας διαδὶ- 50 
ὅωσιν εἰς τὰ κοῖλα μέρη (οι ΡΙΚ) τῷ πλεύμονος τὸ πνεῦμα 
Ζιαι6. 4958 }9 (οἵ ΡΙαῦ Τίπι 19 6). ὁ πλεύμων τῆς ὑπὸ τῷ 
πνεύματος καταψύξεως ἕνεκέν ἐστι αντο. 416 58. τὸ σύμ- 
φυτὸν πνεῦμα δι᾿ ὅλν ἡ ἀρχὴ ἀπὸ τῷ πνεύμονος πνϑ. 482 
434. ὁ πνεύμων ὅταν ἢ μικρὸς ᾧ πυκνὸς ᾧ σκληρός. ὅτε δὸ 
ὀέχεσθαι τὸν ἀέρα ὀύναται πολὺν εἰς αὑτὸν ὅτε ἐκπέμπειν 
πάλιν ἔξω" ἐκ πολλῷ διαστήματος συνάγων αὑτὸν ἐκθλίβει 
τὸν ἀέρα βιαίως" ὅταν ἢ ὑγρασίας πλήρης" ἡ τῷ πνεύματος 
Ὑιηνομένη πληγὴ βιαίως ὑπὸ τῷ πνεύμονος" οἴονταί τινες 
διὶ τὴν τῷ πνεύμονος γλισχρότητα τὸ πνεῦμα ἀὶ δύνασθαι 80 
περαιῦσθαι περὶ τὸν ἔξω τόπον διαμαρτάνοντες ακ800 481, 

ν. 

601 πλεύμων 

510. 4.801318, 808 312, 804 021, οἵ 81. --- μείζων ὧν ὁ 
πνεύμων τὴς καρδίας ὕστερον φαίνεται τῆς καρδίας ἐν τῇ 
ἐξ ἀρχῆς γενέσει Ζγβι. 184 528 (1,6νγε8 818, 866). Υ 

ὃ. Ῥυΐπιο 408118 58:0. ἔναιμος αν]. 470 Ρ24. 10. 4715 28. 
158. 418 .312, 1ὅ, 22. ΖΜμΎ 1. 610}17. 8. 670 084, 611 88. 
9.071 586. Ζγβι. 182 088. ἕναιμος ᾧ μέγας, σαρκώδης 
ἢ ἕναιμος, ἕναιμος ὁ μαλακός Ζμγθ. 6869 326. 8. 671517. 
Ζγβι. 1832 .085. λεῖος Ζια1 6. 4951, μέγας ᾧ μαλακὸς καὶ 
εὔτονος, ὑγρὸς ἢ μαλακός ἀκ 800 16, 808 16. σομφός 
αν10. 415 584. Ζιθ4. 594.48,18. 691 "5, Ζμγ. 67014. 
8. 671510. σομφὸς ᾧ ὀλίγαιμος Ζιθᾳ. 594 49 ΑὐὉ. οἴ ανϑ. 
415"21. σομφὸς ᾧ στιφρὸς ᾧ ὀλίγαιμος Ζγβι. 182 086. 
ἐλάττων ἡὶ σομφός, σομφὲς αὶ ὅμοιος ἀφρῷ ἴᾳ μικρὸς αὶ 
ὑμενώδης Ζμγθ. 669 "28, 82, 84. ἄναιμος ἢὶ σομφός αν]. 
410 "14. μείζων καὶ πολύαιμος, ξηρὸς ὺ μικρός, μείζων ἢ 
κατὰ λόγον, ὀλίγαιμος ᾧ ὀλίγην θερμότητα ἔχων, ὅμοιος 
βοείῳ Ζμγ δ. 669 425. 8. 6711 318, αν]. 470}19. ἄναιμος 
ανϑ. 415 "18. μικρὸς ᾧ πυκνὸς ᾧ σκληρός, σκληρὸς ᾧ σύν- 
τονος ἀκ800 381, 808 315. οἷ νομίζοντες εἶναι κενὲν διηπά- 
τήνται, θεωρῶντες τὸς ἐξηρημένας ἐκ τῶν διαιρυμένων τῶν 
ζῳων Ζια11. 496 "5, οἵ ῥΙΚκ. 

ὁ. 4086 δῃϊτηδ}18 ρᾳ]πιοπθπὶ μα θϑηῦ, αυΐδιι8 ρυϊπιο ἤοα 
εἰς, ὁ πλεύμων ὅθ᾽ ὅμοιος ὅτε τὴ θέσει ὁμοίως ἔχων Ζιβι5. 
80654. διαφέρει ὃ πλεύμων πολὺ τοῖς ζῴοις" τοῖς μὲν 
ὑπάρχει πλεύμων τοῖς ὁὲ πλεύμων μὲν ὅ, ὃ δὲ τοῖς ἔχυσι 
πλεύμονα, ἐκείνοις ἕτερον ἀντὶ τύτυ Ζμγθ. 669 524. αὖ. 
θ45}7. πλεύμονα καὶ πάντα, οἷον ἰχθὺς ὑκ ἔχει, ὅτ᾽ εἴ τι 
ἄλλο τῶν ζῴων ἔχει βράγχια Ζιβ1δ. 506 410. πλεύμονα 
Ὁ ἀρτηριαν πάντα τὰ ἕναιμα ἔχει πλὴν τῶν ἰχθύων" τὰ 
μὲν ἔχει βράγχια τὰ δὲ πλεύμονα Ζμὸ1. 616 }12. αν10. 
410514. τῶν ζῴων τίνα ἔχει πλεύμονα αν10. 4168 519. 
ὅσα πλεύμονα ἔχει αἰϑ. 444 "8, αν!. 410}12. 10. 415 δ17. 
16. 418581. Ζια!Ι. 4817 380. 160. 495 822. Ζμγϑ. 664528. 

ὃ 10. 68658. 11. 691 026. 18. 69117, 36. ὅσα ἀναπνεῖ, 
᾽ πλεύμονα ἔχει ΖμΎ1. 670 329. 6. 669 86. ανϑ. 475 511. 
ὅσα ἔχει τὸν πλεύμονα σομφόν Ζιθᾷ. 594 58. τὰ πλεύμονα 
ἔχοντα ανϑ. 416 521. 11. 4718 520, 16. 418.583, Ζμβ8. 
0ὅ9581. Ζγα8. 116}22. Ζια16. 495 338. τὰ τὸν πνεύ- 
μονα ἔναιμον ἔχοντα αν21. 480 Ρ6. 1. 410}54. τὰ ἔχοντα 
γλῶτταν καὶ πλεύμονα Ζιδ9. δ86 44. ὅλως τὰ ἔχοντα πλεύ- 
μονα τῶν μὴ ἐχόντων θερμότερα, τύτων δ᾽ αὐτῶν τὰ μὴ 
σομφὸν ἔχοντα μηδὲ στιφρὸν μηδ᾽ ὀλίγαιμον ἀλλ᾽ ἔναιμον 
ᾧὶ μαλακὸν ΖγΎβιΙ1. 182 088, 188 38. πλεύμονα ἔχει διὰ τὸ 
πεζὸν εἶναί τι γένος τῶν ζῴων Ζμγθ. 668 588. δ1. 678 
Δ217. τὰ ἀναπνέοντα ᾧ ἐν τῇ μήτρᾳ λαμβάνοντα τὴν διάρ- 
θρωσιν ἐκ ἀναπνεῖ πρὶν ἢ ὁ πλεύμων λαβη τέλος Ζγββ. 
142.46. πάντα ὅσα τὸν ἀέρα δεχόμενα ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ, 
παντ᾽ ἔχει πνεύμονα, τὰ δεχόμενα τὴν θάλατταν ὁ ἔχοντα 
πλεύμονα Ζιβιδ. 506 32,4. τὰ κητωδη, δελφὶς κτλ ἔχει 
πλεύμονα αν12. 416 }16, 19. Ζιό 9. 6882. ζ12. 666 }14. 
θ2. 589 "6. πλεύμων βόειος Ζμγ8. 671 818. ---- τὸν πλεύ- 
μονα σομφὸν ἔχει πάντα τὰ ᾧοτοκῶντα " ὁ πλεύμων ἐν τοῖς 
ψοτόχοις τοσῶτον διέστηκεν ὥστε δοκεῖν δύ᾽ ἔχειν αὐτὼ 
πλεύμονας αν]. 470 16. Ζμγῖ. 669 "24. Ζια 16. 495 "δ. 
ὅσα ἢ μηδ᾽ ὅλως ἔχει πλεύμονα ἢ ἄναιμον ἐλαττονάκις 
δεῖται καταψύξεως" ὅσα ἄναιμον ἔχει τὸν πλεύμονα ὼ 

. , Ὁ ΄ - Ω - 

σομῷον, ἧττον ὁὀέονται τὴς ἀναπνοῆς ανϑ. 4151. 1. 4710 
Β14, ὁ τιὸῶν ὀρνίθων πλεμων ποῖος Ζιβι1. 501 319. ὁ ὄφεως 
πλεύμων ἁπλᾶς, ἰνώδει πόρῳ (Ὀτοποῖι8) διηρθρωμένος ὼ 
μακρὸς σφόδρα ὦ πολὺ ἀπηρτημένος τῆς καρὸιας ΖΙβΙ1. 
608 382. --- σα μὴ ἔχει πλεύμονα αν]. 410 Ρ26. 8. 411 

αρξε 



602 πλεύμων 

422. 11. 416392. Ζμγϑ. 664 3519. ὅσα μὴ ἔχει πνεύμονα 
ὑδὲ φθέγγεται Ζιδϑ9. ὅ88580 (γνούθη πὸ ΒΘΌΘΓΘ πἰβὶ 
πδθ ρυϊπποπαῖα οὖ δγίου 88 Βδθαπῦ μΒ06 δδὲ ηἶβὶ 4086 βρὶ- 
του Αγ ρυΐαὶ ΡΙπ ΧΙ ὃ 266). τοὶ δὲ καρϑίαν μὲν ἔχοντα, 
πνεύμονα δὲ μή αν18. 418582. τῶν ἰχθύων ἐδεὶς ἔχει 
πλεύμονα ἀλλ᾽ ἀντὶ τύτυ βράγχια, οἱ ἰχθύες ἔχυσι βράγχια 
ἀντὶ τῷ πλεύμονος, πνεύμονα ὑκ ἔχυσιν Ζμγθ. 669 "8. δ1. 
8616.228. Ζιὸ 9. ὅ35}15. ἅμα πλεύμονα ᾧ βραγχια ἐδὲν 
ὦπταί πω ἔχον αν10. 4716.56, οἴ 11, 14. Ζιθ2. 589 Ρ27. 

ἀ. ἂδ εἰξα. ακ 800 321, 804 18, 16. κοινωνῶσιν οἱ περὶ 
τὸν ἐγκέφαλον τόποι τῷ πνεύμονι, τῶν ἄνω τόπων εἰς τὸν 
πνεύμονα συντετρημένων πλγ]. 961}18. 17. 968 "7. --- ἡ 
καρδία κεῖται τὴν θέσιν ἀνωτέρω τῷ πλειΐμονος, ὁ πλεύμων 
κεῖται ὅ ἡ καρδία ᾧ περὶ ταύτην Ζια11. 498 58. Ζμγβ. 
699 322. 8. 665"15. ἡ καρδία συντρησιν ἔχει πρὸς τὸν τὸ 
πλεύμονα αν16. 4718 "27. αἱ τῆς καρδίας κοιλίαι εἰσὶν εἰς 
τὸν πλεύμονα τετρημέναι πᾶσαι (Ἰοα οοττ) Ζια1 7. 496 322, 
28 ΑὑὉ. τὴν ἐπιγλωττίδα ὠθὲν τῶν ᾧοτοκάντων ἔχει, ἀλλὰ 
συνάγει ἢ διοίγει τὸν πόρον ὥστε μηθὲν καθεῖναι τῶν ἐχόν- 
τῶν βάρος εἰς τὸν πλεύμονα Ζιβ13. 5046. μετὰ τὴν τῷ 520 
στόματος θέσιν ἐνδέχεται κεῖσθαι τὴν κοιλίαν εὐθέως, τὸν 
δὲ πλεύμονα ἀκ ἐνδέχεται" διήκει ὁ στόμαχος ἐπὶ τὰ κάτω 
παρὰ τὸν πλεύμονα" ἡ γλῶττα ἐπὶ τῷ πνεύμονι ἐπίκειται" 
ὑπὸ τὸν πνεύμονα ἐστι τὸ διάζωμα τὸ τῷ θώρακος Ζμγ8. 
86645326. Ζιβιτ. 5071. «11. 496}10. πλὸ4. 968 580. 

6. ναβθὶ Ῥυϊπιοηΐ οοηποχα. ἀπὸ μιᾶς δύο ἐστὶ μόρια τῆς 
ἀρτηρίας εἰς ἑκάτερον τὸ μέρος τείνοντα τῷ πλεύμονος, 
τείνει ἡ ἀρτηρία πᾶσιν εἰς τὸν πλεύμονα, σχίζεται ἀπ᾿ αὐτῆς 
μόρια δύο, τὸ μὲν ἐπὶ τὸν πλεύμονα ἡ ἀρτηρία ἐπὶ θάτερα 

Ν καθήκει εἰς τὸ μεταξυ τῷ πλεύμονος, εἶτ᾽ ἀπὸ τύτυ σχί- 80 
ζεται εἰς ἑκάτερον τῶν μερῶν τῷ πλεύμονος Ζια16. 49 
431,6, β17. 501 324. γ8. 618 "15, 17 (οὔ Ρ]αὺ Τίπι 78 Ο). 
τὰ μὲν (φαρυγΎΕ ἢ ἀρτηρία) πρὸς τὸν πλεύμονα τείνει καὶ 
τὴν καρδίαν Ζμγ8. 665"21. συμβαίνει πνίγεσθαι παρεισι- 
ὕσης τὴς τροφὴς ἢ τῆς ὑγρᾶς ἢ τῆς ξηρᾶς ἐπὶ τὸν πνεύ- 85 
μονα διὰ τῆς ἀρτηρίας αν11. 4716 581. ἐπὶ τῷ αὐτὰ πόρυ 

- , δῚ -- Η , « 2 ͵ λ, ΠῚ πεῖς ὃ 

τῷ πνεύμονι Ὦ τῇ αρτηριῷ ἢ ἀκοὴ π β6.960 86. 

πλεύμων ἐκ ἐν αὐτῷ ἀλλ᾽ ἐν ταῖς φλεψὶ τὸ αἷμα ἔχει" 
αἱ φλέβες αἱ παχεῖαι διὰ τῷ νώτυ παρὰ τὸν πλεύμονα ὑπὸ 
τὸς μαστύς" (φλέβες) συντέτρηνται πᾶσαι πρὸς τὸν πλεύ- (ὁ 
μονα" φλέβες ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας εἰς τὸν πλεύμονα ἀφι- 
κνῶνται ... ἐκ τῷ πνεύμονος ὑπὸ τὸν μαστόν, τείνει ᾧλ' 
πρὸς τὸν πλεύμονα Ζια11. 490 8. Ὑ2. 511 Ρ26. 8. 518 486, 
518, 612 027, 80. --- πόρος ὠδεὶς εἰς τὴν κοιλίαν ἀπὸ τῷ 
πλεύμονος Ζμγ8. θ64 "11. φέρωσι ἡ εἰς τὸν πλεύμονα πόροι 45 
ἀπὸ τῆς καρδίας κατὰ παντα τὸν πλεύμονα παρακολυθᾶντες 
τοῖς ἀπὸ τὴς ἀρτηρίας (ἀτίοτῖδο οὐ νϑῆδ6 ρυϊπιοηα 168), παρ᾽ 
ἑκάστην τὴν σύριγγα πόροι φέρωσι τὴς μεγάλης φλεβός 
Ζιαι1. 4906.528,08. 

᾿ πλευστικῶς 

τότε συμβαίνειν τὴν τελευτήν αν16. 418 Ρ20. οἵ 17. 419 
410 (οὔ ΡΙαῦ Τίπι 84 Ὠ). -- πνεύμων ἴῃ ν] ανϑ. 471 3268. 
ὁ πνεύμων πθ6. 890 828, 28 αἴτυπι δηΐπη8] δὴ Ρ8Γβ ϑυΐ- 
ΤᾺ 8}18 Ὁ οὗ Πῖοβο 11 839, 40, 41. (εἶ δοδαθογὶ Ο'θβοι ἀδγ ϑ6ϑὶθ 
1146. ῬμΠίρρβοα ὕλη 51. Μ 4871.) 

2. δηίπη8]. γίνονται οἱ καλείμενοι πλεύμονες (Υ] πνεύ- 
μονες) αὐτόματοι Ζιε1δ. δ48311. αἴσθησιν ὑδεμίαν ἔχει 
Ζμὸ δ. 681 518. (ροῦπποπ ἀθ πιὸ Ο11 697. Τοίδγβ ἴθρο- 
τίμα Σ᾽ σϑὶ Αρὶγϑία ἀδρίϊδηβ ἢ 8ι. ἀθῆῃ ποὺ ροθϑαιῦ Ε 
810,45. ΚαΖμ 186, 41. Ον. ΑΖΙ1 181, 22. οἵ ΜΊβἈ9. 
ΕᾺῺνΡ ῬυΓμθαΒ ρῥ 40.) 

πλευρά. 1. πλευρὰ ἄρσαταθβ τηδιδοπιαίίοα 6. φέρεσθαι τὸν λόγον 
τὸν τῶν πλευρῶν μχὶ. 848 "24. ἀνῆκτο ἡ παρὰ τὴν πλευραν 
Μθ9.1051 525. πλευρὰ (χυδάται!) ἢ διάμετρος ἀσυψμμετροι 
ν ὀιαμετρος Ρ 185 57, δὰὰθ Ζγβθ. 142 "28. --- 3, πλευρὰ 
Θοτρουῦῖβ δηἰπιδ]ΐα τ. α- ἰαΐαδ. (κοινὸν μέρος) πλευρᾶς καὶ βρα- 
χίονος ἡ ὧμν μασχάλη. τὰ παιδία (ἔμβρυα) τὰς χεῖρας 
παρατεταμένας ἔχει παρὰ τὰς πλευράς Ζιαϊ4. 498 ὈΥ. η10. 
581.326. αὐτῷ (τῷ καλλιωνύμῳ) τὸ ἧπαρ κατὰ τὴν λαιὰν 
φορεῖται πλευράν 298. 1529 512. --- ὁ. οοβία. πυπὶ βίης 
Ρθιτάγιβ, ἀπὸ ταύτης τείνυσι παρά τε τὲὴν πλευρὰν ἑκάστην 
φλέβια ᾧὶ πρὸς ἕκαστον τὸν σφόνδυλον Ζιγ8. 518 Ρ29. --- 
αἱ συγκλείυσαι πλευραὶ τὸ στῆθος σωτηρίας χαίριν τῶν περὶ 
τὴν καρδίαν σπλάγχνων: τὰς πλευρὰς συνάπτεσθαι δε 
ἀλλήλαις κατὰ τὸν τόπον τῶτον (στῆθος), μὴ ἐπίπονον δ᾽ 
εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν- ὁ περὶ τὴν κοιλίαν τόπος ἀσύγκλει- 
στος ταῖς πλευραῖς διὰ τὴν εἰρημένην ἔμπροσθεν αἰτίαν 
Ζμβϑ9. 654 "88. δ)10. 688 327 (ο Ε 816. 80), 688 ν85 (εἴ 
β9. 665 52). τὰς ἀπὸ τῶν ὀστῶν γίνεσθαι συνεχεῖς ὥσπερ 
ταῖς πλευραῖς πνθ. 484 327. ἀπὸ τῆς ῥάχεως αἱ πλευραί" 
συνάπτυσι" ἀφ᾽ ἧς (ῥάχεως) καὶ αἱ πλευραὶ πρὸς τὴν σύγ- 
κλεισιν ΖΙΎΊ. ὅ16 329, 80. πνῇ. 484 18. (ΡοΪΥὈΪ Βοηϊοπίίδ: 
φλέβες) ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἄνωθεν" πλεῖστα νεῦρα περὶ τὰς 
πλευραῖς (Υ] πλευρα)" τὸ στῆθος ἐπὶ πλευραῖς κείμενον" τὸ 
διάζωμα πρὸς τὰς πλευρὰς σαρκωδέστερον ὦ ἰσχυρότερον 
Ζιγ8. 518 358. ὅ. 515 Ρ22. 7. 516 829. Ζμγιο. 672 024,85. 

Βοπηΐηὶ κοινὸν τ ἄνω ἢ κάτω πλευραὶ ἑκατέρωθεν ὀκτώ 
Ζια1δ. 498 14 ΑΟΌ (688}}} ΟρΡ οἵβὴ δὰ Βοϑγβδαδνθ 1725 
Ρ 16. ϑομῃθηθυγρ ὅ. Ιμϑτοβ 167. ΚαΖι 39, 5). (ὄφεις) 
πλευρὰς ἔχυσιν ἴσας ταῖς ἐν τῷ μηνὶ ἡμέραις " τριάκοντα 
γὰρ ἔχυσιν ΖΙιβ11. 508 "8 (ΚαΖι 90, 17). τῶν ἀναπνεόντων 
συμπιεζυμένη ταῖς πλευραῖς κάτω, καθάπερ αἱ φῦσαι, 
προσογκεὶν φαίνεται πλδ1]1. 964 58. πλευραὶ ἰσχυραὶ ἀν- 
δρείν σημεῖον, εὔλυτα τὰ περὶ τὰς πλευρὰς εὐφυδς" ὅσοι 
ἐκ τῶν πλευρῶν περίογκοί εἰσιν, οἷον πεφυσημένοι, λάλοι ὺ 
μωρολόγοι Φ8. 807 582,}16. 8. 810 "14. ν πλευρόν. 

πλευρῖτις, ἀοῇ 889. πλευρῖτις νόσος μείζων προσπταίσμα- 
τος Ἠε1δ. 1138 2. ἁλίσκεσθαι ὑπὸ πλευρίτιδος πΎ1. 871 
48.6. 8711 088. 

 τπαοῖδὶ. αν17. 419526. Ζιθ21. 608 "8. 28. 604 421. 0 πλευρόν οοδίβ. πὺπὶ Β'πρ Δρ Ὀΐορ Αροϊ]οπίδξ. σχίζονται 
᾿ 

4ὅ. 606 419. οἱ νεφροὶ πολλάκις φαίνονται λιθὼν μεστοὶ ὺ 
᾿ὐ ον ὼ δοθιήνων, ὡσαύτως ἡ ὁ πλεύμων" πολλὰ Ἂ 
τερα παθήματα συμβαίνοντα πε ὶ αὐτὰ φαίνεται, ἥκιστα 

δὲ τῷ πλεύμονος περὶ τὴν ἀρτηρίαν" ἐκ ὀρθῶς ἐοίκασιν οἱ 
περὶ ᾿Αναξαγόραν ὑπολαμβάνειν ὡς αἰτίαν ἦσαν τῶν ὀξέων 85 

, Ω ᾿ .« Ἂν Ν ᾽ , 
νοσημάτων (τὴν χολήν)" ὑπερβάλλυσαν γὰρ ἀπορραίνειν πρός 
τα τὸν πλεύμονα ἡ τὰς φλέβας ᾧ τὰ πλευρά Ζμγά. 661 
μδ, 8. δ. 6711. αἱ νόσοι ἀντιπεριστανται αἱ τῇ ὠτὸς εἰς 
τὰ τῷ πνεύμονος παθη" ὁ (ἐν τῷ πλεύμονι) ἡ ἀρχὴ ἐπὶ 
τῶν πυρετῶν πλγ1. 961}15. δά. 968 086. μὴ δυναμένων 80 

“ - ΕῚ , ν Ψ . ΔΝ Ψ' “ὦ ΝῚ - 

κινεῖν τῶν ἀναπνεόντων τὸν πνεύμονα διὰ πάθος ἢ διὰ γῆρας, 

ἐπὶ τὴν κοιλίαν ἢ τὸ πλευρὸν πολλαὶ ἀπ’ αὐτῶν αὶ λεπταὶ 
φλέβες Ζιγ2. 512 319. --- αἱ φρένες πρὸς τὰ πλευρὰ ὃ 
τὰ ὑποχόνδρια ἢ τὴν ῥάχιν συνηρτημένα" (τῷ χαμαιλέοντι) 
τὰ πλευρὰ καάτυ, καθήκει συνάπτοντα πρὸς τὸ ὑπογάστριον, 
καθάπερ τοῖς ἰχθύσιν. ἀνατετρημένος ὅλος συνάγει διαφε- 
ρόντως τὰ περὶ τὰ πλευρά Ζια11. 496 "12. β11. 508516, 
26. (ὑκ ὀρθωῖς ἐοίκασιν οἱ περὶ ̓ Αναξαγόραν ὑπολαμβάνειν) 
τὴν χολὴν ὑπερβάλλωσαν ἀπορραίνειν πρός τε τὸν πλεύμονα 
ἡ τὰς φλέβας ᾧὶ τὰ πλευραΐ (Υ] τὰς πλευράς) Ζμὸ2. 6171 
88. γ πλευρά ὃ. 

“ ἢ - - 
πλευστικῶς. πλοῖα ἀπὸ τὸ αὐτὸ βάρως ἐν μὲν τοῖς ποτα- 



΄ 

“λέως 

μϑὶς ὀλίγυ καταδύνειν, ἐν δὲ τὴ θαλαττη μετρίως ἔχειν αὶ 
πλευστικῶς μβϑ8. 889 510. 

πλέως. τράχηλος παχὺς πλέως φθ. 811."18. πάντα ταῦτά 
ἐστι θεῶν πλέα κθ. 391018. --- τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα 
(Ρατ 149) Μγὅ. 1009 Ρ25 Β;, 86ὰ γϑούϊαβ νυἱἀθηΐωῦ ἰῃ- δ 
Ρτοίατὶ τὸ ὑπερβάλλον (ΖαἸ]ο. Οθθοὰ 1415), ν πολύς. 

πληγή. ἢ οἱ ἀγύμναστοι τύπτυσι πολλάκις καλὰς πληγάς 
ΜΑ4. 985815. --- πληγή, ἀοῦ ὅταν ἀπὸ φορᾶς γίγνηται 
ἡ κίνησις μό 9. 386}1. ἀΐδὲ ὦσις μὸ 9. 886.ν20, 88. πκδϑ. 
98088. ὁ ἀὴρ ποιεῖ πληγήν, τὴν πληγὴν μαλακήν πεῖ8. 
882512, 10. 87. 884 5838, 80. ὁ ἀήρ διὰ τὴν πληγὴν τῇ 
κινήσει γίγνεται πὴρ ΟβΊ. 289 328. πληγή ἐστιν ἡ ποιῶσα 
ψόφον ψβ8. 419}10. Οβϑ9. 291510. μβ9. 869."29, 80. 
πια19. 901 "11. 42. 904.310. ἧττον ἡ πληγὴ ψοφεῖ Ζιει 6. 
5488. ἐν φερομένῳ συνεχὲς ᾧ μὴ ποιῶντι πληγὴν ὠδύ- 
νατὸον Ψοφεῖν Οβϑ. 291 317. οἷαι αἱ τῷ ἀέρος πληγαί, τοι- 
αὖται ἢ αἱ φωναί ακ808 "27. ποιεῖσθαι τὴν πληγήν μα. 
841 312. ποιεῖσθαι πληγὴν ἰσχυράν, εὔρωστον, σκληρὰ ἡ 
πληγὴ γίνεται ἀκ 800 388, "ά, 7,11. πληγαὶ ἰσχυρότεραι 
Ζμγ2. 6687, οΥ δ11. 091}11. τῶν μὲν διὰ πληγὴς ἢ 
βοήθεια. τῶν ὁὲ διὰ δήγματος Ζμγι. 661 Ρ25. δέρμα πρὸς 
τὰς πληγὰς ἰσχυρόν" λέων πρὸς τὰς πληγὰς εἰς τὰ κοῖλα 
ἀσθενής Ζιι45. 630 "6. 44. 680 38. πληγὴ καίριος Ζγεῦ. 18 
414. αἱ ἐν τοῖς πολέμοις πληγαί" ἡ ἐκ τῆς πληγὴς γινο- 
μένη θερμότης Ζμγ10. 618511, 12. οἰδησαάτης τῆς πληγὴς 35 
πθά. 889 087. --- μίαν πληγὴν ἐχ ὑπήνεγκεν ἡ πόλις 
(ϑρανγία) Πβ9. 1270 588. 

πλῆὴ Ὑ μα ὀδυνηρότερον Ζι41. 621 "27. ᾽ , 
πλῆθος, ἀδῇ ποσὸν τι ἂν ἀριθμητὸν ἥ, τὸ διαιρετὸν δυνάμει 

εἰς μὴ συνεχὴ" ὁ ἀριθμὸς πλῆθος ἑνὶ μετρητόν Μὸ 18. 1020 80 
48, 10, 18. 6. 1057 38. πλῆθος καὶ ἕν ἀντίκεινται ὡς ἐναντία 
Μι8. 1054 220-29. γῶ. 1004.310, 16 (οἴ πλῆθος δικαστῶν 
ΟΡΡ δικαστὴς εἷς Π216. 1800. 085. τὴν πόλιν πλῆθος ὃν 
μίαν ποιεῖν διὰ τὴν παιδείαν Πβ5. 1268 86). πλῆθος ὀλι- 
γότητι ἀντίκειται, τὸ πολ)) τῷ ὀλίγῳ Μν!. 1081 "82. Α8. 85 
984 410. μβ!. 8368 "24. Πγβ. 1219 "26 (οΥ πλύθει καὶ ὀλι- 
ύτητι διαφέρειν, ἀἰδὲ διαφέρειν εἴδει ΠαῚ. 1252 59. πλή- 
θεσι. ἀϊδὶ σχήμασι ξ3. 915 025). πλῆθες πρῶτον, πλῆθός τι 
Μμ9. 1085 59. πλῆθος βραχύ, πολυ, πλέον, ἄφθονον μα 11. 
841 22. β8. 851319, 858 321. 4. 360311,}12. ὀλίγα τῷ 40 
πλήθει Ζγαβ. 118}}10. τὸ πλῆθος (1 6 ὁ ἀριθμός) τῶν μο- 
ρίων Φζτ. 281588. τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν ΠΎΙ1. 1281 
024, πλῆθο: ὀργάνων οἰκονομικῶν Παϑ8. 1258 081. 8. 1256 

6008 

1860 57. ἀνδραπόδων πλήθει ἢ μεγέθει ὦ κάλλει διαφε- 
, Ν ΝΜ , Μ 77 ρόντων Ῥαδ. 1861 "14. ἄπειρον ὅτε πλήθει ὅτε μεγέθει 

Παϑ. 1288 085. ἐν ἕξ ἔτεσι λαμβανει τὸ πλῆθος τῇ σώ- 
ματος, ἢ ἐπιδίδωσι μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν Ζιζ22. 516 "6. τὸ 
περιστερωδὴ ἔχει πλήθη τῇ σώματος ὥσπερ τὰ βαρέα Ζγγ1. 
149 "20, 28. (86ὰ οἱ ἄνθρωποι ἐπιδιδόασι ὁτὲ μὲν τῷ πλή- 
θει, ὁτὲ δὲ τῇ παχύτητι πκΊ. 928 581 βοτίθαπάπη νἱἀοίαΣ 
μήκει.) χρώματα διαφέρει πλήθει ὶ ταῖς δυνάμεσι (πλῆθος 
8. δύναμις οοπὶ βγη, οὗ τὸ πολὺ ἢ ἄκρατον μέλαν χὅ. 
195 29, 196.380, Ῥτδη] ΕΑΥΌΘΩΙ Ρ 1607) χϑ. 198 85. --- 
πλῆθος αἱματικόν Ζγδ. Τ66 "22, πλῆθος φιλικόν, εγῃ πλῆ- 
θος φίλων ΗΙ10. 1110 580, 38. πλ. πολιτικόν, 1 6 πολιτῶν 
ΠΎ18. 1288 "2. η6. 182718. 10. 1829 Ρ24, πλ. γεωργι- 
κόν (οὔ τὸ περὶ τὴν τροφὴν πλῆθος Πὸ 4. 1290 .}40), βά- 
ναυσον, ἀγοραῖον, θητικὸν ΠΖΤ. 1821 35. 1. 1811 828. 4. 
1819.319, 24. τὸ κατὰ τὴν χώραν πλῆθος Πζά4. 1819 388. 
πὰ. ὀλυγαρχικόν Πδ12. 1296 084. --- πλῆθος, δγὰ τὸ πλέον 
μέρος Πδ4. 129081, 82. οὗ ἡ2. 1824}9. βδ. 1264 518. 
(ὄμματα αἰγωπαά,, καθάπερ αὶ τὸ τῶν αἰγῶν αὐτὸ πλῆθος Ζγε 
1.179 388.) ἰπάθ ἴῃ γβθθαβ ρῃ}1οἷ8 τὸ πλῆθος, ορρ οἱ ὀλίγοι 
ΠγΥ18. 1283 524, 838. 15. 1286 382. ορρ οἱ εὐποροι Πε9. 
1809}89. 12.1816 18. οἱ γνώριμοι, οἱ μέσοι Πδ 14. 1298 
21. ε10. 1810}18. ζ4. 181918. ορρ οἱ ἐπιεικεῖς, οἱ 
πλύσιοι Πε8. 1808 Ρ28. Ὑ10. 1281 812. Βγῃ οἱ πολλοί ΠγΤ. 
1219 581, 27, 28. βγπ ὁῆμος ΠΕ10. 1810}18. ζ4. 1819 
419. αἱ ἀποκλίνυσαι πρὸς τὸ πλῆθος, ορρ πρὸς τὴν ὀλιγαρ- 
χίαν Πεῖ. 1807316. καταστῆσαι τὸ πλῆθος ἰσχυρότερον 
ὥστε γενέσθαι δημοκρατίαν ΠγΎ1δ. 1286 .}19. πολιτεία κα- 
λεῖται, ὅταν τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον 
ΠΎΤ. 1219.381. δι τί δεὶ κύριον εἶναι τὸ πλῆθος μᾶλλον 
ἢ τὰς ἀρίστυς μὲν ὀλίγυς δέ ΠΎἃ1. 1281 λ40844ᾳ. τίνων 
κύριον τὸ πλῆθος, τίνων οἱ ἄρχοντες Πδ14. 1298 "86. κύριον 
τὸ πλῆθος, ἀἰδὲ κυριος ὁ νόμος Πδ4. 1292 35. ε9.131034. 

πληθύειν. ἡὶ πόλις πληθύει ἀνδρῶν Πβ9. 1210 589. μέχρι 
ἀγορὰς πληθυύσης Ζιι83. 619316. καὶ τὸ γάλακτος πλη- 
θύνυσα τροφή Πη171. 1880 57. --- σῶμα πληθύον (Δαροδαθηθ, 
πληθῦον ΒΚ᾽ ἔτι Πη16. 1885 527. --- οὗ πληθυνειν. 

πληθύνειν, ἴταπϑ ταῖς γυναιξὶ τὸ γάλα πληθύνεται ΖΙη11. 
681 }20. πληθύνονται οἱ ὑετοί. οἱ ἄνεμοι 4] φτβά. 826 
015, 826 314. 8. 828 514. --- ἱπὸν θάλαττα ῥεύμασι πλη- 
θύνωυσα (ΥἹ πληθύνσα) μα]ϊά. 351}7. πληθύνοντα (ν 1 
Αὐυῦ πληθύοντα) κατὰ τὰς λεπτοτάτας φλέβας Ζγβά. 188 
4857. 

πλῆκτρον 

588. τὸ τῶν ὑποκριτῶν πλύθος, ἐπεισοδίων πλήθη ποά. 1449 πλήκτης ἡ λοιδορητικός ἡεβ8. 1221 14, 
816, 28. τέτταρα γένη, ἃ περιέχει τὸ πλῆθος τῶν λοιπῶν 45 πληκτικός. ὁ σκορπίος πληκτικός [ 812. 1581519. --- ΤΑ ΡΒ 
ζῴων Ζιὸ 8. 584}18., πλῆθος νεύρων. ἐντέρων, ποδῶν αἱ 
Ζμγ4. θ66 518. ὁ8. 671 "20. 8. 688 "26. 5. 680 "28, 86. 

πλῆθος ὕῤατος, θαλάσσης, ἀέρος, πνεύματος μαϑ8. 840 38. 
βι. 853 084. 8. 351519. 4. 360 452,11. 5. 862 "18. 8. 

8606 581, 8368 32. ὁ 8. 381}18 (οὔ τὸ πλῆθος ἕκαστον μβϑ8. 50 
851081). Ζιθ19. 601 "18. 8. 896 48. Ζγὸ 8. 768 085. πλῆ- 
θος ϑερμὴς ἀναθυμιάσεως μαῖ.844}28. πλῆθος τῆς ψυχρό- 
τητος, ταύτης τὴς ὀυνάμεως μὸ 8. 381511. β8. 858 528. 
ταττειν πλῆθος τῆς ὑσίας. νομίσματος. τῶν τέκνων Πβ1. 
1266}10. γ8.12719}19. αϑ. 1251 89, Ραδ. 1861 818. δδ 
πλῆθος τιμήματος Π΄18. 1297 "2. ἔχει τι πλῆθος ἡ τέχνη 
τιϑ4. 188 084, πλῆθος χρόνε μαὶά. 851 022. Ηζϑ. 1142 
415. Πβ8. 1269522. ἐν τῷ «πλήθει τῆς ζωὴς αν11. 419 
417. τὸ πλῆθος (1 6 ὁ πολιὸς χρόνος οἴ ΑὐὉ) τῶν τόκων τῆς 
τελειώσεως Ζιηά. 584 26. ὅρος μέγιστον τῷ πλήθει αὶ ὕψει 680 
μλ18. 8560 529,6. τῆς φυλακῆς τὸ πλῆθος ὦ τὸ εἶδος Ῥαά. 

γυνὴ ἀνὸρὸς φιλολοίδορον μᾶλλον ἢ πληκτικώτερον Ζιι1. 608 
510, οΥ πλήκτης. 

πλῆκτρον. 1. ρ]οοίγαμι, ἰῃδύγυμηθηΐατη 40 ΟἸἴμαγα ρϑγοῦ- 

υἱαν Πα4. 1258 088. 258. 1524}41. --- 2. α. ΟΔΙΘΔΥ, 
τὰ πλῆκτρα τῶν ὀρνίθων ΖΎβΘ.145 32. τοίεγαπίυν ἰηΐον τὰ 
πρὸς ἀλκὴν τε ἃ βοήθειαν ὀργανικὰ μόρια Ζμγ1. 661 "81. 
δ8. 684.580. Ζιδ11. 588 "1. ἐκ τῆς ἐπικτήτυ τροφῆς τ 
τῆς αὐξητικῆς Ζγ86. 14 52. γένη ἔνια τῶν ὀρνίθων ἔχ ει χὰ 
πλῆκτρα Ζιβι2. 504 "7. οἵ αἱ. 486}18. ἔχυσιν ἔνιοι τῶν 
βαρέων βούθειαν ἀντὶ τῶν πτερύγων τὰ καλύμενα πλῆκτρα 
ἐν τοῖς σκέλεσιν 2μδ13. 694 518, 17,26. ἢ πλῆκτρα τῶν 
ἀρρένων ἐχόντων αἱ πολλαὶ τῶν θηλειῶν ἐκ ἔχωσιν, ἐνίαις 
(ἀλεκτορίσι) ᾧ πλῆκτρα τινα μικρὰ ἐπανέστη Ζμγῖ. 662 
δά, Ζιδ11. 588 19, 20. (49. 631}12. ἔστι τοῖς γαμψω- 
νύχοις ὼ πτητικοῖς ἄχρηστα τὰ πλῆκτρα, χρήσιμα γαρ ἐστιν 
ἐν ταῖς πεζαῖς μάχαις, γαμψώνυχον ἅμα αὶ πλῆκτρον ἔχον 

αξεε 3 



604 πληκτροφόρος αλίνθινος 

θέν 2μδ12. 6θ94516. Ζιβ12. 804 Β7. --- δ, ρΡαπΐδ. Ῥα]1- ἑπταετὰὴς ὧν ᾧ πληροῖ: ὁ βῶς πληροὶ ἐκ μιᾶς ὀχείας εἶτα 
πυτὶ τῷ μὲν ἄρρενος ἐν τοῖς τελευταίοις ποσὶ μεγαλα ὸ Ζιζ22. 515 21, 518.85. 24. 517 Ρ20. 20. 574 820. 21. δ15 
ὀξέα εἰσὶν ὥσπερ πλῆκτρα, τῆς δὲ θηλείας ταῦτα μικρὰ ὦ 418. Ζγα4. 111 "4. αἱ πέρδικες πληρᾶνται" πληρωθῆναι βἰπι 
λεῖα Ζιδῶ. 52655 Αὐῦ. --- 6. τὰ καλώμενα πλῆκτρα ἐν ΖΎΥ. 151 516. 8. 158 510. Ζιεδ. 541 518. η4. 585 54. τὸ 
τοῖς ἔχυσι σφυρὸν Ζιγ1. 516 ΒΡ ΑΒ. οΓ851148. ς- θῆλυ ὑπὸ μιᾶς πληρῶται ὀχείας, τὸ δ᾽ ἄρρεν πολλὰ πληροῖ 

πληκτροφόρος. τὰ πληκτροφόρα τῶν βαρέων ὀρνίθων ἐστίν ΜΑΘ. 988 86. --- πεπληρώσθω (ἀθ οοπβοίθπαα ἄρατε ξεο- 
Ζιβι2. 604 9. τλθίτ 98) μχ38. 884 "29. --- τὸ ὅμοιον ταχυ πληροὶ (βδίί6- 

πλημμέλεια. ἀσέβεια ἡ περὶ τὸς θεὶς πλημμέλεια αρΊ. ἰδίθηι δθγι) ποϑά. 1459}81. --- πληρωϑὴ (σκληρωθὴ οἱ 
1251 281. ῬΙΚ) Ζιη11. 6581 528. ᾿ 

πλημμελεῖν περί τι κῷ. 392 86. ἔν τινι πιθ21. 919.381. ἐάν τὸ πλήρωμα τῆς πόλεως παρέχεσθαι, γίνεσθαι ΠβΤ1. 1267 "16. 
τι πλημμεληθὴ παρὰ τὴν τοιαύτην κίνησιν Ζμγ2. 664 "29. 18. 1284 35. δά. 1291"17. πληρώματα εἰς ἑκατὸν ναὺς 

πλημμελής. τὸ μέγιστον ἐπιτρέψαι τύχη λίαν πλημμελές οβ1858 319. 
Ηα10. 1099 "24. οὗ κθ. 89710. πλήρωσις σιτίων, ορρ ἔνδεια ᾧ 6. 810}22. πχβ1. 980 57. 

πλημμυρεῖν. εἰ πλημμυρήση ἄνεμος φτββθ. 826 "14. ῥᾷον λαμβάνοντα διεφθείρετ᾽ ἂν διὰ τὴν πλήρωσιν (τροφὴς) 
μ ν ΄ 

πλημμυρίς. ἡ ἔξωθεν πλ., ὋρΡρ ἄμπωτις μββ. 866.520. ἡ 15 ταχέως Ζμδ18. 696 082. --- μετὰ τὴν καθαρσιν ἢ τὴν 
γὴ πλημυρίσιν (Υ 1 πλημμυρίσιν) ἐπικλυζομένη κῦ. 891 328. φθίσιν ἡ πλήρωσις ἀμφοῖν (ταῖς γυναιξὶ ἢὶ τῇ σελήνη συμ- 

πλήν, ῥταθροβ. πάντα τάλλα πλήν πυρός μὸ1. 8719 815. πλὴν βαίνει) Ζιηῶ. 582 "2. ---- πρᾷοί εἰσιν ἐν εὐημερίᾳ, ἐν πλη- 
τὸ χρώματος Ζιι14. 616521. ἐκ ἄρα δοτέον ἐν παντί, ρώσει Ῥββ8. 1880 4. 
ἀλλὰ πλὴν τὸ τελευταίν νῦν ἐφ᾽ ὃ τὸ Ὑ Φθ8.263}20. --- πλησιάζειν. ὁ ἥλιος πλησιαζων ἀνάξει τὸ πότιμον, ἀποχω- 
δάνογο δχοὶρίϑηαὶ ροϊοβίαϊθ, "εἰβὶ, ργαδβθγαυδπι ἐδὲν ἄλλο9ὺὼ ρῶν ἀφήσει μβ8. 856}29. ὅταν τὸ ποιητικὸν ἡ τὸ παθη- 
σῶμα, πλὴν τὸ τῆς θαλάττης μέγεθος μβ2. 854"12. τὰ τικὸν πλησιάζωσιν (ἴαὺ ἀλλήλοις) Μθδ5. 1048 87. ὁ ἥλιος 
ζιμοτόκα πάντα πλὴν ἀσπάλακος Ζιαϑ. 491 "28. πανταχῶῦ, πλησιάζων τῷ τροπικῷ μαθ. 843 514. ὁ πολύπως ποιῶν τὸ 
πλὴν ἐν τῷ Πόντῳ μα10. 84186. οἔΖΙβΙΤ1. 606 .}88. ἐκ χρῶμα ὅμοιον οἷς ἂν πλησιαῖζν λίθοις Ζιι81.622 10. οὗ ε9. 540 
ἔστιν ὀφθαλμός, πλὴν ὁμωνύμως Ψψβι. 412}21. οἵ Πη1. 418. Ζμδ2. 6171 08. πλησιάζειν ἀλλήλοις Φθ1. 251 58. σα4. 
1828510. πλὴν ὅτι κατὰ τὸ ἀνάλογον ΖωβΊ. 662 024.}5 1844.520. πλησιάζει πρὸς ἡμᾶς ΟβΙ18. 295 386. --- οἱ ἐδὲ 
πλὴν ὅσαι Πε8. 1809 530. πλὴν καθ᾽ ὅσον κα. 400 "8. πλὴν τὰ μέτρια πλησιάζυσι τοῖς ἡδέσιν ἡεγΎ 3. 1280 520. --- 
ὅσα μή, ρἰθοπδδίίοα δἀάϊία ποραίίϊοπθ Ηδϑ. 1134 "80. πλησιάζειν τινι. ἃ6 οοἶζα. ἀναγκαῖον (τὸν πολύποδα) κατὰ 
πλὴν εἰ ψα2. 4056 09. Πεδ. 1305 514. [12. 1488 35. πλὴν τὸν ὑστερικὸν πλησιάζειν Ζγα15. 120}82. ς ἀδὺ τὰ μαλάκια 
εἰ μή, ρἰθοηαβίθθ δὰὰϊῖα περϑιίομθ Αα 27. 48 389 ῇσ. τὸν αὐτὸν τρόπον πάντα πλησιάζυσιν ἀλλήλοις Ζιεθ. 641 2. 
Γαῖ. 828 "27. ψαβ. 4068. πλὴν ἀλλ᾽ ἥ ΜΑΙ. 981 18.290 ὁ ἔλαφος πλησιάζει ἄλλαις Ζιζ29. 518 Ρ12. πλησιάσαι γυ- 
-- ἱμάθ πλήν ὑγδηβὶῦ δὰ {ἰπιϊϊδηάϊ οὐ ἀδβηϊθπαϊ ροϊοϑία- ναικί πὸ10. 8711}12. γυναῖκες πλησιάζυσαι ἀνδράσιν ΖΎΎ!. 
ἴθτα, τὸ στερητικὸν τὸ κατὰ μέρος ἐν ἅπασι τοῖς σχήμασι 1505835. Ζιη4. 584 380. δἰπ6 ἀαΐ, ἀθ πιατίδυβ Ζιεῖά4. 546 
δείκνυται, πλὴν ἐν μὲν τῷ πρώτῳ ἅπαξ, ἐν δὲ τῷ μέσῳ 426. [81δ. 1681 }11, ἀ6 ἔδπιϊηἷβ Ζγα 19. 1721 Ῥ4ὅ. Ζιη4. 
ἢ τῷ ἐσχάτῳ διχῶς ᾧ τριχῶς Αα26. 42.089. οἵ τηθ.119 884}28, ἄθ υὐτίβηαιμα Ζιεῶ. ὅ8921. Ζγα!8. 724 81. 
22, μα18. 850}82. Ζιβ8. 602 "4, 7. Ζμα!. 641510. Ηδϑ. 55 πλησίασμα (Υ]Ἱ πλῆσμα ΒΚ) Ζιζ28. 671 380. 
1121 315. ΠγΎ12. 1288 421. Ραᾳ12. 1872 ΡΥ. --- Ἰἰπιϊαπαὶ πλησιασμὸς φοβερὰ ὁ κίνδυνος Ῥβδ5. 1382 382. --- ἴδιαι 
Υἱ πλήν οὐΐδπι ἰΐδ ἀδυγρδίαγ, αὖ ρΘΟ]ΔΓΘτὰ Θπυποίυϊομοπι φωναὶ πρὸς τὴν ὁμιλίαν ἢ τὸν πλησιασμὸν (εἴ πλησιάζειν 
οτάϊαϊαν, νϑίαιὶ παραπλησίως ἀπεφήναντο. πλὴν τήν γε κό- Ρ604}27) Ζιδϑ9. 586 51δ. 
μὴν ἐκ ἐξ αὐτῷ φασὶν ἔχειν μαθ. 84851. οΓ14. 3561"28. πλησίον εἶναι τῶν ἄστρων, τῆς γῆς μαϑ8. 840 527, 329. 11. 
τιά.16634 ΥΖ. β8.110.382. ψαϑ. 405 51δ. Ζια15. 4984 8417}29 4]. πλησίον εἶναι, γίγνεσθαι, ορρ πόρρω, πορρωτερον 
Ῥ21. 17. 496.519. β8. δ02 320, 26. 68. 6892 026. ζ15. 669 ΠεΤ. 1801}21. μαϑ. 846}22. οἱ πλησίον τόποι Ζγα 30. 
580. Ζμδι. 616 327. ποῖ. 1441}18. ΜΘ. 1015 "82. Πὸ 128 21. πλησιαίτερον τῷ πρώτυ σώματος ΟΒβ!1 3. 292 
15. 1299 "δ. Φγά. 208 36. ρδ0}10 1 θδγίαβ φτβῶ. 824816. 42, πλησιαίτερα ἡμῶν εἶναι Ζμα ὅ. 8646 52. ὕλη χρῶνται 
8. 82557. 4. 825 Ῥ2δ. πλησιωτέρᾳ φτββ. 82120. τὸ πλησιαίτατον ΟβΙ12. 

Πλήξιππος ὁ ̓ Αντιφῶντος Ῥβ2. 1379 "15. 4 291}33. -- ὁ πλησίον, οἱ πλησίον, τῶν πλησίον τινές, νο]αιὶ 
πλήρης, α βθῃ πλήρης πυρός, σώματος, στοιχείων 8] μα 8. δεσπόζειν τῶν πλησίον, παριέναι τῷ πλησίον, πατάξαι τὸν 

8839018, 28, 3401, δ, 37, 841 212. Ζιζ1 δ. 699 "24. Ζμβ πλησίον Πη2. 1824 Ῥ25 (οὗ βγη ὁ πέλας Ρ5). 8. 1825 381. 
10. 656}15. γά. 666 85. ὁ 8. 6781 αἱ. οἱ κυνοραϊσταὶ 6. 13271, βΊ. 1261 825. δά. 1291 821. Ῥα11. 1371 δά. 
ἤδη μυ πλήρεις εἰσίν Ῥβ20. 1398 580. --- δε ὠὰ πλήρη Ἠε9. 1184 25. 18. 1187 δ1 8]. 
μβϑ8. 359"14. πορφύρα πληρής, ορρ κενή Ζιε1δ. 547 382. 80 πλησιόχωροι θ109. 840 "6. 
ψῆφοι πλήρεις, ορρ τετρυπημέναι ἢ 424. 1848}9. 425.16548 πλῆσμα. (ἡ θήλεια ὄνος) δέχεται, λαμβάνει τὸ πλῆσμα Ζιζ 
"48. σελήνη πλήρης μγῦ. 816}26. ἔχειν πλήρη τὴν ἐπιθυ- 428. 5117 380, 82. 
μίαν ἡἠεαδ. 1215}18, τὸ πλῆρες τέλειον ἐστι 108. 1495 πλησμονή. πλησμονῆς ἀπαλλαγῆναι Ζικδ. 686 580. ἐν πλη- 
58. τὸ σύνολον σῶμα συνέστηκε πραξευΐς τινος ἕνεκα πλή- σμονὴ Κυπρις πι41. 896 824. 
ρυς Ζμαδ. 645511. --- τὸ πλῆρες ἡ τὸ κενόν (Πεπιοοτ) 6 πλήττειν. ὁ μὲν ἰατρὸς ἰᾶται, καὶ δὲ χεὶρ πλήττει Φε!. 334 
ΜΑ4. 985 δ. γὅ. 1009 828. 488. --- πληγεισῶν τιν φρενῶν (ὁ γέλως συμβαίνει) ΖμΎ 

πληρϑν. αἱ κοιλίαι πληρῶνται ὕδατος μβ8. 866}12 (εἴ τόποι 10. 678 328. πληγῆναι, ΟΡΡ πατάξαι ἩΗε7. 1182 48. Ρα18. 

πληρύμενοι μα 18. 851 34). πληρῶσθαι τροφὴς Ζμὸδ. 680 1871321. ἀἰθϑὺ κολασθῆναι Ἠεβ. 1182 029. πληγῆναι ((]- 
588. Ψυχὴ πληρυμένη μένας (ἀρυαὰ ΑἸοϊά4π.) ΡῪ 8. 1406 ταῖῃ6), δοπὶ πατάξαι μγΎ1. 871 "14. --- τὸν ᾽Οδυσσέα πλη- 
42. τοῖς ἔξωθεν λόγοις πεπλήρωκε τὸν λόγον Πβ6. 1264 δ᾽ γῆναι ἐν Παρνασσῷ ποϑ. 1451 326. 
089. --- πληροῖ ὁ ἵππος ἐκ ἐν τεταγμέναις ἡμέραις" ὁ ὀρεὺς πλίνθινος. ἡ οἰκία πλινθίνη ἀλλ᾽ ὁ πλίνθοι ΜζΊ. 1038 519. 



αλίνθος 

πλίνθος. πλίνθοι ὕλη οἰκίας Φα. 188 515. Ζμαδ. 645 584. 
βι. 046 .321. πηλός, ἐξ δ᾽ γίνεται πλίνθος ὀστρακωδὴης φτβι. 
822 818. 

Πλοάς, λόχος Δακεδαιμονίων 498. 1569 828,26. 
πλοῖον. ναυπηγικὴς πλοῖον (τὸ τέλος) ΗαῚὶ. 1094 39. πλοῖον 

ἑλκαδικόν, λεμβώδες, ἀπήδαλον Ζπι10. 710.19, 81, 8. πλοῖα 
ἱππαγωγά, στρατηγικα 5811. 161 2.39. πλοῖα στεγανά, τὰ 

πλοῖα ῥεῖ ἢ 518. 1563 39, 8. τὰ τῶν πλοίων ἐκλελυμένα 
Πζρ. 1820 081. πλοίν ἀνατροπή. σωτηρία Φβ8. 195 "14. 
Μὸ2. 1018 "14. πλοῖον ἐν τὴ θαλάττῃ “μετρίως ἔχον ἢ τὸ 
πλευττικῶς ἐν τοῖς ποτα μοῖς ἐλίγυ καταῦννει μ8. 8598. 

οἵ πκγϑ. 981 9, ἀποσαλεύυσιν ὥσπερ πλοῖον ὅταν χειμὼν 
ἦ Ζμ59. 685 585. πρὸς τοῖς πλοίοις γίνεται. (τὰ ὀστρακό- 
δερμα) ΖγΥ11. 168 827. ---- ποὺς κινεῖται ὁ ἐν τῷ πλοίῳ 
καθήμενος, τῷ πλοία θέοντος Φζιο. 440 519. εἰ ὅτως ἐντε- 18 
λέχεια τὸ σώματος ἡ ψυχὴ ὧς ὅπερ πλωτὴρ πλοίν ψβι. 
418 89. 

πλοκή. τὰ ἀπὸ λύων ξυόμενα μαλακά ἐστι ὼ ἡ δέχεται 
πλοκήν Ζγεϑ8. 188 512. ὅμοιον γίγνεσθαι τὸ ζῷον τὴ τὸ 

ὀικτύν πλοκὴ Ζγβι. 184 320, ὙΤΑΙῸΡ ἀθ δὰ Ρ 287. --- 30 
πλοκή (ἐγβροθάϊαθ), ορΡ' λύσις πο18. 1450 39. 

πλοαίζειν. θηρεύυσι τὸς ἐν τοῖς ποταμοῖς ἰχθῦς πλομίζοντες 
Ζιθ20. 608 81. 

πλόμος. ἀποθνήσκυτιν οἱ ἰχθὺς τῷ πλόμῳ Ζιθ20. 602 }81. 
πλῦς. ἐκ τῶν ,ἢαναθηναίων (9 μετὰ τὰ Ε1 8) ὁ πλῆς Ζγα 18. 35 
1242. κώπαις ποιεῖσθαι τὸν πλὴν Ζπ10. 710. 320. λογί- 
ζεσθαι τὺς πλῶς αὶ τὰς ὁδύς μβδ. 862 528, 19. --- δεύ- 
τερος πλῶς Ηβϑ9. 1109 "86. Πγ18. 1284 ν19, οὗ παροιμία 
Ρ570.522. 

πλύσιος. οἱ πλύσιοι, Ρδγβ οἰν εϑεῖ5, ὉΡΡ ἄποροι, πένητες, δὴ- 50 

μος, δομὶ οὖ ἀϊΐϑὺ εὐγενεῖς, ἐλευ θεροι, πεπαιδευμένοι 1137. 
1266}8. γ12. 1288 317. 18. 1288 381, 82. δ4. 1290}2, 

8,14. 6. 1298 38. 11. 129581. 12. 1297812. 15. 1299 

526. ε4. 18041. --- τί σοφία (τῇ σοφίᾳ ΒΚ, οοἀά) πρὸς 

τὸ πλιίσιον Ἴεη10. 1348 084, 
πλυτεῖν ἐν τίνι ἐστίν Ῥαδ. 1861."28. ορρ πένεσθαι Πὃ 4. 

1291 "1. ῥάδιον πλυτεῖν τοῖς φιλοσόφοις ΠΑ11. 1269517. 
πλουτεῖν νομίσματος [1α9. 1261 "18 (βγη εὐπορεῖν "1 5). ---- 
οἱ πλυτῶντες ρ8. 1424524. --- πλυτεῖν (οτὶ βογίδθπάυπι 
πλυτίζειν) ΠΒ11. 1218 519. 

πλυτίνδην αἱρεῖσθαι Πβ11. 1218.524, 26. δΊ. 1298 "10. 
πλῶτος, ἀοῖ Ραδ. 1861"12-35. 6. 18362018. β16. 189151. 
Πα. 1256}80 (πλῆτος ἀληθινός), 86. 9. 1251 08, 17 (εἴ 
Ηβοϊκοσ, σὰς ΝΚ ΕΠῸ 1868 ρΡ 18 54). πλότε μέρη τίνα 
Ῥαδ. 1861512. Πβι. 1267 11. οἰκονομικῆς τέλος πλῶῆτος 46 
Ηα!ϊ. 1094 "9. ὃ πλῶτός ἐστι τῶν χρησίμων Ηδ1. 1120 45. 
πλύτυ ο᾽ ἀθὲν τέρμα (ϑοῖου ἦγ 18. 11) Πα8. 1256 588. 
πλύέτῳ ποῖα ἕπεται ἤθη ῬβΙ186. --- ἐλυγαρχίας ὅρος πλῦτος 
ΠΡ8. 1294511. Ηε6. 1181 328, ὑπίναγβθ 4080 δἰξ πλύτυ 
τνἷβ ἴῃ σϑῦυβ ρυ]οἰ8 Πβ9. 1269 "24. γ8. 1279 "40. 9. 50 
1280 57. 18. 1288 Ρ1δ, 1284 27, ὁ 4. 1291 Ὀ28. 7. 1298 

818. 8. 1294 820, 22. 1]. 1295}14. 12. 1296}18, εδ. 1808 

ὑ16. ζ2. 1317 089. --- διὰ τί ὁ πλῶτος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
παρὰ τοῖς φαύλοις, ἐστίν πκθβ. 960 086. 

Πλύτων ὅπε ἁρπαγὴν ἐποιήσατο τὴς Κόρης θ82. 886}21. 

πλύμα (ον Ρὰγ 419). τὸ πλύμα τῶν ἰχθύων Ζιὸ8.5845327. 
πλύνειν. πλύνει μὲν τὸ γλυκύ, ῥύπτει δὲ τὸ πικρόν πχγ40. 

983585. σπήγγοι ἀπλυσίαι (καλῆνται) διὰ τὸ μὴ ὶ δύνασθαι 
πλυνεσθαι Ζιε16. 549 Δ4 (οΥ Οτἶδδβ Π| 864). τὴν ἄμμον 
πλύναντας καμινεύειν 848. 888 "26. [348.1634.58,10. 

πλυντικός. πλυντικὸν ἢ ῥυπτικὸν ἐγχύμνυ Ἑηρότητος αιδ.44881. 

Ν, 
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πνεῦμα 

πλύντρον. ἐνίοις τῶν , πνευματικῶν ἰχϑιίων (οὔ ἰχθύς Ρ 853 
459) πλύντρω ὄζει ἡ ἡ γονὴ πὸ9. 880 827. 

πλύσις. ἡ ὀσμὴ οἷον βαφή τις ἢ πλύσις αἰδ. 445 314. 
πλώειν. δάκρυ πλώειν (Ηοπι τ122) πλὶ. 958 "12. 
πλωτῆρες Πζρο. 1820 "86. Ρβ20. 1898 "7. Ηθ11. 1160"1ὅ. 

τῶν πλωτήρων ὁ μὲν ἐρέτης ὃ δὲ κυβερνήτης ὁ ὁ δὲ πρωρεύς 
ΠΎΘ. 1279 27,20, 84, 7. οἱ πλωτῆρες οἱ ἐπὶ τὴς ᾿Αργῶς 
Πγ18. 1284 825. ὁ πλωτὲρ ἐντελέχεια πλοία, κινεῖται ἐν 
κι μένῳ ψβι. 418.249. α8. 406 86. 

πλωτός. τὴν γὴν Θαλῆς φησὶ πλωτὴν εἶναι ὥσπερ ἔύλον 
ΟβΙι3. 294 480. ἐκ ἀεὶ ταὐτὰ ὅτε χερσεύεται τῆς γῆς ὅτε 

πλωτά ἐστιν μα] 4. 858 826. πλωτὸς ἅπας ὃ τόπος γενό- 

ἕνος μα14. 852 "25. --- ποτα μοὶ πλωτοί θ84. 886 582. ---- 
ἔξων πλωτόν, δαϊπιαὶ παΐϑῃβ. ταὶ πλωταί͵ ἀϊδθὲ τοὶ πεζα, ταὶ 

πτηνά Ζια1. 4881. Μλ10. 1075316. Πα11. 1258}19. 
ὁμοίως γίνεται, ΘογΆτα συνδυασμός. ὀλιγοτόκα ἢ πολυτόκα, 
ἔμβρυα. οευϊ! τῶν ἐμβρύων Ζιη18. 586 821. οἵ ζ18. 511 
58. ε8. 542 524. Ζγδ4. 1111]. βι. 1468 .528. 6.148}84. 
κοινωνῶνθ᾽ ὕπνυ υἹ. 404 15. δὰ τὰ πλωτα ταΐετίυν τὸ 
τῶν ἰχθύων γένος Ζιαὶ. 488 55. --- οἱ πλωτοὶ τῶν ὀρνίθων, 
ΔΥΘΒ δαυδίϊοδο Ζμδ12. 694 57. ἀϊβὺ ἄυο βθμογα. Ζμδι2. 
694 "2. οἵ Ζιβι2. 8047. τοίθγαπίαν ἰπίον τὸ μὴ πτητικα' 
Ζπιο. 110 32. τὰ πλωτὰ ὼὸ στεγανόποδα Ζμγὶ. 662 δ10. 
δ12. 69415. ΖΙβ12. 504 31. πᾶσι τοῖς πλωτοὶς ἄχρειον 
τὸ ὀροπύγιόν ἐστιν Ζπιο. 1710 518. --- οἱ πλιυτοί, Ρἶδ6 68 

αὶ ναρβηίαγ, Ζυρββοιιο Ζιθ80. 601 "26 Αὐὐ. οὔ 51 458. 
ὁρρ τὰ μόνιμα Ζιιδ1. β2ι 58, Μ 286. Βοβδ ἂσ ΡΒ 298. 

πνεῖν.᾿ νότος ἔπνευσε μέγας μα1. 8451. --- ἐκ τῷ αὐτῷ 

θερμὸν ἡ ψυχρὸν ἡμᾶς πνεῖν πκς 48. 945 "16. οὗ Ζιθ24. 
θ04}9. 

πνεῦμα. 1. βαῖαβ, νϑηΐυΒ. ἔστιν καὶ φλὸξ πνεύματος ξηρὰ 
ζέσις μαά. 841 ν22, -- πνεῦμα. 5 ἀήρ αιδ. 448 "4, δ. 
οἵ Ζγβ2. 1835 10. ὁ ὁ ἄνεμος. πνεῦμα λέγεται κά. 8394 9. 
ἔστι πνεῦμα ῥίσις συνεχὴς ἐπὶ μῆκος ἀέρος μδϑ. 881 329. 
τὸ πνεῦμα κίνησις ἀέρος, σύνωσις ἀέρος τὸ δ. 121.54. ζ8. 
146029., πχς3. 9401. 84. 944 826. ΧΎΙῚ. 982 080. εΕ117. 

88216. περὶ ἀνέμων ὼ πάντων πνευμάτων μα 18. 849 
412. περὶ πνευμάτων μβ4-6. μάλιστα τῶν σωμάτων τὸ 
πνεῦμα κινητικόν μβ 8. 80681. πνεῦμα γίνεται λαμπρόν 
μβε. 8618. πνεύματα βίαια κα. 895 ."6. 171. 1477 316. 
πνεῦμα ὥριον μχΊ. 8517. 18.1478 328. πνεῦμα ἐξα.- 
σιον πκς86. 944 Ὀ20, κῦφον πα24. 862 329. κοά2. 945816, 

ψυχρόν πκχς 48. 948 "8. συγγενὲς πνεῦμα εὔκρατον ἐν τὴ 
γἢ κά. 395 }81. τὸ πνεῦμα ὅταν ἔχη νοτίδα ακ 802 "20. 
πνεύματα βόρεια, νότια πδ8. 1290514,.18. η16.1 88 δ, 
τὰ πνεύματα περιίσταται ἢ εἰς τἀναντία ἢ εἰς τὰ δεξια" 
ἡ τῶν πνευμάτων περίοδος πχςϑ81. 948 "28, 944 ΓΡᾺ 55. 946 
ν29. 12. 941] δι. ἄρχεται τὰ πνεύματα ἣ περὶ ἕω ἢ περὶ 
δυσμας" πνεύματα ἑωθιναί πκὸ 4. 988 328. κς88. 944 811. 
8ὅ. 944 382. 21. 942 ὕ8, 8: 54. 946 "85. πίπτει τὰ πνεύ- 
ματα πκς8. 940 "18. τὰ πνεύματα τὰ ἀπὸ τῶν ποταμῶν 

ἀπὸ τὴς χύρας ἀποπνέοντα, ακϑ800 “12. πότερον τὸ πνεῦμα 

ἀπὸ πηγὴς τινὸς φέρεται ὥσπερ τὸ ὕδωρ πκςϑ86. 944 νά. 
πνευμάτων ὄντον Ζιδ4. 5830517. κατὰ πνεῦμα προσιόν- 

τες ϑηρεύυςιν Ζιὸ 8. 585 519. --- πνεύματα εἱ ΒΖ (ῥεύματα 
ΒΙΩ πκγ. 982 318. 

2. ϑρ για. τοδρὶγϑῦῖο. ἡ ἐν τῷ πνεύματι φύσις Ζγβ3. 
186}81 Αὐν. τὸ πνεῦμα τὸ διὰ τὴ στόματος φυσιύμενον 
μβ8. 8607}"1. ἐν τῷ πνεύματι, αὐτῶν (τῶν πεζῶν καὶ ἢ τῶν 
ἀέρα δεχομένων. ὅσα ἐν τῷ ὑγρῷ διατελεῖ τὸν πλεῖστον 
χρόνον) ἐστὶ τὸ τέλος τῷ ζῶν Ζμγθ. 6609.518. ὁ πόνος 



606 “νεῦμα 

γυμνάζει τὸ πνεῦμα Ζγδθ. 1151. τὸ πνεῦμα κατέχειν 
Ζιηϑ. 581 "4. ι48. 631 827. ανά. 4172 285. ἀνάγκη ζατα- 
σχόντας τὸ πνεῦμα προΐεσθαι τὴν γονήν, ἐκ τῷ πνεύματος 
συνισταμένυ ἀποσπερματίζει ,Ζγα 6. 118."8..30. 7128 510. 
εἴ β4. 181 080- 86. ἕλκειν τὸ πνεῦμα, 570 ἀναπνεῖν ανϑ. κ 

41|ι 427,26. διὰ τί ὅτε συντείνυσιν ὅτε κατέχυσι τὸ πνεῦμα 

γίνεται ἱδρώς, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνιεῖσιν πβ1. 866 }9. (γυναῖκες) 
δυστοκῶσι μᾶλλον αὶ ἐὰν μεταξὺ ἀποπνεύσωσιν ἀποβιαζό- 
μέναι τῷ πνεύματι Ζιη9. 581 85. ἐνεργεῖ δὲ ὼ τῷ πνεύ- 

ματι ἀνατετμημένος ὅλος Ζιβιι. 808 "28 Αι. τὸ τῷ τὸ 
᾿ πνεύματι ἐργάζεσθαι τὰ πολλὰ εἰκὸς ὡς ὀργάνῳ Ζγεϑ.1 89 
ν8, 611. τὸ πνεῦμα θερμὸν ὼ πυκνόν Ζιθ238. 604 5171. τῷ 
πνεύματι (καταχρῆται ἡ φύσις πρός τε τὴν θερμότητα τὴν 

ἐντὸς ὡς ἀναγκαῖον ὴ πρὸς τὴν φωνήν Ψββδ. 420 920. διο- 

βίζεται τὰ μέρη τῶν ζῴων πνεύματι Ζγβ6. 141 0817. ἐν 16 
ταῖς εὐρυχωρεστέραις, τὸ πνεῦμα πλεῖον ὼ ἐνισχύει μᾶλλον" 

ὁ πλεύμων) ποιῶν εὐρυχωρίαν τῇ εἰσόδῳ τῇ πνεύματος διὰ 
τὴν αὐτὸ σομφότητα ΚῚ τὸ μέγεθος, αἱ ομένυ μὲν γὰρ 
εἰσρεῖ τὸ πνεῦμα, συνιόντος δ᾽ ἐξέρχεται πάλιν ἱκανὴ τροφὴ 
τῷ σώματι καὶ καὶ ἐκ τὸ πνεύματος (ΥἹ σωματος) ὑπομένυσα 20 
ὑγρότης ἅμδα. 861.529. 5. 682 525. γ8. 66915, 11. ὁ 
φαὶ ρυγῈ τὸ πνεύματος ἕνεκεν πέφυκεν Ζμγ8. θ6θ64 317, οὗ 

18, Ὁ27. δι᾽ ἕ (αὐλῶνος) μεριεῖται τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς 
ἀρτηρίας εἰς τὰς σύριγγας Ζμγ3. 664 221. οὗ δ 11. 691 
527, Ζια 16. 495 ν9. (οἱ ἀπὸ τῆς καρδίας πόροι) διὰ τὴν 25 
σύναψιν δέχονται τὲ πνεῦμα ᾧ τὴ καρδίᾳ διαπέμπυσιν 
Ζια11. 490 882 (ΚαΖι 48,9. ϑρτρὶ 324). ἡ τὸ πνεύματος 
ἀρχὴ ἐν τῇ καρδίᾳ υῶ. 4566 47. διὰ τὸ μὴ καταψύχειν ἱ ἱκα- 
νῶς τὸ εἰσιὸν πολλάκις τὸ πνεῦμα συμβαίνει σπὰν αν ὅ. 
4182. -- (τὸ τῶν ἀρρένων αἰδοῖον) ἔκτασιν ἔχει ἢ πνεύ- 80 
ματός (Υ] πράγματος) ἐστι δεκτικόν Ζμδιο. 689 480 

(Ε 816, 85). ἐν τὴ τὸ ἡβΉ σφε: ἐξόδῳ πρῶτον μὲν ἡγεῖται 

πνεῦμα" (δηλοῖ. δὲ αὶ ὴ ἔξοδ' δος ὅτι γίνεται ὑπὸ πνεύματος" 
ἐθὲν γὰρ ῥιπτεῖται πόρρω ἄνευ βίας πνευματικῆς) Ζιητ. 
586 516. οἴ πλὶ. 958 258, 838. ΗλΓνΟΥ 296, 800. σπέρμα 85 
παχὺ ὼ λευκὸν διὰ τὸ μεμίχθαι πνεῦμα, ἔστὶ τὸ σπέρμα 
κοινὸν πνεύματος Ἂ, ὕδατος, τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν τῷ 
σπέρματι ὸ ἐν τῷ ἀφρώϑδει πνεῦμα Ζγβ2. 180 49,1. 8. 

186 087. ταῖς ἐξόδως αὐτῶν ἠθροισμένῳ τῷ πνεύματι συνεκ- 
κρίνυσι Ζγβά. 181 085. -- ἐγκατακλειόμενα τὰ πνεύματα 4“ 
ποιεῖ τὸν πόνον (σφακελισμόν) Ζμγϑ9. 612 438, οὔ νά, ἐν 
τάτῳ (τῷ νόσηματι τῷ σατυριᾶν) διὰ ῥεύματος ἢ πνεύματος 
ἀπέπτα πλῆθος Ζγὺ 3. 168 085 (οἴ Οτῖθδβ [Ν᾽ 662). ἡ τῷ 
πνεύματος χαθεξις ποιεῖ τὴν ἰσχυὴν τοῖς πονῶσιν, ὃ συμβαίνει 
ὺ τοῖς παιδίοις ὀιατεινομένοις Παϊτ. 1886 4898. οὗ νῷ. 456 45 
416. τὸ σύμφυτον πνεῦμα, τὸ ἔσω; τὸ θύραζε (οἵ Μ 412. ) 
Υ σύ φυτος. τὸ σύμφυτον πνεῦμα ὑπαρχει φύσει πᾶσι Ἂ 
ὸ θύραθεν ἐπεισακτόν ἐστιν" πάντα ζῷα τῷ συμφύτῳ 

πνεύματι τῷ σιύματος ὥσπερ κινεῖται Ζμβιθ. 659 518, 17. 
τοῖς μὴ δεχομένοις πνεῦμα ἐν τῷ ἀνάλογον τὸ σύμφυτον ἐ0 
πνεῦμα ἀναφυσωμενον Χ συνιζάνον φαίνεται υϑ. 456512. 
τὰ μὴ ἔναιμα ὦ τῷ συμφύτῳ πνεύματι δύναται κατα- 
ψύχειν. Ζμγθ. 669 ΑΙ, πνεῦμα ἔχει τύτων (φίβοΐιπι) ἕκα- 
στον, ὃ προστρίβοντα ὼ κινᾶντα ποιεῖ τὰς ψόφυς" τὰ ἔντομα 
ψοφεῖ τῷ ἔσω πνεύματι. αὶ τῷ θύραζε" τῶν τεττίγων τι δ5 
γένος ψοφεῖ τὴ τρίψει τῷ πνεύματος, τὸ ἔσω πνεύματος 
(8 Π 861)" ομβῶντα φαίνεται τῇ τρίψει τὸ πνεύματος 
προσπίπτοντος πρὸς τὸ ὑπόζουιμα" ὑπὸ τῆς τρίψεως ἐγκα- 
τακλείεται πνεύμα Ζι89. ὅ88 828 Λυῦ, 4 ΑὐΡ, 9, 11. νυ. 
4586 519. Ζγβ2. 185828. τὸ πνεῦμα τὸ σύμφυτον ἐνταῦθα 580 
(ἐν τῇ καρδίᾳ ἢ ἢ ἐν τῷ ἀναλογον) φαίνεται ὄν Ζκ10. 1708 

πνευματώδης 

416. λέγυσι τὰ πνεύματος διαπορευθέντος τὸς μυκτῆρας 
ἀναρραγῆναι" ἐάν διικνῶνται αἱ ὀσμαὶ πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ 
θύραζε κάτωθεν ἀϊ ἄνω" ἡ ὄσφρησις ᾧὶ ἡ ἀκοή, πλήρεις συμ- 
φύτυ πνεύματος μαι. 640 15. Ζγβδ. 1418. 6. 1448. 
ὁ πόρος τὴς ἀκοὴς, ἐπεί ἐστι τὸ αἰσθητήριον ἀέρος. ἑ τὸ 
πνεῦμα τὸ σύ φυτὸν ποιεῖται ἐνίοις μὲν τὴν σφυξιν τοῖς δὲ 

τὴν ἀναπνοὴν Ὁ εἰσπνοήν, ταύτῃ περαίνει" ἅμα κινθντος τῇ 
ὀργάνυ (τῆς ἀκοῆς) τὸ πνεῦμα" τὰ ὦτα πληρῦσθαι δοκεῖ 
πνεύματος Ζγεξ. 181824, 838, 85. --- τὸ πνεῦμα Ὰ τὸ συμ- 

ῴφυτον πνεῦμα ἰπ ᾿ἰΌτο πν-. (εἴ ΡμΠίρρϑοι ἡλη 54. Βοβο 
"ἰὸν οσὰ 167. ΒρΥΡῚ 1822.) τίς ἡ τὸ ἐμφυτα πνεύματος 
δια μονή; τὸ σύμφυτον πνεῦμα ὁι᾽ ὅλες ὸ ἀρχὴ ἀπὸ τὸ 
πνεύμονος 1.4811, 21. 8. 482 488. ἡ αὔξησις ὼ τροφὴ 

τὸ ̓ πνεύματος" σῶμα ὑπὸ σώματος τρέφεται. τὸ ὁὲ πνεῦμα 
Αθῆνι ἐν τὴ κινήσει τὴ τῷ πνεύματος ἐκθερμαίνεσθαι τὴν ρον 
φήν 2 .482 'Δ27, 481 4. 1.481 410. εἰ μὴ ἐδεῖτο ὼ τὸ 

ὑγρὸν πνεύματος" ἢ τὸ πνεῦμα ὑγρὰ" ἄτοπον τὴ τὸ πνεύ- 
ματος χώρᾳ τὸ θερμόν ὅδ. 484 "8, δ. τρεῖς αἱ κινήσεις τὸ 
ἐν τῇ ἀρτηρίῳ πνεύματος ἀναπνοή, σφυγμός, ἡ τὴν τροφὴν 

ἐπάγασα ἀ, κατεργαζομένη 4: 482 14. τὸ πνεῦμα τὸ ἐχ 

τὴς ἀναπνοὴς͵ φέρεται: εἰς τὴν κοιλίαν" πόρος ἐστὶ παρὰ τὴν 
ὀσφύν, δι’ ὃ τὸ πνεῦμα ὅ. 488 518, οὗ 25. τὴν ἀρτηρίαν 
μόνον εἶναι δεκτιχὴν πνεύματος" ἐκ ἂν ν ὀόξειε κινήσεως ἕνεκα 
τὰ ἀστᾶ, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ νεῦρα ἢ τὰ ἀναλογον, ἐν ᾧ 
πρώτῳ τὸ πνεῦμα τὸ κινητικόν. ὅ. 488 518, 18. 8. 4858 "1. 
᾿Αριστογένης οἴεται τροφὴν ἢ τὸ πεττόμενον ἃ τὸ ἀέρος ἐν 
τὰ πνεύματι 2. 481 429. -- πνεῦμα, ἴῃ Ζκ. πάντα φαί- 

νεται τὰ ζῷα αὶ ἔχοντα πνεῦμα σύμφυτον ἡ ἰσχύοντα 
τότῳ" τίς ὴ σωτήρια τὸ “συμφύτυ πνεύματος" πότερον 
ταὐτὸν ἐστι τὸ πνεῦμα ἀεὶ ἢ γίνεται ἀεὶ ἕτερον" ἡ τὸ 
πνεύματος φύσις Ζκ10. 708 "10, 11,16,.21 (εῇ Ἐοβο "Ὁ 

ογσὰ 16. 166). -- λέγεται δὲ ᾿ ἑτέρως πνεῦμα ἥ τε ἐν 
φυτοῖς ἃ ζῴοις ἡὶ διὰ πάντων δικυσα ἔμψυχές τε ὦ γὸ- 
νιμος ὑσια κά. 894010 Καρρ, Ηοβθ λυϊὰ 98. --- πνεύματα, 
βίγδρί δι νϑηΐγὶ8 πχζϑ. 948 25. πνεύματα οἱ ΒΖ πκγὅ. 982 

818 (ῥεύματα ΒΙΩ. 
πνευ ματικός. 1. ἐκ τῶν πνευματικῶν ὑδατώδη, ἐκ δὲ τῶν 

τοιώτων τὰ γεηρὰ συνίσταται μὸϑ. 8580 828. ἡ πνευματικὴ 

ἣ ὑδατυΐδης ἐστὶν ἡ ὠμότης μ8. 880.329. --- 2. ἐπὶ τι 
πνευματικῷ μορίῳ τὴν ἀρχὴν εἶναι τῷ αἰσθητηρίν τῷ τῆς 

ἀκοὴς Ζγεῶ. 181381. ὁ πνευματικὸς τόπος πλγ5. 962511. 

ἄνευ βίας πνευματικῆς Ζιηῖ. 886 517. πνευματικῶν γένος 

μένων τῶν ὑστερῶν Ζιηά. 584 922. ἄμφω πνευματικά, καὶ 
ὁ οἶνος ἢ ἡ 1 μέλαινα “χολή πλὶ. 958 485, 968 24, πνεὺ- 
ματικαὶ κινήσεις, περίττωμα πνευματικόν πιη1. 916}4,6. 

7.911.320, 22. ἔνιοι τῶν πνευματικῶν ἰχθύων πὸ 39. 880 
496, οὗ ἰχῤύς. Ρ 352 359. 

πνευματοποιεῖν πκὸτο. 987 8ὅ. 
πνευματῶν. τὸ θερμὸν πνευματοῖ τὰ ὑγραῖ, τὸ ὄξος. ἐπνευ- 

μάτωσε τῇ θερμασίῳ πλζϑ8. 965 089. λγδ. 962 48. τὸ ὑῥγρὴν 
πνευματῶται ὑπὸ τὰ θερμᾷ αν20. 419 581. ΟὙΪ. 80514. 
Ζγγά. 155519. πλγ15. 968518. δ. 962 49, χς δ. ϑ4Ὁ 
422, καϑ. 927 5317. τὸ σπέρμα τῆς γονὴς διαλύεται ᾿ 
πνευματὅται Ζγβ38. 18178511. ἐξιόντος βιαία ἀέρος ὶὶ πνευ- 

ματυμένυ πιςϑ. 9158 514. 
πνευ ματώδης. πνευματῶδες, ἀΐδο ὑδατῶδες μὲ 8. 880 "16. 

πνευματώδης ὃ ἀήρ μβ8. 866}7. πχς 88. 944"λ}4. ξηροὶ 
ἢ πνευματυΐδεις γίγνονται οἱ ἐνιαυτοί- αἱ ὧραι αὗται πνευ- 
ματωδέσταται μαῖ. 844 21. β8. 8366}4. ἀναθυμίασις 
πνευματωώδης, πνευματωδεστέρα, ορρ ἀτμιδώδης, ἀτμιδω- 
δεστέρα μαά. 8341 09, 11. αἰδ. 446 526. πνευματῶδες ὁ 



πνευμαάτωσις 

οἶνος υϑ. 451 816. πλὶ. 958 "27. ὑγρὰ ἔξοδος πνευματώδυς 
ἐγκατακλεισμένυ παρὰ φύσιν πὸ 15. 818 "8. --- ὁ ἐλέφας 
φωνεῖ πνευματωῦδες Ζιὸδὃ9. 5862]. φωνὴ πνευματώδης ὺ 
ἀσμενής φ8. 801 58. --- παθη πνευματωὸη (τὸ πυρέττειν, 
εἰνῶσθαι 41) ενϑ. 461 "24. πλι. 953 "24, 

πνευμάτωσις τὸ ὑγρῇ θερμαινομένν αν20. 480 8185. 

πνευμονικὸς τόπος πλγι4. 962 587. 
πνευμονωδής ν πλευμονωόης. 
πνεύμων Υ πλεύμων. 
πνευστιᾶν, Βγῃ πυκνὸν ἀναπνεῖν Ῥαῶ.1357}21,19. τὸ πνεῦμα 

τῶν πνευστιωντων ἢ ἀσθμαινέντων δι᾿ ἀδυναμίαν ἀθρόον φέ- 
ρέται πλγιά. 962 088. ἐν ταῖς θήραις παραγγέλλυσιν ἕ ἑαυτοῖς 

μὴ πνευστιᾶν πια41. 908 086. 
πνίγ εἰν. εἴ τίς τινα τῶν ἀναπνεόντων πνίγοι, τὸ στόμα κατα- 

σχων ανϑ. 475 412. αἱ ὑστέραι προσισταμεναι πνίγυσιν 

Ζγα11. 119521. ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγη, τί δεῖ ἐπιπίνειν (οὗ 
παροιμία Ρ 510}271) Ἠη8. 1146 "85. Ρ888 πνίγεσθαι πεῶ1. 
888 28. λὸϑ. 964 21. --- προ Γ8 πνίγει ἱ 6 πνῖγος καθέστηκε 
πκΞ12. 9414. 82. 944 51. 

πνιγεῦς. ἄνθρακες περιπεπωμασμένοι τῷ καλαμένῳ πνιγεῖ ζ ὅ. 30 
410 39. οὗ Ζμββ. θ54 51. 

πνιγηρότεραι νύκτες πκεῦ. 939 }9. 
πνῖγμα. εἰς πνῖγμα τὸν ὀῆμον ἕ ἔχων ῬΎΙ0. 1411 5. 
πνιγ μος τις ὰ λιποψυχία ν8. 458 "10. ποιεῖν (ἐμποιεῖν) 

πνιγμεῖς Ζμγϑ. θθ4 581, δ. πολλαὶς ὁ ὁταν ὁρμᾷ τὰ κατα- 35 
μήνια πνιγμοὶ γίνονται Ζιη. ὅ829510. ἄνευ πνιγμὲ κατα- 

πίπτουσιν οἱ ἄνθρωποι μετ᾽ ἀναισθησίας Ζιγ8. 514 36. 
πνῖγος ἢ ἀλέα, πνίγη». ΟΡΡ ψῦχος, ψύχη Με2. 1026 "84. 

πκεθ. 938 87. ἐν τῷ πνίγει, ΟΡΡ ἐν χειμῶνι Ζι 40. θ26 
Β42. καταμαραίνεσθαι. ὑπὸ τῷ πνίγως μβδ. 861 "27. πνίγη 80 
πότε γίνεται μάλιστα μβδὅ. 862 520. πιεῦ. 911 386. πνιγη 
σφοδρὰ γίνεται πολλά πιὸ18. 910 5ὅ. 

πνίξις (τὺ πνῖξις), Δεῖ ανϑ.475δ 328. 

πνοιή. Ζεὺς πνοιὴ πάντων (Οτρὰ ΨΙ 14) κΊ. 401 58. 
πνοή. τὰ φυτὰ ἔχει πνοήν φταῦ. 810 026. 1. 815."21. 
πόα. καὶ πόα μέχρι σπέρματος ζῇ, εἶτα ἐνεγκῶσα αὐαίνεται 

πχτ- 928.481. ἢ πόα αὐαινομένη λευκαίνεται Ζγεδ. 185 888. 
τόποι ἑλωόεις ὦ πόαν ἔχοντες Ζιζϑ8. 564 .312. νέμεσθαι, φα- 
γεῖν, ἐσθίειν πέαν Ζμγιὅ. 616 518. Ζιθ2. 590)}1. 4. 59456, 
ι6. 613 37. πόα ὁπωδης Ζμγ15. 6716515. πέα Μηδική Ζιγ 40 
21. 622526, θ68. 695}Ρ28. ι40. 627}17. (Μοάϊοαρο 886- 
εἶνα ὦ Ἐτδδβ 68. ΚαΖι 134.) 

ποὸαγρα ἵππων Ζιθ24. 604.528, βοῶν Ζιθ28. 604 314. 34. 
604 528, κυνῶν Ζιθ22. 604 35, 10. 

ποδα γρᾶν. ὁπόταν ποδαγρᾷ βῶς Ζιζ21. 515 "8. 
Ποδαλείριος [596. 1510 .318. 
ποδανιπτήρ Πα12. 1259 9. 
Ποῦ ἄρκης ἢ 896. 1510 582. 
ποὸιαῖος. ὁ ἥλιος φαίνεται ποδιαῖος ψγϑ. 428. 08, εἐν1. 458 

Ὁ29. 2. τὺ 518. ἡ ποδιαία Οα ὅ. 212 "20. ἡ ποδιαία δυ- 5ὸ 
ναΐμει ἐν τὴ δίποδι αἰθ. 440 36. χρῶνται ὡς ἀτόμῳ τὴ πο- 
διαίᾳ Μι1..1052 088. ὁ γεωμέτρης ποδιαίαν ὑποτίθεται τὴν 
ὁ ποδιαίαν Αα41. 49 585. γ10. 768}42. Μμϑ8. 10718320 ΒΖ. 
νὩ. 1089.528. ποδιαῖον (πόδα οἱ Ο4Ρ6}10) μχῖ. 851 Ρ8. 

πούότης τις ἡ σχιζοποϑία Μζ12. 1038 215. ποδότης πολυ- δ 
σχιδης. δισχιδής Ζμαϑ. 642 "28. 

Ροδῖα ἴποθσῦμϑ. 608 γθυβιβ, 4] ρτοσβὰβ ἀδέσποτοι ἴῃ ῥτο- 
γοΥΌΣϊ ἀδυτὰ ΔὈϊογϑηῦ, Υ 8. παροιμία. Θ08 108 ὁχ Ηοπιο- 
τῖοο ἴοχία γορθῦϊοβ 6888 ργο 8116 δϑῖ, 8Υ͂ Ομηρος Ρ507 
Ῥ52 οοἰϊορὶ. τϑϑίδηῦ ργϑϑίθγθ δ᾽ᾳαοῦ σϑγβὰβ, αἱ ὑπὰθ ΡΘ- 60 
οἷοι 5 πῦ Ὡ18}} ἀσπὶ σοπιρογίασα θβὶ. --- ροθῦδϑ ϑρίοὶ ἰῃ- 

88 

46 

ποιεῖν 601 

φαγὶ: πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν ἑκατὸν λίπε δῖος ᾿Αχιλλεύς τι4. 
106.387. ἔογίαββθ οὐοὶοὶ ΟΑΥΤηΪ 8 νΘΥΒαΒ οϑὺ Μοίμοκα 
ἦν οοπὶ ΙΥ̓ 604 ; ΡτΟΡΔὈΙ 8 πυης σνϑγβατα, δϑαΐξπια ἀϊχογῖβ, 
ουἶα8, π6 αυδογιθαγ αὐϊάθπι δυοσίογ. ἔστειχε ὁ ἔχων ὑπο 

ποσσὶ χίμεθλα ῬΎ11. 1412 380 Ρδγοάΐα ψΘΥΒα8 δρίοὶ. -- 
Ροϑίδϑ οἰ ορίδοϊ: ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς. παντοδαπῶς 
δὲ κακοί Ηβὅ. 1106}85 (ἔτ οἷθβ δάϑβρ 11 Βρκ). ὑκέτι 
γιγνώσκυσιν ᾿Αθηναῖοι Μεγαρῆας ἠεη2. 1286 380. 10. 1242 
25 (ἢν εἰθῷ δάεβρ 6). ἀ8 θρὶ ρτϑιηπιδῖθ αυοὰ αθδτγίυν θ1388. 
848 "21 - 32. εἴ α Ηεγπαβμαὶ οριδο Υ͂ 179. --- Ροθῖα 6 
Ιγγῖςϊ: ὦ παῖδες, οἱ χαρίτων τε αὶ πατέρων λάχετ᾽ ἐσθλῶν 
[98.1492 Ρ29 (οδτα ρορὰ] 44 Βρκ). δολοπλόκυ Κυπρο- 
γένας Η.1. 114916 (ἔτ Ιγνὺ δάθϑβρ 129 Βεῖ, Ροθίβθ ἔγα- 
Εἰοο ὑγίδαϊι Νοκ ἐν δάθβρ ,.51). Δαλογενὲς εἴτε Δυχίαν, 
χρυσεοκόμα Ἕ κατε παῖ Διός. μετὰ δὲ γᾶν ὕδατα τ᾽ ὠκε- 

ανὸν ἤφανισε νύξ Ῥγβ. 1409 514, 15,16 (). φέρμιγξ ἄχορ- 
δος ΡΎ11. 1481 51 (ἢ ἰγγ δάθθρ 121, οἵ Τμθορπίβ ρ 834 
524). διὰ σὲ ὁ τεὰ δῶρα Ργ!4. 1415311 (ἔν γ᾿ δάθδβρ 
124). --- ρΡοούδα ὑγαρίοὶ. ΝῸκΚ οχ [1 γὶ8 Ασίβιοίθὶἰοὶβ 
ὑταρίοθ ἔγαρτωθηία δἀδθβροίδ ἁυπἀροῖμ (50-60) ἐ Βοτῦ: μβθ6. 
836418 (οἴ παροιμία Ρ510.3831). Ηη7. 1149 0160. ηεη12. 
124δ 328. Πη1. 1828 816. Ρβ2. 189421. 28. 183917818, 

818, 22. γθ. 1407 584. ποιθ. 1454 022. 23]. 1457 Ρ29. 18 
δἀάθηδυτι νἱἀθέυν ἅλις ἐγὼ δυστυχῶν ΗΙ11.1171}18. 
ἄλυρον μέλος ΡΎΒ. 1408 λ6 βἶνα Ἰγγῖοὶ βῖνθ ὑγαρίοὶ ροθϑίδθ 
δϑὺ, ποα νἱἀθίαν τϑοῦθ ὃχ ΕΓ Τ' 144 τοροῖϊ. ἔχει τελευ- 
τήν, ἥσπερ ὄνεκ᾽ ἐγένετο Φβ2. 194 380 γοδὶ] ἰγαρῖοο ροθίδϑ 
νοὶ ῥγορῖθγ βοϊαύΐδιι αυϊηύδιπι ΔγΒΙ ἢ δοναῖοο ἐγ αθπάστα οὶ. 
ἱποϑγύογαση ροθίδσγαμι ἱγβροθάϊδο: Ἕλλη ποιά. 1454 58 
(Νοκ ἔν ἐσ Ρ 651), Ὀδυσσεὺς ὁ ψευδάγγελος πο16. 14δ 
418 (Νεκ 6682), Φινεῖδαι πὸ 16. 1465510 (ἥοκ 654). --- 
Ροθῖδϑ οοιΐοῖ. ὑθδεὶς ἑκὼν πονηρὸς δ᾽ ἄκων μάκαρ 
Ηγ7. 1118 014 οὐ θνατὰ χρὴ τὸν θνατὸν, ἐκ ἀθάνατα τὸν 
θνατὸν φρονεῖν Ῥβ21. 1394 24 πυπν Ἐρ μαστοὶ 8886 ΓΘοῖθ 
ἰυάϊοοηύαγ ἀυθίατπι οϑὺ. ἔγαρτηθαΐα οοπαῖοα 6Χ ΑἹ βαχ (9-14) 
Μείμοιο ἔν οοπὶ ΠΥ 608 αθοσί ΡΎΙ1. 1412 Ρ21, 1418811, 
12,24, 21, 1412 }18 (οἴ ΜᾺ] Ἐμοῦ ῥ 91). τιά. 160 386. 

Ζγει. 7184 ἴ20. ὥσπερ γὰρ αὶ λέγεται "ἂν πολλὰ βάλλης, 
ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖον βαλεὶς᾽ μτῶ. 468 ΡΩ1 γ6] οοπιϊοὶ ροδίδθ 
γΟΥβὰβ γ6] ργονθγθίατη νἱἀθίαγ 6886. 

ποηφάγα ζῷα, ἀϊδὲ ῥιζοφάγα, καρποφαγα Ζμγὶ. 662 "10, 
9 ΤιΔΌρῈ. Ζιθα. 595514. 10. 5981. οἵ ποοφάγος εἰ ποιο- 
φαγος. 

ποθεῖν. περὶ ὧν εἰδέναι ποθῶμεν Ζμαδ. 644521. ποθεῖται ἐναρ- 
Δεέστερον ἔτι λεχθῆναι Ἠαθ. 1097 028. 

πόθεν τὸ ὑγρὸν πορεύεται βῖπαι Ζ2μγϑ. 664518. 2. 668 "6. 

μβ2. 866 420. πόθεν ἡ ἀρχὴ τὴς κινήσεως μδὸ12. 390}19. 
ἡ φορὰ κίνησις πόθεν ποὶ Ηκϑ8. 1174.580, 82, "5, Μλβ8.1069 
νῶ6. πόθεν δε χαθισταΐναι τὴν βασιλείαν ὰ πῶς Πδ1ο0. 
1295 51. πότε ὃ πῶς μεταλαμβάνει ὶ πόθεν Ζγβϑ8. 186 
δδ, --α αἱ ὑστέραι φαίνονται πλήρεις υὐῶν, ἃ πόθεν εἰσῆλθεν 
ΖγΥΥ12. 156}12. --- ποθέν. ἐντεῦθέν πεθεν Τ|γΎ 15. 1286 
δ18, 

πόθος. σοῖς (᾿Αρετᾶς) πόθοις ᾿Αχιλεὺς ᾿Αἴδαο δόμυς ἦλθεν 
625. 1588}19. ὅσον δεῖ σε λόγον μίμημα, φέρε πόθα 
τέχνασμα (θχοτιρίυπι παρομοιυσεως, ἸοΟα8 οοτν ϑρᾳὶ Ρ 194) 
ρ329. 1488 51. 

ποῖ, κίνησις πόθεν ποὶ Ἠκϑ8. 1174 380, 82, "5. Μλ8. 1009 
Ῥ26. ποὶ τρέπεται ΖΎΎ 3. 152 328. ---- ἰηάοῇ, προϊέναι ποι 
Ζμγ10. 618 329. πέφυκέ ποι ΦθΑ. 255 "16. 

ποιεῖν. 1. ποιεῖν ὑπ 6 οδίβρογ 8 Κὶ 4. 2 38. ταϑ. 108 "28. 
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ι4.166}18. ΜῈ1. 1011 326. οἵ κατηγορίά ρ 318 349-58. 
ἐπιδέχεται τὸ μάλλον καὶ ἧττον Κϑ. 11}}1. περὶ τῷ ποιεῖν αὶ 
πίσχειν Τα 1-ϑ. --- τὸ κινεῖν ἐπὶ πλέον τῷ ποι εἶν ἐστίν Γαθ. 
828 520, 1ὅ, 17. ὑδὲ ποιῦντος ᾧ πάτχοντος ἐστι κίνησις 
ᾧῷεϑ. 2261. Μκ12. 1068514. --- τῦ ποιεῖν ἢ παΐτχειν δ 
οοπαϊιϊοποθ: μία ἡ ὑποκειμένη ὕλη, τἀναντία ὑπ᾽ ἀλληΐλων, 
ἄωα τὸ ποιητικὸν ᾧ τὸ παθητικόν, ἅψασθαι ἀλλήλων Γαδ. 
822 018, 283. 1. 828 081, 824 22, 34,016. Οβϑ. 280 388. 
ψγά. 429 26. μχϑ. 4650160. οὗ Ζγα 21. 129 "10. εἰ μὴ 
ἐποίει τὸ ποιὰν ἢ ὅσον ἡ οἷον ἡ τὸ πάσχον ἔπασχε Ἠε8. 1188 τὸ 
415. τὸ ποιὲν τιμιώτερον, ἀρχή, ορρ ἡ ὕλη Ψγδ. 480519. 
μβ8. 868.328. αἱι4. 4419. -- ρθποῖὰ τῷ ποιεῖν ἀϊειίπ- 
δαπηίαν. ὁτὲ μὲν τὸν ἄνθρωπόν φαμεν θερμαίνειν, ὁτὲ δὲ τὸ 
θερμόν Γαῖ. 834 320. τὸ πρῶτον, τὸ ἔσχατον ποιῶν Γα 7. 824 
425,18. 8. 824 Ρ27. εἴδη τῷ ποιεῖν τὸ ἐπιταΐττειν, τὸ ὑπη- ιδ 
ρετεῖν Ηε12. 1186}29. Παῖ. 1258 "84. ποιεῖν, ΟΡ ̓  χρῆσθαι 
Πγά. 1211 584. 11. 1282.318. --- ποιεῖν, αἰἷδὺ πράττειν 
Ηζ4. κβ.1118.}21. ἡμα 86. 11978. ΒΖ δὰ Μθ8. 1050 
428. ἰμάθ τα ποιείμενα, ΒΥ τὰ χειρόκμητα ΦβΙ. 192 "28, 
80, βοὰ ποιεῖν οὐ πράττειν ΒΥ, ἕτερον τὸ ι΄ ἀγνοιαν πράτ- 30 
τειν τῇ ἀγνοῦντα ποιεῖν ΗΎ2. 1110 Ῥ2 5. ποιεῖν υδὶ πράττειν 

ἀχβρθοίοβ ρῷ. 1421 Ρ27 (8ρ6]}). πλ12. 950 88. 
2. φοηβίγαοιομοβ γϑγδὶ δοὺ ποιεῖν οὐ τηϑᾶ ποιεῖσθαι. α. στα 

βαρ] 166 δοουβαῦῖνο οὈϊΘοιὶ ποιεῖν οἰκίαν τεῦ. 186}86. ΠΎἃ1. 
1282 318. θυσίας Ηθ11. 1160 528. ρ89. 1446. 386. ἀθλον 55 
Ρηγ14.1414}85. χρήματα, πόρον, πρόσοδον Πα9.13258511. 
11. 1259 "22. ρ8. 14256}21. τὸ κέρδος αρῖ. 1251 "12. 
παντοδαπὰ χρώματα μαὅ. 842 7, κάτω ποιεὶ τὴν ἡιψιν 
μαά4. 842 52. ποιεῖν μέγεθος, ὄγκον, πνεύματα, τροπᾶς ἡλω, 
νύκτα, φῶς. κάπνον, φλόγα, ψόφον, ἦχον, νέφη αἱ μαθ. 80 
848085. β1. 858 09, 854.381. ὅ. 861}19. 8. 86814. ὃ 9. 
881}030. Ζγβ2. 185}18. Ζιδβ8. ὅ38 "16. ,87. 621 329. 
Ζμβ2. 6495. χί. 191}11. πκςϑ88. 944 "27. ποιεῖν σχά- 
δονας ἀρίστας Ζιε2 2. 554516. τὰ μὲν (ἀράχνια) ὠδεμίαν, 
τὰ ὃ’ ἀσθενὴ ποιεῖ τὴν δῆξιν Ζιι89. 628 31. ποιεῖ γάλα τῶν 86 

φυσωδῶν ἔνια Ζιγ21. 622 082. ἄρχονται τὼ παιδία τρίχας 
ποιεῖν Ζιη4. δ24328. τὰ φυτὰ ποιῶσι φύλλα, καρπὸν 
φτα 4. 819}82, 80. ποιεῖν μεταβολήν (εἶ ἱμῖχα ποιεῖσθαι 
μεταβολήν) μὸ1. 819.5»88. ποιεῖν μίξιν, γένεσιν χϑ. 192582, 
τὰς ἀριστοκρατικὰς πολιτείας Πδ12. 1297 58. ποιεῖν τὸ ὁ 

αὐτῷ ἔργον Ῥγ2. 14048, τὸ τῆς τοιαύτης ψυχὲς ἔργον 
Ζηβ3. 136}11. πλέον ὑθὲν ποιεῖν ΠΕ. 18071}17. παϑη 
ποιεῖν ἢ πάσχειν μβ8. 859 "2 δ. ποιεῖν τὰ νομιζόμενα Πβδ. 

1261}85, στάσιν Πε4. 1804 4, ἐξαγωγήν οβ18δ2 520, 
ἡ γίειαν τεῖ. 180 .}87. ζό. 148 38, τὴν αὐτὴν τάξιν ΟὙ 2. 45 

800»428. ὁ τῆς συζεύξεως ἀριθμὸς ποιήσει πλείω γένη Πὸ 4. 

1290 082. ποιεῖν αἴσθησιν, αἰσθήματα, φαντασίαν αιϑ. 440 

417. Μκβθ. 1068 4. Ζμβ8. 6504. χϑ. 192}1δ, ἡθικὴν 

φιλίαν ἠεη10. 1248 "1, 2, ἡδονήν, μανίας, τὴν ἀπορίαν, ῥοπὴν 

τῆς ζωῆς Βηθ. 1141 554. δ. 1147 317. Ε14. 1187}11. δῦ 
α11. 1100}24, ἄλλην ἐπιστήμην Ῥα 8. 1888 324, λό- 
γος τῷ συμβεβηκότος τβ2.109 580, τὸν συλλογισμόν, 

παραλογισμον, τὴν ἀπόδειξιν Αα 8. 80.210. 15. 84 }9. 3ὅ. 

42.822. 21. 43 324. 28. 4426. 6. 28 328. τε2. 18057. 

ποθ. 1455 316. ποιεῖν τὸ ἀδύνατον Αα18. 8408. ὁ λόγος 85 
ἑ ποιῶν ἴδιον τεῦ. 180 Ῥ27. 8. 182.326. ποιεῖν τὰς προτάσεις 

ται4. 106 58. ποιεῖν γνωριμώτερον τεξ. 181518, 17, δια- 

βολήν (ορρ λῦσαι). τὴν συκοφαντίαν, ἦθος, τὸ ἀντισυλλο- 
γίζεσθαι, παλιλλογίαν Ῥγ1ά. 1415528. β24. 1402 51ὅ. 
Ὑ18. 14113411. β25.1402ν88. ρ88. 1446}21. ποιεῖν τὸ 60 
ϑαυμαστόν πο34. 1460 512. --- ποιεῖσθαι μηδεμίαν μετα- 

α 
πηιεῖν 

βολήν Μκθδ. 1068314, τὴν γένεσιν (Ἔγῃ γίνεσθαι) Ζαβι. 
θ46.381. ποιεῖσθαι τὸν βίον, τὴν ζωήν, τὴν διαγωγήν, τὰς 
διαγωγαΐς, τὴν τροφήν αν10. 4715 Ρ27. Ζια]1. 481 816, 17 
(Βγὰ ζὴν ὶ τὴν τροφὴν ἔχειν 381), 19, 24. δ 8. 684 411, 
θ2. 589 Δ17͵, ὅ9] 89. 8. 898 327. 10. 596 814. 1. 608 090. 

19. 6171 517. ποιεῖσθαι τὴν θήραν, τὰς ἀποφυγάς, τὰς φω- 
λείας βἰπι Ζιθ20. 608 32. 2. ὅ90 "28. 17. 601 815. 18. 539 
Δ7. ιδ. 611 320. 82. 619.381, τὰς πραξεις καὶ τὰ πάθη, τὴν 
ἐργασίαν Ζιι49. 6831 "6. 40. 624 09. ποιεῖσθαι τύν κίνητιν, 
βάϑισιν, νεῦσιν, μετάστασιν βίται Ο 4. 812 δ. Ζπ15. 118 
418. ΖιδΑ. 580 39. εθ. 841 516. 612. 5971 8420, 8. 18. 599 

Δ4. .87. 622 57. ζ29. 519318. ποιεῖσθαι τὴν ὀχείαν, τὲν συν- 
δυασμόν, τὴν τέκνωσιν βἷπι Ζια 1. 488 "6. εὩ. 540 517. 8. 
840 828. 4. δὅ40 Ρὅ. 5. 540 "7. ζι4. 508 817. 18. 518 329, 

29. δ18 "6, 16. η2. 688 52. 4. 584 484. .29. 618 826. ποι- 
εἶσθαι τὸν ὕπνον, τὴν ἀναπνοήν Ζιδ1ο0. 686 Ρ271. ι48. 680 
29, ποιεῖσθαι ἀνατολήν, τροπάς μαῖ. 8458. β2. 3551. 
αἵρεσιν τῶν γερόντων, ἐπιγαμίας πρὸς ἀλλήλως Πι39. 127] 
49. γχ9.1280}16. τὴν ἐργασίαν τῶν σωμάτων μὸ 8. 884 
526. τὰς ἐπιθέσεις, τὰς κολαΐεις, τὴν ἰατρείαν. τὴν ἀντα- 
πόδοσιν Ῥγ2. 1405 22. ΠΕεΙ͂Ο. 1312 820. 11. 18315821. 6. 

1806.389. βΙ10. 1271231. Ηθ15.116811. τὴν ὁμιλίαν, 
κοινωνίαν ΠῚ16. 1888 "88. Ζιθ1. 589 31. τῶν φασμάτων 
ὅσα ταχείας ποιεῖται τὰς φαντασίας μαδ. 842 "28. κατὰ 
λόγον τὰς ὀρέξεις ποιεῖσθαι Ἠα1. 1095 510. οἱ ἀνὸρεῖοι ποι-, 
ὄνται μεγάλυς φόβυς αὶ πολλύς ἡεΎΪ. 1228 δ15. ποιεῖσθαι 
ἐπιμέλειαν, σπυὸδήν Πδ 1. 1298 }12. η12. 1881 Ὀ7. Ηα10. 
1099 080. κ2. 117434, Ζιζ ὃ. 868 511, αἴσθησιν Ζμβ11. 
681 49, μνείαν Πβ8. 1268 81. δ2. 1289 Ρ28. 8.1293}28, 
τὴν μίμησιν πο. 144112,21, λέγον τινός Πγ17. 1388 
Β44, ζήτησιν, σκέψιν, ἐπίσκεψιν Πη1. 1828 8214. ὃ10.129ὅ 
45. Ηαϑ. 109046, τὴν θεωρίαν, τὴν μέθοδον Ζμα1. θ40 
411. ΖιΕΙ. 889 86. αθ. 491 812. ποιεῖσθαι τὸν ὁρισμόν, τὸν 
λόγον, τὸ ἴδιον τζ4. 142 33, 141}18. ε2. 129 Ρ18, ἀλλη 
ἀρχήν Φθ1. 260 320 (οἴ ἀρχή Ρ 111 "88), ἐρωτήτεως (είρω- 
νειας οἱ ϑρρὶ)) σχῆμα ρ81. 1444 084. ἐμποὸδων ποιεῖσθαι 
Ηε8. 1138 38. ---- δ. ουπὶ ἰηβηϊίνο. ἐποίησεν αὐτὸν παυ- 
σασθαι Πβ1. 1267 "80. ποιῦσι συναπολαύειν τὴν ὅλην πόλιν 
Πε4. 1808 "82. ποιεῖ τὸν ἀκροατὴν προσπταίειν, ἐνθυσιάσαι 
Ῥγ9. 1409 519. 7. 1408}14. ἐκπίπτειν ποιεῖ τὴν τραγῳδίαν 
ποϑά. 1459 081. θέρμη ποιήσει ἀλεάζειν πα 89. 868 "2}. 
ε88. 884 588. ποιεῖ νοσεῖν, ἀλγεῖν βἴτη Ζιθ2 7. 605 18. 34. 
804 28. Ὑ21. 6281. ποιεῖ ἐμφαίνεσθαι τὸ χρῶμα μγδ. 
811}21. ποιεῖ δοκεῖν, οἴεσθαι, πιστεύειν, προσέχειν μα 5. 
84215. β2. 8548. Ηη15. 1154 "26. ρ80. 1486515. -- 
6. οὰπη ἀυρ]οθ δος, οδίθοῦ δὖ ργαθάϊοαιὶ. τες Οἰνωτρὺς 
ποιῆσαι γεωργός Πη10. 1329 δ15. ποιεῖν τὴν τροφὴν ποι- 
κίλην ΖΙθ21. 608 Ρ28. τροφὴν ποιεῖται τὲς ὄφεις Ζμ1. 609 
54. ποιεῖσθαι τὺς ξένυς πολίτας, τὶς φίλυς συνάρχυς Πεϑ. 
1808}. γΥ16.1287}81. τις τῦτο πεποιημένος ἔργον ἢ 
τέχνην Πθ5. 1889 "87. ποιεῖσθαι τι σημεῖόν τινος Ἠβ2. 
1104 58. οὔ Ζιζτ. 5711. 349. ι1. 618 480. ---- ποιεῖν τι δῆλον, 
Φανερὸν, φαινόμενον, καταδηλον ΠγΎΒ. 1275 585. 13. 1388 
028. αἰ8. 440510. Ζια16. 495 Ρ1δ. τὴν μίαν πρότασιν ποὶ- 
λὲς ποιητέον τα! 4. 106 588 (Βγη διαιρετέον 585). ποιεῖν ἦϑος 
κατοκυΐχιμον ἐκ τὴς ἀρετὴς ΗκΙ0. 1119 Ρ9. ποιεῖσθαι τὲς 
βίυς ἑτέρως Πη8. 1828 1. Β86Ρ6 ποιεῖν ἀ6 60 υἰδιιγρϑίῃυγ, 
αυοὰ οορίαθίομθ γα] ογϑύϊοηθ αὖ [816 80 «ν68 ὶ ν᾿ ἀδαιαγ 6586 
οἰδοίξας (οὔ ἱπέγτα ρ 609 416). ποιεῖν ἕτερον τὴν ἕξιν ὶ τὸ 
κατὰ τὴν ἔξιν τεά. 188 25 (6628). ποιεῖν τινὰ εὐνυν, 
προσεκτικόν, τὰὺς μάρτυρας πιστώς Ργ14. 1415 336, 4. 



- 
σοιειν 

Ρ1θ0. 148] 588. ποιήσομεν αὐτὰ πολλα ρ4. 1426 38. ποιεῖν 
τινὰ ἀχάριστον Ἐ Ῥβτ. 1386 485. --- ἀ. οαπὶ ἀαρ] 166 οὐϊθοῖο. 
τὸ θερμὸν ποιεῖν τι δύναται τὴν αἴσθησιν μὸ 8. 885 "4. 
αὐτὸν ἣ τῶν αὐτῷ τι πεποίηκεν Ρβ2. 1878]. τῶν παρ᾽ 

αὑτῷ γυναικῶν τὸν κόσμον τῶτο πεποίηκε οβ 1849 4] 8. -- 

ἑτέρῳ. ποιεῖν Ἠε10. 1184 "δ. πλείω ἀγαθὰ σύ μοι ποιεῖς ἢ 
ἐγώ σοι ἼμΜβ11. 1210 382. --- 6. Βδιὰ χᾶγο οὈϊθούμπι γϑτρὶ 
ποιεῖν ὯΘΏ δὐάϊίαν, αὶ ἰμἀοβαΐίαπα δᾳαοὰ εὐ ὈμΐνΘΓΒΆ]6 
1 6]! ρίταν. πάντα δυνάμει. τινί ἐστι τὸ ποιεῖν ἢ τῷ πάσχειν 
μδι2. 8390.318. ποιῶντος τῷ ψυχρὰ πήγνυται μὸ θ. 388 810 10 

(οἱ Βαρτδ ᾿ 608511). ποιῆσαι ἢ μὴ παθεῖν δινανται μάλιστα 
ἐκ τῆς ἐμπειρίας ΗΎΪ1. 1116. Ὁ9,11. --- τῦτο ποιεῖν 18 ἀϑγ- 
Ρδίυγ υὖ δού!οη18 δηῦθδ εἰπτίβολίδο πούϊοποιῃ τϑπονϑῦ (οἴ δρᾶν 
Ῥ20ὅ "48) Ζιζ τ. 5107. 20. 814 "28. 29. 579 84, 18 ἃ]. 

8. ποιεῖν τι οορὶ ἐϑιίοηθ, 168 τίθεσθαι, γοὶυῦὶ ποιεῖν ἰδέας, 15 
τὰ μαθηματικὰ παρὰ τὼ αἰσθηταί, τὺς ἀριθμός Μβ!1. 995 
Β16. μ9. 1086 48, ὅ, 80. νϑὃ. 1090.522, "29. Ηα 4. 1096 

417. ποιεῖν μίαν ἀρχήν, πλείω, τὰ εἴδωλα βἰπι Φθ1. 282 
410. α4. 187318. ΜΑϑ8. 984}55. ΓΤ. 838452. ΟΥὙΣ. 800 
582. Γβ2. 8808-20. μτῷ. 464 211. ποιεῖν τὰς ἀτόμυς 30 
γραμμαῖς ΟὙῚ. 299512. ατ969}18. οἵ ρτγαθίθγθα Οβ2. 
285 028. δῶ. 809 80. μβ1. 858 "85,06. Ψγ2. 425 Ρ1Τ 
(ᾳαθπι Ἰοουτα οἱ ἐδηϊασυπῦ Ὑτα]Ὸρς Τοχϑέσηιο). Ζμγά4. θθὅ 
ν29, ἡμβιι. 1210 816. γεη10. 1248 "26. 11. 124451. 12. 
1240 58. τῆς πόλεως τὴν θέσιν κατ᾽ εὐχὴν ποιεῖν ΤΠ ὅ. 26 

1821 ΔΑ, τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν στοιχείων ποιεῖν ψα2. 404 "1 ἧς 
ἀρχὴν φλεβῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς ποιῶσιν Ζιγ8. 518 512. ἵνα 
μὴ ποτε πολλὰ εἶναι ποιῶσι τὸ ἣν ΦαΣ. 185 081. τὸν σπυ- 
ϑαϊῖον ποίησον πράττειν τὰ κατ᾽ ἀρετήν ἡμβ1. 1206 810. 

ἐὰν ἐκεῖνο ποιῇ τις ὑπερέχειν (βοὰ ὑπερέ; ον ΕῊ Μὴ) τὴ ὕλη 80 
Οδδ. 812 585. τ΄ ποιειν ἀ6 ροοῦϊβ. οἱ ἄνθρωποι συνάπτουσι 
τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ποῖ. 1447 "14. ποῃ δἀάϊτο οὐ εεἴο, 
ὡς ῥάδιον ποιεῖν πο32. 1458 "8. Σιμωνίδης ἐκ ἤθελε ποιεῖν, 
Σόλων φησὶ ποιήσας, συνέγραψε ποιήσας, ὁ ποιήσας (6 

Ἠοιμογυ8) βίῃ ῬΡγῶ. 1406 "26. Πα8. 125688. γὅ. 1218 86 
137. Ῥγ15. 1416580. ηεα 1. 1214 84. η1. 1288 "26. 11. 

1244.311. Ζιγϑ. δ18 27. ζ28. 518 01. μχϑά7 519, ὃ ποι- 
ἥσας (ἰ 6 ϑορβος68) κθ. 400 Ρ24. ὥσπερ πεποίηκεν Αἰσχύ- 
λος βῖτι Ζιι49 Β. 688 518. ε8. ὅ42 "7. μὸ 4. 8821. δἀάϊνυπι 
οδἰθούαπι το] ταϑοτίατα γ6] ζογπλδτα οατταϊπὶ8 ̓  δἰδαϊβοδῦ, 
τοιύώτως Ὅμηρος ποιεῖ ΗΎ11. 1110523. ποιεῖν τὸν ᾿Αχιλλέα 
παράδειγμα ποιῦ. 1454 018. τὸν Ἄτλαντα ποιῶσι τὸν ὄρα- 
νὸν ἔχειν Μὸ 28. 1028 320. ἐποίησεν ἀποκτεινυσαν τὴν Μή- 

δειαν ποιά. 1458 "29. οὗ Ζιθ18. 601 Ρῷ. Υὶ 164. 1604 36. 
μὴ τὸν πόλεμον ποιεῖν ὅλον β'ᾳλ πο28. 1459 383 
418, 16. ποιεῖν λέγυς δὴ μύθους ποῦ. 1449 "8, ποιεῖν ᾿Οδύσ- 

σειαν, Ἣρακληϊδα ποϑ. 1451 828, 21, τραγῳδίας, ἑξαίμετρα, 
ἰαμβεῖον ΡΥ]. 1404 429, 85. πο22. 145819, 22. --- ποιεῖν, 

βπροτθ, ποιεῖν παραδείγματα, ΟΡΡ λέγειν πράγματα γεγε- 
νημένα Ῥί20. 1398 329, 1894 84, ποιεῖν ὄνομα ΜζΙ15.1040 δ0 

410. ὄνομα πεποιημένον. ὃ ὅλως μὴ καλεήμενον ὑπό τινων 

αὐτὸς τίθεται ὁ ποιητής ποῖ. 145188. 9. 1451 520, 22. 
ΡΣ. 1404 "29. ὙΔΆΪΘη Ῥοοὶ ΠΠ 816. πεποιημέναι ἀναγνω- 
ρίσεις ποῖθ. 1454}81, οὔ 1458 520. 

τὸ ποιηθέν οαἹ. 1848 "6. τὸ ποιησόμενον ῬΆ88. Μὸ 16. 
1021 8283. -- ποιητοὶ πολῖται ΠΎ!. 1215 826. τὸ ποιητόν 
Ηζ 2. 1189 58. ἀϊδὺ τὸ πρακτόν Ηζ4. 114081. -- ποι- 
ἡτέος. τὸ πλῆθος ποιητέον κύριον ΠΎ.1Ι. 1282 318. τὴν 
ἀμοιβὴν ποιητέον κατὰ τὴν προαίρεσιν ἨΙ1. 1164 ΒΙ, ἄρα 
ποιητέον ὡς πλείστυς φίλυς ΗΙ10. 1110 920. ὅκοντα φίλον 80 

ὰ ποιητέον (ἐκ οἰητέον οἱ 85 Ηθ15. 1168 38. 

Υ. 

.18. 1450 46 

“ποιητικός 609 

ποίημα, αἰεὶ ποίησις. ΟΡΡ πάθος Φγϑ. 202 524. Μζϑ8. 1029 
418. τὸ αὐτῷ τι εἶναι ποίημα τὸν υἱόν Ἵμβ12. 1211 984, 

857. -- αὔξεται. ὁ τῇᾷ ποιήματος ὄγκος ποϑ4. 1489 "28. 

Ἡρακληϊδα ᾧ τὰ τοιαῦτα ποιήματα ποϑ. 1481 52. οὗ 24. 
1459 14. ποίημα (ἀ6 ροοίϊοα ἀϊοϊίοπθ οὐ σαγίμπιο) γί- 
νεται, ἔσται Ργϑ. 140681. 8. 1408 81. 

ποίησις, ἐνέργεια τῷ ποιητικᾷ, ὉΡΡ πάβησις, ἄϊδι ποίημα ουἱ 
ΟΡΡ παθος Φγ8. 202 528. τί ποίησις Γαθ. 822 "26, ποίησις, 
ΟΡΡ πάθησις ΨΎ 3. 4268. 39, βορὰ οἰΐδιη ποίησις ὉΡΡ πάθος 

ΨΎΣ. 4202. Οαΐ. 218 324, οἴ παϑος Ρ 586 51. ἡ ποίησις 
ὼὶ ἡ πάθησις ἐν τῷ πάσχοντι ΨΎ 2. 420 82, 9. ποιεῖν, πά- 
σχειν τὰς φυσικὰς ποιήσεις 1᾽α 2. 815 Ρ6. ἐπὶ ποιήσεως τὸ 
πρῶτον͵ ἀπαθές Τα. 824 382. ποίησις ἀπὸ τὸ τελευταίν 

τῆς γοήσεως Μζτ. 1083 517, ποιήσεις ἢ ἀπὸ τέχνης ἣ ἀπὸ 

δυνάμεως ἢ ἢ ἀπὸ διανοίας ΜζΊ. 1032 8327. ἀϊδὲ φύσις ΦβΙ. 
192 029. ἡ ποίησις τῶν διαγραμμάτων Οα10. 280 38. --- 
ποίησις, ἀἰδὲ πρᾶξις Ηζ 4. 1140 "2. ὅ. 1140 4, 8. Πα4. 
1254 85. -- ποίησις τροφὴς Ζμγ 14. θ617ὅ ν98, ὀχείας 
Ζιεδ. 5415381. -- ἐκ ἂν προσεποιήθη δακρύειν" ἡ γὰρ 
χαρὰ ὑπῶσα ἐκ ἂν κρατεῖν τῆς ποιήσεως ([οτο ἰᾳ προσ- 
ποίησις, οὔ ποιεῖν Ρ 609 849) εἴασεν ἢ 168. 1500 .538. --- 
ποίησις τραγῳδίας, τῶν διθυρα μβικῶν, τῶν νόμων πο1.1447 
λ14,}26. ποίησις σατυρική, ὀρχηστικωτέρα ποά. 1449 8283. 

οἱ ἐφ᾽ ἑκατέραν τὴν ποίησιν (αὐγυπιαὰθ ῬΟΘΒΘΟΒ βϑηυ8, ἔγδ- 
Βοοάΐαθ οὖ φοπιοθαΐβ6) ὁρμῶντες ποά. 144958. -- ἡ ποί- 
ἡσις μησις, 86 ἀϊδυϊπραθπάσπι εἷς, ά, εἰς ποὶ- 8. ποίησις 

ἱστορίας φιλοσοφυτερον. τίνος στοχάζεται ἡ ποίησις ποϑ. 
14516, 10. ἡ ποίησις ἔνθεον Ῥγ1. 1408 "19. κραυγὴ Καλ- 
λιόπης ἢ ποίησις Ργῶ. 1408 484. --- ἑτέρα λόγω καὶ μὴ ποιήσεως 
λέξις ἐστίν ΡΥ. 1404 328. 2. 1405 "4. 8.1406812, 18. 

πρὸς ποίησιν ἱκανῶς εἰπεῖν, ΟΡΡ πρὸς τὸ γνῶναι τὴν φύσιν 
μβϑ. 851526. -- ποίησις, οἈτιαθῃ. δῆλον ἐκ τῆς Τυρταίυ, 
ἹΞΊλωνος ποιήσεως Πεῖ. 1806 539. δ11. 1296 390. αἴ πο22. 
1468 320. 28. 1459 8387. 1. 1447510. --- τεθεώρηται ἐ ἐν τοῖς 

περὶ ποιήσεως (ποιητικῆς Βραὶ ΒΚ᾽) ΡΎΖ. 1404 "28, οὗ ᾽Αρι- 
στοτέλης 1102 "4, 108 561, 

ποιητής. οἱ ποιηταί ΜΑ 2. 982 582. 8. 988 "82. δ28. 1028 
419. νά. 1091 Νά. , μάρτυρα ἐπάγεσθαι ποιητήν Μα8. 995 
48. --- μιμητὴς ὁ ποιητὴς ποϑό. 1460 38,1. 1447 15. ὃ 
ποιητὴς μᾶλλον τῶν μύθων ποιητὴς ἢ τῶν μέτρων, δι ὅσῳ ποι- 
ητὴς κατὰ τὴν μίμησίν ἐστιν ποϑ. 1451 "27, ποιητῷ ἐὶ τὲ 

γενόμενα ἀλλ᾽ οἷα ἂν γένοιτο ποϑ. ἀϊδὲ ἱστορικός, λογο- 
γράφος ποϑ. 1451}1. Ῥβ11.1388}22, ἀϊεὶ φυσιολόγος 
ποὶ- 144119. --- τὰ σπαδαϊα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος 

ἦν πο4. 1448 "84. οἱ ποιηταὶ τὸς τυχόντας μύθυς ἀπηρίθμαν 
πο18. 1458 418. --- τῷ ποιητὴ συνωνυμίαι χρήσιμοι, τῷ 

σοφιστῇ ὁμωνυμίαι ΡγὩ. 1404 589. οἱ ποιηταὶ τὸ ἕν πολλὰ 

ποιῶσιν ῬΎΒ. 1401 088. οἱ ποιηταὶ λέγοντες εὐήθη ῬΎ 1. 
1404 324. --- οἱ ποιηταὶ ὑπεραγαπῶσι τὰ οἰκεῖα ποιήματα 

ΗΙ7. 1168 52. κρίνειν τὰ τῶν ποιητῶν ἔργα Πγ11. 1281 09, 
ὡς νῦν συκοφαντῦσι τὲς ποιηταῖς ποῖ8. 1450 85. --- οἱ .}λε- 

γόμενοι τῆς κωμῳδίας ποιηταί ποῦ. 1449 08, οἱ ποιηταὶ ἐν 

ταῖς κωμῳδίαις, εἴ «μεταφέρυσι σκιύώπτοντες ,Ζγεά. 18419. 
ὑπεκρίνοντο αὐτοὶ τὰς τραγῳδίας οἱ ποιηταὶ τὸ πρῶτον, μεῖζον 
δύνανται νῦν τῶν ποιητῶν οἱ ὑποκριταί ΡΥ]. 1408 νῳ4, 38. 
Ἐπίχαρμος ὁ ποιητής ποϑ. 1448 438. --- ὁ ποιητής 16 Ηο- 

Ἰαθγὰ8 Ραῖ. 1865511, 80. ββ8. 1880 Ρ28. πο22. 14587 Ω)- 

[1718. 1606 "44. κθ. 3971 20, 400810, 401 82. 6105. 889 
580. 109. 840}15. πθ9. 890 ἐφ; 1 6 Ἡθρβίοάυβ πὸ 25. 819 
428: Ροοίβ ἱποθτθαϑ (Υ Ρθ01 526) Φβ2. 194 480. 

ποιητικὸς εὐεξίας, ὑγιείας τεῖ. 181 84, 6. τὰ ποιητικὰ τῆς 

[εὑ }.1}} 



610 ποιηφάγες πειός 

ἀρετὴς Ἠςδ. 1180 "25, ἡδονῆς. λύπης, φθορᾶς δἱ ἡμβ1. δΥπ ἡ τῶν ὑδάτων μεταβολή παῖθ. 861 812, 10. (πόλεμος 
1201 .528. γεγ1. 1229 588, 84,}12,87, τϑ ζὴν Πα9. 1258 8ΔῸ Ηοπιθσο πδτγαίι8) τῷ μεγέθει μετριάζων καταπεπλεγ- 
Δ, ποιητικὴ πλύτυ Παϑ9. 1251 "7. ποιητικὸν πολλῶν Ῥαθ. μένος τὴ ποικιλίᾳ πο38. 1459 484. 
1862 "1, 18, 20, 21. οοπὶ φυλακτικός, σωστικός. τὰ ποι- ποικιλίς.᾽ πολέμιοι ποικιλίδες Σ κορυδῶνες ὶ πίπρα ὼ χλω- 

ητικὰ ὦ φυλακτικὰ τῆς εὐδαιμονίας βἰπι Ηε8. 1129 Ρ17. δ ρεύς Ζιι1. 609 86. (ρ ΚΙ} 18 ὙΤδοπιδο, ψαυῖα Οδζϑα, νδγίοὶα 
α4. 1096}11. Ραθ. 1862 527, τβϑ. 114 529. ἡμαῶ. 1188 ϑοδ]ρ, ΕΥΏρΡΊ]]6 σαγάθ6}18 ΒοΙοη Αἰάγοναπάϊ ϑβηρὺ δοδη- 
586. ορρ φθαρτικός, κωλυτικός Ηα4. 1090}11. τβϑ. 114 βίοῃ Βγίββοῃ, οἰβοδυ-δομοὺέ Ο Π| ὅ715. 5.11 δ. δῇ ποὴ ρο- 
δ10. 1. 151 586. -- τὼ ποιητικαὶ τριχῶς Ῥαθ. 1362 482. το8ὲ δὲ. (τ. ἌΖΙΙ 106, 92. 5 160, 151.) 

τὸ ποιητικὸν αἴτιον ὡς ὅθεν ἡ [ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ΟΡΡ ὕλη ποικίλλειν. ὅτω ποιβίλλεξαὶ ὰ τὰ τικτομενα πι10. 891 085. 

Γαῖ. 824 ν18. ΨΎ 5.480 812, Ζγαϑι. 129 "18. τῶν μὲν τὸ πεποίκιλται ἡ Ὑὴῇ χλόαις μυρίαις κϑ. 892 δ11. μελαίναις 
προὔπάρχει τὸ ποιητικὸν ὅμοιον, οἷον ἀνδριαντοποιητική Ζμαι. γραμμαῖς πεποικίλθαι δ 280. 1628 316. εἰς ἄλληλα μετα- 
640 480. τὸ ποιητικόν, ὁΡΡ τὸ παθητικόν Ζκ8. 102 518. βαλλειν ὼ ποικίλλεσθαι μᾶλλον Ζγεθ. 785 "82, 
Ζγαξι. 129}18. αἱ ποιητικαὶ δυνάμεις ἐν τοῖς ἀνομοιομε- ποικίλματα ὼ ἐδομτς μγά. 878 328. 

ρέσιν (ἐγγίνονται) Ζια4. 489 5260. δύναμις ποιητικὴ Κ παθη- ποικιλόγραμμος, 870π μελαίναις πεποικίλθαι γραμμαῖς 
τική Οατ. 215 6. Μδιδ. 1021 515. τίνα ποιητικὰ ἡ πα- ᾿ό6 [380. 1538 516. 
θητικὰ ἀλλήλων, τίνα τῶν ποιητικῶν ἀπαθὴ ΓαΊ. 824 37, ποικίλος. αἱ τριήρεις μύλωνες ποικίλοι ῬΎἃΟ. 1411 524. ζῷα 
10, "5, 12. ,.19. 828 420. Φδδ. 212 082. Πε8. 801 529. ποικίλα Ζιδ1. 525516. ι89. 6280. 298.1529815.21 (Βο86 

ὅταν ἅμα ἢ ἥ τὸ ποιητικὸν δὴ τὸ παθητικόν, ἀεὶ τὸ μὲν ποιεῖ ΑΡ 804), κατὰ τὰς τρίχας ΖΙΥ11. 518}"15. ποικίλα. ΟΡΡΙ μῦ- 

τὸ δὲ πάσχει μκϑ. 466 ν15. Φθ4. 255.384. Μθ5. 104856. νόχροα. χρώματα τῶν τριχῶν Ζγεά.184524, 18555. τὸ ἱέρα- 
Ζγβε. 140}21. ἡ τῷ ποιητικῇ ἐνέργεια, ἐν τῷ πάσχοντι 30 κος τὰ ποικίλα οἷον γραμμαί Ζιζτ. 568 028. --- τροφὴ ποι- 

ἐγγίνεται ΨΥ. 42084. β2. 414511. ἐνέργεια ἄλλη τῷ κίλη, ορρ ἀπλὴ Ζιθ21. 608 Ρ29. οἴ πα15.86155. ηνε σὰ ποι- 
ποιητικῷ ὺ τϑ παθητικῦ Ψγ8. 302 128. τῶν στοιχείων δυο κίλος, ορρ ἀπλῶς ΡΎ16. 1416}25. ρ82. 1438521. δ 
(τὸ θερμὸν αὶ τὸ ψυχρόν) ποιητικά μδι., 878}12, 379511, δαίμων αὶ ποικίλος ὃ εὐμετάβολος Ηα11. 1101 48. οἰκονο- 
οἴ δ. 882 "6. -- ποιητικόν, ἀἶδὲ πρακτικόν ἡ ἡμαϑδ. 1197158. μία ποικιλυτάτη ἢ ῥάστη οβι845 515. ἡ φωνὴ τὸ ποικι- 
ἕξις ποιητική, πρακτική Ηζ 4. 1140 ΔΑ, ὄργανα. ποιητικαῖ, 5 λυύτατον ὸ πλείστας ἔχον διαφοράς πιαδῖ. 905 388. 
πρακτικά Παά. 1284 52. αἱ ἀρεταὶ ποιητικαὶ τῶν ἀγαθῶν ποικιλόστικτα ὄρνεα, αἰϑῖ μελανόστικτα 288. 1528 8329. 

ὼ πρακτικαί Ραθ6. 1862 νά. (ποιητικός αὶ πρακτικός ὁχ- ποικι)λιᾷν. πεποικίλωκε (Αββομ ἔν 291, 2) Ζιι49 Β. 633 3420. 

ϑρθοῖθβ Ηηδ. 1147 328). --- ἐπιστήμη. διάνοια ποιητική, ποικιλόχρως. ἀκανθοστεφὴ εἶναι ἢ ποικιλόχροα φυκίδα 219. 
πρακτική, θεωρητική τζθ. 1455160. ΜΕΙ. 1039ὅ ν2ὅ. προτά- 1528 810. 

σεις ποιητικαί Ζκ 17. 10] 328. ἐπιστῆμαι ποιητικαί, 16 αἱ 50 ποικιλταὶ ἐργαζόμενοι πρὸς τὸν λυΐχνον μΎ4. 815 3271. 

τέχναι " Μθ2. 1046 58 ΒΖ. κ7.106481. ηεαδ. 1216}17. ποιμήν. οἱ ποιμένες Ζιζι8. 5138 532. ι8. 610 528. --- ποιμένα 
ἀἰδὲ πρακτικαί ΜΕ1. 1025 "22, θεωρητικαί ΜΑ 1. 982 31, λαῶν (Βοπι Β 248 8}) ΗΒ818. 1161 815. 
Β11, μαθηματικαί Μκ1. 10θ6451, φυσική ΟΥ 1. 806 4168. ποίμνη. ἐν ἑκάστη ποίμνη κατασκευάζησιν ἡγεμόνα τῶν ἀρ- 

-- ποιητική (ἰδὲ τέχνη), ΡοΘβίϑ. τὸ μεμιμημένον, ὥσπερ ρένων Ζιζ 19. 518 ΒΩ 5. 
γραφυκὴ ὰ ἀνδριαντοποιία, δὴ ποιητική Ῥα11. 1371 7. (οὔ 55 ποιμνίον ὑγιεινότερον Ζιθι0. 596 519. 

ποιητικὸν τὸ μιμεῖσθαι τὰ εἰωθότα γίνεσθαι 131. 1501 }4.) ποιολόγος ὁ ταυῖς [214. 1521 "6, 
εὐφυὸς ἡ ποιητικὴ ἥ ,νμανικᾶ ποὶτ. 1485 452. οἷὰβ οὐὔἷρο ποῖος. ποία ποίοις ἁρμόττει τῶν πολιτειῶν Βα Πὸ 18. 1297 
ποά (ποιητική, ΒΥ ποίησις 1448 ΡΑ4), ἁμαρτίαι ποδῦ. 1460 584. 15. 1299 8414. 1. 1288 013. --- ποῖός τις: ποίως τινὰς 
15, οἔ 19. 1456 515. ποιητική, οοαὶ ῥητορική ε4.11836, εἶναι δεῖ, ποίαν τινὼ δεῖ γίγνεσθαι τὴν ἄσκησιν Π|γϑ9. 1280 
ἀϊδῦ ὑποκριτική ποθ. 1462 6. αἱ ἐξ ἀνάγκης ἀκολυθῦσαι 40 "2. διά. 1298 82. ποῖός τις τὸ ἦθος γεβ1. 1220 512. τί ἥ 
αἰσθήσεις τὴ ποιητικὴ ποῖ5. 1454"160. ΝὨὶ Ῥοοῖ 1] 79. ποῖον τί ἐστιν Ἠγά. 1112 418. Χ10. 1181814. Ζμα!ϊ.641 
μεταφοραὶ ποιητικαί ΜΑ9.991 ᾿ΣΣ: μὅ. 1079 "26. β8. 4160. περὶ τὸ στοιχεῖν ποῖόν τι τὴν δύναμίν ἐστι μαϑ. 889 

851 321. ᾿Εμπεδοκλῆς μεταφορικός͵ τ᾿ ὧν ὼ τοῖς ἀλλοις Ν17. ἐκ τίνων τε συνεστᾶσι ὼ ποῖ' ἅττα τὴν φύσιν ἐστί 

τοῖς περὶ ποιητικὴν ἐπιτεύγμασι χρώμενος ἢ 59.1485}10. ΟΥὙΙ. 2398 426. σημαίνει ποία 1:5 ἡ ἕξις ταἹδ. 101 δ12. 

(Όμηρος) δόξαν ἐπὶ ποιητικὴ κεκτημένος 968. 1487318. 45 (οἵ ὁῆλον ἦν ὅτι ἔχει τινὰ δυνάμει ψυχήν ποίαν ἦν ταύτην 
- εἴρηται, διώρισται ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς Ῥα11. 1872 82. Ζγβὅ. 141 "24. Βυϊαβπιοάϊ Ἰοοο8 δὶ οοηΐξαϊ ογῖβ ὕλῃ δὰ 
Ὑ1. 1404.3839. 2. 1404 08,28 (ποιήσεως ΒΚ, ποιητικῆς ϑρ6ῖ, Ρτοη ἱπάβῇ ποιός (Υ ποιός), Δρρδγθθϊῇ δ᾽'΄αυοῦλθθ ᾿πύθγτο- 
ΒΙκ᾽), 1405 36. 18. 1419 "8. --- ποιητικῶς ὑγιείας ταῖϑ. ξαϊινὶ ργοι δοοθηίαπι τοδυϊζαθαάατα, 6880, νὴ ἈΌΠΟ ἰμᾶάεῇ- 
106.81. λέγειν Ρηϑ. 1400 582. πἰδαπὶ Χμ δαῖαγ, νϑὶαῦ γὰρ τί ἐστιν ἡ χιων. ἀλλὰ 

ποιηφάγοι ὄρνιθες ἢ 268. 1526 588, οὗ ποηφαγος. 60 ποῖόν τι δηλοῖ (ποιόν ΒΚ) τὸ. 120 028. ϑδεμία διαφορὰ 
ποικιλερυθρομέλαιναν αὐτὴν (τὴν πύτινον) ᾿Αριστοτέλης σημαίνει τί ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον ποῖόν, τι (ποιόν τι ΒΚ) τὸ2. 

ὀνομάζει 280. 1528 316. 122 δ17. ὁ μὲν γὰρ εἴπας πεζὸν ποῖον τι ζῷον λέγει, ὁ δὲ 

ποικιλία. ἡ τῶν χρωμάτων ποικιλία μΎ4. 818 ν8δ. εἴ πι88. ζῷον εἴπας ὃ λέγει ποῖόν τι ζῷον (ποιόν τι ΒΚ) τὸθ. 128 
894 0838. ἐν τῷ μέλανι τὸ λευκὸν πολλὰς ποιεῖ ποικιλίας 328, 29. ἡὶ μὲν ἕξις τί ἐστι σημαίνει ἡ ἀρετή, τὸ ὁ᾽ ἀγα- 

μαδ. 842 "18. ποικιλία τῶν πτερῶν Ζιζϑ. 564 826. [214.6 θὸν καὶ τί ἐστιν, ἀλλὰ ποῖον (ΥΥΖ2, ποιόν ΒΚ) τζθ. 144 318. 
1521"7. οὗ Ζιθβ. 598 7, τῷ τῆς ἴριδος ἄνθους χδ. 196}26. δοκεῖ ποιόν τι πᾶσα διαφορὰ δηλῶν τζβρ. 144 321 ποη τἱ- 
ἐν τῷ δέρματι προὔπάρχει ἡ ποικιλία ΖΙγ11. 518 016. πρὸς ἀθίαν τιυϊδηάαμῃ οὐ δοκεῖ δ᾽ ἡ διαφοραὶ ποῖόν τι σημαίνειν 
τὸ θεωρεῖσθαι ποικιλία {τις δἀά 8Ρ8}) περὶ τὰς τῶν θεῶν "18 ἀαθίυπι 88 τϑοίίαβ ἱπἀθβηίξαπι ποιόν τι Βογι δαΐαγ. 
θυσίας ρ8. 1428 01. --- ἔστι περὶ τὴν ἐργασίαν τῶν μελιτ- ποιός. τὸ ποιόν ἴῃ πυμηθγαπι οαἰαρογίδγαηι γοίεσίασ Καὶ 4. 1 

τῶν ὺ τὸν βίον πολλὴ ποικιλία Ζιιά0. 628 "20. αἱ γενέσεις 80 829 4]. οἱ κατηγορία Ρ 818 349-511. τὸ ποιόν ἀφῇ οἱ ἀϊοὲὶ 
πολλὴν ἔχυσαι ποικιλίαν Ζιε1. 589."8. ἡ τῦ ὕδατος ποικιλία, Κβ8 ΝΖ. Μὸ14 ΒΖ. ΤτάὶῸρ Καὶ ρ 8958η4. ποιὰ τὰ κατὰ 
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τὰς ποιότητας παρωνύμως λεγόμενα Κϑ. 10 527. 8. 8 δ2δ. ἀρετή, τιμή, πρᾶξις ΠΕῚ1. 1814}16. Ὑ14. 1285 510. αὖ. 
τῷ ποιῶ ἄυσο ρθπογα ἀϊδιϊηρυυπίαν, ἡ τῆς σίας διαφορά, 125481. ζ8. 1322 884, β71. 12671520. 9. 1271 "8. γ. 
τὰ πάθη τῶν κινυμένων ἢ αἱ τῶν κινήσεων διαφοραί Μὸ 14. 121901., 12. 1288 320. ε10..1812 18. ΗΑ]. 1094512. ἡ 
1020 014-18 ΒΖ (α]ΐδια σϑηθγαπι ἀἰϑεϊ πού ομθπι ν 8 ποιότης). ἀσφαλεστατη ἐρυμνότης τῶν τειχῶν πολεμικδτατη Πη11. 
ἐπὶ τῶν δευτέρων ὑσιῶν ὦ δοκεῖ τόδε τι σημαίνειν, ἀλλὰ 65 1880}41. πολεμικώτατα τῷ παρόντι στρατοπέδῳ χρῆσθαι 
μᾶλλον ποιόν τι Κα. 3515. ἡ ἐσία κατὰ τὸ ποιόν, τῶτο Ηα11.110]1 84. --- καὶ πολεμικὴ φύσει κτητική πως Πα8. 1358 
δὲ τὴς ὡρισμένης φύσεως Μκθ. 1068 327. λέγω τὸ ποιὸν 528, 1. 1258 088. πολεμικὴν παιδεύεσθαι ΠῪ 4. 1217 818. 
αὶ τὸ ἐν τὴ ἀσία ἀλλὰ τὸ παθητικόν Φε2. 226 521. ὁ γί- --τ- τὸ πολεμικόν, ρᾶτβ οἰνιταὐϊθ, ἀϊδὲ τὸ βυλευόμενον, τὸ 
νεται τὸ ποιὸν ἀλλὰ τὸ ποιὸν ξύλον Μζϑ. 1084 }15. (ἐν τῇ κρῖνον Πὸ 4. 1291 328 (ἔγῃ τὸ προπολεμῶν 519). η9. 1829 
γενέσει) ποιὸν ἐκ ἀνχγκη προὔπαάρχειν ἀλλ᾽ ἢ ὀυναμει μόνον 1.6 52. --- τὰ πολεμικά, ἀπειρία τῶν πολεμικῶν, ἡγεμονία τ. π. 
Μζϑ. 1034}18. μεταβολὴ κατὰ τὲ ποιόν, οἵ μεταβολή Πεδ. 1808 314. γ14. 1285 "18. 
Ρ45918. ποιόν, οοπὶ βγη παθος 1'α 4. 319 038. Μμ8. πολέμιος. πολέμιον, ορρ συμφέρον πλαϑ. 968 "8. πολεμία 
1088 39, οἵ πάθος Ρ δῦ6 "44. --- τὸ ποιὰ ἐπιδέχεται τὸ ἡ ὀσμὴ (τῇ πηγαάνυ) τοῖς ὄφεσιν Ζιιδ. 612 529. ἡ πολεμία 
μᾶλλον καὶ τὸ ἅττον Κ8.10}26. ὑπάρχει ἢ Ἑναντιότης (δ. γῆ). πορίζειν ἐκ τῆς πολεμίας οβ1850171. 
κατὰ τὸ ποιόν ΚΒ. 1012. τὸ μὲν μορφή, τὸ ὁὲ στέρησις, ιὸ πολεμιστήριος. χρῶνται (τοῖς ἐλέφασιν) οἱ Ἰνδοὶ πολεμι- 
αὶ κατὰ τὸ ποιόν, τὸ μὲν γὰρ λευκὸν τὸ ὁὲ μέλαν ΦγΙ. στηρίοις Ζιι1. 610 419. 
201 35. ΜΙκϑ. 1065 11. ἢ ἐν τῷ ποιῷ ἐστὶ τὸ μὲν ὡς πολεμοποιὸς ὁ τύραννος ΠΕ11. 1818 Ρ28. 
εἶδος μᾶλλον, τὸ δ᾽ ὡς ὕλη Οὁ 4. 812518. ὕστερον τοὶς πόλεμος εἰρήνης χοίριν, ἀσχολία σχολὴς Πη14. 1888 485. 1ὅ. 
ἀριθμοῖς τὸ ποιὲν τῷ ποσῇ Μμ8. 1088.311. ὅταν τὸ μὴ 1884515. 2. 1825 56, τίς πόλεμος φύσει δίκαιος Πα8.1256 
ταὐτὸ ὡσαύτως ἑρμηνεύηται, οἷον τὸ ποιὸν ποτὸν ἢ τὸ ποσὸν ΡΩ26. τίνα ταὶ χρήσιμα πρὸς πόλεμον ΠζΊ. 1821 37. κύριον 
ποιόν τιά. 16618. ἐκ εἰς τὸ ποσὸν συμβάλλεται τὸ ἄρρεν τὸ βυλευόμενον περὶ πολέμν καὶ εἰρήνης Πδ 14. 1298 34. 
ἀλλ᾽ εἰς τὸ ποιόν Ζγα21ι. 130428. πᾶσα πόλις ἔκ τε τῷ περὶ πολέμω ἢ εἰρήνης πῶς δεὶ συμβυλεύειν Ῥα 4. 1859 
ποι ἢ ποσὰ ΠὸῈ12. 1296911,19. --- τις πορὶς ὑπάρχεν Ρ88-186056. ρ8. 1425658-}18, ἐν πολέμῳ ἡ ἐν εἰρήνη 
κατὰ τὰς ἀρετάς Ηκ2. 1118 .519. τῷ προαιρεῖσθαι ποῖοι Πεθ. 1800 420. πέλεμον ἐκφέρειν πρός «τινα ρ8. 1435 310. 
τινές ἐσμὲν Ηγ4.1113"2. ποιες τινας εἶναι κατὰ τὸ Ἶθος ποθ. Σ΄ ἡ κατὰ πόλεμον ὁὀυλείκ Παθ. 1255328. πολλὰ κενὰ τῦ 
1449 087, 1450 36. τῷ ποιούς τινας εἶναι βἰπι Ηθ8. 1158 πολέμυ Ηγ11. 1116 "7, πόλεμος ἀστυγείτων, ξενικός, Λα- 
418. α10.109981. ηεα 8. 1215 3156 ΕΥὙΖΒΟμ6. 4. 1215 κωνικός, Μεσσηνιακός, ἱερός Πη10. 1880.518. β10. 1272 
222, 24, 20. ἡμα]. 1181 327 (ποῖόν τινα ἔα1]8ο ΒΚ). ποιόν τι, 020. ε8. 1808 510. 7. 1806 581. 4. 1304 518. --- πόλεμοι 
ἀϊϑὲ τόδε τι Ζγδϑ. 1701 084. ἢ φιλίαι τῶν ζῳων Ζι!. 2. 

ποιότης, οἵ ποιός. ποιότητα λέγω, καθ᾿ ἣν ποιοί τινες εἶναι 80 πολιά, πῶς γίγνεται ἡὶ καλυμένη πολιά Ζγεά. 184 "138. εἴτ᾽ 
λέγονται" ἡ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων ΚΒ. 8 "26, αὔανσις τριχὸς ἡ πολιὰ εἴτ᾽ ἔνδεια θερμῷ [226.1519 
28. τῆς ποιότητος ηπδίυοτ ἀἰδιϊπρυιπίαῦ ρόπογα, ἕξις αὶ 818. ἡ πολιὰ υἵσπερ σαπρότης τις τῶν τριχῶν ἐστίν πιϑ4. 
διάθεσις, κατὰ ὁὀύναμιν φυσικὴν ἢ ἀδυναμίαν, παθητικαὶ 894 }9. 
ποιότητες (ΒΖ κὰ Μὸ14. 1020}19, οὔ παθητικός Ρ δ56 Πολίειον (εἰ ϑαϊπιδβίαθ, Πλεῖον οοἀὰ ΒΚ) θ106. 840 518. 
543), σχῆμα καὶ μορφή ΚΒ. 8.021, 9514, 238, 10.511. ἰδιον 86 πολιευὶς πόθεν ὀνομάζεται ὁ θεός κΊ. 401 319. 
ποιότητος. ὅμοια ἀνόμοια κατὰ μόνας τὰς ποιότητας λέ. πολιορκεῖν ᾿Αταρνέα ΠΤ. 1261 582. 

γεται ΚΒ.11 56. δὰ θαπὶ ἀἰδεϊποιίοποπι ἀυογαπι γθπθταη, πολιορκία ΠΤ. 1267 537. μηχαναὶ εἰρημέναι πρὸς τὰς πο- 
ποιότητος, ηυ86 ΒΡ ποιός 6112, οχροβίϊα 68ὲ, [8118 δυπῦ τό- λιορκίας Πη11. 1881 82. ἡ πολιορκία ἡ Νίνυ Ζιθ18.601}8. 
ἔδγθηᾶα: ἡ διαφορὰ ποιότητα τῷ γένης σημαίνει τὸβ.1283271. πολιός. τρίχωσις πολιῶν ἢ γενείν Ζγα18. 722 "1. ἄνθρωπος 
ᾧε2. 226 528. πάθος, οοῃὶ βγη ποιότης Φχ3.185384. ΜὸῈ21. 40 μόνος τιῶν ζῴων πολιὰς ἔχει πιθ8. 898 381, οὗ πολιῦσθαι. 
1022 516. πάθος, ἀϊδὲ ποιότης Κ8. 988. --- τὰ ἄλλα πολιοὶ πρῶτον γίνονται τὶς κροτάφυς Ζγεϑ. 182 315. τὰς 
λέγεται ὄντα τῷ τῷ ὅτοις ὄντος τὰ μὲν ποσότητας εἶναι, πολιὰς καλῶσι γήρως εὐρῶτα ἢ πάχνην οἱ ποιηταί Ζγεά. 
τὰ ὁὲ ποιότητας, τὰ ὁὲ πάθη Μζ1. 1038.519. ὅκ ἔστι 184 020. αἱ πολιαί, αἱ διὰ γῆρας, αἱ ὁιὰ νόσον Ζγε4. 184 
ποιότητος ποιότης ΑὙΖ2. 88 386. αἱ τῆς ἀρετὴς ἐνέργειαι ἐκ λ25, ΖΙΎΙ1. 518 510, 18, 14. 
εἰσὶ ποιότητες Ηκ 3. 1178 515, 18. --- συλλογισηκοὶ κατὰ 46 πολιότης. πολιότητος ἀνθρώπων αὶ ἵππων τί τὸ αἴτιον Ζγε. 5. 
ποιότητα Αα29. 4517 ὙΥΖ. ἡ πολιότης ἀσθένεια τίς ἐστι τῷ ὑγρῷ τῦ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ 

ποιοφαγεῖν, ποιοφαγος ἰπ Υ] οχμίροίαν Ζιθ8. 598 415. Ζγεϊ. 1806. νύσος τριχὸς πολιότης ἐστίν Ζγεά. 184 480. 
8. 595"14. 10. ὅ96818. Ζμγ1. 662 "9,16, οἵ πογφαγος, ὕχ αὐότης ἐστὶν ἡ πολιότης ΖΙΎΙ1. 518311. 

ποοφαγεῖν. ποοφαγος. πολιῶσθαι. ὁ ἄνθρωπος πολιῦται μόνος, τῶν δ᾽ ἄλλων ζῴων 
ποιυΐδης. τὸ ἐξ ἀρχῆς οἱ βλαστοὶ γίγνονται ποιώδεις χῦ. 195 80 ἵππος μόνον ἐπιδήλως λευκαίνεται Ζγε1. 180}Ά4, 718 "26. 

417. οὔ ποωδὴς. ᾿ 8. 182511. Αα18. 826, 17. πιδ. 891}1. πρῶτον πολιᾶνται 
πολέμαρχοι ΠζβΒ.1822"39. ὁ ᾿Αθήνησι πολέμαρχος πόσα οἱ κρόταφοι. τὸς κροτάφυς πολιῶνται πρῶτον, αἱ ἐν ταῖς 

διοικεὶ 814.1540588. 8871. 1542 Ῥῦ. 888. 1642 Ὀ16, 19, βλεφαρίσι βραδύτατα πολιῶνται ΖΙΎ11. 618.216, 11. Ζγεά. 
24,26. 889. 154281. 510. 1561 "28. 184 088. 8. 182811. χθ. 798 322. αἱ πυρραὶ θᾶττον πολι- 

πολεμεῖν, πεπολεμηκέναι πολέμυς μεγάλως βἰπι Π|39.1271 66 ὅνται τρίχες τῶν μελαινῶν Ζγεῦ. 185 319. πολιῶσθαι τὰ 

Ρ18, 127052. Ρβ22. 1896511. αά. 1889 "81. τριχώματα, βγη λευκαίνεσθαι, ορρ μελαίνεσθαι χθ. 198 Ρ86, 
πολεμικός. ἀνὸρες θυμοειδεῖς ἢ πολεμικοί, γένη στρατιω- 21, 238. 

τικὰ ἢ πολεμικά Ββῖπι Π365. 1264 "10. 9. 1269 "26. εὅ. πόλις. πόλεως, ἐπεκτεταμένον πόληος π021. 1458 54. --- πόλις 
1808 21. 7. 1807 "8. Ὑ11. 1288 218. δ 4.1291}21. στρα- πολλαχῶς λέγεται Πγ8. 1278 .328, --- πόλις, ἀοῇ καὶ γενῶν τηγὲν χειροτονητέον τὸν πολεμικόν ΗΙ3. 1184 524. --- πο- οὺ ὼ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας ἢ αὐταίρκυς, κοινωνία τῶν 
λεμικοὶ καιροί, πολεμικαὶ ἔξοδοι, χρεῖαι, πολεμικὴ ἰσχύς, ὁμοίων ἕνεκεν ζωῆς τὴς ἐνλεχομένης ἀρίστης βἷπι ΠγΎ9. 1280 

ΗΠ 2 



612 πόλις 

Ρ40, 88. 1. 1274.088, 41, 1276 "20. η8. 1328386. 4.1826 
58, α. 1252 28,29. β2.1261}12. δά. 1291 839. οα]. 
1848 810. οἵ ΠαΙ. 1252 81. γΥ1]. 12140838, 41. 8.1216}1. 
-- πᾶσα πόλις φύσει ἐστίν Πα 2. 1252 "80, 1288 32, 217 
(οἴ 8. πολιτικός). πρότερον τὴ φύσει ἡ πόλις ἢ οἰκία αὶ ἕκα- 5 
στος ἡμῶν ἐστίν Πα 2. 1258.319, 26, οἵ 1252 "81. γινο- 
μένη ἡ πόλις τῷ ζὴν ἕνεκεν, ὅσα ὁὲ τῷ εὖ ζὴν Πα2. 1282 
29. δά. 129117. ἡ πρώτη πόλις (1 6 ῥτίπιδ 86 δβἰπιρ]ῖ- 
οἰββίτωδ) Πὸ4. 1291311. τὴν πόλιν δεῖ εἶναί πως μίαν, 

’ 

“Ἤλιτεια, 

1276.529.18.1284 388, --- πόλεως χώραν καὶ θέσιν ποίαν 
ὁεῖ εἶναι Πηδι 6. 11. ε8. 1808 Ὀ7. εἰπερ ἐνὸέχεται πόλιν 
οἰκεῖσϑαί πὸ καθ᾽ ἑαυτήν Πη2. 1825 82. ἢ τὰ κατὰ πόλιν 
ὺ τὰ ἔνδημα καὶ τὰ ὑπερόρια ΠγΎ14. 1285"18. πρὸς τὴν 

Ν Ἃ ᾽ Ῥ Ὶ “ 

πόλιν, ΡΡ προς τας ἐσχατιας Πη10. 1880 818. πρὸς τὸ 

ἄστυ ᾧ τὴν πόλιν Πζ4. 1819 310. ἡ τῶν πόλεων ὁιαίρεσις 
Πββ. 1261}28. --- πρόξενος τὴς πόλεως Πε4. 1804 410. 
ἡ Λοκρῶν πόλις ΠεΙ͂. 1807 388. τρέφεσθαι ἀπὸ τῆς πόλεως 
Πὸθ. 1298.519. 

ἀλλ᾽ ὦ πάντως Πβδ. 1268 "82. 2. 1261 518. --- τίνος χάριν τὸ πολιτεία. 1. ἴ 4 ἀπἰνεγδίία8 οἰνίαπι. τὸν μὲν νόμον ἄρχειν 
συνέστηκεν ἡ πόλις, ὁ τῦ ζὴν ἕνεκεν. ἐὸὲ συμμαχίας, ὑδὲ 
τῷ μὴ ἀδικεῖν σφᾶς αὐτίς, ὑδὲ διὰ τὰς ἀλλαγὰς ἢ τὴν 
χρῆσιν, ἀλλὰ τῷ εὖ ζὴν ἕνεκεν Πγθ. 1218}16. 9. 1280 
431,80. βῶ. 1261 326. ταὐτὸν τέλος ἑνὶ καὶ πόλει. θειό- 
τερον δὲ πόλει" ἡ αὐτὴ εὐδαιμονία ἑνὸς ἑκάστω καὶ πόλεως 15 
Ηα!. 1094 Ρ7. ι8. 1108 "81. Πη2. 1824 35. 1ὅ. 1884 411. 

εὐδαίμονα πόλιν ὐκ εἰς μέρος τι βλέψαντας δεῖ λέγειν αὖὐ- 
τῆς, ἀλλ᾽ εἰς πάντας τις πολίτας Πη9. 1829 588. βὅ. 
1264}17, 18. γ18. 1288 41. πόλεως ἀρετὴ ὁ ἑνὸς ἑκάστυ 
τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν ᾧὶ μορφήν Πη1. 1828 584, σπυδαία 30 
πόλις τῷ τὸς πολίτας εἶναι σπσδαίας Πη18. 1882 338. παι- 
δευτέον ἢ παῖδας ᾧ γυναῖκας Πα18. 1260}171. β9. 1269 
Β158η4. γὙ18. 1288.340. θ1. 1887318. ἡ πόλις σύγκειται 
ἐκ πλειόνων μερῶν ΠΎΙ. 1214 089, ὁ 8. 1289 "28, 129038, 
4. 1290}824, 38. ε8. 1802 "40. α8. 13583}1 844. πᾶσα πό- 35 
λις ἐξ οἰκιῶν σύγκειται, πρότερον ἢ ἀναγκαιότερον οἰκία 
πόλεως Παϑ8. 1258 08. δ8. 1289}29. Ηθ]14. 1162 818. 
πόλεως μέρη" γεωργοί, βαναυσον, ἀγοραῖον, θητικὸν κτλ, 
Πὸ 4. 1290 089844, 1291"12, 25. πόλεως τίνα ἐστὶ μέρη, 
τίνα δ᾽ ὦ Πη8.9. τὸ βάναυσον ἀ μετέχει τῆς πόλεως, 80 

«- ᾿ Ν , 
μέρη πόλεως τό τε ὁπλιτικὸν ἢ βυλευτικόν Πη9. 1829 320, 
81. πόλεως μέρη κατὰ τὸ ποσὸν, κατὰ τὸ ποιόν Πδ 12. 
1296 17, 20. ἀδύνατον εὖ οἰκεῖσθαι πόλιν ἄνευ ἀρετῆς, 
ἐλευθερίας, πλύτυ, εὐγενείας ΠΎ 12. 1288 321. ἡ κτῆσις 
πότερον μέρος τὴς πόλεως Πη8. 1828 38. α11. 1259584. 85 
ἡ πόλις ἐξ ἀνομοίων, εἴδει διαφερόντων Πγά. 1271 "8. βῶ. 
1261 828. ἡ πόλις κοινωνί, τῶν ἐλευθέρων, ἡ πόλις ἐξ 
ὁμοίων ΠΎΘ. 1219 421. 16. 1287812. δ11. 1295 Ῥ2 δ. πο- 
λιτῶν διαφοραὶ κατὰ πλῶτον, κατὼ γένος, κατ᾽ ἀρετήν Πὸ 8. 
129051. πόλεως τρία μέρη, οἱ εὔποροι, οἱ ἄποροι, οἱ μέσοι «ὁ 
Πὸ11. 12951. 4. 1291 "8. Ὑ12. 1283 818. ἄριστα πολι- 

τεύονται αἱ πόλεις, ἐν αἷς πολὺ τὸ μέσον ΠδῚ1. 1298 "1- 
1296521. δεῖ κρεῖττον εἶναι τὸ βυλόμενον μέρος τὴς πό- 
λέως τῷ μὴ βυλομένυ μένειν τὴν πολιτείαν 11Ὸ12. 1296 
5186. ὑποληπτέον συνεστάναι τὸ ζῷον ὥσπερ πόλιν εὐνομυ- 46 
μένην Ζκ10. 103 380. --- τῷ γίγνεσθαι εἴϑη πόλεως τί τὸ 
αἴτιον Πη8. 1828 340. τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως ᾧ 
πότερον ἄνθρωπον ἢ τὸν νόμον ΠΎΙΟ. 1281 51 1864, 84 Βα. 
οὔ 15. 128657-20. 16. 1287 328-832, τίνες πόλεις βασι- 
λεύονται, πότερον συμφέρει βασιλεύεσθαι Πα 2. 1252 19. 50 
718. 1384 38. 14. 1284.}838. 1ὅ. 1286 6, πόλις, ορρ μό- 
ναρχος ΠΎ18. 1284 14. πόθεν ἐν ταῖς πόλεσιν ἐγένοντο 
ὀλιγαρχίαι, δημοκρατίαι Πὸ 8. 1289 "86. 1δ. 1286 "20. πὼς 
ἄμεινον κρίνει ἡ πόλις, εἰ ἢ εἷς ὁστισὸν ἴσως χείρων ΠΎῚ ὅ. 
1286529. πόλιν τὴν αὐτὴν ἢ μὴ τὴν αὐτὴν λεκτέον μά- 86 
λιστα εἰς τὴν πολιτείαν βλέποντας ΠΎΒ. 1210511, 88, 18, 
84,58. --- πόλεως μέγεθος πόσον δεῖ εἶναι Πη 4. 6. 1821 
"4. 8. 1828}16. ε8. 1803 526. ΗΙ10. 1170 }81. πόλις με- 
γάλη, ἀϊδὲ πολυάνθρωπος, ορρ μικρά Πη4. 1826."10, 35. 
αἱ ἀρχαὶ πῶς διήρηνται ἐν μεγάλαις, ἐν μικραῖς πόλεσιν 60 
Πδ1δ. 1299 385,1. πόλις, αἰος ἔθνος Πβ2. 1261 328. γϑ8. 

πάντων, τῶν ὁὲ καθ᾽ ἕκαστα τὰς ἀρχὰς ὺ τὴν πολιτειαν 
κρίνειν Πὴ4. 1292 384. δεῖ τὴν πολιτείαν εἶναι ἐκ τῶν τὰ 
ὅπλα ἐχόντων Πὸ18. 1297}1, 18,16. ἔστι τρία μόρια τῶν 
πολιτειῶν πασῶν͵ τὸ βυλευόμενον, τὸ δικαῖζον, αἱ ἀρχαί 
Πὸ14. 12971871. --- 2. ἴᾳ οἰνίτα[ϊ8 ἔογιηα δ ογᾶο. ἡ πο- 
λιτεία κοινωνία τις ΠβῚ1. 1260 40. κἡὶ πολιτεία τῶν τὴν 
πόλιν οἰκόώντων ταΐξις τις, πόλεως τάΐξις, τάξις ταῖς πόλεσι 
περὶ τὰς ἀρχάς ΠΎ!. 1214 "88. 6. 1218 "8. ὁ 1. 1289515, 
8. 1290 37. ἡ πολιτεία βίος τίς ἐστι πόλευιςς ΠῸ11. 1295 
440. τῆς πολιτείας τάξις Πβ10. 1272 34. ὁ τρόπος τῆς 
ὅλης πολιτείας Πβδ5. 1264 311. αὶ πολιτείας ἐστὶν ἀλλὰ ὁυ- 
ναστείας μᾶλλον Πβ10. 1272 10. ἡ ἄλλη πολιτεία ( 6 
Το] 86 ρμᾶτγῦθβ ᾿ηβιϊ αϊογαμη ρα] Ἰοογα) Πβ 9. 1271 818. 
εἾ. 1801}10. ὅπυ αὶ πολιτεία βλέπει εἰς πλῶτον ᾧ ἀρετήν 
Πὸ7. 1298 »14. παιδεύειν βλέποντα πρὸς τὴν πολιτείαν, πε- 
παιδεῦσθαι πρὸς τὴν πολιτείαν, ἐν τὴ πολιτείᾳ ἸΙα1 8. 1260 
δ1δ, ε9. 1810.320,17. ὀικαστήρια ὅσα εἰς τὴν πολιτείαν φέ- 
ρει, δικάζειν περὶ εὐθυνῶν ἢ πολιτείας Πδ16.1800 531. ζ2. 
1811 28. --- ἀϊδὲ πόλις. μάλιστα λεχτέον τὴν αὐτὴν πόλιν 
εἰς πολιτείαν βλέποντας Πγ8. 1210}11. ἐν ταῖς πόλεσιν καὶ 
γιγνόμενον τῶτο βλάπτει τὰς πολιτείας ΠΡῚ. 18 87.318. πο- 
λιτεία ἧς τὰς πλείστας πόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν Π611. 
1295."80. --- πολιτεία, ἀϊδε νόμοι Πβ6. 15 85 52,1. 13. 1374 
15,18, 1278 "88. γ158. 128684. δ1.1289518. 14.1298 

418. Ηκ10.1181}14.18,21,22. --- δεῖ κρεῖττον εἶναι τὸ βυ- 
λόμενον μέρος τὴς πόλεως τὰ μὲ βυλομένυ μένειν τὴν πολιτείαν 
Πὸ12. 1296 16. 9. 1294 "89. ε9. 1809 δ11. 89. ΔΏΤΟΡΣΙ. 

--Ξ 8. 1ᾳ ἴὰ8. οἰνίναὐ8, ροϊθβίαβ ἴῃ οἰνιίδίθ (ο πολιτεία 
ὼ πολίτευμα σημαίνει ταὐτόν ΠΎΤ. 1219 325. 6. 1218510). 
μετέχειν τῆς πολιτείας Πβ8. 1208 524, 21. 9. 1271 485. 
ὃ 8. 1290 34. 6. 1298 84. 8. 1294 514,18. 1297}5,38 (27 
μετέχειν τῇ πολιτεύματος "10). ε1. 1801 3838. 8. 1802}26. 
η10. 1829 087. κοινωνεῖν τῆς πολιτείας Πβ8. 1268 518. ὃ 4. 
1291 80. 6. 1292 Ρ24. ε8. 1809 329. μεταλαμβάνειν τῆς 
πολιτείας Πηά. 1826}21. εἰσαγειν τινὰς εἰς τὴν πολιτείαν 
Πεβ. 1808 88. μεταδιδόναι τινὶ τῆς πολιτείας Πεβ. 1806 
826. β9. 1270 38ὅ. - ἀμφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν πολιτείαν 
ταύτην (Βαπο ρατύθιι γϑὶρι]ΐοαθ ϑἀπιϊηἰβίσβπ δ 6) Πη9. 
1829 514. οἱ ἐν τῇ πολιτείῳ ΠζΊΤ. 1821 382 (Βγῃ οἱ ἐν τῷ 
πολιτεύματι 381). εθ. 1806 4, οἴ 20, 28. οἱ ἐκ τῆς πο- 
λιτείας Πεδ. 1809.381. οἱ ἔξω (ἐκτὸς) τῆς πολιτείας Πεδ. 
1808 30 (ορρ οἱ ἐν τῷ πολιτεύματι 37). 4. 1804 311. τρία 
ἐστὶ τὰ ἀμφισβητᾶντα τὴς ἰσέτητος τὴς πολιτείας Πὸ 8. 
1294 520. ὑπεροχὴ τῆς πολιτείαι ΠῸ11. 1296 380. καϑ᾽ 
ἑαυτὺς ἄγυσι, εἰς ἑαυτὸν περιέστησε τὴν πολιτείαν ΠῸ1]. 
1296520. ε4. 1804 388. --- 4. πολιτείας εἴδη. πότερον μία 
πολιτεία ἡ πλείυς ΠΎΘ. πόσαι ᾧ τίνες ΠΎΤ. ὁ 2. 1289 "18. 
διὰ τίνα αἰτίαν πλείσς αἱ πολιτεῖαι Πὸ 4. 1290 521 - 1291 
18. 8. 1289 27, 1290811. η8. 1328 841, 9. 1828}8]. 

πολιτεῖαι εἴδει διαφέρυσαι ἀλλήλων, αἱ μὲν ὕστεραι αἱ δὲ 
πρότεραι ΠΎΙ. 1215 389. πολιτείας εἰδη οοπβεγαπία σαπὶ 



΄ 

“πολιτεία, 

εἴδεσι τῷ δικαίαν ΠΙε9. 1809 581. γ9. 1281 359. ηεηϑ. 1241 

»14, οὐπὶ εἰδεσι τῆς φιλίας Ἴεη9. 1241 "29 864. περὶ τὰς 
πολιτείας τας τε κυρίας ὶὰ τὰς ὑπὸ τινῶν εἰρημένας Πβ12. 
1214 026. --- πολιτεῖαι ὀρθαί, ὅσαι τὸ κοινὴ συμφέρον σκο- 
πῶσιν, τρεῖς, βασιλεία ἀριστοκρατία πολιτεία, ΟΡΡ παρεκ- 
βάσεις (παρεκβεβηκυῖαι Πεϑ. 1 8091 ϑ, ἐξημαρτημέναι Πὸ2. 
1289 59, ἡμαρτημέναι Υ̓ Β ν). ὅσαι τὸ σφέτερον μόνον τῶν 

ἀρχόντων, τρεῖς, τυραννὶς ὀλιγαρχία ὀημοκρατια, Πγ6. 1279 
417. ὃ. 1289 827, 28, 8. 129019. Ὑ71. 1279 880. 18. 

1284 "4. 14. 1284 .87. 11. 1281 "40. 18.1288 238. Ηθ12. 

18. ηεηϑ. 1241 Ῥ2 τ. δεῖ μὴ λανθάνειν, ὃ νῦν λανθάνει τὰς 
παρεκβεβηκυίας, τὸ μέσον Πε9. 1809 }19, οὔ δ11. 1296 
θη, --- πολιτεῖαι τέσσαρες, δημοκρατία, ὀλιγαρχία, ἀριστο- 
χρατία, μοναρχία Ῥαϑ. 1865 "29. ὃδ7. 1298 588. πολιτεῖαι 
ἀριστοκῥατικαί, ὀλιγαρχικαί, δημοχρατικαί ΠῪῚ7. 1288 321. 

πολιτεῖαι, ΟΡΡ βασιλεῖαι καὶ τυραννίοες. μοναρχίαι Πε10. 
1310 Ὁ, 1811 224,81. ὁνο μάλιστα γίνονται πολιτεῖαι, 
ὀῆμος ᾧ ὀλιγαρχία ΠεΙ. 1801 Ῥ40. ὁ 8. 1290 516. 4.1291 
12. 11. 1296 8522. γθ. 1218 δ14. ἡνίκα (ἐν τοῖς Χαλκι- 
δεῦσιν) ἡ τῶν ἱπποβοτῶν ἐ ἐπεκράτει πολιτεία ἢ 560. 1570 νά, 30 
-- καὶ ὀρθοτάτη πολιτεία Πὸ 8. 1398 "26. τῶν πολιτειῶν αἱ 
χείρισται Πζθ. 1820 589. πολιτεία αἱρετωτέρα [16 11. ,..396 
ν10. ποία πολιτεία ποίοις συμφέρει 112. πολιτεία μόνιμος, 
ὅπα τὸ μέσον ὑπερτείνει πλῆθος Πὸ 12. 1296 "40. πολιτεία 
κατὰ τὸς νόμυς μὴ δημοτικὴ ὅ ὅσα διὸ τὸ ἦθος καὶ ᾿ τὴν ἀγω- 25 
γὴν πολιτεύεται δημοτικῶς Πὸδ. 1292}18. ἑκάστης πολι- 
τείας ἔθη καὶ νόμιμα ὼ συμφέροντα Ρα8. ὅσα προφάσεως 
χάριν σοφί ονται ἐν ταῖς πολιτείαις Πὸ18. 1297 514 Βη4. 
περὶ τόπων τῶν ἐρυμνῶν αὶ πάσαις ἔχει ὁμοίως τὸ συμ- 
φέρον ταῖς πολιτείας Πη11. 1880 519 864. -- ὅ. πολιτειῶν 80 

στάσεις, μεταβολαί, σωτηρίαι Πε. δ 11. 1296 86. ὅθεν αἱ 

στάσεις ὼ αἱ μεταβολαί, πῶς ἔχοντες στασιάζυσι, τίνων 
ἕνεκεν, τίνες ἀρχαὶ Πε1-4. 7. 1801 519. περὶ σωτηρίας τῶν 

πολιτειῶν Πεδ. 9. 1809 "156. ὁκ ἔλαττον ἔργον ἐπανορθῶσαι 
πολιτείαν ἥ κατασκευάζειν ἐξ κἰρχῆς Πη1. 1289 84. αἱ πο- 86 

λιτεῖαι "ἢ ἀνιέμεναι ὼ ἐπιτεινόμεναι φθείρονται Ρα4. 1860 

424. ἡ πολιτεία μετέβαλε κατὰ μόριον ΠΕῚ. 180122. 
κινεῖν τὰς πολιτείας, μέρος τι τῆς πολιτείας Πεά. 1804 "8. 

1.1 801 018. αἱ πολιτεῖαι κινῶνται Πεά. 1804488. πολιτειῶν 
κινήσεις, Πὸ16. 1300 088. στασιαζυσι καὶ πρὸς ἀλλήλας ἢ τ 
πρὸς τὰς πολιτείας Πε8. 1802 08. μεταβολαὶ γνονται πρὸς 
τὴν πολιτείαν, ὅπως ἐκ τῆς καθεστηκυίας ἄλλην μεταστή- 
σωσι Πε1. 1801 "τ. μεταβάλλυσιν αἱ πολιτεῖαι εἰς τὴν 
ἐναντίαν ἥ τὴν σύνεγγυς ΠΕε12. 1810519. --- 6. περὶ πο- 

λιτείας ἀρίστης Πηθ. δ11. α183.1260 "28. 18. 1384.51. 46 
18. 1288 "8. δ1. 128881. 8..1290 527. ἡ ,ἐρίστη πολι- 
τεία. ΒΥ ἡ κατ᾽ εὐχὴν Ὑινομένη, ἡ ἀκροτάτη ᾿ δεομένη 
πολλῆς χορηγίας. ἀϊδὺ ἢ ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἀρίστη, ἡ ἐξ 
ὑποθέσεως, ἡ δυνατή, ἡ ῥῴων ἢ κοινοτέρα Πὸ 1. 1288 μ22- 
39. 2. 128914,17.11.1295428. βι.1200529. μία, μόνον 50 
πανταχϑ κατὰ φύσιν ὴ ἀρίστη Ἠε10. 1185 "δ. ἐκ τίνων ὼ 

ποίων συνεσταναι αὐτὴν δεῖ Πη13-15. ὁ αὐτὸς ὄρος τῷ τε 

ἀρίστῳ ἀνὸρὶ ἢ τὴ ἀρίστη πολιτείᾳ Πη1δ. 1884518. 2. 
1824 528. ἔνιοι λέγωσιν ὡὡς δεὶ τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐξ 

ἁπασῶν εἶναι τῶν πολιτειῶν μεμιγμένην Πβ6. 1268 584, δ6 
1266 55. ἐκ ἔστιν ἡὶ κατὰ γράμματα ὦ νόμυς ἀρίστη: πρε 
λιτεία ΠΠγΎ15. 1286 416. ---Ἕὄ 1. πολιτεία, ἡ τιὴ κοινῷ ὀνό- 
ματι προσαγορευομένη, ἡ καλυμένη, ἡ νομιζομένη Ἧβδ. 
1265 "8. δ2. 1289 385. 7. 1298 340,09. 8. 1298 "22, 9. 
1294 581. ηεηϑ. 1241 580. Ηθ12. 1100 "84. πολιτεία, κα- 980 
λεῖται ὅταν τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον, 

πολίτευμα 6018 

μίξις ὀλιγαρχίας ᾧ δημοκρατίας ΠΥ. 1219 589. δ8.1298 
088, 81, 1294.528. 9. 1294 481. ἀρχὴ τὸ καλῶς μεμῖχθαι 
ἐν τὴ πολιτείᾳ δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν Πεῖ. 1801 48. 
ὃ 9. 1294 "15, 88. 13. 1297.56. πολιτεία μίξις τῶν εὐπόρων 
ὸ, τῶν ἀπόρων Πὃ 8. 1294 515, 28. πολιτεία, μέση, ἐκ τῶν 
μέσων 1111. 1296 587. εἰ. 1802 514. περὶ πολιτείας τῆς 
νομιζομένης τί ἐστιν Πδ8. τίνα τρόπον γίγνεται ἡ πῶς 
αὐτὴν δεῖ καθιστώναι Πὸ 9. ἡ δημοκρατία παρέκβασις πο- 
λιτείας Πγ71. 1219 "6. ὁ 8. 1290 818. 4. 1292881. ε8.1808 

46.4. 1804 Δ21, 24. τὰς πρὸς ὀλιγαρχίαν ἀποκλινύσας κα- 

λῦσιν ἀριστοκρατίας, τὰς πρὸς δῆμον πολιτείας, Πὸ8.1298 
086. ΕἾ. 1801 416. β11. 1218 56. αἱ ἀρχαῖαι πολιτεῖαι 
εὐλόγως ἦσαν ὀλιγαρχικαὶ καὶ βασιλικαί Πὸ 18. 12971.526. 
ἀριστοκρατίαι ὀλιγαρχικαὶ ἡ πολιτεῖαι δημοκρατικώτεραι 
Πζι. 1311.28. δημοκρατίαν ποιεῖσθαι χρηστὴν ὃ πολιτείαν 
Πζ4. 1819 385. πολιτεία ἐριστοκρατική, ἀϊδῦ πολιτεία αὐτή 

ΠῸ14. 129811, --- 8. ἡ Δημοσθένες πολιτεία (δατηϊηϊ- 
βύγαϊϊο ΡΟΘΙ108) Ῥβ24. 1401 088. --- πολιτεῖαί τινες φιλο- 
σόφων τὶ πολιτικῶν (εἰνίνατ!8. ἔοττδα ἀδβογὶρίδο ἃ ΡΒΙΪοβο- 
Ρμἰ8) Πβι. 1326681. πολιτεία Ἱπποὸάμν Πβ8. 1267 29. 
ἡ πολιτεία ἡ Πλατωνος, Πλάτων ἐν τὴ πολιτείᾳ Ῥγά. 1406 
082, Πβι. 120181, 6. δ. 1264 Ρ24, 28- 40. ε12. 18161. 

116. 1501 820. ἡ Πλάτωνος Ἰολιξείᾳ ἡ ἐν τοῖς νόμοις 
Πβ6. 1266529, 1264 27, 1265 58,}8,81. Πλάτων ἐν ταῖς 
πολιτείαις ΠῸ 1. 1298 "1. οὗ Πλάτων Ρ 598.5"28-60. 

πολιτεύειν. ρ888 ὀθνείων τινὲς πολιτευθέντες αὐτοί Πβ12. 
1278 581. - παρὰ πολιτεύεσθαι, οἴνϑτι 6688. Ορζΐπιο ἴατθ, 
εὐτυχία μεγίστη τὰς πολιτευομένος ἐσίαν ἔχειν μέσην ἢ 
ἱκανήν Πὸ 11. 1298 "40. τ ἔθτθτθ, ΔἸ Ὠἰβῦγασα γθιηρα- 
Ὀ]Ποατα,, τοῖς τὸ κοινὰ πράττυσι πολιτευομένοις Πη2. 1824 
1, τοῖς γεωργοῖς ἥδιον τὸ ἐργάζεσθαι τὰ πολιτεύεσθαι ἢ 
ἄρχειν ΠπΠζά. 181816. πολιτεύονται ἣ φιλοσοφῦσιν, ὉΡΡ 
ἐπιτάττειν τοῖς δύλοις Πα1. 1255 587. πολιτεύεσθαι μόνως 
λέγυσι τὸς καθ᾽ ἕκαστα πρακτικύς, ἀϊδὺ νομοθεσία Ἠζϑ8. 
1141 028. οἱ πολιτευόμενοι, ἀϊδὲ οἱ σοφισται ΗκΙ10. 1181 
41, Πβ8. 1207 "29. πολιτεύεσθαι, ἀϊεὺ μετέχειν, τὴς πολι- 
τείας Πδ6. 1298. 85. οἱ ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευόμενοι β1- 

1420519. κακῶς πολιτευομένων ἡ δημοκρατία διεφθάρη 
Πε8. 1802 "80. πολιτεύεσθαι πρὸς ἑκάστην πολιτείαν Πθι. 
1887 514. πολιτεύεσθαι πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον ΠΎΤ. 1219 
4817. ἐξ ὧν τὰ πρὸς αὐτὲς πολιτεύσονται καλῶς Πβτ. 1261 
418. τῶν πολιτευομένων τινὲς πολιτεύονται ταῦτα μόνον 

Πα11. 1259 385. --- πολιτεύεσθαι, ἰᾳ ἔχειν πολιτείαν τινα, 
χρῆσθαι πολιτείᾳ τινί. ἄριστα πράττειν προσήκει τὸς ἄριστα 
πολιτευομένους Πη1. 1828 418, οὔ ἀρίστη πολιτεία 816. τοῖς 

μέλλασι πολιτεύεσθαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν Πβ5. 1262}89. 
τῶν καθεστηκυιῶν πολιτειῶν ὸ καθ᾽ ἃς πολιτεύονται νῦν 
Πβ1. 1266.388. ἸΞυρακύσιοι καθ᾽ ὃν χρόνον ἐπολιτεύοντο 
καλῶς Πε10. 1812 "9. οἵ ζά. 1318 5883. --- ἰμάθ ρβ88 πόλις 
πολιτεύεσθαι ἀϊοῖτατ. πόλιν μέλλυσαν μακαρίαν ἔσεσθαι καὶ 
πολιτεύεσθαι (πολιτεύσεσθαι ΒΚ καλῶς Πη18. 1881 "26, 
1382 35. πόλις εὖ πολιτευομένη, δοκῶσα εὖ πολιτεύεσθαι 
βἰιχλ Πη9. 1828 }87. 4. 1826 521. δ11. 1295 086. εἴ τινι 
πόλει συμβέβηκε μὴ τὴν ἀρίστην πολιτεύεσθαι πολιτείαν 
Πλι1. 1288 "81. τὴν πολιτείαν τὴν κατὰ τὺς νόμυς μὴ δη- 
μοτικὴν διὰ τὸ ἦθος πολιτεύεσθαι δημοτικῶς Πὸὃδ5. 1292 
νχά, τὰ ὄντα ᾿ βύλεται πολιτεύεσθαι κακῶς Μλ10. 10768. 

πολίτευμα. κύριον πανταχῦὺ τὸ πολίτευμα τὴς πόλεως. πο- 
λίτευμα, ὸ᾽ ἐστὶν ἡ πολιτεία Πγ6. 1218 810. 7. 1279 525. 
τὺς κατ᾽ ἐρετὴν ἀξῶντας κυρίας εἶναι τῷ πολιτεύματος 
ΠγΎ18. 1283 }81. ἡ δύναμις τῷ πολιτεύματος Πε8. 1802 
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Ὁ16, τῷ παντὸς πολιτεύματος ὀλίγυ ὄντος Πεδ. 18306.514. 
τὴν μετάδοσιν γίνεσθαι τῷ πλήθει τῷ πολιτεύματος ΠζΊ. 
1821 527. οἱ μετέχοντες τὸ πολιτεύματος Πὸ6. 1298.516. 
18. 1297010. οἱ ἐν τῷ πολιτεύματι ΠΎῚ 8. 1288 "22. ΕἸ. 
1801 924. 4.1808 Β26. 8. 1808 47,18. ζ1.1821881. η14. « 
18382}81, ὅπυ τὰ δικαστήρια μὴ ἐκ τῷ πολιτεύματός ἐττιν 

Πεθ. 1308 584. αὐτοὶ αἰρῦνται τες εἰς τὸ πολίτευμα βαὸϊ- 
ζοντας Πὸδ6. 1298 "24. 

πολίτης. τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην ΠΎΪ. 2. 1276 84. δ. 1211 
584. 18. 1283 42. δ4. 1292 38. πολίτης ὁ ἐξ ἀμφοτέρων 
πολιτῶν, ὁ ἐξ ὁποτεριῶᾶν πολίτυ Πγ2. 1215 22, δ4. 1291 
ΒΩ7. ζά. 1819 Β10. οβ1846 27. ποιεῖν, ποιεῖσθαι πολίτην, 
πολίτης ποιητ τός Πζά. 1819 "9. ε8.1808 Β1. 71.127556. --- 
πότερον πᾶσι πολίταις κοινωνητέον π' πάντων Πη9. 10. 18.1382 
484, εἴδη πολίτωυ. πολίτης μᾶλλον, μάλιστα Πγδ. 1218 
216,86. 18. 1288 84. βι. 12600}88. --- ὁ ,χρὴ νομίζειν 
αὐτὸν αὑτῷ τινὰ εἶναι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ πάντας τῆς πο- 
λεὼς Π9:. 1881 138. ποίως τινὰς εἶναι δεῖ τὰς πολίτας Πη1. 

πότερον τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνδρὸς ὠγαθᾶ  πολίτυ σπυδαίν 
θετέον Πγ4. δ. 1218 39. 18. 1288 388. η14.1838511. Ηεδ. 30 
118029. --- πολῖται, ΟΡΡ ξενικὸν ΠΎ.4. 1288 525. πο- 
λῖται, ΟΡΡ᾽ αἱ ἀρχαί Πὸ 14. 1298515. πολῖται αὐτόνομοι, 
ΟΡΡ τυραννίς ΠΕῚ1. 1815 "δ. οἱ βέλτιστοι τῶν πολιτῶν, οἱ 
μέσοι πολῖται Πὸ4. 1292.59.11.1290.519. 

πολιτικό ς. 1. πολιτικν, ἴ 6 τὸ ἐκ πολιτῶν. φυλακὴ πολι- 36 
τική, ΟΡΡ διὰ ξένων ΠΕΙῸ. 1311.57. συνημερευταὶ πολιτι- 

κοί, ΟΡΡ ἕενικοί ΠΕῚ1. 1814 "11, τὰ πολιτικά, ΟΡΡ οἱ 

στρατιῶται ΗΎ11.1118}18. τὸ πολιτικὸν πλῆθος ΠγΎ 18. 
1288 ΒΩ, η6. 1821 Ὁ18. 10. 1829 "23. τὸ πολιτικὸν διίρηται 
εἰς τὸ ὁπλιτικὸν καὶ ὼ τὸ βυλευτικόν Πη9. 1329 8480. --- ὃ. πο- 80 
λιτικόν ἰὰ “πυρὰ Ἀρίαπα οϑὶ δὰ πολιτείαν. πιῆς γὰρ ἂν εἴη 
πολιτικὸν ἢ [] νομοθετικὸν ὅ 0 γε μηδὲ νόμιμόν ἐστιν Πη2. 1824 

"26. ὅτε πολιτικὸς τῶν τοιύτων νόμων ὑδεὶς ἐτε ὠφέλιμος 
ὅτε ἀληθής ἐστιν 11η14. 1888 "85. ΄ἡποᾶ ἴπ νος πολιτεία 
σογηϊζαν ἀϊβουίπιθη, υὖ νοὶ] (α) υπίνογβθ οἰ] δῦ ]8Β ΤΟΓΙΉ ΠῚ) 85 
οὐ ἰηϑεϊδαΐα, νοὶ (Ὁ) πιοδογαύαπι ἡυοάάδηι ἱπηρογίαπι ρορα- 
Ιαγα βἰσιϊποοί, ἰάθη δὰ δάϊ πολιτικός Ῥογθποῦ; οϑὺ ἵδχθη 
ΌἹ ἀιθὴῦοβ, αὐγαπῃ δϑμοτὶβ 88 βρθοϊοὶ νἱ δοοϊρίοπάμσπι νἱ- 
ἀοαϊαγ. α. ἄνθρωπος φ'ΐσει πολιτικὸν ζῳον Πα2. 1258 38, 
8-18. γ6. 12718019. Ἠα5. 1097511. ι9. 1169 "18. 914. 4 

1162518 (συνὸννα στικὸν μᾶλλον ἢ ἤ πολιτικόν), γεη10. 1242 
528 (πολιτικὸν ὸ οἰκονομικθν). ζῷα πολιτικα ἐστιν ὧν ἕν τι 
αὶ κοινὸν γίνεται πάντων τὸ ἔργον. Θπαπιογβηξατ, ΟΡ σπο- 
ραδικά Ζια1. 488 57, 9, 8. τὰ ̓συνετώτερα ζῷα ἐπὶ πλέον 
ὼ πολιτικώτερον χρῶνται τοῖς ἀπογόνοις Ζιθι. 589 82. πο- (5 
λιτικὸν ἀγαθόν. θγῃ ἀγαθὸν ἡμῖν ἡμα]. 1182 Ρ5. 8. πολιτικὴ 
κοινωνία ΠαῚὶ. 1252 57. 3. 1288 888. βι. 1200928. 3.1261 

488. 7. 1266"15. 10. 1212 Ῥ1δ. γθ. 1278 Ρ2ὅ. 9. 1281}8. 
δ1δ. 1299516. Η611. 1160 39, 11 846 8]. πολιτικὴ χορηγία 
Πη4. 1820 86. πολιτικὴ τάξις 138. 1209 510. πολιτικαὶ 50 
ταραχαί Πε2. 1803 321. πολιτικαὶ ἀρχαί, τιμαί, ἐπιμέλειαι 
Πγ6. 1219 58. 10. 1281 380. 18. 1288 814,10. 1287 8487. 

διδ. 1399518 (ἀϊδὺ ἱερεῖς), 90 (ἀϊδὲ οἰκονομικαί,, ὑπηρε- 
τικαί). ζ8. 1822 "11 (ορρ αἱ ἐπιμέλειαι αἱ περὶ τὶς θείς). 
πολιτικὴ δύναμις, ἰσχύς, ἡγεμονία Πγ18. 1284 87, 21. 17. δ5 
1288". πράξεις πολιτικαί 111. 1318 Ρ28. ποιεῖν τι τῶν 
πολιτικῶν 5ῖπι Πβ6. 1266511. μά]. 1181] 827. πολιτικοὶ 
ἀγῶνες Ρβ18. 1839118. οἵ Πδ18. 1800 81. τῶν πολι- 
τικῶν λόγων δύο γένη ρῶ. 1421 "7 (οὔ πολιτ. κὴ κατασκευή 
ρ8. 1424 5"8- 826). πολιτικὸς συλλογισμός. Ῥβ22. 1898 54. σὺ 
ἡ δημηγορικὴ πραγματεία πολιτικωτέρα τὴς περὶ τὰ συναλ- 

0 
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λάγματα Ῥα!1. 1854 24. βίος πολιτικός Πα 5. 1254 "80 
ΟΣ ἀναγκαία χρῆσις), 31. β6. 1368 Δ92. η3.13824 482 
(. ὼ φιλόσοφος), 40 (πρακτικὸς Ἀὶ πι). 8..1835 519. 8. 
1821 δ, Ηαϑ. 1095 18 544 (ἀϊδὺ δεν ἀνα θεωιρητι- 
κός). γεαά. 1216 488 (ἀϊδὺ ἀπολαυστικός. φιλόσοφος). πο- 
λιτικὴ ἀρετή, ἀνδρεία, σύνεσις, ἕξις ΠΎΞ. 128055, 1281 27, 
δ4. 1291 528 (οὔ Ρ1). ΗγΎ11. 1116 517-58. 7Ὲγ1. 1229 
418, 1280 516844. η15. 1248 587, πολιτικὴ φιλία Ηθ14. 
116118. 16.11607 2. 1, 1168 584 Ω). λεηῖ. 1341 822, 

10. 1242 2566. --- ὃ. κοινὸν ᾿ μέσον τότων (ὀλιγαρχίας 

ᾧὶ δημοκρατίας)" διὸ ὼ πολιτικόν" μέμικται γάρ ἐξ ἀμφοῖν 
Πὸϑ. 1294 1. πολιτικόν, ἀϊδὺ δημοκρατικόν, ὀλυγαρχικόν. 
ἀριστοκρατικόν Π15. 1800 387. 16. 1801 814. 14. 1298 

Ρῳ4. ὀλιγαρχία πολιτική, πολιτικωτέρα ΠὸῈ14. 1298 539. 
εθ. 180ὅ "10. ἀριστοκρατικὸν πολιτικόν Π6 9. 129411. 
πολιτικὸν ἀριστοκρατικῶς 1{81 δ. 1800 441. πολιτικὸν πλῆθος 

ΠΥῚΤ. 1288."13. πολιτικός, ἀϊεῦ βασιλικός, ὁεσποτικός, 
οἰκονομικός ΠαῚ. 1252 527. Ὑ18.1288 52, πολιτικήν, ἀϊδὶ 
δεσποστόν, βασιλευτόν, ἀριστοκρατικὸν Πγ17. 1281 588, 
1288 57. ἰατρεία πολιτική. ορρ δυναστευτική Πβ10. 1273 
ῬΩ, ἀρχὴ πολιτική, ἀΐϑι βασιλική, δεσποτική Παῦ. 1254 04. 
δ. γά. 1277 59. α12. 1259 θ4. οἰκονομίαι βασιλικὴ σατρα- 
πικὴ πολιτὶκὴ ἰδιωτική οβ184514, 1846 35-8. πολιτικυῖ- 
τερὸν ἢ δημοτικώτερον Πβι11. 121812. δίκαιον πολιτικόν, 
ἰδὲ δεσποτικόν, οἰκονομικόν ΗΕ10. 1184 Ρ85αη, 526 (αυδῃ:- 
4δπὶ αυοὰ ἀϊοῖξαν ἡ δικαιοσύνη πολιτικόν Πα. 1258 581, 

τὸ δίκαιον ἀγαθὸν πολιτικὸν ΠγῪ123. 1282 Ρ17, δύκαιον πολι- 
τικόν Πγἃ1.8. 1284 "17. ἡμαϑά. 1194 "8, 1195 57, πολιτικὰ 
δίκαια ΠΎ12. 1282 Ρ29. δὰ ἈΠ Ί ΨΟΓΒΆΪΟπι νοῦ πούίοπθπι σἷ- 
ἀθίαν τϑίογθπ πὶ 6580). ἡ κοινωνία ἡ πολιτικὴ ἀείστη ἡ διὰ 
τῶν μέσων Πὸ11. 1295.088, 24. --- ἡ πὐλιτιαν (αι 
ἀρχή), ἀϊδὺ οἰκονομία (ϑἶνα οἰκονομική), δεσποτεία, βασιλική 
Παϑ. 1258 519. 7. 1265 17, 18, 20. ο«1. 1848.51, 16. --- 
ἡ πολιτική (πὸ τέχνη, ἐπιστήμη) Πβ8. 1368 581. ΚΌΛΟΣ 
Οαβοῖ 112 ἢ 12684. ἡ περὶ τὰ ἤθη πραγματεία. ἣν δίκαιον 
προσαγορεύειν πολιτικήν" δ περι τὰ ἤθη πολιτική Ῥαξ. 1858 

227, 4. 185910. ἀρχὴ ἡ περὶ τὰ ἤθη πραγματεία τὴς πο- 
λιτικῆς μα 1. 1181 ῬΩ7. τίνος ἐφίεται ἡ πολιτική Ηα2. 
1095516. 18. 1103.58, 12, 18. 1. 1094 "1. ὁ τὴν πολιτι- 

κὴν φιλοσοφῶν τὸ τέλυς ὀρχιτέκτων ἨΕ12. 1152"1, τῆς 
πολιτικὴς τὸ τέλος καὶ γνῶσις ἀλλὰ πρᾶξις Ηαϊ. 1095". 
μα]. 118251-1. ἡ π. λαβῦσα παρὰ φύσεως τες ἀνθοω- 
πὺς χρῆται αὐτοῖς ΠΙα10. 1258 421. πολιτικῆς ἔ Ἐργον ποιῆσαι 

φιλίαν γεη1. 1984 28, ἡ π. κυριωτάτη τῶν ἐπιστυημῶν 

Ηα. 1094.527. ζ7. 1141] 520. ηεαϑ.13218518. ημα!. 1183 
δι. ἧ σοφια ὼ ἡ πολιτικὴ ὕχ ἡ αὐτή Ηζτ. 1141 529. ὴ 
π᾿ Ἢ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ ἕξις. τὸ μέντοι εἶναι ὐ ταὐτὸν 
αὖτ ταῖς ηζβ. 1141}28. τῆς "πολιτικῆς ἀκ ἔστιν οἰκεῖος ἀκρο- 
ατὴς ὁ νέος Ηα]. 1095 82. ἡ περὶ τὴν πόλιν φρόνησις διττή, 
νομοθετική, πολιτική Ηε8. 1141 "25, ἡ πολιτική. αἰβῦ ὀετσπο- 
τική Πη2. 1324 022. ἡ πολιτικὴ δύναμις. ΒΥΠ τέχνη. ἐπι- 
στήμη ΠΎ12. 1282 Ῥ16, 14, οὗ ἡμα]. 1182 1, τῶτο ἔχει 
ἀπορίαν ὸ φιλοσοφίαν πὐλις γον ΠγΎ12. 1282 558. - ὁ πο- 
λιτικός, οοηὶ νομοθέτης ΠΎῚἃ. 1274}86. δ1. 1388 "27. 
εϑ. 1809 285. η4.182084. Ηκ10.1180580. δοπὶ οἰκονόμος, 
οἰκονομικός Πα8. 1356 ν88. Ηζϑ. 1140 ΠῚ, δοηὶ Ε ἀγαϑὲς 
πολίτης Πγά4. 1211 04. τὸν πολιτικὸν ἀναγκαῖον εἶναι φρο- 
νιμον Πγ4. 1271 818. ὁ πολιτικὸς προαιρετικὸς τῶν καλιῦν 
πράξεων αὐτῶν χάριν ἡεαδ. 1216 826. 4. 1215 58. τῇ πολι- 
τικῶ τὶ ἐστι γνῶναι Ηχ18. 1102 28. ΠδῚ. 1989 87. γὅ: 
1210 584. ε8. 1808 384. α11. 1259 588. βι. 1266 282. οἱ 
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πολιτικοὶ ων Ροθδβαπὺ Δἰῖοθ ἀοσοσθ δγίθῃ ΒΌδ πὰ ΗχΙ10. 1180 
085 5864. οἱ πολιτικοὶ δοκῦσι πολυπράγμονες εἶναι Ἠζϑ. 1142 
42, --- πολιτικῶς ἄρχειν, ἀϊδὲ βασιλικιῦς, δεσποτικῶς 
Πα12. 1259 "1. η2. 1824 387, πολιτικῶς φίλον εἶναι πολ- 
λοὶς ΗΙ10. 1111 817. πολιτικῶς λέγειν, ἀϊδὺ ῥητορικῶς ποθ. 

1450}7. ὁρίζεσθαι πολιτικῶς ἢ ταχέως (οἱ παχέω:) ΠΎΖ. 
1215 925. 

πολῖτις. ὁ ἐκ πολίτνυ ἢ ἐκ ΠΡ ΗΘΙΕ Πγ 2. 1216 088. ὅ. 
1218 528. 

πολιτοφύλακες Πβ8. 1268 522. ᾿εθ. 1806 589. 
πολίωσις τῶν τριχωμάτων χϑ. 198518, "14, 
πολλάκις. τὸ πολλάκις φύσιν ποιεῖ μνῶ. 452 380 (6 Ηη11. 

1152 882). πολλακι δόσκον (Βοιι ρ420. τ10) ΗὉ4.1122 
421. --- πολλάκις (πολλαχῶς οἱ 5ρε)}) ρ2. 14221. 

πολλαπλασιάζειν. ὁ τῷ μορίῳ χρόνος πολλαπλασιασθεὶς τᾷ τε 
πλήθει τῶν μορίων ΦζΊ. 281 088. 

πολλαπλάσιον, ορρ πολλοστημόριον, τῶν πρός τι ἐστί 
Μὸ15. 1020518. τὸ 4. 125 378η4ᾳ. ζϑ. 141526. πολλα- 
πλάτιον τμῆμα, τίμημα μαθ. 848518. Πεβ. 1806 θ12, 2. 
ἄνα. "γία͵ πολλαπλασία (πολλαπλάτιος) ΑὙ12.7851,4. ἘΠῚ 
λαπλαάσιόδς τινος, νοῦ! χωρὰ πολλαπλασία αὐτῆς 8] μβι. 
854 517. 8. 868 δ27. πιθ2. 91129. τὴν κεφαλὴν πολλα- 
πλασίαν ἔχει τῷ λοιπῷ σώματος (ὁ βάτραχος) Ζγγ8. Τδ4 
421. Διονύσιον, πολλαπλάσιον (πολλαπλασίονα ϑρεὶ 9 ςοὐὰ) 
ἔχοντα δύναμιν ρ9. 1429 17. ((δπι πολλαπλάσιος ΑὙ 12. 35 
18 84. πιθ2. 9117 029, 4110] πολλαπλασία.) 

πολλαπλασιϑὃν. ἀριθμὸς πολλαπλασιέμενος τθι4. 1608 526. 
πολλαπλασίων ̓ οὗ πολλαπλάσιος. 
πο). λαπλίωσις. ἐπιτείνειν τὰ τιμήματα κατὰ πολλαπλα- 

πολυδάκτυλος 615 

ΟβΙι8. 298 082. --- ΡοΪα8. πόλοι σημεῖα στερεὰ μένοντα 
περι α ὁ πᾶς κόσμος κινεῖται, ἔσχατα, στιγμαί κ2. 3591 

Β25. Ζκϑ. 699 520. πόλος τῷ κυκλυ, τῆς σφαίρας Ὑὅ- 
816418. Μλ8. 1078}28. οἵ πν7. 484 "11. ἴλλεσθαι ὴ 
κινεῖσθαι περὶ τὸν πόλον μέσον" μὴ κινεῖσθαι τὸς πόλως 
Οβιά. 290827. 2. 2851]. ὁ ἄνω, ὁ καθ᾽ ἡμᾶς, ὁ ὑπὲρ 
ἡμῶν πόλος. ορρ ὁ ἕτερος, ὁ κάτω, ὁ ἀφανής, ὁ ἡμῖν ἄδη- 
λος Οβ2. 2809, 14,21. μβο. 862 488, 4, 81) 868 58 
([ἀεἰοτ 1.562). κ4. 8394 ἔπεα μῆκος ὑρανὰ τὸ κατὰ τὸς 
πόλος διάστημα Οβ2. 285 9, 

πολυάγκιστρον. ἁλίσκονται (ἰχθύες τινὲς) πολυαγκίστροις 
ἐν ῥοώδεσι ἡ βαθέσ' ι τόποις Ζιι81. 621 816. λαβέσθαι τῦ 
πολυαγκίστρυ τῷ ἄκρῳ Ζιὸτ. 582 δ2ὅ. 

πολυαιμεῖν. πολυαιμεῖ τὸ θῆλυ μᾶλλον Ζγδι. 7165 "18. διὰ 
θερμότητα ᾧ χ, πολυαιμύσαις (ταῖς γυναιξὶ) γίνεσθαι τὰ γυ- 
ναικεῖα Ζμβο. 648 380. 

πολυαιμί α. θερμότητος σημεῖον Ζμγθ. 6694. 
πολύαιμος. ζῷα πολύαιμα, πολυαιμότερα Ζιγ4. 515 320, 

21..19. 620 27. πνθ. 484380. τίνα ζῷα πολύαιμον ἔχει 
τὸν πλεύμονα Ζμγθ. 609 527. ἐν τοῖς θήλεσιν ἐντὸς πολυ- 

αἰιμότερον' μάλιστα τῶν θηλέων ζῴων γυνὴ πολύαιμον 
Ζιγ19. 521 826, 28. 

πολυανθρωπία σώζει τὰς δημοκρατίας Πζο. 1821 81. ἡ π. 
ἡ Ὑιγνομένη περὶ τὴν ναυτικὸν ὄχλον Πη6. 182791,516. 
ἡ π. ἡὶ λίαν Πη4. 1826 20. 

πολυάνθρωπος πόλις, ἀϊδβε μεγάλη Πηά. 1326 598. χαλεπὸν 
εὐνομεῖσθαι τὴν λίαν πολυάνθρωπον Πη4.1826527. αἱ τελευ- 
ταῖαι δημοκρατίαι πολυάνθρωποι Πζδ. 1820 517. πόλεις πο- 
λυχνθρωπότεραι Πζ8. 1821 Ρ25. 

σίωσιν ΠεβΒ. 1808 5. τὸ αὐτὸ ὁὀεὶ γένος εἶναι ἐν ταῖς πολ- 80 Πόλυβος (ϑορᾷ ΟΕ 114) Ργ14. 1415 520. 
λαηλασιώσεσιν Μνθ6. 1092 588. 

εὐλλαπλχὸν ὃ ὄνομα, οοπὶ ῥιπλῶν, τετραπλὸν ποῖ. 1451 384. 
πολλαχῆ τῆς γῆς μα1 8. 849 020. πολλαχὴ διεσπαρμένα μαά. 

841}58. κατὰ μικρὰ μὲν πολλαχὴ ἐξ διαπιδῶσιν μα18. 
8508. ἐδόντες πολλοὶ ὼ πολλαχὴ Ζμγ1. 662 318. πολ- 88 
λαχὴ γελοῖον φαίνεται Ζμγϑ8. 664 ὃθ., 

πολλαχόθεν δῆλον Οὐ 4. 811}81. 
πολλαχϑ, ορρ ὁδαμὃ ΠΕΙ. 1802 52, πολλαχῇ τῆς γὴς 

μα18. 851 52. --α πολλαχᾷ αἴτιον τὸν νῦν λέγει, ἑτέρωθι 
ὁέ ψαῶ. 4041. 

πολλαχῶς λέγεσθαι τθ8. 158 10. Πγϑ8. 1270 528. Μλό. 
1071.3481, 81. μὸϑ. 880 "4. Ζμβ2. 648 "86, 649 "6 β. 
37 πλεοναχῶς λέγεσθαι. κατὰ πλείες τρόπυς λέγεσθαι, 
πλείω σημαίνειν. ΟΡΡ ἁπλῶς λέγεσθαι τε. 129}081-180 
428. Μ,κβ. 106415. ἀΐδβὺ ὁμωνύμως λέγεσθαι τβϑ8. 110 
16 ΥνΖ. ΜΎ2. 1008 338. κβ8. 1060582. Γαβθ. 822 080. 
τὸ ὃν λέγεται πολλαχῶς ΜΎΖ2. 1003 388 ΒΖ. Α9.992}19. 
ε4. 1028 48. ζι. 1028 510. ν)- 1089 " 8]. πολλαχῶς λε- 

Ὑημένων ἀνάγκη τὴν διχνοιαν ὦ ορίστως ἔχειν Οα11. 280 "2. 
πολλαχῶς γίγνεται ἄλλο ἐξ ἄλλυ Ζγα 18. 724 520. 
διαιρυμένῃυ πολλαχῶς ὡς ἀδιαιρέτῳ χρῆσθαι Οα11. 2804. 
οὔ Ζμὸ 10. 687 9. 

Πόλλιος οἶνος ἢ δ48. 1568 822. 
Πόλλις, Συρακοσίων βασιλεύς [ 5648. 1568 526. 
πολλοστημόριον, ΟΡΡ πολλαπλάσιον, τῶν πρὸς τι ἐστί ἐς 
Μὸ 15. 1020 28. τό 4. 125 δ75344. ζ9. 141 826. πολλοστη- 
μόριον τινος τὸ4. 125 51 866. Πεβ. 1308 "2. 

πολλοστός. πολλοστὸν μέρος ἡεη10. 1348 086. --- πολλο- 
στῶς. κυρίως λέγεται, ορρ δευτέρως ὁ πολλοστῶς Ηκὅ. 
1110 829. 

πόλος. αχίβ. ὁ διὰ παντὸς τεταμένος πόλος (ΡΙαἱ Τίπι 40 Β) 

τῷ δ 

Πόλυβος τί εἴρηκε περὶ τῶν φλεβῶν Ζιγϑ. 61212. “ 
πολυγάλακτος. λέων ὠἀ πολυγαλακτον Ζμδιο. 6888. 
πολυγηθής. φάος ἐς πολυγηθές (Οτρὰ ΥἹ 42) κ7. 401 "6. 
Πολύγνωτος ἀγαθὸς ἠθογραφος ποθ. 1450 8421. ΠΣ ΚΎΤΗΣ 

οὰπὶ Ζουχίάθ 1], οὐτι Ῥϑίβοηθ ποῶ. 1448 δὅ. Πθδ. 1840 
487. ΨῊΙ Ἀπ Ρ 160. 

πολυ γονία. τὰ τῶν βασιλέων (κηρία πλάττυσιν αἱ μέλιτται) 
ὅταν Η πολυγονία᾽ Ζιι40. 624 "1. πολυγονία ἢ ταχυγονία 

. τῶν μυῶν Ζιζ81. 580 27. 
“0 πολύγονος. ζῷον πολιήγονον Ζιε12. 844 49. πιθ0]. 898 811. 

τὰ μεγάλα τῶν ζῴων ὀλιγοτόκα εἶναι, τὰ δὲ μικρὰ πολύ- 
γόνα Ζγα 18. 125 8380. τοῖς πολυνγόνοις τρέπεται. εἰς τὸ 

σπέρμα ἡ τροφή ΖΎΥΪ. 150 520. υσις ὀχευτικὴ ὼ πολύ- 
γόνος Ζγγ!. 15051. ἐν τόποις τισὶ πολύγονοι αἱ γυναῖκες, 

οἷον περὶ Αἴγυπτον 2γὸ 4. 7το 484, τῶν ᾿Ομβρικῶν θ80. 
8836.522. ὄρνιθες πολύγονοι διχῶς, οἱ μὲν τῷ πολλάκις, οἱ 
δὲ τῷ πολλά Ζιζ!. δὅ568 "26. τῶν ὀρνίθων τίνες πολύγονοι 
Ζε17. θ616"»24. Ζγγ1. 149 02. 10,26, 150 ΙΦῈ πολύγονον 
τὸ τῶν ἰχθιίων γένος, πολυγονώτατα τὰ μικρὰ ἰχθύδια 
ΖγΥ1. 151 "21. 4. 1565.481. «8. 11808,12. ΖΙζ17.5 7029. 

πολύγραμμοι ὼ μελανόγραμμοι ἰχθύες 282. 1528 824. 

πολυγωνοειδές. τὸ τετράγωνον πολυγωνοειδὲς φαίνεσθαι 
πιεθ. 91119. 

πολύγωνος. τίνι τῶν πολυγώνων περιφερὲς ἐναντίον αι4. 442 
ΒΩῚ, 

πολυδάκτυλος. 1. τὰ πολυδακτυλα τιῦν τετραπόδων ζῳο- 

τόκων τοίδγυηίαν ἰαΐον τὰ ἀμφώδοντα Ζμβιδ. θ089 528. 
Ὑ14. 614 826. Ορρ διχαλα, μωνυχα νοὶ ἀὠσχιδῆ, Θδηυτιθ- 

. τδαῖας Ζμβ1θ. 669 325. γ14. 614 4260. δ)10. 686 84, 18. 
Ζιβι. 499 58. μίαν. κολίαν ἔχει, ὅκ ἔχει ἀστράγαλον, τοῖς 
πολυδακτύλοις μόνον πρὸς τὴν πορείαν χρήσιμ᾽ εἶναι τὰ 



616 πολυειδής 

ἔμπροσθεν σκέλη ἀλλὰ ἢ ἀντὶ χειρῶν Ζμγ14. 614.526. 
δ΄10. 690 524, 686 18, 687 "80. τὰ μικρὰ τῶν πολυδα- 
κτύλων, τὰ πολυδάκτυλα καὶ ἡ, ἀκέρατα Ζμὸι0. 688 38, 686 
518. --- 2. πάντα τὰ τετράποδα ιἰοτόκα εἰσὶ πολυδάκτυλα 
ἢ πολυσχιδὴ Ζιβ10. 602 "84. 

πολυειδής, διατείνει ἐπὶ πολὺ ὼ πολυειδές ἐστιν Ηδ8.1121 
Ρ1θ. τὸ πολυειὸὲς ὼ τὸ ἄπειρον τῶν χρωμάτων χϑ. 129 
088. ἡ τῶν φυτῶν. φύσις ὅσα μόνιμος ἐ πολυειδής (πολυ- 
εἰδῶν αἱ ὙΒυγοῦ) ἐστι τῶν ἀνομοιομεριῶν Ζμβιο. 65ὅ081. 

τὸ κακὸν πολνειδές, τὸ ἀγαθὸν μονοειδές ἡμαδῦ. 1192511, 

18,14. ἡ συγγενικὴ φιλία πολυειδής Ηθ14. 1101 "171. ἡ 
ὠθὴ ἐγένετο, μακρὰ ἡ πολυειδής πιθι5. 918 ν16. 

Πολυείον τῷ σοφιστῇ ὴ περὶ τὴς Ἰφιγενείας ἀνωγνωώρισις 

ποθ. 1488 56, 10 (Νοκ ἢν ἴτβ Ρ 606). 
Πολυεύκτυ τὸ εἰς ἀποπληκτικόν τινα Σπεύσιππον ῬΎ1Ο.1411 

8421, 

πολύθυρος. πολύθυροι διαπτυχαί (ΕυΡ ΠῪ 127) Ῥγθ. 1407 
"84. 

πολύιδρις. ἡ σίττη λέγεται φαρμάκεια εἶναι διὰ τὸ πολύ- 
ιδρις εἶναι Ζιι11. 616 "24. 

πολύκαμπτος. μελέων πολυκάμπτων (Ῥάτῃ 146) Μγδὅ. 
1009 528. 

πολυκαρπεῖν. τῶν δένδρων τὰ πολλὰ πολυκαρπήσαντα λίαν 
ΖΥΥ]. 7580 522. 

πολύκενος. πολυκενώτερος ὁ ἀήρ πκεδῆ. 940 84, 7. 

πολυκέφαλα ὼ πολύποδα, τέρατα Ζγδ8. 169 "27. 
πολυκίνητος. καματηρὸν τὸ ἄρχειν πολυκίνητόν τε ἢ πολυ- 

μέριμνον κα. 4009. 
Πολύκλειτος ἀνδριαντοποιός ᾧΦβ8. 195 ..84, 85, Β11, 12. 

Μδὸ2. 1018 085, 101451, 8,6, 14, 1ὅ, ἀνὸριαντοποιὸς σο- 80 
φός Ηζ1. 1141511. 

πολύκλονος (Ὁ Ῥαν 202). τὸ ἄρρεν φυτόν ἐστι πολυκλο- 
νωώτερον τῇ θήλεος φταῖ. 821 Ρ24. 

πολυκοίλιος. τὰ πολυκοίλια, ορρ τὰ μονοκοίλια ΖμῪ 1ὅ. 
61650, 8, 17. δ8. 611}17. 

πολύκοινον ἡ εὐδαιμονία Ηα10. 1099 "18. τὸ ὠγαϑὸν πότερον 
πολυΐκοινον ἡμβῖ. 12041, 1205 Ρ28-87. 

πολυκοιρανίη. ὃκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίῃ (Βοχι Β 204) Μλ10. 
1016 34. Ὅμηρος ποίαν λέγει πολυκοιρανίην Πὸ 4. 1292518. 

Πολυκράτεια ἔργα τῶν περὶ Σάμον Πειῖ. 1818 "24. 
Πολυκράτης. τὸ Πολυκράτωυς εἰς Θρασύβυλον, ὅτι τριάκοντα 

τυράννυς κατέλυσεν Ῥβ14. 1401 484 (6χ δησομιῖο ὙΒγαθυ- 
Ὀα],, ΒαῦρΡρ Οτδῦ [1 221). ὃ λέγει Πολυκράτης εἰς τὸς 
μῦς Ῥβ24. 1401518,}15 (οῇ μυῶν ἐγκώμιον ϑδὰρρθ ] 1) 
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οἵ ᾿Αλέξανδρος Ρ831516. 46 
Πολυκρίτη ἔδ18. 1862 5986. 
Πολύκριτος ὁ τὰ Σικελικὰ γεγραφυύς θ112. 840 082. 
πολυλογία. περὶ τυραννίδος λοιπὸν εἰπεῖν, ὃχ ὡς ἐνείσης πο- 

λυλογίας περὶ αὐτήν Πὸ 10. 1295 .52. 
60 πολυμάθεια πολλὰς ταραχὰς ποιεῖ 51. 1484 589. 

πολυμερής. αὶ Ψυχὴ πότερον ἕν ἢ πολυμερές ψαῦ. 41111. 
(τῶν τεράτοιν ἔνια λέγετα) τῷ πολυμερῆ τὴν μορφὴν ἔχειν 
Ζγδ8. 169 "26. πολυμερὴς αὶ ῥάχις τῇ διαιρέσει τῶν σπον- 
δύλων Ζμβϑ. 664 "χ6. πολυμερέστερά ἀναγκαῖον εἶναι τῶν 
ζῴων τὰ κινητικά Ζμδι. 683 "6. καὶ πολυμερὴ τὰ ἔντομα, δ5 
τα ὀστρακόδερμα Ζμ868. 682 585. 7. 688 νά. πολυμερέ- 

στατος ὧν ὁ Πόντος κϑ. 898 481. -- τὴς ὕβρεως ὅσης 
πολυμερῶς Πεῖ0. 1811 "88. οἱ ἄλλοι ποιηταὶ περὶ ἕνα ποιῶσι 

ἢ περὶ ἕνα χρόνον ὼ μίαν πρᾶξιν πολυμερὴ πο28. 1469]. 
πολυ μέριμνον. τὸ ἄρχειν κθ. 400510. 

πολυμιγὴς γονή Ζγὺ 8. 109 584. 

60 

πολύπους 

πολύ μορφος. ποιεῖν πολύμορφον τὸ ̓ συνιστάμενον Ζγδϑ. 768 
528, πολύμορφα τὰ ἐν τῷ ὑγρῷ μᾶλλον τῶν ἐν τὴ γὴ 
ΖΥΥ11. 161.582. πολύμορφα τοῖς σχήμασιν Ζμβι. 648 
082. τὰ πρὸς τῷ ζὴν αἴσθησιν ἔχοντα πολὺ μορφοτέραν ἔ ἔχει 
τὴν ἰδέαν Ζμβιο. 8568 "4. τὰ ἄγρια πολυμορφότατα ἐν τὴ 
Διβύη Ζιθ28. 606 "18. (χαμαιλέων) πολύμορφον γίνεται 
διὰ τὸν φόβον Ζμδιι. 692.512. πολυμόρφων τῶν πράξεων 
ὃ, τῶν κινήσεων ὑπαρχυσιὼν τοῖς ζῴοις Ζμβ!. 648 "14. --- 
τὸ κακὸν πολύμορ ὃν ἡεηῦ. 1239 012. 

πολύμοχθος. ἀρετα, πολύμοχθε γένει βροτείῳ ἢ 625.1583}8. 
πολύμυθος. ἐποποιικὸν "λέγω τὸ πολύμυθον ποῖ8. 1456 312. 

Πολυνείκη θάψαι ἀπείρηται Ῥα18. 1878 "10. 
πολύξεινος (Π ε115) ΗΙ10. 117021. 
Πολύξενος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Π. 596. 1561622. 
ΣΝ φλέβες Ζιγ2. δ12 48, 
πολυόστεος. τῷ σκέλυς τὸ πολυόστεον πῶς Ζια1 δ. 494 510. 
πολύοχλα εἰδὴ δήμν Πὸ4. 1291 028. 
πολυπλύθεια τῶν φαττῶν Ζιζ4. 662 029. 
πολυποδία. ἡ πολυποὸϑία ἀνυτικωτέραν ποιεῖ τὴν κίνησιν Ζμδθ. 

6821. 

πολυπόήδιον, ἡ γένεσις τῶν πολυποδίων, οχ ονἱϑ Ζιι817. 622 
428. ε18. 680 δά (ΟἹ πολύποια, πολύπειαλ. 

πολυποδώδης. τὰ πολυποδυδη Ζμὸϑ. 685 8324. ν πολύπας δ. 
Πολυποίτης. ἐπίγραμμα ἐπὶ Πολυποίτυ 596. 1570 885. 
πολυπονώτεροι; ἀϊδὶ ὑποστατικώτεροι ἥεβδ. 1222 8883. 

πολιίποτος. (δρνεάώ τινα) πίνει μέν, ὦ πολύποτα δ᾽ ἐστίν 
Ζιθι8. 601 "4. 

πολύπυς. 1. χα] ρ68. τὸ τέρατα τὰ πολύποδα καὶ πολυ- 
κέφαλα γινόμενα Ζγδϑ8. 169 "27. (μείδρβᾳ πολύπυς ἂν- 
θρωπος τὸ πλῆθος Πγ1, 1281 "6, οὔ πολύχειρ.) τὸ πο- 
λύπυν. διαφορὰ τῷ ὑπόποδος Ζμαϑ8. θ44 81. μῴλιστα 

πολύποδα τὰ μάλιστα κατεψυγμένα ὃ διὰ τὸ μῆκος Ζμδῦ. 
6829"2. αἱ σκολόπενδραι θαλάττιαι πο)οΐποδες μᾶλλον ὶ 
λεπτοσκελέστεραι τιῶν χερσαίων Ζιβι4. 505 516. --- τὰ πο- 
λιποδα. διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὰ μὲν δίποδα (τὰ ὁὲ τετράποδα) 
τὰ δὲ πολύποδα τὰ δ᾽ ἀποδα τῶν ζῳων Ζμὸ10. 6818. 
Ζπι. 104.318. τὰ πολυποὸδα ἣ ἀποὸα (τὸ ἄνω) πρὸς τὸ 
μέσον ἔχει 2πῦ. 106 "5, 8, 280. τὰ τετράποδα καὶ Ὄ πολύποδα 
Ζιαῦ. 490 νά. βι. 498 ὑβ. τὰ πολύποδα κατὰ διάμετρον 
κινεῖται, πάντων τῶν πολυπόδων εἰς τὸ πλαγιον αἱ καμπαὶ 
Ζιαδ. 490 "4. βΙ. 498 56, Ζπιθ. 118 517. διὰ τί τὰ πολυ- 
ποδα βραδύτατα, καίτοι τὰ τετράποδα θάττω τῶν διπόδων 
πνϑ. 485 525. οἱ καρκίνοι τῶν πολυπόδιων εἰσίν, τῶν πολυ- 
πόδων περιττόταται πεφύκασιν Ζπι4. 11214. 16. 718 "12. 

2. τὰ ἄναιμα ὺ πολύποδα ἰᾳ͵ Ιμϑθοῖδ Αὐἰ βίου θ!ῖβ, πο- 
λύποδα παντα τὰ ἔντομα διὰ τίν᾽ αἰτίαν: (τὰ ἔντομα) 
πάντα μέν ἐστιν ἄναιμα, ὅσα δὲ πόδας ἔχει, πολύποδα 
Ζμδ. 682."86, "δ. Ζιε81. δ57."26. αὉ. 490 "15 (Ν 198, 
200). τὰ ἄναιμα ὰ πολύποδα, τὰ ἄναιμα τῶν ὑποπόδων 
πολύποδά ἐστι ἢ 9θὲν αὐτῶν τετράπεν Ζπὶ 1. 118 20.160. 
118.826. τὸς πόδας ἔχει ἐκ τῇ πλαγίυ τὰ πολύποδα ὶ 
ἄναιμα τῶν ζῴων Ζμωὸδϑ. 6θ8412. οὗ ΖΙβΙ. 498 517. τῶν 
ἀναίμων τε ἢ πολυπόϑθων ἕνια διαιράμενα,. δύναται ζὴν ΖπΊ. 
107 821. ἔτι ἐλάττονος γινομένης τῆς αἰρώσης θερμότητος 
ὸ τῷ γεωϑυς πλείονος τα τε σώματα ἐλάττονα τῶν ζιυύΐων 
ἐστὶ αὶ πολύυποὸα, τέλος ὁ᾽ ἀποὸδα Ζμδ]10. 686 "80. οἵ ανϑ. 
418 "10 (Μ 423). 

8. τὰ μακρὰ ὼ πολυποδα ἱ 4 Μγτηϊοροάδα ζαίν (οἴ Μ 
224). Ζιδτ. 531 029, 582 52, δ. οὔ Ζμα 3. 642}19. δ. 
682}2. Ζπ7. Τ01 380. 8. 708 "5. Ζιβ14. 5805 "16. ν ἴσλος, 
σκολόπενδρα. 



΄ὔ 

πολυπυς 

4. ὁ ὄνος ὁ πολύπυς Ζιε81. 551 528 (οἵ Μ225. Οτὶν 
ἹΥ͂ 663). 

ὅ. πολύπες. 5γιι τὰ πολυποδωίδη. ταῖς σηπίαις ᾧ τοῖς 
πολύποσιν ὅμοια ἢ τοῖς σχήμασι ἢ τὴ ἁφὴ τὰ περὶ τὴν 
κοιλίαν: ἔχυσιν ἀνομοίως αἱ σηπίαι ᾧ αἱ τευθίδες (Πδ.8- δ 
ΡοὰΔ) τοῖς πολύποσι" ὑκ ἔχυσιν ἔσω στερεὸν ὑδέν, ἀλλὰ 
περὶ τὴν κεφαλὴν χονδρῶδες Ζμδδ. 618 "28. 9. 688 514. 
Ζιὸι. 524 528 (Μο 146). ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῷ κοίλυν 
αν12. 417 84 (Οοἰοροάδ Α 5᾽60]ὰ ΧΙ 818). 

β. πολύπως, ἴοτι Βγῃ Ρ611}52, δά, 51. ὁ γίνονται ἐν 10 
τῷ εὐρίπῳ δὲ πολύποδες ἐδὲ βολίταιναι ἐδ’ ἀλλ᾽ ἅττα 
Ζι81. 621 "11 (Α ϑιθδιὰ 406). 

1. Οδἴορυβ νυϊρατὶβ νοὶ Οοἰοροάδ. (μ66 πολύπυν, πο- 
λύπυς Ζιι871. 622 524. δ8. 584 525. οοὐ Εἰ Ἔχ θοῦ υδῖχαθ 
πυλυΐπυς, οΓ Οτἶδα8 [Υ̓ 6710). τοίδγίας ἱπίον τὸ μαλάκια, 15 
ὅσα δοκεῖ πόδας ἔχειν Ζιαδ. 4901. Ζμβ17. 661 515. ὃ9. 
685 84. ἄναιμός ἐστιν, ἔστι πολύγονον τὸ ζιῦον Υ 815.1581 
512, Ζιε12. 644 49. τὰ μὲν ἄλλα ἰσχυρὸν τὸ ζῷον, τὸν δὲ 
τράχηλον ἀσθενές, ὅταν πιεσθὴ" φύσει συντηκτικόν, ἀφανί- 
ζεται Ζιι81. 622 284, οΓ16, 15, 17. --- α. ρᾶγίθ8 Θογρο- 30 
τῖβ. ἡ καλυμένη κεφαλή Ζμββ. 654 528. Ζιεθ. 541 "δ. 12. 
544 811. 18. δδ0 82. δ1. 524818, 52586. αν12. 4717 δῦ 

(σ ἰπέτα 380). ἡ κεφαλή, ἕως ἄν ζῆ, σκληρὰ καθάπερ ἐμπε- 
φυτημένη Ζιδ1. 524 516. κατὰ τὸ ἀνάλογον ἔχει τὸν ἐγκέ- 
φαλον, διμερὴ Ζμβ1. θ52}25. 815. 1581 Ῥά, ὀφθαλμοί 35 
Ζιδι. δ24 515. 815. 1681 02. στόμα Ζιδ1. 524 51ὅ. εθ. 
841}8. 815. 1581 "8. τὸ γλωττοειδές Ζμβ11. 661 51ὅ 
(Ονθα Ογοϊοραοάϊα 1 554). ὀδόντες Υ 81ὅ. 1681 ΡΩ, 8 8]. 
τράχηλος Ζιι81. 622 584. τὰ δεξιά, τὰ εὐυνυμα Ζιδι. 524 
412. τὸ κύτος καλεῖται μόνον ἐπὶ τῶν πολυπόδων κεφαλή, 80 
τὸ κύτος μικρόν Ζμὸ 9. 686 85, 24, "25. β8. 664 522. Ζιδ1. 
5249, 22. τὸ πτερύγιον κύκλῳ περὶ τὸ κύτος, στενόν, 
ἐλάχιστον, ἥκιστα ἐπίδηλον Ζμὸϑ. 685"16, 20, 24. πόδες, 
ἄοθβον ἢ158148,8. ΖιδΙ1. 528 Ρ29, 524 522. Ζμδ9. 68ὅ 
421, 24, 28,8. ὁ μεταξὺ τῶν ποδῶν ὑμήν Ζιδ1. 63.4518. 8δ 
πλεκτάναι Ζγα 15. 120 082. Ζιεθ. 541 "8. 18. ὅ60}6. θ2. 
691 25. πλεκτάναι διπήχεις ἢ μείζυς ἔτι" τὰς πλεκτάνας 
ἔχει χρησίμως" ἔχει ἀντὶ χειρῶν" ἢ ὡς ποσὶ ἡ ὡς χερσὶ 
χρῆται ταῖς πλεκτάναις, προσαγεταί ταῖς δυσὶ ταῖς ὑπὲ 
τὸ στόματος" ἅπτεται ὦ κατέχει, προσέχεται, ταῖς πλεκτά- 40 
ναῖς ὑπτίαις" τὴ ἐσχάτη τῶν πλεκτανῶν χρῆται ἐν ταῖς 
ὀχείαις Ζμδδ. 619.5"13. ὃ. 685 "4,12. Ζιδ1. 624 58 (Ττο- 
Βοθϑὶ Ατομὶν 1856, 287), 5-9 Αυν, 117, 28. 6. ὅ81 "8. κο- 
τυληδονες, αἷς τὴν τροφὴν προσάγεται [ 815. 1581 "1 Δ]. 
κοιλία, μήκων, μύτις ἢ 815. 158171,6. Ζωδδ. 679 58. 46 
ϑόλος. διὰ φόβον ἀφίησι τὸν θόλον, ἔχνυσιν ἄνωθεν τὸν θολὸν 
ἐπὶ τὴ μύτιδι μᾶλλον, θολδ χρῶμα Ζιδ1. 624 518. ι87. 

82180. Ζμὸ δ. 619 38 Πᾶπρκ, 14. 7815. 1581}5 (ν θόλος 
1 δὲ 2). τὸ ὄργανον χρήσιμον πρὸς τὴν γένεσιν, δικρόαι 
ὑστέραι, αἰδοιωδές τι ἐν μιᾷ τῶν πλεκτανῶν, τὸ καλύόμενον 60 

αἰδοῖον, ναβὰ ἀοίογθηιϊδ Ζγαϊδ. 120 084. 8. 117 860. Ζιεθ. 
5418 (ο δ1. 624 8ὅ-9 Αυν, Ὑτοβομοὶ Ατομὶν 1856, 286. 

Α ϑιοθ!ὰ 390, 898). 12. δ44512. δ1. 524 082, δ28 81. ὁ 

κοῖλος αὐλός, 8γὼ μυκτήρ, ὁ λεγόμενος φυσητήρ 2γα1δ. 
120 082. Ζιδ1. 524 510 Αὐδ. εθ. 54111 (Δ 5ι601ὰ 39 8). δὅ 

[815.1581}12.Ψ ἐρυθρὰ ἅττα σωμάτια Ζιδι. δ25 52 Αὐθ. 
ὠκ ἔχει τὸ σήπιον, τὼς προβοσκίδας, σπλάγχνον ἀναλογᾶν 
Ζμὸδ. 619522. 9. 685 02. ἢ 815. 1581 Ὀ7, --- ὃ. Βοχυϑ, 
βϑπογαῖίο. πῶς διαφέρει ὁ ἄρρην τὴς θηλείας Ζιι81. 622 
498. ε12. 544511. ὁ ἄρρην Ζγα1ὅ. 120 582. Ζιδ1. δ 24 60 
581. εθ. 641 "8. .ι31. 622521. ἡ θήλεια, ὁ θῆλυς Ζιδ1. 52 Ὁ 
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81, ι87. 622 5171. εθ. 541 012. 18, ὅ50 4. --- ὀχεία, πῶς 
ὀχεύυσι, πλησιάζυσιν ἀλλήλοις, ὀχεύεται τὸ χειμῶνος Ζγα 
15. 1720}88 (εἴ Ζιδ1. 524 85. εθ. δ41 Ρ8). ἢ, 815. 1531 
Β10. Ζιεβ. 5411. 12. ὅ44 31. γένεσις, τὰ κυήματα Ζιι81. 
622 580,22. ε18. 5602. τίκτει τῷ ἔαρος, ἀποτίκτει εἰς 
τὰς θαλάμας ἢ εἰς κεράμιον ἥ τι ἄλλο κοῖλον 8316. 1581 
512, Ζιε1 2. 544 57. 18. 649 081. ἕν ὠδν, καθάπερ βοστρύ- 
χιον, βοτρυδόν Ζγγ8. 1588. Ζιδ1. 525 832. ε12. δ44 58 
(οὔ 18. 549 088. Υ 816. 1681 18). (βοὰ πολύποδος ὡδν 
Ζιδ1. 525.321 αυἱὰ εἰῖ Ρ 6186). ᾧα Ζιε1 8. 549 Ρ84. ι87. 
622 328. 815. 1581 018, δγῃ τα ἐκτεχόντα Ζιε18. ὅ80 
νῷ, ἄπειρον τὸ πλῆθος. (600-1000) Ζιε! 2. 544 510. οἵ 18. 
5501, 5 (Α διθδ!ὰ 400). ἐπῳάζει, πῶς Ζιε12. 544 518. 
18. δδ09"ά4, 1 (Α δον 1ὰ 404). οἱ μικροὶ ὶ νέοι τῶν πολυ- 
πόδων. ἰᾳ πολυπόδια Ζιε81. 622 829. ε18. 550 848 8]. --- 
ς. νἱοῦαβ, νἱΐδ, τοδρῃϊζιάο. νἱούυβ 7.815. 1581 "8, 1. Ζιθ2. 
569151, 590"14. ι87. 622 86, θηρεύυσι, νέμονται, ὡς αὐτὸς 
αὐτὸν ἐσθίει ψεῦδος Ζιι81. 622 320, 8. ε12. 544 514. θ2. 
591 34. --- κὶ διετίζει, σημεῖον τῷ μὴ διετίζειν ἢ 811.1582 
42. Ζιεῖ8. 660 "15. ι87. 622 822 (Α διὰ 406). ---- μέ- 
γας, μείζυς, μέγιστος Ζιι81. 622 824, 25, 81. --- ἀ, μετα- 
βολή, βάδισις, νεῦσις. ἡ τῷ χρώματος μεταβολὴ διὰ δειλίαν, 
μεταβάλλει τὸ χρῶμα, τὴν χρόαν, τὸν χρῶτα Ζμὸδ. 619 
812, Ζιι81. 622 39, 14. 680. 882 "14, πολύπους τις ὁ μὲν 
τρεψίχρως 289. 1628 "24. --- νευστικοὶ ᾧ πορευτικοί εἰσιν, 
νεῖ πλαγιὸς, τοῖς ποσὶ νεῖ ὦ τοῖς πτερυγίοις ᾧὶ θᾶττον ἐπὶ 
κύτος Ζμὸϑ. 686 515. Ζιδ1. 524 318. αὖ. 490 31. διορ- 
θῶσθαι τοῖς ποσὶν ἱκανῶς Ζμδϑ. 686 25. εἰς τὸ ξηρὸν 
ἐξέρχεται" πορεύεται ἐπὶ τῷ τραχέος, τὸ δὲ λεῖον φεύγει 
Ζιι81. 622 382, 88. βαδίζει Ζια δ. 490 31 (Α διον]ὰ ΧΙ], 
817). οἵ Ζμδϑ9. 688 528,2. ἐπ᾽ ὀλίγον ᾧὶ κακῶς βαδίζει 
πνϑ. 485 310. (ε6ὰ βαδίζει πρὸς τὴν χεῖρα καθιεμένην Ζιι81. 
622 84 Βομλῖπθ8 ἰηξεδίδηϊ Ρ]1η). ---- 6. ὈΕΥΒΙΟΪΟΖ. ΤΔΟΓΘ8, 
πάθος, πολέμιοι. ὅτω προσέχονται ὥστε μὴ ἀποσπᾶσθαι 
ἀλλ᾽ ὑπομένειν τεμνόμενοι, ἀποσπᾶσθαι ἀπὸ τῶν φωλεῶν 
Ζιὸ 8. 58421, ι81. 623528, φωλεύει περὶ δύο μῆνας Ζιε12. 
δά4 88. θαλάμη Ζιι81. 622 55. θ2. 591 38. [8315. 158109. 
ὀσμή Ζιὸ8. 584 529. --- ἀνόητον, οἰκονομικός Ζιι87. 622 
48, 4. φόβος, δειλία Ζιι81. 621 080, 622210. Ζμὸδδ. 
θ19512, 14. --- πότε ἄριστα, χείριστοι Ζιθ80. 601 7. 
ε12. 844 514. ἀφανίζονται, μωραί, β)εννώϑεις, σκοτώδεις, 
γλίσχροι, καταγηράσκυσι ἡὶ ἀσθενεῖς γίνονται Ζιι871. 822 
411,18, 20, 21, 26. --- γόγγροι ἐσθίυσιν αὐτίίς, ὑπὸ τῶν 
ἰχϑυδίων κατεσθίεται Ζιθ2. 591 35, 590}18. (837. 622 527. 
οἱ θηρεύοντες, τοῖς δελέασιν ἁλίσκονται, ὀπτᾶν τὰς πολύπυς 
815. 158110. Ζιθ2. 591 38. ὃ 8. 684 Ρ26,525 (ΟΤ1] 682. 
ΜΏ268. οβο Αγ ΡῈ 811. ΚαΖμ 128, 149. Αὐδοτὶ Οθρμδ- 

Ἰοροάθη ἀθ8 Αὖὐ' ἰῃ 516] Ζοϊΐβοι ΧῚΠ 882584. ΑΖΙΙ 150, 4). 
8. ἀΐδὲ πλείω γένη πολυπόδων Ζιδ1. 525518 (βορὰ τὸ" 

πλεῖστον γένος ἴᾳ οἱ πλεῖστοι Ζιι81. 622 815), ο΄ μαλάκια 
εἶναι πολύποδας ὁσμύλην ἑλεδωνην σηπίαν τευθίδα ἢ 288. 
1528"20. --- α. τὸ μάλιστ᾽ ἐπιπολάζον ὶ μέγιστον Ζιδ1. 
525 514. (Οοἴορυβ νυ]ρατὶβ ἃ ϑιθ]ὰ 878, 882. ΑΖΙ1] 160, 
48.) --- ὃ. μικροί, ποικίλοι, οἱ ἀκ ἐσθίονται Ζιδ1. 525 515. 
(Οοἴορυβ ϑ8]υ0}} Ὑογδου Μο]]υβη68 τηόαὶ οτταμόθηβ 20. 
ἴπ ἱποογῦ στϑὶ Α ϑιθ]ὰ 378, 882. ἔογὶ Τγοιηοοίορυβ νἱοὶα- 
οθὺβ ΑΖΙΙ 150, 45.) --- ο. ἑλεδωνη (ν ἢ ν). Βγπ γένος δέ 
τι πολυπόδων μονοκότυλον Ζμὸϑ. 68518. οὗ Ζιδ1. 528 
θ29 (Α Β5ιθδιὰ 8380). νᾺ ν. --- ἃ, βολίταινα (ὄζολις), ναυ- 
τίλος ποντίλος (ν ἢ ν οἱ πολύπυς τις ὁ μὲν τρεψίχρως ὁ δὲ 
ναυτίλος 289. 1528 Ρ24). --- 6. ἢ ἄλλος ἐν ὀστράκῳ οἷον 

Π| 
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κοχλίας, ὃς ὑκ ἐξέρχεται ἐκ τῷ ὑστράκυ, ἀλλ᾽ ἔνεστιν ὥσπερ 
ὁ κοχλίας, ᾧ ἔξω ἐνίοτε τὰς πλεκτάνας προτείνει Ζιδ 1. 52 5 
426. (Ν υΌ]ὰ9 ῬομαρΙ] υ5 Εόγαβδδο οὐ ἀ ΟΥΌΙΡῺΥ [δῦ πϑῦὺ 
ἂο8 Μοϊϊαβαιθθ 58. ἱμ ἱποογὺ γοὶ Α δι ]ὰ 8381, 882. ΑΖι 
1180, 49). δ 

9. πολύποδος ᾧὧόν (ὑπ᾽ ἐνίων καλυΐμενον) ἱ ᾳ ποντίλος 
Ζιδ1. 525 521 ΑὐὉ. 

πολυπραγματεῖν, ΟΡΡ μονοπραγματεῖν Πδ1δ. 12991. 
πολυπραγμοτύνη, βγη φιλοπραγμοσύνη τβᾷ. 111 39... 
πολυπράγμων ρ80. 1487585. οἱ πολιτικοὶ πολυπραγμονες 10 

δοκῶσιν εἶναι Ηζϑ. 1142 82 ΕΥ̓ ἴΒο 86. 
πολυπρόσωπον ἐρανὸν (Λυκόφριυν ὠνόμασεν) Ργ8. 1405 

585, οὔ Λυκόφρων Ρ 489 "49. 
πολύπτερος. τῶν ἐντόμων τὰ πολύπτερα Ζμὸδβ. 682 Ὁ18, 

688 218. ΖιαἹ. 48611. ΟΜ ΄206. 16 

πολύραβδα αὶ ἐρυθρόγραμμα (ζῷα) ὡς σαλπη γ 218. 
1528 38. 

πολύς. ἂθ πυπιθτο, πολὺ λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἐὰν ἡ πλὴ- 
θος ἔχον ὑπεροχήν, τὸ ὁὲ ὡς ἀριθμός, δ ἡ ἀντίκειται τῷ 
ἑνὶ μόνον Μιθ. 1056 16. τὸ πολιὶ ἐναντίον τῷ ὀλίγῳ, αὶ 30 
ποσὸν ἀλλὰ τῶν πρός τι ΚΘ. 5514, 16. οΥ Μιδ. 1051818. 
πολὺ ὀλίγον, ἐξ ὧν οἱ ἀριθμοί (ΡΙ40) Μν 2. 1089 "12. 1. 
1087}18. τὰ πολλὰ ἀντικειμένως λεχθήτεται τῷ ἑνί Μὸ 8. 
1011.38. οὗ Αδ. 981 821 ΒΖ. πΎ10. 872 4. 80. 876 "9. 
πολλὰ ᾧ ἕν πῶς ἀντίκειται Μιϑ. 6. τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν (ηο- 35 
εἰουΐβ απἰταθ ορροπίζαγ τϑγυτὰ δοπογδίαγατα τη] ἱυἀϊαϊ) 
ΜΑϑ9.990}18. μά. 101959, 82. τὰ πολλὰ τῶν συνωνύ- 
μων τοῖς εἴδεσι ΜΑ6Θ. 98110 ΒΖ. ὅσα ἀριθμῷ πολλά, ὕλην 
ἔχει Μλβ8. 1014384. τὼ πολλά, ορρ ἕν, δα εἰρηίβοδπᾶοβ 
Ἐτατητηβίϊοοβ Ὠυπιθγοβ Ργδ. 1407 10. 6. 1407 "82. πολλά, 50 
ἀϊοὶ πολύ Μι6. 1066}15. τὸ μέσον πολὺ αὶ ἐκ ἀδιαίρετον 
Γβι. 884 028. --- συμβήσεται πολλὰ ὶ ἀδυνατα Τ᾽΄αὅ. 820 
Β7, --- οἱ πολλοί Πβ7. 1267 4. Ὑ11. 1281 542. δ4.1292 
412. ε8. 1808 39. βγη οἱ πλεῖστοι Ἠη11. 1152 "26, 27. αἱ 
πολλαὶ τῶν καλυμένων ἀριστοκρατιῶν ΠεῚ. 1807 312. τοὶ 85 
πολλὰ τῶν νομίμων Ἠεῦδ. 118022. 61. 1164 "16. --- πο- 
λύς δὰ πιαρπι(ιἀϊπο8 οὐ δὰ δυνάμεις ὑγαπβίδγίασ, πολυ 
πλῆθος ὕδατος εἷπι μβ8. 8571519, 858520. 4. 860 582. 
πολι αἷμα, πολὺς ὄγκος Ζμβῖ. 652 582. δ14. 6971 "25. 
πολὺ τὸ λευκὸν λέγεται τῷ τὴν ἐπιφανειαν πολλὴν εἶναι ΚΘ. 40 
692. πολυς χρόνος, τόπος μαϊά. 852 "4. 11. 841 019. χιὼν 
πολλή μβδ5. 862518. πνεῦμα πολύ μββ. 865 26. πολλοί 
τε ἢ ἰσχυροὶ πνέσσι μάλιστα τοι οἱ ἄνεμοι μβθ. 864 "6. 
φωνὴ πολλή Ζιι28. 6119. πιαῦῶ. 906 38. ἐπιμέλειαν ποι- 
εἶσθαι πολλήν Πεβ. 1809521. ἀφροσύνης πολλῆς σημεῖον 45 
ἡεαῶ. 121411. --- πολύ δάνοιθιὶ ἴοοο 80 Αὖν ρογίπάθ ὑβυν- 
Ρϑίαν δψυθ 8Ὁ 8118 βογ ρου θυβ, νου πολ") μείζων, ἀρ- 

΄ λὺ (ὦ πολὺ) διεσταναι, ὑπερβάλλειν δἰπι Ζμβϑ. γότερος, πὸ ρ μι 
856 56. δ 8. 684 56. γ9. 672 ΒΩ. 14. 675 480. αά. 8444 δ]. 
τὸ πολύ ἴᾳ ρΡἱδγαπιαμθ πκς1δ. 942 332. εἰς τὸ πολύ χθ. 0 
1984, τὰ πολλά μβ9. 869 "6. δ71. 884 517. ΖΎΥΙ. 750 
419. ὡς τὰ πολλά μβά. 860}12, 21. Ζιζθ. 568 820. 28. 
δ11325. ΖΎΎΙ. 180 .516. ὃδ. 718 Ρ1δ. Ραξ. 1851 51δ (ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ οἱ 8ρ51}). εἰς πολύ: ὅτα εἰς πολυ τὲς πόρυς 
ἔχει, κατακτά μὸϑ. 886 516. ἐπὶ πολύ ἐκτείνεσθαι, συμ- ὃς 
περιάγεσθαι. ἐκκάειν μὸϑ. 887 514. αἴ. 844 511. 18. ἐπὶ 
πολὺ ἥξει καὶ τῷ ἡδέος ὄρεξις ΗΎἃ.δ. 1119 Ἐ7. ἀρχαὶ αἵ ἐπὶ 
πολὺ δύνανται συνείρειν, ορρ ἐπ᾽ ἔλαττον Γα2. 816 58, ὅ. 
ἐπὶ τὸ πολύ, ορρ ἐξ ἀνάγκης Μ880. 1025 5156. Ρα3. 1857 
421 αἱ. ὡς ἐπὶ τὸ πολυ. νεϊαϊὶ φοβερὸν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 50 

τὸ ἐπ’ ἄλλῳ εἶναι αἱ Ρβδ5. 1382 6. ΗΥῚ]. 1110582. ΕἸ. 

πολύς 

1129524. η18.1161 "27. 12. 1164 681. Πδά. 1291 9. 
γα ἐν τοῖς πλείστοις, Ορρ ὅλως, πᾶσιν, ἀεί εϑ. 19.321. 
Αα271. 48 088-86 (τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑπόμενα. ορρ τὰ 
πᾶσιν ἑπόμενα). Ὑ14. 19.521. τε]. 129 87, 10. ορρ ἁπλῶς 
ᾧβτ. 198 Ῥ6. ορρ ἐξ ἀνάγκης, ὁπότερ’ ἔτυχεν. ἐπ᾽ ἔλαττον 
Αα18.82}θ6-22 ΥΣ. τβθ. 1121-20. Μὸ 80. 1025 818, 

20. ε2.1026}80. κβ. 1064}"88ὅ. Ρβ19. 1392 582. δγῃὰ 
πεφυκέναι Αα 8. 25 14 Νῆσ. ὡς ἐπὶ πολυ, ορρ ἀεί Φβ5. 
196}11. τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, νοϊιιὶ τὸ βυλεύεσθαι ἐν τοῖς 
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ 4] Ηγδ5. 1112 09. α1. 1094 "21. υἧς ἐπὶ τὸ 
πολι) εἰπεῖν Ζμδ]10. 690 510. Ζγα! 8. 125 017. 20. 728 58. 
-- μείζων (ἐλάττων 5'τ) πολλῷ Πὸ18. 1291}19. Ζμδ1ιο0. 
6867, 27. --- πλείων, πλέων (πυϊο βϑαθρίι8 πὶ ἰοχία 
Αὐὶδὺ ἔογπιδ μοῦ ἀϊρῃίμβοηραυιμι βεγὶ ρῦβ ϑχμ!θογὶ νἱ ἀοίαγ, [65 
δἰλαν ἰδηθη πο βοίυαπῃ πλέον ἔχειν Πεῶ. 1802 328, πλέον 
ποιεῖν ΠεΊ. 1807 "17, τὸ πλέον μέρος Πὸ 4. 1290 582, ὑδὲν 
πλέον Ῥαῷ. 1357 87, Βοὰ οἰΐδην ἐπὶ πλέον νοϊαἷϊ τὸ 1. 12] 
412,08. [α8. 8325 85. ΜθΙ. 1046 81. Ηγ4. 1111 "8. ε14. 
1137515. Πγ2. 1215 528. θ5. 1889 29, ηεη1. 1285 "6, 
Ἰοῦρθ ἰϑμθῃ βϑϑρίαβ ἴῃ δδάθῃι ἔογπιυϊα δχβὶ ϑίυν πλεῖον 
πθαυΐγαη Ρ] πλείω Πδ2. 1289 Ρ28, πλείονα ΠῚ 2. 1289 
18). --- πλείω τῶν πέντε Ζμὸ 5. 680 "25. τὸ πλεῖον ἀνι- 
σὸν ΠΕΙ. 1801 8256. τὸ πλεῖον, ορρ τὸ ἔλαττον Φζ2. 283 
42684η4η. Οα11. 281 327. οἱ πλείυς. τὸ ὁόξαν τοῖς πλείοσιν 
δὶπι ΠΎ1.8. 1288 840. ὃ 4. 1291 087. 8. 1294 812. εἴ. 1807 

418 (τὸ πλεῖον). ζ 8.1818.319. πλεῖον πλῆθος μΎγ1. 870 
Β16. πλείων γῆ, πλεῖον πῦρ, ὕδωρ Οα 8. 2171 ΒΑ. Πγ 1ὅ. 
1286 582. πλείων τόπος, χωρα, χρόνος μβδὅ. 868 516 (τό- 
πος πλείων ᾧὶ ἀναπεπταμένος). 4. 860}18. α14. 8352 "8. 
(εΥ ἀφεστηκυῖα πλεῖον ΠῈῸ11. 1296 .}9.} πλεῖον τίμημα, 
πλείων ὠὑσία ΠΕε1. 1807 528. ζ8. 1818 820. πλείων ψυχρό- 
τῆς, θερμότης, πλεῖον θερμόν, φέγγος μαϊ0. 815 525. Ὡς, 
861}516, 862 328. 9. 810 520, Ζμὸ 18. 697 827. πλείων 
κοινωνία, ἀἰθὺ πρωτὴ κοινωνία Πα 9. 1257 521. πλείων ἡ 
ἁμαρτία τεῖϊ. 189 9, μείζων ἢ πλείων ἄνεμος μβδ5. 868 
417. --- ἂν ἐπὶ τὸ πλέον ἀνερρωγὴ τὸ στόμα Ζμγὶ. 662 
480. ἐπὶ πλέον ζητεῖν ΠγΎ2. 1216 »28. χρῶνται ταῖς παι- 
διαῖς ὑχ ὅσον ἐπὶ πλέον ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἡδονήν Πθ5. 1389 
Ρ29., ἐπὶ πλέον (Δοσαγβεῖαθ) διορίζειν, θεωρεῖν τγθ. 120327. 
Γαδ. 817 }14 (ορρ συντόμως). 8. 825 ᾽85δ. ημα]1. 1182 
415. ἐπὶ πλεῖον τῷ δέοντος εἰρηκέναι (1Ἰπ ἀοβηίτίοπο, ἰἱ 8 
προσκεῖσθαι περίεργον τι) τζ1. 189 "1 δ 844. Β86ρ6 ἐπὶ πλεῖον 
δὰ Ἰαθίογθαι ποίϊοιἱβ δπιδίλαπι τϑίοσίαν ἐπὶ πλεῖον ἐπεκχτεί- 
νειν, ὑπαίρχειν, εἶναι, εἰπεῖν τζ 8. 140 8248η4. δ1. 121 812, 
583-18. Αδ18. 96 324 (βγη ὑπαρχειν ὦ ἄλλῳ). γ24. 8510. 
Κ5. 821. Φβο6. 197.886. Μθ1. 104651. ΗΥγ4. 1111 }8. 

ε14.118715. ηεη1. 1285 36. ἀἶδὲ καθόλυν ΑὙ 4. 1433. 
εἶναι ἐπὶ πλειόνων ΑὙ΄Ὶ. Τ1 520. --- τὸ πλέον ἐστὶ νόημα 
(Ράγαθη 149) Μγῦ. 1009 ὑ2δ ΒΖ, οἵ πλέως ρΡ 608 85. --- 
πλείονι πγῦ. 8711 018, οοἀά, πίονι οἱ ΒΚ. ---- πλεῖστος. οἱ 
πλεῖστοι, ορρ οἱ ὀλίγοι Πδ14. 1298 540. 1.128815. πλεῖ- 
στος τόπος τῷ ποιεὶν παράδοξα λέγειν τι12. 118 31. ἀνα- 
γνωώρισις ἀτεχνοτοαΐτη, ἥ πλείστη (πλεῖστοι) χριῶνται πο16. 
145420. πλεῖστον χρόνον σώζεσθαι ΠὸΙ. 1288 580. τὸν 
πλεῖστον χρόνον Ζμγβθ. θ669511. πλεῖστος ἐγκέφαλος, γάλα 
πλεῖστον Ζμβ14. 6587. δ10. 688510. πλείστη προσπίπτει 
ἡ ὄψις μγά. 8158. πλείστη φυλακή ΖωβῚ1 4. 658 8. 
Ὑ11. 61810. --- πλεῖστον ἀπέχειν πολιτείας Π9 2. 1289 
ΒΩ, --- τὰ πλεῖστα ἱ η ρῥἰογαμαθθ μγ 4. 874 821. Ζιζθ. 
568.381. 7. 664 32. 19. 678 019. 21. 6δ75380. ταὰ πλεῖστα 
ἰ 4 ϑυχηπηατα, τίκτυσι δύο ὡς ἐπὶ τὸ πολύ͵ τὰ ὁὲ πλεῖστα 



619 πολύσαρκος πολυχρόνιος 

τρία εἶτα Ζιζ4. 562 "4.12. 661 52. 20. 514}2δ. 32.876 51. πολυτελής. ζὴν περιεργότερον κόσμῳ πολυτελεῖ Πβδ8. 1267 
80. 579 321. 81. 619 Β1. η4. 584 588. (11. 615δ514. ΖΎΥΙ. Ῥ26. παρασκεναζ εἰν ἱερεῖα, πολυτελὴ οβ1841 528. 

180518. τὸ πλεῖστον ΖΎΥΙ. 150511. πλεῖστον Ζιθθ. 5896 πολυτοκεῖν. γυναῖκες ὅταν πολυτοκήσωσιν Ζγδδ. 114 54. 
43. κύει τὺς πλείστως μῆνας ἕξ Ζιζ11. 666 516. --- πνεῦμα τίνα τῶν ζῴων πολυτοκεῖ ΖΎΥ1. 150 .521,}18. δά. 170 

, 

τὸ ἐπὶ πλεῖστον πεφυκὸς ἰέναι ἡ σφοδρότατον μβ8. 8656 5 511, 771 521. ὅ. 17714520. 6, 1714 21. Ζιζ 1. 668 »20. τί 
' 

"81. τὸ γένος ἐπὶ πλεῖστον πάντων λέγεται τζθ. 144 581. ἂν τις θαυμάσειεν ἐπὶ τῶν πολυτοκύντων Ζγὸ 4. 111 "18. 

ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν Πδ18. 1291 038. η16. 1383648. πολυτοκία τῶν ζῴων Ζγγά. 155 525. ἡ τῆς πολυτοχίας αἰτία 

- πολλάκις, πλεονάκις, πλεισταίκις ν Ἀ τ. Ζγὸ4. 111 216,7. ἀλεκτορίδων ἔνιαι μετὰ τὴν πολυγονίαν 

πολύταρκος. διὰ τί καὶ πολύσαρκος ὁ περὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀπέθανον Ζγγ1. 150 828. 

τόπος ἤμβιο. 666 .219. οἱ ὑγρότεροι τὰς φύσεις ἢὶ μὴ πο- ιοπολυτόκος. τὰ τέρατα ἐν τοῖς μονοτόκοις σπάνια πάμπαν, 

λύσαρκοι λίαν Ζιη2. 588 51. (ἄνθρωποι) εὐεκτικοὶ ὄντες ἢ ἐν δὲ τοῖς πολυτόκοις μᾶλλον ᾧ μάλιστα ἐν ὄρνισι Ζγὸ 8. 

γινόμενοι πολύσαρκοι ἣ πιότεροι μᾶλλον Ζγα!!. 125 82. 11039, 82,2 δ. --- 1. ἰπίον πιϑιωπιαὶία διὰ τί τὰ μὲν 

πολύσπερμος, ἀϊδὶ ὀλυγόσπερμος, εὐ ν: Ζγα 18. 12ὅ πολυτόκα τὰ ὁὲ μονοτόκα Ζγὸ 4. 1771 317, 22,1. Ζιηά. 

529. πολυχοά ἐστι ἢὶ πολύσπερμα τὰ μὲν διὰ δύναμιν τὰ 584 28, τῶν κολοβῶν ζῴων ἡ ἀμφωδόντων Ζγβ1. 148 
ὁὲ δι᾽ ἀδυναμίαν Ζγα18. 126510. τὰ ὀχευτικαὶ ᾧὶ πολύ- τς 5412. τὰ πολυτόκα Ζγδᾷ. 1711}81, 112."19. ὅ. 1714 420. οἱ 
σπερμα γηράσκει ταχύ μκῦ. 466}8. ζῷα πολύσπερμα μαστοὶ πῇ Ζμδιο. 688 584,16. τὰ πολυσχιδὴ πολυτόκα 

ΖΥΎ1. 150326, 161 320 (οοηὶ ὀχευτικα). 1. 151.518. τῶν ἐστίν Ζγδά. 111 }8. 5. 114 .388. 6. 774}10. τὰ πολυτόκα 

ἀνθρώπων οἱ δασεῖς ἀφροδισιαστικοὶ ᾧ πολύσπερμοι μᾶλλόν ἢ πολυσχιδῆ, ορρ τὰ ὀλυγοτόκα ὦ μωνυχα ἢ κερατοφόρα 
ἐτι τῶν λείων Ζγὸδ. 114 "2. Ζμδιο. 688 484. αἴγες ἢ πρόβατα πολυτοκώτερα (τῶν 

πολύστοιχοι ὀδόντες Ζιβ18. 505 "29. 40 γυναικῶν), μόνον πολυτόκον ὃν ἡ ὕς τελειογονεῖ Ζγὸϑ. 110 

πολυσχιδής. ἰσχάδες πολυσχιδεῖς, ἀϊδὲ αἱ δίχα ἐσχισμέναι, 480. 6. 1714}16. πι6. 8919. --- 2. ἢ ἐν τοῖς πτηνοῖς ὴ 

αἱ ἀσχιδεὶῖς πκβ9. 98088, ἔστιν ὁ πολυσχιδὴς ὁ τῷ ἀν- ἐν τοῖς πλωτοῖς τὸ μὲν μεγάλα ὀλιγοτόκα τὰ δὲ μικρὰ 

ϑρώπα πλεύμων Ζιαιθ. 498 δΙ, οἵ 4. τὸ τῶν ἐλάφων (έ- πολυτόκα Ζγὸ 4.111 12, ἰπῦθγ ἃνθ8 τοὶ. πολυτόκα, ορρ τὰ 

ρατα) μόνα δι’ ὅλα στε εἢὼ αὶ πολυσχιδῆ, τὸ πολυσχιδὲς γαμψωνυχα ὀλιγοτόκα ΖγΎΥΎ2. 1568 521, 81. αἱ ἀγεννεῖς 

(τῶν κεράτων) μᾶλλον βλάπτει ἢ ὠφελεῖ Ζιγϑ. 617 524. 3ε (ἀλεκτορίδες) τῶν γενναίων πολυτοκώτεραι, τῶν ἀλεκτορίδων 

Ζμγ2. θ68510. ἡ χεὶρ διαιρετὴ ᾧ πολυσχιδής, πολυσχιδεῖς αἱ ᾿Αδριανικαὶ πολυτοκωταταί εἰσιν Ζγγ!ι. 14981, 29. οὗ 

οἱ πόδες τῶν ἀνθρώπων Ζμδ10. 6871, 690 "6. οἵ Ζιβι. 180521. Ζιζ!1. 558 516, 17. 

4991. μάλιστα ἀνάλογον ταῖς χερσὶ τὰ πολυσχιδὴ (βαρ. πολύτροπος. τὸ πυκνὸν πολυτρόπων δεῖται δυνάμεων φτβι. 
1688 τὰ σκέλη πρόσθια) αὐτῶν (τῶν τετραπόδων ᾧ ζῳο- 822011. 

τόκων) Ζιβι. 491 020 (οἵ Αὐν οἱ ὙΝΘρταδπη οὐ8 σοο] 7). 80 πολυφαγία τῶν ἀθλητῶν Ζγὸϑ. 168 Ρ29. 

--- 1. τὰ πολυσχιδῷ ρότβδβρθ βιψηϊβοδηξ ταϑιπιδ}18 Ρ6ϊ- πολυφαγος ὁ Κροτωνιάτης Μίλων 411. 1656 Ρδ. 

Ῥαδ του εἱβαϊδ8. τιβτηταδι απ τὰ μέν ἐστι πολυσχιδῆ τὰ ὃ Πολύφημος, διὰ τί Κύκλωψ ἔ 164. 1560510. 

δισχιδὴ τὰ δὲ ἀσχιδὴ νοὶ μώνυχα" ποδότης ὡσαύτως ἡ μὲν πολυφιλία, οοπὶ πλῦτος, ἰσχύς Ῥαδ. 1860 920, 1861 58ὅ- 

πολυσχιδὴς ἡ δὲ δισχιδὴς ἡ δ᾽ ἀσχιδὴς ἢ ἀδιαίρετος Ζιβ1. 89. βδ6. 1888 38. 11. 1888 "5. ΠγΎ1.8. 1284 320, Ρ27. ὑπερ- 

4991. οἵ Ζμδιο0. 6906. α8. 642 529, οὗ 648 082, 86. 86 τείνειν ταῖς ἐσίαις ὼ πολυφιλίαις Πὃδ 6. 1298 581. ἡὶ π᾿ δοκεῖ 

ΜΊ19 δἄη. ὅσα πολυσχιδὴ τῶν τετραπόδων Ζγβθ. 142 38. τῶν καλῶν ἕν τι εἶναι Ηθ1. 1165 380. 

ΟΥ̓Μ 80 δάη. ΑΖΙΙ 62, 8. τὰ πολυσχιδὴ πάντα πολυτόκα πολύφιλοι Ρα12. 1812 518. πολύφιλοι καθ᾽ ὑπερβολήν, οἱ 

εὸόν Ζγὸά. 1711 322,8. δ. 114588. ὁ τελειογόνα ἐστίν" π. ἀδενὶ δοκῶσιν εἶναι φίλοι Ἠΐ10. 11710}28,1111515. μὴ 

τίχτει ἀτελῆ, τυφλά Ζγδϑ8. 110381. 8. 1714 "10 (οἵ 7). ζητεῖν ὡς πολυφιλώτατον εἶναι ΗΙ10. 1171 349. 

Ζιζ 838. 580 56. ἔχει τὸν σπλῆνα μακρόν Ζμγ13. 61451. 0 πολυφυής. τὸ διφυὲς τῷ στόματος παρίσθμιον, τὸ δὲ πο- 

πολυσχιδὲ: ἀθὲν ἔχει ἀστρώγαλον. κέρας, ἐν τοὶς μηροῖς τὰς λυφυὲς ὗλον Ζια11. 49851. 

μαστείς Ζιβι. 499 "28. Ζμγῶ. 662 080 (οἴ Μ 821). δ10. πολύφωνοι τῶν ὀρνίθων οἱ μικρότεροι Ζμβ11. 660 484, 88. 

688 58. --- τοῖς ἀμφώδυσι ἢ πολυσχιδέσι πιμελωδὴς ὁ Ζιδ 9. 580.284 (οοπὶ λαλίστεροι). 

μυελός, τὰ ἀμφώδοντα ἢ ἀκέρατα ἢὶ πολυσχιδὴ πιμελὴν πολύχειρ ἄνθρωπος τὲ πλῆθος ΠΎ11. 1281 "6, 

ἔχει ἀντὶ στέατος Ζμβθ. 651 582. 6. 651 884. --- βγῃ τὰ «ὁ πολυχειρίας δεῖ τοῖς ἄρχωσι κβθ. 898 "12. 

πολυδακτυλα ΖιβΙ1. 499 "8. τὰ πολυτόκα ἢ πολυσχιδὴ, ορΡρ πολυχοεῖν. ἡ φύσις ὁ δύναται ἐπ᾿ ἀμφότερα (τήν τε τῶν 

τὰ πολυτόκα ἢ μωνυχα ὺ κερατοφόρα Ζμδιο. 688 384. πτερῶν φύσιν καὶ τὴν τῷ σπέρματος) πολυχοεῖν Ζγγ1. 149 
εἴ Ὑ13.61481. --- τὰ μὴ πολυσχιδῆ, δγῃ τὰ ὀλιγοτόκα 59, οΥ δ8. 1711516. ᾿ 

ἢ κερατοφόρα Ζμὸ10. 688 Ρ21. --- Θπυπιογβηίαν Ζιβι. 499 πολύχοος, πολιύχυς. 1. πολυύχοά ἐστι ἢ πολύσπερμα τὰ μὲν 

58, 24. Ζμγ13. 61451. δ10. 6887. Ζγβ8. 1428. ὁ8.:0 διὰ δύναμιν τὰ δὲ δι᾽ ἀδυναμίαν Ζγα18. 126 510. ἡ τεν-. 

1109}1. 4. 111522. 5. 1714532 (οὗ Τδηρκ 5680] δὰ Ζμ θρηδὼν πολύχυν Ζιι48. 629 3585 Αὐϑ. --- 2, ἴα πολυειδής. 

Ρ15, 82). -- 23. πολνωνυχοί εἰσι πάντες οἱ ὄρνιθες, ἔτι δὲ πολυχυστέρα ἰδέα, οδοπὶ βγη πολυμορφοτέρα Ζμβιο. 6566 

πολυσχιδεὶς τρόπον τινὰ πάντες ΖΙβ12. 504 86 (Μ 2958). --- 85, 4. ἂν πολύχυς Η ἡ ἐναντίωσις Ῥγ17. 1418 "9. 

8. οουΐ πολυθάκτυλα. πάντα τὰ τετράποδα ἢ ψοτόκα πο πολύχρηστος, οοπὶ χρήσιμος πρὸς τὸν βίον Πθ8. 1381}28. 

λυδαάκτυλα ὼ πολυσχιδὴ ἐστίν Ζιβ10. 502 "84. 86 ἔνια πολύχρηστα ἐστι τῶν περὶ τὰς τέχνας, ὥσπερ ἐν τὴ 

πολυτεκνεῖν. ἡ διαζευξις τῶν γυναικῶν ἵνα μὴ πολυτεχνώ- χαλκευτικὴ ἡ σφύρα αὶ ὁ ἄκμων Ζγεϑ. 189 9. ᾿ 

σιν Πβ10. 1212 "24. πολύχροια: πολύχροα διὰ τὴν πολύχροιαν τῶν ὑγρῶν πλὃ 4. 

πολυτεκνία, οοηΐ εὐτεκνία, εὐγηρία Ῥαδ. 1860 20, 1861 968 087. 

41-12. πολυχρονία. ἡ π. τὸ τόκε πι41. 896.5271. 

πολύτεκνος ὁ αἴγιθος Ζιι15. 616}10. τὰ πολύτεκνα τῶν 80 πολυχρόνιος. ζωὴ πολυχρόνιος, ορρ ἐπέτειος μκὶ. 464 525. 

ζῴων πι14. 892 588. πολυχρονιώτερα ὅλως τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, ἐν τοῖς ὄρνισι 

ΠῚ 2 



620 πολύχροος 

τῶν ἀρρένων τὰ θήλεα Ζιι1. 618525. 210. 1627]. ὁ 
λέων πολυχρόνιος" σπόγγων γένος πολυχρόνιον " πολυχρονιω- 
τέρα καὶ φάσσα Ζιι44. 629 082. ε16. 6499. 271. 1527 
421. πολυχρόνιος ὁ τῶν ἐλεφαντων τόκος Ζγδιο. 111}16. 
ὅσα φαίνεται τίκτεσθαι πολυχρονιώτερα τῶν ἕνδεκα μηνῶν ἐς 
Ζιη4. 584 "20. πολυχρονιώτερα, ὀλυγοχρονιιύτερα τὴς φύσεως 

μκ. 465 "28. οἵ Ραῖ. 1864 080. πολυχρόνιος ὧν ὑκ ἄνευ 

τύχης δια μείνειεν ἄν Ῥαὅ. 1861 580. τὸ πολυχρόνιον. ΟΡΡ 
τὸ ἐφήμερον Βα 4. 1090 νά, ὅσα πολυχρόνια τῶν ἔργων 
Ηδ5. 1128 28. τὸ καλὴν πολυχρόνιον ΗΙ7. 1168 416. πολυ- τὸ 
χρόνιοι, πολυχρονιώτεραι ἀρχαί, ἀϊδὺ ἴδιοι, ΟΡΡ ἐπέτειοι 
Πὸ1δ. 1299 57,9. 48. 1808 518. πόροι πολυχρόνιοι ρ8. 
1425 029. πολυχ ονιώτερον, ΒΥ βεβαιότερον, μονιμώτερον, 
δυσκινητότερον, ἀσφαλέστερον ΤΎΙ. 116518. Κὶ8. 8 "28 
(πολὺ χρονιώτερον ΒΚ), 935, 9. ΠδῚ1. 1290 .214. --- Ἰ- 16 
βυλλα πολυχρονιωτάτη Ὑενομένη θ95. 888 51. 

πολύχροος, πολύχρυς, πολύχρως. τῶν ζῴων τὰ μέν ἐστι 

μονέχροα, τὰ δὲ πολύχροα μέν, ὁλόχροα δέ, τὰ δὲ ποικίλα 
Ζγεθ. 185}}19. οἵ ΕἸ. 179 08. τὰ τῶν ἀνθρώπων ὄμματα 
πολύχροα" 
484. Ζιαϊο. 492 85, ὄμμα πολύχρων. ὉΡΡ μονόχρων Ζγεϊ. 
7119 "9. παρὰ τὴν βαφὴν πολιΐχρως φαίνεται ἡ γἣ χ!. 191 
5. πολύχροα πάντα διὰ τὴν πολύχροιαν τῶν ὑγρῶν πλὸ 4. 
968 087. 

πολυώνυμος. εἷς ὧν ὃ θεὸς πολυώνυμός ἐστιν κΊ. 401 512. 325 

καλεῖται ἧ ̓ μὲν λαμβάνει, στόμα. εἰς ὃ δὲ δέχεται, κοιλία, 
τὸ δὲ λοιπὸν πολυώνυμον ἐστ ιν Ζια2. 489 82 Αὐν. 

πολυώνυχος. πολυωνυχοί εἰσι πάντες οἱ ὄρνιθες Ζιβι2. δ04 
15. τὰ πολυώνυχα πιά8. 895 888. 

πολυωρεῖν. προσήκειν οἴονται πολυωρεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἡττόνων 80 
ΡβΩ2. 1818 084. 

πολνωφελές Βαϊ. 1095511, Ορρ ἀνόνητος 39, ἀνωφελυς 45, 
πό μα γλυκύ, γλύκιον μβϑ8. 851 229. ηεη2. 1288 528. πόμα 

πρόσ' ατον Ζιγ19. 520 580. μιγνύναι εἰς τὰ πόματα τὰς 

τοιαύτας δυνάμεις (ὀσμας) αιδ. 444 41. πόμα ἧττον ἄκρα- 85 
τὸν πκα0. 929 486. προοδοποιεῖν τῷ πόματι πγϑδ. 816528. 
ἀκρατεῖς περὶ τὰ πόματα Ζμδι!. 69152. λαβεῖν τρίχα ἐν 
τῷ πόματι Ζιη11. 587 "26. 

πομπεύειν. τῶν ἵππων ὅ ὅσοι τὸν τρόπον τῶτον ποιῶνται τὴν 
κίνησιν οἷον οἱ πομπεύοντες Ζπ14. 712 .584. ν ἵππος Ρ 84 40 
νᾳ4, 

πομφολυ γᾶν. ἀναφερόμενος ὁ ἀὴρ πομφολυγοῖ τὴν θάλατταν 
πχγά. 931 084. 

πομφόλυξ ἀφρωδης ΖΎΥΙ1. 162 514. ὁ ἀφρὸς σύγκειται 
ἐκ πομφολυγων" δ᾽ ὅσῳ ἄν ἐλάττυς ὼ ἀδηλότεραι αἱ πομφό- «6 
λυγες ὥσι. τοσύτῳ »στιφρότερος ὁ ὄγκος φαίνεται Ζγβ2. 

188 "192, 786 316. γίνονται πομφολυγες τῷ πνεύματος ἐξι- 
ὄντος βιαίως ανϑ. 411 δι. ἡ πομφόλυξ ὑγρῦ ὑπ᾿ ἀέρος 
κάτωθεν ἀνωθυμένυ" ἡ ὑπέρζεσίς ἐστιν καὶ ἀναβολὴ τῶν 
πομφολυΐγων πκγά. 981 584. κὃθ. 9861. 
λυγας πλγιῖ. 968}8. αἱ πομφόλυγες ἡμισφαίρια" αἱ βά- 
σεις τῶν πομφολύγων πις. 918 .829. 1. 918 819. 

πονεῖν, ΟΡΡ ἀργεῖν Ζιζ20. ὅ14 029. αἱ εἰωθυϊαι πονεῖν γυ- 

ναῖκες Ζγδ6. 118 585. πονεῖν, ΟΡΡ ῥφθυμεῖν Ηζι. 1188 
"28. οἱ πονῶντες οἱ ἀπολαύοντες πιθὶ. 917 519. 
δεῖται τὴς ἀναπαύσεως ΠθΡ8. 1381 038. τὸ πονεῖν αἴτιον τῆς 
"εὐεξίας ὼ αὕτη τῷ πονεῖν Φβ8. 19559. Μὸ2. 1018 ν9. 
ἀδυνατῦντες ,συνεχῶς πονεῖν Ηκθ. 1176 588. φεύγοντες τὸ 

πονεῖν, ἡσσώμενος τὰ πονεῖν ((ἀρυά Αρϑιίβοιθιι) γεὙ1. 1229 
5839, 128051. --- πονεῖν τὴν ἐπὸ τῷ αἴρειν λύπην Ἠη8. 80 
11804, πονεῖν τὴν κεφαλήν, τὸς ὀφθαλμείς αἱ Ζιε81. δ 57 

ὁ πονῶν 55 

Πόντος 

410. πΎ14. 878 86. ε19. 882 "28. 34. 888 580. λα19. 959 
288.28. 9599521. θ6.88151. πονεῖν τὴ κυήσει Ζιζιτ. 510}8. 
οἱ πονῶντες Ζγα1 8.125] τ. ἅπαν συμπαθὲς ἑ ἑνὸς μορίν πονή- 

σαντος Ζμδῖτο. 690 νά, οἱ ἀσθενεῖς καὶ Ἂ πεπονηχότες τῶν τόπων 

8.198 "28. ἀεὶ πονεῖ τὸ ζῷον Βη] 8.11δ4 ὑγ, τὰ σπαρτία 
ἥττον πονέσει μΧχΧ 325. 856 59, - οἱ γεγυμνασμένοι ὴ πε- 

πονηκότες, Πε9. 1810 ἐδες - πεπόνηται ὁ πολιτικὸς περὶ 

τὴν ἀρετήν, οἱ περὶ τὰ ἐγκυύΐμια πεπονημένοι Ηα18. 1102 

48,12. 1101 Ρ8ὅ. πεπονημένην ἔχειν δεῖ τὴν ἕξιν Πη16. 
1385 "8. 

πονηρεύεσθαι Ῥγ10. 1411517. 
πονηρία. ΒΥ μοχθηρία Ηε4. 1180521, 17. ἀϊδὶ μοχϑηρία: 

ἡ μοχθηρία πονηρία συνεχής Ηγ9. 1150 58. ἀϊοὺ ἀβελτερία 
ρὅ- 1426 580, 832. ἀϊδὺ κακοήθεια : κανθοὶ μακροὶ κακοηθείας 

σημεῖον, κρεωδεις πονηρ: ας Ζια 9. 491 526. ὴ πονηρία, τῶν 

ἀνθρώπων ἄπληστον ΠβΊι. 12607151. ἡ παροιμίᾳ, προφάσεως 
δεῖται μένον ἡ πονηρία Ρα12. 1878 84. εὐήθεις διὰ τὸ μήπω 
τεθεωρηκέναι πολλὰς πονηρίας Ῥβ12. 1889 518. 

πονηροχρατυμένη πόλις Πὸ8. 1294 82. 

ὁ ἄνθρωπος πολύχρυς τὰ ὃ μματα Ζγε1. 119 20 πονὴ ρολογία. ἀνάγκη πονηρολογίαν συμβαίνειν, ΒΥΠ πρὸς ἐνίωης 

φαύλυς γίνεσθαι τὸς λόγυς τθι 4. 160418,9. 
πονηρός. πονηροὶ ὼ ἀσεβεῖς κα ἄδικοι Ηδ8. 1122 86 (εἴ τὸ 

ἀδικεῖν εἶναι τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ρδ. 1421 582). πονηροὶ 
 ἀβέλτεροι ρὅ. 1426 85. βγη μοχθηο ς, ΟΡΡ ἐπιεικής 
ποῖ. 1458 41, 1452 080, 84. πονηρὸς δ᾽ ὕὅ- ̓ , γὰρ προαί- 
ρέσις ἐπιεικής Ἠη11. 1162816. ὄπω πονηροί" Π] “γὰρ διὰ 

μοχθηρίαν ἡ βλαβη Ηει0. 1180 024. ἀΐδβὲ ἀκρατής Βγ11. 
1152 520-24. πονηροὶ δημαγωγοί Πεδ. 1804 ΒΩ. πονηρὰ 
πολιτεία Πὸ9. 1394 088. προοιμιαζονται οἱ πονηρὸν τὸ 
πρᾶγμα ἔχοντες ἥ δοκῦντες Ργ14. 1415 22, ἐκ πονηρὰ 
θεᾶσθαι ἨΙΤ. 1161 "26. 

πονηρόφιλον ἡ τυραννίς ΠΕῚῚ. 1814 “1. 
πονητικός. βραχι ἐμ ὅσα πονητικὰ τῶν ἀρρένων, ᾧ διὰ 

τὸν πόνον ὙΡ ἼΡ. θᾶττον μκϑ. 466 12. ἐν ἣ ἔθνεσι πονη- 
Τικὸς ὁ τῶν γυναικῶν βίος Ζγὸδ8δ. 115.88. 

πόνος. ὁ πόνος ἀναλίσκει τὰ περιττώματα 2γὸ 6. 115 485. 
ηραίνει., ὃ πόνος ,μκδ. 466914. οἱ πρὸς ἀνάγκην πόνοι, 5γπ 

ἀναγκαῖα γυμνάσια, ΟΡΡ κυφότερα γυμνάσια Πθ4. 1888 

"41,40,1889"4. ἀναγκαῖοι πόνοι Πη11..1886.526. ἕξις 
πεπονημένη πὶ πόνοις μὴ βιαίοις ΠΠη18. 1885 9. πόνυς τλῆναι 
μαλερύς ἀκάμαντας 625. 1588 "12. --- οἱ ὀδόντες πόνον 

παρέχυσιν ἐν τὴ ἀνατολὴ Ζιβά. 501 "27. ΔΕ Ζγγ2. 152 384. 
πόνων ἐπιγιγνομένων ,2γ84. Τ18511. πόνοι ἐν τὴ κεφαλῇ, 
περὶ τὴν κοιλίαν" πόνος συνεχής, νωθρότερος, χαλεπώτερος 

Ζιηϑ. 586 Ὁ80, 28. 4. 684 84, 28. 

ποντίλος, ποντϊλιος 5. οὗ .0Ὁ Ῥχοὶ 114 (ν] ναυτικός) Ζιδ1. 
525 821. ν ναυτίλος. 

Ποντικὸς μῦς λευκός ΖΙθ11. 600 "18. ιδ0. 682 9. ν μῦς 
41828. 

ποιεῖν πομφό- το πόντιος. νῆσοι πόντιαι, ἄϊε πρόσγειοι μβϑ8. 8608 ν88. 

πόντος. μή ποτ᾽ ἀπ᾽ ἡπείρυ δείσης νέφος ἀλλ᾽ ἀπὸ πόντυ 
πκοῦῖ. 141 48, οὗ παροιμία ἢ 569 "52, 

Πόντος κ8. 898 582, "25, 21. μυχοὶ Πόντυ ἔροι Εὐρυΐπης κϑ8. 
8398 024. τὰ καληήμενα βαθέα τῷ Ἰπόντυ μαι8. 861.12. 
τῆς Μαιωτιδος βαθύτερος μβι. 8352 520. εἰς τὸν Αἰγαῖον 
ῥεῖ μβι.8352514. Πόντυ ἔκπλυς κατὰ τὸν Ἴστρον θ10ὅ. 
8839 "10, 14. τὸ Πόντυ καθαιρομένυ Ζιζ18. 568 34. ἀο πιᾶ- 
τίβ παίαγα οὖ δϑυΐὶβ ἰθιηρογίὶθ μα 10. 847586, 4, Ζιθ19. 

801 17, 18. πιὸ, 909 218. χγθ. 982 821, 24, 28. κεβ. 
988 387. ἐν Πόντῳ ὄρνεα φωλεύοντα 8668. 885 81 δ. πανίαπι 
οοιμτηθδίῃβ 0β1846 081, 1841 "25. θ104. 889 "8, 6. ῥΐδο68 



Πώντος 
4. 

ΔἸίδαυθθ δηΐτηδ δ πιαυϊ ει ἐν τῷ Πόντῳ Ζιε10. 548 "8. 
ζι2. 566510. 17. 5711 815, 21. 813. 596 081, 591514.,16. 
13. 698 424, 21, 80, 52, 10, 29. 19. 601 "17. 20. 603 325. 
28. 606510. μέλιτται, ὄνοι, κρίοι αἱ περὶ τὸν Πόντον, ἐν 
τῷ Πόντῳ Ζιι832. 5548, 18. θ26. 805 .221. 38. 6086 420. 
Ζμδδ. 682 521. οἱ περὶ τὸν Πόντον μα12. 848 084. Πθ4. 
1838 "21, οἱ ἀπηγριωμένοι περὶ τὸν Πόντον Ηηθ. 1148 "22. 
οἱ ἐν τῷ Πόντῳ ΣΣκυθαι Ζγεϑ. 182588. ἫἩ ρακλεια ἡ ἐν τῷ 
Πόντῳ μβ8. 8611. Πεδ. 1805 586. 678. 885615. ᾿Απολ- 
λωνία ἡ ἐν τῷ Πόντῳ Πεθ. 1800 39, οἵ ᾿Απολλωνιῶται οἱ 
ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντιν Πε8. 1808 531. Τραπεζῶς ἡ ἐν τῷ 
Πόντῳ θ18. 881}28. ἐν τῷ Πόντῳ περὶ τὸν Θερμώδοντα 
ποταμὸν Ζιζ18. 56116. 

Πόντος ποταμὸς Θράκης 6115. 841 528, οἵ ΤοπιδΒομοκ Ζίβοι 
ἢ ἃ δβὲ ΟΥτὶ 1867 ρ 69ὅ. 

ποοφαγεῖν. ἄλλα δ᾽ ἔστιν (ὄρνεα) ἃ ζὴ καρποφαγῦντα ὼ 
ποοφαγῶντα Ζιθ8. 598 515. 

ποοφάγος ἡ ἕλειος βίος Ζμδ΄13. 69851δ, οἵ ποηφαγος. 
πόπανα τίθεσθαι ἐπὶ τῇ βωμῷ ἄνευ πυρός, ἱερεῖον δὲ μηδέν 

 441.155116. 

Ποπλώνιον Τυρρηνῶν θ98. 887 081. 
Πορδοσελήνη Ζιθ28. 605 "29. 
πορεία. ὑπὸ τὴν τῷ ἡλίυ πορείαν μα. 844 Ῥ6. πολλὴν εἶναί 

φαμεν τὴν ὁδόν, ἂν ἦ ἡ πορεία πολλή Φὸι2. 220.»80. τὸ 
φαινόμενα περί τε τὰς πλῶς ᾧ τὰς πορείας μβ5. 862 "20. 35 
ποιεῖσθαι πορείαν πρὸς θεῶν ἀποθεραπείαν Πη16. 1885 "15. 
«ε - , , ΠῚ ΄ Ἄρο ἫΝ 2 
ἡ τῶν ζῴων πορεία Ζμα!ὶ. 689 1. κάμψεως μὴ ὅσης ὑτ 
ἂν ἄτι ὅτε νεῦσις ὅτε πτῆσις ἦν Ζπ9. 108 Ρ27. δυνατὸν 

ἢ ἀπὸ περιττῶν ποδῶν πορείαν γίνεσθαι Ζπ8. 108 "6. τὸ 
πρόσθεν, ἐφ᾽ ὃ αὶ καὶ πορεία Ζια 15. 494 }6. ποιεῖσθαι τὴν 20 
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ποριστής 621 

ριστον τὸ ἄνιυ ᾧ τὸ κάτω τοῖς μαλακίοις τῶν πορευτικῶν 
μόνοις ΖγΎβθ. 141}84. --- ὃ. τῶν χερσαίων τὰ μὲν πτηνὰ 
τὰ δὲ πεζα, ὦ τῶν πεζῶν τὰ μὲν πορευτικὰ τὰ δὲ ἑρπυ- 
στικὰ τὰ ὁὲ ἱλυσπαστικαά Ζια]. 487 520. (ἀναγκαῖον τοῖς 
ἀντικειμένοις διαιρεῖν ἢ μιὰ τὰ μὲν πορευτικὰ τὰ δὲ πτηνά" 
ἔστι γάρ τινα γένη οἷς ἄμφω ὑπάρχει Ζμαϑ. 848 "1.) ϑγῃ 
τὰ ἕναιμα καὶ πορευτικαί, τὰ πεζιὼ καὶ πορευτικὰ, ορρ οἱ ὄρ- 
νιθες, τὰ πορευτικὰ τῶν τελείων ζῴων Ζμγδ. 6671}82. 
δι2. 698 09. ζ2. 468 518. τος ὀπισθίος δυο πᾶσιν ἀναγκαῖον 
τοῖς πορευτικοῖς ἔχειν Ζμδ10. 6861. τὸ ὄωβρυον χρῆται 
τὴ ὑστέρᾳ ὥσπερ γὴ φυτόν, ἕως ἄν τελεωθὴ πρὸς τὸ εἶναι 
ἤοη ζῷον δυνάμει πορευτικὸν Ζγβά. 140 51. --- ο. τῶν 
ἐνύϑρων τὰ μὲν τῷ προσπεφυκέναι ζῇ (μόνιμα), τὰ δὲ νευ- 
στικα, τὰ δὲ πορευτικα,, οἷον τὸ τῶν καρκίνων γένος" τῦτο 
γὰρ ἔνυδρον ὃν τὴν φύσιν πορευτικόν ἐστιν Ζιαϊ. 481 18. 
ΟΡΡ τὸ μόνιμα Ζμδδ. 681 586. τὰ πορευτικὰ μείζω τῶν 
μονίμων ζώων ΖΎβΙ. 182 322. πορευτικὰ ἢ νευστικὰ πολλὰ 
τῶν «ων ἐστίν Ζιαϊ. 481 581. αἱ σηπίαι αἱ τευθίδες 
νευστικαὶ μόνον, τὰς δὲ πολύποδας ὼ πορευτικύς" ἕνια μα- 
λακόστρακα νευστικώτερα εἰσιν ἢ πορευτικώτερα" τὰ δὲ 
μαλακόστρακα πάντα πορευτικα, μόνιμος ἡ τῶν ὀστρακο- 
δέρμων φύσις Ζμὸϑ. 685 315. 8. 684 518. 6838 526, ὅ. οὗ 
Ζπι9. 114}16. ὅλως πᾶν τὸ γένος τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων 
φυτοῖς ἔοικε πρὸς τὰ πορευτικὰ τῶν ζῴων: ἥκιστα τὴν 
ὄσφρησιν τῶν ὀστρακοδέρμων Φαίνεται ἔχειν τῶν μὲν πορευ- 
τικιὴν ἐχῖνος, τῶν δ᾽ ἀλινήτων τήθυα ὼ βάλανος Ζιθι. 588 
17. δϑ. 6585. 824. ὅσα μὴ πορευτικά͵ καθάπερ τὰ ὀστρα- 
κόδερμα τῶν ζῴων ᾧ τὰ ζῶντα τῷ προσπεφυκέναι Ζγαι. 
116 16. 8βρἃ πορευτικὰ δὲ κῆρυξ πορφύρα ἡδυπορφύρα 
ἐχῖνος στραΐββηλος 281. 1528 "10. (οἵ Μ 88. 89. 188.) 

αὐτὴν κίνησιν τῆς πορείας ΖΙβ1. 801 52. κυμαίνειν τῇ πορείᾳ, πορθεῖν πόλεις Ἠλ8. 1132 35. πεπορθηκέναι Ἴλιον Ηζ2. 1139 
Ζιει9. 561 7. οἱ γαμψοὶ ὄνυχες ὑπεναντίοι πρὸς τὴν πο- 
ρείαν Ζμδ12. 694519. ἡ ἐπὶ τὸ ὑγρῦ πορεία Ζπ18. 118 
δ. εἴρηται ἐν τοῖς περὶ τῆς πορείας τῶν ζῴων Ζμδ11. 690 
Ρ15, 692 517. 18. 696811, οὗ ᾿Αριστοτέλης Ρ 108 08. 

πορεῖν. μῆκος δ᾽ ἕπορ᾽ ἼΑρτεμις (Ηοκι υ 11) πι86. 894 ἢ84. 
πορεύεσθαι, ἀϊεὶ ἄλλεσθαι Ζπ8. 105 56, δ. (τὰ ἔντομα διαι- 

ρεΐμενα) ἢ ἐπὶ τὴν τομὴν μἰρτὰς ὼ ἐπὶ τὴν ὠραν Ζιὸτ. 
5824. ---Ἴ ὁ οἰσοφάγος ἐστὶ δι’ ὅ ἡ τροφὴ πορεύεται εἰς 
τὴν κοιλίαν β'πι Ζμγϑ8. 664 521,14. Ζιδ4. 529 "10. ---- 40 
θ᾽ ἱπαυϊτοπαϊ υἷα 86 τϑίϊοῃθ (οὔ ὁδός, μετιέναι, βαδίζειν), 
,κ ν, κν , γν 
ἐπὶ τὸ ἀνω πορευομένοις Ἵσταταί ποτε Αα21. 48 486. ἐπι 
τὸ μὴ καλῶς δεδεῖχθαι πορευτέον τι11. 110 .387. ἥτως ἀεὶ 
πορεύσεται ΑὙ28. 8537. ἢ τῦτ᾽ ἐπορεύετ᾽ ἂν εἰς ἄπειρον 
Ζγαι. 115 "14, οὗ ἄπειρον Ῥ 1452. 

,ὕ μ᾿ 2 » , , - μι 
πορεύώσιμος. ὡστ᾽ εἰ μή πὸ κωλύει θαλάττης πλῆθος, ἅπαν 

εἶναι πορεύσιμον μβ5. 862 "19. 
πορευτικός. τὸ σφαιροειδὲς πλεῖστον ἀφέστηκε τῷ σχήματι 

τῶν πορευτικιὸν σωμάτων Οββ. 290 "8. ὀθὲν τῶν πορευτι- 
κῶν ὀργάνων, τὸ πορευτικὸν (86 μόριον), βγπ τα ὀργανικὼ 50 
μέρη τὴς πορείας ΖΎβΙ. 182 21. αἢ. 116581. Ψγ9ϑ. 482 
»26. --- α. Θαπρίμίον. τὰ πορευτικὰ τῶν ζῴων, δγῃ ἕκα- 
στον τῶν πορευομένων Ζγὸϑ. 7161. Ζπϑ8. Τ0ῦ 30. 8. 708 
ν11. ζ2. 468218. τὸ φυτὰ λαμβάνει τὴν τροφὴν ἐκ τῆς 
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ῆς, τὰ ὀὲ ζῷα πάντα μὲν σχεδόν, τὰ δὲ πορευτικὰ φα- δδ 
νερῶς ἐν αὑτοῖς ἔχει τὸ τῆς κοιλίας κύτος Ζμβϑ. 650 524. 
ἐν τοῖς ζῴοις πᾶσι τοὶς πορευτικοῖς κεχώρισται τὸ θῆλυ τῶ 
ἄρρενος, ἐν τοῖς φυτοῖς ὁ αὶ Ζγα28. 180 "88 (οἴ 181 51, 
58). βι. 132514. τῷ πορευτικῷ ζῴῳ ἀνάγκη ὑπάρχειν 
αἰσθήσεις ΨΎ12. 4834 525, 588. αἰ1. 486}18. τί ἐστι τὸ 680 
κινῇὴν τὸ ζῷον τὴν πορευτικὴν κύησιν Ψγ9. 482 Ρ14. ἀδιό- 

"7, ὁ κλέψας καὶ λαβεῖν ὶ πορθῆσαι λέγεται Ῥγ 3. 140 
8428. 

πορθμεύς μβ8. 856}16. 
ὃ πορθμευτικόν, εἶδος δήμυν Πὸ 4. 1291}21, 24. 

πορθμὸς μεταξὺ "Σικελίας ᾧ Ἰταλίας θ55. 884 58. 180. 848 
δι. ἄνεμος (ἐν Σικελίᾳ) πνέων ἀπὸ τῷ πορθμῶ σ9181. 
288. 1621}19. πορθμοί, οοιΐ εὔριποι κά. 898 28. --- 
αὐλᾷ πορθμός (ξιιροὰ 852, 859) αν. 418 518, 28, οὕ ϑέυγΖ 
δὰ ἢ ν. 

πορίζειν τὰ ἔξωθεν, σώζειν τὰ ἔνδον οα8. 1844 42, πορίζειν 
τροφήν, μισθόν, μισθοφοράν, ζημίαν, χώραν Πββ8. 1268582. 
δ18. 12971.587, 40,}12. εδ. 1804 Ρ28. γ14. 1285 7, ἀγα- 
θὸν τῷ κοινῷ Ηθ16..1168 "6. εἰ μὴ οἷόν τε πορισθῆναι χρή- 
ματα Ηγδ.11132}26. πορίζεσθαι τὴν τροφὴν ῥᾳδίως, ἐκ 
τὸ ὑγρὰ ΖγΥΥ1. 149 24. Ζια!. 4811. πορίσασθαι ὠφε- 
λείας ρ1. 142011. ἡ φύσις τὸ ἀναπνεῖν πεπόρικεν εἰς σω- 
τηρίαν υῶ. 456510. τοῖς κολ"μβηταῖς ἕνιοι πρὸς τὴν ἀναπνοὴν 
ὑργανα, πορίζονται Ζμβι6. 689 510. πεπόρισται κοινὸν μέτρον 

τὸ νόμισμα ΗΙ1. 116441. Παϑ. 1251 588,1. πορίζ εἰν 
ἡδονήν Ηδ8. 1121 "7. ἡεαδ. 1210 "88. πορίσαι, πορίσασθαι 
λόγυς, δόξαν, πίστεις, ἐνθυμήματα, παραδείγματα τθ8. 158 
Ῥθ, ΗχΙ0. 1119 "6. Ραῷ. 185681, 88. β20. 1894 38. γ1. 
1408 018, 1404 825. τὴν εὐμένειαν πῶς ποριστέον ρϑ7. 
1442 52. πορισθὲν δια τινος ρ4.142656. οἱ τὰς τέχνας 
τῶν λόγων συντιθέντες ὀλίγον πεπορίκασιν αὐτὴς μϑριον Ραιϊ. 
1854512. τὰ ἐκτὸς μόρια ἑκάστοις (τῶν ζιμων) ἰδίᾳ πεπό- 
βισται πρὸς τὸς βίας Ζμγά. 665 58. αἱ πράξεις (τῶν ζῴων) 
πρὸς τὰ ψύχη ᾧ τὰς ἀλέας πεπορισμέναι εἰσίν Ζιθ12. 598 

"22. « , ." ν - 

ποριστής. οἱ λησται αὑτὸς ποριστὰς καλῶσιν Ῥγ2. 1405 826. 



623 ποριστικός 

ποριστικός. ἀρετή ἐστι δύναμις ποριστικὴ ἀγαθῶν ᾧ φυ- 
λακτική Ραϑ. 1866 581. 

πορνοβοσκοί (εἶδος τι ἀνελευθε ἴα ς) ΗΣ8.1121}88. 
πόρος. ὅτι ἐκ ὀρθῶς δοκεὶ τισὶ πάσχειν ἕκαστον διαί τινων 

πόρων εἰσιόντος τ ποιᾶντος Τα. τὸ μικρομερέστερον διὰ 5 
τῶν μειζόνων πόρων διέρχεται. Αδιι. 94 029, μη ὴ διιέναι διὰ 
τῶν πόρων ΟὙ8. 801 18. πόροι κενοὶ συγγενῶς σώματος 
μὸ 9. 3862. πόρυς ἔχειν μείζης, ἐλάττους τῶν τῷ ὕδατος 
ὄγκων μδ8. 8385 ."29. 9. 886 520. τῶν χρωμάτων συνεισ- 
ἰόντων εἰς τὺς τῶν βαπτομένων πόρυς χά. 194 427, 29, 10 
88, 58, πόρυς ἔχειν κατὰ μῆκος, κατὰ πλάτος, κατ " εὐθυ- 
ὡρίαν, δι’ ὅλη, παραλλαξ, παραλλάττοντας μ'9. 381 “" 
21, 885 Ῥ»2)4͵, 25, 886 515. εὐθυωρίαι. τῶν πόρων πλεῖσται ἢ 
μέγισται πκγϑ. 982 010. πόροι κατ᾽ ἀλλήλυς, κατάλληλοι 
πια 58. 905540,54, 8, 14. οἱ πόροι ἐπαλλάττυσι, παραλ- 1 
λαττυσι πκε9. 939518. .818. 890 588. οἱ πόροι συνίασι, 
μύυσιν μὸ 8. 8381}1, 8. ἡ ἱ μαλακότης ὼ ἡ ἀραιότης τῶν (τὸ 

κέρατος) πόρων ακδ02 125. 
πόροι τῶν ζῴων ὼ τῶν φυτῶν (ΡΒΠΙΡΡβοΩ ὕλη 17: '“βοῦ 

γογῦο βθιαροὺ βίβηϊβοδίας ἰοουϑ δανὰβ ρ6γ αυθπὶ δἰϊαυϊὰ 30 
Ρογπιθαῦ.. Ρ 19: "ῬΙδῖο δ γόὺθ ποὴ αὐϊυγ βορὰ διέξοδος" 
εὗ Τα 61 Ε.. 78 Ε. 19 Ἑ. 84 Ὁ. 914,0. δίοδος 190.) 1. τῶν 
ζῴων. α. αὐΐνοτβθ. οἱ τῆς φύσεως πόροι, οἱ τῶν σωμάτων 
πόροι πβαι. 810 521. 458. 905 "16. κΎΣ2. 984 57. οἱ κατὰ 
φύσιν πόροι (Βκ, περιττώματα εἰ ,ΑαὉ) ΖΙγ11. 518 "4. οἱ 3: 
πόροι δι ὧν ἀποκρίνεται τὸ περίττωμα συγκεχυμένοι ὼ 
συμπεφυκότες Ζγ 8. 1418511 (οὗ ῬΒΠοροα δὰ Ζγ 59 Α). 
συμβαίνει πολλάκις πολλοῖς ἤδη τετελειω μένοις τις μὲν συμ- 
πεφυκέναι τῶν πόρων (διγοδβἰ4) τις δὲ παρεκτετράφθαι (ἰ- 
ὅι8 ται ϑῦι8). Ζγὸ 4. 118 518 Αυῦ. τὰ φάρμακα φέρονται 80 
καθ᾽ ὥσπερ ἡ τ οφὴ πόρυς εἰς τὸς φλέβας" ὴ σκαμμωνία 
ὀλίγη ὅσα μετὰ τῷ ποτὰ ἀναπίνεται εἰς τὰς πόρυς" οἱ πόροι 
ἐπιλαμβάνυσι τὴν τροφήν" οἱ πόροι κενώτεροι οἱ τῷ σώματος 
νήστεσι, πλύρεσι δὲ πλήρεις" συμπιπτόντων τῶν πό ων ὼὸ 
χκαταψυχομένων ἀλγηδόνες γίνονται" ἐμῴραάττονται οἱ πόροι 85 
πα43.804"82. 48. 864}22. β25. 868}582. ὁ. 8775. 
λὃδ12. 964}10, 8. λζά. 966 524 (οἵ τοῖς περιπάτοισι ξυμ- 
φέρει χρέεσθαι ὄρθρυ ὅ ὅκως αἱ διέξοδοι κενῶνται τῷ ὑγρῶ κα 
μὴ φράσσωνται οἱ πόροι τῆς ψυχῆς Ηΐρρ 1660). --- οἱ 
πόροι ἐν τοῖς ,ἀκρωτηρίοις στενοὶ ὄντες ὀλίγαιμοί εἰσιν ὥστε «0 
. ὀλιγόθερμοί εἰσι πηδ. 881 27. πόροι ἀραιοί, ἀραιώμενοι, 
εὐρεῖς. στενοί πβ42. 810 87. ι87. 884 "84. 48. 89 538. 
οἱ πόροι ἐ φρέττονται παδ2. 866 "28. γ18. 812 586. ληδ. 
967184. ἀνοῖξαι τὰς πόρυς, πόροι ἀνεῳγμένοι, ΟΡΡ συμπὶ- 
πτοντες πια 88. 903 522. λδ12. 964 "10, 12. --τ ὃ. πόρος «ὃ 
14 στόμα, οεβορμαζυβ. τὸ στόμα τῆς ἀκατεργάστυ τροφῆς 
πόρος ἐστίν Ζμβϑ8. 660"1ὅ. γ8.664}12, ὁ πόρος ὁ διὰ 
τὸ στόματος εἰσιὼν εἰς τὴν κοιλίαν φέρει Ζγγῦ. 1586 "8. 
(«τῷ καρκινίῳ) ἀπὸ τὸ στόματος πόρος εἷς ἄχρι τῆς κοιλίας 
ἐστί Ζιὸ4. 580 52. 
ὧν τὸ πνεῦμα ᾧ ὶ ὀσμὴ εἰσέρχεται πιλ8. 892 28, οὗ 34. 
λγ10. 962 "9. τὰ τήθυα δυο ἔχει πόρυς ἀπέχοντας. ἀπ᾽ 
ἀλλήλων, πάμπαν μικρὰς ὼ ὦ ῥᾳδίυς ἰδεῖν, ἧ ἀφίησι αὶ δέ- 
χεται τὸ ὑγρόν" ἔχει τῶτο τὸ ἐπὰν δύο πόρως ἡ μίαν διαί- 
ρεσιν Ζιδθ. 581512, 22, 24. Ζμὸ 5. 681 529 (Β 511, 47. ιὲ 
ΚΑαΖμ 185, 39). - α. ὁ τῆς ξηρὰς τροφὴς πόρος ϊ4 ̓ ζξο- 

ὃος Ζγδ4. 118 52Ὁ. ὁ πόρος δι δ᾽ ἡ ξηρὰ περίττωσις ἐξέρ- 
χεται Ζγα 18. 119 "29. ῥεῖ μάλιστα, τὸ αἷμα κατὰ τὸς 
εὐρυχωρεστάτυς τ τῶν πόρων" διόπερ ἐκ τῆς ἔδρας Ζμγῦ. 
668"17. τῆς ὑαίνης ὃ τῆς περιττώσεως πόρος Ζιζ82. δ19 60 
422, 2. --- ὁ πόρος ἐν τοῖς μεγάλοις κτεσί" (ἐν τῷ καρ- 

ὁ ἄνθρωπος τὺς πόρυς εὐρεῖς ἔχει δι᾽ το. 

,ὔ 

πορὸς 

κινίῳ) τῆς περιττώσεως καὶ δῆλος ὁ ὁ πόρος" ὁ ἔξω πόρος τῶν 
᾿ ἐχίνων τῶν ϑαλαττίων" τὰ τήθυα (ἐβοί ἀϊ8) ὄυο ἔχει πόρυς 
τπστκεν ἀπ᾽ ἀλλήλων, πάμπαν μικρὲς αὶ οὶ ἑαθίως ἰδεῖν, 

ἀφίησι ἡ δέχεται τὸ ὑγρὸν Ζιὸ 4. 529 "9 Αὐδ, 8808. 
ὃ. 580 }14, οἵ 28. 6. 581 212, 22, οἔ 24. --- ἀ. πόρος 4 
τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν, οτγἰ βου αἰθτὶ 2γὃ. 4. 118 "16. 15. 
ἕλκει τὸ ὑγρὸν καὶ ὑστέρα θερμανθεῖσα ἢ οἱ πόροι ἄναστο- 
μϑνται ΖγΥ1. 1512. οὗ ΖΙη1. 681 519 ΑὐὉ. μικρὸς πόρος 
ἢ ϑρῶσιν αἱ γυναῖκες Ζικ ὅ. 687.524, 80, 81, 82, 84. -- 
4. Κἰομιθη!ὅομον, Κίθιηθπαγίοσίθ. καὶ συναγωγὴ τῶν πόρων 
τῶν βραγχίων. αἱ ἐγχέλυς λεπτὰ ἔχυσαι τὰ βράγχια αὐ- 
τίκα ὑπὸ τῷ θολᾷ τὸς πόρυς ἐπιπωματίζονται Ζ2μὸ18. 696 
Β10. 294. 1529 829. --- εἰσὶ δὲ ὼ ἄλλοι πόροι τετα μένοι 
ἐξ αὐτῆς (τῆς τιῦν ἰχθύων καρδίας) εἰς ἕκαστον τῶν βραγ- 
χίων Ζιβι1. 5011, δγῃ αὐλὸς 10. - αὶ πόρος, οοπὶ 
πλεύμων, καρδία, ΩΝ Μ 488). πόροι τὸ πνεύματος. τῆς 
φωνῆς. πόροι ἀπὸ τῷ ἥπατος. φέρωσιν εἰς τὸν πλεύμονα 

πόροι ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ ὃ σχίζονται τὸν αὐτὸν ,Τρόπον ὅνπερ 
ἡ ἀρτηρία" ἐπάνω εἰσὶν οἱ ἀπὸ τῆς καρδίας πόροι" ϑδεὶς δ᾽ 
ἐστὶ κοινὸς πόρος ἀλλὰ διὰ τὴν σύναψιν δέχονται τὸ πνεῦμα 
ὼ τῇ καρδίᾳ διαπέμπυσιν" φέρει γὰρ ὁ μὲν (ἀτίογία Ρυ]- 
τα ΏἈ}}8) εἰς τὸ δεξιὸν κοῖλον τῶν πόρων ὃ δ᾽ εἰς τὸ ἀρι- 
στερόν (σϑῃδθ ΡαΪπιοη 868) Ζια11. 496528 Αὐν. ΚαΖι 48, 9. 
συντέτρηνται πᾶσαι αὗται (αἱ τῆς καρδίας κοιλίαι) πρὸς τὸν 

᾿ πλεύμονα, ἀλλ᾽ ἄδηλοι σὶ ἄδηλον Ο 85 Ββθα ΡΙΚ Αυ}) διὰ 
σμικρότητα τῶν πόρων πλὴν μιᾶς (ατίοτίδθ δῦ σϑῆδθ Ρυ- 
ΤΌΟΠΑ168) Ζιγδ. 518 ΒΙ, οἵ ΚαΖι 47,1. κατιόντος τῷ θερμὲ 
πρὸς τὴν καρδίαν διὰ τῶν πόρων ὰ χαταψυχομένν (τὰ τῶν 
ἰχθύων, βράγχια) συνίζυσι ὸ ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ αν 1. 480 
Ῥ16. οἱ κάτω τὴς καρδίας πόροι πιδ4. 897519. πόρος ὑϑες 
ἐστιν εἰς, τὴν κοιλίαν ἀπὸ τὸ πλεύμονος Ζμγϑ. 664 δ11. 
πέροι τῶν αἰσθητηρίων πάντων τείνωσι πρὸς τὴν τὐρῶν 
τοῖς ὁὲ μιὴ ἔχυσι καρδίαν πρὸς τὸ ἀνάλογον Ζγε;. 181520. 
(οὗ ταὶς ἀθ δὴ 8396. Εοδθ [1Ὸσ ογὰ 226.) -- ὁ πόρος ἢ 
πρῶτος δι ὃ καὶ φωνὴ φέρεται τοῖς ἀγόνοις μικρός ἐστιν, 
ὉΡΡ τοὶς ἀκμαζυσι δὲ διίσταται πια δά. 908 581, 86 (εἴ 
τῆς φωνῆς ὁκοίη τις ἂν εἴη οἱ πόροι αἴτιοι τῷ πνεύματος 
Ηἰρρ. Ι 666). τοῖς πρεσβύταις οἱ πόροι “συμπεπτώκασι δι᾽ 
ὧν τὸ πνεῦμα, ἀφωνία συμβαίνει διὰ τὸ ἐμφράττεσθαι τὸν 
τῷ πνεύματος πόρον πλγ12. 9602 "29. η9. 888 59. -- ἔνιοι 
τῶν ἰχθύων πρὸς τοὶς ἐντέροις ἔχυσι (τὴν χολὴν) ἀποτετα- 
μένην ἀπὸ τὸ ἥπατος πόροις ἐνίοις πάνυ λεπτοῖς Ζιβιδ. δ06 

812. (δασυπόδων τι γένος) ἂν τις δόξειε δυο ἥπατα ἔχειν 
διὰ τὸ πόρρω τὸς πόρος (μόρια βοαῖς, λοβὲς 8511, 812) 
συναΐπτειν ὥσπερ ἐπὶ τὸ τῶν ὀρνίθων πλεύμονος Ζιβιτ. 
507 418. -- ς πόροι; οοαὶ ἀρτηρία, ἀορτή. συντήκεται ἐπὶ 

τὴν ἐμά ϑο ἀπὸ τὺ πόρυ (σῶν ΒΚ, 8βθὰ οἴ Ββιὰ ργϑδοῦ μ" 
κάτωθεν ὑγρόν" ὃ ποιεῖ τὴν βῆχα πλβθ. 960 "88. πόροι. 
Δγη ἀρτηρία Ζιβι2. δ04 "δ, 4. ἀπὸ τῆς ἀορτῆς ἄλλοι ὁν)ο 
πόροι φέρωσιν εἰς τὴν κύστιν ἰσχυροὶ ὸ συνεχεῖς (ατοτὶδο 
νϑϑίοϑ δ ΚαΖμ 100, 10. ἸΙρξαπιθηΐβ νϑδβίοδθ Ἰδίθγϑια Αυ}) 
Ζιγ4. 514 084, οἵ ἰηΐγα Ρ 628511,18. --- ἢ. πόροι αἷ- 
ματώδεις, φλεβικοί, ἰσχυροὶ ὰ συνεχεῖς. διίογίδθ οἴ γθῆδθ 
ΒΡ Θγτοδ 089 ἰπίθγῃβθ. ἄλλοι ἀπὸ τῶν νεφρῶν αἱματωδεις' 
τείνυσιν ἐκ τῆς ἀορτὴς πόροι, φλεβικοὶ μέχρι. τῆς κεφαλῆς 

ἑκατέρα τῷ ὄρχεως ἄναιμοι, Ἂ ἄλλοι ἐκ τὶς ἀορτὴς ἰσχυροὶ 

ὶ συνεχεῖς ΖΙΎΙ. 510815, 14, 80. Ζμγϑ. 671 δ17 (ατίθ- 
Τῖδθ γϑϑίϑ] 958 Κα 100, 10). Ζια17. 497 518 (δγίθγὶδο 1118- 
ς86 ΑὐὉ, νϑβίοδὶθβ ΚαΖμ 100, 10). -- ὁΜ ϑυίθτῖβα οὖ νϑῆδθ 
ΤΘΏΔΙ68. φέρυσιν εἰς αὐτὲς Οὡς νεφρὺς) πόροι ἔκ τε τῆς 
μεγάλης φλεβὸς αὶ τῆς ἀορτῆς" οἱ πόροι οἱ τείνοντες εἰς 



πόρος 

αὐτὸς εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκονται τῶν νεφρῶν Ζιαιτ1. 
491 84, 8. οὗ Ζμγ9. 611 58, οἱ πόροι συνεχεὶς ἀπὸ τύτων 

τῶν φλεβῶν εἰσὶ πρὲς τὸς νεφρύς. ὁ ἀπὸ τὴς φλεβὸς τεί-. 
γων πόρος ἀκ εἰς τὸ κοῖλον τῶν νεφρῶν κατατελευτᾷ Ζμγϑ. 
612 "6,12. --- οἱ τῶν φλεβῶν πόροι. πέροι ὼ 'φλέβες, 
πόροι φλεβικοὶ ὺ, διαλήψεις. ἐπάνω οἱ ἀπὸ τὴς φλεβός εἰσι 
πόροι τῶν ἀπὸ τὴς ἀρτηρίας συρίγγων τεινασῶν, γθ δ Ὀτου- 
“δ 14}}8. παρ’ ἑκάστην τὴν σύριγγα (τῦ πνεύμονος) πέροι 
φέρουσι τῆς μεγαλης φλεβός Ζιγ8. δ18 "24 (οΓ ΡΙαι Τίμα 
106. ῬΒΠΙΡρβοα ὅ2, 1). «11. 496 νᾳ, ἢ φέρυσι πόροι αὶ τὸ 
ἐκ τῆς φλεβὸς ὼ ἐκ τὴς ἀρτηρίας εἰς Ν (εἰ Βϑβω, 80 
ὀστῶν) πνθ. 484 824. ἀπιέναι το σπέρμα διὰ τοιύτι εἰς ὃ 

πάντες συντείνυσιν οἱ πόροι τῶν φλεβῶν πγὶὅ. 818 "δ. [ 
μέντοι (φλέβες τινὲς) πλήρεις εἰσὶν αἵματος, ἔχεσι δὲ πέρυς 
εἰς τὸν ἔξω ἀέρα (Ερϑάοοὶ) αν. 418 08. ὀιευρυνομένων 1: 
τῶν φλεβίων ὸ τῶν πόρων ψβϑ. 422 38. (τῆς καλυμένης 
ἀορτῆς) ἐλάττυς οἱ πόροι ᾧὶ τὰ φλέβια πολλῷ ἐλάττω 
ταῦτ᾽ ἐστὶ τῶν τῆς μεγάλης φλεβός Ζιγ4. 514 226. ἐκ 
μειζόνων εἰς ἐλάττυς αἱ φλέβες ἀεὶ προέρχονται, ἕως τὸ 
γενέσθαι τὰς πόρυς ἐλάσσυς τῆς τῷ αἴματος παχύτητος 30 
Ζμγδὅ. 6608 "2. τῶν -πολυαίμων οἱ πόροι συγκχεχὺυ μένοι κα- 
θάπερ ὀχετοί τινες ὑπὸ πολλῆς ἰλύος εἰσίν Ζιγ4. 515 528. 
οἵ ΡΙαὶ Τίμα 7716 οἱ Ζμγῦ. 6608 827. τὰς φλέβας ἔχειν 
πόρυς πνῦ. 488 "19. διὰ τῶν φλεβὼν καὶ ΟΝ τῶν ἐν ἑκάστοις 
πόρων διαπιδυυσα, ἡ τροφὴ καθάπερ ἐν τοῖς ὠμοῖς κεραμίοις 36 
τὸ ὕδωρ Ζγβ 8. 148 59. αἱ φλέβες πληρώμεναι τῷ περιτ- 
τώματος διὰ τῶν πόρων πρϑῖενται τὴν ῥύσιν (τῷ αἵματος)" 
αἱ φλέβες ἐμφυσώμεναι τὸς πόρυς συμμεμυκέναι ποιῶσι, 
παυσαμένων ὁὲ συνίζωσιν, ὥστε δι᾿ εὐρωτέρων γινομένων 
τῶν πόρων ῥᾷον διέρχεται τὸ ὑγρόν πιῶ. 891816. β20. 868 80 
411. --- πόροι φλεβικοὶ ὼ διαλήψεις ἴᾳ φλέβες Ζμβι. 
641 "2. --- ἰ, οἱ ἐν τῇ κεφαλὴ πόροι, πολλοί πιδ4. 897 528. 
λς2. 965 "8. οἱ ἐν τῇ κεφαλὴ πόροι καὶ τόποι καταψύχονται 
ἀναφερομένης τῆς ἀναθυμιάσεως υϑ. 451 θ18. οἱ περι ἣν 

κεφαλὴν πόροι δεκτικοὶ Ὑίνονται τῶν ὑγρῶν μᾶλλον ἢ ἢ οἱ 86 
κάτω τὴς καρδίας πόροι" » ταῖς ἀρχαῖς τῶν κατάρρων τὸ 
θερμὸν πνευματῶν τὰς πόρυς πιδά. 891.486, 19,328. ἀπὸ 

τὴς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότητος ἀποκρίνεται τὸ ̓ καθαρώ- 
τατον διὰ τῶν πόρων, οἷ φαίνονται φέροντες ἀπ᾿ αὐτῶν πρὸς 
τὴν μήνιγγα, τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον Ζγβθ. τ44 "9 Αὐδ. ἡ Ὁ 

κεφαλὴ ὑγρότητα οἰκείαν ἔχει πλείστην" δηλῦσιν αἱ φλέβες 
τείνασαι ἐντεῦθεν ὴ οἱ καταρροι ὼ ὁ ἐγκέφαλος ὑγρός, ὼ 
οἱ πόροι πολλοί" σημεῖον αἱ τρίχες ὅτι πολλοὶ οἱ πόροι (ἐν 
τὴ κεφαλῇ)" ὁ ἄκρατος Οὐἷνος) παχυμερὲς ὧν εἰς τὸς περ 

τὴν κεφαλὴν πόρως στενὲς ὄντας αὐτὸς μὲν ὑκ ἐκπίπτει, ἐς 
ἡ ὁὲ δυναμις αὐτῶ, ἡ ὀσμὴ ὃ θερμότης πβιτ. 86788, 
89. 014. 8718 57. --- πι. οἱ πόροι τὸ ὄμματος αι. 488 "14. 
φέρυσιν ἐκ τῷ ὀφθαλμῶ τρεῖς πόροι εἰς τὸ ἐγκέφαλον, ὁ μὲν 
μέγιστος ὼ ὁ μέσος εἰς τὴν παρεγκεφαλίδα, ὁ ὃ ὁ ἐλάχιστος 
εἰς αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον ἐλάχιστος δ᾽ ἐστὶν ὁ πρὸς τῷ τὸ 

μυκτῆρι: μάλιστα, οἱ μὲν ὧν μέγιστοι παρ᾽ ἀλλήλυς εἰσὶ αὶ 
ἃ συμπίπτυσιν, οἱ ὸὲ μέσοι συμπίπτυσιν Ζια16. 495}11 
(Νεγνθα: 5147. μέσοι ποτνὶ οριϊεὶ, ἐλάχιστος οοαϊοπιοῖο- 
τίαβ., μέγιστος ταταὰβ ΟΡ δἰ πλϊουβ ὑσὶ θαι ΚαΖι 44, 8. 
ἴα ἱποογῖο τοὶ Αὐρ. εῇ ΤτάῖρΕ ἀθ δὴ 162, 165. ῬἈΠΊρρβο 56 
ὕλη 115-21, 188). εἰσὶν ἀπὸ τῷ ἐγκεφάλω, ᾿ υνάπτει τῷ 

μυελῷ, δῶ πόροι νεωρώδεις ὼ ἰσχυροὶ παρ᾽ αὐτὰς τείνοντες 

τὰς ἕδρας τῶν ὀφθαλμῶν, τελευτῶντες εἰς τὺς ἄνω χαυ- 
λιδοντας Ζιὸ 8. 538 "18 Αὐυδ. (εἴ ὁ καθήκων εἰς τὸν ὀφθαλ- 
μὸν πόρος ὃν καλῆσιν οἱ ἀνατομικοὶ τὸ νεῦρον. τὰ ἐπὶ τὲς 60 
ὀφθαλμοὶς νεῦρα ἃ καλῶσιν Ἡρόφιλός τε Ἢ Εὔδημος πόρυς 

πόρος 628 

Θβ]θη ΥἼΠ 219. ΧΙΣ 80. Τμϑνο8 171.) ἐκ τῶν ὀφθαλ, 
οἱ πέροι φέρυσιν εἰς τὰς περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλέβας Ζμβὶ 
666 17 (Νοῦν Ε' 280, 54. οὗ ΚαΖζμ δ4,.10. Μ 480 ἫΝ 
τὸ τῶν ὀφθαλμῶν αἰσθητήριον ἐστὶ μέν, υἵσπερ τὰ ἄλλα 
αἰσθητύρια, ἐπὶ τῶν πόρων Ζγβθ. 148 581 (Μ 421). αἱ ὄψεις 
διά τινων “πέρων ἐκπίπτυσιν, ἀραιυμένων τῶν τῷ ὀφθαλμῆ 
πόρων ὑπὸ τὴς πληγὴς πλαϑι. 959 "10. ε81. 884 584 (ῥμ᾿- 
Ἰΐρρβοῃ 188). τῶν ευματικῶν εἰς τὺς ὀφθαλμὸς τὰς περὶ 
τὸς κροτάφες εὐ τι κασι, πυκνῶντες τὰς τῶν ὑγρῶν 
πόρως πλαῦ. 951, ΒΩ7 (ΡΠ ρρβοα 18). τὸ ἔλαιον λεπτομε- 
ρέστερον ὃν εἰσὸυνει διὰ τῶν πόρων (τὸ ὀφθαλμῶ) πλα21. 
959 "14 (ῬμΠέρρβου 18. οὗ ΜΙδΝ ΕΡΒ6β δὰ ΖμβΊ1ορ 18). 
- ηω. οἱ πόροι τιῶν μυκτήρων, τῶν ῥινῶν 2γὸ 6. 115 52. 
(ὐχετοὶ τῆς ῥινός ῬΙαὶ Τίπι 180. δίοδος τῶν μυκτήρων 190). 
ἔτι προσώπυ μέ ος τὸ μὲν ὃ ὃν τῷ πνεύματι πόρος ἐίς Ζιαὶ 1. 

492 "δ. ῥεῖ μάλιστα τὸ αἷμα χατὰ τὸς εὐρυχωρεστάτως 

τῶν πόρων" διόπερ. ἐκ μυκτήρων. ἐκ τῆς ἕδρας Ζμγδὅ. 668 
δι1. ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ ἀκοή (εἰσ) πόροι συνάπτοντες πρὸς 
τὸν ἀέρα τὸν ϑύρα ἐν, πλήρεις συμφυτυ πνεύματος, περαί- 
νοντες πρὸς τὰ φλεβια τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τείνοντα ἀπὸ 
τὴς καρδίας Ζγηβ6. 144 52. οἱ τῶν ῥινῶν πόροι ἐκτὸς ἀπὸ 

τῇ ἐγκεφαλν, ὀιατείνυσι, διίσταται τῶν μυκτήρων ὃ πόρος 
ὑπὸ τῷ πνεύματος, τοῖς πόροις πνεύματος πληρυμένοις (ὁ 
ἄνθρωπος) πτάρνυται πιδ4. 8916, 484. 18. 892 "24. ια4. 
899 311. ἀκριβέστεροι οἱ λεπτοὶ πόροι (λεπτόποροι οἱ Βϑτι 
Ρτβθῖ) πλγι0. 9602 512 (0Γ118. 892 "26). ὃ ἄνθρωπος τὰς 
πόρυς εὐρεὶς ἔχει δ’ ὧν τὸ πνεῦμα ἢὶ ὀσμὴ εἰσέρχεται 
πι18. 892 "28. λγ 10. 962 59 (ἐ ὙΒΘΟΡΕΓν ἀ6 β6ῃ8 8 1). 
πολλὰ ἑπτάμηνα ὼ τῶν πόρων ἐνίυς ἔχοντα ἀσχίστυς, οἷον 
των ἢ μυκτήρων Ζιηά. δ84 "4. - αἱ ἧνες ἔχυσιν εἴσω 
εἰς τὸν φάρυγγα πόρον τινὰ ὸ εἰς τὸν ἔξω ἀ ἀέρα Ζικδ. 6837 

829, 88. σ αὐλὼν Ρ 122 "5, οὖ ΤΒΘΟΡΓ ὁδυ8 Ρἰδπὸ ΥΙ 
9, 8.) --- ἐν τῷ ῥύγχει τὰς πόρυς ἔχεσι τῆς ὀσφρήσεως 
Ζμβι6. 859 "12. τὰ μὲν ἔχει μυκτῆρας, τὰ δὲ τὸς πόρυς 
τῆς ὀσφρήσεως" οἱ ὄρνιθες ὅτε ὦτα ὅτε μυκτῆρας, ἀλλὰ 
τὸς πόρως τύτων τῶν αἰσθήσεων" ιβοίατα Ζιὸ8. 588 .528. 

βι2. 504521. 18. δ06 584 Αὐϑ. οἱ ὄρνιθες αὶ οἱ ὄφεις ᾧ 
ὅσα ἄλλ᾽ ἔναιμα ὼ ψοτόκα τῶν τετραπόδων τὰς μεν; 

ἔχυσι τῶν μυκτή ων πρὸ τῷ στόματος Ζμβιθ. 6591. --- 
ο. ὃ πόρος τὴς ἀκοῆς πια 88. 908 322, τῶν των Ζγδδ. 

1158. ἐκ τῶν ὥτων πόρος εἰς τόπισθεν συνάπτει Ζμβιο.. 

65618 (πδγνὰβ δουβϑίϊουϑ οὲ ἔδο 8}18 Ε΄, ποῦνὰβ δουβύϊοβ 

ἸῃΘΓΠὰ8 Κα, “μοῦνα δουδίϊουϑ 8}. ΥΘῃ8 πουχϊραϊαρίν ῬῬοβίο- 
τίον᾽ ΡΣ ρρβοα 2382). τὸ ὥς εἰς τὸν «ἐγκέφαλον ἐκ ἔχει 
πόρον Ζια11. 492 419 (αΖι 86, 4). ἐπὶ τῇ αὐτῷ πόρων τῷ 

πνεύμονι τὴ ἀρτηρίᾳ ἡ ἀκοή πλβ6. 9600 086 (οὗ Γλαρκ 
8.80] δὰ Ζμ ὁδ6 85). ὸ πόρος τὴς ἀκοῆς, Η τὸ πνεῦμα τὸ 
σύμφντον ποιεῖται ἐνίοις μὲν τὴν σφύξιν τοῖς ὁὲ τὴν ἀνα- 

πνοὴν ὼ εἰσπνοήν. ταύτη περαίνει" τὸ τῶν ὥτων μόριον 
πρόσκειται τοῖς πόροις Ζγε2. 181 528 (ΡΒΠΙρρβου 282), Ῥ25. 
εἴ β6. 144 52. πόροι ἀκυστικοί ΟΥθδ8 ΠῚ 880, 4. --- πιϑὰ- 
ἴα8 Δα οτίαθ οχίοτηυ8. (τῶν ζῳων) τὰ μὲν ὦτα ἔχει, τὰ 

δ᾽ ἀκ ἔχει, ἀλλὰ τὸν πόρον φανερὸν Ζια11. 492 325. οεἔβιο. 
508 85. δ8. 533 822. οἱ ὄρνιθες τὺς πόρυς μένον ἔχυσι 
Ζαβι2. 6057 218. οἴδ 11. 691514, Ζιβι12.504821. ἡ φωκη 
πόρυς ἔχει φανερες ὗ ἀκώει Ζια 11. 492 3428. οὗ β18. δ0ὅ 
484 Αὐρ. Ζμβι2. 681.428. δ11. 691 514, Ζγεξ. 181 534. 
πολλὰ ἑπτάμηνα αὶ τῶν πόρων ἐνίος ἔχοντα ἀσχίστως. οἷον 
ὥτων ὼ μυκτήρων Ζιη4. δὅ84 Βᾳ, -- ἴα 08 Ἐυβίδοβι!. τὸ ὅς 
εἰς τὸν τῷ στόματος ἐρανὸν ἔχει πόρον Ζια 11. 492 520 

(ΡΒ ρρβοι 282). ---- ». πόροι τὰ ὑγρῷ περιττωυίματος, 
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διττοί. οτβϑῆϑ ὑτοζο πἰ ἰδ] 6. πόρος τῷ περιττώματος ἡ τῶν 
περὶ τὴν γένεσιν ὁ αὐτός Ζμδ18. 691 311. τῆς γενέσεως 
ἕνεκεν ὁ τὴς τὸ ὑγρῷ περιττώματος ἐκκρίσεως εἰσὶ διττοὶ 
οἱ πέροι" διὰ τὸ ὑγρὰν εἶναι τὴν φύσιν τὸ σπέρματος ἢ ἡ 
τὴς ὑγρᾶς τροφὴς περίττωσις κεκοινώνηκε τῷ αὐτὸ πόρυ" 
πόρος εἷς ὺ τύτοις τὴς τε ξηρᾶς περιττώσεως ἡ τῆς ὀχείας" 
ὁ πόρος δι᾿ ἡ ὑγρὰ περίττωσις ἐξέρχεται" ἐπάνω ὦ ἐν 
τοῖς προσθίοις ὑπάρχει ὁ πέρος τῷ τὴς ξηρᾶς τροφῆς" ὁ πό- 
ρος ἣ διέρχεται τὸ περίττωμα τὸ ἐκ τὴς κύστεως Ζγα18. 
2087, 9, 22 (οἴ 18. 126 216), 1719 080, 84 Αὐδ. ὁ 4. 118 τὸ 
21. --- οἴοαοδ. τοῖς μὴ ἔχυσι κύστιν ὁ αὐτὸς ἢ τῆς 
ξηρᾶς περιττώσεως πόρος ἔξωθεν" ἔσωθεν σύνεγγυς ἀλλή- 
λων’ τῶν χελωνῶν ἡ θαλαττία (θήλεια ΒΚ) ἕνα πόρον ἔχει 
καίτοι κύστιν ἔχυσα Ζιεδ. 541 81,10 ΡΙΚ (ν 5 Ναίυγρ ἀδν 
Βομ Πα κτίοα 122). οΓ Ζγα1 8. 1208. τοῖς ἰχθύσιν εἷς πόρος τε 
ἄνωθεν τὴς τῇ περιττώματος ἐξόδυν ΖΙΎ1. 509 "171. --- 
4. πόρος, ἔετα ἴᾳ τὸ τῶν ἀρρένων αἰδοῖον. ἔστι τοῖς ζῳοτό- 
κοις ἡ πεζοῖς ὁ αὐτὸς πόρος τὰ τε σπέρματος ἢ τῆς τὸ ὑγρῶ 
περιττώσεως ἔξωθεν, ἔσωθεν δ᾽ ἕτερος πόρος" ὅτοι οἱ πόροι 
εἰς ἕν συνάπτυσιν ὥσπερ ἡ τοῖς ὄρνισιν" αἱ χελῶναι ἔχυσί 30 
τι εἰς ὃ οἱ πόροι συνάπτασι ἢ ᾧ ἐν τῇ ὀχείᾳ πλησιάζυσιν" 
οἱ ἰχθύες ὅτε μαστὸς ἔχυσιν ὅτε αἰδοίων πόρον ἐκτὸς ἀθένα 
φανερόν Ζιεδ. 841 34 Αὐυὐ, ὅ40 "82 (οἴ 641 52). 8. ὅ40380 
(8 Ναίαγροθοι ἀδγ οι! ἀκγδι 161). β1 8. 604}28..--- τ. πόροι 
νεανικοί, ἰσχυροί, τετα μένοι, ἄναιμοι, εὐρεῖς. ἀταίθγαθ (οὗ 35 
Οτῖδαβ ΠῚ 104). ἐκ τὸ κοίλυ τῶν νεφρῶν φέρασιν εἰς τὴν 
κύστιν πέροι δύο νεανικοί" ἡ κύστις τὴν ἐξάρτησιν ἔχυσα 
τοῖς ἀπὸ τῶν νεφρῶν τεταμένοις πόροις" φέρει ἀπὸ τῆς κυ- 
στεως πόρος ἢ συνάπτει ἄνωθεν εἰς τὸν καυλόν, ἄλλοι ἐκ 
τῷ κοίλυ τῶν νεφρῶν Ζια11. 491512, 20. Ὑ1. 510.527. 4. 80 
514085. ἐκ τὸ κοίλυν τῶν νεφρῶν φέρωσι πόροι ἄναιμοι εἰς 
τὴν κύστιν δύο νεανικοὶ ἐξ ἑκατέρυ εἷς, ἐκ τῷ μέσυ διὰ 
τύτων τῶν πόρων εἰς τὴν κύστιν ἤδη μᾶλλον υἰς περίττωμα 
ἀποκρίνεται" τείνυσι πόροι ἰσχυροὶ πρὸς αὐτὴν (τὴν κύστιν) 
Ζμγ9. 8611 16, 24,36. οἱ περὶ τὴν κύστιν πόροι, τῶν ὑπο- 85 
ζυγίων ᾧὶ τῶν πολυωνύχων οἱ πόροι τῆς κύστευς εὐρεὶς εἰσίν 
πη18. 888 08. ι48. 895 338. οὗ πόρος ἰᾳ ἡ ὁδὸς ἀπὸ νεφρῶν 
εἰς τὴν κύστιν. ἐρητήρ Ατεοϊδεὶ ορρ δὰ Κύμη 185, 188, 
284. --- 8. πόροι εὐθεῖς ἡὶ ἁπλοῖ, δίκροοι, σπερματικοί, θο- 
ρικοί, θορῶ πλήρεις, ἄδηλοι, δῆλοι, διάδηλοι, λεπτοί, τὸ μὴ- ὁ 
κος τῶν πόρων. ἰοθίο8. (οὔ ΑΖΎ 8. ΑΖΙΙ 84.) τὰ μὲν ὄρχεις 
ἔχει τὰ δὲ τὲς τοιύτυς πόρυς, τὰ μὲν ὄρχεις ὑκ ἔχει ἀλλὰ 
πόρυς μόνον δύο σπερματικύς" τῶν μὴ ἐχόντων ὄρχεις οἱ 
πόροι ἕλικας ἔχυσιν" ἔνια ἔσω ἔχει τὸς ὄρχεις ἢ ὁ πόρυς 
ἀλλ᾽ αἰδοῖον Ζγαῶ. 116 "85, 17. 4. 1711 825,28. 8.116}28. 45 
» Ψ ᾽ " » - ΒΕ ὁ 244. ͵ Δ 
ὄρχεις ὅτε ἰχθὺς ὅτε ἄλλο τῶν ἀπόδων ἔχει ὁθέν, πόρους ὁὲ 
δύο Ζιὸδ. 540 "29. --- οἱ ἰχθύες ὄρχεις ἐκ ἔχυσιν ἐδ᾽ οἱ 
ὄφεις" πόρως δὲ δύο ἔχυσιν ἀπὸ τῷ ὑποζώματος ἡἠρτημένως 
ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ ῥάχεως συνάπτοντας εἰς ἕνα πόρον ἄνωθεν 
τῆς τῷ περιττώματος ἐξόδω" οἱ τῶν ὄφεων ἢ τῶν ἰχθύων δ 
πόροι γίνονται θορ πλήρεις περὶ τὴν τὴς ὀχείας ὥραν ἢ 
προΐενται ὑγρότητα γαλακτωδη πάντες ΖΙγ1. 509 Ὁ16 Κα, 
82. εδ. 840580. ὠμμένοι εἰσὶ συνδυαζόμενοι ᾧὶ πλήρεις 
ἔχοντες θορᾷ τες πόρυς Ζγαά. 111520. --- οἱ ὄφεις ὄρχεις 
ἐκ ἔχωσιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἰχθιες δύο πόρας εἰς ἣν συνάπτον- 86 
τας" οἱ ὄφεις δοκῶσι βραδύτερον ἀπολύεσθαι τῶν ἰχθύων 
διὰ τὸ μῆκος τῶν πόρων Ζιβ11. 508518. Ζγαΐῇ. 118 .420, 
838. -- (οἱ ἰχθύες) ὄρχεις ἐκ ἔχυσιν, ἀλλ᾽ εὐθεῖς ἢ ἁπλῶς 
τὸὺς πόρυς" εἰσὶν οἱ πόροι δίκροοι ἀπὸ τῇ ὑποζώματος καὶ 
τὴς μεγάλης φλεβὸς ἔχοντες τὴν ἀρχήν Ζγα 6. 118 .510, δ 
15. Ζιζ 11. 568 84, οἱ πόροι γίνονται περὶ τὴν ὥραν τῆς 
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ὀχείας θορῶ πλήρεις, οἱ θορικοὶ πόροι Ζιγ1. 509 520. ζ11. 
5608, 11, 14. --- οἱ πόροι πότε διαδηλοι. δῆλοι, ἀόνλοι 
Ζιζιι. 666}6-10. Ὑ]. 5101. αἱ ἐγχέλυς ὅτε θορικὲς πέ- 
ρῦς 60 ὑστερικὲς ἔχυσιν Ζιζὶ 6. ὅ70 86. -- (τῶν μαλακο- 
στράκων) οἱ ἄρρενες ἔχυσι λεπτὰς πόρως ὰ θορυκοίς, ὁ τῶν 
καράβων πόρος θορικός ὥγα14. 120 "138. Ζιδ2. 521511,18, 
18, 17,18. --- πόρως τὰ ἄρρενα (τῶν ἐντόμων) θορικὲς καὶ 
φαίνεται ἔχοντα Ζγα16. 121512. --- ἧἦ τὸν θορὸν ἀφίησι 
διὰ τῷ πόρα (τὸ τῶν μαλακίων ἄρρεν) Ζγα! 5. 120 597. -- 
ι. πόροι σπερματικοί, ἑδραῖοι, ἄναιμοι, πληρόμενοι, πλύρεις 
σπέρματος, πυκνότεροι, νευρωδέστεροι, ἐπανακαάμπτοντες, 
προσκαθήμενοι, ἡ ἐπαναδίπλωσις, ἡ τασις τῶν πόρων. ναϑ8 
ἀοζεγθηυία οἱ νϑδϑίουϊαθ βθπιΐμα]68. ἀπὸ τὴς μεγάλης φλεβὸς 
τείνυσι πόροι εἰς ἑκάτερον τῶν ὄρχεων, ἐθέν εἰσι μόριον τῶν 
πόρων οἱ ὄρχεις ἀλλὰ πρόσκεινται, ἐπίκειται τὸ αἰδοῖον ἐπὶ 
τοῖς πόροις, ἡ τῶν ὄρχεων φύσις προσήρτηται πρὸς τὸς 
σπερματικεὶς πόρως" τῶν σπερματικιῶν πόρων μεταβαλλόν- 
των ΖιγΎΙ. 6509 Ρ84. Ζγαά. 1117 585. ε7. 181 ῬΩ1.,229. πὸ 22. 
819514. τὰ μὲν ἐντὸς ἔχει πρὸς τὴ ὀσῴυύι τὸς ὄρχεις 
ὁύο πόρυς ἀπὸ τύτων ὁμοίως τοῖς ὄφεσιν" οἱ τιὼν ὀελφίνων 
πόροι" οἱ τῶν ἀρρένων πόροι ἡ τῶν ἐχόντων ᾧ τῶν μὲ 
ἐχόντων ὄρχεις Ζγα8. 116 24. 18. 120 588, 26. ἀπὸ τῆς 
κεφαλὴς (τῷ ὄρχεως) πρὸς αὐτῷ τῷ ὄρχει πόρος ἐστὶ πυ- 
κνότερος ἐκείνν νὰ νευρωδέστερος, ὃς ἀνακάμπτει πάλιν ἐν 
ἐσχάτῳ (ἑκατέρῳ ΒΚ) τῷ ὄρχει πρὸς τὴν κεφαλὴν τῷ ὅρ- 
χεως" οἱ ἐπανακάμπτοντες πόροι ἢ προσκαθήμενοι τοῖς ὔρ- 
χεσιν ὑμένι περιειλημ μένοι εἰσὶ τῷ αὐτῷ (ἐαπίοαο ναρίμαὶ! 
Ρτορτί86) ὥστε δοκεῖν ἕνα εἶναι πόρον" ὁ προσκαθήμενος πόρος 
ἔτι αἱματῶδες ἔχει τὸ ὕγρον, ἧττον μέντοι τῶν ἄνω τῶν ἐκ τὴς 
ἀορτῆς (βἷς ΒΚ, μαθ66 υδίαον γαγὺβ οτὰ ὅδΖᾶ, ἐκ τῶν νεφρῶν 
Καζι 99, 15)" ἐν τοῖς ἐπανακαάμπτυσι (πόροις) εἰς τὸν καυ- 
λὲν τὸν ἐν τῷ αἰδοίῳ λευκή ἐστιν ἡ ὑγρότης" τὴς ἐπανα- 
διπλώσεως τῷ πόρα τὸ μὲν ἔναιμον μέρος ἐστὶ τὸ δ᾽ ἀναιμιν 
Ζιγ1. 510517, 81, 21, 38,2ὅ,26 (ΡἈΠΊΡΡ βου 60,1). Ζγαθ. 
118.312, τοῖς ἐντὸς ἔχυσι τὺς ὄρχεις εὐθιὴς ἐρηρεισμένοι 
εἰσὶν ἅμα τοῖς πόροις" δεῖ τὶς τῶν ἀρρένων πόρυς τιὺς σπερ- 
ματικὸς ἐρηρεῖσθαι ἢ μὴ πλανᾶσθαι, δγῃ ἑδραίως " τοῖς ἄρρεσι 
πόροι τοῖς σπέρμα προϊεμένοις, ἄναιμοι δ᾽ ὅτοι, ἴ 6 πλήρεις 
σπέρματος Ζγα 18. 120581,12. 29. β4. 189 51. ὁϊὰ τί 
ἐρητιῶντες αὶ δύνανται ἀφροδισιάζειν" διὰ τί οἱ ἀφροδισιά- 
ζοντες ἡ ὀρητιῶντες ἐντείνασιν" διὰ τὸ πνεύματος πληρῶσβαι 
τὸς πόρυως πὸ 19. 818 584, 22. 819 512. 28. 8719 318. ἀπ’- 
τεμνομένων ἢ ἀφαιρυμένων τῶν ὄρχεων αὐτῶν ἀνασπώῶνται 
οἱ πόροι ἄνω, ἀνίεται ἡ τάσις τῶν πόρων" ταῦρός τις μετὰ 
τὴν ἐκτομὴν εὐθέως ὀχείύσας ἐπλήρωσε διὰ τὸ μήπω τὶς 
πόρης ἀνεσπασθαι" οἷς οἱ πόροι μὴ κατὰ φύσιν ἔχυσιν, 
ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὸ ἀποτυφλωθῆναι τὰς εἰς τὸ αἰδοῖον πόρυς 
Ζιγὶ. 5101. Ζγεῖ. 188 54. α4. 1711 νά (εῇ Ζιγ!. 6103). 
πὸ 26. 8196. --- ὠς πόροι ὑττερικοί, ονατῖα (οὔ Μ 457). 
τοῖς θήλεσι ταλϑηητιδ! ἴασαι τὸ μόριον τὸ δεκτικὸν καὶ πόρος ἐστίν, 
ἀλλὰ αἱ ὑστέραι Ζγβ4. 138 }81. Δημόκριτός φησι ὁιε- 
φθάρθαι τιὺς πόρης (Υ1 σπόρως) τῶν ἡμιόνων ἐν ταὶς ὑστέ- 
ραις Ζγββ. 141.480. ἡ τῶν ὄφεων ὑστέρα τείνει ἀρξαμένη 
ἀφ᾽ ἑνὸς πόρυ συνεχής, ἔνθεν ᾧ ἔνϑεν τὴς ἀκάνθης, οἷον 
πόρος ἑκάτερος ὧν, πρὸς τὸ ὑπόζωμα Ζιγ1. 511 419. -- 
τῶν ἰχθύων οἱ ὑστερικοὶ πόροι, αγὰ οἱ τῶν θηλειῶν πόροι. 
αἱ ἐγχέλυς ἅτε θορικὺς πόρυς θ᾽ ὑστερικὸς ἔχυσιν ΖΙζ11. 
566 511,12. 16. 570 3ὅ. --- ὁ τῶν καραίβων πόρος ὑστε- 
ρικός, ὃ πόρος ὁ αὐτὸς τὰ περιττώματος ἢ τῇ ὑστερικῦ 
μορίω ὼ τοῖς μαλακοστράκοις Ἀ τοῖς μαλακίοις Ζιὸ 3. 521 
411, 18,15, 17. Ζγα!δ. 120 Ῥ24. τῶν καράβων γίνεται τὰ 



πόρος 

᾽ν 2 , , ν , ν , , , , 
μέγιστα (ὠὰ) κἰὶ τὲ πρὸς τῷ πόρῳ ἀλλὰ τὰ κατὰ μέσον, 
τὰ ὠὰ ὑκ εὐθύς ἐστιν ἐχόμενα τῷ πόρυ ἀλλὰ κατὰ μέσον 
Ζιε11. 549 327, 29. --- ὃ ὑστερικὸς πόρος τῶν μαλακίων, 
Δα πόρος" (τῶν ἐντόμιων) ἐναφίησι τὸν πόρον κάτωθεν τὸ 
θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν τὸ ἔπανω, δγῃ μόριον Ζγα15. 120 581, 
85. Ζιεδ. δ42 52,4. ὃ πολύπυς τίκτει διὰ τῷ λεγομένε 
φυσητῆρος, ὅς ἐστι πόρος τῷ σώματι (815. 1581 }18. --- 
τὸ καλέμενον ψὸν ὑκ ἔχει πόρον ἐν ἀθενὶ (τῶν μεγάλων 
κτενῶν) Ζιὸ 4. 529 11, ---- υ. πόροι σαρκός, δέρματος, τρι- 
χῶν. ἡ ἐντὸς σὰρξ μάλιστ᾽ ἔχει πόρας, ἐμφράττονται οἱ 
πόροι πλαϑ1. 959 09. ε84. 884 386. οἵ β28. 868}"16. --- 
τὸ μέγεθος τῶν πόρων, ορρ ἡ στενότης" ὅσιμ ἂν λεπτότεροι 
οἱ πόροι ὦσιν Ζγεϑ. 182 "1, 2, 188 38. οἱ ἱδρῶτες γίνονται 
διὰ τὸ τὺς πόρυς ἀνεῷχθαι μᾶλλον" τοῖς μὴ χρωμένοις ταῖς 
ἀφιδρώσεσι συμμεμύκασιν οἱ πόροι, τοῖς χρωμένοις δ᾽ ἀνα- 
κι Ἡ  αυνὰ τρίς συμ ὑτῷ ποιεῖ ῬΑΒΠΝΑ ὁ ἅλιος" 
ὥσπερ πῶμα γίνεται ὁ ἔξω ἰὸρως ἐπὶ τοῖς πόροις" ἀραιῶν 
τῶν πόρων διὰ τὰς ἱδρωτοποιίας ὄντων πββ. 861 514,16. 
9. 861 320. 12. 867 "7. 42. 872}87 (ο ΠὨ[οίΖ 5680] ἴῃ ΗἱΡΡ 
οἱ 64] Π|15). ἀναστομωμένων τῶν πόρων διὰ τὴν ἔκκρισιν 20 
τὸ σπέρματος" διὰ τὴν τῶν πόρων ἀποστόμωσιν τοῖς ἱδρῶσιν 
οἷον πολλαὶ θύραι ἐξήρηνται (δρογίαπίυτ᾽ δος γϑγβ δὺ (1824)" 
διὰ τὸ πεπηγέναι ὑπὸ τὸ ψύχυς τὸς πόρυς" δι᾿ ἐλαττόνων 
πόρων ἡὶ ἔξοδός ἐστιν πΎ12. 811 084,10. η10. 888 528. 19. 
889 514. λζῶ. 965}}26. οὗ οἱ κατὰ τὸ δέρμα πόροι (Α]6ῃ 36 
ΧΙ 149. --- ἐν ταῖς ὑλαὶς οἱ πόροι ἐπιτυφλῶνται ἐξ ὧν αἱ 
τρίχες" σημεῖον αἱ τρίχες, ὅτι πολλοὶ πόροι εἰσὶ περαίνοντες 
ἔξω (ἐν τῇ κεφαλὴ) πθ18. 890 988. λς2. 965 "9. --- α. νᾶ- 
τῖα. οἱ ὀδόντες λεπτῶν πόρων εἰσίν, ἐπὶ τὰὺς πόρως προσπε- 
φύκασιν πλὸ 8. 968 "29. 2. 968 Ρ28. οὗ οἱ πόροι τῶν ὀδόν- 80 
τῶν Οτἶδαβ ΠΙ 402, 8. --- πόρον εἶναι παρὼ τὴν ὀσφύν, δι᾽ 
ὃ τὸ πνεῦμα τὴ ἀναπνοὴ φέρεσθαι ἐκ τῇ βρογχία εἰς τὴν 
κοιλίαν ἡὶ πάλιν ἔξω πνδ. 488 521. --- οἷ κενοὶ τόποι, ὅσοιπερ 
ἂν ὦσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν πόρων, ἀποίυβ Ἰδοιϊξετὶ Ζγὸ 8. 178 
581. --- ὥστε τὰς κοιλίας τῶν πόρων ὑγιεινὰς εἶναι πβ41. 86 
810 Ὁ18. --- αἱ πορφύραι ποιῶσι τὴν μελίκηραν: τῦτ᾽ ἐστὶν 
οἷον κηρίον, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐκ λεπυρίων "ἐρεβίνθων λευκῶν 
πολλὰ συμπαγείη" ἐκ ἔχει δ᾽ ἀνεῳγμένον πόρον ἀθὲν τύώτων 
Ζιειδ. 548 "22 Αὐυδ. --- ἡ ἀπλυσία τὺς μὲν μεγάλως πόρυς 
ἔχει, τὸ δ᾽ ἄλλο πυκνόν ἐστι πᾶν Ζιε1 6. 549 56. --- Βροη- 40 
Εἶδϑ. ἄνωθεν οἱ ἄλλοι πόροι συγκεκλεισμένοι, φανεροὶ δ᾽ εἰσὶ 
τέτταρες ἢ πέντε" ἡ πρόσφυσίς ἐστιν ὅτε καθ᾽ ἕν ὅτε κατὰ 
πᾶν, μεταξὺ γάρ εἰσι πόροι κενοί, βδῖαϊδ6 'παπθβ ΡΒ] ἴῃ, 
Ζιε10. 64951, 648 }81. --- αἱ χρυσαλλίδες προσέχονται 
πόροις ἀραχνιώδεσιν (βρὶ πηρονοθαγίχο ΕἸ ά0η) Ζιε19. 651 46 
421, τοῖς ὄφεσιν ὁ πλεύμων ἁπλῶς ἰνώδει πόρῳ διηρθρω- 
μένος, Ὀτοπομυβ Ζιβ11. 508 382. --- Βυπιϊπδηθία μαδϑπὶ 
τέτταρας τὺς τοιύτυς πόρυς (βἰμυβ Θ6Ζ86, τόπυς 811 318, 
εἴ Ζμγ14. 614}18) Ζιβ171. 501 386. --- τὸ δοκῶν (αἰδοῖον) 
θηλείας εἶναι παραπλησιίον ἐστὶ τῷ σχήματι τῷ τῷ θήλεος, δ0 
ἀκ ἔχει μέντοι ὁδένα πόρον (ἸΆ8686, Αὐγογάτί86) Ζιζ 82. 519 
ΡΩ1, 24. ΖγγΒ. 151 39. --- οἱ γλανεις προσαγαγόντες τὰς 
πόρος πρὸς ἀλλήλυς, ὃς καλῦσί τινες ὀμφαλείς, ἣ τὸν γόνον 
ἀφιᾶσιν. ὁ μὲν τὸ ὠὸν ὁ δὲ τὸν θορὸν ἐξίησιν Ζιζι4. 568 
481 Αὐῦ. --- πόρος ἱ ᾳ ἔαπίου!αβ ἀπ }}1ς 418. τὴν τροφὴν 55 
ῥᾷον ἕλκειν (τὸ τῶν σελαχῶν ᾧδν) ἐκ τῆς ὑστέρας πόροις 
τισὶν ἀπὸ ταύτης τῆς ἀρχῆς" φανερὸν ὅτι καὶ πρότερον ἔτεινον 
οἱ πόροι τῷ ᾧῦ᾽ ἔτι ὄντος περὶ ἐκεῖνο πρὸς τὴν ὑστέραν Ζγγϑ. 
154 026,81. οἵὗἩ ΜΏΠοΡ ρίαν Ηδὶ 12. ---- πόροι, πόροι φλε- 
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πόρρωθεν 620 

φέρει εἰς τὸ κύκλῳ περιέχον ὁ δ᾽ εἰς τὸ ὠχρὸν ὥσπερ ἐμ- 
ΕἿ ΝΜ ᾿ -“ . ΝῚ « , -“.Ν μ᾿, 

φαλὸς ὧν’ τὸ σημεῖον (ἰ 6 στιγμὴ αἱ ματινη) πηδᾷ Χ, χίνει- 

ται ἢ ἀπ᾽ αὐτῷ δύο πόροι φλεβικοὶ ἕναιμοι (βΌταθ 5888- 
ξυΐποδθ, Ηδγνοὶ ἰὉγ ἀθ ρσθὰ δὴ 268) Ζιζϑ. 561 823, 18, 
16. ἴῃ ονοὸ ρίἰβοίαπι Ζιζ10. 864 Ρ28. --- οἱ ἄρρενες (τῶν 
πολυπόδων) ἔχωσι πόρον ὑπὸ τὸν στόμαχον (θυγτβα Νοοά- 
ματι Α 81601]4 ΧΙ 390) Ζιδ1. 624 "82. --- παρώφανται 
ἀπὸ τῆς κοιλίας τῷ στομάχῳ ἐν τοῖς μεγάλοις κόχλοις συν- 
ἐχόμενος ὑμενίῳ μακρὸς πόρος ἢ λευκός, ἔχει ἐντομάς, 
λευκός ἐστιν, ἔχει ὑδεμίαν ἔξοδον τῶτο (8ς ὁ πόρος) ὅτε 
πόρον, κοιλότητα, ἔχον ἐν αὐτῷ στενήν (Ζην7ιοτάτιβθ ταΐξ 
ἄθῃ δοοθββογίϑοβθι Οὔρδῆθη) Ζιδά. 529 811, 18, 20. --- 
ἀφίησι τὸ ὕλωρ κατὰ τὺς ἄνω πόρως τὸ στόματος Ζιδ 8. 
531}18 ΑὐὉ. αυϊά 8ἰῦ ποβοίπηυϑ οὗ 5.1 199, 11 852. ἔχει 
τὸν πόρον τῷ ἐντέρῳ Ζιδ1. 524 020 (ν 1 θορόν) ᾿οροπάμπι 
θολὸν 5 ΡΙΚ Ββπ) ΑὉ. οὗ Ρ 8382 λ2ὅ. 

2. ταθϑίυβ ῥἰδπίαγαμι, πόροι πλατεῖς, ὁ πλατυσμὸς τῶν 
ἰδίων πόρων φτβ1ο. 829 587. 9. 828 10. ἡ στενότης τῶν 
πόρων" πόροι στενοί, στενώτεροι" τὰ μέρη τῷ ἐβένυ εἰσὶ 
συμπεπηγότα ἢ οἱ πόροι στενοὶ φτβϑ. 828 ν28, 84, 17, 19, 
26. πάλιν ἀκολυθως ἕλκει διὰ τὴν ἀραιότητα τῶτο τὸ δέν- 
δρον πόρυς ᾧτβι10. 829 40. τῆς ὑγρότητος βυύσης τὲς 
πόρυς, τελείως βιέονται τὰ ἄκρα τῶν πόρων ἄνω φτβϑ. 828 
ΡΩ9,.486. τῦ ναίρθηκος οἱ πόροι παραλλάττοντες πιαδ8. 
9068 "8. 

8. περὶ πόρω χρημάτων (περὶ πόρων) πῶς δεῖ συμβυ- 
λεύειν Ῥα 4. 1859 528-838. ρ8. 1425}19-81. πόλεων ἔνιαι 
τῶτον ποιῶνται τὸν πόρον Πα11. 1259 322. 

πόρρω ἂθ Ιοθο, ορρ σύνεγγυς Ζμὸδ18. 696 518. πόρρω τῆς 

γὴς. τῶν διαφθειρόντων μα 18. 85114. Πεβ. 1808 526. 
πορρώτερον τῆς γῆς, τῦ ἀλλοιυμένυ μα8. 840 326. ΦΡ7. 
2600}4. πόρρω ἀπὸ τῆς γῆς μαϑ. 845 Ρ5. οοηἰαηρίίαν οαπὶ 
ψογο8 δὲ αυϊοῦϊβ οὺ πιοῖαδ, πόρρω εἶναι μβ 5. 862 526. 
Πεῖ. 1807 021. πόρρω μετεωρίζεσθαι, προϊέναι, διήκειν, ἀπο- 
τείνεσθαι, διατείνειν μα 10. 841 528. δ8. 3807. βὅ. 868 
46. γ6. 811 584, ἀκϑ800 51ὅ. πορρωτέρω γίνεσθαι, διελθεῖν 
μβ4. 8359 085. Οαθ. 278 812. πορρώτερον ποιεῖν μχβθ. 851 
Ῥᾷ, πληγαὶ πορρώτεραι, ἀἶδβὲ ἰσχυρότεραι Ζμγ 2. 668 "7. ὁ 
δι’ αὐλὰ βλέπων ὄψεται πορρώτερον Ζγεϊ. 180}21, ὅσῳ 
ἂν πλείων ἥ ὁ ὄχλος, πορρωτέρω ἡ θέα Ργ12. 1414 39. 
ὁρῶν τὸ πορρώτερον, τὰ πόρρω μελάντερα φαίνεται μγ 4. 
815588, 314514, 18. τὸ πόρρω, Ἰοηρίπαυϊῖαα Πβ10. 1272 
518, --τ οἱ μὴ πόρρω τῆς συγγενείας ὄντες Πβά. 1262 
429. --- ἀθ ἰδίροτα, μέχρι πόρρω διαμένει Ζιη1. 581528. 
-- ἀδ βθγῖθ δυρυμθηϊδηαί, σϑαβαγυμι, αυδ! δία, ὁ πὺυν- 

θανόμενος ὁ δύναται πορρωτέρω προαγαγεῖν τῇϊ0. 161 54. 
τῶν συμβεβηκότων (τῶν αἰτίων) ἄλλα ἄλλων πορρώτερον 
ἐγγύτερον Φβ8. 195 "2. Μὸ2. 1014 54. πορρώτερον, ΟρΡ 
κοινωνεῖν ζωὴς Πα18. 1260340. πορρώτερον, πορρωτάτω τῆς 
αἰσθήσεως τὰ καθόλυ ΑὙΖ. 1258. οΓ Οββ. 286 856. πόρρω 
εἶναι τῇ διδάξαι ΗΙ10. 1181 318. πόρρω ἀλλήλων εἶναι, 
πορρωτέρω ἀφεστηκέναι ἀλλήλων ἡ τῷ μέσυ ΠδΒ. 1294 
429. Ηβ8.1108 28. ὅτε ταὐτὸ σαρκὶ ὅτε πόρρω σαρκός 
Ζια 18. 498."88. β12. 604}11. ὅτε ἡ αὐτὴ ὧτε πόρρω 
ἐκείνης Παϑ. 1251 58. τὰ πόρρω. δγπ ὧν ἡ διαφορὰ πολλή, 
ΟΡΡ σύνεγγυς Ἠε2. 1129528, 27. τὸ μὲν ἐναντίον, ὅτι 
πόρρω, τὸ δ᾽ ὅμοιόν, ὅτι ἐγγύς Ζμβ2. 648}28. --- ΘοταΡ 
πορρωτέρω, πορρώτερον, δι ρθτ] πορρωτάτω ν βαρτϑ. 

πόρρωθεν γίγνεται ἀνάκλασις μγ4.81452. πόρρωθεν προΐεσθαι 
βικοὶ ἢ ἔναιμοι ἴᾳ Ῥοιεογβοίββθ, ΑἸ] πιοίβροίάβδθ. ἐπ ονὸ δὺ Ζμὸ δ. 619 516. πόρρωθεν αἰσθάνεσθαι, ορρ ἐγγύθεν ψβιι. 
φΑἸἸἰπδγαπι: τῶν πόρων τῶν ἐκ τῆς καρδίας τεινόντιυν ὁ μὲν 

γ. 

428 08. πόρρωθεν ἡ χρῆσις τῆς ὄψεως Ζμβ18. 651 "24. 

ΚΑΚΚ 



626 πορφύρα 

πόρρωθεν αἱ φωναὶ ὀξύτεραι δοκῶσιν εἶναι πιαθ. 899 522. -- 
τὸ πνεῦμα πόρρωθεν ψυχρόν μβ8. 8618. --- πόρρωθεν 
ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν Οββ. 286 54. τὸ λέγειν ὅτω πόροωθέν 
ἐστιν ἅπτεσθαι τὴς αἰτίας Ζγδὶ. 165 "4. πόρρωθεν λογίζε- 
σθαι, λαμβάνειν, μεταφέρειν Ῥαῶ. 1851 34. β22.1895 ν24. 
Ὑ2. 1405 585. 8. 1406 8. 

πορφύρα. 1. ϑῃΐπιΆ), τοίδσίαν ἰπύθσ δηϊπια!ἶα τοδτὶ Ῥτορτῖα 
Ζιδ 4. 6δ28.510. θ18.599511. αἰ. 444518, ἱπίον τὰ στρομ- 
βωδη Ζιδά. 528.510. ε15. 5ὅ41}4. Ζμδδ. 61914. Ζπδ. 
106215, τὰ κινητικά, τὰ πορευτικά Ζιθ2. 5902. Γ281. 
152811, τὰ ζῳοφαγῶντα Ζιθ2. 5902. --- ἡ ἑλίκη τῷ 
ὀστράκυ, πρόσφυσιν ἔχει πρὸς τὰ ὄστρακα Ζιδ 4. 529 51, ὅ. 
ἐπιπτύγματα ἐκ γενετῆς πρὸς βοήθειαν, ἐπικάλυμμα, καά- 
λυμμα Ζμδδ5. 619 "20. Ζι615. 641 58, 6. τὸ ἐντὸς σαρ- 
κωδές ἐστι, ἢ ἐν τύτῳ τὸ στόμα Ζιδ4. 580 526. τὸ γλωτ- 
τοειδὲς στιφρῦν, ἡ γλῶττα, μέγεθος μεῖζον δακτύλυ. τῇ 
γλωττη νέμεται ᾧ διατρυπᾷ τὰ κογχύλια ἀὶ τὸ αὐτῆς 
(αὑτὴς 8 Βδθτι ΑΥΒ) ὄστρακον" αὐταῖς τοσαύτην ἔχει δύναμιν 
τὸ γλωττοειδές, ὥστε ἢ τῶν κογχυλίων ὀιατρυπῶσι τὸ 
ὄστρακον Ζιὸ 4. 828 580. 7. 582 39. ε15. 5471 5, 6, 7. Ζμβ 10 πἰεορίθτιβ τοβϑὰβ ΑΖΙΙ 106, 98.) 
17. 061521. ἡ καλυμένη κοιλία, ἰαϊαβεϊπα, μήκων, τραχη- 
λος Ζιδ4. 529 856. ε15. 541 525,16, 24. τὰ ἴδια περὶ τὰς 
πορφύρας Ζιεῖ5. 5411. τὸ ἄνθος" συνεξεμεῖ" ἔχωσιν ἀνὰ 
μέσον τῷ μήκωνος ἢ τῷ τραχύήλυ" φασὶ δέ τινες τῶν θα- 

΄ 
ποσος 

ἐν δὲ τοῖς νοτίοις ἐρυθραὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν Ζιει5. 
84156,10,21, 8, 12. οὗἩ [478. 1556 "16, τὸ ἀλυργὲς τὴ 
πορφύρᾳ βάπτεται χά. 194521. τὰ ὅμοια ταύτη Ζιιϑ7, 
621}12. (ρουγρτθ ΟΠ 698. Ηθυβίηρον ἀθ ρυτγρύτα δηῦᾳ 
12. τουγῖο68 Καὶ 577, 2. Μυγοχ οὺ Βυσοίπυμπι Βρ Ε 284, 11. 
Ῥυγρυγα, Βιυρσοίπαπι οὐ ἕογὲ Μυγοχ ΚαΖμ 69, 9. Ματοχ 
Ὀγϑπάδγίβ, δγίπϑοθαβ, γϑλοβυβ δῦ, ΜΌΓΟΣ ὑγθμου 8 ϑργαιίς 
Τγοῖα διὰ Ῥυο Δ Ό]Υ βοῖηθ οὐ ῦ 8}86118 Ογ. οὔ ΑΖγϑθ. [βῆ 
624. ΑΖΙ1181,28. Μν 206. Αἀ ϑοβιαϊ ρστίθον Ῥαργτα- 
ἀγκυαπάρῃ 107, οὖ ψυοβ δἰΐα!ῦ Μ 188, 184.) --- 2. γαβιΐβ 
Ρυγραγοα, πορφύραν εἰσφέρειν κωμῳδοὶς Ἠὸ 8. 1128 528. 

πορφυρεύς. οἱ ἁλιεῖς ἢ πορφυρεῖς πυρροί πληϑ. 966 20, 
πορφυρίζυσα ἡ θάλαττα διαφαίνεται θ180. 848 526. 
πορφύριον. πορφύρια μικρα,, ἔνια ὄπω διηκριβωμένα τὴν μορ- 

φήν Ζιειδ. 546 582, 88. 
πορφυρίων. ἄοβον Γ 272. 1521585-41. ΖΙβ11. 509 511. 86. 

δ9ὅ512. Ζπ10. 710512. (Ρογργτγίοη Ο 11 692. Ἐα]ϊολ 
Ρογρυγίοη δι. Ογ. Καὶ 494. Ῥογργτῖο υβοϊημ ἰαυ8. Τέπιπι 
ΚαΖι 94, 471. 80 144, 117. οΓ Ε' 61. [,πὰ 180. ἔοτι ῬΒοο- 

πορφυροειδς, 5γὰ ἁλυργής χ. 1925"11, 15, 21, 34. τὸ 
πορφυροειδὲς πῶς γίνεται χ. 192 515-26. 

πορφυρῶς. χρόα πορφυρᾶ, χρῶμα πορφυρῶν, ἀϊδθὲ φοινικῦν 
μαϑ. 8428, γ4. 314 527, 82, 815 525. ἐνῶ, 459 17. 

λαττίων ἢ τὴν πορφύραν ἴσχειν ἀπὸ τύτυ (τῷ φυκίν) τὸ 88 Πορφυρῶῦσσα ἐκαλεῖτο ἡ Κυθηρα διὰ τὸ καλλος τῶν περὶ 
ἄνθος Ζιε15. 5841 51,11, 19, 21, 28, 25, 27,15 Αὐν (Οτῖὶ- 
θ481 594). ζ.18. 56829. τὸν αὐτὸν τρόπον γίνονται ταῖς 
πορφύραις ἢ οἱ κήρυκες ᾧ τὴν αὐτὴν ὥραν" τῷ ἔαρος ποιῶσι 
τὴν μελίκηραν, κηριάζυσιν" ἀπὸ σπερματικῆς φύσεως προῖς- 
ἐνται μυξώδεις ὑγρέτητας Ζιε1 5. 541 ῬΩ, 18,318, 20. ΖΎΥ 9 
11. 101}81. ἀεὶ ἔχυσιν ᾧα,, ἐκτίκτει, φυόονται ἐξ ἰλύος ἢ 
συσσήψεως ΖΎΥΎ11. 1603 09. Ζιε15. 5417 81, 2, 54022. 
ὄσφρησιν ὦὶ γεῦσιν ἔχει, δήυδθ ἀυϊοράϊπθ. πϑοδηΐαν ἰΐθπι 
βίοι Ὁ Βαπηθα ἱσητηθγρίταν αἰδ. 444 18. Ζιδ8. 585 57. 620. 
8038514. ἐπὶ μικρότατον, ἐπὶ τὸ καταντικριῖ, προέρχεται Ζιι81. 35 
621 11. Ζπῦ. 106515. τὰ ἔπομβρα ἔτη ὁ συμφέρει αὐὖ- 
ταῖς" γίνεται ἐπὶ τοῖς ὀστράκοις ὥσπερ φῦκός τι ἢὶ βρύον 
Ζιθ20. 608.518, 17. νέμονται ἐξαίροντα (ν 1 ἐξεγείροντα, 
»,...} Ω ᾿ - «Δ ᾿Ὶ 
ἐξείροντα οἱ 8. Ββπι Α0Ὁ) τὴν γλῶτταν ὑπὸ τὸ κάλυμμα" 
τρέφονται τοῖς μικροῖς ἰχθυδίοις, ὑπ᾽ ἀλλήλων Ζιε! 5. 541 40 
814,5. θ2. 6902. 20. 608 516. τὴν αὔξησιν ἔχει ταχεῖαν, 
μακρόβιόν ἐστιν, ζῇ περὶ ἔτη ἕξ ὦ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν 
φανεραί ἐστιν ἡ αὔξησις τοῖς διαστήμασι τοῖς ἐν τῷ ὀστράκῳ 
τῆς ἕλικος" ζῇ ὅταν θηρευθὴ περὶ ἡμέρας ν΄’ Ζιε1δ. 541 
"44, 8, 9. 920. 603 815. φωλεῖ, ὑπὸ κύνα περὶ ἡμέρας λ΄, 46 
ἀφανίζονται δέ τινα χρόνον ἐν τὴ ἄμμῳ Ζιβθι8. 599511, 
17. οὗ ε1δ. δ47 515,81. --- ἄχωσις, τὸ ἔαρος, ἐχ ὑπὸ 
κύνα Ζιειδ. 541 529,1, 18, 546}88. τοῖς στρόμβοις δελεά- 
ζεσιν αὐτάς: δελεάζεται τοῖς σαπροῖς νὃ προέρχεται πρὸς 

Ὗ 

αὐτὴν πορφυρῶν 418. 1556}15. 
ποσάκις. οἱ ποσάκις ποτοὶ ἢ ποσάκις ποσάκις ποσοὶ ἀριθμοί 

Μὸ14. 1020 5. 
ποσαχῶς. διελεῖν ποσαχῶς ἕκαστον λέγεται ταῖδϑ. 105 328. 

18. 108 218-87. διοΐρισται ἐν τοῖς περὶ τῇ ποσαχῶς (1 6 ἱπ 
1ἶδτο δ Μοίαρβγδβίοοσα) Μζ1. 1028 811. 1. 1053 818. 
τόπος ἐκ τῷ ποσαχιὺς Ῥβ238. 1898 528. διαφοραὶ τῶν πολι- 
τειῶν πόσαι ἢ, συντίθενται ποσαχῶς ΠδῚ1. 1289511. 

Ποσειδεών Ζιε11. 543515. περὶ τὸν Ποσειδεῶνα μῆνα Ζιζ11. 
570 3482. ε9. 543.811. Πουσειδεῶνι μηνί 423. 1548 84]. 

Ποσειδῶν ἱπ Οάγβδεᾶ πο17. 146518. Κυχλωψ κολαστέος 
Ποσειδῶνι 160. 1505 ΡῬ40. Ποσειδῶν ἀπέστρεψε τὰ τῶν 
ποταμῶν ῥεύματα ἢ 469. 1565 341. Ποσειδῶνος ἀπόγονοι 
16θ4. 1505 513. 6880. 1560542. 548.1568 "86. 555.15609 

Ῥ42, 59ὅ. 1515 514. 
Ποσειδώνειον σ918.516. 288. 1521 010. 
Ποσειδωνία ἐν Ἰταλίᾳ θ108. 889 380. 
πόσις, ὁ Πη18. 1885}41. πόσις ἢὶ ἄλοχος, μέρος οἰκίας 

Παϑ. 1288 "6. ἥτις ἄν κτείνη πόσιν (Τεοάεεὶ ἔν 5) Ρβ24. 
1401 486. ᾿ 

πόσις. ἡ τῷ οἴνυ πόσις οαδ. 1844 582. μετὰ τὴν (τὰ ὕδατος) 
πόσιν Ζιγ1 2. 519 518. 

ποσοποιός. ἡ δυὰς ποσοποιόν (ΒΖ, ποσὸν ποιόν ΒΚ) Μμϑ8. 
1088 3518 ΒΖ. 

τὸ τοιῶτον δέλεαρ ὡς αἴσθησιν ἔχυσα πόρρωθεν" σπυδάζυσι 5 πόσος. περὶ χρόνω, πόσος ἑκάστης ἀρχῆς Πδ1δ. 1299 "6. 
ζώσας κόὄπτειν, φυλάττυσιν ἐν τοῖς κύρτοις Ζμβ11. 661 
428. Ζιδϑ. 5857. ε15. 547526, 21, ἀἶδὶ γένη πλείω 
Ζιε!5. 54154. ἔνιαι μεγάλαι, οἷον αἱ περὶ τὸ ἸΞίγειον ἡ 
Λεκτόν, αἱ μὲν ἐν τοῖς κόλποις μεγάλαι ἡὶ τραχεῖαι, γί- 
νονται ἔνια τῶν μεγάλων ἢ μναϊαῖαι" τῶν μειζόνων περι- δδ 
ἐλόντες τὸ ὄστρακον ἀφαιρῶσι τὸ ἄνθος Ζιε15. 541 8ὅ, 1, 
9, 28. αἱ μικραὶ, οἷον ἐν τῷ Εὐρίπῳ ἡ περὶ τὴν Καρίαν" 
αἱ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς ἢὶ περὶ τὰς ἀκτὰς γίνονται μικραί, τὸ 
δ᾽ ἄνθος ἐρυθρὸν ἔχωτιν" τὰς μικρὰς μετὰ τῶν ὀστράκων 

, Ψ 
κόπτουσιν. τὸ ἄνθος αὐτῶν αἱ νὰ πλεῖσται μέλαν ἔχωσιν, 50 

ἐν ἔνιαι δ᾽ ἐρυθρὸν ἢ μικρόν" ἐν μὲν τοῖς προσβορείοις μέλαιναι, 

πόσον δύναται ἡεη1 2. 1246 δὅ. 
᾿ . . 

ποσός. τὸ ποσὸν ἴπ οαὐδροτίδγατι πυταθγαπι γούδγίαγ, οἵ χά- 
τηγορία 2. οἷαβ ποῖϊο ἀοῦ οὐ ἀϊϑὲ Καὶ 6 ΥὟΖ. ΜῈ18 ΒΣ. ι1. 
Ὑταϊορ Καὶ ρΡ.798η4. ποσὸν λέγεται τὸ διαιρετὸν εἰς ἐνυ- 
πάρχοντα, ὧν ἑκατερον ἥ ἕκαστον ἕν τι ᾧ τόδε τι πέφυκεν 
εἶναι Μὸ18. 1020 81. πᾶν τὸ ποσὸν γιγνυΐσκεται ἣ ποσὸν 
τῷ ἑνί ΜΙ1. 1082 "22, 19. τὸ ποσῇ τὸ μὲν ἐστι διωρισμέ- 
νον, τὸ δὲ συνεχές ΚΘ. 4 "20. ποσὸν διαιρετὸν εἰς μὴ συνεχῆ, 
εἰς συνεχῆ Μὸ18. 1020 310. ἐν ἅπασι τοῖς ποσοῖς ἀρ ἔστι 
τι ἀμερές ατϑ68 32. ποσὰ τὰ μὲν ἐκ θέσιν ἐχόντων πρὸς 
ἄλληλα τῶν ἐν αὑτοῖς μορίων συνέστηκε, τὰ ὁὲ ὑκ ἐξ 



ποσότης 

ἐχόντων θέσιν ΚΘ. δ 516. ποσὰ κυρίως, κατὰ συμβεβηκός 
ΚΘ. 5538. Μὸ18. 1020 327. παθη ἢ ἕξεις τῷ ποσῶ, οἷον 
τὸ πολὺ ᾧ τὸ ὀλίγον Μὸ18. 1020 5319. --- τῶν ἀφωρισμέ- 
νων ποσῶν δὲν ὑδενὶ ἐναντίον ἐστίν Κό. 8.082. 6. 5011. 
τὸ ποσὸν ἐκ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον ὶ ἧττον ΚΘ. 6.519. ἴδιον δ 
μάλιστα τὸ ποσῷ τὸ ἴσον τε ἢ ἄνισον λέγεσθαι ΚΟ. 6.526. 
κατὰ τὸ ποσὸν τὸ μὲν τέλειον τὸ δ᾽ ἀτελές Φγ1. 201 56. 
Μκϑ. 1065 "12. --- μεταβολὴ κατὰ τὸ ποσόν Μλῶ. 1069 
510. τῷ εἴδει ἢ τῷ ποσῷ μεταβαλλόντων τῶν μερῶν μβϑ. 
851 028. ἐκ εἰς τὸ ποσὸν συμβάλλεται τὸ ἄρρεν ἀλλ᾽ εἰς τὸ 
τὸ ποιόν Ζγαξ1. 180522. --- ποσὸν καθόλυ ἡ γίνεται, ὃ 
γίνεται τὸ ποσὸν ἀλλὰ τὸ ποσὸν ξύλον ἢ ζῷον Γαδ. 822 
416. Μζϑ. 108415. (πρὸς τὴν γένεσιν) ποσὸν ἐκ ἀνώγκη 
προὔπαρχειν ἀλλ᾽ ἢ δυνάμει μόνον Μζϑ9. 1084 "18. τὸ πο- 
σὸν τὴς ἀορίστα φύσεως Μκθ. 1068 328. ἐν τιῦῷ ποσῷ ἐστὶ τ6 
τὸ μὲν ὡς εἶδος μᾶλλον, τὸ δ᾽ ὡς ὕλη Οὐ 4. 812 414. 
ὅταν τὸ μὴ ταὐτὸ ὡσαύτως ἑρμηνεύηται οἷον τὸ ποιὸν πο- 
σὸν ἡ τὸ ποσὸν ποιόν τιά. 166 18. ὕστερον τοῖς ἀριθμοῖς 
τὸ ποιὸν τῇ ποσῇ Μμβ. 1088511. οἱ ποσάκις ποσοὶ ἀριθμοί 
Μὲὸδιά. 1020}5. στοιχεῖα συμβλητὰ κατὰ τὸ ποσὸν ἐχ ἢ ἢ 
ποσόν, ἀλλ᾽ ἢ δυνανταί τι 188. 888.526. --- ὁ χαρακτὴρ 
ἐτέθη τὸ ποσῶ σημεῖον 1|αϑ. 1251 "41. ἔστι πᾶσα πόλις 
ἔκ τε τῶ ποιῶ ἢ ποσὺ Πὸ12. 1296}17,21, 28, 24, 82. 
ἴσον κατὰ ποσόν, κατ᾽ ἀξίαν Ηθ9. 1158 "81. 

ποσότης. τὰ σχήματα τῶν φυτῶν εἰσὶν ἐν τῇ φύσει ἢ τῇ 3: 
ποσότητι τῶν σπερμάτων φτββ. 828 311. τὰ ἄλλα λέγεται 
ὄντα τῷ τῶ ὕτως ὄντος τὰ μὲν ποσότητας εἶναι, τὰ δὲ 
ποιότητας Μζ1. 1028 519. 

ποταγωγίδες καλύμεναι περὶ ΣΞυρακύσας ΠΕε11. 1818 

518. 80 
ποταμεὺς καλεῖται ὁ ἀπηλιώτης σ918518, 16. ἢ 388. 

1521}1. 
ποταμιαῖος. αὐτόματα ῥεῖ τὰ κρηναῖα ᾧ ποταμιαῖα (Υ] 

ποτάμια) μβιῖ. 858 "28. 
ποτάμιος. ἡ θάλαττά ἐστιν ἅπαν τὸ ποτάμιον ὕδωρ μβϑ8. 8571 8ὲ 

492. τα ποταμια ὕδατα Ζιζ18. 508 84. τὸ ποτάμιον ὕδιωρ, 
ὉΡΡ τὸ θαλάττιον πκΎ18. 988512. τὰ πότιμα ᾧ ποτάμια 
ὕδατα, ορρ ἡ θάλαττα πκγϑ. 985 306. τὸ ποτάμια ἢ τὰ 
ἔνυδρα χιυρία 818. 885 "17. --- τῶν ἐνύδρων (ζῴων) τὰ 

ἕν θαλάττια τὰ ὁὲ ποτάμια τὰ δὲ λιμναῖα τὰ δὲ τελ- μὲν θα γάμια. λιμν 
ματιαῖα Ζια1. 481 521. ὁ ποτάμιος χοῖρος 284. 1528582. 
οἵ ἵππος ν 845}58, ἰχθύς Ρ 851 347, κροκόδειλος ἢ 410 
846. 

ποταμός. τῶν ποταμῶν φύσις, γενέσεις, ἀπολείψεις 4] μα1 8. 

πότιμος 621 

(Β: Αν 8ε1.228). --- ποτέ, ορρ ἀεί διὰ τί ἐκ ἀεὶ γεννᾷ 
« ᾽ , γ κν ,ὔ συνεχῶς, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ποτὲ ὁ᾽ ὅ Τβ9.885»19. συμβαίνει 

δέ ποτε ταὐτὰ γίνεσθαι ψυχρότατα ἢ θερμότατα μδ11. 889 
518, ἀεὶ ἀληθεστάτας, ὶ γὰρ ποτὲ (γάρ ποτε ΒΚ ΒΖ) ἀληθεῖς 
Μα!. 998 029. περὶ τῶν ἀκινήτων ἐκ ἔστιν ἀπάτη κατὰ τὸ 
ποτέ Μθ10. 1062 85. ποτέ, οΡΡ ἁπλῶς τβ11. 11518. --- 
Υ 2 , « ΝῚ ,ὔ “ ΄ “ 

ὅσα ἐστὶν ἁλμυρὰ ῥεύματα, τα πλεῖστα θερμά ποτε εἶναι δεῖ 
νομίζειν, εἶτα τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπεσβέσθαι τῷ πυρός μβ8. 859 
δ5, οἷον περὶ Κνίδον φασὶν εἶναί ποτε, ὃ ἐξηραίνετο μὲν ὑπὸ 
κύνα (εἶναι, δ᾽ ποτε ἐξηραίνετο οἱ βόλια, εἶναι. ὅτε ἐξηραίνετο 
οἱ ΑὐὉ) Ζιζ15. 569 514. τέλος παύσασθαί ποτε (τὴν γὴν) 
σειομένην μβτ. 866 "18. ὁ δεῖ μανθάνειν, εἰ μή ποτε χρείας 
χάριν Πγέ4. 1277 5. ἵνα μή ποτε ῷα!. 185 080. δὲν φο- 
βερὸν μή ποτε συμφωνήσωσιν οἱ πλύσιοι τοῖς πένησιν ΠδῚ3. 
12971. πῶς ποτὲ χρὴ λέγειν, τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ἕν, διὰ τίνα 
ποτ᾽ αἰτίαν εἰπι ΠΎ8. 1276518, μαϑ. 840 525. β9. 869 
Β22. αι. 489510. Μβά. 1001 47. ϑαπάθῃῃ τῆς ἀοριστίας 
πούϊομθμλ, 86. Ῥγομοιηπίδιβ ἰηὐθγτοραυ νίβ, δα άϊία ρατίίουϊδ 
ποτέ τρῖθαϊς οὔϊδηλ Ῥγοποσαϊηῖθυ8 ἀδιποηδίγαυνϊβ, ὅπως Τοι- 
ὄνδε ἢ τοιόνδε ποτὲ τὴν μορφὴν γένηται Ζμα1. 641 514, 
86 ΡΓΒΘοῖραθ ῥγοῃ τοἰδιϊνίθ, ταὶ πρός τι ἐν ἐκείνοις ἐστὶ 
πρὸς ἃ ποτε τυγχάνει λεγόμενα, πρὸς ἃ ποτε λέγεται τὸᾳ. 
125 4838, 88,2. ἐὰν δ᾽ ἀπὸ ταὐτομάτω, ἀπὸ τύτι ὅ ποτε 
τὸ ποιεῖν ἀρχὴ τῷ ποιῶντι ἀπὸ τέχνης ΜζΊ. 1082 584. οὗ 
Ῥτδϑίθγθα β4. 999}14 ΒΖ (ὁπότε ΒΚ). ΚΤ. 171, 10. 8.11 
486. τζ 8. 1468. γὅ. 119518. 8. 118519 (ὁπότε ΒΚ, οἵ 
ΒΖ Αὖ 80 ΙΥ̓͂ 848) (ϑἰ πλοῦ ὡς ποτε υϑυγραίαν: ὡς ποτε 
γίνεται τὸ συνέχον ἕν, ὅτω ὶ τὸ ὅλον ἔσται ἕν Φεϑ. 221 
415. οὗ ΚΙΟ. 1212). τὸ νῦν τὸ αὐτὸ ὅ ποτ᾽ ἦν" τὸ δ᾽ 
εἶναι αὐτῷ ἕτερον Φδ11. 219 "11. ἰπὰθ ὀΘχρὶ!οδίίοπϑια μ8- 
οι ἴοτταυϊα ὅδ᾽ ποτ᾽ ὄν" ἔνια τῶν τοιύτων ἐδ’ ἔστιν ἁπλῶς 
εἰπεῖν ὅτι θερμὸν ἢ μὴ θερμόν: ὃ μὲν γάρ ποτα τυγχάνει 
ὃν τὸ ὑποκείμενον, ὁ θερμόν Ζμβ3. θ49516. φανερὸν ὅτι 
τὸ αἷμα ὡδὶ μέν ἐστι θερμόν, οἷον τί ἦν αὐτῷ τὸ αἵματι 
εἶναι. τὸ δ᾽ ὑποκείμενον καὶ ὅ ποτε ὃν αἷμα ἐστιν, καὶ θερμόν 
Ζμβϑ8. 649 ν24. ἔστι μὲν. ὡς (ἡ ὕλη) ἡὶ αὐτή, ἔστι δ᾽ ὡς 
[1] ἑτέρα" ὃ μὲν γάρ ποτε ὃν ὑπόκειται τὸ αὐτό, τὸ δ᾽ 
εἶναι αὶ τὸ αὐτό Γαϑ. 819}8. ῬΒΙΟΡ δὰ 1. οἵ ργβϑίεγοα Φὸ 
11. 21920, Ρ14, 18, 26, 220 48. 14. 228 327. Τογδίσικ 

ἘΠ Μὺβ 12, 161-178. ΒΖ ΑΥ 801227. 

πότερον. τὸ πότερον ἀεὶ ἐν ἀντιθέσει λέγομεν Μιδ. 1055}582, 
1056534. πότερον .. ἤ Πὸ1δ. 1299}16, 18. γ14. 1284 
581-89 οὐ Β86ρ6. πότερα .. ἤ Ηγδ. 1112518. θ15δ. 1168 
410 ΕΥ. ι2. 1164}22. κβ. 1118 Ρ10 4]. 

14. ποταμοὶ τελευτῶντες εἰς θάλατταν, εἰς ἀλλήλυς μβ2. 46 ποτέρωθεν ἡ ἀρχὴ τῶν πνευμάτων μβά. 861 528. 

8568.528,21. οἱ ποταμοὶ ψυχροί, ἡ θάλαττα ὅτε θερμὴ ὅτε 
αἱ πκγΎ18. 9833 388. κς80. 948 "10. ποταμοί, ὧν ὁ μὲν 

λευκὰ ὁ δὲ μέλανα ποιεῖ τὰ πρόβατα Ζιγι3. 619.516. πῶς 
λέγομεν ποταμὸς τὺς αὐτιίς Πγ8. 1276 ."87. ῥεύματα πο- 

ποτέρως ἔχει τὸ ἀληθές Πη2. 1824 3588. ποτέρως ὑποληπτέον, 
γίγνεται, ἐνυπάρχει, ἐστίν Τα δ. 820 582. Ογϑ. 802 517. 
Φγά. 208 082. Ζγα11. 121 582. ποτέρως δίκαιον, ποτέρως 
ἀσύμβλητοι Ἠε10. 1185 }82. ΜμΤ. 1081 81. 

ταμῶν μβ2. 856526. [469.1655"41. τελματιαῖοι ποτα- δὺ ποτήριον. ἐν τοῖς Δαρείν ποτηρίοις ἔ 248. 1624 519. 

μοί Ζγβδ. 1412. ἄνω ποταμῶν μβ2.85619. εἴ παροιμία Ποτίδαια 0β1841518. --- Ποτιδαιάτας οἱ ᾿Αθηναῖοι ἦν- 
Ρ ὅ10 556. γρώφυσιν οἱ γραφεῖς τὺς ποταμὲς ὠχρίς πκγθ. δραποδίσαντο Ῥβ22. 1396 320. 
982581. --- ὁ τῆς ἀτμίδος ποταμός μαϑ. 8474. --- ὃς ποτίζειν. ἐπότισεν ἐκ ὀρθῶς ὁ ἰατρὸς τὸ φάρμακον Φβ8. 
τῷ αὐτῷ ποταμῷ ἐκ ἔστιν ἐμβὲῆναι (Ηθτδοϊῖι ἔν 21) Μγδ. 
1010514. δδ 

πότε. πότε ὑπάρχει ἢ πότε ὅ, ὁ ῥᾷϑιον διιδεῖν μδ᾽12. 890 
420. πότε ὁὀεὶ βασιλείαν νομίζειν διώρισται Πὸ 2. 1289 584. 
διαπορήσειεν ἄν τις τὸ πότε Ζγβά. 140 510. 

ποτέ. τὸ ποτέ ἴῃ πυμηθγασῃ οδίορογίδγυτῃ τοβογίυν Κά. 2 52. 
9.11}10. Μὸ7. 1011 827 αἱ, οἵ κατηγορία 2. ποτέ ἀοῦ 60 
χρόνος ὡρισμένος πρὸς τὸ [πρότερον] νῦν Φδ 18. 222 528 -»] 

199584 ([πὰθ ῥτὸ ἐπὶ σωτηρίᾳ παίσας ἀποκχτείναι ἄν Ἠγ2. 
1111514 βογϊδουάυπι νἱἀθίαν ποτίσα ). ---- αἱ ῥοιαὶ δι᾽ ὕδατος 
ψυχρῶ ποτιζόμεναι βελτιῶνται φταῖ. 821 588. 

πότιμος. ὕδωρ πότιμον, ορρ ἁλμυρόν μα 18. 851 414. β2. 
854}18, 865 482. ΖΙβ14. 6067. πκγῇ. 982 5"89. 8. 982 
"9, 88. 985 17. 22. 984 28, 80. 9384 "25. 32. 9856. τῶν 

ἁλμυρῶν ἐν τοῖς ποτιμωτέροις ΖΎΥ11. 161 Ρ4, ἐν τὴ θα- 
λάττη πότιμον ἕνεστιν ΖιθΩ. 890 322. γίνεται ἀτμίζωσα καὶ 

ΚΚΚΚ.2 



628 πότμος 

θάλαττα πότιμος κα ΚῚ ἐκ εἰς θάλατταν σνγκρίνεται τὸ ἀτμίζον 
μβϑ8. 8358}168. τὸ πότιμον γλυκὺ ᾧ τρόφιμὸν ΖΎΥΙ1. 161 
δι, Ζιθ2. 690 .320. 

Ἀλτμθϑ ἢ θανεῖν ζηλωτὸς ἐν Ἑλλαδι πότμος [ 626. 1588 
511. δ 

πότνια συκῆ, ζ]δ89 σεμνότητος Θχθπιρ απ Ργί. 1408 516. 

ποτός. τὸ ποτὸν ᾧ ἄποτον, κοινὸν ἀφῆς ὸ γεύσεως τὸ ποτόν 
ψβι0. 422 381, 84. τὰ ποτὰ κ᾽ τὰ σιτία Ηβ2. 1104 510. 
Ὑ18. 1118.81. τὰ ἐδώδιμα ὼ ποτά Οβιϑ3.. 298 "88. τῶν 
ἐν τοῖς καρποῖς χυλῶν οἱ μὲν ποτοί, οἱ δ᾽ ὁ ποτοί φταῦ, 10 
820 380. --- τὸ ποτόν, ΟΡΡ τροφή Ζμγϑ8. 611 411. δέ- 
χεσθαι, εἰσδέχεσθαι τὸ ποτόν Ζμγϑ8. 6647, 10. πιαίνει μά- 

λιστα τὸ πρόβατον τὸ ποτόν Ζιθ10. 590.516. 
πότος. ἐν τοῖς πότοις πγ12. 812 Ρ21. 
πῦ. τὸ πῶ ἴθ πυμιθγαπὶ οαἰθρογίδσαμη τοίογίαν Κὶ 4. 2 31. 9. 16 

1111. Γα8. 811}10. ΜὸΤ. 1017"26, οὔ κατηγορία 2. 
57 ἕν τινι τόπῳ Φὸδ. 2129. γὅ. 206 52. ΜκΙ0. 1067 
481. τὰ ὄντα πάντες ὑπολαμβανυσιν εἶναί πα ΦὸῚ. 208 
429. τὸ πᾶν ὅ πε' τὸ γάρ πο αὐτό τ᾽ ἐστί τι, ὼ ἔτι 

ἄλλο τι δεῖ εἶναι παρὰ τῶτο ἐν ᾧ ὃ περιέχει Φδδ. 212 Ὁ14. 30 

ὃ δοκεῖ ἐσία ἐσίας διαφέρειν τῷ πὸ εἶναι τζθ. 14482,85. 
μεταβολὴ κατὰ τὸ πῦ Μλϑ. 1069 "10, οἵ μεταβολήν 459 
519. μέχρι πὰ διώρισται τοῖς τόποις μαϑ. 8389 δ1ὅ. --- πῦ, 

ἰηάοῇ, ΟΡΡ ἁπλῶς τβι1. 115"18. ἑτέρωθι πα “Ζμγ2. 668 
58, ἐνιαχῦ δέ πυ Ζμαϊ. 642 ."18. πόρρω πὸ ἀπὸ τὴς γὴς 35 
μαβ. 8455. εἰ μή πυ κωλύει θαλάττης πλῆθος ᾿β5. 862 
18. Παρμενίδης μᾶλλον βλέπων ἔοικέ πα λέγειν ΜΑὅ. 986 
528. δή πυ, οὗ δή Ρ118 360. 

Πυλυδάμας (Ποπι Χ 100) ΗΎ11.1116528. ἡμα20.119158, 
πύς. ἴ. τὸ ὄνομα ἐοίκασιν εἰληφέναι ἀπὸ τῷ πέδυ οἱ πόδες" 80 
καλῶ πόδα μέρος ἐπὶ σημείῳ πεζῷ κινητικῷ (νητικὸν ) 
κατὰ τόπον Ζπδ. 1068 "82, 81. τοίεγίαν ἰηῦον τὰ ἐἀνομοι- 

ομερὴ μδιο. 388 519. Ζια4. 48128. Ζγα 18. 122 420, 
τὰ μέρη, μόριω, μέλη πνῖ. 484 Ῥ25, Ζιδ11. 588 Ρ11. 
Ζγδ4. 112}11, τὰ μέρη ὁ ὀργανικά, κινητικαῖ Ζπά. τοῦ "22. 86 
Ζγβι. 184 Ρ29, πνΊ. 484 081, τὰ ἀκρωτήρια, τὰ μόρια 
ἐξωτερικὰ Ζγὸ 4. 112}011. εθ.186 "27. --- πός. Ἔγα σκέ- 
λος δ Θρἰββίτηθ. τῶν ζῴων τὰ μὲν πόδας ἔχει τὰ δ᾽ ἄποδα, 
ὅσα πόδας ἔχει Ζιαϑ. 489 "19. γ9. 617.481. ΖΠ1. 104 
514. 18. 114 820. τοῖς ἔχωσι πόδας τὸ ὀπίσθιῶν ἐστι σκέλος 4 
τὸ κάτωθεν μέρος πρὸς τὸ μέγεθος Ζιβ1. 500 580. δ᾽ ἐν 
τῷ πόδας ἔχειν ἢ ἡ μὴ ἔχειν διαφέρει Ζγβι. 182 Ὁ20. - 
σκέλη ΗΣ πόδες ζ2. 468 520. τῶν ποδῶν τὸ κινητικώτερον 
μέρος, ἐπὶ τὸ κοῖλον ἔχει τὴν κάμψιν Ζια 15. 494 "6. Ζη 18. 
112.321. --- α, Ρᾶτίθ8 Ρϑάϊ5 δ διηδυσξω 4υδεάδμῃι. τὸ πο- 4 
λυόστεον τῷ σχέλως πύς. τὰ ἐν τοὶς ποσὶν ὀστὰ Ζια 15. 

494511. γ71. δ16 "8. φλέβες διὰ τῶν σκελῶν τελευτῶσιν 
εἰς τὸς πόδας, τείνυσιν εἰς τὸν πόδα, ἐπὶ τὸν ταρσὸν τῷ 
ποδὸς καθήκυσι Ζιγά4. δ15510. 2. 812.416. πλεῖστα δ᾽ ἐστὶ 
νεῦρα περὶ τὸς πόδας πόδες ἀσαρκότατοι, διηρθρωμένοι, νευ- 50 
ρώδεις Ζιγῦ. δ16 21, ποθ. 886 "18. φό. 810 516. τὸ 
ὀπίσθιον μέρος πτέρνα, τὸ τῆς πτέρνης ἔσχατον Ζια 1ὅ. 

494 411. β8. 502518. τῇ ποδὸς ὅσοις τὸ ἐντὸς παχὺ ὼ 

μὴ ὴ κοῖλον, ἀλλὰ βαίνυσιν ὅλῳ, πανϑργοι" τὰ ἐντὸς. τὸ κάτω 
τῷ ποὸός Ζια 15. 494 418. β8. 502 07. πλε2. 964 "81. τὸ δ6 
ἐμπρόσθιον τὸ πολλές, τὸ μὲν ἐσχισμένον δάκτυλοι πέντε, τὸ 
δὲ σαρκῶδες κάτωθεν στῆθος, τὸ δ᾽ ἄνωθεν ἐν τοῖς πρανέσι 
νευρῶδες. ὼὶ ἀνώνυμον Ζια15. 494 312 Αὐῦ. τὸ ἄσχιστον τῷ 
ποδὸς τῶν δακτύλων, τὸ μεταξὺ τῶν ποδῶν Ζμὸ 10. 690 
ν, 12. 694 δ, 11. οἱ δάκτυλοι, τὰ δάκτυλα, οὔ δακτυλος οὐ 
Ρ1θ5428. ἐπὶ τῶν ποδῶν ὀνύχων πλῆθος, κοτυληδόνες ἢ 

, 
“τος 

πλεκτάναι πρὸς τοῖς ποσίν Ζμδ12. 694 426. 9, 685 "4. (ν 
ΑΖι 1 ἰΔὉ 1 οἱ 111.) --- ὃ. ποδῶν πλῆθος, ὁ τῶν ποδῶν 
ἀριθμός Ζπ8. 108 59. Ζμὸ 8. 688 "26. 818. 1582 86. ἃ 
τιοι Ζιαδ. 489 Ρ22. Ζπὶ. 104 814. 8. 1708 21, 21,}12. 
9. 108520. πι26. 898 "20. 80. 894 "17. δὲ ιός, ἀριστερός, 
διὰ τί πὸς διαφορὰν ἔχει πρὸς τὰ δ}εξιὰ ᾧ ἀριστερά Ζιὸ 2. 
δ26815. πλα 29. 960 529. δυο Ζια δ. 489 "20. ζ.81. 581 
48. Ζπ8. 108 818. 820. 1582 824 Δ]. (τρεῖς Ζπ8. 108 

482). τέτταρες Ζια δ. 489 ν21. ὁ. 525 022. Ζπϑ. 108 
419 4]. πλείυς, πλείυς τεττάρων Ζιαδ. 489 "22. Ζμὸϑ. 
θ84517. Ζπϑ8. 108 411 4]. ὀκτώ Ζιὸ 2. 526 Ρ6. ΖμῪ9. 685 
82), [831717.15681080. 815. 1681 548. πολλοί Ζπ11. 118 

582. πόδες (πλεονάζοντα μόρια παρὰ φύσιν) τῶν τεράτων 
Ζγδά. 112 517. --- 6. εἴδη ποδῶν Ζμα 8. θ42 Ρ24. οἱ πόδες 
τοῖς τετράποσι πῶς διαφέρυσι Ζμὸ 10. 690 54. πρῶτος, 
πρῶτοι Ζιδ 2. 5201, 525 022. --- οἱ πρόσθιοι, ἡ τῶν προ- 
σθίων πολὼν χρεία Ζμν 6. 688 .326. 10. 686 526, 84, 688 
56. βιθ. 669 338. οἱ ἔμπροσθεν πόδες, πόδες ἔμπροσθεν 
περὶ τὴν κεφαλήν, οἱ πόδες ἐπὶ τὸ καλόμενον ἔμπροσθεν 
Ζιι40. 624Ρ1. Ζμδϑ. 6848, 18. οἱ μέσοι, οἱ ἐν μέτῳ 
πόδες Ζιιά0. 6241. Ζμὸ9. 685»22. οἱ ὄπισθεν, ὀπίσθιοι 

Ζμὸδ10. 688 48,5. 183. 697 "5. 6610. 690 417, 19. οἱ τε- 

λευταῖοι Ζια1δ. 494.}4. ὁ 2. 626 534. Ζμὸβ. 684 512. οἱ 
ἐν τοῖς. ὑπτίοις πόδες Ζπ18. 1145. --- μικροὶ πάμπαν, 
ἐλάττυς, μικροὶ στενοὶ ἄναρθροι, ἐλάχιστοι Ζμϑι1. 691 "1, 
86. 682 δὅ. φΦ6. 810517. [815. 1681 844, μεγάλοι, μῆκος 

προσθεῖναι εἰς τὸς πόδας, εὐφνεῖς ὼ μεγάλοι Ζιὸ 2. 5268 818. 
14, 25,14. Ζμὸϑ9. 685324. Ζπ11. 114516. φ6. 810 51ὅ. 
μεϊδος, μέγιστοι Ζμδθ. 688 326. 9. 685 322. 10. 690 827. 
ἔδ8ιῦ. 1681544. 811.168180. βραχεῖς Ζιδ1. 524 428. 
Ζμὸϑ9. 685."28, 80. ,μακροί Ζιδι. 524 522. Ζπ11. 114 518. 

(γραφεὺς ἐκ ἂν ἐάσειε τὸν ὑπερέχοντα πόδα τὴς συμμε- 
τρίας ἔχειν τὸ ζῷον Πγι8. 1284 9, οἴ ε8. 1802 581.) 
ποδὸς ὀιαφοραὶ ποῖον ἦθος σημαίνυσιν ᾧ 6. 810 416-24. -- 
μῶνυξ Ζιδ2. 52681. Ζμβι16. 659526. δίκρυς ὃ δίκροοι Ζιδ,. 
52651,}7, 4.529}81, 658058, πολυσχιδεῖς, τετραδακτυλοι, 
πενταδάκτυλοι, μακροδάκτυλοι Ζμδιο. 6907, 688 58,9. 
ἐσχισμένος, διηρθρωμένοι ἢ νευρωδεις, διηρημένοι μὲν σεσι- 
μωμένοι δέ Ζι6 3. δ26."11. Φ6. 810516. Ζμὸ12, 6987. 
-- θασεῖς Ζιὸ 3. 8260 8526, 29. τρίχες ὑπὸ τὺς πόδας, ὑπὸ τοῖς 

ποσί Ζγὸυ. 114 485. Ζιγ12. 819 328. πλατεῖς, πλατύτεροι, 
ἀποὸῶναι πλάτος τοὶς ποσὶν Ζμὸ 8. 684 412, 14. Ζιὸ 2. 526 
414. Ζπιϊ. 114418. -- ἀργότεροι πρὸς τὴν πορείαν, εὐ- 

φυεῖς ὼ μεγάλοι, ἡὑδίως τε ἰδεῖν ἢ ῥωμαλεωτεροι, κομψε- 
τεροι Ζμδϑ. 684 36. 11. 691 Ρ14. ΦΟ. 810 1, 18, δ. 
809 ν9. -- χρήσιμοι, χρήσιμοι πρὸς. τὴν νεῦσιν, πρὸς τὸ νεῖν ὶὶ 

πρὸς τὸ βαὸόϊζειν, ΟΡΡ ἄχρηστοι, ἄχρηστοι πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ 
κατασχεῖν Ζπ117. 114 311 (ο[14). 2. Ζμὸ9. 685 528,29, 
81,}Ὁ2. δ11. 6917. 12. 6948. --- ἀνώμαλοι, κεκχολο- 
βωμένοι Ζιὸ2. 52651δ. α1. 4817 "24 (γρ 629 39). μετά- 
βάλλοντες, περιττοί, προωσθεῖὶς Ζπ8. 108 480. 56, 12. 111 
426. ἰχθυώδεις πάμπαν Ζμὸδ18. 6915. ἐντίστοιχοι Ζπ8. 
108 "18. 615. 9. 1708 081 (ν 629 38). ἡγεμόνες, ἡγύ- 
μενος, ἠρεμῦντες Ζπ11. 118 082, 114 86, 12. τι "22. 
ἐξεστραμμένοι ᾧ 6. 818 214. δἰ αὶ 8 ἴδιοι πόδες. εἰσὶ γὰρ 
οἷον χεῖρες μεγάλαι. δἰ πιὶϑ ἔχει ποδας ὁ ὁμοίως χερσὶ ὰ ὥσπερ. 
ανεὶ συγκειμένως ἐκ χειρὸς ὼ ποὸός, ἐκ μὲν ποδὸς κατὰ 

τὸ τῆς πτέρνης ἔσχατον, ἐκ δὲ χειρὸς ταλλα μέρη Ζιβ8. 
802 "δ, 11. (χα μαιλέοντος) τῶν ποδῶν ἕκαστος διχὴ διήρη- 
ται εἰς μέρη θέσιν ὁμοίαν πρὸς αὐτὰ ἔχοντα οἵανπερ ὁ μέ- 
γας ἡμῶν δάκτυλος ΖΙβ11. 608 528. οἱ ὀνομαζόμενοι τῶν 



ποώδης 

μαλακίων, ἄοδον Ζιδ1. 628 "22, 21 οὗ Α Βἰοδ]ὰ ΧῚ 888. 
-- ἀ. τῶν ποδῶν ἡ χρῆσις, ἡ ἀπὸ τῶν ποδῶν γινομένη 
βοήθεια Ζμβ16. 8659 584,.85. ἡ θέσις, πρόσθεσις Ζπ12. 
111.482. Ζμδιϑ8. 695 022. ἡ κίνησις, ἡ κίνησις ἡ κατὰ 
τόπον ἐν ποσίν, οἰκεία μὲν γάρ ἐστι κίνησις ποδῶν βαδὶισις. 
Ζπ12. 111 029. Ζια 4. 489 328 ΑὐὉ. Ψα 8. 406 39. ἡ κάμ- 
Ψις πνΊ. 484 "20, 21. ὁ μετεωρισμός Ζπ12. 111 28. ἡ 
ἀντιστοιχία πι80. 894 "19 (γ ρ 628 Ρ58). ἡἡὶ τῶν ἀντιστοίχων 
ποδῶν κολόβωσις Ζπ8. 108 "8 (ν ρῥ 628 Ρδ0). ἡ ἔλλειψις 
Ζμὸ 6. 682 "6. --- 6. διορθῶσθαι τοῖς ποσίν Ζμδ9. 6852. 10 
ποδῶν δεῖσθαι, τὸν πόδα κινεῖν Ζπβ. 108 328. 12. 1711 4. 
τὸς πόδας ἐπαίρειν ἢ κάμπτειν, καμπτειν εἰς τὸ πλαγιον 
πνΊ. 484}80. οἵ Ζμὸϑ8ϑ. 688 084. Ζιδ2. 525 25. νεῖν 
τοῖς ποσίν Ζπ11. 114 39. οἷον βαδίζειν ἄνεν ποδῶν, βα- 
δίζειν ἐπὶ τοῖς δυσὶ ποσίν Ζγβ8. 186 "24. Ζιζ 8517. 581 16 
48. δά. 580510. ἀπὸ περιττῶν ποδῶν πορείαν γίνεσθαι, 
ἀπερειδόμενον πρὸς τὸ ὑπὸ τὶς πόδας ποιεῖσθαι τὴν ἄλσιν 
Ζπ8. 108 "6. 8. 1705 .318. οἱ τοῖς ποσὶν ἐξεστραμμένοις πο- 
ρευόμενοι Φ6. 818 514. χρῆσθαι, λαμβάνειν ποσί͵ τοῖς ποσὶ 
προσάγεσθαι Ζμδιο. 681}28. 11. 691 Ῥ28. 9. 685 10. 30 
ἀφαιρεῖν τὰς πῦδας Ζιβ11. 808 511. --- ἡ, πόδες δύο ὄφεως 
τινος [820. 1582 524. πόδες τῶν μαλακοστράκων Ζμὸ 8. 
6883 Ρ26. Ζιδ. 525 015, 18, 22, 28, 528681, 183,Ρ8, 52719}5, 
τῶν μαλακίων ν 448 09. οἱ ἐχῖνοι οἱ θαλάττιοι χρῶνται 
ποσὶ ταῖς ἀκανθαις Ζμὸ 5. 681 39. 5ἰπιία κέχρηται τοῖς ποσὶν 35 

πραγματεία | 629. 

ἐροντας τι]. 166 26 (ἰαπιθῃ τῶν πραγμάτων τὰ μὲν κα- 
λυ ἐστὶ τὰ δὲ καθ᾿ ἕκαστον ε. 11.588. πράγματα ψευδὴ 

τίνα Μδ29. 1024 024). τὸ ἴδιον μόνῳ ὑπάρχει ἢ ἀντικα-. 
τηγορεῖται τὰ πράγματος ταῦ. 102 519. 8. 103 "8. ϑιίοίη- 
1.8] ἀββοὰ ρ.304. πρᾶγμα ὑθέν ἐστι παρὰ τὰ αἰσθητὰ 
κεχωρισμένον ΨΎΒ. 482.38. ἡὶ συμπλοκὴ ἡ ἡ διαίρεσις ἐν 
διανοίᾳ ἀλλ᾽ ὑκ ἐν τοῖς πράγμασιν Μεά. 1021}81. ἐπ᾽ 
ἐνίων ἡ ἐπιστήμη τὸ πρᾶγμα Μλϑ. 101551. ἔψευσται ὃ. 
ἐναντίως ἔχων ἡ τὰ πράγματα ΝΙθ10. 1051 Ρ6. πράγματα, 
ορρ λόγοι, νόησις Γα8. 825 318. ΦγΎΒ. 308 31ὅ. τὸ πρᾶγμα, 
ΟρΡ τὸ συμβεβηκός τι24. 119 .528, 81. πρὸς τὸ πρᾶγμα ᾧ 
τὴν ἀλήθειαν, ορρ πρός τὸν ἐρωτῶντα ᾧθ8. 268 411. ὅτω 
ἔχει ᾧὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἨΙ10. 1171 318. δἰΐθογ τὸ ὁΐ- 
καιον διήρηται ἐπὶ τε τῶν πραγμάτων ᾧ οἷς Πγ9. 1280 
411, 18,19. διαιρεῖν κατὰ τὸ πρῶγμα, κατὰ τὺς ἀνθρώπυς 
Πα15. 129918. --- ἔξω τῷ πράγματος λέγειν, τὰ ἔξω 
τῷ πρώγματος ἀκύειν Ῥα1. 1854 522, 1855"2. γ14. 1418 
»θ6, πραγματεύεσθαι περὶ τῶν ἔξω τῷ πραγματος, τὰ ἔξω 
τῷ πράγματος τεχνολογεῖν Ῥα1. 1854 315,17, 18355"19. 
πρὸς τὸ πρᾶγμα Αβ21. 10.382, Ορρ πρὸς τὄνομα ταῖ8. 
108 421. αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ὡδοποίησεν ΜΑ8ϑ. 984 "18. --- 
τὸ πρᾶγμα (ἰ 6 βραζίυπι, φαδηςί(48, ἀμ} 188, χαΐθα8 οδίθ- 
ξοτὶϊβ βθπθγα ταοίυβ ἀϊβιϊπριααπίατ) ἐν ᾧ κινεῖται Φεϑ. 226 
580. 4. 221 "28. --- ἐλάττων ἡ ἐν τῷ ἀέρι θερμότης τῆς 
ἐν τῷ πράγματι μὸ1. 819 382,1. 

ἐπ’ ἄμφω, ᾧ ὡς χερσὶ ᾧ ὡς ποσί Ζιβ8. 5802}10. τῶν πραγματεία, τοὶ Δ]ϊοαΐαβ ἰταοίαιϊο υἷα 80 γϑέϊομϑ ἰπϑυϊθαΐδ, 
ν “ " 

ὀρνίθων οἱ μὲν πρὸς τὴ γαστρὶ τὲς πόδας ἔχοντες πέτονται, 
ΟρΡ ἐκτεταμένυς Ζιβι2. 5604 584. τῶν ὀρνίθων οἱ πόδες 
ὁρῶνται μεταξὺ τῶν δακτύλων δερμάτινον ὑμένα ἔχοντες 
[8168.1581 28. τοῖς γαμψωνυξι ἢ πρὸ ἔργυ εἰσὶ ὦ πρὸς 80 
τὴν ἁρπαγήν Ζμδ12. 694}2ὅ. --- ρ. ἡ γένεσίς ἐστιν ἡ 
κατὰ φύσιν πᾶσιν ἐπὶ κεφαλήν, συγκεκαμμένα δὲ ἢ ἐπὶ 
πόδας γίνεται παρὰ φύσιν" τῷ ᾧῷ ἡ ἔξοδος οἷον ἐπὶ πόδας 
Ζιγδ. 586 "7. ΖγΎ2. 152 Ρ14. --- ἢ. οἰδεῖν, ναρκᾶν τὲς πό- 
δας Ζιζ21. 515 59. πςθ. 886.410. βραγχος τῷ ποδὸς λαμ- 85 
βάνεται Ζιθ21. 6038 "1. --- ἐ. τὸ στόμα ἐν μέσοις τοῖς ποσί 
815. 1581}8. δῆλον ᾧ ἐπὶ τῶν ἐν ποσὶ μάλιστα τῶν 
τοιώτων (ἐντόμων) Ζιδ10. 5817 010. οὗ ε8. 542 39. --- πόδες 
ν] Ζμδ1ο0. 689 "8. --- ἃ. ἐογχιμαϊδο. τὰ ἐν ποσίν Ζιεδ. 542 
49. Πβ5. 1208.218. τὸ κείμενον ἐν τοῖς ποσίν 98. 1498 40 
581. τὰ παρὰ πόδας τθι4. 164}19. παρὰ πόδας θ152. 
846 81. --- 2. πῦς, τωϑηϑυγα πιθ89. 921 414, οΓ ποδιαῖος. 

ποώδης. τὸ φῶς ὅταν γένηται φοινικιὸν ἢ ποῶδες χϑ. 198 
ν54. ἐν τοῖς φυτοῖς ἀρχὴ τὸ ποῶδές ἐστι τῶν χρωμάτων 
χϑ. 194}20. μᾶλλον τῇ ὑγρῶ μελαινομένυ τὸ ποῶδες γί- 45 
νεται κατακορὲς ἰσχυρῶς ᾧ πρασοειδές χδ. 195 38. οἴ ποω- 
δης χϑ. 194}22, 24, 39, 1951, 80, 7961, 18, 16,8, 
191 5824. 8. 199"12, Κ' ποιωδης. τὰ χλωρὰ ἢ ποωδὴ 
πλα 19. 959 526. --- ὄζειν ποωδέστερον, ορρ ἥδιον πιβ4. 
90686. 

πρᾶγμα. ὼ λόγων ὺ πραγμάτων κοινωνεῖν Ηδ 12. 1126}12 

(Θγὰ πράξεις 18. 1121 320). σύστασις τῶν πραγμάτων 
ποιά. 1458 "2. 6. 1450 85, 22, 81 (οἵ τραγῳδία μίμησις 
πράξεως σπυδαίας ποθ. 1449 "24, σύστασις τῇ μύϑυ πο10. 
1452518, ΥᾺΙ Ροοῦ 1 82. ΒΖ Αγ ΒΟ Υ͂ 19). πράγματα ὃὶ- δ 
καια, συίΐφρονα Ηβϑ8. 1106 "5 (ἀϊδὲ ἀνὴρ δίκαιος, σώφρων). 
οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν Πεῖ. 180110. κύκλος τὰ ἀνθρώπινα 
πράγματα ᾧδι4. 228 »2δ. πράγματ᾽ ἔχειν ζητῶντα Οβ18. 
4294 524. --- τὸ πρᾶγμα, ορρ ὁ λόγος, τὸ κατὰ τὸν λόγον 
τζτ. 1468, 18. πρᾶγμα, ορρ ὄνομα τι16. 115 .38. 19.177 80 
431. 22. 118.426. ἐκ ἔστιν αὐτὰ τὰ πράγματα διαλέγεσθαι 

ὁ γάρ ἐστι δι᾽ ἐπιμελείας ἡ κτῆσις (τῶν διὰ τύχην) ἐδ᾽ 
ἐπ᾿ αὐτοῖς ἀδὲ τῆς αὐτῶν πραγματείας ἡεαϑ. 1215 "15. ἡ 
τῶν ὄψων πραγματεία Πθδ5. 1839 340. τὰ πολιτικῇ ἢ τὸ 
νομοθέτυ πᾶσα ἡ πραγματεία περὶ πόλιν ΠΎΙ. 1214 587. 
Μχ1. 1059 Ὁ18. περὶ ἡδονὰς ᾧ λύπας πᾶσα ἡ πραγματεία 
ᾧ τῇ ἀρετὴ ᾧὶ τῇ πολιτικῇ Ηβ2. 1105 .411,. 6. περὶ ἀνθρώπνυ 
τελευταῖον ἡπτὴν διὰ τὸ πλείστην ἔχειν πραγματείαν Ζιεὶϊ. 
589 58. τῷ ἰατρὰ ἢ τῷ φυσικὰ σύνορος ἡ πραγματεία αν21. 
48026. δημηγορική, δικανικὴ πραγματεία Ῥαὶ. 1854}24. 
ρὅ. 1426 Ῥ24. ργαθοῖρυῃθ υβυγραῦυγ ἀθ ἀϊβραϊαυϊοιϊ 8 οὗ 
υδοδβιϊοιῖθαβ ΡἈΠ]ΟΒορἰοἰβ, ταῦτα πρὸς μὲν τὰς χρήσεις 
ἐδὲν διαφέρει, ἔχει δέ τιν’ ἄλλην διανοητικὴν πραγματείαν 
Πὸ15. 1299.ν80. ἡ περὶ τὶς ὄὅρυς πραγματεία τζ!1. 189 
424. τῦ εἰδέναι χάριν ἡ πραγματεία Φβϑ8. 194}18. ἡ παρ- 
ὅσα πραγματεία κὰὶ θεωρίας ἕνεκα Ηβ2. 1108 526 (οὔ μέ- 
θοθος «1. 1094 11). οἵ ταὶ. 100 318, 28. 2. 101 828. 6. 
102}88. θ1. 165 927. (1. 1865286. 84, 188 "4, 11, 38. 
(ἰαϊογάσμηθ ποὰ ἰδιὰ ἰγϑοίδίϊοποπι σοὶ αυδτη γϑίϊοπθη τοὶ 
ἐγδοϊδπαδθ νἱάθίυς βἰρηίϊβοαγθ, τὸ πιστὸς τὰς συνθήκας 
παρασκευάζειν ἐδὲν διαφέρει τὴς περὶ τὸς μάρτυρας πραγ- 
ματείας Ῥα1δ. 1816}94.) --- ἰπάθ ἐγδηβίδγιαν δὰ ἰρβδπὶ 
ἀοοίτίπαπι ΡΠ οϑορμίοδην, ἡ Πλάτωνος ἐπεγένετο πραγωα- 
τεία ΜΑ6. 981480 (οὔ ἡ τῶν Ἰταλικῶν φιλοσοφία 581). 
οἱ Πυθαγόρειοι προσεγλίχοντο τὰ συνειρομένην πᾶσαν αὐτοὶς 
εἶναι τὴν πραγματείαν ΜΑδ. 986 38, 86 ἀδ βἰπρι}!8 οἰΐϑαι 
ΡΒΙοβορΐαθ ραγθϊθυβ υδυγράίας, ἔχει ἡ μέθοδος ἱκανῶς 
παρὰ τὰς ἄλλας πραγματείας τὰς ἐκ παραδόσεως ηὐξη- 
μένας τιϑά. 184 "5. τρεῖς αἱ πραγματεῖχι, ἡ μὲν περὶ τὸ 
ἀκίνητον κτλ ΦβΊ. 198 3480. ἡ φυσικὴ πραγματεία περὶ 
κινήσεως ἐστι Οὐ1. 8081. ἡ περὶ τὰ ἤθη πραγματεία 
Ῥαῶ. 1856426. ἡ πραγματεία ἡ περὶ τὴν ῥητορικήν Ῥγ1. 
140442. ἄλλης πραγματείας ε1. 16 49. δ. 11 514. τηϑ. 
168.411. λόγοι ἀλλότριοι τῆς πραγματείας ἢ κενοί ηεαθ. 
121138. αὕτη ἡ πραγματεία ᾧθ3. 2583 332. τιϑ4. 188 
084 (βοὰ ἔδτθ υδίαμθ δβυϊξᾷεοϊ!, νος πραγματεία ἰηὐογρτοίατὶ 



630 “πραγματεύεσθαι 

ιἀϊδραϊδιϊο, αυδεδι)ο᾽). οὗ Ὑ: δὰ Αδ18. 96}165. ,.ΒΖ δὰ 
ΜΑΘ. 981,80. ν Σ νυ 

πραγματεύεσθαι. ὅτε βυλεύεσθαι δέοι ἂν ὅτε πραγμα- 
τεύεσθαι εϑ. 1882. πραγματεύεσθαι ἢ κακοπαθεῖν τὸν 
βίον ἅπαντα Ηκθ. 1116 "29. δ8. 1122 39. ὅσα (τῶν ζῴων) 
π αγματεύεται περὶ τὰ τέκνα ΖΎΥΙΟ. 1759 .586. ὅσον ἐπι- 

δίδωσιν ἡ ὗς, γινώσκυσιν οἱ περὶ ταῦτα πραγματευόμενοι 
Ζιθ8. 595 322. οὔ ζ.28. 61771}14. μέχρι ὑγείας πραγμα- 
τεύονται οἱ ἰατροί πλϑ. 956 528. τῷ νομοθέτη πραγματευ- 
τέον περὶ τὴν τῶν νέων παιδείαν ΠΘ1. 13837511. ἃ δεῖ το 
πραγματευθῆναι περὶ τὸν λόγον Ῥβ26. 1403 584. γ1. 1408 
ν8, 26. πραγματεύεσθαι περὶ τῶν ἔξω τῷ πραΐγματος Ῥαϊ. 

ἐ 

πρακτικὸς τῶν καλῶν, τῶν δικαίων Ηα 10. 1099 581. εἰ. 

18564516. τῦτο τῷ νομοθέτη πραγματευτέον, ὅπως ἄνδρες 
ἀγαθοὶ γίνωνται Πη14. 1888 514. οὔ ΡαΙ. 1854 "20. ἡκαϑ. 
1218 "8. πραγματεύεσθαι πρός τι Ῥα2.1856517. πραγμα- τ 
τεύεσθαι πρὸς οἰκείως (ἀ6 οταιίομο )υἀϊοῖ4}1) ρ81. 1442.389. 
τῶν τὰς τῆς γῆς περιόδυς πραγματευνομένων Πβ8. 1262 
419. --- πραγματεύεσθαι ἱ ἡ ηυδοβίίοποπι δ]ἰαμπι νἱδ 80 τὰ- 
τἴοπϑ ἱπδεϊζαοτο (ΥΥ̓ΖΣ δὰ Αὁ18.96}15. ΒΖ δὰ ΜΑ6θ.9871.580), 
ἔτι χαλεπώτερον τὸ πραγματευθῆναι ψαὶ. 402 "18 (οὔ μέ- 30 
θοδος 411, 20). πραγματεύεσθαι περί τινος τα 4. 105 581. 
4β2. 198}81. Μεῖ. 1025 59. αν21. 480 029. ηεαβ. 1218 
429 4]. πρ. περί τι Αδ18.96}1ὅ. τα δ. 106 52. Με]. 
1025}17. μ4.10718}18. πρ. περὶ τὴν τῦ σώματος γνῶ- 
σιν Ηα18. 1102.322. διαλέγονται ἢ πραγματεύονται περὶ 
φύσεως πάντα ΜΑ 8. 989 038. λίαν ἁπλῶς ἐπραγματεύ- 
θησαν ΜΑδ. 981.321. τοιαύτην ἐκ ἐπραγματεύθησαν ἀκρι- 
βολογίαν περὶ τὰς φλέβας Ζιγϑ. 518 59. --- δογίδῦαβ τηθαϊ! 
υδίαυο ραββῖνβθ ἕοσιηδο πραγματευθῆναι Μνῶ. 1088 "26. 

πρανής 

εἰκότα Ῥβ5ὅ. 1408 45. ὥσπερ ᾧ περὶ τὰς πολιτείας, ὶ 
τὰς μοναρχίας ΠΕΙῸ. 1811 5871. βΒ. 1269 49. Ρβ18. 1391] 
515, 17. εἰς ὃ ὥσπερ ἀγγεῖον ἔσχατον ἀφικνεῖται Ζια11. 
492.518. --- ργϑθροβίἷο ρδῦ δάνθγδίιπι ἃ ποπιΐῃθ βοἰυποίδ, 
πρὸς μάλιστα ταύτην Πθ4. 1888 "15. 

1129 38. 9. 1184 52. ποιητικὸς ἀγαθῶν ὼ πρακτικός Ραδ. 

1862 "ά, δύναμις φυλακτικὴ ἢ πρακτικὴ τύτων Ῥαδ. 1860 
δ17. βίος πρακτικὸς αὶ πολιτικός, πρακτικὴ ζω τῶ λόγον 
ἔχοντος Πη2. 1824340. 8. 1325}186. Ηα6. 1098 38. οἱ 
χαρίεντες ἢ πρακτικοί (ορρ φορτικοί, ἀπολαυστικοί) Ηα8. 
1096 Ρ22. μέλη ἠθικά͵ πρακτικά, ἐνθυσιαστικα ΠΡ7. 1841 
584, τὸ ἰαμβικὸν (ἰαμβεῖον ΨᾺ]) πρακτικόν (πδύαπι τϑθαβ 
δροηᾶΐϊβ ον Α ῥ 82) ποϑ4. 1460 21. --- πρακτικόν, ἀϊεὶ 
ποιητικόν ἡμα 85. 119758. ἕξις πρακτική, ποιητική Ηἶ 4. 
1140 84. ὄργανον πρακτικὸν. ποιητικόν Πα 4. 12δ4 842, 11. 

διάνοια πρακτική, ποιητική Ηζῶ. 1189 "1, 227. πᾶσα, διαΐνοια 
ἢ πρακτικὴ ἢ ποιητικὴ ἥ θεωρητική Με1. 1026 Ρ2δ. οὔ ΨΎΙ0. 
438518 (βοὰ διάνοιαι πρακτικαὶ ὦ μόνον αἱ τῶν ἀποβαι- 
νόντων χάριν γιγνόμεναι ἐκ τῷ πράττειν ΠΠη8. 1325 Ρ18). 
ἐπιστήμη θεωρητική, πρακτική. ποιητική τζ 6. 145 816. θεω- 
ρητικὴς φιλοσοφίας τέλος ἀλήθεια, πρακτικῆς δ᾽ ἔργον Μαϊ. 
998 21. ἡ πρακτικὴ χρηστική ηεβ1.1219 58. αἱ πρακτικαὶ 
τῶν ἐπιστημῶν Ἠα1. 1094 4. λόγος πρακτικός, θεωρητικός 
Πη14..1888 "26. νοήσεις πρακτικαί, θεωρητικαί ψαϑ. 401 
428. νῶς πρακτικός, ορρ θεωρητικός ΨΎ1Ο. 438 "14. 9. 483 
21. διαψεύδεσθαι περὶ τὰς πρακτικὰς ἀρχας ΗζΊ 8. 1144 
485. ἀρχὴ τῶν πρακτικῶν ἐν τῷ πράττοντι ἡ προαίρεσις 
Μει. 1025 28. ἡ φρόνησις ὦ τῶν καθόλν μόνον, πρακτικὴ 
γάρ Ηζβ. 1141}18. --- πρακτικαζτεροι ἔνιοι ἐκ εἰδότες αν21.48029 4]. πραγματευόμενος Ρϑϑδῖνθ: φορτικαὶ τέχναι 80 

αἱ πρὸς δόξαν πραγματευόμεναι μόνον ηϑαά. 1215 480. 
πραγματολογεῖν ρ82. 1488 20. 

ἑτέρων εἰδότων Ηζ8. 1141}17. 13. 1148 Ρ24,27, 1144811. 
ἜὝ ΜΑῚ1. 981 "5. ἡὶ ὀργὴ πολλάκις πρακτικωτερον τῷ μίσυς 

Ῥυδοροβίιΐο οδάθῃι δὰ ἄπο πιδθπιδγα ρϑυξϊῃθηβ ἱπ δἰίθσο Πε10. 1812 "27. --- (τὸ πρακτικὸν μέρος τῷ ἐγκωμιαστικῶ 
ΒΆΘΡΘ ποὴ ἰξογαίυς (Υ̓Ζ δὰ Κό. 8.18), νοϊαϊί δραὰ τοὶδ- λόγυ τελευταῖον ὁρισάμενοι ρβ86. 1441 ΒΩ, β6ὰ αὐτὸ τὸ μέ- 
αἰναπι, ἐὰν πρὸς τὸ τυχὸν ἀποδιδιῦται ἢ μὴ πρὸς αὐτὸ δι. ρος 8041.) 
λέγεται (16 πρὸς ὃ λέγεται ς0}1 481,8). ΚΊ. 1324, 28. πρανής, (οἵ πρηνής δὲ 1.οὉ ῬΆγγη 481). τὰ πρανὴ τῷ σω- 
Ααδ. 2128. Ψγά. 43041. Ζμδ12. 692}20. ΡΎ]. 1404 
488. πο28. 1462 8. πχςά. 94016. ροβὲ οἷον Ηη68. 1149 
411. ΡαΙ. 1865 "δ. ἴῃ τηϑηῦτο σοραϊαίϊνθ οὰπ ΒΌΡΘΓΙΟΓΘ 

. . ᾿ Η͂ ῃ 
ξοπϊαποίο Ρ6ὺ ρδυθϊουϊατι καί: πρὸς ἑαυτὸν κατασκευάσαι 40 
εὖ τὸν ἀκροατὴν ἢ τὸν ἐναντίον (1 86 πρὸς τὸν ἐναντίον) 
φαύλως ῬΎ19. 1419}11. πρὸς τὸ κατασκευάζειν ᾧ ἀνα- 
σκευάζειν βἰπι τβΆ. 111.418. 10. 114 028. εἴ. 131 828 80 
886ρ6. ᾧ ὁ (μή) Ρβι12. 1389}7. ΠΎ2.1275}22. καὶ... 
καί ΠΕΙῸ. 1311529. η11.18380}81. καί (ἜχρὶἸοαἰνατ) 46 
Παβ. 12586485. Ρα1. 1354520. ᾧ δὴ καί Πὸ16δ. 1299 
484. δέ: ἕνεκα μέντοι τῷ νὰ τὴν τῆς ὀρέξεως ἐπιμέλειαν 
ἀναγκαῖον εἶναι, τὴν δὲ τὸ σώματος τῆς ψυχῆς βἴτωι Πη1 δ. 
18334}217. Ζγεῖ. 181 414. ὑθείς ... δὲ Ηζ δ. 1140 281. 
μηδέ Ῥαῶ. 1851."18. ἔτι δέ, ὁμοίως δέ, εἶτα Ἠκ10. 1179 50 
438. 8. 1114}21. ΖΙΎΙ1. 518 δ. ὁμοίως δὲ καί Πγ18. 
1283.}81. ἴῃ τηϑιιῦτο αἰδίαποίίνο ἥ.... ἥ: ἢ πάντας τιὶς 
ποταμὸς ἐκ μιᾶς κοιλίας ῥεῖν ἢ ἄλλον ἄλλης 5ἰπι μα18. 
849 "δ. τεθ. 136414. ΡβΙΙ. 1388 22. αὖ. 136086. 
Πεῷ. 1802 388. Κᾧ Ργ16. 14175δ. ἰπ τηθῦτο δάνογβδίϊνο, δ 
ἐδὲ δ ἀληθῶν ἀεὶ ἀλλ᾽ ἐνίοτε ἡ ψευδῶν βἰτπι τθ11. 161 
427. Παϑ. 1258 41. γ71. 121951. 17. 1288 428, τζθ. 144 

4856. Αγ4. 13 "8ὅ. Ραϑ. 1808 54, ἰπ ΘΟΙΙρΡΑΓΔΟ ΙΒ τ θπι- 
Ὀτῖβ, δι᾿ ἀρετὴς μᾶλλον ἢ κακίας Πβ9. 1271 58. ε12.1816 
419. τθ8. 1695. ἐν ἄλλῳ πεποίηκεν ἢ τῷ ἡρῴῳ πο34. 80 

ω λ 
146048. πρὸς τὰ παραδειγματώδηὴ ἡ αὐτὴ λύσις ἡ τὰ 

ματος Ζιβιο. 502 }81. δ1. 624}28. Ζμδ12. 698 524. τὸ 
πρανὲς τῇ ἀστραγαάλι, τῶ αὐχένος" τὰ πρανὴ τῷ (τῶν ἐχί- 
νων) ὀστραίκυ" τῶν ἀκρωτηρίων τὰ πρανῆ, ορρ τὰ ὕπτια 
Ζιβι. 499 028, 498 29. δ δ. 580528. Ὑ12. 619421. -- 
Ραγαῦ ἱπ Βοχηϊηὶβ βίδίαῃ γϑοίο πρηνῇ οὐ ὕπτια ἀϊοὶ δη- 
φογίοτα οὐ ροβίθγίοσθ, δοηΐγϑ ἴπ δῃϊτηδ) τα βέδῦα ἈαταΣ]ὶ τοὶ 
Βογίσουίδιὶ 6886 οὐ ἀϊοὶ ἱπέθγίογα οὺ δυρογίοσδ᾽ 8 Π' 840. -- 
1. τῶν ἀνθρώπων. τὰ ὕπτια, ορρ τὰ πρανῆ, δγῃι τὰ πρό- 
σθια, ορρ τὰ ὀπίσθια Ζ2Ζμβ14. 658.518. οὗ 522 οὐ ΖΙβ1. 498 
Ρ18. --α 3. τῶν ζῳων. τὰ πρανῆ, ορρ τὰ ὕπτια ΖΙβΙ. 
498}20. 10. 5602 Ἀ81. δ7. δ82 480. εἴ 4. 544 Ρ29. ἴῃ οοἰϊα 
πρὸς τὰ πρανὴ τῶν θηλειῶν τὰ ὕπτια τῶν ἀρρένων Ζιε3. 
5402. 06}10. Ζγα!4. 720}11, 86. δ. 717 580. (οἱ τῶν 
ἀρρένων πόροι) πρὸς τὰ πρανὴ προσπεφύκασι ᾧ κατὰ τὸν 
τόπον τῆς ῥάχεως Ζγαι8. 1720 421. --- τὰ πρανῆ, ορρ τὰ 
πρόσθια τῇ σώματος Ζγα 18. 120 514. τὰ πρανὴ ἴᾳ τὸ 
νῶτον. τὸ ἄκρον τῆς καρδίας πρὸς τῷ στήθει ἃ, ὅλως ἐν τοῖς 
πρόσθεν τῇ σώματος" πᾶσι γὰρ ἀσαρκότερον τὸ στῆθος, τὰ 
δ πρανὴ σαρκωδέστερα, διὸ πολλὴν ἔχει σκέπην τὸ θερμὸν 
κατὰ τὸ νῶτον Ζμγά. 666}4. --- ἔχυσι τὰ τετράποδα 
ζῷα, ὅσα μὲν ὁ ἄνθρωπος μόρια ἔχει ἐν τῷ πρόσθεν. κάτω 
ἐν τοῖς ὑπτίοις, τὰ δ᾽ ὀπίσθια ἐν τοῖς πρανέσι ΖΙβ1. 498 
δ18. τὰ πρανῆ, ορρ τὼ ὕπτια Ζιβ8. 502 428. Ζμβ14. 
668417, 28. τὰ πρανῆ, ορρ τὰ πρόσϑια Ζμβι4. 6580. 
«εἴ Ζγα18. 1720 416. --- ανίαπι τα πρανῆ τὸ σώματος, ὁρρ 



πρᾶξις 

τὰ ὕπτια Ζμδ12. 698 524. --- χορεϊαπι τα πρανῆ. ΟΡΡ 
τὰ ὕπτια Ζιβ11. 508 411, ορρ ἐπὶ τῇ γαστρί Ζγα18.120 
421. -- ρἰβοίαπι τὰ πρανῆ, ορρ τὰ ὕπτια Ζιβ18. 504 "15. 
αὖ. 489 025. Ζπ18. 114 "4, 6. (ρί8668 ἔχυσι πτερύγια δύο 
ἐν τοῖς πρανέσι, δύο δ᾽ ἐν τοῖς ὑπτίοις. δγῃι πρὸς τῇ κε- 
φαλὴ" ἡ νάρκη ἢ ὁ βάτραχος τὰ (μὲν) ἐν τῷ πρανεῖ κάτω 
τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ὑπτίοις πρὸς τὴ κεφαλὴ Ζμὸ18. 6961, 3, 
21. οὔ 28, 21 Πϑηρκ, οἵ 80.) τὸ πτερύγια τὰ πρανὴ Ζιγϑ. 
514 42. --- τῶν μαλακίων τὰ πρανὴ τῷ κύτυς, τῇ σηπίᾳ 
ἐντός ἐστι τὰ στερεὼ (08 β6ρὶ46) ἐν τῷ πρανεῖ τὸ σώματος 
Ζιδι. 525510, 5624 "28. (μυτις) προσπέφυκε πρὸς τὰ πρανὴ 
μᾶλλον Ζμδδ. 681 "19. -- τῶν τιστθι εν νομε.: τὰ ἐν 
τοῖς πρανέσι, ὀφθαλμοὶ (χαρκίνυ) ὑπὸ τὸ πρανὲς εὐθύς Ζιδ 2. 
525 21, 627111. (εἰ μύτις ἦν μεταξυ τῇ στομάχν καὶ, τ 
πρανῶς ἴα τῷ ὀπισθίν Ζμὸδ. 681 Ρ24.) 86 ἴῃ οοἰΐα ὅταν 

Ν ΜΝ νι ῃ .ῦ» 
τὸ μὲν ὕπτιον τὸ ὁὲ πρανὲς ἐπαλλάξη τὰ ὠραῖα Ζγα]4. 
120910. --ς τῶν ἐντόμων ταὶ πρανῆ, ὁρρ τὰ ὕπτια Ζια1. 
481 484. δ1. 528 14. 7. 582.380. --- τὰ μονόθυρα συΐ- 
ζεται τῷ πρανὲς ἔχειν τὸ ὄστρακον Ζμδ 5. 619 Ρ24. 

πρᾶξις. ἡ πρᾶξις κίνησις ἠεβ8. 1220 Ῥ27, πολυμόρφων τῶν Ὁ 
πράξεων ἢ τῶν κινήσεων ὑπαρχωσῶν τοῖς ζῳοις Ζμβ1. θ46 
Ρ15., ἱπάε ἑκάστης πράξεως ὡρισμένος ὁ ἐλάχιστος χρόνος 
ΟΒ 8. 388.088, πρᾶξις μακρά Κι. 5.02, Βοὰ ἀϊεὲ κίνησις 
Μθ8. 1048 521 ΒΖ. Βγῃ ἐνέργεια Ηα]. 1094 55, 4. 6.1098 
418. Πη8. 1825"82 (Ηκῖ. 1177 512). ἡμα 85. 1197 410. 

ΟΡΡ παθος ΗΕεΤ. 1182.59. ἐν τοῖς παθεσι αὶ ταῖς πράξεσι 
Ηβ6. 1101.35, 8. 9. 1109 328. 8. 1108 Ρ18, αὶ ἀρετὴ περὶ 
πάθη ἢ πράξεις ΗΥῚ. 1109 580. ταὶς πραξεις κατὰ τὰ 
παάϑη συμβαίνει ποιεῖσθαι πᾶσι τοῖς ζῴοις Ζιι49. 681 "5. 

10 

βθἃ οοπίαηρὶ οὔϊδτι πάθη οἱ πράξεις ἰΐα αὖ ἀοα ορροϑῖϊα 80 ᾿ Ἀπ Σ ᾿ τ 
86 ΒΥΠΟΏΥΠΙδ 6886 Ὑἱάθϑηία Υ 8 παθος Ρ 558 358. -- ἀἰδὲ πραότης, ορρ ὀργή Ρβϑ. 188056. παθος μετὰ σώματος 
ποίησις: τὴς ποιήσεως ἕτερον τὸ ἔργον͵ τῆς δὲ πράξεως ἐκ 
ἂν εἴη Ηζ4. 1140.52.. δ. 1140}8, 4. ημα 85. 1197 511. 
Πα 4. 135455, οἵ ποιεῖν Ρ 608 517, ποίησις Ρ 609 Ρ171. 
πρᾶξις ὼ τέχνη Ηαδὅ. 1097 516. πρᾶξις ὼ ἔργον ν ἔργον 

» 28516-82. --- πρᾶξις, 5γῃ ζωή Οβ12. 292 .521. ἡ τρα- 
γῳδία μίμησις πράξεως ἢ βία ποῦ. 1450 516. αἱ διαφοραὶ 
τῶν ζῴων εἰσὶ κατά τε τὸς βίυς ἡ τὰς πράξεις ἡ τὰ θη 
Ζια1. 481513, 15,84. τὸ ἤθη μεταβάλλυσι (τὰ ζῷα) 
κατὰ τὰς πράξεις Ζιι49. 681 "7, αἱ πράξεις ὼ οἱ βίοι κατὰ 
τὰ ἔθη ᾧ τὰς τροφὰς διαφέρυσιν Ζιθι. 588.317. αἱ περὶ 
τὴν τεκνοποιίαν (ὀχείαν) πράξεις, ἡ γεννητικὴ πρᾶξις ΖΙθ1. 
5898. 12. 596}20. ε2. 689 Ὀ20. πρὸς τὴν πρᾶξιν τὴν τοι- 
αὐτὴν (18 πρὸς τὸ ἀφροδισιάζειν) πΎ11. 8712 828. --- αἱ 
πράξεις ἐν τοῖς (περὶ τὰ, περὶ τιῶν) καθ᾽ ἕκαστον, τὸ τέλος 
τὴς πράξεως κατὰ τὸν καιρόν ἐστιν ΜΑΊ. 981 517. ΗΎ]. 
11105138,}6. ζ8:1141}186. Πβ8. 1269512. τὸ ἦ᾽ ἕνεκα 
(ἕκαστον τῶν τῷ ζων μορίων ἐστί) πρᾶξίς τις Ζμαδ. 645 
515, οἵ βι. 641 528. 10. 666.32. ἐν ταῖς πράξεσι τὸ ὃ 

4 
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ἕνεκα ἀρχή, ἀρχὴ λογισμῶ, ορρ ἀρχὴ πράξεως Ἠη9. 1151 50 
416. ηεβ11. 1221 088. Φβ9. 200 328. ΟβΙ12. 292}6. ψβά. 
415.519. Ὑ10. 488517 ὙΓΑΙῸρΡ Ρ 581. περὶ τὰς πράξεις 
τῶν πραγμάτων, ΟΡΡ πρὸς τὸ γνῶναι ἡεα]. 1214 512. οὗ 
Ηβ2.1108}80, 20. ἐκ τῶν δύο προτάσεων τὸ συμπέρασμα 
γίνεται ἡ πρᾶξις ΖκΊ. 101.518, 20, 22. πράξεως ἀρχὴ προ- ὅδ 
αίρεσις Ηζ2. 1189."81. πρᾶξις, οοπὶ προαίρεσις Ἠα1. 1094 
41. δ. 1091321. ηεγθ. 1238 382, Ῥχ18. 1314 14. ὁ ἀν- 
θρωπὸος πράξεων τινων ἀρχὴ μόνον τῶν ζῴων ηεβθ. 1322 
519. Ηζ 2. 11839"20. θεῶν πράξεις τίνες, ἐκ ἐξωτερικαί 

ἷ 
πράσινος. τὸ πράσινον 

πράττειν 681 

ΗΎΒ. 1114}80-1115 48. πράξεις μικταί (6 ταξὺ ἑχυ- 
σίων ᾧ ἀκυσίων) ΗΥ1. 1110.312. πέφυκεν αἴτια δύο τῶν 
προΐξεων εἶναι, διάνοιαν (διάνοια ΒΚ) αὶ ἦθος ποθ. 1450 42. 
Ηζ2. 1139 38ὅ. πιθ21. 919 086. αἱ πράξεις τῷ ἀνθρώπα 
ἀπὸ θυμῷ ἢ ἐπιθυμίας Ἠγ8. 1111}. αἱ κατ᾽ ἀρετὴν 
πράξεις Ἠδ2. 1120 528. πράξεις καλαὶ αἱ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς 
ἡεαΆ. 1215 08. δ. 1216521. πρᾶξις σπυδαία, φαύλη Κῦ. 
4216. ἡ τραγῳδία μίμησις πράξεω: σπυδαίας ἢ τελείας 
ποθ. 1449024. 1. 1450}24, πρᾶξις τελεία τίς πο28. 1459 
419, ἁπλὴ τίς πο10. 1452 514. οΓ 9. 1461 588. --- πράξεις 
πολιτικαί Πβ12. 1218 "28. ὁ τὴν πρᾶξιν τὴν πρὸς Χάρητα 
πράξας Πεδ. 1806 54. αἱ τῶν περὶ τὰς πράξεις γραφόντων 
ἱστορίαι Ῥαά. 1860 "86. αἱ ἐν χρήμασι πράξεις Ηὸ 4.1122 
421. πρᾶξις πολεμική ΗαῚ. 1094 412. ἔνδημοι πράξεις κα. 
399}18. πρᾶξις ἐπιστημονική, ἀνεπιστημονική, τεχνική, 
ἄτεχνος ἠεβ2. 1220 »25. ὑπηρετεῖν τὰς διακονικὰς πράξεις 
Πγ 4. 1271 387. πράξεις ἀναγκαῖαι Πη13. 1881}18. --- 
ἐνταῦθα τὰ ὀνόματα ὑκ ἐναντία, αἱ δὲ πράξεις ἐναντίαι 
Ρ21. 1485 085. --- βοηβὰ πα ϊοα}} αἱ πράξεις τῶν κατα- 
δικασθέντων ΠΙζ8. 1821 Ῥ42, 1822 81. --- (τάξις ΡΓῸ πρᾶξις 
ρ2. 1421 17 οἱ 8ρ6}.) 

πρᾶος, ἀοῇ Ηβ71. 110836. δ11. 1125 584. ηεγ 8. 1281 ΒΈ. 
ἡμα28. 1191 "86. ορρ ὀξύθυμος Ῥβδ. 1882 Ρ21. ἀϊϑῦ ἐγ- 
κρατής τὸ δ. 125 Ρ28. πράν ἔργα τίνα Ἠεϑ. 1129 Ρ22. ζῷα 
πρᾶα, οοπὶ τιθασσευτικα͵ δύσθυμα,, ἐκ ἐνστατικα Ζια 1. 
488 022, 18. --- ἡ τῆς τροφῆς δαψίλεια πραοτέρως παρέχει 
τὰς ἐλέφαντας Ζιζ18. 512 38. ταύτην πραοτέραν θετέον τὴν 
ἀπορίαν Πγ8. 1216.528. --- πράως ἔχειν, ορρ ὀργίζεσθαι 
Ρβ1. 1871."28. 8. 188047. πράως χρῇσθαι ΠβΒ8. 126 
8486. 

Ψαι. 408.317. περὶ πραότητος ΗβΤ1. 1108 46. δ11. ηεβ8. 
1220}838. γ8. ἡμα28. ἀοῦ ἀρ]. 1249 "26. 2. 1260 44. 4. 
1250389-44, πῶς ἔχοντες πρᾶοί εἰσι ἢ πρὸς τίνας πρεως 
ἔχυσι ἢ διὰ τίνων πραὔνονται Ῥβ8. πραότης τῶν ζῴων 
Ζιβ. 610}21, ορρ χαλεπότης ΖΙθ1. 588 521. ι1. 608 5168, 
ὉΡΡ ἀγριότης Ζιι44. 629 7, οοπὶ ἡμερότης Ζιι48. 681 39. 

ΐ ἐταξὺ τὸ λευκῦ ἢ μέλανος αἰ4. 
442.324. τὸ φοινικῶν ᾧὶ πράσινον ᾧ ἀλυργὸν αὶ γίγνεται 
κεραννύμενον μΎ2. 812 38. τὸ φοινικῶν παρὰ τὸ πράσινον 
λευκὸν φαίνεται μγά. 815 38. ἀνακλασθείσης τῆς ὄψεως τὸ 
μὲν χρῶμα τῷ ἡλίν φοινικῶν φαίνεται, τὸ δὲ πράσινον ἢ 
Ἐανθόν μγθ. 81110. ἡ ἰσχυροτέρα ὄψις εἰς φοινικῶν μετ- 
ἔβαλεν, ἡ δ᾽ ἐχομένη εἰς τὸ πράσινον, καὶ δ᾽ ἔτι ἀσθενε- 
στέρα εἰς τὸ ἑλυργόν μγ4. 814}82. 

πράσιον. ἡ σάλπη βόσκεται ἢ τὸ πράσιον Ζιθῶ. 591 416 Αὐδ. 
(τὲ σδυϊογρα ῥτοϊοσα Εἰ Εγάκυπᾶο ΧΙΧ 1193.) 

πρᾶσις συνάλλαγμα ἑκύσιον Ηεθ. 1181.28. λέγω ἀπαλλο- 
τρίωσιν δόσιν πρᾶσιν Ῥαδ. 1861 328. ἀγοραῖον πλῆθος τὸ 
περὶ τὰς πράσεις ἢ τὰς ὠνάς Πὸ 4. 1291 51, δ, »20. πρα- 
σεις καπηλικαί ἠεα4. 1215 382. 

πρασοειδής. μᾶλλον τὸ ὑγρᾷ μελαινομένυ τὸ ποῶδες γίνε- 
ται κατακορὲς ἰσχυρῶς ἢ πρασοειδὲς χϑ. 195 34. 

πρασοκυρίδες (Υ] πρασυκαρίδες) Ζιε19. 651 "20. 6 Ἰοοο 
οοΙταρῖο ὃ. οὐ Αυρ. 

πράσον συμφέρει πρὸς εὐφωνίαν πια89. 908 Ρ21. ἀ δέχεται 
τὸ ἁλυκὸν ὕδωρ πκι. 928 47. (ΑἸ]'ἀπὶ ρογγαπι ΣΦ ϑρσβηροὶ 
ἰθὺ τοὶ μου 187. ΕὟΔΔΒ 290. [δηρκανοὶ 112. Βοάϊα τὰ 
πράσα, μοϊαθρ ρῥτὶϊ8 Ηεϊάτγοίοι 7.) 

Ἠκ8. 1118510. Πη8. 1825 Ρ29. ἄστρων πράξεις ποῖαι 80 πράττειν, ἴγϑηδ. ὁ τὴν πρᾶξιν τὴν πρὸς Χάρητα πράξας" 
Οβι2. 29251. ἐχ ὁμοίως αἱ πράξεις ἑκυσιοί εἰσι ὶ αἱ ἕξεις ὅσας πράξεις ὁ τύραννος ἔπραξεν Πεδ. 1806 34. γ10. 1281 



682 Πράτυς 

422, πράττειν τὰ κοινά Πη3. 18241. πράττων δυσὶ ποσὶ 
ὶ χερσί Πγ16. 1287 528. --- ἀἰϊδῦ ποιεῖν νι ρ 608 "17. ΟρΡ 
ἀπρακτεῖν Πη8. 1825 381. ηεβ10. 1226 81, 82. ορρ φι- 
λοσοφεῖν, τῷ περὶ ἑκάστην μέθοδον φιλοτοφῦντι ὼ μὴ μόνον 
ἀποβλέποντι πρὸς τὸ πράττειν Πγ8. 1219 "14. --- πράτ- δ 
τεται ἕνεκα τὰ Φ38. 199"11. διὰ τίνας αἰτίας τίς τι 
πράττει Ῥα10. 18368082-1869 37, 1369 ῬΡ22. ΗὙΎῚ. 1110 

511, τιὴν ἄλλων ζῴων πλὴν ἀνθρώπωι ὑδὲν εἴποιμεν ἂν πράτ- 
τειν ηεβ8. 1222 020. 8. 1224 329, πράττειν δεῖ ταχύ, βυ- 
λεύεσθαι δὲ βραδέως Ηζ10. 1142}4. τὰ ὠμῶς πραττό- ΄ὸ 
μένα ἔ5581.1569.529. --- πράττειν ἰηίτ. καλῶς πράττειν, 
ἀϊοι τὰ καλὰ πράττειν Πη1. 1828 532. ἄριστα πράττειν 
Πη1. 18328.311. εὖ πράττειν η:β1. 1219 "1. ρ1. 1420 36. 
-- ρον ὑγϑηβίςνα νἱ πέπραχα μτὶ. 468 524. ΗΥΖ2. 1110 

πριμάδες 

πρεσβεία. 1. τὸ γεννῆσαν ἄρχον κατὰ πρεσβείαν Πα 12. 
125918. --- 2. ἡ τρίτη ἐκκλησία κήρυξι ἢ πρεσβείαις 
894. 1543 }19. 

πρεσβεῖον. ἐπιλαμβάνασι πρεσβείων ἡεη10. 1242 56. 
πρεσβεύειν. οἱ πρεσβεύσαντες τὰς εὐθύνας ἐδίδοσαν ἔ 405. 

1546 "48. 
πρεσβευταὶ αἱρῶνται Πδ15. 1299 519. 
πρέσβυς. πολέμιος δὲ ᾧ ὁ πρέτβυς καλώμενος ᾧὶ γαλῆ ὶ 

κορώνη Ζι1. 609 517 ΑὐὉ. (νοῦ πολέμιος - καλύίμενος δὴ 
ποοίυδπι τοίαϊογαπῦ αζα Ρ]ὴ Αυρ οὗ 5 Π 7. Οοτνυβ πιο- 
πϑάυ]α δι. δὰ 124, 77.) ὁ τροχίλος καλεῖται πρέσβυς καὶ 
βασιλεύς" διὲ ᾧ τὸν ἀετὸν αὐτῷ φασὶ πολεμεῖν Ζι11. 
615.519. (Βοιϊξεϊοῦ Ο Π΄Ί΄181. οΓ 85 Π 85. Καὶ 944.1.1 ᾳ τρο- 

χίλος ΟΥ. 88 114, 52. ΑΖΙΙ 109, 107.) ν βασιλεύς. 
521, 1111517. ΠΎΙ.1214}85. Ραϑ. 1861}28. 18. 1878 ἰδ πρεσβύτερος, πρεσβύτατος. τῷ τὸν χρόνον πλείω εἶναι 
0858. βι9. 1892519. 28. 1400 337,}1. πκθ18. 951 "86. 
πέπραγα Ῥαϑ. 1861 082 (βεὰ πεπραχότα ΒΚ᾽). Ηι8. 1168 
585. κϑ. 11719"11. π011. 1452 "86. ρ88. 1440}12. 0β1848 
226. ἰηίγδηβιεἶνα νἱ πεπραχότας ρϑὅ. 1440386. (πρᾶξαι 

᾿ὶ πρεσβύτερον ἢ παλαιότερον λέγεται Κ12. 14.329. κριοὶ 
πρεσβύτεροι εἶτα Ζιε14. 648 54, 1, 8. τῶν ἀδελφῶν οἱ πρε- 
σβύτεροι, ὁ πρεσβύτατος, ορρ οἱ νεώτεροι ΠΠεβ. 1805 ΡΥ, 16. 
τὰ τῶν πρεσβυτέρων ἔκγονα ἀτελὴ Πη16. 1885 029. πρε- 

Ρββ. 18386512 τϑοῖθ ἴῃ ὑπάρξαι ταυϊανὶς ΨΔΒ]θ6η). --- ὃ σβύτεροι γινόμενοι μᾶλλον νῶν ἔχομεν πλδ. 955 Ῥ22. τὸ 

πρακτέος. περὶ τὼς πράξεις πιὸς πρακτέον αὐτάς, α πρα- 
κτέον τὰ τοιαῦτα Ηβ2. 1108 "80. δ15. 1128 522. ἐδέτερα 
πρακτέα ΗἨλ15. 1128}24. --- πρακτός. τὸ πρακτὸν ἐν- 
δέχεται ἄλλως ἔχειν Ηζ6.1140}8. ΨΎΙΟ. 438.29. τὸ 

πρεσβύτερον ἢ τέλειον τῷ νεωτέρυ ἡ ἀτελῶς ἡγεμονικωτερον 
Πα12. 1269 08. 2. 1252 ῬΡ21. τιμιώτατον τὸ πρετβύτατον 
ΜΑΒ. 988 088. οἱ πρεσβύτεροι ἢ παρηκμακότες ποῖοί τινές 
εἰσι τὸ ἤθη Ῥβιϑ8. --- τῶν σοφῶν ᾧ πρεσβυτέρων (ἱ 6 ἀρ- 

πρακτὸν διχῶς λέγεται, ὃ ἕνεκα πράττομεν ὁ τὰ τύτων 3: χαίων) τινὲς ὠήθησαν ηεα4. 1215 528. 
ριν πραττόμενα ἡεα. 1211 386. τὰ πρακτὰ τῶν καθ᾽ 
ἀπο ᾧ τῶν ἐσχάτων Ηζ12. 1148 588, 856. ΨΎ10. 488 
417. πρακτόν, ἀϊδὲ ποιητόν Ηζ 4. 1140 52. 2. 1189 58. 
ημαϑ5. 11975111. τῶν πρακτῶν τὰ μὲν [εἰς τα] ἀναγκαῖα 

πρεσβύτης. ὅθ᾽ οἱ πρεσβῦται ὥθ᾽ οἱ στρυφνοὶ φιλικοί εἰσι 
Ηθ6. 1167}14., οἱ πρεσβῦται ἀσθενεῖς τὰ ὄμματα ψα4. 
408}21. πλα2δ. 959 588. οἱ πρεσβῦται τρέμωυσιν πιαθ2. 
906 .412. λέοντες ὅταν πρεσβῦται γένωνται Ζιι44. 639 "28. 

ὰ χρήσιμα, τὰ δὲ [εἰς τὰ] καλα Πη14. 1888582. ἀρχὴδο --- ξωκράτης ὁ πρεσβύτης ἡεαδ. 1218 "8. ἡμβ6. 1200 }25. 
“« Ἂ 

τῆς κινήσεως τὸ ἐν τῷ πρακτῷ διωκτὸν ἢ φευκτὸν Ζκχ8. 
101}84. τέλος τῶν πρακτῶν ὃ δι αὐτὸ αἱρώμεθα, τὸ 
ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν (εἶν τὸ πρακτὸν ἀγαθόν) 
Η.1. 109419. 2. 1096 16. ὅ. 1097 328. οὗἩ ΜκΙ. 1089 

488. τὸ πρακτὸν ὠγαθόν ΨΎΙΟ. 488 328,16. πρακτὰ ἀν- 8δ 
βρώπῳ ἡεαΊ. 1211.381. τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν, δι’ αὐτῶν, αὐτῷ 
πρακτά Ηγδ. 1112.381, 84,582. τῶν πρακτῶν τίνες συλ- 
λογισμοί Ηζ18. 1144581. τὸ αὐτὸ τὸ πρακτὸν ἢὶ τὸ προ- 
αιρετόν Με1. 1026 Ῥ24. ἡ τῶν νοητῶν φρόνησις ἢ ἡ τῶν 
πρακτῶν αἰ]. 481 58. 4 

Πράτυς ΡΎ11. 1418 57. ππ 
πραὔΐνεσθαι, ορρ ὀργίζεσθαι Ῥβ8. 1880 46, 1. (τὰ ἄγρια 

ζῷα) πρὸς ἄλληλα πραὔνεται διὰ τὴν τῷ ποτῶ χρείαν Ζιθ 
28. 006 }28. 

πράυνσις, ἀοῦ Ῥβϑ. 1880 38. « 

πραὕντικός, τὰ πραῦὔντικα (πραῦνοντα ϑρᾳὶ ψἈ]η) Ρβϑ8. 
1880 3581. Ν 

πραῦς. ἤθει πραεῖ, ορρ πικρῷ ρ88. 1446}17. πραέος σημεῖα 
48. 808.524-27. νῶν 

πρέπειν. Θχο6]]6γα, φά. 809 518. -- πρέπον ἐστί ὁ Ἰῃ ΠΎῚ.Τ. δ0 
1288 825. ταύτον ἐστι τὸ καλὸν χὶ πρέπον τεῦ. 185518. 
τὸ πρέπον κατ᾽ ἀξίαν ἐστίν, ἐν κόσμῳ ἐστίν ηεγθ. 1288 
ν7, .84, δαπανη ἐν μεγέθει πρέπυσα ΗδΆ. 1122 528. μα- 
λιστα πρέπυτα ἡ ἐκείνων μάθησις κι. 891 57. --- τὸ πρέπον 
τὴ λέξει πόθεν γίγνεται ῬΎΤ. 2. 1404 4, 18. --- πρεπόν - δδ 
τῶς δαπανᾶν Ηδδ5. 1122 Ρ28. πρεπόντως χρῆσθαι γλώτταις 
ποῦ. 1458954. πρεπόντως τῷ πλύτῳ παρασκευάσασθαι αἶκον 
Ηὸδ. 1128 36. πρεπόντως ἔχειν τινὶ πρός τι Πη11.1381418. 

πρεπώδης. κάλλιστον ἢ πρεπωδέστατον Ἠδ4. 1122 "8. σε- 
μνότερον ᾧ πρεπωδέστερον τὸν θεὸν ἀνωτάτω ἱδρῦσθαι καθ. 60 
898 6. 

πρεσβυτικός. ἐν τοῖς στρυφνοῖς ἢ πρεσβυτικοῖς ἧττον γί- 
νεται ἡ φιλία ΗΘΊ. 1158 32, “6. 115714. 

πρεσβῦτις. τῶν γυναικῶν αἱ πρεσβύτιδες πιά. 891 “21. 
πρήθειν. πρῆσεν (Ηοπι Α 481)" ᾿Αριστοτέλης φησὶν ὡς κινί- 

α ὀνόματα γράφει ὁ ποιητής 129. 1500 "28. 
πρηνής. τί διαφέρει κοίλην ἡ ὑπτίαν ἢ πρηνὴ τὴν περιφέρειαν 

εἶναι ὦ κυρτήν μα18. 850511, πρηνῇ ᾧ ὑπτίαν κινεῖν (τὴν 
χεῖρα) πνῖ. 484 529. πρηνεῖς ἢ ὕπτιοι πίπτυσιν οἱ μεθυ- 
σθέντες ἢ 101. 1494]. 

πρηστήρ. 1. περὶ κεραυνῶν πτώσεως ἢ τυφώνων ᾧ πρηστή- 
βὼν μα]. 889 54. πρηστήρ ἀοῇ μγ1. 8511 316. κ4. 839δ524. 
περὶ πρηστῆρος μγΎ1. β9. 869510. πρηστὴρ χθόνιος κ4. 395 
410. --- 2. σπείραμα πρηστήρων ἥ τινων ἄλλιων μεγάλων 
ὄφεων θ180. 848 581. (Οοϊαθεν Ῥχδβίαγ, Ὀίοβο δὰ ϑργοηρεὶ 
ΠΤ1, 615. 1μοῃ2 Ζοο] ἃ τ ἃ Βὔῃ 469.) 

Πρίαμος ΗἨα10. 1100 38. Ργ1 4. 1414 038. 15. 1416 "8. ἰπ 
γουβὶ δυ8 οχ [1446 4]]δ018 Ηη1. 1145.321 (2 258). Ραθ. 
1362}86 (Α 255), 1868 26 (Β 160). ἐν τῇ τῇ Πριάμι 
ἐξόδῳ Ζιι82. 618 526. ἐν τῷ Τεύκρῳ (ϑορβοοϊί8, οἵ Νεὶ 
ἔν ἰτρ Ρ 204) ΡΎ1 ὅδ. 14161. --- Πρια μικαὶ τύχαι Βα11. 
1101 58. 

πρίειν. ἔργον τῷ πρίειν διαίρεσις τοιαδί Φβ9. 200 "6. 19. 
886310. 

Πριηνεὺς ἸΞάλαρος Βίαντι ἐφιλονείκει Υ 65. 1486 584. Πρι- 
ἡνέων πολλὲς ὑπὸ Μιλησίων ἀναιρεθῆναι 6 584. 1560 δ43. 
τὰς Πριηνείας γυναῖκας ὀμνύναι τὸ περὶ Δρῦν σκότος [ 584. 
1566 44. 

πριμάδες (Υ1 πριμάδιαι, πρημάδες ῬΙΚ) κρύπτυσιν ἑαυτὰς 
ἐν τῷ βορβόρῳ Ζιθιδ. 59911 ΑυΌ. (ρτίτπιδάδο Ο΄Αξβθ, 
Ρυϊπιδάϊδο 56 8]15. οὔ Ὁ Π104. 51 682. ρα ὙΒαπῆβοβο᾽ 
Ἐ 892,2. οἵ ΑΖΙΙ 128,25.) 



, 
πριν 

πρίν, ποη δὰάϊϊα ραγτὺ ἀν, ο οοηϊπποίϊνο δοτίϑιϊ Ζιβ 2. 601 
59. πρὶν ἥ ς σοπϊαποίϊνο δογίδυϊ, ἢοη δἀάϊία Ραγί ἂν Ζιγ11. 

δ18.3830. Πὸ4. 1291 320. η17. 13836}21. ΜζΊ6. 1040 89 
((π46 ργοθαθῖ]θ δβϑὲ, ρτὸ πρὶν ἢ πιστεύσυσι ΠΕῚ1. 1814 
418 δβοτίδομάυπι 6886 πιττεύσωσι). --- πρὶν ἤ α ἰηβηΐθνο 
Ζωγδὅ. 668 385. οὗ Εὐοκοη 1 δ-8. 

Ρεϊηεὶρία τα δοηὐγϑαϊοιϊοηΐβ αῇδγίαν ε12. 21 "8, 17. 14. 24 
59. Αα486. 51 "20. β2. 5815, 32. Ὑ11. 171 3410, 80. 82. 
88Ὁ1. τβτ. 118 322. ζθ6. 148 Ρ15. θὅ. 169 "82. ι2ὅ. 180 
426, οχρ! !οαΐὰν Μγ8-6. ρῥτἰποϊρίαπι Θχο]αβὶ ἰθυοδ ἀογίασν τὸ 
ΑὙΣ. 11 3414. 4. 183 "28, οχρ!οαῖυν ΜΎΤ. ᾿ 

πρῖνος (ΠοὉ Ρτο] 177). τιὺς πρινυως ὑφ᾽ αὐτῶν κατακόπτεσθαι 
Ργ4. 140134, οἵ Περικλῆς Ρὶ 582 81. (Θυθτγοὺθ ἰἰὸχ σοὶ 
οοροϊογα ἢ ϑργθηροὶ ἢ τοὶ ἃ 1108. ΕἾΔΑΒ 251. ],δηρ- 
Κκανϑὶ 96. μοάϊθ τὸ πρινάρι, πυρνάρι, ροίαϑβῃ, ρτόν Ηεὶά- τὲ 
ταῖθῃ 18.) 

πριονωτός. τῷ κρανίν τὸ πριονωτὸν μέρος ῥαφὴ καλεῖται 
Ζιγ1. 516 416. 

πρίσις. ὑχ͵ ἡὶ πρίσις τὸ πρίονος χάριν γέγονεν, ἀλλ᾽ ὁ πρίων 
τῆς πρίτεως Ζμαδ. 645 017, 18. 

πρίστις (Υ] πριστης) Ζιζ1 2. 866 58. (οΓ Βαϊέιμδμη [μοχὶϊο- 
δὺ8 1108 οὐ Κὶ Βἰϑὺ 11 ρἰβοίατῃ 129. 5 1451 οὕ ἴῃ Ἰοχῖθο 
ὅτ 8 Ὁ. ϑδ]η)δ8 θχϑνῦ Ρ] 7188. Ββπὶ δὰ Οὐἱ Ὁ 678. ἴοτὶ 
ϑαυδ]υβ ρτίβοϊβ νοὶ Ῥυίβϑι18 Αηθαθόσγατ ΜΏ]]οΣ οὐ Ηθη]θ 107. 
Κι 145, 1. 8ι. (τ. ΜΏ290. ΑΖΙ1147,97.) 4: 

πρίων. τὸν πρίονα ποιόν τινα ὁεὶ εἶναι ἕνεκα τῷ ἔργυ Φβϑ. 
200 410, 28,5. πρίων ᾧ τέχνη (ὀχοπιρίαπι ὀργάνε ᾧ ψυ- 
χῆς) η6η10. 1242 218, οΓ τγϑ. 11814. ὁ πρίων ἰ δὲιαι- 
ρεῖται εἰς πρίνας ΟγὙ8. 801581. ὁ πρίων τῆς πρίσεως 
χάριν Ζμαῦ. 646 011. ε β71. 6562 "14. πρίων ξύλινος ὁμω- 80 
γυμως μ512. 390518. Μη4. 1044 328. ῥινᾶν ἡ χαράττειν 
τὸς πρίονας ακ808 38. πρίων΄ ἀκονώμενος φρίττειν ποιεῖ πζδ. 
886 Ρ10. λεϑ. 964 087. 

πρό. Ἐποκθη ΠΠ 14. 1. ἀθ Ἰοοο. κεῖται πρὸ τῷ ἐγκεφαλυ. πρὸ 
τῆς κοιλίας ΠῚ Ζμὸ 18. 698 325. ὅ. 618 ν8δ, 679 86. β1ὅ. 85 

658 518. γ14.61422, 24 αἱ, πρὸ ὀμμάτων, οἵ ὄμμα 
Ρ 509080. --- 2. ἀδ ἰδιιρογθ. πρὸ τῶν μεγάλων σεισμῶν 
μββ. 861529,}8 4]. πρό αὶ ραοποὶ ἱπβηϊῖν!, πρὸ τῦ μαχε- 
σθαι, πρὸ τῶ τίκτειν βἰπι Ζιὸ 9. 586 .321. ζ17. 5711 38. 18. 
512 082. 20. 5147. 618. 598 "28. ιδ. 611 25. ἡμα 17. 40 
1189 3288. β6. 1202}15 (πρὸ τῷ ἀκῦσαι, οἵ πρὶν ἀκῦσαι 
Ηη1. 11.49.27). πρὸ τῷ ζιβον ἢ αἴσθησιν εἶναι ΚΊ. 8.58, 
10. οὗ ρ81.1438424. πρὸ τῷ ποιδ. 1454}8.18. 1468 
417 (βθὰ πρῶτον Α“ ΨᾺ]). Ζικά4. 686 328. 0β1851 "16. --- 
πρὸ ὃν)ο ἢ τριῶν ἡμερῶν (ἰ 6 ἀυοθυβ γ6] ὑσῖδυβ ἀϊθθυβ δηῦθ) 4ς 
Ζιι40. 625510. --- 8. πρό βἰρηϊβοαῦ ργϑϑίδστὶ δἰψθγὶ α]τθ- 
τασα. ὁ ουλος υἱσπεὲρ ὄργανον πρὸ ὀργάνων Παά. 1258 088. 
ἔστι γὰρ (ἡ χεὶρ) ὡσπερεὶ ὄργανον πρὸ ὀργάνων Ζμδ]10. 
θ81.821. ὀῆλος πρὸ ὀύλι, δεσπότης πρὸ δεσπότυ ΠαΊ. 
1255 029, οἵ παροιμία ῥ 510 528. --- τὼ ὁὲ πρὸς τῷ ζὴν 0 
᾿αἴσθκτιν ἔχιντα πολιιμορφοτέραν ἔχει τὴν ἰδέαν, ᾧὶ τύτων 
ἕτερα πρὸ ἑτέρων αἴλλον Ζμβι10. 656 535. --- 4. ἐογπιαϊδθ. 
πρὸ δῆ, οἵ ἑόδος ρ. 490 3571. πρὸ ἔργυ, οἵ ἔργον Ρ.286 39. 
προέργν οπίαποῦίπη βογίρύυπι Θχμθοῦυν Ζμγ14. 6142, 
ΟΥ̓ πρηργ"- 

προαΐγγειν. εἴ τις σημφύσας τιὺὶς ἄνωθεν ὀδόντας χωρὶς ἢ τὺς 
κατινθὲν προχΎχγοι μῆκος ποιήσας ἀμφοτέρωθεν εἰς στενόν 
Ζμβιβ. 659 "26. -- ὅταν (ἡ θάλαττα) μηκέτι δύνηται τὰ 
ἀπόγεια ποοΐίγειν πκτά. 940}19, προαΐγειν τινὰ εἰς ὀργήν, 
εἰς γελνιγα Ῥα]. 18δ4 525. γῖ4. 1415 3817. εἰς πάθος ὑπὸ 60 
τῷ λόγυ πόοαχθνναι ΡαὩ. 1856 .314. προήχθη εἰπεῖν Φβ2. 

6088 

19481. κθ. 397}17. πιη2. 916}22. ὁ νομοθέτης προάγε- 
ται τὰς πολίτας παῖδας ποιεῖσθαι Πβ9. 1270 Ν2. οἱ ἐπιεικῶς 
τοῖς ἔθεσι προηγμένοι Ἠκ10. 1180 48. --- τα φυταὶ προάγει 
καρπός, φύλλα, σπέρμα ᾧταά. 819 38. 5. 820 Ῥ1δ. 6. 821 
42, προάγειν τὰς τέχνας ἐπὶ μικρόν τι τιϑ4. 188 Ρ29. οἵ 
ποά. 1449 518, 1448 28. προήγαγεν αὐξων εἰς τὴν νῦν 
δημοκρατίαν Πβ12. 1214510. τὰ μαθήματα προήγαγον 
ΜΑ5. 985 "24. προάγειν τὰ καλῶς ἔχοντα τῷ περιγραφὴ, 
Β΄ διαρθρῶν, ἀναγράφειν Ηα7. 109822. προάγειν τὸν λέγον 
ἡεβ8. 1224 38, οχηΐδβο μος οὐϊθεῦο γϑὶ 4]1ο χυοὰ ἔδοὶ]6 
οορί δίΐομα δἀάϊξυς προάγειν νἱἀϑίαγ ἰηὐτγΑὨδΙ ὑἱσατα 6886, ἱ 4 
προϊέναι: εἰ μηκέτι προάγειν δύναται ὁ ἐρωτῶν τθ10. 161 
48, 4. προάγειν ἐκ τῶν ἀσαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα 
Φῷα!ϊ. 1841. προαγαγῶσιν ἔσται φανερέν Πγ12.1282"85. 
οὔ θ58. 1889 .518. ποά. 1448 028. 0β1851 "18. 

προαγορεύειν. προενίστασθαι ᾧ προαγορεύειν τι18. 114 "80. 
προενστατέον ᾧ προαγορευτέον τι] 1. 118 021. ἡ ψυχὴ προ- 
μαντεύεται ᾧ προαγορεύει τὰ μέλλοντα 12. 1415 Ρ44. --- 
ὁ βασιλεὺς προαγορεύει ἀπέχεσθαι μυστηρίων ἔ 385. 1543 
828, 39. 

προαγόρευσις. τὰ ὕστερον, ἃ δεῖται προαγορεύσεως ἢ ἀγ- 
γελίας πο15. 1454 Ρὅ. 

προαγωγεία Ἠεῦ. 1181 51. 
προαϑικεῖν. μὴ παροξύνεσθαι τοῖς προαδικήσασιν ρ8.1425}8. 
προαιρεῖσθαί τινας ἐκ τῷ πλήθυς Πδ14. 1298 "21. --- προ- 

αἰρᾶνται τὴν αὐτὴν κατάστασιν ΠΕῚ. 180111. ταύτην 
προηρήμεθα τὴν σκέψιν Πη2. 1824 321. ἔτι ὧν προειλόμεθα 
δύ ἔστιν εἰπεῖν ἨζῚ 2. 1186}15. ΠΕῚ. 1801 819. προηρεί- 
μεθα ζῳν λαβεῖν εἴδη Πὸ 4. 1290 "26. ὁ δυνάμενος Ὁ προ- 
αἰρέμενος ἄρχεσθαι ἢ ἄρχειν ΠΎ18. 1284 52. --- τῷ προ- 
αἱρεῖσθαι τἀγαθὰ ἡ τὰ κακὰ ποιοί τινές ἐσμεν Ἠγ4. 1112 
42, τῷ προαιρεῖσθαι γὰρ ὁ ἄδικος ἄδικος Ῥβδ. 1882 486. 
προελόμενοι, Βγῃι προβυλευσάμενοι, ἀϊδὲ ἑκόντες ΗΕ10.1185 
59,10. Ῥα10. 136811. προαιρεῖσθαι." ορρ φεύγειν ποθ. 
14560511. ΗκΙ. 1172 525. δβεὰ οἵ αἱρεῖσθαι οὐ ΜᾺ] Ῥοοὲ 
Ἢ τ. --- τβοῖου παλιλλογήσομεν προαιρέμενοι ρ21. 1488 
082 (οῇ προαίρεσις Θχίτ). --- προαιρετόν, ἀἰβὲ βυλευτόν 
Ηγδ. 111858. ἀο τὸ προαιρετὸν βυλευτὸν ὀρεκτὸν τῶν ἐφ᾽ 
ἡμῖν Ηγδ. 1118510. ταὶ προαιρετὰ αὶ ἀπὸ διανοίας ῷβδ. 
1912. τὸ αὐτὸ τὸ πρακτὸν ᾧ τὸ προαιρετόν ΜΕ1. 102 ὅ 
ν44, προαιρετὰ τίνα Ῥαθ. 1868 419. εἐθὲν γεγονὸς προαιρετόν 
Ηζ2. 1189 "6. 

προαίρεσις. περὶ προαιρέσεως Ηγ4-1. γεβ10. ἡμα 11-19. 
πόθεν ὠνόμασται Ἠγά. 1112 317. ηεβ10. 1226 7. ἡμαῖ7. 

[1189512. ἀοῦ ἡ προαίρεσις ὧν εἴη βυλευτικὴ ὄρεξις τῶν 
᾿ ἐφ᾽, ἡμῖν Ηγδ. 1118.310.. ζ2. 1189 328. ηβ10. 1226}17. 
ἡμαιϊ. 1189 "81. ἥ ὀρεκτικὸς νῶς ἡ προαίρεσις ἢ ὄρεξις 
διανοητική Ηζ2. 1189 Ῥ4, πράξεως ἀρχὴ προαίρεσις (οἴ ἡ 
προαίρεσις ἀρχή, κιριον ΜὸὩ. 1018 521. 11. 1018 525. θ6. 
1048511. διὰ προαιρέσευις ἀρχήν ἨΕ10. 1184 320), προ- 
αἱρέσεως ἀρχὴ ὄρεξις ὶ λόγος ὁ ἕνεκα τινος Ηζ2. 1189 381, 
82 (οἴ τῶν ἕνεκά τὰ τὰ μὲν κατὰ προαίρεσιν τὰ δ᾽ καὶ 
κατὰ προαίρεσιν Φβ5. 1968}18). τὰ κινῶῦντα τὸ ζῷον δια- 
νοια ἢ φαντασία ἢ προαίρεσις ᾧ βώλησις αὶ ἐπιθυμία" ἡ 
προαίρεσις κοινὸν διανοίας ἢ ὀρέξεως Ζκθ. 100 18, 28. οοπὶ 
πρᾶξις αὶ προαίρεσις Ηα1. 1094 32. ὅ. 1097521. ἡτγθ. 1288 
482. οοπὶ ὁρμή: παρὰ τὴν ὁρμὴν ᾧὶ τὴν προαίρεσιν Μὸ δ. 
1016521. οοηΐ διανοια, δἰπι: παρὰ τὴν προαίρεσιν ᾧ τὴν 
διάνοιαν Ἠηθ. 1148 59. ἡ προαίρεσις ἐκ ἄνευ διανοίας Φβδ. 
197151. Μκβ. 1066 382. κινεῖν τὴν διάνοιαν παρὰ τὴν προ- 

, Ἢ , - Ν " 
αἰρεσιν Ζμγτο. 678 356. ἐναντίον τῇ κατὰ τὴν προαιρέσιν 
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κινήσει αὶ κατὰ τὸν λογισμόν Μὲὸδ. 1016.588. κινεῖ καὶ ψυχὴ 
τὸ ζῷον δια προαιρέσεως τινος ὺ νοήσεως ψα 8. 406 νῳ δ, 

ΟΡΡ σύμπτωμα. τύχη Ῥαϑ. 1861}25. οὁρρ παθος: ἐ διὰ 
προχιρέσεως ἀρχήν, ἀλλὰ διὰ παθος Ἠε10. 1184 320 (ἀϊδὲ 

πρέβατον 

ἄρχεται (Γοργίας τῇ ἐγκωμί») Ῥγη14. 1416 32. 
προανακρίνειν, ΟΡΡ κρίνειν Ηδ14. ,.5298.581. 
προαναλίσκεσθαι. πολὺ ὕδωρ. ὥστε διαρκεῖν καὶ ἢ μὴ προ- 

αναλίσκεσθαι πρὶν ἐπελθεῖν τὸ ὄμβριον πάλιν μα18. 849}11. 
ἐπιθυμία Ηγ4. 111112. ΕΗ 1. 1241 520,18, 26). ἀϊδὲ 6 προαναφέρεσθαι. τὸ θερμὸν προαναφερόμενον τῇ ὑγρῷ πιδ4. 
δύναμις (οὔ ἰαῖτα ἀθ προαιρέσει οἱ ἔξει): ἐκ ἐν δυνώμει ὃ 
ἀλαζών, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει Ἠδ18. 1127 14. διαφέρει 
ἡ φιλοσοφία τῆς μὲν διαλεκτικῆς τῷ τρόπιν τῆς δυνάμεως, 

τὴς δὲ σοφιστικῆς τὸ βιν τὴ προαιρέσει Μγ2. 1004 025. 

897 328. 

προανέρχεσθαι. φθήσεται καταβὰν τὸ προανελθῦν μβ8. 
856 026. 

προαποδεικνύναι. καθὼς προαπεδείξαμεν φτβ4. 826 39. 
ὁ γὰρ σοφιστικὸς ἐκ ἐν τὴ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐν τὴ προαιρέσει 10 προαποθνήσκειν τῶν τέκνων αἱρᾶνται τὰ θηρία Εη1. 1285 

Ῥαϊ. 1836518-21 (οἴ σοφιστικὴ προαίρεσις τι! ὃ. 172 011). 
τὸδ. 126 384, 86, 10. - ἡ προαίρεσις ἐκ ἔστι τῇ τέλυς 
ἀλλὰ τῶν πρὸς τὸ τέλος μα. 1189.31. Ηγδ. 1112}11, 
1118. 4.111] ΡΩ7 ὧρρ ᾿ βύλησις τῷ τέλυς). γεβ10. 
1226 9. ἡ προαίρεσις ἀναφέρεται πρὸς τὸ τέλος Ῥαβ. 1866 15 

.« 

. 415. ἡ προαίρεσις ποιὰ τῷ τέλει ΡγΙθ. 1417818. --- ἥ 

προαίρεσις ἀφ᾽ ἕξεως Ηθ1. 11571}81. πάντας ἐπαινῶμεν 
ψέγομεν εἰς τὴν προαίρεσιν βλέποντες μᾶλλον ἥ εἰς τα 
ἔργα, εἰς τὴν πρᾶξιν ΜΈβ11. 1228.12, 2,17. Ῥα18. 1814 

514, τῇ φύσει εὐφυής, τῇ προαιρέσει φιλόπονός τε ὰ δί- 20 
καιος οβι845 09, ἐν τῇ προαιρέσει ἡ μοχθηρία Ῥα18. 1814 
411. οἱ φαῦλοι κατὰ προαίρεσιν λέγονται τὸδ. 126 486 (οἴ 
ΒαΡΓΆ προαίρεσις. ἀϊδὺ δύναμις). πονηρὸς δ᾽ {: ἡὶ γὰρ προ- 
αίρεσις ἐπιεικὴς Η11. 1152 217. τὴν προαίρεσιν ὀρθὴν ποιεῖ 

884. 

προαπολείπειν. ν᾿ προαπολείπεσιν (αἱ περιστεραὶ) τὴν κοω- 
νίαν, πλὴν ἐὰν χῆρος ἢ χήρα γένηται Ζι1. 612 88. ὅσοις 
τόποις μικραὶ αἱ ἐπικρεμάμεναι συστάσεις τῶν ὀρῶν, τότυς 
προαπολείπει (σὲ ὕδωρ) μα14. ἀὁ52 811. --- ἐὰν μὴ προ- 

απολιπόντες τὴν πρᾶξιν, περὶ ἧς ἂν ἐγχειρήσωμεν λέγειν, 
πάλιν ἑτέραν ἐξα γέλω μὲν Ρ81.148881. 

προαπορεῖν. δῆλον προαπορήσαντι πριῦτον Αδ19. 9919. 

μα18. 849518 (ἰάοπι ἕογὶ ς Ἵοοὰ Ε' βογδϑαάμπι μβ8. 851 
26, ἀπορῆσαι ΒΚ). τῷ προηπορηχότι δῆλον Μβ![1. 9952. 
λέγομεν (λέγωμεν) προαπορήσαντες γεβ11. 1221}19. 
προηπορημένον, ὉΡΡ προευπορημένον ΦΟΙ1. 208585. 

προαποτίκτυσιν ἀράχναι εἰς αραχνιον Ζιε21. 551. 

προαποφάναι. προαποφῆσαι τὸ τόν τι 19. 1711 419. 
ἡ ἀρετή. ὴ φρόνησις Ηζ18. 11π 4 420, 1145 84. τὴς ἀρετῆς 3: προάρχεσθαι. μάχεται ὰ τῷ ἀετῷ ὁ κύκνος αὐτὸς μάχης 

ὸ τὸ ἥθυς ἐν τὴ προαιρέσει τὸ κύριον Η916. 1168 328. ἡ 

προαίρεσις τῷ ἀγαθῷ ὼ κακῷ διαιρεῖται ἨΗγ4.1111 584. 
ἡ προαίρεσις δοκεῖ μᾶλλον τὰ ἤθη κρίνειν τῶν πράξεων Ηγά4. 
1111 ν6. ἕξει ὁὲ ἦθος ἐὰν ποιῇ φανερὸν ὁ λόγος ἢ ΟῚ ἡ πρᾶξις 

μὴ προαρξαίμενος 268. Ἴ526 586. 
προασκεῖν. τὴν ἔξιν προήσκησαν ἡμῶν Μα!ὶ. 998 "14. 
προαυλεῖν. τῶτο προαυλήσαντες συνῆψαν τῷ ἐνδοσίμῳ Ργ14. 

1414 28. 

προαίρεσίν, τινα ποιὅ. 1454 518. ΡβΩ21. 1895"14. δεῖ (ἐν τῇ 80 προαύλιον. προοίμιον ἀρχὴ λοόγυ, ὅπερ ἐν ποιήσει πρόλογος καὶ 
γνώμη) τὴν προαίρεσιν συνδηλῶν Ρβ21. 1895521. μὴ ὡς ἀπὸ 
διανοίας λέγειν ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ προαιρέσεως Ργιθ. 14118324. 

ΨῈΙ ΒρΓ118.--- κατὰ προαίρεσιν, παρὰ προαίρεσιν Ἠη9.1151 
47. 6. 1148.29. Μδδ. 1015 527, 38. Φβ5. 196018. Πγ9ϑ. 
1280 "84. ἐκ ἐκ προαιρέσεως (σκαρδαμύττει), ἀλλ᾽ ἡ φύσις 86 
ἐποίησε Ζμβ13. 6571. --- προαίρεσις ὁ 56ῃ οδΐ, ἡ Ζρο- 
αίρεσις τὸ συζὴν ΠΎ9. 1280 039. ἃ σθὴ βυδὶ, κατὰ τὴν τῷ 
Μενάρχν προαίρεσιν ΠγΎ16. 1281 "82. (συμβαίνει τὐναντίον 
τῷ νομοθέτῃ τῆς προαιρέσεως Πβ9. 1211 482.) πρὸς τὴν 

ἐν αὐλήσει προαύλιον Ργι14.1414 "20. 
προβαίνειν εὐθέσι τοῖς σκέλεσι, μικρόν δβἰα) Ζιθ 24. 604 "5. 

ε19. 551 Ὁ. Ζμδιο. 86806581. πάντες ἑστῶτες προβεβή- 
κασι τὰ ἀριστερὰ μᾶλλον Ζπά. 106571. -- ἐκ τύτιυ (τῆς 
τὸ ἀγαθ ἰδέας) προβὰς ὑπὶρ τῶν καθ᾽ ἕκαστα ἐρεῖ ἡμα]. 
1188 589. τύτυ μὴ πέρα προβαίνειν Πζά. 1819 δ14. ἐπιροῖϑ 
ᾧὶ τῦτον δὴ τὸν τρόπον εἰς ἄπειρον προβαινέτω Φη!. 242 
428. --- αἱ διαφοραὶ προβαίνυσιν ἐν τῷ τόπῳ τύτῳ ται. 
815.085. 

προαίρεσιν τὴς πολιτείας Πβ9. 1269 018, οὗ πρὸς τὴν ὑπό- «ἡ προβάλλειν. 1. Ρτορτῖο, ἵππος ἄμφω τὰ δεξιὰ προβεβληκώς 
θεσιν 1969 582. --- προαίρεσις "ἃ ,υοὰ ἀϊδραϊαμίοιὶ δ) οὶ 
Ῥτοροϑίδαμα ο86᾿, τέλος ἔχειν οἰητέον τὴν προαίρεσιν Ηκ10. 
1179 .285. μαι. 3899. γένοιτ᾽ ἂν ἡ ζήτησις κατὰ τὴν ἐξ 

ἀρχῆς προαίρεσιν Ηα18. 1102 3518. --- τοὶ ἐκ προαιρέσεως 

ἀναμιμνήσκειν τί ἐστιν ρϑι. 1484 5"8-8. 
προαιρετικὸς ὼ πρακτικὸς τῶν τοιύτων Ἠε14. 1187 "55. 

εὐχερὴς ὰ, προαιρετικὸς τῶν τοιύτων λόγων ΜΡ29. 1028 38. 

προαιρετικὸς τῇ πλεονεκτεῖν, καλῶν πραξεων ἃ] Πβ71. 1266 
587. ἡηεαδ. 1216 425. γῦ. 1288 381. ἕξεις προαιρετικαί 
ἡεβδ. 1222 381. ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική Ηβθ. 1106 086. 80 
ζῶ. 1139522. ηεγΥ1.1280327. μεσότητες προαιρετικαί ἨΕΎΪ. 
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ποδδ. 1460 Ὁ19. πάντες τὰ ἀριστερὰ προβάλλονται Ζπ4. 
1006. συστέλλειν ὰ προβάλλειν παντοὸαπὴ τοια τὴ ὅσα 
ἡ γλῶττα μαλιστ' ἂν δύναιτο Ζμβιτ. 960 824. ἧ μὴ προ- 

βέβληται τὸ ὄστρακον Ζμὸδ. 61921. τὰ φυταὶ προβάλ- 
λονται κλάδυς, φυλλα φταῖ. 821 δ17, 9. --- 2. πηρίδρβ, 
κατὰ τὸ μνημονικὸν παράγγελμα τίθεσθαι τὰ προβαλλόμενα 
εν1. 408 022, πρὸς τὴν ἀπορίαν, ἣν ζητῶσι ἡ προβαλλυσί 
τινες Πγ18. 1288 "85. προβάλλειν, ἀϊδὲ προτείνειν: ἐϑεὶς 
ἂν προτείνειε τὸ μηδενὶ δοκῶν ἐδὲ προβάλοι τὸ πᾶσι φανε- 
ρὸν ταῖο. 104 56. ἐξ ἐνδοξοτέρων ἀποὸεικνύναι τὸ προβληθέν 
τθιδ. 159 9. 

1228 524. 

προαισθάνεσθαι αι]. 486 "21. Χαίρυσι προαισθανόμενοι Ῥβ 
28. 1400 082. προαισθόμενοι ὼ προϊδόντες Ηη8. 1160 "28. 

προακέΐειν. ὐχ ὁμοίως μεγάλα φαίνεται τοῖς ἤδη προακη- 85 
κοόσιν ρ19. 1438 5839. οὔ Οα10. 2798. ὡς προαχήκοας 
Ἀ81. 1448 528. 

προαλγεῖν. ὅσαι γυναῖκες τὴν ὀσφὺν προαλγῶσι. μόλις τί- 
. κτυσιν Ζιη9. 580581. 
προαναιρεῖν. προανελιὼν ἃ ἐρῶσιν Ργ1717.1418 11. 
προανακινεῖν. δὲν προεξαγκωνίτας ὑδὲ προανακινήσας εὐθὺς 

προβατειος. τὸ προβάτειον γάλα Ζιγ30. 522 522. 
πρόβατον. τὸ τῶν προβάτων γένος, πάντα ὅσα ἥμερά ἐστι 

γένη ἡ ἄγρια ἐστιν Ζγεϑ. 188 55. βι. 140}19. Ζια!. 488 
"5 1. γοίδγίαυσ ἰμίον, τῶν τετραπόδων καὶ Χ ἐναίμων ὸ ζῳος ὅκων 
τὰ δισχιόῆ. τὰ μὴ ἀμφώδοντα Ζιβι. 49910. Ὑ21. 528 
45, 60. 6822, τὰ κερατοφόρα ᾧ ϑιχαλα Ζμγ1 4. 618 083, 
6141, τὰ στέαρ ἔχοντα, τὰ ποηφαγα Ζιγι1. 530.510, 
82. 8610. 696 418, τὰ πολύγονα, τὰ μὴ μεγάλα, ὕ μέγι- 

στον σῶμα ἔχοντα, τὰ βραχυβια πιθ1. 898 812. 6. 891)}ὅ. 
88. 898 084. --- α. δογρογῖα ἀθϑου. ἀσθένεια τῶν σωμάτων 
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πρόβατον 

πιβ. 891 11. τρίχες, ἔριον, τριχῶν χρῶμα Ζγεϑ8. 188 58,8. 
χθ.191584, 1980 (ν1560.,560). ἐκ περιττώματος πλείστυν 
ἡ τῷ ἀνθρώπα θρὶξ ἢ ἡ τῷ προβάτυ" αἱ τῶν προβάτων 
τρίχες ἐκ τῷ ἐπιπολὲς πεφύκασιν" πλῆθος ὼ πυκνότης τῆς 
τριχός" ὑκ ἔχει τρίχα ἑυάδα πι28. 898 Ρ7. 22. 898 "19. δ 
21. 898.218. 68. 898 584. δια τί αἱ τρίχες ὅσῳ ἄν μακρό- 
τεραι ὦσι, σκληρότεραι γίνονται; διὰ τί μαλακυΐτεραι ἀνα- 
φνόνται τιλλόμεναι πι28. 893 3836, 38. 22. 898 517. μαλα- 
κωτάτη Φ2. 8069. --- ὀιαφέρει τὰ κέρατα τῶν θηλειῶν 
αὶ τῶν ἀρρένων Ζμγ1. 662 38. οὗ πιϑ86. 894 Ρ28. μαλιστα 10 
διέστηκε τὰ ὄμματα πιῖδ. 892 Ρ14. ἀντὶ τῶν ὀνύχων ἔχει 
χηλάς, ὁπλάς Ζιβι. 49910. [241. 1522}88. ἔχυσι πλείως 
οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν ὀδόντας Ζιβ8. 501 Ρ25 Αὐδ. ἔχει ὀύο 
μαστὰὲς ἐν τοῖς μηροῖς ἡ τὰς θηλὰς ὀύο" τὰ ὄθατα" πρὸς 
τὺς τόκυς ἁλιζόμεναι μείζω τὰ ὥθατα καθιᾶσιν 2:81. 500 ιτ5 
424,11. 610. 896 "24. ἔχει πλείυς κοιλίας (μηρυκαζει), 
νεφρὲς ποίυως Ζμγ14. 614 07. (Ζιιδ0. 682 "2.) ΖμΎΙ2. 618 
588. 9. 671 8. ἐν τόπῳ τινὶ τὴς ἐν Ναξῳ Χαλκιδικῆς ἐκ ἔχει 
χολήν Ζια11. 49620. οἵ Ζμὸ. 6171 ΚΑ. Βοβδ Ατ Ἀ8 
382. στέαρ, τῷ πλνθει (στέατος) πολὺ ὑπερβάλλει, οἱ 30 
ζωμοὶ πήγνυνται Ζμγϑ. 6721, 3. Ζιγ11. 620310. τὸ 
αἷμα πῶς συνίσταται Ζιγβθ. 5166. γάλα" τὸ πρῶτον (γάλα 
τῷ ἀνθρωώπ) ᾧ ἁλμυρόν, ὥσπερ τοῖς προβάτοις" διὰ τί 
ἀμέλγονται πλεῖστον γάλα" τὸ περιγινόμενον τῷ περιττώ- 
ματος γάλα γίνεται πὰν ΖΙθ10. 896 522. ηδ. δ8ὅ 381. πιθ. 36 
891 Ὁ», 7. τὸ ἦρον τὸ τῶν θηλειῶν παχύτερον ἔτι ἢ τὸ τῶν 
ἀρρένων Ζιζ18. 518 318. --- ὁ. ϑοχυβ, οοἰἶδαδ, ρατίυβ. ἀμ- 
φότεροι Ζιειά4ά. 846 31. οἱ ἄρρενες Ζιβ8. 501 025. ε14. 545 
25. ζ18. 518519. ι8. 610 δ28, νοὶ οἱ κριοί (ν Β ν, δἀᾶθ 
Ζιει4. δ4654. ζ19. δ14 34. πι86. 894 028), ἡγεμὼν ν ἰη- 80 
ἤτα ΡΩ1. αἱ θήλειαι Ζιβ8. 501 28. ζ18. 518.518, νοὶ 
πρόβατον Ζιβ1. 500 .324,}11. Ὑ21. 528 36. ε14. 848 524, 
581. ζ18. 512 081, 518 325. 29. 518 "9. ηδ. ὅ88 381. 621. 
804 41. πι41. 896 "26, νοὶ καὶ μήτηρ Ζιζ19. 518 082, αἱ 
ἰσχύνσαι τῶν οἰῶν Ζιθ10. 698.581. τὰ ἔκγονα Ζιε14. 546 85 
46. ζι9. 51455. αἱ νέαι, τὰ νεώτερα, τὰ νέα πρόβατα 
Ζιει4. 548.55, 6. ζ19. 814 515. πι28. 8988, ἄρνες γῃ ν.-»- 
ἐπειδὰν ὡρα ἦ ὀχεύεσθαι, ἐπισημαίνει (τὰ κατα μήνια) πρὸ 
τῷ ὀχεύεσθαι" καὶ ἐπειδὰν ὀχευθῶσι. γίνεται τὰ σημεῖα (κα- 
ταμήνια, οἱ Α00), εἶτα διαλείπει μέχρι δ ἂν μέλλωσι τίκτειν" (0 
ὀχεύει ἃ ὀχεύεται, ἕως ἂν ζὴ, διὰ βίν Ζιζ18. 512 081. 19. 
578 580. ε14. 6461. ὀχενυσιν οἱ κριοὶ τὰς πρεσβυτάτας 
πρῶτον, τὰς ὁὲ νέας ὁ διυίκυσιν" αὐτοετὲς ὀχεύεται καὶ κύει, 
οἱ ἄρρενες ὀχειίασιν ὡσαύτως Ζιειά. 8484, δ45524. τὰ 
τὸ ἀἁλυκὸν ὕδωρ πίνοντα πρότερον ὀχεύεται" ὑπομένυσαι ἐς 
ὀχε"ίονται" ἐχ ὑπομένειν τὰς κριύς Ζιζ 19. δ14 "8,4. 49. 

518 59. --- ὁ χρόνος τῆς κυήσεως Ζγὸ 8. 169 "28, »σκεται 

ἐν τρισὶν ἢ τετταρσιν ὀχείαις. κύοντα πιότερα γίνεται ἣ 
ἐσθίασι μᾶλλον. κύει πέντε μῆνας Ζιζ 19. 518 "11,20. 18. 
613 525. ἂν ὕδωρ ἐπιγένηται μετὰ τὴν ὀχείαν ἀνακυΐσκει 50 
(ἀμβλίσκειῦ οἱ ΔΑ)" ἐὰν κύυσαι πλείας (βαλανυς) ἐσθίωσιν, 
ἐκβαλλυσιν" πότε ἐκτιτρώσκει Ζιε19. 518 "18 Αὐν. θ21. 
604 41. ι3. 610}85. --- τίκτει μέχρι ἐτῶν η΄, ἐὰν δὲ θε- 
βαπεύηται καλῶς ᾧ μέχρι ια΄, ῥτἰπιϊρατί8 Ταΐπορϑϑ ἔδίυϑ, 
τίκτωσι τὰ μὲν πλεῖστα β΄ ἐνίοτε δὲ ᾧ Ὑ ἢ (ἤδη δὲ ἡ δ6 

οοἀά, Ὁ 8 Βεηι ΡΙΚ) ὁ΄ Ζιε! 4. 546 081: 546 5ὅ. ζ19. δ718 

519. αὶ χαλεπὰ μετὰ τὸν τόκον πι85. 894 018. πολυτόκα 
Ζγὸ 8. 710.386. πολυτοκωώτερα τῶν μεγάλων πιθ. 891 Ρ9, 
διδυμοτοκῶσι διὰ τίνας αἰτίας" θηλυγόνα,, ἀρρενογόνα διὰ 

τὰ ὕδατα. λευκὰ τὰ ἔκγονα γίνεται ὺ μέλανα ἐὰν ὑπὸ τῇ 60 
-. ͵ " " Ψ ΕΒ ΝΣ 

τῷ κριῷ γλώττῃ λευκαι φλέβες ὦσιν ἡ μέλαιναι" ἐὰν ἀμ- 

πρόβατον ᾿68ὅ 

φότεραι, ἀμφότερα" πυρρὰ δ᾽ ἐὰν πυρραί" τῶν ποικίλων 
ποικίλαι αἱ γλῶτται Ζιζ19. 518 080, 82 δὲ, ὅ74 85. πλδά. 
968 585. ἄγονα, τέρατα Ζγβ. 148}19. δ). 169"14, 15. 
πο. τὸ τῶν προβάτων ἦθος, ἐνύπνιον, φωνή, ζωή. εὔηθες 
ὼ ἀνόητον, κακιστον, ἀπαθές, δειλότατον Ζιιϑ. 610»22, 24. 
πι21. 898 318. Φ2. 806 "8. --- ἐνυπνίαζειν φαίνονται Ζιὸ 10. 
586}29. --- ἴδιαι φωναὶ πρὸς τὴν ὁμιλίαν ᾧὶ τὸν πλησια- 
σμὸν (ὅσοι μαλακὸν ἄτονον φωνῦσι, πραεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ 
τας ὃις) Ζιδϑ. ὅ86515. Φ6. 818 "4, --- ζῇ περὶ ἔτη ι΄, 
τὰ δὲ πλεῖστα ἐλάττω" αἱ πρεσβύτεραι. τὰ πρεσβύτερα, 
αἱ πρεσβύταται, τὰ παλαιαΐ Ζιζ 19. 5818 028, 514 812. ε14. 
540 57, 4. πι28. 898 "8. --- ἀ. νομή, ποίμνη, ποιμνίον, ἡγε- 
μών, οἰκία, ποιμήν, αἰϊᾶ. αἱ νομαὶ αἱ πρὸς ἑσπέραν συμ- 
φέρωσι, τὴν νομὴν ποιῶνται προσεδρεύοντα ᾧ μονίμως, ἕρπει 
εἰς τὰς ἐρημίας πρὸς ὑδὲν Ζιθ10. 5896 529, 14. ι8. 610}24. 
λαμβάνει τὴν τροφήν, ἐσθίει, τροφὴ ἄφθονος Ζιγ11. 620 
ΣᾺ ζ18. 518 8525. 19. 513 021. 621. 6041. 10. 596 321. 

πίνει, ὕδωρ τὸ μετοπωώρυ τὸ βόρειον τῷ νοτίν ἄμεινον Ζιθ10. 
96.528, 28, οἴδ16. ὁεῖ ἁλίζειν Ζιζ19. 514 249. θ10. 696 
411, 19,24. --- ποίμνη, ποιμνίον Ζιζ 19. 518 ν26. θ10. 
596 519. --- ἡἤγεμων γρ 818 Ρά40. --- ἐν τὴ οἰκίᾳ συνθέωσι 
διὰ τὸ ἔθος ἐὰν ψοφὴ" διδαάσκυσιν οἱ ποιμένες τὰ πρόβατα 
συνθεῖν ὅταν ψοφήσῃ Ζιι8. 611 51, 610 084. ἐπιμελεῖται 
αὐτῶν. ἵν᾽’ εὖ πράττωσιν, ὥσπερ νομεὺς προβάτων Ηθ18. 
1161 514. ὁ ποιμὴν κινεῖ, ἐξελαύνει τὸ πρόβατα Ζιι8.610 
Ῥ26, Ὑ17. 5201. (ἕρπει εἰς τὰς ἐρημίας πρὸς δέν" μα- 
λιστα ποιεῖσθαι τὴν πορείαν κύπτοντα Ζιιϑ. 610 Ρ24. πι15. 
892 514.) θεραπεύονται καλιῦς, κείρονται, ἀμέλγεται μῆ- 
νας η΄ Ζιε14. 54582. θ328. 606 817. Ὑ21. 523 55. τί 
πιαίνει τὸ πρόβατα" παχύνεται Ζιθ10. 598 524, 16, 28. 
κακοθηνεῖν τὰ πρόβατα, ορρ εὐετηρία Ζιζ19. 514518. τὰ 
πρόβατα ὀρύττοντα τὴν γὴν ἔοικε σημαίνειν χειμῶνα, ἀνα- 
βαινόμενα δὲ τὰ αὐτὰ πρωὶ χειμῶνα ἑμολογεῖ ἢ 241. 1522 
058. πολέμιον ταῖς μελίτταις, οἱ λύκοι σφαζυσιν αὐτά 
Ζιι40. 621 "6. 6. 612 2. θύειν πρόβατα ΗΕε10. 1184 Ρ22. 
ὁπότε διαπορευομένῳ προσενέγκοι τις πρόβατον ἥ μόσχον 
οβ1848 "19. --- 6. πιοιδὶ. ἀσθένεια ΖΙθ10. 696 51. οἱ ἔμ- 
πειροί φασι, σχεδὸν ὅσαπερ ἀρρωστεῖ ἄνθρωπος ἀρρωστήματα, 
ἢ ἱππὸν ἀρρωστεῖν ᾧὶ πρόβατον" ἀπόλλυνται καταλειπόμενα" 
λεπτύνησιν αἱ ὁδοὶ κὶ αἱ ταλαιπωρίαι Ζιθ84. 8604 Ρ21. 10. 
5696.580. ι8. 610 Ῥ27. γίνεται περίνεφρα τάχιστα τῶν ζῴων 
τὰ πρήβατα πάντων Ζμγϑ. 672 08. οὗ 328, 81. ΖΙΎἃΤ. 520 
482 Αυῦ, 838. ἤδη ἢ ὁ τῆς ξηρᾶς τροφῆς πήρος συμπεφυ- 
καὶς γέγονε, δὐγοβία δηὶ Ζγὸς. 1718 326. ἔχει κρότωνας, 
ἱππηαηἶδ ροάϊοα 8, ονἱατλ ἃ Ἰὰρῖ8 ἱπιθγοιηρίαγαμη ἰδηΐοῖο 
ΡΘάϊοι!! ρίρηυπίαν Ζιε81. 51.516. 610. 5907, --- Ν ἀϊ- 
διἰπρυυπίαγ: τὰ περὶ τὴν Αἰθιοπίαν πρόβατα, ζὴ ᾧ ιβ΄ ἢ 
ιγ΄ ἔτη" ἐν Αἰγύπτῳ μείζω ἢ ἐν τῇ 'Ἑλλαδι" ἐν ἸΞυρίᾳ 
τὰς ὠρὰς ἔχει τὸ πλάτος πήχεως" εὐχειμερώτεραι αἱ πλα- 
τύκερκοι οἷες τῶν μακροκέρκων ᾧ αἱ κολέραι τῶν λασίων 
(ΥἹ δασείων, δασέων 8, δασειῶν ΡΙΚ) Ζιζ 19. 5813 028. 28, 
606 528,18. 10. 5964 (Ονίβ ρ]δίγαγα οἴ Ηδγίπδπη, Αἢ- 
ΠΔΙΘυ ἀν ᾿δπάνί τι μβομαῖς ΧΙΙ͂Ψ 12). δυσχείμεροι καὶ αἱ 
ὅλαι Ζιθτο. 5968}5, 6. Ζιι8. 610}81, 88. ἐν ἐνίοις τό- 
ποις, ὅσοι ἀλεεινοί εἰσι ὶ ἐν οἷς εὐημερᾷσι ἢ τροφὴν ἄφθονον 
ἔχυσι, δὶς τίκτυσιν" ἐν ἡαηγνησίᾳ (ἢ ἨΔ τυῦλιο λα 
51821. πι41. 890 .526. ἐν Λιβύχ κερατοφόρα Ζιθ28. 608 
418. τὰ ἸΣαυροματικὰ σκληρότριχα Ζγεϑ. 188314. μέγιστα 
τὰ Πυρρικά ΖΙιγ321. 622 324 (ΒΘοΚπι ἂθ Εἰδϑὲ παὶ νϑὺξ 22, 
δὰη). ποικίλα πλὸά. 908 "85. ονοβ πίρταβ, δἱδαβ, συΐδδ 
ἔδοϊαηῦ διρμθβ αυϊάδη ΖΙΎ12. 519 217 5. οἱ Αυῦ, 18. θ170. 
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686 “ροβιβαζειν 

846 81, οὔπιῖ. 891}18. [821.1582 δ44͵ οὔβαρτα Ρ 68ὅ 
460. τὰ πρόβατα οἱ ΑὐὉ (ταὐτα' ΒΚ) Ζιγ12.519."12. (Ονΐδ 
Ατῖοβ ΟΠ 141. 562,41. ΑΖΙ1 158, 42.) 

προβιβάζειν. κάπρος εἴωθεν ὀχεύειν χορτασθεὶς ἢ μὴ προ- 
βιβάσας ἄλλην Ζιει4. 546.510. 

πρόβλημα. 1. ρῥτορτίθ. ἀντὶ σαρκὸς ἡ πιμελὴ πρόβλημα 
γίνεται τοῖς νεφροῖς Ζμὸϑ. 612 319. ὁ αὐχὴν πρόβλημά 
(1 προβολή) ἐστι ᾧὶ σώζει τὴν ἀρτηρίαν Ζμὸ10. 6860 "19 
(οὔ ΡΙαὶ Τίπι 14 Β). τῶν φυμάτων τὰ πλατέα ᾧ πολυ πρό- 

προδιασύρειν 

σάμενοι Ἠε10. 1185 10. τὸ προβεβηλευμένον Ηγ4. 1112 
416. --- προβυλεύειν ἴῃ τϑῦὰ8 ρυ δ] οἶβ. πρόβωλοι καλῶνται 
διὰ τὸ προβυλεύειν Πζ8. 1822 Ρ16. προβυλε"ίειν τῷ δήμν 
Πδ15. 1299 588, περί τινος Πὸ14. 1298 580. 

ὁ πρόβυλος. πρόβηλοι ὀλιγαρχικόν, βυλὴ δημοκρατικόν Π314. 
1298 029. 15. 1299 81, 86. ζ8. 1322 16, 1828 39. οἱ 
πρόβυλοι (Αἰμϑαϊθηβίαπ) ΡΎ8. 1419 528. 

προβρέχειν. τὰ βαπτόμενα προβρέχασιν ἐν τοῖς στρυφνοῖς 
πχβ1]1. 981.314. 

βλημα ἔχοντα παϑ4. 868 528. --- 2. Ἰορίοθ, πρόβλημα, τὸ προγαργαλίσαντες ὦ γαργιλίζονται Ἠγ8. 1150 522. 
ΕΥ̓́ω τὸ προτεθέν ΑβΙ12. 62 521, 80. οἵ α886. 48 084 ΥΖ. 

, ΝῚ δι , Φ “ ) κγ 

πρόβλημα, βγῃι τὸ πρᾶγμα περὶ ὅ, πρόθεσις, ορρ ἀπόδειξις 
Ργ18. 1414585, 81, 84. πρόβλημα β86ρ6 οοπίαηρίδαν απ 
ν πρότασις, νοϊυϊ! ταά. 101 517. 14. 105}19 4], 868 αυο- 

προγενής. εἴ τι εἴρηται καλῶς ὑπὸ τῶν προγενεστέρων Ηκ10. 
1181}16. οἵ Ψψα 2. 408 0271. Ζμα!. 643.524. --- εὔλογον 
τὸν νῦν εἶναι προγενέστατον ἃ κύριον κατὰ φύσιν ψαϑὍ. 
41014. 

παρὸ ἰμίον 86 ἀἰϊβδγαηὶ τῷ τρόπῳ ΑΥ Θχροπὶδ τὰ 4. 101 16 προγεύεσθαι. ὀλίγη ἣν χρεία τοῖς ἰχϑύσι τὴς γλώττης διὰ 
029-87 (ΑΙοχ δὰ Η!], ΥΖ δὰ 20 922), οἵ προβάλλειν ἀϊδὺ 
προτείνειν, οἱ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προβλημάτων ᾧ ὁ συλ- 
λογιτμὸς ἐκ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολι προτάσεων Αα27. 48.084. 
--- τῶν προβλημάτων τὰ μὲν καθόλυ, τὰ δ᾽ ἐπὶ μέρυς 

τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι μασᾶσθαι μηδὲ προγεύεσθαι Ζμὸδ1ι. 
69027. 

προγευματίζειν. ὅταν προγευματίσας τις ἰσχυρᾷ χυμὲ 
γεύηται ἑτέρῳ Ψψβιο. 422 071. 

τβι. 108}81. προβλήματα ἠθικαί, φυσικαί, λογικά τα 4. 30 προγίνεσθαί τινος, ορρ παρακολυθεῖν Ηγ4. 1112.511. αἴτια 
1056 ῬΩ0844. [109. 1496510. πρόβλημα λογικόν, 6. πρὸς 
ὃ λόγοι γένοιντ᾽ ἄν συχνοὶ ἢ, καλοί τε]. 129 480. πρόβλημα 
διαλεκτικόν, ἀοῦ, ἀϊδϑὺ οἱ βγῃ θέσις τα! }. 104 51-5, 29, 85. 
προβλήματα (ιν ἀποδεικτικα) Αδ11. 99 56 ΥΖ. πρόβλημα 

ὡς προγεγενημένα, ΟΡὈ ἅμα Μλβ8. 1070.321. οἱ προγεγε- 

νημένοι φυσιογνώμονες Φ1. 805 518. --- (ἐκ μοχϑηρῶν προ- 

γεγονότες ρ86. 1441 84, προγόνων γεγονότες οἱ ϑρρ)}.) 
προγνωρίζ εἰν τι (ο γνωριμώτερον ἡμῖν) τζ4.141512.6,11. 

χαλεπόν, εὐεπιχείρητον, δυσεπιχείρητον Αα28. 42 Ρ29 8ηη. 35 προγιγνώσκειν, προγινώσκειν. προγινώσκυσι χειμῶνα ἢ 
τὸ πρόβλημα περαίνεται ἐν σχήματί τινι Αα82. 47 "10, 18. 
τὸ πρόβλημα δείκνυται διὰ σχήματός τινος, ἐν ἑκαστ' 
σχήματι Αα4. 2681. 26. 48.518. ἐμπίπτει εἰς ἄλλο τρί, 
βλημα καὶ σκέψιν ἑτέραν Πβ8. 1268 526. περὶ ὧν ὕστερον 
τὴν αἰτίαν θεωρητέον" τὸ γὰρ πρόβλημα τῦτ᾽ ἐκείνοις ταὐτόν 80 
ἐστιν Ζγα18. 124 51. οὗἩἍ ἡεη11. 1344 38, 8. πεά0. 885 ΒΆ4. 
ἔστι δὲ τὸ πρόβλημα καθόλυ, διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἄγονον ἄρρεν 
ἐστίν ΖγΎβ1. 146 016. οἴ ΠγΎ18. 1284}8. διὸ ἢ τὸ πρό- 
βλημά ἐστιν πει4. 882516. ὁ κατὰ θύρας πρὸς τὸ πρό- 

ὕδωρ αἱ μέλιτται Ζιι40. 621}10. --- προγιγνώσκειν τι, 
ΒΥ προειδέναι ΜΑΘ. 992 Ρ28, 27. πᾶσα μαθησις διὰ προ- 
γιγνωσκομένων ΜΑ9ϑ. 992}81. Ηζ8. 1139}26. ΑὙΙ.71186. 
διχῶς ἀναγκαῖον προγινώσκειν ΑὙῚ. 11.311. 2. 71 581. προ- 
γινώσκειν, ἀἶθὲ μᾶλλον γινώσκειν ΑὙ2. 12.528. διοὶ τὸ προ- 
εγνῶσθαι μηδέν Ῥβ21. 1894 511. 

πρόγονοι φύσει ἀρχικὸν ἐκγόνων ΗΘθ18. 1161 419. εὐγενεῖς 
οἷς ὑπάρχει προγόνων ἀρετὴ ἢ πλῶτος ΠΕῚ. 1801 ΝΆ. οἵ 
Ηδ5. 1122 581. ἐοικέναι τοῖς προγόνοις, ἀἰδὲ πατρί, μητρὶ 

βλημα ἀπαντῶσιν Φδ᾽6. 218 58. --- περὶ προβλημάτων ὼ 86 Ζγδϑ8. 17671}"2, 87, 169 "7. 
λύσεων ποῦ. 1460}6, 21 (οΥ περὶ ἐπιτιμήσεων 6 λύσεων 
28. 1462 }18). --- τὸ προβλήματα, ορὺβ Ατἰϑιονοϊΐουπι, 
οὗ ᾿Αριστοτέλης Ρ108 "17. 

προγράφειν. ς 866, οἱ πρυτάνεις προγράφυσι κυρίαν ἐκχλὴη- 
“σίαν 8396. 1548 584. χορηγὶς προέγραψε τὺς εὐπορωτάτυς 
οβ185231. 6 δπαποίαίο ἱπίθττορ, οἱ θεσμοθέται προγρά- 
φυσι πότε δεῖ δικαζ εἰν βῖτηι Υ 818. 1540 "48. 394. 1543}10. 
429. 1549 822. 

προγύμνασμα. ἂν ἐθίσωμεν ἡμᾶς αὐτὲς ᾧ γυμνάσωμεν 

προβληματικός. ἐν τοῖς προβληματικοῖς εἴρηται υ2. 456 529. 
οΥ ᾿Αριστοτέλης Ρ 108 "20. 4 

προβολύ. ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἢ αἱ προ- 
βολαί Ζπ4. Τ06.46, οἵ προβάλλειν 684 "41. --- εἴ τι τῶν 
ζῴων ἔχει προβολὴν τὰ ὄμματος πολλήν Ζγε1. 180 528. --- 
τὸ νῶτον σαρκῶδές ἐστιν, ὅπως ἢ προβολὴ τοῖς περὶ τὴν 
καρδίαν σπλάγχνοις Ζμγϑ. 612517. “11. 6718 Ρά. ΖγβΙ1. 46 
13311. -- τὰς προβολας εἰσάγυσιν οἱ θεσμοθέται ῦ 318. 

ἀναλαμβάνειν αὐτὰς (τὰς κοινὰς δυνάμεις) κατα τὰ προ- 
γυμνάσματα ρ29. 1480 526. 

προδεικνύναι. οτχ οὈϊοοῦο ἰαΐν (οἵ δηλὃν Ρ174 418), ἡ ση- 
πία προδείξασα εἰς τὸ πρόσθεν ἀναστρέφεται εἰς τὸν θόλον 
Ζιι81. 621 ν84 8. 

πρόδηλοι φόβοι, ορρ αἰφνίϑιοι, δγα τὰ προφανῆ ΗΎ11. 1117 
προβοσκίς. μυκτήρ ἐστιν ἡ προβοσκὶς τοῖς ἐλέφασιν Ζμβ16. 419, 21. ἐν τοῖς ζῴοις φανερὰ ᾿ὶ πρόδηλος κἡὶ ζωή Φται. 

8659515. --- αἱ σηπίαι, τευθιὸες ἢ τεῦθοι ἔχυσι δύο προ- 815811. 
βοσκίδας μακράς, ἐπ᾽ ἄκρων (ἄκρα οἱ Α0Ὁ) τραχύτητα 50 προδια βάλλειν. προκατέλαβέ μυ τὸν λόγον ᾧ προδιέβαλεν 
ἐχύσας δικότυλον (815 ἰπῥοτραηπροπάμμ) Ζιδ1. 5628 "29 ΡῚΚ ρ19. 1488 "5. ἄνθρωπον προδιαβεβλημένον ὁ δέχεται ἡ ψυχή 

1540"45. 

Αὐὐῦ (6{81 176). τὸ χρῶμα ᾧ ἡ σύστασις Ζιδῶ. 621 528. Ῥγ171. 141814, κἂν πάνυ ἰσχυρὰ ἦ τὰ προὸια βεβλημένα 
ἄοβον Ζμ 9. 685 .538, 10 (εἴ Α Βίον!ὰ ΧΗ 888). ἢ 817. 
15681}81, 38, 40. 318. 1582 86, 8. δγῃ τὰ μακρὰ τὰ ἀπο- 

ρΡ19. 1488 ."88. ἄλλος τόπος τοῖς προδιαβεβλημένοις καὶ ἀν- 
θρωποις ᾧὶ πράγμασιν Ῥβ28. 1400 522. 

΄ τείνοντα Ζιι81. 62231 (Α 8[601ὰ ΧΙ 406). οἱ πολύποδες δ προδιαλύΐξειν. τὸ πρῶτον πνεῦμα υἱσανεὶ προδιαλύεται πκγ38. 
ἐκ ἔχυσι τὰς προβοσκίδας, διὰ τί Ζμὸ9. 685 "2. --- κ«ὰ 9846. 
στρομβώδη) ἔχυσι ᾧ προβοτκίδα (οἱ ΡΙΚ Αὐν, προβο- προδιανοεῖσθαι. ὅταν τις ἀποκτείνη μηδὲν προδιανοηθεις, 
σκίδας ΒΚ), τῶν κόχλων πῶ Ζιὸ 4. 528 "29 ΑὐὉ. Ζμὸ δ. ἄκοντά φαμεν ποιῆσαι ἡμα1θ8. 1188 580. 
6191. --- τῶν μυιῶν Ζιδ4. 528 029, ο811206. προδιασύέρειν. πρὸς τἀναντία ἀπαντὰν λύοντα καὶ προδιασύ- 

προβυλεύειν. ὅταν πράττη τις εἰδυὺς μέν, μὴ προβυλεύσας 80 ροντα Ργ17. 1418 }9. εἰ ἢ ταῦθ᾽ ὦτος προδιέσυρε λέγων 
-δέ Βε10. 1185 520. προελόμενοι πράττομεν, ὅσα προβυλευ- ρ19. 1488 "9. 



προδια χωρεῖν 

προδιαχωρεῖν. ἀδικῶσιν οἷς ἂν ἐγκεκληκότες ὦσι ᾧ προδια- 
κεχωρηκότες Ῥα12. 1878 519. 

προδιδάσκειν. ἀηδὼν νεοττὸν προδιδάσκυσα Ζιδϑ. 686 }17. 
προδιδόναι, ἴᾳ δηΐδα ἄκτα, τὴν προδεδομένην τριμήνυ σι- 

ταρκίαν δωρεὰν αὐτοῖς διδόναι οβ1850 386. 
προδιεργάζεσθαι. μα88 ὑπὸ τῶν στρυφνῶν ἡ γλῶττα προ- 

διεργάζεται πκβ11. 981 512 (οὗ διεργασθέν 814). δεῖ προ- 
διείργάσθαι τοῖς ἔθεσι τὴν τῷ ἀκροατῶ ψυχήν Ηκ10. 1179 
Β25. 

προδιέρχεσθαι. προδιέλθωμεν ἢ περὶ τύτυ τὰ παρὰ τῶν 1ὸ 
ἄλλων εἰρημένα πρῶτον μα. 845 312. 

προδιήγησις, ἀϊδὺ διήγησις ΡΎ13. 1414 514. 
Προδίκυ διαιρέσεις τβθ.112}22. Προδίκν ἡ πεντηκοντά- 

δραχμος Ῥγ14. 141516. Πρόδικος (ἴοτε ᾿Ηρόδικος οἵ Ὦ νὴ) 
ὁ ἰατρός ἠεη10. 1248 "28. 

προδιομολογεῖν. προδιομολογήσασϑαι Αα44. 50.388, 86. προ- 
διομολογησόμεθα ται 8. 108 16. προδιομολογητέον τβ8.110 
481 (γι ἐξ ὁμολογίας διαλέγεσθαι 388, προομολογητέον ἢ8). 
ζιο. 1487. ἐκεῖνο προδιομολογείσθω Ἠβ2. 1108 84. 

προδοξαΐζ εἰν. μηθενὸς προδοξάσαντος ΜΎ6. 1011 Ῥ6. προδε- 30 
δοξάσθαι Ῥα2. 1856 510. 

πρόδρομοι ᾧ ἐτησίαι πότε γίνονται μβῦ. 861 Ρ24. πκε1θ. 
93910. χς12. 9417, 51. 946 "1ὅ. 

προδύειν. ἐκ ὠφθη (ὁ ἀστὴρ) ὡς προδεδυκως τῷ ἡλίν μαβ. 
848 020. 

προεγείραντες ἑαυτὸς ὀχ ἡττῶνται ὑπὸ τῷ παθυς Ἠη8. 
1150}28. 

προεγχειρεῖν. ὑπέχειν θέσιν αὐτὸν αὐτῷ δεῖ προεγχειρήσαντα 
τθϑ9. 160}1δ. ὅ 

προεδρίαν νέμειν τινί Πεϑ. 1809 528. εἶναι ἐν προεδρίᾳ Πὸ 4. 80 
1292 .39. προεδρίαι, μέρος τιμὴς Ῥαδ. 1861 58ὅ. 

πρόεδρος. ὃ ἐπιστάτης κληροῖ προέδρως ἐννέα 5ἷτα ἴ 897. 
1544 5416, 80, 9. 394. 1648 Ρ26. 398. 1644 384. πεποίηκε 

τὸν τῆς μαντείας πρόεδρον ἀετὸν Ἡσίοδος (οἵ ἃν Ρ 821 484) 
Ζιθ18. 6012. 

προεθίζεσθαί τι ἢ προπαιδεύεσθαι ΠΘθ1. 1881 520. 
προειδέναι τι, 8578 προγιγνώσκειν ΜΑΞ9. 992 Ῥ27, 28. προ- 

εἰδέναι ὅτι ΑὙ1. 11 320. προειδέναι τί ἐστιν ὅρος ταῦ. 102 
Β11. ἵνα προειδῶσι περὶ ἢ ὁ λόγος ῬΎΙ4. 1415 512. 

προεικάζοντες τὰ μέλλοντα, ἀναμιμνήσκοντες τὼ γενόμενα 40 
Ῥαϑ. 1858 20. 

προειπεῖν. τῶτο προειπόντα ἐπειπεῖν τὰ ἔμπροσθεν Ρβ 21. 
189481. οὗ Ὑ18. 1414 282. ὅτω προειπὼν ἑτέρυς τινὰς 
«οὗ καλέυσιν ἀοιδόν᾽ φησιν Πθ8. 1888 326. μὴ προείπας 
διότι ἀποδέδωκεν τεῦ. 184 "18. ὡς προείπομεν, προειρήκαμεν 4 
φτββ. 828."81. 4. 828.319. --- τὰ προειρημένα Μβ2. 998 
411. ΗΕΙ. 1129 56. Ρβι. 1818 828. Ὑγ19. 1419}28. πια14. 

9006. 16. 900}20, 22 (οὔ εἴρηται πρότερον, 8010 ᾿Αριστο- 
τέλης νὶ 9621, 97.386). τὸν προειρημένον τρόπον Ζμδῦ. 
681 14. διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν Πὸ 6. 1292 "40. τὰς δ0 
προειρημένας Ἡρακλέυς στήλας κϑ. 898 Ρ10. 

προεισάγειν (6 ἰβυγϊομΐ 8) Πη17. 1886 "29. 
προεκβάλλειν. τὸ πώλιον αἱ ἵπποι προεκβάλλεσι πρὸ τῶ 

πώλυ Ζιθῶ4. 60557. 
προεκπίπτει τὸ κῦμα τῦ πνεύματος πκγ13. 982 "87. 
προεκτιθέναι. εἰς τῶτο προεκτίθεται τοῖς ἐμβρύοις ἡ φύσις 
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τὴν αἱματικὴν τροφὴν τὴς ὑστέρας ΖΎβΊ. 146 58. --- προ- 
ἐκτιθέναι τὸ πρᾶγμα τοῖς ἀκύυσι ἢ φανερὸν ποιεῖν ἀοῇ ρ80. 
1486.540. ΠΕῸΝΝ , 

προεκτίκτει κάραβος πρὸ ἀρκτύρυ Ζιε1 7. 549 δ11. προέκτι- 60 

κτυσι τὰ ᾧά Ζιει1. 5649 "11 (Αὔδ ὁ οἱ, προστίκτυσι ΒΚ). 

προετικός 6051 

δ. 6526 }10 (Ααδ ὁ οἱ, προεντίκτυσιν ΒΚ). 
προεμβάλλειν. πολλοὶ πρὸ τῇ ἀποδοθησομένν συνδέσμυ 

προεμβέβληνται σύνδεσμοι Ργδ. 1401 528. 
προενεργεῖν. τὰς δυνάμεις, ὅσαι ἔθει ᾧ λόγῳ, ἀνάγκη προ- 

ἐνεργήσαντας ἔχειν Μθ5. 1041 088. 
προενίστασθαι ἢ προαγορεύειν τι1 δ. 114 580. προενστατέον 
ἢ προαγορευτέον τι11. 116 026. 

προεντίκτειν. τὰ ἐντός, εἰς ἃ προεντίκτωσιν (προεκτίκτυσιν 
Αὐδ ὁ οἷ) αἱ (τῶν ἀστακῶν) θήλειαι, δασέα τέτταρα Ζιδῶ. 
626}"10. 

προεξαγκωνίζειν. ἐδὲν προεξαγκωνίσας ἀὸὲ προανακινήσας 
εὐθὺς ἄρχεται (Γοργίας τῷ ἐγκωμίν) Ργ14. 1416 82. 

προεξασθενεῖν. ὅπως μὴ προεξησϑενηκότι ἡ φλεγμασία ἐπι- 
πίπτη παδο0. 8θ5 386. 

προεξεργάζεσθαι. ταύτης τῆς πραγματείας ἐδὲν ἦν προ- 
ἐξειργασμένον τιϑ4. 188 "85. 

προεξισταΐναι. τὴν ἄνω γένυν ὁ προεξεστηκυῖαν ἀλλὰ ἰσορ- 
ροπῶσαν τὴ κάτῳ (ἔχει ὁ λέων) φδ. 809 Ρ17. 

προεξορμᾶν. ὅσαις ἂν ἐν ταῖς ἀποκαθάρσεσι προεξορμήσωσιν 
οἱ καθαρμοί Ζιηι0. 5811. 

προεπίστασθαι πιθδ. 918 348. 40. 921 82. ὁ προεπίστασθαι 
τὸ καθ᾽ ἕκαστον, ἀλλ᾽ ἅμα τὴ ἐπαγωγὴ λαμβανειν Αβ21. 
61.422. περὶ τύτων ἥκειν προεπισταμένας, ἀλλὰ μὴ ἀκύ- 
οντας ζητεῖν Μγ8. 1005". 

προέργυ οοπίαποῦίπι βοτϊρίατα οχμϊδοῖυς ΖμΎ] 4. 614 "2, οὗ 
ἔργον Ρ 286 39. 

προέρχεσθαι. προέρχεται ὁ ψόφος τῆς κινήσεως μββ. 868 
419. --- ἐκ μειζόνων εἰς ἐλάσσος αἱ φλέβες ἀεὶ προέρ- 
χονται Ζμγδ. 6681. --- ἡ κεφαλὴ ἔξω τὸ κελύφυς προ- 
ἔρχεται Ζιε82. δὅ51 14. πλαγια προέρχεται τὰ ἔμβρυα 
πάντων Ζιζ22. 516 424. προέρχεται ὁ καυλός μκθ. 461 524. 
προέρχεται σπέρμα, γάλα, προέρχονται οἱ ἰχῶρες βἰτα Ζγαὅ. 
111}24. Ζιγ20. 5232 36, 20. η9. δ86 082. κ]. 684 328. 
πὸτ. 871 3425. --- προελθόντα τοῖς χρόνοις, ορρ εὐθὺς γε: 
νόμενα Ηθ14. 1161 "26. --- προελϑύσης τῆς τῶν ὄντων 
φύσεως Μν4. 109185. τὸ περὶ τὴν λέξιν ὀψὲ προῦλθεν 
ΡῬγ1. 1408 586. ἐὼν προεληλυθότος τὸ λόγυ θορυβῶσιν ρ19. 
1488514. δῆλον ἔσται τῶτο μᾶλλον προελθῶσιν Οὐ 2. 808 
58, Ψβτ. 418 3428. οἵ α2. 4038 521. μέχρι τινὸς προέρχονται 
ΠΎγ9. 1280410. ζητῶντες τας αἰτίας ἐκ τύτων ἐπ᾽ ἐκεῖνα 
προῆλθον ΜΑ 9. 990}6. μά. 1019 52. οὗ Φθ6. 259 3582. 
ἀδύνατον ἀμφοτέρως προελθεῖν εἰς τὸ πρόσϑεν ΜΙβ1. 995 ."88. 

προεσθίειν. τὸ πήγανον προεδεσθέν πκϑά. 928 Ρ29. 
πρόεσις, ορρ λῆψις Ηβ71.1101}12, 18. --- πρόεσις τῷ 

σπέρματος, τῆς γονῆς, τῷ ὅὄρυ, τῶν καταμηνίων, τῷ 
θολῦ, τῶν ᾧῶν, τῦ περιττώματος Ζιε18. δ60 12. η1. 
581.480. ὅ. ὅ85 48ὅ. κῷ. 634 }87. Ζγα 20. 1728 "15. δ1. 

166 21. 8. 1716 28. Ζμγ 3. 668 416. δδ. 6719 314. πὸ. 
8716}1. η18. 8881. χζ!1. 949.320. πνθ. 484 "16. ἡ τῷ 
ἄρρενος πρόεσις ἐν τὴ συνυσίᾳ Ζγβά. 189 526. ἡ εἰσάπαξ 
πρόεσις Ζγβά. 139."10. ὅσαις μὴ γίνεται θύραζέ τις πρό- 
εἐσις Ζγβά. 189518. τῶν ἰχθύων ταχεῖα ἡ πρόεσις ΖΎΥ1. 
751 329. 

προέτειος. ἐκ ἔσται σίκυος τῶν προετείων πκ14. 924 "6. 
προετικός (οἵ προΐεσθαι). σῶμα προετικὸν σπέρματος Ζικϑ. 

6835 087. 7. 638 380. προετικώτερος τὸ πνεύωχτος. ΟΡΡ κα- 

θεκτικώτερος πλγιδ. 968 321. προετικώτερα ἐκκρίσεων, δὲ- 
κτικώτερα τροφῆς πλζ 8. 966.518. --- προετικός, δγῃ μὲὴ 
τιμῶν τὰ χρήματα Ἠδ2. 1120 Ὀ1δ. προετικὸν εἶναι χρημά- 
τῶν αρδ. 1250 Ρ25. προετικὸς τοῖς τυχῶσι, τοῖς φίλοις Ραϑ9. 
1867}6. --- προετικῶς ᾧ ἡδέως δαπανὰν Ηδ 4. 1122 "7. 



688 προευπορεῖν 

προευπορεῖν. ἀδὲν ἔχομεν παρὰ τῶν ἄλλων ὅτε προηπορη- 
μένον ὅτε προευπορημένον περὶ τὸ τόπυ Φὸ!1. 208 485. 

προέχειν. ἴτϑηδ, δίκαιον τὸν προέχοντα τάττειν τὴν ἀξίαν ΗΙ!. 
1104 "9 (βγη προλαβυΐν 1164 528, 28). ---- ἱπίγ, τὸ προέχον 
αὶ καταλαμβανεται ᾧῷζϑ. 289 Ρ27. προέχειν δοκεῖ τῆς Ὑλωτ- δ 
τῆς ἡ ἀρτηρία ΖΙιβ11. 608 320. τὸ μὲν ἀνακεχωρηκέναι δοκεῖ 
τῆς γραφῆς τὸ δὲ προέχειν ακ 801 585. ὑὸὲν ἀπηρτημένον 
ἐδὲ προέχον ἡ σφαῖρα ἔχει Οββ. 290 "6. οὔ πλαθ. 951 "84. 
--- παάντες περὶ ὧν φοβῶνται μὴ ἄλλως ἀποβῇ. πολι τῷ 
ἀσφαλεῖ προέχειν πειρῶνται 157. 1604 "24, --- οἱ πρᾶ- τὸ 
χοντες βίοι ΗἨα8. 1096 18. 

προζητεῖν. προζητήσας (Ὁ) ἐδ᾽ ἀναμνησθείς μνῶ. 451 Ρ28, “ 
οὗ Ἐγουάδηῦμαὶ ΕΒ Μ 24, 409. 

- ΠΝ: , . , μ᾿ δ- "“«ἊἉ 
προηγεῖσθαι. ὁ ἡγεμὼν (τῆς ποίμνης) ὅταν ὀνόματι κληθὴ ὑπὸ 

τῷ ποιμένος προηγεῖται Ζιζ19 578 027. προηγεῖσθαι ἐδόκει 16 
εἴδωλον βαδίζοντι αὐτῷ μγά. 818 "6. σχίζεται. ταν ἐπὶ 
πλεῖον διαιρῆται ἢ τὸ ὁδιαιρὸν διαιρεῖ προηγεῖται καὶ ὀιαίρεσις 
μὸϑ9. 886 029, 381 5ὅ. ἀνάγκη πᾶσι (τοῖς ποσὶ) προηγεῖσθαι 
(ἰ 6 οὔμμθϑ ρϑάθβϑ ργϑϑνὶοβ ἢ806Γ6) Ζπ117.11454. Ἐπ διερευ- 
νήσωμεν τῦτο, ὁ προηγήσατο ἐν τῷ ἡμετέρῳ λόγῳ φταῶ. 30 
816}28. ο1. 815 418. --- ζωγραφία χρωμάτων ἐγχερα- 
σαμένη φύσεις τὰς εἰκόνας τοῖς προηγυμένοις ἀπετέλεσε 
συμφώνως κῦ. 896}14. ἘΝ αλος 

προήδεσθαι. ὑθεὶς ἐρᾷ μὴ προησθεὶς τὴ ἰδέᾳ Ηι5. 1107 58. 
προήκειν. οἱ ἔχοντες ἡλικίαν πλέον προήκυσαν Πη171. 1880 ες 

818. 
προθερμαίνεσθαι. προτεθερμάνθαι τὸ ὕδωρ μα13. 848 "82. 

ὕδωρ προθερμανθέν 3208. 1515 "87. 
πρόθεσις. αἱ προθέσεις τῶν ἀναγεγραμμένων (εῇ προτιθέναι) 

Πζβ8. 1822 39. --- τῷ νοσῦντος ἢ αἱ τῆς διανοίας προθέσεις 50 
φαῦλαι πλ14. 961.380. ὑπὲρ ποιότητος τὴν πρόθεσιν ποιη- 

ε - “ , 
σάμενοι πολλα τῶν πρὸς τι συγκαταριθμύμεθα ΚΒ. 11 421. 
αὶ πρόθεσις τὴς πρᾳφγμαέείας ταὶ. 100 318. ἀποδῶναι τὴν ἐξ 
ἀρχὴς πρόθεσιν, τέλος ἂν ἔχοι ἡ ἐξ ἀρχὴς πρόθεσις Ρβι8. 
13925"4. Αα82. 4135. τιϑά. 188 584 (οἵ προειλόμεθα 581 85 
οἱ προαίρεσις Ρ 684 541). --- εἰσὶν ἑπτὰ προθέσεις περὶ ὧν 
δημηγορήσομεν ρϑ. 1428."21, "84, 1426 081. προθέμενοι τὰς 
προθέσεις ρ88. 144017. ἐκθεῖναι, ποιῆσαι τὴν πρόθεσιν ρ380. 
1481085. 86. 1441 521. --- τοὶ πλεῖστα τῷ λόγν μορια 
προοίμιον πρόθεσις πίστις ἐπίλογος, ἀναγκαῖα πρόθεσις πίστις «0 
Ῥγ18. 14148,1,"84 (εἴ προλέγειν, προειπεῖν 582, 8 8). -- 
ἡ εἰκὼν μεταφορὰ ὁιαφέρεσα προθέσει ῬΎ΄Ο. 1410 1 8 (οὗ 
4. 1406 ῬΡΩ084φ).. --- τὸ ἐκ τὰ α κινύίμενον ἅμα κινήσεται 
εἰς τὸ α κατὰ τὴν αὐτὴν πρέθεσιν (2) Φθδ. 264}11. ; 

προθεσμία. τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ κατὰ προθεσμίαν «δ 
ἐπίπρασκον τὰς ὑσίας [401. 1545"10. χρὴ προφασίζεσθαι 
ἢ μέγεθος ἀδικημάτων ἢ προθεσμίαν χρόνυ ρ81. 1442 012. 

προθετικὸν ἢ ποιητικόν ἡμα]8. 1190321. καὶ ἀρετὴ προθε- 
τικὴ τῷ τέλυς ἡμα1δ. 1190.5"19. Ὶ 

προθησαυρίζειν. πρὸ τὴς κοιλίας μέρος τι ἐν ὃ προθησαυ- κ0 
ρίζυσι τὴν ἀκατέργαστον τροφήν Ζμγι4. 614 024. 

Πρόθοος, Τενθρηδονος υἱός 596.1516589, 88. 
προθυμεῖσθαι. οἱ περὶ τὸ ἀφροδισιάζειν προθυμέμενοι Ζιη1. 

581522. οἱ φίλοι εὖ δρᾶν ἀλλήλυς προθυμᾶνται Ηθ1δ. 
1162 "7. περὶ νὰ ἔχει πλείστην ἀπορίαν ἢ δεῖ προθυμεῖσθαι κ5 
κατὰ δύναμιν λαβεῖν Ζγβϑ. 1867. ΜΝ 

πρϑϑυμία τελεσφόρος (Αἰοϊάατ) ΡΎϑ. 1406 38. σημεῖον ἢ 
πολλῆς εὐηθείας ἢ πολλῆς προθυμίας Οβο. 2817 081. “" 

προθύμως καλεῖν δεῖ τὺς φίλυς εἰς τὰς εὐτυχίας, πρὸς τὲς 
ἀτυχῶντας ἰέναι ἄκλητον ᾧ προθύμως ἨΙ11. 1111 Ὁ1δ,21. 60 
προθύμως εὖ πεποιήκασι Ῥβ4. 1381518. ὁ δῆμος αὐτις 

προὶζ 

χειροτονήσαν προθύμως ΠΕεῖ: 1801}18. 
πρόθυρα τῷ βατιλείν οἴκυ κθ. 398.517. 
προϊέναι (πρόειμι). βθηδα Ιο64}1 οἱ ὑθιωρογαδὶὶ, εἰς τὸ πρόσθεν 

προϊέναι μγ1. 810 328. προϊων ὁ νότος μββ8. 888 588. τὰ 
ἄστρα μὴ προϊέναι Οβϑ. 290 "9,584. προϊῶσαι (ἡ φλὲψ καὶ 
ἡ ἀορτὴ) σχίζονται Ζμγ5. 668}21. οὗ 14. 678 Ρ6, 80,18. 
ὁ σεισμὸς μέχρι μ΄ ἡμέρας πρόεισι μββ8. 8671 084, προϊόντος 
τῷ χρόνω μα]4. 8ὅ8 518. προΐσης τῆς ἡλικίας χθ. 798 081. 
τὸ ὠχρὸν προϊὸν (1 α προϊόντος τὸ χρόνυ) ἀναλίσκεται Ζιζϑ. 
802.418. ἰηάδ δὰ ἱῃογθπιθηῦα ὑγϑπβίεγίαγ, προϊῶσι τοῖς ἀν- 
θρυύποις αὔξεται τὰ κατωθεν Ζμὸ10. 686 11, 18. ὁ νῦς 
προϊῶσιν ἔγγινεσθαι πέφυκεν, ορρ εὐθὺς τοῖς παιδίοις Πη15. 
1384 024, 28. προϊῶσα καὶ γινομένη μία μᾶλλον ἐδὲ πέλις 
ἔσται Πβ2. 1261 5171. οὔ δ. 1268 "88. --- ἀ6 ῥτοργϑῆδα 
ἀἰϑρυϊαυοηΐβ δὲ ἀυρυμηθηϊαθίοηϊδβ. ἐκ τῶν καθόλω ἐπὶ τὰ 
καθ᾿ ἕκαττα δεῖ προϊέναι Φα1. 184 324. ὅταν προϊέναι μὴ 
ὀυνηται διὰ τὸ λῦσαι μὴ ἔχειν τὸν λόγον Ηη8. 1146 326. 
προόΐοντος τῷ λόγε ἐπιδείξειν ρ81. 1488 "7. προϊόντες ὁεικνυ- 
υσιν ΑὙΖ24. 86 587. προίΐῶσιν ἔσται φανερώτερον βὶπ Ηὸ 8. 
1121.49. Γα2. 816514. ηεαθ. 1216 "88, πόρρω προϊόντων 
ἢ κέραμος ὠμὸς λέγεται μὸ 8. 8808. κατὰ μικρὸν ὕὅτω 
προῶντι φαίνεται Φβ8. 199 524. -- ἰπιροτβ, εἰς ἀπειρὸν 
πρόεισιν. ορρ στήσεται Φδ 1.209326. η1.242519,0838. Μκ2. 
1060486. Ηα1. 1094 "20. ὅ.1097}18 4]. ὕτω πρόεισιν ἐπὶ 
τὸ ἄπειρον ψαδ. 411 18. ὕτω προϊὸν Ζγὸ 8. 109 δ8. 

προϊέναι (προΐημι). προϊέναι πολλαπλάσιον ἀέρα, 8γι ὠθεῖν 
πιθ2. 911 028. --- ταρὰ προΐεσθαι. 1. προΐεσθαι κόπρον, ὅρον, 
περίττωμα, θολόν. φῦσαν Ζιει8. 580 380. 22. 554 Ρ1. θ4. 
94.518. ὅ. 594}28. 26. 605 524, Ζμβά. 650 81. δὅ. 
619516, σπέρμα, γονήν. καϑαρσιν Ζγαθ. 118 48. 13. 119 
58, 17. 121.380. 18. 1725 088, 19. 720581. 20. 7.28 28]. 

δ5..118 082. Ζιζ18. 8518 .322. Ζμδ1ο0. 689512. προϊεσθαι 
τινα δύναμιν ἀφ᾽ αὐτὸν ΖΎΥΙ1. 1761 25. μόριον ὠδὲν προ- 
ἵεται θάτερον εἰς θάτερον. Ζ.ε1. 841 588. δὲν προϊέμεναι εἰς 
ἀλλήλας τίκτυσιν ψα Ζιζ2. 500}81. τὸ θὴλν προὶεται εἰς 
τὸ ἄρρεν γα 21. 180 38. προΐεσθαι αἵματος ῥώσιν, ὑγρό- 
τητα, ἰκμάδα εἷπι Ζιζ 18. 518510. Ζγαῖτ. 1215. 20. 
128588. γὙΥ1. 749}15. 11. 761 582. προίεσθαι τὴν χολήν 
πκζΊ. 94810. προΐεσθαι τὸ κύημα, ᾧά (τέλεια. ἀτελῆ), 
ἔμβρυον. ἔκγονον, ζῷον Ζγα 21. 129 081. 8. 118 Β͵7. β1. 
1838 328. ὙἹ. 149 411. 7. 1751 381. ὃθ. 1714 "5. Ζιεθ. 543 
410 (προΐεσθαι πρώια, ὄψια. ἴωῦ ᾧα). ζ 22. δ16 425. κΊ. 
688}9. οὗ ζ12. 5611. τὸ φυτὸν προῖεται τὰ σπέρματα 
αὶ τὺς καρπός Ζμβιο. 656 "88. --- 2. προΐεσθαι, προέσθαι 
χρήματα, τὼ ὑπάρχοντα, τιμάς ἃ] τῷ φίλῳ 81 Ηι8. 1169 
420, 26, 80. ρ8. 1425 Ῥ10, ποὴ δἀάϊϊο ἀδὶ Ραϑ9. 1866}7. 

Ρ321.1485}81. 80. 1486}24. ορρ προλαβεῖν ΗΙ1. 1164 
428, 8ὅ. ΟΡΡ προσίεσθαι ηεγά. 1282 318. ἑταίρῳ πρρετέον 
(Ετ 68 οοὰ Κρ, δοτέον ΒΚ), ορρ εὐεργέτη ἀνταποδοτέον Ηι3. 
1164 096." τὰ πλείονος ἄξια ὄντα προήκατο ὁ Γλαῦκος 
ἢ 150. 1608 }11, 12. προίεσθαι τὸ ζὴν ηἠεαδ. 1215}19. 
προϊέμενος τὴν δείναμιν προϊεται ἢ τὸ τυραννεῖν ΠΕῚ 1. 1314 
481. --- βῶττον ἄν προεῖντο πάντες ταύτην ἐκείνης τὴν ὁέξαν 
Ἐ1. 9714 28. --- πορ] ξθγθ, οχμϊϊίογο Ρβ28. 1898 82. α8. 
1858 "84 (Ὁ οἵ ἐκ ἀμφισβητεῖν "81, ἐδὲν φροντίζ εἰν 887). 
εἰ προεῖτο τὴν ἀπορίαν τῶν ἐπιεικῶν ὁ νομοθέτης Πβ11. 
1218 6. ὅταν προῶνταί τι τῶν πρὸς τὴν πολιτείαν Πεῖ. 
1807}4. προεμένῳ (δγῃ ἀκρατῶς βιοτεύειν ἡὶ ἀπειθεῖν 
τοὶς ἰατροῖς) ἀκέτι ἔξεστι μὴ νοσεῖν ἨΎΤ. 1114 517. --- 
Ρδ88 προίεται ἀπὸ τῆς ἕω τὰ πνεύματά πκς21. 942 "8. 

προίξ. προῖκας διδόναι, λαμβάνειν Πβ7. 1288 "8. προῖκες με- 



᾿ προϊσταναι ᾿ προλοβώδης 689 

γάλαι" προῖκα μετρίαν τετάχθαι Πβ9. 1210 526. προκολαζειν δεῖ τῷ λόγῳ Ρβϑ. 188019. 
προϊστάναι. ἔτθηθ, προστησάμενοι τὴν χεῖρα πρὸ τῷ φωτός προκόμιον. 1. προκόμιον βονάσα Ζιι45. 680 485. --- 2. ἔφη 

πλα28. 960 421. --- ἰηίν, ὁ προϊσταίμενος ἀὴρ ψυχρότερος γράμματα ἥκειν παρὰ βασιλέως κόμας ἀποστεῖλαι εἰς προ- 
πκὸ 2. 981 328. χολὴ προΐσταται αὐτοῖς (τοῖς θερμοῖς τὴν κόμια οβ1848 380. 
φύσιν) πολλάκις πὸ 29. 880 328. τὸ δέρμα προεστὸς (προσ- κα Προχόννησος σϑῖ8 3420. [288.152118. 
ἐστός οἱ Βδπι, ορρ ἀφεστός 322) πι8. 891 324. --- ὁ βα- προκόπτει τὸ φύτόν φτβϑ. 824 "88. 
σιλεὺς μυότηρίων προέστηκε 388. 1642 316. προειστήκεσαν προκρέμασθαι. ἀπὲ τῶν ὀφθαλμῶν οἷον κύστιδες προχρέ- 
τῶν φυγάδων ΠΎΙ4. 1285."86. τὸν δῆμον ἰσχυρὸν ποιῶσιν μανται φθ. 811 "14. οἱ τοὶ χείλη ἔχοντες παχέα ἢ τὸ ἄνω 
οἱ προεστῶτες Πζά. 1819 "7. τῷ κάτω προκρεμώμενον μωροί φ6. 811 325. 

προϊστορεῖν. νῆσοι τῶν προϊστορημένων μείζυς κϑ. 898 "18. ᾽Ι0 προκρίνειν Ραβ. 1868 411. β28. 1399 58. τὸ ἐκ τῆς βυλῆς 
προϊσχναίνω. ὑπὸ τῷ ἀκράτε ἀποθνήσκυσιν, ἐάν τις προ- προκριθέν Ἠγῦ. 1118 54. τὰ προκριθέντα ζῷα (Ὁ) ΦΙ. 806 

ἰσχνάνας (ἰπῦτ, 4 δηΐθα οχίθπυδίυ8) πολὺ πίη πγ38. δῷς --- πρόκριτος. κληρωτοὶ ἐκ προκρίτων Πὸ14. 12989. 
814 485. προκυλινδεῖσθαι. ὅταν τις θηρεύη περιπεσὼν τὴ νεοττιᾷ, 

προκαθῆσθαι. ὁ πολύπυς ἐπὶ τὸ στόματι προκαθηται τὴς προκυλινδεῖται ἡ πέρδιξ τῷ θηρεύοντος Ζιιδ. 618 Ὁ18. 
θαλαίμης Ζιει8. 660. ὅταν ἐσμὸς (μελιττῶν) προκαθηται 6 προλάκκιον. ἰχθῦς παρὰ τὴν κοιλίαν ἀποφυάδας ἔχυσιν, ἵν᾿ 
Ζιι40. 625 "28. --- προκαθῆσθαι τῷ πλήθυς ΠζΒ. 1822 "14. ἐν ταύταις ὥσπερ ἐν προλακκίοις θησαυρίζοντες (τὴν τρο- 

προκαθίζεσθαι. ἐνταῦθα ἡὶ πύκνωσις (νεφῶν) ἀθροίζεται, φυν) συσσήπωσιν Ζμγ14. 615 518. : 
ὅπυ ἂν προκαθίζεσθαι ἔχη πκς58. 94686. προλαμβάνειν. τὴν ἀξίαν τάξαι πότερόν ἐστι τῷ προεμῶν 

προκαλεῖσθαι. ἐὰν βέλωνται (τες ἐν σπηλαίοις ὄντας ἰχθῦς) ἢ τῷ προλαβόντος (16 τῷ πρότερον λαβόντος) Η,1. 1164 
προκαλέσασθαι πρὸς τὴν θίραν οἱ ἁλιεῖς Ζιὸ 8. 584.417. εἰ30 428,28. ἡ χελιδὼν ὀΐδωσιν ἑκατέρῳ τῶν τέκνων, διατηρᾶσα 
δ᾽ ὁ νότος βορέαν προκαλέσσεται πκς46. 945 581, οἵ πα- τὸ προειληφός Ζι1. 612 529. --- τῷ λόγῳ προλαβεῖν, ἐγαὰ 
ῥλιμία ν᾿ 510 "60. καρποί τινες ἀφροὸίτην προκαλῶνται φταῖ. προκαταλαβεῖν ἡμβθ. 1208 "2, 4, 9. τὴ ὁϊανοίᾳ προλαβεῖν 
82246. --- (τῶν ὀρνέων ἔνια) πρὸ τῷ μαχεσθαι προκαλύ- [96.1498 588. προλαμβάνοντες ὡς ὕτως ἔχον πρὶν γινό- 
μενα φθέγγεται Ζιὸϑ9. 586 "27. εἰ ἰσχυρὸς ἀσθενὴ πατάξαι μενον ὅτως ἰδεῖν Ζγδι. 165 328. τῷ χρόνυ ἀεὶ προλαμβάνει 
ἢ πληγῆναι προκαλέσαιτο Ῥα 15. 1871 321. --- ἸΏΟΠΘΓΘ, 386 ἐνέργεια ἑτέρα πρὸ ἑτέρας Μθ8. 1050 Ρό. τῶν κηρύκων προ- 
Βογίατὶ αὐ᾿, αὐτὰ (τὰ πρώγματα) προκαλεῖται παρασκευαί- λαμβανυσι τὰ παιὸία Ῥγβ. 1408 "24. 
ζειν ἔνια τῶν συσσιτίων Πη1 2. 1881 522. προλέγειν τὰ μέλλοντα, διεξιέναι τὰ παρεληλυθότα, δηλῶν 

προκαταβαίνειν. τὸ ἔμβρυον, ἐὰν ἦ γόνιμον, προκαταβαίνει τὰ παρόντα ρ81. 1438 321, 5. οὔ Ζιιδ. 612 08. ὁ προλέγων 
τῷ ὀγδόῳ μηνί" τὰ ἔμβρυα προκαταβαίνει κάτω Ζιηά. δ 88 ἕνεκα τὸ ἀποδεῖξαι προλέγει Ῥγ18. 1414 588. --- ἡ προ- 
081, 84. 82 λεχθεῖσα αἰτία μχϑ. 850 58. 

,’ὔ ᾽γ», , , , Ὶ Ἁ "» ς, ε “ 

προκαταλαμβανειν. ἔοικεν ἀήρ τις προκαταλαμβάνων τὸν προλείπειν. ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια εὑρίσκονται (οἱ φθεῖρες) 
τόπον ἢ διὰ τῶτο μὴ ὁὀέχεσθαι πκεβ. 989 58. --- προκατα-- προλελοιπότες τὴν κεφαλήν [3268. 1520 3585. 

᾿ 

λαμβάνειν ταὶ μέλλοντα λέγεσθαι. τὰ ἐπίδοξα λέγεσθαι εἴα, προλεπτύνειν. οἱ τράγοι πίονες ὄντες ἧττον ὀχεύασιν- διὸ ὸ 
ρ81.1448 36, 40,}14. 19. 14881,18, 16. προκαταλαβεῖν προλεπτύνυσιν αὐτιίς Ζγαιϑ. 1261. ἐν μόνοις τοῖς ἀπο- 
τὺς ἀκροατάς, τὺς δικαστάς ρ80. 1481088. 81. 1442 "6. 86 πεπνιγμένοις τῶν ζῴων προλεπτυνθεῖσιν ἔστιν ἱκανῶς κατα- 
προκαταλαβεῖν τῷ λόγῳ (οπιΐβδο οὈϊθοῖο), δύῃ προλαβεῖν μαθεῖν τὰς φλέβας Ζιγϑ. 5183 214. 
ἡμβ6. 1208 ά, 9,2. προλιμνάς. ἐν ταῖς προλιμνάσι τῶν ποταμῶν Ζιζ14. 568 320. 

προκατάληψις, τοῦ (οὔ προκαταλαμβάνειν) ρ1. 14288. προλιμοκχτονεῖν. σχεδὸν πάντα προλιμοκτονέμενα πιαίνεται 
ἀδῦ ρ19. 148211-14. περὶ προκαταλήψεως ρ19. 84. Ζιθθ. 595 528. πιαίνεται ὕς προλιμοκτονηθεῖσα ἡμέρας τρεῖς 

πρ οκατασκενάζειν. ἐκ τὰ προκατεσκευασμένα ληπτέον ὦ «Ὁ Ζιθθ. 695 522. 10. 596 527. 
θεωρητέον τὴν κρᾶσιν χ2. 192 Ρὅ. : ᾿ πρόλοβος. ἔστι δ᾽ ὁ πρόλοβος δέρμα κοῖλιον ἡ μέγα, ἄθβοτ 

προκαταφέρεσθαι. συναπέρχεται τῇ ὀσμὴ ᾧ γὴς μόρια, ἃ Ζ βι1. 508 528. (τῶν ὀρνίθων) οἱ μὲν ἔχυσι πρὸ τῆς κοι- 
προκαταφέρεται ὁιὰ βάρος πιβ2. 906 82. λίας πρόλοβον, Θηυτηογαπίατ, διὰ τί τὰ μὲν ἔχει τὸν καλύ- 

προκεῖσθαι. ἐν οἷς ὁ πρόκειται (1 8 ΠΟῊ Ῥγϑθιμ θϊτατ., πα μένον πρόλοβον (Υ)] πρόβολον βαορίυ8) Ζιβ17. 508 Ρ27. 
Ῥτΐταο ἰοθο ροπίξαγ) τῷ λόγυ τὸ τί ἐστι τζ 5. 142 024. ---’,αξε. Ζμδδ. 618 086. γ14. 614 522. τὸν πρόλοβον μακρὸν ἔχει 
ὁ κατευθύνων τὴν ναῦν εἰς τὶς προκειμένυς λιμένας κατ- τὰ μακροσκελῆ νὰ ἕλεια διὰ τὴν τῆς τροφῆς ὑγρότητα 
αντῶν 18. 1470 526. --- καὶ νῦν ἡμῖν προκειμένη σκέψις Ζμγ14.614}81. ΑΝ ὸξ ἃ ἐκ ἔχει ὅτε τὸν στόμαχον ὅτε τὸν 
ΜΑΒ. 989 28. ἡ προκειμένη πραγματεία, μέθοδος, τὸ προ- πρόλοβον εὐρὺν ἀλλὰ τὴν κοιλίαν μακράν" ἔχει ἀντὶ τῦ προ- 
κείμενον (οὔ πρόθεσις) ΑΒβΙ16. 84 "29, 89. ταὶ. 100 328. 4. λόβυ τὸν στόμαχόν εὐρὺν ᾧὶ πλατύν" ὀλίγοι ὅτε τὸν πρό- 
101}18. 6. 102 038. η8. 158 .326. τοῖς δύλοις ἄθλον προ- εοὺ λοβὸν ἔχυσιν ὅτε τὸν στόμαχον εὐρὺν ἀλλὰ σφόδρα μικρόν 
κεῖσθαι τὴν ἐλευθερίαν Πη10. 1880 388. ὑπεναντίον πρὸς τὸν Ζιβ11. 509 51, 9, 608 "84. [2715δ. 1521 19. ὁ τῦ ὄρτυγος 
τρόπον τὴς προκειμένης αὐτοῖς πολιτείας (τοὶ ρι}16868, ἀθδπι πρόλοβος ἄθβου Ζιβ17. 609 318. ἔνιοι τῆς κοιλίας αὐτῆς τι 
ἰδ ρτοροβαθγαπθ) ΠΙ9. 1269 ."»88. ᾿ ᾿ ἔχυσιν ὅμοιον προλόβῳ, βγη τῆς κοιλίας αὐτῆς τι ἐπανεστη- 

προκηρύττειν. προεκήρυξεν ὠνεῖσθαι τὸν βυλόμενον ο381850 κύς Ζιβ11. 50936. Ζμγιφ, 614 015. --- πρόλοβος ὀρνι- 
490. 86. θωδὴς Ζμδδ. 6199 (Α ϑιἰον!ὰ ΧΙ 387). τὰ μαλάκια 

πρόκλησις. ἐκ ἴση πρόκλησις αὕτη (ἡ πρὸς ἄρκον) ἀσεβεῖ ἔχει. τὸν πρόλοβον μέγαν αὶ περιφερῆ ὀρνιθωθη (Υ1 παρεμ- 
πρὸς εὐσεβὴ Ῥα1ὅ. 1871 520. σημεῖα ἐκ τῶν προκλήσεων φερῆ ὄρνιθι. Ο οὐ ΡΙΚ) Ζιὸδι. 524 "10 Αὐδ. --- ὁμοία δ᾽ 
13. 1481 34. αἵ τε μαρτυρίαι ἢ αἱ προκλήσεις ἔγγραφοι ἐστὶν ἡ κοιλία προλόβῳ ὄρνιθος ἡ τῶν κόχλων Ζιδά. 529 52. 

ἐνεβάλλοντο ὑπὸ τῶν δικαζομένων εἰς ἐχῖνον ἔ 415. 1547 οὗ Ζμὸ δ. 618 Ρ26. 
012. οὗ 414. 1647 320. ὁ δῆμος ἀσμένως δέχεται τὴν 80 προλοβώδης. ἡ ὑποδοχὴ κοιλιώδης ᾧ προλοβώδης Ζμὸὃδ. 
πρόκλησιν Πδ 4. 1292 529. 618 081. 



640 πρόλογος ᾿ προπηλακισμός 

πρόλογος. τὰ τῷ δικανικῦ προοίμια ταὐτὸ διίΐναται ὅπερ τῶν 8, προωδοποίηται τῷ πάθει τὰ τοιαύτην ἔχοντα τὴν κρᾶσιν 
δραμάτων οἱ πρόλογοι ᾧ τῶν ἐπῶν τὰ προοίμια Ῥγ14. Ζ2μβ4. 6560 "28. προωδοποίηται ἕκαστος πρὸς τὴν ὀργήν Ρβ2. 
1415.49,1414}20. πρόλογοι κωμῳδίας ποδ. 1449 Ρ4. ἔτδ- 1879 .521. προωδοποιημένη κίνησις, πρ πΝΣ Τἣν, τὴν δια. 
Βορᾶϊαθ πρόλογος ἃοῇ,͵ μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χορῶ νοιαν ΜΤῚ. 468 526, 29. αὐτὸς παρεῖχον τῷ νομοθέτη προω- 
παρδὸυ πο12. 1452 "19. ς δοπεποιημένυς Πβ9. 1270 84. προωδοποίηνται (οἱ ἄρτοι) τὸ 

προλυπεῖσθαι. προλυπηθέντας ἥδεσθαι τὴ ἀναπληρυΐσει κϑ. ῥήγνυσθαι πκα 11. 929.319 ((οτὲ προωδοποίηται). --- παρὰ 
1118 516. προλυπηθῆναι, πρυλυπήθη ἡμβ1. 12041δ, 16, ὐ ταὐτὸ προοδοποιεῖται ἡ ἐπιτηδείως ἔχειν παρασκευαζει 
11. προλελυπημένος ἢ κατεψυγμένος Ζικῦ. 688 "22. πβ11. 861.386. δεῖ προοδοποιήσασθαι διὰ τὸν κίνησιν πρὸς 

προμαλάσσειν. τὰ προμαλαχθέντα ὑγρά πβ82. 869 580. τὸ ἄνω πάντα τὰ μόρια μᾶλλον Ζμγϑ. 611 581. ---- ἕοττια 
προμαντεύεσθαι. ἡ ψυχὴ προμαντεύεται ὶ προαγορεύει τὸ ᾿'ό ροτγίεσιί προωδοπεποίηκε πλ1. 954 "12, προωδοπεποιημένοι 

μέλλοντα 12. 1415 "48. Πβϑ9. 1210 54. --- (ὡς προοδοποιεῖ ῬΎἃ1 2. 1418 22, ὥσπερ 
προμαραίνεσθαι. τὸ μὲν πρῶτον (τῷ πνεύματος) ὥσπερ ὁδοποιεῖ οἱ ϑ8ρ6]). 

προεμαράνθη πκΎ11. 982 "88. πρόοδος (Ἐπιρθὰ 220) αι2. 481 "26. ἐν τῇ προύδῳ τῶ ἕἔτυς 
Προμηθεύς (ΑΘΕ0}γ}}), τραγῳδίας τερατώδως ΘχΘιαρί πὶ π01 8. φτβϑ9. 829 428. ᾿ 

1450.52. ΨἘ] Ροοὶ Π 47. 18 προοικονομεῖν. προῳχονόμηται ὑπὸ τῷ θείαν ἡ φύσις ἑκατέρυ 
προμήκης. ὃ στηριγμός ἐστι χωρὶς φορᾶς προμήκης ἔκτασις οαϑ. 1848 Ρ26. 
ἢ οἷον ἄστρα ῥῦσις κά. 395 ΡΊ. προμήχης ἐστὶν ἡ τῶν ὄφεων προο ιμιάζεσθαι ρ85δ. 1440 21, μακρῶς Ργ16. 1416 "88. 
φύσις Ζγαῖ.118320. ἐπὶ τὴν ὑρὰν πρόμηκες τὸ τῶν τοιύτων ἰὶ τὰ ἐρωτώμενα λέγυσιν ἀλλὰ τὰ κύκλῳ ἢ προοιμιάζονται 
σῶμα, τὸ ἀροπύγιον πρόμηκες, δὶ πρόμηκες (τὸ τὸ βονάσυ Ργ14. 1415 024. ἔργον ῥητορικῆς κατὰ γα; βλι προοιμιά- 
σῶμα) Ζμὸ 18. 696 "25. Ζιιϑῶ. 618 088. 45. 680 522. σια- 380 σασθαι πρὸς εὔνοιαν ξ 128. 1499 321, 82. πεπροοιμιασμένων 
γόνες προμήκεις εἰς στενὸν ἀπηγμέναι Ζμβ16. 658 "29. ἡεαῖ. 1211 318. οὗ φροιμιάζεσθαι. 
(ὧτυ) κεφαλὴ προμήκης 215. 1521}18, ἤνυστρον τὸ προοίμιον, ἄϊδὲ διήγησις Ρα]. 1864 18, ΚΙ2. 14 58. περὶ 
σχῆμα προμηκέστερον Ζιβ11. δ01010. μέτωπον προμηκέ- προοιμίν Ῥγ14. ρ80. προοίμια δικανικα, δημηγορικά ρ81. 
στερον φῦ. 810 "2. Ορρ στρογγύλος. τὸ ὅλον (καρδίας) εἶδος 1442 028. ἐπῶν προοίμια; δραμάτων πρόλογοι Ργ14. 141 
αὶ πρόμηκες ἀλλὰ στρογγυλώτερον: τὸ σῶμα τὸ μὲν τῶν 2 810. ᾿Εμπεδοκλέως προοίμιον εἰς ᾿Απόλλωνα [ 59.1485}12. 
καρίδων ᾧ τῶν καράβων πρόμηκες, τὸ δὲ τῶν καρκίνων πραομολογεῖν. προομολογηθέντος τῷ ἀντικειμένν Αβ11. 61 
᾿στρογγύλον Ζια 11. 490.318. δ2. 526 "82. ὀφθαλμοὶ ὅτε "24. προομολογητέον τβϑ. 110 58, βγπ προδιομολογητέον 381. 
περιφερεῖς ὅτε ἀγαν προμήκεις ᾧ ὅ. 809 "20. --- σφῆκες προορᾶν εἰς τὸ πρόσθεν, ἐφ᾽ ὃ ἡ κίνησις Ζιδ1. 534 514. 
προμηκέστεροι τὴν μορφήν, τενθρήνιον προμηκέστερον, καρ- Ζμβιο. 666581. --- ἐὰν μὴ τύχη προεωρακώς (ἰ 4 πρό- 
κίνια προμηκέστερα Ζιι41. 621 26. 48. 6292. δά. 6580 20 τερον ἑωρακώς) ποά. 1448}17. ὅσα ἀρχόμενοι προοριῦσι 
48. --- τῶν ἰχθύων οἱ προμήκεις ν ἰχθύς μ 351 584. --- τῶν Ῥβ28. 1400580. προϊδόντες ἢ προεγείραντες τὸν λογισμόν 
σελαχῶν τὰ προμήκη Ζιβ18. δ06 "δ. ν γαλεός 1: οὐ Μ 288. Ηη8. 1160 "28. τὸ δυνάμενον τὴ διανοίᾳ προορᾶν ΠΙα8.1352 

προνεύειν. καλᾶνται ἀμυντῆρες τὰ προνενευκότα τῶν φνο- 482. πότερον ἐνδέχεται προορᾶν τὰ μέλλοντα υἹ. 453 021. 
μένων κεράτων εἰς τὸ πρόσθεν Ζιιδ. 611 Ρὅ. οὔ μτ1. 462}26. 2. 464.318, 3ὅ. 

προνοεῖν. ὥσπερ τὸ μέλλον ἔσεσθαι προνούσης τῆς φύσεως ες προορατικοὶ ᾧ εὐθυόνειροι μτῷ. 468 "15. 
Οβϑ. 391"24. συμβιβάζων ὡς ἐκ πολλῇ προενόησεν ρά. προοχεύειν. τὰ προωχευμένα ψαά Ζγγ1. 151 "2. 
1428 487. προπαιδεύειν. ἃ δεῖ προπαιδεύεσθαι ὶ προεθίζεσθαι πρὸς τὰς 

προνοητικός. ἔχειν δύναμιν προνοητικὴν περὶ τὸν αὐτῶν βίον τῶν τεχνῶν ἐργασίας ΠΡ1. 1887 419. 
ΗζΊ. 1141 428. πρόπαππος 838. 1490 428, 8δ. 

πρόνοια. τὸν νομοθέτην ὑμῶν τοσαύτην πρόνοιαν ἔχειν ρ19. 0 προπαρασκευαΐζειν πρὸς τὴν τροφήν Ζιι7. 618 84. 
1482 40. ταὶ ἐκ προνοίας, ορρ τὰ ἀκύσια Πδ16. 1800 προπέτεια, εἶδος ἀκρασίας, ἀϊδὲ ἀσθένεια Ἠη8. 1150 "19. 
Ρ28. ἡμα18. 1188 5856 (δΒγπ ἐκ διανοίας, μετὰ διανοίας, προπετής. προπετὴς ἂν ἐγίνετο ἡ βαδισις Ζπ14. 112 529. 
προδιανοηθείς 26, 28, 80, 838). ηεβ10. 1226}88. πκχθ18. τῷ σχήματι μὴ ὀρθὸς ἀλλὰ μικρῷ προπετέστερος φ8. 801 
951}80, 962 32. ἐκ προνοίας καὶ τῆς τυχύσης ἀλλὰ μετὰ 081, τὰ εἴδη προπετεῖς φ8. 808 388. (τῆς ἴυγγ0ς) τὸ σῶμα 
παρασκευὴς πλείστης ἠδίκησεν ρ5.142154. 4: ἧττον προπετὲς ἐπὶ τὸ πρόσθεν Ζμδ᾽12. 695 525. προπετὲς 

πρδξ τοίδγίασ ἰαΐον τὰ ζῳοτόκα ἡ τετ' ἀποδα, χολὴν ἐκ ἔχει, ἡμῶν τὸ σῶμα πε19. 882 586. --- ἄγειν τὸν ἀκροατὴν 
ἐν τῷ αἴματι ὑκ ἔνεισιν ἵνες, αἷμα ἔξω αὶ πήγνυται Ζιβ15. προπετὴ Ργϑ. 1409}81. διὰ θερμότητα προπετέστεροι πιαθ0. 
506 322. γ6. 516 "84. 19. 620 24. Ζμὸ 2. 616}21. βά. 905 580. τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων κακυργότερα, προπετέστερα, 
660}15. (θδπιδ δζβθ, ὅ808115 οχϑδοῖῦ δὰ Οδγάδῃ 207, ἀναλκέστερα Ζιι1. 608 "1. φῦ. 809 339. οἱ θρασεῖς προπε- 
ϑΔΙπιδ8 θχο ΡΒ] 1588, Βοίοῃ οὐβὶ 54. δγνὰβ ἄδθδ Ὁ 11 δὺ τεῖς ΗΥ10. 1116.471. προπετεῖς, βγη θρασεῖς, μαινόμενοι 
41ὅ. 511 486. 80 69, 51. Οδτγνὺβ οΒργθοΐαβ ΝΥ θριαδηη 2ὅ. ἡμαϑ. 1186}16, 171. ἀκρατεῖς τὴν. προπετὴ ἀκρασίαν Ἠη8. 
Κ 482. 80. ΟΥ. Ε. ΑΖΙ1 671, 18. ἴῃ ἱποοχὶ τοὶ ΚαΖι 82,18.) 1150}26. --- προπετῶς κάτω σπᾶσθαι πεῖδ. 882 381. 

πρόξενος τὴς πόλεως Πεά. 1804.510. δίκαι προξένων λαγ- -- διορίσασθαι μήτε προπετῶς μήτε ῥαθύμως ἡεαῶ. 1314}13. 
χάνονται πρὸς τὸν πολέμαρχον ἢ 881. 1542 9. προπετικ (οἷ, προτρεπτικὴ οοὐὰ ΒΚ) ἀκρασία, δγὰ ἀπρο- 

προογκεῖν Υἱ πλῪ11. 964 Ῥά, ν προσογκεῖν. δδ νόητος ἡμββθ. 1208 3480. 
προοδοποιεῖν πρός τι: πρὸς τὰς ὕστερον διατριβάς Πη11. προπηλακίζειν (81 1ΑΥ̓́}), οοαὶ ἐπηρεάζειν Πε10. 1811 

1886 82. προωδοποίησε ἢ παρεσκεύασε τὸ σῶμα πρὸς τὸ 486, ἀνέχεσθαι προπηλακιζόμενον ΗἨδ11. 1126 47. προπὴ- 
ἱδρῦν πβ11. 861 489. πρ. τινί: τὸ γῆρας προωδοποίηκε τὴ λακίζεσθαι εὐχερῶς ηεγϑ8. 1281 12. --- ᾿Αρίστιππος προ- 
δειλίς Ῥβ18. 1889 "81. προωδοπεποίηκε τῷ φόβῳ 8] πλ1. ἐπηλάκιζε τὴν μαθηματικήν Μβ2. 996 "88. 
95412. γδδ. 8710 328. --- ρΑ88, τὰ ὀλίγαιμα ἤδη προω- 80 προπηλακισμός Ηεῦ. 1181 39. πκηϑ. 949 "18. οοπηΐ ὕβρις, 
δοποίηται πρὸς τὴν φθοράν Ζμβδ. 65110. οἵ Ζγδά. 1770 χλενασία τζθ. 144 46. 



προπίπτειν 

προπίπτειν. τῶν ἰχθύων ἐνίοις προπίπτει ἡ κοιλία εἰς τὸ 
στόμα Ζιβιτ. 501 8429. --- ὁ , πορθμὸς ἐ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἄκρας, 
ὃς κεῖται πρὸ τῷ προπεπτωκότος τόπυ θ108. 889 428. 

προπολεμεῖν. τὸ προπολεμῶν (μέρος τῆς πόλεως), τὸ προ- 
πολεμῆσον, οἱ προπολεμᾶῆντες 1Π|β6. 1264 588. 8. 1261 "82, δ 
8θ, 1268 285. Ὑ1. 1219 08. δ4. 1291 857, 19,08. 

Προποντίς κβϑ. 898 δι, ἐν τὴ Ἀροποντίδι᾿ Ζιθ18. ὅ985325,}28. 
προπορεύεσθαι. αἷξ προπορεύεται τῷ τὴν ἱερωσύνην ἔχοντος 

θ181. 844 "δ. 
προπράττειν. τὰ προπεπραγμένα ποῖϑ8. 1465 080. 10 

προπύλαιον τῷ Λητῷν ηεαὶϊ. 1214 32. 
πρό ρρησις, προρρήσεις, τοὶ, ἀϊΐδβὺ ἀπαγγελία, δήλωσις ρ81. 

1438511. 82. 1488 "24. οὗἩ προλέγειν ρ 689 Ῥ27. 
πρόρριζος, ν πρόσριζος. 
πρός. Εμποῖκθα 11 68- 12. - 1.6 Βομθίίνο. α. πρὸς αἴματος 16 

Πβι. 1262511. πρὸς δείλης (εἴ ἀπὸ μέσων νυκτῶν 519) 
ὴ ὦ ἐπὶ μέσας νύκτας πλγ11. 962 "25. --- ὃ. πρὸς ἐνίων 
Ῥωώτων φρίττομεν πβϑ4. 870 "1. ταῦτα πάντα ἔοικεν αὐτὴ 

πρὸς ἀγαθὺ γινόμενα τὴν δι᾿ αἰῶνος σωτηρίαν παρέχειν κδ. 
879 .380. 40 

ὥ. ς ἀδίϊνο. α. Ἰοσϑὶὶ συ. ἐκ ἂν καὶ σκιὰ πρὸς τοῖς ἄστροις 
εἴη τὴς γῆς μα. 845 1. ὄπω ἔσται ἀπὸ τῷ ὃ, ἀλλ᾽ ἀπο- 
λείψει φζ2." 282. 480. οἵ 68. 264 482. 9 . 2865481. πρὸς τὴ 
συναφὴ, πρὸς τῇ κεφαλῇ, τῇ ὠρᾷ, τῷ στήθει Ζμδδ. θ8ὺ 
428. 18. 896 "26, 28, 81. γ14. 6714.411. Ζιβι. 4981, 5800 

416. πρὸς τῇ ἡνί Ζια9. 491 }28 (εἶ πρὸς τὴν ῥῖνα λ18). 
εἶναι πρὸς τὴ ἀρχῆ, πρὸς τῷ τέλει, πρὸς τοῖς δεξιοῖς δἰ πὶ 
Οβ2. 285 "24, 38, 84. ζ4. 469. 482. πρὸς ἀγορᾷ Πη12. 
188110. παντελῶς πρὸς τὴ ἄρκτῳ οἰκῶμεν πχςά9. 946 
42. -- ὃ. εἶναι πρός τινι ἔθ 14 διατρίβειν περὶ τι. ὁ ἄρρην 80 
ἔλαφος ! ΓΙ πρὸς μιᾷ διατρίβει Ζιζ29. 518}11. πᾶσα ἡ ἐρ- 
γασία ᾧ ἡ κίνησις ἡ ἐσχάτη πρὸς τὴ ὕλη Ζγα22. 180 7, 
δ. εἶναι ( (σχολάζειν) πρὸς τοῖς ἰδίοις. ἢ πρὸς τῷ καθ᾽ ἡμέραν, 
διατρίβειν πρὸς τοῖς ἔργοις, γίγνεσθαι πρὸς τοῖς ἄλλοις μα- 
θήμασιν Πεδ. 1808 "86,1809 86, 8,11.1818}20. ζ4.1818 δὲ 
518. θ4. 1889 "δ. ἡξη14. 1248} 2. οἱ πρὸς ταῖς δίκαις ἢ 394. 
1548 δ16. εἶναι πρὸς τῷ οἰκείῳ πάθει Ῥβ8. 1838δ584. ὁ 
πρὸς τοὶς ὁρατοῖς (δ εἴτοομ, εἰρημένοις ςοἀά ΒΚ) ηεη14.1248 
ΡΩ, --- ο. δὰ ΙἸοσδ]θπὶ νἷπὶ ᾿γδ6Ρ πρός ταοίοτθπάστι υἱἀείαν, 
υοὰ ἴῃ Ἰορίοὶβ ἰδ τῖβ 88608 Ἰορίζαν ἐν τὸ στερητικὸν (τὸ 
καθόλυ) τεθῇ πρὸς τῷ ἐλάττονι (πρὸς τῷ μείζονι) ἄκρῳ 
δῖτα (ἰ 6 εἱ Ῥτοροϑίεἶο. ταΐῃοῦ ροηδαΓ πθραιϊνα) Ααὅ. 21 

“4. 10..80}14. 16. 86 526, δ88αῃ γῆς. 18. 87 529. 19. 88 
426,18. 20. 8986 (τῷ ΥΥΖ. τὸ ΒΙ). 88. 49.587. 48. δ0 
ΡΩ2, 26. β11. 6116 (τῷ γνΖ. τὸ ΒΚ), 28, 26. τὸ πρὸς «ὁ 
τῷ ᾿μείζοι, ἐλάττονι ἄκρῳ, ἴ 8 ῥτοροβίεϊο πιδίου., ταῖποῦ 
Ααά. 26 512, 804 οδδάθι νυ] πρός ο 800 οοπἑαπούαχα Ἰορίδυτ, 
νοὶαοὶ τὸ καθόλε κείσθω πρὸς τὸ ̓ μεῖζον ἄκρον, εἰ τὸ στε- 
ρητικὸν τεθείη πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον Βἰπι Ααδ. 21 }18. 9. 
80 411. 21. 89 "22. 22. 40.588. --- ἀ. ἰ4 Ρτϑθῖθν. πρὸς τὸ 
τῇ ἄλλῃ ἀλογίᾳ ὼ τῶτο ἄτοπον μτι. 462}20. πρὸς τύτοις, 
πρὸς ὁὲ τύτοις Οὐ. 269 ΒΩ. Πγ14. 1285510. δ11.1295 
Ρ13 80 βδερίδββίπηθ. ἔτι δὲ πρὸς τύτοις τεῷ. 180. 45, 8.181 
4538. δ. 185 51 Δ]. ἈΪ8 νἱἀθίυτ οοτηραγατὶ 886 τὸ “ἐκ ἔστιν 
ἀνδρῶν ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύθερος᾽ γνώμη, πρὸς δὲ τῷ ἐχομένῳ τ 
(ὦ 6 δοπϊπποῖα οὐπὶ ργοχίπιο γϑγβὰ) ἐνθύμημα Ρβ21. 1894. 

3..0 δοουβαῖϊνο. α. Ἰο64}1 80 τοιαρογαῖὶ νὶ. ἀφικνεῖσθαι 
πρὸς τὸν ἥλιον, φέρεσθαι πρὸς τὴν γὴν μαθ. 848 520. 9. 

847 89 8]. πρὸς ἄναντες πᾶσιν εἶναι τὴν φοράν μβ2. 8586 .- 

412. πρὸς ἀνάντη ῥεῖν πκς. 940 "86. βοὰ ἀβαγρβύαν δοοα- δ0 
δαϊϊνιϑ οὐΐδιι ὉΌῚ πιοΐῃ8ϑ ποίϊο ἀρ] ο8οϊῦδ, πρὸς ὀρθήν (ἴεὲ 

γ. 

πρός 641 

Ὑωνίαν), πρὸς ὀρθαΐς. πρὸς ὁμοίας “γωνίας φέρεσθαι εἰπι Οαδ. 
212}25. β14. 296 "20, 291 ν19. δά. 811 588. μβο. 868 
», γ8. 818.514 Δ]. τοὶ πρὸς ἄρκτον, πρὸς τὴν ἕω τὴν χει- 

μερινήν μαθ. 848 "88. βι. 884 "25. α18. 860421, 29. τὸ 
ἕτερον μέρος τὸ πρὸς τὰς ἐσχατιάς, ἕτερον δὲ τὸ πρὸς τὴν 
πόλιν Πη10. 1880 416. πτερύγια ὄντα πρὸς τὰ βράγχια 
Ζιβι8. 504 581. οἱ πρὸς αὐτόν, δγτ οἱ πλησίον ρ86. 1440 
589, 1441 31. ἐργαζεσθαι πρὸς τὸν λύχνον μγά. 816 Ρ21. 
πρὸς πολὺ πῦρ ἧττον ἱδρῶμεν πβϑ86. 81021. --- τῶν ζῳων 
τὰ μὲν ὁ πολιῦται πρὸς τὸ γῆρας ἐπιδήλως Ζγεϊ. 1185, 
780 20. πρὸς τὴν ἡλικίαν. ἐν ἢ ἣ ἤδη δύνανται τὸ σπέρμα 
ἐχκκρίνειν Ζγε1. 181 "29. πρὸς ἡμέραν δρόσος πίπτει πκεῦ. 

98884. ὁ ζέφυρος πρὸς τὴν δείλην πνεῖ πκς88. 944 410, 
οὔ τῆς δείλης 481. --- ὃ. ἴᾳ δάνθγβυβ, δοπίτϑ. γέρανοι 
πέτονται πρὸς τὸ πνεῦμα Ζιθ12. 591 482. ἡ ἰσχὺς πρὸς τὴν 

διασπασιν ( 6 ἡ ἰσχὺς πρὸς τὸ μὴ διασπᾶσθαι 817) οδδ6. 
818 019. τῶῦτο βοηθεῖ πρὸς ταύτην τὴν φθοράν (6 ὥστε 
τεύξεσθαι σωτηρίας ν28) ανϑ. 414}24. μάχεσθαι πρὸς τὸν 
νόμον Ῥα1δ. 1316}»18. ἀντικρύειν τῷ διψῶντι πρὸς τὸ πιεῖν 
Ρβ2.1 13719512. αἱ μεταβολαὶ γίγνονται πρὸς τὴν καθε- 
στηκυῖαν πολιτείαν ΠΕῚ. 1801 "7. ἀμφισβητεῖν, διαμφισβη- 
τεῖν, ἀμφισβήτησις, ἔνστασις, ἔλεγχος πρός τι νοὶ πρός τινα 
ΠΗ]. 1828524. Ὑ16. 1287}85. Φθ 8. 368»85, 6. Μζ 6. 
108257. ἐπιχειρεῖν πρὸς τὰς ὁρισμός, ἐπιχείρημα πρὸς τὴν θέσιν 
βἴτη ταῦ. 1021 6 (2011214). β4ά.111}12. 15.5.111}82 ΑἹ. οὗ 
ἐπιχειρεῖν 282 "58. διαλέγεσθαι πρές τι τηῦ. 154484, εἴ δια- 
λέγεσθαι Ρ182 "41. πρὸς ἅπαντα ταῦτα ἱκανὴ ία πίστις Φύδ. 

3δ4 485. παλιν ἥξυσιν οἱ πρότερον εἰρημένοι λόγοι πρὸς ταύτην 
τὴν ὑπόθεσιν Ογβ. 804524. --- σ. δυχὰ ἸοΟΔ]} δὰ, 400. τοῦ 
δὰ ἈΠαΌθτα Ἰοσαχα βἰραϊβοδίατ, [4118 ροβδβαιῦ οοηξεγτῖ:: ἂν πρὸς 
ἕνα τις τῷ λόγῳ χρώμενος προτρέπη Ῥβ18. 1391 "10. ᾿ περὶ 
ὀθενός ἐ ἔστι πρὸς τῦτον ἡ σκέψις Μγ4. 1008 880. περὶ τῶν 

τοιύότων ἁπλῶς μὲν θκ ἔστιν ἀπόδειξις, πρὸς τόνδε δ᾽ ἔστιν 
Μκό. 1062 48. πρότερον πρὸς ἡμᾶς, ΟΡΡ ἁπλῶς ΑὙΪ.ΤΊΙ 
584, Ηβὅ. 1106 428 δ]. οἵ πρότερον. ἐρωτηματίσαι, γεγυ- 
μνάσθαι πρὸς ἑαυτόν, πρὸς ἕτερον τθι. 155 6, 27. 14.168 
58. μανθάνειν χρείας “χάριν αὐτῷ πρὸς αὑτόν 11γ4. 1271 Ὁ6. 
χρῆσθαι τῇ ἀρετῇ, τῇ μοχθηρίᾳ ἢ πρὸς ἕτερον Ηε8. 1129 082, 
1180 46. ἡ δικαϊοσύνη ἀρετὴ ὑχ ἁπλῶς, ἀλλὰ πρὸς ἕτερον 
Ηε8. 1129 "27. πρὸς ὅς αἰσχύνονται, φιλοτιμῆνται Ρβ4. 
1381.520, 2]. ὀργίζονται τος ὀλιγωρὅσι πρὸς ὃς θαυμά- 

ζυσιν Ρβ5. 1819 024, ὅπερ οἱ δημογέροντες. ἔπαθον πρὸς 
τὴν Ἑλένην Ηβ9.1109 59. διὰ τὸν πρὸς τὰ θηρία φόβον 
2 29..678 "17. δίκαι (γραφαὶ) λαγχάνονται πρὸς τὸν 
ἄρχοντα 81η} 881. 1541 15. 382. 1541 080. 8388. 1542 

᾿ δ]. --- ἀ. πρός ς 866 ππίγοτβο γϑίοστί δ αυϊὰ δὰ δ]υὰ 
ἰβοαῦ, ϑἴζδτι τϑέδστι: δὰ διααϊά ἰδπιᾳαδ δὰ βηθπι. 

λι γοι πρὸς τώνομα.. πρὸς τὴν διάνοιαν τι 10. 1710}18. οὗ 
ΜΑ5. 985 84, πρὸς πολλά ( 8 ται] δΑταπι τογασῃ γϑύϊοηθ 
ΒΘ 118) τεῖ. 129.422 Ὗγ:. πρότερα ἣὰ, ὕστερα λέγεται τῷ 
ἐγγύτερον ἀρχὴς τινὸς ὡρισμένης ἥ ἁπλῶς ἢ τὴ φύσει ἣ 
πρός τι Νίδ11. 101811. τὰ πρὲς τὸ Μένος ἡ τὸ ἴδιον 
τα 8. 102 "27. δι. 120}12, τὰ πρὸς ὅρον ΜζΊ1δ. 1040 
46 ΒΖ. πρὸς δόξαν, ορρ πρὸς ἀλήθειαν Ῥατ. 1866 », 5. 
βι. 1881 }20, 21, 80 8]. πρὸς διαγωγήν, πρὸς ἄνεσιν, πρὸς 
χάριν, πρὸς ἐπήρειαν βἰπι Πθ1. 1841 40. γ18. 1281 388. 
Ηδ12. 1126}12. 18. 1121 318. Ρα]. 1854 "84. τθθ. 160 
48. Ζμδδ. 688 424 αἱ. (πρὸς ἀνάγκην, δγπ ἐξ ἀναγκης, 
ἀναγκαῖον Πθ4. 1888 Β41, 1339 84, Ρα11. 18370.416.) ζὴν 
ἀκολάστως πρὸς ἅπασαν ἀλολασίαν Πβ9. 1209 "22. βαρέως 
φέρειν πρὸς τὴν ἀφροδισιαστικὴν χάριν ΠΕ10. 181116. 

Μη 
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πρὸς 

αἱρετὰ ἢ φευκτὰ πρὸς τὸ πράττειν Ρβ2:. 1854 "25. τὸ 
ποιητικὸν ὰ γεννητικόν, ἣ τοιαῦτα. πρὸς τὸ ποιέμενόν ἐστι 
τὸ γεννώμενον Ζγβ 6. 142 ."81. μέγα πρὸς φιλίαν τὸ σύν- 
τροφον Η814. 1161 528. διαφέρει αὶ μικρὸν πρὸς τὸ σώ- 
ζεσθαι τὴν κοινωνίαν Πβ5. 1264 540. ἕρπει τὸ πρόβατον εἰς δ 
τὸς ἐρημίας πρὸς ἐδέν Ζιι8. 610 24. ὀξεῖς ᾿ πρὸς πᾶν 
ὀργίλοι ὸ ἐπὶ παντί Ηδ11. 1126 518. --- εὐλόγως διαφέ- 
ρονται πρὸς τὴν ἄσκησιν τῆς ἀρετῆς (ἔογθ ϊᾳ4 περὶ τῆς 
ἀσκήσεως) Πθ2. 1881 58. ὅμοιοι, φιλ ̓οτιμότατοι πρὸς ἀρετήν 
Πγ1ὅ. 1286 Ρ12. 2. 1824 380. γένος ὑπερέχον, ἡγεμονικοὶ 

πρὸς πολιτικὴν ἀρχὴν. ΠΥ 11. 1288 39,12. πολὺ ὑπερέχειν 
πρὸς τὸ φανερῶς κρεῖττον Πεά. 1804 08, πρὸς τὰ δήγματα 

τῶν θηρίων μεγάλην ἔχυσιν αἱ χῶραι διαφοράν Ζιθ29. 601 
418. αἰγωπός, πρὸς ὀξύτητα ὄψεως κράτιστος Ζια1ῖ0. 492 

44, -- ἱπάο πρός ς 800 Θοπιρδτατὶ ΔΙ! οὐτ αἰΐθγο βὶ σηὶ- 16 
βοαῦ, υἷς εἰκασαι πρὸς μικρὸν μεῖζον μββ. 866 "29. ὀλι- 
γότης πυρὸς πρὸς τὸ ὕδωρ μαϊο. 8714 514. πρὸς τὼ ζῷα 
φυτοῖς ἐοίκασι (τὰ ὀστρακόδερμα), πρὸς δὲ τὰ φυτὰ ζῴοις 
Ζγγ11. 1601 416. αἱ μέσαι ἕξεις πρὸς τὰς ἐλλείψεις ὑπερ- 
βάλλυσι, πρὸς τὰς ὑπερβολὰς ἐλλείπυσιν Ηβ8. 1108 Ὀ17. 30 
τὸ μέγα ἢ τὸ μικρὸν τὰ μὲν ἁπλῶς λέγεται, τὰ δὲ πρὸς 
ἄλληλα Ζγεϊ. 181.512. τύτῳ διαφέρει τὰ μέγιστα γένη 
πρὸς τὰ λοιπά Ζιβιό. δ05528. 81. 688 526. ἡ πρὸς τὸ 
νῦν ἀπόστασις" ἀπόστημα τῷ ἡλίων πρὸς τὴν γὴν Φὸδιά. 228 
"Ὁ. Οβι8. 2945. ὥστε μὴ διάδηλον εἶναι τὴν φωνὴν πρὸς 35 
τὴν ἐναντίαν σιγήν 0βϑ. 290 "6. Ζιε16. 5499. ὁρίζεσθαι 
τὴν δύναμιν πρὸς τὴν ὑπεροχήν Οα11. 281411, 8. ἔχει 

ἰδίαν αἰτίαν πρὸς τὼ ζῷα μκθ. 401511. ---- 6. Ἰοβῖοο λαμ- 
βίνειν τι πρός τι ἀ6 υδίοεθηαῦ δὰ βα δἰ δοῖατη δ!ᾳυοὰ ΡΥδ6- 

ἀϊοαῖο ἀΒΌΓΡΑ ΟΣ Αα35. 429. οὶ καθόλυ ἡ μὴ καθόλυ (ἐν 80 
μέρει) τῶν ὅρων ὄντων πρὸς τὸ μέσον βιὰ Ααθ. 28.517, Ῥδ. 

4.286511. δ. 21 326. λόγος πρὸς ὁρισμόν, λόγυς ποιεῖσθαι, 

διαλέγεσθαι (οὔ ἢ ν Ρ 182 }88) πρός τι Αα48. 5011 ΥΥΖ. 
τβό. 111. 588, 87. (88.188 31-36..19.177520 ὙὴΖ. συλλο- 
γισμὸς γίνεται πρός τι Αβιτ. 86 19. οὔ συλλογισμός. ἡ 86 

πίστις γίνεται τῷ μέσυ πρὸς τὸ ἄκρον Αβ24. 69.512. --- 
ΓΤ ἀδαΓΡΑ ΟΣ ἄοσταυ]β πρὸς ἕν, ἀἶθὲ καθ’ ἕν (εἴ κατα 
Ρ 869545), ὁμωνύμως (εἶρ 514 "5) ΜΎ2. 1008 388 ΒΖ, 
Β6,14. δΙ16. 1022 38. ζ4. 1080 "8. η8. 1048 287. θι. 
1046510. ηεη2. 1286 .818. 11]. 1244 8260. --- κὶ πρός ς β0ο 40 
14 βθουιπάυτα, δὰ δἰϊουϊαβ Ἀογτώϑτη 86 1ϑρθπι. ζῆν πρὸς τὸ 
καλόν͵ τὸ συμφέρον, τὸ δίκαιον, τὴν πολιτείαν, πρὸς ἄλλον 
Ηδ8. 112110. 8. 1124 081. γεα 4. 121512. Πεϑ. 1810 
185, Ῥαϑ9. 1867 "82. 12. 1878 417. βι8. 1989 086. 14. 

1390 484. κρίνειν πρὸς ὑπόθεσιν Πὸ11. 129699. δεῖ παι- 45 
δεύεσθαι, πυλιτεύεσθαι, τὰς νόμος κεῖσθαι εἶπαι πρὸς τὴν πο- 
λιτείαν Πεϑ. 1810.14, 20. θ1. 13837514. Ὑ11. 1282 Ρ10. 
4. 1216 880. δ14. 1298}12. 411. 1886 088. τὰ κυρτὰ 
τῶν “σκελῶν ὼ τῶν βραχιόνων πρὸς ἄλληλα (1 6 ἀντίστροφα, 

- 0 

προσαγορεύει» 

πρός δάνοιν, τοσῦτον ἢ ἔτι πρός τιά. 160 586. 
πρός τι. ὙτάϊῸρΣ Καὶ 111-129. τὸ πρός τι ἴπ πυπιθτατῃ 

οαἰθβοτίασαπαι τϑίοσίαν, οἵ κατηγορία Ρ 818 345. ἀεβηϊίυν 
δῦ ἰπ 808 ζ,ΘΠΘΓΒ ἀἰδείαραίεξας ΚινΖ. Μὸ1δ ΒΖ. ι6.10568 
085 ΒΖ. τὸ 4. 19ὅ 488. ζ4, 143.528. 8. 146 "2. Φγ!. 300 
028 (οῇ τι 18. 1718 06). ταὶ πρός τι πῖον τὰ ἀντικείμενα 
τοβδσαμύαγν, οΥ ἀντικεῖσθαι Ρθ4 "20. τὰ πρός τι ἅμα μᾶλ- 

λον Αγ24. 8649. τὰ πρός τι πάντα ἀντιστρέφει τζι3. 149 
12. δοτέον τιῶν πρός τι λεγομένων σημαίνειν τι χωριζομένας 
καθ᾽ αὐτὰς τὰς κατηγορίας τι81. 181 θ46, τὰ πρὸς ἀλ- 
ληλα πεφυκότα, τόπος ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα Ρβιϑ. 1892 
ν8. 28. 1897 "28 - 11. τὸ πρός τι πάντων ἥκιστα φύσις τις 
ἣ ὅσία, ὅτε δυνάμει ὕσία ὅτε ἐνεργείᾳ. παραφυάδι ἢ ἔοικε 
τῷ ὄντος, ἐκ ἔστιν αὐτῷ γένεσις φθορὰ ἀλλοίωσις κίνησις 
Μν!1. 1088 228, 30,92. κΙ2. 1008 811. Φε2. 225 11. η8. 

246 δ11. Ηα4. 1096 320. οἵ ΚΊ. 8.218. τῶν λόγων οἱ μὲν 
τῶν πρός τι ποιῶσιν ἰδέας ΜΑϑ9. 9905"16 ΒΖ. μ4. 1019512. 
ἕξις ὸ διαθεσίς εἰσι τῶν πρός Ὁ τι Κϑ. 11 822. τὸά. 1251. 
τῶν πρός τι ᾿ ὕλη" ἄλλῳ γὰρ εἴδει ἄλλη ὅλη Φβ2. 194 
08. τῶν πρός τι, ὅσα μὴ μόνον τὰ γένη ἀλλὰ ἡ αὐτὰ 
πρός τι λέγεται τι18. 11 8 δ, ϑυηῦ 4Δ]16, ᾳαογαπι ΚΘ ΠΏΘΓΒ 
ΒΟΪΌτη, ΠΟῺ ϑρθοὶθβ δὰ τὸ πρός τι τοίοσαμπίυν Κϑ. 11 820. 

τὸ 4. 124 "18. 1.81. 181 84, ΑἸ τον Μὸὲι1δ5. 1021 6. 
προσάγειν ὼὸ ἀπάγειν τὸ γεννητικόν ΓβΙ10. 886517. προσ- 

αγαγεῖν τὴν μητέρα ἵν᾽ ὀχεύση Ζιι41. 681 38. προσαγα- 

Ὑόντες αὐτοῖς ἑτέρως ἐλέφαντας Ζιζ18. 5612 58. προσάγειν 
πρὸς τὸ στόμα τὰς χεῖρας, τιὶς πόρας. πρὸς ἀλλ. ὕλως Ζιη10. 
6815217. ι81. 62018. ζ14. 668 480. ἐγγὺς προσαγαγόντι 
(τὸν ἀέρα Ὁ) πκς 48. 945}17. κἡὶ ὄψις λλωμένη τὸ λευκὸν 
ποιεῖ φαίνεσθαι ἧττον λευκὸν ἢ προσάγει πρὸς τὸ μέλαν 
μΎ4. 31480. --- προσάγειν τι 4 8 εἰσφέρειν τι) πρὸς τὸν 
δῆμον Πβ11. 1218 836. --- παιδιὰς προσάγειν φαρμακείας 
χάριν Πθ8. 1887 "41, δῆλον ὅτι προσακτέον (τὴν μυσιχὴν!) 
ὦ παιδευτέον ἐν αὐτὴ τὸς νέυς Πθ5. 1840 " 8. ἡλικία, ἣν 
ὅτε πω πρὸς μαθησιν᾽ καλῶς ἔχει προσάγειν ὅτε πρὸς πόνυς 
Πη17. 1886 .324. --- πρὸς τὰ λεγόμενα προσακτέον παρα- 

δείγματα βἷτη ρ838. 1488 ὑ40, 1489 47. τὰ λοιπὰ μυϑικῶς 
τὐρδθεΝ Μλ8. 1014}"4. οἱ μὲν ἁπλυστέρως λέγοντες, οἱ 

κομψοτέρως τῷ λόγῳ προσάγοντες ὅτι Ογδ- 804 518. 
δεῖ ὅτι μάλιστα προσάγειν (τὰ δἀὰ ΥΝΥ 6 οοὰ .Ῥ) ἐγγὺς τῶν 
πρώτων αἰτίων Ζγδ)ὶ. 105 Ρδ, νἱάδίαν προσάγειν ΩΝ α80- 
Ῥδίππι Θ886. --- πιϑὰ προσάγεσθαι. προσάγεται τὲς δυ 
πόδας πρὸς τὸ στόμα Ζιὸ. 526 528. προσάγεσθαι τὴν τρο- 
φήν Ζιδι. 528 581. Ζμβιο. 6588. δκ ἔστιν ᾧ ᾧ προσάΐξεται 
Ζμὸ 9. 688 10. --- αἱ θήλειαι προσάγονται. τὰς ἄρρενας εἰς 
τὰς ὀχείας Ζιε2. 540812. πᾶσαν μηχανὴν μηχανώμενος 

προσηγάγετο τὸν ἸΞείληνον φθέγξασθαί τι 40. 1481}7. 
προσήγετο τὰς δημοτικύς, τὸς εὐπόρυς Πε4. 1308 86. 

προσάγεσθαι τὸς μέσυς τοῖς νόμοις Π612. 1296 "87. 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον) εἶναι ἐπ᾽ ἀνθρώπων μάλιστα Ζιαιδ. δ0 προσα γνοεῖν. διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιαν τοσῶτον προσηγνόησαν 
49410 Αυδ. οἱ τεχνῖται μελετῶσι πρὸς τὸν θεατήν. Πθ6. 
1841 17. τὴν ζήτησιν ποιεῖσθαι πρὸς τὸ πρᾶγμα, πρὸς τὰ 
φαινόμενα Οβ183. 294 08, 298 526, 26. ἂν ὁ γεγραμμένος 
νόμος ἧ πρὸς τὸ πρᾶγμα Ῥα15. 18155160. - ἄδειν πρὸς 
αὐλόν,᾿ πρὸς χορδας πιόϑ. 918 322, 28. 438. 922 ὅς ὀρχεῖ- 56 
σθαι πρὸς αὐλὸν 541. 1567 029. ἀγωνίζεσθαι πρὸς κλέψυ- 
ὃραν ποῖ. 145] 88. --- πρὸς ἔοσθ 4 ἀντί. οἶνον πρὸς σῖτον 

διδόντες ὰ λαμβάνοντες Παϑ. 1257 321. ὅσα δ᾽ ἐλάττονας 
ἔχει πόδας, πτηνὰ ταῦτ᾽ ἐστὶ πρὸς τὴν ἔλλειψιν τὴν τῶν 
ποδῶν Ζμδο. 6820. 60 

μέχρι πρός ν μέχρι Ρ.464}171. 

προ σαγορεύειν, 8γη. καλεῖν. 
ᾧαϑ. 191 11. 

ἀναϊγκη προσαγορεύειν αὐτὴν 
οἷον καπνόν μβά. 85181, 29. ὁ ἀρ! ῖοθ 8Δ00 προσαγορεύειν 
τὴν τοιαύτην πολιτείαν ὀλιγαρχίαν βιὰ Πὸ 4. 1290 389. α12. 
1259}18. β8. 1262 57, 10,81. Φαδ. 188221. Μβ2. 99 
Β10. ποϊ. 144128. προσαγορεύειν ὡς φίλυς τὲς σύμπλως 
ΗΘθ11. 1159 "27. μεταφο ἃς εἶδος, προσαγορεύσαντα τὸ 
ἀλλότριον ἀποφῆσαι τῶν οἰκείων τι πο21]. 1457 581. προσ- 
αγορεύειν τι ὀνόματι οἰκείῳ, ἀλλοτρίῳ, κοινιῷ, ἑνί αἰπι Τβὶ. 
109.331. 2. 110516. Πὸ2. 1289"86. ρ22. 1484 526. 24. 

148581.81.14888ὅ. Ζμα4. θ44518. (4116 νὶ ἀδίϊνυΒ Ὁϑατ- 



προσαγωγή 

Ρϑΐυβ οϑὺ ἀριθμῷ ἢ εἴδει ἢ γένει τὸ ταὐτὸν προσαγορεύομεν 
ταί. 108 58. οὔ προσαγορεύεσθαι ἔκ, τινος Φαά4. 187 "8. ) 
ἐν (Ὁ) τοῖς ἐναντίοις ὀνόμασι. τὰ πράγματα προσαγορεύειν 
ρ522. 1484 818. εἴ τοῖς ἐναντίοις ὀνόμασι προσαγορεύειν 826. 

ὕὅτω προσαγορεύειν τι Πγ8. 1219 028. μα. 889 480. -- 
Ῥϑ88 ὁ πολ ργϑϑαϊοδίὶ, τᾶν ἧ ἢ προσαγορευθὴ πόσις Βἴτα 
Πη16. 1886 νά0. Φα 4. 187 08, Γβι. 829.520. μϑϑ8. 880 
5]. --- πέμπτη πολιτεία ἣ ἥ προσαγορεύεται τὸ κοινὸν ὄνομα 
πασῶν Πὸ1. 1298 8389. οἰκείως προσαγορεύεσθαι ΗἨδ1.11 19 
438. προσαγορευέσθω ταά.101}28. 

προσαγωγή. ἡ τῆς τροφῆς προσαγωγή Ζμδιο. 681 Ρῳ6. ἡ 

προσαγωγὴ τῆς πολλῆς ὑγρότητος φτβι. 821 828. ἐκ προσ- 
αγωγὴς, ΟΡΡ ἀθρόος, γὴ κατὰ μικρόν Πεδ. 1806 "14. 8. 
1808016. 11. 1815518. η17. 138619. πα 20. 861 24. 
ε14. 882514. λ1. 958 389. ΟΡΡ, ἐξαίφνης μββ. 868 51. ἐκ 
προσαγωγῆς ὺ ἐν ὄνοις παμμήκεσι μαὶά. 851 09, τόποι 

ὑψηλοὶ ἐκ προσαγωγὴς (ρδυϊδιίτα δἀβατροθηῖθ8) μα] 8. 850 

ν22, 

προσαιρῶῦνται οἱ ἄρχοντες, γραμματέα 889. .1542 588. 

προσαισθάνε σθαι, ὅταν ἐνεργὴ τῇ μνήμη ὅτι εἶδε τῶτο, 
προσαισθάνεται ὅτι πρότερον μι. 450.521. 

προσαιτεῖν. ΓΑμασις ἐπὶ τῷ φίλῳ προσαιτῶντι ἐδάκρυσεν 
Ρββ. 1886521. 

προσάλλεσθαι. πάρδαλις προσαλ). μένη (πρὸς τὸ δένδρον) 
Ζιι 6. 612311. θ6. 881 38. --- θύελλα πνεῦμα βίαιον ἡ 
ἄφνω προσαλλόμενον κά. 895 57. 

προ σαναβαίνει ὃ κύκνος πρὸς τὰς πέτρας 1 Ζιι21. 617 826. 

προσαναβάλλυ σι τῶν σεισμῶν τινὲς πνεῦμα, πέτρας κά. 

896 86. 

πρ οσαναιρεῖν. ᾧ τἀληθὲς προσαναιρῶσι Ἡκχ1. 1112}1. προσ- 
αναιρεῖται τὸ ἀληθές Αβιι. 62 88. 

προσανάλλεσθαι. αἱ ἀμίαι θηρευθεῖσαι προσανάλλονται ἢ 
ἀποτρώγυσαι τὴν ὁρμιὰν ἐκφεύγυσιν [291.1528 86. 

προσανα πιμπλαΐναι. ὁ λοιμὸς μάλιστα τῶν νόσων τὲς 

πλησιάζοντας τοὶς θεραπευομένοις προσαναπίμπλησιν παῖ. 85 
859 Ρ16. 

προσαναπληρῦν τὸν ἐνδεέστατον βίον. Πα. 1256 }8. 
προσαναπτύττεσθαι. τῷ πλάτει τῆς κέρκυ προσαναπτυτ- 

τομένης Ζιε11. 549 "2 Αὐϑ. 
προ σαναφέρεσθαι. ὅ ὅ τι ἂν ἐπιστάξη τις αὐτοῖς τῶν τροφω- 40 

δῶν ὑγρῶν, προσαναφέρεσθαι συμβαίνει πγδ. 811 019. 
προσάντης. φορὰ εἰς τὸ πρόσαντες πθά. 889 "89. --- προσ- 

ἀἄντη: ζήτησις Ηαά. 1096512. 
προσαπερ εἰδέσθαι. ὁ ἀὴρ ἔξω ὁρμῶν κατὰ φύσιν προσαπε- 

ρείδεται πρὸς τὸ ἐντὸς ἀπειλημμένον σῶμα πκεὶ. 951 586. 

προ σαποδιδόναι. παρὼ τὸν ποιῶντα λόγον ἴδιον τὸ ῥηθὲν 
ἐδὲν προσαποδοτέον τεῶ. 180 028, οἵ προσκεῖσθαι 26. 

προσαποκρίνεσθαι. διὰ τὸ μὴ καλῶς ἐρωτᾶν τὸς πυνθα- 
νομένυς ἀνάγκη προσαποκρίνεσθαί τι τὸν ἐρωτώμενον τι1 1. 
17511. ὃ προσαποκριτέον τῷ ἐρομένῳ ΜΎ,. ἸΟΟΤΑΙ7, 19. 50 

προσαπορεῖν. καίτοι ὸ (τᾶν ΒΚκ᾽ τῶτό τις ἔτι προσαπορή- 

σειεν ΠΎ2. 1215 "89. 
προσαποφαίνεσθαι. τῶτο δὲ προσαπεφήνατο ὁ ταῦτα λέγων 

Μν2. 108916. 
προ σαΐπτειν. τὰς λαιὰς προσάπτυσιν αἱ ὑφαίνυσαι τοὶς ἱστοῖς 

Ζγαά. 111 .386. εἴ. 181}25. προσάπτειν τες κύρτυς (τῷ δε- 
λέατι) Ζιει5.541829,81. τὴν Αἴγυπτον τῇ ̓ Ασίᾳ προσάπτυσι 

8. 394 88. προσάψαι τὴν ἀρχὴν τῷ τέλει οἴ ̓Αλκμαίων 

Ρ̓ 38 418) πιζ8.916585. προσάπτειν ἕκαστον τῶν αἰσθητηρίων 

ἑνὶ τῶν στοιχείων αιῶ. 488 "18. προσάπτειν τῷ τῷ παντὸς 60 

σώματι ταύτας τὰς ἀρχάς Οβ2. 284}10. ἐκείνῳ (τῷ Θαλῇ) 

" 
46 

πρίσγειος 648 

προσάπτασι τὸ κατανόημα ΠαΙ:. 1269 28, προσάπτειν τῷ 
ζὰν ἡδονάς τινας, τὴν ἀρετὴν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν ηεαῦ. 1218 
888, 84,}1,} τὰ θεωρήματα τοῖς σώμασιν Μμβ. 1088 818, 

τῷ νπνῳ τὴν μεταφορὰν ταύτην υ3. 4568 21, οὗ ΡΎΙ1- 

1418 54. προσάπτειν τὰ οἰκεῖα. τὰς διαφοράς, προσῆπται 

τὰ ῥηθέντα πρὸς ἑκάστοις ταῦ. 106 58, 4. ζι. 189 529. εἰ 
τὸ ἔστι προσήπτετο" τὸ ἔστι προσάπτοντες ε10. 20 88. Φα2. 

185 "80. προσάπτειν τὸ ἀγαθὸν τῷ ἑνί Μνά. 1091 588, τὴν 
ἀνελευθερίαν τινί Ηδ1. 1119 29. π "σάπτειν τι τῷ μὴ ὄντι 
ξ4.918 "86, Ρ28, -- θηρεύει ἡ ἡ νάρκη τὰ ἰχθύδια προσ- 
ἁπτομένη ὼ ναρκᾶν ποιᾶσα 805. 1580 814. 

προσαρμόζειν, προσαρμόττειν. ὕγϑῃβ, ργοργίβθ. ἧ προσ- 
ἥρμοσται τὸ πηδάλιον τῷ πλοίῳ ,μχϑ. 850}82. οἵ 4, 855 
Β10. πιθίδρῃ, προσαρμόττειν ποίαις πεῖαι πολιτεῖαι συμφέ- 
βδσιν ΠΡ15. 1299518. τῶτον τὸν τρόπον προσαρμόζοντα 
τὴν μέθοδον ποιεῖσϑαι φά. 809 524. --- ἱπῦγ ργοργίβ, οἱ ὄφεις 
μικρῷ προσαρμόττοντες μορίῳ Ζ2γα1.118528. τιοίθρἈ, ὁμι- 
λητικοί, ἡ ἥ προσαρμέττυσιν ἑκάστῳ ἡεη. 128818. 

προσαρτᾶν. μόλυβδον πρὸς τοῖς ὀιστοῖς προσαρτῶντες Ζι18. 
616811. -- ἡ τῶν ὄρχεων φύσις προσήρτηται πρὸς τὲς 

σπερματικὰς πόρυς Ζγεῖ. 181 026. δυο ψαθυρά ἐστι προσ- 
Ἰρτημένα τῷ ἐντέρῳ θορικαά Ζιδ 2. 521580. ὄρνιθες κατὰ τὴν 
κοιλίαν προσηρτημένοι Ζιε18. δὅ60 420. 

προσαυλεῖν. ὅταν προσαυλὴ τις ἅμα ὸ, κιθαρίζη (πολὺ ἧττον 
συνίεμεν). διὰ τὸ συγχεῖσθαι τὰς φωνας ακϑ0] 518. προσ- 
αὐλεῖν, 4 πρόσχορλα κρύειν, ἀϊδὺ ὑπὸ τὴν ῳδὴν κρύειν 
πιθ89. 921 8426, νδβέρῃδὶ Ηβστπουῖκ 1868 Η 112. 

προσαφοδεύειν. ἀμύνεται (βόνασος) λακτίζων καὶ Χ) προσαφο- 
δεύων Ζιι45. 6809. θι. 880 518. 

80 προσβαίνειν. ἐὰν πρὸς τὴν γὴν ἐρείσας (ξύλον) ἢ τῷ ποδὶ 
προσβὰς πόρρωθεν τῇ χειρὶ καταγνύη μχ!4. 882 "95. 

προσβαλλειν. ἔτϑῃϑ, τὸς τοίχες καταβάλλει. ὁ ἐλέφας τὸς 
ὀδόντας τις μεγάλως προσβάλλων Ζμ1. 610522. τὰ ἄνθη 
ἡδίστην τοῖς ὁδοιπορῦσι προσβάλλειν τὴν ἀναπνοήν θ1ι18. 841 
814, --- ἴηΐν, τὰ πνεύματα ὶ ψυχρὰ διὰ τὸ ἀπὸ τὴς θα- 
λάττης προσβάλλειν πκς 88. 941 522. (αἱ τῷ ἡλίν αὐγαὶ) 
πρὸς σκιερὸν ὄντα τὸν ἀέρα προσβάλλυσιν χ3. 192 520. ὁ 
ἥλιος προσβάλλων τὴ σελήνη πιεῖ. 911 087. ἕκαστον (τῶν 
αἰσθητῶν) προσβάλλει μέν᾽ πως τὴ αἰσθήσει, ἐχ ὅτω δ᾽ 
ὥσπερ, ἐγρηγορότος εν]. 459 84. 

προσβιάζεσθαι. ὅταν τις προσβιάζηται πλεονάκις χρώμενος 
τῷ ἀφροδισιαζ εἰν, ἐμοῖς αἱματῶδες ἤδη προελήλυθεν Ζγα19. 
728 58. 

προσβλέποντι συνεστηκός τι φαίνεται Ζιε11. 549 525. 

4 προσβολή. κόλλησιν εἶπε τὴν τῆς, σικύας προσβολήν Ῥγῶ. ᾿ 
1405 8. πλησίον τῆς τὸ στομάχυ προσβολῆς (δ δα] 
ΔΡΡΙἰοαίατ γϑηϊτὶ) Ζιβι1. 801 58. τῆς γλωττης μὴ τοι- 
αὐτης ὅσης, ἐκ ἂν ἦν φθέγγεσθαι τὰ πλεῖστα τῶν γραμ- 
μάτων" τά μὲν γὰρ τῆς Ὑλωττης εἰσὶ προσβολαί, τὰ δὲ 
συμβολαὶ τῶν χειλῶν Ζμβ18. 66056. οἵ γ1-. 661}14. 
Ζιὸϑ9. 588 582. ἔστι ὁὲ φωνὴεν μὲν ἄνευ προσβολὴς ἔχον 
φωνὴν ἀκυστήν, ἑαίφωνον δὲ μετὰ προσβολὴς πο20. 1466 
"26, 21, 29. ΨᾺῊ] Ροοὺ ΠΙ 224. 

προσβόρειος. ἐν τοῖς προσβορείοις, ορρ ἐν τοῖς νοτίοις Ζιε1ὅ. 
8417 812. 

πρό ἤσβορρος. ἐν τοῖς προσβόρροις (εἰ ΝΥ͂, προσ βόροις οοδὰ ΡΒ Ζ, 
πρὸς βορρᾶν ΒΙΩ) Ζγεϑ. 188 581. οΥ8 ἘΒΘορΆν Υ 489. 

πρόσγειος. (τὰ πλανητὰ ἄστρα κινεῖσθαι) ἐν ἑτέροις ὼὶ ἑτέροις 
κύκλοις, ὥστε αὐτῶν πὸν μὲν προστγειότερον εἶναι τὸν δὲ 
ἀνώτερον κῷῶ. 892 416. ἡ θερμότης ὴ ἐκκαίυσα τὸν ἀέρα : τὸν 

κεκραμένον μετὰ τὸ προσγείσ φταῦ. 820 "22. --- νῆσοι 
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θ44 προσγελᾶν 

πρόσγειοι, ἀϊδὺ νῆσοι πόντιαι μββ. 868 588. οἱ πρόσγειοι 

τόποι θαλάττης Ζιθ18. 598 51. (ἰχϑνες τοὴς μεταβά λυσιν) 

προσεκτικός 

προσδιαλέγεσθαι. τὸ ποιῆσαι ἀδολεσχῆσαι τὸν προσδιαλε- 
Ὑγόμενον τιϑ8. 10ὅ 15. 

ἐν μὲν τῷ «χειμῶνι ἐκ τὸ πελάγυς πρὸς τὴν γὴν. ἐν ὁὲ τῷ προσδιηθεῖν. ἡ θάλαττα προσδιηθυμένη ποιεῖ ἀλμυρώτερον 
θέρει ἐκ τῶν προσγείων εἰς τὸ πέλαγος Ζιθ12. 591517. 18. πκΎΣ21. 988 587. 
691 082. οἱ πρόσγειοι πολύποδες, ἰχθύες, ΟΡΡ οἱ πελάγιοι δ προσδιο ρίζειν ς ϑπυπίδύϊοπθ ἰπέοστορ πότερον «ον ἧς πῶς 
Ζιδ1. 53515. θ18. 69853,9. 808. 1580 038. ὁ πρόσ- 
γειος βίος σηπίας, καρκίνυ Ζμὸ δ. 679.510. 8. 684 34. 

προσγελᾶν. ὑὸὲ προσγελᾶν δύλοις εἴα ᾿Αριστοτέλης ποτέ 
119. 1608 010. 

προσγίνεσθαι, ορρ ἀπογίνεσθαι ΜθΊ. 1049 510. Ἐ2. 910 10 
828. ΟΡΡ χωρίζεσθαι Γα1]. 815516. δυνάμει ἐστὶν ἤδη (τὲ 
αἰσθητόν), ᾧ ἐνεργείᾳ ἔσται προσγενόμενον, Ορρ χωριστόν 
αιδ. 446 514, 18, 11. δγῶ προσέρχεσθαι Γαῦ. 821 026,27. 
αὐξάνει τὸ αὖξον προσγινόμενον, ὥστε ἕν γίνεσθαι τὸ ὅλον 

δἷτα ε11. 30 Ῥ29. ψαϑ. 407 16. β2. 414 3528. προσδιορίζειν 
τι ηεβ8. 1221 "6. ὑδὲν προσδιοριὶ εἰν τγθ. 120."8 (οἵ ἀδιό- 
ριστος 56). ψαϑ. 401 521. ὑκ ἀπόχρη εἰπεῖν͵ ἀλλα προσ- 
διοριστέον ποία τις τζ!4. 161 324. τὸ ἕνυδρον ἔτι προσδιο- 
ριστέον Ζιθ2. 689 ν18. προσδιοριστέον ὅτι Ζμβ2. 6491. 
προσδιωρίσθω ὦ ταύτῃ τὴ προταΐσει τὰ εἰωθότα Μγ8. 1005 
ὈΔ7, 21. --- τηρὰ τῶτο προσδιορίζεσθαι ἐθὶν ἔτι δεῖ Μθ5. 
1048217. ὅσα προσδιοριζόμεθα πρὸς τὼς σοφιστικὰς ἐνο- 
χλήσεις βἷτα 66. 17.286. Μγ8. 1006 21. Ηζ 8. 1189 582, 

Φη2. 245518. θ1. 260 282. Ζγα!8. 128 818. προσγίνεται ιὲ προσδοκία τῷ Μέλλοντος ΖμΎΒ. 669 321. ορΡ μνήμη ΗΒ1. 
τροφὴ τοῖς ἐμψύχοις πνΊ. 481 84. , προσ γεγένηνται τοῖς μὲν 

πένησι τέτταρες τῶν πλυσίων, τοῖς δὲ πλυσίοις πέντε τῶν 

πενήτων Πζϑ. 1818 585. --- τὰ μέν γε τὴ τύχη πράσσειν, 
τὰ δὲ ἡμῖν ἀνάγκη ὺ τέχνη προσγίγνεται (ἄχαια ἔν 8) 
ΡῬβ19. 1392 }9. 

προσγλίχεσθαι. εἴ τί πυ διέλειπε προσεγλίχοντο ΟἹ προσ- 
εἐπεγλίχοντο) τῷ συνειρομένην πᾶσαν αὐτοῖς εἶναι τὴν πραγ- 
ματείαν ΜΑδ. 986 Ἅ Β:. ὅτοι μὲν ὅν ταύτη προσγλιχό- 
μένοι ταῖς ἰδέαις τὰ μαθηματικὰ διαμαρτάνυσιν Μνδ. 1090 

1168.218. τὸν 

1115δ.89. 

φόβον ὁρίζονται προσδοκίαν κακῷ ἨΗγ9. 

προσδόκιμος. ὅταν πόλεμος ἦ ἡ τις προσδόκιμος ρδ8. 1424}82. 
προσδοκίμων ὑσῶν τριήρων πολλῶν πρὸς αὐτίν" εἰ μὴ τὴ 
ἀληθείᾳ προσδόκιμα ἥν τὰ χρήματα πρὸς αὐτόν" τηρήσας 
τὰς στρατιώτας ἅπαντας προσδοκίμυς ὄντας 0οβ1841 8482, 

1860}2, 1862 Ρ29. 
προσεγχεῖν. προσεγχέν σιν (οἱ κολυμβῶντες) εἰς τὰ ὦτα 

ἔλαιον" ἐὰν εἰς τὸ ὅς ὕδωρ ἐγχυθῖ. ἔλαιον προσεγχέονται 
πλβ11. 961 8526. 10. 961 418. ὁ οἶνος αὐξάνεται ὕδατος 
᾿προσεγχυθέντος Ζγα18. 128.319. ἡ ἐπῳαζυσα προσεγχεῖ τὸ 
ἐν αὐτὴ θερμόν ΖΥΎΣ. 1588 8320. 

προ σεδρεύειν. τὴν νομὴν ποιῶνται τὰ πρόβατα προσεδρεύοντα 
ὼ μονίμως Ζιθ1ο. 896 514. ὅκ ἐν τῷ αὐτῷ τίχτυσι ὴ 
ἐπῳάζυσιν, (οἱ πέρδικες), ἵνα μή τις κατανοήσῃ τὸν τόπον 
πλείω χρόνον προσεὸρευόντων Ζιι8. 618 17. οὗ ζ 14. 568 
"15. οἱ κόλακες ταχέως προσεδρεύσαντες φίλοι μὲν ἐκ εἰσί, 
αἰνονται δέ ἡμβι1. 1208 ΡΩ1. ϑθὲν δι᾿ ἑτέρων οἷα τε ποιεῖν 

ἢ φύσις (τῶν τοιΐτων ἀρρένων). ἀλλὰ μόλις αὐτὴς προσ- 
εὀρευύσης ἢ ἰσχύυσιν αἱ κινήσεις ΖγΎα 22. 180 529. --- προσ- 

εδρεύειν ταῖς φιλοπονίαις Πθ4. 1888 "96. προσεδρεύειν λίαν 
πρὸς τὸ ἐντελές Πθ2.18817}16. μᾶλλον ἐπιδωσυσι πρὸς ἴδιον 
ἑκαστω προσεδρεύοντος Πβύ. 1268 529. 

προσεῖναι. ὃ προσὸν ἢ μὴ προσὸν μηδὲν ποιεῖ ἐπίδηλον, δὲ 
μόριον τῷ ὅλν ἐστίν ποϑ. 1451 484. δεῖ προσεῖναι αὶ τὴν τρί- 
τὴν αἰτίαν (τὴν κίνησιν) Γβϑ9. 886)Ί, εἰ προσέσται ἑτέρα 
μία δυάς ΜμΊ. 1081 Ρ28. ὅσοις κοτυληδόνες πρὸς τοῖς ποσὶ 
πρόσεισι ,ἥὯμ 9. 686 "4. οὗ ΖιδΊ. 621 81 Αὐῦ. προσύσης 
δ᾽ αἰσθήσεως (οὰ δρίβ προϊόσης Αὑθ ὁ οοὰἂ 48 με) Ζιθι. 
588 528. --- κρεῖττον ᾧ μὴ πρόσεστι τὸ παθητικὸν ὅλως ἢ 
ᾧ συμφνές Πγ1δ. 1388 518. λέγειν τὰ ἰδία τινὶ προσόντα 
Ρηιθ. 1417 488. τῶν μὴ προσόντων ἀγα ὧν τῆσις 2. 
1422 8δὅ, ΒΥ ὑπάρχειν 84, πορίζεσθαι τὰς μὴ προσύσας 
ὠφελείας Ρ1. 1420 δι, τῶν μὴ προσόντων συνοικείωσις, 

ἀϊδὺ τῶν ἐνδόξων αὔξησις ρ4. 1425 588. ὁ τόπος μετὰ τῆς 

προσύσης ὑγρότητος αὐτῷ φτβά. 825 27. Ἰοσῖςθ 46 πιοιῖϑ 
ποῦϊοποπι δίᾳιδτη ἀοιοστοϊμδηςίθυθ, ὅσα ἄλλα ἀνάγκη 
προσεῖναι ἐν τιῷ ; διορισμῷ Ν Μθδ. 1048 52, 30. οὗ ζ4. 1029 

881 ΒΖ. 3 
προσδεῖ τιὶ ἐ πειρίας Ηκ 10. 1181 812. ὅπυ ἐλάχιστον 

προσδεῖ τῆς ἀρετὴς Πα11. 1258 089. ὑθὲν προσδεήσει τὸ 
τι Ηα2. 10957, --- προσδεῖσθαι. ὁ αὐτάρκης, τὸ 

τέλειον, ὁ θεὸς ὠδενὸς προσδεῖται Ηι9. 1169 "6. Μι4. 1055 
416. γεη12. 1244 08. ἡ εὐδαιμονία προσδεῖται τῶν ἐκτὸς 580 
ἀγαθῶν Ηαϑ9. 1099281, "6. Ἵ14.1158 17,21. ΠῚ προσ- 

δεῖται τῆς ἡδονὴς ὁ βίος ὥσπερ περιαπτυ τνάς Ηαϑ. 1099 
41ὅ. αὶ προσδεῖται ὁ ὅμοιος τὸ ὁμοία μβ11. 1209 488, Ὁ, 
προσδεῖσθαι ὁμιλίας Ηθ8. 1156.328. πότερον ὃ αὐτάρκης 
προσδεήσεται φίλων ἡμβ1δ. 1212 "25, 29, 88, 1218 "1. 85 
προσδεῖσθαι τιῦν κοινῶν Πε8. 1809 57, χρένυ Ηθ4. 1158 
ν95, τέχνης τῆς ἐργασομένης μβι. 858 529, ἑύμματος 
θ588. 884 282. μηδεμιᾶς προσδεῖσθαι βιαίας ἀνάγκης, Οβι. 
2384515, ο 220. προσδέονται (οἱ γαμψώνυχες) τῷ ἄρρενος 
πρὸς τὴν ὁρμὴν τῆς τῷ σπέρματος ἐκκρίσεως Ζγγ1. 160 40 
ΡΩ0. “11. 162}10. (τῶν ἐντόμων) σῶμα αὶ προσδεῖται 
ἑτέρυ ἐρείσματος ΖιδΊ. 882 02. τὸ ἧττον προσδεόμενον θα- 
τέρυ Ῥαῖ1. 1864 8. . 

προσδεικνύναι. προσδεικτέον ὅ ὅτι τὸ. 122 424. 
' ΠΡ η} (σροσδέω). ἐδὲν ὀστῦν ἐστὶν αὐτὸ καθ᾽ αὐτό͵ ἀλλ᾽ «ὁ 

ριον ὡς συνεχῶς ἢ ἁπτόμενον ὸ προσδεδεμένον Ζμβϑ. 
684 185. γλῶττα προσδεδεμένη ἢ σκληραί Ζμβ11. 660 Ῥὅ. 
ναῦς προσδεδεμένη τῷ σκαλμιῷ μχά. 860}22. 

προσδέχεσθαι. δἀπηϊέοτο. ὅταν (αἱ βϑς) προσδέχωνται τὴν 
ὀχείαν Ζιζ 21. 81511. προσδέχεται. ὴ ἵππος. τὸν ὄνον κ0 
Ζιζ28. 511 }15. ---  ὀχθρθοίαγε. ἐὰν τἀναντία εἴύχη͵ προσ- 

δεχόμενος (γα “παρὰ ὀσξαν) Ῥβ2. 1819 528. ᾧ γινυσκυσιν 
οἱ μελιττυργοὶ ὅ ὅτι (αἱ μέλιτται) χειμῶνα προσδέχονται (γα 
προγινυΐσκυσιν) Ζιι40. 621 }18, 10. - Ρδ88 ὅταν τις ἢ 519. ἀδίκημα ὄπω, ἐαν μὴ τὸ ἑκείσιον προσῇ Ηεῖ0. 1185 
ἐκκριϑὴ ἢ ἢ προσὀεχθὴ εἷς τι τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἀθλημάτων ὃς 828. οὔ πο14. 1454 34. --- (προσὴν παρ᾽ ἑκάστοις .β1852 
πλ11. 956 Ὀ2δ. 88 Ὁ). 

προσδηλῶν. οἱ ὅροι καὶ προσδηλῶσιν ὅτι δυνατόν ΑδΊ. 92 Ῥ28, προτεκσπᾶν. τὰ ἐκ τῆς γῆς ἀνασπώμενα, οἷς προσεκσπᾶταί 
84. ΡΆ88 προσδηλῦται τι18. 1187. τι ἀλλότριον πὸ 8. 811588. 

προσδιαιρεῖσθαι. τὸ προσὸϊαιρεῖσθαι τὴν λέξιν περίεργον προσεκτικό ς. ἐκ ἀεὶ συμφέρει προσεχτικὸν ποιεῖν τὸν ἄχρο- 
ΡΎ12. 1414 219. τὸ προσὸϊιαιρεῖσθαι καθ᾿ ἡλικίας περίεργον 8ὺ ατήν Ῥγιά. 1415386, 58. προσεκτικοὶ τοῖς ἰϑίοις, τοῖς θαυ- 
Ῥαϊ0. 1869 37. προσὸιαιρετέον τι11. 115 589. μαστοῖς Ῥγ14. 1415]. 



προσέληνοι 

προσέληνοι διὰ τί κατωνομάσθησαν οἱ ̓ Αρκαδες Υ 649.15869 
42) (Πυπροϊ]ὰϊ οδταοβ ΠῚ 480). 

προσέλκειν. πρός τινας λόγυς καὶ ὴ δόξας αὑτῶν τὰ φαινόμενα 
προσέλκοντες ὺ πειρώμενοι συγκοσμεῖν Οβ!8." 298 527. 

προσελώδης. ἐν τοῖς κοίλοις ὺ προσελωδεσι τόποις πχγϑά. 
985 822. 

προσεμφαίνεσθαι. τῇ περιεχύσῃ γραμμὴ τὸν κύκλον, πλά- 
τος ὑθὲν ,ἐχόση, τἀναντία πως προσεμφαίνεται, τὸ κοῖλον ἢ 
τὸ κυρτὸν μχϑαῖ "24. 

προσεμφ ἐρής τινι, ἡ τενθρηδὼν προσεμφερὴς τὴ ἀνθρήνη δὶ τὰ 
Ζι48. 62958]. βι. 4998. Ζμγ12. 618 520. 

προσεννοεῖν. ἄν δὲ γινομένων (γενομένων Τοτιτ) ἢ ἐσομέ- 
νων, τὸν χρόνον προσεννσῶν 8. 4801. 

προσεξαμαρτάνειν. τοιῶτόν τι πάθος. ὥστε καθίστασθαι 
ὼ ἄνευ θεραπείας, ἂν μή τι προσεξαμαρτάνη αὐτή (ἡ γυνή) 
Ζικ1. 684}1. 

προσεξαπατᾶν. τὰ ἀστεῖα τὰ πλεῖστα διὰ μεταφορᾶς ἢ 
ἐκ τὸ προσεξαπατᾶν (προεξαπατᾶν γιοῦ) ΡΎΙ1.1412.5190. 

εὐ σε προσεξαπατᾶν ἑαυτὺς μείζως ἀπάτας ατϑ69 55, 
προσεοικέναι τινί τι. παῖδες προσεοικότες τοῖς γονεῦσι ταὶ 

σύμφυτα, τὰ ἐπίκτητα Ζγα 11. 121 029. ΦΙ1. 8056 515. 
κόκκυξ κατὰ τὸ χρῶμα προσέοικεν ἱέρακι Ζιζτ. 568 "22. 
ταύτῃ͵ προσέοικε τοῖς φυτοῖς Ζμὸδδ. 682 929. τρόπον τινὰ 

προσεοίκασιν ἀλλήλαις (αὶ γενέσεις) Ζιεϊ. 889 “4. 
προσεπηρεάΐζ εἰν. ὅταν ὁ ἀποκρινόμενος τἀναντία τῷ ἐρω- 35 

τῶντι παρατηρὴ προσεπηρεάζων τθ11. 161 328. οἵ δυσκο- 
λαίνειν. 

προσεπιβλέπειν ἄλλην ὁδὸν τῆς ἀναγκαίας Αα 28. 46 521. 
προσεπικτᾶσθαι τιμὴν εὐδαιμονικὸν ὺ καλόν Ῥαϑ. 1867 

"14. 
προσεπιπλήττειν δεῖ αὐτὸν αὐτῷ Ῥγ1. 1408 Ρ2. 

προσεπιτιθέναι. ἄκρυ προσεπιτεθέντος καλύπτει πάντα (τὰ 
αὶ) ὴ γίνεται τῦτ᾽ αὐτοῖς οἷον πῶμα Ζιει1. 849 488. οἱ 

Πυθαγόρειοι ὃυο τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸν αὐτὲν εἰρήκασι τρό- 
πον, τοσῦτον δὲ προσεπέθεσαν ὅ ὅτι ΜΑῦ. 9871 51ὅ. --- προσ- 85 
ἐπιτιθέντες τὴν ἀκρασίαν περὶ ἑκάστυ λέγωσιν Ηη8. 1148 δ6 
(γῈ προστιθέντες 11471}88, οὔ ἂν Ρ 64829, 88, ΟΡ 
ἁπλῶς ἀκρασία 1148 88). 

προσερείδω. μακρὸν ὴ φύσις τὸ ἰσχίον ποιήσασα (τοῖς ὄρ- 
γισιν) εἰς μέσον προσήρεισεν Ζμὸ12. 696511. ἐὰν θάτερον ΓῚ 
τῶν ξύλων ἧ προσερηρεισμένον ἣ προστεθειμένον κατὰ τὰς 

: τροχαλίας μχ18. 858 485. 
προσέρχεσθαι, προσελθεῖν, προσεληλυθέναι, ἂθ δοσθάθηίο δὰ 

ξογΡρὺδβ δἰᾳυοα δυρτηθηΐο τοδὶ παὐτϊπιθαΐο, δγπι προσγίγνε- 
σθαι, προσιέναι, ορρ ἀπελθεῖν, ὑπεκρεῖν Γαδ. 821 27, 84, 46 
85, 3822 82, 12, 19. Ζγα 18. 1728 3518, 14. 19. 726}]14, 26. 

(προσέρχεσθαι ποιεῖ ἐν ἑαυτοῖς πκαθ. 921 "18, ἔοτί προσ- 
ἔχεσθαι ποιεῖ ἑαυτοῖς, οὗ Βϑβιι.) 

προσερωτᾶν τὸ ἐνδεές τιϑ. 169 "85. μὴ προσε τᾶν τὸ φα- 
νερόν" ἑνὸς προσερωτηθέντος συμβαίνει τὸ ἄτοπον ΡΎ 18. 50 
1419 57, 1. προσερωτῶντες (απὰβ ὁ πιοὰϊθ τῆς παλιλλογιας, 

οἵ ἐξ ἐπερωτήσειυς) ρ21. 1438 22, 81. 1444 082, ϑρρὶ 
Ῥ 18. 

πρόσεσις. 
951 819. 

προσεσπέριος. ἐν τὴ ̓ Ακαρνάνων τὸ προσεσπέριον ἔχειν Λέ- 
λεγας 7.488. 1849 88. 

προσέτι ὁὲ καί θ1. 880 49. 
προσευθυνῶσα ἀρχὴ ἢ ληψομένη λογισμόν Πζβ. 18322}9. 
προσεφέλκεσθαι, τορὰ, ἐν πολλαῖς πολιτείαις προσεφέλκεται 60 

(αὶ πρὸς πολιτείαν) ᾿ τῶν ξένων ὁ [ νόμος Πγδ. 1218 521. 
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646 πρόσθεσις 

προσέχειν τὸν νῦν, ΟΡ ἀμελεῖν ΠΕε12. 131614. ὧν δεό- 
μένος τυγχάνει τις, τύτοις ὰ προσέχει Ηι1. 1164 521. προσ- 
ἔχειν ταὶς δόξαις, τοῖς φαινομένοις, τῷ πολλῷ χρόνῳ ᾧ τοῖς 
πολλοῖς ἕτεσιν Μκθ. 1062 588. ηεαθ. 1217 11. Πβό. 1264 
42. οὗ Ηζ!12. 114811. κείρεσθαι τὸν μύστακα ᾧ προσ- 
ἔχειν τοῖς νόμοις ἢ 490. 1558 586. --- πιϑὰ προσέχεσθαι, 
δάμδθγεσθ. 6 ἀδὺ προσέχεσθαι τῷ τοίχῳ βἷπι Ζιε28. δδ δ 
81, 82. δδ71 "1717. 19. 551 450 (ῇ, ̓προσέρχεσθαι Ρ θ45 541). 
ποῦ δἀάϊο ἀδῦ, οἱ πολύποδες ἅτω προσέχονται ὥστε μὴ 
ἀποσπᾶσθαι δἴτα Ζιδ8. 5 584 θΩ27, 8. 681 νῷ, 

προσεχής. τὸ προσεχὴς ἀεὶ τῷ κάτω κόσμν μα8. 840}12. 
προσζευγνύναι. ἧ τὸ πηδάλιον προσέζευκται μχό. 851 5388. 

προσηγορία (φυοπίοάο, ἀϊβεσαι 8 κατηγορία οὗ ϑιοὶπίμαὶ 
Οςβοῖ ρ 202). τυγχάνειν ταύτης τὴς προσηγορίας ΠΎ!1. 
1215 26. γα 1. 1214 216. 4. 1216)}11. ὅδ. 1216 "24. κοι- 

νωνεῖν τῆς τοιαύτης προσηγορίας ηεαῖ. 1211 525. οἱ ἐν ταῖς 

τοιαύταις προσηγορίαις Ηδ8. 1121 "21. (καλεῖν τινὰ) κατὰ 

τὴν προσηγορίαν τὸ πατρὸς 711. 1488 "41. παλαιὰν εἴληφε 
τὴν προσηγορίαν μαϑ. 839 Ῥ22. τὴν κατὰ τὄνομα προσηγο- 
ρίαν ἔχει ΚΙ. 1818. ἀποδιδόναι τὰς προσηγορίας, φαναι 

ταύτην τὴν πρ. Οαἱ. 268 216,18. μεταβάλλειν τὰς προσ- 
ηγορίας ταῖ. 108 588. μικρὸν ̓ παραλλάσσειν τὴ προσηγορίᾳ 
τγδ. 119 816. τῷ σχήματι τῆς προσηγορίας Κό. 8514. 
κατὰ τὴν τὸ ὀνόματος προσηγορίαν ηεγδ. 1282 329. αἱ 
προσηγορίαι κατὰ ταῦτα μέρη ὅ ὄντα Φδϑ8. 210 Ῥῳ, --- γενῶν 
ἔσται ὁ ἀριθμὸς ὁ τύτων ἥ τινος ἄλλης τοιαύτης προσηγο- 
ρίας Μνυ!:. 1088 "14. 

π ροσήκ εἰν. καὶ προσήκει (μᾶλλον προσήκει) λέγειν, ἔχει προσ- 
ἥκυσαν σκέψιν εἰτλ Ηδ1δ. 112810. μα8. 841514, 840 
420. 18. 849 281. ΠΎ18. 1288 "δ. η2. 1825 814. δὲν τῶν 

ὡς γένυς εἰδῶν προσηκόντων ΜιΒ. 1058 522. παραγενέσθαι 
κατὰ τὺς προσήκοντας καιρύς ρ8. 1425 5ὅ. κατὰ τὸ προσ- 
ἧκον, παρὰ τὸ προσῆκον Ῥαὶ. 1858 522. ρδ8ὅ. 1489 δ19. 
22. 87. 1445 816. --- ᾿᾿ ὀργὴ τῆς ὀλιγωρίας πρὸς τὰς μὴ 

προσήκοντας (ἰ 6 οἷς μὴ προσήκει ὀλιγωρεῖν) Ῥβῶ. 1819 "12, 
1818 388. --- προσηκόντως ἀπορηθῆναι μβ2. 855 28ὅ, 
ἐγχαλῶν Πη7. 182858, λεχθῆναι, ἐνέγκαι τὸ ὄνομα ΠΎΙ11. 
1412}8., 11. αὶ προσηκόντως ρ85. 1440580. 

προσὴη μαίνειν. προσημαίνει ἴωροτβ, ὅταν ἄνεμος μέλλῃ πνευ- 
σεῖσθαι νότος, προσημαίνει μββ. 861518. 

προσήνεμος. τὰ προσήνεμα, ΟΡΡ τὰ κοῖλα Ζγεδ. 788 "82. 
πκϑ. 928 020. καθίζειν ἐν προσηνέμῳ, ΟΡΡ ἐν ἐπισκεπεῖ 
Ζιι16. βιθ "14 (8 1 488). 

ὄπ ροσηνής. προσηνέστερα ἢ μαλακιύίτερα τὰς ψυχὰς τὰ θήλεα 
τῶν , ἀρρένων φῦ. 809 881. 

προσήπειν. τὰ κρέα κατεσθίει (ἄρκτος) προσήπυσα πρῶτον 
Ζιθδ. ὅ9416. 

πρόσθεν, οἵ ἔμπροσθεν, ὄπισθεν. πρόσθε (βιταοηίὰ ἔτ 168) 
Ρατ. 1865 826; δρυὰ Ατ υδίαυθ πρόσθεν βοσ ρύαπ, Θχ ὶ- 
Ῥοΐαν. θέσεως ἕω διαφορα!) ἄνω κάτω, πρόσθεν ὄπισθεν 
ᾧαδ. 188 52ὅ. Οβ2. 284 22, τὸ πρόσθεν τῷ βάθυς ἀρχή 
Οβ2. 284 "2ὅ. ἡ εἰς τὸ πρόσθεν κίνησις, Ορρ καὶ εἰς τὔπισθεν 
Φθ8. 261 588. Οβ2. 285 524. δ. 288 35. μΎΙ. 8710 Ρ28. τὸ 
(τὰ) πρόσθεν, δηῤθγίοτ Ῥδγ8 οογροσὶβ δἰ ] απ, γα τὰ 
ἔμπροσθεν, ΟΡΡ τὰ ὄπισθεν πβι4. 861}12-18. τῆς καρδίας 
τὸ ὀξὺ ἐχύσης εἰς τὸ πρόσθεν Ζιγ8. δ18 481. τὸ κοινὸν 

αἰσθητήριον μέσον τῷ πρόσϑεν καλυμένυ καὶ ὄπισθεν ζ1. 461 
580. 

πρόσθεσις. ἄμφω; (τὸ κολλᾶν ἢ σικύας προσβολή) πρόσθε- 
σίς τις Ργ;. 1405 }8. ,ἦ τῶν ποδῶν πρόσθεσις πρὸς τὴν ἐπὶ 
τιῦ πεὸίῳ κίνησιν χρήσιμός ἐστιν Ζμδ18. 696 Ρ22. --- 



646 πρέσϑετος 

πρόσθεσις τις αὶ αὔξησις ᾧῷη2. 245 527. αὔξησις κατὰ πρόσ- 

θεσιν, γίγνεσθαι προσθέσει Γβθ. 3881. ΦαΊ.190 "6. πρόσ- 
θεσις, ορρ ἀφαίρεσις τβιι. 116426. γ8.118}10. δ. 119 
428. καθ᾽ ἕκαστα ἡ, πρόσθεσις ὦ γνώριμος ΗγΒ. 1118 81. 
ἀριθμεῖσθαι κατὰ πρόσθεσιν ΜΙμ1. 1081 "14, οἴ 1082 085. 
λόγοι ἐν προσθέσει ἀριθμῶν Μνθ. 1092 581. τῇ εὐθείᾳ πρόσ- 
θεσίς ἐστιν ἀεί Οβ 4. 285 520. ἄπειρον πρόσθέσει, κατὰ 
πρόσθεσιν, ορρ ἀφαιρέσει, κατὰ διαίρεσιν Φγθ. 2068 415,58, 
16. 4. 304 87. Μκ0. 10661. α2. 994 080. --- Ἰορίςθ, 49 

Ῥτιδϑάϊοαίο δάϊ!οϊθθὰο δὰ ϑβαδίδοίαπι ε12. 21 Ρ217, 80, ἀθ 
οοπαηροπάο γνὶ δοοϊἀθηΐθ οὰπὶ ϑαδϑίαπμία ΜΖ 4. 1029 
030 ΒΖ. ὅ. 1080515, 1031 δά, να} ποῖ ἀδίθγιηϊ ϑηῦθ οατα 
ποίϊοῃθ, ΟΡΡ ἀφαίρεσις Αδδ. 92 82. τή]. 162 Β1ΟΒαᾳ. Μγ2. 
1008 581. 1πὰ6 τὰ ἐκ προσθέσεως, ορΡ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως, 
τὰ ἀφαιρέσει ΑὙΣΊ. 81.584-80 (ΥΣΖ δὰ 81 "8). Μμ2. 10ττ 
ν10. τὰ μὲν ἐξ ἀφαιρέσεως λέγεσθαι τὰ μαθηματικά, τὰ 
ὸὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως. ΟΥ!. 299.817. αἱ ἐξ ἐλαττόνων 
ἐπιστῆμαι. ἀκριβέστεραι τῶν ἐκ προσθέσεως λεγομένων, οἷον 
ἀριθμητικὴ γεωμετρίας ΜΑΖ2. 982 821 ΒΖ. ἀκρατὴς κατὰ 

πρόσθεσιν (ἰ 6 ουπι ποῖδ αἰΐᾳια πούϊοηθῃι ἀθίθγαι δηΐθ), 20 
ΟΡρ ἁπλῶς Ηηθ. 1148."10 ΕΥ̓ 8086, οὕ 1149 316. ἡμβθ. 
1202 2. 

πρόσθετος. τὰ πρό ἴσθετα. τὰ πρόσθετα (04 Ἀϊὰ, τὰ ὲ πρό- 
ἠσϑεν ΒΚ) ὑγρὰ προστεθέντα ἀφαιρεῖται ξηρά Ζγβ4. 189 δ. 
τὰς γυναῖκας βασανίζυσι τοῖς προσθέτοις Ζγβτ. 141 48. 

προσθεωρεῖν. 1. οἵ θεωρεῖν 1. ἐ προτθεωρήσαντες τὸ πᾶ 
ἔχωσιν Ζιδ11. 588 δ6 (οἴ ὦπται 348). προστεθεωρημένον χϑ2. 
1920] (ἵ τεθεωρημένον 580). - 2. οἵ θεωρεῖν 2. προσθεω- 
ῥητέον τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως Ογ8. 802 827. προσθεω- 

ρᾶντας ὅτι οαῦ. 1844 510. 
προσθήκη. ἀρχὴ τῆς φύσεως ἡ καρδία, τὸ δὲ κάτω προσ- 

θήκη ὴ τύτυ χάριν Ζγβ4. 18817. αἱ πίστεις ἔντεχνόν 

ἐστι μόνον, τὰ δ᾽ ἄλλα προσθῆκαι Ῥα!. 1854 814. 
πρόσθιος. οἱ πρόσθιοι ὀδόντες (Υ ὀδεῖς 2), πόδες (ν πῦς ᾿ 628480), 

τὰ πρόσθια σκέλη Ζμδιο. 888 58 δἱ (τὰ πρόσθια σκέλη βαορίιβ 85 
ἴα ν], ἰὰ τοχα ἐμπρόσθια ΒΚ οχβίθυϊο Ζμδ12. 695 51. 10. 
6816. "28, 81, 688 "0 αἰ). τὰ πρόσθια κῶλα Ζμ.9. θ84 
580. 10. 686 824 δἱ. τὸ πρόσθιον ἀρχὴ τὸ πλαγίῳ μᾶλλον 
Ζμβι8. 651}21. ἡ ἐπὶ τὸ πρόσθιον τῶν κώλων ἔκτασις 
Ζμδιο. 688 "16 Μδμρκ. τὰ πρόσθια τῶν σωμάτων Ζμγδὅ. 40 
668526. τοὶ πρόσθια, ορρ τὰ ὀπίσϑια (ἀνθρώπυ) Ζιχ1 2. 
498511. οἵ Ζγα18. 122 529. ϑῃΡ τὰ ,πρανῆ Ζγαι8. 120 
"14. ἔστι τὰ μὲν ἄνω ὼ πρόσθια πάντων τῶν ζῴων τὰ 
ἄρρενα κρείττω ὸ ἰσχυρότερα ὼ εὐοπλότερα, τὰ πρόσθια 
πολιῶνται πρότερα τῶν ὀπισθίων, τὸ πρόσθια τιμιώτερα 46 
ΖιδῚ11. 588 ν8. Ὑ11. 518 417. Ζμβι4. 668 320, 22. ἐν τοῖς 
προσθίοις ἡ ὑστέρα, ἐπάνω ὼὸ ἐν τοῖς προσθίοις, ΟἹ ἐμπρο- 
σθίοις, πρόσθεν) ὁ τῷ ὑγρῶ περιττώματος πόρος Ζγα 18. 
120 315, 119 084. τὸ πρόσθιον ν] (ἐμπρόσθιον ΒΚ) Ζμὸ 18. 
695 " δ. 

προ σιέναι (πρόσειμι). προσιόντες (πρὸς τὸν Ἡράκλειτον) εἶδον" 
ὅτω καὶ πρὸς τὴν ζήτησιν περὶ ἑκαστυ τῶν ζῴων προσιέναι 
ὁὀεῖ 2μαδ. 643.319, 22. ἐάν τις κινῶν τὸν δάκτυλον προσίη 
᾿ιδήμαθν Ὁ, ἐκτείνων πάλιν Ζιεϑ0. 65617. τῷ προσιέναι 
ἣὺ ἀπιέναι (αἰτία) ὴ ἔγκλισις Γβι10. 83836}8, 17, ορρ ἀπελ- δ 
βὲν ν8,9. σάρκας ἐκ τῆς τροφῆς πράσιέναὶ ταῖς σαρξὶ βῖτα 
(οἴ προσέρχεσθαι Ῥ θ48 "48) Ζγα 18. 128811, 125526. 
Γαδ. 322326, 29. --- τὴν γένεσιν προσιῶσαν τοῖς ἀιδίοις 
((ος οοτγ) ξ3. 915 9, 

προσίεσθαι τὴν ὀχείαν ,Ζιζ20. 514 288, 516 516. τὰ θήλεα, 60 
τιθβασσεύεται θᾶττον ἢ προσίεται τὰς χεῖρας μᾶλλον Ζμ1. 
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608 "26. ὁ αἰσχροκερδὴς ὁτιῶν προσίεται ηεγά4. 1282 218. 

ὁ σικχὸς ὀλίγα προσίεται, ὁ ἄγροικος ὑὸὲν γελεῖον προσίεται 
ἨΕΎΤ. 1284 81, 9, τὴν ἀρχὴν τὰ ἔργυ ἡδέως προσίεσθαι 
πκαά. 928 586. 

προσιζάνειν. ἡ μέλιττα πρὸς ἐδὲν προτιζάνει σαπρόν Ζιδ 8, 
δ8ὅ 82. 

προσίζειν. ἡ μέλιττα πρὸς δὲν προσίζει σαπρὸν Ζιβ11. 
5961 5. 

προσιστάναι, 1ΏΒΊΌΘΓΟ, προσιστάναι τὸ πνεῦμα πββ88. 870 

482, 88, "2. «ἢ α41. 864518. --- ρβδ8 οἱ ἱπίγ. ἡ κεναὶ 
ὅγω αἱ ὑστέραι ἄνω προσιστάμεναι πνίγασιν Ζγα!!. 119 

Δ21 ΑὐὉ. οἱ τὲς ὀφθαλμοὺς διὰ συχνᾶ χρόνυ κινῶντες, ἔχον- 

τές τε βάμμα λευκώματος ἐπὶ τῷ ὀφθαλμῷ, ὡς προσ- 
ἐστηκότας (Ὁ), ἐννοητικοί φΦ0. 818 429. τὸ δέρμα προσεττὸς 

(οἱ βιὰ, προεστός ςοἀὰ ΒΙκ, εἴ ἀφεστός "22) πι8. 891 424. 
προσκ αθῆσθαι. πόροι προσκαθήμενοι τοῖς ὄρχεσι, πρὸς τῷ 

ὄρχει Ζιγι. 510 82], 24, 82. 

προσκαθίζ ειν. ὅταν μὴ ἔχωσιν αἱ μέλιτται ὁδὸν ἢ ἢ προσπο- 
ρεύσονται (πρὸς τὰ κηρία), ε προσκαθίζυσιν Ζι40. 625 514. 

προσκαίειν. ἐν τοὶς ἑψομένοις προσκαίει τὸ πλεῖον πῦρ Ζγὸ2. 
161 320. (τὸ ἑψόμενον) τὴ ὑπερβολὴ προσκεκαῦσθαι λέγε- 
ται μδϑ. 881 3271. 

προσκαλεῖν. τιοὰ ἐδικαζοντο προσκαλαήμενοι εἰς δατητῶν αἷ- 
βεσιν 388. 1841 088. --- ρ688 ὑπέμεινε προσκληθεὶς δίκην 
εἰς ἽΑρειον πάγον Πε12. 181 821, 

προσκαταλείφειν. οἱ ἰχνεύμονες πηλῷ προσκαταλείψαντες 

(τὴν τρυγλην ὃ) Ζιε20. 552 "28. 
προσκαταλλάττεσθαι. οἱ φίλοι ἀφύλακτοι τε πρὸς τὸ ἀδὶ- 

κεῖσθαι  προσκαταλλάττονται (προκαταλλαάττονται οἱ ΥἹεΐ, 
οὔ 8ρ6}) πριν ἐπεξελθεῖν Ρα!2. 1872. 19. 

προσκ ατασκευαζ εἰν. πιθά ὅταν ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων 
ἄλλα τινὰ προσκατασχευάζηταί τις τῶν ἀγαθῶν τΎΞ2. 118 

418. προσκατασκευάζεται ὡς πεῖραν δύναται λαβεῖν τι84. 
188"1, 

προσκατηγορεῖν. τὸ ἔστι προσκατηγορεῖται Ααϑ8. 25 "422, 

τὸ ἔστι τρίτον προσματηγορεῖται Ε10. 1919. τῷ μὴ προσ- 

κατηγορεῖσθαί τι τὸ εἷς ἄνθρωπος τῷ ἄνθρωπος ἽὍΜι3. 1084 
8160 ΒΖ. 

προσκεῖσθαι. ὀθὲν μόριόν εἰσι, τῶν πήρων οἱ ὄρχεις ἀλλὰ 
πρόσκεινται Ζγα4. 111 "8 ὅ. ὥσπερ, προσκείμενον δελέατος 
χάριν Ζιι81. 620 "15. οἱ ἀγκῶνες ἐκ πλαγία προσκείμενοι 
Ζμδι0. 688 814, προσκείμενον ἢ προσκρεμάμενον μχϑί. 

8506528. ὁ βορέας σφοδρὸς πρόσκειται τοῖς πλησίον τόποις 
πκς 48. 945 338. -- προσκεῖσθαι ἰ4 προστεθεῖσθαι. ΟΡΡ 
ἀφηρῆσθαι. (τὴ ἰδίῳ φορᾷ) αὕτη οἷον πρόσκειται Οβ12. 298 
α1Ὸ. προσκείσθω τῷ ἔλαττον ἔχοντι Ἠεῖ. 1182 ΡΊ. 15. 1188 
219. τῷ συμβεβηκότι προσκείσθωσαν ( δἀπυταεγϑηίον) αἱ 
πρὸς ἄλληλα σνγκρ' ἴσεις ταῦ. 102 "14. ταῖς κυριωταταις 

ἀρχαῖς δεῖ προσκεῖσθαι (ἰπἰαπρὶ) λειτυργίας Πζ: 1. 1821 338. 
-- ἀ6 ἰμβδθγθηιία. τῷ συμβεβηκότος: τῷ αὐτὸ ἄλλῳ προσ- 
κεῖσθαι λέγεται ὃ ὁρίζεται Μζ4. 1029 580 ΒΖ. --- ἀδ δά- 
ἀϊία δὰ ποίϊομθτα ποῖα (ο πρόσθεσις Ρ θ46 812) προτκεῖ- 
σθαι, τὸ προσκείμενον Ε11. 21 321. Ααϑ. 8081. τε. 180 
Β26. (οἢ προσαποδῦναι Ρ28). ζ8. 140 μ88,}9. (ορρ ἀφαι- 
ρεθῆναι 488,10). 14.151 Ρ22 (προσκείμενον περιέργως, ΟΡΡ 
ἐλλεῖπον). εβ8. 1224 6. οἵ Φζϑ. 289 "24. --- ἀθ ὁοα- 
Ἰχηοῦῖβ ἰὴ ογαύϊομο γοσδὈυ]} 18, τὸ ἔστι τῷ δικαίῳ προσκείσεται 

410. 1980 (οὔ προστίθεσθαι ΑΑαΙ. 24 17). τὰ Ἡρακλείτυ 
διαστίξαι ἔργον. διὰ τὸ ἄδηλον εἶναι ποτέ ῳ πρόσκειται Ρηϑὅ. 
14015}15. τὸ αὐτὸ πρόσκειται πρὸς τὸν λόγον τὸν κοινόν ηεαϑ. 

1218511 (οἴ προστιθέντες τὸ ῥῆμα τὸ αὐτό Μζ16. 1040}84). 



προσκεφάλαιον 

προσκεφάλαιον. ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια εὑρίσκονται οἱ φθεῖρες 
προλελοιπότες τὴν κεφαλήν 268. 1526 384. 

προσκολλᾶν. τὰ δέρματα τὴ γμσχρότητι προσκολλᾶται 
πθ1. 889}16. προσφῦναι δεῖ τὴν τροφὴν ἢ προσκολληθῆναι 
τῷ σώματι πκαϑ. 921 520. 

,ὔ , ἐν , ε , ΄ , 
προσκόπτειν. τὰ μείζω διαλύεται ῥᾳδίως, προσκόπτει γαρ 

πολλοῖς Γαδ. 826 527. οὗ Ζκθ. 1700 018. ἧττον ἂν ὅτως ἐν 
τῇ πορείᾳ (τὰ σκέλη) ἐμπόδιά τε αὐτὼ αὐτοῖς εἴη ὁ προσ- 
κόπτοι Ζπ18. 118 "9. διὰ τὸ μὴ προσκόπτειν μχϑ. 851 Ρ28. 
11. 862 382. τροχαάζοντες προσκόπτομεν τῷ ἀέρι πε11. 882 10 
"18. ἡ φωνὴ προσκόψασα τῷ ἐξ ἐναντίας ἀέρι πια45. 904 
484. καθ᾽ ὅ τι ἂν προσκύψη φερόμενος ὁ ἦχος αχϑ02"27, οὗ 
801 814. 

πρόσκοψις μχ!]1. 852 "82. 
»Ν 4 

προσκρέμασθαι. ὅταν προσκείμενον κινῇ ἢ προσχρεμάμενον 15 
μχϑ34. 856 528. 

͵ , ᾿ μ - ᾿ -“Σ) , Ν 

προσκρύειν. κατὰ μικρὸν ἅπτεται ὁ κύκλος τῷ ἐπιπέδυ ὦ 
προσκρύει μχϑ. 853 51. οἵ πιςά. 918 "10. --- διαφέρεσθαι 
ἡ ἐκ μικρῶν προσκρύξειν ἀλλήλοις Πβ5. 1268.218, 20. τῶν 
φίλων οἱ προσκεκρυκότες Ηιά. 1166 36. ᾿ 

πρόσκρυσμα. τὸ ὕδωρ ὑκ ἔχει͵ πολλὰ τὰ προσκράσματα 
πρὸς τὴν ὄψιν ὥσπερ ὁ ἀήρ Ζμβι8. 668 47, 

προσκυνεῖν διδάσκονται ἐλέφαντες τὸν βασιλέα Ζιι40. 680 
ν20. τὸ ἐντεῦθεν πνεῦμα υἱς ἱερὸν προσκυνῶσιν πλγΎϑ. 962 
8488. 

προσκύνησις, τιμὴ βαρβαρική Ῥαδ. 1861 486. 
προσλαμβάνειν, Βγῃ κερδαίνειν. ΟρΡ προστιθέναι Ηε4. 1180 

125. --- ἀριθμᾶμεν προσλαμβάνοντες, κατὰ μερίδας Μμ. 
1085 585, 29. τὸ προσλαμβανόμενον μέγεθος Φζ9. 289}19. 
εἴ τις προσλάβοι τῇ κόρη τὸ διαφανὲς πᾶν Ζμβ8. 658 Ρ26. 80 

"ἤ" 

ἡ εὔνοια φιλία εἰ 'προσλάβοι βείλησιν ἡμβ12. 1212 48. ἡ 

Καλλίππυ τέχνη προσλαβῦσα ᾧ τὸ δυνατόν Ῥβ28. 1899 

416. προσλαβεῖν τινὰς ὶ ποιεῖν πολίτας Πζά. 1819 "8. οὗ 

δι. 1298}85. προσλαβεῖν (ἴῃ 8088 ραγί68 ἔγῃ6γ0) τὸν 

641 προσποιεῖσθαι 

πράγμασιν, ᾽ τὰ πράγματα τοῖς φίλοις γεη. 1281 088. 

τοῖς προγόνοις ταῦτα προσνέμεται (ΕτίϊΖομο, ἀπονέμεται 
ΒΚ) Η918. 1161 418. 

προσογκεῖν. τῶν ἀναπνείντων συμπιεζυμένη ἡ κοιλία ταῖς 
πλευραῖς κάτω, καθάπερ αἱ φῦσαι, προσογκεῖν (προογκεὶν 
εοοὰ Ὑ8 Ὠϊὰ) φαίνεται πλὸ11. 964 "4. ᾿ 

πρόσοδος. πρόσοδοι, ορρ ἀναλώματα οβι846 510, 16. (άνα- 
λίσκειν) τὰς τῶν γνωρίμων προσόδως (ἀϊδὲ αἱ ἐσίαι) ταῖς 
λειτυργίαις Πε5. 180535. αἱ πρόσοδοι τῆς πόλεως Ῥαά. 
1859 "24. ποιεῖν πρόσοδον ρ8. 1425 "21. πρόσοδος τις τὴ 
πόλει γίγνεται ρ8. 1425 028. προσόδων εὐπορία Πὸ 6. 1298 
48. ρ2. 1422 218. προσόδων μὴ ἐσῶν, διὰ τὸ μὴ εἶναι 
πρόσοδον Πὸ 6. 1292 588, 88. ζ6. 1820519. προσόδω χάριν 
πράττειν τι Πηθ. 1821 529. δύναμις ἡ κυρία τῶν προσόδων 
Πδ15δ. 1800}10. προσόδων ταμίαι κα. 898 424. σῖτος κα- 
λεῖται ἡ διδομένη πρόσοδος εἰς τροφὴν ταῖς γυναιξὶν ἥ τοῖς 
ὀρφανοῖς ἢ 384. 1542 512. 

προσοικεῖν λίμνας Πα. 1256 287. 
προσοικοδομεῖν. ὃ ἱδρὼς τὸ κακῶς προσῳκοδομημένον ἐστὶν 

ἐν τὴ σαρκί πβ2. 866}17. 
προσόμοιος τύτων (τῶν γονέων) ἐθενί Ζγὸ 8. 169 ΡΒ. 
προσονομάζειν. διὸ τί αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωταίτιυ 

τόπον Οαϑ8. 2710 Ρ22. 
προσορίζεσθαι. οἱ χρησμολόγοι αὶ προσορίζονται τὸ πότε 

36. ΡῬγῦ. 1407 6. εἰ προσοριεῖται τὸ ἐν μέρει Φθ1. 252 521. 
προσυρεῖν. κακοῖ ᾧ προσυρῶν τὸν λέοντα τῶτο τὸ ζῷον (τὸ 

λεοντοφόνον) θ146. 845 488. 
προσοφλισκ ἄνειν. προσοφλήσει ὁ ὑπαρξας Ηδ8. 1124}11. 
πρόσοψις. ἕπεται αὐτῷ ὁ πλησίον ἀὴρ διὰ τὴν πρόσοψιν 

(πρόωσιν τοοῖα αἱ Ββ1.) πκεῶ2. 940 812. 
πρόσπαιος. ἐκ προσπαίυ, ΟΡΡ μετὰ συνηθείας Ηιδ. 1166 

086, 84. --- προσπαίως εὖνοι γίνονται ᾧ ἐπιπολαίως στέρ- 
γασιν, ΒΥ ἐκ προσπαίν Ηιδ. 1161 32. 

προσπέτασθαι, προσπέτεσθαι. κατὰ μόνας προσπέταται 
δῆμον Πεῖθ. 1812 517. οἵ 4. 1803 "25. προσλαμβάνειν τῆς 8 Ζιι43. 629 5835. προσπετόμενος, προσπετόμενα Ζιι88. 620 
μὴ χρησίμυ τροφὴς Ζγα 18. 126528. τὰ σιτία ταχὺ τὸ 

ἄνω κενῷ προσλαμβάνει (Ὁ) πκβ1. 980518. ἘΞ Ἰορῖοθ προσ- 

λαμβάνειν ὅρυς, ορρ διὰ μέσων, ἐντὸς ἐμβάλλεσθαι ΑὙ12. 
18.514. 22. 84.386. 82. 88 "6,386. αἱ ἀποδείξεις προσλαμ.- 

480, 832. 1. 609 815. 88. 5983 48. 
προσπιέζειν. προτπιέζυσι τὸ ἄνω μέρος πρὸς τὸ κάτω Ζιδ 2. 

526.528. προσπιέσασα τὰ ᾧὰ τύτοις (ἰ 6 τοῖς χονδρώδεσιν) 
ἀποτίκτει Ζιε1 1. 5492. 

βάνωσαι ἀεὶ μέσον ἢ ἄκρον εὐθυπορῦσιν ψα ὃ. 401 529. 40 προσπίπτειν. ἀὴρ πρὸς τὰ σώματα προσπίπτων, ἦχοι πρὸς 
προσλαμβάνειν πρότασιν ΑΒ11. 61 520, 88 (προσειλήφθω), 

57. 25. 69.528. 21. 70 32ὅ. προσλαμβάνειν ἀθ ῥτοροϑί[ἴοπ6, 
αυδ6 ὁοηγογβᾶ ϑιιτηϊυΓ, ἀαδιηηύδιη ΠΟ ΘΟΉΥΘΓΒα ἀδίδ δϑῦ 

ΟΥΖῚΙ 496) Ααϑ. 2835. 6. 29 410. 25. 42 884. βθ6. 5821. 

1. 59.512, 22. γένος τό τε πρῶτον ἡ μετὰ τῶν διαφορῶν κε 

τῶτο προσλα μβανόμενον Αδ18. 914, ὅταν μὴ ἐν τοῖς 
προσλαμβανομένοις ἢ ὁ λόγος 0 τθιι. 162 57. --- προσ- 
λαμβάνειν ἰ  αἰῆρεοτα. τύτων κἡὶ φύσις οἷον ἥλοι πρὸς τὸ σῶμα 
προσλαμβανυσιν αὐτήν ΖμγΎ1. 610514. περὶ τὰ ὀστᾶ αἱ 

σάρκες περιπεφύκασι προσειλημμέναι λεπτοῖς δεσμοῖς Ζμϑ. 50 
854 021. οἵ Ζια!1. 491522. ζ11. 566 218. 

προσλείπειν. τὸ προσλεῖπον τὴς φύσεως ἀναπληρῶν Πη17. 

1337 82. 

πρόσληψις. διὰ προσλήψεως Αβδ. 58 "9 (ΝΥ οαπι οοδᾷ οπι, 
πὸ νοσαθυϊαῦι ΤΠΘοΟρΡγαϑύουμ). ποτ πο 

προσλογίζεσθαι. ὦ προσλογιζόμενοι τὸ ἀπόστημα τῷ ἡλίω 

ΟβΙι8. 2944. «ΟΝ ᾿ ᾿ 

προσμένειν. θερμαίνεται ἡ κοιλία τὸ δένδρα, ὁταν προσμείνη 
εἰς αὐτὴν ὁ ἥλιος φτβ10. 829 "ά. 

μαλακὸν προσπίπτοντες ακϑ800 32, 808 1. πόλος πρὸς ὃν αἱ 
γραμμαὶ προσπίπτυσιν, προτπεσᾶνται ΜμΎϑ- 81 θ6ε 1 9,3158Ὁ2 ὅ. 

ῥέων ὁ ἄνεμος ἢ προσπίπτων, προσπίπτειν τὸ πνεῦμα στερεοῖς 
ὄγκοις 5'πὶ μββ8. 866}14, 8368228. Ὑ1.371514.}10. πη160. 
888 "24. ια7.89924. κς17.942219. λβ2.960}14. κἡὶ ὄψις 
προσπίπτει πρός τι, πρὸς τὸν ἥλιον βἰτι μγά. 815 38. 6. 877 
482,19, 8718 38. καὶ νεφέλη λευκὴ ὅσα προσπίπτασα πρὸς 
τὸ πράσινον μγ4. 815 516. ἡ κίνησις ἐλάττων προσπίπτει 
τοῖς ὁρωμένοις Ζγεϊ. 181 538. --- κυνίδια προσπίπτοντα δαίχνει 
Ργ4. 1406528. Ψυύλλοι κατεσθίωσιν ἰχθὺς προσπίπτοντες 
Ζιδ10. 5811. ε Ζμδδ. 6819. προσπίπτειν πρὸς τὴν 
τροφήν Ζ2μὸ 5.681 ν8. --- τὰ προσπίπτοντα τοῖς βλεφαρροις, 
πρὸς τὰ ὄμματα, τὰ ἔξωθεν προσπίπτοντα Ζμβ18. 651 381, 
88. 16. 65817. αἱ ἀκαλῆφαι τρέφονται ὅ τι ἂν προσπέση 
ἰχθύϑιον Ζιθῶ. 590.527. δ 6. 581 "δ. αἰσθάνεσθαι τῶν προσ- 
πιπτόντων Ζμδδ. 681 δά. οἷ νόμοι τὸ καθόλυ λέγυσιν ἀλλ᾽ 
αὶ πρὸς τὰ προσπίπτοντα ἐπιτάττυσιν 1ΠΎ1δ. 1286511. 

προσπλεῖν. ἂν οἱ ἁλιεῖς ἀψοφητὶ προσπλεύσωσιν Ζιᾷ 8. 5388 
582. φασί τινες προσπλεύσαντες (πρὸς Λιβύην) Ζιθ28. 606 

προσνέμειν. τὼς νήσυς προσνέμυσι ταῖς γείτοσιν ἀεὶ μοίραις δ᾽ "10. 

κβ. 394 54. προσνέμεται (ὑπὸ τῶν φαύλων) ὁ φίλος τοῖς προσποιεῖσθαι μείζω τῶν ὑπαρχόντων βἴτα Ηδ18. 1121 59, 
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18, 21. ηεβ8. 1221 325. προσποιῦνται λέγειν τι, βύλεσθαι 
δἷπι Ργ5. 1401 388. Ηχϑ. 1178 281. ,ι8, 1165 δ, προσποι- 
εἴται τοιῶτος εἶναι Ηθ10. 1159 515. --- προσποίητος. μετ᾽ 
ὀργῆς προσποιήτυ οβ1852 Ὁ9. φιλανθρωπία προσποίητος αρῖ. 
1251 58. ᾿ 

προσποίημα. ἀληθεύειν ἐν λόγοις ᾧ πράξεσι ἡ τῷ προσ- 
ποιήματι Ἠδ18. 1127.320. 

προσποίησις ἐπὶ τὸ μεῖζον, ἐπὶ τὸ ἔλαττον ΗβΊ1. 1108 521. 
προσποίησις παραλείψεως ρ22. 1484 324. ἀπατᾶσθαι ὑπὸ 
τῆς προσποιήσεως Ἠιϑ8. 1165 "10. 

προσποιητικὸς ἀνδρείας Ἠγ10. 1115}80, προσποιητικὸς τῶν 
ἐνδόξων Ηδ18. 1121 .221. 

προσπορεύεσθαι. ὅταν μὴ ἔχωτιν αἱ μέλιτται ὁδὸν ἧ προσ- 
πορεύσονται (πρὸς τὰ κηρία) Ζιι40. 625 818. ---- προσπο- 
ρευομένης τῆς νυμηνίας, προσπορευομένυ τῷ μηνός 0β1858 16 
ΒΙ, 8. --- τὰ ἀπὸ τῶν λιμένων ἡ τῶν ἄλλων τελῶν αὐτοῖς 
προσπορευόμενα οβ.1850 51. . 

προσπορίζειν. προσπεπορίσθω πρὸς τὴν β (πὶ ἡ γραμμή), 
ἐφ᾽ ἧς τὸ ζ μγὅ. 816 514. 

προσπταίειν. προσπταίσαντα πεσεῖν Ἠε1δ. 1188 Ῥά. ἐὰν 30 
προσπταίσωμεν λυπόμεθα ἡμβ11. 1210 5838. --- οἱ ἰσχνό- 
φωνοι προσπταίοντες (οβοπάθηῖοβ, μϑϑϑιἰδηῦθθ ἰΐηραδ) ἐπί- 
σχυσιν πιαθ0. 905}80. --- πηθίδρμ, τὸ μικρὸν τῆς περιόδυ 
προσπταίειν πολλάκις ποιεῖ τὸν ἀκροατήν Ῥγ9. 1409 "19,21. 

πρόσπταισμα. πλευρῖτις μείζων νόσος προσπταίσματος ἨΕ1 δ. 35 
1188 }8. 

προσπυνθάνεσθαι εἴ τι σημαίνει τι 18. 118 "12, οὗ προσ- 
ἐρωτᾶν. : 

προσραίνειν. καάπτυσιν οἱ κέπφοι τὸν ἀφρόν, διὸ προσραίνοντες 
θηρεύυσιν Ζιι8δ. 620 314. ἅπαντα μᾶλλον πιαίνει ἄλμη προσ- δὺ 
ρανθέντα Ζιθ10. 896 526. ἄν προσρανθὴ τινὶ (φαρμακον) 
θ18. 885 585. 

πρόσρησις. καθ᾽ ἑκάστην πρόσρησιν (1 6 καθ᾿ ἑκάστην τρόπυ 
προσθήκην ϑ6μοὶ 14818, ἴῃ αυδ!θϑῖ τηοἀα] αἴθ, οἵ πρέ- 
σθεσις ε12. 21 Ρ217, 80) Αα2. 25 38 ΚΖ. 

πρόσριζος. ἡ χλωρὶς τὴν νεοττιὰν ποιεῖται ἐκ τῇ συμφύτυ 
ἕλκυσα πρόσριζον (πρόρριζον οοὰὰ ΑΔ 8 ΑνὉ) Ζιι13. 6162. 

προσσημαίνειν, ῥῆμα ἐστι τὲ προστημαῖνον χρόνον ε8. 16 
58, 8, 3, 18, 18.10.19 Ῥά. πο20. 1467 817. τὸ εἶναι προσ- 
σημαίνει σύνθεσίν τινα εϑ. 16 "234. τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομα- 40 
τῶν προσσημαίνει τὴν προαίρεσιν Ῥα18. 18714518. τὸ πᾶς 
ἐδὲν ἄλλο προσσημαίνει ἢ ὅτι καθόλυ ε10. 20 518. προσση- 
μαίνειν ἢ τὸς ἐναντίως λόγως τζ2. 140.519. μὴ προσσημή- 
νας τεῦ. 1834 018. οἵ τηδ. 155 388. ι,7.169}11. 

προσσπᾶν. γαστροκνημίαι κάτω προσεσπασμέναι Φ8. 8071}}1. 
προσσπαστικός. ὑστέραι προσσπαστικαὶ ὦσαι σημαίνωσι κα- 

λῶς ἔχειν πρὸς τὸ συλλαβεῖν Ζικῶ. θ68ὅ 325, οὔ 58, 686857. 
προσστέλλω. μαλακωτέρα ἡ (τῇ βονάσυ) θρὶξ τῆς τῶ ἵππυ 
ἢ προσεσταλμένη μᾶλλον Ζιιάδ. 680 528 (8 11 518). κοιλία 
πλατεῖα ᾧ προσεσταλμένη" ἰσχίον προσεσταλ μένον Φ8. 807 50 
484. 87. 

πρόσταγμα. κατὰ τὸ πρόσταγμα τῷ παιδαγωγῷ ζὴν Ηγ1δ. 
111918. ' 

προστακτικὸν ἡ ψυχή, ορρ ὑπηρετικόν τεῖ. 128 019. 
πρόσταξις πατρική Ηκ10. 1180 319. κατὰ πρόσταξιν τῷ τὸ 56 

κράτος ἔχοντος ἡγεμόνος κθ. 3999. ποιεῖσθαί τινι τὴν 
πρόσταξιν ταί. 108 385. 

προστάτης. προστάτην νέμειν ΠΥῪῚ. 1215 818. μέτοικος προ- 

στάτην ἐκ ἔχων [401. 1645518. προστάται τῇ δήμυ Πεῦ. 
1805 320. οἴ 6. 1805 339, "7. 

προστάττειν. τὸ λογιστικὸν (ἡ φρόνησις, ὁ λόγος, ὁ νόμος) 
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60 

προσυπολαμβανειν 

προστάττει. ορρ προστάττεσθαι, ὑπηρετεῖν τε]. 129 512-15, 
ΗΎ8. 1114}80. ε8. 1129}19. ὁρρΡ κωλύειν Ηεδ.1180}26. 
ὁ ἀλείπτης ἘῈ μνᾶς προστάξει Πβδ. 1106 ΡΩ. πολλὰς ἐπι- 

" Υ͂ ͵ “" ἯΝ, 

μελείας ἅμα προστάττειν Πδ15. 1299 "8. τοῖς κοπιῶσι 
προστάττυσιν ἐμεῖν πεῖ. 881312. τύπτειν προστάττυσι τύ- 
τοις (τοῖς ἐλέφασι) Ζιι1. 610 227. ζ18. 5712 584. --- ποιεῖν 
τὸ προσταττόμενον Ῥβ28. 1899}18. Ηβ8. 1106 "16. τύ- 
τοις (τοῖς ἐπιμεληταὶς ἐμπορία) προστέτακται τῶν ἐμπορίων 
ἐπιμελεῖσθαι 410. 1546 Ῥ6. 

προστέλλειν. ἀναγκαῖον (ζῷά τινα) τὸς μηρὲς προστέλλοντα 
αὶ ὑποτιθέμενα ὑφ’ αὐτὰ τὸν μετεωρισμὸν τῷ ὅλυ σώματος 
ποιεῖσθαι Ζπ1ι5. 118 522. 

προστιθέναι, οοπὶ περιθεῖναι, ἐναρμόσαι μχϑ4. 850520. ἀϊεὶ 
ἐπιτιθέναι ΟὙΙ. 299 Ρ28. ορρ ἀφαιρεῖν Ηεῖ. 1182 888. ΟΡ 
προσλαμβάνειν Ηε4. 1180 525. προσθεῖναι τὸ ἐλλεῖπον ἨαΊ. 
1098 "26. ὑδενὸς προστεθέντος, δγῃι μονύμενον Ηκ2. 1112 
581. προστιθέμενον ποιεῖ ῥοπήν Πδ11. 1295 088. οἵ Ηαῦ, 
109719. ορρ ἀφαιρεῖν: πρὸς πεπερασμένον ἀεὶ προστιθείς, 
ἀφαιρῶν βἰπι Φθ10. 2668 "2. Μβ4. 1001}8. ὃ ἐκεῖθεν ἀφαιρεῖ 
ἡ φύσις; προστίθησιν ἐνταῦθα ΖΎΎ1. 150 54. οἵ 4. 158 385. 
Ζμγ3. 6868.29. ὃ9. 684 080, 688 326. 10. 689 δ14. (αΐρε- 
τὠώτερον) δυοῖν ὃ τῷ αὐτῷ προστιθέμενον μεῖζον ποιεῖ τὸ 
ὅλον ῬαΊ. 1865 "18. τοῖς εὖ ἔχυσιν ἔργοις ὅτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν 
ὅτε προσθεῖναι Ηβδ. 110611. προστεθείσης τῆς αἰτίας ἡ 
τῷ διὰ τί Ῥβ21. 1394581, 082. παραλογισμοὶ παρὰ τὸ 
προστιθέναι τι τι239. --- Ἰορίεθ ἀ6 δἀάθηάο δὰ βαδίβοΐπτι 
Ρτγδοάϊοδίο 610. 1988 ὟΖ. οὔ ἢ προστιθεμένα ἢ ἀφαιρυ- 
μένυν τῷ εἶναι ᾧ μὴ εἶναι ΑαἹ. 24 "117 ΥΖ; δᾶθρθ ἀδ 
δαϊϊοίοπάδ ποὶδ δὰ ἀδιθγιιπαπάθηι πούϊομϑαι (ς᾽ ἥ προσϑε- 
τέον Ἠα11. 1101 816. 611. 1186}8, 62. 1155 Ρ84). ορρ 
ἀφαιρεῖν Αδ' δ. 91 27. δεῖ ἡ ὁμωνύμως ταῦτα ᾧαΐναι εἶναι 
ὄντα, ἢ προστιθέντας ᾧ ἀφαιρῶντας Μζ 4. 1080 588 Βε. 
ἁπλῶς ἀκρατής, ορρ προστιθέντες τὸ χρημάτων ἀκρατής 
οἷ Ηη6. 1141 088. ἡμβ6. 1202 388. σκεπτέον περὶ τῶν 
μαθηματικῶν. μηδεμίαν προστιθέντας φύσιν ἄλλην αὐτοῖς 
Μμι. 10160528. ᾿Εμπεδοκλῆς ὁ καλῶς τῶτο εἴρηκε, προσ- 
τιθείς ψβ4. 415 28 (ὙΤοτβίυ). --- ὡς ἐκ αἰσθανομένων, 
ἄν μὴ αὐτὸς προσθὴ (ἰ 6 ἱπ πιαία8 Δαχοτῖ!) πο26. 1461}80. 
πάντες προστιθέντες ἀπαγγέλλυσιν ιὡς χαριζόμενοι ποϑ4. 
1460 518 ([1πὰ6 Ρβ24. 1401 ΡῚ ῥτὸ ὄρση οἱ προσθὴ 8168 
Ῥοοὲ ΙΥ͂ 485). --- τὸ προσθεῖναι μεσότης (τὸ ὧραι οἱ τῇ 
θεῖναι) πε41. 885 "89 --- προστίθεται (δἀπυπηογαῖατ) τὰ 
ζεφυρικὰ τῷ βορέᾳ μββ. 864519. --- πιοὰ προσθέσθαι τὴ 
ἡδονὴ ὦ πρᾶξαι τὰ φαῦλα ἡμβθ.120152. --- (παντὸς 
τῷ προστεθέντος μεῖζον ΟὙΣ. 801 "15, ἔοτὶ προτεθέντος οο]] 
α12. 281 884). --- τὰ πρόσθετα γ ἢ γ-. 

προστίκτειν. οἱ κάραβοι προστίκτυσιν (προεκτίκτασιν Αὐδ, 
γ Ὦἢ Υ) ὑπὸ τὴν κοιλίαν Ζιε1 71. 849 517. 

προστιμᾶν. ἂν τις ἱερωτύνης ἀμφισβητήση, προστιμᾷ ὁ βα- 
σιλεύς 885. 1642 3481. 

προστρίβειν. πνεῦμα, ὃ προστρίβοντα ἢ κινῦντα (ζῷα τινα 
ἄφωνα) ποιεῖ τὸς ψήφυς Ζιὸ9. 685 "28. 

προσυλλογίζεσθαι τὰ συμπεράσματα Αβ19. 66 585 Ὑε. 
κρύπτοντα προσυλλογίζεσθαι δι᾽ ὧν ὁ συλλογισμός τθ1. 156 
Δ7. προσυλλογιστέον τζ10. 148 ΡΒ. 

προσυλλογισ μῆς. περαίνεσθαι διὰ προσυλλογισμῶν Αα38. 
425 ὟΣ, ΟΥΑβ1.58540. ἐκ προσυλλογισμῶ Αα28.44522. 

προσυπάρχειν. δεῖ δὲ ἡ τρίτην ἔτι (ἀρχὴν) προσυπάρχειν 
Γβ9. 8851. 

προσυπολαμβ ανειν. προσυπολαβόντες τὸ μέσον ὁ μοίως ἔχειν 
πρὸς ἅπαν ΟδΙΊ. 808 821. 



πρόσφατος 

πρὸ ἴσφατος. πρόσφατόν ἐστι ̓  νέον ὕδωρ τὸ ὑόμενον 307. 
1515 "44, , ἐναθυμιαάσεις πρόσφατοι φτβά. 825 588. τὰ πε- 
πωκότα πόμα πρόσφατον Ζιγιϑ. 5620 081. δέλεαρ πρόσφα- 

τον Ζι28. 584512. ἔλαιον πρόσφατον, ορρ παλαιόν πκαά. 
921 529. σπέρμα πρόσφατον, ΟΡΡ παλαιότερον, εἴριετές δ 
πκὶ1. 934 "28. ὅρον πρόσφατον πιγὶ. 9071 "26. ἐν ᾧ μετα- 
βάλλει (ἡ τροφὴ) νὃ ὅτ᾽ ἔτι πρόσφατος ὅτ᾽ ἤδη κόπρος 

- Ζμγἱά. 615 082. ὅταν ἡ ἐχεία πρόσφατος Η Ζ.γ1. 609 581. 
αὶ τῶν καταμηνίων, ῥύσις ἢ παλαιοτέρα ἥ προσφατωτέρα 
Ζγδι. 16456, ὁ ἐκ τῆς προσφατυ Φαντασίας ἀκρατής 
μβθ6. 1208 Ῥά4,. αἱ πρόσφατοι θευνρ', αι ὼ μαθήσεις αἰσθηταὶ 
μάλιστα ἡεη2. 1281 324. κρείττων ἂν Δέξειεν ἀρχαίας ἀρε-. 

- τῆς πρόσφατος 88. 1490 584. ὀηλοῖ Ὅμηρος. ὅτω προσ- 
φατος ὧν ὡς εἰπεῖν πρὸς τὰς τοιαύτας (εταβολάς μα]ά4. 

851 086. μάρτυρες διττοί, οἱ μὲν παλαιοὶ οἱ ὁὲ πρόσφατοι 
Ῥαϊδ. 1875 21, 1876 87. 

προσ φέρειν. ἐθὲν κολοβὸν προσφέρομεν πρὸς τὸς θεύς Ε 108. 
1495}71. τὰ πολλὰ (τῆς τρο φῆ.) ἁλίζοντες προσφέρασιν 
Ζι310. ὅ96519. προσφέρειν λήγον τοῖς λόγια μηδὲν δεομένοις 
ηεαϑ. 1216 32, μέχρις ἥβης κυφότερα γυμνάσια προσοιστέον 2 

Πθ4. 1888 "40. - πιὰ, πρησφέρεσθαι, προτενέγκασθαι τρο- 
φήν. σιτίον, τὰ ὑγιεινα, πτισάνην αἱ ζ6.410524. Μκθ.1068 
429, Ζια11. 492}19. Ζμγϑδ. 611510. ὁ8. 688 "86. [99. 
1494 39. ημα8ὅ. 1196 59, β8. 1199 "28, 39. 10. 1208524. 

πβ40. 810}12. ποῖα ὁεῖ προσφέρεσθαι πρὸς τὸ σῶμα Ηζι:. 
1188 "80. --- θεωρητέον «ον πίστιν προσφερομένυς χϑ. 192 
515. --- ρα88, ἡ προσφερομένη τροφή. τὸ προσφερόμενον: αι4. 
44127, 80. Ζιγ21. 522 088. Ζμγ8. θ64 80. -- ἡ ἀκα- 
λήφη αἰσθάνεται προσφερομένης τῆς χειρός Ζι6. 581 Ὁ. 
ηεβ1. 1220 427. -- πιρᾶ, ἴσως ὼ κοινῶς προσφέρεσθαι πρὸς 80 
τινα ρ9. 1480 52. νομικῶς ὼ ἑταιρικῶς προσφέρεσθαι ἨΞη10. 

1248 85. (τοῖς βαρβάροις) ὡς ζυίοις προσφερόμενος 81. 
148981. -- τὰ εὐθύγραμμα εἰς τὔμπροσθεν προσηνέχθη 
ἐκκρέίεσθαι (Ὁ) πις4.918 "19. 

προσφιλής. προσφιλὲς ἑκάστι τῶν ζῴων τὸ κατὰ φύσιν 85 

Ζιθ2. 591 810. οὗ θ140. 844 088. πάσαις ἡλικίαις ἡ χρῆσις 
αὐτῆς (τῆς μυσικῆς) ἐστὶ προσφιλής Πθ5. 1840 35. 

προσ φιλονεικεῖν. Δημόκριτος προσπεφιλονείκηκε τὴ δόξῃ τὴ 
αὐτὸ μαθ. 848 "26. 

προσφορὰ τῆς τροφῆς. τῇ ὑγρῶ (εἴ προσφέρεσθαι βαρτα 40 
Ῥ 649521) Ζμγϑ8. 671 818, 10. πνὶ. 481 37. θ860. 831217. 

100. 888 Ρ28. πια 12. 900."19. τὴς προσφορᾶς γινομένης 
γίνεται ἡδονή" ἅμα τῇ προσφορᾷ ὧν ἐσμὲν ἐνδεεῖς μβ1. 
1204 "24, 26, 29, 81, 88. περὶ αὐτῆς τὴς προσφορᾶς τῶν 

αἰτίων τύτων (τῦ νέκταρος αὶ τῆς ἀμβροσίας) ὑπὲρ ἡμᾶς «5 
εἰρήκασιν" εἰ μὲν γὰρ χάριν ἡδονὴς αὐτῶν θιγγανυσιν Μβά. 
1 000 814. 

πρόσφορος. ἡ φυσις ζητεῖ τὸ πρόσφορον Ζιι12. 615 526. 
τυγχάνειν τῷ προσφόρυ Ηκ10. 118012. 

προ σῴνειν. "ααἰάφυϊὰ δα ΒΕΓῸ δῦ ργϑϑίβγ πίσσα οογροσὶ βὸ 
δοςσοάϊθ πϑαῦα ἔϑιμθπ ᾿ἰΐα ουπὶ 60 δοπίαησίίαγ, αὖ απὶξαίθπι 

ουπὶ 60 ἔδεϊαδϊ, προσῴνεσθαι ἀϊοϊζαγ : σΟΠ ΓΑΓ ΠΣ συμφύ- 

. σθαι 8 ὙΒΘΟΡΒΓ ΠῚ 130. 
1. πολλὰ (φυταὴ τὰ μὲν ὑκ ἔχει, τὰ δὲ ᾧὶ ἀφέλοι τις 

ἄν, τὰ ὁὲ προσφύεται" προσῴνεται δὲ μάλιστα πλησίον 5 
ἀλλήλων Ζγα18. 122 14. δ4. 112 022. τὰ δὲ προσφυεται 
᾿Ὰ ἀπολύεται, οἷον γένος τι τῆς ἀκαλύήφης" καθ᾽ ὅς (πόρυς) 

προσφύεται ἀλλήλοις Ζια1. 481 11. μὃϑ. 881 38. τῷ ἀτε- 
λὲς εἶναι ὸ προσφ"εσθαι ταχέως ταῖς πέτραις τοῖς φυτοὶς 
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- 

παραπλήσιον Ζμδδ. 681}6. ὅσα κατὰ μῆκος ἔχει τὺς πό- 60. 
ευς, καθ᾽ ὃς προσφύεται ἀλλήλοις μὸϑ9. 8381 48. --- 2, ἅτε 

ν. 

'προσφύειν. 649 

παρὰ φύσιν ὄν, προσπέφυκεν ὥσπερ τὰ φύματα" ὼ γὰρ 
ταῦτα λαμβάνει τροφήν, καίπερ ὄντα ὑστερογενῆ 
φύσιν Ζγδ4. 112 029. προσπέφυκε: γάρ, ὼ χωρξύμενα 
πολλὰ (ζι3α) διαφθείρεται, οἷον αἱ μὲν πίνναι προσπεφύκα- 
σιν, οἱ ὁὲ σωλῆνες ἀνασπασθέντες ὦ δύνανται ζὴν Ζιθι. 
588 8418 Αὐν. --- (βατράχν Ὑλωττης) τὸ ἔμπροσθεν προσ- 
πέφυκεν ἰχθυωδῶς, ὃ ὃ τοῖς ἄλλοις, ἀπολέλυται" πρεσπέφυκεν 
ὃ ὀμφαλὸς μικρο ὃν κατώτερον τὸ στόματος (ΑἹ συΐματος) 

τὴς γαστρός (τῇ γαστρί εἰ. ΑυὉ) Ζιῤ 9. 586.49. ζι10. 565 
48. οὗ 808. 158054. 811. 1681.518. --- εἰ δ᾽ ἔστι τι δι᾽ 
ὅ προσπέφυκε ΖΎγΎ2. 153 28. -- τύτα δ᾽ αἴτιον τὸ εἰρη- 

μένον, ὅτι προσπέφυκε κατὰ τὴν ἀρχιν" τὸ (ῳὸν) προσπε- 
φυκὸς ὕστερον ἐξέρχεται. κατὰ τὴν ἀρχὴν δὲ προσπέφυκεν, 
ἐν τῷ ὀξεῖ δ᾽ ἡὶ ἀρχ" ὁ νηρείτης προσπέφυκε νεανικιὺς κατὰ 
τὸ μέσον ΖΎΥ3. 152516,516. Ζιδ4. 580 518. καθ᾽ ὃ προσ- 
πέφυκε τῇ ὑστέρᾳ τὸ ὠδν" τὸ σαρκῶδες προσπέφυκε κατὰ 
ὃυο τόπυς τι ὑμένι ΖΎΎ2. 152.311. Ζιὸ 8. 581 319. προσ- 
πεφυκέναι ὥσπερ τὰ ἔμβρνα Μὸ 4. 1014 08, οΥ725ὅ9.1525 
Ρ29, --- ἐπὶ πόρας προσπεφύκασιν οἱ ὀδόντες πλλλ. 968 

028, πρὸς ἑκάστιυ (δακτυλῳ) προσπέφυκεν οἷον πλάτη καθ᾽ 
ὅλον συνεχής" πρὸς τὴ ὑττέρῳ ὁ ὀμφαλὸς προσπέφυκε τῶν 

ἤδη τελείων" πρὸς τή ὑστέρᾳ προσπέφυκε τὸ ψὲν τέλειον 
Ζμὸ12. 694 νά. Ζγγὺ. 184 817,14. πᾶσι πρὸς τοῖς πρανέσι 
προσπεφιίκασι ᾧ κατα τὸὲν τόπον τὺς ῥάχεως Οἱ τῶν ἀρ- 
βένων πόροι) Ζγα 18. 120 321. ἢ γώεσις ἐξ κρυ τῦ δ 
ἀλλ᾽ ὑχ ἥ προσπέφυκε νπρὸς τὴν ὑστέραν, φλέβες πρὸς τὴν 
ῥάχιν μᾶλλον προσπεφύκασι Ζιγά. 514 017. Βγῃ ἡ πρόσ- 
φυσις τῇῷΈ ᾧδ Ζγγϑ8. 154}10, 12. (μυτις) προσπέφυκε πρὸς 
τὰ πρανὴ μᾶλλον Ζμὸδ. 681 ν19. πρὸς ἃ (ἦς εἴ Ζγδθ. 

111 426) ὁ ὀμφαλὸς συνάπτει ἢ προσπέφυκεν Ζγβι. 145 
88] ἴῃ γ]. - ἐνίοις (γαλεωώϑεσιν) ἐν τῷ μέσῳ τῆς ὑστέρας 
περὶ τὴν ῥιίχιν προσπέφυκε τὰ ψά Ζιζιο. 505 31. --- ἣ 
προσπέφυκε Ζιδθ. 531521. ἡ συνῆπται τὰ δίθυρον τῶν κυά- 
μωιν, ταύτη προσπέφυκεν Ζγγ2. ῖ δ2 228. τὰ τήθυα προσ- 

πέφυκε ταὶς πέτραις τιὺ ὀστράκῳ" ἡ ἀκαλήφη προσπέφυκε 
ταῖς πέτραις" οἵ τε θορικοὶ πόροι ἡ οἱ ὑστερικοί) οἱ μὲν 
προσπεφύκασι τὴ ὀσφύι οἱ δὲ τῶν θηλειῶν πόροι εὐκίνητοί 
εἰσιν Ζιὸ 6. ὅ81 11, 81. ζιι. 5866812. ἡ πλατεῖα (μιν ὃ 

προσπέφυκε μόνη τῷ ἐντέρῳ" σκωλήκια ἃ κὶὶ προσπέφυκεν 
ἐδενί Ζιε19. 561 511. 25. 555 320 (0111 δηποχυπ ΟδΖδθ6, 
8.}}} τοὶ δῃηοσὶ βυηῦ βοδ!ῖρ, αυΐ πα]14 γὸ οοη ποηΐαν 5. Π| 
411). --- 8. ἐν τῷ ὑγρῷ πολλὰ τῷ προσπεφυκέναι ζῆ 

Ζιαὶ. 481 08. τὰ ζῶντα τῷ προσπεφυκέναι Ζγαϊ. 115 1 Τ. 
τὰ μονόθυ α διὰ τὸ προσπεφυκέναι συΐζεται τῷ πρανὲς 
ἔχειν τὸ ὁστρακον Ζμδδ. 6190 28. --- 4. ψἰνΙραΓΆ ἐν τὴ 
ὑστέρᾳ ἔχει (τὰ τ) καὶ προσπεφυκότα" τριχώδη ὸ ἕλμιν- 
θωδη προσπεφυκοότ᾽ σι πρασωὸδὴ τ᾿ ἔχυσαί ποτέ τινες 
(ἐγχέλεις) φαίνονται" ἄσης δικρέας, τῆς ὑστέρας (τῶν γα- 
λεωδιῶν) ὼ προσπεφυκυίας πρὸς τῷ ὑποζυίματι Ζιδ11. 538 
89, ὅ 5. οἵ Αυ. ,ζ10. 65 ο17. ὑμὴν τὸ μὲν πλεῖστον προσ- 

πεφυκὼς τὴ μήτρᾳ, τὴ δ᾽ ἀφεστυίς Ζιηῖ. 880 827. (αἰδοι- 
ὥδες) μέχρι εἰς μέσην τὴν πλεκτάνην προσπεψυκός" ταῦτα 
(τὰ κάρφη) σύμφυτα τῷ χιτῶνί ἐστιν, ὥσπερ (ὡς γὰρ 
οἱ Α08) κχοχλίᾳ τὸ ὄστρακον, ὅτω ἘΠΟΡΡΝ τῷ σκώληκι, καὶ 
ἐκ ἀποπίπτει. ἀλλ᾽ ἀποσπᾶται ὥσπερ προτπεφυκότα- («α 
ζῷα μικρὰ ᾧ ἐρυθρὰ) χρόνον μέν τινα κινεῖται προσπεφυ- 
κότα, ἔπειτ᾽ ἀπορραγέντα φέρεται κατὰ τὸ ὕδωρ Ζιεθ. 541 

. Β11. 82. 5571 "20. 19. δ52 48 8 οὐ Αὐδ. οἱ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
προσπεφυκυίας ἔχοντες τὰς τρίχας φ6..812 582. (τὰ σκλη- 
ρόφθαλμα) οἷον. βλέποντα διὰ τὸ βλεφαρυ προσπεφυκότος" 
ἀλλὰ τὸ, "μόριον (γλῶττα) τοὶς μὲν ἀπολελυμένον τοῖς δὲ 

Νηηη 

παρὰ 



660 προσφυή 

προσπεφυκές Ζμβ!:8. 651 "8ὅ. 17. 661 811, οἔβαρτα Ρ151 
841, τὸν θολὸν ἐν χιτῶνι ὑμενωώδει προσπεφυκότα. ὁ σπέγγος 

ἢ τι ζὴν πὶ οτπεφυκὼς (ἢ Ὑὴ δἀὰ δοηηᾺ}}1) μόνον, ἀπο- 
λυθεὶς ὸὲ μὴ ζῆν. ὁμοίως ἔχει τοῖς φυτοῖς " αὶ εἰ τι τοιῶῦτον 

7, 
πρόσωπον 

ΒΌΡΘΓΙ, Ργδοῦον ὑγαθβοηΐξί, υἱππῖαν οὐΐδτι Ρτϑϑίθσίεῖβ εὐ ἂν» 
ἐιτῖ8) Ρα 2. 1868 "19. --- προσχρῆσθαι. ἱ ᾳ χρῆσθαι ρΊ. 
142851 ϑρρὶ. --- προσχρῆσθαι τοδυϊασπάστα νἱάθίαν ΕῚ, 
91411 δὶ προχρῆσθαι ΒΚ 6 οοδά. 

ἕτερον γένος τῷ προσπεφυκὸς ζὴν Μόνον φυτῷ παραπλήσιον " προσχω ρεῖν. οἱ θύννοι πρὸς τὴν ἄμμον τὴν πρὸς τῇ γὴ προσ- 
Ζμὸδ. 61951, 681 516, 26. --- ἀναγκαῖον τὸ σῶμα εἶναι 
μεταξὺ τὸ ἁπτικῇ προσπεφυκός ψβ11. 428 16. -α τὸ 
πεφθὲν ὑπὸ τῆς φύσεως προσφύεται τοῖς σώμασι ὼ καλεῖται 

τροφή πα 42. 8648. εἴ 15. 861 "δ. καϑ. 921 520. 
προτφυή (ον ῬΆγγη 491). 
τὰ ὸ᾽ ἀκίνητα ἐκ τὴς προσφυῆς (Υ] ἐστιν ἐκ, προσφύσεως, 

ἀκίνητα ἢὶ προσφυὴ οἱ Α0Ὁ) Ζιδ4. 528.588. βγη ὁιὰ τὸ 
προσπεφυκέναι ν᾽ προσφύειν 8. 

προσφυύς. ἀκίνητα ὼ προσφνὴ (εἰ Αὐδ, ἐκ τῆς προσφνὴς 

ΒΚ) Ζιὸ4. 528.38. --- φυτὸν προχειρότερον ὦ προσφυέττερον 16 
εἰς ἰατρείαν φτβό. 826 "8. 

προσφυ σἂν. ἀφιᾶσιν αἱ ἄρκτοι ἐκ τϑ στόματος φλέγμα 
πάμπολύ τι, ὃ προσφυσᾷ πρὸς τὼ πρόσωπα τῶν κυνῶν 
θ144. 846 522. 

τὰ μὲν κινητικὰ αὐτῶν ἐστί, Ὦὸ χώσεως τόπυς" 

ωρῶσι τῆς ἀλέας ἕνεκεν Ζιθ19. 803 δ, 
πρῆσχωρος. πολεμεῖν τοῖς προσχωύροις Πβ9. 1269 δ6. 

πρό σχωσις. πᾶσα ἡ χώρα (Αἴγυπτος) τῷ ποταμ πρίσχω- 
σις ὅσα τῷ Νείλν" ὅλωδεις εἶναι τὺς ἔγγυτερον τῆς προσ- 

τὰ περὶ Μαιώτιν λίμνην ἐπιδέδωκε τὴ 
προσχώσει τῶν ποταμῶν μαὶ4. 851 .80, 853 δά, 8582. 

πρόσω. τὴν φωνὴν (ὃ ἀνθρωπος) εἰς τὸ πρόσιω δια πέμπει 
Ζμγ!. 662 ,.32. καλεῖται ῥαχις. τὸ λεῖον, ὅ πρόσω αἱ κοτυ- 
ληδόνες εἰσίν Ζιδ1. 524 81. --- ὅτως εἰς τὸ πρόσω ἕως τῶν 

ἀτόμων Ζμαϑ. 648.521. 
προσῳδία, δοσαπῦιβ, ὀξεῖα, βαρεῖα τι38. 119 514, 15. ποϑϑ. 

1461822 ΨΔΒΪΘη Ροοὶ ΙΝ 869. --- δβρὶτἰτα8 τι30. 111 58. 
ποῦδ. 1461 522. --- λόγοι, παραλογισμοὶ παρὰ τὴν προσ- 
ῳδίαν τι21. 4.166 .01-9. 7. 169 827. 

πρήσφυσις. ἕν γίνεσθαι ἁφὴ ἥ προσφύσει ῷεϑ. 221 5117. 20 πρόσωθεν. τῶν ζῴων (ἄνθρωπος) μόνον πρόσωθεν ὅπωπεν 
ΟΥ̓ΜΚΊ3. 1069."12. ἡ πρόσφυσις ἥ ὀμφαλώδης Ζ Ζιε18. δ50 
420. ἡ πρόσφυσις τὸ ὀμφαλῶ. τῷ ωῶἷ, τῶν ᾧῶν πρὸς τῇ 
κοιλίᾳ, τῶν κεράτων (βγη περιήρμοσται, ἐνήρμοσταῦ Ζγβτ. 
145 024. γ8. 184 }12, 25 Αυδ. Ζιὸδῶ. δ21.382. γ9. 511 

Δ21 ((β1. 500 349. Ζμγ2. 668 515. 6 ἔκφυσις ὙΒΘΟΡᾺΡ 5 
Ε ΧΗΣ, 2 οἵ 8 Υ 180). τῶν ᾿σπόγγων ἡ πρόσφυσις ὅτε καθ᾽ 
ἕν ὅτε κατὰ πᾶν ο.. κατὰ πλείω δ᾽ ἐστὶν ἡ πρόσφυσις" 
λαμβάνεται ᾧὺ ἐν ταῖς κόγχαις τοιῦτον (χαρκίνιον), ὧν ἐστὶν 
ἡ πρόσφυσις παραπλησία ὦ ἐν τοῖς ἄλλοις Ζιε16. 548 ν80, 
549 21. δ4. 580511. (τὸ καρκίνιον) πρόσφυσιν ὑκ ἔχει πρὸς 80 
τὰ ὄστρακα, ΟΡΡ εὐαπολυτόν ἐστι Ζιὸ4. 580 δ4 ΑὐὉ. τὰ 

σκωληκοτοκῶντα αὐξάνεται. δ᾽ αὐτὸ ἢ διὰ , πρόσφυσιν 
ἄδεμίαν Ζγγ4. 1δδ 511. οἱ ὑμένες ἔχυσιν ἀρχὴν τὴν πρὸς 
τὸν μυκτῆρα, πρόσφυσιν Ζμβ18. 667}21. αἱ φλέβες εἰς 
τὰ σκέλη τείνυσαι σχίζονται κατοὶ τὴν πρόσφυσιν (ὀσφύν 8: 
Αυ)" προσπέφυκεν ἡ ἀορτὴ μάλιστα τὴ ῥάχει περὶ τὴν 
καρδίαν" ἡ ὁὲ πρόσφυσίς ἐστι φλεβ' οις νευρώδεσι τ μικροῖς 
Ζιγῶ. 812512. 4. 514 021. ἀπὸ τῆς προσφύσεως ἡ τροφὴ 
Ζιε16. 848 "8. ἐν τὴ προσφύσει κάμπτειν, ἐκ πλαγίυ τὴν 
τῶν μερῶν͵ πρόσφυσιν ἔχειν Ζπ10. 110 84. 1δ. 1718 87, ---- 40 
ἀποκρίνειν ὅσον ἀλλότριον ἔνεστιν ἐν τὴ προσφύσει τὴς τρο- 
φὴς πββ8. 866 }21. 

προσχεῖν. τοῖς προσχεομένοις θερμὸν ἐξαίφνης φρίκη γίνεται 
υ8ϑ. 457114. πγ26:.81.6.9: 11. 888 881. 20. 889 522. 

κὸ18. 9817 .529. 4“ 
πρόσχη μα Καμβύσυ, Ξιέρξυ. Δαρεῖν (σεμνότητος οὐ μεγα- 

λοπρεπείας ΘΧΘΙΏΡ]υπι) κθ. 398512. 
πρόσχισ μα. εἰ πρόσχισμα ἡ κεφαλὶς ἢ χιτῶν δύναται γε- 

νέσθαι. ὼ ὑποδήματα δυνατὸν γενέσθαι, εἰ ὑποδήματα, 
ὶ πρόσχισμα ὼ κεφαλὶς ὰ χιτυΐν Ρβι9. 18993.481 ϑρεὶ. δ0 
(ποιεῖν ὡς ἐκ μέρνο), οἷον ἡ σκυτικὴ ὑπόδημα ἐκ προσχί- 

σματος πλ8. 9566}"4. 
προσχῶν. ὅπυ ( θαλασσα) τοῖς ῥεύμασι πληθύνυσα ἐξχραί- 

νέτο προσχυμένη ᾿ μα14. 3511. ὁ Βόσπορος ἀεὶ ῥεῖ διὰ τὸ 

προσχῶσθαι μα14. 358 38. 56 
προσχρῆσθαι. τοῖς θεράπυσι πλεῖστα προσχρυήμεθα πρὸς τὰς 

διακονίας τὰς ἐγκυκλς Πβ85. 1268 320. --- ὁριζομένοις. τὸ 
συνεχὲς συμβαίνει προσχρήσασθαι τῷ λόγῳ τῷ τῷ ἀπείρυ 
βἰπη ΦΎΙ. 200 519. Ἀν. 45052. Αα41. 49 5}84. προσκέ- 
χρηται αὐτῷ, ὃ τὸ ἴδιον ἀποδέδωκε τεϑ. 130 398, 181 δὅ, 60 
14, 19 4]. --- προσχρῶνται. πολλάκις οἱ ἐπαινῶντες (ἰ 6 ἴη- 

Ζμγι. 882521. 
πρό σωπον. 1. γρηῦς, κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα (Βο τ 361) 

Ῥγ16. 1417 "5, τῶν ἀνθρώπων καλεῖται τὸ Μεταξὺ τῆς 
κεφαλῆς ἢ τὸ αὐχένος πρόσωπον, τὸ ὑπὸ τὸ κρανίον ὄνο- 
αζεται πρόσωπον ἐπὶ μόνα τῶν ἄλλων ζῴων ἀνθρώ 

ἰχθύος γὰρ ἡ βοὸς λέγεται πρόσωπον Ζμγῖ. 662 νι, 
Ζιαϑ. 491 ν9. (πρῶτον μὲν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς κύτος ὑπο- 

θέντες αὐτόσε τὸ πρόσωπον ὄργανα ἐνέδησαν ἐν τώτῳ πάσῃ 
τὴ τῆς οΨυχὴς προνοίᾳ ΕἼ διέταξαν τὸ μετέχον ἡγεμονίας 
τοῦτ᾽ εἶναι τὸ κατὰ φύσιν πρόσθεν ΡΙαῦ Τὰ 454.) ἀπὸ 
τῆς πράξεως αὐτῆς ὀνομασθέν, ὡς ἔοικεν" διοὶ Ὑλρ, τὸ μόνον 
ὀρθὸν εἶναι τῶν ζῴων μόνον πρόσωθεν ὅπωπε ὶ τὴν φωνὴν 
εἰς τὸ πρόσω διαπέμπει Ζμγ1. 662 }20. [,ογ88 816. οὔϑν 
Ἐἰγπιοϊορίοα᾿ Ρ᾽ 291 "42. (τὸ οἴεσθαι, διὰ τῶτο ὀρθῶς ἑ ἑσταναι 
τὸν ἄνθρωπον, ἵν᾽ εἰς τὸν ἐρανὸν ἑτοίμως ἀνα βλέπη καὶ ὸ λέγειν 
ἔχη, ἀνταυγέω πρὸς ὄλυμπον ἀταρβήτοισι προσωίποις. ἄν- 
θρώπων ἐν ἐστιν ἐχ ἑωρακότων ὀδεπυίποτε τὸν ,καλύμενον 
θρανοσκόπον ἰχθὺν 64] ΠΙ 182.) τὸ σύνολον πρόσωπον. τὸ 
πρόσωπον πᾶν Ζμαῦ. 64ὅ 86. β1. 646}18 ὡὑ τὸ προσώπε 
φύσις ΡΙαι ίπι 156 Ὁ). τοίεσίασ ἰηΐον ταὶ μόρια, τὰ ἀνο- 
μοιομερὴ Ζμαδ. 645 588. β1. 64618. Ζγα 18. 122 518, 
30, 260. μδιο. 888518. 12. 890 39. θὸὲ τὸ πρόσωπον διαι- 
Ρεῖται εἰς πρόσωπα Ζια1. 486 88. ΖμβΣ. 647 019. -- τὰ 
μόρια τῷ προσώπυ, τὰ ἐν τῷ προσώπῳ μόρια .2γδ8. 168 
185. πλβι. 960"5. τὰ ὦτα ἀναιμότατα τῶ προσώπυ, 
ἥκιστα βαθος ἔχει πλβι. 960.586, 08, μέτωπον, ῥίς νἋᾺ τ. 
αὐχὴν τὸ μεταξὺ προτώπα ὺ θώρακος. Ζια12. 498 ὄϑοντς 

ὥστε τὸ σπέρμα ἐστὶ τὸ τῆς χειρὸς ἢ τὸ τῇ προσώπυ ᾿ 
ὅλη τὸ ζῶν ἀδιορίστως χεὶρ ἣ πρόσωπον ἥ ὅλον ζῷον" ὁ 
γάρ ἐστι πρόσωπον μὴ ἔχον ψυχήν, ϑὸὲ σάρξ. ᾿άλλὰ φθα- 
'ρέντα ὁμονύμωυς λεχθήσεται τὸ μὲν εἶναι πρόσωπον τὸ δὲ 
σάρξ" ἀδύνατον πρόσωπον ἢ χεῖρα ἢ σάρκα εἶναι μὴ ἐνέσης 
αἰσθητικῆς ψυχῆς 2γα19. 126 }18 (οΓ 18. 122 518,20,36). 
βι. 18424. δ. 141310. ὅσα περὶ πρόσωπον πλς 966}}- 
17. διὰ τί τῷ προσώπυ τὰς εἰκένας ποιῶνταις διὰ τί τὸ 
πρόσωπον ἰδίωσι μάλιστα, ἀσαρκότατον ὄν: ὁια τί ἐν τῷ 

προσώπῳ μάλιστα οἱ ἴονθοι πλςῖ. 965 "2. 2. 965 νά. 8. 966 
ν14, εὐσαρκχία, ἀσαρκία: Ζια15. 498 Β22 Αυρ. -- ἕνιαι ὑἐχ 
οἱ αὐτοὶ ὄντες τὰ ἐπὶ τῶν προσώπων ἤθη τὰ αὐς ὰ ἔχυσιν, 
τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ τὸ προσωπυ μεταβαλεῖν, τὰ σχήματα ὺ 
τὰ παθήματα τὰ ἐπιφαινόμενα ἐπὶ τῶν προσώπων κατὰ τὰς 



πρότασις . 

ὁμοιότητας λαμβάνεται τιῷῷ πάθει, τὸ σχὴμα ἢ τὸ ἦθος τὸ 
ἐπὶ τὸ προσώπω φι. 8063, 8. 2. 806 529. 8. 808 56. οὗ 
807111, 27. αἱ τῷ προσυπυ διαφοραὶ τί σημαίνυσιν φθ. 
81 55:1 8. τὰ περὶ τὸ πρόσωπον ἰσχνότερα., τὰ πρόσωπα 

ἰσχνά, τὰ περὶ τὸ πρόσωπον διεξυσμένα, πίονα φ9. 807 15, 
808 518, 27. 6. 811 "6. πρόσωπον σαρκῶδες, ὑπόμακρον, 
ὑξνράθοι μικροπρεπές. πρέσωπα μικραί, μεγάλα. τὸ πράσω- 
πὸν ἐπιφοινίσσον φ8. 801 Ρ25, 21, 808 328. 6.811 Ρὅ, 7. 8, 
12, 9, 812 3481, οἵ 82 οἱ πια 82. 908 48. λβι. 9860}2. τὰ 

ἐντιδώδη τῶν προσώπων, τὸ πρόσνιπον ῥντιδῶδες φ38. 808 

848, 18. περὶ τὸ πρόσωπον ὕπωχρος, τὸ πρόσωπον σεσηρός 

φ8. 801 "6, 808 511. --- οἱ ἐπ᾽ οἶνυ μεθυσθέντες ἐπὶ πρόσ- 
ὦπον φέρονται, ορΡ ἐξυπτιάζεσθαι ἢ 101. 1494δ. --- 
τὸ τῶν ζῳων πρόσωπον. ἔνια ἔχει τὸ ὑποκείμενον τι προσώπυ 
μόριον ἔλαττον, ἔσα στρογγυλοπρόσωπα" τὰ πρόσωπα τῶν 
κυνοκεῴα. ων , κυνοειδέστερα " τὸ τῷ πιθήκυ ἔχει πολλὰ "ἃς ὁμοιό- 
τήτας τῷ τῷ ἀνθρυΐπι" τὸ τὸ ᾿“χαμαιλέοντος ὁμοιότατον τῷ 
τὸ ,χριροπιθήκυ" τὸ τὸ ἀστακῇ ὀξύτερον τῷ καραβυ" 
πρόσωπα διὰ τὸ ῥαίνεσθαι μέλανα γίνεται αὐτῶν (τῶν ἐλ: 
φων) Ζια16. 4652, β8. 602 520, 27. 11. 508"18. ὃ 2. 50 
δ26"4. ζ29. 519 52. αἰγῶν, τῷ προσωπι τὸν τύπον ὅμοιον 

ἔχει (τάρανὸος) ἐλάφῳ" τῶν κυνιὴν προσφυσᾶν πρὸς τὸ 
- ἴσωπα θ9. 8831 221. 80. 8832 15. 144. 846 322. λέοντος 

τὸ πρόσωπον τετραγωνότερον φῦ. 809 016. --- τῆς σελήνης 
ἀεὶ δῆλόν ἐστι τὸ καλιίμενον πρόσιυπον Οβϑ. 290 421. 

2. τίς δὲ πρόσωπα (τῆς κωμῳδίας) ἀπέδωκεν ἠγνόηται 
ποῦ. 1449 νᾷ, τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι ὰ διεστραμ- 

νον ἄνευ ὀδυνης ποῦ. 1449586. τὰ τραγικὰ πρόσωπα 

πλαῖ. 958 817. 

8. πρίσωπον ἔοτῃ 4 διάστασις Ρ 189 484 ναὶ διάστημα 
Ρ 189 359. εἰ δὲ συμβλητὸν τὴ γραμμὴ ἡ στιγμή, τὸ δὲ 
ἐλάχιστον ἐν τρισὶ προσώποις ατϑτ2 "5, 

πρότασις. ἀοῦ λόγος καταφατικὸς ἥ ἀποφατικὸς τινὸς κατά 

τινος Δα. 24 δ16 γΖ. ἀντιφάσεως μιᾶς μόριον ε11.20528. 

0 

ἀποφάνσεως τὸ ἕτερον μόριον, ἕν καθ᾽ ἑνός ΑὙΎ2. 12. 38. 536 
τιθ. 169 "8, 14: 864 βἅυπιὶ Ἰοοὰπι ΠΟΠΊΘΗ πρότασις τὶ μα- 
θοῦ, αδὶ ἡ ἀπόφανσις ρᾶγβ δδβῖ βυ])ορ βιιὶ, προτάσεις ἐξ ὧν 
ὁ συλλογι σμός ΑὙ12. 171 2481. οὗ Αἴηχοοα δὰ Ηδγθθη ὡς 
ἀποφάνσεις μόνον ἐπισκέψεται, ἐν δὲ τοῖς ̓ Αναλυτικοῖς εἰς 

προτερεῖν 651 

Αα 18. 32.380. 586. 14. 838 Ρ2, 15. 85 86. προτάσεις ἐνδε- 

χόμεναι Αα18. 8225, 86. 14. 88 018. πρότασις ἐνδέχεσθαι 
λαμιβάνυσα Αα15. 88 88, 85 "16, ἐνδέχεσθαι λαμ,βανομένη 
Αα!ὅ. 88 3326, ἐνδέχεσθαι σημαίνυσα Αα81. 89 Β21. πρό- 
τασις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ΑΑ27. 48 8. ᾳδο οἰυβάθπι ϑαπῦ 
τιοἀα] ἐδ 8 προτάσεις ἀϊοσαηΐαν ὅ, ὅμοιαι Αα12. 832511, ὁμοιό- 
σχημοι Αα18. 82 587 (ᾳιδὶ αύθῃ, πο προ α!εαύθαη βἰραὶ- 
βοδτὶ ςοπίοπαϊο ΥΥ̓Ζ δὰ 80 37). --- πρότασις ἄμεσος, πρώτη 

ὼ ἄμεσος Αβ28. 68 580. Ὑ2. 12.51.28. 8551. αἱ ἀποὸδει- 
κτικαὶ ἀρχαί ἀϊουπίαν προτάσεις Μβ2. 99681. γ8. 1005 

28. --- πρότασις ἀποδεικτική Αα!ϊ. 24.528, 80. γ2. 13510. 
12. 11 089, συλλ. ογιστική ΑΑ1. 234 528 (οὔ πρότασις ἀντι- 
φάσεως, ϊ4 ἐρώτημα συλλογιστικόν ΑὙ12. 171 3436), δὶῖια- 

λεκτική ἀεῇ ταῖο. [ 85. 158 816. Λα!. 234 426,10. ,ὙΣ: 
κ} "9. τὰ τεκμήρια ὺ τὰ εἰκότα καὶ ἢ τὰ σημεῖα προτάσεις 
εἰσὶ ῥητορικαί, Ῥαϑ. 1859 88. πρήτασις ἐπακτική ΑὙΙ2. 711 

085 ΥΥΖ. πρότα ις ἔνδοξος Αβ3τ1.10.54. γθ. 14 }28, ἀϊδὺ 
ἀποδεικτικὴ ἀναγκαία Αβ21. 10 51. δόξαι καὶ Ὡ προτάτεις Ρβι. 
1811 518. 18. 1391 26. --- αἱ περὶ ἕκαστον γένος ᾿ εἶδος 
προτάσεις Ρα 2. 1835δ8 818. προτάσεις ἡἠθικαί, φυσικαί, λο- 
γικαί τα 14. 105 Ῥ20844. αἱ προτάσεις αἱ ποιητικαί Ζκ1. 

101 828. --- ἀ6 οοηνογβίομθ τῶν προτάσεων Αα 2. 8. 18. 

82 42958ηη. 11. 86 "8 5ηη. βι. δ8 47. πυιηθταβ τῶν προ- 
τάσεων οἱ τῶν ὅρων ἴῃ Ξγ}]ορ 5πιὶδ Θοιμρασϑέιῦ Ααϑ5. 42 
. -20. ἐκ δυο προτάσεων πᾶς συλλογισμός Αα85ὅ. 4282. 
ἡ πρώτη, ἡὶ δευτέρα (ἑτέρα, τελευταία) πρότασις η.β6. 1301 
"2 5 846. Ηζ12. 1148}8. ηδ. 1147 89, ρ60}}0 ΔΙἰτον ἡ προ- 
τέρα, ἡ ὑστέρα πρότασις ΔΑΎγ24. 80 424. ἀνάγκη πρὸς τὸ 

ἔσχατον ἄκρον ἀμφοτέρας λαβεῖν τὰς προτάσεις Αββ. δ9 
δ19. ΠῚ δοτέον ὁὶς ταὐτὸν ἐν ταῖς προταάσεσιν Αβι 9. 66 827. 
τὰς προτάσεις ληπτέον κατὰ τὰς ἑκαστυ πτώσεις Ααϑ6. 

4981. λαβεῖν, ἐκλέγειν, ᾿ἐκλέγεσθαι προτάσεις τα 14. 18. 
105 528. Ρβ 18. 1391}52δὅ. α9. 1866 832. 2, 1858 328. 

ποιῆσαι πρότασιν ταῖϑ. 105 827. 14. 1058. αὔξειν πρότα- 

σιν, ΒΥΠ μέσον ἐμβάλλειν ΑὙΖ25. 8611, 18. 
προτατικός τὸϊ4. 1648. --- προτατικῶς ἐρωτᾶν τι!ὅ. 

114 089. 

προτάττειν. ἄθλον πρὔώταξαν, πρὠτέτακτο. πλ11. 356 "17, 
20.. 

μέρη τῶν συλ). ογισμῶν παραλαμβάνων ἅμα καὶ ὡς προτά- 40 προτείνειν. Ρτορτίθ, (ὃ ναυτίλος) προτείνει τὰς πλεκτάνας 
σεις εἰκότως ἀξιώσει σκοπεῖν" υὑς γὰρ προτεινομένας. αὐτὲς 
ὑπὸ τῶν συλλογίσασϑαί τι βυλομένων τοῖς κοινωνοῖς τῶν 
λόγων. ὅτως οἱ παλαιοὶ προτάσεις ἐπονομαΐζυσιν 5680] Ρ96 
526. (εχ δ ογίρίῃθ ποτα πρότασις ὀχρἰοαῖαν γὰρ 
ἐν τῷ συλλογισμῷ ἡ πρότασις Μν2. 1089 25, ἰ6 ἡ 
προτεινομένη ὺ γραφομένη γραμμή ΑἸΙοχ οὗ Μμ8. 1078 
420 ΒΖ.) δοπὶ ὑπόθεσις, αἴτημα ΑὙ2ὅ. 80 "8ὅ. ἀϊει 
πρόβλημα ταά.101}15, 16, 239 ΥΥ͂ΖΣ οἱ δὰ 20 522. --- πρό- 
τασις καταφατική (εἷνο κατηγορική). ἀποφατική (ϑῖνθ 

στερητική) Αα". 35.328, 1. 18. 3201. 
4! εαιί8 ἀἰϊοσαπίαν ἐμοιοσχήμονες ΥἈ ν. --- πρότασις καθ- 
ὅλν, ἐν μέρει, ἀδιάριστος ΑαἹ. 34.417. 2. 26 54 αἱ (οὔ ΖΘΙ᾽]ον 
Θ6β8.Β 1 2. 169, 2). προτάσεων δύο τρόποι Ηγ4. 1147151. 
εἴ Ῥάγδρῃγ. πρότασις φθαρτὴ ᾧ μὴ καθη)ν ΑὙΒ. 15 Ῥ21. 
-- προτάσεις ἀντικείμεναι (θῖνϑ ἀντιφατικῶς ἀντικείμεναι), 
ἐναντίαι, ἀντικείμεναι κατὰ λέξιν εἴ. Αβιδ. ΝΕ πρότασις 

τῷ ὑπάρχειν, τὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, τῷ ἐνδέχεσθαι ὃ ὑπά - 
χειν Αα2. 2551. πρότασις ὑπάρχυσα Αα18. 82 586, ὑπαρ- 
χειν λαμβαάνυσα Αα15. 88 088, 85 16, ὑπάρχειν λαμβα- 
νομένη Αα1δ5. 85 896. προτάσεις ἀναγκαῖαι Δαϑ. 28 327. 80 

9. 80.515. 10. 8058, 18. προτάσεις αἱ κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι 
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προτάσεις οἰυβάοιῃ δ0 

Ζιδι. δ25 328. ὅσα τῶν ἀγαλμάτων φιάλην εἶχε προτετα- 

κότα οβ1858 Ρ28. --- Ἰορίοθ προτείνειν. Τδιηηαῦδηῃ ἀὐεΐθ νο- 

ΟΔΌαΪατι, δἰρηϊβοις ἱ ᾳ πρότασιν ποιεῖσθαι (εἴ 8 πρότασις) 
Αα82. 4181δ, 16. β26. 69 "9. ταῖο. 104 85. γ3.118}11. 
δ 6. 128 "δ. 91. 1663), Ῥ2δ, 27, 88. 2. 1671)}10. 17. 176 
1484. «προτείνειν πρότασιν Αα21.48 "19. τθ2. 15821. ὁ 
προτείνων τθι. 1588 .84, 88, 160 "84, δ 4]. προτείνειν, ἀϊδὲ 
προβάλλειν: ἐδεὶς ἂν προτείνειε τὸ μηδενὶ δοκῶν ἐδὲ προ- 
βάλοι τὸ πᾶσι φανερὸν ταῖο. 104 "5, οἴ πρότασις. τοορὰ 

προτείνεσθαι τθι4.164}4. --- ρᾳ88 τὸ προτεινόμενον τϑι. 

1δ2 ω 8, 26, 1515, 16. 2. 151 8338 αἱ. ἐν οἷς ἀσαφὲς τὸ 
προτεινόμενον δ συγχωρητέον ἁπλῶς τι! 7.116 6. τὰ κατ᾽ 

ἀντίφασιν προτεινόμενα ταῖο. 104 514, 21 ΥΥΖ. 14. 106 52. 
προτατέον τι. 108 580. 11. 161 529. 

τ προτερεῖν, ΟΡΡ ὑστερεῖν Ζγδθ. 1τ8 8420. ΟΡΡ ὑστερίζειν η1γ8ὃ. 
1281 "22. προτερεὶ τὴ γενέτει τὸ ἄνουν κύτος τῷ κάτωθεν. 
τὰ χρώματα τὰ φοινικιᾶ τῶν μελάνων Ζγβο. 141 ν85. ὴ 
ὄψις προτερεῖ τὴς ἀκοῆς Αβϑ. 869 "9. τοῖς ἰσχνοφώνοις ἡ 
ὁρμὴ τῷ λέγειν προτερεῖ τὴς δυνάμενως πια 88. 908 521. 

θηρία προτερεὶ τὰς τελειογονίας διὰ τὴν. ἀδυναμίαν τὸ ἐκτρέ- 
. φειν Ζγδθ. 114 084. --- προτερεῖν ποι δάάϊίο ρεποῖ, ἐὰν 

Νημη 2 



602 πρότερος 

μή τι προτερὴ (ἐν τῇ κυήσει.) διὰ βλάβην τῆς φύσεως Ζιε 
14. 5442] (1.295). 

πρότερος, ἀρ ἀφ᾽ ὗ μὴ ἀντιστρέφει ἡ τὸ εἶναι ἀκολύθησις 
ΚΙ2. 14.284. ὅ μὴ ὄντος ἐκ ἔσται τἄλλα ΦθΊ. 260 "18. 
ΓβΙ1. 381}14. Ρβιϑ. 1892.520. ὅσα ἐνὸέχεται εἶναι. ἄνευ 
ἄλλων, ἐκέϊα ὁὲ ἄνευ ἐκείνων ὦ ΜὸῈ11. 1019 52. τὰ ἐγ- 
υτέρω τῆς ἀρχῆς πιζ8. 916.328. πολλαχῶς λέγεται Κ12. 
(ν»Ζ δὰ 14 326). Μὸ11 ΒΖ. Οβ2. 285 522, Ζγβ6. 142 
419. πιζϑ8. 918 518. πρότερα λόγῳ, χρόνῳ, γενέσει ΜζΙ18. 
1038 28, χρένῳ. κατ᾽ ὀσίαν Φότ. 260 "18. φύσει, λόγῳ, 
χρόνῳ θ9. 265 822. --- τὸ πρότερον ὶὶ ὕστερον ἐν τόπῳ 

πρῶτόν ἐστιν Φὸχι. 219 815. -- πρέτερον χρόνῳ κατὰ τὴν 

πρὲς τὸ νὺν ἀπόστασιν ᾧΦδ14. 228 Δ5, 9 (οἵ προτέ α θυ- 
γάτηρ, ΟΡΡ νεωτέρα, Πε10. 181111). πρότερον ὼ ὑστερον 
πῶς ἔσται χρόνο μὴ ὄντος ΦΘΙ. 251 010. πρότερον χρόνῳ, 

βγη κατὰ γένεσιν ᾧ χρόνον Μθ 8. 1049}18, 1050 "8. αἱ 
τῶν προτέρων ὁόξαι ψαἢ. 408 "21. ---- πρότερον κατὰ δύ- 
ναμιν, κατ᾽ ἐντελέχειαν Μὲ]. 1019 δὴ, Φβι. 261518. ἡ 
κατὰ δύναμιν ἐπιστήμη χρόνῳ προτέρα ἐν τιῷῇ ἑνί, ὅλως ὸ᾽ 
ἐὸὲ χρόνῳ ψγὅ. 480.521. 7..481"2. --- γενέσει πρότερον, 80 
ὅσίᾳ ὥστερον" τὸ τὴ γενέσει ὕστερον. τὴ φύσει, τῇ ὅσιᾳ, 
τῷ ̓ εἴδει πρότερέν ἐστι ΜΑΒ. 989516. 68. 1050 ὁ. μῶ. 
1071 419,21. Φθ1.261514. Ζγβθ. 142 521. οἵ α18. 122 
424, Μ511.101952. Οβ4. 286}16. -- πρότερον ἀσίᾳ, 
αἰδῦ πρότερον λόγῳ Μμ8. 1071 01, 2 ΒΖ, 10. πρότερον λόγῳ 
ἀεῇ Μθ 8. 1049 "171. οἵ ι8. 1084 129, Φεδ. 221 419. τὰ 

γένη τιὺν εἰδῶν πρότερα. τὸ καθόλα πρότερον ἡ τὸ εἶδος, αἱ 
διαφοραὶ πρότεραι Κιϑ. 1645. Μμ8. 10846. 1. 1057 
10. μέρη τῷ λόγν . εἰς ὰ διαιρεῖται ὁ λόγος πρότερα 
Μζιο. 1085. ποίας δυνάμεως ὴ ἐνέργεια προτέρα Μθϑ8. 80 
1049 "11 ΒΖ. ὡς ὕλη πρότερον, κατὰ τὸ εἶδος ὕστερον 

Μμϑ8. 108410. ζ10. 1084 081. τὸ ὅλον πρότερον τὸ μέρυς 
Πα2. 1288 520 (τὰ μέρη πρότερα τὰ δ) τὴν φύσιν. ατϑθ8 
510). πρότερον γνυΐσει Μὸ11. 1018 ν81. πρότερον ὶ Ὑνω- 
ριμώτερον διχῶς, ἁπλῶς ᾧ φύσει, πρὲς ἡμᾶς εἶνο ἡμῖν ΑὙΖ. 85 
11 088, 1251, ὃ. ὃ. 12 ν26. β28. 68 085. τὰ πρότερα καὶ ἐξ 
ὧν ἡὶ ἀπόδειξις, πρότερα τὸ συμπεράσματος Αγ8. 12 δ}. 
2.11 }21 ἍΖ. οὗ 25. 86 08,29. 26. 87 320. βιθ. 6482, 
83. τζά. 1414, 85. ἡ προτέρα τῶν προτάσεων ΑὙΎΖ4. 86 
Δ24, ἡ καταφατικὴ προτέρα Ἂ γνωριμωτέρα τῆς ἀποφατι- 40 

κὺὴς ΑὙΖ2δ. 86.088. πρότερον κατηγορεῖσθαι (ργδοάϊοδγι Ὑπηις 

4ύδτα β6πὺ8᾽ Βαρεσίαβ ΔἸΙυοΣ Ἂν»2) Αα271. 48.380. --- ἀεὶ 
περὶ τὰ πρότερα ἡ ἐπιστήμη Μμ2. 1016 585, ἑτέρας ὺ 

προτέρας " τὴς φυσικῆς σκέψεως ΟὙΙ. 298 20. ἑτέρας ὼ 

προτέρας Φιλοσοφίας ἔργον Γαδ. 818 "6. - ἐν οἷς τὸ πρό- 48 

τερον ὼ ὕστερόν ἐστιν. ὅχ ο οἷδν τε τὸ ἐπὶ τύτων εἶναί τι 
παρὰ ταῦτα ,Μβ53. 99986 ΒΖ. δκ ἐποιυν ἰδέας ἐν οἷς τὸ 

πρότερον ὼ ὕστερον ἔλεγον Ηα4. 1090 818. ἀμφοτέρυς εἶναι 

τὸς ἀριθμάς, τὸν μὲν ἔχοντα τὸ πρότερον Χ, ὕστερον τὰς 
ἰδέας Μμ8. 108012 ΒΖ. οὔ Ζο!]ον ββοῖ Π 1, 488. --- 
τες ἐντιμοτέρυς: προτέρας φάσκειν εἰυιθασιν Κ12. 14 "6 γν:. 

τῦτο πρότερον δὴ ποιητῷ ἀμείνονος πο]4. 1488 "8. ἐπιστήμη 

κυριωτέρα ὺ προτέρα Μβ52. 997512. πολιτεῖαι ὕστεραι (ες 

αἱ παρεκβασει:), πρότεραι ΠΎΙ. 12715}1. --- πρότερον 
δάνεγν, οἱ πρότερον ἄνθρωποι μαϑ. 889 "20. οἱ πρότερον μαν. 
8838 8260. 9. 847 86. β2. 854 "8. ,ὅμαι. 640510. Π6 18. 
1291 "24. ἀπεφήνατό τις τῶν πρότερον Πὸ 2. 1289 "δ (8}1- 
ἴον οἱ τὸ πρότερον Πδ6. 12398521 'αυὶ ΡΥΐαβ ἀϊοῦ 8ιη1᾽). 
ἔφαμεν. ἐλέχθη. δέδεικται, εἰρηται, διώρισται πρότερον Ααϑ. 
25.580, 2, 18. 4. 28 589, 26 518. ὅ. 2158. 18. 83 58. 14. 60 
38.210. 2ὅ. 42 810 4]. εἴρηται ἐν τοῖς πρότερον Πεῖ. 1807 
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πρότερος 

5, πρότερον ἢ ρᾶτὶ ργ868, πρότερον ἐπαγγελλόμενος νῦν ὑθὲν 
ἐπιτελεῖ Ηι1. 1164 8, --- προτέρως ἡ, ὑστέρως ἄλλο ἄλλυ 
λέγεται Φβ3. 19δ.380. Μὸ2. 1018 581. 

πρῶτος, πρώτως. ᾿πδὰ να] ρατῖ, οἱ πρῶτοι εἴτε γηγενεῖς 
ἦσαν Πβ8. 1269 δ5. (ἅμα ταῖς πρώταις αἰξίν Ζιζι2. 507 
85 ἢ Αὐ0)}. πρώτως παρ᾽ αὐτοῖς φανῆναι πύρινον καρπόν 
θ82. 880 "84. οἱ ἀρχαῖοι ὦ πρῶτοι φιλοσοφήσαντες, θεολο- 
γήσαντες Ζμαϊ. 6404. ΜΑΖ2. 98211 ΒΖ. 8. 988 "6, 29. 
ὁ μυϑολογήσας πριῦτος Π9. 1209 "28. ψελλιζομένῃ ἐπε 
ἡ πρώτη φιλοσοφια ΜΑ10Ο. 998 418. εἴρηται κατὰ τύς πρω- 

τυς λόγυς, διώρισται ἐν τοὶς πρώτοις λόγοις ΠγΘ6. 1318}18. 

18. 1288 887. η8. 1325 880. Ζμδε. 682 δ2 δ]. οἵ ἀρχή 

Ρ111 27. τὸν πρῶτον λόγον ἐὰν κατηγορῶμεν (ορρ ἰδ αυὶ 
βϑησίταν λόγος ἀπολογητικός) ὅτω συνθήσομεν ρ81. 1448 
021, ἐν τῇ πρωτῃ μεθόδῳ περὶ τῶν πολιτειῶν Πὸ 2. 1289 
826. (Φιαῖο) μετὰ τὴν πρωτην πολιτείαν (ἴα ᾿θνῖ8 ἀθ 
τ ρα] οα οχροβί δι) Πβο. 1265 081,38. ἡ πρωτὴ λεχθεῖσα 
ἀπορία ΠΎ11. 1282]. αὶ πρωτὴ λεχθεῖσα ἀπεψία μὸϑ. 
881518 (αἰϊεον Ιάοἷον 1 485). «λέγωμεν ἀρξάμενοι (ἀρξά- 
μένοι πρῶτον, ἀρξάμενοι κατὰ φυσιν πρῶτον) ἀπὸ τῶν 
πρώτων τι]. 164 522. Ζμαδ. 648. 38. β6. 655 528. πο]. 
1441512, ηεαῖ. 1211 3219 Εὐϊίδομα. ΥΥ̓͂Ζ 11 395. οἵ ἄπ 
181 025. μαι. 889 410. αιϊ. 486 86. Ζιεῖ. 5839 82. --- 

φθείρεται εἰς τὸ τυχὸν πρῶτον Φαῦ. 188 "8. --- πρῶτον ὮΝ 
αὐτὸ τὸ ἕν, ἔ ἔπειτα τῶν ἄλλων ἐστί τι πρῶτον ἕν δεύτερον 
ὁὲ μετ᾽ ἐκεῖνο ΜΜμ71. 1081 5329. --- οἱ πρῶτοι (1 4 πρόσθωὴ 
ὀδόντες “2μδῦ. 61810, 0719 .582. οἱ πρῶτοι μαστοί ἰᾳ οἱ 
ὑπὸ ταῖς μασχάλαις Ζμδιο. θ8812, 14. ---- οἱ πρῶτοι, 
16 οἱ ἐκ τὸ πρώτ ,Τιμήματος Πβ6. 1266 418. --- μὰ 

πωλεῖν ἐξεῖναι τὸς πρυύΐτως (πατρῴες οἱ ΒΚ᾽) κλήρυς ζ΄. 

18319511. --- τὸ πρῶτον, Ὁ] τὸ πρότερον Θχϑρϑοῖθϑ, ηυΐδ 
ἄυο ἰδηΐατι ἱπῦαῦ 88 σοι ραυϑηΐυν πο4. 1460 828 ὙᾺῈΠ Ῥοοὶ 
ΠΙ841. τγδ.119522. --- νοὺ πρῶτος, πρώτως υδὰβ ΡΗ]]ο80- 
Ῥδίσυβ ᾿δυϊδδιτηυτα Βα ϑῦ δι ίθαμα, αὐ νἱάθαίαν ἴῃ βἰρηὶῆ- 
οϑη ἴθ. Βα πη πν8 ΚΘ ΒΟΥ θ8 δοαυϊοδεθπάμπι 6886. 1. πρῶτος 
ὉὉΊ δοβοϊαΐα ἀΒΌΓΡΑ ΩΣ φοῃξεγεὶ Ρούεδβὺ οαπὶ πούομϑ οὖ γδγῖο 
α8ὰ ποχηῃ 8 ἀρχή. ἥ τε ἀρχὴ πρῶτον αὶ τὸ πρῶτον ἀρχή τὸ]. 
12109. ὃ ἄνευ τῶν ἄλλων θὸέν ἐστιν, ἐκεῖνο δ᾽ ἄνευ τῶν 
ἄλλων, ἀνάγκη πρῶτον εἶναι Φδ 1. 209 81. ἅπαντα μετρεῖται 

τῷ πρώτῳ Φθ9. 266 }10. πρῶτον λόγῳ, γνώσει. χρόνῳ 
Μζ!. 1028 82 ΒΖ. πρῶτον τὸ τὴ γενέσει τελευταῖον Ζμβι. 
δ46 526, 8δ. -- α. ἐξ ὧν ἐνυπα χόντων ἐστὶ πρώτων. ἐξ 
εἷν πρώτων, ἐξ πρώτυ ἐστί Μβϑ8. 998 328 (πρῶτον Β[). 
η8. 1048 "80. 4. 1044516. ὁ 8. 1014 526. 4. 1014}18,27. 
ᾧατ. 190517. ΤΎΙ. 116}20 (ν] πρῶτον). 1. 8. 325}18 

(ἰἄθηι ρὲ δάνθγθία βρη βοδῖυσ ὅθεν “πρῶτον Μὸι. 1018 
84, 1,14, οἵ ΒΖ δὰ β8. 998 528). τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον 
ἑκάστῳ Φβι. 198 410. τὸ ὑποκείμενον πρῶτον, ΟΡΡ τὸ τε- 

λευταῖον πρὸς τὸ τέλος Μὸθ. 1016520 ΒΖ. ἡ πρώτη ὑπο- 
κειμένη ὕλη Φβ1. 198 329. ἡ πρώτη ὕλη Μὸς. 1015 51. 
θ1. 1049 528. Ζγα20. 129.582. χρόνος ἐκ ἔστι πρῶτος ὑὸὲ 
συνεχὲς ὐδέν, ἅπαν γὰρ εἰς ἄπειρα μεριστὸν Φζβ8. 2892]. 

πρῶτα τῶν ἐνυπαρχόντων τὰ στοιχεῖα Ογ8. 802 511. οἰκία 

πρώτη, κοινωνία πρωτὴ ( 6 Β. τ ΡΠ οἰδαῖπιδ, 4088 ἰαπιαῦδπι 
ῬΆΓΒ ᾿πϑδὺ 8}1}8). πόλις πρώτη, πλῆθος πρῶτον, ζῷον πρῶτον 
Πα 2. 1262 "10, 16. 8. 1258 Ρ6. ὅ: 1264 "84. ϑ. 1361 "20. 

ὃδ4. 1291517. η4. 1826 8. τὴν γυνὴν εἶναι τὴν πρώτην 
ψυχήν (Βΐρρο ἀϊεὶθ) ψα2. 405 "δ. τὸ θρεπτικὸν πρώτη ἢ 
κοινοτάτη δύναμις ψυχῆς (ᾳυδα ἱποδὲ ἴῃ το] ϊᾳαΐα οἱ δὰ οι 
πθοθδβαυῖο τϑαυϊγίταγ) ψβ4. 415 524. οἵ ἐσχάτη ψυχή 
Ζγβδ. 141.524. ἀριθμὸς πρῶτος, ορρ σύνθετος ΑὙγά. 1840. 



πρότερος 

ΜΑ6. 981}84 Β2. ποῖον σχῆμα πρῶτον ὼ ἐν ἐπιπέδοις ὺ 
ἐν στερεοῖς Οβ΄. 486}12. πρῶτος συλλογισμὸς ὁ ἐκ τῶν 
τριῶν δι᾿ ἑνὸς μέσυ Μὸϑ. 1014 Ὁ. Ῥαῶ. 1851517. ΨΣ1 
812 οχίγ. --- ὁ, τὸ πρῶτον κινῶν ἀκίνητον, τὸ πρυΐτως κινῶν 

Φθό. 25ὅ659, 2568.380,}}4, 11. 7. 260 526,16. ἀνωτέρω ὰ 
πρώτως κινῶν Ζκ4. 100 "20. κινεῖ μὴ κινεήμενον, ὥσπερ τὸ 

παντελῶς ἀκ' ἵνητον ὼ τὸ πάντων πρῶτον ΦβΤ71. 198 "8. ὁ 

πρῶτος ρανός (ΒρῃϑΘΓᾺ 806] ἀγὰπὶ ἄχδγυσῃ) Μλ 1. 1012 

428 ΒΖ. Οβο. 288515. 12. 292 "22. περὶ τὴν πρώτην γέ- 
νεσιν τὴς γῆς μβ8. 8511 1. τὸ φυσικὲν θερμὸν τὸ πρῶτον 
πεπτικῖν μκῦ. 460 082, τὸ πρῶτον καταψυκτικὸν μόριον 

αν18. 419 381. τὸ πρῶτον αἰσθητικόν υἹ. 484528. μν]. 
450 Δ11. -- ο. τὰ πρῶτα αἴτια τὴς φύτεως μα]. 8388 

420. τότε εἰδέναι φαμὲν ἕκαστον, ὅταν τὴν πρώτην, αἰτίαν 

οἰώμεθα, γνωρίζειν ΜΑϑ8. 988 25 ΒΖ. πανταχῇ κυρίως τῷ 

πρώτυ αὶ ἐπιστήμη ἢ ἐξ ἔ τὰ ἄλλα ἤρτηται . δι᾿ ὃ λέ- 
γονται ΜΎ2. 1008 Β1θ. ἀπὸ τὸ πρώτυ αὶ τῆς τὸ πράγμα- 

τος ἀρχὴς. ΟρΡ ὅθεν ῥᾷστ᾽ ἂν μάθοι. Μὸι. 1018 52. τὸ 
θεῖον ἀμετάβλητον πᾶν τὸ πρῶτον ὺ ἀκρότατον Οαϑ. 219 

10 

"82. ἐν τοὶς πρωτοις δέν ἐστι παρὰ φύσιν Οβϑ. 288}19. 30 
τὰ ἀἰϊδια ὰ πρῶτα, ΟΡ τὰ γενητὰ φθαρτα' Γβϑ. 88ὅ 
Δ29, 24. τὸ πρῶτον σῶμα Οβ!12. 291 582. ἡ πρώτη κίνησις 
οδϑ. 810 084. --- ἀ. πρωτὴ φιλοσ οφία (1 6 ἡ φιλοσοφία ἡ 
περὶ τὰ πρῶτα, θεῖα, ἀκίνητα, ἀχώριστα) Με1.1026516 ΒΖ. 
κά. 1061 519, Οα8. 271 10. ἡ πρώτη ἐπιστήμη ΝῖκΆ4. 1061 
580. ὁ πρῶτος φιλόσοφος Ψψα 1. 408}16. --- 6. πρώτως 
(οοεὶ ΒΥΏ κυρίως. ἁπλῶς, καθ᾽ αὑτό). πρῶτος εἰρηϊβοαὶ 
ἔρβϑσα ΡΟΣ 86 τοὶ πούιοηθσα οὖ πδίυγϑιῃ (Ὁ αυ86 ἰ8πὶ 8 

Ῥτὶμοὶρίο 810 δὺ σϑπὶ οοπδιϊξαδι) Βε δὰ Μὸδ. 1015 11. 
ΟἿ δὰ Μοῦ ῥ 62. μάλιστα ὼ πρώτως ψυχὴν εἶναι τὸ κινῶν 
ψαξ. 408 "29. ἡᾧὁὶ ψυχὴ τῦτο ᾧ ὌΝ αὶ αἰσθανόμεθα πρώ- 
τως ψβ2. 414518. τὸ πρώτως ἃ κυρίως πνϑ. 482 "5. φι- 
λία πρώτως ἢ κυρίως, ἀϊδὲ καθ᾽ ὁμοιότητα Ηθὅ5. 1151580. 
οὔ ηεη2. 1286 420. ἴσον πρώτως, δευτέρως Ηθ9. 1158 .}81- 
838. τὸ πρώτως ΕΓ [τὸ] μὴ κατ᾽ ἄλλο μεταβάλλον Φεῖ. 
424 Ὁ17. τὰ πρώτως λεγόμενα ἕν, τὰ πρῶτα ὼ καθ᾽ αὑτὰ 

λεγόμενα ἕν. κυριυτατα ὰ πρώτως Μὸ 6. 1016 8. 11. 1052 
418. ταῦ. 108526. τὸ πρώτως λεγόμενον καθο, ἀϊδὲ ὀευ- 
τέρως Μὸιβ. 1022 217. τοὶ πρώτως λεγόμενα τέ). εια, ἐναν- 

τία Μὸ16. 1022 "8.10. 1018 δά. πρώτη, ἐναντίωσις Μι4. ὁ 
1058 3832 Β2. ὁ πρώτως ὼ ἁπλῶς ὁρισμές, τὸ τί ἣν εἶναι 

μάλιστα ᾧ πρώτως ὼ ἁπλῶς τῶν σιῶν ἐστίν Μζά. 1080 
Ρ5,329. 6. 1081 518. τὸ ἀληθῶς αὶ πρυΐτως ἀγαθόν Ζκθ. 
100 588. ἡ πρώτη φύσις ὸ κυρίως λεγομένη Μδά. 1018 
418. οὗ ΦβΙ. 192 022, πρῶτον ὀίκαιον, αἰδὺ νομικόν ΗΕ12. 45 
1136 382-84. ἡ ἀληθινὴ ᾧ πρώτη ἀριστοκρατία Πθ8. 1294 
425. πρώτη ποιότης Μὸ14. 1020 "14. στέρησις ἡ πρώτη 
ά δὰ τελεία) Μθ2. 1046515 ΒΖ. τὸ πρῶτον ὸ κυρίως 
ἀναγκαῖον Μὸϑδ. 1016 "11 ΒΖ. πέρας. πρῶτον Μὸ!1. 1022 
δ0 ΒΖ. ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐστὶ τῷ ξηρᾷ ἢ τῷ ὑγρθ τῶν πρώτων 
(Δ πρώτυ;ς Ὁ) λεχθέντων 182. 88018. πρώτως δυνατόν 
Μθϑ8. 1049 "18 ΒΖ. ἡ πρυΐτη δύναμις Μθι. 1046510. δ 12. 
1020 55. τὸ ἔστιν ὑπάρχει τῷ μὲν πρώτως (γα ἁπλῶς) 
τοῖς ὁ᾽ ἑπομένως Μζ4. 1080 822. τὸ πρυΐτως ὃν ὼ πρὸς 
ὃ πᾶσαι αἱ ἄλλαι νχατηγορίαι, τῷ ὄντος ἀνα φέρονται, ἡ ἡ ὑσία 
Μόϑ:. 1045 Ρ27. τίς ὑσία ἐστὶν ἡ κυριώτατά τε ὼ πρώτως 

ὼ μάλιστα λεγομένη Κῦ. 2 411, βορὰ αυοπίδπι ἀυδιξαΐυτ, 
4086 ἀϊοαῦυν κυριώτατα ἐσία μζ 8, Διηδὶσυϊδ8 ἰποδῦ ἴον" 

τα ]8 6 πρώτη ἐσία, χὰ νοὶ] βἰιϊ βοδίαν τοΒ ἱπάϊνίάυδ, τὸ 
καθ᾽ ἕκαστον Κα. 206, τοὶ τὸ εἶδος αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ χω- 80 
ριστὸν ὄν: εἶδος λέγω τὸ τί ἣν εἶναι ἑκάστῳ ἢ τὴν πρώτην 
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ὑσίαν Μζί. 1082 Ὁ, λέγω πρώτην ὡσίαν ἢ μὴ λέγετα ιτῷ 
ἄλλο ἐν ἄλλῳ εἶναι ὺ, ὑποκειμένῳ ὡς ὕλη Μζιι. 1087 "8. 

ὁρισμός ἐστιν ἐὰν πρώτα τινὸς ἧ Μζά. 180 510. ὃ λόγος 
ὁ τῆς πρυΐτης, ἀσίας Μι8. 1054 51. ἐν εἶναι τὸ ἀγαθὸν καὶ 
ἀγαθῷ εἶναι, ὅσα μὴ κατ᾽ ἄλλο λέγεται, ἀλλὰ καθ᾽ αὐτὰ 
ὼ πρῶτα Μζθ. 108114. αἱ πρῶται ὥσιαι ἐνέργειαι ἄνευ 

δυνάμεως ε18. 28 824. --- γ( Βαΐο αϑαῖ, ἀοπι Θχύγθιηο 
Ιοδο δἰταϊίποιβ, οὐσηδίαπι οδῦ, “«υοὰ το8 1ά68168 οχ ῬΙαἰοπῖβ 
ἀοούγίηα πρῶτα ἀϊουπίυτ. ἡ ἰδέα πρωτὴ τῶν συνιυνύμων 
ατϑθ8 810. πρῶτον μῆκος, πλάτος, βάθος ψα 2. 404 020 
ὙΤταΙ]Όρ. ἐπιφανειαι αἱ πρῶται Μκῷ. 106018. ὁ πρῶτος 

ἀριθμός Μμθ. 1080 "22. 7. 1081 "4. οὗ ΒΖ δὰ ΑΘ. 987}084. 
πρώτη δυας Μμό. 1080 526. 7. 1081 580, --- σ. Ἰορίξδ τὸ 
πρῶτον ἰᾳ τὸ καθόλν. τὰ Ὑένη, πότερον ὅσα ἐπὶ τοῖς ἀτέ- 
μοις λέγεται τελευταῖα ἢ ἢ, τὰ πρῶτα Μβι. 99 580. 8. 998 
ῃ δ. ϑ μόνον περὶ τῆς ὑσίας. ἀλλὰ περὶ πάντων ὁμοίως τῶν 

πρώτων ( 6 τῶν ̓ χατηγοριν) Μζϑ. 1084 "9 Β:. τὰ πρῶτα 
αὶ τὰ γένη τῶν ἐναντίων Μιά. 1056 "27. το πρῶτα τ τὰ 
καθόλυν μάλιστα, ΟΡΡ τὰ ὑπ᾽ ἐκεῖνα Αα28. 44 3589, "4. τὰ 
πρώτα, 5). καθόλυ Αδ 19. 100 "4, δ. λέγω πρῶτον ὃ αὐτὸ 
ἐν κατ᾽ ἄλλυ, κατ᾽ ἐκείνῳ δὲ ἔν: ἄλλο ΑὙ21. 82 52, 

ρος πρῶτος. [πὴ 10} ταβῖοσ ΒΥ] ἰδιαὶ Ααά. 25038, ἀκρι- 
βέσταται αἱ ἐπιστῆμαι αἵ μάλιστα. τῶν πρώτων εἰσίν" μαΐ- 
λιστα ἐπιστητὰ τὰ πρῶτα αὶ τὰ αἴτια ΜΑ2. 982 820,}2. 
---Ἕὄ 2. πρῶτον τοϊδίατη δὰ αἱϊαὰ Ἰὰ ἀϊοϊζαν, ᾳαοᾶ αἰψοτὶ [18 
δϑὺ ργοχὶτηὰπὶ, αὖ πἰ8}} ἰηλογοθάαι ταθάϊαμ. Ῥοϊοδὺ Βδβθς 
τοϊαθϊο βἰρηίϊβοανῖ, πρῶτον πρὸς τὸ καθόλμ, πρὸς τὸ καθ᾽ 
ἕκαστον Αδ 171. 99 "9, ρῥ]δθγυϊηαὰθ Ὡοα βιιϊ βοιίαν βοὰ 6Χ 
οοπίθοχίι ελδαὐοπύίδγαπι Ἰῃ06}Πρίνατ. -- α. τόπος ὁ «ἐν κοις- 
νός, ἐν ᾧ ἅπαντα σώματα ἐστιν, ὁ δ᾽ ἴδιος ἐν ᾧ πρώτῳ 
Φδ4.209.238. 4.211 528. ε8. 3268 }22, Μκ13. 1068 ν26. 
αν. 414 529. πρῶτον δεκτικόν Φηά. 248 ν21, 249 48. εἶναι 
ἕν τινι πρώτως δ 8. 210 288, "22, 29. ἐν ᾧ πρώτῳ μετα-" 
βέβληκε τὸ μεταβεβληκός, ἄζο. 235}82. 38, 286 57, "020. 
τὸ πρῶτον (ρτοχίπηιιι) κινὸν ᾧΦη2..243 "8, 14, 2458, 25, 
ΒῚ, ορΡ ἔσχατον 244Ὁ4,24554, οὕ πρῶτον κινὸν βαρτα 
Ρ 658 δά, τὸ κβμενον, πρώτως κατὰ τόπον ἀναγκη ἄἅπτε- 

σθαι ἢ ἢ συνεχὲς εἶναι τῷ κινῶντι , Φη]. 242 524. ὅ ὅσα (μόρια) 
κύρια ὺ ἐν ᾧ πρώτῳ ὁ λόγος καὶ Ὁ ὴ ἀσία, οἷον εἰ τῦτο καρϑία 
ἢ ἐγκέφαλος 'Μζιο. 1086 "26. ὕπνν τί τὸ πρῶτον πάσχον 
Μη4. 104416 ΒΖ. τὸ πρῶτον κεχρῶσθαι ἴδιον ἐπιφανείας 
τεϑ. 181 "84. ἐν ᾧ πρώτῳ πέφυκεν εἶναι τεῷ. 129 018,20. 
ζ9. 141 }29864. 18.150 326-88. πρῶτον φρόνιμον ἴδιον τὸ 
ἐπιθυμητικῷ βἴπι τε8. 188 "2, 18. τὸ ὁριῦν πρῶτον ΨΎ2. 
42519. τὸ πρῶτον αἰσθητήριον ψβιι. 422}22, 81. 12. 
424 324. Ζμβιο. 656 585. αἰσθητικὸν πρῶτον τὸ πρῶτον 
ἔναιμον, τοιῶτον δ᾽ ἡ καρδία Ζμβε. 666."84. τὸ περίττω α 
τὸ πρῶτον ζι. 468 "4. τὰ νοήματα τὰ πρῶτα τίνι διοίσει 

τῷ "μὴ φάντασμα εἶναι ΨΎ8. 482 812. πρώτη ὅσία ἴδιος 

ἑκάστῳ ἥ ἐχ ὑπάρχει ἄλλῳ, τὸ δὲ καθόλυ κοινόν Μζ18. 
103810. ὧν τὰ ἐν τῇ φωνὴ σημεῖα πρυίτως ε1.16 16 ΥΥ2. 
- ὃ. Ἰορίοθ πρώτῳ ὑπάρχειν, δΥω ἀκ ἔστων ἄλλο μεταξύ 
ΑὙ19. 8181, 85, 82 ὅ11. “ὑπάρχειν πρώτῳ, πρώτως ΑΒβ21. 
6620 ὙΥ̓Ζ (χη καθ᾽ αὑτὸ "22). Ὑ15. 19.388. 16. 7925, 
88, 80 38. τϑ πρώτυ ἀποδιδόναι τζ 8. 145 "28-82. δεικνύναι 
ἐπὶ τὸ πρώτων Αγό. 4. 18 088, λέγεσθαι κατ᾽ ἄλλο τὶ πρῶ- 
τον, ΟΡΡ αὐτὸ πρῶτον τεῦ. 184 8] 8- 3: ὅ πρῶτόν τι κα- 

τηγορεῖται ΑὙΖ2. 88 581. 28: 84 582. ἐκ οἰκείως τὸ πρῶτον 
ἀποδέδοται πτερὸν ὄρνιθος ΚΤ. 151. -- πρώτη ᾧ ἄμεσος 
πρότασις Αβ28. 6880. πρῶτα ἀναπόδεικτα Αγῇ. 11 026, 
81. 88 538 (ᾳυδιιαθδιη 866 οὖ 51π|}}18 ϑέΐδιι δὰ υδᾶτ νος 



θ54 προτιθέναι 

πρῶτος ΒΌΡΓ8 1, Θχροβίδιατα τοίουυϊ Ροβϑιη). πρῶτα τὰ μὴ 
δι᾿ ἑτέρων ἀλλὰ δι αὐτῶν ἔχοντα τὴν πίστιν ται. 100}18. 
πρῶτον αἴτιον ΑὙ18. 18.428, νά, ἐκ πρώτων δεῖ εἶναι τὴν 
ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην, οοηΐ ἄμεσα βῖπὰ ΑΥὙ2. 1116 ὼ 

21 8ὴηᾳ (ϑοὰ οὔ ταὐτὸν λέγω πρῶτον ἢ ἀρχήν 12.560). 
ψευδὴς λόγος γίνεται παρὰ τὸ πρῶτον ψεῦδος Αβι8. δέ 
816. -- πρώτως. οὗ βυργὰ. πρώτως ἐγένετο ὴ τροφὴ τῷ 

εἴρρὴν συνεχής. φταὶ. 810619. -- πρῶ τον. τὸ πρῶτον... 
εἶτα. ἐς μετα δὲ τῶτο μαιά. 8585. τὸ πρῶτον.... εἶθ᾽ 
ὕὑξτεῤδὺ Πε4. 1804 811, τὰ πρῶτα Πδὃδ. 129219. πρῶ- 
τον... εἶτα Ζμα 1. 689 "4, 28, 640 414,}2.. πρῶτοι ον μὲν 
κων εἶτα Ζμα]. θ640522. γ4. δθὅ 528. πρῶτον μὲν ... 
ἔπειτα δέ Ζμδ9. 684 "24. --- τὴν πρώτην. τοσαῦτα εἰρήσθω 
τὴν πρώτην ΜζΙ3. 108885. Πγ1δ. 1288 56. ἐκ πρώτης, 
ὅγπ ἐξ ἀρχῆς πβ32. 869 024, 28. ἀπὸ πρώτης πλεϑ. 96ὅ 
484. χθ. 198 526, --- πρώτιστον (Ράττῃ 182) ΜΑ 4.984 
Β46. πρώτιστα (Ηε8 6.116) Φδι. 208 081. ΜΑ4. 984528. 
(ε 405) οα2. 1848 821. 

προτιθέναι. ἀεὶ πλείων τὸ προτεθέντος χρόνος (6 ἄπειρος) 
Οα12. 381 484. ---ἰᾳ ῬΤΌΡΟΠΟΓΘ, ἴπ τηϑαϊαπι ΔβΈΓΓΘ, ἐν τοῖς 20 
προοιμίοις προθήσομεν τὸ πρᾶγμα βἷτλ ρ87. 1441 "88. 80. 
1481040. τὸ ἐγκωμιαστιρὸν πάλιν προθέμενοι σκοπῶμεν 

βῖπι ρ86. 1440 "δ. ὃ. 1428 υ88. προθέμενοι τὰς προθέσεις 
ρ86. 1440}71. αὐτὸ τὸ μέρος ὁρισαΐμενοι πάλιν ἕτερον προ- 

θησόμεθα ρ88. 1439 328 (οοάθπι δΒοηδὰ δοῦϊνυπι ᾿ΘΘΊ ΩΓ 35 
480), οὗ ρ85. 1440 57,39 (προτιθεμένυς οἱ ϑρΡΕ]; προτι- 
θέμενον ΒΚ). 86. 1441321. 87. 1448 ν26. ἀρχὴ ζητήσεως 
προθέσθαι τὰ μάλιστα δοκῶνθ᾽ ὑπάρχειν ψα2. 408 "24. τὸ 
προτεθέν ((ὰ αυοὰ Ῥτοροβίδατα οϑί, νϑὶαῦ δὰ ἀθιποπδίγμη- 
ἄππι), τὸ προτεθὲν πρόβλημα, ἡ προτεθεῖσα ἐπιστήμη 5'τῃ 80 
Αβι2. 62.280 (οἴ πρόβλημα 421). 18. 6210. τα 1. 100 
419.2. 101 380, 88. τί προτιθέμεθα, πεφροιμιάσϑω τοσαῦτα 
ΗαΙ. 1095 513. --- προτιθέντι ἀνάγκη πολλὰ λέγειν, ΟΡΡ 
ἐπιλέγοντι ἕν ἱκανόν Ῥβ20. 1894 216. προτιθέμενα, ορρ ἐπι- 
λεγόμενα Ρβ30. 18394512. προθέντα τῆν ἐπίλο ογον, ΒΥ προ- 88 
εἰπόντα Ρβ:ι:. 1394 28,81. ἄν μὴ προθεὶς εἴπης μέλλων 
εὐτῶν μεταξ") ἐμβάλλειν Ργδ. 1407 "21. --- ἐπιτελεῖν κἃ 

προθῆται φ6. 818 584, ὁ φαῦλος ὃ προτίθεται ἰδεῖν ἕ 
προτίθεται τυχεῖν ΒΙκ᾽ τεύξεται Ηζτο. 1142 518. καλῶς 
προθέσθαι τὸ τέλος, προθέσθαι τὸ καλόν Ηκ18. 1190 518. 40 
11.19.11905838. --- οἱ προτιθέμενοι κατὰ τὰς ἐγγραφάς 
Πζϑ. 1821 542 (ἀδιθίηρ Ρ᾿ 421). -- προτιθέναι, ΡΓΔΘΙΕΓΓΘ, 
δηίθρομπογθ, ὀρθῶς ζητῶσιν οἱ τὴν ἀρχαίαν ἀρετὴν προτιθέν- 
τες 856. 1490 ν42, 

προτιμὰν τὴν ἀλήθειαν. τὸ ζὴν Ἠα4. 1096 516. ,Ἴεα 5.121 
084, τὸ λυσιτελὲς μάλιστα ρ8. 1428 "22, τινά τινος μᾶλ- 
λον β8. 1434 529. 

προτρέπειν. οἷς βοηθεῖν προτρέπομεν ρ85. 1440 521. προτρέ- 
ψοντες, ΟΡΡ κωλύσοντες ΗΥΎΤ. 1118 "26. --- πιρὰ, ὀδεὶς 
προτρέπεται πράττειν ΗΎΤ1.1118 Β27, προτρέψασθαι πρὸς 50 
καλοκαγαθίαν, ἐπὶ τὴν ἀρετήν, βγη παρορμῆσαι, παρακαλεῖν 
Ηκ10. 1179 "7, 10, 1180 37, 6. -το ῥρδ88, οἱ προτρεπόμενοι 
ρ85. 1440 521. 

προτρεπτικὸν εἶδος τῶν λόγων ρ85. 2. 1421 09, --- προ- 
τρεπτικόν, ορρ ἐμπόδιον ἡμβῖ. 1206 824. προτρεπτικὴ ([οτὶ δὲ 

προπετικὴ) ἀκρασία, 8γὰ ἀπρονόητος, ΟΡ ἀσθενική ἡμβθ. 
1208 380. 

προτροπή, ἀρῶ. 1421 920. συμβυλῆς τὸ μὲν προτροπὴ τὸ 
δὲ ἀποτροπή Ῥαϑ8. 1858 "8. προτροπαί, ἀποτροπαί Ῥαδ. 

186010. 

προὔπάρχειν. θερμότης ἡὶ ἐν το πράγματι προὔπαρχνσα 

προφέρειν 

μδι. 8191, ἀεὶ δεὶ προύπαρχειν τὴν ὕλην ἢ τὸ εἶδος 
Μζϑ. 1084 12, οὗ γὅ. 1009 426. Γα8. 811 817, 81, τὸ 
κινῦν τῷ κινυμένυ Ζκ5. Τ0ΟΡῚ, τὸ ποιητικὴν ὅμοιον Ζμαι. 

640 480, οἵ Ζιειδ. δ40 028. δυνάμεις προύπαρχυσαι. ὃδυ- 
νάμει προϊπαρχειν Ζγβ8. 1856917, 21. 6. 7142 “12, 14416, 

τὸ παθος προῦπάρχει τύτοις Ζμγά. 661 517. εἰς τὸ προῦπ- 

ἄρχον ( κύημα) τὸ περίττωμα τρέπεται Ζ2γὺ 5. 1718"19. 
οἴ Ζιη4. 885 510. ζ 2. δ60814. ἡ τῶν σωμάτων αὔξησις 
ἐκ προῦπαρχόντων ἐστίν ΡΎ 19. 1419}22. διαφέρει πολὺ 
τὼ παράνομα προὔπαρχειν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ̓  πράττεσβαι 

Ηα11. 1101 388. οἱ νόμοι δια μένωσιν οἱ προὔπαρχοντες ΠΡ. 
1292 Ρ20. προύπαρχει ἦθος, φιλία αἱ Ἀκιο. 1179 580. δ. 
1 1 22 081. ,088. 1489 θ16. προῦὔπαρχόντων. τῶν πραγμάτων 
τὰς ἐπιστήμας λαμβάνομεν ΚΊ. 1524. πᾶσα μαθησις δια- 
νοητικὴ ἐκ προῦπαρχύσης γίνεται γνωώσεως ΑΥΙ. 1111. 

προὔπαρχειν νωρίζοντα, 5. προειδέναι, προ γιγνώσκειν ΜΑΞ. 

992 "25, 27, 28. προὕπαρχυσι στέργοντες ὸ εὐπειθεῖς τῇ 

φύσει Ἡκ10. 1180 6. σκληρὰ προῦπϑρχεν ὄντα μ56. 888 
428. οἔΖμβι. 846 "29. ἄξια τῶν προγόνων καὶ τῶν προῦπ- 
ἡργμένων Ραϑ9. 180718. 

προύπαρχη. ἀμείψασθαι τὴν πρ. Ἠι2. 1165 δῆ 
προὔπολαμβανειν Αβι4. 6286 (οὔ Ὑνυΐριμον εἶναι 085). 

Ὑ1. 11 512 (εἔ προγιγνώσκειν 411). ἀλόγως προὔπολαμβά- 
νειν πο25. 1461"]. χαίρωσι καθόλυ λεγομένη ὃ κατὰ μέρος 
προῦπολαμβάνοντες τυγχάνυσιν ΡβΩ1. 13956,11. 

προῦποτίθεσθαι. τιϑὰ, ὁὀεὶ πολλὰ προῦποτεθεῖσθαι καθάπερ 
εὐχομένυς Πη4. 1325 088. 

πρϑργυ Ζμβϑδ. 658 528. ΜΑΞΒ. 988 νά, οὗ πρό νὶ 688 583. 
προφαίνε σθαι. καθάπερ ἐν τοῖς ἐγκυχλέ οἰς φιλοσοφήωασι 

περὶ τὰ θεῖα πολλάκις προφαίνετάι τοῖς λόγοις Οαϑ. 319 
481, ΒΘΡΏΒΥΒ 14] 115. 

προφαΐναι. ὡς προέφημεν φτβϑ. 828 384. 
προφανής. τὰ προφανῆ, ὁΡΡ αἰφνίδια, ΒΥ πρόδηλα ΗΎ1]. 

1117821, 19. --- εἴ τι μὴ προφανές πνϑ. 485 524. διὰ τὸ 
προφανὴ εἶναι Κ 9. 11 "11. προτάσεις λίαν προφανεῖς τθι. 

185 087. προφανεστάτην ἔχει τὴν δύναμιν μὸϊο. 8388."522. 
-- ἐξ αὐτῶν προφανές τθὶ. 156 826. τῦτο φύξει δίκαιον 

προφανές Ὁ) ἡμαϑά. 1195 84. 
ἐξ πε ξντβαι ὑπέρ τινος ἔκ τινος ρ80. 1481 389. νέῳ ἐκ 

τῶν τοιύτων προφατιστέον ρ80. 1487 Ὁ. προφασισώμενος 
ὅτι ρ81. 14387. προφασιζόμενοι οἱ μὲν τὰς γυναῖκας αὖ- 

τοὶς ἀρρωστεῖν 518. 1562 "τι 

πρόφασις. τὰς ἀπολογίας ἢ τὰς προφσίεις συντόμως ἐνεγ- 
κόντες ρ80. 1481 589. προφάτεις εὐλόγως ἐνεγκόντες ρ88. 
1445 3857. προφάσεις πραξευῖς τινος ρ8.1428 410. μετὰ 

προφάσεως “ὐλόγα οβ1841 025. ὅσα προφάσεως χάριν σο- 

φίζονται πρὸς τὸν δῆμον Πὸ18. 1297514. προφάσεως δεῖται 
μόνον ὴ μοχθηρία (εἴ παροιμία Ρὅ10528) Ῥα12. 1378 58. --- 
ἀρρωστήματα ἀπὲ μικρᾶς προφάσεως" πα28. 8621 8. --- οἱ 

περὶ Θήβας ὄφεις ἔχυσι ἐ ἐπανάστασιν ὅσον προφάσεως χάριν 

Ζιβι. ὅ00 45, οὗ ὅσον σημείων χάριν Ζιβϑ. 502 Ρ28. ιδ. 611 
481. Ζμγῖ. 669 529, 670 "12. 

προφέρ εἰν. κατὰ τὸ δίκαιον ὃ ὃ προφέρειν εἰώθασιν ΠΎἃ11.1388 
420. οἱ προφέροντες τὰς ἐπονειδίστυς τῶν ἡδονῶν Ηκ2. 117 

521, ἔχοι ἂν τις προφέρειν (προενεγκεῖν) τὸ τοιῶτο Κ ὅ. 4 
812. τι24. 179 381. πν2. 482 814. πολλὰ προενέγκαντι 
ἀξιωτέον καθόλν. ὁμολογεῖν τΎΘ. 120 3868. οἵ β:. 109 "27. 
τὰ προφερόμενα τθ2. 151 528. προοιστέον τὰ τοιαῦτα 

τββ8. 110 529. --- ρδβ88 προφέρεσθαι δὰ 58ἰρτηίϊβειπάαππι πιο- 
ὕμπι, προενεχθέντος τὸ σώματος ἡ ἔκτασις τῷ σκέλυς ἔσται 
Ζπ12. 111 829. 



προφητεύειν πρωτέκυρος θδῦ 

προφητεύυσα ἡ ψυχὴ τοῖς ἀνθρώποις κὶ. 8391 .516. πρόσοψιν οοἀὰ ΒΙκ πκεϑ8. 940 812. 
προφθάνει πέψις ἐν τόποις θερμοῖς φτββ8. 828 321. πρύλις. πυρρίχη, ἣν παρὰ Κρησί φησιν ᾿Αριστοτέλης πρύλιν 
προφοβητικός. δειλοὶ ᾧὶ πάντα προφοβητικοὶ οἱ πρεσβύτεροί λέγεσθαι" πρυλεῖς ᾿Αχιλλέως ξ4106. 1556 488, 86. 

εἰσιν Ρβι8. 1889 θ29., πρύμνα ἢ τῶν ἄλλων τι μορίων τῶν τὴς νεώς ΠγΎἃ18. 1384 
πρέφορος. ὑγρότης ὑδατώδης ἢ αἱματώδης. ὁ καλύμενος 5 "10. 

ὑπὸ τῶν γυναικῶν πρόφορος Ζιη1. 586 280. (το ἔδγυσα πρυτανεία ἐν “Μιλήτῳ. Πεό. 1806 517. ἡ (Αθηνησι) πρυτα- 
νοσδηῖ᾽ αδΖαθ, “ϑδαυβη ργϑανίδα᾿ υογίϊὺ Ασσοσδιῃθοηυϑ, νεία, πόσων ἡμερῶν ἐστίν 3938.} δ48 822, 82. καθ᾿ ἱκα- 

ἐρτἐ πα  ἰα8᾽ ϑ68]11ρ. ἐβτγαθοθ νοσδηῦ βίβίβογοπ᾽ ΑἸδϑγίο. ο[Γ᾿.ὁὀἑ ὀ ὀ στην πρυτανείαν, ἐπὶ τῆς ἕκτης πρυτανείας τί γίγνεται ἢ 8314. 
Θδίθη ΧΙΧ 116.) 1540 "8. 8396. 1844 58. 

τρόφραγμα. Ἱππίας ἢ τὸς ἀναβαθμὲς ἡ τὰ προφραγματα τὸ ΠΕΡ ΈΔΥ ΕΣ εἰς τὸ πρυτανεῖον βαδίζει σιτησόμενος κθ. 400 
ἐπυΐχησεν οβιϑ41 85, 19. 

προχειμάζειν. ἱπλρθσϑ (οἵ ἀποχειμάζ ιν Ρ 89 48), ἧττόν ἐστι πρυτα νεύειν. πέσας ἡμέρας ἑκάστη φυλὴ πρυτανεύει ἢ 898. 
φοβερον, ὅταν προχειμάσαντος ἢ ὅταν ἐξ εὐίας τῶτο συμβὴ 1548 229, 84. ἡ πρυτανεύυσα φυλή [8θ4. 1548 "21. 897. 
πκςϑ8. 941517. 1644 481. πρυτανεύει ἐκ τῶν πωλητῶν εἷς [401. 154551 9. 

προχειρίζεσθαι. ταϑᾶ, σκεπτέον προχειρισα μένοις περὶ ἑκαΐστυ 15 πρύτανις ἐν Μιλήτῳ Πεῦ. 1805 518. πρυτάνεις καλῶσι τὸς 

τύτων δἰπι ΦΎ 1. 200 28. μγθ. 8318 "6. Οαδ. 2171 026. ἀφωρισμένυς πρὸς τὰς θυσίας τὰς κοινοῖς Πζβϑ8. 1822 029. 
Ζμα1. 689."18. προχειρ: ἵζεσθαι τὰς πάντων δόξας, τὰς πρυτάνεις ὐλθηνησι), τὸ δέκατον μέρος τῆς βυλῆς τῶν πεν- 
ἄλλας κατηγορίας τὰ 14.105.485. ΚΒ. 1019. ἐπὶ παρα- τακοτίων, συνάγυσι τὴν βυλὴν ὸ τὸν δῆμον 393. 1848 

δεί ἵγματος προχειρισάμενοι πλι. 958538. --- ρᾳ88, φανερὸν 426, 894. 1648 08. 396. 1648}81. οἱ καθιστάμενοι ἐπι- 
ἐκ τῶν καθ᾽ ἄκαστα προχειριζομένων Κό..2 488. 40 στάται, ὧν ὁ μὲν ἐ ἐκ πρυτάνεων κληρύμενος [3891.1544 88. 

πρόχειρος. τὰ πρόχειρα τῶν ἀπόρων ΜΑ 2. 982 518. ἐὰν πρωί, οοπϊ ἀπὸ τῆς ἔξω, ὑποφωσκύσης ἕω πκςδ4. 946 58ὅ. 
πλείω ἔχη ταύτα, ἢ ἁπλῶς ἢ τὰ πρόχειρα ̓  Μι8. 1064}12. κεῦ. 988 382. 
ἔχειν ὅρας προχείρυς τθὶ4. 198 21. αἱ χρήσεις ἡμῖν ὕτως πρώιμος. πρωίμως οἴσει σικυύος πκιά. 924". 
πρόχειροι πεῖ. 8860 219. τοὶ μὴ ἐδύνατο κρατῆσαι ὴ φύσις, πρώιος. διὰ τὸ τὰ μὲν πρώϊα τὼ ὁ ὄψια ὼ π ἔεσθαι δὶς 
τὰ προχειρότατα εἰς κύστιν καὶ κοιλίαν ἀποκρίνεται πκ12. ἃς δοκεῖ τίκτειν (θυννί:) Ζιεϑ. 548 49. κινεῖται Χ γίγνεται 
924 512. φυτὸν προχειρότερον ἢ προσφυέστερον εἰς ἰατρείαν πνεῦμα τῆς ἐκλείψεως πρωιαίτερον μββ8. 361}81. κήττυφος 
φτβθ. 820 58, --- ἀδ ρουβοῃΐβ, πρόχειρον εἶναι περὶ τι, οοαΐ πρωιαίτατα τίκτει Ζιε18. 544 328. 
ἐκ στόματος ἐπίστασθαι τθι4. 168 "21. --- ἐν προχείρφῳῳ πρώρα πλαίν λεμβώδυς Ζπι0. 110 381. τὸ οἴακος ἀκαριαῖόν 
(ἐστὶ) τὴν αἰτίαν ἰδεὶν μβ8. 866}19. --- προχείρως ἔχειν τι μεθισταμένυ πολλὴ ἡ τὴς πρώρας γίνεται μετάστασις 
περί τι τθι4. 168 Ῥ2ὅ. προχείρως ὁρίζεσθαι, τιθέναι ηεβά. 80 ΖκΊ. 1701 δ27. 
1222 }8. τθι. 1566}89. τῶτο παντάπασιν ἔοικεν εἰρῆσθαι πρ βενξν ἀΐει ἐρέτης, κυβερνήτης Πγά. 1216 028. ὁ πρωρεὺς 
προχείρως μβ9. 8609 "24. ἔμψυχον ὄργανον Πα4. 1258 "29. 

Ἐρὸχερότονικι περὶ τῆς ὀστρακοφορίας. 890 .1544 34. Πρωταγόρας. Θἰὰ8 ἀθ οσορηϊίίοπα ἀοοίσπα ΜΎ 5. 4. 1007 
πρόχευ μα. καθάπερ ῥέοντος ὕδατος ὄος, τἄλλα σπλάγχνα, ΒΩ, γοβ8ρ Αγ88. 89."26. Ψγ8. 4218 (οῇ 2. 420 821). 

τῆς διὰ τῶν φλεβῶν ῥνίσεως τῷ αἵματος οἷον προχεύματά 85 ἄνθρωπος πάντων  Μέτρον ΜιΙ1. 1058 58ὅ. κό. 1062 "18. 
ἐστιν Ζμβι. θ41}4. ἐδὲν αἰσθητὸν μὴ αἰσθανόμενον (αἰσθανομένων ΒΖ) Μϑ93. 

προχρῆσθκαι ξ1. 914 δ11. βοὰ οἵ προσχρῆσθαι Ρ 650 58. 1047 58. Πρωταγόρας ἐλέγχων τὺς γεωμέτρας Μβ2. 998 
προχωννύναι. ταύτας τας νήσυς φασὶ προκεχωκέναι τὸν 48. τὸ Πρωταγόρυ ἐπάγγελμα τὸν ἥττω λόγον κρείττω 

Ἤριδανέν θ81. 880 .80. ποιεῖν Ῥβ24. 1402 52ὅ. Βοτγίρί88 ζαϊβδθ δὺ ραγαίδβ ἃ Ργο- 
προχωρεῖν. διὰ τρίτης προχωρεῖ (ὲ τὸ λέοντος περίττωμα) 40 ἵδρογτα σγϑγαπιὶ ἰῃ]υδύγι τα αἰδραϊδίίοῃο8, 4086 παῃς ὁοτῃ- 

Ζιθδ. δ94 Ὁ22. ἐντεῦθεν προχωρῶσι καρποὶ αὶ φύλλα φτβι. τρῦτι68 ἈΡρΕΙἸδηΐατ Ἰοοὶ 181. 1600 518. πρῶτον τῶν λό- 
821 3160. ἡ χιον Π ζητεῖ προχωρεῖν ἐπὶ τύτῷ φτβϑ. 8254. ων ἑαυτὸ ἀνέγνω τὸν περὶ θεῶν  δ6. 1485 52. φΘΏΘΓΑ 

5 ροωθεῖν. αἱ ἄρκτοι ὅταν φεύγωσι τὰ σκυμνία προωθᾶσι ὸ ΠΟΙΏΪὨΪ8, τπ0408 νοὶ ἀϊδεϊηχις τι] 4. 1718 "19. Ργδ. 1407 

ἀναλαβῦσαι φέρωσιν Ζι6. 611 582. καταβαίνοντες (κατα- 7, πο19. 1456 16. ἀδ οἷπβ πιϑγθϑὰθ ΗΙ1. 1104 824. τὴν 
βαίνοντος ) τῷ ἐμπίπτειν τὸ σῶμα κάτω ἢ προωθεῖν παρὰ 4 καλυμέώνην τύλην, ἐφ᾽ ἧς τὰ φορτία βαστάζυσιν, εὗρεν ἴ 52. 
ὕσιν ὁ πόνος ἐστίν πε2ά. 888 Δ87. κατὰ τὸν “προωσθέντα 1484 841. 

πόδα Ζπ13. 111 526. τὸ πλεῖον ἀεὶ τὸ πρὸ αὐτῷ ἔλαττον πρωταγωνιστεῖν δεῖ τὸ καλὸν ἀλλ᾽ ὁ τὸ θηριῶδες Πθ4. 
προωθεῖν ἀναγκαῖον Οβ 14. 291.228. πανέεται ὅταν μηκέτι 1838 080. 
δύνηται ποιεῖν τὸ προωθῶν τὸ φερόμενον ὥστε ὠθεῖν μχϑ8. πρω ταγωνιστὴν τὸν λόγον Αἰσχύλος παρεσκεύασεν ποᾷ. 
858 520. τὴν θάλατταν προωθεῖσθαι ἤδη πόρρωθεν. ἀϊβὺ ἀπυ»- δ᾽ 144918. 
θεῖσθαι πάλιν εἴσω" προωθεῖν, ἀἰδὶ ἀπῶσαι ιμβδ. 867.516, Πρώταρχος Φβό. 197110. 
18, 368 "2. ἢ πλείστην θάλατταν διαιρεῖ καὶ κώπη, ταύτη Πρωτεσίλαος ἐν Χερρονήσιυ ἐτάφη" ἐπίγραμμα ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἀνάγκη μάλιττα προωθεῖσθαι μχ 4. 850524. τὸ πνεῦμα 591. 15117.480. 596. 1810 482. 
διὰ τὸ ἀεὶ προωθεῖσθαι Ύνεται πκΎ11. 982 581, 38. ακ800 πρωτεύειν. ὃ πρωτεύυσιν ἄλλοι Η.38. 1124}28. πρωτεύειν 
49. (ἄνεμοι) φθανυσι πηγνύντες ἥ προωθῦντες μβ6. 364 ἐς τοῖς ἔργοις, ὑστερίζ εἰν - "τοῖς λόγοις Ρ1. 1420 17. 
ὑ11, 29. Πρωτεύς, δρᾶμα σατυρικὸν Αἰσχύλυ ἔδ1δ. 1512 023, 21. 

πρόωσις. ἀνισαζομένων τῶν ἐλαττόνων ὑπὸ τῶν μειζόνων τῇ Πρωτιάδαι, γένος ἐν Μασσαλίᾳ ἢ 508. 1561 "6. 
προώσει τὴς ῥοπῆς Οβ!14. 2391018. σεισμοὶ ἀνατρέποντες Πρωτογένεια, Οπῶντος θυγάτηρ, Ἠλείων βασιλέως ἢ 620. 
κατὰ Μίαν πρόωσιν κι. 896 38. κυμάτων ἐπιδρομαί. ποτὲ 1668 428. 

μὲν ἀντανακοπὴν ἔχυσαι, ποτὲ δὲ πρόωσιν μόνον κά. 396 σοπρωτόκυρος, τῆς πόας τὴ; Μηδικῆς ἡ πρωτῴρερος φαύλη 
420. ἕπεται αὐτῷ ὁ πλησίον ἀὴρ διὰ τὴν πρόωσιν (οἱ Βδε;, Ζιθ8. δὅ95 "28. 



606 Πρῶτος 

Πρῶτος, Εὐξένν ἢ ̓ Αριστοξένης υἱός ἢ 508. 1661 Ρ6. 
πρωτοτόκος ὕς Ζιε14. 5846 312. αἱ πρωτοτόκοι ταῦ Ζιζϑ. 

ὅ64 380. 374. 1527010. 
πταίειν. τῶν μεθυόντων ἡὶ τῶν ῥιγωντων ἡ γλῶττα πταίει" 

τὸ δὲ μὴ ἀκριβὼν ἐστὶ τὸ πταίειν πγΎ81. 815 "19, 28. η14. δ 
888 08. --- οἱ ἑπταικέτεξ, ορρ οἱ κρατῶῦντες ἐν τῷ πολέμῳ 
ρ8. 1425 5. ταύτης (τῆς φιλοσοφίας) προηγυμένης ἃ πταίειν 
συμβήσεται σοι περὶ τὰς πραξεις Ρ1. 1421 519. 

πταίρειν, πτάρειν, πτάρνυ σθαι. διὰ τί ἄνθρωπος πταῖρ- 
ψυται μάλιστα τῶν ἄλλων ζῴων πλγ10. 963 "8, 1ὅ. 118. 10 
892 22, 29. 54. 8971. οἱ πρεσβῦται χαλεπῶς πτάρνυνται 

πλΎ12. 962 "28. ἀνακύπτομεν πρὸς τὸν ὅλιον, ὅταν βυλω- 

μεθα πτάρειν πλγ15. 968 ᾿ν. ἐαν τις μέλλων πτάρνυσθαι 
τρίψη τὸν ὀφθαλ ὄν͵ ἧττον πτάρνυται πλγ2. 961 "27. πότε 

εὐλαβώμεθα πτάρειν πλγ11. 962 "25. πτερῷ τὰς ῥῖνας κνή- 

σαντες πτάρνυνται πλεβ. 966 525. ἀδύνατον πτάρειν μὴ 

ἐκπνέοντα πλγ1. 961 "26. πταραντες (πταρέντες) ἢ ὑρή- 

σαντες φρίττωσιν πλγι8. 968 488. η8. 887 Ὁ8ὅ. --- ἔοτχηβα 
ἴῃ τοχία ΒΚ 80 ὀχ βιδϑηίυγ: πτάρνυται, πτάρνυνται, πταρ- 

γυσθαι 892023, 8971, 961}21,962}8,28, 965526, πτάρ- Ὁ 

νοιντο 892 "29, πταίρνυντο 902 "15, πταάρειν 961 "25, 9623 
545, 968 39, πτάραντες 968 ν88, πταρέντες 881 "85. 

πταρμικόν. τὺς ἐκθνήσκοντας κινᾶσι πταρμικιῦ πλγϑ. 962 

νᾳ, οὗ Ββπὶ ῥὑτοδὶ ἱποὰ Ρ801,28.. , τὰ 

πταρμός. ὁ πταρμὸς διὰ τῆς ἑνὸς γίνεται, πνεύματος ἀϑρὸν 36 

ἔξοδος" σημεῖον οἰωνιστικὸν ἡ ἱερὸν μόνον τῶν πνευμάτων 

Ζιαι1. 492 "60. οὔ πιδ4. 897811. λγῖ. 962 821. 9.962"88. 

ἀπὸ μέσων νυκτῶν ἄχρι μέσης ἡμέρας ἐκ ἀγαθοὶ πταρμοί 

πλγ11.962590. ὁ πταρμὸς ἡμὶν καθευόυσιν αὶ γίνεται πλγ1ὅ. 

9683 55. ὁ πταρμὸς ὁιὰ πλῆθος ὑγρὰ πλα]. 98ὅ1540, ἐς 80 

᾿ ληγ8. 963 225, 81. τρίψαντες τὸν ὀφθαλμὸν παυόμεθα τῶν 

πταρμῶν πλα]. 951 338. λγδ. 962 826. 6 πταρμὸς λυγμὸν 

ἐν παύει, ἐρυγμὸν δὲ ὁ παύει πλγ1. 901 "9. 5. 962 51. 
11. 908 388. 

πτελέα. πιαίνονται (βόες) τοῖς φύλλοις τὴς πτελέας Ζιθ1. 85 

595}11. δάκρυα πτελέας Ζιιά0. 628 "29. περὶ τὰς πτελέας 

ἁλίσκονται αἱ μῆτραι Ζιι41. 628 "26. τῷ ἐβένυ ἢ τῆς πτε- 

λέας τὸ ξύλον γίνεται μέλαν φτβϑ. 828 "24. οἵ Νίο 1)8- 

τοδ8ο δὰ Μογοῦρ 127. (ὕ]πιὰ8 οδιηρθβύγιβ Ψ οὖ πϑιλογᾶ- 

118 Αἱ Ἐτδδαβ 240. [βηρκανοὶ 98.) : ᾿ ᾿ 4 

πτέρνα, οαἰοαπουβ, οὐκ ΑΖι Π τα ΠῚ οἱ ΠΠ. ἡ πτέρνα ἐκ 

τῷ ὄπισθεν, τὸ ὀπίσθιον μέρος τὸ ποδός Ζια1 δ. 494 7,511 

(ΥἹ περόνη). οἵ αἱ ΧΙΝ 108. σείονται τιν ποδὼν αἱ πτέρ- 

ναι πεϊδ. 882 381, οἵ 39. οὗ Θκαὶ ΧΥΤΙ Β 446. (τῆς τὸ 

πιθήκν χειρὸς) τὸ ἔσχατον σκληρότερον, κακῶς Ὁ ἀμυδρῶς 45 

μιμάμενον πτέρνην" ἕνα (δακτυλον) εἰς τὸ ὄπισθεν κείμενον 

ἔχυσιν οἱ πλεῖστοι (τῶν ὀρνίθων) ἀντὶ πτέρνης Ζιβ8. 502 

510, οΥ 18. 12. ὅ04 311. οὗ Ζμὸ12. 695 820. 

πτέρνις, ὁ ΟἹ πτερνίς, πτέρνης), τῶν ἱεράκων Ζιιϑ6. 620 419. 

(φῥϑγωὶχ Θδζαθ, ρύθγηϊβ Ὑβοταδθ, Ρθγη 68 56 4}15, “ἢ πέρκης 50 

τυϊδίιμα νοϊαϊ ΟὍβμοῦ ἂν 42. ἀοβηίγὶ ποι ρούεϑῦ δὰ 101, 

18. ΑἍΖΙι1 87.) ᾿ 

πτερόν. τοίδγθασ ἱμῖοῦ τὰ 

8 

ὁμοιομερὴ Ζμβϑ. 65 "11. τὸ πτε- 

ρωτὸν πτερῶ πτερωτόν ΚΊ. 1.34. τῶν πτερῶν φυσις Ζπιο. 

10 517, 258. 11. 110 583. ΖΎΥΙ. 1497. εθ. 185538 (Ετη- δ 
Ῥϑᾶοοϊβ ἀθ δ τϑ βθηΐθηίϊδ. μὸϑ. 3816, Ἐπιραὰ 216). 

ὀύναμις, πλῆθος Ζμὸ 8. 682 "16. 12. 694 58. Ζιη2. 58284, 

διαφορά Ζγε1. 1718 520, ἀσθένεια Ζπ10. 110 421, ἰδέα, 

ποικιλία Ζιι138. 615 "28. ζ.9. 564226. τὸ ὑγρὸν ἐν τοῖς 

πτεροῖς Ζγεδ. 185."24. -Ξ ἡ πτερότης ἔχει εἴδη" τὸ μὲν 80 

ἄσχιστον τὸ δ᾽ ἐσχισμένον ἐστὶ πτερὸν" τὸ πτερὸν σχιστὸν 

πτερύγιον 

ἢ ὑχ ὅμοιον τιῷ εἴδει τοῖς ὁλοπτέροις" τῶν μὲν γὰρ ἄσχι» 
στον τῶν ὁὲ σχιστόν ἐστι ἢ τὸ μὲν ἄκαυλον, τὸ δ᾽ ἔχει 
καυλόν Ζμαϑ. 642 028. ὁ 12. 692 512. --- 1. ανίατη. ὃ ἐν 
ὄρνιθι πτερόν, τῶτο ἐν ἰχθώι ἐστὶ λεπίς Ζια]. 486 "21. οἵ 
Ζγεϑ. 182.318, 188 νά. Ζμα4. θ44 522. δ. θ46 "δ. γ7.6170 

Β4, 16. 61. 6760 482. ΖΙβΙ2. 504 381. ε81. 551 318. πὸ 81. 
880 388, "2. (οὗ τὸ τῶν ὀρνέων φῦλον μετερρυθμί ετο ἀντὶ 
τριχῶν πτερὰ ᾧυον ἐκ τῶν ἀκάκων ἀνδρῶν, κύφων δέ. αὶ 
μετεωρολογικῶν ΡΙαὺ Τίπι 911).) τὰ πτερὰ ἔχει καυλὸν 
ἅπαντα (ἀποτμηθέντα) ἅτ᾽ ἄνωθεν ὅτε κάτωθεν αὐξάνεται 
ἀλλ᾽ ἐκπίπτει Ζιβ12. 504 381. Ὑ12. 619.326. ἡ τῶν πτε- 
ρῶν αὔξησις Ζμβι18. 651}8. τὰ πτερὰ μελάντερα. βραχύ- 
τατα, καμπύλα, τριχωδὴ Ζιγ1 3. 519 58. .ι82. 618088, 619 
4. Ζμδιά. 697}11 (οἴ 18). τὸ πτερὸν σκληρόν, μαλακὸν 
Φ2. 806512. ὅταν τὰ πτερὰ τίλλωσιν' τα πτερὰ λευκαί- 
νεται θ68. 885 217, Ζιζ᾿ 6. 568 325. αἱ πτέρυγες αὶ τὰ 
πτερά Ζγγὶ. 149 "4. ἐκ τορέτυ (σχιζοπτέρν) πτερῶ γίνεται 
τὸ ὠροπύγιον Ζμδ᾽18. 69712, οΓ 18. (ἔποψ) ὀιαπαΐλει 
πτερὶν κίρκν λεπαργυ (ΑΘδοΗγ] ἔν 297, 4) Ζιι49 Β. 638 522. 
(χελιδὼν) κἀν ἀπορῆται πηλῦ, βρέχωσα αὐτὴν καλινὸ εἶται 
τοῖς πτεροὶς πρὸς τὴν κόνιν ΖιΊ. 612 524 (οἵ Βεδβὶὶ Υ͂ ΠΙ δ 
τὰ ἄκρα τῶν πτερῶν ὕδατι καταβρέξασα, ΜιΕΙΙοπΒοΙ͂, Ηδι- 
τι68 ΠῚ 257).. ---- ἔνια τῶν ὀρνέων λόφον ἔχυσι, τὰ μὲν αὐτῶν 
τῶν πτερῶν (αὐτόπτερον οἱ ΡΙΚ) ἐπανεστηκότα Ζιβ18. 504 
510. --- 3. ἱπβθοίοσιμημ τὸ πτερὸν ὑκ ἔχει καυλὸν ἐὸὲ σχί- 
σιν: ἄσχιστον τῶν ἐντόμων ἐστὶ τὸ πτερὸν ἢ ἀκαυλον" ὁ 
γὰρ πτερὸν ἀλλ᾽ ὑμὴν δερματικός Ζιδτ. 582525. Ζμδθ. 
682}18. τὸ πτερὰ τῶν πολυπτέρων, τῶν τετραπτέρων 
Ζμὸθ. θ688.3419,}10. οὗ Ζιδ7. 582519. αὖ. 4901. ε19. 

558120. ἡ κάμψις γίνεται ὅθεν γε ἡ ἀρχὴ τοῖς μὲν ὅλο- 
πτέροις τῷ πτερὰ (Υ] πίλν, πτίλυν οἱ Βδ8πι) τοῖς δ᾽ ὄρνισι τῆς 
πτέρυγος Ζπ10.10980. φύει ἡ σχαάδων πόδας ᾧ πτερά, τοὶς 
πτεροῖς βομβεῖν Ζιε22. 554 829 (οὔ πρὶν πτερὰ ἔχειν 4). 
(41. 6028 519. ὅσα τὸ πτερὸν ἔχει ἐν κολεῷ Ζιὸ7. 681 Ρ24, 
οἴ 5832528. ΖμΥθ. 682 }14, 15. --- ἀκ ἀναφεται ἐκτιλθὲν 
ὅτε τῶν μελιττῶν τὸ πτερὴῖν ὅθ᾽ ὅσα ἄλλα ἔχει ἄσχιστον 
τὸ πτερόν: τῶν πτερῶν συτπωμένων φθείρεσθαι: ἡ κηφῆνος 
πτερὸν ἂν ἀποκνίσας ἀφὴ τι:. τῶν λοιπιῶν αὐταὶ ταὶ πτερὰ 
ἀπεσθίασιν' αἱ μυιραὶ μέλιτται ἔχυσι τὰ πτερὰ περιτετριμ- 
μένα Ζιγ12.519827. ε20. ὅ58 814. 22. 5545. .40.62718. 

πτερόποδες Υἱ (πυγολαμπίδες ΒΚ) Ζιδ1. 5283 521. εἶ 8 
1175. 

πτερορροεῖν Ζγεϑ. 188 "117 ΑὐὉ. οτι ΒΚ οὑπὶ αυδίυον οοὐά, 
πτερορρυεῖν. πότε πτερορρυεὶ ὁ ταύς, ἡ τρυγων Ζιζϑ. 664 

482. 8616. 600 528. 
πτερότης. ἡ πτερότης ἔχει εἰδὴ Ζμαϑ. 642 Ρ21. 
πτερῶσθαι. ἐν πόσαις ἡμέραις πτερῶνται αἱ περιστεραί Ζιζά. 

662081. ὡς ὄρνις ὧν (ὁ στρυθὸς) τὰ κάτωθεν ἐπτέρωται 
Ζμδι4. 6971}21. σκωλήκια πτερώμενα ἐκπέτεται Ζιι40. 
θ625511. ἱ 

πτερύγιον. 1. ρπηθ ρἰβοίαπι (5117, 188. ΜΏΤ7. νἰχθύς 
Ρ»851988). ἴδιον ἰχθύσι τὰ πτερύγια Ζιβι8. 504}80. Ζμὸ18. 
695521. Ζπ15. 118510. 18. 7141 (3γη τὸ ἀνάλογον μό- 
ριον, τὰ ἀνάλογον Ζπ10. 109 580. Ζιαά. 489 329), γίνονται 
ὥσπερ αἱ κῶπαι τοῖς πλέωσι τὼ πτερύγια τοῖς ἰχθύσι" διὸ 
ᾧ ἐὰν τῶν μὲν τὰ πτερύγια σφαλῇ, ὐκέτι νέυσι Ζμδ13. 
694 10. πτερύγια τέτταρα Ζιαδ. 489 "24, 490 480. β18. 
50480. Ζμὸ18. 695 Ῥ28, οΓ 28. Ζπϑ. 709 "1 1:19. πτε- 

ρύγια δύο ἰπ ἴος οοἰἰαὶ οἱ Ζμδ18. 696521, 16, 31, 82. 
Ζπ1. 108 38, 1.18. 1144, Ζιαδ. 489 "36. πτερύγια πρὸς 
τὴ ὠρᾷ, κεφαλῆ, ἐν τοῖς πρανέσιν, ἄνω ἐν τοῖς πρανέσιν, 



πτέρυ 

πτερυγωτές 

- κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις,. ἕν τε τοῖς ὑπτίοις ἡ ἐγγὺς τῶν πρα- 
νῶν, ὑπὸ τὴ γαστρί Ζμδ18. 696481, 82, 28, 21. Ζιαδ. 
489 "20. εϑ. 648518. Ζπ18. 1146, 4. πτερύγια πλατέα 
ὼ μακρα, ἐντεθλιμμένα Ζιὸ 9. 6885 ν29. θ15. 899520. νεῖν, 
κινεῖσθαι πτερυγίοις Ζπ9. τ09 δ11. Ζιαδ. 490 480. -- φλέ- 
βες τείνυσι, τοῖς ἰχϑύσιν εἰς τὰ πτερύγια τὰ «πρανὴ" ὅδα 
ἄποδα ὰ ἄχειρα ἐστιν, ἔχει τὰ νεῦρα λεπτὰ ὸ ἀδηλα" ὁιὲ 
τῶν ἰχθύων μάλιστά ἐ ἐστι δῆλα πρὸς τοῖς πτερυγίοις (μετα- 

βάλλει ἡ μαινις") μάλιστα δ᾽ ἐπίδηλος ἐστι περὶ τὰ πτε- 
ρύγια καὶ τὰ βραγχια Ζιγϑ. 514.32. δι 515 26. 680. 607 
024, --- ἡ θήλεια (θύννος) ἐκ ἔχει ὑπὸ τὴ γαττρὶ πτερύ- 
γιον, αἱ χελιλόνες αἱ θαλάττιαι τὰ πτερύγια ἔχωσι πλατέα 
χ μακρά, οἱ θιίννοι αὶ οἱ ξιφίαι ἔχεσι ζῷα τινα παρὰ τὰ 
πτερύγια Ζιε9. 548 418. ὃ9. .ὅ85}29. θ19. 602 527. τῶν 
σελιιχιὴν ἔνια ἐκ ἔχει πτερύγια Ζια 5. 489 "80. οἱ βτοι 

. ἀντὶ τῶν πτερυγίων τῷ ἐσχάτῳ πλάτει νέυσιν’ ἔνια δὲν 
. ἔχει πτερύγιον" τὰ μακροφυέστερα ἐδὲν  ἔχυσι πτερ'ἥγιον 
ἁπλῶς" ἀποόες οἱ ἰχθνες πάντες. ἢ γὰρ ἃ ἔχει, καθ᾽ ὁμοι- 
ὄτητα τῶν πτερυγίων ἔχυσιν Ζιαδ. 489 580. Ζμὸ 18. 696 
426, 1,10, 14,18. ΖπΊ. 101 581. αν 10, 410 54. ---- 2. τῶν 30 

μαλακοστράκων Ρίμηδ οϑυάα]18. ἡ ̓ἀπάρτησις τῶν πτερυ- 
γίων Ζγαϊά. 120 Ρ12, τάχιστα νεῖ ἐπὶ τὴν κέρκον τοῖς ἐν 

ἐκείνη. πτερυγίοις Ζιαδ. 490 48. πτερύγια, ε΄ τῷ καράβυ, 

δ΄ τῆς κυφῆς Ζιὸδ2. 525 Ῥ27, 28. ἔχει ἡ ,μκραγγων, πτε- 
ρύγια ἐφ᾽ 
ὑπτίω ἡ μὲν θήλεια (τῶν ᾿καρκίνων) μεγάλα ἔχει ὸ ἐπαλ- 
λάττοντα πρὸς τῷ τραχήλῳ. ὁ δ᾽ ἄρρην ἐλάττω ὼ ἐκ 
ἐπαλλάττοντα Ζιδ. 528 "29, 526581. οἱ πάμπαν μικροὶ 
καρκίνοι ὥσπερ πτεργια ἣ πλάτας ἔχυσι τὰς τελευταίας 
πόδας Ζμὸ 8..684 818. -- 8. τῶν μαλακίων 'ῬῬίπηυϊαθ. πτε- 30 
ρύγιον ἐχυσι ταῦτα πάντα χύκλῳ περὶ τὸ κύτος Ζμ᾽ 9. 6θ8ὅ 

516. Ζιὸ1. 528 "25, 524 31,81 ὃ 1841. Μ202. Α Βἰοδ)ὰ 
ΧΙ 810). -- 4. (τὰ ζῷα τὼ) ἀσπίσιν ὅμοια, ἔοτῦ 1ΔΑ}18 
Ἰδοϊημΐοβα, πτερύγια ἔχοντα πυκνά" (ζῷα) ὅ ὅμοια αἰδοίῳ ἀν- 

- 

ἑκάτερα ἐν τὴ ἐρᾷ" τὰ πτερύγια τὰ ἐν τῷ 35 

πτερωτός 651 

πτέρνγια. ὄνο «ἂν, τῷ πρανεῖ" τοῖς ὄρνισιν αἷ. πτέρυγες» πτοῖς 
ὸ᾽ ἐνύδροις, τὰ πτερύγια" ἰχθύες ὅτε σκέλη ὅτε “χεῖρας ὅτε 
πτέρυγας ἔχνσι Ζπ18. 114 νά, 18. 118 410. Ζμὸ 18. 696 
08, -- φλέβες τείνοσι τοῖς ὄρνισιν εἰς τὸς πτέρυγας Ζιγ8. 
514 81. -- ὁ γινόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος ΠῚ φωνή ἐστι 

Ζιδϑ. ὅ35081. ὴ τιν πτεριΐγων ἔξις Ζπ11. 111 86. ᾿πτέ- 
ρυγες μεγάλαι ἢ ἰσχυραὶ τίσιν Ζμδ12. 698 Ρ21, 694 58. 
τῶν γαμψωνύχων ΖγΥ1. 149 "4, Ζμδ12. 694 59. ἔχωσιν 
ἔνιοι τῶν βαρέιιν βοήθειαν ἀντὶ τῶν πτερύγων τὰ πλῆκτρα 
Ζμδ12. 694 812. τὰ μὲν τὰς πτέρυγας εὐθύνοντα ἡ κάμ- 
πτοντα πέταται, ἄγῃ τὰ πετόμενα Ζπϑ. 109 "10, 3. --- ὑπὸ 
τῇ πτέρυγι τὴν κεφαλὴν ἔχυσαι καθευόδυσι" ἀκ ονο). ἔχει 
τὴν πτέρυγα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς Ζιι10. 614 "24. ζ8. 861 
581. -- κόραξ κρϑων τὰς “πτέρυγας ὼ λροτῶν αὐτάς, (αἰ- 

οδάϊπ|8) αἱ πτέρυγες, ἀετοὶ ὰ ὠτίδες τύπτουσι ταὶς πτέρυξι, 
(ᾶν68 δαησδίϊοδ 6) ῥαίνυσαι ἀπερύχυσι ταῖς πτέρυξι ( τὸν 
ἁλιάετον), ἔποπος στικτὴ πτέρυξ 341. 1522"4. Ζι1ϊ4.816 
8160. 82. 619528. 383. 619 017. 84. 620 812. 498. 638 526 

(Αδβοῖν} ἔν 297, 8). --- 2. οἱ ἔρωτες ἔχοντες πτέρυγας 
Ζπ11. 111 52. --- 8. ρθά68 τῶν “κητωδῶν. ὅσα. αὐλὸν ἔ ἔχει, 
καθεύδει ρέμα κινῦντες τὰς πτέρυγας Ζιδ 10. 5837 }8.. αἱ 

φῶκαι ὡς πεζαὶ πτέρυγας ἔχωσι (τὸς γὰρ ὄπισθεν πόδας 
ἰχθυώδεις ἔχυσι πάμπαν) Ζμ918. 697 "δ. -- 4. λ πτε- 
ρύγια Ρἰβαοΐατ. (ἐχενηὶς) ἔχει τὰς πτέρυγας ὁμοίας ποσίν 

Ζιβι4. 505 "21. βαϑίζειν ἐπὶ τῶν πτερύγων 612. 885 "10. 
πτερύγων, νΥ] πτέρυγας Ζπ11. 1714811. Ζγα]4. 720 512. 

Ζιαδ. 489 080. 

πτέρωμα., τῶν πτερωμάτων πῶς ἡίνεται τὰ χρώματα χθ. 

τὰ πτερύματα πολλὰς ποιῶσι μεταβολὰς χρωμάτων χϑ. 
192 28, ἁληργὴ φαίνεται χϑ. 193.8524. 

πτέρωσις. ὁ ταῶς πότε ἀπολαμβάνει τὴν πτέρωσιν. ΟΡΡ 

πτερορρυεῖν Ζιζϑ9. 564 "2. τῶν ὀρνίθων ἐν ταὶς ἀρρωστίαις 

ἐπίληλοος ἡ. πτέρωσις γίνεται Ζιθ18. 601 Ῥ6. τῆς πτερώσεως 
᾿ εἴδη ἢ ,διαφοραί εἰσι Ζμαϑ. 642 "24. 

ε δρός,, Ῥοπαβίυ]α, ἐντὶ τῶν ὄρχεων πτερύγια ἔχει ὄνο- οἱ 85 πτερωτος. γένος πτερωτὸν Ζια δ. 490512. β18. δ08 524. 
κορδύλοι πτερύγια ὑκ ἔχυσιν Ζιὸ 1. 882 "22, 24. Ζμὸ18. 
695 025. --- δ. ἘΘαοΙθύδοΝ.. ὁ ὠτὸς περὶ τὰ ὦτα πτερύγια 

᾿ ἔχει Ζιθ12. 591 "22. 2716. 162181. --- 6. 1 4. πτέρυξ. 
ἐπ᾽ «ἄκρων τῶν πτερυγίων ἐρυθρά Ζιι18. 616 580. ἀντὶ πτε- 
ρυγίων χρήσιμοι οἱ πόδες τοὶς στεγανόποσι τοιᾶτοι ὄντες 40 

Ζπιτ. Τ14 511. --- Ἰ. πτερύγια ἴᾳ τὰ ἄκρα τῶν ἱματίων. 
ὅταν ῥινῶσι τὰς ἀπηρτημένας στολίδας τῶν ἀνὸριάντων ἢ 
τὰ «πτερύγια ακ 802 389. --- πτερήγιον ν} Ζμδ12. 698 
12, 18, 21. 

πτερυ γωτός. ὄρνις δίπουν ἐστὶ ὰ πτερυγυντόν Ζμβιδ. 889 45 
57. δ.12. 698 "7. τὰ πτερυγωτα (ν] Ὁ Έ00Ὲ) οἷον οἱ ὄρ- 
νιθες αν1Ὸ. 4715 "22, 

1. αἷδ δνίατη. τοῖς ὄρνισιν αἱ πτέρυγες τὸ ἴδιον 
Ζμδῖ5. 69812, οὗ 23, 527, 6969. Ζπδ. 106 528. 15.712 
"24. Ζιβι. 498 580. 12. 508 535. τοβογίαν πίον τὰ ὀργα- τὸ 
νυκὶ μέρη Ζπά. 108 028. ἡ τῆς κινήσεως ἐργασία τῆς κατὰ 
τάπον ἐν ποσὶν ἢ πτέρυξιν ἥ τοῖς ἀνάλογον" ὄρνις κινεῖται 
πτέρυξι δυσὶ ἡ ποσὶ δυσίν, οἱ ὄρνιθες «τέτταρσι σημείοις 
κινήσονται μετὰ τῶν πτερύγων, ἔχυσι τὰς πτέρυγας. ἐπὶ. τὸ 
πε ἐφερές: μεταξυ τῶνν πτερ᾽λγων ὼ τῶν σκελῶν ταῦτα τὼ 66 

μόρια. Ζια 4. 489 529. δ. 4028. Ζμὸ12. 698 16, 4, 21. 
ἡ καίμιψις γίνεται ὅθεν γε ἡ ἀρχὴ τοῖς μὲν, ἑλοπτέροις τὸ 
πτερθ σὶ πίλυ. πτίλυν οἱ Ββιι), τοῖς δ᾽ ὄρνισι. τῆς πτέρυ- 
γος, τοῖς ὁ᾽ ἄλλοις τῷ να), ογεν μορίαν π10. 109.}80. οἵ 
15. 112 25. βίᾳ γὰρ ὅτω κινεῖσθαι τοῖς πτηνοὶς πτέρυγας 80. 
πνϑ. 486 18. --- τοῖς ἔρνισιν ἄνω αἱ πτέρυγες, τοῖς ἰχθύσι 

Υ. 

δ1. 528}}19. πτερωτὸν ζιῷον Ζιε19. 553. 320, 551 524. 83. 
δ51 024. ἢ 828.1582 82. τὸ πτερωτὸν πτερῷ πτερωτόν 
Κι. 154, τὸ ὑπόποδος τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ δὲ ἄπτερον 

ΜζΙ12. 1088 512. --- 1. ΕἸαρθμῖον. τὰ πτερωταὶ τῶν ζψων 
Ζιγ12. 818 585. τὰ τετράποδα ὼ μὴ πτερυντά (νοϊαιὶ τὸ 
ἐφήμερον)" ἔστι τὰ μὲν πτερωτὰ ἢ δερμόπτερα δίποδα 
πάντα ἢ ἀποδα (βθγρθῃηΐοβ δ] ἴθγϑ9) Ζιαθ. 490 "20. ὅ. 490 
810. --- 2. ἴᾳ ὄρνις Ζμβι2. 651519. Ὑ71. 610 588. δ11. 
691 815. Ζιχ11. 492 828. τὸ πτερωτὸν γένος τῶν ζῳων ὅ ὄρνις 

καλεῖται, πτεριυτοὶ ἁπαντές εἰσιν (οἱ ὄρνιθες) καὶ ἢ τῦτ᾽ ἴδιον ἔχυσι 
τῶν ἄλλων Ζιαδ. 490512. «ἔβι18. 808 8324. Ζμδ12. 692}9, 
12. πτερωτὰ ὲ μὲν ὅ ὅν ἐστὶν ὅσα ἔναιμα Ζιαδ. 490 88. οἱ βαρεῖς 

τῶν πτερωτῶν Ζμβι8. 65158. τῶν πτηνῶν τὰ μὲν πτερωτά, 
οἷον ἀετὸς καὶ ἱέραξ, τὰ δὲ πτιλωτα, τὸ δὲ δερμόπτερα Ζιαῦ. 
49080. τὰ πτερωτὰ λεπιδωτὰ φολιδωτά. ὅτε πτερωτοὶ 
ὅτε φολιδωτὰ ὅτε λεπιδωτά" τὰ τριχωτα, τὰ μὴ φολι- 
δωτὰ μηδὲ πτερωτά Ζμγϑ8. 664 "24. 9. 611 327. ὁ 11. 691 
516. Ζγεϑ. 188 "4. β1. 188512. --- 8. ἔστιν ἔντομα 
ἅπτερα ἡ πτερωτά Ζιδ1. 528 "18. 8. 584}19. Ζμαϑ. 642 
088. γ8. 671512. Ζγγ9. 158 27, (τῶν ἐντόμων) Ε ταῦ 
γένος ἐστὶ Ὁ πτερωτὸν αὶ ἄπτερον, οἷον μύρμηκες" ὅσα πτὲ- 
ρωτά, ἢ τῶν πτερῶν συσπωμένων (φθείρονται) Ζιὸ1. 528 
019,20. ε20. δδ8 414. βομβᾶντα φαίνεται, τὰ πτερωΐταί υϑ. 
456 218. πτερωτὰ ζῷα, ἃς καλῦμεν ψυχάς: πτερωτὰ ζῷα 
ἑμοίως τοῖς εἰρημένοις" δ τι τῶν πτερωτῶν ζῳων Ζιε19. 
581 824, δ52 820. .852. 5571: 98:4, Κὶ 828. 1582 582, «--- 

Οοοο 



δδ8 πτηνίς 

πτερωτόν, Υ] πτερωτά Ζμδι3. 6987. αν10. 415 }22 
ΑΙ 206.) 

πτηνός. τῶν ζῴων τὼ πεζὰ ἢ πτηνὰ ἢ πλωτα Ζια!. 488 
41. ε8, 543 .538. η7. 586 522. υἹ. 454}16. Ζγβθ. 143584. 
δ4. 1τι δ11. Μλ10. 1ΟΤ6 517. Πα11. 1258 019, τὰ μὲν 
νευστικὰ τὰ δὲ πτηνὰ τὰ δὲ πεζευτικά Ζγαϊ. 115 521. --- 
1. ΕἸαχιδίον. τὰ πτηνὰ πόδας ἔχει" πτηνὸν μόνον ἐδὲέν ἐστιν, 
ὥσπερ νευστυκὴν μόνον ἰχθύς Ζπ18. 114 320. Ζια1. 487 
21, τῶν χερσαίων τὰ μὲν πτηνά. ὥσπερ ὄρνιθες καὶ μέλιτ- 
ται, τὰ δὲ πεζά" τῶν πτηνῶν τὰ μὲν πτερωτά, οἷον ἀετὸς 10 
ἡ ἱέραξ, τὰ δὲ πτιλωτά, τὰ δὲ δερμόπτερα Ζιαι. 481 519. 
ὅ. 490 56. τῶν δεχομένων τὸ ὑγρὸν ἀθὲν ὅτε πεζὸν ὅτε 
πτηνὸν Ζιθ2. 589."28. τῶν πτηνῶν ἡ πεζῶν τὰ μὲν ἐξ 
ἀέρος τὰ ὁ᾽ ἐκ πυρός αν18. 4171 529 (Μ 418). --Ὄὄ 2. ἰ4 
ὄρνις Ζιαι. 488 84. ε8. 542 329, γ9. δ17 "2. ἡ τῶν πτηνῶν 16 
φύσις ὼ καλυμένων ὀρνίθων Ζμγβ. 669 480. (ἶ τοῖς ὄρνισι 
χρησιμωτέρα ἡ ὀξυωπία πτηνοῖς ὅσι πρὸς τὸν βίον Ζμὸιι. 
691 525.) ἔνυδρα ὼ πτηνά, οἷον αἴϑυια καὶ Ἂ κολυμβίς: τὰ 

ἔνυδρα, οΡΡ τὰ πτηναῖ Ζια1. 481522. ε8. 42 426. τὰ 

πτῶσις 

θάπερ περιστερᾶς ΖΎΥ1. 149}11. διάφορα τοῖς πτητιχω- 

τέροις ὦ βραχντέροις (βραδυτέροις τοὶ βαρυτέροις οἱ Βε) 
πνϑ. 48δ517, εγτι οἱ τάχιστα πετόμενοι, ἴ τὰ πετόμενα Ζπι0. 
710.820. 15.718384 (5 ΠΠ 435), ΟΡΡ τὰ μὴ ὴ πτητικά Ζπ10. 
110 51, 12. ,ΖΎΥ. 149 82, ἰἀἐκ ἐν νεοττιαῖς τίκτει Ζζι. 
δ588 581. τύώτοις τὰ σώματα, ὀγκώδη Ζμὸδι2. 694 11, τὰ 
μὲν ἐπίγεια ἢ μὴ πτητικα" ὅσοι μὴ πτητικοὶ ἀλλ᾽ ἐπίγειοι 
Ζμβ18. 657 "58. Ζιι498. 688 280. ἕνια δ᾽ αὶ πτητικα ἐστιν 
ἀλλὰ βαρέα, τὰ βαρὴ ᾧ μὴ πτητικαά Ζμὸ 12. 694 86. οἵ 
βι8.851}8, ΖΎΥΙ. 149018. πτητικοί οἱ Κα οἱ Ὑδαυτοὶ 
Ζ2Ζμὸ 12. 698 Ῥ12 (τονικοί ΒΚ). (ΑΖΙΙ 82, 8.) 

πτίλον Ρτορτῖθ ἰμβθούοσατα, οὗ ἀδν Ναίαγέοσβομον Ηδ}16 1110 
ὙΙΠ 66. τὸ πτίλα τοῖς ὁλοπτέροις ἐκ τῷ πλαγίν προσπέ- 

φυκεν Ζπ1ιδ5. 118.810. γίνεται ἐκ περιττωμάτων Ζγεθ. 
1864, 

πτιλωτός. τῶν πτηνῶν τὰ μὲν πτερωταῖ ἐστιν, τὰ ὁὲ πτι- 
λωτά, οἷον μέλιττα ὼ μηλολόνθη. τὰ δὲ δερμόπτερα" πτι- 
λωτὰ δὲ ὅσα ἄναιμα, οἷον τὰ ἔντομα Ζιαδ. 490 56,9. οἵ 
51 21. Μ 206. 8. 189. 

ἔμβρυα τῶν πτηνῶν Ζγβτ. 146528. τοῖς πτηνοῖς τὸ δρρο- Ὁ πτισάνη. πτισάνην προσφέρεσθαι ἡμβ10. 1208534. ἡ πτισάγη 
πύγιον. τοῖς ἰχθύσι τὸ ἐραϊον Ζμ89. 688 "28. οὔ Ζπ1ο. 
Τ10.42, οΓ16. --- αἱ νυκτερίδες ἐπαμφοτερίζυσι τοῖς πτη- 
νοῖς ὼ πεζοῖς Ζμδι8. 691 "2, 9,1. --τ- 3. τὰ πτηνά γ9] 
Ρἰϑηΐαθ. τοὶ πτηνὰ τῶν ἀναίμων Ζμὸ 5. 688 39. Ζιαδ. 490 

ἐλαίυ ἐπιχεομένυ λευκοτέρα αίνεται πκαὶ. 927. 511. πτισάνη 

κριθίνη, πυρίνη παϑ1. 868 8384 (εἴ Οπθαβ 1 554). 
πτίσσειν. οἱ βόες πιαίνονται κριβαῖς ἢ ἁπλῶς (Υ1 ἁπλαῖς) ἢ 

ἐπτισμέναις ΖιθΊ. 59 510. 
"88. τῶν ἐντόμων ἔνια Κ᾿ πτηναῖ ἐστιν. τῶν πτηνῶν μὲν 3ὲ πτοεῖν. ἐπτοῆσθαι περὶ τὴν ἐπιθυμίαν, οἱ ὄρτυγες ἐπτόννται 
ἀναίμων ὁὲ τὼ μὲν κολεόπτερα, τὰ δ᾽ ἀνέλυτρα Ζιαθ. 490 
θ15, ὅδ. 490 "18. τὰ πτηνὰ τῶν ἐντόμων πρὸς τοῖς ἄλλοις 

μορίοις ὼ πτερὰ ἔχει" τὰ μὲν ἔχει τῶν πτηνῶν ἔλυτρον τοῖς 
πτεροῖς. τὰ δ᾽ ἀνέλυτρα" τὰ μὲν βομβεῖ, οἷον μέλιττα ὼ 

περὶ τὴν ὀχείαν Ζιζ18. 5711 010. ι8. 614 528. καὶ περὶ πᾶσαν 
ἡδονὴν ἐπτόηνται τὰ θηρία ἡεγ2. 1281 818. 

πτόησις. αἱ γυναῖκες πότε παύονται τὴς πτοήσεως (νὶ προ- 

ἔσεως) Ζγδδ. 114 55. 
τὰ πτηνὰ αὐτῶν Ζιὸδτ. 582819, 28. 9. 8858 6. τῶν πτηνῶν 80 πτολιπόρθιος (Βοπι ι. 504) Ρβ8. 1880 Ρ48. 
ὧν μὲν ἐστιν ὁ βίος νομαδικός, τὰ μὲν τετράπτερα τὰ δὲ 
δ: πτερα" ὅσα ἐλάττονας ἔχει πόδας, πτηνὰ ταῦτ᾽ ἐστὶ πρὸς 
τὴν ἔλλειψιν τὴν τῶν ποδῶν Ζμδθ. 682 "1, 6. τὸ ἐφήμερον 
ΕΝ πτηνὸν ἐστι τετράπουν ὃν Ζια ὅ. 490 58, -ο πτηναί Υ] 

Ζμ᾽ 183. 697}9. (Μ 18ὅ, 206.) 
πτῆσις, ἀϊεῦ νεῦσις, βαόισις, ἄλσις 2μαι. 689 "2. ᾧη4. 249 

518. Ηχϑ. 1114 .381. τὰ μὲν πτήσει κινεῖται τὰ δὲ νεύσει 
τὰ δὲ πορείᾳ" ἐὸ᾽ ἔσται ὅτε πορεία. εἰ μὴ κἡὶ γῇ μένοι, ὅτε 
πτῆσις ἢ νεῦσις, εἰ μὴ ὁ ἀὴρ ἢ ἡ θάλαττα ἀντερείδοι Ζκι. 

πτόρθος. τὰς ῥίζας πρότερον ἀφιᾶσι τὰ σπέρματα τῶν πτόρ- 
θων Ζγβθ. 141 080. ἡ καλλιστέφανος ἐλαία ἀφίησι: τὸς 
πτόρθυς συμμέτρως θ51. 8834 515. περιφερῆ τῶν φυτῶν τὸ 
στέλεχος οἱ πτόρθοι πις9. 915 321. ἀεὶ ἕτεροι οἱ πτόρθοι, 
οἱ δὲ γηράσκυσιν μκχθ. 461 518. (τὸ σπέρμα) ἄνω ἡ ἐπ᾽ 
ἄκροις γίνεται τοῖς πτόρθοις Ζμδ1ο. 687 82. 

πτύγξ (μοῦ Ῥβγ 110) Ζιι12..615 11. ν ὑβρίς. 
πτύειν. οἱ πτύοντες ὺ βήττοντες (πῶς ῥίπτεσι τὸ βάρος) Ζκ4. 

100 524. ηρὸν πτύειν πόθεν γίνεται πκζϑ8. 941 035. 
698 88. 3. 698 517. καάμψευίς γε μὴ ὅσης ὅτ᾽ ἄν πορεία 40 πτύελον. τὸ ἐν τῷ στόματι πτύελον Ζγβτ. 141 510. ἔστι 
ὅτε ψεῦσις ὅτε πτῆσις ἣν Ζπ9. 108 Ρ27. --- πτῆσίς ἔστιν 

ἡ τῶν ὀρνίθων οἰκεία κίνησις Ζπ1δ. 112 Ρ28. ἡ ταχυτὴς τῆς 
πτήσεως Ζπ10. 710 527. Ζμὸ12. 6945. στῆθος ἔχυσιν 
ἅπαντες Οἱ ὄρνιθες) ὀξὺ πρὸς τὴν πτῆσιν Ζμδι2. 698}16. 

οὗ ὀξὺ πρὸς τὸ εὔτονον (Υ1 εὔτολμον, εὔπορον οοἀά, αδΖα 46 πτύξ. 
οὐ Ββμι) εἶναι Ζπιο. 110381. τὰ πτερὰ (δισυιβοσδτηο}}) 
Π χρήσιμα πρὸς πτῆσιν Ζμὸ14. 697 Β17, τὸ ἐροπύγιόν ἐστι 
τοῖς πτηνοῖς πρὸς τὸ κατευθύνειν τὴν πτῆσιν Ζπιο. 7110 82, 

τοῖς πλείστοις αὐτῶν (τῶν ἰοβόλων) πολέμιαν τὸ τῶ ἀνθρωπυ 
πτύελον Ζιθ29. 607."80. 

πτύελος. τὸν πτύελον ἡ τὰς τρίχας παραβάλλων ηεη1. 1388 
8488. 

κάραβοι, προστίκτυσιν (προεκτίκτεσιν ΑΔ) ὑπὸ τὴν 
κοιλίαν εἰς τὰς πτύχας Ζιειτ. 849511. 

πτυρτικό ς. ὁ Σύβαρις τὸς (ὥογι δδὰ ἵππυς) πίνοντας ἀπ᾽ 

αὐτῷ πτυρτικὲς εἶναι ποιεῖ θ169. 346 585. 
οὗ 15. ἐν τῇ πτήσει ἀντ᾽ ὀροπυγίν “χρῶνται τοῖς σκέλεσι πτύσις ἡ ὅσαι ἄλλαι. διὰ τῷ σώματος ἐχκριτικαὶ κινήσεις 
Ζμδι2. 894}20. κόραξ κρείττων τοῖς ὄνυξι ὼ τῇ πτήσει, δ0 Φη2. 24818, 27. τὸ στόμα πτιήσεως δεῖται Ζικϑδ. 685 }28. 
μὴ δύνασθαι τῇ πτήσει πορίζειν αὐτοῖς τροφήν Ζμ1. 609 πτύσσειν. (τῆς τῷ βατράχυ λωττης) τὸ πρὸς τὸν φά- 
122. 8. 613 "18. --- βραδεῖα ἡ πτῆσις τῶν ὁλοπτέρων Ζπ1ο. ρυγγα ἀπολέλυται ᾧ πέπτυκται (Υ] ἐπέπυκται) Ζιδ 9. 586 
110516,20. τῇ πτήσει αἴρυντα ἢ συστέλλοντα " , ἄνορρο- 8411 Αὐν. , 
πύγιος ἡ πτῆσις αὐτῶν (ἰυβοοίογαπι) πάντων ἐστίν Ζιὸϑ9. πτυχώδης. (τῶν καρκίνων) τὰ ἐπικαλύμματα τὰ πτυχωδὴ 
δ80 810, 7. 682 526. δ. Ζιεῖ. 541.}27. 

πτήσ σειν. ὁ λέων ἐν ταῖς θήραις ὁρώμενος ἐδέποτε φευγει πτῷ σις. 1. Ρτορτῖθ κεραυνῶν πτῶσις μαὶ. 889 28. κινηθειη 
δὲ πτήσσει Ζιι44. 629 "18, ἂν πολὺ πλῆθος ἀέρος ὑπό τινος μεγάλης πτώσεως μβι. 

πτητικός. τῷ ὄρνιθι ἐν τὴ ὑσίᾳ τὸ πτητικόν ἐστιν Ζμδι2. 860 3838. ἡ πτῶσις τῶν καρπῶν φταθ. 821 816. --- 3. πτῶ- 

698 518. τῶν ὀρνίθων τίνα γένη πτητικα Φμδ13. 698 ῬΩ7, σις νοοδθαϊαπι Δ τ[18 Βτατατιβεῖοδθ οὖ Ἰοχίοβθ. δϑερθ θ0π- 
9942, 4. ΖΎΥΙ. 149 "19, 21, 1750}17, Ζιιδ. 614 332. 60 ἰυθρυπίυν αἱ πτώσεις ὼ τὰ σύστοιχα τγθ. 119 588. ὃ. 
βι2. δ0408. τῶν στητικῶν ΓΕ τὰ σώματα ὀγκωΐδη, κα- 134810, η1. 161 "80. 8. 158 "25. 4. 154518. ῬαΊ. 1864 



“τώσσειν 

)84, βοὰ ᾿διΐυβ Ρδίθῦθ τὰ σύστοιχα ΔΡρδγϑί οχ τβθϑ. 114 

"286- 5 (Ὁΐ "8 ἡ ροϑὺ δικαίως ἀα᾽θπάμπι 680). βυπὲ ϑῃΐπι 
πτώσεις φυδθοῦπαῦθ 80 “οάθμ ποιρῖηθ ψοὶ σϑῦῦο ἀογίνδῃ- 
ἴα (εἴ εἴ πως ἄλλως πίπτει τύνομα Ααϑ86. 49 55). νοὶ υτὶ 

δυθδύδηενὶ οδϑὰβ τοὶ αἰϊᾳαὶ (εἶ κλῆσις) ε2. 16}1 (ἀΐδὲ ὃ 
ὄνομα 8, ἱ 6 ποπιϊηδῦύϊνα8) γΖ. ΚΙ. 6.588. τὸ 4. 124 }86 8βη6. 
εἼ.180198η4. πο20. 1457 318, ναὶ οππ68 Αα86. 4889, 
4951, 4. τι14. 118 ΡΩ1-1714 511. 82.18227. Ποιηϊηΐβ πὰ- 

ΠΊΘΡ8 δἰ ρα ϊατβ ν6] ῥ] γα} β ποῦ. 1457 320, δἀϊοοῖινὶ 
βοχῖο Ρθὺ βθηθγα τεί. 188 "86βαᾳ. ι14. 1718 Ρ27, Ρ6. δά- 1ὸ 
νογθίατη οἱ ρτδάυβ οοιηραγδίϊοηϊβ τα 156. 106 29 - 107 52. 
β9.114}8. εἴ. 186515δ-82, οἰ υβάθῃη τϑαϊοὶβ βυδδυβπιίναπα, 
δαϊδοίιναμι, δαἀνογθίυπι, νογῦατ ΚΙ. 1 818 (οὗ παρώνυ μος). 

ται δ. 106 Ῥ29. γ8.118 584. 6. 119 388844ᾳ. δ 8. 124 510. 
εἾ. 1836 }27. ζ10. 148510-18 (ὄνομα βυδιοοΐαμη, λόγος 
Ῥτδϑαϊσδίαπι βίρηϊβοαῦ). η1.151}80. 8.158 25. Ραῖ.1864 
584. β23. 1897 520-22. γ9. 1410 827, 82, ὑδπιροῦᾷ γΘΓΌὶ 

Ρτδθῦο ὑσϑθβθῃβ ε8. 1617, ὅδ. 17.510 (εθὰ οἰΐδπι θωροτα 
ψΟΓΌΪ τα ᾿γαθῦθν Ῥγᾶθβθηβ ῥῆμα πυπουραπίαγ ε10. 19 
514), τηοαϊ νογθὶ ργαθίογ ἰπἀϊοδύϊναπι (νγ6] ρούϊῃβ οἸηῃῖῃο 30 
το ὑποκριτικα) πο20. 1451 521. οὗἁ 5 οἰ. Β8] Ο686 Ρ55986. 
ΨΔΒΙΘη Ρορὲ ΠῚ 239. --- πτώσεις συλλογισμῷ, ἴθ τρόποι 
συλλογισμᾶ Αα26. 43 580 Ὑν 2, 48.510. ὁ ὁρισμὸς συλλο- 
γισμὸς τὸ τί ἐστι, πτώσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως Αδο. 
94 512 (οὗ θέσις 42). --- τὸ ἀγαθὸν ἐν ἑκάστη τῶν πτώ- ΕῚ 
σεων. 16 τῶν κατηγοριῶν ηεα 8. 1211 580. τὸ κατὰ ταὶς 

πτώσεις μὴ ὃν ἰσαχῶς ταῖς κατηγορίαις λέγεται Μν2. 1089 

421 ΒΖ. Ττάϊρα Καὶ Ρ 28. προθεὶς τὰς κατηγορίας σὺν ταῖς 

πτωσεσιν αὐτῶν ὸ ταῖς ἀποφάσεσι ἢ τοῖς ἀορίστοις ὁμῶ 
συνέταξεν αὐτῶν τὴν ὀϊιδασκαλίαν, πτώσεις τὰς ἐγκλίσεις 80 

ὀνομάζων 118. 1496 24, 88, 86. 
πτώσσοντα ΗΎἃ1. 1116 84 (6χ Ηομῃ Β 391, υδὶ ἐθέλοντα 

Ῥτο πτώσσοντα Ἰερίξατ). 
πτωχεία, Δτρατηθηΐατα, ὑγαροράϊαο πο38. 1459 ὑρ, 
πτωχεύειν. ὶ δίκαιον ἐμὲ τὰ ὄντα προϊέμενον κυ ὅτω πτωχεύειν 38 

ρΡ21. 1485 ὅ81. (μεταφορὰ) τὸ φάναι τὲν μὲν πτυιχεύοντα 
εὔχεσθαι, τὸν δὲ εὐχόμενον πτωχεύειν ΡγΎ2. 1406 518. 

πτωχόμυσος μόλαξ (τὸ κατὰ τὴν λέξιν ψυχρὰ Θχοιηιρίατα, 
πτωχομυσοκόλακας οἱ ΨΑΒ]οη ΒΒ ΜΏ21, 146) Ργϑ8. 1405 
587. 

πτωχός. ἐν τοῖς ἱεροῖς οἱ πτωχοὶ ἢ ἄϑυσι ὶ ὀρχῶνται Ῥβ24. 
1401 Ρ2ὅ. 

πυγαῖος. τὸ πυγαῖον (τῶν κέπφων) μόνον βινὸς ὄζει Ζιιϑδ. 
820 8415. 

πύγαργος. 1. σ΄ 1 ὁ τρυΐγγας), μέγιστος τῶν ἐλαττόνων (ἐρ- «6 

νίθων), ἔστιν ὅσον κίχλη, τὸ ἐραῖον κινεῖ Ζιθ8. 5698 "δ. 
(Πτίωρβ οομτοραβ Καὶ 868,10. οἔ 8.1596, 1187, ον. Το- 
ἴδηαβ ΟΟΒγορὰβ 80 147. 128. ἔοτὶ Μοίδοῖ]α Αἰδα ᾿ΑΖι 195, 
48. ) -- 2. τῶν ἀετῶν γένος τι, ὁ καλύμενος πύγαργος, 
κατὰ τὰ πεδία ὰ τὰ ἄλση κ᾽ περὶ τὰς πόλεις γίνεται, πέ- 50 
τεται νὰ εἰς τὰ ὄρη ἡ εἰς τὴν ὕλην διὰ τὸ θάρσος, ἔνιοι κα- 
λῦσιν νεβροφόνον αὐτόν, περὶ τὰ τέκνα χαλεπός Ζιιϑ2. 618 
519. ζ6. 568 Ρ6. (Δ|0ϊ1ς}}1Δ ααΖαθ, μαυρὰβ ΑἸ αγίο, "ΑΓῸΡ 
Ψιποθηῦ 16 οἂρ 1561. οὕ Ο 11 109. 8 1Π| 142, 16. 6 18. 
Ααυ}]α ἔαϊνα ν6] Ηα]ϊδ δία 8116 }}}8 80 104, 26. Καὶ 188, ὅ. 56 
π Ἰποογῖ σοὶ ΑΖι1 88, 16. ΟἸγοὰβ οὐδηθὰβ Οὐ, αὐΐα Βοάϊα 

πύγαργος ᾿ 4 Οἴγοὰβ ογϑῆθυβ οὗ Εὶ 46, 7. ) 
πυγηδὸν συνιέντα ζῷα Ζιεῶ. 539}22. τις β᾽ας νέμεσθαι 

φασι ὑποχωρᾶντας πάλιν πυγηδὸν (εἴ παλιμπυγηδόν ρ 559 
257) Ζμβιδ. 659 520. 

Πυγμαίοις ἐπιχειρεῖν λέγονται γέρανοι Ζιθι2. 591 56. ὁμοίως 
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Πυθαγόρειοι θ6ὅ9 

γίνονται ὼ οἱ πυγμαῖεοι (ὥσπερ τὼ μετάχοιρα ἊΝ οἱ γὶννοῦ 
ΖΎγΎβδ8. 149 34. οὔ πι13. 892 812. 

πυγολαμπίς (μου Ῥτοὶ 488). τοίθγίαν ἰπῆογ ταὶ ἔντομα, 
ταὐτὸ γένος ὦ πτερωτὸν ὼ ἄπτερον, οἷον αἱ καλύμεναι πυ- 
γολαμπίδες (ΥἹ πτερόποδες)" ἐκ τίνων ζωων (Υ] πυρολαμ- 
πίδες, ο681 850) Ζιδ1. 628 521. ε19. 551 524. (ρἱοορίάε8 
γογβὶίο Ὑβοσιδθ, ρἱκοκρίβ Ο οχ βυο ᾿ἴδγο, οἰοἰπάϑὶα αδΖδα 
δὺ ϑοδὶῖρ. ου-Ἰυϊϑαης ΟΙ1 269. ἤοτῦ [δ ρΥτῖΒ ΒΡ ὅ80 195, 
4. Κα ἀ5δ1,12. ΑΖΙ1162, 10. Πμϑιαργτῖβ ποοί]υσα 80. ΟΥ, 
εἴ Μ202.) νυ βόστρυχος 1. 

πυελωώδης. καρκίνοι λευκοὶ ἐν τοῖς μυσὶ τοῖς πυελώδεσιν ἐμ- 
φύονται Ζιε1 ὅ. δ41 ΒΩ7. 

πυετία γάλα ἐστὶ θερμότητα ζωτικὴν ἔχον, ἢ ἣ τὸ ὅμοιον εἰς 

ἕν ἄγει ἃ συνίστησι" τὴν καλυμένην πυετίαν τίνα ἔχει. πὸ 
τὰ ἔχοντα ἔχει Ζγβα. 189 22. οὗ ΖιΎΖ21. 622 "5, 8. Ζμη 
16. 616. βελτίων, ἀρίστη, παλαιοτέρα, συμφέρει πρὸς τὼς 
διαρροίας ,2ιγ21. 5622 09, 11, 10. οΥ ΟαἸθη ΧΙ] 2714. θοτα- 
Ρᾶγδίαν ἡ γονή Ζγβε. 1389 δ, 24. δ4. 112 526. ν πυτία. 

Πυθ αγόρας. ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ᾿Αλκμαίων ἐπὶ γέροντι. Πυ- 

θαγόρᾳ ΜΑ 5. 986.529. ἸΙταλιῶται Πυθαγόραν τετιμήκασι 
(ΑΙοἰάαπιαβ Μὰβ ἔν 2 ϑδυρρθ) Ρβ28. 1898 014. Πυθαγόρας 
πρῶτος ἐνεχείρησε περὶ ἀρετὴς εἰπεῖν ἡμαἹ]. 1182811. Πυ- 

θαγόρας Τυρρηνός 185. 1610 3871. Πυϑαγόρᾳ Κυλων Κρο- 
τωνιάτης ἐφιλονείκει 6ὅ. 1486 0829. τῷ λογικῷ ζῷν τὸ μέν 
ἐστι θεός, τὸ ὁ᾽ ἄνθρωπος, τὸ δὲ οἷον Πυθαγόρας 187. 
1511 844. ἀθ οἷυβ νἱῦα παστδίϊομοβ ἔβα] οθαθ 186. 4]- 
Ὅὰβ πυξῤτίπιθηῖϑ ϑὈδυϊποπάυτ 6880 Ρτβθοθροτῖς ἢ 190. Πυ- 
θαγόρας ἄλλο τὴν ὕλην ἐκάλει ὡς ἐἑευστὴν ὼ ἀεὶ ἄλλο 
γιγνόμενον 201. 1514 8525. 

Πυθαγόρειοι. οὔ ᾿Ιταλικοί, οἱ περὶ ᾿Ιταλίαν 8. Ἡ ν. οἷ καλεί- 
μένοι Πυθαγόρειοι Οβ2. 284 ΡΊ7. 18. 298 320. μαθ. 842}80. 
8.845814. ΜΑδ. 985 028. 8. 989 "29 (οὔ ΖοἸΙοΥ ῬΆΠ 

245, 23). ἀο ἀοοίγηα Ῥγυβαρογθογαμη ΑΥ ρϑουϊδγοπὶ ΠἰΡσαμα 
βου ρϑὶῦ ΜΑδ. 986512 ΒΖ. ἀοοίγϊπδηη δοσὰμι ὑῃΐνουθθ Θχ- 
Ῥοηῖδ οὐ γοδαίαὶ ΜΑὅ. 985 "28 -986 Ῥά, 8. 989 "29 -990 
482. μ΄ ν. οὔ Βοιβοηδύομον, 488 βϑιγβίθπι ἀθὺ ΡΥ ΒΑΡΌΓΘΘΓ 
ΠΔΟΒ ἄθηῃ Απρδθθπ ἀ685 αὐ 1861. Αὐήβίο θ} 8 49 ΡἈΙΙοβο- 
Ρμΐδ Ῥγιβαροτῖοα Ἰαάϊοῖα: πραγματεύονται περὶ φύσεως 
πάντα, κοσμοποιῶσι ἢ φυσικῶς ἢ βύλονται λέγειν ΜΑΒ. 989 
"88. νϑ. 1091 818. περὶ τῷ τί ἐστιν ἤρξαντο μὲν λέγειν καὶ 
ὁρίζεσθαι, λίαν δ᾽ ἁπλῶς ἐπραγματεύθησαν, διαλεκτικῆς ὁ 
μετεῖχον ΜΑδ. 981520,}82. οὔ μά. 1018 Ῥ21. Ἴμα1.1182 
821. ταῖς ἀρχαῖς  ἐκτοπωτέρως χρῶνται τῶν φυσιολόγων ΜΑΒ. 

989 529. ὅσα εἶχον ὁμολογόμενα δεικνύναι συνάγοντες ἐφήρ- 
μοττον ΜΑδ. 9860 "2866. --- ΡυΓβαροτοῖβ ὁ ἀριθμὸς ἡ ἡ ϑσίᾳ 
ἁπάντων. οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι, ἀρχαὶ “τῶν ὄντων, ἐξ 
ἀριθμῶν συνιστῶσι τὴν φύσιν, συντιθέασι τὸν ὠρανόν ΜΑὅ. 
987519, 985 Ῥ26, 8. 9902]. βὅ. 1002 312 (τ68ρ). ὃ 8. 
1017 ν,0 (τ68Ρ). ΜμΜ1. 1016 .817. 6. 1080 Ὁ16. 8. 1088}11. 
νϑ. 1090 582. ΟὝΣ]. 800 517, 16. τὸν ὅλον ὁρανὸν ἁρμονίαν 
εἶναι ἀριθμόν ΜΑδ. 986 "2, 985 581. τὸν ἀριθμὸν νομί- 
ζυσιν ἀρχὴν εἶναι καὶ υἷς ὅλην τοῖς σι ἡ ὡς παθὴ τε ὼ 
ἕξεις ΜΑ ὅ. 986 α15, Β6, οὗ νθ. 1092 8, 18. 4 Ρ]αίοπίοξ 
ἀοοίτί πα Ἐγτβδβονῖοα 60 ἀἰδυϊπρυΐνατ, αυοὰ Ῥγιβαβοτοθὶβ οἱ 
ἀριθμοὶ [ χωριστοί. ἀλλ᾽ ἐξ ἀριθμῶν ἐνυπαρχόντων τὰ ὄντα" 
οἱ ἀριθμοὶ αὐτὰ τὰ πράγματα ΜΑΒ. 981 521,81. 8.990 
815, 82. 9. 990 383. μ6.1080 "2, 16,81. 8. 1088 Ρ8. 19. 

νϑ8. 1090 520-85. Φγά. 208 86. οτἰβίποπι οἷυβ δϑηΐθηξδα 
ΑΥ ἴπὰθ σϑροῦϊ, χυοὰ ῬυυΒαρογοὶ ἐν τοὶς ἀριθμοῖς ἐδόκυν 
θεωρεῖν ὁμοιώματα πολλὰ τοῖς ὅσι καὶ “γιγνομένοις ΜΑ5.985 
ῬΩ7, 88. νβΒ. 1090 520. μιμήσει τῶν ἀριθμῶν τὰ ὄντα ΜΑ6. 

Οοοο 2 



660 Πυθαγόρειοι πυκιύτης 

. 

981 ἰ] 1. -- τὸ ἀριθμῷ στοιχεῖα. τό τε ἄρτιον ὴὶ τὸ περιτ- ᾿ τ καιοσυνη ἀριθμὸς ἰσάκις. ἴσος Ἵμα]. 1182814. ΜΑὅ. 985 

τὸν, τύτων ὁὲ τὸ μὲν πεπερασμένον τὸ δὲ ἅπειοον, τὸ δ᾽ Ῥ29. μΆ4. 1018 "22. δίκαιον τὸ ἀντιπεπονθὸς Ηεδ. 1132}82, 
ἦν ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι τώτων, τὸν ὁ᾽ ἀριθμὸν ἐκ τῷ ἑνός. ημαϑά. 1194 529. ὥσπερ ἱκέτιν ἡ ἀφ᾽ ἑστίας ἠγμένην ὡς 
ΜΑ 5. 9865171, 98718-271. 8. 990 88. μθ. 1080081. οἵ ἥκιστα δεῖν ἀδικεῖν τὴν γυναῖκα, οα4. 1844 3410. ἡ βροντὴ 
Ὑ2. 1004 081. νϑ. 1091517. Φαδ. 188 084. γ4. 208 810. 65 ἀπειλῆς ἕνεκα τῶν ἐν τῷ ταρτάρῳ Α511. 94 "88. --- Ῥγ- 
Ηβ5. 1106}29. Γ 194. 1518 39. (ἰάθη εἰβτιίβοατθ πέρας . τβαροτοὶ ααΐϊθυβ παύγπυθηῦβ αὐδυϊπαοτίηϊ 190. 189. 1511 
ΜΑ 8. 990.58. νϑ8. 1091 δ17 δὰ πεπερασμένον ΜΑ ὅ. 986 580. ὁ Πυθαγόρειοις Παρων ᾧδ᾽ 18. 222 "18. Οτρβίοιμη οδτ- 
411, 981 518. Ηβό. 1106 Ῥ29 εχ ᾿ρδβὶ8 μι]8 ἰοοΐβ ϑρρασοῦ; .- πιθὴ Ργίμαρογοῖ ἔδγαης ουϊυβάαπι ζιιϊββθ Οθογορὶβ ἢ 9. 
τὸ πέρας οἴϊδπι τὸ ἕν Δρρθ)ατὶ εχ ΜΑδ. 987.515-18 οοἱ- 1475 2. 
Ἰἰσὶ Ἐοιβουδύομον Ι ] »9- 18.) Ῥυιμδρογθὶθ ρογίῃθ δ 10 Πυθαγορικοὶ μῦθοι ψαϑ8. 40122. οἱ Πυθαγορικοί 189. 
Ῥιδϊοπὶ τὸ ἕν οὖ τὸ ἄπειρον βυθϑίδηθίαθ βιηῦ, ποῦ δἰ ἰδ 1511 580. ᾿Αριστοτέλης φησὶν ἐν τῇ Πυθαγορικιῦ, ἐν τοῖς 
δ ϑίδηςία6 ρτγδϑαϊοαῖα ΜΑδ. 981510, 28. β1. 996 46. 4. Πυθαγορικοῖς Ε194.1518 39. 199. 1518 Ὁ18. 
1001.510. ι2. 1068 512. Φγέ. 208 84. 5.204 588. - οι Πύθια Μὸ11. 1018}18. ἐν ᾿Ἠλέκτρᾳ οἱ τὰ Πύθια ἀπαγ- 
δῆς Ρυϊποὶρίογαπι πατηοτὶ οοπίγαγιδἰδίθη ΡΎΓΝ τϑίθγαηῦ γέλλοντες ποϑά. 1460 481. ὁ Πύθια νικήσας Γ 518. 1512 
συστοιχίας τῶν ἐναντίων ΜΑδ. 986 522 Βε, 84. τὸ κακὸν Ι5 481. 674. 1512 584. --- ἡ Πυθία 824. 882.521. ᾿Αριστο- 

τῷ ἀπείρυ, τὸ δ᾽ ἀγαθὲ ν τῇ πεπερασμένα, τιθέντες ἐν τὴ τέλης τῆς Πυθίας (τὸ γνῶθι σαυτὸν ὑπείληφεν) 5. 1415 
τῶν ἀγαθιῶν συστοιχίᾳ τὸ ἕν Ηβδ. 1106 080. 54. 1096 6. 521. τῆς Πυθίας συνεχῶς χρισης τοὺς Λάκωσι καταλύειν 
Μνθ. 1098. ν12, οΓ 1092 526. τὸ καλλιστον ὦ ἄριστον μὴ τὴν τυραννίδα (851. 1588 "16. --- ὁ Πυθικὸς ἀγων ἔ 594. 
ἐν ἀρχὴ εἶναι ΜλΊ. 1012 581. ζογῦ γϑϑρ ἡ κίνησις κατα 1514 087. 
τὴν ἀνισότητα ᾧὶ τὸ μὴ ὄν Φγ2. 201 520. Μχϑ. 1060 510 30 πυθιονίκης Θήρων ἔ 514. 1512 "2. ἐν τὴ τῶν πουθιονικῶν 
(δεινοὶ 859 580). --- ἀδ Ἰρβογιπι ὨΆΠΔΘΤΟΓΠΙ ὨΒΡαΓΑ: τέλειον ἀναγραφῇ ῇ δ12. 1572 827, 
ἡὶ δεκὰς εἶναι δοκεῖ ἢ περιειληφέναι τὴν τῶν ἀριθμῶν φύσιν πυθμήν. τῶν ἀγγείων ὁ πυθμὴν πκδδ. 988.382, 8. 986}18, 
ΜΑδ. 9868 "8. διὰ τι τέλειος ἀριθμός πιεδ. 910 082-88. τὸ Ζεὺς πυθμὴν γαίης (Οερὰ ΥἹ 18) κῇ. 401 "1. ἡ μήκων τοῖς 
πᾶν ὼ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὥρισται Οα]. 2368 511. περι- μονοθύροις ἐν τῷ πυθμένι Ζμὸ ὅ. 680 428. Ζιδά. 529 Ὁ 

- τιθεμένων τῶν γνωμένων Φγ 4. 208 "14. -- δὰ ὨΠΠΊΘΓΟΒ 36 (εξ 5Π 856). -- ἐξ, ἑνὸς σπέρματος ἕν σῶμα γίνεται, οἷον 
βθαγαβ βθοταθίγίςαϑ τϑίδγαηϊ, ἀνάγυσι πάντα εἰς τὸς ἀριθμες ἑνὸς πυρῷ εἷς πυϑμήν Ζγα 20. 128 086. --- τοαΐμοτι ἐπί- 
ὦ γραμμὴς τὸν λόγον τὸν τῶν δύο φασὶν εἶναι Μζ 11 τριτος πυθμὴν πεμπαδι συζυγείς (Ρ]αι ΒΡ ΥἼΙ 5460) 
10868-18. ὑχ οἷον τέ εἶναι μονάδα ἀ στιγμὴν τὸ αὐτό 11:12. 1816 56. 
ῷεϑ8. 221528, Β6δοὶ 401 84, δοκεῖ τισὶ τὰ τῇ σώματος Πυθοκλείδης. παρὰ Πυθοκλείδη μυσικὴν διαπονηθῆναι τὸν 

᾿ πέρατα εἶναι ἐσίαι (γ68ρ ἢ) Μζ3.1028515 ΒΖ. οἱ Πυθαγόρειοι 80) Περικλέα 8864. 153921. 
τὴν ἐπιφάνειαν χροιὰν ἐκαάλων αἰϑ. 489 581. --- 4αοπίατι, διὰ Πυθοκλὴῆς ᾿Αθηναῖος οβ 1858 815. 
ΠυϊλθΓΟβ οπηπία σϑίοσαηὶ (τὸ τοιονδὶ τῶν ἀριθμῶν πάθος Πυθόπολις περὶ τὴν ᾿Ασκανίαν λίμνην θ64. 884 584 (οἵ Οτὶ- 
δικαιοσύνη ΜΑ δ. 985 "29, καιρός, δίκαιον, γάμος Μμ4. 0681 629). 

. ΔΟΙ͂ΒΡΩ2, οὔ νδ. 1092 "8. 6. 1098 514), Αγ οοποϊαᾶῖε τὲ πυθόχρηστον τι μαντεῖον Πη12. 1881 421. 
διαφέροντα πίπτειν ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν Μνθ. 1098 510, 86 821 Πυθωδε ἐλθεῖν τὸν Σωκράτην [8.1414}10. : 
1. ζιι. 1086 "18. οἵ Α8. 990522. --- Ῥγιμαροτοὶ ποιῶσι Πύθων. ὁ Πυθικὸς ἀγὼν ἐπὶ τῷ ΙΠυθωνος φόνῳ 594. 1514 

. πένεσιν τὸ κόσμε" φανερῶς γὰρ λέγυσιν ὡς τῷ ἑνὸς συστα- 587. 
θέντος τὰ ἔγγιστα τῷ ἀπείρη εἴλκετο Μνϑ. 1091."18. εἶναι Πύϑων ὸ Παμμένης διεφέροντο ἡεη10. 1248 "20. 
τὸ ἔξω τὸ ὥρανῦ ἄπειρον Φγέ. εἶναι τὸ κενὸν ὸ ἐπεισιέναι πυκινὸν ῥδον (πιροὰ; 856) αν. 418 22. 
αὐτὸ (αὐτῷ Ῥγδμι]) τι ἀρανῷ ἐκ τὸ ἀπείρῳ πνεύματος ες Ὁ πυκνάκις κινεῖται ὴ ὅψις πγϑ. 812 522. 30. 874 349. 

ἀναπνέοντι ὼ τὸ κενόν Φὸθ. 218 028. βορὰ αυοπίδπι ποη πυκνός, Υ μανός Ρ 4456560-"12. πυκνὸν ἢ μανόν, ἀρχαὶ 

Ῥοπμηῦ πἰϑὶ τηϑυμθυναῦουμπι παπιθγαμ, ΑΥ αυδοτὶς πῶς ἔσται τιῦν παθημάτων ΜΑ4. 98ὅ δ11. τὸ πυκνὲν διαιρετόν ΟὙ]. 
. ἐξ ἀμεγεθῶν μεγέθη, βαρέα ἡὶ κῦφα ἐκ μι ἐχόντων βάρος 299 "10. τὸ θερμὸν τὰ πυκνὰ ἀραιοῖ πκδιο. 9814, --- 

ΟΥὙΣ. 3005171. ΜΑΒ. 990.518., 18, 21. λ10. 1018 528. μθ. δ πυκναὶ αἱ ψακάδες αἱ “μεγάλαι πίπτυσιν μαι 3. 848 "25. 
108010, 20, 80. 8. 1088 "11. ν8. 1090582. τὰ πάθη πὺϊς «5 πυρέττει, πυκνὸν γὰρ ἀναπνεῖ Ῥα2. 1857 018. πλείω καὶ 
ἀριθμοί Μνό. 1092 "1 δ. τὸ μέσον τὸ κόσμυ τιμιώτατον, πυκνότερα ἄστρα μα. 846 328. πυκναὶ λεπταὶ φλέβες 

, Διὸς φυλακή (Ζανὸς πύργος) Οβ:8. 293.281.}1, 8. 199. . Ζμβ1. 8652582. σπόγγος πυκνάς, αἰδὲ μανός, λεπτότατος 
151818. φέρεσθαι τὰ θεῖα πάντα συνεχῶς περὶ τὸ μέσον Ζιε18. 548 382. μα18ὃ. 850 48. δέρμα πυκνόν, ορρ μανόν 

, Ψαϑ. 405282. Οβ18, 298 "21. ἀντίχθων ΜΑ5.986 512, Ζγεῶ. 182 526. πυκνὸν μῖγμα, ΟΡΡ μαλακόν Ζγββ. 147 
Οβ:8. 298 .324,20. οἱ ὁὲ τὴν σφαῖραν αὐτήν φασι τὸνδο 485,18, 15. πυκνὸν τὸ σπλάγχνον Ζμγϑ. 612 Δ14. τὰ 
χρόνον Φδ 10. 218 1 (τε8ρ Ῥγίβ ϑομοὶ 887 08). ἡ τῶν ἀναίσθητα σκληρὰν ἔχει τὴν καρὸίαν . πυκνήν Ζμγ4. 661 
φερομένων συμφωνία Οβϑ9. 290}158η4. τὸ δεξιὸν ἢ τὸ 514. πυκνὸν ̓ νέφος (ορρ μανόν), πυκνὴ ἀχλυςς. πυκνοτέρα 
ἀριστερὸν ἐν τῷ κόσμῳ ΟβΣ. 2847, 285510, 25. περὶ σύστασις τῶν νεφῶν ΜμΎθ. 811 55, 19. β9. 869.516. διὰ 
κομητῶν μαβ. 842 080. περὶ ἡάλαξίν μα 8. 845314. -- πυκναοτέρυ ἐρμκνβ ον ἔλαττον φῶς μαῦ. 842 Ῥδ, πνεῦμα 

- λέγυσι τινες τῶν Πυϑαγορείων τρέφεσθαι ἔνικ ζῷα ταῖς 556. ἀθρόον ᾧὶ πυχν τερον μγ1. 870 58. φωναὶ πυκναί, ἀϊδὲ ἀραιαί, 
ὀσμαῖς αιἰδ. 445 516. -- ἔφασαν τινες τῶν Πυθαγορείων ψυ- μαλακαὶ ακ808 28, 801 "28. 
χὴν εἶναι τὼ ἐν τῷ ἀέρι ξύσματα, οἱ ὁὲ τὸ ταῦτα κινῶν πυκνόσαρκ δι πα. 861 529, 86. 

ψα 2. 404 511 Ττάϊοε. δὰ Ργυμ ῬΘειίποτο σἰδοῦατ, αυρὰ πυκ νότης. Υ μανότης Ρ 446 ὑ14- 18. πυκνότης ἢ μανότης, 
αἰάατα βιαίαδγαπι ἁρμονίαν εἶναι ἥ ἔχειν τὴν ψυχὴν Πθ5. παθη τῶν αἰσθητῶν Μη2. 1043 "28. Ζμβι. 646 419. τὸ 
18340518. ψαά. 401 580. μῦϑοι Πυθαγορικοὶ ἂς πιθέθπηρδΥ- 60 βαρὺ͵ ὼ κῦφον ἢ μαλακὸν ὼ σκληρὸν ᾧ θερμὸν ὶ ψυχρὸν 

. οδοϑὶ σοξζαϊδηῖαν ψαϑ. 4071}18-26, β2. 414 522. --- ἡ δὶ- πυκνότητες δοκῶσι ἡ ἀραιότητες εἰναί τινες ΦθΊ. γὰ 510, 



---ς 

πυκνὸν 

πυκνότης τῶν. ὑψηλῶν τόπων μαῖ4. 853 87, πυκχνάτης "τῷ 
ὑμένες Ζιὸϑ8, 611 25, τῶν νεφῶν μβ 9. 8698 486, χαλκᾶ 
λεία μγθ. 8511 Ρῷ, --- συμβαίνει πολλάκις ὁ ὁρῶντας τὴν ἀμ- 
φιβολίαν ὀκνεῖν διαιρεῖσθαι διὰ τὴν πυκνότητα τῶν τὰ τοι- 

. αὗτα προτεινόντων τι] 7. 178 084, - 
πυκνῶν, ῬΆ88 πυκνᾶσθαι. κἂν ἐκ μεγάλν συνέλθοι πυκνεῖ- 

μένον εἰς ἐλάττω τόπον Οβ 18. 296 818. ἐνδέχεται ὼ 
πυκνᾶσθαι μὴ εἰς τὸ κενὴν (εἰς τὰ ἐνόντα κενὰ συνιόντος 

τῷ πυκνυμένυ σώματος), ἀλλὰ διὰ τὸ τὰ ἐνόντα ἐκπυρη- 
νίζειν Φὸτ. 814.88. 6. 213 518. τὸ ψυχρὸν ὃ μόνον σχλη- 
ρνει. ἀλλὰ Ἂ πυκνοὶ Ζγεϑ. 1881. νέφεσι πυκνῶσι τὸν 

ὀρανὸν καικίας μὲν σφοὸρα,. λὶψ δὲ ἀρκπιοτέροις μβθ. 864 
024, ὁιὰ τὸ συνίστασθαι αὐτὸν (τὸν ἀέρα) ὼ πυκνᾶσθαι 

Ζγ32. 18ὅ 580. ἀναθυμίασις πυκνυμένη" ὅταν ὕτως ἦ πε- 
πυχνυνμένος ὁ ἀήρ᾽ διὰ τὸ ἀεὶ τὰ νέφη πυκνῶσθαι᾿ μαά. 
842 ,λ21.1.844 54. Υ]. 81151. τὸ κρυστάλλῳ εἶναι (ἐστὸ 
τὸ ὅτω πεπυκνῶσθαι Μη2. 1042 598. πεπηγότος ὸ πεπυ- 

κνω μένα τὸ ὑγρᾶ πη21. 889 584. πολλιὼν κυκωμένων τὰ 
ἐλάχιστα ἐμπίπτοντα πυκνοὶ πκγῦϑ. 984 "1. αὶ δεῖ πυκνῦν 

πύξ (μοῦ Ῥαγ 107)." 

πὺρ ΘΟΣ 

πυνθάνεσθαί πως ὴ διὰ τῆς ἐρωτήσεως συμβαίνει τι 13. 

172 512. διὰ τὸ μὴ καλῶς ἐρωτᾶν τὰς πυνθανομένους ἀναϊγκη 
προσαποκρίνεσθαί τι τὸν ἐρωτώμενον οῇ τθ2. 158 325. 10. 
160184, 8. ι15. 1740], 431, 85. 16. 115.419, 21. 17.176 

"27, 420. 27. 181 416, 18. πυνθανομένῳ μέν, συλλογιζομένῳ 
δέ ΑαἹ. 2410, 11. 

πυγὸς διαφοραὶ τί σημαινυσιν" πὺξ 
ὀξεῖα. ἐστυΐδης, σαρκωδης, πίων φ 6. 810 Ρ1-4. οἵ Βο86 ΑΓ 
Ῥᾳ 107. 

Ιοπύξοι κθ. 4018. τὸ ἀπὸ τῆς πύξυ μέλι βαρύοσμον θ18. 

τὴν σιίρκα. πρὸς ὑγίειαν, ἀλλ᾽ ἀραιῶν: ἡ σὰρξ συκνῦται, τ 
ἀραιῦται πα. 865 "18. 29. 868 "8, 4. ε84. 884526. λζϑ. 

9686 .818. --- ἀεὶ πυκνῶται τὸ μέσον Αγ38. 84 88 Ὗν“. - 

πυκνὃν. ἱπίγϑῃβ νἀ αϑαγραῦμπι 6886, ἡ ἣ μάλιστα ἐ ἐπύκνωσε 

τὸ ὑπέκκαυμα μαῖ. 844 380. 

881 028. (Βυχυϑ βθιῃρθσνίσθηβ ἢ ΕἼδΔΒ 92. οὗ αὐπίμοῦ 
Ζιετρ ον ἤοι86 δὶ ἄθη Αἰΐθῃ Ῥσορτ Βδγηθυγρ 1861, 10.) 

πυοειὸδὲς γάλα Ζιζι8. 518 324. 
πύον, ϑοβιχας Ὁ Ατοδάϊιβ, διοιίη Ῥγορν 1864, 18. σαπρότης 

τις 288. 111 811. τὸ γλεῦκος ὼ τὰ ἐν τοὶς  φύμασι συνι- 

στάμενα πεπέφθαι φαμέν, ὅταν γένηται πῦον μ52. 819 

581. ἴονθοι μικροὶ ἐκ ἔχοντες πύον Ζιε81. δ66 "29 (οἴ 5614 
Ζεἰνβοι ΧΙΝ 86, 86). ὀσμὴν ἔχει τὰ λευκὰ ταῦτα ἐὶ ση- 
πεὸονος ὅτε πύν Ζικὶ. 8684 ΡΩφ, ᾿Εμπεδοκλῆς ἢ ἧ ὃκ ὀρθῶς 
ὑπελάωβανεν ἢ ἢ ὑκ εὖ μετήνεγκε ποιήσας υἰς τὸ γάλα 'μη- 
νὸς ἐν ὀγὸοατυ ὁὀέεκάτη πώον ἔπλετο λευκόν᾽ (Επρ 8336) 
Ζγὸ8. 171 310 (εἴ Ααὖ ρ 1716. ον Ὑφομη 810,) 

πυῶν. μέχρι ὃ ἂν πυωθὴ πεφθὲν τὸ φῦμα αν20. 419 "80. 
πῦρ. ΡΠ οβορβογασα νϑίθγαπι 46 ἱξαθ ΡΙδοῖία: Ἡράκλειτός 

πυκνόφυλλος, αἱ μέλαιναι μυρρίναι πυκνοφυλλότεραί εἰσι 35 φησιν ἅπαντα γίγνεσθαί ποτε πῦρ. Φγό. 206 54. ὅσοι πῦρ 
τῶν λευκῶν" τὰ ἄγρια πάντα τὐλψυλλστεια πκϑθ. 921 ἀρχὴν τιθέασιν ΜΑ8.: 989 "2. ἐπὶ τῷ μέσυ πῦρ εἶναί φασιν 
48, 8. (Ῥγιβαρ) Οβ18. 298.521, 81. ᾿Αναξαγόρας αἰθέρι ταὐτὸν 

πύκνωσις. πάντων τιὴν παθηαάτων ἀρχὴ πύκνωσις ὼ μά- τιὴ πυρὶ. ἥγνσατο μα. 8389 "22. β9. 369 Ρ18. ὅσοι πὺρ 

νωσις" πύκνωσις δὲ καὶ μανυνσις σύγκρισις αὶ διάκρισις ΦθΊ. καθαρὸν εἶναί φασι τὰ περιέχον μαϑ. 839 "80. τὴν ψυχὴν 
260 "8, 11. τὸ τάχος τὴς πυκνώσεως μα12. 848 δ11. διὰ ὃ πῦρ τιθέασιν Ζμβι. 65208,18. τὸ πῦρ οἱ μὲν ἐποίησαν 
τὸ τὶν πύκνωσιν εἰς τὸ κάτω ῥέπειν τὴν ἀπωθᾶῆσαν μα4. 
3425ὲ12. κρατεῖν σῇ ἐναπολαμβανομένυ θερμᾶ μηδ᾽ ἔρχε- 
σθαι εἰς πύκνωσιν ὑδατωὸδη μγ8. 812 081. τὸ νέφος πύ- 
κνωσις ἀέρος τζ 8. 146}»29. ἡ πύκνωσις ἀθροίζεται, ΠῚ 
ἄθροισις νεφῶν πκς58. 946 586. --- πύκνωσις ἰᾳ πύκνωμα. 85 
ὅταν εἰς τὴν τοιαύτην πύκνωσιν ἐμπέση ἀρχὴ πυρώδης με: 
844 “1 6. 

σφαῖραν, οἱ δὲ πυραμίδα Ογϑ. 806 "82. 4. 808 214. --- τὴ 
πῦρ θερμὸν ᾧ ξηρόν Γββδ. 8808. τὸ πῦρ θερμῶ μᾶλλον ἢ 

. ξηρῶ Γβ3. 381 56. οἵ ΚΙ0. 12 "88. ΗΕ10. 1184 "26. -τὸ 
πὺρ ἐστὶν ὑπερβολὴ θερμότητος, ζέσις ξηρᾶ θερμῶ Γβϑ. 
880 "26, 39, 21. μαϑ. 840 "28. τὸ θερμὸν ξηρόν, ὃ λέ- 
γομεν πῦρ, ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ πάσης τῆς καπνώδυς 
διακρίσεως μαά. 841 "14. 8. 840 22. φέρεται τὸ πῦρ ἄνω 
Οὐ 8. 81016. 3. 808 }18. ἀ8. 211 529, ν4, Φὸ8. 214}14.. 

τεῦ. 180.218. 8. 187 581. 9.189514. ὅπυ τὸ πὰν πῦρ φέ- 
βεται,. ὸ σπινθὴρ (εἷς εἰς τὸν αὐτὸν τόπον Οαῖ. 216 "8. τὸ. 

ὕδωρ ἐστὶ περὶ τὴν γῆν, ὁ δ᾽ ἀὴρ περὶ τὸ ὕδωρ, τὸ ὁὲ 
πῦρ περὶ τὸν ἀέρα Οβι. 281.488. μα2. 889 517. πρῶτον 
ὑπὸ δὴν ἐγκύκλιον φοράν. ἐστι τὸ θερμὸν καὶ Ἐηρόν. ὅ λέγομεν 
πὸρ μαά. 841 14, τὸ πῦρ μανὸν εἶναί φασιν Φδ'9. 217 81. 
τὸ πὺρ σῶμα λεπτομερέστατον τζτ. 140 518. ε2. 180 οδτν, 
529, 4. 182}}21. δ..184581. γὴ ᾧ ὕδωρ ᾧ ἀὴρ ὕλη τῷ 
πυρί ἐστι μδι. 819.516. Τβ8. 385511. μόνον Ὄ μέλιστα 
τῶ, εἴδυς τὸ πῦρ διὰ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι πρὸς τὸν ὅρον 
Γββ. 838519. τὸ πῦρ φαίνεται τὴν μορφὴν ὑκ ἰδίαν ἦχον. 
ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρων τῶν σωμάτων ΖΥγΥ11. 10118. ἀήρ, ὃς δμὲ 
τὴν πληγὴν τὴ χινήσει γίγνεται πὸρ ΟβΊ. 289 528. -- τὸ 
πὸρ ἀεὶ διατελεῖ γινόμενον ὼ ῥέον ὥσπερ ποταμὸς ζ5. 410 

48, τὸ ὑγρὸν τροφὴ τῷ πυρί μβ2. ϑὅδϑ4. ἡμβ11. 1210 
418. φθορὰ πυρὸς σβέσις ᾿ μάρανσις ανϑ. 4714 "18, ζό. 
469}21. ΟὙ6. 805510. τὸ ἔλαττον πῦρ ὑπὸ τῶ πλείονος 
φθείρεται Τ'α1. 838 "8. πγ28. 814 "δ. λγ2.961}81. οἵ αδὅ. 
8660 2427. 56. 866 387. πῦρ ἐπὶ πῦρ μγά. 818 520. αγά. 

4125, πὸ28. 880321. χβι2. 981519. πῦρ ἐπὶ πυρί 
παι. 860}17. 16. 861 481. ἐκ λίθων ἐκλάμπει πῦρ Ζιγῖ. 
51611. ἕψειν πυρὶ συντόνιῳ, ΟΡΡ μαλακώς Ζιζ2. 560 δ, 
πῦρ μαγειρικόν,. τεκτονικόν, ἱχαλκευτικόν, χρυσοχοϊκόν πνϑ. 

πυκτεύειν. Τυρρηνοὶ πυκτεύυσιν ὑπ᾿ αὐλῷ 566. 1611 39. 
πύκτη ς., οἱ πύκται σάρκινοι ΗΎ12. 1111 58. 
πυκτικοὶ τίνες λέγονται ΚΒ. 9514, 19, 10.384. πυχτικὸς ὁ 4 

δυνάμενος ὦσαι τὴ πληγὴ, ἀϊδι παλαιστικός, παγκρατιαστι- 
κός Ραδ. 1396] θ2 5. ὁ πυκτικὸς ἰ πᾶσι τὴν αὐτὴν μάχην 

περιτίθησιν Ηκ10. 1180}10. --- πυκτικὴ ἐπιστήμη Κ8. 
1008. 

Πυλάδης. ἐπίγραμμα ἐπὶ Πυλαὸν ἢ 596. 1671 .51. 46 
Πυλαιμένης Παφλαγων ἢ 597. 15611018 
πύλη. ἥεσαν διὰ τῶν πυλῶν Ῥβ6. 18385512. --- αἱ καλύ- 

μεναι "πύλαι τῇΈ ἥπατος (ροτῖα ΒΘρβιῖ8) Ζια 11. 496 82. 
78. 58619. οἵ ΡΙαι Τίπι 711 Ο. --- πύλαι ΣΣύριαι σ918 518. 
7288. 162111. 

Πύλος. Νέστωρ κείμενος ἐν Πύλιυ 596. 1875 018. 

πυλῶνες (τὰ βασιλείων οἴκυ) πολλοὶ ἢ συνεχεῖς κθ. 898 316. 
πυλωροὶ ἢ ὠτακυσταὶ λεγόμενοι οἱ ἑκάστα περιβόλυν φύλα- 

κες κθ6. 898 82]. 

πύματον κατὰ σῶμα (Επιρεὰ 8944) αν. 4718 "10. 88 
πύνδαξ ἀμφορέως πκεξ. 988 518. 
πυνθάνεσθαι. τὰς τὸς γὴς περιόδυς ἐκ τῷ πυνθάνεσθαι παρ᾽ 

ἑκάστων ὅτως ἀνέγραψαν μα18. 850416. δεῖ πυνθάνεσθαι 
παρὰ τῶν ἰατρῶν Ζμβ1θ. 660 48. --- πυνθάνεσθαι νοοᾶ- 
Βαϊαμα ΔΒ Αἰαϊθοιίοσαε, ἐδάθιῃ νἱ ἀυδαγρδίαν δία ἐρωτᾶν. 60 
Ζ τί ποτε βύλεται ὁ ἐρωτῶν πυθέσθαι τθ11. 161}. ἐκ τϑ 

δυ 



6602 πυρά 

488 "86. πῦρ καλάμινον πγδ. 811 80. -- τὸ πῦρ λαμ- 
πρὸν ὃν ἃ λευκόν ΜΎ4. 814.56. τὸ πῦρ αὶ ὁ ἥλιος ξανθά 
χἹ. 191.48. τὸ νφώς πυρός ἐστι χρῶμα ΧΙ. 1917. πῦρ 
ὁρᾶται ὼ ἐν σκότει ᾧ ἐν φωτί Ψβτ. 419 128, ποιῶσι πάντες 
τὴν ὄψιν πυρός αι. 481 522. --- τὴν ,βρεπτικὴν δύναμιν δ 
ἀδύνατον ὑπάρχειν ἄνευ τῷ φυσικῶ πυρός ανϑ. 414 12 (εἶ 
θερμός Ρ 826 515-29, θερμότης Ρ 8271520- -29). δοκεῖ τισὶν 
ἡ τὸ πυρὸς φύσις ὡπλῶς αἰτία τὴς τροφὴς ὼ τῆς αὐξή- 

σεως εἶναι ψβ4. 416 39. τὸ πῦρ ὁμοιότατον ψυχῆ; τὸ πῦρ 
ἐν ᾧ πρώτῳ Ὑυχὴ. πέφυκεν εἶναι τεῦ. 139 "11, 18. τὸ οἷ- 10 
κεῖον πῦρ, τ ἔξω πῦρ μὸδι. 8198. 8. 881 518. ὡς τ ε- 
φομένυ τῷ πνεύματι τῷ ἐντὸς πυρός ανθ. 478 84. μικρα ἡ 

ῥοπὴ τῷ ψυχικῶ πυρός αν1δ. 471816 (οὔ ΕΒτΘΏΒοΓρ, Μο- 
ἈΔΙΒΌΘτΙοίο ον Βοιὶ Αοδὰ 1861, 414. Ἀοβο μὸν ογὰ 105). 
τὸ καλέμενον θερμόν, ὅπερ ποιεῖ γόνιμα Ὁ τὰ σπέρματα, τῦτο ιδ 
δ᾽ ὑχὶ πῦρ Ζγβ8. 180 585. νόσοι αἱ μὲν ἀπὸ πυρὸς αἱ δὲ 
ἀπὸ νοτίδος πα 51. 866 }9Ά, --- ῥἷὰγ πυρὰ καιόμενα θ85. 
τ 1. τα μὴ τὸ πῦρ μαχαίρᾳ σκαλεύειν (δγιββρ), ὅπερ 
ν μὴ τὸν ἀνοιδῦντα ἡ ὀργιζόμενον κινεῖν λόγοις παρατε- 
ὀγγμένις {192.15612 342. 

πυρὰ Πατρόκλυ 416. 1886 582. 
Πυραίχμης. ἐπίγραμμα ἐπὶ Πυραίχμυ 596. 1611 518. 
πυραλλίς (υ] πυραλίς, οὗ Πρὸ Ῥγγη 888). (πολέμιος) ὶ 

τρυγιὸν  πυραλλίς Ζμ1. 609 18. (ρίγ4}118 ὙΒοτηδ6, ἱρπατία 

πυ ἰα. 1. ἵνονται οἷον πυ ἴαι ἐν τῷ αἴ; ατι μ' 

Πύρρα 

ει. 3328.528. ροτῇ οἱ πεπυρεχότες πια2 3. 901 010. 
πυρετωδης. οἱ ξηροὶ νότοι πυρετώδεις πα38. 862 317. κς50. 

946 δά, 

πυρήν. τἔλοος ὁ πυρὴν ἔχει τὸ σπέρμα πχ24. 925 026, πυρῆνες 
πυραμοειδεὶς ᾧτβ10. 829 "18. οἱ πυρῆνες οἱ ἐκ τῶν δακτύ- 
λων πηδῶντες μβϑ9. 869.528. «4. 842510. 

Πυρήνη, ἔρος πρὸς δυσμὴν ἰ ἰσημερινὴν ἐν τὴ Κελτικῇ μα18. 
8601. 

ἡ ζέσιν ποιῶσιν 
ἐν τοῖς θυμοῖς Ζμβά. 65151. πυρίας ἐν τ πγ35. 814 
Ρ18 (7 Ἰοοὰβ δοντ). -- 2.1 ,( οϑρύατβ ποοίασῃδ οὐπὶ ἱφεὶ 
8611 ἤαοῖθαμ, θύννοι ἐ ἐν ταῖς πυρίαις ἁλίσκονται Ζιὸ 10. 531218. 

πυριάματα παρὰ τὲς πόϑας προστιθέναι παδὅ. 860 824. 

πυριατήριον. ἰὸρῶσιν ἐν τοῖς πυριατηρίοις πβ11. 861 580. 39. 
869.519. 82. 869 520 (οὔ ΟΥδθα8 11 872, 878). 

πυρίκαυστος. τὰ πυρίκαυστα παδά. 866 56. λη8. 96719511. 

᾿πυ μαχος. τήκεται ὁ λίθος ὁ πυρίμαχος ὥστε σταζειν καὶ Ὁ 

βεὶν μ68. 888 "δ ([ἀοἷον ΠΡ 412). ὁ πυρίμαχος καλείμενος 
λίθος θ48. 888 "27, [248. 1524 811, 

20 πύρινος. οἱ πύρινα φάσκοντες τὰ ἄστρα ΟβΊ.289516. σῶμα 

πύρινον ἢ ἀέρινον εἶτι ΨγΎ18. 485512. Μθ1. 1049 426. νὅ. 
1092}20. 

πύρινος, ἴθ ἐκ πυρῶ. πτισάνη κριθίνη ἢ πυρίνη παϑ1. 868585. 
Πυριφλεγέθων περὶ Κύμην 6102. 889 528. 

Θάᾶζϑθ, Ὀυγα} 8 βοδ!ρ. ΟἿ 710. ᾿οἷδο Αὐῦ πίον Τα θη᾽ 30 πυρίχρως (Αἰοϊάαπι) Ργϑ. 1406 52. 
Κ' 944, 4. ἀοβηϊγί ποη ροΐοϑὶ ϑὰ 100, 1568. ΑΖΙ1 107, 95. 
8, ὅτ. οὗ 5 Π 1 .), 

πυραμητος. περὶ τὸν πυραμητόν Ζιζι7. δ11 526. 

πυρα μιδᾶν. τὰ φυτὰ πυραμιδῦται, ὥσπερ πυραμιδῦται τὸ 
πὺρ φτβϑ. 821 081. 

πυραμίς, σχῆμα στερεόν Φη8. 245 νι. Γβι. 884 588. τῶν 
σχημάτων τμητικώτατον ἡ πυραμίς, τῶν δὲ σωμάτων τὸ 
πὺρ ΟὙγδὅ. 804 "12. 8. 806 388. ἐν τοῖς στερεοῖς ὁύο μόνα 
σχήματα συμπληροὶ ,τὸν τόπον, πυραμὶς ὼ κύβος ΟΎὙ8. 806 

57, τὰ σχήματα σύγκειται ἐκ πυραμίδων ΟὙ4. 808 382. 35 
δ. 804 515. --- αἱ πυραμίδες αἱ περὶ Αἴγυπτον ΠΕῚ1. 1818 

πυρκαϊά. ἐν ταῖς μικραῖς πυρκαϊαῖς, ΟΡΡ πολλῆς ὕλης καο- 

μένης μγὶ. 8118. τὸν χλωρίωνά γενέσθαι ἐκ πυρκαϊᾶς 
Ζι1. 609 "10. ὴ γὴ πυρκαϊαὶς φλογιζομένη, πυρκαϊαὶ ὴ 

φλόγες ἐξ ὠρανῦ γενόμεναι κδ. 891.529. 6. 400 "29. 
80 πυροειδής. εἴ τι τῷ πυρὶ ὅμοιον, πυροειδές, ΓΙ πῦρ Γβ38. 380 

. 424, 

Πυρόεις. ραποία κθ. 899 39. 3. 392 826 (οἴ Ἠυμθο]ὰὲ Κοβ- 
ἴῃ 8 Π 461). 

ΤΌ τε εὐπεπτότερος ὁ πυρὸς τῆς κριθὴς πκαϑά. 929 "28. 2. 

921 817. οἵ παϑ81. 868 "6. --- ἑνὸς πυρᾷ εἷς πυθμὴν γἱ- 
νεται Ζγα0. 1728 "85. ὁ μέδιμνος ἔ ἔχειν λέγεται τὰς πυρίς 

21, ΚΙιδ. 1524. κριθὰς μεμῖχθαι πυροῖς, ὅταν ἡτισᾶν παρ᾽ 
πυραμοειδὴς κεφαλὴ φυτῶν φτβῖ. 8271}18. 06}12.10. . ὀντινῶν τεθὴ Γα 10. 8288. -- ᾿ πυρὸς ὃ κριθὰς πόπανα 

829 »ι4. μόνα τίθεσθαι ἐπὶ τῷ βωμδ ἄνευ πυρός ἴ441.155115 
πυραύστης Ζιθ21. 605 11. βδ!πηαβ ὀχϑὺ Ε] 1258, ζοῆα: Ὁ (Τἡμοὶ 80). 
οἱ δὲ πυραύστην καλῶσιν οτι ΡΙΚ. ν κλῆρος Ρ 394..48. πυρᾶν. φλόγα ποιεὶν ὶ πυρῶν, ἀϊεὺ θερμαίνειν Ζμβ2.649"ὅ. 

πύργος. τὰ τείχη διειλῆφθαι πύργοις κατὰ τόπυς ἐπικαίρυς εἰ τὸ καιόμενον πυρῦται (6 πῦὺρ γίγνεται) ΟὙ8. 801 524. 
Πη12. 12831321. Ζανὸς πύργος (Ργιμαρ), ἰᾳ Διὸς φυλακή ὁ χρυσὸς “μόνος ὐ πυρῶται ΜμΎΘ. 837184. οἱ ἄνθρακες μένυσι 
199. 1518 ν17. πεπυρωμένοι πολὺν χρόνον ζ5. 410511. " ἀρ ἢ καπνὸς Π 

πυρετό ς.- ὃ πυρετὸς νόσυ εἶδός τι τὸδ. 128 086. ὃ ἐν τοῖς 45 γὴ φαίνεται τὸ πεπυρωμένον ΖγΎΎ11. 161 520. πνεῦμα πε- 

ἀνθρώποις πυρετός, τῶτο ἐν τοῖς βυσὶ τὸ κραυρᾶν Ζιθ2 8. 604 πυρω μένον, πυρωθέν μγΎ1. 8116. κ4. 895 "15. 2. 8392 δι. 
418. πυρετός ἀοῦ παϑ0. 8621. 8. 860 5ὅ. δὅ. 866529. δ6. οἱ χυμοὶ μεταβάλλυσιν ἀφαιρυμένων τῶν περικαρπίων εἰς 
8662. τίνας πυρετὸς συμβαίνει καύσυς γίνεσθαι πα20. τὸν ὕλιον ἢ πυρυ μένων αἰιά. 441.518. πκά. 9328 .518. 6. 928 
861 084. ἐν τοῖς  πυρετοὶς πῶς δεῖ διδόναι τὸ ποτόν παϑδὅ. "26 ,ν(ορΡ ὠμός). πυρέμενον ὼ ὀπτώμενον τὸ ἐν τῷ ψῷ 

86658. ἄνετις τῷ πυρετῇ πια2. 901}11. πυρετοὶ διαλεί- 50 ὠχρόν ΖγΥΣ. 1584, σταῖς πυρύμενον πκα10. 927 039. 
ποντες, Ζεταρταῖοι πα 55. 866 328. 56. 866 581 (Ρ]δὶ Τίπι ξηρὸν τὸ πεπυρωμένον πκαϑ2. 929 512. τὰ στερεώτατα κάει 
864). ὕδρωψ ὼ πυρετοὶ ὺ ἀποπληξίαι πζϑ. 887 528. μάμστα ἐὰν πυρωθὴ, οΡΡ ἐὰν στερηθὴ θερμότητος μ511. 

πυρέττειν. σημεῖον ὅτι νοσεῖ, πυρέττει γάρ Ῥαῶ. 1881 δ16, 889 921. τὸ ὕδωρ᾽ εἰς τὸ ἀγγεῖον πυρωθὲν σπᾶται Οδδ. 
19. οὔ υϑ. 451 58. ὁ πυρέττων θερμός τιδ. 1671}19. ἡ τρὰς 81218. αὶ φαίνεται συνιστάμενον ζῷον ἐν πυρυμένοις 
χύτης τῆς͵ γλώττης τῷ πυρέττειν σημεῖον μτὶ. 462 081, οἷ 56 Ζγβϑ8. 1818. τὰ μέλανα πυρωθέντα εἰς φοινικῶν μέτα- 

φλεγματώδεις ὦ χολώδεις ἡ πυρέττοντες καύσῳ ΜΑῚ. βαλλει Χ 2. 192 512. --- ὅσα πεπύρωται, ἔχει δυνάμει θερ- 
981 412. τεταραγμέναι αἱ ὄψεις τοῖς μελαγχολυκοὶς ὼ πυ- μότητα ἐν αὑτοῖς μβ8. 858 "7,318. δ11. 8389 ΝΆ. αἰῶ. 431 
ρέττυσι ἢ οἰνω μένοις εν 8. 461 528. 3. 460 11, τοῦ ἀρχο- 022, Ζμβ2. 649524. γ9. 612 45. --- φλὲψ δύναται πυρᾶ- 

ἶ βένῳ πυρέττειν ῥῖγος γίνεται πηγ88. 815 512. τῷ πυρέττοντι σθαι Ζιγδ. δ15 818. 

συμφέρει ἡσυχία ἢ ἀσιτία Ηκ10. 1180 }9. τῷ πυρέττοντι 60 Πύρρα. οἱ ἀπὸ Πύρρας Μὸ28. 1024 486. 
συμβέβηκεν εἶναι μυσικῷ Ζμβ2. 649 54. -- δον πυρέξειν Πύρρα καὶ ἐν Λέσβῳ ΖΎΥΙ1. 1681. ὁ εὔριπος ὁ ἐν Πύρρᾷ 



Πυρρικές 

Ζιι81. 621}12. ὁ εὔριπος ὁ τῶν Πυρραίων. ὁ Πυρραῖος 
εὔριπος Ζιε1 5. 548.59. 12. δ44421. 8620. 608521. Ζμδδ. 
680}1. Πυρραῖοι σϑ18 "22. 388. 1532 56. 

Πυρρικός. τὰ καλύμενα Πυρρικαὰ πρόβατα Ζιγ21. 522 024. 
πυρρίχη παρὰ Κρησὶ πρύλις λέγεται" πρῶτον ᾿Αχιλλέα ἐπὶ 

τὴ τὸ Πατρόκλυν πυρᾷ τὴ πυρρίχη κεχρῆσθαι ἔ 418. 1658 
484, 82. ᾿ : 

πυρριχίζων προηγεῖται ὁ στρατὸς τῶν βασιλέων κηδευομέ- 
νων [41760. 1556 889. 

Πύρριχος (ὃ). τὰς καλυμένας Πυρρίχας βῶς ΖιθΊ. 598 018 
(81 466. [μοῦ Ργοὶ 842). 

πυρρόθριξ. Κριτίᾳ πυρρότριχι (Βοῖοι ἔν 22) Ρα15.1875}84. 
οἱ πρὸς ἄρκτον πυρρότριχες ᾧ λεπτότριχες πλη. 966 "88. 

πυορός. λέοντες πυρροὶ πάντες Ζγεθ. 18511. χρυσὸς πυρὶ 
ὅμοιον ἡ ξανθὸν ᾧ πυρρόν Μιϑ. 1054 018. ἐν τῷ κύτει τῶν 
καρκίνων πυρρὰὼ διαπεπασμένα Ζιὸ 8. 521 080. οἱ καρποὶ ἐκ 
τῷ ποωδας μεταβάλλοντες μικρὸν ἐπιφοινικίζυσι ὺ γίνονται 
πυρροί χ5. 19652. τριχωματα 

10 

16 

Χ, πτερωματα πυρρὰ χθ. 

1971. τὰ τῶν θαλαττίων τριχώματα ὑπὸ τῆς θαλάττης 
γίγνονται πυρρά χά. 194 "24. οἱ τὴν θάλατταν ἐργαζόμενοι 30 
πυρροί εἰσιν πλη2. 966 "26. αἱ πυρραὶ θᾶττον πολιῦνται τρί- 
χες τῶν μελαινῶν Ζγεδ. 185 "19. οἱ πυρροὶ ἄγαν πανϑργοι 

8. 8125186. ἐπὶ ᾽Αλεύα τῷ πυρρᾷ ἢ 4δ5. 1652 86. 
Πύρρος ὁ βασιλεύς Ζιγξ1. 522 "26. , 
πυρρότης. ἡ πυρρότης ἐστὶν ὥσπερ ἀρρωστία τριχὸς Ζγεδ. 35 

785 820. ᾿ ᾿ ᾿ 

πυρρύλας (Υ] πυρρυρᾶς, πυρρυρᾶς͵ πυρυλας, πύρρος ὕλας. 
οΓ 1,οὉ Ρχοὶ 182). τοίδγθαν ἱπίογ τὰ σχωληκοφαγα Ζιθ8. 
592 22. (ρίγγαβ γἱ88 ν6] γγαὰβ Ὑβοῖηδθ, χυθθουϊα δΖδα, 
Ὀγτσίοὶα ϑοαρ. ᾿πυρράλης δυὺῦ πυρρόλας᾽ οἱ ϑ61πι88 ΘΧΘΡ 80 
ΡῚ 168", Ἰμοχί ῥὑγγγβαϊα Ο ΠΠ141. οὗ 81 688, Π 490. 
1,οχῖα ρυτταΐα γ6ὶ δηυοίοδίος Καὶ 806, 8. 80. ΟΥ, “οοτῖο᾽ 
1,αβοϊπΐα τυρθθουΐα δὲ 111, 44. ἀοβηϊγὶ ποὴ ροίοδὲ ΑΖιΙ 
101,96.) 

πυρρᾶν. αἱ τρίχες ξηραινόμεναι λεπτύνονται ἢ πυρρᾶνται πληϑ. 85 
966 "82. 

πυρσεύειν. τῶν φρυκτωριῶν κατὰ διαδοχὸς πυρσευυνσῶν ἀλ- 
λήλαις κθ. 8398 388. 

πυραΐδδης. ἀναθυμίασις ξηροὶ ἢ πυρώδης μγϑ8. 812 088. σύ- 
στασις πυρώδης μα. 844018, ἀρχὴ πυρώδης μαῖ. 844 φὉ 
417. φύσις πυρώδης κῷ. 892 "2. τὸ πνεῦμα ἔχει ὼ βάρος 
πρὸς τὰ πυρώδη ᾧ κυφότητα πρὸς τὰ ἐναντία Ζκ10. 708 
424. πυρῶδες μὲν ἢ θερμόν. ἀ μὴν καιόμενον θ81. 888 814. 
διὰ τὸ πυρῶδες, δγῃ ὁιοὼ τὴν θερμότητα φΦ6θ. 818 "14,12. 
τὰ γλαυκὰ ὄμματα πυρώδη (Επιροὰ) Ζγεϊ. 119 "1. --- 45 
ἂθ δοἴοτθ, ὁ ἥλιος φαίνεται λευκὸς ἀλλ᾽ ἀὶ πυρυΐδης ὧν 
μαϑ8. 341588. τὸ πορφυρὸν ἐκ πυρυΐδυς ὼ λευκῷ φαίνεται 
μιγνυμένων μαδ. 843 "8. τὰ πυρωδὴ φαινόμενα ἡ λάμ- 
ποντα ΨΒβΊ. 4195"8. ὅταν ἐνὴ τι πυρῶδες ἐν διαφανεῖ αι8. 
439.519. ὀφθαλμοὶ πυρυΐδεις φ6. 812 Ρ1. 

πύρωσις. τὸ πνεῦμα τὸ ἐκθλιβόμενον ἐκπυρῶῦται ἀσθενεῖ πυ- 
ρυΐσει μβ9. 3696. τὸν ἀέρα τὴ πυρώσει χρωματίζων μγ1. 
811 511. --- ἑψητα, ὅσα ἔχει ὑγρότητα παθητικὴν ὑπὸ τῆς 
ἐν τιῷ ὑγρῷ πυρώσεως μὸϑ. 380}28. --- πύρωσις τῷ 
σταιτός πκαϊ2. 928 324. --- τὸ ὕδωρ σβέννυσι τὴν θερμό- 55 
τητα τὴν ἐνυπάρχυσαν (ἰπὶ ἐν τοῖς φυτοῖς) ἀπὸ τῆς πυρώ- 
σεως πιβϑ8. 906 "29. 

πυτία (ΥἹ πιτύα) φώκης θ11. 885 Ρ81 ΒΘοκην. οὗ 8 ΤΒΘΟΡῈν 
ΙΡ 816. Θαίθη ΧΙ 274. Βοβθ Αὐ ΡΒ 854. τὸ γάλα ()λια- 

580 

668 πῶυξ 

κρινόμενον) εἰς ὀρρὸν ἢ πυτίαν (Υ] πυετίαν, πυτνίαν) μὸ 8. 
8581 87 ([ἀοἴον 11 488 οἱ 487). 

Πυτίνη, οοτηοοάϊα Οταϊηὶ ἢ 5718. 1618 512. 
πω. ἐδέν πὺν διώρισται. ἀ γάρ πω εἷπι Ζμγ. 8710 580. 10. 

618 .526. Πγ9. 1280 28. 11. 1282 07, δ 15. 1299 329. 45. 
1806 412 4]. εἰ μὲν συνεχές, ἀνάγκη ἅπτεσθαι, εἰ δ᾽ ἅπτε- 
ται, ὅπω συνεχές ῷεϑ. 221 522. 

πώγων. τρίχες ἐν πυύγωνι μάλιστα αὔξονται ΖΙγΎ11. 618 δ6. 
ἀνθρυΐπυ πι2δ. 898 Ρ17. ἱππελάφυ κατὰ τὸν λάρυγγα Ζιβι. 
498 "84 (οὔ ΝΥ αρσιιδηπ 28). πώγωνα στρυθίων (αἶσταβ τιᾶ- 
ο]48 οἶγοᾶ τοβίσαπι ΑἸ ογῖο) Ζιι. 618 381 (8 1 δ6). 

πωγωνίας, κομήτης ἐπὶ μῆκος ἐσχηματισμένος μαῖ. 844 
8428. 

πωλεῖν, ορΡ ὠνεῖσθαι Ἠεῖ. 1182}15. Ρβ28. 1891 327. γ9. 
1410518. Πβ9. 1270.320 (ἀϊδὲ διδόναι ἢὶ καταλείπειν). 
πολεῖν τὴν ὁσίαν, τὰς πρώτως κλήραως Πβ7. 1266 "19. ζά. 
1819511. πωλεῖν τὸ ἐλλιμένιον οβ1 850 5160. 

πώλησις, χρῆσις τῷ κτήματος κατὰ συμβεβηκός ηεγ4. 
1282 38. 

πωληταὶ οἱ ᾿Αθήνησι τί πράττωσιν 401. 1544 "45. 
πωλίον. 1. ἴᾳ τὰ τῶν ἵππων ἔκγονα Ζγββ. 148 529 οἱ 
ΕΒΌΡΓΒ Ρ 844}81. --- 3, τὸ καλύμενον πωλίον (ν] παλιον) 
Ζιθ24. 606 6 Αὐυϑ. 

πῶλος τῶν ἵππων Ζιζ18. 512 528. 22. δ11 88 ΑὐὉ. θ24. 605 
48 (Υ]Ἱ πυιλίοις). Ζμδ10. 68615. τῶν ἀγρίων ὄνων 610. 
881 528. τῶν ἐλεφάντων Ζιι1. 610 388. τῶν καμήλων Ζιῳά1. 
680.}84. θ2. 8808. --- Ηστοάϊοὶ Δρορβύμοριηδ, Πώλος, 
ἀεὶ σὺ πῶλο:; εἶ Ρβ28. 1400}20. 

Πώλος ηυϊά ἀθ ἐμπειρίᾳ οὲ ἀπειρίᾳ ἀϊχοτῖι ΜΑ1. 981 54. 
Ἡοτοάϊοὶ πῃ θὰπὶ δρορβύβοριπα Ρβ28. 1400 "20. 

πῶμα. οἷον πῶμα, υἵσπερ πῶμα, νοϊαι! ἔχει ἡ ἀρτηρία τὴν 
ἐπιγλωττίδα οἷον πῶμα αν11. 4716 384. αιδ. 444 ν48, Ζιδά. 
8ὅ80521. ε17. ὅ49 2484. πβ12. 8676. 

πωμάζειν. πωμάσαι λοπάδα εἴτα. Ζιι40. 627 ΡΒ. 6141. 845 
46, πιαβ. 899 26. πωμασθέντος τῷ αὐλῇ πις8. 9154. 

πώποτε. ἐθεὶς γῶν πώποτε μα18. 851518. Ζγδά. 1713 α]. 
πῶρος. 1. λίθος μδιο. 388 020, 889 514. οἵ 5. ὙΒοορῆν ΙΥ͂ 

δ44. Οτθαθ 1 622. --- 2. ἐκ τὸ πύν πῶρος γίνεται ΖιΎ 
19. ὅ21 821 Αὐυδ. 

πωρῶν. τὰ τῶν γερόντων (κέρατα) ἐστὶ ξηρὰ ἢ πεπωρωμένα 
ᾧ χαῦνα ακϑ803 "8. ἢ 

πῶς. πῶς ἔχοντες στασιαζυσιν Πεῶ. 1802 520, 31 4]. πῶς 
ποτὲ χρὴ λέγειν ΠΎϑ. 1216 5117. τίνα ἔχωσι δύναμιν ἡ πῶς 
αἴτια Πε8. 1802 "6, 11 α]. πῶς δυνατόν, πῶς γὰρ δυνατὸν 
μαβ. 8456 }28, β8. 8561519,}10, 17 Δ]. --- πῶς ἱπάοῇ, ἱ 4 
τρόπον τινά. ἄλλως πως 2μα!. 68910. εἴτε ἐκ δυναΐμει 
ὄντος σα εἴτε καί πως ἄλλως Ταϑ. 811}20, εἰ γὰρ μὴ 
ἔχει πως ὕτως ὁ ἀήρ μγβ8. 812 580. τὸ πήγνυσθαι ξηραί- 
νεσθαί πώς ἐστιν μὸ δ. 8821, ἡ τὸ σῶμά πως τῆς ψυχῆς 
ἕνεκεν Ζμαδ. 645 019. ἀναγκαῖον μέν πως, μὴ λίαν ὁ’ 
εἶναι πᾶσι τοῖς ζῴοις Ζμγ. 610 32. ορρ ὅλως Πβδ. 1368 
426. ορρ πάντως Πβδ. 1268}81. ὑπάρχει τὸ τί ἐστιν 
ἁπλῶς μὲν τὴ ὑσία, πῶς δὲ τοῖς ἄλλοις Μζ 4. 1080 528. 
ἢ παρὰ ταῦτα ἐδέν [πως] (πως ς οοὰ ΑΚ οπι 3ρ6}) Ρα2. 
1966}71. , 

πῶσ (οπι ΨᾺΙΪ ὁ οοὰ 45) τελευτᾷ εἰς τὸ υ ποϑ1. 1468 816. 
πῶνξ (οὐ Ρβγγῃ 172). Ηθϑγομ: πώύξ. ὄρνις ποιός, ὁ ̓ Αρ. ἐν 

τῷ περὶ ζῴων. πῶυξ 8. (φῶῦξ ΒΚ) Ζιι18. 617 39. “8 11 
117. δαῖπιδβ θχον ΡῚ θὅ. ν φώυξ. 
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ε 
Ρ. ἡμίφωνον πο30. 1456) }28, οἵ ἢν εὐ ΨῊΙ Ροοὶ ΠΙ 224. 

ἄρρενα ὅσα τελευτᾷ εἰς τὸ ν ὼ ρ (ἢ σ) πο21. 1458 39. 
ΨῊΙ Ῥοδὲ ΠῚ 269, 818. 

ῥαβὸεύειν. καθαμμίζυσιν ἑαυτὰ ὦ ψῆττα αὶ ῥίνη, καὶ ὅταν 
ποιήση ἑαυτὰ ἀδηλα, εἶτα ῥαβδεύεται τοῖς ἐν τι στόματι, 
ἃ καλῶσιν οἱ ἁλιεῖς ῥαβόϊα Ζιι81. 620 081. 

ῥαβὸίον. ῥαβὸία Ζιι81. 620 582. οἢ ῥαβὸεύειν. 
ῥάβδος. ῥάβόῳ τὴν θάλατταν τύπτειν μγ9. 870 518. ῥάβδος 

ὀνομαζομένη λευκόφυλλον, πρὸς τὸ τηρεῖν τὸν γάμον θ108. 
846 428. --- τὰ πρανὴ διαποίκιλα ῥαίβόοις Ζιὸ1. 528 512. 
τῶν γραμμοποικίλων πλαγίαις τε ῥαβὸοις κεχρημένων πέρκη 
219. 152851]1. --- ῥάβδοι. ἔμφασις ἐν ἀέρι μΎ 3. 8311 
"19. 4. 3714 517. κά. 895 381, 8ὅ, ΘΧρ]οδηῦαγ μΎΘ. 

ῥάβοωτις κίονος Ηκϑ. 1114 524. 
ῥαβὸωτός. ὄστρακα ῥαβόωται, οἷον κτείς, ορρ ἀρραβόωτα 

Ζιδ 4. 528 525. Γ281. 1528}12. , 
ῥαγδαῖος. ὕδατα ῥαγδαῖα μα13. 849."8. ἢ τῶν, βροντῶν αἱ 

βιαιόταται “γίγνονται σχληρόταται ἡ τῶν ὑδάτων τὸ καλιεί- 
μενα ῥαγδαῖα τὴν βίαν ακ808 58. 

Ῥαδάμανθυς (ἀρυὰ Απαχβπάτίάοιη) ΡΎ12. 1418 026. τὸ 
Ῥαδαμάνθυος δίκαιον Ηἐ8. 1182 "25. ὑπὸ Ῥαῤαμαίνθυος 
παιδευθῆναι τὸν Ἡρακλέα ἢ 415. 1586 5271. 

ἄδιος ἀεῖ, ορρ χαλεπός Ραθ. 1868 828. ρ2. 1422 517. 
ῥάδιον ὁιιδεῖν. διορίσαι αἱ μα 14. 858 4. ὁ 12. 390 320. 
Πγ15. 1286}26. ὁ1δ. 1299"15. ΗΎἃ. 1110 08 α]. ὀργι- 35 
σθῆναι παντὸς ὶ ῥάδιον Ηβ9. 1109 λ27, 29. ὁ ῥάδιον λῦσαι, 
εἰ μὴ ῥάϑιον δεῖ λέγειν τὸ ἀδύνατον Μμ9. 1085 529. τίνα 
τρόπον γίνοιτ᾽ ἄν ἡ θεωρία περὶ αὐτῶν ὁδῷ ἢ ῥᾷστα Ζμαά. 
θ44 "11. ἡ μέση κτῆσις ῥάττη τῷ λόγῳ πειθαρχεῖν Π.11. 
1295 "δ. πολιτεία ἀρίστη, δυνατή, ῥᾷων ἢ κοινοτέρα ΠδῚ. 80 
1288 080. αἱ διὰ μαρτύρων ῥάδιοι (Ὁ) πίστεις πιη 8. 916 
584. --- ῥᾳδίως μεταβάλλειν ΠβΒ. 1269 524. ῥᾳδιέστε- 
ρον παρεμπιπτειν πβ42. 810 087. 

ῥᾳϑινργός. τὸ ῥᾳὸιυργὸν εἶναι ἐν τοῖς λήγοις ᾧ ἐν τοῖς ἔργοις 
αρθ. 1251 320... 88 

ῥαθυμεῖν πλείω, ἐ 

10 

ιδ 

10 

« 

β σ΄! 

ἴω, ἐλάττω, ορρ πονεῖν ΗΖ 1. 1188 δ28. ἐπι- 
μελεῖσθαι τῶν σωμάτων μὴ ῥαθυμύσας Πη16. 18385}18. 

ῥαθυμία ἄμωσος ρ1. 1421 388. ῥαθυμίαι, οοηΐ ἀπονιαι, παι- 
διαί, ἀναπαύσεις Ῥα11. 1810514. ἀκολυθεῖ τῇ ἀκολασίᾳ 
ραθυμία αρθ. 1251 522. 

« γ,4 “ « ᾿ ι Η͂ 
ῥάθυμοι, ορρ ὀξεῖς ἡεηδ. 1240 52. --- ὃ μαλακὸς περι τὰ 

ῥάθυμα ἄδικός ἐστι Ῥα10. 1868 "18. --- ῥαθύμως ἀφεῖ- 
σαν ΜΑ4. 985 020. διορίσασθαι μήτε προπετῶς μήτε ῥα- 
θύμως ηεα2. 1214 12. τῶτο οὑς ἀληθῶς ᾿Εμπεδοκλῆς ῥα- 
θυμότερον ὑπείληφεν Ζγὸ 1. 104 312. μὴ ῥᾳθύμως ἔχειν 45 
ἀλλὰ διακρίνειν ρ81. 1444 09. ῥαθυμοτέρως ὀιάγειν Πη16. 
188δ}117. (ΒΚ ρἰογυμιαὰθ α ὀχβῖθαῖ, πο ἃ.) 

ῥαιβός. τὸ ῥαιβόήν (φουΐ σιμόν, ῥοικόν) κοιλότητα σκέλυς ση- 
μαίνει τιϑ81. 182 52. 

40 

ῥαίνειν. ῥαίνυσαι (αἱ θαλάττιαι ὄρνιθες) ἀπερύκυσι τοῖς πτέ- 50. 
. ρυξι (τὸν ἁλιαετον) Ζιιϑά. 620 412. ἄν τις λεπταὶς ῥανίσι 
, βαίνῃ εἴς τι τοιῦτον χωρίον, «φαίνεται ἴρις μγά. 814 δι, 8. 
- βα88 τὰ πρέσωπα ὁιὰ τὸ ῥαίνεσϑαι μέλανα γίνεται Ζιζ 

. 433. 5619.52. ῥανθέντος τῇ παντὸς τὸπα ὑγρῷ ψυχρῷ πκεῦ. 
988 586. λίθοι ὕδατι ῥαινόμενοι θ115. 841 381. 

ῥάκος. εἰκάσαι τὸ ἐρείπιον ῥάχει οἰκίας ΡΎ11. 1418:6. 
ῥάμνος. ὃ ἂν ἀσπάλαθας ἤ ἢ ῥάμνος ᾧὶ ὧν τὰ ἄνθη εὐωδὴ 

ἐστίν πιβ8. 906 11 (βοῖ Ζείζυηγς ν᾿ ΜΟΙ] ἃ 50} ΧΙΧ 
118). --- τινὰ ἔχυσιν ἀκάνθας, ὡς αἱ ῥάμνοι φτα δ. 820 

820. οΥ “αὖ τϑιηπὰβ 4υἱ δἰὰζ διϑΌϊοθ αἰοϊζατ᾽ ΑἸΒδγὶ πιᾶρα 
οα Ψοδβθὴ ῥ 88, "αὐ “αἰαζ᾽ Νὶς )δθδβο δὰ Μίογϑν 20, 10. 
“10 ποιηΐηθ νοΐθυὶβ 86 Ὁ] δογί ρίογοβ ἰγοίαπι, τηϑάϊ! σαδαμα 
σοοάγα 80] Ὀδηίς᾽ Ὁ 88. 

Πα υαΒ᾽8 Απλίρμοη 7181. 1500 "20. : 
ῥανίς. ἐν τῷ ὑπὲρ γὴς τόπῳ μικραὶ συνισταίμεναι ῥανίδες 

μα18. 849}81. ἀπὸ ῥανίδων μικρῶν, συνεχῶν δὲ γίνεται ἡ 
(τῆς ἴριδος) ἀνάκλασις μγά. 814.39, 84. οὔ παδ1. 866 "18. 

ῥάΕ (μοῦ Ρβγγῃ 75). ῥάγες βέτρυος Ζιε18. 550 "28 (ῥάγες 
ΒΙΟ). χϑ. 192 "8. αἱ ῥῶγες τετρυγημέναι τῶν βοτρύων γλυ- 

οκύτεραί εἰσι τῶν ἀτρυγήτων πκ28. 92515. ῥαξὶ καὶ τοῖς 
Ν' “ , Ω , Φ. 5 ᾿ς 

ἄλλοις καρποῖς πόθεν ὑπάρχει οἷον ἐμπύρευμα 211. 1518 
410. θύλακοι μείζυς ῥαγῶν Ζιε19. 552 δ20. 

ῥαπίζ εἰν. δεῖ φθάσαι τὴν κίνησιν τῷ ῥαπίζοντος τὴν θρύψιν 
τὸ ἀέρος ψβ8. 419 028. ῥαπιζόμενος ὁ ἀήρ, ῥαπιζομένυ 
τῷ ὑγρῦ μββ. 868 516. 9. 8710 314. --- μὴ ὀργίζεσθαι ῥαπι- 
ζόμενον ηἠεβδ. 1222 "2, 

ῥᾳστώνη. (τὰ ἐκ πλαγίαν προσπεφυκότα σκέλη) χρήσιμα 
πρὸς τὴν τὴς ὑποδυσεως ῥαστώνην Ζπ15. 118 321. θειό- 
τατον τὸ μετὰ ῥᾳστώνης ὁ ἁπλὴς κινήσεως παντοδαπὰς 
ἀποτελεῖν ἰδέας κθ. 39818. --- πρὸς ῥᾳστώνην ἡ ῥιαγω- 
γήν, ορρ τὰ ἀναγκαῖα. ΜΑ 2. 982 Ρ28. κίνησις ἄσχολος καὶ 
πάσης ἀπηλλαγμένη ῥᾳστώνης ἔμφρονος ΟΒ!1. 384 582. πρὸς 
ῥᾳστυΐνας (Δὰ οοπιπιοάϊίαίαπι νἱοΐυ8) Πα. 1256 826. 

ῥαφανίς. αἱ ῥαφανῖδες αἱ λεπταὶ ὄριμυτεραι πκ11. 928 "81, 
πῶς φυτευόμεναι αἱ ῥαφανῖδες γίνονται ἄπλετοι τὸ πάχος 
πκ18. 924 824. κἡὶ ῥαφανὶς ἐξαίρει πθθ. 890 4256. (Βδρ ιδηυ8 
τϑάϊουϊα ἢ. ΕὟΔΔ8 128. ᾿δηρκανοὶ 28.) 

ἑάφανος. αἱ καλέμεναι ψυχαὶ γίνονται ἐπὶ τῶν φύλλων τῶν 
χλυιρῶν, ὸ μάλιστα ἐπὶ τὴς ῥαφώνυ, ἦν καλῶσί τινες 
κράμβην Ζιε19. 551 515. --- ἡ ῥάφανος ὑκ ἔστι τῶν πα- 
ραβλαστανόντων πκ18. 924 384, βγη ῥαφανίς 524, ἡ ῥά- 

. Φανος ἄνω ποιεῖ. ἀἰδὲ φυσητικὸν τὴς κατυ, κοιλίας πιγθ: 
908 "8. (Βγαββίσα οἰογαοοα 7. ΕἾΔΆΒ 121. ϑηρκανοὶ 26. 

- ΟΥδᾶβ ΠΙ 697.) 
ῥαφή. τῷ κρανίν τὸ πριονωτὸν μέρος ῥαφή (ν 1 ῥαφίς), ἄδθοτ, 

. αἱ ῥαφαὶ αὐταὶ τῶν ὀστῶν συνέχασι τὴν κεφαλήν Ζιγ7. 
5165815. δ. 815 14. ῥαφὰς πλείστας ἔχει περὶ τὴν κεφα- 
λὴν (ὁ ἄνθρωπος) αὶ τὸ ἄρρεν πλείως τῶν θηλειῶν Ζμβῖ. 
658 231. τὸ μὲν θῆλυ κύκλῳ ἔχει τὴν ῥαφήν Ζιγ1. 516 

.. 818. αἴ. 4912. τῶν ἀνδρῶν τρεῖς εἰς ἕν συναπτύτας υἰς 
ἐπὶ τὸ πολύ, τρεῖς ῥαφὰς ἄνωθεν συναπτύώσας, τριγωνοειδεῖς 
Ζιαῖ. 4918. ὙἹ. 510419 (οἵ τὸ τῶν ῥαφωῶν παντοδαπὸν 
εἶδος ΡΙαὶ Τίπι 16... ἡ ῥαφὴ στεφανιαία, λαμβόοειϑής, ἡ 
κατὰ τὸ μῆκος εὐθεῖα, ϑαΐατα δοτοη 8 Ἰατθά οἰ θα ϑβαρὶ- 

., [6118,. δίθη Π| 742). ἤδη ὠμμένη ἐστὶ κεφαλὴ ἀνὸρὸς ὑδε- 

. μίαν ἔχυσα ῥαφηήν (ϑυϊαγαγαπι ΘΟ] ΓΘγαθ0) Ζια 7. 491 "δ. 
οἵ γὙ1. 5105260. τὴν κεφαλὴν ἀνθρωπός ἐστι τῶν ζιἕων 
ὁασύτατον ἐξ ἀνάγκης μὲν διὰ τὴν ὑγρότητα τῷ ἐγκεφαάλν 
ἢ διὰ τὰς ῥαφάς" τὸ ἄρρεν τῷ θήλεος μακροβιώτερεν ὁιὶ 
τὰς ῥαφας Ζμβι4. 658 "4. πι48. 896 386. --- ἔχυσι διαρ- 
θρωσίν τινα αἱ καρδίαι παραπλησίαν ταὶς ῥᾳφαῖς Ζωγά. θ61 
47 (βυ]ουβ Ἰοηρίθαἀ πα} 18 οὐ οἰγοι!αν8). ---- κατα τὴν ὑπὸ- 
γεγραμμένην ῥαφήν Ζμδ8. 6711019. οὔ ΖΙγ14. 519 "10. 

ῥαφίς. ἀνοδοντα καὶ λεῖα. ὡς ῥλφις 218. 1628 81, 6. 
ε , ᾽ « , Ν μα ) -« 
βαχιᾶ. ει ἔσται τις βᾶχια κυύφη, το μὲν ἡμισν αυτῆς καῖζα- 

δύσεται ἐν ὕδατι, τὸ ὁὲ λοιπὸν ὑπερνήξεται φτβῶ. 828 8. 
οἵ Νὶς θδίιαβο δὰ Μουϑὺῦ 111. 

ῥάχις. 1. εἰρηϊβοαῦ πόα βοϊαια νοσίθογδγατη οοϊατηπϑῖι θὰ 



ῥαχίτης 

οἰΐατι τὸν τόπεν τῆς ῥάχεως Ζγα 18. 120 528, 16 τὸ με- 
σαίτατον τῇ νώτυ παντὸς ἄνωθεν μέχρι γλυτῶν Θα]θα ΧΙΝν 
101. οὔ ΧΥΙΠΑᾺ 498. α. τί ἐστιν, ἐκ τίνων σύγκειται. 
νωτυ μέρη ὠμοπλάται ὀυο ὼ ῥάχις, σύγκειται ἐκ σφον- 
δύλων Ζια1ϊδ. 498 "18. ὙΤ 516511. πᾶσα διηρημένη κατὰ 
τὸς σφονδύ 5᾽ ἡ τὸ μῆκος ᾧ τὴν ὀρθότητα συνέχυσα τῶν 
ζῴων ἡ ῥάχις ἐστίν Ζμβδ. 651 534. 9. 684 "14 (εἴ Θεία 
Ι͂ 42). ἀρχὴ τῶν ὀστῶν ἡ καλυμένη ῥάχις τοῖς ἔχυσιν 
ὀστὰ πᾶσιν" ἀρχὴ ἢ μένον Ζμβϑ. 8684 "12. οἵ Ζιγ1. 516 
510. πνῖ, 484 "11 (οἵ ᾿ΑΡ. νομίζει πρῶτον τὴν ὀσφὺν 
γίνεσθαι ὥσπερ τρόπιν νεώς Θαΐθη ΧΙΧ 351). τείνει ἀπὸ 
τῆς κεφαλῆς μέχρι πρὸς τὰ ἰσχία" κάτω Η περαίνει ( 
ῥάχις) Ζιγῖ. 81θ 412, 85. ἐν πολλοῖς ὐὐστοῖς᾿ οἱ πόροι) εὖ- 
ὅηλοι, μάλιστα ὁ᾽ εἰς τὴν ῥάχν" πολλὰ ἀχονὸρα καθάπερ 

10 

ἡ ῥάχις πνθ. 484 260, 29. ὁ μυελὸς κατὰ τὴν ῥάχιν ὧν ιὸ 

ὑγρασίαν πολλὴν παρέχει, πρὸς τὴν χρείαν καλῶς" αἱ ἀπὸ 
τὴς ῥάχεως κινήσεις πβ14. 867 ν28. οὗ πιδά. 8971 "1. πνῖ. 
484 ν2ὅ, 88. Ζκϑ. Τ02 819. Ἐμπεδοκλῆς ὑκ ὀρθῶς εἴρηκε 
τὴν ῥαχιν τοιαύτην ἔχειν (τὰ ζῷα) ὅτι στραφέντος κατ- 

αχθῆναι συνέβη Ζμαϊ. 640521. -- ὁ. πῶς ἔ τ πρὸς τὰ Ὁ 
ἄλλα μόρια. ἀπὸ τῆς ῥάχεως ἡ τε περόνη ἐστὶ ὸ αἱ κλεῖ- 
δὲς ὼ αἱ πλευραί ΖιγΊ. 51θ.228 Αυ. ἀφ᾽ ἧς ὸ αἱ πλευραὶ 
πρὸς τὴν σηγκλεισιν πνῖ. 484 "18. -- ὁ στόμα ὃς ἐντὸς 
πρὸ τῆς ῥάχεως, συνεχὴς ὧν πρός τε τὴν ῥάχιν ἡ τὴν ἀρ- 
τηρίαν ὑμενώδεσι δεσμοῖς Ζια 12. 498 39. 16. 496 Ὁ21. ἡ 3 
καρδία συνέχεται πρὸς τὴν ῥάχω πόροις ὑμενώδεσι ἢ χα- 
λαροῖς" προσπέφυκεν ἡ ἀορτὴ μάλιστα τὴ ῥάχει Ζιγά. 814 

431,20. φλέβες παρα, κατά, ἐπί, πρὸς τὴν ῥάχιν Ζιγϑ. 
δ12 815, 518 417, 515, 25, 20. 4 .814 δι. αἱ φρένες πρὸς 
τὸ πλευρὰ ὦ τὰ ὑποχόνδρια ὸ τὴν ῥάχιν συνηρτημέναι 20 
Ζια11. 496 "12. οἱ νεφροὶ πρὸς αὐτὴ τὴ ῥάχει κεῖνται, νϑῃδ 

᾿ χϑμβ] 8. τείνυσα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ῥάχιν Ζια11. 490 085, 4917 

8215. γ4.δ14 281. πόροι (ναβα οὐδ μυχῶι ἡρτημένοι ἐφ᾽ 
ἑκατερα τῆς ῥήχεως Ζιγι. 809 518, ἡ γονή ἐστι ἀπὸ τὸ 
ἐγχεφάλα χωρῆσα. διὰ τῆς ῥάχεως πιδ1. 891 ν26. Ειγπιο- 86 
Ιος τοϑβτι Ὁ 8 ὀσφυῖς (686, 19) ῥάχις ἡ ψύα ὡς μὲν ἾΑρ. 
-- δ, τὼ ζῷα τὰ ἔχοντα ῥάχιν Ζκϑ. 102}20.. παᾶντα τὰ 
ζᾷα ὅσα ἔναιμά ἐστιν, ἔχει ῥάχιν ἢ ὀστώδη ἣ ἀκανθυδη 
ΖιγΎΤ1. δ16}28. Ζμὸϑ9. 8δ4 52. ἡ ὕαινα λοφιὰν (χαίτην) 
ἔχει δὲ (καθ) ὅλης τὴς ῥάχεως Ζιζ85. 51916. 85. 5894 40 
2 ὁ αὐλὸς κεῖται, τοὶς κήτεσι πρὸ τὸ ,ἐγκεφάλυ" διελάμ- 
βανε γὰρ ἂν ἀπὸ τῆς᾿ ῥΐχεως αὐτόν Ζ2μδ18. 6097526. 

(χαμαιλέοντος) ῥάχις ἐπανέστηκεν ὁμοίως τὴ τῶν ἰχϑύων- 
(τοῖς ἰχθύσι καὶ τοῖς ὄφεσὴ πόροι ἥρτημένοι ἐφ᾽ ἑκάτερα τῆς 
ῥάχεως" ἀκανθώδης ἡ ῥάχις τὸ ὄφεως ΖΙβι1. 808 417. Υ1. 46 
509 Ρ18. 7. 616 }20. --- ἐν τοῖς σελάχεσιν ἡ ῥάχις χον- 
δρωὸης μέν ἐστιν, ἔχει δὲ μυελόν" τὸ κατὰ τὴν ῥάχιν ἀνά- 
λογον τοῖς ὀστοῖς χονδρῶδες. (ἐν τοῖς μὴ ἔχυσιν ὀστὰ) ὦ 
κοίλη ἄκανθα μόνον ἡ τῆς ῥάχεως ἐστιν Ζμβϑ9. 665 581. 6. 
652 815. Ζιγ8. 511 “ιν περὶ τὴν ῥάχιν προσπέφυκε τὰ ᾧα, 80 

ταξὺ κατὼ τὴν ῥάχιν Ζιζ10. δ6ὅ 516, 564}22. -- 
Ὡ. νἹ 6 οι δῦ ἀϊα αδρδθηβοῖμθ ἄοσ ἘδῃβΆττηθ ἀν Ῥοϊγρθϑι᾽ 
Αὐυδ. οἵ 5 Ι 111. καλεῖται ῥάχις τὸ λεῖον πρόσω αἱ κο- 
τυληδόνες εἰσίν" (ἡ ἐσχάτη τῶν πλεκτανῶν) ἐπὶ τὴ ῥάχει 
Ζιδι. δ24 "1, δ28 51 Αὐῦ. 

ῥαχίτης. ὁ ῥαχίτης, μυελὸς συνεχὴς τῷ ἐγκεφάλῳ ἐστίν, 
ποῖος, ἐν τοῖς μὴ ἔχυσιν ὀττὰ ἀλλ᾽ ἄκανθαν ὁ ῥαχίτης μόνος 
ἐστὶ μυελός Ζμβῖ. 662 480, 26. 6. 661 4832, 062 218. οἵ 
Ριαὶ Τίμα 17}, 911. ὁ ῥαχίτη: ὦ ὁ ἐγκέφαλο: πνῖ. 
484 21. 

ῥαψῳὸ εἴν. ἔστι περιεργάζεσθαι τοῖς σημείοις ἢ 

Υν. 

ε 

ῥαψῳὸ 
« 
σντα 

ῥεῦμα 66 

ᾧ διαάδοντα ποθ. 1462 0. Ψ}}} Ῥοοὶ ΙΥ͂ 895. 
ῥα ψῳδίω, εἰς τὴν τραγικὴν ᾧ ῥαψῳδῖαν ὀψὲ παρῆλθεν ( 

ὑπόκρισις) ΡΥ]. 1408 "28, 1404 428. Χαιρήμων ἐποίησε 
Κένταυρον μικτὴν ῥαψῳδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων π91. 
1447 "22. , ϑϑιοκογ Ττὰρ 1ΠΠ Ἴ091. 

Ῥέα. τὰς ἄρκτως Ῥέας χεῖρας (ἐκάλει Πυθαγόρας) 191. 

1512 8380. 

ῥέγχει ὁ δελφὶς καθεύδων Ζιζ 12. 566 "15. δ10. 587.08. 
αν13. 416 520. 

ῥέζω. τα κ᾽ ἔρεξε (Η68 ἔν 211 ΟἸ]5) Ηεβ. 1182 }21. μέρ- 
μερα ῥέζων (Ογρῃ νΙ 48) κῖ. 401 δι. 

ῥεῖθρον. τῷ θέρυς ναυτσίπορον ἔχυσι τὸ ῥεῖθρον ἹΡῆνος ὼ Ἴστρος 
ϑ68. 846581. 

ῥεῖν. περὶ τὸ μέσον ὕδατος τι πλῆθος, ἐξ ὅ ὼ τὰ ῥέοντα ΚΕ 
τὰ μὴ ῥέοντα ἀναδίδωσι πάντα μβῶ2. 8586 42, δεῖ πηγαῖον 
εἶναι τὸ ῥέον μβ4. 860.481. ῥένσα ἡ θάλαττα φαίνεται 
κατὰ τὰς στενότητας" ὁ Βόσπορος ῥεῖ μβι. 854 45, α]4. 

8368 .31. ὡσπερανεὶ παρ᾽ ὀχετὸν τὴν φλέβα ῥένσαν ΖΎβΊ. 
146 518. ῥεῖ μάλιστα ὁ ἀὴρ ῥέων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς μα10. 
847 484. ἐεὶ ὁ ἄνεμος, τὰ πνεύματα, ἡ ἀναθυμίασις μα18ὃ. 

849 "84. βε. 86019, 861 238. 8. 366 84, 861 11, -- 

ἔξω ῥὲν τὸ σπέρμα λευκὲν Ζιζ11. 5660 54. ἡ (τῶν ὑῶν) 
κοιλία ῥεῖ ΖΙθ21. θ08 89, -- προφασιζόμενοι τὰ πλοῖα ἡ ῥεῖν, 
οΡΡ πλοῖα στεγαναῖ 518. 1562 58. --- τήκεται ὁ λίθος ὁ 
πυρίμαχας ὥστε ὼ ῥεὶν μὸθ. 388 ν0, 7. --- τρίχες ῥέσυσιν, 

οοπΐ δύῃ λείπυσιν, ἐλάττυς γίνονται ΖιΎ11. 518 834,10, 
"4. 884 8524. --- υδὶϊαῖδ τρθίβρβογα (οἵ Ηθγβδοῖῖ ἔν 21. 22) 
ῥεῖν πιαϊαύϊομ μι δἰ ρεἰβοδι, οοπὶ ϑγῸ κινεῖσθαι, μεταβάλλειν, 
ἀλλοιῶσθαι ΜΑ 6. 981.388. κθ. 1068 422, 85. μ9. 1086 

487. Φε 4. 228 49. θ8. 266 46. ΟὙ1. 2398 080. Ψα 23. 405 
521. - ὰϊ ῥευσεῖται, ῥευσῶνται μβά. 861 488. 3. 856516. 

᾿δον ῥυὴ, ῥυέν μβ 8. 868 58,7, 8686 44, --- ῥευστός, ῥυτός 
νν. 

ῥέπειν (οἵ ῥοπή). 1. ἀνάγκη ῥέπειν τὼ σώματα πρὸὲς τὴν γὴν 
Ζμδιο0. 686 .482. κάτω ῥέπειν μα 4. 842518, 20. υϑ. 466 
027. πδι. 81684. ταχιστα κατω ῥέπειν μβ8. 858. Ὁ6., 
ὅταν κάτωθεν (9 κάτω) ῥέψαντος ἀφέλη τὸ βάρος, πάλιν 
ἀναφέρεται τὸ ζυγὸν μχ3. 8054. ἅπαν τὸ βάρος ἡ ῥέπει 
ἐφ᾽ ἕν μχϑθ. 857 417. καθάπερ ἐν ζυγοῖς ἠρτημένα ἐξ 
αὐτῷ (τῇ ὀμφαλῇ τὰ ἔμ ρυα) ῥέπει ἐπὶ τὸ βάρος Ζ2γὸϑ9. 
111381. --- 2. ἐφ᾽ ὁπ τερ᾿ ἂν ῥέψη κυμαίνων ὗ Τάρ- 
ταρος μβ5. 856 11. ὅταν τὸ τῷ φερομένυ βάρος ῥέπη 
μᾶλλον τῆς εἰς τὸ πρόσθεν δυνάμεως τὸ ὠθῶντος ἀχϑ88. 

868 521. πάντα ῥέπει μᾶλλον τιὺ ἐκ “μειζόνων εἶναι σω- 
μάτων Οὐ 5. 812 24. ---- 8. πιρέαρβ, ῥέπειν πρὸς τὴν ὁλι- 
γαρχίαν μᾶλλον Πὸτ. 1298 Ρ20, ῥέπειν πρὸς ἡδονήν Ηκ:. 
1112.381. η8.11560.516. ῥέπειν μᾶλλον ἐπὶ τὸ ὀργίζεσθαι 
γεβὅ. 1222 4, πᾶσα ἡλικία ῥέπει ἀποκλίνοντος τὸ σώματος 
ἐπὶ ψύξιν Ζγε4. 184 582. ῥέπειν ἐπὶ τὰ μελαγχολικὰ νοσή- 
ματα δἷπι πὰ]. 94 Ρ28. «12. 860}16. 

ῥεῦμα. τὰ ῥεύματα, δ ταὶ ῥέοντα ὕδατα μβ2. 85052, 8,6. 
τὰ ῥεύματα τῶν ποταμῶν ἐκ τῶν ὀρῶν φαίνεται ῥέοντα 
μα18. 850 52,14, 18. ὁ Ἰνδὸς πάντων τῶν ποταμῶν ῥεῦμα 
πλεῖστον μα18. 860 "26. οἱ μακρὰν ῥέοντες ποταμοὶ πολλῶν 
δέχονται ῥεύματα ποταμῶν μβ5. 85δ0526. ὅσα ἐστὶν ἀλ- 
μυρὰ ῥεύματα ποταμῶν ἢ κρηνῶν μβϑ8. 859 "4. --- ὁ ̓ Αχε- 
λῷος πολλαχὃ τι τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν μα14. 8521. ἀπο- 
στρέψαι τὰ τῶν ποταμῶν ῥεύματα 469. 1558 "42. -- 
ῥεύματα φε ὄμενα διὰ τῶν εὐρίπων ακϑ00 "29. --- τὸ τῶν 
ῥεόντων ὑδάτων ὺ τὸ τῆς φλογὸς ῥεῦμα μβ8. 851082. 
αἰθέρος ῥεῦμα κατέρχεται (Επιρεὰ 866) αν. 474 856. --- 

Ῥρρρ 



666 ῥευματικός 

τὸ ̓ περὶ τὴν Αἴτνην ῥεῦμα θ105. 840 "4. -- τὰ ῥεύματα 
τοὶς σώμασιν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐστὶ τὴν ἀρχήν" ῥεύματα 
φλέγματος ὼ ἰχῶρος ΖμβΊ. 6θ5284, 658 52. ῥεύματα 
νοσηματικαΐ αιδ. 444 518. οἵ πχη]. 949 δ, ῥεύματος ἢ 

ῥήτωρ 

ῥῆξις. βίᾳ γενομένης τῆς ῥήξεως (τῦ τῶν ὑστερῶν στόματος 
συμπεφυκότος), ἀϊσὶ αὐτόματον ἐρράγη Ζγὸ 4. 118.519.18. 
οἱ κατὰ ῥῆξιν νέφυς γινόμενοι ἄνεμοι ἐχνεφίαι καλῦνται κά. 
39411. ῥῆξις ὀίνης πχγά. 981 082. 

πνεύματος ἀπέπτυ πλῦθος εἰς μόρια τὸ προσώπῃ παρεμπε- ὃ ῥῆσις. ἐφεξὴς θεῖναι ῥήσεις ἠθικὰς ὺ λέξεις ὺ διανοίας εὖ 

σόν 2γδ 8. 188 584. 
ῥευματικοὶ εἰς τὰς ὀφθαλμύς πλαδ. 951 δ (οὔ ΟΥΡ481 

6638). συωβαίνει (τῶν οἰνοφλύγων) τὺς μὲν ὑὸρωπικὲς γε- 
νέσθαι. τὸς δὲ ῥευματικύς, πγὸ. 811 ν25. 

ῥευμάτιον. ἡ ἔμφραξις τῷ φάραγγος ὴ γινομένη ὑπὸ τῷ τὸ 
φλέγματος ἐπικατασπᾷ ῥευμάτιον εἰς αὐτόν πια18. 9018. 

ῥευστός. ἡ ὕλη ῥευστή ἃ 6 ἀεὶ μεταβαάλλυσα) 201. 1514 
826. 

Ῥήγιον .β1849}11. θ18. 88515. 180. 848 6. πιῆς εἰς 

πεποιημένας ποθ. 1450.529. ΨᾺΙ Ἀδηρίοϊβο Ρ 163. ῥῆσιν 
ἐξ ἄλλυ εἰς ἄλλο ἁρμόττειν πο18. 1458 .381. ἡ τῆς Μελα- 
νίππης ῥῆσις ποϊδ. 1484 381. 

Ῥῆσο ς. ἹῬῆσον Τρῶες θάψαν [12591. 1511 026. ---- ἱῬῆσος ἐν 
ταῖς διδασκαλίαις υὑς γνήσιον (Εὐριπίὸυ) ἀναγέγραπται [ 588. 
1818 "δ. 

ῥητίνη. ἡ ἰξοβόρος: ὁκ ἐσθίει ἀλλ᾽ ἢ εἰξὸν ὰ ῥητίνην Ζι20. 
617519. τινὲ τῶν φυτῶν ἔχυσί τι ὑγρὲν ὡς ῥητίνην φταϑ. 

818 34. 

τυραννίδα μετέβαλε τ Πε12. 1810 488. --- 'Ρηγῖνοι οβ1849 τὲ ῥητορεῖαι αἱ μὲν παραδειγματώδεις αἱ δὲ ἐνθυμηματιχαί 
522. “Ῥηγίνων πολιτεία [ 521. ᾿Ανδροδάμας 'Ῥηγῖνος Πβ12. 
1214}28. νόμισμα τῶν Ῥηγίνων, ᾿Αναξίλας ὁ Ῥηγῖνος 
521.156559,6. 

ῥῆγμα. 1. θηρεύονται περὶ τὰς κρημνὸς ᾿ τὰ ῥήγματα τῆς 

Ῥα2. 1856 20 (οὔ εἶδος ῥητορείας Ρ18 οχ Α“, εἶδος τῆς 
ῥητορικῆς ΒΚ). παραδείγμασι χαίρυσιν ἄνθρωποι ἐν ταῖς ῥη- 
τορείαις ὼ τοῖς λόγοις μᾶλλον τῶν ἐνθυμημάτων πιη8. 916 

ῬΩ7, 

γῆς Ζια1. 628 "29. πνεῦμα ἄνυ, φερέμενον κατὰ τὴν ἐκ 30 ῥητ ορεύειν. λυσιτελὴς μανθάνειν ἑητορεύειν ρ81. 1444 488. 
βυθ5 τινὸς ἣ ἐδγματος ἀνάδοσιν κ4. 39539. --- 2. πιραϊο, 

ἐὰν ἢ ̓ ῥῆγμα ἥ φύσει ἢ ὑπὸ τῆς νόσυ Ζικῶ. 685 84. 
ῥηγμίν. ὅταν κυμαίνωσα (ἡ θάλαττα) ἐκβάλλη, σφόδρα πα- 

χεῖαι ΞΕ σκολιαὶ γίνονται αἱ ῥηγμῖνες μβ8. 881}14. ὥσπερ 
ῥηγμῖνα ἦσαν ἀέρος τὴν νεφέλην μββ. 867}19. 

ῥηγνύναι, μ888 ῥήγνυσθαι, ῥαγῆναι. βρεχομένην τὴν γὴν ὼ 
ξηραινομένην, ῥήγνυσθαι Μβ1. 8651. ο 8. 867.54. κέραμος 
ἐκ πληγὴς ῥαγείς ακ804 585. ῥνγνυμένων ὸ Ἐπραινομένων 

τῶν ξύλων μβ9. 809."84. Υ]. 3711 Ρά. πνεῦμα βιαίως ῥη- 
γνύον τὼ συνεχὴ πιλήματα τῷ νέφυς κά. 895 .212. ,ῥήννυται 80 

τὸ κέλυφος Ζμ80. δ586 9. (τὴ τῶν ὑστερῶν στόμα συμ- 
πεφυκὸς) αὐτόματον ἐρραγη Ζγὸδά. 118 518. ἡ θάλαττα 
ῥήγνυσι τὰ ὦτα ὅγῃ τὸ ὕϑωρ προσπῖπτον διακόπτει), τὰ 
ὦτα ἐν τὴ θαλάττῃ ῥήγνυται τος κολυμβῶσιν πλβῶ. 960 
“14, 58, 11. 961 224, 80. 

ἐπὶ τῶν χορδῶν τῶν παρανενευρισμένυιν (ὁ ἦχος διασπᾶται) 
ακϑ804 588. --- ῥηγνυμένων χειμώνων ἐξαισίων κῦ. 897 522. 
μεθ᾽ ὕδατος ἀθρόως ῥκγέντος κ4. 394}19. ὅταν ὁρμᾷ τὰ 
καταμήνια ἢ μέλλη ῥήγνυσθαι Ζιη2. ὅ82 010, 11. Ζγα!19. 
121 87, 

ῥήκτης. τῶν σεισμῶν οἱ χάσματα ἀνοίγοντες ἢ γὴν ἀναρ- 
ρήγνυντες ῥῆκται καλᾶνται κα. 896 85, 

ἡἦμα. 1. Ἰδῦίογθ βθῆβα. ὅταν ἀκίση τὸ πρῶτον ῥῆμα ὅτι 
ἠδίκησεν ἡμβ68..1202"18. οἱ ἰσχνόφωνοι πολὺν χρόνον τὸ 
αὐτὸ ἡἔμα λέγυσιν ακ804 080. προστιθέντες τοῖς αἰσθητοῖς 45 
τὸ ῥῆμα τὸ αὐτό Μζ18. 1040 084. 54 Βυαπο ἀβᾶτι γος 
ῥῆμα ἴοτὶ τοξουοπά πὶ οϑὲ τζι:. 148 586. --- 1. ἡἣμά ἐ ἐστι 
τὸ προσσημαῖνον χρόνον, ὅ μέρος δὲν σημαίνει χωρίς, Ἂ 
ἔστιν ἀεὶ τῶν καθ᾽ ἑτέρυ λεγομένων σημεῖον ε8. 16}6 ΥΥ͂Ζ. 
ποῦ. 1457 "14. ῥῆμα ἄάσριστον τί ε8. 16 "14. 10. 19 "10, δ0 

11. πτῶσις ῥήματος ε8. 1617. ὅ. 17 810. πο20.1457519. 
ἄνευ ῥήματος ἀδεμία κατάφασις ἠδὲ ἀπόφασις ε10. 19 "12. 
ὄντων ὀνομάτων ᾿ ῥημάτων ἐξ ὧν ὁ λόγος συνέστηκεν Ργῶ. 

1404 526, 6. ὀνόματα ὼ ῥήματα ὼ συνδέσμυς πρῶτα μέρη 
τῆς λέξεως (ἐποίαον Θεοδέκτης ἢ ̓Αριστοτέλης) 120.1499 δ 
Ῥ42, 29. φυοὰ δυοίμημαὶ Οοδοῖ Ρ. 287 (εἶ ΤΡάος ΕἸ ὶ 1). 
γορδΌ.]ο ῥῆμα δὸὺ2 Ατίβϑῦ ῥγδϑάϊοδοὶ ροῦίυβ ἀὔλτα γουδὶ μ8- 
ἴαγδιη δἰ σηϊβοαῦὶ ραϊαῖ, δἀτηοάσπι ἀπθίμ τι 680, ἀαδηλαθδτι 
ε10.20}1.1.1 641 8,15. δαἀϊοοίίναπι νἱἀοίαν ῥ ῥῆμα ποπιϊπατί. 

Ῥήνεια. ἐχθρὰ ταὶς γαλαῖς 824. 1582 6. 
Ῥῆνος Γερμανὸς παραμείβει θ168. 846 Ρ29. 

᾽ 
ἐπὶ τῶν ,ἐρρωγότων κεράτων ἡ 86 

ῥητορικός. ἐν τῷ λέγειν ἑνπορικὸς αδυνάτα εἰπεὶν ὑπερέχει 
πολύ Ρβ2. 1879 "2. τοῖς ἑητορικοῖς ἐκ οἰκεῖον ἐπαγωγή 

Ῥβ20. 1894 41 ι8. ῥητορικὸν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν ἄτοπον Ηα1. 

1094 827. ὃ οἶνος ῥητορικὺς ὼ θαρραλέως ποιεὶ πλ1. 953 08. 
-- ἡ ῥητορική, ἐν ταῖς ἐντιμοτάταις τῶν δυνάμεων Βα!. 
1094 "8. ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ σοφιστῇ φησὶ πρῶτον Ἔμ- 
πεδεκλέα ῥητορικὴν εὑρεῖν ἢ 54. 1484 "8, 82, 85. ῥητορικῆς 
ἔργον τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα πιθανὰ περὶ ἕκαστον Ῥα1. 
1856510. 3. 1855 026. ῥητορικὴ ἐκ ἔστιν ἑνός τινος γένυς 
ἀφωρισμένυ ΡαΙ. 1855 08, 185452. ἐπιστήμη λόγων, ΟΡΡ 
ἐπιστήμη πραγμάτων Ῥα4. 1359 006-16. καὶ ῥητορικὴ σύγ- 

κειται ἕκ τε τῆς ἀναλυτικῆς ἐπιστήμης ἐν τὴς περὶ τὰ ἤθη 
πολιτικῆς Ῥα4. 1859 09. 2. 1356 525. ἡ ῥητορική ἐστιν ἀν- 
τίστροφος τῇ διαλεκτικῇ. αὶ διαλεκτικὴ ἢ ἡ ῥητορικὴ συλ- 
λογίζονται τἀναντία Ῥα1. 1884 "1, 1885 "85, 4. 1859 011]. 
β54. 1402 327. ὑποδύεται ὑπὸ τὸ σχῆμα τὸ τῆς πολιτικῆς 
ἡ ῥνιτορική Ῥαῶ. 1850 528. ΗχΙ0. 1181 315. ῥητορικῆς γένη 
τρία, ,συμβυλευτικόν, δικανικόν, ἐπιδεικτικόν Ῥα 8. νεχα 
κρίσεως, ἐστιν ἡ ῥητορική Ρβι. 18711}21. ἐλάχιστον γάρ 
ἐστιν ἑνὶ (δὶ οἱ ψδμίθη, ἰ 8 ἑνὶ κριτῆ, ἕνος ἀκροωμὲένυ μ 

κρίνοντος, ἐν Α“ ΒΑΕ) ῥητορικῆς (5, ῥητορικοὶς ΒΚ) Ργ12. 

1414.511. ὗντο κῆς ἢ ποιητικῆς οἰκεία σκέψις ε4. 11 55. 
τὴς ἑητορικῆς ηὐξημένης Πεδ. 1805 512. τὰ περὶ ἑητορικῆς, 

Ἰοτὶ Αἰὐήβιο ε 8 πο19. 1450 585. οἵ ᾿Αριστοτέλης Ρ 108 

055, τὰ ῥητορικά τθ14. 164 45. ἀΐδὲ διαλεκτικά, ἐριστικά 
ΡῬβ24. 1402 57, 4, 8. ΟΡΡ τὰ συλλογιστικα,, τὰ ἐλεγκτικά 
τιδ. 1678. 15. 174 "19. τὰ μὲν ῥητορικά ἐστι τοιαῦτα 
Ρα18ὃ. 1875 48. -- ῥητορικοὶ λόγοι ΔΎΙ. 71.329. τιβ84. 188 

"26. ῥητορικὸς λόγος, ἀϊδὲ ποίησις Ῥγϑ. 1404 Ρ87. συλλο- 
γισμοὶ ῥητορικοί,, διαλεκτικοί, ἀποδεικτικοί Ῥα2. 135851]. 
Αβ28. 6811. ἀπόδειξις ῥητορική Ῥα1. 1855 856. --- ῥη- 
τορικυὴς λέγειν, ΟρΡ πολιτικῶς ποθ. 14δ0 "8. οἵ ὙΑΒ]οα 

Βδηρίοὶ ρθ ̓  115. 
ῥητός. εὐεργετεῖσθαι ἐπὶ ῥητοῖς, ἡ διὰ τὸ χρήσιμον φιλία ἐ ἐπὶ 

ῥητοῖς Ἠθ1ὅ. 1168"δ, 1162 26,81. -- Ὑραμμὴ ἑντή, 
ΟΡΡ ἄλογος ατϑθ8 "15, 18. -- ῥητῶς, ἑητον ἴαϊδο νἱὰθ- 
τὰν δἀάϊῥα τι 6880 Μὲδτ. 1017, 8 ΒΖ. 

ῥήτωρ, ἀοῦ ὃ δυνάμενος τὸ ἐν ἑκάττῳ πιθανὸν θεωρεῖν τζι2. 
149 Ὁ] 6. ῥήτορες οἱ μὲν παραδειγματωδεις οἱ δὲ ἐνθυμη- 

80 ματικοί Ραῶ. 1856 21. οἱ κατὰ τὴν ὑπόκρισιν ῥήτορες, ΟΡΡ 

γραφόμενοι λόγοι ΡΎῚΙ. 1404 518. οἵ 12. 1418 δ16, 31, 



ῥιγαλέος 

1414 215. οἱ ᾿Αττικοὶ ῥήτορες ΡΎἃ1. 1418 "1. οἱ ᾿Αθήνησι 
ἑήτορες ῬΎΙ1.1418580. ὥσπερ ῥήτορα γράφονται παρα- 
νόμων Παβθ. 1265 58. ῥήτωρ, εοιὶ κλέπτης τζ 12. 149 525. 
ὁ Δημοκράτης εἴκασε τὰς ῥήτορας ταῖς τίτθαις Ργά. 1407 
δ, ῥήτορι ἀἰδὲ φιλόσοφος πιηδ. 911 .38. λ9. 966 Ῥ6. στρα- 
τηγοί, ῥήτορες Ῥβ11. 1988 "18. 

ῥιγαλέος (Επιροὰ 124) ΓαΙ. 814 22. , 
ῥῖγος. ὅσα ἐκ ῥίγας ἢ φρίκης πη. ῥίγη ὃ τρόμυς παρασκευ- 

αζειν πα29. 862 29. τῷ ἀρχομένιυ πυρέττειν ῥύγος γίνεται 
πγ88. 815."12. 

ῥιγὃν ἣ πεινὴν ΠῚ. 1261 54. τηραννῦσιν ἀχ ἵνα μὴ ῥιγῶσιν 
Πβ1. 1281514. ἐὰν βρεχθὶ ἢ ἄλλως πως ῥιγώσασα ἐκ- 
βάλη αὶ ὄρνις ΖΎΎΖ. 152 "5. πῶς ἔχοντες ῥιγῶσιν πηθ. 887 
ν99.18. 888}21. 20. 889"15, 24. γθ. 8721. χζ 8. 948 
518. μάμστα τὰ ἀκρωτήρια ἐνγῶσψ πη5.887}26. ὁ ἐφθαλ- 
μὸς καὶ ῥιγοὶ πλα 22. 959 16. αἱ. 488 528. οἱ ῥιγῶντες 
τρέμυσι πγδ. 871529. 26. 8714 024, καθεύδειν ὁ δύνανται 
πη3. 8871}16. 32. 889 "4, πελιδνοὶ γίνονται πη1. 887 Ὁ10. 
(ἄο νοοδϑὶὶ σοηῃίτγβουοηΐβ οὐὗἨ ῥιγῶσιν 8721, 887 "29, 948 
514, ῥιγῶσιν 881 086, 889 415, 34, 94818, ῥιγῶμεν 888 
021; ῥιγῆντες 949"12, 14, ῥιγῶντες 811529, 814}24, 881 
510, 15, 889 Ρά4.) 

ῥίζα. τὰ ἀνομοιομερῆ, τὰ ὄργανα, οἷον ἐν φυτοῖς ῥίζα μὸ 10. 

« 

ῥ 

888.320. Ψβι. 412 08. αἱ ῥίζαι τὴς τροφῆς (τῆς αὐξήσεως) 

061 τ ῥ 

ἀκ 802 "88. ὅταν ῥινῶσι ἢ χαραάττωσι τὰ σιδήρια ᾧ τὸς 
πρίονας ακϑ08 82.. 

ῥίνη. 1. 1ἰπβ ακ 808 52. --- 2. ῥίνη (Υ1 ῥίνα, ῥῖνες Ζιε11. 

1ο 

16 

20 

“ “- ἢ ΑῚ 

ἕνεκα. αἱ ῥίζαι τοῖς φυτοῖς εἰσὶ τὸ στόμα, ἡ κεφαλή, τὸ 36 
ἄνω Φβδ. 199.528. ΨΒβ1. 412 58. 4. 416 84. μκθ. 4612. 
ζ1. 468510. Ζγβ4. 140}10. Ζμββ8. 650 521, 25. δ7. 688 
ῬΩ0. δ. 682 820. 4. 618.311. 10. 686 "84 (ο 5 ΤΆΘορὶιν Υ͂ 
253). Ζπ4. 105 "6. --- τοῖς φυτοῖς τῆς ὁσίας ἡ ἀρχὴ μέ- 
σον βλαστὰ ᾧ ῥίζης αν11.418 585. ἐντεῦθεν (ἐκ τὸ μέσυ) 
ὅ τε καυλὸς ἐκφύεται ἡ ἡὶ ῥίζα τῶν φυομένων ζ 8. 468 
822, καλῦμεν τὴν ῥίζαν ἐἐ μόνον ῥίζαν ἀλλα ἡ αἰτίαν ζωῆς 
τα. 819"21. ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς σπέρμασιν ἀρχὸς ἀφίεται 

ὃ τε βλαστὸς ἡ ἡ ῥίζα Ζγβά. 18981. τὰς ῥίζας πρό- 
τερον ἀφιᾶσι τὰ σπέρματα τῶν πτόρθων Ζγβθ..141 86. 
τὸ λοιπὸν τὸ σπέρματος τροφὴ γίγνεται τῷ βλαστῷ ᾧ τὴ 
ῥίζη τὴ πρώτῃ Ζγα28. 181 49. αἱ ῥίζαι αἱ μὲν νέαι γίγνον-. 
ται αἱ δὲ γηράσκυσιν μκθ. 461 218. τὰ κατὰ γῆς, καυλοὶ 
αὶ ῥίζαι λευκαί εἰσιν χῦ. 195 514. βαρύτερον ἐν ᾧ μέρος καὶ 
ἐΐζα τὸ ξύλν ἐστίν μχ!. 850 .21. ἐσθίειν βοτάνας ε ῥίζας 
Ζιθ 2. 592 "25 (οὗ ΡΙαι Τίτη 1154). --- τηϑίδριι, αἱ ῥίζαι 
τῶν ὀδέντων Ζγεβ. 189"18. ὄρχεων, τριχῶν, αἱ ῥίζαι αἱ 
ὑπόλοιποι τῶν σπόγγων Ζιι50. 682 217. Ὑ11. 518 514. ε16. 
648}11. τὰ ζῷα ἀφίησιν οἷον ῥίζαν τὸν ὀμφαλὸν εἰς τὴν 

ὑστέραν ΖΎβΊ. 145 025. οἵ 4. 140384. καὶ τὸ μεσεντερίν 
φύσις ἐστὶν οἷον ῥίζας ἔχυσα τὰς δι᾽ αὐτῆς φλέβας 2μ9 4. 
618316. ταῦτα τὰ πέντε (σπέρμα, ὑγρότης 41) εἰσὶν ὡς 
ἂν εἴποι τις ῥίζαι φυτῶν φτβθ. 8218. οἵ 8. 828 326. 
ἀρχαὶ ᾧ ῥίζαι γῆς ὦ θαλάττης μβι. 8681. ὅθεν φασὶ 
ταὐτὸν αἷμα ἢ ῥίζαν ἡ τὰ τοιαῦτα Ηθ14. 1161 Ρ82. μα- 
κρῆσι κατὰ χθόνα ὄψετο ῥίζαις (Επιροὰ 259) Γβθ6. 8845. 
Ζεὺς πόντα ῥίζα (ΟτρᾺ ΥἹ 15) κῖ. 401 Ρά. --- ῥίζα ἴπ Ιοο 
φους Ζιθ26. 605 "ά, ν ὄρυζα ρ 580 "ὅδ. 

ῥιζῶν. πίνναι ἐρρίζωνται Ζιε15. 548 26. τὴν γὴν ἐπ᾽ ἄπειρον 
ἐρριζῶσθαι λέγυσιν Οβ18. 294 528. 

ἰζοφαΐγος ἡ ὕς Ζιθθ. 595 216. Ζμγ!. 662 014, 1ὅ. 
ίζωμα. θείων ἔκγονον ῥιζωμάτων (ΤἈθοάθοῦ ἤν 8) Πα. 
1255 387. 

848 09, ὅ. 6840 }11) τρέογιν ἰηδον τὰ θαλχττια. σελαΐχη, 
γαλεύς (σελαχωδη ΑΥ0), εἶδος γαλεῶν ΖΎβ1. 146}6. Ζιεῖ0. 
548514. ζ10. δθ5 25. Γ 298. 1529 516. τὸ δέρμα τραχύ, 
τὰ ἐν τῷ στόματι ῥαβὸία, πολὺ τὸ ἐραῖον, χολὴ πρὸς τῷ 
ἥπατι Ζμδ18. 6976. Ζιι81. 620 81 (οἴ 8. Π 600). εδ5. 
δὅ4011. β16. 5068 08. --- αἱ ῥῖναι, ὼ ὅσοις τῶν τοιύτων 
πολὺ τὸ ὑραῖον, παρατριβόμενα μόνον ἐχεύεται τὰ ὕπτια 
πρὸς τὰ ὕπτια Ζιεδ. 540 }11. τίκτει δίς, πότε. ὁ εἷς τόκος 
γίνεται περὶ ζ΄ ἢ η΄ Ζιεϊ0. 548 314. 11. 548 "9 ΑὐὉ. ζ11. 
568 420. ἐξαφιῶσι ᾧ ὁὀέχονται εἰς ἑαυτὰς τὲς νεοττύς, εὐὖ- 
θηνεῖ (ν} ἀσθενεῖ) ὁ αὐτὴς μάλιστα (μᾶλλον οἱ 5) μὲν ὁ 
γόνος ὁ ὕστερος Ζιζ10. 665 "26 8. 11. 566 422. τιῶν ἄλλων 
ζῴων παρὰ τὰς συγγενείας ἐθὲν ὦπται συνδυαζόμενον, δίνη 
ὁὲ δοκεῖ μόνη τῶτο ποιεῖν ἢ βατος Ζιζ11. 566 5271. ΖΎβΊ. 
1466. Μ 862. --- εὐημερεῖ ἐν τῷ φθινοπώρῳ μᾶλλον, 
μεταβάλλει τὴν χρόαν, καθαμμίζει ἑαυτήν, ϑγῃ ποιεῖ ἑαυτὴν 
ἄδηλον, ηυοπηοᾶο ρῥΐἶβε68 οδρίδι Ζιε10. 648 81δ. .837. 622 
418, 620 580, 81. (ϑαυδίίμα Ρ]η ΟαδΖϑθ βοδ)ῖρ, τίθθ ΤΒο- 
ταδθ. ἴθ ΟἿ 467. ϑᾳυδ]υβ βαπαίίπα Καὶ 488. ϑαυδίίηα 
νυ] ραγὶβ ΑΥ βυῃ ρΐδο 188. Εὶ ἀθ ρἷεε 867. Ε' 824, 118. 
Ἑτιηθυῖηθ δηθοὰ τηρὰ ρὲ 247. ϑασδ]υβ δηροὶυβ Οἰω. ΚαΖι 
88,20. ΚαΖμ 180, 158. ἰπ ἱποοτὶ τοὶ ΑΖ)1 147, 98. οὗ 
Βοβθ ἂν ΡΒ 804.) 

ῥινίον (μοῦ ῬΒτγα 211). ἐλεήμονές εἰσιν ὅσοι τὰ ῥινία ἄνωθεν 
διεξυσμένοι φΦ8. 808 584. 

ῥινόβατος, ῥινοβάτης, ἴοτιια οἵ οτίυβ Ζιζ 11. 568 328. 
Ζγβ1. 146 "6. (εἴ ΕἘὰὺ Οοἰαιμαο ρηγιοθαβδηυβ ῥ 108. 
ἄϑϑμθσς ἀθ δαυδὶ ἴῃ βαυδύθογαία, ΒΕ ἀθ ρίϑο 79. ΑΥ ΒΥΒΟΡΒ 
Ρἶθα 28. [ἰπι6-ταῖὶθ Ο 11 478. 51 450. Βα]6 στβίβοθαῖοβ Οσ. 
Κ' 145,1. 'ποῦ ἀαγὶ Βυϊαβιηοαὶ ρῥίβοοτι᾿ αὶ ἀδ ρίβε 12, 20. 
ἴῃ ἰηοοτῦ τοὶ ΑΖΙ1 148, 98.) 

δὲ ῥίον. ῥίῳ ὑλήεντι (Ηοτὰ ι 191) Ζιζ28. 518 ΒΩ. 
Ῥῖπαι. αἱ καλώμεναι ἱΡῖπαι μα18. 880 57, 
ῥιπίζειν, οἱ ἐν κινήσει ὄντες ὥσπερ ῥιπίζενται ὑπὸ τῷ πνεύ- 

μᾶτος πληθ. 961 528. ῥιπιζόμενοι σβέννυνται ταχέως (οἱ ἐν 
ποταμῷ Πόντῳ λίθοι) θ115. 841 581. 

ὦ ῥίπτειν, ῥιπτεῖν. τὰ ῥιπτύμενα πῶς κινεῖται Φθ10. 266 580, 

4 
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ῥικνῦσθαι. ἕντομα φθείρονται ἐρρικνωμένων τῶν μορίων Ζιε20.. 
558 .818. 

«- , 

ῥινῶν. ὅταν ῥινῶσι τὰς ἀπηρτημένας στολίδας τῶν ἀνδριάντων 
60 

261}18. ᾿δ8. 215514. οἵ θ10. 266528. Οβ6. 288 322. 
μα4. 842.39. Ζχκ2. 6991. μχϑ4. 858 825. πια] 8.900 28. 

ϑὲν πόρρω ῥιπτεῖται ἄνευ βιας πνευματικῆς Ζιη1. 586 217. 
τὰ βίᾳ ῥιπτώμενα ἄνω βάρη κατὰ σταθμὴν πάλιν φέρεται 
εἰς ταὐτό Οβ!ι4. 296}28. διὰ τί παύεται φερόμενα τὰ 
ῥιφέντα μχ 82. 858.518. ῥιπτεῖσθαι τὸν αὐτὸν τρόπον τῆς 
ἡίἵψεως Φθ5. 251 42. ῥῖψαι λίθον Ἠγ 1. 1114.519. ἐῖψαι 
ἑαυτὸν κατὰ τῶν κρημνῶν Ζιι41. 681 86. ἑίπτειν τὰ ὅπλα, 
τὴν ἀσπίδα Ἠγ1δ. 1119 380. ε8. 1129 }21. 4. 1180 518. 
ῥιπτεῖν τὰ σκέλη, δγὰ ὁρομικός Ῥαδ. 1861 025. (ῥίπτειν οὐ 
ῥιπτεῖν ΔῸ ΑΥ δἷπθ ἀϊβογί ποῖ νἱἀθηΐζαγ ἀβυγρατγῖ, οὐ αϑἰδα- 
ἶὰ5. αυϊάθπι ἐιπτεῖν.) 

ῥιπτιζόμενον τὸ πῦρ παδ5. 868 518. 
. - ε »» « Υ͂ “. νι φν , 
ἑϊς. (μυκτῆρα" οἱ μὲν ἀξιῶσιν ὕτως ὁλὴν τὴν ῥῖνα λέγεσθαι, 

οἱ δὲ ταύτην μὲν ῥῖνα, μυκτῆρα δὲ τὰ ἑκατέρωθεν τρή- 
ματα ΒΚ Απϑοὰ 108, 19. οἵ Αἱ] ΧΙΥ͂ 1702. ᾿ΐα υνὶνίβ ΗΙρ- 

ῬΟΟΓ βθύθι ἀἰδιίηρυΐῖ, γατὶὰβ Αὐ; 846 06 ῥίς δὲ μυκτήρ 5γπ.) 
ἀνθρώπυ ῥίς τοξοτῦυν ἰηΐον τὰ μέρια ταὐτὰ εἴδει Ζια1. 488 
417. προρώπυ μέρος τὸ μὲν ὃν τιῇῷ πνεύματι πόρος ῥίς" αἱ 
ἑῖνες ἔχυσιν εἴσω εἰς τὸν φάρυγγα πόρον τινὰ εἰς τὸν 
ἔξω ἀέρα" οἱ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν ῥῖνα πόροι Ζια11. 

Ρρρρ2 



668 ῥψ 1 

492 Ὁ5. κδ. 631 λ28. πιδά. 897 384,6. οΓ οἱ ὀχετοὶ τὴς 
ῥινός ΡΊαι Τίπι 18 Ὁ, οὗ 19 Ε. --- μετὰ τὴν ἕνα χείλη δύο: 
ὁ μὲν (κανθὸς) πρὸς τὴ ῥινί' αἱ ὀφρύες πρὸς τὴν ἑῖνα τὴν 

καμπυλότητ᾽ ἔχυσαι"᾽ οἱ τὰς ὀφρῦς ας βϑρυβ δία πρὸς 
τὴς ἑινός οἱ ἐπὶ τὴς κεφαλὰς προσπεφυκυίας χοντες τὰς 

τρίχας ἐπὶ τῇ μετώπυ κατὰ τὴν ῥῖνα ἀνελεύθεροι Ζιε11. 
492 "25. 9.491 028 (ΟΘαϊοη ΧΙΥ͂ 102), 16 (ἀπεῖρ. Οαγγϑὺ 
Ρ178 Βροκι). φ6. 812 ΡΩ1, 81. -- ἀναπνεέϊ αὶ ἐκπνεῖ ταύτη 
Ζιαιι. 492 56, αἱ ἧννες ὴ αἱ ἀκοαὶ λαμβανυσί τινὰς ἀπορ- 
ροίας κατὰ τὰς οἰκείας δυνάμεις πζτ. 887519. ἡ αἷμορ- 

ρϑὶς ἡ ἐν ταῖς ἑισίν, ἐκ ἡινῶν ῥύσις Ζιγ19. 521219., 80. 

Ζγα19. 121 δ1ο: διὰ τί οἱ κωφοὶ πάντες διὰ τῶν ἑνῶν 

θέγγονται" οἱ ἐνεοὶ λαλῶσι «διὰ τῶν ἑινῶν" ἔστιν ἡ ἣ διὰ τῶν 
ῥινῶν διάλεκτος γινομένη, ὅταν τὸ ἄνω τῆς ῥινὸς εἰς τὸν 
ἐρανον, ἧ συντέτρηται, κοῖλον γένηται πια 3. 899 "4, 2. 4 

899 “10, 18 (Οδϊϑη ἼΠΙ 212). 1γ14. 9081 (Θαἴθῃ ΧΥ͂Ι 
204). τὸ θερμὸν ἀνακλᾶται ἐπὶ τὰς δῖνας" παρὰ φύσιν τὴς 

ἐκτὸς κλάσεως φορᾶς γινομένης ἐπὶ τὰς ἕνας τῷ πνεύ- 
ματι" ὅταν ἐνταῦθα, προῖωνται, ἐντεῦθεν σπῶσι τῷ πνεύματι 

ῥοή. ῥοαί τε ΚΕ 
ιο ῥόθιος. 

ῥὲς 

Ῥοδόπη μα18. 85018. 
Ῥόδος Πβ10. 1211 }81. σϑ18 84. ἢ 288. 1621 486. περὶ 

“Ῥόδον παραβαλόντος ναυτικῦ στόλυ ΖΎΎΙ1. 168 381. πὼς 
ἐν Ῥόδω ἡ δημοκρατία μετέβαλε Πε8. 1803 "88, 82. δ. 
1804 527. Τληπόλεμος κείμενος ἐν Ῥόδῳ 596. 1016 41. 
--- Ῥόδιοι. Ῥοδίων πολιτεία ἢ 528. 'Ρόδιοι οἱ μετὰ Τλη- 
πολέμυ θ101. 840 428. ᾿Αριστοτέλης 'Ῥόδιος, Μέμνων Ῥ,, 
᾿Αντιμένης Ῥ. οβ᾽848 585, 1351}1, 1852 Ρ26. 

δῖναι κά. 896 528. 
πνεῦμα ἐνειλείμενον ἐν τῇ γῇ ὅταν κόπτηται μετὰ 

ῥοθώ: βίας κ4. 896 .514. 

“- 

ῥοιά, οὗ ῥο. 1. Ἄτθοτ. ῥοιαί (Βοπ ἡ 118) χθ.401 871. τῆς ἑοιὰς 
ὁ καρπὸς κατ᾽ ἀρχὰς γίνεται λευκός χδ. 198.321. αἱ ῥοιαὶ 

πὼς βελτιῶνται φταῖ. 821 886. οΥ Βδπι ῥγοῦ ἱπϑὰ ρῥ 826, 
38. (Ρυπῖοα διδπδίαμῃ ἢ), ΕὟΘΔΒ 79. Μβηρκαν οὶ 19. μοάϊε 
ἡ ῥοϊδηά ἨδΙάτοίοι 64.) ---- 2. (τυοῦαβ. τῶν ῥοιῶν οἱ χυλοί 
φταῦ. 820 481, 39. ἐκ ο ῥοιᾶς ὀξωδυς καλὰ δένδρα προβαί- 
νυσιν ᾧταβ. 821 85. ῥοιαὶ μῆλα τιθέμενα εἰς χύτρας 

πχϑ. 928 ν5 5. (Βοάϊο τὰ δοθα, 
οἷον αἱ ῥῖνες, ὦ αἱ ὑστέραι τὸ σπέρμα, πιδ4. 8971 56, 8. 0 ῥοιζ εἴν. οἱ κτένες ῥοιζῶσιν Ζιὸδϑ. 535 Ῥ7. 
Ζικῶ. 684 "856 (οβ6 ᾿Ὸγ οτγὰ 112). ὁ ὀφθαλμὸς τριφϑεὶς 
πλείω λαμβάνει θερμότητα τῆς ἐν τῇ ὁνί πλα1. 851 "8. 
λγ8. 962,80, εἴ 2.961 580. ὁ πταρμὸς διὰ ταύτης γί- 
νετάι, κἀν τις αὐτὴν τὴν ἕνα τρίψη παύεται ὁ πταρμός" 
τὸ περὶ τὸν πταρνύμενον τόπον εἶναι τῆς δινος. κοινωνίαν τῷ 45 
πνεύμονι. δυλοῖ ἡ ἀναπνοὴ κοινὴ ὅσα" διὰ τί πτερῷ τὰς 
ῥῖνας κνήσαντες πτάρνηνται Ζια 11. 4927. πλαὶ. 9513. 
λγ8. 962."80. 1.961 17. λεβ. 965 326. τὰ δίποδα (ἔμ- 
βρνα) συγκεκαμμένα, ῥῖνα μὲν μετὰ τῶν γονάτων (ἔχει) 

ῥοῖζ ος. ἐοῖζον αὶ πολοὺν ἦχον ἀφιᾶσι καὶ ψόφον Οἱ ἀνδριάντες 
ῥινυΐμενοι) ακ8023 389. πολλῷ ῥοίζῳ φερόμενον τὸν κλύδωνα 
προσβάλλειν θ180. 848 58. 

ῥοικό ς. τὸ ῥοικὸν καμπυλότης ἐν τῷ σκέλει τι81. 181 588, 
οὔ ῥαιβός. 

ῥόμβος. ὅσῳ ἂν ὀξύτερος γένηται ὁ ἐόωβος μχ38. 854016, 
8δὅ 8ὅ. 

ῥόπαλον. Πειθόλαος τὴν παάραλον ῥόπαλον τῷ δήμι ἐκάλει 
ΡΎ10. 1411518. 

Ζιηδ. δ86 δῳ, ---- ῥινὸς δια φοραὶ τί σημαίνωσιν φ6. 811528- 30 ῥοπή. 1. ἱπο] πϑίῖο ἀθοσθῦμι. βάρος τό τε ὁποσηνῶν ἔχον ῥ βο- 
νά, ἐὶς παρεχβεβηκνῖα τὴν εὐθύτητα τὴν καλλίστην πρὸς 
τὸ γρυπὸν ἢ τὸ σιμόν Πεϑ9. 1809 528. ἐἢὶς σιμή νοὶ] τὸ 
σιμόν, υιϑἰ ταῦ πὶ ΘΧΘρ απ τῷ συνόλυν ἐξ ὺ ἧς ὺ εἴδως, εἴ 

σιμός. -- 'Βράκλειτος εἴρηκεν (Ηεγβοὶ ἤν 26), ὡς εἰ πάντα 
τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ἧἥννες ἂν ὃ διαγνοῖεν αιδ. 448 824, ---- 86 

ἀλλ᾽ ἥ γε ὄρνις ὥστε μηθὲν ἂν εἰπεῖν ἔχειν ἕνας Ζμβιθ. 
8659 Ῥά, 18 (εἴ Ζιη8. ὅ86 2 οἵ βαρτϑ μυκτήρ Ρ411"ὲ11-28. 
Ε 284, 69. Μ.486). ἡ ὕαινα τὴν ὑπνοποιὸν χεῖρα προσέθηκε 
τὴ ῥινὶ (ἀνθρώπου) 880. 1588 "16. τῷ προστεθῆναι ταῖς 

ῥισὶν ἀπέρχεται τὸ δαιμόνιον θ166. 846526 Βθοΐκῃι. ᾿ μυκτήρ. 40 
ἐΐψ. ἐν ταῖς ἡιψιν πιεθ. 911 νά, πρὸς εὐθεῖαν προσπίπτυσι τὴν 

τῷ ῥιπὸς γραμμήν πιεθ. 911}11 (Ἰωοῦ Ῥὰγ 114). 
ἑῖψις, ἀαῦ Φη2. 248.520, 244 521. οἵ θ5. 251 58. ἡίψεως 

ταχυτής μα. 842 52, 6, 7. ποιεῖν ἡῖψιν μαά. 843"21 (ῥ(- 
ψιν ΒΚ). μχϑ84. 868 427. --- ῥῖψις τὸ σπέρματος πλ]1. 45 
954 81. 

ἑοαά, ἑόα (μοῦ Ῥιοὶ 76). αἱ οἰνώδεις ἑοαί καλιήμεναι πιθ48. 
922 49. ἔνια ἄνθος ἔχοντα ἄκαρπα ἐστιν, οἷον ῥοα πκϑ. 928 
514. οὗ ῥοιά. 

οάς. νὶ ῥοάδες ἰχθύες (ῥυἀδες ΒΚ) Ζιε11. 548 "14. 
Ροδανός μα18. 851 8106, 18. 
ἑοδιακός. αἱ ἑοδιακαὶ χυτεῖδες ἐκ τίνων σύγκεινται 105. 

100. 1494 42, 86, 149551. 

ῥόδινον μῦρον πιγΎ11. 909 54. 
ἑοδοδακτυλος ἠὼς μᾶλλον ἡ φοινικοδάκτυλος ΡΎ 2. 140 86 

519, 

ῥόδον. ῥόδων ὀσμαί ΗγΎ18. 1118 510. ἑδδων αἱ εὐωδίαι ποῖαι 
πιγ 11. 909 38. κηῖ. 9ὅ05816. τῶν ἐόδων ὧν ὁ ὀμφαλὸς 
τραχύς, λεῖος Υ ΒΌργα Ρ δ18 δῦ. τὸ ΤᾺ φύσει. ἀκανθῶ- 

δὲς πιβ8. 901 322. τὰ τῶν ῥόδων Φ 
νεται λευκά χδ. 196 "32. (Βοβδ6 τὰ ΒΡ ΥὯΓ.) 

πὴν ἃ τὸ ἔχον ὑπεροχὴν ῥοπῆς ΜΙ1. 1062 529, μεῖζον γί- 
νεσθαι τὸ μέγεθος τὴς ῥοπῆς ὑπὸ τῷ αὐτῷ βαάρυς ΑΧΙ. 849 
588. ἔχειν ῥοπὴν μέχρι τὸ μέσυ Οβι4. 2391.528,}7. θάτ- 
τόνος τυγχάνειν φορᾶς τῆς οἰκείας ῥοπῆς Οβι. 284 325. 
Ἰμάθ ὑγβηβέογῦ, προστιθέμενον (τὸ μέσον ἐν τῇ πολιτείᾳ 
πρὸς βάτερον μέρος) ποιεῖ ῥοπὴν ὼ κωλύει γίνεσθαι τὰς 
ἐναντίας ὑπερβολάς Πδ11. 1295 8338. ἢ ΓΤ ικρὰ ἐνίοτε 

ῥοπὴ. αἰτία γίνεται Ζγὸ2. 1601 “12. εὔσημον ποιειν τὴν ῥοπήν, 

“μικρᾶς δεῖσθαι ῥοπῆς. μικρᾶς εἶναι ῥοπῆς πκς 26. ϑ42 088. 

α171. 861 85]. αν1ὅ. 478 816. 9. 414}81. ἰ ποιεῖ ῥοπὴν 

τὴς ζωῆς Ηα11. 1100 "25. ποιεῖ τὴν ῥοπὴν τῷ βέλεσθαι 
γεη12. 1240 519. --- ἰὰ αυοὰ ἔδοϊῦ ἱποϊπαιοπ τα ἀδογβατι, 
16 βάρος χϑ. 880 518, 16 (00]} 218) 6847 422. Υἷβ ρτὰ- 
υἱεδείϑ, διὰ τὴν ἑοπὴν παύεται φερόμενα, ἐὰν κρείττων ἧ 

τῆς ἰσχύος τὴς ῥιψάσης μχϑ82. 858 51 (ῇ ῥέπειν αχϑ8. 
8δὅ 521). -- 3. υηΐνογβα ἰηδὶΐα Δἰϊσαΐ τοὶ νὶἱϑ τρονθαϊ. 
ταὶς ἐνεργείαις (ἴμε τῷ βαρέος ὺ τῷ κύφυ) ὀνόματα καὶ 
κεῖται, πλὴν εἴ τις οἷοιτο τὴν ἑοπὴν εἶναι τοιᾶτον Οὐ. 801 

588. ῥοπὴν ἔχειν βάρυς ἢ κυφότητος ΟΥὙ 2. 801 522, 34. 
8. 805 .425. Φὸ 8. 216 .818. ἅπαντα δεῖται τῆς «ἐναντίας 

ῥοπῆς. ἵνα τυγχάνῃ τῷ μετρίυ Ζμβτ. 652}17. ὑπὸ μιᾶς 
ῥοπῆς ὀτρυνομένων. ἁπάντων κβθ. 8399 Ὶ, -- ἰηάθ ἴτϑῃβ- 

ἔογίαν, διὰ τὸ ἑοπὴν ἔχειν (σαῦρογο) τὴν γωνίαν τὴν τὸ μεῖ- : 
ζονος κύκλυ πρὸς τὴν τὸ ἐλάττονος μχϑ8. 8δ1 588. οὕ νεύειν. 
- 8. ταθίΆ ΡΒ, 14 δύναμις. ἔχει τι μεγάλην ῥοπὴν πρὸς 
τὸν βίον, εἰς πίστιν͵ πρὸς τὴν νίκην Ἠα]. 1094 228. 1. 1098 

"6. Οβι. 284 51. ρ9. 1429 "δ. ἔχειν βρῖθος ὼ ἑοπὴν πρὸς 
τὸν βίον Ηα11. 1101 529. ῥοπήν ἔχειν ἃ δύναμιν πρὲς ἀρε- 
τήν ἯκΙ. 1112.528. 

λα κατ᾽ ἀρχὰς γί- 60 ῥὃς. πυκινὸν ῥόον (Επιροὰ 856) ανῖ. 418 Ῥ22, --- ῥὰς, ἀοῖ 
πκγῦ. 982810. ὅτε ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ἠόνα ποιήσειεν ὁ ῥϑς, 



ῥοφεῖν 

. τὸ ὄπισθεν λίμνη ἐγίγνετο μα 4. 858 410. ---- πιοάϊο, νενο- 
σηκὸς τῶτο τὸ αἷμα (τὸ τῶν καταμηιίων) καλεῖται ῥὰς 
Ζιγ19. 521 3528. ΑΝ 

ῥοφεῖν. τὸ τελευταῖον ῥοφήσασα (ἡ Χάρυβδις) ξηρὰν ποιήσει 
πάμπαν μβ8. 856 }15. 

ἐόφημα. τὸ ῥόφημα ἐν αὐτῷ σῶμα ἔχει πκὸϑ. 988 "84. 
ποῖα δεὶ ῥοφήματα προσφέρεσθαι τὸν πυρέττοντα παϑ1. 
868 Ῥθ. οὗ 50. 865 888. 

ἑέφησις. ἕψεσθαι πρὸς ῥόφησιν, ἀϊδὺ πρὸς ἐδωδήν μὸ 8. 
881 82. 

ἑοώδης. ἐν ῥοώδεσι (πετρώδεσι οἱ 681) ἢ βαθέσι τόποις 
(τόποις οτι ῬΙΚ) Ζιι87. 621 416 ('νἱάθπίαν τόποι ῥοώδεις 
Ἰοοὶ 6886 βαν 8 ἰγγῖραϊ, ἀο8 δχθῃρὶο Οδἰβὶ, αυἱ πυρετὺς 
ῥρώδεις ἴδ ψαὶϊξ ἱπιογρταίδθιβ, ἰοῦ Παθηῦθβ ἀΐσογθ᾽ 8 
ΤΒΘορΆγ ΙΥ̓͂ 201). ὅπυν ἡ θάλαττα ῥοώδης ἢ ἡ χυίρα σομφὴ 
ΜΝ ᾧ ὕπαντρος μββ. 866.52ὅ. . 

ῥύαξ. ὁ ἐν τὴ Αἴτνη ῥναξ 688. 888 17 (εἴ Ἠυπιδοϊὰϊ ΚοΒ- 
πιοϑ 1 451). --- ὃ δελφὶς ἐκ ἔχει ὥσπερ τὰ τετράποδα 
ἐπιφανεῖς θηλάς, ἀλλ᾽ οἷον ῥύακας δύο, ἐξ ὧν τὸ γάλα ῥεῖ 
Ζιβι8. 564.»24 Αὐδ. , 

ἑνάς. τῷ σώματος ῥυάδος (Υ 1 ῥυώδυς) ᾧ μανῦ γενομένυ 
Ζμγδ. 668 "1 Τιδηρκ. θρὶξ ῥνάς (ν] φυαδα) πιθ8. 898 
482, 33, 80. ν θρίξ Ρ 384}10. - οἱ ῥυάδες ἰχθύες (Υ1 ῥοά- 
δες, ῥυαλῶν), ὀσφραίνονται ταχύ, τῷ θέρϑε τίκτυσι Ζιὸ 8. 
584 Δ21, 29. Ε11. 543 014. ζ17. 57011. οἱ πλεῖστοι τῶν 
ῥνάδων εἰς τὸν Πόντον ἐμβαάλλυσι τῷ ἔαρος αὶ θερίζυσι, 
πότε κομίζονται ἡ ἡσυχαζυσι Ζιθ18. 598 328, Ῥ22 ΑὐΡ. 
ἐδρίατα Ζιὸ 8. 684 "8. 618. 698 Ρ29. ῥυαόδες, ἀϊβῦ ἀγελαῖοι 
Ζιθι8. 598 388. οἵ ΜΏ287. (τϑυζὶ ΑἸθογῖο, σιγδᾶθβθ ΤΒο- 
τπ86, 8ο]  ατίογαπι σ6πὰδ νοὶ ἐαβδηθατι ρθηυθ αᾶΖαθ, Ββρδυδὶ 
το] ραἰβηῦθϑ ϑοδὶῖρ. οὗ ἄθϑῃ ἀ6 δαυδὺ}} 258 οἵ 1068. “ρΙ8668 
ταϊρτδίοσι!, ργδθοῖραθ ἢ 4] ηποϊαῃηϊβ ἢ Ῥοηύαπι ρστοβαῦλπι 
πταταὶρτδῦδην 5.1 470, 11 485. ἰδὲ 110 ρἷβο 89. ᾿ 

ῥύβδην. ἐὰν ἐκπετασθῶσιν οἱ κηφῆνες, προσφέρονται ῥυ )βδὴν 
ἄνω πρὸς τὸν ἐρανόν Ζιι40. 624 524 Αὐϑ. Ἐν ΜΟΝΝ 

ἐύγχος. α- ανίατπι. τϑίδσθασ ἰμίον τὰ σκληρὰ ἢ γεώδη τὴν 
μορφήν, σύνεγγυς κατὰ τὴν ἁφὴν τοῖς ὀστοῖς Ζγβθ. 148 
415, οὕ 145831. Ζμβϑ. 6554. οΥ Ζιγϑ. δ17 48. οἱ ὄρνιθες 
ἔχασιν ἐν τῇ κεφαλὴ περιττὴν καὶ ἴδιον τὴν τῷ ῥύγχυς φύσιν, 
τῶτο ἀντὶ χειλῶν ὦ ὀδόντων, ἀντὶ σιωγένων, τοῖς ὄρνισιν 
ἐστι τὸ καλύμενον ῥύγχος στόμα Ζμδ12. 692 016,18. 
71. 662 584. β16. 6596. ΖΙβ12. 5048321. --- τὸ ῥύγχος 
τῶν ὀρνίθων. ῥύγχος ὀρνιθῶδες, ῥύγχας σχληρότης ἢ μέγεθος 
Ζμβϑ. 6565}ά. 16. 659}26. ὁ12. 694 526. στενὸν διὰ τὴν 
μικρότητα τῆς κεφαλῆς" ὀστῶδες, ὄστινον, ὅπως ἢ χρήσιμον 
πρός τε τὴν ἀλκὴν ᾧὶ διὰ τὴν τροφήν Ζμβ16. 659 δ11, 
248-26, 10, 22. δ12. 692}18. ἐν. τῷ ῥυγχει οἱ πόροι 
τὴς ὀσφρήσεως, τὰ ἄκρα τῷ ῥύγχυς Ζιβι2. 504 522. Ζμβ 
186. 65912. γὙΥ1. 602516δ. --- ὀιαφέρει τὰ ῥύγχη κατὰ 
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ῥύπτειν 669 

Ζιγ9. 511218. ὑπόχλωρον, φοινικῶν, ἠργμένον ἐκ τῆς κε- 
ψαλῆς φοινικῶν Ζιι14. 616418. 19. 617 817. 272. 1521 

488. -- μείζω γίνονται ᾧὶ τὰ ῥύγχη τῶν ὀρνίθων γηρα-- 
σκόντων, γηράσκασι τοῖς ἀετοῖς τὸ ῥύγχος αὐξάνεται τὸ 
ἄνω γαμψύμενον ἀεὶ μᾶλλον Ζιγ11. 518 "84. ι82. 619 217 
(οἴ ὁ ᾽Αρ. φησὶ τῷ ἀετῷ γηράσκοντι τὸ ῥύγχος αὐαίνεσθαι 
ὦ γαμψῆσθαι Απλὶρ Οανγϑὺ ῥ 92 Βθοκηι). ἡ τοῖς ῥυύγχεσι 
πρὸς ἄλληλα κοινωνία Ζγγθ. 156 "80, ν Βυρτα κόραξ ρῥ 404 
Ῥ, τοῖς ῥύγχεσι τιτρώσκειν, ἐξέλικειν θ19. 886 414. 7, 881 
418. --- ὦ. τῶν τετραπόδιυν ᾧ ζῳοτόκων ὅσα μὲν ἔχει προ- 
μήκεις εἰς στενὸν ἀπηγμένας τὰς σιαγόνας τὸ καλύμενον 
ῥύγχος Ζμβ16. 668 580. ῥιζοφάγον μάλιστα ἡ ὕς τῶν 
ψων διὰ τὸ εὖ πεφυκέναι τὸ ῥύγχος πρὸς τὴν ἐργασίαν 

ταύτην Ζιθθ. 595 318. ὁ δελφὶς ὑπερέχων τὸ ῥύγχος Ζιζ12. 
866 15. θ2. 689 "11. --- ς. ὁ ὄφις ὁ θαλάττιος εἰς τὴν 
ἄμμον καταδύεται ταχὺ τῷ ῥύγχει διατρυπήσας Ζιι87. 
621 55. --- ἀ. ρἰϑαίαπι. (ἔνια) περιφερῆ καὶ λεπτὴν ἔχοντα 
τὴν τῷ ῥύγχους φύσιν Ζμδ18. 696 088. (ὁ ξιφίας ἔχει) τῷ 
ἐνγχως τὸ μὲν ὑποκάτω μικρόν, τὸ δὲ καθύπερθεν ὀστῶδες 
μέγα, ἴσον τῷ ὅλῳ αὐτῷ μεγέθει 806. 1580 418. 

ῥυθμίζ εἰν. τὸ σχηματιζόμενον αὶ ῥυθμιζέμενον Φη8. 2459. 
οὗ Ογϑ. 806 "18. πνϑ. 485 2. ἐν δυσὶ τετραχόρδοις ῥυθμί- 
ζεται τὰ (τὰ ὠρανθ) μέρη ἢ 48. 1488 39. --- ὦ χρῶνται 
τοῖς ἐναντίοις, ἐὰν μὴ ῥυθμίση τις (ἰ 86 δοτιπι Ββῃξθηίδβ ἴῃ 
ἰαϑέδῃλ ἔογπιδτα τοᾶθρογῦ) ΜλΙ0. 1075 "12 ΒΖ. 

ῥυθμός, ἀἰδὺ ἁρμονία, μέλος, μέτρον πο1. 1441 422, 28,086. 
θ.1449}29. τῷ ῥυθμῷ μιμεῖται χωρὶς ὡρμονίας ἡ ὀρχη- 
στική πο]. 1441 828. νοοῖβ ἀϊδιϊηρυϊαν μέγεθος ἁρμονία 
ῥνθμος Ῥγ1. 1408 81. πᾶς ῥυθμὸς ὡρισμένη μετρεῖται 
κινήσει πε16. 882 "2. ὁ τῷ σχήματος τὴς λέξεως ἀριθμὸς 
ῥυθμός ἐστιν ῬΎΒ. 1408 "29. τίνες ἑυθμοὶ ποιῶσι τὴν λέξιν 
εὔρυθμον Ῥγβ. 1409 428. τὸ ὑποκείμενον ἐν ῥυθμοῖς βάσις 
ἢ συλλαβή Μν!1. 10871}80. Πβδ. 1268 086. τὰ μέτρα 
μόρια τῶν ῥυθμῶν ἐστί ποά. 1448 21, διὰ τί τοῖς ῥυθμοῖς 
χαίρομεν πιθ88. 920 "29, 88. κατὰ φύσιν ὁ ῥυθμὸς ποά. 
14489}21. οἱ ῥυθμοὶ ὁμοιώματα τῶν ἡθῶν πιθ29. 920 48. 
Πθ5. 1840519. ποῖον ἑκάστη τῶν ῥυθμῶν ἦθος (νοϊαυιὶ 
ἀδοιγ]δ, ἰδιηθὲ 481} ἀϊδιϊηραϊζας ῬΎ 8. 1408 82 8η4. Πθὅ. 
1840}8, τίσι ῥυθμοῖς χρηστέον ΠΡῚ1. οἱ πολλοὶ ἄδοντες 
μᾶλλον σωζυσι τὸν ῥυθμὸν ἣ οἱ ὀλίγοι πιθ2 2. 919 386. 45. 
922.381. οἱ ἐν τῷ βαρυτέρῳ (] βραδυτέρῳ) ῥυθμῷ πλημ- 
μελῶντες καταδηλοι μᾶλλον πιθ21. 919 3481. --- ἀναθήματα 
ὁμοίας ἔχοντα τις ῥυθμὲς τῶν γραμμάτων θ188. 848 "24. 
θόλοι περισσοὶς τοῖς ῥυθμοῖς κατεξεσμένοι θ100. 888 "14 
ῥυθμῷ διαφέρειν (Ῥόπιοογ) ξ2. 975.}29 (οὔ ῥυσμός). ἡ 
φύσις ἅμα τοῖς αἰσθητοῖς πάθεσι τὸν ῥυθμὸν ἀποδίδωσι πνϑ. 
485 "9. 

ῥύμη. ὅπως μήτε κώπης μήτε τῆς ῥύμης τὴς ἁλιζόος ἀφί- 
κηται ὁ ψόφος Ζιδδ. 538"19. ὁ ἄνθρωπος τὸς πόρως εὐρεῖς 

, , », δ ᾿ - «.«ε ᾽ 
τὰς χρήσεις ἢ τὰς βοηθείας ἢ τὸς βίυς Ζμγ1. 662 58ὅ. ξ0 ἔχει, δι ὧν τὸ πνεῦμα ἡ ἡ ῥύμη εἰσέρχεται πλγ10. 982}10. 
ὁ12. 698511. μεγάλα ἢὶ σκληρά, ἰσχυρὸν ᾧ σκληρόν θ19. 
886310. ΖΜΩΎΙ. 6627. μακρὸν Ζια]. 486}10. ι24. 617 
"45. Ζμδι3. 698518. βραχύ Ζια1. 486 10. μακρὸν ἢ 
λεπτόν Ζιι14. 616.318. 21. 617 8217 οὔ Υ]. πλατὺ ὶ μακρόν 
Ζιθ8. 6598.}8. πλατύ, εὐθύ Ζμγ1. 66212. δ12. 693515, δ6 

ἑἐνμμα. ὕδωρ τι ὅτω νιτρῶδες, ὥστε τὰ ἱμάτια ὑδενὸς ἑτέρη 
ῥύμματος προσδεῖσθαι θ68. 884 582. οὔ Απὸρ Οατγαὶ δὰ 
Βοϑοκαι 215. 

ῥυπαίνυσι τὸ μακάριον Ἠαϑ. 1099 "2 (οἵ λυμαίνεσθαι α11. 
1100 528). μεταφορὰ ῥυπαινόντων Ῥγῶ. 1405 525. 

11,12. γαμψόν, γλαφυρόν, τὰ ἄκρα τῷ ῥύνχες κεχα- ῥυπαρός. βίος δυλοπρεπὴς ὼ ἑυπαρός αρῖ. 1251 "18. 
ραγμένα (εἴ τὸ ῥύγχος οἷον ὁρμιὰ ὃ τὸ ἀγκιστρον), τὸ 
ἄνω γαμψέμενον ΖμγΎ1. 662 "2, 8,15. δ 12. 608 "12, 28. 

ὕπος. ὁ ἐν τοῖς σι ῥύπος πικρός, γλυκύς πλβᾷ. 96018. 
228. 1519 840. 264. 1520 888. 

Ζι82. 619511. ὀξύ 216. 162118. ἄλλον τρόπον χρή- ῥύπτειν. πικρὰ ἅτως ἡ λίμνη ὼ ἀλμυρά. ὥστε τὰ ἱμάτια 
σιμον Ζμγ!. 66211. Υ] χαλεπόν Ζιι21. 617 527. --- τοῖς 60 ῥύπτειν μβ8. 859 522. πλύνει τὸ γλυκύ, ῥύπτει τὸ πικρόν 
δέρμασι συνακολυθεῖ (ἡ τὸ ῥύγχυς χρόα) χθ. 191 }20. οἵ πκγ40. 985 ν8ὅ. 



6τὸ ῥυ ττικός 

ῥυπτικός, πλυντικὸν ἢ ῥυπτικὸν ἐγχύμυ ξηρότητος αιδ. 448 
41, οὗ ,ἾὟΥΙ]. 878 δ ια 89. 908 529, κγά0. 985 "871. 

ῥύσις. ἀνωτέ ω δεῖ τὴν πηγὴν εἶναι τῆς ῥύσεως" εἰς τὸ κοι- 
λότατον ἡ ῥύσις, μβι. 8ὅ8 θΩ7, 3. 855}17. εἴσω γίγνεται 
πάλιν ἡ ἢ ῥύσις, ὥσπερ ἄμπωτις μββ8. 8366519. ἡ τῶν φλε- 
βῶν ῥύτις διὰ παντὸς τῷ σώματος Ζμγδ. 668811. β1. 
6418. ἡ τῶν καταμηνίων ἑνσις, ἑύτσις αἵματος Ζγα 19. 

Τ2Ί1 421, ὃδ1. 164 58. Ζιζ 18. 518.810. 499. 1559 385. 

γίγνεται ἐκ τῶν ἑινῶν ἑύσις αἵματος Ζγα 19. 121 418. 

Ζιγ19. δ21.280. πιῶ. 891816. προΐεσθαι αἴματος ῥύσιν 
Ζιζι8. 5718 .210. πιῶ. 891 "16. --- ἔστι πνεῦμα, ἑύσις συν- 
εχὴς ἐπὶ μῆκος ἀέρος μὸ 9. 881 429. ἡ φωνὴ ῥνσις τίς ἐστι 

πια45. 904 428. ᾿ στηριγμός ἐστι χωρὶς φορᾶς προμήκης 

σάλπη 

ἑυτίς. ἡ κάμψις (τῷ δέρματος) ἑυτίς ἐττιν πκδτ. 986}19. 
βυτός. ὕδατα ἑυτα, ΟΡΡ στάσιμα μβ!1. 858 "19. 
ῥυώδης νυνὶ (ῥνάς ΒΚ) Ζμγδ. 608 "7. 
ῥωγμύ. ἀκρίδες, ἐχτίκτυσιν ἐν ῥωγμαῖς Ζιε28. 556 85. ὁρυο- 

κολάπτης ἀμύγϑαλον εἰς ῥωγμὴν ξύλιν ἐνθεὶς διέκοψε Ζιϑ. 
014}15, 

ἑωμαλέοι ὦμοι φὅ. 809. ὑ21. 
ῥωμαλεῶν. τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἧττον ῥωμαλεύμενα φῦ. 

809 582. 
΄ἷ - ΄, 

ιὸ ῥώμη. ὑκ ἔτι γίγνεται τῷ κάπρῳ ἐπίδοσις ὠὸὲξ ῥυμη Ζιε] 4. 
846 89. 

Ῥώμη. ἐν τῇ Ῥώμη φταῖ. 8217 (οἵ Νιο Ῥδπιδβο Ρ 103). 
ἁλῶναι Ῥώμην ὑπὸ Κελτῶν δῆλός ἐστιν ἀκηκουὶς ᾿Αριστο- 

ἔκτασις ἢ οἷον ἄστρα ῥύσις (ῥῦσις ΒΚ) κά. 895 8. τέλης ἔ 568. 1511 "16. 
ἐυτ μό ς. νοσοθαυϊαῃ Πεπιοογίζθαμῃ (οὗ Ποπιοοσ δὰ Μαυ]]δοῖ 15 ῥώννυ σθαι. Νέστωρ εἰκότως ἔρρωται τῷ γήρᾳ, ΟΡΡ ἐκλελυ- 

Ρ 182-185), ἰᾳ σχῆμα ΜΑ4. 985106 ΒΖ. η2. 1042 "14. μένος τῷ σώματι Ε112.1506 "26. ὅτος ἔρρωται τῷ σω- 
ψα;. 404 57 Ὑτάϊᾳ. ματι, ἐγὼ δ᾽ ἀρρωστῶν τυγχάνω 25. τ485 526. μάλιστα 

ῥυσός. δέρμα ῥυτέν πκϑιο. 981.510, 2, τῶν ὀμμάτων (εοπὶ ἐρρώμεθα πρὸς τὸ μηδαμὴ μηδὲν εἶξαι φδ. 809 286. ἔρρωσο 
σκληρόδερμα) πλαϊά. 958 082. ρ!. 1421 6. ἐρρωμένος τράχηλος φ8. 807 386. φωνὴ ἐρρω- 

ῥυσῶν. συμπιπτόντων (τῶν ὄγκων) ῥυσῶται τὸ πέριξ ὁέρμα τ μένη, οΡρ ἀνειμένη ἢ ἀσθενής Φ3. 801 548,24. ἐνύπνια 
πκδ0. 931 49, ἐρρωμένα. ̓ ΘΡΡ τεταραγμένα ἐνϑ. 461 822, 21. -- ἐρρω- 

ῥυτιδῦν. τὸ θερμὸν ὕδωρ ἐἡυτιδοὶ πκδΊ. 986 "10. ὥσπερ τὸ μένως τὲς ἐν τοῖς γυμνασίοις ὑπομένων πόνως ρ86. 1441 
ἄλλο δέρμα, Ὄ τὸ τῇ ὄμματος ἑυτιδῦται γηρατκεησιν Ζγειϊ. 486. 
180 382, 80. ἐὰν ἀπὸ τῆς ἡναΐθα τὸ δέρμα ἐφελκόμενον ὥπος ναυτικός θι85. 844 819. 

πολὺν χρόνον μένῃ ἐρρυτιδωμένον͵ παλαιὸν τὸ ζῷον Ζιζ35. 45 Ῥωσίων σκόπελος σθ18 "8. 238. 1521 Ῥ22. τὰ Ῥωσια ὄρη 
518 59. 7288. 1521}12. σθ78 519 (εἴ Ταυρόσια). 

ἦν τιδώδης. μέτωπον ῥυτιδῶδες, ορρ λεῖον" τὰ ἐντιδωδη τῶν Ῥωσός, Ῥωσσό ς. ἐν τῷ Ἰσσικῷ κόλπῳ ἡ περὶ Ῥωσσύν 
προσώπων φ8. 801 "ά, 808 38. κατωθϑεν τῶν μυκτήρων ἔγ- σϑ18511. περὶ Ρωσόν Ε238.1621 Ρ10. 
κοιλον γίνεται ὦ ἐντιδιῦϑες Ζιθ24. 604 528. 

Σ, 
σ. ἡμίφωνον τὸ μετὰ προτβολῆς ἔχον “φωνὴν ἀκυστήν, οἷον τὸ 80 

σ ἢ τὸ Ρ, ποῦο. 1466 098, το ὀνόματα ὅσα τελευτὰ εἰς 

τὸ σ καὶ ὅσα ἐκ τύτυ σύγκειται πο21. 1458 "17, 9 ΥῊΙ. 
εἴ σίγμα. 

σαθέριον ΟΙ σαθριον) τείοσίαν ΠῚ τὰ τετράποδα, ποιεῖται 
τὴν τροφὴν περὶ λίμνας ᾧ ποταμύς Ζιθδ. 594 081 Αὐῦ. 86 
(ϑαϊμγίαπι ΤΒοιλδ6, βαύμογίατπι αδΖαο ὅ08]1ρ. Ζί Ὀ6}1Π1π Αὐρ 
ΝΊρΒο. Ο1] 465. [μιύτοο]α 2 ῬΑ}188 ϑρίοι!θρ Ζ00] ΧΙΥ͂ 42, 
ΒοΒγοθον 51 607. 8. ΟΥ. Καὶ 814, 4. ἰη καστωρ δι 58,29. σάλαξ, τὸ τῶν μεταλλέων κόσκινον 241. 1528 "17. 
εΥ̓ ΑΖΙΙ 10,26. ) Σάλαρος Πριηνεὺς Βίαντι ἐφιλονείκει Ε 68. 1486 "88. 

σαθρός. τῶν φωνῶν τίνες εἰσὶ σαθραὶ ᾧὶ παρερρυηκυῖαι ακϑ04 Ὁ σαλεύειν. Ἰηΐτ, σαλεύει ὁ Τάρταρος), Βα κινεῖται ἄνω Ἂ 
482. - κάτω μβ2. 85648. ᾧ δ μάλιστα ἐμπίπτει σὲ τῷ καταβαϊ- 

σαθρῶς ἱδρυμένος τις Πα11. 1100 "7, γοντος σῶμα) ὸ σαλεύει, τῶτο παρέχει τὸν πόνον πε 4. 888 
σαίνειν. κύνες σαίνασι τὰς ἀφικνυμένως ὥσπερ τὸς συνηθε- 488. -- ῬΆΒΒ, ἡ κνήμη σαλεύεται πε24. 888 584. σαλευό- 

στάτυς θ109. 840 "ὅ. --- ἀληθὴ τὰ λεγόμενα ὼ σαίνει τὴν μένον τὸ ξύλυ τὸ ἄκρον κωλύει φέρειν μχ26. 8511. 31. 
ψυχὴν Μνϑ. 1090 3287. 4 867 826. 

σαίρειν. πρόσωπον σεσηρὸς φ8. 808 517. σάλευσις. (ξύλυ ἄκρον) ἀντισπῶν τῇ σαλεύσει τὴν φοράν 
σαλάκων, ἀοῦ ηεβ8. 1221 386. ἡμα 21. 1192 "2, 8. σαλά- μχ36. 8618. 21. 857 524. 

κωνες, οοπὶ ἀπειρόκαλοι γεγθ. 1288 Ὀ1, θΘ. οοηὶ σόλοικοι, σάλπη͵ ΟἹ σάρπη Ζιδϑ8. 584 39. θ18. 598 320. ι37. 621}7, 
τρυφεροὶ Ρβι6. 1391 834, 8. οἱ σάλποι Ζιὸ 8. 584 516, σαλπιγξ Ζιεϑ. 548 58). ΓΟίοΓΟΓ 

σαλακωνεία ἡμαξῖ. 1192 531. 50 ἰηΐοι τὰ πολύραβδα δ ἐρυθρόγραμμα [218.1528 34. 809. 
σαλαμάνδρα (μοῦ Ῥαν 212 δὰῃ). ἡ σαλαμάνδρα, ὡς φασί, 1681 52, τὰς μάλιστα ὀξυηχόυς τῶν ἰχθύων Ζιὸδ 8. 584 39. 

διὰ πυρὸς βαδίζυσα κατασβέννυσι τὸ πῦρ Ζιε 19. δ52 αὶ σαρκοφάγον, καρχαρόδυς ὺ μονήρης ἐστίν Ζω81. 6217. 
Β16. (βδἰδιιδηᾶτα Τβοῖοδθ αὐζαθ 508} ρ. οὐ ΟἿ 181. δὰ 809. 1581 48. γίνονται ἐν ταῖς λιμνοθαλάτταις Ζιθ18. 598 
186, 19. ΑΖΙΙ119, 12. Μ201, 818. [ον ϑομη ΖΟΟ] ἀ68 420. τίκτει τὸ θέρως ἀρχομένα ἐν τοῖς πλείστοις, ἐνιαχὺ δὲ 
Ταϊπιυὰ 228. θ1οῖΖ ϑ6Βοὶ ἴῃ Ηΐρροογ 1342.) 46 μετοπώρυ" μετοπωρα ἅπαξ Ζιζ 11. ὅΤ10 διτ. ε9ϑ. 848 "8. 

Σαλαμίς. Ὅμηρος μάρτυς περὶ Σαλαμῖνος Ραϊ5. 181580. 11. 848 "8, 809. 158181. δελεάζεται κόπρῳ, τρέφεται 
Σόλων συνῆγε τὸν ὄχλον περὶ ἸξΣαλαμῖνος 189. 1501 "84. τὴ κόπρῳ ἢ φυκίοις, βήσκεται δὲ ἢ τὸ πράσιον, θηρεύεται 

ἡ περὶ Σαλαμῖνα νίκη Πε4. 1804 522. Ρβ22. 1396513.γ10. 

1411. 482, πλῖ. 9δ0 820. Ξίανθιππα κύων ἱστορεῖται ἐμπε- 
σεν εἰς τὴν Σαλαμῖνα [800. 1889 531. κατὰ τὸς αὐτὰς 

χρόνως ἢ ἡ ἐν Σικελίᾳ Καρχηδονίων μάχη πο28. 1459 "26. 
περὶ ᾿Αϑήνας ἐν Σαλαμῖνι Ζιζ 15. 569}11. --- ἐν Σαλα- 
μῖνι τῆς Κύπρυ 596. 157515. --α Σαλαμίνιος. Π Σα- 
λαμινίων νῆσος [8δ4. 1588 18. --- ἡ Σαλαμινία πρὸς 
τί ἐπέμπετο 408. 1548 "42, 818,20. 



σάλπιγξ 

δὲ ἢ κρολοκύνθη μόνη τῶν ἰχθύων Ζιδ 8. 684 516. 82. 691. 
415. 809. 1681 84. (βα]ρα ΤΒοτιδ6 Θδζαθ ϑοα]ΐξ, Κοίθκα 
εὖ οοἰϑῦ ΑἸδοσγῖο. βαὰρε ΟἿ] 146. οΥ ΚΕὶ ἀθ ρίβε 28. 81 
818 οὐ μῖϑὲ 1 ρἷδο 94, 9ὅ. ἤοβθ Αγ ΡΒ 814. ϑοοιιῦον δύ. 
ϑρϑγὺβ βαὶρα Οὐ. Καὶ 608, 1. Βοχ βᾷ]ρα Ουν ΥἹ 864. ΑΖι 
1138, ὅ5. Βοάϊς σάλπα Ε, 88, 50. ΕἰτῖοΣ Ετάκυπᾶθ ΧΙΧ 
1198.) 

σαλπιγξ. φωνὴ σύριγγος ἢ σαλπιγγος Ζιβι. 501 288. τῆς 
σάλπιγγος φωνὴ πῶς γίνεται σκληροτέρα ακ808 584. ὁ ἐλέ- 
φας φωνεῖ μετὰ τὸ μυκτῆρος ὁμοῖον σάλπιγγι τετραχυ- 10 

σμένη Ζιδϑ9. ὅ86}28. ἐπειδαν ἡ σαλπιγ σημήνῃ τιῇ στρα- 
τοπέδῳ κθ. 899 "2. --- τὸ φαναι τὴν σάλπιγγα εἶναι μέλος 
ἄλυρον Ῥγθ. 1408 49, 

σάργος (ΒΚ, υδίαθθ, ἴῃ γνὶ] σαργός). 

σαρκοφαΐγος 611 

ΒΡΟΡΒΕΒΘρΊΩΑ ῬβΩ8. 1398 "21. Μυτιληναῖοι Σαπφὼ τετι- 
μήκασι Ρβ28. 1398}18, 

σαργῖνος (ΠοὉ ΡῬτοῖ 207, 208) τοίδγίαν ἱπίοσ τὸς ἀγελαίως 
τῶν ἰχθύων Ζιιῶ. 610}6. (ἀοβηϊτί ποὴ μοίθβὺ 81.287. ΑΖΙΙ 
188, δ7. Καὶ 950, 18. Βοάϊθ σαργαννος ΒΕΙομα δοὺ8 ἢ, Ε 91, 
128.) ν σαρδῖνος. 

ἔοτι ἀϊδβῦ ἄχο ρῥίβοθβ. 
α. τοξογίαν Ἰηῦαῦ τὸς κέστρεις, ἄρχεται κύων τὸ Ποσει- 
δεῶνος, κυΐσκεται περὶ τὸν Ποσειδεῶνα μῆνα, κύει λ΄ ἡμέρας 
Ζιε11. 548 "14, 1, 16. ζιι. δ810 482,}}, 8 (μἰο ἀοῦ μὰ 

Ροίεβῦ). --- ὃ. τίκτει δίς. ἔαρος ᾧ μετοπυρυ. μετοπώρυ 
τίκτει, ἐπινέμεται τῇ τρίγλη Ζιεϑ. 548 41. "8. 85. 59119., 
21. ἄθθον Γ 382. 1528 594. (οτὶ ἱ ᾳ Βοάϊα σάργος, ϑδυρὰϑ 
Βοπάοϊοῦ! ὅμυ Εὶ 88, 82. αν ΝἹ 11. ΑΖι 1188, 58. (ἢ σαμαγόρειος οἶνος 104. 1494 581. 
ΟΙἾ] 144. 81282, 287, 471, 680). --- σαάργος, νυ] σαργός σαμβῦκαι, ὄργανα μυσικά Πθ6. 18411. 15 

Σαμοθράκη ἐκαλεῖτο ,πρότερον Λευκωσία 588. 1561 85, 
88, 40. --- ΣΣαμοθράκων πολιτεία ἢ 588. 

Σαΐμος οβι8580 "4. ἐπιφανὴς πρὸς τὴ Καρίᾳ νῆσος 5829. 
1565 41. ἔργα Πολυκρατεια Πειὶ. 1818 024. ἡ Σαάμν 

(σκάρος ΒΚ) Ζιι81. 621 18, οὗ Αὐυδ. 
Σαρδανάπαλλος, Σαρδαναπαλος. ΣΞΣαρδανάπαλος ἀπο- 

λαυστικός, μαλακός Ηαϑ8. 1095 022 (Σαρδαναπάλλῳ Βκ᾽. 
ηεα ὅ. 12168416. ΠΕΙ0. 1812 " (Σαρδανάπαλλον ΒΚ")- 

κληρυχία Ῥββ. 188482. Αἰσώπυ ἐν Σάμῳ λόγος Ῥβ20. "9 ἸΣαρδανάπαλλον ἀδιανοητότερον εἶναι κατὰ τὴν προσηγορίαν 
1898 Ρ28. λευκὴ χελιδὼν ἐν Σάμῳ 581. 1666}14. --- τὸ πατρὸς ᾿Αριστοτέλιης ἔφη 11. 1488 "40. 

Σάρδεις. οἱ ᾿Αθηναῖοι εἰς Σάρδεις ἐνέβαλον Αδ11. 941. 
σαρδῖνος. σαρϑίνως (σαργίνυς Μοίπθ!κ6) αὐτὰς (τὰς ἐριτίμυς) 

καλεῖ 810. 1581 58. οὗὨ Εοβ6 ΑΥ ΡΒ 814. Ηοϊνσ ἔγαρτη 
182 844, 

Σαρδώ κϑ. 898.318. θι00. 888}12. οἱ ἐν Σαρδοῖ μυθολο- 
γόμενοι καθεύδειν παρὰ τοῖς ἥρωσιν Φδ 11. 218 524. --- 

Σάμιοι Πγ18. 1284.589. εδ. 1808 386. οβ18471}16,19. 
Ρβ20. 1398.}82. ἡ Περικλέως εἰκὼν εἰς Σαμίυς Ῥγ4. 1401 
41, Σαμίων πολιτεία Γδ29-581. οἱ Σάμιοι. καταπονηθέντες 
ὑπὸ τῶν τυράννων 581. 1567 827. Σάμιος ΑὙκαῖος, Μαν- 45:4 

δρόβελος 880. 16606548. 682. 1666 026. 
σανδαράκη: 1. γοίοσίαν ἰηῦοσ: τὰ ὀρυκτά ΜΎΘ. 818 328. 

ὑπὸ φαρμάκυ ὀιαφθείρεται καὶ Ἂ ἵππος Ὁ πᾶν ὑποζύγιον σαν- Σαρδονικός (πόντος βἶνθ κόλπος) μβι. 8584521. --- Σαρ- 

δαράκης Ζιθ24. 604 Ρ29 ΑὐὉ. Ἀν οχρ ΤΒοι ΑἸθογῖ, "αυδπι δόνιον πέλαγος κ8. 398 527, οὗ Ηοβθ [10 οτὰ 98. 
ΒΒ Ώἀλγβοδπι ἱμιθ!]!ρὶ νοϊαογίς Αγ, ἀαδίαμη ο8΄ 51 667. --- ο Σαρί μας ΩΦ), λόχος Λακεδαιμονίων ἢ 498. 1689 526. 
2. ἄλλη τροφὴ μελιττῶν, ἣν ὀνομαζυσί τινες σανδαράκην σαρκίδιον. τὰ ἔμβρυα σαρκίδιόν τι βδαλλειν αὶ ὅκ ὀρθῶς λέ- 
Ζι40. 626 51 Ααν οἱ Βθοκπι δὰ θν42. γύσιν Ζηβ1. 146.520. (ὁ πολύπυς τρέφεται) τοῖς τῶν κογ- 

σανίς. τοὶ κεράμια τιθέασιν εἰς σανίδας θ32. 882 349. χυλίων σαρκιδίοις 816. 1581}9. 
σάξις (εἴ σαάττειν, συσσάττειν) πκεϑ. 988 "29. καὶά4. 928 σαρκικός. ὅταν σαρκικώτερα ΟῚ σαρκινώτερα) Η τὴν χρόαν 

584. : 8. τὰ σημεῖα Ζικῶ. 685 211. σαρκικὼν ν] (σαρκῶν ΒΚ) σεῖ. 
σαπερδὶς ΟἹ δ) τίθει ἰηΐοῦ τὸς ποταμίυς ἡ λιμναίυς 881516. 

τῶν ἰχθύων, κύων ἀγαθός Ζιθ80. 608 52. οΥ Βϑβτα ρΓῸ}] ἱποὰ σάρκινοι πύκται ΗΎ12. 1117. σάρκινα μόρια (παρίσθμιον 
Ρ 380, 18. (ϑαρογάϊθ ὙΠοτὰ Οαζαθ β08])ρ. 1 4ᾳ κορακῖνος ὼ ὅλον) Ζια11. 4981, (γλῶττα ἢ χείλη) Ζμβιο. 660 
ὥϑβϑηοσς 46 δῃηυδῦ νυ οογϑοῖηο. οὔ Ο ΠΠ|748. 5. 1692. ἤοτὶ 411. σαρκινώτερα, Υ] Ζυιϑ. 685 511, ν σαρκικός. 
ΑΟΡΘηϑΟΣ σδο δύ. Ογ. Καὶ 980, 8. ἰὼ ἱποοῦῦ τοὶ ΑΖΙ1 188 “0 σαρκίον. τὰ σαρκία ταῖς πλεκτάναις ἕλκειν, τοῖς ῥύγχεσιν 
68.) ἐξέλκειν Ζ2μὸϑ. 6867. 91. 881"18. --- χαμαιλέων πρὸς 

σαπρός. πῦρ ΓΙ γίνεται σαπρὸν μκὅ. 466 82. Τοῖς πικροῖς τῇ κεφαλὴ ὼ ταῖς σιαγόσι ὀλίγα σαρκία ἔχει Ζιβιι. δ08 

χυμοῖς τος σαπρὰς ὀσμὰς ἂν τις ἀνάλογον εἴποι" ὥσπερ 518, οἵ χαμαιλέων. οἱ πολύποδες ἐξαιρῶντες τὰ σαρκία, 
ἐκεῖνα δυσκατάποτα, ὅτω τὰ σαπρὰ δυσανάπνευστα ἐστιν (τῶν κογχυλίων) τρέφονται τύτοις Ζιθῶ. δ91 52. --- μεταξὺ 

αιδ. 448 11. τὸ σαπρὸν ἁλμυρὸν πικρόν πλβε. 960 "19. ὦ τῶν ὀδόντων σαρκίον Ὑλωττοειδές (τοῖς μαλακοστραίκοις) 
τὸ σαπρο τῶν περικαρπίων πκβῦ. 980 "δ. ὁ δδρὼς σαπρός ἐστίν Ζιδ3. δ21.38,Υ μαλακόστρακος Ρ44454. 
πλβι11- 96019. οἱ εὐνῦχοι ἑλκώδεις τὰς κνήμας ἴσχυσι σαρκοειδή ἧς. (ὁ στόμαχος) σαρκοειδὴς σι σαρκώδης) ὧν τὴν 
σαπρας πι42. 896 582. πνεύμων σαπρός Ζιθ23. 604.521. φύσιν Ζια 16. 495 Ῥ22. ἀτελῆ ἢ ἀδιάρθρωτα ᾧ σαρκοειδὴ 
ἡ μέλιττα πρὸς ἀδὲν προσιζάνει σαπρόν, ἀλλὰ πρὸς ταὶ 260. 1626 ΑἹ, 
γλυκέα, Ζιδ8. 685 "ὃ, -σαπρῷ δελέατι δελεαζειν Ζιδ 8. 584 το σαρκῶν. τὸ μὲν ἐμφυσὰν τὸ ὁὲ σαρκῶν τὸ δὲ πιαίνειν τῶν 
υ8. ἐν τοῖς σαπροὶς ζῷα ἐγγίγνεται Αδ11. 889 "5. προσφερομένων ΖΙιθ21. 608 "80. αἱ τρίψεις σαρκῦσιν πλζϑ. 

σαπρό τος ὺ πέψις ἐναντίον Ζγὸϑ8. 111511. τὴ ἁπλῇ γε- 965 580. θ. 966}10. ε14. 882 218. εἰ σεσαρκωμένην εἶχε 
νέσει ἐναντίον μάλιστα κοινὸν σῆψις. πᾶσα γὰρ ἡ κατὰ τὴν κεφαλήν Ζμβιο. 658 ὅ10. 
φύσιν φθορὰ εἰς τῦθ᾽ ὁδός ἐστιν, οἷον γῆρας ἢ αὔανσις- σαρκοφαγεῖν. σαρκοφαγῶσι τὰ γαμψώνυχα Ζμγὶ. 66291, 
τέλος δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων σαπρότης μὸϊ. 819 536. ὁτ6 αἱ ἀνθρῆναι Ζιι42. 628 088, αἱ τρίγλαι, τὰ μαλακόστρακα 
εὐρώς ἐστι σαπρότης γεωδυς ἀτμίϑος Ζγε4. 184 10. οἵ Ζιθῶ. 591518, 19, ὅ90}12. ὁ κεστρεὺς ἐδ᾽ ὅλως σαρκο- 
πληϑ. 9671 "15. ἡ πολιὰ ὥσπερ σαπρότης τις τῶν τριχῶν φαγεῖ 6299.1529 016. 
ἐστίν πιβ4. 894 09. πικρότητα ἔχει ἡ σαπρότης πκβδ.980}6. σαρκοφαγία. τυμβωρυχεὶ (ὕαινα) ἐφιέμενον τῆς σαρχοφα- 

σαπφείρινον χρῶμα φτβϑ. 828 585. “αὐ Ἰαξυϊαπι᾽ Νὶς [)6- γίας τῆς τοιαύτης Ζιθδ. 694 "4, 
Ἰωθδς Ὁ 48.110. 80 σαρκοφάγος. ζῷα σαρκοφάγα, αἰδὺ καρποφάγα, παμφάγα 

Ξαπφω, δἴυβ γϑιϑὺβ δῇήεγυηϊυς Ραϑ9. 1867 48 (ἐν 28), Ζιαϊ. 48814. 928. 606 327. τῶν τετραπόδων ὼ ζῳοτόκων 



612 σαρκώδης 

τὰ μὲν ἄγρια ὰ καρχαρόδοντα πάντα σαρκοφάγα Ζιθ5. 
594 326. τὰ σαρκοφαγα ἔχει τῇ , στόμα ἀνερρωγός Ζωγὶ. 

662481, 82. δ18. 6971, 8, ποίως ὀδόντας Ζμγι. 6616, 
ὀττᾶ σκληρότερα Ζμβ9. 655.518. πλανᾶται μάλιστα τὰ 
σαρκοφάγα Ζιθ81. 621 Ρὅ. σαρκοφάγα: λέων Ζιθδ. 594}171. 
Ζμβϑ. 655.518. δ)10. 688 δά, ὄρνιθες. γαμψώνυχοι Ζιζὅ. 
508 212, 14. θ8. 592 329, ἰχθύες Ζιθ2. 59159. 19. 602 
421, ΖμΎΙ. 662 881, 82, ἀμία, φ΄γρος αἱ [291]1.1528 

584, 296. 1639 44. 291. 1529 "6. 802. 1639 41. 808. 
1680 58. 8511. 1581211. 814. 1681488, οἱ ὄφεις Ζιβά4. 594 

412, τὰ φολιδωτά, τὰ μαλάκια, ἡ ἡ πορφύρα Ζιθά. 594 "4. 
2. 590 020, 2. τιῶν ἐντόμων ὅσα σαρκοφάγα μὲν μή ἔστι, 

ζὴ δὲ χυμοῖς σαρκὸς ἢ ζώσης Ζιεδι. 5560}21. 
σαρκώδης. ὁ ὠρανὸς, τόπος, μαστός, οἰσοφάγος, καυλὸς σαρ- 

κυΐδης Ζμβιτ. 660}84, 85. ὁὃ10.688521. γ8.664582. Ζιγι. 
5111, 510528. ἡ ἢ κεφαλὴ σαρκώδης ἱ ἷᾳ πολύσαρκος, γλῶττα, 
κοιλία. φύσις τῇ σώματος, ὑστέρα, ὀσφύς, πρόσωπον σαρ- 

κῶδες, κνῆμαι, σιαγόνες σαρκυΐδεις βἰτα Ζμβ10. 656 316, 
19. Υγ14. 6148, 676411. ΖΙβΊΤ. 608 582. 91.688519. 
Ζγαι1. 119.322. φ8. 801}25,26, 24. τὰ μόρια τὰ σαρ- 30 
κώδη Ζμβιο. 666 .519. 9. θὅ4 ᾿ν88. ὅ. 661."28. (τῶν ὀρνί- 
θων) τὸ στῆθος ὀξὺ ἢ σαρκῶδες, τὰ τετράποδα τῶν ὠοτόκων 
ἔχει τὸ κάτωθεν σαρκῶδες, τὰ ἰσχία σαρκωδὴη Ζαδ12. 698 
516. 10. 689 514, 21. βι8. 667114. Ζιβι. 4998. τὸ αἰἱ- 
δοῖον σαρκῶδες, ἀϊδὺ χονδρῶδες, νευρῶδες Ζιβι. 500 21. 8 
σκέλη σαρκώδη, ἀἴδι ὀστωδη. νευρώδη πι4]1. 895 828. -- 

ὉΡΡ ἄσαρκος. τὼ σκέλη ἀνθρώπων σαρκώδη, τὰ δὲ τῶν 
ἄλλων ἄσαρκα" τὸ νῶτον σαρκῶδες. ἡ ὀσφὺς ἄταρκος" 
ἀσαρκότερον τὸ στῆθος. τὰ δὲ πρανὴ σαρκωδέστερα" τὸ 
ὑραῖον σαρκωδέστερον, ἀσαρκότερον ἄμδ10. 689 ὈΥ, 8, 21. 80 
18. 696 "18. γ9. 6124171. 4.666 "4. πβ14. 867 Ρ21, - 

ὉΡΡ ἀκανθῶδες. τὸ ὀραῖον σαρκῶδες Ζμδ18. 69511, 1ὅ. 
-- οοπὶ μαλακός. τὰ μαλάκια σχεδὸν ὅλα σαρκώδη ὸ 
αλακα' τῶν ἀνθρώπων τὰ χείλη μαλακὰ ὼ σαρκώδη" τὸ 

ὅλον σῶμα σαρκωδέστερον καὶ ὼ μαλακώτερον" φώκη σαρκῶδές 88 
ἐστι ᾧ μαλακόν ἢ ὀστᾶ ἔχει χονόρώδη Ζμβ8. 684 518. 
16. 669 δι. Ζιδ3. 526 "8. ζ12. 561 89. ---- οοηΐ ἰσχυρός. 
ἡ κοιλία ἀσχυρὰ ᾧ σαρκώδης" τὸ διάζωμα σαρκωδέστερον 
ὰ ἰσχωρότερον Ζμγὶά. 614 26. 10. 672 "24, οὗ 8δ. κοιλία 
σαρκωδὴς κὰ στιφρά Ζιβιτ. δ08 82. - οσοηὶ αἱματώδης, 4 
ἔναιμος. ἡ ̓σαρκυΐδης αἱματώδης σύστασις" ὃ πλεύμων 
σαρκυΐδης ἢ ἔναιμος Ζ2μδ8. 611 028. γ8. 671 517. --- τὸ 
σαρκῶδες. οδτο. ρΡἰβαίατη. ὡς ὴ ἄκανθα ἔχει πρὸς τὸ ὀστῶν 
ὅτω ᾧ τὸ “σαρκῶδες πρὸς τὰς σαίρκας Ζιγ16. 519 "29. 
τῶν μαλακίων -Ζμδδ. 619 "88. 9. 68418. ΖιδΙ1. 528 08. 46 
2. δ2ὅ δ12. τῶν μαλακοστράκων Ζιδ1. 5628 "6. 4. 528 λ2. 
τῶν ἐντόμων Ζμβϑ. 654.329. δ6. 682 "20. Ζιδ1. 528}1δ. 
τῶν ὀστρακοδέρμων Ζμδδ. 6719}88. 9. 685 57. β8.65454. 
Ζιδ1ι. 623 "9. 4. 528 λ2, 18,08. τῶν τηθύων Ζ2μδ5. 681 
421. Ζιδθ. 681 518. ἀκαλήφης Ζιδθ. 581 538, ΒγῈ τὸ συΐ- 0 
ματος σαρκώδης φύσις Υ͂ ΒΌργα 517. τῶν ἐχίνων, βορὰ 

ὁ ἐχῖνος ἐδὲν ἔχει σαρκῶδες Ζμδδ. 680 36,12, 679}84. --- 
τὸ σαρκῶδες (τῆς κοιλίας), ἰοῦ δέρμα Ζιβιῖ. 508 088. --- 
τὸ σαρκῶδες ἱ α τὸ γλωττοειδές 2μδῦ. 618}8,10, 6τ9})6. 
Ζιδι. 5244. δ. 580}25. --- τὸ αἷμα παχύτατον ὑπὸ τῶν 55 
σαρκωδυϊν (εἰ Αὐυν, σαρχῶν ΒΚ) ἐγγίνεται Ζιγῶ. 612 09, 

σάρξ (οὗ ῬΒΠρρβου ὕλη 288, 237). γϑίουϊαν ἱπῖον τα ὁμοιο- 
μερὴ Γαδ. 82119. μ}12. 889 "24. Ζιαϊ. 486 514. 4. 489 

424, γ3. 511 55. Ζμβι!ι. 646 5232. 8. 663 520. Ζγα18. 1722 
411, 21,084, 724 580. βι. 140 δ17. φταϑ. 818528, ἰηδαῦ 80 
τῶν ὁμοιομερῶν τὰ ὑγρὰ ἢ ὅλως ἣ ἕως ἂν ἧ ἐν τῇ φύσει, 

σάρξ 

τὰ ὁμοιομερὴ μὲν φυσικὰ δὲ συΐματα Ζιαὶ. 4814. μὸδ. 
8856 .48 (οὔ Οαΐθη ΧΥ͂ 8, ΧΥΙ 58), ἰοῦ τα μόρια Ζμαι. 
θ4224. 5.645329. Ζγα 18. 728 320. ἡ σὰρξ πιεστόν 
μὸϑ. 886 08. σάρξ ἀοῦ τζ 14. 151522. --- τὸ σῶμα τὸ 
τῶν σαρκῶν, τὸ τέλος τῶν σαρκῶν Ζγδϊ. 164 081. Ζιγ11. 
520 "1 2. 

α. ἡ σὰρξ τί ἐστιν. λέγωμεν τί σὰρξ ἢ ὀστῶν μὲδ12. 
889 Ρ24, 890}16, τας σάρκας καθ᾽ αὐταῖς Ζγβ4. 140 "11. 
μαλακῴ, θερμόν Ζμβϑ8. θ654510. πλὸ 8. 968 "81 (οὗ θερ- 
μὴν νοτίδα ἐντὸς ἑαυτῆς ἔχησα ῬΙαὶ Τίπι 74 Ο). ᾿ τῶν 
σαρκῶν θερμότης φ6θ. 818 526. τῶν ἀναγκαίων μερῶν ἐστί, 
τῷ μέσυ εὔκρατος πεῖ4. 882 ."28, 1ὅ. λδϑ. 968 "27. ἡὁ 
σαρξ, διὰ τὸ μὴ ζῷον εἶναι, ἀεὶ τῶν ὁμαλῶν: ἔστι διαι- 
ρετὴ πάντη, πόρων μεστή Ζικ 7. 6885"84. γἱθ. 519}81. 
α13. 498 416. ὃ μάλιστα δή ἐστι τὸ σῶμα τῶν ζῴων, ἡ ̓ 
σάρξ' ἀρχὴ ὼ σῶμα καθ᾿ αὐτὸ τῶν ζῴων. ἐστίν" ἀρχαὶ 
πάντων τύτων (κύστεως ὑμένος τριχῶν πτερῶν κτλ) τό τε 
ὀστῶν ὼὸ ἡ σάρξ Ζιγ3. δ11"5. Ζμβδ. 668 "21. 9. 655 28. 
τὸ αἷμ: Ω ᾿ τὸ ἀνάλογον τύτῳ δυνάμει σῶμα ὼ σὰρξ ̓  
τὸ ἀνάλογόν ἐστιν Ζμγδ. 868 426. αὐξάνεται ἡ ὕλη τῆς 
σαρκός. ἡ ὕλη ἑτέρα ὦσα δήλη μᾶλλον τῷ εἴδυς ἐν- 
ταῦθα ἢ ἢ ἐπὶ ̓ σαρκὸς ἢ τῶν ὁμοιομερῶν Ρδ. 821 526. 81. 
ἡ σὰρξ ἐκ ἄνευ τῆς ὕλης ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ σιμὸν τόδε ὁ ἐν 
τῷδε" ἐπ᾽ ἐνίων ταὐτὸν ἐστι τὸ σαρκὶ εἶναι ὰ σάρκα, Ψ. 
42918,17. 1. 481 "15 ΤΥΑΙΌρ. τῆς σαρκὸς ἔργον τί ἐστιν 
Ζγβι. 184 080. --- δύναμις συνεχκρινομένη ἐκ τῶν σαρκῶν 

μβ8. 8515. σαρκῶν ὑπερτεινασῶν τὴν δύνα μιν αὑτῶν πεῖ. 
881 81 8. 

ὃ. ἡ σὰρξ ἐκ τίνων στοιχείων σύγκειται. δῆλον ὅτι ἡ 
σὰρξ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐστίν (ὅτε ἕν τι τῶν στοιχείων σ1Ὲ 

δύο ἢ τρίχα ὅτε πάντα ἀλλὰ λόγος τὴς μίξεως αὐτῶν) 
Ζμαὶ. 642 328 (ο΄, ΡΙδὶ Τίπι 820. Θα]θα. Ι 2346). οὔ φτα4. 
819858δ. λόγος ᾧ ἤδη τὸ μὲν σὰρξ τὸ δ᾽ ὀστῶν Ζγβι. 
184 084. ΨβΙ11. 423 14. «4. 408 "16. σὰρξ ὸ ὀστῶν ὶ 
ἕκαστον τῶν τοιύτων μορίων ἐστὶ διττόν. καὶ γὰρ ἡ ὕλη 
λέγεται ἡ τὸ εἶδος σαρξ ἢ ὀστῆν Γαδ. 8321 519, 22. ἢ σύν- 
ταξις μβ2. 8365}"11. τί θεὸς ἢ ἄνθρωπος ἡ σὰρξ ἡ ἐστὸν 
ψαῦ. 409 082. 

6. σαρκὸς γένεσις (εἴ Ρ]δι Τίμα 610). ἡ φύσις. ἐκ τῆς 
καθαρωτάτης ὕλης σάρκας. συνίστησιν" ἡ θερμότης ὅτε ὅ τι 
ἔτυχε πὶ ποιεῖ σάρκα ἣ ὀστῶν ὅθ᾽ ὅπη ἔτυχεν, ἀλλὰ τὸ πε. 
φυκος ὸ ἧ πέφυκε ὼ ὅτε πέφυκεν" γίνονται σάρκες ὑπὸ 

τῷ ᾧ συνισταμεναι, διὸ λύονται ὑπὸ πυρός ς Ζγβό. 
144}28, 148 421,10 (εἴ κατὰ φύσιν σάρκες γἵγνονται ἀπὸ 
τὸ παγέντος αἵματος, ὃ πήγνυται χωριζόμενον ἰ ἰνῶν: αἷμα 
νομὴ σαρκῶν ΡΙαι ̓Τίαι 82}, 80ῈΕ. μμ}} ἐστιν ἐξ αἴματος 
πεπηγυῖα. ὑγρὰ ὼ βερμή, ᾿σκέπην τε κὶ τὴν μαλακότητα 
παρεχομένη τῷ σώματι ΘδΙοα ΧΙΧ "πὰ ὀγκοτέρα τῆς 
τροφῆς (τὶ τῇ τροφῇ Ν Ργϑϑῦ ΡΠ. γίνεται ἡ σὰρξ 
διὰ τὴν θερμασίαν" καὶ εἰς τὴν σάρκα ,διαδιδομένη τροφὴ 
ὑγρά ἐστι πλζ8. 966 48,4. ᾿Αναξαγόρας εὐλόγοις φητὶ 
σώρκας ἐκ τῆς τροφῆς προσιέναι ταῖς σαρξίν Ζγαλ8. 138 

11 (Υ βαρτὰ Ρ 49 510). τὸ γλυκύ ὰ πότιμον ἀναλίσκεται 
διὰ κυφότητα εἰς τὰς σασκας" τὸ γλυκὺ ὼ πότιμον ὑπὸ 
τῆς ἐμφύτυ θερμότητος ἑλκυσθὲν εἰς τὰς σαΐρκας ἢ τὴν 
ἄλλην σύνταξιν ἦλθε τῶν μερῶν, ὡς ἕκαστον πέφυκεν 
Ζμδι. 6168.5486. Μμβ5. 855 "10 (ΕΜ 449, 450). τὸ ὀλίγον 
ποτὸν διαβρέχει κα ἃ εἰς τὰς σάρκας χωρεῖ παδὅ. 866"10. 

ἀ. “σαρκὸς διαφοραί. σὰρξ οἰκεία Ζ2μγ8. 668 5ὅ. ὁμοία, 
ἀφανὴς πᾶσα Ζιδ. 581519. 4. 6828 57. ὀγκοτέρα πλζ 3. 
96658. ἡ ἐντός, ἡ περικειμένη πλα21. 969 Ἐ7. Ζιδα. 5386. 



σάρξ 

Ζμβ9. 665 380 (ορρ τὸ φανερὲν τῆς σαρκὸς Ζμὸ 5. 619 
"9, ἡ ἐπιπολῆς σαρξ πι21. 898 "8ὅ, 89). εὐκίνητος Ζια11. 
492525. εὔκρατος πλὸϑ. 968 27. εὔπνυς ᾧ ἀραιί, ἀραιαΐ 
πλζ 8. 96657. 6. 966 "1δ. στιφρά Ζιὸθ. ὅ81}18. 4. δ28 
"22. σκληρὰ ἢ, εὐεκτική, λεία φ2. 800522. πυκνή, σομφὴ 8 
ὼ πορῶν μεστή, μανὴ ἢ σομφή, γλυκυτέρα, ὑγρὰ λίαν ἢ 
διάχυλος Ζιχ 13. 498 516. 11.493 533. 621. 608519, 82. 
διὰ τὴν πυκνότητα στέγει ἡ σὰρξ τὸ προσπῖπτον ϑερμόν 
πλζα. 966 581 (οἵ ΡΙαῦ Ὑὶπη 84 Β, σὰρξ προβολὴ μὲν καυ- 
μάτων, πρόβλημα. ὸὲ χειμώνων 148). ὑγροτέρα αὶ ἀπα- τὸ 
λωτέρα (τὰ νοτερὰ τῆς σαρκὸς ὼ ἁπαλα ΡΙ]αὶ Τίπι 68), 

ἐκ εὐεκτικὴ ὠὸξ πιμελώδης σφόδρα φ8. 801}12. μαλακή, 
μαλακωτέρα, μαλακωτάτη Ζγβ86. 148 "8. Ζμβ8. 654516. 
16. 660511. δδ. 618.}83, --- αἱ σάρκες πολλαί Ζιγ18. 
520 31. ξηραί Ζμγ8. 6661. φθ. 818.12,24. μαναί ΖιΎΤ. 
610}"4. ανδ. 412 "1ὅ. ὑγραί φΦ6. 818 "16, 30. ἐδυΐϑιμοι 
Ζμ55. 680819. ν κρέας. -- σωζόμεναι αἱ σάρκες Ζμγϑ. 
668 488. ἀδιήνατον. σάρκα εἶναι ἢ ἄλλο τι μόριον μὴ ἐνώσης 
αἰτθητικῆς ψυχῆς: ὁ ὃκ ἔστι πρόσωπον μὴ ἔχον ψυχήν, δὲ σάρξ, 
ἀλλὰ φθαρέντα ὁμωνύμως λεχϑήσεται τὸ μὲν εἶναι πρόσωπον 50 
τὸ ὁὲ σώρξ Ζγβδ. 141510.1.184}26. Τα 5.821}82, μ6 12. 
890 82, 8, 14, 19. αὶ πάντυςς ἦν ἔχον αἷμα ἐὸὲ σάρξ Ζγι18. 
7122 υ84, οἴ ὁμώνυμος Ρ ὅ14 386. -- ᾿ζιων σάρξ εἴ ἀΆ]16ῃ 
ΧΗ 810 (ζῴων σάρκες Ζιθ2. 591 521). τὰ ἔχοντα σάρκας, 
τὰς σάρκας πολλάς Ζμβϑ. 658 520. Ζιγ16. 62051. ἐξ ὧν 35 
συνέστηκε τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, οἷον αἴωχ σάρκες ὀστᾶ 

φλέβες ᾿ τὰ τοιαῦτα μόρια: διόπερ ἐξ ὀστῶν Ὰ νεύρων Χ 

σαρκϑς ΟἹ σαρκιὸν) Ὁ τῶν ἄλλων τῶν τοιντων συνεστή- 
κασι τὼ ὀργανικὰ τῶν μορίων Ζμαῦ. 648 329. βι. θ46 
"28. τῆς σαρκὸς ἔργον τί ἐστιν Ζγβι. 184 080. ἐοικότες 80 

σάρκας ἢ ὄνυχας Ζγα18. 123 87, σὰρξ ἐν τοῖς ἐναίμοις 

πᾶσίν ἐστι μεταξι) τϑ δέρματος ὼ τῷ ὀστᾷ Ζιγ1θ. 519 
Β26. (0ρρ ἐπὶ τῷ φανερῷ τῆς σαρκός Ζμδῦ. 619 519). 
τῶν μεγαλοκοιλίων δὲν δοὲ τιῦν μεγαλοφλέβων πὶόν ἐστι 
κατα σάρκα. Ζμγ4. 661.380. ὅσοι τιὼν μεγάλων, τῶν μι: 35 
κρῶν, ἡ γραῖς, ξηραῖς σαρξὶ κεχρημένοι εἰσίν φθ6. 818 816, 

24, 12,20 (οἴ ἤοββ ΑΓ Ρ5 108). (τοῖς κύστιν μὴ ἔχυσῃ 
τρέπεται τὸ περίττωμα διὰ μανῶν. τῶν σαρκῶν εἰς πτερὰ 
ἢ λεπίϑας, 8588 ξηραὶ αἱ σάρκες τῶν λεχθέντων ζῴων (τῶν 
φολιδωτῶν ἢ τῶν πτερωτῶν) Ζμγ. 810 Ῥᾳι 8. 6711.520. 4 
8. 665.Ἀ1. οἵ 664 524, --- μαλακωτάτη ὴ σὰρξ ἡ τῶν 
ἀνθρώπων" πυκνὴ τοῖς ἄρρεσι. ταῖς ὁὲ γυναιξὶ σομφὴ ᾿ 

πόρων μεστή Ζμβιὸ. 660511. Ζια 12. 493 "1ὅ. --- κἂν 
μὲν ὀλίγας (χαλάζας) ἔ ἔχη ὗς, γλυκυτέρα ἡ σάρξ. ἄν δὲ 
πολλας. ὑγρὰ λίαν ὦ διάχυλος γίνεται" αἱ βάλανοι ποιῶσιν «5 
ὑγραν τὴν σάρκα Ζιθ2ι. 608 "19, 82. -- (ἀλεκτρυόνος λό- 
ᾧφος) ὅτε σάρξ ἐστιν ὅτε πόρρω σαρκὸς τὴν φύσιν Ζιβι2. 
504 11 Αυδ. -- χαμαιλέων σάρκα ὅδαμῦ ἔχει Ζιβτι. 
508 }12 (ν σαρκίον). -- τὰ σελάχη ἐστὶν ἀπιμελώτατα 

κατὰ σάρκα ἢ κατὰ κοιλίαν ΖΙΎΙ 1. 520. 419. --- ἡ σὰρξ 80 
ἡ γλωττοειδὴς τῶν ,»μαλακοστράκων Ζμ) 5. 619 382. --- ἰῃ- 
ϑθοϊοσαπι ὴ τῇ σώματος σὰρξ ὅτε ὀστρακώδης ἐστὶν ώθ᾽ 
οἷον τὸ ἐντὸς τιὸν ὀττρακωδῶν, ὅτε σαρκώδης, ἀλλὰ μεταξύ 
Ζιότ. 582381. --- τῶν ὀττρακωδῶν τὰ μὲν ὑκ ἔχει σάρκα 
ὀδεμίαν" τὸ σαρκῶδες, ὅσα σάρκας ἔχει, ὁμοίως ἔχει τοῖς 85 

λακοστράκοις" διαφορὰς ἔ ἔχει κατὰ τὴν σάρκα τὴν ἐντός" 
τὰ δ᾽ ἐντὸς ἔχει τὴν σάρκα ἀφανὴ πᾶσαν πλὴν τὴς κεφα- 
λῆς: αἱ σάρκες ὑχ ὁμοίως ἐδωδιμοι πάντων Ζιὸ 4. 5282, 
6,1. Ζμὸ 5. 680 419. τὰ στρομβώδη ἔχει ἐ ἐπιπτύγματ᾽ ἐπὶ 
τῷ φανεριῷ τῆς σαρκός" ἔχει πάντα τὴν ΟἹ τὸ ΡΙΚ Αὑ) 60 

ἐξωτάτω ἐν τῷ στέματι τῷ ὀστραάκε σάρκα στιφραν Ζμωδῦ. 

ν. 
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σάρξ θ18 

619 Ὁ19. Ζιδά. δ28 822. -- τευθις. τὸ σῶμα πᾶν ἐκ μα- 
λακωτέρας συνεστάναι σαρκός Ζμὸ ὃδὅ. 618 "82. -- τηϑυα. 
αὐτὴ ἡ σὰρξ πᾶσιν (αὕτη - - πάτα ΡΙκ ΑὐὉ) ὁμοία Ζιδθ. 

ὅ81519. --- ἀκαλῆφαι τῷ χειμῶνος τὴν σάρκα στιφρὸν 
ἔχυσιν Ζιδ6. 581 "18. 
ε: τὸ σαρκὶ ἀνάλογον. λέγω δὲ ἀναλογον τὸ ἀντὶ σαρκὸς 

τοὶς ἄλλοις ἐνυπαΐρχον ζῳοις πιγ4. 908 8δ. τὸ ταύτη, (ταν- 

ταις) ἀνάλογον Ζμβ1. 641520. Ζγβ6. 1438510. τὸ ἀνα- 
λογον ΨΒΙ11. 422 021, 428 15. Ζια]. 487 85. Ὑ3. 611 Ῥό. 
Ζμβὅ5. 651 ά. 8. 658 "21. γὅ. 668526. 5γῃ τοιῦτόν τι, τὸ 
παραπλησίαν ἔχον τὴν φύσιν τὴ σαρκί Ζια4. 489 5324. γ16. 
619 "26. ν ἀνάλογον Ρ 48 285. --αὶ αἱ φλέβες ἢ ἡ σὰρξ 
ὅλν τὸ δένδρυ ἐκ τῶν τεττάρων στοιχείων πεφύκασιν φταά4. 

819 585. 8. ἩῈ 8488. ὃ. 820 887. 

.»}). σαρξ, αἰσθητήριον. ἡ ἀφὴ ἐν ὁμοιομερεῖ ἔγγίεται μέρει, 

οἷῶν ἐν σαρκὶ ἡ τοιάτιῳ τινί Ζια 4. 489 8334, τὸ τῆς ἁφὴς 

αἰσθητήριον, ὶ σάρξ 2μ81. 647.820. 8. 653 Ρ24 (1 448). 
ἡ σὰρξ ὑκ ἔστι τὸ ἔσχατον (τὸ πρῶτον) αἰσθητήριον ΨΎ2. 
426}18. Ζμ310. 6056 }85. σῶμα τῶν αἰσθητηρίων Ζγβθ. 
144 028. Ψβιι. 428 δ17, 21,81. τὸ μεταξὺ τὸ ἀπτικὰ ὃ 
σάρξ τῷ αἰσϑητικῷ τὸ ϑερμὸν ὼ τὸ ψυχρὸν κρίνει ὼ ὧν 
λόγος τις καὶ σαρξ ψβιι. 428 "26. γ4. 429 Ὀ10. θυγγανο- 
μένη ποιεῖ αἴτθητιν, ἡ σὰρξ αὶ τὸ ἀνάλογον αἰσθητικὸν Ζμβϑ8. 
650 9ὅ. ὅ. θ51}4. ἡ σὰρξ τῇ θερμᾷ μᾶλλον αἰσθάνεται ἣ ἅ 
τὸ “ψυχρὰ πλὸ8. 968 "27. (ἱ γλῶττα) αἰτϑανεται ὸξ ᾧὶ ὧν 
ἡ ἄλλη σάρξ πάντων. οἷν σκληρῶ ϑεραῦ Ἢ ψυχρϑ καθ᾽ 
ὁτιῶν μέρος, Ζια 11. 492 029. εἰ μὲν ὅν ὼ ἡ ἄλλη σὰρξ 
ἤσθάνετο τὰ χυμὸ Ψψβι1. 439 219. 

5- σαρκὸς παθη. συνίσταται ἡ σὰρξ ἢ κομιδῆ ἀπο- 
σαρκᾶῆται παδ. 865 "29. ε84. 884 288. λζ 8. 966 526. 
ἡλλοιωμένης, τῆς ἐπιπολῆς σαρκός (διακριθείσης σαρκὸς 

πνεῦμα, ἐγγίγνεται ΡΙαὺ Τίπι 74 Ε)" ἡ σὰρξ δίομβρος γενο- 
μένη τὴν κακίστην πρὸς ὑγείαν διάθεσιν λαμβάνει. ὃ ἥλιος 
τὴν σάρκα ᾿αὐλάϊγει: ἐπικαίει, οἱ δρόμοι περιψύχωσι τὴν 
σίρκα πιδι. 898 088, 29. α41]. 8170 "28. ληϊ. 9600"22, 24. 

λζρ. 96611. αἱ βάλανοι ποιῶσιν. ὑγρὰν τὴν σάρκα (ὑδρ) 
Ζι921. 608 "82. αὶ τρῖψις εὔπνον ὼ ἀραιὰν ποιεῖ τὴν σάρκα, 
ἡ σὰ ξ τριβομένη πυκνῆται, ἡ παλα͵ μὴ τὴ τρίψει τὴν σάρκα 
ἸΠΙΣ ἢ ὁεκτικὴν αὐτὴς παρασκευάζει. πλζ 8. 968 1. ὅ. 
966 58. 6. 9606 "15. πότε συμβαίνει τὴν σαίρκα, πυκνᾶσθαι" 
 δεὶ πυκνῶν τὴν σάρκα πρὸς ὑγείαν ἀλλ᾽ ἀραιδν" τῶν μὲν 
τῷ ,Ψυχρῷ λυομένων. πυκνῦῶται ἡ σάρξ, τῶν δὲ θερμολυ- 
τράντων ἡ σὰρξ ἀραιῆται πι21. 898 584, α52. 865 "18,27. 
δ8. 866 "4. ε84. 884 8260, 88. ,λζ8. 9606 .814, 28. α29. 868 

88, πυκνότης. μανότης σαρκός ΗΕΙ. 1129 521, 22. ἡ ἐν 

ταῖς σαρξὶν ἀπεψία ποιεῖ τὰς πολιάς Ζγεά. 185 029. τοῖς 

πρεσβύταις μάλιστα πελιόνῦται ἡ σαρξ, ὅτι ἐλαχίστην ἔχει 
θερμότητα πη]. 881 "18. πολλαὶς κυύσαις περὶ τὰ τκέλη 
οἰδήματα ᾿ὴ ἐπάρσεις γίνονται τὴς σαρκός Ζιη4. 584 411. 

ἡ ἐτχαάρωτις καὶ σῆψις, (ἡ τήκεται), ἀνάκλασις. τῆς σαρκός 
παϑ8. 808 516. ε4. 880 "88. λζθ. 966}17. τοῖς μὲν ἄλλοις 
ζῴοις ἐστὶ τὸ ῥέρμα μέρος τὴς σαρκὸς, ἀνθρώπῳ ὁὲ κα- 
θάπερ παθος σαρκῆς" τὸ τῇ ἀνθρωπυ καλεέμενον δέρμα σὰρξ 
ἂν εἴη πι21. 898 "29, 838. τὸ δέρμα ξηραινομένης τῆς σαρκὸς 
γίνεται Ζγβό. 148 "6. (τῆς σαρχοειθῶς φύσεως ὁ καταξη- 
βαινομένης λέμμα μεῖζον περιγιγνόμενον ἐχωρίζετο, δέρμα 
τὸ νῦν λεγόμενον ΡΙ]αὶ Τίμι 18 Ε. ἡ ξύμφυσις τὸ δέρματος 
ὼ τῆς σαρκός 11). -- (ζῷα γίνεται) ἐν σαρκὶ τῶν ζψων, 
οἱ φθεῖρες ἐκ τῶν σαρκῶν Ζιε19. 551 86. 81. 556 Ρ28. ---- 
βέλος ἐνὸν ταῖς σαρξὶ Ζμβϑ. 654 Ὁ7, 

ἃ. ἡ σὰρξ πῶς ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα μόρια. ἀ 

Θᾳ44 

ἡ συνεχές ἐστι 



614 Σαρπηδὼν 

τὸ αἴωα ταύτῃ (τῇ σαρκὶ) ἀδὲ συμπεφυκός Ζ2μβ3. 650"7. 

τὸ αἷμα παχύτατον ὑπὸ τῶν “σαρκῶν ἐγγίνεται Ζιγ2. 512 

ν9. -- «φλέβες διὰ τῆς σαρκὸς τε. νυσι" περὶ τὰς φλέβας 
υἷς περὶ ὑπογραφὴν τὸ σῶμα περίκειται τὸ τῶν σαρκῶν 
Ζιγῶ. 512 58, Ζγὸδῖ. 164 581. αἱ ἐλαχιτ ται (φλέβες) γί- 
νονται σάρκες ἐνεργείᾳ ἴᾳ. δυνάμει δ᾽ εἰσὶν νὸὲν ἧττον φλέβες 
Ζμωγὅ. 668 381. γίνεται ὁ αὐτὸς τόπος λεπτιὼν μὲν ὄντων 

φλέβια. παχυνθέντων ὁὲ σάρκες Ζιγ3. 518 "8. εῇ 16. 620 
81, 4, Ρ]αῦ Τίμι 11}. - περὶ τὰ ὀστὰ αἱ σάρκες περι- 
πεφύκασιν. ἡ σὰρξ ἡ περικειμένη. ἡ περίφυσις τ τῆς σαρκός 

Ζωβϑ9. θ54}21, 668 380. Ζπιο. 110 482 (οὔ τὰ ὀστὰ σαρξὶ 
πάντα κατεσκ': σεν ἄνωθεν ὁ θεός ΡΙαι Τί 140). -- ἢ 
μόνον διαφέρει. τὰ σπλάγχνα τῆς σαρκὸς τῷ ὄγκῳ τῷ σω- 
ματος. ἀλλὰ ἢ τῷ τὰ μὲν ἔξω τὰ δ᾽ ἔσω τὴν θέσιν ἔχειν 
Ζμγ!18. 674 88. --- πῶς ἔχει τὸ σαρκῶδες πρὸς τας σα κας 

Ζιγ1θ0. 519 080. -- ἐντὸς εἰσέρχεται τὲ ὠχρὸν μετὰ τῷ 

ὀμφαλᾷ. " περ. φύεται ἡ σαρξ ΖΥΎ3. 154 515. οἵ 8. 188 
ὅσ: -- πάντα τὰ ζῷα τὰ μὲν κατὰ σάρκα, ἐστὶ πίονα τὰ 

δὲ ἀφωρισμένωε" ἢ πιμελὴ γίνεται μεταξι) δέρματος κὶ 
σαρκός. στέαρ δ᾽ ὁ γίνεται ἀλλ᾽ κα ἐπὶ τέλει τῶν σαρκῶν" 
εὐβοσίᾳ ὁὲ πλείονι χρωμένων πιμελὴ ἀντὶ σαρκῶν Ζιγι 1. 
530 522. 13.186. 819084. οἔ φ8. 807 δ18, ἀντὶ σαρκὸς ἡ 
πιμελὴ πρέβλημα Ὑνεται τοῖς νεῴροϊς, ὡς τῆς εἰς τὰς νε- 
φρεὶς τεταγμένης σαρκὸς πκ ἐχώσης χώραν ἀλλὰ διεσπαρ- 

μένης εἰς πὸ ολλα Ζμγϑ. θ12 519, 611 429. οἵ 4. 864 480. 
Ζιγ11. ὅ30 519. --- τὸ σπέρμα ὑκ αὐτὸ ὼ αἷμα ὸ σάρκες 
Ζγα 18. 138 41.7;..:- ΡΑΥβίορθοπιν, εὐφυὺς σημεῖον σὰρξ 
ἡ γροτέρα ὺ ὁπαλωτέρα, ὑκ εὐεκτικὴ δὸὲ πιμελώδης σφόδρα" 
ἡ σὰρξ ἡ μὲν σκληρὰ ὼ εὐεκτικὴ φύσει ἀναίσθητον ση- 
μαίνει, ἡ ὁὲ λεία ἢ εὐφυέα ἡ ἀβέβαιον ᾧ 8. 801 512. 2. 
800 }22-2ὅ. 

Σαρπηδών ἢ 597. 1611080. 
σατραπεία οβ1840 18. 
σατραπεύειν Καρίας. Αἰγύπτυ οβ1851 080, 1852 39, 16. 

σατράπης. κθ. 898 .329. οβὶ. 1845 ν25. 
σατραπικὴ οἰκονομία, ἀαἶδι βατιλική, πολιτική, ἰδιωτική 
οβι84δ 518, 1345 ν28- 1846 "8. 

σάττειν. μᾶλλον σάττεται κατὰ , μικρὸν σαττόμενον ἅπαν ἢ 
ἀθρόον πκεδ8. 9838.080. τὸ σαττόμενον ποίαν ἔχει φύσιν μβι. 

830618, σέσακται τὰ ἐν τοῖς πυροὶς" τὰ ἀ). ευρα ψυχό- 

μενα ἧττον, σαττεται πκαϑὶ. 929 "ά, 26. 929 085. τὰ ἀγ- 
γεῖχ σαττόμενα ἐθὲν μείζω γίνεται" ταοίβρΒ, τὸ συνεχῶς 
προσφερόμενον σάττει μὲν ἢ πληροὶ τὴν ἐπιθυμίαν πκα] 4. 
928 029, 32. -- σάττεσθαι νἱάοταν Βοτί δθπάαπι 6886 πις8. 
914 υϑᾳ, οὔ ἄττειν Ρ121.524. 

σατυριᾶν. τὸ νσημα τὸ καλϑμενον σατυριᾶν Ζγὸ8. 108 "84. 

σατυρικός, τὸ μέγεθος (τῆς τραγῳδίας) ἐκ μικρῶν. μύθων 
ὼ λέξεως γελοίας, διὰ τὸ ἐκ σατυρικ μεταβαλεῖν, ὀψὲ 
ἀπετεωνύνθη" τὸ πρῶτον Ζετρα μέτριυ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυ- 
ρικὴν ὼ ὀρχητ τικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν ποά. 1449.520, 22. 

σατύριον αὶ σαπείριον) τοίδτθαν ἱπίθσ τὰ τετράποδα, ποι- 
εἰται τὴν τροφὴν περὶ λίμνας καὶ ᾿ ποταμές Ζιθ5. 594 081 Αυδ. 
(βαυίσϊαιη. ὙΠοιηδθ, βαίγγϊαπη αἀΖαθ 504] 1.. ἀθϑηδη ΒαβΌῃ 
ἰδὲ παῦ ΧΧΥῚΙ 118 6 πη. Ο 11 465. ἔογτῦ ϑόγοχ πη οβομδ- 
ἴᾳ8 Κὶ 814, δ. 1 ᾳ σαθέριον 81 6071. 50. ΟΥ. 80 δὅ, 29. ΑΖι 
110,36.) 

σάτυρος. γ] σάτυροι (σαῦραι ΒΙ. Ζγβι1. 182 08. 
σάτυρος. σατιῆρα φαίνεται τὸ πρόσωπον (τῶν σατυριυντων) 

Ζγ58. 168 086. 
Σάτυρος ὃ ὑποκριτής 604. 1579 "44, --- ἼΣατυρος ὁ φιλο- 

πάτωρ ἐπικαλώμενος Ηη0. 1148 584. -- Σάτυρος ὁ Κλα- 
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ζομένιος πΎ21. 815584. 
σαύ ρα. τϑβοσίαν ἰηΐου τετραπόδων ὅ οσα ῴοτοκεῖ, τὰ τρωγλο- 

δυτικά, τὰ φολιδωτα,, τὰ τὴν φύσιν “ψυχρὰ ζῷα Ζπι0. 
7180}19. ΖΙΎΙ. 509 "8, 510 85. αἹ. 488 324. δ. 4892]. 
θ15. 599.581. αν10. 415 528. Ζγβ!. 183 58, 19. μκδ.466 
520. βοχίο Ῥϑάμτι Ζιβι. 498 "14. Ζπ18. τι8}19. οἱ ὄρχεις 
ἐντὸς πρὸς τὴ ὀσφυί, ὑττέρα. τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ᾧ τὴν 
τῶν ἐντέρων φύσιν ΖΙγ1. 809 "8, ὅ1086, β17. 508 56. 
προΐεται ᾿ τέλειον τὸ έν ΖγβΙ1. 1828. φωλεῖ, λέγεται ἕκ- 
μήνος εἶναι βίος σανῖρας Ζιθιδ. 599 881. ε88. 558517. 
πο) ἐμιοι: ΔΥΔΟΒΠΘ, βίγρίά46 Ζιι 89. 628 3584. 84. 619 22, 
αἱ μικραὶ Ζιι89. 628 "1, μεγάλαι ἐν τοῖς θερμοῖς τόποις 
μκ8. 4669"20. Υἱ] σαῦρα ΖΙγ1. 609 "8. σαῦροι ΖΎβΙ.182 
08, Ζπ16. 118 019, Ζιθ28. 606 "6. αν10. 47ὅ Ρ28. μκὅ. 
466}20. σαύρω Ζιβ1. 498514. σάτυροι Ζγβ1. 132 "8. 
(ἰΔοοτίδ ΑΖι 1119, 18. δὰ 175, 4. ΚαΖμ 14, ὅδ. Βοάϊδ 
σαυραδα ΒΕ 81. Ο Π 468.) ν σαῦρος. --- ἀἰδὶ ἐν ᾿Αραβίᾳ 
σαῦραι μείζυς πηχυαίων Ὑίνονται Ζιθ28. 606 "6. (ΔΜ οπῖϊον 
80. Ὀγϑϑοῖραθ ΑΓΒ Ώ.8 δοίμουϑ 7677. ΑΖι1 119, 188. δὰ 
116,4.) 

σαυροειὸής. τὸ σχῆμα σαυροειδές Ζιβιι. 503.8160. 

Σαυροματικὰ πρόβατα Ζγε8. 188 514. 
σαῦρος. 1. ἰᾳ σαύρα. οἵ 828. 1582 "26. τὸ τιῶν σαλΐρων 

γένος Ζιε4. 564054. Μ 807. γοίδγι πῦον τὰ τετράποδα καὶ 
υἰοτόκα τῶν πεζῶν, τὰ τρωγλοὸυτικα, τὰ φολιϑωτα, τὰ 
παμφάγα Ζμγ8. 669 529. ὁ 11. 6916. Ζπ15. 113 517. 
Ζιθ4. 59434. β171. 508810. 123. 804 228. ἤδχῖο Ρϑάππι 
Ζπ1ὅ. 118 417. Ζιβιι. 8038 3422. οἱ ὄφεις ἔχυσι παραπλήσια 
σχεδὸν πάντα αὐτοῖς Ζιβιτ. ὅ08 410. οἵ ἡ τῶν ὄφεων φύσις 
ὁμοία ἐστὶ σαύρῳ μακρῷ ἢ αὶ ἀποδὶ Ζμϑι. 616 326 Πδηρῖ. 
περιπλοκὴ ποιδνται τὴν ὀχείαν, τίκτυσιν εἰς τὴν γῆν, ἐκλέ- 
πεται τὰ τῶν σαύρων αὐτόματα ἐν τὴ ΝΙΝ ἐκδύνει τὸ 
γῆρας Ζιεά. 840 Ρ4, 838. 858 414, 106. θιῖ. 600 "22. ἔχυσιν 

ὄρχεις ἐντὸς πρὸς τὴ ὀσφυι ὼ δύο πόρυς ἀπὸ τύτων Ζγαϑ. 
116 "24. τὰ περὶ τὸν στόμαχον ὼ τὴν ἀρτηρίαν" χροια αἱ 
κέρκοι ἀποτεμνόμεναι φύονται Ζιβ11. 503 "12, δ. 11. 5808 
"8. γλῶττα Ζιβ11. 608 524. Ζμδιι. 6916. βι1. 6606. 
μνῦύσι" σπλήν, πλεύμων Ζιβι2. 504 428. 160. 606 820. 11. 
508 3835. Ζμγθ. 669 529. οφωλεύει, θ διετίζει ΖΙβ11. 808 
028, ε88. 688 817. --- τὸ ὁμογενὴ (ὁμοιογενὴ ΒΚ) τύτοις 
Ζιβ12. 504 528. οὔ Μ 808. --- Υ] σαῦρα ΖΙβ1 6. 508 530. 
δαῦραι Ζιε 838. δῦ8 814. Ζπ15. 1718 317. Ζγα 8. 716 "24. 

σαυριὼν Ζιβ11. 5808422. ε4.540}4. 838. 58.516. --- 2. ρἰεοἰ8 
ἰραοῦ σαῦροι (Υ 1 σαυροὶ) τῶν ἀγελαίων Ζιιῶ. 610 Ρ5 Ααῦ. 
ΟΕΟΠ 488. 

σαυρυτήρ (Βοιι Κ 158) ποϑῦ. 1461 48. 
σαυσαρισμὸς διὰ τί γίνεται πκζ 8. 941 085. ἉἩεἰοοίία8᾽ 

ΥΘΥΒ δηΐ. 

σαφήνεια, 50} τὸ εὐπαρακολϑθητον Ηβ17. 1108 518. τί ποιεῖ 

τὴν σαφήνειαν ποῦ. 1458 884. τθι. 1581514. 
σαφηνίζειν. ὁ κόκκυξ τὴ φωνὴ σαφηνίζει, ὅταν μέλλη 

ἀφανίζεσθαι Ζιι49 Β. 688 .512. τῶν ῥιγώντων ἡ γλῶττα ᾿ 
δύναται σαφυνίζ εἰν πηϊ4. 888 010. ἡ ἡλικία ἐν ἣ σαφην- 
ζειν ὥρα τοῖς παιδίοις πιαϑ 1. 902 56. -- τὰ μὲν τῷ λόγῳ, 
τὰ δὲ πρὸς τὴν ὄψιν αὐτῶν σαφηνίζειν δεῖ μᾶλλον Ζμὸϑ. 
6808. ἂν εὖ ποιὴ τις, ἔσται τε ξενικὸν Ἂ λανθάνειν ἐνδέ- 
χεται Ὰ σαφηνιεῖ Ῥη2. 1404 086. 

τος ἔοικεν ἀεὶ γίνεσθαι καὶ ἦχυῖ, ἀλλ᾽ Κὁὶ σαφής Ψββ. 419 538. 
ἡ μέση γλῶττα βελτίστη . σαφεστάτη Ζια11. 492 581. 
σαφὴ ἔχυσι τὴν δὲ ἄρθρωσιν τῆς γλώττης Ζμβιτ. 661 53.--- 
λέξεως ἀρετὴ τὸ σαφὴ Ἂ μὴ ταπεινὴν εἶναι πο2 2. 145818. 



’ 

σβεννύναι 

ψδμίθη Ροοῦ ΠΠΠ|268. λέξις σαφὴς: πέθεν γίνεται ΡΎ2. ποῦ ΡῈ 
1458 518, "6. σαφεστάτη ἑρμηνεία τζι. 139 014. ἧττον 
σαφὲς ὁὶι᾿ ἀγνωστοτέρων ἐνομαάτων τζι1. 149 51. --- σα- 
φέστερον καὶ “γνωριμώτερον ἡμῖν, φύσει. ᾧχ!. 1845411. Ψβ2. 
418.512. τὸ σαφές, 5γω τὸ ἀκριβὲς, ἐν ὑπολήψει τβά. 111 
49. τὸ σαφὲς ὀεὶ ὑπάρχειν ἐν τοῖς ὄρεις Αδ18. 91 082. 
σαφὲς τὸ ἴόιον, 575 αὶ καλῶς κείμενον τεϑ. 181584. ἀληθὲς 
μέν, ϑθὲν ὸὲ σαφές, 80 διωρισμένον Ηζ!. 1188 526, 838. 
οἴεταί τι σαφὲς εἰρηκέναι μβ8. 851 525. ἐν ἑτέροις διωϊδισται 
(ϑεδήλωται) σαφέστερον Ζμβῶ. 649 5»88.1. 640 39. σαφές 
(ἀϊδεϊποῖδ ναῦῖα νοολ θυ] ]|Π1οαϊὰ8 ποίδιϊομθ) τα] 8. 108519. 
- σαφῶς. σαφις εἰπεῖν (46 ᾿πίδοιθ05) πια 321. 902 86. 
οἵ σαφυνίζειν Ρ 614 "58. --- “σαφις λέγειν, πόθεν γίνεται ρ38. 
81.1438 526-87. -- σαφῶς εἰδέναι ποιεῖν, ορρΡ οἴησιν ἔμ- 
ποιεῖν ρΙ 5. 1481 441. ἀληθῶς μέν, ὁ σαφὼς ὁέ ηεαδ. 1216 
538. ἀμυδρῶς ἃ ϑθὲν σαφὼς ΜΑ4. 988 218. α διυίρισται 
σαφῶς Ταθ. 822 09. ὁὶ σαφῶς, ορρ γνωρίμως μᾶλλον Ζγβ 
8. 141 521. --- “ιφεστέρως ΜΑῦ. 980 80. --- ΟΖ δὰ 
ΑΥ̓ΤΟ. 1617.) 

σβεννύναι, ὀύο τρόπους ὁρῶμεν φθειρόμενον τὸ πῦρ ὑπό τε 
γὰρ τὸ ἐναντίν φθείρεται σβεννύμενον, ἢ αὐτὸ ὑφ᾽ αὐτῷ 
μα αἰνόμενον Ογθ. 806 510. οὗ κὮ. 892 5, 4. 895 "10. --- 
ὁ βορέας τὴς ἀναθυμιάσεως σβέννυσι τὴν θερμότητα μα10. 
841 "4. οΓ Ὑ1. 3716. -- ἡ Μηδικὴ πόα σβέννυσι τὸ 
γάλα Ζιγ21. 822 "25. τότε παύεται ὼ σβέννυται τὸ γάλα 

Ζιη11. 581 528. 
σβέσις. καλᾶμεν (τὴν τῇ πυρὸς φθορὰν) τὶν μὲν ὑφ᾽ αὐτῷ 

μαρανσιν. τὴν ὁ᾽ ὑπὸ τῶν ἐναντίων σβέσιν ζό. 409 "28. 
ανϑ. 41414. 18. 419588. βροντὴ σβέσις πυρός μβ9. 810 
424. 

σβεστικὸν τὸ ξηρὸν ἧττον τῇ ὑγρῷ πκγιὅ. 988 528. 
σέβας Διὸς ξενίω [625. 1588 "24. 
σέθεν ϑθεὶς ἂν εἴποι ἐν τὴ διαλέκτῳ πο22. 1458 084. 
σείειν. (ὁ λέων τὸν βαλόντα) σείσας ἃ φοβήσας ἀφίησι πάλιν 

Ζι44. 629 "26. ἐκ τῶν σφοδρῶν ὁρόμων ὅταν στὴ τις ἐπ᾽ 
ἄκρων, τῶν δακτύλων, σείονται αἱ πτέρναι πεὶὅ. 882 80. 

τὸ σώματος σειομένη ἡ σύνθεσις πὸϑι. 819 47. σείεται ἡ 

καρδϊα τῷ θερμ ἐξιόντος πια81. 902 581. σείεται ᾿ τρέμει 
ἃ φωνή) πιαθ. 906 511. δεῖ τὸ τυπτόμενον ὁμαλὸν εἶναι, 

ὥστε τὸν ἀέρα ἀθρῶν ἀφάλλεσθαι καὶ ἡ σείεσθαι ψββ. 420 526. ὦ 
σείεσθαι ,ἃ κινεῖσθαι (τὸ τῆς ἀκοῆς αἰσθητήριον) ἅμα κινᾶντος 

τὸ ὀργάνυ τὸ πνεῦμα Ζγε3. 181 482, τὸ σεῖον τὴν γὴν 
πνεῦμα μββ8. 368 Ν1. ὁ σεισμὸς δ᾽ εἰσάπαξ πανεται σεί- 

σας μβ8. 861"28. τῶν σεισμῶν οἱ εἰς πλάγια σείοντες 
κά. 89651. σείεσθκαι τὴν γῆν τυπτομένην κάτωθεν ἄνω δι᾽ 

ὅλης βίη μβι. 865 582,08. 8. 8680 Ὅ, 8308381. ῥεῖ ἢ ὁ 
σείεται (ἡ θάλαττα) κρατυμένη ὑπὸ τῶν πνευμάτυιν μββ. 

868 085. --- σείει ἱπιροτβ ἰᾳ σεισμὸς γίγνεται μβ8. 868 
026,812. 

δ ερ ηνός, ὡς ἔλαβε (Μίδας) τὸν ΣΞειληνόν ἢ 40. 1481 "8. 
σεῖος (νοχ [,δοοηΐοα, 1 4 θεῖος) ἀνήρ Ηη]. 1145 529. 
σειρά. τὰ πρόσθια σκέλη (τῶν ἐλεφαντων) δεσμεύυσι σειραῖς 

Ζιι11. 610 532. 

σειρήν “Ἱ εἴρην). νομαδικὰ τρία (γένη τῶν μελιττωδῶν), 

σειρὴν ὁ μικρός, φαιός. ἄλλος σειρὴν ὁ μείζων, ὁ μέλας καὶ 
ποικίλος, τρίτος ὁ βομβύλιος Ζιι40. 628 "11. (07 01] 174. 
51.870, 878, 11 192, 198. δΔηϊῃ)8}}18 ἀδβπὶγὶ ποὺ ροβδβαῃηῦ, 
ἴοτι αδβραθ βο ἴαγῖδο ΑΖΙ1170, 42. δυ 221,81.) 

Σειρηνῶσαι νῆσοι 6108. 889 526. 
σείριος. ἀνίσχοντος τῇ σειρίυ Ζιι49 Β. 633 518. 

σεισμός. 1.14 σεισμὲς γῆς τζ8.1460528. περὶ σεισμᾷ μβ1.8. 

1. 
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σέλαχος 6016 

κά. 395088-890 312. ἀνέμυ, σεισμϑ, βροντῆς ἡ ἡ αὐτὴ φύτις 
μβ9. 810 .521. τῶν σεισμῶν οἱ πλεῖττοι ἃ μέγιστοι νηνεμίᾳ 
μββ8. 866 δι. ἐνίοτε περὶ τὰς ἐκλ. εἰψεις ,σελήνης μβ8. 861 
519. δια τί ἥττον σεισμοὶ ἐν ποντίαις ψήσοις ἢ ἐν προσγείοις 
μβϑ8. 368.ν83. ὁ ἐν ᾿Αχαΐᾳ σεισμὸς ὺ ἡ τὸ κύματος ἔφο- 
δὸς μαθ. 848 "2. --- 2. ὁ σειτμὸς τοῖν νεύρων πε15. 882 
888. 

σεῖστρος (εἰ 5.10, σίττρος ΒΚ) θ160. 846 384. 
σέλας. πυρὸς σέλας αἰθομένοιο (ξιωροα 221) αἱ3. 487 087. 

-- σέλας, φάντασμα ἐν αέρι καϑ' ὑπόστασιν. ἀϊδὺ κατ᾽ 
ἔμψατιν κά. 3958]. σέλας ἐστὶ πὸ ὃς ἀθρόᾳ ἔξαψις, ἐν 
ἀέρι κά. 895 08, ἐν τὴ πυρώδει ᾧ ἀτάκτῳ λεγομένη φύτει 
τὰ σέλα διάττει κῷ. 893 ν8. 

σελαχοειδής. ν ] σελαχοειδῶν (τελαχωδῶν ΒΚ) Ζιεδ. 840 
024. 

ὰ ΠῚ νΝ “ 
σέλαχος. Υ σελαχώδης. καλεῖται σέλαχος ὃ ἂν ἀπὺν ὃν 

ἢ βράγχια ἔ ἔχον ζιυυτόκον ὅ ΖιΙγΎ1. 511 5δὅ. εἴ τι τοιῦτον 
(ἀκανθῶδε:) ἄλλο φέλαχός ἐστιν Ζμ518. 698 09. Ρίθσγαπι- 
4.6 Ἰορσίθαγ πὰπὶ Ρἰαγ, δδθρα δἀὰ νος καλιίμενα, τὰ κα- 
λύμενα σελάχη Ζιαδ. 489 ὑ). Ὑ7. 516 "16. Ζμβ9.05528. 
Ζγβι. 182 δι, γ. 154.528 (ἐξ τραχι) ὺ λαμπρὸν ἐν τῇ 
νυκτὶ τὸ ὀέρμα τῶν τοιάτων ἐττὶ Κι ον" διὸ καὶ τινες ἀπὸ 

τὸ σέλας ἔχειν ὠνομάσθαι φασὶν αὐτὰ σελαχια ΘαΙθα νΙ 
181.) τὸ τῶν καλγμένων σελαχιῦν γένος, οοπὶ τὸ τῶν ἀλ- 
λων ἀπόδων αν10. 476 82. γίδγίαν ἰηῖον τὰ ἔνυδρα τῶν 

ζῳοτόκων Ζια δ. 489 02 Αὐν, τὰ ἀποὸα Ζγβ1. 182 "22, 
τὸς ἰχθὺς Ζιγ11. 530 517. δ11. 88.329. εὖ. δ40 6. 
ΖγΎγ8. 184.528. 5. 15 "2 (ϑεἀ Ἂ ἄποδα ζῳοτοκεῖ, οἷον οἱ 
ἔχεις ὶ τὰ σελάχη. τὰ δ᾽ ῳοτοκεῖ. οἷον τὸ τῶν ἰχθύων 
γένος Ὁ τὸ τῶν ἄλλων ὄφεων Ζγβι. 182 022), ἰῃΐον τεὺς 
πελαγίσε, τὰς σαρκοφάγυς τῶν ἰχθύων Ζιθ18. 598 512. 2. 
5915810. -- α. ἄεβον Ρϑτῖ. ἀλεπιὸωτα μὲν τραχέα δ᾽ ἐστί 

Ζμὸδιϑ8. 69151. τὰ ὀττὰ χονδράκανθα Ζιγῖ. 5161. 8. 
516 586. Ζμβ9. 688 828. ὁ18. 696 "8, 6, 697 58. οῇ Ζιγβ. 
5171 Αὐδ. ἔχει βραγχια. ἀκάλυπτα δὲ πάντα αν10. 416 
42. Ζια 5. 4896. β18. 5051, 8, δ. Ζμὸ18. 6964. τὰ 
πτερύγια. πῶς νεῖ Ζιαδ. 489 580. ἀμφωόοντα, μονοκοίλια, 
τὰ σπλάγχνα, πάμπαν μικραί Ζμδὶι. 616 νά, 8, ὅ. ἀπιμε- 
λωτατα, τὸ ἧπαρ πιμελιῦδες, ἔλαιον τῶν ἡπάτων τηκομένων 
Ζιγ11 τ. 820.319. 17, 18. πρὸς ἄλληλά τε ὺ πρὸς τὶς ἄλλυς 
ἰχθὺς ἡ ὀιαφορὰὶ τῶν ὑστερῶν, ὑστέραι δικροαι, ὀρνιθωδέ- 
στεραι ΖΙΎ1. 511 512, 6. ζι0. 5664 "20 Αυῦ. ν ὑστέρα. --- 
ὃ. ρῥΒγδβίοϊοσ. ψυχρὰ τὴν φύσιν Ζγαϊο. 118 085. βΙ. 188 
410. γ8. 754 588. ὑγρά, θερμά Ζγβ1. 138 38,11. ὅτω 
καθευδει ἐνίοτε ὥστε αὶ λα βανεσθαι τὴ χειρί, ἔνια δοκεῖ 
τρίζειν, ἐπὶ τὼν μικρῶν μείζω τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων Ζιὸ 10. 
587 480. 9. 585 024. 11. 688 329. -- ο. περὶ γενέσεως. 
ἐχεία" κατὰ μὲν τὸ μετόπωρον ἀναμὶξ τὰ ἄρρενα τοῖς θη- 

λεσι κατὰ τὴν ἐχείαν. τὸ ὁ᾽ ἔ ἔαρος, εἰσπλέυσι διακεκριμένα, 
μέχρι ὅ ἀν ἐκτέκωσι" κατὰ τὴν ὀχείαν ἁλίσκεται πολλὰ 
συνεζευγμένα Ζιε5. 840 19, 10. 12..87. 621Ρ25,28. ὅλως 
ὀλιγογονώτερα “μέν ἐστι διὰ τὸ ζῳοτοκεῖν, (πολυγονυΐτατον 
τῶν σελαχιῶν ὁ ὁ βατραχος) Ζιζ11. ὅ10 082 Αυδ, 80. τὰ ψὰ 
πἢ γίνεται, τέλειον αἰον, τὰ ὠὰ μαλακόδερμα ἢ μονόχροα 
Ζιγ1. 511 89. αδ. 489 18. ,ΖΖγαϊο. 118.}88. γ8.154523, 
82. ζῳοτοκεῖ πρότερον ψοτοκήσαντα ἐν αὑτοὶς (πλὴν βατράχυ) 

ἢ ἐκτρέφωσιν ἐν αὐτοῖς Ζιζ 10. 564 515, 16 Αὐδ. οῇ α11. 
492 827. βι8. 508 "8. γΥ1. 511 84. 7. 5616}15. ἀν10. 476 
020. Ζωὸϊ. 610}»2. Ζγα!ϊο0. 118 82. βι. 182 Β,, ,,8.154 
428. 4. 155 512. δ. 15 "2. ἐν τοῖς ἰχϑύσι τὰ σελάχη πρὸς 
τὸς ἄλλυς ἔχυσι τὴν αὐτὴν διαφορὰν ἣν καὶ τῶν ὄφεων οἱ 
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616 σελαχώδης 

ἔχεις πρὸς τὸς ἄλλυς ζῳοτόκυς Ζμὲδι. 616 ῬΩ, --- ἐκτίκτει 
πρὸς τὴν γὴν ἐπανιόντα, ἐπικυΐσκεται καὶ κύει τὸς πλείστας 
μῆνας ἕξ Ζιζχι. 566524. οΓ 17. 670 583. 11. 66 51. 
νεοττοί, τέκνα, συίΐζεται ὁὲ μάλιστα ταῦτα διὰ τὸ μέγεθος 
Ζιζιο. 565580. 11. δ66 50. 11. ὅ11 41. εἰσὶ ἐέ τινες οἷ 
ἑωρακέναι φασὶ ὼ συνεγόμενα τῶν σελαχῶν ἔνια ὄπιθεν" 
ἔνιοι φασι πάντας εἶναι ἰχθὺς θήλεις ἔξω τῶν σελ ̓αχῶν ὦ Ζιεῦ. 
540 ν14, Ζγγ5. 1585 }8, 12. --- ἰ. ἀϊδὲ τὰ μικρά" τὰ μὲν 
τραχέα τὰ ὀὲ λεῖα Ζιδὶ1. 5839.»29. βι8. 506.520. οἱ γα- 
λεοῖ, τὰ γαλεωώθη. τὰ προμήκη Ζιχϑ. 489 6, 1. 511 84. 
βιϑ8. 8055. εδ. 540917. οἱ βατοι. τὰ πλατέα καὶ κερκο- 
φόρα Ζιαδ. 489 "6. β18. 508 8, γ8. ὅ171.81. εδ. 40 }θ, 
8,10, 12. ζ10. 806 "28, ὁ βάτραχος Υ ἢ γ᾿ δῃηυμιθγϑηθαῦ 

Ζιαδ. 489 080. β18. δ00 58. εδ. 5408, 10, 13, 17. ζ10. 
565 024-81. Ζμδ18. 695 "9. Γ 277. 1521 ὕ40, 44. (86]4- 
οἴθ8 ὙΒοπιδα, σαγυ]αρίηοα Ρ]ὰ ΟδΖ 866]. οὔ Ο 1159. 
ΕἸσανα! ἃ ἀ8 βοίδομῖβ Αγ Εἰ 277, 45. ΚαΖμ 50, 10. Μ'280- 
288. ΑΖΙ1128,1.) 

σελαχωθης. ν σέλαχος. τὸ τῶν σελαχωδῶν γένος ΖΎΥΙ. 
151519, να] οἱ σελαχωθεις ἰχθύες (Ζιβ18. 505 47. 17. 808 
ΒΩ8. εὖ. 540 24, 62. 591 10, 25. Ζμγῖ. θ669080. Ζγβ4. 
181 024. γ1. 149 819, 5, 155514. ( 151 518, 22. 8058. 

1ὅ80.518) τοὶ τὰ σελαχυίδη, ὉΡΡ οἱ ἐν τῷ γένει τῷ τῶν 
ψοτόκων, οἱ μὴ σελαχώδεις, οἱ μὴ ζυυοτόκοι, οἱ ἕτεροι ἰχϑώες 
Ζγγδ. 15514.1. 151515. Ζιβι8. 506 "7. Ζμγ7. 669 86. 
τοίδγαπίαν ἱπίεγ τὰ σαρκοφάγα ᾿ Ζι82. 59110. --- α. ἄθδβοῦ 
Ρᾶγῖ. τὸ στόμα κάτω. ἐν τοῖς ὑπτίοις Ζιθ2. 591 "27. 

Ζμὸὴ18. 096 526. ὦ αὐτῶν τῶν πέρων ἡ συναγωγὴ γίνεται 
διὰ βραγχίοιν" ἡ ῥάχις χονὸρωδης ἐστίν" δύο δοκῶσιν ἅπατ 
ἔχειν Ζμδ 18. 696 10. β9. 666 487. Ὑ7. 669 586. οἱ πλεῖ- 80 
στοι ἀποφυάδας ἔἕλως ἐκ ἔχυσι, ταλτίαιη Δρρϑπάϊοοβ ΖΙβ17. 

508 528. εὖ. 540}25 Αὐν. ὑστέρα, ἄδθος ΖγΎα11. 7198. 
β4. 18124. 71. 149581. 1. 1571520. --- ὁ. ΡἈγβίοίοξ. 
φωλεὶ τὰς χειμεριωτάτας ἡμέρας Ζιθ15. 599 "29. ὕπτιοι 

16 

σύκωμα 

σελήνη πλήρης, σφαιροειδής, διχοτόμος Ζγὃὸο. 1777 021.2. 
1615. Οβ11. 291}18. 12. 292 44, μγδ. 876525. ΑὙ18. 
185. πιεῖ. 911 085 (οἵ αὐξάνειν. Ρ122 519). τὴν σελήνην 
εἶναι θῆλυ, ὁ ὅτι ἅμα συμβαίνει ταὶς μὲν (γυναιξὶν) ἡ ᾿ κάθαρ- 
σις, τῇ ὁὲ ἡ φθίσις Ζιη2. 582 385. τῆς σελήνης αεὶ δῆλόν 
ἐστι τὸ ,χαλύμενον πρόσωπον Οβϑ. 290.326. οἵ πιεῖ. 912 
49, αἱ ἅλῳ περὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην μα1. 844 58, αἱ 
τὴς σελήνης ἐκλείψεις Οβιά. 291 024. δια τί τὰς τὴς σε- 
λήνης ἐκλείψεις πλείως ἥ τὰς τὸ ἡλιίν γίγνεσθαί φασιν 
Οβ18. 298 "28. ἥλιος ἐκλείπει σε λήνης ἀντιφραξει 7208, 
1515238. αἱ ἀπὸ τὰς σελήνης σκιαὶ μείζυς τῶν ἀπὸ τὸ 

ἡλίν πιεῖ0. 912 νά. περὶ τὰς ἐκλείψεις τῆς σελήνης ἐνίοτε 
συμβαίνει γίγνεσθαι σεισμὸν μβϑ8. 861 20. (οὔ ἀπολείπειν 

Ρ 83.358, ἐκλείπειν, ἔκλειψις Ρ3229."86, ,41. τὴν σελήνην 
ἑωράκαμεν ὑπελόδσαν τὸν ἀστέρα τὸν ἴΑρεος Οβ!2. 2392 
44, --- πρὸ τῷ ἐπιτεῖλαι τὴν σελήνην ἢ 549. 1669... 
ἐκπορεύεσθαι πρὸς τὴν σελήνην, ορΡ τὴν ἡμέ αν θ15. 881 
δ16. τὴν νύκτα ἡσυχαζυσιν, ἐὰν μὴ σελήνη ἥ Ζιθ18. 598 

028. 
0 σελήνιον. ὃ πορθμὸς ὁ ὃ μεταξὺ Σικελίας ὼ Ἰταλίας αὔξεται 

ἀναπίπτοντες, ὕπτια στρεφόμενα, λαμβανυσι τὴν τροφήν 35 
Ζιθ2. 591 "25. Ζμδ18. 696 "26. ἐν πᾶσι μεῖζον τὸ θῆλυ 
τῇ ἄρρενος Ζιεῦδ. 8540 "15. -- ς. περὶ Ὑ γενέσεως. κατὰ μῆνα 

τίκτειν ὼ ὀχεύεσθαι, οἴονται, πολλ. οἱ" πάντα ἅμα ἔχυσιν ἄνω 
μὲν πρὸς τῷ ὑποζώματι φά, τὰ μὲν μείζω τὰ δ᾽ ἐλάττω, 
πολλά, καάτω δ᾽ δ᾽ ἔμβρυα ἤδη Ζιζ10. 668 520, 18. ἐν αὑτοῖς 
ῳοτοκήσαντες ζιμοτο κθσι, ἔνιοι τέλειον ωὸν γεννῶσι ΖΎΎΙ. 
149519. 5. 188 280. τὸ γένος Ἢ πολύσπερμον ὅλως, ὀλιγο- 
χίστεροι πρὸς τὴν γονήν εἰσιν ΖΎΥΤ. 151 819, 22. --- ἀ. ἀϊδὲ 

τὰ γαλεωδὴ, [ιὶβ δάἀηυμηθγαῖαῦ ἡ νάρκη Ζιεδ. 540 27. 
[806. 15830518. -- σελαχωλὴ οἱ ΑὐὉ (ὅτω κητυδη ΒΚ) 
Ζια11. 492 326. 

σελήνη. περιφορὰ τῷ παντός, ἐν ᾧ σελήνη ὼ ἥλιος. ὼ ἔνια 
τῶν ἄστρων Οαϑ. 218"17. κάτω σελήνης. ἄνω ἢ μέχρι 
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δ φθίνει ὦμα τῷ σεληνίμ θδ5. 8844, 
σέλινον. τὰ σέλινα δέχεται τὸ ἁλυκὸν ὕδωρ πκὶ. 9238 86. 

τῇ σελίνυ πῶς γίνονται παμμεγέθεις αἱ ῥίζαι πκβΒ.92810. 
ὥσπερ σέλινον ὅλα τὰ σκέλη φορεῖ (εἴ Ῥοοῖα ἱποοτῖαβ ἢ 601 
5806) ΡΎΙ1. 1418511, 27. (ἀρίαπι ργάνθοὶθηβ ουϊδαπι ἢ. 
ΕἾΔΔ8 147. Ηδ]ἀγϑίοι 89.) 

Σελλοί μαὶά4. 852 νῷ, οἵ Τραικοί, 
σεμνόθεοι, ϊᾳ δρνίδαι παρὰ Κελτοὶς 80. 1479 "88. 
σεμνός. αἱ σεμναὶ θεαί Ρβ28. 1898 "26. σεμνῆς φιλίης ἱδρύ- 

σατο βωμόν 6628.1588518. τί ἂν εἴη τὸ σεμνόν (τὸ νῦ) 

Μλϑ9. 1014 18. --- τῶν ποιητῶν οἱ σεμνότεροι, ορρ οἱ εὐτε- 
λέστεροι ποά. 1448 028. --- σεμνός, ἀεΓ μέσος αὐθάδους καὶ Χ 
ἀρέσκυ ἡεγ1. 1238 0838. ἡμα29. 1193 586. σεμνὸς ἢ με- 
γαλοπρεπής, ἀϊβὲ αὐθαδης Ῥαϑ. 18671. σεμνὸς, ἀϊδι μη 
λεπος. βαρύς ΠΕΙ1. 1814 18. ΡβΙ17. 1891 326. --- σε 
σεμνοτέρα λέξις πο. 1468 421. ΡΥ2. 1404 8. σεμνὸν ὶ 
αὐθαδὲες, τὸ σεμνὸν “ἄγαν ὼ τραγικόν Ῥγϑ. 1406 53,1. 
τραγικώτερον ΕῚ σεμνότερον ὑπέλαβον μβι. 858 ΡΩ, ὁ ἡρῷος 

ῥυθμὸς σεμνὸς ὼ λεκτικῆς ἁρμονίας δεόμενος Ρηϑ8. 1408 

582, --- ϑὸὲν σεμνόν Ἠη8. 1146 815. γΕΎΪ. 1228 Ὀ11. Πη8. 

1825 46. χαλεπὸν ὦ σεμνόν Βδ8. 112421. --- σεμνὼς 
λέγειν περὶ εὐτελῶν, ορρ περὶ εὐόγκων αὐτοκαβδάλως Ρηῖ. 
1408 818. 

σε μνό τας. ἐντεῦθεν λαμβανυσι τὴν σεμνό: τητα κατὰ τῷ 
ἀπείρυ Φγθ. 207519. --- ἡ σεμνότης μεσότης αὐθαδείας 
ὼ ἀρεσκείας ,εβ8. 1221 48. ὙΤ. 1258 584, ἡμα 329. 1192 

080. ἡ σεμνότης μαλακὴ καὶ Χ εὐσχήμων βαρύτης Ῥβι71. 1891 

228. -- σεμνότης τῆς λέξεως Ργβ. 1408085. 
σελήνης μαά. 842 480. 83.841}90. δεῖ τὸ τοιᾶτον Διένος (τὸ ᾿σεμννε σθαι ἐν τοῖς Ταπεινοῖς Ηδ8. 112421. σεμνύνεσθαι 
τὸ πυρός) ζητεῖν ἐπὶ τῆς σελήνης " αὕτη γὰρ φαίνεται κοι- δὺ νὰ καλλωπίζεσθαι ἐπί τινι ημα 84. 1195}19, 22. 28. ρ86. 
νωνῦσα τὴς τετάρτης ἀποστάσεως ΖΎΥΙΙ. 161 821. ἡ σελήνη 1441 525. 

ἡίνεται (διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον κοινωνίαν) ὥσπερ ἄλλος ἥλιος Σέριφος θτ 0. 885 3. 
ἐλάττων Ζγδιο. 111}025. νύκτες ἀλεεινότεραι ὁιαὶ τὸ φῶς τῆς σέσελις. ἐπὶ σέσελιν τρέχασιν ἔλαφοι Ζιιδ. 611 518. 
σελήνης Ζμὸ5. 680 484, οἵ πκ-18. 942 825. ὁ μὲς κοινὴ σεσερῖνος 218. 1528 518. 

περίοδος σελήνης ἡ Ω ἡλίν Ζγδιο. Τ11020. κθ.39986, ὁ ἥλιος 55 Σέσωστρις Θοταρ ουπὶ Μίηοθ Πη10. 1829 "4, 28. ἐπεχεί- 
ἐν ὅλῳ τιῇ ἐνιαυτῷ ποιεῖ χειμῶνα ἢ θέρος, καὶ ἡὶ ὁὲ σελήνη ἐν τῷ ρήσε διορύττειν τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν μα]4. 852 "26. 
μηνί 2γδ5. 1618. βά. 188521. καὶ σελήνη συμβάλλεται σεύειν. ἐσσύμενός περ (Ηοπι Δ 654. Ρ 668) Ζιι44. 629 "28. 
εἰς πάσας τὰς γενέσεις ὼ τελειώσεις Ζγδιο. 1110084, τὰ Σεύθης ὁ ὁ Θ ΓΗ ΠΕΙῸ. 18312.14. 
τὴς σελήνης παθήματα ὶὶ τὰ περὶ τὸν ἥλιον ΜΑΣ. 982}16. σηκός. οἱ πέρδικες ὄυζο ποιῶνται τῶν ᾧῶν σηκιΐς Ζιζβ. 564 
εἰσὶ περίοδοι σελήνης πανσέληνοί τε ὸ φθίσεις αὶ τῶν μεταξὺ “᾽. 421. 
χρόνων αἱ διχοτομίαι" φθίσις ἢ ἀπόλειψις τῆς σελήνης σήκωμα. ὅσῳ ἄν μακρότερον ἤ τὸ μῆκος τὸ μοχλῶ τὰ ἀπὸ 



Συλυβριανοί 

τὸ ὑπομοχλίυ, τοσύτῳ ἐκεὶ μὲν ἑᾷον κινεῖ, ἐνταῦθα δὲ σή- 
κωμα ποιεῖ μΧϑο. 864518 ΟἌβρρβ}}6. 

Σηλυβριανοί οβ1848 082. 
σημαίνειν. οἱ διαιτηταὶ τὰς πίστεις ἐμβαλόντες εἰς καόισκυς 
ὶ σημηνάμενοι 414. 1841 822. --- αἱ ἅλῳ σημαίνυσιν δ 

ἀνέμυς μα. 844 19. β΄. 861 528. βέλτιστα τὰ μέσα 
ὦτα πρὸς ἀκοήν, ἦθος ὸ᾽ ἐδὲν σημαίνει Ζιχιι. 492 484. εἰ 

μὴ ἄρα εἰς τὸν ἀπόπλων ἐ ἐσήμανεν (τὸ τέρας δῇ ὁ Καλχας ) 
140. 1801 "48. --- ἡὶ ̓φυνὴ σημαίνει τι δέν εἸ. 1658171. 
Ὁ 16 8422. 28, 28 8], τῶν ὀιπλῶν ὃ ὀνομάτων τὸ μὲν ἐκ ση- ἴὸ 
μαίνοντος Ἢ ἀσήμυ. τὸ δ᾽ ἐκ σημαινόντων σύγκειται πο 1. 

1451588. δεῖ λαβεῖν τί , σημαίνει τὄνομα Φὸτ. 218.080. 
οἵ Πγ4. 1211 489. σημαίνειν ταύὐτον μαϑ. 883928. ΠγΪ. 
1219 326. σημαίνειν ἕν, ἀϊδὲ καθ᾽ ἑνός Μγ4. 1000 482, 
014, 1. καθάπερ εἰ ὀνόματι σημαίνοιμεν Ζμβ 8. θ49 "5 18 
(εἶ ἀϊδὺ ὄνομα, λόγος βν λόγος Ρ 488 θ44), βᾷ6ρ6 σημαί- 
νειν δοπὶ λέγεσθαι: καθ᾽ αὑτὰ δὲ εἶναι λέγεται ὅσαπερ ση- 
μαίνει τὰ σχήματα τὴς κατηγορίας " ὁσαχῶς γαρ λέγεται, 
τοσαυταχῶς τὸ εἶναι σημαίνει Μὸ7. 1011 328. οἴ 88.1024 

514. βΑ. 1001}81. ε. 1026}1 8]. ῬΓΒΩΙ] Μμοβ 1200. ἐνταῦθα 30 

ἐθὲν ἄλλ᾽ σημαίνοντες τὴν σοφίαν ἢ ὅτι ἀρετὴ τέχνης ἐστίν 
ΗΪΤ1.1141512. -- ἐπειδὰν καὶ ᾿ σαλπιγξ σημήνη τῷ στρατοπέδῳ 
κθ. 399.31,}"2. --- σημαίνειν Ῥθγπθ δα δηλῶν (εἶ ρν114 
418) Ἰηξοσάστη 1ζ8 ΟἸ1880 οὐίθοῖο ἀδβαγραΐαν, αὖ 1Ἰά6πλ ἴδ γθ 
δὶῦ 80 φανερόν ἐστι, φανερὸν γίγνεται. εἰς ὀὲ τὰ ἔξω ἐδὲν 35 
σημαίνει τύτων διὰ τὸ τῷ δέρματος πάχος Ζιὸ 8. 938 411, 

οἴ ΚΕ περὶ αἰσθήσεως τὰ μὲν αὐτῶν ἐὸὲ ἕν σημαίνεται (6 
ϑὸὲ ἑνὸς αἰσθητηρίν σημεῖον φανερὸν παρέχει). τὰ ὁ ἀμυ- 

δρῶς Ζιβι. 888 "18 Αὐν. --α σημαίνει ἱπιρατ8. (1 6 μετὰ- 
βολὴ τῷ ἀέρος γίγνεται Ιά6]6εν κὰ Μοι 11.278) πκΞ12.941 80 
νῳ, 82. 944 "4. 

σημαντικός. τὸ ὑγιεινὸν σημαντικὸν ὑγιείας ταῦ. 106 586. 

σημαντικός τίς ψόφος ὴ φωνή ψβ8. 42082. φωνὴ ση- 
μαντική, σημαντικὴ κατὰ συνθήκην» ποῦ. 1451 81, δ, 9, 

11, 12, 14. ε2. 1619, 20, 24. 4. 10526, 27, 81. ᾿λόγος 85 
σημαντικὸς κατὰ φυνθήνην ε4.118]. -- ἐήμαγτικῶς 

ταῖϑδ. 106 581. 
σημάντωρ. πάντα ὑφ᾽ ἕνα σημάντορα δινεῖται κατὰ πρόσ- 

ταξιν τῷ τὸ κρατος ἔχοντος ἡγεμόνος κθ. 839909.’ 

σημασία ἤϑυς αἱ πράξεις πιθ21. 919 086. 40 
σημεῖον. ὁ κηρὸς ὀέχεται τὸ τῷ ὁακτυλίυ σημεῖον ψβ 12. 

424 8420. σημεῖα ἔχοντες συγγενὴ Ζιηβ. 585}81 (εἴ στίγμα 

ἐν βραχίονι 588). --- βίβῃαπι 6Χ 400 4υϊὰ γοὶ ἔογθ υϑὶ 6888 
ν ὶ ἐποΐαπι 6886 6Ο]]ρΊ τα Γ. ἀν τα ἀπὸ σημείων ὼ λογίων 
καλῶς ἔχη Ῥβδ. 1888 56. τὰ ἐνύπνια ἢ αἴτια ἢ σημεῖα, 45 
τῶν ὙυΎνομένων ἢ συμπτώματα μτι. 46221. σημεῖα 
ὀρανια πολλὰ ὑκ ἀποβαίνει μτῶ. 468 "28. ὁμίχλη σημεῖον 
εὐδίας βἴτη μαϑ. 846 }84. 12. 848588. γίγνεται σημεῖον πρὸ 

τῶν σεισμῶν μββ8. 836708. σημεῖα φυσιογνυνμονικαῖ, ἐκλογὴ 

σήπειν 611 

ἀεῇ, ἴδε εἰκός, τεκμήριον, παράδειγμα Αβ26. 69 587. 21. 
1038 -"6 ΥγΖ. Ρα 2. 1351584.,}"1. 8. 1859 38. β24. 1401 

59. 35. 1402 514,30. ρ1 8 (ἀεῇ ρ18.1480580). ἀϊδὲ γνώμη, 
ἔλεγχος ρ15. 1481 589, "8, σημεῖον ἄλυτον (ἰ 6 τεκμήριον), 
ὉΡΡ λύσιμον Αβ27. 10 .89- 56, οἵ Ρβ28. 1408 52, 4. οἱ 
διὰ σημείων συλλογισμο: ΑὙ6. 15.588. οἱ κατὰ τὸ σημεῖον 

ἀποδείξεις ἐν τοῖς ῥητορικοὶς τιδ. 161 Ῥ9, ἀποδέδεικται κατὰ 
σημεῖον, ΟΡΡ καθ᾿ αὐτό Αδ 17. 9958. ἐχ ἱκανῷ πεπιστεύ- 
κασι σημείῳ Ηθ3. 1155 14. ἰπ δογθηάὶβ Ἱπάϊοίε, ἐχ αυϊ- 
Ὀὰ8 αἰϊᾳαία, (οἰ ]ἰσαῦαν., υδἰξαύατιη σημεῖον ὁέ" ... γάρ ΕἸ. 
16.515 2. ΑγὙά4. 13.332. δ1. 89 027. Φδ11. 219 58. ανδ. 
4172 021. μαϑ8ϑ. 8416 528. ΜΎ2. 1004 17. Ηε4. 1130.216. 

ΠεΙΟ. 1812}21. ζά. 1818 }17 δ]. οἵ Πβ8. 1208 "88. Ζιε 
22. 854 31, σημεῖον ὁ᾽ ἐστιν" καλύμενος άρ Ζιι81. 622 
816 (ἐστίν οτἱϑηάυμ οἱ 5 1 118). σημεῖον ὁὲ μέγιστον" 
νον γὰρ ποῖ8. 1458 826. σημεῖον ὅτι... γάρ Πθ4. 1888 
"42, Ζιζιδ. 5694. σημεῖον ὁὲ ὅτι ΑὙΒ. 14 "18. Ζιζιτ. 
51028. πὸδ. 871511. 18. 818 824. σημεῖον δὲ τύτυ ὅτι 

(διότι) Φλ12. 221}δ. μγϑ. 872 "28, οἵ ,Ῥγ3. τ404 "2. 
σημεῖον ὁ᾽ ἱκανὸν ὅτι μα8. 841 81. σημεῖαν ἐστιν ἰσχοιρὸν 

ὅτι πκτ-8.941515. ἰηξθγάσπι δὰ σημεῖον βα θοῦ Ἰοοο ποπθῃ 
νο] ἰηβηϊρῖνυϑ Ρομίϊατ, σημεῖον ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις, 

σημεῖον τὸ ὀύνασθαι αἱ ΜΑ1. 980521, 981 "7 ΒΖ. «1.998 
481. ΠῸ 11. 1290 518. εθ. 1800 410. αν] 2. 416)}21. [146. 

1508511. πὸ 26. 879 09, πρὸς τὸ μὴ ,ἐξ ὀχείας γίνεσθαι 
σημεῖον ὼ τὸ τὸν γόνον φαίνεσθαι μικρόν ΖΎΥΙΟ. 160 "88. 

τὸ λέγειν τὸς ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης λόγως ϑὸὲν σημεῖον Η»5. 
1141.519. σημεῖον γεγονέναι ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων Πβ8. 
1208.}88. σημεῖον ποιεῖσθαί τί τινος Ηβ 2. 1104 8. πο8. 
1448 585. Ζιι1. 618 480. ζιτ. 571188. ρ80. 1487 218. 

--- ὅσον (ὥσπερ) σημεῖα χάριν, νοι, πίθηκος κέρκον ἐκ 
ἔχει, πλὴν μικρὰν τὸ ὅλον, ὅσον σημείν χάριν Ζιβ 8. 602 
"28. ι8.611 3481, ΖΑΎΤ. 669 "29, 6710}12 (μά σημεία 
χάριν Ζμδ1ο0. 689 "6 Ββοτίθθπάμπι δβῦ ρτὸ σμικρὰ χαριν). 
-- σημεῖον τα [θαι Ῥαποίαμι ΑὙΤῸ. 10 "8 4]. ἀπὸ τὸ αὐτῷ 
σημεία, ἐπὶ, πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον μβθ8. 8θ4 481. γ8. 818 
84, ὅ. Φζϑ. 2408. ὑκ ἔστιν ἐχόμενον σημεῖον σημείν ἣ 

στιγμὴ. στιγμῆς Γα2. 3171511. οἵ Φθ8. 264 38. ἐντὸς τῶν 
ἄκρων, ὁτιῶν σημεῖον δυνάμει μέσον Φθ8. 262 8528. χρῆσθαι 

τῷ ἑνὶ σημείῳ ὡς δυσίν 408. 268 424,}12. σημεῖον αἰσθη- 
τὸν Γαδ. 821 14. τῶτο τὸ σημεῖον (ἡ ἐν τῷ ψῷ καρδία) 
πηδᾷ ΕῚ κινεῖται Ζιζ3. 5611. τὰ ζῷα κινεῖται τέτταρσι 

σημείοις, δυοῖν σημεῖοιν, πλείοσι σημείοις, πόσοις ἐλαχίστοις 
σημείοις βἰπι Ζια δ. 490 526, 88. Ζμὸ12. 698 "8, 14.18. 
690518. Ζπ!|. 704510. 7. 1701.518, 22,514. τὰ πρόσθια. 
ὀπίσθια δεξιὰ ἀριστερὰ σημεῖα" τὸ μὲν ἠρεμεῖν τῶν σημείων, 
τὸ δὲ κινεῖσθαι" τὰ κινητικὰ σημεῖα Ζκ]1. 698 321. 8. 102 

426. Ζπτ. 101}12, 18. Ζμδ18. 696 516. --- σημεῖον χρόνυ 
Φὸδβ. 2622, 2ὅ. Οα12. 288 311, 18. 

τῶν σημείων. λαμβανειν σημεῖα φΦθ.1. 808 528, 88, 11, 3. δὺ σημειυΐϊδης. ἅλῳ σημειωδεις μγ8. 818 .380. τὰ ἐνύπνια ἔχει 
806 320. εὐθεῖαι ὄφρυες μαλακῷ ἦθυς σημεῖον δἷπὶ Ζιαϑ. 491 
515. 10. 49254. 11.492]. 9. 491 "24. ὁ πταρμὸς σημεῖον 
οἰωνιστικὸν ὼ ἱερὸν Ζια11. 4927, τὰ τοιαῦτα ὡς σημεῖα 

ὑπολα μβανυσιν Ζιγ20. 022 411. σημεῖα ὑγιείας μὸ 2. 8380 
41. ὡς σημείῳ εὐπαθείας χαίρυσι τὴ τιμὴ Ηθ9. 1159 421. δ 
σημεῖα τῶν ἠθῶν, ἀϊδὲ ὁμοιώματα 105. 1840 288. σημεῖα 
ὕβρεως. ὀλιγωρίας, υλήσεως Ρβ2. 18718.381, 086. 4.188] 
ΑἹ. ἀνδρείας ἔργα ἢ σημεῖα εἶτα, πράξεις Ἂ σημεῖα Ῥαϑ. 
1868 580. β6. 1384 48. 8. 1886}2. περιεργάζεσθαι (ἰμ ἱπιϊ- 
ἰδηαϊλα δουϊοη 08) τοῖς σημείοις ποθ. 1462 86. ΥΔιΐρη Ῥοοὶ 60 

ΙΡ 395. οἵ σύμβολον 8. --- Ἰορίοθ δα τῃϑίοτίςδαδ σημεῖον 

τι σημειῶδες μτὶ. 462 51δ. 
σηπεὸών. εἴ τις κατορύξειε κλίνην ἡ λαβοι δύναμιν καὶ ἡ σηπε- 

δὼν ὥστε ἀνεῖναι βλαστὸν ,Ῥβι. 198.518. αἱ ψυλλαι γί- 
νονται ἐξ ἐλαχίστης σηπεδόνος Ζιε81. δ586 528. ἐσμὴν ἔχει 

τὰ λευκὰ αὶ σηπεδόνος, ἀλλὰ ὁριμυτέραν Ζικ1. 684 021. τὸ 

μῆρας σηπεδὼν τίς ἐστιν πιὸ. 909 08. 
σήπειν. ἡ ἀλέα ἰσχύυσα σήπει Ζιζι6. 510 828. ἡ πλεονα- 

ζυσα ῬΕΡΕΣ ἀναθολοὶ τὰ ῳὰ οἷον σήπυσα ΖΥγΎγ2. 158 
480. -- ἐξελθύσης τῆς ψυχῆς διαπνεῖται Ἷ σήπεται τὸ 

σῶς μα ψαῦ. 411 59, σήπεται παντα τἄλλα πλὴν πυρός, γῆ, 
ὕδωρ, ἀήρ, τὸ ἀποκριθέν, σπόγγος ὥσπερ τὰ φυόμενα" ἡ 



618 σύήπειον 

τροφὴ ἃ πεττομένη μὸ1. 819 514, 16. 8. 381 512, ΖιεΙ8. 
848 "27. 19. 552 8518. Ζγε4. 184 12, οὔ 185 84. πκε20. 
989 "21. κς 17. 942 517 Δ]. ἡ ὑγρότης σήπεται ὑπὸ τὴς 
θερμότητος, ἐν τοὺς ψύχεσιν ἧττον σήπεται καὶ ἐν ταῖς ἀλέαις, 
ἢ τὸ κινθμενον ἢ ῥέον ἧττον σήπεται τῷ ἀκινητίζοντος Ζγεάᾷ. δ 
184 δ. μὴ1. 819 326, 84. πβ88. 870 36. σήπεται πᾶν τὸ 
σηπόμενον ὑπ᾽ ἀλλοτρία θερμῶ, τὸ ἠρεμῶν. κινώμενα παντα 
πβ88.81051, 8. ιδ1. 909 }8. κβά. 980 08, ἡ θάλαττα 
κατὰ μέρος διαιρυμένη ταχὺ σήπεται" ἡ αὐτὴ αἰτία δὴ τῷ 
τὸ πολιὴ ἧττον τῇ ὀλίγυ σήπεσθαι μδ1. 8319 "5,2, τὰ ἄχυρα τὸ 
θ σήπει τὰ πεπεμμένα πκβ18. 981 424, ἡ ἰλὺς σηπομένη 
Ζιε19. 551580. οἵ ΖΎΥΙΙ. 1768 327. ὁ ἰχωὺρ ὁ σηπόμενος 
πκβ18. 981 426. τὰ ἔναιμα τάχιστα σήπεται Ζιγ19. 521 
42, πέττεται ἐν τῇ ἄνω κοιλία, σήπεται δ᾽ ἐν τὴ κάτω τὸ 
ἀποκριθέν μὴ 8. 8381 12. τὸ ὑγρὸν ἥ ὀπτωΐμενον ἢ ἑψόμενον 
ἢ σηπόμενον ἢ ἄλλως πως θερμαινόμενον" γίνεται δὸὲν τη- 
πόμενον ἀλλὰ πεττόμενον, φαίνεται δὲ ᾧ σηπόμενον τὸ 
χωριζόμενον μὴ 3. 819 028. ΖΎΥΙ1. 163514. Ζμβ9. 654 
510. ὑγρὰ πρῶτον, εἶτα ξηρὰ τέλος γίγνεται τὰ σηπόμενα" 
ξηρότερα γψεται τὼ σηπόμενα πάντα ᾧ τέλος γὴ ἢ κόπρος Ὁ 
μὸι. 3199, 22. ζῷα γίνεται ἐκ γῆς σηπομένης ᾧὶ φυτῶν 
ἢ περιττωμάτων, ἐκ σηπομένης τὴς ὕλης, ἐκ σηπομένιων 
ὑγρῶν, ἐν τὴ ἀποκρίτει σηπομένη ἐν τῇ κάτω κοιλίᾳ. ἐγγί- 
νεται τοῖς σηπομένοις (ϑΥπ ἐν τοῖς σαπροῖς) Ζιε1. 539 428. 
19. 8582 818. Ζγα]. 715 825, 28, δ. 16. 721 81, Ζμδ1.819 36 

7. 11. 889". πὸ18. 8188, τὰ λευκὰ αὶ σεσημμένα 
προέρχεται Ζικ]. 684 581, οἔ 31, 88, ὁ οἶνος ὕδωρ σεσημ- 
μένον, σαπέν (Ἐπιροὰ 298) τϑδ. 127 518,19. ὕδωρ σεσημ- 
μένον φτβϑ8. 825 39. --- αὶ σῆψις ὼ τὸ στηπτὸν περίττωμα 
τῷ πεφθέντος ἐστίν ΖΎΥ11. 1763 315. 80 

σήπειον, ν σήπιον. 
σηπία (Υ]ἱ σιπύα Ζιει2. 544 52, σηπυία Ζιδ1. 525 88. 8. 584 

ν25. εθ. 541 512, σηπύα οοὰἂ ΑΔ. “αὖ 8016). τοίογξωγ πίον 
τὰ ἄναιμα, τὰ θαλάττια, τὸ τῶν μαλακίων γένος Ζια 4. 
489 388. 6. 49018. ε12. 544 2, [288. 1528 Ρ21 οἱ 586- 85 
Ρἶαβ. --- α. ἀθβοῦ ραγῦ. πλατύτερον Ζιὸ 4. 524 825, στόμα 
Ζιδ1. 528 582. εθ. 541}18, 160. 817.1581 882, ὀφθαλ- 
μοί, ὀδόντες. τὸ γλωττοειδές 817. 1581 581, 82. Ζμβι1. 
661514. πόδες ὀκτώ, βραχεῖς, ἐπὶ τῶν ποδῶν αἱ κοτυλη- 
δόνες [811.1581 29, Ζμὸϑ. 685516, 33, Ζιδ1. 594 428, 40 
2. πλεκτάναι Ζιεθ. 541}18. προβοσκίδες δύο, μακραί ἢ 811. 
188181, 838. Ζμό9. 685.588. Ζιδ1. 623 580 Αὐδ. 23. 527 
428. μυκτήρ, φυσητήρ Ζιεθ. 541 "15, 17,18. πτερύγια 
περὶ τὸ κύτος, πτεργιον στενόν Ζιδ1. 524 41. Ζμδ 9. 685 
540. τὸ ὄστρακον ἐν τῷ νώτῳ, ἐντὸς τὰ στερεὰ ἐν τῷ 45 
πρανεὶ τῇ σωματος, ἃ καλῶσι τὸ σήπιον (ν ἢ ν) ἢ 817. 
1531}88. Ζιὸ1. 524 "22. τὰ περὶ τὴν κοιλίαν, κύστις, 
ὑστέρα Ζμὸδ. 618 028. [811.158]1 85. Ζγγβ. 158 36. 
δύο λευκὰ στιφρά Ζιὸ 4. 629 54 ΑὐὑὉ. χρῆται τῷ θόλῳ 
κρύψεως χάριν αὶ αὶ μόνον φοβωμένη Ζιι87. 621 529 Αὐδ. 50 
οὗ 33. δ1. 524 016, 17. ε18. 560515. Ζμ 5. 619 55, 9, 
15,20. [815.1581}}5. 817. 1581 084, 41, ἐν τῷ σκότει 

πέφυκε λάμπειν ὁ τῆς σηπίας θολός αι2. 481 07. --- ὃ. ΡἘΒγ- 
βἰοῖορ. πῶς νέωσι, νευστικαί, ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ Ζια 5. 489 
585. δ1. 5241. εθ. 541 012. Ζμὸ9. 6855814. αν12. 477 δδ 

44. ἀποσαλείησι, βαὸίζυσι κατὰ ζυγά, καὶ πορεύονται ἐπὶ 
τοῖς ποσί Ζιδ1. 8238 088, 524 228. Ε12. δὅ44 Δ5. λέγεται 
ὑπό τινων ὡς μεταβάλλει τὸ χρῶμα. καὶ διετίζυσιν. βρα- 
χύβιον, ἔνιαι διπήχεις Ζιι81. 622 311, 81. ε18. 550 14. 
δι. 5234 521. 3171. 1582 81. πανυργότατον Ζιι87.621}28. 60 

κρατῦσι τῶν ἰχθύων Ζιθῶ. 59088. εἴ 1317. 62281,11. 

δ 

«. κ᾿ 

σῆψίς ἐστι φθορὰ τῆς ἐν ἑκάστῳ ὑγρῷ οἰκείας ὰ κατὰ 
͵ 

σῆψις 

[811.1581 087. ὅταν τιῦ τριυίδοντι πληγῇ κἡὶ σηπία. ὁ μὲν 
ἄρρην βοηθεῖ τὴ θηλείᾳ, καὶ ὁὲ θήλεια φεύγει τῷ ἄρρενος 
πληγέντος" τοῖς δελέασιν ἁλίσκονται" τῆς συπίας τὰ σαρκία 
σταθεύσαντες Ζιι1. 608 Ρ17. ὁ 8. 584 095,52. .817.103] 
048, --- ο. περὶ γενέτεως. ὁ ἄρρην. ἡ θήλεια (πυβασδ τὸ 
ἄρρεν, τὸ θῆλυ). πῶς διαφέρυσι Ζιδ 1. 525 39. ε13.54438. 
18. 55019. οοἰΐαΒ, ἀθβογ, κατὰ τὸν φυσητῆρα ἕνιοι ὑχεύ- 
εσθαί φασιν αὐτάς Ζιεθ. 6411. 12, 18. ὁ ἄρρην, ὅταν 
ἐκτέκη ἡ θήλεια, ἐπιρραίνει τὰ ὠά Ζιζ18. 567 58, 10. εἴ 
ε12. δ4454 ΑὐὉ. κύει τὸ ἔαρος. (πᾶσαν ὥραν ΒΚ, πλῆθος 
ὠῶν εἰ Α00), κύασσαι ἀρισται Ζιε] 8. 550 326. 12. 544 3), 
680. 6077, ποιεῖται τὸν τόκον, πῶς. πότε, πρὸς τὴν γὴν 
ἐκτίκτει Ζγγϑ8. 151 082. Ζιε12. 844 82. 17. 549 δ. 18. 
5506. ἀποτίκτει ἐν ἡμέραις ιε΄, ἐκτίκτει κατα τὸν φυτη- 
τῆξα Ζιε12. 544 38. 18. 550 326. 6. 54117. τὰ ὡχ, στι- 
φρα. αὐξάνεται ΖΎγΎΒ. 158 80. Ζιε18. 550 327. 12. 5444, 
5 Αυδ. 18. 650514. (ὦ) δὲ αἱ σηπίαι ἀποτίκτασι, γίεται 
ὅμοια μύρτοις μεγάλοις ὦ μέλασιν" ἔχει ὃζο τε τὰ κύτη 
ἢ πολλὰ ῳὰ ἐν τύτοις. χαλάζαις ὅμοια λευκαῖς" μακρὸν 
αὶ συνεχὲς ἐκ τιῶν υἱῶν, ΒΥ τὸ ῳὸν συνεχές Ζιε1 8. 550 
410 ΡΙΚ Αὐν, 10, 18. ὁ1. δ23δ 36, ἐπῳάζει τὰ υὐὰ ἐκτε- 
κόντα ὁ ἀν τὰ κυήματα ἧ, προσπέφυκεν ἡ γιγνομένη σηπία 
τοῖς ιῥοὶς κατὼ τὸ πρότϑιον Ζιε1 8. 5560 "1, 8. ΖΎΥΒ. 198 
821. (ϑερία οἰδβοίμα! δ 17. Ο11 757. ΑἜ ϑιθ!ὰ ΧΙἼῚ 372 96. 
ΑΖΙ1150, ὅ. Μ 2644. [ιομιοπβίοϊα ΑΒ ἂδν Βογὶ Αοδὰ 
1818. Υορῖ 200] Βεῖοῖδ 1 381. Εἰζῖον Εγάκυπάο ΧΙΧ 1192, 

1194.) 
σηπίδιον. Ζιε18. 550816, 19 Αὐν, 29, 26, 29, 31, 016. 5γῃ 

ἡ γιγνομένη σηπία, αἱ μικραί, ν σηπία. (οὔ ΟἸκοα 18ἷ8 1885 
.Ρ 499.) 

σήπιον (ἀ8 Υ] οὗ ᾿μδηρὶς δὰ Ζμ 654"31). τῇ σηπίᾳ ἐντός 
ἐστι τὰ στερεα ἐν τιῇ πρανεῖ τῇ σώματος. ἃ καλῶσι σήπιον" 
τὸ σήπιον ἰσχυρὸν ἢ πλατύ ἐστι, μεταξυ ᾿ἀκανθης ὰ ὀστῦ, 
ἔχον ἐν αὐτῷ ψαθυρότητα σομφήν" ὄτ᾽ ἄκανθα ὥτ᾽ ὀστῶν ὅθ᾽ 
οἷον σήπιον Ζιδ1]. 524 028. 25. 1. 5821. τὸ ἀναλογον ταῖς 
ἀκάνθαις, τὸ καλύμενον σηπίον Ζμβ8. 654 521. οἵ ὃ 5. 619 
421. ἣν γὰρ λαβεῖν ἐκ ἔστι τὸ αὐτό͵ ὃ δεῖ καλέται σήπειον 
ΕΣ Ψ Ἂς ᾽ «- Ω 

ἄκανθαν ὦ ἐστῶν ΑὙἃ4. 98.521. ο8 8βερῖδε. 
᾿ , 

σηπτικόν. ἡ ἀσπὶς ἐν Λιβυη γίνεται, ἐξ " ὄφεως ποιῶσι τὸ 
σηπτικόν Ζιθω9. 601 322. ἡ 

σήραγξ. ἐν ταῖς σήραγξι τῶν πετρῶν. περὶ τὰς σήραγγας 
τῶν πετριδίων Ζιεῖ 8. 548 824. 15. 647 21. εἰς μυχίως σή- 
ραγγας τὴς γῆς κά. 895 Ἀ81. 

σής. οἱ σῆτες πῶ γίνονται Ζιε82. 557 08. (ἔγμοα ΤΆΟΙΙΔΕ, 

ὕἴποα αδΖαθ ϑ.β]ῖσ. Τίμοα ρϑι]Ἰοπ 61], ὑδρθῦζϑ]α,, βαγοὶ- 
1614 Ο 117191. 51.891. δὰ 208, 20. ΑΖΙι1 170, 48. 8:. 

στ. Καὶ τ0ὅ, 4.) 
Σηστὸς τηλία τῷ Πειραιέως ΡΎ10. 1411 518, οὗ Πειθόλαος. 
σήψ. ὄφεις οἱ λεγόμενοι σῆπες. ἄδβοῦ θ164. 846511. οἵ 

Βοοκπὶ Ρ 811. Ῥγδῃῦ ἀο οοἸουῖδυβ 135. ΜοΥΟΣ Οεβοὰ ἀ 
ΒοΙ1 192. ὑδοϊβουβ δ8ρ18 ϑ8]τὴ88 δχϑὺγ ΕἸ] 248. 

σηψιδακὶς τὸ φαλάγγιον (εἴ Πλάτων ρ. 599 581) τ 3. 
140 84. 

φύσιν θερμότητος ὑπ᾽ ἀλλοτρίας θερμότητος" ἡ μὴν ἀλλ᾽ 
ἰδίως λέγεται σῆψις ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος φθειρομένων. ὅταν 
χωρισθὴ τῆς φύσεως" τῇ ἁπλῆ γενέτει ἐναντίον μάλιστα 
κοινὸν σῆψις μδ1. 8319 818, 6[21,18,8. περὶ σήψεως μὸ1. 
819 .38-}9. ἔστιν ἡ σῆψις ἢ ὕδατος ᾧ γὴς ἢ τῶν σωμα- 
τικῶν πάντων τῶν τοιύτων, διὸ ἢ τῆς γεωδας ἀτμίδος" ἡ 
σῆψις ἢὶ τὸ σηπτὸν περίττωμα τῷ πεφθέντος ἐστίν - γίνεται 



Σθένελος 

σῆψις ὑπὸ θερμότητος μὲν πᾶσα, ΠῚ τὴς συμφύτυ δέ Ζγε4. 
184 08, 28,6. Ὑ11. 162 516. ὅταν ἧ μάλιστα σῆψις (ἐν 
τὴ θαλάττῃ. ἐν τοῖς ποταμοῖς) Ζιζὶ6. 510.490. ἔνια ὸὲ 
σῆψίς ἐστιν, οἷον τὰ συντυκτά' τὸ τέλος τῆς κατὰ φύσιν 
φθορᾶς ,ὐψίς ἐστιν μὸ1]1. 838908. 1. 879 18. παῦλα ἐν 
τοῖς φύμασι σῆψις αν20. 48051. αἱ ἐκκρίσεις ἢ σήψεις 
ἀλλότρια τὴς φύσεως ἡμῶν εἰσίν πὸϊ8. 818512. ἄνευ 

ἐσχαρώσεως ὰ σήψεως τῆς σαρκός παϑ8. 868 414, γίνεται 

ἡ πολιὰ σή εἰ τινί" τὰ πνεύματα κωλύει τὴν σῆψιν Ζγεδ. 
185 "25. ἡ ἐπιπολάζυσα σῆψις Ζιζιδ. 569 528. τὰ φυτὰ 
γίνονται ἐκ σήψεων" αἱ γὰρ σήψεις κατέχυσιν ἀέρα φτβᾷ. 
825 Ρ18, 14. 

Σθένελος. ἐπίγραμμα ἐπὶ ᾿ἸΞθενέλω ὼ Εὐρυαλυ Γ 596. 1576 
"19. -- Ἰξθένελος τραγῳδίας ποιητής ἢ 517. 1512 Ῥ41, οἷὰθ 
ποίησις ταπεινή πο. 1458 82]. ὙὨὶ Ῥοοὺ ΠῚ 268. 15 

σια γῶν. σιαγόνες ὄϑο Ζια11. 492 "22. ἡ ἄνω Ζια11. 492 
524. βι. 501.518. δὃ9. 58836517. Ζμβιτ. 660}29. δ 11. 
691 96. καὶ κάτω Ζιδϑ. 5ὅ86516. Ζαβι17. 660 "27, 28. δι]. 
691 328, "δ. γϑὶ ἡ ἄνωθεν, ἡ ὴ κάτωθεν Ζιγ1. 516.524, 25. 
Ζμδι1. 6919515. τὸ ὀστῶν τῆς σιαγόνος" (τῶν σιαγόνων) 30 
τὸ πρόσθιον γένειον, τὸ δ᾽ ἐπίσθιον γένυς (εἴ αἱ σιαγόνες 
ἄκραι ῬΙαὶ Τίπι 15 Π)" ἐν ταῖς σιαγόσιν ἔνεστι τὸ τῶν 
ὀδόντων γένος Ζγεϑδ. .189 41, Ζιατι. 492 "22. Ὑ71. δ1θ526, 

τὰ ἄλλα πάντα κινεῖ τὴν σιαγόνα τὴν κάτω, τοῖς ἄλλοις 
ἡ ἄνω ἀκίνητος Ζμδιι. 6915. β117. 660 "29 ἴω 284, 14). 28 
Ζιγ1. 516534. , ἄνθρωπος οὐ πηδτημηϑ! 8 ᾧὶ ἄνω ἢ κάτυι 
κινῶσι τὰς σιαγόνας ᾿ εἰς τὸ πλάγιον Ζμδιι. 691 "29. οἱ 

ἰχθύες. ὄρνιθες αὶ τὰ ᾧοτόκα τῶν τετραπόδων εἰς τὸ ἄνυν 
ὁ, κατι» μόνον κινόσι τὰς σιαγόνας, 864 ἡ ὄρνις ἀντὶ σια- 
γόνων ἔχει τὸ καλώμενον ῥύγχος Ζμδι1. 491580. βιθ. 
θ59 νὅ. ἄνθρωπος ἔχει πώγωνα ἐν ταῖς σιαγόσιν" ἔνια (ζῷα) 
ἔχει τὰς σιαγόνας δασείας, τὸ τῶν λοφύρων γένος ἔχει τὰς 
σιαγόνας μακράς" σιαγόνες μεγάλαι σαρκώδεις σημεῖον 
ἀναισθήτυ πι25. 893 }19. ΖΙγ11. 518 819. α16. 496 "4. 

8. 807 024. ᾿ΛἈΒΙΩ ΗΑ] στα ὅσα ἔχε: προμήκεις εἰς στενὸν 38 

ἀπηγμένας τὰς σιαγόνας, Ζμβι6. 688 080, οΓ88. ἐν τῷ 

βραγχωῳ! μάλιστα τὼ περὶ τὰς σιαγόνας (ὑῶν) φλεγμαίνει 
Ζιθ21. 608.82. ἡ τὸ ποταμίυ κροκοδείλυν σιαγωών,, ν κροκό- 
δειλος Ρ41055-9. χαμαιλέων ἔχει πρὸς ταῖς σιαγόσιν ὀλίγα 
σαρκία Ζιβιι. 508 518. βάτραχος ποιεῖ τὴν ὀλολυγόνα, 
ὅταν ἰσοχειλὴ τὴν κάτω σιαγόνα ποιήσας ἐπὶ τῷ ὅδατι πε- 
ριτείνη τὴν ἄνω" δοκεῖ ὁὲ διαλαμπυσῶν, τῶν σιαγόνων ἐκ 
τὴς ἐπιτάσεως ὥσπερ λύχνοι φαίνεσθαι οἱ ὀφθαλμοί Ζιδϑ. 
586 “16 (ἢ οἴ Ααδ). τῷ ἀστακὰ ἀϊριθαθ, τΔ00}}18. ὥσπερ 
σιαγων Ζιὸ 2. 5206 .518. --- κινεῖ πάντα τὸ ζῷα τὴν κάτω 45 
σιαγόνα σΊ, 5 οὔ Αὐν, κάτωθεν γένυν ΒΚ) Ζια 11. 492 
528. ΟΥ̓ τὸ μὲν κινείικενον ἐν τοῖς ὀδῆσι στόμα τὴν κάτω 

γένυν εἶναι. τὸ δ᾽ ἀκίνητον τὴν ἄνω Οδίδη ΧΥΠΙΑ 426. 
σίαλον. ὕσπερ, αὶ τῷ στόματι σιάλυ πολλαχῦ μὲν ἢ πρὸς 

΄ὔ{ Ψ “ 
ιο σίγυνον Κυπρίοις μὲν κύριον (ὄνομα), ἡμῖν 

4“ σιδηροφορεῖσθαι. ὁ 

Σικελία 619 

γείον δηθίαασπι ἀοιηθη Ταγαπίὶ 6106. 840 815. --- Σιγειεῖς 
Ῥα] 8. 1375 081. 

σιγή. ὁΡΡ φωνή Οβϑ9. 290 27. ορρ ψόφος Ψβ10. 422 528. 
ὅτι μάλιστα σιγὴ πλεῖν Ζιὸ 8. 888 Ρ21. 

δ σιγηλό ὃς ζῷα σιγηλοί, ὉΡΡ κωτιλα ΖιαΙ. 488 484. 
σίγμα. τριῶν ὄντων τόπων (τῷ στόματος) ἕν ἐφ᾽ ἑκαστυ 

ἐπιφέρεται τὸ σίγμα Μνο. 1098 224 ΒΖ, οὔ σ᾿ 6710 .380. 
σιγμός. σιγμὸν μικρὸν ἀφιᾶσιν αἱ χελῶναι, συριγμὸν οἱ ὄφεις 

Ζιδ 9. 5861. 

ὸὲ γλῶττα ποϑ]1. 

1451 0, ΥᾺΙ Ροοὺ ΠΙ 247. ἐν αδεν Ἰ τ δε 
σιὸδηρεῖον. συνεπρίατο τὸν σίδηρον ἐκ τῶν τιδηρείων Πα11. 

1289 828. 

σιδήρεος, σιδηρῶς. εἰ ἦσαν οἱ ἰχθύες Ζιδηροῖ ([οτὶ ὑγροί) 
δ 8. 216}19, χαλκῶν ἢ σιδηρῶν δεῖ εἶναι τὸν πέλεκυν 
Ζωα]. 642 811. 

σιδήριον. κόπτειν σιδηρ: ῳ ὀξεῖ Ζιιι4. 610 .526. αἰσθέσθαι τὸ 
σιδήριον προσιόν Ζιὸ 8. 585 816. ἐὰν ἐπικαύση τις (τὸς ὄρ- 

νιθας) ὀυτὶν ἢ τρισὶ ,σιδηρίοις Ζιι50. 681 Ῥ27: ἂν τύχη σι- 

δήριόν τι ἐν τῷ συΐματι (ἐλεφάντων) ἐνόν, ἐκβάλλει τὸ 
. ἔλαιον, ὅταν πίωσιν Ζιθ26. 60ὅ 58. π᾿ ἀτέα σιδήρια ἐπιπλεῖ 
Οὐθ. 318.17. ἑινᾶν ὸ χαράττειν τὰ σιδήρια ὸ τὰς πρίονας 

ακ 808 88. 

σιδηρῖτις. μῦς σιτῶνται τὴν γὴν τὴν σιδηρῖτιν 820. 1582 
θ18. 

σίδηρος τήκεται, μαλάττεται, χυτόν, ἐλατόν, ἀπίεστον, γῆς 
μᾶλλόν ἐστιν ΜΎΒΘ. 818.528. ὁ6. 888.3481, 32. 1. 884 Ρ]4. 
9.385 011, 386910. 10. 888 081, 889511. σίδηρος θερ- 
μαίνεται βραδύτερον ὕδατος Ζμβ. 648 "84. ὁ ἀρὴν 
σίδηρος ὀσμώδη αιὅ. 448518. διαφωνεῖ τὸ βαρὺ το 
σκληρὸν ἐπὶ μολίβδου αὶ σιδήρα, Φ59. 211}19. ὁ ἁνρος τὸν 

. σίδηρον κινεῖ ψα 2. 406 521. τὴν βαφὴν ἀφίησιν ὁ σίδηρος 
Πη14. 1884 38. ἀμείνων σίδηρος ὁ ἐλάττω ἔχων τὴν ἀπο- 

κάθαρσιν μδδ. 888 54. ἰδιαιτάτη γένεσις σιδήρυ τῷ Χαλυ- 
βικῷ αὶ τὸ ᾿Αμισηνῦ θ48. 888 "22. Ε 248. 1524 55. --- 
ἀπέκτε. “ναῷ πρότερον ἐπ᾿ ἐμὲ σίδηρον αἰρόμενον ρ81. 1444}12. 
ἐὼν χαλκῷ τις τμηθῇ, ῥᾷον ὑγιάζεται ἢ ἥ ἢ σιδήρῳ παϑ8.868 
κ95. --- τὸν θεὸν μιξαι χαλκὸν ὶ σίδηρον τοῖς τεχνίταις 

μέλλυσιν ἔσεσθαι (ἱ Πλάτων ρΡ 598 .329) Π35. 1264}14. 
᾽ Ἕλληνες ἐσιδηροφορῶντο Πβ8. 1268 
40. 

Σιδηρυ Ρβ28. 1400 17 (ϑορᾺ ἔν 692, Νοκ σιὸ δήρῳ ς 5080}). 
σίζειν. εἰ βροντᾷ, ἀποσβεννυμένυ τῇ πυρὸς ἐναγκη σίζειν ὸ 

ψοφεῖν Αλ11. 94 "88. τῆς ἡμέρας σίζειν ὼ ψοφεῖν τὸν 
ἀέρα θερμαινόμενον ὑπὸ τὸ ἡλίν (οὔ᾽ Αναξαγόρας ρ 49 "45) 
πια88. 908 88, 

Σιθωνία τῆς Θρᾷκης (οἱ 5.10 εχ ϑίβρῃ. ΒΥΖ ρτγὸ Βιθυνία) 
6838. 832 Ὀ27, 

Σικανική. ἐν τὴ Σ. τῆς Σικελίας μβϑ8. 859 "1ὅ. 
τὴν φοραν τῶν σιτίων (σίαλον πολλαχῦ ἀφίεμεν κατὰ τὴν δ0 Σικελία μβϑ8. δ59 Β1ὅ. 8. 366 426. Πβι:1ο. 1211 089. σθ78 
προσφορὲὰν εἱ ΡΙΕ) Ζικ 8. 6θ83519. ὥσπερ σιάλῳ καταλεί- 

ᾧφονται (ςἱ ΑὑΡ, ὥσπερ οἱ ἅλες κ ΒΚ, ὑχλω 8, ἁλὸς στίλβῃ 
ΡΙΚ) Ζιε24. 558 "14 Αὐν. παραλείφειν τῷ ̓ σιάλῳ τὰ παιϑία 
ΟἹ Δη; μορράτης Ρ174 }51) Ργά. 1401 48. τὰ βεβρεγμένα 
τῶν ζευγῶν ἡ πεπωκότα τὸ σίαλον εὐφωνότερα γίγνεται 55 
ακ802 Ρ22. 

Ξιβύ λλης θάλαμος καταγειος ἐν Κύμη θ98. 888560. Σ.-- 
βυλλαι ΟΝ Βάκιδες πλ1. 984 586. 

σιγᾶν. σιγῶντα λέγειν, δτιδίραο ἀϊοίατι (Ρ]δὲ Επρμγὰ 800 Β) 
τιά. 166 512. 10.171 848. 19. 177 812, 25. 

Σίγειον. περὶ τὸ ἸΞίγειον Ζιε1δ. 841 5ῦ. 11. 54916. "Ξί- 
60 

25, "20, 288. 152119, 1522 84. ἰηΐαν νήσυς ἀξιολόγυς 
ταξοτιαγ κϑ. 398.312. ἐν Σικελίᾳ Ζιηθ. 580.38. εἰς Σικε- 
λίαν τὴν πόλιν ἐξέχεαν ῬΎΙΟ. 1411 325. Χαλκιδικαὶ πόλεις 
περὶ ἸΞικελίαν Πβ12. 1274 525. ἢ 560. 15710}1. ἀδ οἷυβ 
τ ΌυΒ ΡΟ Ὀ]1ο8 Πα11. 1259 828. Ε12. 1810.4835. πο28.1459 
Δ2 6, παύαγα δυ8 θ40. 833 321. ὅδ. 884 08. 57. 884 "8. 81. 

880.228. 82. 88618. 105. 84052. 111]. 8400}25. 180. 843 

81, ὅ. 148. 8454, 112. 847 88. Ζιγ 171. 6820}1. 20. 522 

422, θ28. 606 85. --- δοτηοθάϊα δίς πο8. 1448 8832. 5.1449 

7. --- Σικελικὸς (πόντος, κόλπος) μβ1. 884 521. Σι- 
κελικὸν πέλαγος κϑ. 8398 528. Ζιεβ. 542 016. Πολιΐκριτος ὁ 



680 σικύα 

τὰ ἸΣικελικὰ γεγραφυῖς θ112. 840 582. τάλ. αντοὸν Σικελικόν 
541. 1508 Ρ217. Σικελικῶν νομισμάτων ὀνόματα ἢ 461. 
155ῦ 584, --- Σικελιωτης. ᾿Αγαθοκλῆς ὁ βατιλεὺς Ξικε- 
λιωτῶν 8110. 840 528. οἱ Σικελιῶται τὰς ὁο χαλκῦς ἑξᾶντα 
καλῶσιν [461. 165442. 

σικύα. 1. Ρἰαπίὰ. τὸ χρῶμα παραπλήσιον ταῖς σικαις ταῖς 
ἐχόσαις τὸς τραχήλυς μακρεῖς Ζιι.14. 610 822. ((Ουοαυπιὶβ 

Ῥιορβοίαγαμῃ, Οὐσαγθια Ρορὸ ϑργθηρϑὶ μἰβῦ γοὶ ΒΘΙΡ 148, 
10ὅ. Οἰραπνΐ8 οἷο ΕἾΔ848 108. ) -- 2. σικύα ἰατρική. 
ἕλκειν τὰ αἰδοῖα σὲ σπέρμα) ὥσπερ τὰς σικύας Ζγβά. 
131082. κύήλλησιν εἶπε τὴν τῆς σικύας προσβηλχν ῬΡΎ 2. 
1405 58. οἵ ΟΥδαβ 11 781. 

σίκνος. σικύα σπέρμα Ζιε19. 551812, ὕς πιαίνεται σικύζοις 

Ζιθθ. 595 "29. τες σικύυς πὺς δεῖ φυτεῦσαι πκϑ. 928517. 
14. 934.386. 82. 926 4, σίκυος ὼ κολόκυνθα ἄνθος ἔχοντα 
ἄκαρπά ἐστιν πχὃ. 928 318. οἱ σικυοί εἰσι σύνϑετοι ἐκ σαρ- 

κιὼν ὼ κόκκων ᾿ λεμμάτων φταδ. 820 388. (σικυός 820 

888, ΤΟΙ] Ὁ18 Ἰοοῖϑ σίκυος ΒΙκ, οὗ Ποῦ Ῥὰγ 148.) (Οποιυπιΐ8 
τλοϊο ϑργθηροὶ 1 10ὅ. Ο. βαῦϊνα ΕὟΑΔΒ 103.) 

10 σίννις. 

Σικυωών 858. 8834 028. [δ90. 1576383. οἷα ὑγγδηηῖ8 ΠΕῚ 2. 20 
1315818, 1816380. --- Σικυώνιοι ΗΥΙ1. 1117527. 
Ξρρνωνίν πολιτεία 589. 

σίκχος ἀοῦ, ορρ παμφάγος ηεγ. 1284 56. 
σίλφη σὶ σίφλην οἵ ΠοὉ ῬΆγγη 800). ταοβογθαγ ἱπῖον τὸ 

ἔντομα ὅσα ἐκὸύνει τὸ γῆρας ΖΙθ11. 601 "8 Αὐϑ. (ρμα 25 
ὕαΖαα 856 6]16. βιῖρβ Ο [11772. ο51641. Βἰαίϊα ογίθη- 
1419 τοὶ [ϑρίϑηιδ 8ι. ὅν. Καὶ 898. 8, ΒΙαῖία ρογπμδηΐοα ὅὰ 
199, 12. ἴῃ Ἰησοῦ γα] ἌΖι Ι 110, 44.) 

σίλφιον (ΑΖΙῚΙ 186). γίνεται ἐν τῷ σιλφίῳ τι ὀφείδιον Ζιθ 

σιτίζειν 

πο ηἹ αἱ δάβοσιρίαπι δἴθγίαν ,Ῥατ. 1866 426. 9. 186 ν18 
(ὦ 168). ϑιιμοηϊάϊβ ἀϊοίαμη ὅτι σοφώτατος ὁ χρόνος τϑϑ 
Φδιϑ. 222 017 (οὔ ἔν 19). Σιμωνίδης τίνας ἔλεγε τὶς εὐ- 
γενεῖς 88. 1490 422. 

σιναμωρία. ζῴων γένος ἄλλο ἄλλυ διαφέρει ὕβρει ἡ σινα- 
μωρίᾳ ὦ τῷ παμφαγον εἶναι Ηγ1. 1149 088. 

σίνηπι (1,00 Ῥδιὰ Π 294). τῇ σινήπιος χυλοὶ θερμοὶ ἢ δριμεῖς 
φΦταδ. 820 380. (ϑπαρίβ Αἰθα 1 ᾿μϑηρίανθὶ ρ 26.) 

Σίνις. λόχος Λακεδαιμονίων [498.15859 322, 26. 
ἸΞκίρων σίννις ἀνύρ Ῥγϑ8. 140648, οΓ Λυκόφρων 

Ρ 439 }49. 
σινοὰ ων (Υ} σινυίδιων, συνυΐδων,, συνόδων, οἵ Μοῦ Ῥὰν 348. 
ΟΥθα8 1. 591. Χαποογαῖοβ περὶ τῶν ἀπὸ ἐνύδρων τροφῆς 
οἀ Οα]θὺ ἄδ Ἀποοτὰ 4 δῦ 351). τϑίδσϊασ. ἰαΐθν. τες ἰχθὺς 
σαρκοφάγυς, προσγείως, ἀγελαίως Ζι32. 891811."5, 9. 18. 
598510. ι3.010}5. ἐκβάλλει τὴν κοιλίαν Ζ.89. 591) 
(εἴ σὰν Ι 218). (γασάυς ὙΒοπιαθ, ἀθηΐοχ αδζΖδο δοδ)ρ. 
ἀθηΐδ]α ΟἼ1 284. οἵ Οθβῆδγ 5 ἢ νυ. Βοίοπ 1174. ΑΥὐ' 5γ8ὺ 
Ρἶϑο θ0. 81 626 6ὖ Βῖδι [10 ρίβε 98. ΜΙΘσιηθπη, ΑΒ 
18401 887. Τούγδοάοη ἰβρί 8. ναὶ τηοΐα νοὶ ϑρατγυβ ἀβῆ- 
ἴοχ δι. Τοϊγαοάοῃ ἰἰμθαίυβ Καὶ 859, 6. ΟΥ. ἴῃ ἱποοτῦ τοὶ 

ΑΖι Ι 189, 60.) 
σίνος. ὁ καλύμενος ἀστὴρ (εἴ ἀστήο Ρ1160 856) σίνος μέγι- 

στὸν ἐστιν ἐν τῷ εὐ. 'πῳ τῇ τῶν Πυρραίων Ζιε15. 548 

89 Αὐν. 

Σιντῶν χυραν τὴς Θράκης 6115. 841 327. οὗ Οτδ88 602. 
σινυΐδων Βὶκς εὐ ΡΙΚκ Ζιθ18. 598 .10. ν σινόδων. 
Σίνων ὑταροθάϊα π228. 1459 Ρ7. οἢ ΨῊΙ Ῥοοὶ Π1 288. Νοκ 

ἤν ν Ρ.200. 
29. 601 "28. Βάττυ σίλφιον 485. 1681 535,7, οὗ πα- 80 Σινυίπη σϑῖ3 824, 338. 1521 017. κατ᾽ Εὔμηλον ᾧ ̓Αρι- 
ροιμία Ρ 510 512. 

σίμβλος. ἐκ τῷ σίμβλυ τότ᾽ ἐξαιρετέον τὸν κυρόν Ζιι40. 
627 86. 

σιμός. (9 ἐγχέλιν.9) τὲ μὲν Δένος μείζω κεφαλὴν ἔχει ἢ 
μακροτέραν, τὸ ὸὲ μικρὰν ὼ σιμοτέραν Ζιδ11. 688 218. 8ὲ 

ὃ ἵππος ὁ ποτάμιος τὴν ὄψιν σιμὸς ΖιβΊ. 502 11. σιμός, 
ὁΡΡ γρυπός, Ρα4. 1860."29. Πε9. 1809 524. τὰ παιδία 
πάντα φιμαΐ πλγ18. 908 Ὀ15. οἱ ὀλότριχες σιμότεροι πλγϑ. 

968, 11. οἱ σιμὴν τὴν ἧῖνα ἔχοντες λάγνοι φθ. 811 52, τὸ 
σιμόν, ἀϊ8ι κοῖλον, ῥοικόν, ῥαιβόν τιϑ1. 181 588. τὸ σιμὸν 40 
κοιλότης ἐν ἑν, υδιϊαΐαπι Αὐἰβύοῦθ!ὶ δχϑιηρίατη τῷ συνει- 
λημμένυ μετὰ τῆς ὕλης Με1. 1028 "81 ΒΖ, 82. ζ5.1080 
529, 351. 10. 1088 826. κῖ. 1064 828. τι]8. 1718.010. 81. 

182584. Φαϑ8. 186}22. β2. 194.36. ΟΨυΆ. 42914. 1.481 

στοτέλη ᾿ Ασωπῦ (ἡ ἸΞΣινώπη) ἢ 5640. 16671}28. --- Σινω- 
πέων πολιτεία ἴ 540. 

σίξις (οῦ Ραγ 407). ἡ σίξις μικρὰ ζέσις μβ9. 810 89. 
ψόφον ἀποτβεννυμένυ (τύτα τῷ πυρϑς) Ἂ τὴν σίξιν ἡ δϑι 

εἶναι μβ9. 869 Ρ17. 
Σίπυλος μβ8. 868 081. 6162. 846 "8. 
Σῖρις. οἱ τὴν Σῖριν κατοικῆντες εἰς τρυφὴν ἐξωκειλαν ὑχ 

ἧττον Συβαριτιῶν [5842.15668811. 
Σιρῖτις. τὴν καλυμένην ἸΣιρῖτιν (οἱ ΒΙκ᾽, οοδά ΣΞυΐζοτιν) Πη10. 

1829 21. 
Σίρρας ΠΕΙῸ. 181112. 
σίστρος (οὔ σεῖστρος), βοτάνη παραπλησία ἐρεβίνθιῳ θ160. 

8406 584 Βεοκπηι. οὗ Μϑυύϑῦ θβοὰ ἀδὺ Βοῖ 11 181. ζδηρ- 
Κανϑὶ Ρ 8. 

Ρ18 Δ]. --- αἱ πρὸς τὸ σιμὸν πορεῖαι. ορρ αἱ καταντεις (6 σισύμβριον. ἐκ τῶν. σισυμϑβρίων σαπέντων σκοξπίας Ὑννεσθαι 
πβ88. 810.580, 86, 82, 85. ε41]. 885 δ. 

Σῖμος ᾿Ἀλευάδης Πεθ. 1800 380. 
σιμότης, ΚΣ γουπότης Ραά. 1800 527. ὸὶ σιμότης, θχθτη- 

Ρίπι τῷ συνειλημμένα μετὰ τῆς ὕλης (οἵ σιμός), ἀϊδὲ 

[825. 1582}11. τὸ τραγιον τωηθὲν ἢ φυτευϑὲν παρὰ τὴν 
θάλασσαν ἔσται σισύμβριον φταῖ. 821 381. οὗ Μεγεῖ Νὶς 
Ὀαπιαθο ἢ 100. (ἔοτῦ Μϑηΐδα δηυδίοα ἢ Ἐταββ 111.) 

Σίσυφος ΡΎΙ1. 1413 45. πο18. 1450 322. ἀγὼν ἐν ᾿Ισϑωῷ 

κοιλότης Μζδ. 10805117 ΒΖ. 10. 1085 δ. κῦ. 1004 525. δ0 Σισύφν νομοθετήσαντος 594. 1574 088. 
Φ8:. 194 518 4]. σιταρκία τριμήνυ προδεδομένη οβ1850 436. 

σι μϑν. τὰ στεγανόποδα ὼ διηοημένως μὲν ἔ ἔχοντα τὸς πόδας σιταρχία (σιταρκία ἢ). ὀθναι, εἰληφέναι τὴν σιταρχίαν, παραι- 

σεσιμωμένας δέ 2μδ12. 698 81 Ετ. 
Σιμωνίδης. δἷιὰβ νϑγϑὰβ δσυπίυν ΜΑ 2. 983280 ((γ 5,10). 

ρεῖσθαι τὰς σιταρχίας καὶ τὸς μισθές οβ1853 ΡΩ, 5, 1851 
ν106, 12. 

Ζιε8. 5421 (ἔν 12), Ραθ. 1868 515 (ἔτ 80), 9. 1867 "19 δ6 ἀτεῖσϑειν σιτητόμενος κθ. 4009019 Ββιι. σιτυΐμενος ἄλφιτα 

( 111, 8), γ2. 140524 (τ 7), ποη δάάϊῖο ροθίδβθ πο- 

το ΗΧ 11. 11002]1. ΡΎ.Ι. 1411 ΒΩ7 (ἢ 5, 2), Ργβ8. 

1409514-11 (Ὁ ἐγ 27). ὁ ἸΞΣιμωνίδυ μακρὸς λόγο: Μνϑ8. 

1091 81 (ο ἤν 189). ϑἰπιοπί ἀῖβ ΔρΡορβίμοριια ΡΆ16. 1891 

ξηρά [99.1494312, 17. σιτεῖσθαι τὴν γὴν τὴν σιδηριτιν 
ἢ 820. 1582}14. 

σιτηρεσιάζειν εἰς δίμηνον 5818 58 422. 
σιτηρός. μέτρα σιτηρὰ ὼ οἰνηράί ΒΕε10. 1185 52. 

48, ἀναγιτἰα Ηδ 2. 1121 37. ἸΞΣιμωνίδη Τιμοκρέων ἐφιλονείκει 80 σι τίζ εἰν. (ἡ κορυνη) παραπετομένη σιτίζει (τὲς νεοττύς) Ζιζθ. 

ἢ 85. 1486 586. --- ορί ζγδιαπια 80 δ 118, ποὺ δΌ Αὐίβίοῦθὶβ, δ68 12. [8. 504 518. 



σιτίον 

σιτίον. τὰ σιτία ἡ τὰ ποτά Ηβ2. 1104 516. γ18. 1118 581. 
τὸς ζῶντας σιτίων δεῖσθαι ρ14. 1481511. (αἱ ἐγχέλνες) 
τρέφονται τῇ ἰλύϊ αὶ σιτίοις Ζιθ2. 59.2.51. 

σιτοδεία. ἐν σιτοδείᾳ οβ1846 "29, 1848 "17. 
'σιτομέτρας αἱρᾶνται ΠΡ 1. 1299 528. 
σιτόπωλος. τὰς σιτοπύλυς (Υ] σιτοπώλας) Ζιζ24. 518 51. 
σῖτος. ἐπέτεια, οἷον τά τε χεὸροπὰ ᾧ ὁ σῖτος ΖΎΥΙ. 150 

125 (οῇ ΟΥδα8 1 5713, 582). σῖτος κατὰ πᾶν ἔτος γεννᾶται 
ὼ ξηραίνεται, μεταβάλλεται εἰς ἕτερον εἶδος φτα4. 819}18. 
1.821381. ὁ σῖτος ἢ τὰ φυόμενα πάντα τελευταῖον γί- 
νεται ξανθαά χδ. 191"19. ὁ σῖτος ἀποκάεται (ἰ 6 ὑπὸ ψυ- 
χρότητος πήγνυται 828) πκγϑά. 988 319. αἱ κύνες ὅταν 
ἑλμινθιῶσιν ἐσθίασι τῷ σίτυ τὸ λήιον Ζιιθ. 612 3482. --- οἱ 
σῖτοι οἱ ταχὺ ἀδρυνόμενοι ἢ μὴ πιληθέντες Φεθ. 280 "2. 
ὁ σῖτος γὴς ἐστίν μὸ10. 889515. σίτυ ἐξαγωγή ΗΕε8. 
1138 09, εἰσαγωγὴ εἰς τὸ ᾿Αττικὸν ἐμπόριον ἔ 410. 1546 
"7, φυλακή 8396. 15441. --- σῖτος καλεῖται διδομένη 

» ᾽ ἣν « , “ “ ᾽ “ 
πρότοδος εἰς τροφὴν ταῖς γυναιξὶν ἡ τοῖς ὀρφανοῖς ἢ 884. 

1542 811. 

σκέλος 681 

σκαπτήρ ΗΪΤ. 1141 416, οὗ Ὅμηρος μ 801 528. 
σκαρδαμύκτης. οἱ σκαρδαμύκται δειλοί φ6. 818 320. 
σκαρδαμυκτικός. οἱ ὀφθαλμοὶ ἢ σκαρδαμυκτικοὶ ἢ ἀτενεῖς 

ἢ μέσοι Ζια10. 4932510. ὀμμάτιον σκαρδα μμυκτικὸν βραδέως 
φ8. 801 987. 

σκαρδαμύττειν. τῷ σκαρδαμύττειν ᾳθῦδτα ἀϊδεϊπρασπίυῦ 
Ζμβι8. 6057 421, 29, 36,015, 19, 22, δγη μύειν 829, τῶν 

ὀρνίθων ἕνιοι σκαρδαμύττυσιν ὑμένι ἐκ τῶν καιθῶν Ζμὸ11. 
691522. ΖΙιβ12. δ04 525, 29. διὰὴ τί σκαρδαμύσσομεν 
πλὸδι2. 964}14, ὄμματα ἀσθενὴ ἢ σκαρδαμύττοντα φ38. 
807 "7, ταὶ ταχέως σκαρδαμύττοντα τῶν ὀφθαλμῶν τὰ μὲν 
δειλὸν τὰ ὁὲ θερμὸν σημαίνει Φ8. 808 31. (σκαρδα μύσσειν 
θ57.586, 964 14 ΒΚ.) 

Σκαρίσκος. ἐν τοῖς περὶ τὸν ἸΞκαρίσκον Βυδινοῖς οἰκῶσιν ὁ 
156 γίνεσθαι πρόβατον λευκόν ἢ 821-828. 1582 848. 

σκάρος. κέκληται ἀπὸ τὸ σκαίρειν ἢ 818. 1581528. ΓΟΙΕΓΓΌΓΣ 

ἰηῖον τὸς ἰχθύας τὲς ἀκανθηροτέρυς Ζιι81. 621}18 (οὗ 
Ὀιὰ ργϑοῦ ). ἄθβοῦ ἢ 8311. 1581 510-17. εἰ καρχαρόδες 
Ζιβ1 8.505 "28. Ζμγ1.66251 (βεὰ καρχαρόδοντα εἶναι ἢ 811. 

-- Ὁ 

1581511). ἔχει ὀύο βράγχια ἐφ᾽ ἑκάτερα τὸ μὲν ἁπλῶν 
τὸ ὁὲ διπλῶν ΖΙβ138. δ05 514. [311]. 1581 515, κοιλίαν ἐν- 
τεροειδὴ Ζιβ11. 508 }11. τρέφεται φυκίοις Ζιθ2. 591 414. 
811. 1581516. δοκεῖ μόνος ἰχθὺς μηρυκάζειν ΖΙβ11. 5608 
512. θ2. 591 22. Ζμγι4. 6715 58. 811. 158116. φθέγ- 
γέται [284.1528582, οἴ 86. εὐ γίνετει ἐν τῷ εὐρίπῳ ὁ 
σκάρος (Υ] σάργος, σαργός) Ζιι87. 621 "16. σκάρος ν], 
σπάρος ΒΚ, Ζιβ11. 508 "17. (βοάγαβ Ρ]ῃ ὙΒοτὰ ΟαΖδθ 
δα], Βοάϊθ σκάρος ΟΓ Ε 91, 126. βοᾶσ Ο 11749. 51Π 

289. ϑοδγὺβ ογοίθηϑίβ Καὶ 477. δι. Ογ. ΚαΖμ 71, 2. 1,βθνγθ8 
288. ΑΖΙ1189,61. Βίτῖον Ετάκυπάο ΧΙΧ 1198. οὗ Εοβθ 

σιτοφα γος (ἔοπι ι 191) Ζιζ28. 518 "2. 
σιτοφύλακες, ἀρχή τις ᾿Αϑήνησιν 411. 1646}11. 
σίττη (Υ] σίππη), δαυῖ]αθ Βοβιΐβ, καταγνύει γὰρ τὰ ψὰ τῷ 

ἀετῷ, ταόσθϑ, ἄβθβοῦ ΖΙ1. 609 "11, 12. 17. 616 22 -2ὅ. 
(ὁγίμα, εἰἴ6, βροϑμία Ὑβοιῖδθ, βιυῖ8 (σαζϑθ, 864] 1ρ.. βιὉ(6 
ΟΠ 1714. {51592,1118. 114. διῖία δυγορδθα Καὶ 946,7. 25 

50. ΟΥ. 80.121, 72. ἴῃ ἱποοσῦ τὶ ΑΖΙ1107, 97.) 
Σιφαί. ἡ λίμνη ἡ ἐν ἸΣΞιφαῖς Ζμδ18. 696 55. Ζιβ18. 604 

082. Ζπ7. 108 δὅ. οὗἩ ΕὈΓΟΒΒΔτησλο Ηδ]ογουΐδ ἢ 28. 
σιωπᾶν. ὄρθριαι σιωπῶσιν αἱ μέλιτται Ζιι40. 621 524. οἱ φο- 

βύμενοι σιωπῶσιν, ορΡ ἀναβοᾶν πκζϑ. 94821. 30 
σιωπή. ὁ δὲ (ἡγεμὼν τῶν περδίκων) πολλάκις σιωπῇ προσέρ- ΑΥ ΡῈ 814.) 

χεται Ζιιδ. 614 511. σκάφη. (ἀναγνωώρισις) ἐν τὴ Τυροῖ διὰ τῆς σκάφης ποθ. 
σιωπηλός. ορρ λαλίττερος πλὶ. 9581. 1454 25. 

σκεδαννυτθαι. διὰ τὸ τὴν (τῆς ὄψεως) κίνησιν μὴ σκεδαν- 
νυσθαι εἰς ἀχανὲς ἀλλ᾽ εὐθυπορεῖν Ζγε1. 181 82 (Ἔγη δια- 
σκεδαννυσθαι 34). τὸ πνεῦμα διαχεῖται ἢ σκεδαννυται 
ακϑ00 028. διὰ τὸ ὑποχωρῶσαν τίκτειν τὴν θήλειαν σκεδάν- 
νυται τὸ ᾧον Ζιζι4. 5691. 

σκέλος (τοῖν σκελοῖν Ζπ12. 111 521, οΥ 58). 1. Ιδζίοτα ηυο- 

σκαιός. ὁὲεὶ τὰς γνώμας οἰκείας φέρειν τῷ πρώγματος, ἵνα 
μὴ σκαιὸν ὦ ἀπηρτημένον φαίνηται τὸ λεγόμενον ρ]1 3. 85 
14807. 

σκαίρειν. ὠχριῶσι τὰ πρόσωπα οἱ ἀγωνιῶντες, κινῶνται δὲ ᾧ 
σκαίρυσι τοῖς ποσίν πβ81. 869 }9. σκάρος ἀπὸ τῶ σκαίρειν 
(κέκληται) ἢ 818. 1581 528. 

σκαλεύειν τὸ ἧς, τὰ ὦτα πλβθ. 960 "85. 18. 961 587. λΎΙ. 
961}518. μὴ τὸ πῦρ τὴ μαχαίρᾳ σκαλεύειν (Ργίμαρ, ἰ 6 
μὴ κινεῖν τὸν ὀργιζόμενον λόγοις παρατεθηγμένοις) 193. 
1512.442. 

σκαλὴν ἧς. τρίγωνον σκαληνές (Υ1 σκαληνόν), ἀἶδὺ ἰσοσκελές, 
ἰσόπλευρον Αγ5. 14.521. Φὸ14. 324 85,11. 

σκαληνός. τρίγωνον σκαληνόν, ἀϊδὺ ἰσοσκελές ΑὙ28. 847. 
εΓ ὙΒδορὰν 1,60. 

σκαλίδρις (ΥἹ σκαλίδρες, σκανὸρίς, ὁ καλίδρις. ὁ καλίδρις 
Ο δὲ 85. ἴῃ Ἰδχία, οἱ σκαλυδρίς 51 596). τὸ ὀραῖον κινεῖ, ποι- 
κιλίαν ἔχει, τὸ δ᾽ ὅλον σποδοειδές Ζιθ8. 598 ΡΊ. (δἰκαηατ!Β 

Τδοταδαθ, οδἰ τὶ αδΖαθ ϑ6βὶῖρ. 16. ομ νά ον Βαίοη ΓΝ 16. 
«α]άτὶβ ΟἿ] 152. ϑοοίοραχ οὐ] ἀγὶ8 Καὶ 869, 2, Οτ. Τοίδαυθ 
οδ]άτῖβ 80 147, 12δ. ἴπ ἱποογῦ τοὶ ΑΖι[94, 41.) 

σκάλλειν ἢ σκάπτειν θ91. 881 "22. 
σκαλμός. ὑπομόχλιον ὁ σκαλμὸς γίνεται ΧΆ. 856011. 
Σκάμανδρος 8100. 846"84. ουν ξανθός 80 Ἠοπιθτο Δρ- 

ΡδιἸαῦαϑ εἰῦ Ζιγ13. 519 518,19. 

σκαμμωνία τὴν κοιλίαν λύει, κινεῖ πα48. 864 "18. 41. 864 

44. (Ὀοηνοίνυ!υβ ϑοδιηπιοηΐδ ἢ ΕἾΔΔΒ 171. υδηρίτανο! ὅ8.) 

σκάπτειν. ἀρῶντες ᾧ σκάπτοντες Ζιι41. 628 59. σκάπτυσι ἡ 80 
σκάλλυσι θ91. 881 21. 

γν. 

ἄδπι ὑδὰ ἔδγθ 1 4 κῶλον βἰρηϊβοδί, οὗ Ρὶαὲ Τίπι 44 Ε' οἱ 
451. Θαΐοη ΧΙΡ 108, ΥἹΙ 785. ὁ μόνον μέρος ἀλλὰ ὼ 
μέλος ἐστί" κωλυ διμερὲς ἄλλο σκέλος" σκέλη δύο τοῖο- 
τυπίαν ἰοῦ τὰ μέγιστα μέρη Ζια!. 486 411. 15. 494 834. 
1.491 529. σκέλυς ραΓῦαΒ Θπαπιογϑηΐαγ, τὸ τῶν σκελῶν 
ὀστὰ Ζιαιδ. 494 54,11, γὙ1. 816.486. φλέβες ἐν τοῖς σκέ- 
λεσι Ζιγ2. 811 584, 12.512. 4. 51559. 8. 514 31. σκελῶν 
μῆκος, αἱ μασχάλαι τῶν ἐμπροσθίων σκελῶν Ζμδ12. 694 
429,10. 688 Ῥ6. μεταξὺ τῶν ἐμπροτθίων σκελῶν τὸ στῆθός 
ἐστιν" ὁ μεταξυὺ τόπος τῶν ἔμπροσθεν σκελῶν ᾧ τῶν ὄπι- 
σθεν Ζμδιο. 688512, 80,020. οὗ 12. 698 021. ὅλυ τῷ 
σκέλυς (κινυμένυ ἠρεμεῖ) τὸ ἰσχίον Ζκ1. 698 Ρ4. ἑκάτερον, 
ἕκαστον τὸ σκέλος, τὰ σκέλη ἑκάτερα Ζια1 5. 494 510. βι. 
499.520. γ2. 511 "84. --- α. σκελῶν διαφοραί, τὰ πρόσθια 
σκέλη Ζιβι. 49119, 24, 25, 4989, 12, 15. βΙ. 49815, 
80. 12. 608 "84. 10. 502 581. γ8. 814 41. 7.51606384. ζ22. 
51627. Ζμδιο. 688 82. 12. 698 827,10, 11, οΓ 698 49. 

Ζπι5. 112 }024. 1. 704 524 8], ᾿ηβϑοϊογαῃ Ζιι88. 622 082. 

Ζμὸδδ. 688.529,31. τὰ ἐμπρόσθια σκέλη Ζιι1. 610 481. 
θ24. 6041. Ζμδ10. 688 512, 80,6. τὰ ἔμπροσθεν σκέλη 
Ζιθ28. 600}7. Ζμδ]10. 688 020. τὸ ὀπίσθια σκέλη Ζιβι. 
491524, 498515, 9, 500 080. 10. 502081. θ34. 804 δ1- 
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682 σκέλος 

ι50. 682 324. θ10. 8815326. Ζμὸδ)!1ο0. 688 58, ἱπβοοίοτατα 
Ζιθ 28. 606. 58. Ζμδ6. 68881. τὰ ὄπισθεν σκέλη ΖΙβ1. 
499 260. Ζμδτο. 68610, 690 11, τῶν πηδητικῶν Ζιδτ. 
582 528. ἱπδοοίογτυπι τὼ μέσα, τὰ ἔσχατα σκέλη Ζμδθ. 
888.481, Ζπ18. 118 328, 31,05. ΖΙΒΙ. 498 518. -- τὰ 
ἀντικείμενα σκέλη Ζπ9. 108 "28. τὸ ἀριστερόν, τὸ δεξιὸν 
σκέλος Ζιζ8. 561080. πεϑ82. 884516, 17. τὰ σκέλη βραχέα 
Ζιζ85. 580 880. 21. 617 828. Ζμὸ12. 693.510, 694 "23. 

Ζπι1. 114512. τὰ μικρά Φ 8. 8018. τὰ μακρά 212. 
1527 587. Ζμδ12. 6981, ο769419. Ζιι838. 622 082. 10 

φ8. 8071 20, 25. τὰ μέγιστα Ζπ11. 1710}10. σπιθαμῆς, 
ὅσον ἄχρι τῆς πρώτης καμπὴς τῶν δακτύλων Ζιθ28. 606 
57, 8. --- τὰ ἰσχυραί, τὰ σκληρά πι41. 895321. Ζπ11. 
110}10. Ζμδϊο. 689 "28, εἴ 81. τὰ νευρώδη, ὀστώδη, 
ἀκανθωὸη ΖΙβ1. 499.581. Ζμδ]10. 689 59. πι41. 895 5322. 
γα ἡ φύσις τῶν σκελῶν νευρώδης Ζγαδ. 111 20. ἐρρω- 
μένα ἢ νευρώδη φδὅ. 809 Ρ29. τὰ ἄσαρκα ΖΙβΙ1. 499.5"81. 
Ζμὸδιο. 689 "8. 12. 696 514. τὸ σαρκωδὴ Ζμδ10. 689}7, 
21. οἵ Ζιβι. 4998. πι41. 898 328. φ8. 801 "25. --- τοὶ 
σκέλη πάχος ἔχοντα ΖΎΥΙ. 150 38. οἵ Ζπ17. 1714 517. Ορρ᾽30 
ἡ τῶν σκελὼν λεπτότης ᾧ ἀσθένεια ΖγΎγ1. 149 084. --- τὰ 
εὐθέα. ἡγόμενα, ἑπόμενα, χρήτιμα Ζιθ24. 6046. Ζπ12. 
111528.16.1718581,}6. Ζμὸ12. 694 "22. τὸ σκέλη σχε- 
δὸν ἀδιάρθρωτα Ζιζ 80. 5879 .524. --- ὅσα σκέλη ἔχει τῶν 
ων ἴᾳ ὅσα πόδας ἔχει. ορρ ὅσα μὴ ἔχει σκέλη ἴᾳ τὰ 35 

ἄποδα Ζμδ1ο. 689 "9. Ζιγῖ. 616}27. τοῖς ἔχυσι πόδας 
τὸ ὀπίσθιόν ἐστι σκέλος τὸ κάτωθεν μέρος κατὰ τὸ μέγε- 
θο:, τοῖς δὲ μὴ ἔχυσιν ὠραὶ ὶ κέρκοι ὦ τὰ τοιαῦτα ΖΙβΙ1. 
50080. ὅσοις ὑπάρχει κατὰ φύσιν ἡ κατὰ τόπον μετα- 
βολὴ τοῖν σκελοῖν: τὰ ὑπόποδα ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἀντικει- 
μένων σκελῶν ἐν μέρει ἵσταται ἡ τὸ βάρος ἴσχει Ζπ12. 
111 421, 658. 9. 108 528, (ὁ ἄνθρωπος ᾧὶ τὰ τετράποδα) 
ἔχυσιν ἀπὸ τῆς ἕδρας βραχὺ τὸ ἰσχίον ἢὶ τὸ σκέλος εὐθὺς 
ἐχόμενον Ζμδ12. 698 "δ. --- τὰ περὶ τὼ σκέλη τοῖς ἀν- 
θρώποις ἰδίως ἔχει πρὸς τὰ τετράποὸα Ζμὸ10. 689 "1. τὰ 
σκέλη πρὸς τις βραχίονας ἀντίκειται Ζια1 5. 498 "28. ἔχει 
τὰ σκέλη σαρχωὸδη Ζμδιο0. 689 "7,21. οἵ ΖΙβΙ. 499 "8. 
ὁ ἄνθρωπος τὰ σκέλη κατὰ λόγον ἔχει πρὸς τὰ ἄνω τᾶ 
σώματος μέγιστα τῶν ὑποπόδων ᾧ ἰσχυρότατα Ζπ11. Τ10 
510, ἐν τοῖς καταντεσι, διὰ τὸ ὑποφέρεσθαι τοῖς σκέλεσι, 
τοὶς μηροὶς ἀποστηριζόμενοι πονῶμεν αὐτύς" οἱ ἐν ἀντιτύποις 
περίπατοι τοῖς τε μυσὶ ἡ τοῖς τεταμένοις τῶν σκελῶν 
παρέχυτι κόπυς" τοῖς εὐνύχοις τὰ σκέλη οἰδεῖ πεῖ. 882 
080. 40. 885 381. ὁ 8. 8716 081. πολλαῖς (γυναιξ) περὶ τὰ 
σκέλη οἰδήματα γίνεται Ζιη4ά. 584 316. τὰ μικρὰ σκέλη, 
δειλῶς σημεῖον" τὰ σκέλη σαρκώδη, μακρά, ἀναισθήτωυ ᾧ8. 
8071}8,20, 2ὅ. --- τῶν ζῴων ὅσα ἔχει τὰ πρότθια σκέλη" 
τοβιηπΑ]α ἀντὶ τῶν βραχιόνων ἔχει τὰ πρόσθια σκέλη Ζιγ1. 
516584. β1. 4971}19. (τὰ τῆς ἄρκτυ ἔμβρυα) σχεδὸν 
ἀδιάρθρωτα ἔχει τὰ σκέλη Ζιζ, 80. 519 524. ἡ πάρδαλις τὸ 
τῶν ἀνδρείων εἶναι δοκύντων θηλυμορφότερόν ἐστιν, ὅτι μὴ 
κατὰ τὰ σκέλη φΦ5. 809 587. οδιμο}} ἀστράγαλος ἐν τοῖς 
ὄπισθεν σκέλεσι Ζιβ1. 499 320,20. ἔνια ἀμύνονται τοῖς 
προσθίοις, τὰ δὲ μωνυχα τοῖς ὀπισθίοις" οἱ ἵπποι πότε τὰ 
ὀπίσθια σκέλη ἐφέλκυσιν ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια Ζμδ1ο. 688 6 
82, 8. Ζιθ24. 604 "1. Θἰορμιδηῖὶ ΖΙβΙ. 497 024, 25, 4989, 
12. χαλαζωδεις εἰσὶ τῶν ὑῶν αἱ ὑγρόταρκοι τά τε περὶ 
τὰ σκέλη ἢ τὰ περὶ τὸν τραχηλόν Ζιθδ 1. 603 "17. ---- ΑΥ08 
σκέλη δύο καθάπερ ἄνθρωπος ἔχωσιν, ὑπὸ μέσην τὴν γαστέρα 
Ζιβι2. 508 582. Ζγαδ. 17171}10. ἡ ἀναπηρία τῶν σκελῶν 80 
πὸϑι. 880}0. ι24. 898 "156. το πλεῖστα σχεδὸν ἀκόλυθον 
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ἔχει τὸν αὐχένα τοῖς σκέλεσιν" ἀντὶ βραχιόνων ἢ τῶν σκε- 
λῶν τῶν προσθίων ἔχωσι τὰς 'πτέρυγας Ζμδ12. 692 522, 
098 327, 10, 11,) οἵ 6959. Ζπ15. 112 024. Ζιβ 1. 498 

480. 12. 5608 "84. --- χαμαιλέοντος, σαυρῶν, κροκοδείλυ τῷ 
ποταμία Ζιβ11. 508 522. 1. 498 51δ. --- τῶν ἀναίμων αν" 
ὑποπόδων τὰ σκέλη, τὸ πλῆθος τῶν σκελῶν Ζπ16. 113 
428,08. --- ὃ. σκελῶν καμπή, κάμψις, πῶς κάμπτεται. 
σκελῶν καμπή Ζιβι. 498522. 11. 808 322. Ζμὸ]τ0. 690 
411.12. 6098 Ῥ20. Ζπ12. 1711 528. σκελῶν κάμψις Ζια15. 
49405. Ζπ14. 112 528. 12. 111 3218, οἵ 8. --- ὁ ἄνθρωπος 
πῶς κάμπτει τὰ σκέλη. ἐπὶ τὴν περιφέρειαν Ζια] 5. 494 
510. β8. 5021. Ζπὶ. 104 519, οΥ18, 21. 12. 111815,}9. 

18. 112 416,11. Ζγα 20. 1728 Ρ9. τηβτητδ!α ταὶ πρόσθια 
σκέλη ἐπὶ τὸ κυρτὸν τῆς περιφερείας κάμπτει, τὰ δ᾽ ὅπι- 
σθεν ἐπὶ τὸ κοῖλον Ζπ1. 1704 524. 12. 1711 816.,}18, 31. 18. 
112511. οἵ Ζγα20. 128 "9. οἱ ὄρνιθες τὰ σκέλη καθάπερ 
τὰ τετράποδα κάμπτυσι, ἐπὶ τὸ κοῖλον Ζπ1δ. 112 022, 
1181. 1.104.520. οἵ Ζμδ12. 698.32. --- ὁ. κινεῖν τὰ 
σκέλη. προβαίνειν, εὐθέσι τοῖς σκέλεσι, κατὰ σκέλος βαδί- 
ζειν Ζκ10. 7081. Ζιθ24. 6046. β1. 498 "7, 9 Αυῦ. ὁ 
λέων κατὰ σκέλος ὑποχωρεῖ Ζιι44. 629 014. ὁ δυνάμενος 
τὰ σκέλη ῥιπτεῖν πως ἢ κινεῖν δρομικός Ῥαδ. 1861 "88. 
ὑποκύψαι ἐπὶ τὰ ὀπίσθια σκέλη 610. 881526. πέρδιξ χυ- 
λίνδεται παρὰ τὼ σκέλη τῶ θηρεύδντος 2710. 1521 56. 
θιγγάνειν τῷ σκέλει τὴς κεφαλὴς Ζμδιο. 686}16. τὰ 
πρόσθια σκέλη συνεπαίρειν, δεσμεύειν σειραῖς" ὅταν κρεμά- 
σωσι τῶν ὀπισθίων σκελῶν Ζιζ 22. 816 27. 11. 610 381. 
50. 682 524. κομίζειν κήρινθον τοῖς σκέλεσι, τὰ προσπί- 
πτοντα ἀποκαθαίρυσι τοῖς σκέλεσι, χαρακίζυσι Ζιι40. 628 
"245. Ζμδθ. 688 529, 81. τὸ σκέλος αἴροντες ἐρῶσι Ζιζ20. 
514 417,19, 24. θδ. 694 "25. 

2. ἰαϊθγάσμι ἱ ᾳ ἔδιηατ βίροϊ νἱάθίαν. σκέλη τε ᾧ πόδες 
ζ2. 488 "19. (τῶν ὀρνίθων) τὰ πλῆκτρα ἐπὶ τοῖς σκέλεσιν, 
ΟρΡ ἢ ἐπὶ τῶν ποδῶν ὄνυχες Ζμδ12. 694 518, 26. ὁ ἄν- 
θρωπος ἀντὶ σαελῶν αὶ πολυὴν τιὴν προσθίων βραχίονας ἢ 
τὰς χεῖρας ἔχει. ϑϑὰ ἀνθρωπιν ὑδεμία χρεία σκελῶν τῶν 
ἐμπροσθίων, ἀλλ᾽ ἀντὶ τύτων βραχίονας καὶ χεῖρας ἔχει Ζμὸ 
10. 6806 526, 68786, ο[831. Βδος ἀἰδύϊηοίίο ἔογίαββϑ ἐθηθίυῦ 
πνΊ. 484 036. 

σκέμμα. τὸ σκέμμα σχεδὲν περὶ δυοῖν ἐστίν, ἕν μὲν πότε- 
ρον... ἣν δὲ πότερον... Πγ1δ. 1285 8717 (βγη περὶ ὧν 
σκεπτέον ἐστίν 084). 

σκεπάζειν. σκεπάζει ἡ μήτηρ" σκεπαάζεται ἐντὸς τῷ σώματι 
τῷ τῆς ἐχύσης Ζγγϑ. 164 "1,1. σκεπάζεσθαι δεῖ τὰ περὶ 
τὴν καρδίαν Ζμδ΄᾽ο0. 688 320. οἵ ΖΎΥΖ. 152 ."15. τὰ ἀσθε- 
νέστερα μᾶλλον ἀεὶ σκεπάζειν ἡ φύσις εἴωθεν πι58. 896 
0838. αἱ τρίχες σκεπάζυσι φυλάττυσαι τὰς ὑπερβολὰς τὸ 
τε Ψύχυς ᾧ τῆς ἀλέας Ζμβ14. 668 56. συμφέρει ἐσκε- 
πάσθαι ἡ συνδεδέσθαι τὼς κροτάφυς 90. 1492 581. ὑφ᾽ 
αὑτὰ ἔχειν τὰ τέκνα ᾧ σκεπαζειν Ζπ12. 111 "82. τὴν κο- 
νίστραν σκεπάζει (ὄρτυξ) φρυγανοις 269. 1526 νά2, τρίχες 
σκεπαζόμεναι, ΟΡΡ διαπνεόμεναι ΖΙΎ11. 518 515. τὰς σκε- 
παζομένας τρίχας πίλοις ἡ καλύμμασι πολιᾶῦσθαι θᾶττον 
Ζγεῦ. 185 321. 

σκέπασμα. τὸ φύλλον περικαρπίν σκέπασμα,, τὸ δὲ περι- 
καρπιον καρπῶ Ψβι. 412 02. ὄνυχες σκέπασμα ἀκρωτηρίων 
Ζμδιο. 681}24. τὸ σκέπασμα τῷ ὀφθαλμῷ Ζγεῖ. 180 
528. σκέπασμα μικρὸν ἀμπίσχειν (ἰπέβιςίθυ8) Πη17. 1386 
411. ἡ οἰκία ῥϑὴ ΘΗ Η͂ Μη38. 1043 482, 38. Ψψαὶ. 4038 "4. 

σκεπαστικός. καὶ οἰκία ἀγγεῖον σκεπαστικὸν σωμάτων ᾧ χρη" 
μάτων Μη3.1048516. τὸ σκεπαστικὸν μόριον Ζγα13.119}17. 



σκέ; πειν 

σκέπειν. δεῖ σκέπεσθαι (Υ] σκεπαζεσθαι) τὰ ἀκρωτήρια μά- 
λιστα Ζμδτ0. 690 "9. 

σκέπη. δεῖσθαι φυλακῆς ἢ σκέπης, σωτηρίας ἢ σκέπης, σκέ- 
πῆς ᾧ καλύμματος Ζγα12. 119 .388,}1. βά. 140 588. 
Ζμδιο. 6908. β14. 668 320. ὅπως ἐν φυλακὴ ἢ σκέπη 
ἢ τὸ λειτυργῶν μόριον Ζμδιο. 689 029. τὰ φύλλα τῆς τὸ 
χαρπῇ ἕνεκα σχέπης Φββ. 199 521. σκέπης χάριν αἱ τρίχες 
Ζμβι4. 658 518. ἔχειν πολλὴν σκέπην Ζμγά. 666 "δ. δ12. 
69818. οἱ ὄρχεις ἔχυσι σκέπην δερματικὴν τὴν καλυμένην 
ὀσχέαν Ζγα1 2. 119 "δ. τῶν ἀναίμων σκληρόδερμοι οἱ ὀφθαλ- 
μοί εἰσι. ᾧ τῶτο ποιεῖ τὴν σκέπην αιϑ. 488 528. 

σκέπτεσθαι. σκεπτόμεθα τί ἐστιν ἡ ἀρετή Ηβ2. 1108 Ρ28. 
σκέψασθαι τὼ περὶ τὰς πράξεις Ηβ2. 1003 Ρ29. σκεπτέον 
φυτὰ ϑηυηθαίίομα ἰαΐοστος τί ἐστι, πότερον --- ἧ, ἄρα 8] 
ε12. 21.384. Φβ4. 1967. Μζ 2. 1028}}15. 4. 1029 Ρ2ὅ. 
Ηβ4. 110519. η4.1146}8. ΠΕῚ. 1801 325. πῶς δεῖ, 
ἄδηλον ᾧ σκεπτέον Ηζϑ. 1142. σχεπτέον περί τινος ΦΎΙ. 
4008, Ἠα8β. 1098 09. ζ18.1144}1. Μμ1. 1076 522. 
ἐξ ὧν ἂν τις σκέψαιτο περὶ αὐτῶν Ζμαῦ. 644260. -- 
ΡΆ848, λέγω τὸς συνδυασμύίς, ὃς δεῖ μὲν ἐπισκοπεῖν, ἐκ 30 

σκίρων 688 

ὑδεμίαν ἔχει σκέψιν ἰδίαν ΜλΒ. 1018 818. ἔχει φιλοσοφίαν 
ἡ σκέψις Φα2. 185 520. --- οἰκεῖον τῇ σκέψει θεωρῆσαι ἢ 
περὶ εὐνοίας ἡεη1. 1241 51. τὰ συγγενὴ ταύτης τῆς σκέψεως 
αν2 1. 480 "22, πρὸς τὴν παρῦσαν σκέψιν ἱκανόν Ζγγ2. 158 
518. ἔξω τῆς νῦν σκέψεως ῷεά4. 228 320. ἐκ οἰκεῖα τῆς 
παρόσης σκέψεως Ἠθ2. 1155 ἢ9. ἐστὶ προτέρας ἢ τῆς φυ- 
σικῆς σκέψεως ΟΥ̓. 298 "20. καὶ τοιαύτη σκέψις ἑτέρων 
λογων οἰκειοτέρα ψαϑ. 401 "12. ὑπολείπει σκέψιν τὴ πολι- 
τικὴ ἐπιστήμη Ρα 4. 1859 17. τοὶς περὶ γενέσεως λόγοις 
ἁρμόττυσαν ἔχει τὴν σκέψιν Ζμβϑ. 655526. --- ταραχώ- 
δης ἡ σκέψις Πθ2. 1881.540. 

σκηνή. 1. ἐϑηϊοτίαμι. τας στρωμνὰς ἢ τὰς σκηνὰς ἐκ κρόκυ 
κατασκευάζυσιν θ111. 840 580. --- 2. βοθηα ᾿μοαίτὶ. τὰ 

᾿ ν Υ7. δ. γ" - Ψ - “ , 

περὶ τὴν “Ἕκτορος δίωξιν ἐπὶ σκηνῆς ὄντα γελοῖα ἂν φανείη 

ποϑ4. 1460315. ἐν τῇ τραγῳδία ὑκ ἐνδέχεται ἅμα πρατ- 
τόμενα πολλὰ μέρη μιμεῖσθαι, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τῆς σκηνῆς ὼὸ 
τῶν ὑποκριτῶν μέρος μόνον ποϑά. 1459 "25, ἐπὶ τῶν σκη- 
νῶν ᾧ τῶν ἀγώνων τραγικώταται αἱ τοιαῦται φαίνονται 
πο18. 1468591, -- τὰ ἀπὸ σκηνὴς πο12. 1452 018, 26. 
πιθιδ. 918 "21. 80. 920 39. 48. 922 Ὀ17. 

σκηνογραφίαν Σοφοκλῆς (παρεσκεύασεν) πο4. 1449 518. ἐσκεμμένοι δ᾽ εἰσὶ νῦν ΠζῚ. 1817 54. 
σκηνοπηγία. ἡὶ τὴς χελιδόνος σκηνοπηγία Ζιι1. 612 522. σκεναστός. τὰ στοιχεῖα τῶν συλλαβῶν ᾧ ἡ ὕλη τῶν σκευ- 

αττῶν ὡς τὸ ἐξ ὃ αἴτια ἐστιν Φββ8. 195"171. Μδ2. 1018 σκηνοποιεῖσθαι ἐπὶ τὸ κρυστάλλυ πρὸς τὰς τῶν ἰχθύων 
518. θήρας μα12. 848 085. 

,᾿΄Πἔ΄ὅἌὁε, κα -» - - νον» « , ἢ , ὡς - ὦ δ ' 
σχευή. ἡ τῶν τραγῳδῶν ἐν τὴ σκευῇ πρὸς ἀλλήλυς ὁμιλία 465 σκηπτοὶ λέγονται τῶν κεραυνῶν ὅσοι κατασκήπτυσιν εἴς τι 

οα4. 1844422. ἂν σκευὴν ἔχη πολυτελὴ (ὁ ἵππος) αὐτὸς κα. 3956 328, 25. 
σκήπτρω ἐπανάτασις ὁ ὅρκος ἦν ΠΎΙ4. 1285}12.᾿ φαῦλος ὧν 789. 1492 58. 

σκενοποιός. περὶ τὴν ἀπεργασίαν τῶν ὄψεων ἡ τῷ σκευοποιῶ σκῆψις. ὦ δοτέον ἐπιτιμήσεως σκῆψιν τεϑ. 18111. 
σκιαί, τὸ μὴ ὁρώμενον (ὑπὸ τῶ ἡλίν) πις1. 918 226. σκιὰ τέχνη κυριωτέρα ποθ. 1480 "20. 

σκεῦος. ἐξενέγκας τὰ σκεύη ἐπώλει οβ1849 "2. ἡ τῶν σκευῶν 8δὺ τῆς γὴς πρὸς τοῖς ἄστροις, σκιὰ πρὸς ἄρκτον, ὑπολείπει, 
μεταβάλλει πρὸς μεσημβρίαν μα. 845}7. β5. 8626, 8. ὠνὴ ἢ πρᾶσις Πθ8. 1888542. οἵ Ζμαδ. 645 581. φτβ2. 

824 211. --- ρταπιπιδίίοθ, Πρωταγόρας τὰ γένη τῶν ὀνο- σκιαὶ ἀπὸ τῆς σελήνης, ἀπὸ τῷ ἡλίν, τῷ ἡλίν πιεῖ. 919 
μάτων διήρει, ἄρρενα ᾧ θήλεα ἢ σκεύη ΡΎδ. 1401 58. τι14. "4, 18. 918 5ὅ. ποιεῖν σκιάν Ψβ8..419}82. αὔξησις ἢ φθίσις 
118 40, 114.51, 8 (βγη τὰ μεταξύ 118 028. 4.166}18. τῶν σκιῶν πιεδ. 911515. 9. 912 584. τῆς σχιᾶς τὸ ἄκρον 
πο21. 14585117., ΝᾺ] Ροοί ΠΙ 258). . 86 τῷ ἡλίυ τρέμειν φαίνεται πιε18. 918 35. ἐν τὴ σκιᾷ, ορρ 

σκενωρεῖσθαι. ἀμύττυσιν ἂν τινα λάβωσι σκευωρείμενον περὶ ἐν τῷ ἡλίῳ πκδ18. 981326. αἱ σκιαὶ φαίνονται μέλαιναι 
, ΄ Ν ΄, ΄ “ ᾿ ΄ 

τὰς νεοττιᾶς Ζιι82. 619 524. χἹ. 191.520. --- νν σκιά, δράματός τινος ἐπιγραφή ἴ 582. 
σκευωρία. ἄρρενες περὶ τὲς νεοττὸς τὴν τῆς θηλείας ποιώ- 1513.35483. Μαοίηθκο ἔγ οοῖὴ 1 208. 

μένοι σκευωρίαν Ζιι49. 681 15. οἱ ὄφεις βραδύτερον ἀπο- σκιαγρα φία. ἡ σκιαγραφία ᾧ τὰ ἐνύπνια πῶς ψευδὴ Μ29. 
λύονται (τῆς ὀχείας) ὁ μόνον διὰ τὸ μῆκος τῶν πόρων, ἀλλὰ 
αὶ διὰ τὴν περὶ ταῦτα σκευωρίαν Ζγαῖ. 118 588. 

σκέψις. βγη θεωρία ε4. 1158, 1. Μγ8. 1005322, 29, 85,}1. 
οουΐ θεωρία Ζμβτῖ. 658 }14. οουΐ πεῖρα τθδ. 159 588, 28. 
εοηΐ πρόβλημα Πββ8. 1368}26. δεῖται σκέψεως, οοπὶ ἔχει 

4 1024 "28 ΒΖ. ἡ. δημηγορικὴ λέξις ἔοικε τῇ σκιαγραφίᾳ 
ΡῬγ12. 1414 58. ᾿ 

σκιάζ εἰν. τῇ μὲν ὁ ἥλιος ἀνέχει τὴ δὲ σκιάζει μγά. 814 
58, ὅταν τὰ κύματα μετεωριζέμενα κατὰ τὴν ἔγκλισιν 
σκιασθὴ χϑ. 192 322. 

ἀπορίαν ἡεα1]. 1214510. αἱ σκέψεις, οοπὶ οἱ λόγοι ΑαἹ 8. 45 σκίαινα ἔχει λίθον ἐν τὴ κεφαλῇ Ζιθ19.601 "80 Αὐδ. (βΚίοῃϑ 
8221, 21. 4841. --- ποιεῖσθαι τὴν σκέψιν ΑὙΙ4. 19521. 
Φδ4. 2111. μβ8. 35828. ΜβΙ1. 99524. ΠΎ1Β. 1288 
56. διο. 12956. ἐπιστῆσαι τὴν σκέψιν Μν2. 1090 52. 
προηρήμεθα νῦν τὴν σκέψιν Πη2. 13324.521. ἡ σκέψις ἐστίν 

ὙΤΒοπιδθ, ὑπαδγα 8286, βαρ. οἴῦτο ΟἿ] 575. Βοάϊο σκιὸν 
ὕπιθτὶπα νυϊρατὶθ Οαν Υ͂ 112. ϑοίδθηδ οἶγγοβα Καὶ 902, 4. 
ἴῃ ἱποοτί σοὶ ΑΖΙι1 159, 62. οὔ Οτδηῦ, Βυ]]οίίη ἂς 1᾿Αοδὰ 
Ῥειογβὺ ΠΠ 1808 Ρῥ 580 οδρ 8,12.) 

Αα29. 4519. Ὑ22. 84.511. περὶ τύτυ δύο εἰσὶν αἱ σκέψεις κο σκιερός. φηγῷ ὕπο σκχιερᾷ (6χ δπιίᾳιο ορί σταταπιαῖο) 9188. 
Πβϑ9. 1269."831. ἡ σκέψις ἡμῖν ἔστω κατὰ τὴν αὐτὴν μέ- 848 082. --- τὸ σκιερὴν μέλαν φαίνεται χΙἹ. 191 328. 2. 
θοδον Ἠεὶ. 1129 "5. --- σκέψις περὶ τινος Αα18. 82 "21. 192.59. ἄνθη σκιερὰ ὁ ζοφωδη χά. 194 ῬΑ. 
41.48341. Ὑ22. 84.311, μβ8. 858 028. Ζγδ4. 17171514. σκίλλα φταδ. 820525. αἱ σκίλλαι ᾧ οἱ βολβοί πκ28. 926 
ΜΑ9. 9929. γ8. 1005 322,1. 4. 1008.281. Πδ10.129ὅ 46.328. 926519. σκίλλης καυλοῖς ἐντίκτυσι τέττιγες Ζιε80. 
46 4]. περί τι Αα1.34510. σκέψις τινός (ρθη ολίος.) Αα28. ες δ50}»ά. αἱ ἀπὸ σκίλλης ᾧ ἀκαλήφης δήξεις δ 210. 1517 
46}25. γὙ14.19521. ΜΑ 5. 98618. 8. 989 Ρ29. σκέψις Β10. (6.116 τιαγιθηα ΕἾΔδ8 285.) 
τινός (ᾳ6πι βυδίθο) ΑαἹ. 34810. σκέψις ἔκ τινος Μβ1. σκιοειδεῖς ᾧ μελανοειδεῖ; καρποί χ5. 195 388. 
996 524. σκέψις ἔν τινι Αα 29. 4519. ἡ ἐν τοῖς λόγοις Ξκιρροφοριων Ζιε11. 648 "1. 11. 649 515, ζ21. 515 16. 
σκέψις ΜΑΘ. 981}82. πρώτη σκέψις ἐστὶν ἰδεῖν τί ἐστιν Σκίρρων καλεῖται ὁ θρᾳκίας ἀπὸ τῶν ΣΣ κιρρωνίδων πετρῶν 
ΠΎῚ. 1214}88. σκέψις πότερον ΜΜμ1. 10716510. Ζγὸὲά. 60 σϑ91819. [288. 1522 33. οἵ σκχίρων. 
1Ἴιλι4. --α τῦτο ἔχει προσήκυσαν σκέψιν μα18. 349"81. σκίρων, δγῃ ἀργέστης, ὀλυμπίας μβθ. 868 "26. 

Βυγ 2 



684 Σκίρων 

Σκίρων σίννις ἀνήρ Ῥγ8. 1406 28. 
σκιωδης. χρώματα σκιυΐδδη, χρόαι σκιωδεις χϑ. 198 Ῥό, 8. 
σκληρόδερμοι ὀφθαλμοί αἱι2. 488 "24. πλαὶ4. 968 582. 

κῶλα σκληρόδερμα Ζπ11. 118 526. ψὰ σκληρόδερμα Ζιε88. 
8884. ζ2. 669516. Ζγα 8. 118 ν17. β1. 138518,21. 
Ὑ1.149818. 2.7582, 17584818. κύημα σκληρόδερμον ΖΎΎ8. 

1588.519. τὰ σκληρόδερμα (ζῷα), οἷον κάραβος Ζιαδ. 490 
42. ε18. 84981. Ζμβ18. 6671582,0}80, 82, 6581. Γ278. 
1528 82. 

σκληρόθριξ. ἀνδρεῖοι ἢ σχληρότριχες φ2. 806 16. τὰ πρό- 
βατα τὰ ἸΣαυροματικὰ σκληρότριχα, ορΡ μαλακότριχα 
Ζγε8. 188 "14, 

σκληρός. τὸ σκλυρόν, ἀεῦ μὴ ὑπεῖκον εἰς αὐτὸ κατὰ τὸ ἐπί- 
πεὸον, δύναμιν ἔχον τὸ μὴ ῥᾳδίως διαιρεῖσθαι, ορρ μαλα- 
κόν μὸ4. 382 411,18. ΟὙ1. 39918. ΚΒ. 9526. ὁρρ μα- 
λακόν ΖγΎβΙ1. 184 587. Ὑ3.152.388. ΕἾ. 188 380 8]. ὁοπὶ 
κραῦρον ΖΎΥΣ. 152 388. οοηὶ πυκνόν, ξηρόν, παχύ, πεπηγός 

ᾧδϑθ. 211}11. θ61. 2609, Γβ2. 380511. μὸθ. 8388528. 
10. 888 .328. ΖμβΊ. 668 822, πχβι0. 981 85, οοπὶ γεηρὸν 

1 

σκόλυμος 

ματα σκληρόφθαλμα Ζιδ2. 5269. ζῴα σκληρόφθαλμα 
Ζιγ18. 6206. Ζμβ18. 657 584, σκληροφθαλμότερα Ζμὸ 
11. 691 424. ὀφθαλμὲς πάντες (οἱ ἰχθύες) ἔχυσιν ἀἱ ἄνευ βλε- 
φάρων, Π σκληρόφθαλμοι ὄ ὄντες Ζιβ18. δ05 "1. τὰ σκλη- 
ρόφθαλμα ὑκ ἔχει βλέφαρα ψβ9. 421 80. αἱιδ. 444 026, 
φαύλως αἰσθάνεται τῶν χρωμάτων, ἀμυδρῶς βλέπει ψβ9. 

421518. Ζιδ10. ὅ371}12. Ζμὸθ, 688 527, κοιμᾶται υἹ. 
454518. 

σκληρύνειν, ορρ μαλάττειν, οοαὶ ξηραίνειν, πηγνύναι μὲ], 
81817. παϑ. 860 317. εθ. 881 59. κὸ 11. 987518. λα4. 
958080. οἵ ΖΎΎ11. 162."29. β2. 180 "4. φτβ2. 828580, 
ὅσα πήγνυται ἢ σκληρύνεται μὸδ8. 885 528. ὁ πλεύμων, 
τὰ βράγχια σκληρύνεται αν11. 419"11. ὁ χειμὼν σκλη- 
βύνει τὸς σπόγγυς Ζιε16. 548 528. (τὰ σελαχη) ψ- δύνανται 
σκληρύνειν, τὸ «πέριξ (τῶν ψῶν) Ζγγ18. 154 "32. (τῶν ἐς 
τόμων) τὰ μὴ ἑλικτὰ σκληρύνεται μᾶλλον συνιόντα εἰς τὰς 
τομάς Ζμὸ 6. 682 5824. 

σκληφροί βοτδδπάσμ 6 οοὰὰ ὑγοὸ σκληροί υϑ. 457 529. πλὶ. 
954 57, 10 Ββπι. 

Ζμβτ. 658.526. --- μάττειν σκληρὰν . μαλιακήν ΡΥ16. ὁ σκνῖπες. ὁ μὲν ̓ Αρ. μετὼ τὸ ὅν οἱ δὲ λοιποὶ χωρὶς τὸ σ 
1416 081. --- οἱ τὸ σῶμα σκληροί, σώματα σκληρὰ ἢ 
σύντονα, ορρ ὑγρὰ ᾧ μαλακά πγΎ18. 8738 384. ακ808 514. 
φ5. 809 081 (β6ὰ υ8ϑ. 457 329 οὐ πλ1. 954 37, 10 οὐπὰ 
Ββοπι 8 οοδὰ 8οτίδθπάμπι 6ϑὲ σκληφροΐ). σάρξ σαληρὰ ὶ 

ΒΚ Απροά εν 1Π ἰπάθχ. Ὁ κνῖπες. 
σχνιποφαγα (ὄρνεα), ἃ τις σκνῖπας θηρεύοντα ζὴ μάλιστα 

Ζιθ8. 598 38. 
σκολιόγραπτα (τῶν ἰχθύων) κολίας 281. 1528 590. 

εὐεκτική, πτερὸν σκληρόν φΦ2. 806 22, 12. τρίχες σκληραί, 85 σκολιός. σκολιαὶ γίνονται αἱ ῥηγμῖνες μβ8. 861"14. -- 
σκληρότεραι, τριχώματα σκληρά Ζιγ10. 611011, 16. Ζγεϑ. 
182080, 1788 "8. (Ζμβ138. 65712.) πι22. 898 381, 84. 
28. 898 587. ,Φ2. 8066. δέρμα σκληρόν, σκληρότερον, 
βύρτα σκληρά Ζμγϑ8. 6652. Ζγεβ. 183 Ὁ5. Ζιδθ.581511. 

σκολιὰ μέλη. (ΑΙοδοἰ) Πγῖ4. 1288 588. 
σκολόπαξ ἐπὶ τῆς γῆς καθίζει Ζιι8. 614 388. (δοοίορας 

ταδύϊοοἶα, Βοάϊα ξυλόκοτα, ΟΥΕ 471, ὅ6 οὐ 52,48. [πὰ 140.) 
ν ἀσπαλωπας. 

σκληρὰ σκέλη, ὀδόντες, τὸ περὶ τὴν κεφαλήν, γλῶττα, κοι- 80 σκολόπενδρα (Υ] σκολόπεόρα Ζιδ1. 582 "δ. οΓ 51.228. ἀθ 
λία Ζμδιο. 68928. δ. 679 "6. β18. 6571. 17. 660 
482. Ὑ1. 6109, μαστοὶ σκληρότεροι Ζμὸ]10. 688 527. 
πνεύμων σκληρός αν17. 419 524. --- πληγὴ σκληρά, ψόφος. 
σκληρός, φωνὴ σκληρά (ἀϊδὺ ὀξεῖα. 8γη λαμπρά) ἀκ 800 
11, 801517, 588, 802}529844,42, 8086. ἐὰν τὰ ὀνόματα 85 
σκληρὰ ἧ, μὴ ᾧ τὴ φωνῇ ἡ τῷ προσώπῳ [ἃ τοῖς] ἁρμότ- 
τυσι χ ἦσθαι ῬΎΤ. 1408 δ6 ὮΙ Ἀμοὺ Ρ 88). ---- ἐν σκληρᾷ 
αὐγὴ ἢ μαλακὴ χϑ. 198 δ11. --- οἱ λίαν βραδεῖς ΠῚ μνή- 
μόνες" σκληρότεροι γάρ αν]. 450"10. --- ἡ δίαιτα ὑπερ- 

βάλλει ἐπὶ τὸ σκληρόν Πβ9. 1210 088. σκληρός, δγῃ καρ- 40 
τερικός, ταλαίπωρος, κακοπαθητικός γΕΎἃ.. 1229 ΒΩ, β8. 
1221 581. οἱ μηδὲν ἄν εἰπόντες γελοῖον ἀγριοι ὰ, σκληροὶ 
δοκῶσιν εἶναι Ηὸ 14. 1128". -- σκληρῶς αὐλεῖν ακ808 
420. σκληρῶς λέγειν τὰ μαλακα, μαλακῶς τὰ σκληρά 
ΠΎΤ. 1408 }9. 

σκληρό σαρκος. οἱ σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν ψβϑ9. 
4215325. μόρια σκληρόσαρκα, ΟΡΡ μαλακόταρκα Ζιαϊ. 486}9. 

σκληρόστρακος. τῶν σκληροστράκων λεῖον ἐστιν ἐντὸς τὸ 
ὄστρακον Ζιὸ4. 528 "2 Αὐδ. 

46 

᾿ σκληρότης, παθημα σωματικόν μὸ4. 882 39. 12. 890 Ρ7. 0 
ΟΡΡ μαλακότης Ζμα4. θ44 14. βι. 846 Β18. γ4.667812. 

Ζγα18. 122 582, β5. 141}12 4]. σκλ' ἡρότητες, ΟΡΡ μαλα- 
κότητες ΖγΎβθ. 148 022. ἡ τῷ δέρματος σκληρότης Ζμβι2. 
651 518. 18. 6571 "6. δ11. 691"14. τῶν ὀστράκων Ζμὸῖ- 
688 θ10. σκληρότης τοιαύτη. ὀστῷ μὲν σαρκωδεστέρα., σαρ- δ5 
κὸς δὲ ὀστωδεστέρα Ζμβ8. 8654.429. -- ἡ ξηρασία καὶ 
σκληρότης ἀξύμφορον πρὸς τὸς κόπυς πεῦ. 881 310. --- διὰ 
σκληρότητα τῷ ὀεχομένυ τὸ παθος ἐκ ἔγγίνεται ὁ τύπος, 
διόπερ ἀμνήμονες μνὶ. 450 Ρ4. --- παραδειγμα σκληρότητος 
ποιό. 145414, ΨὨ] Ροοὶ ΠΠ 88, 71. 

σκληρέφθαλμος, ΟΡΡ ὑγρόφθαλμος Ζμβ3. 8648.511. ὄμ- 
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δοσθηΐα [,0Ὁ δὰτ 212 88). τοίοτθαν ἱπίου τὰ ἄναιμα ὺ 

πολύποδα, τὰ ἔντομα ἢ προμήκη, τὰ μακρὰ ὶ πολύποδα, 
τὰ ἔντομα ᾧ ἅπτερα ΖπΊ. 107580, 81. 8. 708 "δ. Ζιδῖ. 
582 86. 1. 528 018. --- ἀϊδῦ α. ἡ καλυμένη σκολόπενδρα, 
ἡ χερσαία αν. 411}22. Ζιὸτ. 5823 85. Ζπ1. 101 380, 

πλείως ἔχει πόδας Ζιαδ. 489 "22. πορεία πῶς γίνεται, βαδὶ- 
ζυσι πρὸς τὰ κνισυΐδη Ζπ8. 7108 55 ΟΝ Οαΐθη ΙΠ 111). 
Ζιι81. 621.510. ζώσι διατεμνόμεναι" κινεῖται τὸ ἀποτμυθὲν 
ἐπ᾿ ἀμφότερα, τὰ ἔσχατα" ὦ γὰρ ἐπὶ τὴν τομὴν πορεύεται 
ἢ ἐπὶ τὴν ἐἀραΐν Ζιὸ 1. 583 55. ΖπΊ. 101 428. ανϑ. 471 δ22, 
οὗ Γ᾿ ἴῃ βοβοὶ Νὶς Τμογ 812, «υοὰ Οἷλ Ἄοβθ εὐ Ηοῖϊϊ: καὶ 

γάρ ἐστιν, ἀλλ᾽ υς ̓ Αρ. φησὶν εἰς τυπίσω πολλάκις ἕρπει 
ἢ παρέχει δόξαν τῷ δικέφαλος εἶναι. (τλ}}16- ροἀ58. Ο 11 153. 
οΥ51221,280. Μ224. ϑοοϊοροηάγα Καὶ 418. ΚαΖμ 11,1. 
ΑΖι1164, 17. ἰογῖ ϑοοϊοροηάτγα ἰογβοιῖα ϑ5υ 285, δ4, ὃς 
τηογϑιΐδηβ δῦ, (γ.) --- ὃ. ἡ θαλαττία. ἦν καλῶσι σκολόπεν- 

ὃραν Ζι87. 621 86. εἰσὶ δὲ ἢ σκολόπενδραι θαλάττιαι, πα- 
ραπλήσιαι τὸ εἶδος ταῖς ερσαίαις, τὸ δὲ μέγεϑος μικρῷ 
ἐλάττυς" γίγνονται περὶ τὰς πετρώδεις τόπυς " τὴν δὲ χροιᾶν 

εἰσιν ἐρυθρότεραι ὦ πολύποδες μᾶλλον ὰ λεπτοσκελέστεραι 
τῶν χερσαίων" ὦ γίγνονται ὁ᾽ ΓΩ αὐταὶ ἐν τοῖς βαθέτι 
σφόδρα Ζιβι4. ὅ05 "18, 15, 11. ὅταν καταπίῃ τὸ ἄγκιστρον, 

ἐκτρέπεται τὰ ἐντὸς ἐκτός, ἕως ἃ ἂν ἐκβαλη᾽ τὸ ἀἄγκιστριν, 
εἶθ᾽ ὕτως εἰστρέπεται παλιν ἐντός (εἴ Βοβο Αγ Ρ5 803)" 
βαδίζυσι πρὸς τὰ Δνισωδη" τῷ στόματι αὶ δακνυσι, τὴ ὁὲ 
ἅψει καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα Ζιι81. 621 56, 9, 11 Αὐδ. (ὉΠ 
7188. ᾿Δὰ Νοτγοίάστα σθηυβ βοοϊορθμάγαια ΑΓ γύας Ο Ε' Μ]- 
16, 8.11 ἔοσίβ ουπὶ ρβγοάιϊβ 7) σοιπραγδθαμπί᾽ 5.1 178. 
Νογοῖβ νϑὶ Αρβμγοάϊ δουϊοδία Καὶ 4719. δι. Ογ. ΚαΖμ 11,1. 
Μ.22δὅ. Νογθὶβ 80 285, δὅ4. ΑΖΙΙ 110, 48.) 

σκόλυμος (100 ΡΓῸΪ 171, 298). ἐπὶ τῷ σκολύμῳ μαχλ- 



σκομβρίδες 

ταται γυναῖκες (Η68 ε 582, 586) πὸ25. 879 828. (860]γ- 
τὰ8 τηϑου]αία8 Ζ, ΕἾΔ48 201. Ηδ]άγοιοῖ 18.) 

σκομβρίδες (ΟἹ σκορπίδες ΒΚ) ΖιΕΙ1. δ48 5, 
σκόμβρος. τοίοτίαν ἰηύοσ τὸς ἀγελαίυς, ἀσθενής ἐστι. τί- 

κτυσιν οἷον ἐν θυλάχῳ τὰ (α΄ Ζιιδ. 6107. 812. 591522. 
ζιτ. 5711 814. ὄχενονται, τίκτυσι, ποιῶνται τὴν μετάστασιν, 

πότε" πῶ ἁλίσκονται Ζιζ171. 511 812. θ12. 591 822 ΑὐὉ. 
18. 899 52. (Βοοῃδτία ὙΒοπδθ, ϑοοθοῦ ἀζϑ β'οα)ρ. 

ταδαυθγοαὰ Ο Π1 496, ϑοοιιθθν βοοθοῦ Καὶ. δῦ. σ, ΑΖΙ1 
189, 68.) 

Σκόμβρος ὅρος μα18. 850}11. 
σκοπεῖν, μιρὰ σκοπεῖσθαι. 1. ἂ6 υἱ ἀθπαὶ δοῖθ, ὥστε τοῖς μὴ 

σκοπυμένοις ἀκριβῶς δοκεῖν ταύτην εἶναι γλῶτταν Ζιὸ8. 

δ88 480. --- 2. ἀθ ἀρθηάϊ ΘΟΠΒ1]1ο, ὃ κυβερνήτης σκοπεῖ 
τὸ τῶν ἀρχομένων ὠγαθόν Πγό. 121955. -- 3. σκοπεῖν, 
δομὶ δύῃ θεωρεῖν, ποιεῖσθαι τὴν θεωρίαν, τὴν σκέψιν, τὴν 
ζήτησιν. πραγματεύεσθαι περί τι Μκ1. 1059.}18, 20. 21. 
8.106419, 22. ΖιεΙ. 889 56, δ. Ζμγδ. 6689. σκοπεῖ- 
σθαι, Ἂοπὶ ΒΥὮ θεωρεῖν, φιλοσοφεῖν Μζ 8. 1029 519, 26. 

Φγό. 204"4, 10. Οαθ. 2714 520. μτι. 408 87. βῖη6 ἀϊδοτὶ- 
τοὶη8 δούϊνυμη οὐ πιράϊυπι ἀβαγρατΙ, ΘΟΓΏΣ ΟΣ Θὔϊδτη 6Χ ἴῸΓ- 

το 8 ὅτω (ὧδῪε) σκοπῶῦσι φανερόν ᾧΦθ 6. 258016. δῶ. 209 
»5, ὧδε σκοπυμένοις Οα8. 2111. 9. 27180. ΗΕ14.1187 
84. ΑὙ82. 889. Μζ8. 1029 3419 ῥτομη ίβοιιθ ὑϑυγραῦίβ. 
σκοπεῖν τι ΜΎδ. 1010 32. κϑ. 1061 3486. 8. 1064 519, 22. 
λ8. 1018 "δ. Πβ9. 12710510. (ἐὰν ἐπιμελῶς σκοπήσωμεν 
τὰς τῶν παλαιῶν βίβλυς φταῖ. 821 580.) σκοπεῖν, σκο- 
πεῖσθαι περί τινος Ζιεϊ. 589 86. Μβ4. 1000 819. γ8. 100ὅ 
382. κΙ. 1059 Β18. Ηα!Ι. 1094 15. σκοπεῖν, σκοπεῖσθαι 
πρός τι Ζγα38. 181 ν84. Ῥαὶ. 1854 0883. σκοπεῖν ἐν ταῖς 
δυσὶ προτάσεσι, ἐν ἠρεμῆντι Αδ4. 9188. Φὸ4. 211 580. 
σκοπεῖν, σκοπεῖσθαι ἔκ τινος Μλ8. 1018 "δ. Φὸ2. 209 Ρ18. 
Ρβ22. 1396428. ἡμα84. 1195 086. σκοπεῖν ἐπακτικῶς, 
ΟΡΡ τῷ λόγῳ δῆλον Φὸϑ. 2108. σκοπυμένοις λογικῶς, 
κατὰ λόγον, καθόλυ Φγδ. 2044. Πη1. 1828 Ῥ6. Οαθ. 86 
214 820. 

Σκοπελεὺς καλεῖται ὁ εὖρος σϑῖ8 08, [288.1521 "22. 
σκόπελος Ῥωτσιος, Ῥωσίων 6238. 1521 22, σθ138 Ρά, 
σκοπό ς. 1. ἡμεροδρόμοι ὼ σκοποί κθ. 898 381. --- 2. σκο- 

πός. γὼ τέλος. ὁ σκοπὸς Σ τὸ τέλος τῶν πράξεων. Πη18. 
1381 27. βεὰ οἵ πονηρὸς ὁ σκοπὸς πρὲς ὃ ὃν ποιῶνται τὸ 
τέλος 1686. 1341515. θεῖναι, θέσθαι σκηπὸν τὸ “καλῶς ζὴν 
ἡμαῖ9. 1190 382. ηεα2. 1214. ὁ σκοπὸς κεῖται (ἔκκει- 
ται, πρόκειται) καλῶς, ὀρθως Πη18. 188127, 81. Ραδ. 

σκότος 68 

πῶς φυτευεται πχ2θ. 920 52. 28. .326 816. 27. 926511. τὸ 
σκόροδον (συντηξιν ποιεῖ) εἰς τὸ ὅρον πκζ1ο. 949 86. οἵ 
ιγ8. ϑ908 328. χζι0. 9496. τὰ σκόροδα ὄζει μᾶλλον 
ἐγκαυλῶντα ἢ νέα ὄντα πκϑ0. 926 528. οἵ α48. 865 "22. 
ιβ12.901}7. ἑφθὰ λεαίνει πια89. 908 "28. (ΑἸ] απ βαοῖ- 
νὰπ Ἐγδδβ 290. Τδηρκανοὶ 118. ἢ] ἀγϑῖς ἢ 7.) 

σκορπιομαΐίχον, γένος τι ἀκρίδος, ἐν ΓΆργει, Ραρπα οὰπὶ 
ΒοοῦΡίοπθ ἄθβογ θ189. 844 "28. ((ογῦ ϑρθοχ νδὶ [ομηθυμηοη 
8Ρ ΒΘοκαὶ Ρ 818.) 

10 σκορπίος. 1. ὁ σκορπίος το] ὁ σκορπίος ὁ χερσαῖος τοίογίαΓ 
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ἱπίογ τὸ πεζα, τὼ ἔντομα, χηλὰς ἔχει Ζμδο. 688311. 
Ζιβι. 501 .381. δ1. 682.516, 18. μακρόκερκον (ςοὰ Ρ, 81 
ΡΙΚ Αὰαὺ Μ΄Ζ229. ᾿μακρόκεντρον ΒΙΩ Ζιδ1. 582 ΑἸ Αυδ. οἴ 
Ζιε82. δ57 "10. ἐν τὴ κέρκῳ κέντρον ἔχει, ἐκτός Ζιβ1.801 
81. ὁ 7. 682516. ἀδβοῦ Ζμὸβ. 688"10. ροπογαῖίο, ὑπ- 
ἄδηοβ Ρτϊαπῦ, ἔεῦαβ τλδύγ οι, οοπβαπηῦ Ζιε26. δὅ588 528. ἐκ 

τῶν σισυμβρίων σαπέντιυν σκορπίος γίνεσθαι. 825. 1582 

Β11, οἵ Εοβα ἂν Ρ5 387. Οαϊϑ ἹΙ 640. αἱ πληγαὶ τῷ 
σχορπία θ189. 844 Δ81: οΓ ΒΚ Αποοὰ ργ 1 46. πατάσσει 
ἄνθρωπον, θηρίον, τὰς ὕς, 577 πλήττει: ϑ χαλεποὶ περὶ μὲν 
Φάρον ὺ ἄλλυς τόπυς" ἐν ἄλλοις τόποις ὼ ἐν τῇ Καρίᾳ 

πολλοὶ ᾧ μεγάλοι καὶ χαλεποὶ γίγνονται, ἀπλετόν τι πλῆθος 
ἴῃ Ῥογβίαο Ζιθ29. 607 517,20, 15,16. θ21. 832527. [δ62. 
1510 "21. πάντων χαλεπώτερεί ἐστι τὰ δήγματα τῶν ἰοβ᾽- 
λων, ἐὰν τύχῃ ἀλλήλων ἐδυηδοκότα, οἷον σκορπίον ἔχις Ζιθ29. 
807.529 (46 ΥἹ] οἵ ΑὐὉ οὲ Ηοβο Αγ ΡΒ 843). Ρυρηα συμ 

᾿ ρου ίοσιδοβο, ἄθβον 6189. οἵ Βεοκπι, ἔοβα ἂν ΡΒ 850. ἐκ- 
θηρεύειν, θηρεύειν θ24. 882.529. οὰπὶ βοογρίοπίθδυβ σοπιρᾶ- 
ΤΔηῸΓ μαρτιχόρας. ὁ τῶν θύννων οἶστρος, τὰ ἐν τοῖς βι- 
βλίοις Ζιβ1. 501 481. θ19. 602 828. ε81. 557 828. 832. 557 
Ὁ10. (ϑοογρίυβ ὙΒοπὶ βοαϊρ, βοογρίο αζαο. βοουρίου Ο 1 
178. ϑοογρίο δυγορβοθὰβ δὲ ἔογι Βαΐδιβ αἷδγ, δριθθοβαβ 
ΚαΖμ᾽ 148, 11. 80.281, 49. ΑΖι 170, 46. οΥΡΟῈ ΠῚ 829. 

46 ν ὁ χερσαῖος οΡ Μ328) -- 2. Ῥίβοῖ8, πληκτικός, ,μο- 
νήρης, φυκοφαγος [812. 1531 820. ἔχει πολλὰς ἀποφυάϑας, 

τίκτει ὁΐς, ἐπαμφοτερίζει (πρόσγειος ὼ πελάγιος) Ζιβ11. 

808 Ρ17. ε9. 598 37 (Βοβ6 Ατ ΡΒ 815). θ18. 598514. (δοοῦ- 
ΡὰΒ Το ϑ0Δ}1ρ. Βοοῦρῖο ὅδΖαθ. βοογρίοῃ ἀθ πιὸ Ο 1 
150. 512871 οὐ μἰδὺ 110 μίβο 116. Οοἰξαβ βοογρίαβ δῇ. ΟΥ. 
Κὶ 492. ϑοογρδθηδ βογοίδ ΑΖΙ1140, 64.) 

σκορπίς. σκορπίδες (ΥἹ σκομβρίδες) τίκτεσιν ἐν τῷ πελοΐγει 
Ζιε11. 548 Ρὅ. (δοοπιδτ! 408 ὙΒοπηδ6, ΒΟΟΓΡΊΟΠ 68 (αξαθ. [6- 

ταῖϊῃθ σχορπίν ΑΥ ΥΩ ρἷβο 75. βοογρίάβ Ο 11 788. “5.1 
286. ἤοτῦ ϑοογραθπδ Ρογοὺς ον. ΑΖΙ1140, θά. ) 

1862 318. καθάπερ τοξόται σκοπὸν ἔχοντες ΗαΙ. 1094 "24. 45 σκορπιυΐδης. τὸ ζῷον, τὸ ἐν τοῖς βιβλίοις γινόμενον σκορ- 
ἀποβλέπειν πρὸς σκοπόν, τὰ πρὸς τὸν σκοπὸν συντείνοντα 
ΗΪΊΙ. 1188 22. 18.1144 "25. ἔχειν σκοπόν τινα φτβτ. 821 
484. οΥ αἹ. 81514. τυγχάνειν τῇ σκοπὸ ΜΑ2. 988 522. 
πιϑϑ. 918 "20. ὅ. 918 86. 40. 921 384. ἀποτυχεῖν, ἐπιτυχεῖν 
τῇ σκοπὰ Ηβο. 1106.}82. ἡ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν" 

ἄν ὁ σκοπὸς ἦ καλός Ηζ18. 48 88. 26. πᾶσι σκοπὸς ἥ 

εὐδαιμονία Ραδ. 1860 νΑ. σκοπὸς ἀμφοῖν τὸ καλόν Ηγ15. 
1119516. ἐχ οἱ αὐτοὶ σκοποὶ τοῖς διδάσκυσι δ τοῖς ἀγω- 

νιζομένοις τθῦ. 159526. “σκοπὸς τυραννικός, βασιλικός Πε10. 
1811 84. -- τὸν σκοπὸν τῆς ἀρετῆς εἶναι (6 τὴν ἀρετὴν 

σκοπεῖν) πρὸς τὸ τέλος ἡμα18. 1190.516. 
σκορὸύλχαι (μὸΡ Ῥτοὶ 124. ο ΒΌΆΡΓΆ 404 842). γίγνονται 

ἐκ τῷ ᾧὡϑ ἃς καλῇσιν οἱ μὲν σκορδύλας σὶ σκοροδύλας), 
Βυζαντιαι ὸ᾽ αὐξίδας διὰ τὸ ἐν ὀλίγαις αὐξάνεσθαι καὶ ἡμέραις 
Ζιζ1τ1. 511 516. ν αὐξίς. 

σκόροδον ὦ ποιεὶ δακρυειν, ἀϊδβὲ κρόμμυον πκ22. 92510. 

δ 

85 

πιῶδες, χηλὰς ἔχει Ζιδτ. 883519. οἵ ὰ ἐν τοῖς βιβμει: 
ἄλλα γίνεται ἐνννν͵ τὰ δὲ ὃ ομοια σκλρπίοις ἄνευ τῆς ὑρὰς. 

μικρὰ πάμπαν Ζιε82. δ51 10. (βοοτγρία!6 Τ]ιοιηδ6, θθϑυϊοὶα 
8᾽π|}}}8 Βοογρίοηὶ ὅδζαθ, βοουρί ποι] 8 ϑοα!ρ. βοογρίοη ἠδ 
Ρϑῦ 6 δβρὸοα Ο Π1 150. Ῥμδίδηρσίαμπι οαπογοϊ 68 ἢ) 51.280. 
δύ. στ. ΟΠ ΟΡ. σδπογοϊ 68 Καὶ 59ῦ, 8. ΑΖΙ1170, 460. Μ 
229. 80.281, 48.) 

σκοτεινός. ὁ σκοτεινὸς λεγήμενος Ἡράκλειτος κϑ. 390 "20. 
σκότος, τὸ οἱ ὁ. ἡ αὐτὴ φύσις ὁτὶ μὲν σκότος ὁτὲ δὲ φιὴς 

ἐστίν, τὸ φώς ἐναντίον τῷ σκότει, ὁ σκότος στέρησις τῆς 
τοιαύτης ἕξεως ψβι. 418.81, "18. ἐν τῷ ἀέρι τὸ μὲν φῶς 
τὸ δὲ σκότος αιϑ. 439 Ὀ17. σκέτος γένεται ἐκλείποντος τῇ 

φωτός. τὸ σκότος ϑ χρῶμα ἀλλὰ στέρησις φωτὸς χὶ. 191 

512, ΒΩ, ἐν σκότει λανθάνει τὰ χρώματα μγ3. 8312 330. 
σκότος ἂν ἐγίνετο ἔξω τῷ ἡλιναενυ Ψ38. 419 580. --- ἐν 

τοῖς πάγοις μᾶλλον γίνεσθαι σκῆτον αι2. 481 022. --- σκότοι 
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σχοτον 

πρὸ τῶν ὀμμάτων, οοηΐ πόνοι ἐν τὴ κεφαλὴ Ζιη8. 584 48. 
-- τὰς Πριηνείας γυναῖκας ὀμνύναι τὸ περὶ Δρῦν σκότος 
ῖἴ5884.1566 45. 

σκοτῶν. μὴ κρατεῖν ἑαυτῶν ἀλλὰ πίπτειν σκοτυμένυς ὑπὸ 
ϑέως θ180. 848 "18. 

Σκοτῦσαι τῆς Θετταλίας θ1171. 841 09. 
σκοτῶδες τὴ τῷ φωτὸς ἀπυσίᾳ τὸ λειπόμενον πιὸ 14. 910 

421. 

σκυζᾶν ( 6 ὁρμητικῶς ἔχειν πρὸς τὴν ὀχείαν), παθος τῶν 
κυνῶν, τῶν ἵππων Ζιζ18. 512 "26, 429.20. 5714."80, δ, 

Σκύθης. Σκύθαι Ηγὅ. 1112.328. οἱ ἐν τῷ Πόντῳ Σκύθαι 
Ζγεϑ. 182 088. ἐν Σκύθαις Ζιι88. 619 518. περὶ Σκύθας 
Ζγββ. 148.525. ὑπὲρ τὸς Σκύθας σφίγγει τὴν οἰκυ μένην ὁ ὁ 
᾿Ωκεανύς κϑ. 8398 "8. οἱ Σκύθαι εὐθύτριχες, μαλακότριχες 
Ζγε8. 182 0838, 188 .3518. 46 Θογαμῃ πιουΐρυ8 ΦΙ. 80ὅ 3217. 
Πη2. 1324511, 11. Ῥαϑ. 18861510. Ἠη8. 1160 14. οἱ 
Σκυθαι φίλοινοι πΎΊ. 812 34. ἐν κύθαις ἐκ εἰσὶν αὐληταί, 
ἐδὲ γὰρ ἄμπελοι ΑὙ18. 18.080. δὰ παίαγαίοπι ἰβίοτίδπι 
βροϑοϊδηίία Ζιζ22. 518.5"21. .ι38. 619}18. 47.68151. ΖΎβδ. 
148.8525. 680. 8327. 141. 845 81, 8. πκ21. 925 825. -- 

Σκυθία μαι8. 8507. βό. 862 ν22, --- Σκυθικός. τὰ 
Σκυθικὰ πεδία Ζιθ13. 5915. ἐν τῇ Σκυθικῇ Ζιθ28. 606 
νᾷ, περὶ τὴν ἸΣκυθιχήν μβ8. 859 υ18, Ζιθ25..605 321. 28. 
6006 320. 

ΒΟΥ 68 ᾿γάαβ 808 σοπῆλγθ τηοηβίγανιῦ ἢ 506. 1661 821. 
σκυθρωπός. οἱ σκυθρωπὰ μέτωπα ἔχοντες δυσάνιοι φθ. 812 

"2. οἱ ἀνιώμενοι σκυθρωποότεροί, εἰσι ἢ οἱ εὐφραινόμενοι ἱλα- 
ροί φ4. 808 516. σκυθρωπὸν τὴν φροντίδα τῆς ψυχῆς (Αλ- 
κιδάμας εἶπε) Ῥγϑ. 1406 428. 

Σκυλάντιμον Ὁ). ἀπὸ χωρίν ἹΣκυλαντίμν σ918 "14. οἵ 80 
Σκυλλήτιον. 

σκυλάκιον. τὰ σκυλάκια τῆς κυνός Ζιζ20. 514 328, 21 οὐ 
ΒΆρτα ἡ 41812. οὗ ΟΚθη [βἷβ. 1880, 811. 

Σκύλαξ 1Πη14. 1882 024. 
σκυλεύειν τὺς νεκρές (Ρίαι Κορ ' 409 0) Ργά. 1406 588. 86 
Σκυλητῖνος καλεῖται ὁ ἰάπυξ σϑ18 "14, οἵ ΟΣ κυλλήτιον. 
σκύλιον. τὰ σκύλια (ν] σκύλλια, σκύλα), ὃ ὅς καλῶσί τινες 

νεβρίας γαλεύς" ἐν ̓ μέσῳ τῆς ὑστέρας περὶ τὴν ῥαχν προσ- 

πέφυκε τὰ ᾧψά" ἰσχασι τὰ ὀστρακωώδὴη ἐν εἷς ἐγγίνεται 
ψώδης ὑγρότης" ὅταν περιρραγῇ ἡ ἐκπέσῃ τὸ ὄστρακον, γί- 
νονται οἱ νεοττοί" ἅπαξ τῷ ἐνιαυτῷ τίκτει Ζιζιο. 565 516, 

422,26. 11. 866 .519. (Βογ])απι ὙΒοιλαθ, οδηϊοαΐϊβ 8286 
ΘΔ] ρ. 14 τουδββοίίθ ΟἿ1 221. ϑᾳυδὶαβ 806]]γὶβ οὖ σδηΐου]α 
8ι. Οὐ. Καὶ 189,9. ΒΥ ]Ιατα οϑαΐουϊα οἵ οδίαϊυθ ΑΖιΙ 148, 

σκωληκοφαΐγος 

ἐλαττόνων ῥᾷον ἢ θᾶττον κινῶνται μχϑ. 852 516. αἵ σχύ- 
ταλον. -- 2. σκυτάλη, ἐπιστολὴ “Λακωνική ἔ 466. 1854 1. 

σκύταλον. διὰ τί ἐπὶ τῶν σκυτάλων ἑᾷον τὰ φορτία κομί- 
ζεται ἢ ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν μχ!1. 852 529, βοὰ 601} 82 "16 
βοσὶ δϑηάυτω σιάθίαν σκυταλῶν 853 3529, 831, 84. 

σκυτεύ ς, τέκτονος σκυτέως ἔργα Ἠαδ. 1097 "29. σκχυτεῖς, 
φουΐ τέκτονες, γευργοί Πβ2. 1261 486 (γα σκυτοτόμος). 
δ4. 1291419., --- εἰ σκυτεὺς ὦ ἀγαθός, ἢ σκυτεὺς ἀγα- 
θός Ε11..20 585. τι20. 1ττ δ14, 

ιοσκύτευσις. σκυτοτομικῆς ὼ σκυτεύτεως πόδα ηβ1. 
1219 “21. 

σκυτική πλ8. 9564. βγῃ σκύτευσις, σκυτοτομική γεβ1. 
1219 322. τϑίοσίαν ἱπίον βαναύσυς τέχνας Μβ2. 9996 384. 

σκῦτος. ἐκ τῶν δοθέντων σκυτῶν Ηα11. 1101 5ὅ. 
ιὸσκυτοτομεῖν ΠΒῚ:. 1218 "12. 
σκυτοτομική τι84. 184 85, 5γη σκυτική ηβ1. 1219 420. 

σκυτοτόμος ἨΔΑ11. 1101 54. 5.08 σκυτεύς, αοηὶ τέχτων, 

γεωργός, οἰκοδόμος Πβ2. 1261 386. γ9. 1280 021. δ. 
1291518. πῶς κοινωνήσει γεωργῷ, οἰκοδόμῳ ἨεΤ1. 1138 
47, 82, "5. 1. 1168 584. ἡεη10. 1248 081. 

σκυτώδεις ὺ γλίσχροι οἱ ἄρρενες πολύποδες Ζιιϑ1. 622 331]. 
σκύφος περιφερόμενος Πη2. 182417. 
σκωλήκιον. καὶ ἀρχὴ τῶν σκωληκίων μικραί, σκωλήκιον ἀκ- 

νητὸν Ζιε19. 552 824, 26. κολεοπτέρων τινῶν Ὰ ἀνωνύμων 

ζῴων, τῶν βομβυκίων, (σκωλήκια ἐν ὑμένι μέλανι). τῶν 
ψηνῶν Ζιε 80. δ58 1. 34. δ55 "16. 82. 501 526. αἱ ὀρσο- 
δάκναι ἐκ τῶν σκωληκίων μεταβαλλόντων, τὰ δὲ “σκωλήκια 
ταῦτα γίνεται ἐν τοῖς καυλοῖς τῆς κράμβης" οἱ κανθαροι 
ἐχτίκτυσι σκωλήκια, ἐξ ὧν γίνονται κανθαροι" οἱ μύρμηκες 
τίκτυσι σκωλήκια, ἃ ὦ προσπέφυκεν ἀδενί" οἱ σκορπίοι οἷ 
χερσαῖοι τίχτυσι σκωλήκια ψοειδὴ πολλα" τὰ ἀράχνια γεννᾷ 
σκωλήκια μικρὰ πρῶτον, στρογγύλα κατ᾽ ἀρχαῖς Ζιεῖ9. 
δ52 8380, 18. 28. δ85519. 26. 865 528. 21. δ55 328. ἔστι 

τι σχωλήκιον ὃ καλεῖται ξυλοφϑόρον Ζιε82. 551 1 8. κλῆρος, 
τὸ σχωλήκιον, τὸ ἀραχνιῶν᾿ κόπρον ̓ προΐεται, ἕως ἄν ἥ σχω- 
λήκιον" ἐκ τῇ τῶν μελιττῶν ὼ τῶν κηφήνων γόνυ τὰ σκω- 
λήκια γίνεται" ἐν τῷ κηρίῳ τὸ σκωλήκιον μικρὸν ὃν κεῖται 
πλάγιον" ἐν τοῖς φθειρομένοις κηρίοις ὰ πτερώμενα ἐκπέταται 
(Πἴμπθαθ σογθ]]δθ ἰαγνα) ΖΙιθ21. 60 ὅ Ὁ10 (οἴ ι40. 636 517), 
ε22. δδ4 1, 828, 19. ι40. 625 310. ἐν τὴ μπόπρῳ, ἐν τῇ 

γαστρὶ τῶν ἰχθύων, ἐν τὴ ὑστέρᾳ τρίγλης᾽ ἀ τὸν γόνον τὸν 
γινόμενον κατεσθίει" οἱ θύννοι ἔχυσι παρὰ τὰ πτερύγια οἷον 
σκωλήκιον τὸν καλυύμενον οἷστρον Ζιζ15. 569 18. 17. 610 
59, θ19. 602 327. 818. 1581 384. 
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99. Βοάϊα σκυλίον ἱ ᾳ ϑογ])[απι οδπίσυϊα Ε' 92, 156. οὗ ες σκωληκοειδής. μέγεθος ἔχον σκωληκοειδές Ζγγιο. 161 43. 
Μυ]Πον ρἰαῦς δὶ ἀθβ ἀν 9, 14, 59.) 

Σκύλλα, ἐταροοράϊα ἱποογεὶ διοιοτίβ ποι 5.1454481. ἂν Σκυλ- 
λαν αὐλῶσιν ποθ. 146] 582 (Νοκ ἔν τῷ ῥ 653). 

Σκυλλήτιον. ἀπὸ χωρίων ΣΣκυλλητία (οοἀά :Σκυλαντίμυ) 
{288.1521}81. --- Σκυλλητικὸς κόλπος Πη10. 1829 
ν12. -- Σκυλλητῖνος (οοἀδὰ ἸΣκυλητῖνος) καλεῖται ὁ ἰάπυξ 
[288.1521 5860. 

σκυμνίον. τὰ σκυμνία φώκης, ἄρκτυ Ζιι1. 608 Ῥ25. 6. 611 
582. 

σκύμνος. οἱ σκύμνοι θηρίων, ἐλέφαντος Ζιζό. 568 "24. 21. 
518 422. αἱ θήλειαι ἄρκτοι χαλεπαὶ ἀπὸ τῶν σκύμνων, 
ἐξάγυσι τὺς σκύμνος Ζιζ18. 511 080. 6171. 600 "2. σκύ- 
μνος, γαλεῶν εἶδος [298. 1529 515. οἵ Βοβα Ατ Ρ5 804. 

σκυμνοτοκεῖν. ἔστιν ἡ νάρκη τῶν σελαχωδῶν ἢ σκυμνοτο- 
κύντων 8065. 1580 518. 

σκυτάλη. 1. αἱ τροχιλίαι ᾧ αἱ σκυτάλαι αἱ μείζυς τῶν 

τοῖς σκωληκϑειδέσι τοῖς πλείστοις τρεῖς ἑπτάδες ὁ χρόνος 

τῆς γενέσεως) Ζιε20. 558 84. 

σκωληκοτοκεῖν. τὰ ἕντομα σκωληκοτοκεῖ Ζγα21. 729 "82. 
βι1. 182 529,10, 188..25, δ18, γϑ. 158 381-88 8]. σχω- 
ληκοτοκεῖν, Θοπὶ φοτοκεῖν, ΟΡΡ ζῳοτοκεῖν Πα 8. 1286}18. 
τὰ ἄναιμα καὶ πάντα σκωληκοτοκεῖ ἁπλῶς Ζγβι. 188,26. 
τὰ σχωληχοτοκῶντα " ἔστι δ᾽ ἅπαντα ἄναιμα τὰ ἔντομα, 
διὸ ἢ σκωληκοτοκᾶντα θύραζε, ΖΎΥΤ. 151580. 4. 1651. 
βι. 1838.526. -- τὰ δ᾽ ὅλως ἐκ ἀναπνεῖ τῶν ζῴων, σχω- 
ληκοτοκεῖται δὲ ψοτοκεῖται" ὅσα μὴ ζῳοτοκεῖται ἀλλὰ 
σκωληκοτοκεῖται ἢ φοτοκεῖται Ζγβ 8. 142 54. 1. 133 "28. 
Ὑ11. 102 "21 8]. τὰ ἡ σκωληκοτοκύμενα Ζιθιτ. 6015. Ζγβθ. 
741 08] 84]. 

σκωληκοτόκος. τὰ σκωληκοτόκα ΖΎΥΙ. 1517 3381. δ6. 174 
518. Ζιαδ. 489 38ὅ. δ11. 688 526 8]. 

σκωληκοφάγα τῶν γαμψωνύχων ἔνια Ζιθ8. 592 "16. 



σκωληκώδης 

σκωληκώδης. ἐνίων ζῴων τὰ ᾧψὰ σκωληκωδὴ ἐστίν" τὰ 
σκωληκωδη τῶν ζῴων ΖΎβι. 188.480. Ὑ11.168.518. 

σκωληξ. ἡἡὶ τῶν σκωλήκων φύσις ΖΥΎγ9. 168 486,24. 11. 
183 ΒΩ7, (ἡ τῶν σκωλήκων φύσις φαύλη ἡμβῖ. 1208529.) 
τὸ ζῷον. τέλεον, ὁ δὲ σκώληξ Κ᾽ τὸ ῳὸν ἀτελές" εἰς τὸ φα- 
νερὸν τῶν μὲν τελεωθέντος τῷ κυήματος ζῷον ἐξέρχεται, 
τῶν δ᾽ ὠδν, τῶν δὲ σκώληξ Ζγβι. 188 51. Ζιαδ. 489}18. 
διαφέρει δ᾽ ψὸν ᾧ σκυϊληξ᾽ σκώληξ δ᾽ ἐξ ὃ τὸ γινόμενον 
ὅλυ ὅλον γίνεται" σκώληξ ἐστὶν ἐξ ὃ ὅλα ὅλον γίνεται τὸ 
ζῷον διαρθρυμένυ ὺ αὐξανομένω, τὸ κυήματος" ἐκ τῶν 
σκωλήκων ὅκ ἐκ νμέρυς τινὸς γίνεται τὸ ζῶον ὥσπερ ἐκ 
τῶν ψῶν, ἀλλ᾽ ὅλον αὐξάνεται διαρθρείμενον γίνεται τὸ 
ζῷον ΖγβΙ1. 132529, 81. οὗ γ2. 152 521. Ζιαδ. 489 9. 
ε19. ὅ50 28 (οἴ Ηαινοὶ δ ἀθ βθὰ δῃ 77,248. ΕΒ γθα- 
θοῦ ᾧὉ Ἐογπιδϑϑυβηαϊρκ εἰς ἷῃ ἄδν Ναίυν 8). ὅσα ἐκ συν- 
δυασμῶ τίκτει ζῷον ἢ ἢ ψὸν ἢ σκωληκα" σκωληξ ἐκ συν- 
δυασμῦ ζῴων, ἄνευ ὀχείας Ζιδι1. 58128. 419. 681 828. 
ἐκ τῷ σπέρματος δὲ ἀν τι ἄλλο γένηται οἷον σκώληξ 
σαπέντος πδιϑ8. 818 820. τὰ δὲ συνδυαζεται μὲν  γεν- 
νῶσιν, δὶ ὁμογενὴ δ᾽ αὑτοῖς ἀλλὰ σχώληκας μόνον" τὰ 
ἔντομα ὦ γεννᾷ τὰ γεννῶντα σκώληκας" ἢ ὡς σκώληκος 
συνιστα μένυ τὸ πρῶτον ἢ ἐξ ψῶν" τὸ τοιῶτον κύημα. σκώληξ 
ἐστίν Ζγαιθ. 121.36. γ9- 1587. 11.162 581, 838. ἡ γέ 
νεσις ἐκ τῷ ᾧῦ ἀχ ὁμοίως γίνεται τοῖς ἐκ τῶν σκωλήκων 
γινομένοις" ἡ τὸ ᾧϑ αὔξησις ὁμοία τοῖς σκωληξιν ἐ ἐστιν, ὡς 

ὄντος τῷ σκυΐληκος ἔτι ἐν αὐξήσει ὧν μαλακῶ Ζιζι8. 501 

81. Ζγγά. 155 414. 9. 16821. τὰ τῶν μαλακοστράκων 
ψὰ αὐξάνεται ὥσπερ οἱ σκώληκες" τὰ ὀστρακόδερμα ποι- 
ὄνται τὴν αὔξησιν. ὁμοίως, τοῖς σκώληξιν μεῖτ. 849 218. 

ΖΥΥ11. 168.510. ἐπὶ τὰ ἄνω 
σκώληκες ΖΎΥΙΙ. 71608.811. οἱ πόδες ἐ ἐπ᾽ ἄἀκρυ τοὶς ; σκυϊληξι" 
πᾶσι ὁὲ ἢ τοῖς ἄλλοις σκώληξι ὼ τοῖς ζῴοις τοῖς ἐκ τῶν 
σκωλήκων περιρρηγνυ μένοις ἡ ἀρχὴ γίγνεται τῆς γενέσεως 
(ανήσεως οἱ δυ0 ΡΙΚ Αυ) ὑφ᾽ ἡλίν ἢ ἢ ὑπὸ πνεύματος" τὸ 
ἅπαν (κέλυφος) σύμφυτον τῷ σκωώληκι (ξυ}. οφθόρῳ) υ]) 520. 85 
Ζιε82. 5851 "1ὅ, 19. 19. 552 49, οΓ28. Μ4θ060. ὁ χρόνος 

τῆς γενέσεως ἀπὸ τὴς ἀρχὴς αἶχρι τῷ τέλως τοῖς σκώληξι 
τρεῖς ἑπτάδες" ἀκινητίζυσιν" ἔνιοι ἔχονται ἐκ τῶν πλαγίων 
Ζι.20. 558 "4. 19. 551518 (εἴ Ζγγϑ. 158 "24). 28. 5888 

811. πᾶσιν ἄν ἐνδέχοιτο τοῖς θηρίοις φαντασίαν ὑπάρχειν" 40 
δοκεῖ ὁ᾽ ὅθ, οἷον μύρμηκι ἣ μελίττη ἢ σκώληκι ψγϑ8. 428 
411. --- τῶν σκωλήκων οἱ μὲν ἔχυσιν ἐ ἐν αὑτοῖς τὸ τοιῦτον 

ὅθεν τρεφομένοις ἐπιγίγνεται τοιῦτον πρ το μκι, οἵ τε τῶν 
μεμττῶν Ρὴ σφηκῶν" οἱ δὲ λαμβάνυσι ὕραθεν, ὥσπερ αἴ τε 
καάμπαι ἢ τῶν ἄλλων τινὲς σκωλήκων ΖγγΎ9. 158 "86. ὅταν 4 
ἐκ τῶν σκωλήκων εἰς τὴν διατύπωσιν ἔλθωσι, καλῦνται 
νύμφαι τότε". τὰ πλεῖστα τῶν γινομένων ἔκ τε χαμπῶν ἢ 
σκωλήκων ὑπὸ ἀραχνίων κατέχεται τὸ πρῶτον Ζιε19. 581 

"2, 552 Β24. δεῖ ᾧ τὰς καίμπας εἶδος τιθέναι σκώληκος καὶ ὴ 
τὰ τῶν αἰραχνίων. οὔ γένος τι σκωλήκων ΖγΎ9ϑ. 158 "9. δ0 
α18. 1723 Ρ6. --- ὅσα γίνεται ἐκ σκωλήκων Ζιε19. 851 528. 
ἐκ σκωλήκων γίνονται οἱ κάραβοι, αἱ ,μηλολόνθαι, πτερωτά 
τινα ( ϑηθθτίοπθ), αἱ μυῖαι, οἱ κώνωπες, τεττιγομήτρα, 

χρυσαλλίς Ζιε19. ὅ81 Ὁ16, ὅ62.516,19, 21, δ. 80. 556 50, 
82. 557 ν»28. ἔκ τινὸς σκώληκος μεγάλυ, ὃς ἔχει οἷον κέ- 55 
ρατα ᾧ διαφέρει τῶν ἄλλων, γίνεται νεχύϑαλος. Ζιε19. 851 
θ9,. --- ϑηυπιδγϑηίιγ οὖ ἄθβογ οἱ σκώληκες τῶν ἀραχνίων, 

τῶν ἀκρίδων Ζιε21. δδῦ "6. 28.555}28, δ6651. τῶν μυιῶν, 
ψυλλῶν (ψυχῶν ΒΚ) Ζιε!. 539"11, 12. Ζγα 18. 128 "6. 
τῶν σφηκῶν, ἀνθρηνῶν Ζιε19. 581 329. 28. δδὅ "4,11. .41. 60 
628.519. ΖγΎ9. 168 "18, 82. τῶν μελιττῶν: ἐκ τὸ τῶν 
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βασιλέων γόνυ ΠῚ γίνεται σκώληξ ἀλλ᾽ εὐθέως ἡ μέλιττα - 
τὰ κηρία ἐνίων ὑκ ἴσχει σκώληκας Ζγγ9. 188 Β18, 22. 

Ζιε19. 851329. 22. δ64327,}19. τῶν ἐντόμων οἱ σκυύληκες 
προϊόντες γίνονται ᾧσοειδεῖς Ζγβι. 188581, οἔῬ14, τίκτει 
πάντα τὰ ἔντομα σκώληκας πλὴν γένος τι ψυχῶν Ζιε19. 
δδ0 26. --- διαφέρυσι κατὼ τὸν τόπον. ἐν χιόνι τῇ παλαιᾷ 
Ζιε19. 552 08, 14 (οἴ 5 ὙΒοορὴν ΙΥ̓͂ 601. Βτοτίορ᾽ Νοιίσθη 
1856 Π1|102. Ηυμπιθοϊάϊ Κοβιηοβ ἴ 488). ἐν τὴ γῇ, κόπρῳ 
(Βίρροον ὕδθουβ Οτίποπι 1 6838) Ζιε80. 856 δ6. 19. 552 
421, ἐν ἐρίοις, ἐν τῇ κεφαλῇ ἐλάφυ Ζιε83. δ61 "δ. βι5. 
506426 (Οϑβέγυβ τυ βρατθίο Μείρ). ἐν τοῖς βολίτοις, ὁ ὀσπρίοις, 
ξύλοις τοὶς αὔοις, πρὸς πᾶσι τύτοις (καυλοῖς, συκαῖς, ἀπίοις, 
πεύκαις), ἐκ τῶν δένδρων Ζιε19. 5852 516,19, "8, 551 "16. 
ι9. 614 485,12, 18. 618. 8819. ἐκ τῆς περὶ τὸ ὄξος 
ἰλύος Ζιε19. 552 05 (οὔ Ζεϊίβοιν Ναίυνίοσβομου 1 6). --- 
σκυΐληκες ψοειδεῖς νεῖ ψώδεις Ζιεϊ. 5839 012. 28. 55528, 
δ5681. Ζγβι. 188.581, 514, ἐρυθροί, δασεῖς, λευκοί, με- 
γαλοι, μείζυς, μικροί, νέοι Ζιε19. δ52 "8, 9, 551516, 80, 
59, 41. 628 419. οἱ μὲν εὐθὺς κινητικοὶ οἱ ὁ᾽ ἀκίνητοι" 
δυσκίνητοι πάντες Ζια δ. 489 δ16. ε19. ὅδ2 "9. ἐν χιτῶνι 
Ζιεβ82. 551 06. --- τὰ καλύμενα γῆς ἔντερα σκυίληκος ἔχει 
φύσιν ΖΥΎ11. 102 "27. - ὁ χυμὸς ἐν τοῖς σκώληξι θλιβο- 
μένοις" (ὄρνιθές τινες) ὃ ἡ νέμονται σκωληκα ἐδ᾽ ἔμψυχον δέν" 
Ῥίουδ κόπτει τὰς δρῦς τῶν σκωλήκων Κ᾿ σκνιπῶν ἕνεκεν, 
ἵν᾽ ἐξίωσιν" βόσκεται τὰς σκώληκας τὰς ἐκ τῶν δένδρων, 
θηρεύει τὸς σκυΐληκας Ζιε2 1. 555 "6. θ8. 598 51. ι9. 614 
485,12. 183. (εἴ Ο ΠΠ| 825. 81 11, 268, 874, ΠΠ| 404, 
ΤΒοορὴν ΙΥ̓ 820. ΟΚΘη [88 1821. τ 1124. ΑΖγ14. δα 
192α. 1,Δηάοἷβ ἰῃ 5᾽Θρο]ὰ Ζοίίβοιν ΧΙΨ 84 δάη.) 

τὴν ἀρ ὴν αὐξάνονται οἱ ο σκῶμμα, ἀεΓ Ηδ14. 1128 8380. ηεγΥ7. 1284516. εὐτραπελία, 

περὶ τὰ σκώμματα Ηδ14. ἡμα81. ηεγῖ. 1284 515. τὰ 
παρὰ γράμμα σκώμματα ΡΥ]. 1412 529. μᾶλλον οἱ 
λόγοι τῶν σκωμμάτων πείθυσι τὶς ἀκύοντας ρ88. 1441}18. 

σκώπτειν, οοπὶ καταγελᾶν, χλευάζειν, ὑβρίζειν Ρβ2. 1819 
429. ἢ σκωπτειν ἔνια δεῖ τὸς νομοθέτας κωλύειν (ἀϊβι λοι- 
δορεῖν) Ηδι4. 1128 κδ1. ἐμμελῶς σκώπτειν, μι λυπεῖν τὸν 
σκωπτόμενον, τὸ εὖ σκώπτειν πῶς ὁριστέον Ρ 4,18815860. 

μαϑ1. 1198 518. Ηδ14. 1128 57, 14,258. ὥσπερ ᾿Αναξαν- 
δρίδης ἔσκωψεν Ηη11. 1152 .522. οἱ σκώπτοντες τίσιν εἰκά- 
ζυσι τὸς μὴ καλείς Ζγὸδϑ. 109 "18. -- σκώπτειν τινά αιδ. 
448 080. ἡμα81. 1198.516θ. δεῖ μὴ σκυΐπτειν ὃν ἂν κακο- 

λογῶμεν ρ86. 1441}15. σχωφθῆναι ἡμα81. 1198 514. 
σκωρία ὑφίσταται ὼ ἀποκαθαίρεται κάτω μὲ 8. 3881. ἦταν 

ἐκκαυθὴ τὸ ὑγρόν, ἀοσμότεραι αἱ σκωρίαι γίγνονται πάντων 
αιδ. 448.219. 

σκώψ (κ Αποοά δ᾽ 1Π 8.Ἀ γ) τοξεγία ἱπίοσ τὰς γαμψυ- 
νυχας τῶν νυκτερινῶν, ἐλάττων γλαυκός, ἀϊδῖ οὐ ἄξα8ον δύο 

σκώπες" οἱ ἀεισκῶπες (Ὁ βᾶρτα Ρ 111 οὐ Ποῦ Ρὰγὺ 298. 
ῬΑ 1 590 84), οἱ ἕτεροι Ζιθ8. 592}11, 14, 18. 28. 617 
81 ΑὐὉ. (βοορβ Ὑβοῖιδθ, 8810 α8Ζ8 6 βοα]ΐρ. 16 ρϑυὶδ ἀὰς 
ΟἿ 288. οὗ 51{182., 4906. ϑίΓΙΧ Β0008 δι. Καὶ 8θὅ, 8. 80 
91. ΑΖΙ1 1071, 99. ϑιγὶχ βοὸὺρβ οἱ οἵυβ Οὐ. οὗ [πὰ 86. 
Βοάϊα χλῶσσος Ε 44 εὖ 51.) 

σμαρίλη ἴᾳ μαρίλη (ν ἃ ν) 841. 888 52ὅ. πληϑ. 967 }»δ 
(Βϑαι, μαρίλης ΒΚ. οὗ ᾿οὉ ΟΝ Ι 129). 

σμαρίς (Υ] καρίς) μεταβάλλει τὴν χρόαν Ζιθ80. 601 Ὀ22 
Αὐν. (Καγὶβ Ὑβοηδθ, Ἵϑυτβ ΘδΖαθ., διηδγ8 0811. οὗ Ο 
Π|11ὅ. 8510691. ῬαΓὰβ βιηδυὶβ δι. Οὐ. Κὶ 929, 8. δοάϊο 
μαρῖδα ϑπιατὶβ νυ]ρατῖβ. σὰν ΥἹ 418. σμαρῖδα ϑιπατίβ ναυΐρ, 
Ἰπβίἀἰαῦου, οἴ γΥ86}}8 ὕμυ, στδοὶ } 8 Βοπαρ Ἐ; 88, 56-59. οἴ 
ΑΖι1140, 65.) 



888 Σμέρδις 

Σμέρδις (Μυτιληναῖος) ΠΕΙῸ. 1811 "29. 
σμῆνος. 1. δρίατι. α. αἰνβαᾶγθ. τῷ σμήνυς ὀροφή, ἔδαφος, 

στόμα, μυχός, δυσωδία Ζι40. 6346, 17,18, 626 "11,20. 
σμῆνος καθαρόν, ἀγαθόν, πλήρη τὰ σμήνη Ζιι40. 628 τι 
926 529. ε22. ὅ54 82. ἐν τῷ αὐτῷ σμήνει δὴ ἐν τῷ ἑνὶ δ 

κηρίῳ, σμῆνος ἀλλότριον Ζιι40. 624 20, 626 "18. βλίττεται 
Ζι40. 627 "8. ε22. δ5481δ. αἱ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν χης 

βίων πρὸς τὰ σμήνη συνύφειαι" ὅταν εἰς τὸ σμῆνος ἀφί- 
κωνται, ὅταν κρέμωνται ἐξ ἀλλήλων ἐν τῷ σμήνει, ἕως ἂν 
εἰς τὸ σμῆνος εἰσπετασθ Ζιι40. 624 410, "6, δ, 621 "14. τὸ 
ἐκλείπειν τὸ σμῆνος, ἐκβά λειν ἐκ τῶν σμηνῶν Ζιι40. 626 
44, 026 528. πειρῶνται ἔξω τῦ σμήνυς τῦτο πράττειν (τεί- 
νειν, οὗ Απιρ Οαγγϑὺ Ρ 102)" αἱ ἐν Θημισκύρᾳ (μέλιτται) 
ἐν τῇ γἢ ὼ ἐν τοῖς σμήνεσι ποιῶνται κηρία Ζιι40. 8265 488. 

ε22. δδ4 810. ἐγγίνεται ἐν τοῖς σμήνεσι θηρία ἃ λυμαί- 18 

νεται τὰ κηρία, αμπαι" ἄρκτος τὸ σμήνη καταγνύωσα" 
ἵκτις κακεργεῖ τὰ σμήνη Ζιθ21. 606 89, 17. ὅ. 894 "8. ιθ. 
612}18. --τ ὅ. δχΆπιθῃ. ὅλον τὸ σμῆνος, πολύγονον, τὰ 
εὐθηνᾶντα Ζιι40. 626 Ῥ19, 16, 6258.319, θ28, 6278. ἐὰν 
μὴ εὐμελιτὴ τὰ σμήνη" ἰσχύει" ἂν δια μείνῃ ἔτη θ΄ ἢ ι΄, 20 

εὖ δοκεῖ διαγεγενῆσθαι Ζιι40. θ625824, 627 529. ε22. δ84 
"7. τὸ σμῆνος ἀπολείπει" νοσήσαντος τῷ σμήνυς" ἀπόλλυται 
τὸ σμῆνος ἐάν τε ἡγεμόνες μὴ ἱκανοὶ ἐνῶσιν, ἐάν τε πολλοὶ 
ὦσιν ἡγεμόνες" εἰσὶ πλείας ἐν ἑκάστῳ σμήνει ἡγεμόνες Ζιι40. 

σομφός. 1. συστασεις τῶν ὀρῶν σομφαὶ καὶ 

σοφίζεσθαι 

Ρα!. 1875 082, 84 (τ 22). ἸΞόλων ἔοικε τὴν ἀναγκαιο- 
τάτην ἀποδιδόναι τῷ ὀήμῳ δύναμιν Πβ12. 1214 415 το- 
ϑρίοὶ νἱάθίαν ἔν ὅ, 1. --α 46. βοϊοπίβ νόμοις οἱ πολιτείᾳ 
ΠβτΤ. 1266}17. 12. 1218 84, 41, 1274 88, 11. Ὑ11. 

1281 082. δ11. 1296.519. Ρβ28. 1839816. ἢ 850. 1587 
815, 24. 858. 1588 89, 884. 1538 .818. 377. 1540 "88. 

512. 15672528. 189. 1601}88: τοβρίο νἱἀδίυν ΠῸ11.1296 
4838. --- τίνας ἀπεφαίνετο τὲς εὐδαίμονας Ηκϑ9. 1119 89. 

θδένα εὐδαιμονιστέον ἕως ἂν ζὴ Ηα11. 1100 511, 15. ηεβ1. 
1219 Ὁ6. 

λιθυΐδεις καὶ αὶ ἀρ- 
γιλώδεις μα14. 86210. χωρα σομφὴ Ἂ ὕπαντρος μββ. 
8600 526, οΓ8385. 7. 868 528. ψαθυρότης σομφή Ζιδ1. 524 
"26. πὸ καχρύδιον σομφὸν ὃν πκϑ. 928 "18. σομφός, ὉΡΡ 
πυκνός, στερρός πκϑ. 928 "22, 26. ὴ γλῶττα σαρξ μανὴ 
ὼ, σομφή Ζια 11. 4932 088. ταῖς γυναιξὶ σὰρξ σομφὴ καὶ 
πόρων μεστή Ζια12. 498516. σομφὸν ἡ κοῖλον ΖμΒβΙ1. 661 
418. πλεύμων σομφός αν]. 470 14, 17. 9. 415 322. 10. 
415 024, 1ὅ. 418 818. Ζια 17. 496 58, θ4. 594 58. Ζμγθ. 
669 381, 25. 7. 670 Ν14. 8. 611210. Ζγβ1. 182 585. τὸ 

γλωττικὸν σομφὸν ὶ σπαστικὸν τῆς τροφῆς Ζμὸδ. 688 
8421, --- 2. ̓ σομφὴ ἌΝ τὸ σομφὸν ἐν τὴ φωνὴ ἀνὰ μέ. 

σον λευκὰ ὼὺ μέλανος ταῦ. 106 5Ὁ7-12. 
σομφότης τὸ πλεύμονος Ζμγθ. 969 4160. 

621 "1ὅ, 636 812, ε22. δ68 "16, 1. κηφῆνες ὀλίγοι ἐνόντες 2 σῶς, νοῦ Θοπιοογίίουπι. φησὶ “γὰρ (θεπιοοτίδι8) ἐκ εἰς ἦν 
ὠφελῦσι τὸ σμῆνος Ζιι40. 627 59. -- 2. αἱ ἀνθρῆναι ποιῶσι 

τὸ σμῆνος ὑπὸ γὴν Ζιι45. 629 31. 

σμηρίον. ὅτε κατὰ στράγγα ῥεὶ τὸ κόμι, γίνεται ὡς τὸ 
λεγόμενον σμηρίον φτβϑ. 829 321. οὗ Μογϑγ Νῖὶς Ὠδιωδϑο 
Ρ 44,128. 80 

σμικρός. τί διαφέρει σφαίρας λέγειν σμικρὰς ἢ μονάδας 
μεγάλας ψαδ. 409 "9. ῥτὸ σμικρὰ γ᾽ ἕνεκεν ν Ζμδιο. 689 
Β5 βοσ οπάσπι δὲ σημεῖν Ὕ ἕνεκεν, α οἵ σημεῖον Ρθ1784. 

σμικρότης. μεγέθετιν ὑπερβάλλοντα ἤ σμικρότησιν ἐλλεί- 
ποντα φθ. 818 028. 86 

Σμινδυρίδης͵ ὁ ἸΞυβαρίτης ηεαῦ. 1216 816. 
σμύξων Υ μυξων. 

σμύραινα Υ ὕραινα. 
σμύρνα (σμύρνη). ὅσα λέγεται ὡς δάκρυα (εἴ φτα8. 818 

45) ψύξει ἐστίν, οἷον σμύρνα" γῆς ἐστίν μδιο. ἢ 888 "20, 40 
8389.518. σμύρνης ὰ τῶν τοιύτων ἑτέρων εἰς τὸ ὕδωρ ἐμ- 

βληϑέντων ἕνψονται αἱ ἑοδιακαὶ χυτρὶδες 105. 1494 089, 
42. ἡ σμύρνη τῶν ἰατρῶν πιβ1. 906 325. (Απιγτῖβ ΚαΙΑὶ 
Ῥοτεῖ Ετδδβ 87. οὗ Μογον θοῦ Εὐϊδαῦ Ζὰ ϑίγδθο ρῃ 189.) 

Σμύρνα. τῶν Λυδῶν κρινάντων καταλιπεῖν τὴν Σμύρναν 606. 45 
1487 59. 1486 "46. 

σμῦρος. διαφέρει ὁ σμῦρος ὼ ἡ σμύραινα, ἄοδοῦ Ζιε10. 848 

Δ94, 2ὅ, 28. (πιυγιι8 α8Ζα6. ἤὰγ ΟΠ] 586. 5.1 284. ἔοτί 
Ορβίβατυβ ΒΟΓΡθῶβ [δοθρὸάθ ροίββ  ρὶ. ΑΖι 1 186, 48) 

Υ μύραινα Ράττ θ26. 80 

σοβεῖν. ἀναπετόμεναι (αἱ τέττιγες) ὅταν σοβήσῃ τις, Ζιε80. 
850 "14. ἔχοντες ξύλα σοβῶσι τὸν κώλα μον ὼ τὴν ὕλην, 
ἵνα πέτωνται τὰ ὀρνίθια Ζιι86. 620 48ὅ. 

σολοικίζειν, ΒΥω τῇ λέξει βαρβαρίζειν τιδ. 166 080. περὶ 
τῷ σολοικίζειν τι 4. 1718 ὑ11- 114811. τί ποιεῖ σολοικιζ εἰν 85 
Ργδ. 1401 "18. ὅταν δέη ὄνομα μνημονεῦσαι, παρόμοιον 
μέν, εἰς δ᾽ ἐκεῖνο σολοικίζομεν μν3. 452 Ὁδ, 

σολοικισμό ς. παραλογισμοὶ παρὰ σολοικισ μόν τι] 4, Θοτιιπὰ 
λύσις τι82. 

σόλοικος, οομὶ γα σαλάκων, τρυφερός Ρβ16. 1391 84, 8. 60 
Σόλων, νογϑὰβ οἷυϑ δϊεγυπίυς Πα 8. 1250 .}88 (( 18,11). 

ὁρμᾶν τὸν σῶν, λέγων σῶν τὴν κίνησιν τῶν ἄνω φερομένων 

σωμάτων Οδδ. 318 "6. 

Σῶὥῶσα κθ. 398814, 84. 6271. 882 826. 96. 888 328. 

σοφία. ποίη θιῃ σοφίας ΑΓ ὄχμουῖ ΜΑΊΙ. 2. Ηζτ. τὴν σο- 
φίαν ἐν ταῖς τέχναις τοῖς ἀκριβεστάτοις τὰς τέχνας ἀπο- 
δίδομεν, ἐνταῦθα ἐθὲν ἄλλο σημαίνοντες τὴν σοφίαν ἢ ὅτι 
ἀρετὴ τέχνης ἐστιν Ἡζτ. 1141.39, οὗ ΜΑΙ. 981 3526. ὡς 
ἐν ἀνθρώπῳ τέχνη ὦ ὼ σοφία, ἅὅτως ἐν ἐνίοις τῶν ζῴων ἐστί 
τις ἑτέρα τοιαύτη φυσικὴ δύναμις Ζιθ1. 588.329. οἵ ΗΪΊ. 
1141 527. ἡ σοφία ἀρετὴ διανοητική Ηζ3. 1189 Ν17. οἵ 
ἡμαϑὅ. 119708. ἡδίστη τῶν κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργειῶν ἡ κατὰ 

τὴν σοφίαν ὁμολογυμένως ἐστίν ΗἩχΊ. 1117 394. ἡ σοφία 
τί χρήσιμος, πῶς ποιεῖ εὐδαιμονίαν. Ηζ!ι8. 1143 ν18, 19, 
114454. ὅσα περὶ φρόνησιν ὼ νϑν ἢ σοφίαν πλ. ἡ σοφία 
αηίνοῦβο. 4 βοϊθητία, υἐς κατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀκολυ- 
θῶσαν τὴν σοφίαν πᾶσιν ΜΑΙ. 981 527. ἡ ἀκριβεστάτη ἁ ἄν 
τῶν ἐπιστημῶν εἴη ἡ σοφία" ἡ σοφία νὃς ὦ ἐπιστήμη, 
ὥσπερ, κεφαλὴν ἔχυσα ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων" ἡ σοφία 
ἐστὶ ὼ ἐπιστήμη ἢὶ νὸς τῶν τιμιωτάτων τὴ φύσει ΗζΊ. 
1141516, 19,08. οἴ ημαϑὅ. 1197 .828- 80. ἰδΔ6 σοφία ἰᾳ 
φιλοσοφία: ὅλως ζητύσης τὴς σοφίας περὶ τῶν φανερῶν τὸ 

αἴτιν ΜΑΞ9. 992 226. ὼ ταύτην (τὴν φυσικήν) ᾿ τὴν μα- 
θηματικὴν μέρη τῆς σοφίας εἶναι θετέον κά. 1061 "83. 
Ῥᾶγῖοϑβ τῆς σοφίας ΡΙΌΓ πυμλθγο σοφίαι ,»υποαρϑηίαγ Μβι. 

99512 ΒΖ (φβϑα!]ο ΔΙΠῸΘΓ Ἀυπὶ Ρίὰν σοφίαι ἀϑαγρδίαν ΗζΊ. 
1141.481). οἱ σοφώτεροι τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν, 9ΡΡ οἱ 
διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογίας μβι. 858 "6, 48ὅ. καὶ σοφι- 
στική ἐστι φαινομένη σοφία ἀλλ᾽ ὑκ ὅσα τι11. 171 584, 
29. ΜΎ2. 1004 019. ἔστι σοφία τις ὁ ἡ φυσική, ἀλλ᾽ ὁ 
πρώτη ΜγΊ8. 10061. 56ἀ οἰίδτα πο δἀάϊιο δαϊοοῖνο 
πρωτὴ ἰρβαπὴ ΠΟΠΙΘΏ σοφία βἰξαϊβοαι τὴν πρώτην φιλοσο- 
φίαν, 1.6 τὴν τῶν πρώτων ἀρχῶν ὼ αἰτιῶν θεωρητικήν ΜΑΊ. 
981 28. 2. 982 09, β2. 996}9. κΙ. 1059 418, 21, 82. οἵ 

ΒΣ 84 ΜΑ2. 988.820. ὙΖΙΙ 29ὅ. τῇ σοφίᾳ καὶ τῇ τιμίω- 
τάτη ἐπιστήμη ΜλΙ10. 1075 "20. ᾿ 

σοφίζετθαι τιῖτ. 116}28. παντως σοφίζεσθαι Πβ1. 1260 



σόφισμα 

ν84, μυθικῶς σοφίζετθαι Μβ4. 1000.518. σοφίζεσθαι τοῖς 
ἀλλοτρίοις λόγοις γεα 8. 1218 24, ὅσα προφάσεως χάριν 

σπανοσιτία 6089 

ποπηΐηθ ᾿Αντιγόνη ποῖ 4. 145431. λέκτρα πο24.1460481. 
Οἰδίπυς πο11. 1452 824, 883. 24. 1400 880. Λακαιναι οἱ 

Πολυξένη ποϑὃ. 1489 56, 1 (Νὸκ ἂρ ὑγρ ρῥὶ 167, 19δὅ), ὁ 
τραυματίας ᾿Οὐυτσεύς πο14. 1458 088 (ΝῸΚ ᾿ 1823), ( 
νων πο28. 1459 7 (ΝΟ ρΡ.200. ΝᾺ] Ροεὺ ΠῚ 288), Τεῦ- 
κρος Ῥβ28. 1898 4. γ158.1416}1 (Νοῖκ ρ. 204), Τηρεύς 
πο16. 1454 086 (Νοκ ρΡ. 208), Τυρω πο16. 1484 "25 (Νοκ 
Ρ 211), Φθιωτιδὲς οἱ Πηλεύς πο18. 145651 (ΝῸΚ ρῥ 22ὅ, 
189). -- ἀϊοίαπη ϑορμοο 5 ΡΎΙ δ. 1418 815. --- ἀθ δγίθ 
ἰχαρίοδ ΒΟρῇοο}}8 ποϑ. 1448 326. 4. 1449.519. 14. 1458 

581. 1ὅ. 145648. 16. 145518. 18. 1460 8427. 25ὅ. 1460 

"88. 26. 1462 ΒΩ. 

Σοφοκλῆς οταῖον Ῥα!ά. 1874}86. γ18.1419 526. 
σοφός. ἀδ. ποίϊοῃμβ Κ σοφία. φύσει σοφὸς ἀδείς Ηζθ. 1148 

σοφίζονται πρὸς τὸν ὀῆμον Πὸ 18. 1291 814. ἐὰν μή τι 
σοφίζωνται τοιῶτον Πβ5. 1264 520. πάντα σοφιστέον ὅπως 
πζ΄. 1819 "25. διὸ φασί τινες τῶν σοφιζομένων αὶ τὴν 
σελήνην εἶναι θῆλυ Ζιη2. 582 385. 

σόφισμα, ἀδῆτθι1. 162 816. σοφίσματα τῶν πολιτειῶν Πεβ. 
1808 "2. σοφίσματα ὀλιγαρχικὰ πρὸς τὸν δῆμον, δημοκρα- 

τικὰ πρὸς τὺς εὐπόρας ΠῸ138. 1291 814-88. ζητεῖν σόφισμα 

Πζβ8. 1822521. σοφίσματος χαριν Πεβδ. 1801 "40. 10 
σοφισματυΐδη ἐπιχειρήματα τθ8. 158 "88. 
σοφιστεύειν τι]. 166 828. 

σοφιστής, περὶ τὸ συμβεβηκός, περὶ τὸ μὴ ὃν Μεῶ. 1026 
ν15. κϑ. 1064 "29. αἰδὲ οιαλεκτικός, φιλόσοφος ΜΎΣ. 1004 
5 1. ΡαΙ. 1855 "20. ὁ σοφιστὴς χρηματιστὴς ἀπὸ φαινο- 
μένης σοφίας τι]. 165.522. προλαβεῖν τὸ ἀργύριον οἱ σο- 

φισταὶ ἀναγκάζονται Ημ. 1164 481. οοπὶ διάβολος, κλέ- 
πτης τὸ δ. 1206581. οἱ σοφισταὶ τί ( ἐπαγγέλλονται διϑάσκειν 
Ηκ10. 1180 8ὅ, 1181}12, 18. ὥσπερ οἱ σοφισταὶ διορί- 
ζυτσιν ἡεηθ. 1240 24, οἱ σοφισταὶ σοφίζονται ἀλλοτρίοις 30 
λόγοις ἡεα 8. 1218 "2 8. τῷ σοφιστὴ ὁμωνυμίαι «χρήσιμοι, 

τῷ ποιητῇ συνωνυμίαι Ργ3. 1404 "88. οἱ σοφισταὶ πολλάκις 
ἡττῶνται Ρβ28. 183971}26. οἱ σοφισταί (Ἔχθαρ]α Βορμῖ8- 
τηδίι πὶ Δἰδγαπαν) ΑΥγθ. 14}28. τα 1.104}26. ΘΙ]. ἢ 
219 "20. --- οἱ Πάριοι λεγόμενοι σοφισταί ρ1. 1421 382. 35 
Λυκόφρων ὁ σοφιστής ΠΎ9. 1280}11. Πολυειδὸς ὁ ὁ σοφι- 
στής ποιθ. 1455 86. ᾿Αρίστιππος Μβ2. 990.82. ὁ ᾽Αρι- 
στοτέλης σοφιστὰς λέγει τὺς ἑπτὰ σοφύς 1.141 δ 481. 

"6 (βορὰ πόλεις, ἃς τὸ σοφὸν ζῷον ἱδρύσατο ἄνθρωπος κϑ. 
892518). Φειδίαν λιθυργὸν σοφὸν (λέγομεν) Ηζ1. 1141 
410. ΟΥ̓ ΜΑΙ. 981 825. Θαλῆς͵ σοφός, φρόνιμος ὁ᾽ ὅ "Ηζτ. 
1141}4. σοφοί, ΟΡΡ πρακτικοί ΜΑΙ. 981 "δ. σοφώτατον 
ἔλεγον τὸν χρόνον, ΟΡΡ ἀμαθέστατον ᾧδ᾽.8. 22211. ὁ 
σοφὸς αὐταρκέστατος Ηκ7. 1177]. σοφός ἀδ6 ΡΒΠοβορ ἴα 

γ6ὶ ἀθ Ρτΐπιβ ΡἈΠοβορμία ΜΑ 2. 98286- 19. οὗ Ηζτ. 6. 
1841 82. οἱ ΡΝ τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν, ορρ οἱ δὶα-- 
τρίβοντες περι τας εολογίας μβι. 358 δ, 385. ἐδεὶς τῶν 

ἀρχαίων σοφῶν, τῶν σοφῶν τινές Φβε. 190.59. Παθ. 1285 
812. ἡμβι1δ. 1218 814, --- τὸ γνῶναι τὰ δίκαια ἐδὲν οἴονται 

σοφὸν εἶναι, ΒΥ αὶ χαλεπὸν συνιέναι Ηε18. 1187 410. - 

σοφῶς. τῶν σοφῶς βυλομένων λέγειν τινές μᾶ18. 849 

820. 

σοφιστικός. ὁ σοφιστικός, ἀἰϑὲ διαλεκτικός, ἐριστικός τι! 1. σπαάθησις καὶ κέρκισις, εἰδὴ ἔλξεως ᾧη2. 248 00, 28. 

ἡ σοφιστική, ἀοῇ φαινομένη σοφία, περὶ τὸ συμβεβηκός, 80 σπαίρειν. ὁταν σπαίρωσιν (οἱ ἰχθύες) ἄνϑ. 4711 380. 
περὶ τὸ μὴ ὃν τι]. 165521. 11. 171 928, 84. ΜΎ2. 1004 σπάλαξ ψυ!. 425 411, Υ ἀσπαλαξ .Ρ.11828. 
Β18 ΒΖ. εἢ. 1026914 ΒΖ. κϑ. 1061 "8. 8. 1064 Ρ28. ἡ σο- σπὰ ν. ( ἀετὸς τὸς νεοττιὶς) σπᾷ τοῖς ὄνυξιν Ζιε84. 619}81. 
φιστυκή, αἶδὲ φιλοσοφία, διαλεκτική ΜΥγ2. 1004 028, 26. 
Ῥαϊ. 1855 11 (ὁ σοφιστικὸς ΒΚ, ἡ σοφιστικὴ 45). σοφι- 
στικοὶ λόγοι τιϊ. 165.884. Ηη8. 1140 821]. Πεδ. 1807})86. 

Ῥαά. 1359 "12 (0{}10). γ 2. 1405 59. ἐριστικὸς ἄμα 
σοφιστικὸς λόγος ατ9ϑ09 "14. σοφιστικοὶ συλλογισμοὶ ἢ 
ἔλεγχοι τι]. 164 520. 8. 169. }19, 170312. Μζ6. 1082 86. 
θ8. 1049}88. σοφιστικὸς τρόπος (ὁ κατὰ συμβεβηκός) ΑΎ2. 
τι 510. δ. 14.328. τβά.111 82 (Υ] τόπος). σοφιστικὲς 
τόπος τι12. 112 525. σοφιστικὸν συκοφάντημα τιὶ ὅ. 114}9. 

σοφιστικαὶ ἐνοχλήσεις εθ. 1 1.886. σοφιστικὴ προαίρεσις τι. 

1712 Ρ1}. σοφιστικὸν ὼ ἥκιστα κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τὴν ἐν 

τοῖς μαθήμασιν ατϑθ9"8. --- σοφιστικῶς λαμβάνειν 
τεά. 188 Β16. ἀποκρίνεσθαι ΡΎἃ8. 1419514. παραλογίζεται 
ὁ ἀπορῶν σοφιστικῶς μχϑ4. 856 888. 

Σοφοκλῆ ς. νοῦβϑὰ8 δογαηυν ποιιὶῃθ ϑορβοοἹβ δάάϊιο, ὴ »: 

᾿Αντιγόνη Ῥα18. 1818 89 (Αμὶ 456, 457), ἐν τῇ Σ. ̓ Αν- 
τυγόνη Ῥαιὅ. 131558388 (Δηϊ 456, 458), ΣΣ. ἐκ τὴς ̓ Αντι- 
ἡόνης ΡΎΙΘ. 1417 328-88 (Λῃ0 911, .312), ἐν τῷ προλόγῳ 
Σ. Ργ14. 1415 520 (Οοὰ Ε 114), ὥσπερ Σ. λέγει Μὸδ. 
1015.380 [Ν 250), ὡς ὁ Σ. Ρβ28. 1400}11 (Ἰγγ ἔν 
892 Νοκ), τὰ Σ. ἰαμβεῖα Ργ9. 1409 59 (νοϑῦβὰ8 ποῦ 80- 
ΡΒοΟΙ 5 οϑῦ, 8βοὰ Ἐατὶρί ἀϊΒ, ἔν 519); δοῃ δαάϊο ϑόρβοο δ 
πομιΐπθ, ὁ ποιητής Πα18. 1260.399 (Αἱ 298), Ργ14.1415 

20 (Δι 228, οὗ Βογρὶκ δῆῃ οὐἱ᾽ δὰ ν 241), κθ. 400 "2 ὅ 
(Οεὰ ΚΕ 4, 5), ηεη10. 1242 3817 (τ 684). τταβοθάϊδθ 8ο- 
ΡΒΟΟΙ18 δἀμίδοπίας δάάιῖο ροσίββ Ὠοιμΐηθ Φιλοχτήτης Ηη8. 
1146 419. 10. 11δ1 518, Απεροπα Αἵμων ὁ ἸΞοφοκλέυς 

4 

860 

σπάνιος ὁ θηριώδης, σπάνιον τὸ 

ὅτε (Ἱ χελώνη) σπάσαι τῆς ὀρυγαῖνυ Ζιιο. 612 326. --- ὅταν 

ἡ θήλεια σπάση τῶν ἀποτεταμένων ἀραχνίων ἀπὸ τῷ μέσω, 
παλιν ὁ ἄρρην ἀντισπᾷ Ζιε8. 542 218. τα (τὰ παιδία) σπᾷ 
εὐθὺ: τὸν μαστόν Ζιη10. 587 58 8. ὀκέτι προσίεται ( ἵππος 

τὸν ἡμίονον θηλαζόμενον) διὰ τὸ ἄγαν Αυ}) σπᾶσθαι ὼ 
πονεῖν Ζιζ 22. 51611. σπᾶν τὸ ὕδωρ, τὴν ὑγρότητα ζ 6. 
410 380. μὸι. 819 52ὅ. Οδό. 812 59. Ζηβα. 1839 }12. 
ἕκαστον τῶν τὸ σώματος τὸ αὐτῷ οἰκεῖον ἐσπακέναι πκβ2. 
980 421. ὅταν σπάση ἱκανὸν «ὲ σπέρματος ἡ ὑστέρα) 

Ζικδ. 63784. Ζ2γβα. 789 08,18. σπᾶν τὸ πνεῦμα ανδ. 4138 
22. σπᾶν τῷ πνεύματι Ζικξ. 684 184. οὗ 51 584. 

ἔσον Ἠη1. 1145 3580. β9. 
1109 329. τροφὴ σπάνιος, σπανια Ζι1. 608 "21. ε22. δδά 
85, Ζμδ]10. 688 4. εἰς τὴν ἀρτηρίαν σπανιόν τι παραρρεῖ 

Ζμγϑι, 664 "88. σπάνια ἵνεται τὰ τοιαῦτα ἐπὶ τῶν ἄλλων 

Ζγβ1. 146 4382. σπάνιον ἣν εὑρεὶν ἄνδρας πολὺ. διαφέροντας 
ΠγΎὅ. 1286 "8. σπάνιον (ἰμι ἐστί) τὸ θεῖον ἄνδρα εἶναι 
Β1. 1145 .327. -- σπάνιον, ἰϑηηαυδη, ΠΟΙΏΘΗ δθθίγβοΐαπι, 

τῶῦτο ᾧοντο διὰ τὸ σπανιον ΜΎΖ. 812 528. αἱ τοιαῦται πρά- 

ἕεις ἐν τῷ σπανίῳ γεγόνασιν, οΡΡ πολλάκις ρ9. 1429 082. 
-- σπαΐνιον δὰν, μεσαρανῦντος σπανιόν τι γέγονε (παρήλιος), 

ὉΡΡ τὰ πλεῖστα γίνεται ΜΎΣ- 872 "14. ἐδέτερον (ὗτε γυνὴ 
ὅτε παῖς) ἴσχει ἰξίας, εἰ μή τι σπάνιον γυνή πιϑ7. 895 838. 

- σπανίως φωνεῖ, ποιεῖται τὴν ὀχείαν αἱ Ζιζ28. 518582. 
αἱ. 4886. 680. 880 522. 

σπάνις τῷ ὕδατος Ζγβ1. 146 10, τῶν ἐπιτηδείων οβ1850 
57. ἐν ἐνίοις τόποις κὶ σπανις τῆς θεωρίας (τῆς ὑαίνης) 

ΡΎ16. 1417}19. 17.1418}}81. Οἰδίπες πο14. 1468 581. οδ΄ Ζγγθ. 151 88. 
1δ. 145408. 16. 1468 318. 26.14622. ποη βἀάϊίο ροθίδθ 

Υ. 

σπανοσιτία 834. 882 520. 

9588 



690 σπαραγμα 

σπάραγμα. τῶν φυτῶν γίνεται τὰ μὲν ἀπὸ σπέρματος, τὰ 
δ᾽ ἀπὸ σπαραγμάτων ἀποφυτευομένων ΖΥΎΥ11. 161 528. 

σπαράττειν. ἧττον (τῷ σιδύρυ ὁ χαλκὸς) σπαράττει ᾧ ποιεῖ 
πληγήν παϑδ. 868 .326. 

σπαργανῦῶσιν ἐρίοις «τὰ ἑπτάμηνα) Ζιη4. 8844. δ 
σπα ρος (Υ] σκάρος) ἄνωθεν περὶ τὴν κοιλίαν ἀποφυάδας πολ- 

λὰς ἔχει Ζιβ11. δ08 "171. (βοδγὰβ ΤΆοσιδ δζαο ϑ.βδ]ῖρ. 
Βρᾶγ ΟἿ] 118. ϑ'ρδαγιβ τηδὶπα δι, ἴῃ ἱποογῦ σϑιπα Ον. Καὶ 
492. ΚαΖι92, 21. ΑΖΙΙ 140, 66.) 

Σπάρτη. ᾿Αθηναῖοι ἐξὸν αὐτοῖς ἀνοικ' 'σαι τὴν Σπάρτην 3. 
1428.57. ἀπὸ τῆς Αἰγειδῶν φρατρίας ἧκον τινες εἰς ξπαρ- 
τὴν 489. 1557 "41. ἃ φιλοχρηματία Σπάρτην ὀλεῖ 501. 
1559 "28, οὔ παροιμία Ρ 510 "84. --- Σπαρτιῶται Πβϑ9. 
1210581,}2, 127111, 18. ε7. 1806 586. το  ΦΤ.0) 
Τρ ρ25. 14855171. Κλεώνυμος ὁ ἹΣπαρτιάτης 618. 886 16 
λ4. ὁ Σπαρτιάτης (Μενέλαοε) 112. 1806}27. 

σπαρτίον. 1. παιδία ἀντιτείνοντα εἰς τάπισθεν τὰ σπαρτία 

0 

πηϑ. 888 521. --- 2. ἰᾳ4 "ἔμχηϊθ,), 6χ 00 ὈΠΔΠηΟΙ8. ἱᾳρπι 
ἀοροηάοι᾽ μχϑ. 850 38, 7. 9. 852 320, Οδρρθ}]θ Ρ 160. 5 
ὙΒΘΟΡΆΓ ΠῚ 22. 30 

σπάρτον. 1. ἀφ᾽ ὧν μέλιτται φέρωσιν, ἔστι τάδε, ἀτρακτυλ- 
λίς σπαίρτον Ζιι40. 627 59. (δραγίϊατη Βοορβγία τὰ ϑργϑη- 
86] δἰϑῦ τὶ μΒο 180. 511216. ϑραγίϊυμι } υποθυμ ΕἾΔ88 
δ0. [δα βίανοῖ. 2.) τ 2. 14 σπαρτίον 2. μχ!. 849 528. 

σπαΐσις. πρὸς τὴν τῆς τροφῆς σπάσιν χρήσιμον τὸ ῥύγχος 35 
Ζμδι2. 698 ΑἸ1. σπαΐσει πίνειν, ἄϊδὲ λαψει, κάψει Ζιθ6. 
595 89. σπάσις τῆς γονῆς Ζγβ4. 789 "14. -- ἢ σπάσις 
πολλὴ τῇ “σώματος [ὼ] ἡ ἀπὸ τῶν γονάτων γίνεται, διὸ 
πονῶμεν τὰ γόνατα πε19. 882 θ27. 

σπάσμα. οἱ θέοντες εὐτόνως μάλιστα λαμβανυσι σπάσματα 80 

πε89. 8856. κωλύονται αἱ ὑστέραι, ἐὰν σπάσμα ἔχωσιν 

Ζικ4. 686 428. οἵ 51 272. 

σπασματώδης κίνησις. πεὶ. 880 "18. 
σπασμάς. οἱ τέτανοι ἃ οἱ ““πασμοὶ πνεύματός εἰσι κινήσεις 

μββ8. 866 26. εἴωθε τὰ παιδία σπατμὸς ἐπιλαμβάνειν 85 
Ζιη1:. 588 58. ἡ λὺγξ σπασμός τις πλγδ. 962.318. 

σπασμωδέστερέν ἐστι διὰ κενῆς ῥίπτειν τὸν βραχίονα πεδ. 
881}"1. 

σπαστικός. τὸ Ὑλωττικὸν σομφὸν . σπαστικὸν τῆς τροφῆς 

Ζμὸ 6. 688 522. ἡ ὑστέρα σπαστικὴ πρὸς αὐτήν Ζικῖ. 888 40 
420.1. 6846. τὰς φλέβας σπαστικὰς τῶν θύραθεν ποιεῖ 
δυνάμεων πεϑ. 881 δ1ὅ. 

σπάταγγος. (τῶν ἐχίνων) ἄλλα δύο γένη τό τε τῶν σπα- 
τάγγων (ν 1 σπαταγίων) ὼ τὸ τῶν καλυμένων βρύσσων" 

πελαγιος Ζιὸ 5. 8809}4. (βραίαρίᾳ8 ΤΒομΙ86, βραίδρυβ α8Ζ86 46 
Βοδιῖρ. οΓἡ ΟἹ] 414. 8 1218. Ἐσβίηυβ βαχϑῦ 8 δ(, 5ρ8- 
ἰδηρβὺθ ΟΥ. Καὶ 587, 4. ἀοῇ ποῃ Ρούθϑι. ΑΖΙΙ 66.) 

σπείραμα. ὅϊναι μεγάλων ὄφεων σπειράματι παρόμοιοι θ180. 
848 482. 

σπείρειν. ὅταν συστὴ τὸ κἴημα, παραπλήσιον ποιεῖ τοῖς σπει- δ0 
ρομένοις Ζγβά. 188 84. σὺ ὁὲ ταῦτα αἰσχρῶς μὲν ἔσπει- 
ρας, κακῶς δὲ ἐθέρισας Ρη8. 1406510 (οἴ Γοργίας "161 
487). σπείρειν καρπόν, φλόγα πο21. 1451 "27, 29. 

σπένδομεν χοὰς τοὶς κατοιχομένοις, 6338. 1480."12. 
σπέρμα. ἐκ τὰ σπέρματος τὰ φύσει. γινόμενα συνίσταται δδ 

Ζγα. 110 88. τοὶ οἰκεῖα, σπέρματα εἰς τε τὰ φυτὰ ᾧ ζῷα 

κθ. 40088. 
1. φυτῶν σπέρμα. τὰ φυτὰ προΐεται, προαΐγει, ποιεῖ τὰ 

σπέρματα Ζμβιο. θῦ5 "85. Ζγα28. 18154, φταθ. 821 
82, 8, ἐκφέρει, φέρει Ζγα28. 181 422. 18. 728 "16, 1206 37. 60 
Ζιηϊ. ὅ81516. ἀπὸ τῷ φυτῦ ἀπήει, ἀποκρίνεται τὸ σπέρμα 

σπέρμα 

Ζγα18. 128}19, 12. οἔ β4. 18854. --- τὰ φυτὰ γίνεται 
ἐκ. ἀπὸ σπέρματος Ζγα 328. 181 51. 1. 1715 020. 20. 1738 
588. 11.161 528, ΖιεΙ. 5839517, προβαίνυσι, προέρχονται, 
γεννῶνται ἐκ σπέρματος φταθ. 821 54, 8, 820}529. τῶν 
φυτῶν ἕνια ζῇ μέχρι. σπέρματος πκΊ. 928.580. διαφέρει 
τὴ φύσει τὸ σπέρμα ἐν τοῖς φυτοῖς τε ὼ ζῴοις" τῆς τῶν 

φυτῶν ὁσίας ἀθέν ἐστιν ἄλλο ἔργον ἀδὲ πρᾶξις ἐδεμία πλὴν 
ἡ τὸ σπέρματος γένεσις" τῶν φυτῶν ἔργον͵ ϑὸὲν ἀλλο φαί- 
νεται πλὴν αὐτὸ ποιῆσαι πάλιν ἕτερον, ὅσα γίνεται διὰ 
σπέρματος ΖΥΎΣ. 152.519. α20. 129.58. 28. 181526. Ζιθι. 
588 "26. ἀἶδὲ τὰ σπέρματα γόνιμα, ἀτελῆ, ἀσθενὴ Ζγβϑ. 
186584. αν]7. 418 081. φταῦ. 821 86, εὐωϑθη πα48. 865 
419. ἀγαθόν, κρεῖττον, κακόν, χεῖρον φτα ὁ. 821 58, 4, 8. 
τὸ καλεήμενον σπέρμα Ζγα38. 181 ". ἐν ὅσοις μὴ κεχω- 
ρισται τὸ θῆλυ ὼὸ τὸ ἄρρεν, τύτοις τὸ σπέρμα οἷον κύημά 
ἐστιν" τὰ φυτὰ προΐεται ΠῚ γονὴν ἀλλὰ κύημα, τὸ καλε- 
μενον σπέρμα" ὐδὲν ἧττον τά τε σπέρματα καὶ Ὄ τά κυήματα 
τῶν ζῴων ζῇ τῶν φυτῶν ἢ γόνιμα μέχρι τινός ἐστιν Ζγα 
20. 12888 (ο Βρερὶ 1179). 28. 1814. β8. 188 84. 
ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἕν σῶμα γίνεται οἷον ἑνὸς πυρῶ ἐς 
πυθμήν Ζγα 30. 128 088. σπέρμα ὶ καρπὸς διαφέρει τῷ 
ὕστερον ἢ πρότερον' καρπὸς μὲν γὰ τῷ ἐξ ἄλλυ εἶναι, 
σπέρμα δὲ τῷ ἐκ τότ ἄλλο, ἐπεὶ ἄμφω γε ταὐτόν ἐστιν" 
τὰ φυτὰ προΐεται τὰ σπέρματα ὦ τὲς καρπές Ζγαά. ΤΙ 

422..18. 124 »18' ΑυΡ. Ζμβ1ο0. 655 585. --- τὰ μὲν ἀπὶ 
σπέρματος ἑτέρων φυτῶν, τὰ ὸ᾽ αὐτόματα γίνεται" γίνεται 
τὰ μὲν ἀπὸ σπέρματος, τὰ δ᾽ ἀπὸ σπαραγμάτων ἀποῴυ- 
τευομένων, ἕνια δὲ τῷ παραβλαστάνειν" τῶν δένδρων τὰ 
μὲν γεννῶνται ἐκ σπέρματος, τὼ δὲ δι᾽ ἑκυτῶν Ζιει. 539 

417. Ζγαϊ. 115 26. Ὑ11]1. 161 "28. φταθ. 820 "29, 82. 

σπέρμα ἐκφέρειν, προάγειν ἔτι τὰ ἀποφυτευόμενα ἀπ᾿ 
αὐτῷ φέρει σπέρμα. ἕνια δ᾽ ὅλως ἐὸὲ φέρει σπέρμα οἷον 
ἰτέα ὼ αἴγειρος " πᾶν φυτὸν ἰ προάγει σπέρμα ὅμοιον τῷ 
σπέρματι ἐξ αὶ ἀνεφύη ἕκαστον Ζγα28. 181 422. 18. 133 
810, 12657. φταθ. 821 42, ᾿Αλκμαίων: τὰ φυτὰ μῶ- 
λοντα σπέρμα. φέρειν ἀνθεῖν Ζιη1. 581 516. --- ἡ ἀρχὴ τὸ 
σπέρματος, πὸ προσπέφυκεν" ἡ, ἀρχὴ ἐν τοῖς σπέρμασιν 
ἐν αὐτοῖς ἐστὶν ἡ πρώτη. ἡ χωρα ἡ τὴν ὕλην παρέχυσα 
τὸ σῶμα τοῖς σπέρμασίν ἐστιν ΖΎΥ. 152 219,28. β4. 
189 085, 188 086. ἐν τοῖς σπέρμασιν ἕνεστί τι τοιῶτον τὸ 
φαινόμενον πρῶτον γαλακτῶδες Ζγβ4. 140}6 (εἶ τὰ δια- 
βλαστάνοντα γαλακτῦσθαι 5 ΤΒΘΟΡΒν Ν 2571). τὰς ῥίζας 
πρότερον ἀφιᾶσι τὰ σπέρματα τὼν πτόρθων" αἱ ῥίζαι τοῖς 
φυτοῖς στόματος ὸ κεφαλῆς ἔχυσι δύναμιν, τὸ ὁὲ σπέρμα 
τὐναντίον" ἀτελὴ λέγω οἷον τὰ σπέρματα τῶν φυτῶν, ὅσα 
ἄρριζα" σπέρμα. ἕν τῶν πέντε Ζγβ6. 141 588. Ζμδιο. 
6811. αν11. 418 881. φτβο. 8214. -- πῶς ποτὲ γὲ- 
νεται ἐκ τῷ σπέρματος τὸ φυτόν" ἡ ἐκ τῶν σπερμάτων 
γένεσις Ζγβι. 188}24. ζ8. 468171. ἐκ ἀπὸ παντὸς τὸ 
φυτῦ ἀπήξει τὸ σπέρμα" ἐκ τῷ σπέρματος ᾧ ἐκ μέρας 
γίγνεται τὸ φυόμενον" ἡ τῶν σπερμάτων γένεσις συμβαίνει 
πᾶσιν ἐκ τὸ μέσυ Ζγα18. 128 }19. 28.181 51. ζ8. 468 
519. δῆλον ὅτι ἀπὸ μιᾶς κινήσεως τὸν ἐπέτειον πάντα (ὰ 
φυτὰ) φέρει καρπόν" καίτοι πῶς δυνατόν, εἰ ἀπὸ παντὸς 
ἀπεκρίνετο, τὸ σπέρμα Ζγα 18. 128 }12. ὅμοιον δὲ κἄν 
εἴ τις φαίη τοῖς φυτοῖς ὑπὸ τῷ πνεύματος ἑκάστοτε τὰ 
σπέρματα ἀποκρίνεσθαι πρὸς τὲς τόπος πρὸς ὃς εἴωθε φέ- 
ρειν τὸν καρπόν" τῶν δένδρων τὰ πολυκαρπήσαντα ὼ τὰ 
ἐπέτεια τὴν τροφὴν ἀναλίσκυσιν εἰς τὸ σπέρμα πᾶσαν Ζγβε. 

188 "4. Ὑ1:150.526. ἡ τὸ μεγέθυς αὔξησις τρέπεται 
εἰς τὸ σπέρμα τύτοις (Ρδσνῖβ) Ζγαϑ. 11815. τὸ σπέρμα 



σπέρμα 

ἐμοιόν ἐστιν ἐγκυμονήσει ζῴν, ἥτις ἐστὶ μίξις ἀρρενός τε 
Ἢ θήλεος φταῦ. 811380, 38. --- τὰ εἴδη τῶν σπερμάτων" 
τινὰ κρεῖττον σπέρμα ποιῶσι, τινὶ χεῖρον" ἐκ τινῶν κακῶν 
σπερμάτων καλὰ ὀένορα προβαίνυσι" τινῶν δένδρων πάλιν 
σπέρμα ἄν ἀσθενὴς γένηται" ὦ προέρχονται ἡ ῥᾳδίως ἐκ σπέρ- 6 
ματος κακῷ καλὰ ὁένὸρα ἐὸὲ ἐκ σπέρματος ἀγαθὺ κακὰ 
δένδρα φτβϑ. 82411. αθ. 821 48, 4, 6, 8. τὰ ἐν τῷ περι- 
καρπίῳ σπέρματα μὸ 8. 880 “14. διὰ τί τὰ μὶν εὐώδη 
ὀρητικὰ ὰ σπέρματα ὸ φυτά πα48. 888 419. κνήκυ, σικύν 

σπέρμα Ζιε19. 580 271, ὅ51512. κύαμοι ὼ τὰ τοιαῦτα τὸ 

σπέρματα, τὰ σπέρματα τὰ ξενικά ΖγΎ25. 152 822. β4. 

138.284, πάντα τὰ σπέρματά εἰσιν ἐκ δύο φλοιῶν" αἱ 

ἐλαῖαι ἔχυσι φλοιὸν σάρκα καί τι ὀσρακῶδες ὺ σπέρμα ὼ 
καρπόν φταϑ. 818 "84, 38. παντοδαπῶν καρπῶν σπέρματα 

θ119. 841 038. --- τί ἐστι τὸ φυλλορροεῖν; τὸ πήγνυσθαι τ5 
τὲν ἐν τὴ συνάψει τῷ σπέρματος ὁπό, Αδ11. 99.529 ὟΣ 
(σπέρμα ἴᾳ τὸ ἄκρον τῷ ὀχάνν ἴο ῬΆΠΟΡ ϑ0δ0] 250 815). 

2. ζῴων σπέρμα (οὔ ῬμΠίρρβοα ὕλη 61). α. σπέρματος 
φύσις, τί ἐστιν, Βοηϊθηί8θ ΔΠογατα. περὶ τῆς τὸ σπέρματος 

φύτεως Ζγβ2. 185 529. τίς ἐστιν ἡ τῷ σπέρματος φύσις 30 

Ζγα 11. 121 "4, 18. 724 518. ἡ τῷ λεγομένυ σπέρματος 
φύσις ἡ πρώτη τίς ἐστιν, τὰ περὶ τὸ σπέρμα συμβαίνοντα 
Ζγαι8. 124 22,516. σπέρμα, ἀϊδὶ γονή Ζγαθ. 118 218. 
18. 134 "14, ξοαὶ Ζμβ5. 651 δχ4, 14 γονή ρ 1609. 
ἀρχή, ἀρχὴ τῆς γενέσεως, γένεσις πι18. 892 380. ὥμβι. Ὁ 
858 Β17. αἹ. 641 581. ἔστι τὸ σπέρμα διχῶς, ἐξ ἕ τε ὦ 
δ' ἡ γὰρ ἀφ᾽ ὅ ἀπῆλθε, τύτυ σπέρμα, οἷον ἵππυ, Ὄ τύτυ 
ὃ ἔσται ἐξ αὐτὸ, οἷον ὀρέως Ζμα1. 641 588, οὗ 81. γὰρ 
δὴ ὃ ὅ τι ἔτυχεν ἐξ ἑκάστε γίνεται σπέρματος ᾿ἀλλὰ τόδε ἐκ 
τῦδε, ἐὸὶ σπέρμα τὸ τυχὸν ἐκ τὸ τυχόντος σωματος" 80 
ἀρχὴ ἄρα ὸ ποιητικὸν τῷ ἐξ αὐτῷ τὴ σπέρμα Ζ2μαι. 841 

527. τὸ σπέρμα τοιῦτον, ἢ ἔχει κίνησιν ᾧ ἀρχὴν τοιαύτην, 
ὥστε παυομένης τῆς χνήσέως γίνεσθαι ἕκαστον τῶν μορίων 
ὼ ἔμψυχον (οἴ αδῖθῃ ΙΝ 518, 612)" σπέρμα τὸ ἐξ ἀμ- 
φοτέρων τὰς ἀρχὰς ἔχον τῶν 'συνδυασθέντων κτλ' βέλεται 5 
τοῦτον τὴν φύσιν εἶναι τὸ σπὲ μα. ἐξ Μ τὰ κατὰ φύσιν 

συνιστάμενα γίνεται πρώτυ, ὁ τῷ ἐξ ἐκείνυ. τι εἶναι τὸ 
ποιῶν, οἷον τῷ ἀνθρωπε" γίνεται γὰρ ἐκ τύτυ, ὅτι τῶτό ἐστι 
τὸ σπέρμα Ζγβι. 184 θ22, α18. 124 "14, 218. τὸ σπέρμα 
φανερὸν ὅτι ὁνοῖν τότοιν ἐν θατέρῳ ἐστίν" ἢ γὰρ ὡς ἐξ ὁ 
ὕλης αὐτῷ ἢ ὡς ἐκ πρώτυ κινήσαντός ἐστι τὸ γινόμενον" 
τοῖν δυοῖν δὴ ληπτέον ἐν ποτέρῳ θετέον τὸ σπέρμα, πότερον 
ὡς ὕλην ὃ πάσχον ἥ ὡς εἶδός τι ἃ ποιῶν. ἢ ἢ ἢ ἄμφω" ὅτι 
ϑκ ἂν εἴη μέρος, φανερόν" ὁμοιομερὲς μὲν γάρ ἐστιν (οἴ 
μὸ12. 39016), ἐκ ὁὲ τύτῳ ὀθὲν σύγκειται" ἔτι εἰδὲ κεχω- 45 
ρισμένον" ἀλλὰ μὴν θὸὲ παρὰ φύσιν, ἐδὲ πήρωμα" ἐν 
ἀπασί τε γὰρ ὑπάρχει ὼ᾿ ἡ φύτις ἐκ τύτυ γίνεται" ὥστ᾽ 
ἀνάγκη ἢ συντηγμα ἢ περίττωμα εἶναι Ζγα 18. τ 24 485, 

υ5, 28-84. μόριόν ἐστιν Ζγα2. 116511, ζῷον ἄν εἴη μικρόν 
Ζγα 18. 1224, --- τὸ σπέρμα περίττωμα μκὅ. 466 8. δ 
Ζγβϑ8. 181518. δ1. 1766}19. α19. 121.480. οὙ1. 1498. 
β4. 131028. παῦ0. 868 588. τὸ σπέρμα ὑπόκειται περίτ- 
τωμα τροφῆς ὃν τὸ ἔσχατον Ζγὸδ1. 166 "8 (οἵ᾽ Αρ. σπέρμα 
εἶναί φησι τὸ περίττωμα τροφῆς ὶ τῆς ἐσχάτης Θαῖθα 
ΧΙΧ 8321. ΙΝ 551). ἡ τροφὴ εἰς τὸ σπέρμα συγκρίνεται δ 
πι24. 898 "1 8. φανερὸν ὅτι τῆς αἱματικῆς ἂν εἴη περίττωμα 

τροφῆς, χρησίμν περιττώματος μέρος τι, περίττωμα μετα- 
βαλλύσης τῆς τροφῆς, ἐκ τροφὴς Ζγα19. 1726}10. 18. 120 
412, 126.526. β8. 186}26. ΠΎ11. 872 21. εἶ τὸ περίτ- 
τωμα καὶ δυναίμενον πεφθῆναι κα γίνεσθαι σπέρμα Ζγα 20. 80 
128 511, 019. ἰίδαθθ τὸ παρὰ τὸ ἄρρενος περίττωμα 
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Ζγδ4. 112 218 ἴα σπέρμα. --- τὸ σπέρμα πνεύματος 
ἔξοδός ἐστιν πό 80. 880 481 (Υ Θαῖθη ΧΨΙΙ Β 29). ἐν τὴ 
τὸ σπέρματος ἐξόδῳ πρῶτον μὲν ἡγεῖται πνεῦμα Ζιη. 58ὃ 
4156 (οἵ Ηδγνοὶ ἰὸς ἀθ ἔθ δὰ 290, 800). --- ὅτε διε- 
σπασμένων ἐνδέχεται τὸ σῶμα τὸ σπέρματος εἶναι, τὸ μὲν 
ἐν τῷ θήλει τὸ ὁ᾽ ἐν τῷ ἄρρενι, ὄτ᾽ ἐξ ἑκατέρα πᾶν ἀπο- 
κρινόμενον" ἔτι εἰ μὲν διεσπασμένα τὰ 'μέρη ἐν τῷ σπέρ- 
ματι, πῶς ζῆς εἰ δὲ συνεχῆ. ζῷον ἄν εἴη μυερόν ̓2γὸ 1. 
164 ᾿ 6. αι. 122 "4, διὰ τί ὑκ εὐθὺς ἐξ ἀρχὴς τὸ σπέρμα 
τοιῶτόν ἐστιν ὥστ᾽ ἐξ αὐτῷ δυνατὸν εἶναι; γίνεσθαι αἷμα 
σάρκας" τῷ σπέρματος φάναι τι νεῦρον εἶναι ἢ ὀστὸν λίαν 
"ἐστὶν ὑπὲρ κα ἃς τὸ λεγόμενον Ζγαλϑ. 128 418, 21. πότερον 

τὸ σπέρμα ἰ τῆς ἀρτηρίας ὡς Ε συνθλ, βόμενον καὶ κ᾿ ἐν τὴ 
προέσει μόνον πνθ. 4.84 414. ἐντὸς πῶς ἔχει καὶ ᾿ πὴ διαφέ. 
ρὅσι τά τε περὶ τὸ σπέρμα ᾧ τὰ τι τὴν κύησιν Ζμδιο. 
68911 (οὗ Θαοπ ΧΙΧ 810). (οἱ μὲν ἀρχαῖοι ἔλεγον) τὸ 
ἀπὸ παντὸς ἀπιὸν τὸ σπέρμα (Ὀϑπιοστίς ΗΙΡρροῦγ οἵ ἀδίϑῃ 
διὰ 449), ἡμεῖς δὲ τὸ πρὸς ἅπαν ἰέναι πεφυκὸς ἐρᾶῶμεν, ὼ 

οἱ μὲν σύντηγμα, φαίνεται δὲ περίττωμα μᾶλλον" οἱ ἀρ- 
χαῖοι ἐοίκασιν οἰομένοις (τὸ σπέρμα) εἶναι σύντηγμα Ζγα18. 
125 522, οἴ 28,124 "85. Ἐπαρεάοοὶ βθηΐθηιία μαι. θ40 
422. οἵ Βρτρὶ Ι 180. ᾿Αναξαγόρας δὴ ἕτεροι τῶν φυσιολό- 
γων φασὶν ἐν τοῖς σπέρμασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν 
(τῦ θήλεος ὼ ἯῚ εὐθύς - γίνεσθαι γὰρ ἐκ τῷ ἄρρενος 
τὸ σπέρμα, τὸ ὸ θῆλυ παρέχειν τὸν τόπον 2γδ1. 168}80. 
φασί τινες ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι τὸ σώματος τὸ σπέρμα, 
γι βαδίζειν, ἀφ᾽ δλυ ἐλθεῖν" ὥστ' εἰ ἐκείνυ (τῷ ὅλυ) 
σπέρμα ἡ τῶν μορίων ἑκάστυ ἴη ἂν τι σπέρμα ἴδιον Ζγα 
11. 172111., 14, 18. 3238, 21. ὅτι ἀπὸ παντὸς ἔρχεται τὸ 

σπέρμα ἀχιδὰν ἐκ τύτων μάλιστα πιστεύυσί ῖνες Ζγα!1. 
121 088, οἵ 148. 122.518 εἴ Ῥμῖορ [ο] 18 εἰ ὅν λέγωσι “9. 
σπέρμα. ἀπὸ παντὸς τῇ συΐματος ἀπιέναι τὸ σπέρμα, ὥσπερ 
τινές φασιν, ἀπὸ πάντων ἔκκρισιν εἶναι τὸ σπέρμα πδιδ. 
818 58..21. 879 86. --- εἰς ἀπιόντος ἀφ᾽ ἑκάστυ τῶν μος 

ρίων σπέρματος, τῶτ᾽ ἐστὶ ψεῦδος" ἐκ ἀπὸ παντὸς ἀπέρ- 
χεται Ζγὸϑδ. 169 312. οὗ δ1. 164 }10. «18. 124 212.21. 
180 412, 34. Ζικδ. 687 412 (εὗ φαίνεται ὺ ̓Αρ- ἐν τύτοις 
ἡμῖν ὁμολογῶν, ἐπε ἂν φάσκη. οἱ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ παντὸς 
ὠπιέν, ὑμεῖς δὲ τὸ πρὸς ἅπαν ἰέναι πεφυκὸς σπέρμα ἐρῶμεν 
Οα!βα ΙΝ 581). --- ὁ. τὸ σπέρμα ἢ τὸ θῆλυ. βεωρητέον 
ΓᾺ τὰ θήλεα πότερον συμ ἄλλεται σπέρμα τι ἢ ὅ, αὶ εἰ 
μὴ σπέρμα, πότερον ἀδ᾽ ἄλλο ἐθέν, ἢ συμβάλλεται μέν τι, 
αὶ σπέρμα δέ Ζγα 3. 116 39. 17. 1721 485,8. 19. 726 581. 
18. 728 888. Βοηδθηθίδθ δ᾽ ογαμ: οἱ λέγοντες (για Ἠο- 
ΤΩΟΟΓ Ἐρίουν οὗ αδἰϑὰ ΧΙΧ . 822) προΐεσθαι ΚΕ τὴν γυναῖκα 
σπέρμα" ὃ ἀπεργάζεται τὸ σπέρμα ἐν τῷ θήλει" τὸ τῷ 
ἄρρενος σπέρμα τῷ τῇ θήλεος σπέρματι μιγνύμενον Ζγβέ. 
1839 11. α21. 12928. δά. 111.320. τὸ σπέρμα τὸ τῷ 
ἄρρενος συμβαλλ εται πρὸς τὴν ὕλην μόριον γινόμενον τὸ 
κυήματος τῷ τὸ θήλεος σπέρματι μιγνύμενον, τὸ τῷ 
θίλεος ὕλην μόνον (ἔχε) Ζγὸ 4. 111 518. 1. 168 "14. εἴπερ 
γὰρ αὶ ἡ γυνὴ συμβάλλεται εἰς τὸ σπέρμα ᾧ, τὴν γένεσιν 
Ζικδ. 0636 10. οὗ 6. 681 519. τοβαίδίαν Ζγα 19. 121 828, 
"6. 20. 127 588. τὸ ἕλκειν φάναι τὺς τόπυς τὴς ὑστέρας 
τὸ σπέρμα, ὼ διὰ τῶτο πλείω γίνεσθαι, θέν ἐστιν { 
111 528. --- Ατ' βοηίθηιίδ. τί τὸ σημεῖον τῷ τὸ θῆλυ μ' 
προΐεσθαι σπέρμα Ζγαϑ0. 128."81. 18, 1281, οὗ 15,134 
48, --- ἡ αὐτὴ φύσις σπέρματος ὼ καταμηνίων. ἐν τοῖς 
καταμηνίοις τὸ σπέρμα" ἔστι τὰ καταμήνια, σπέρμα α 
καθαρὸν ἀλλὰ δεόμενον ἐργασίας" τὰ καταμήνια σπέρμα, 
ὦ καθαρὸν δέ" ἣν γὰρ ὠκ ἔχει μόνον͵ τὴν τῆς ψυχὴς ἀρχήν 
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εν2. 460 58. Ζγα20. 128 022, 826, β8. 181 828. ὅταν ἔλθη 
τὸ σπέρμα ἀπὸ τῷ ἄρρενος τῶν σπέρμα προϊεμένων συνί- 
στησι τὸ καθαρώτατον τῷ περιττώματος (τὸ θήλεος) Ζγβα. 
1396. ἐὰν ἑπτὰ ἐωμείνη ἡμέρας (τὸ ̓ σπέρμα) φανερὸν ὅτι 

εἴληπται" ὅ ὅταν λάβηται τὸ σπέρμα τῆς ὑστέρας ὦ ἔγχρο- 
νισθὴ, ὑμὴν περιίσταται" ἡ ὑστέρα, τύχη ὑγρὰ ὅσα, ἀπο- 
θεῖς τῷ σπέρματος τὸ ὑγρότερον (εἴ ὕδϊοι ΧΙΧ 322)" 
αι τῆς μήτρας, πρὸς ὃ πίπτει τὸ σπέρωα, ἀλείφυσιν 

ἐλαίῳ - (κάθαρτις μὴ τοσαύτη) ὥστε ἐξικμαζειν τὸ σπέρμα 
Ζιη8. 888 "24, 28. 7. 586 3418. Ν᾿ 583528 Δαν. Ζγα19. 727 τὸ 

525. εἰ μὴ (εἰς ὀρθὸν ἔχη τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν), ὐχ 
ἔλευσιν εἰς αὑτὰς τὸ σπέρμα" ὅταν συγγένωνται τῷ ἀνδρί, 
ὅτε προϊέμεναι δῆλαι τὸ σπέρμα ὅτε κυΐσκονται Ζικϑ. 684 
"28, εὗ 686 32. 8. 686412. ὅταν συλλαβη ἡ ὑστέρα τὸ 
σπέρμα, εὐθὺς συμμύει ταῖς πολλαῖς. ὅτως ἔχοντος (διὰ τὸ 
μὴ συμμεμυκέναι τὸ τῆς ὑστέρας στόμα) εὐολεῖται μᾶλλον 
ἢ τῷ τῷ ἄρρενος σπέρματι Ζιη4. 588 529, Ζγβα. 189588 (εἴ 
ὕα]όπ ΧΙΧ 823). ὅταν ἐ Ἢ χρονίσαν ἐν τῇ ὑστέρᾳ, παχύ- 
τερον ἐξέρχεται. ἐνίοτε ὁὲ ξηρὸν ὼ συνεστραμμένον" τὸ 

ἐκλνεσθαι σημαίνει προετικὸν εἶναι τὸ σῶμα σπέρματος 30 
ἀεί ΖΙγ22. 628"28. κϑ, 685 "81. --- ο. τὸ σπέρμα τῷ 
ἄρρενος. φαμὶν τὸ σπέρμα Ὁ τὸ ἄρρενος συναΐγον αὶ δημιυργὸν 
τὴν ὅλην τὴν ἐν τῷ θήλει αὶ τὸ περίττωμα τὸ σπερματικόν" 
λέγω ἄρρεν τὸ ᾿ὐνέμιον πέττειν ὸ συνιστάναι τε ἢ ἐκ- 
κρίνειν σπέρμα ἔχον τὴν ἀρχὴν τῷ εἴδυς Ζγὸ 4.11] 22. 36 
1.10511. ἡ φύσις ἡ ἐν τῷ ἄρρενι, τῶν σπέρμα προῖε- 
μένων χρῆται τῷ σπέρματι υἱὶς ὀργάνῳ ἢ ἔχοντι κίνησιν 
ἐνεργείᾳ" τὰ τῷ σπέρματος ἔργα" πωὺς ποτὲ γίνεται ἐκ τῷ 
σπέρματος τῶν ζῴων ὁτιῶν Ζγα22. 180 020. 18, 724516. 
βι.188}24. Μη4.1044"85 ΒΖ. λθ. 1071 }81 ΒΖ. πῶς 50 
αἴτιόν ἐστι τῷ γινομένα τὸ σπέρμα τὸ ἀπὸ τὰ ἄρρενος: τί 
συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν πῶς Ζγα 21. 129 "2, 17. 
1212, Ζιγ22. δ28 514. τὸ σπέρμα ποιεῖ ὥσπερ τὰ ἀπὸ 
τέχνης Μζϑ. 1084. 484. τὸ σπέρμα δυνάμει. τοιονδὶ σῶμα 

Ψβι. 413 7, ἀνάγκη σπέρμα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλὰ “μὴ 86 
εὐθὺς τὰ ζῷα Φβ8. 199 "8. ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ ἢ 
ὑκ ἔστι τὸ σπέρμα. πρῶτον, ἀλλα τὸ τέλειον Μνδ. 1092 
417. λτ. 1018.1. ἢ ὅλως ἐθὲν τῶν τῦ ζῴν ζῷον γεννᾷ 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ σπέρμα πὸ 18. 818 29. διὰ τί ἐὰν ἐκ τῷ σπέρ- 
ματος τὸ Ὁ ἡμετῶν γένηται τὸ ζῷον, τῶῦτο ἡμέτερον ἔκγονον 40 
ἐστιν καὶ ἐκ τῷ σπέρματος ὁὲ ἄν τι ἄλλο γένηται, οἷον 
σχωληξ σαπέντος, ἐκ ἔκγονον λεκτέον πδ18. 8181, 19. --- 
ἀ. πῶς γίνεται τὸ σπέρμα ὰ, πόθεν Ζγαϑ. 118.58. σπέρ- 
ματος γένεσις" τὸ ἊΣ Φ ὅν τὸ σπέρμα λέγειν ἢ ἥ ἀφ᾽ ὅ τὸ 
σπέρμα, ἀθὲν διαφέρ εἰ, ὁμοίως, δὲ ὺ ἀφ᾽ ὅ τὸ σπέρμα ἣ «ε 
τὸ ποιῆσαν τὸ σπέρμα" ἐξ ὃ τὸ σπέρμα Ζγα28. 181 326. 
βι. 1841. πὸ τς, 818 326, οἔ 28. περὶ τῆς αἰτίας τῷ 
σπέρματος τάχ᾽ ἄν εἴη πολλὰ λέγειν Ζγδι. 1648. ἐξ 
ἐναντίων γένεσις ὑπάρχει πᾶσι τοῖς ἐκ τῷ σπέρματος" δοκεῖ 
γίνεσθαι. ἐκ τῶν γεννωντιυν" δεῖ γενέσθαι πρότερον, ἢ τῶτ᾽ δ 
ἔργον τῷ γεννῶντος Ζγα 18. 124 08. 11. 1721 "6. βι. 184 
ἜΣ ετὸ ἔνιοι φασιν, ἀφ᾽ ὁποτέρα ἃ ἄν ἔλθη σπέρμα πλέον, 
τύτῳ γίνεσθαι μᾶλλον ἐοικός, οὗ αὶ γὰρ ἀπ᾽ ἐκείνων (τῶν 
προγόνων). ἀπελήλυθεν ϑθὲν τὸ σπέρματος Ζγδϑ8. 109 .510, 
428. τὸ αὐτὸ σπέρμα θῆλυ ἢ [ ἄρρεν, γίγνεται παθόν τι πάθος δὅ 
Μι9. 1068»28. --- μετὰ τῷ σπέρματος ἀεὶ περίττωμα 
συναπέρχεται πὸ 29. 880 525. συναποκρινομένων τῶν σωμά- 
τῶν περιττωματικῶν ἐν τοῖς σπέρμασιν ὑγιεινότερα γίνεται 
τὰ τῶν παίδων σώματα Ζιηϊ. 581 581, οὗ 582 84. πληρυ- 
μένων τῶν πόρων ϑγρότητος τὸ σπέρμα ὑπεξιὸν ἐν ἐλάττονι 80 
πόπιῳ πλείονα τε ὄγκον ποιεῖ καὶ αἴρει πὸ 22. 819 512. οὗ 2. 
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816514, 17. --- 6. σπέραα, ψυχή. τὸ σπέρμα πότερον 
ἔχει ψυχὴν ἢ ὅ - δῆλον ὅτι ὺ ἔχει αὶ ἔστι δυνάμει Ζ᾽ 1. 
18555, 9. πότερον ἡ ἡ ψυχὴ ἐνυπάρχει τῷ σπέρματι ᾧ τῷ 
κυήματι ἢ ὅ, ὃ πόθεν; ἐνυπάρχει τι ἐν τὴ γονῇ ἢ σπέρ- 
ματι" αὶ τῶτ᾽ ἐστὶν ἢ μέρος τι ψυχῆς ἡ ἡ ἡ ἔχον ἂν 
εἴη ψυχήν Ζγβ8. 18681.1. 188 588, οἵ 1834 514. τὰν 
θρεπτικὴν ψυχὴν τὰ σπέρματα ὼ τὰ κυήματα τὰ ἀχώ- 
ριστα (χοιριστὰ ΒΩ δῆλον ὅτι δυνάμει. μὲν ἔ ἔχοντα θετέον, 
ἐνεργείᾳ, δ᾽ ἐκ ἔχοντα, πρὶν κτλ' ἐν τῷ τὴς γονῆς σαΐματι 
συναπέρχεται τὸ σπέρμα τὸ τὴς ψυχικῆς ἀρχὴς Ζγβϑ8. 186 
Ρ8, 718, 7378 ΑυΡ. εἰ μὴ ὼ τὴν ψυχὴν ὕστερον λέγοι 
γίνεσθαι, ̓ διακρινομένων τῶν σπερμάτων χ εἰς φύσιν ἰόντων 
πνὶ]. 481 419. τὴν τῆς ψυχῆς ἀρχὴν τὸ τῷ ἄρρενος ἐπιφέρει 

σπέρμα" τὸ τῷ ἄρρενος σπέρμα ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ τοιαύτην 
οἵαν κινεῖν ἢᾧὶ ἐν τῷ ζῴῳ  ὀιαπέττειν τὴν ἐσχάτην τροφήν 
Ζγβ8. 181 88. ὁ]. Τ8ῦ "12 Αυθ, -- καὶ τὸ σπέρματος 
δύναμις Ζκ11. 708 26. ἡ τῷ ἄρρενος δύναμις ἡ ἐν τῷ 

σπέρματι τῷ ἀποκρινομένῳ Ζγβε. 189211. ἔτι δὲ δυνάμει 
τὸ σπέρμα Ζμαι. θ41 86. τὸ σπέρμα δυνάμει, ἢ ἥ κατὰ 
τὸν ὄγκον τὸν ἑαυτῇ, ἣ ἔχει τινὰ δύναμιν ἐν ἑαυτῷ" ὅτε 
ἀπὸ πάντιων ἐστὶ τὸ σπέρμα τῶν μορίων, ὅτε προΐεται τὸ 
ἄρρεν τοιῶτόν τι μόριον ὃ ἔσται ἐνυπάρχον τῷ γεννηθέντι, 
ἀλλὰ μόνον τὴ δυνάμει τὴ ἐν τῇ γονῇ Ζγβ19. 126 018. 
21.129 "85, εἴ 180 4927. 22. 180 "10. οΥ21. 129 58. τῇ 

δυνάμει τὸ τὰ ἄρρενος σπέρμα τὴν ἐν τῷ θήλει ὕλην αὶ κι 
τροφὴν ποιάν τινα κατασκεναζ ει" ἀπὸ τῶν δυνάμεων ὑ ὑπάρ- 
χύσιν αἱ κινήσεις ἐν τοῖς σπέρμασι πάντων τῶν τοιότων 
Ζγαϑι. 180514. ὃ 8. 17671}86. δὲ τὸ τῷ ἄρρενος σπέρμα 
ἣ ἡ δύναμις ἡ ἐν τῷ σπέρματι ἐθὲν συνίστησι πλέον ἢ 
ἔλαττον τὸ πεφυκότος" εἰ πλέον σπέρμα ἀφίησι τὸ ἄρ 
ἢ δυνάμεις πλείως ἐν διαιραμένῳ τῷ σπέρματι, εἰθὲν ποιήσει 
μεῖζον τὸ ἡ πλεῖστον, ἀλλὰ διαφθερεῖ καταξηραῖνον Ζγὸ 4. 113 
48, 10. εἴπερ ἀφίησιν ὁ ἄρρην εἴτε σπέρμα εἴτε μόριον εἴτε 

ἄλλην τινὰ δυνάμιν" τὸ σπέρμα τὸ συστὰν ὑπάρχει τοις 
αὐτὴν ἔχον ϑύναμιν Ζγα1ῦ. 120 580. Ζμα!ι. 640 428. τὸ 
σπέρμα αὶ ὁ καρπὲς τὸ δυνάμει τοιονὸὶ σῶμα ψβι. 412 
Ῥ27. -- σ. ἡ τὸ σπέρματος πέψις, θερμότης. ἡ ὀιὰ τὸ 

σπέρματος θερμότης ,Ζγα 12. 119 2, β8. 181 14, Ν᾿ τῇ 
σπέρματος θερμότης μόνον συνίστησι ποσὸν ἀλλὰ καὶ Σ ποιόν 
τι Ζγὸ 4. ,112 828. πέττει ὴ φυσικὴ θερμότης τὸ σπέρμα. 

ὃ μικρὸν ὃν πολλὴν ἔχει ὀύναμιν πὸ12. 877 580. ταὶ πεζὰ 
ὼ ζῳοτόκα ἐν τῷ συνδυασμᾷ πέττυσι τὸ σπέρμα Ζγαβ. 
118.86. ὑπὸ τῷ ϑερμῶ πήγνυται ὸ παχύνεται" τὸ ̓ σπέρμα 

πεφθὲν μὲν ἀλλοιότερον ἀποκρίνεται τῷ αἴματος" τὸ ̓ σπέρμα 
τοῖς θερμοτέροις ἢ ἄρρεσι τῶν ἐναίμων εὔογκον τῷ πλήθει 
Ζιγ22. 528 822. Ζγα19. 128 "6, οΓ 1271 886. δῚ1. 166}80. 

τὸ σπέρμα τοιῦτόν (ϑερμὸν ὸ ὑγρὸν) ἐστι τὴν φύσιν πεϑ81. 
884 48. τὸ σπέρμα τὸ πεπε μένον θερμότερον, τοιῶτον δὲ 
τὸ συνεστός, γονιμιώτε ον δὲ τὸ συνεστὸς μᾶλλον ΖΎΥ1. 
165 ΒΩ, τὸ σπέρμα ἄπεπτον Ζγαῖϑ. 126 7. --- ἢ ψυ- 
χρότης τὸ σπέρματος Ζγβ8. 148 "88. (τοῖς μέγα τ τὸ αἰδοῖον 

ἔχυσιν) Π γόνιμον ἐστι τὸ σπέρμα τὸ ψυχρὸν, ψύχεται δὲ 
τὸ φερόμενον λίαν μακραν Ζγατ. 118.324. ψυχόμενον γι- 
νεται ὑγρὸν ὥσπερ ὕϑωρ ὼ τὸ χρῶμα ὕδατος" εἰ πήγνυται 
τιθέμενον ἐν τοῖς πάγοις ὑπαίθριον ἀλλ᾽ ὑγραίνεται Ζγβ2. 
18 480, 85. ἐν τοῖς παΐγοις γίνεται πάμπαν λεπτὸν αὶ ὑδα- 
τῶδες ὼ τὸ χρῶμα ὼ τὸ πάχος Ζ.γ322. 528 "21. τοῖς ἀν- 
δρασι θηλυκοῖς τὸ σπέρμα λεπτὸν ὼ ψυχρόν" τα σπέρματα 
τὰ ὑγρὰ (θηλυγόνα μᾶλλον) τῶν συνεστηκότων Ζγβ8. 141 
42, ὃ 2. 166}82, 86. ταχὺ διαχεῖται (ἐν τῷ ὕϑατι) τὸ 
λεπτὸν ὺ ψυχρὸν ἐπιπολῆς Ζγβ8. 141 55. σπέρματος μι- 



σπέραα 

κρότης πι18. 892 232. πλῆθος Ζγα30. 128 35. οἱ πλήρεις 
πόροι κωλύυσι τὴν εἰς τὸ σπέρμα ὑγρότητα διεξιέναι πὸ 9. 
8711 "6. ἀποχώρησις Ζγα18. 1720 528. ἀπόκρισις Ζγβά. 181 
528. παροδος πὸ. 8716 "21. ἔξοδος πὸ 1. 811 384. ἔκκρισις 
ΖΥγ1. 150 020. οἵ πδ21. 8796. ἔκχυσις: πλ1. 956451. 5 
πρόεσις Ζιη1. 581 380. ὅ. ὅ85 38ὅ. κθ. 687 581. Ζγα 20. 

12855,}15. δϑ. 176 Ρ28. πνθ. 484514 (0ρρ ἀντοχή Βϑ8πι 
ῬΓΟΝΙ. ἱποαϊία 295, 85). πὸ. 816}1. μῖγμα Ζγβ8. 141 
485. ὄγκος Ζγα19. 726 }18. οἴδ1. 166 020. σῶμα Ζγὲῖ. 
16416. Ζικϑ. 688 ν87 (εἴ ΣΝ ΧΙΧ 8323), - ἡ. σπέρ- 10 
ματος διαφοραί. σπέρμα γόνιμον, ἄγονον. ὑγρόν, μέχρι τῶν 
τρις ἑπτὰ ἐτῶν τὸ μὲν πρῶτον ἄγονα τὰ σπέρματα ἐστιν" 
ἔπειτα γόνιμα μὲν ικροὶ δὲ ὼ ἀτελῆ γεννῶσι Ζιη1. 882 

417. εὐλόγως βασανίζεται ταὶς πείραις Ὁ τὸ σπέρμα, εἰ ἄγονον, 
ἐν τῷ ὕδατι" τὸ μὲν γόνιμον ἐν τῷ ὕδατι χωρεῖ κάτω, τὸ 15 
ὸ᾽ ἄγονον διαχεῖται Ζγβ8. 141584, δ. ΖΙγ32. 628 526. τοῖς 
μέγα τὸ αἰδοῖον ἔχυσι τὸ σπέρμα Π γόνιμέν ἐστι διὰ τίν᾽ 
αἰτίαν Ζγατ. 118 424, τῶν οἰνοφλύγων τὸ σπέρμα 9 γό- 
γιμον- τὰ ὑγρὰ σπέρματα ὁ γόνιμα, ἀλλὰ τὰ συνεστῶτα 
ὼ πάχος ἔχοντα πγά4. 871 228, 25. φανερὸν ὅτι. παρ᾽ ἀμ- 30 
φοῖν γίνεται πρόεσις τῷ σπέρματος, εἰ μέλλει γόνιμον ἔσε- 

σθαι Ζικθ. 6831}81. ὑγρά ἐστιν ἡ φύσις τὸ σπέρματος 
Ζγα1ῖ8. 120 838. σπέρμα γεῶδες, ξηραινόμενον, ξηρόν. μᾶ)- 
λον ἕτερον ἑτέρα σπέρμα γεωδέστερον, λείπεται τὸ ὕδωρ ἢ 
εἴ τι μικρὸν γεῶδες ἡ ἐν τῷ σπέρματι ξηραινομένῳ Ζγβ2. 35 
180.56, 185 31. ἔτι ξηραίνει, ἀπιέν μκό. 466 9. σπέρμα 
ξηρόν Ζιγ22. 528 328. --- σπέρμα λευκόν, μέλαν, στιφρόν͵ 

ἀφρῶδες, συναθροισθέν, συστάν. σπέρμα λευκὸν πάντων 
Ζιγ322. 528"171. Ζγβ5. 1869. ἐξέρχεται μὲν λευκὸν ὺ 
παχύ (στιφρόν), ἂν ἧ ὑγιεινόν, θύραζε ὁ’ ἐλθὸν λεπτὸν 90 
(ὑγρὸν) γίνεται ὼ μέλαν Ζ.γ22. 538 "19 Αὐ8. Ζγβ2. τ8ὅ 
480,82. αἴτιον τῆς λευκότητος τῷ σπέρματος Ζγβ2. 186 
414. 50 γονή. Ἡρόδοτος διέψευσται γράψας τὸς Αἰθίοπας 
προΐεσθαι μέλαιναν τὴν γονήν Ζιγ23. 528.818. Ζγβ2. 186 
411 (οὔ Ηετοὰ ΠῚ 125). ἀφρωδης ἡὶ τῇ σπέρματος ὅσα 35 
φύσις Ζ2γβ2. 186 319 (οἵ Θδ]οπ ΧΙΧ 821. Βρτεὶῖ 1 800). 
ἔστι τὸ σπέρμα κοινὸν πνεύματος ὼ ὕδατος Ζγβ2. 185 "871. 
παΐντων ἐν τῷ σπέρματι ἐνυπάρχει ὅπερ ποιεῖ γόνιμα εἶναι 
τὰ σπέρματα, τὸ καλέμενον θερμον' τῶτο ὁ᾽ ἐστὶ τὸ ἐμπερι- 
λαμβανόμενον ἐν τῷ σπέρματι ἡ ἐν τῷ ἀφρώδει πνεῦμα 40 

ἡ ἐν τῷ πνεύματι φύσις Ζγβ38. 186 88, 86. συναθροι- 
σθὲν προέρχεται τὸ σπέρμα (τοῖς τὲς ὄρχεις ἔξω ἔχυσιν) 
Ζγαδ. 111025. ὅταν πολὺ τὸ σπέρμα ἥ ἡθροισμένον ἐπὶ 
τὸν ,Τόπον ὅθεν προΐενται Ζικὅ. 686 "26. τὸ σπέρμα τὸ συ- 

στάν, τὰ σπέρματα τὰ συνεστῶτα ἢ πάχος ἔχοντα, συνε- 45 
στηκότα Ζμα1. θ640828. πγά4. 5871525. Ζγδ2. 16682. 
γι, 765 92. σπέρμα παχύ. παχύτερον Ζιγ22. ὅ28.819, 28. 
ἀθρόον Ζγα 8. 1181. καθαρόν Ζγβ8. 131528. α20. 1728 
426. γλίσχρον ΖιγΎ 22. 528 518 (εἴ σπέρμα κολλῶδες Ββπι 
ΡΤΟΒῚ ἱποάϊτα 295, 89). μικρόν, πολι, πλεῖστον πὸ 12. 877 ἐὺ 
580. Ζικδ. 686 Ῥ96. η. 588 85. ἴδιον. ἀλλοιότερον τὸ αἷ- 
ματος Ζγα!1. 121 "27. 19. 126 ὑρ, --- τῷ σπέρματος τὸ 
τ) γρότερον Ζιη2. 882 828 αὐυἱὰ 0 πϑβοίπηυδ, -- ὦ τὸ σπέρμα 

Ὑίνεται ἐν πὸϑ1. 880 "2, βγη τὰ ζῷα ἄρχεται φέρειν τὸ 

σπέρμα Ζιεϊ 4. 844 026. η]. 581 518. Ζγὸ 8. 118 θ16, ΟΡΡ δὅ 
σπέρμα φθίνει Ζγγ1. 1501. τὰ ζῷα φέρει. σπέρμα 2γα18. 
120 510, βγη ἔχει Ζγαβ. 118 39. --- τὸ ἄρρεν προΐεται 
σπέρμα Ζιγ23. 538 "18. 15. Ζγαθ. 1189. 17. 1721.380, 
8338,}2. 18. 1725 0838. 21. 780 524, 28,34. 238.181515. β1. 
71352816, 23.4. 1891, θ. ὙἹ. 751519. δ4. 1712.519. πὸθ. 60 
871517,20. οἵ Ζγαξ0. 728.310. οὗ οἵῃ Υ σπέρμα 512. τὸ 

σπέρμα 698 

θῆλυ προΐεται, αὶ προΐεται Ζικ 8. 686 212. Ζγα 18. 124 58. 
19. 1726.581. 20. 128581. βά. 189 17 (βθὰ ἔνιαι προΐενται 
τὸ σπέρμα 8ς τὸ ἄρρενος Ζιζ18. 518 58), 5 ἀφίησι Ζιαϑ. 
489 59. η2. 588 8δὅ. Ζγαά. 711 012, τὸ σπέρμα ἐξέρχεται 

Ζιγ1. 509 "21, 528.519, 28. Ζγβ2. 135 082. συναπέρχεται 
ΖΎβϑ8. 18138. πὸ 29. 880 "26, προέρχεται Ζγαδ. 111 025. 
πὸ. 8171 526. ἀποκρίνεται ἀπό (ὑπό Β8:1) Ζγα 18. 1324 
812. 19. 726 "6. β4. 7188 "14, 739 817. δ1. 764 10. α19. 

126581, ἐκκρίνει Ζγὸ1. 166 11. ΕἸ, 187 580. (τὸ σπέρμα 
ἐχκρίνεται Ζιε14. 544 ν14, Ζγα18. 119 588, διακρίνεται 
πνὶ. 481 319), ἔξω ῥεῖ, πορεύεται, ἀπεργάζεται Ζιζιι. 566 
84, Ζγαθ. 1718518. 21. 129 "26. τῷ σπέρματος ἐξιόντος 

Ζιηι. 681 .580. --- τὸ σπέρμα ἄπεισιν ἀπό Ζγα11. 1721}11. 
18. 124.58. δϑ8. 169512. πὸ. 8718 "8, δγῃ βαδίζει Ζγα 
11. 12118, ἔρχεται, ἦλθεν Ζικῦ. 637312. Ὑ22. ὅ28519. 
Ζγα 11. 181 528, 85. 21. 780412. βέ. 1896, δ8. 169 
410. ἀπελήλυθεν Ζγὸϑ8. 169 328. --- τὸ θῆλυ συμβάλλεται 
σπέρμα εἰς Ζγα11. 121 388. 19. 121 828, ἐν Ζγα20. 121 

088, συμβαλλεται εἰς τὸ σπέρμα Ζικ 5. 6806}16. 6. 687 
519. τὸ σπέρμα συμβάλλεται πρός τι Ζγδά. 11118. --- 
ἕλκειν, ἐξικμαζειν τὸ σπέρμα 2γδ4. 111}28. α19. 127 
525, Ζικῶ. 684 Ρ28. τὸ σπέρμα πίπτει, εἴληπται, ὅταν λά- 
βηται. συλλάβη Ζιηϑ. 88.528, 24. 7. ὅ86 518. 4. 688 "29, 
ἐκθλίβεσθαι, σπᾶσθαι. ὁρμᾶν Ζγγὅ. 15ὅ δ17. β4. 189 08. 
πὸϑ0. 879 52. --- χ. τὸ παθος ὴ αἰτίαι τύτυ τὸ πάθυς. 
τοῖς κάκιστα διακειμένοις δι ἡλικίαν ἢ Ἵ νόσον ὑπάρχει σπέρμα 
ἥκιστα" ἢ γὰρ ὅλως ἐκ ἔχυσιν ἥ Π γόνιμον “Ζγα18. 128 

49, 0518. Ἐπιρϑάοοὶ αἰτιᾶται τὸ μῖγμα τὸ τῶν σπερ- 
μάτων γίνεσθαι πυκνόν" μαλακῶν ὄντων τῶν σπερμάτων 
ΖΎβ8. 141585,}19. σπέρμα αἱματῶδες Ζγα 19. 126 09. 
οἵ ΡΟ] τηϑαϊία Ββπὶ β28. 291 448. οἱ εὐεκτικοὶ ὄντες ὼ 
γινόμενοι πολύσαρκοι ἢ πιότεροι μᾶλλον ἧττον προῖενται 
σπέρμα Ζγαι8. 128 588, οἵ 126 "4, 9. 19. 121 "84. -- εἰ 
ὁδοποιεῖται ὴ ὁρμὴ γινομένυ αὐτῶ, αὶ ποιεῖ ὁρμᾶν τὸ σπέρμ α. 
τὰ τέρατα γίνεται ἐπαλλαττόντων τῶν σπερμάτων ἀλλήλοις 
ἢ συγχεομένων ἐν “τὴ ἐξόδῳ. τῆς γονῆς πὸ 20. 819 52. 161. 
898.515. --- ἰ. τῶν ̓ ζῴων τίνα προΐεται τὸ σπέρμα. θεω- 
ρητέον πότερον πάντα προΐεται σπέρμα τὰ ἄρρενα ἢ ἣ πάντα, 
αὶ εἰ μὴ πάντα διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὰ μὲν τα δ᾽ ὅ Ζγαϊ1. 
121.838. ἀλλὰ μὴν. "ἃ τὸ ἐν τῷ σπέρματι εὐθὺς ἐνυπάρ- 
χειν τι μόριον τὸ ζῳυ ἢ ἢ φυτῦ γεγενημένον, εἴτε δυνάμενον 
ποιεῖν τἄλλα εἴτε μή, ἀδύνατον, εἰ πᾶν ἐκ σπέρματος καὶ ΚΥ 
γονῆς γίνεται Ζγβι. 184.584 Αὐ8. τῶν ζῴων τὰ μὲν 
γίνεται ἐν αὐτοῖς τοὶς ζῴοις δ᾽ ὅσα ζιροτοκεῖται, τὰ δ᾽ ἐν ὠοὶς 
σπέρμασι ὼ τοιαύταις ἄλλαις ἀποκρίσεσι Ζγβι. 188}22. δοκεὶ 

πάντα γίνεσθαι ἐκ σπέρματος" σπέρμα πάντα τὼ ζῷα φέρει" 
τὰ μὲν πρϑΐεται τὸ σπέρμα τὰ δ᾽ ̓,18. 2γα 171. 121}68. 18.120 

410. β1.182.516. σα, ἅπερ προῖεται σπέρμα, τὰ προϊέμενα 
σπέρμα Ζγβ᾽. 182 "22. ὸ4. 115.219. α22. 180}28, 17. 

121 Ὁ. τὰ ἔναιμα πάντα προΐεται φανερῶς τὸ σπέρμα" τὰ 

ἔναιμα πάντα γίνεται ἀπὸ σπέρματος" τὰ μὲν ἰδόντα τὰ 
δὲ μικρὰς γινομένης θίξεως προΐεται Ζιγ22. δ28 218. Ζγαϊ1. 

121 580. βι. 188}18. γ1.151519. ὅσα μὴ προΐεται σπέρμα. 
τὰ μὲν κ᾿ γίνεται τῶν ζῴων ἀπὸ σπέρματος" τὰ μὴ προϊέ- 
μένα σπέρμα πολὺν χρόνον συμπεπλέχθαι πέφυκεν, ἕως ἂν 
συστήση τὸ κύημα (Υ Ἀν) Ζγα 22. 180 24. 28. 181 515. 
βι. 13817. γίνεται σηπομένων πολλὰ ἡ ἐκ τῷ σπέρματος 
πὸ18. 818 "4. ἐν ὅσοις τῶν γενῶν διώρισται τὸ θὴλν ὸ τὸ 
ἐρονεὶ ἐν τύτοις ἀφ᾽ ἑνὸς σπέρματος ἐνδέχεται πολλὰ γί- 
νεσθαι ζῷα: τοῖς πολυγόνοις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα ὴ 
τροφή" αὶ τὸ μεγέθυς αὔξησις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα τύτοις 



694 σπέρμα 

(Ρδγνὶ8) Ζγα 30. 129 82, 8. 118 015. ὙἹ. 7150 521. τηϑηι- 
τηλΠ ΠθὺΒ ἐστὶν ὁ αὐτὸς πόρος τῶ τε “σπέρματος ἢ τῆς τῷ 

,ὕ 
ὑγρῶ περιττώσεως ἔξωθεν, ἔσωθεν δ᾽ ἕτερος πόρος Ζιεδ. 
54154. οἵ Ζγα18. 126416. 18. 119 588, ἡ ἐρήθρα δίοδος 
τῷ σπέρματι. τῷ τῦ ἄρρενος Ζια!4. 498 "δ. τοῖς ἄρρεσι ς. 
πόροι τοὶς σπέρμα προϊεμένοις, ἄναιμοι δ᾽ ὅτοι Ζγβ4. 189 
41, συμβαίνει ἐξ ἑνὸς σπέρματος πλείω γίνεσθαι ὰ μιᾶς 
συνυσίας Ζγδ8. 11051, οἔ 4. τὰ ἐκτὸς ἔχοντα (ὐς ὄρχεις) 
αὶ πρότερον τὸ σπέρμα ἀφίησι πρὶν ἀνασπάσαι τὰς ὄρχεις " 
Ζγα4. 111 512, αὶ ἀρχὴ τῶ σπέρμα ἔχειν" ὅχ ἅμα τοῖς 10 
πολλοῖς ἄρχεταί τε τὸ σπέρμα ἐκκρίνεσθαι ἢ γεννᾶν δύναται 
ἀλλ᾽ ὕστερον Ζιεϊ4. δ44 "81, 14. -- Βοπμϊμῖβ. ἐκ ἐνυπάρχει 
σπέρμα ἅτ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ ὅτ᾽ ἐν τῷ γήρᾳ ὅτ᾽ ἐν 
ταῖς ἀρρωστίαις. διὰ τίν᾽ αἰτίαν Ζγα 18. 128 Β19, οἵ τὰ 

πολύσπερ « ὀλιγόσπερμα ἄσπερμα πάμπαν 728 88. ἄν- κς 
θρωπος ΝΆΞΩΙ φέρειν τὸ σπέρμα περὶ τὸ δὶς ἑπτὰ ἔτη 
Ζιεϊ4. 544 026. οἔ η1. 581 "18. ,Γ 2γὸ 8. 116}16. ἐν τῇ 
ἡλικίᾳ δινανται τὸ σπέρμα ἐκκρίνειν Ζγεῖ. 181080. ἔστι 
τὰ μὲν λεπτὰ τῶν σπερμάτων ἄγονα, τὰ δὲ χαλαζωδη 
γόνιμα, ἢ ἀρρενογόνα μᾶλλον, τὰ δὲ λεπτὰ ᾿ θρομβωδὴ "0 
θηλυγόνα Ζη1. 582 480. σπέρμα πλεῖστον κατὰ τὸ σῶμα 
ἄνθρωπος προΐεται Ζιγ2 2. 528515. οὗ η2. 588 "δ. Ζγα20. 
128 15. πὸθ. 877 17, 20. --- τλρτητη  απι. τὰ πεζὰ ἢ 
ζῳοτόκα ἐν τῷ συνδυασμῷ πέττυσι τὸ σπέρμα Ζγαθ. 118 

46, ἔστι τῶν 
ζῳων ἐκ ἔχει γλισχρότητα Ζιγ22. 5628 816. Ξοῖς μέγα τὸ 
αἰδοῖον ἔχυσι ποῖον Ζγαῖ. 118 ."24. (λέαινα) εἶτ ̓ ἀθὲν τίκτει 
ἅμα τῆς ἡλικίας ληγύσης φθίνοντος τῇ σπέρματος ΖΥΥ]. 
150 δι, ψευδὲς δ᾽ ἐστὶ ὼ ὃ Κτησίας γέγραφε περὶ τῷ 
σπέρματος τῶν ἐλεφάντων Ζγβ2. 188.58. οὗ Ζιγ32. 828 80 
426 ΑὐὉ. 8868, ἔνιαι ἅμα τῇ καπρίᾳ ὸ τὸ σπέρμα προΐενται 
Ζιζι8. 518 08, π΄ δ. τὸ σπέρμα γίνεται ἐν τοῖς τοιύτοις 

πλεῖστον τ τόποις ὼ ὥραις, πὸϑι. 880 52, οἵ .24. ὅσα πρὸς 

τῷ ὑποζώματι ἔχει τὰς ὑστέρας, καθάπερ ὄρνις ὸ τῶν 
ἰ χϑύων οἱ ζιμοτοκῶντες, ἀδύνατον ἐκεῖ μὴ σπᾶσθαι τὸ σπέρμα, 8: 
ὧν! ἀφεθὶν ἐλθεῖν 2γβ. 189.}8. --- γίδβοοβ, οἱ ἄρρενες 
τὸς πόρυς ἔχυσι θορὰ πλήρεις ὅτως ὥστε θλιβομένων ἔξω 
ῥεῖν τὸ σπέρμα λευκόν, πεπεμμένον Ζιζιι. ,366 84, μι ὅ09 

ΒΩΙ, Ζγαθ. 118 57, 9. γὅ- 155 15. (τὸ ἄναιμον μέρος τὸ 
πόρυ) ὃ δέχεται ΕΝ δι᾽ ὅ ἤδη σπέρμα ὃ ὃν πορεύεται" οἱ λέ- ὁ 
γόντες τὰς κυήσεις εἶναι ἐκ τῷ ἀνακάπτειν τὸ σπέρμα τὸς 
θήλεις Ζγαθ.118"18. γὅ. 156 56. οἔ 6. 1756 528. --- τὰ 
ἔντομα ἢ τὰ μαλάκια ποτέρως προΐεται σπέρμα, ἄδηλον 
Ζγαι1. 121582. --- τὰ ὀστρακόδερμα τρόπον μέν τινα 
ἀπὸ σπέρματος φαίνεται γινόμενα, τρόπον δ᾽ ἄλλον ὑκ ἀπὸ «5 
σπέρματος, 5ΒΥἃ ἐνίων προϊεμένων τινὰ δύναμιν ἀφ᾽ αὑτῶν 
ΖΎΥΙ1. 161517| 526. κήρυκες ὼ πορφύραι ὼ τὰ λεγόμενα 
κηριάζ εἰν οἷον ἀπὸ σπερματικῆς φύσεως προϊενται μυξώδεις 
ὑγρότητας, σπέρμα δ᾽ ὑθὲν τύτων δεῖ νομίζειν ΖΥΎΙ1.161 

ἢ σπίζα 

σπερμαίνειν. τὸ (ζῷα) σπερμαίνοντα ξηρότερα γίνεται πὸ 4. 
816}89. 

σπερματικός. (τὰ ζῷα) σπερματικὰ γινόμενα (6 ,ἀρχό- 
μενα σπερμαίνειν) πὸΑ. 816038. --- τὸ πίονα ἧττόν ἐστι 

σπερματικὰ τῶν ἀπιμέλων ,.Ζγα19. 121 388. τὸ σπερμα- 

τικὸν ζῷον δεῖ θερμὸν ἢ ὑγρὴν εἶναι ΖγΎ1. 150 218. τὸ 
θερμὸν τὴν φύσιν σπερματικὴν ποιεῖ πδθ. 871 521. --- σπερ- 
ματικὸν περίττωμα, σπερματικὴ περίττωσις Ζγα4. 111580, 

5, β6.148 521, 144 0838. 1. 1746}28. Ὑ1. 149 028. ὁ 83. 
161 Ὀ11 αἱ (πᾶθ τῆς σπερματικῆς Ζγαι8. 1258 08 ἰ|6}}}- 
δεοπάσμι υἱ δία τῆς σπερματικῆς περιττώσεως, ΠΣ τοῖς 

σπερματικοῖς οχ αἰϊχαοὶ οοἀὰ ΥΥ). ἀποκρίσεις σπερματικαὶ 
Ζγαι9. 121 826. Ζμδῦ. 681 585. αἱ σπερματικαὶ καθαρ- 
σεις Ζγβι. 141419. σύντηξις σπερματική Ζγαι9. 126 δ, 
τὴς γονῆς σπερματικὴ δύναμις, Ζμβο. 8651 Ὁ21. ὕλη σπερ- 

ματική Ζγγ1. 150 "5. ὑγρασία σπερματική Ζγα20. 131 
086. ΟΥ̓ ὙἹ1. 780 89. κήρυκες οἷον ἀπὸ σπερματικὴς φύσεως 

προΐενται μυξώδεις ὑγρότητας ΖΎΥΎΙἹ. 161 082. ἄγονον Ὑ- 

νεται τὸ ἀποχωρῶν διὰὶ τὸ ὀλίγον ἔχειν, τὸ σπερματικόν 
Ζγα18. 13516. ὁ περὶ τὸς ὀφθαλμὸς τόπος τῶν περὶ τὴν 
κεφαλὴν σπερματικώτατός ἐστιν Ζγβ1. 141 14. ὄργανα 
σπερματικά Ζγα4. 111 812. πόροι σπερματικοί Ζγαϑ. 110 

Β17,.18. 120512. 
σπερματίτιδες (Υ] σπερμάτιδες) φλέβες τίνες καλῶνται 

μὲν ἐχόντων τρίχας γλίσχρον, τῶν ὁ᾽ ἄλλων 3: Ζιγῶ. 8128. 
σπερμολόγος Ζιθ8. 593 028 ΑὐὉ. οΓ 5. 1589. ὅ0 114, 53 

οἱ δ8. ΑΖΙΙ 108, 100. 

σπερμοποιεῖν. ἡ ἡλιαία ἢ ἥ ταχὺ σπερμιοποιεῖ Ζικδ. 686 584. 

Σπερχειός. Δρύοπες ἐκ τῶν περὶ Ξπερχειὸν τόπων ἢ 441. 
1550 "48. 

σπεύδει τότε ἡ τῷ καρπᾶ πεπειρότης φτβιο. 829 ν22. 
Σπεύσιππος πλείυς ὁσίας τίθησι ἡὶ ἀρχὰς ἑκάστης οἰκείας 

Μζ2. 1038 521. τϑβρ λ10. 1076 87. μ9.1085581. ν8. 
1090 515. τὸν μαθηματικὸν μόνον τίθησιν ἀριθμὸν ἀποστὰς 
ἀπὸ τὸ εἰδητικῶ, ἀλλ᾽ ες ὁσίαν χωριστήν τεβρ Μμ1.1017 
421. 6. 1080}14. 8. 1088321. 9.108652. νῷ. 1090 88. 

8. 1090 825, 8δ. 4. 1091 Ρ28. 811}}}}8 ἀ6 τϑὶϊαυθ τϑῦυβ 
ταβ  μϑπιδυοἷβ ἀοοίγίπα στρ Μμθ. 1080}28. νϑ8. 1090] 
(ἀο τόπῳ δοπιθηϊία νὅ. 1092 "11 ἔοτὺ ϑρϑυδιρρὲ 6ϑῦ). τιδ- 
Ὀουῖδ] 6 ῥγίποϊρίατη ρους τὸ πλῆθος ΤΘΒΡ Μμ9. 1088 538, 

θ6. Ψ]. 1087 "6, 8,80. δ, 1092 5856. δεῖν τὸν ὁριζόμενιν 
πάντα εἰδέναι τὰ ὄντα τοϑρ᾽ Αδ18. 9138 (οἴ Β0Βο]. ΖεΙ]ετ 
Π|,1. 652,1). τὸ ἀγαθὲν ᾧ τὸ ἄριστον ὑστερογενὴ τίθησι 
Μλτ. 1072 081. τοβρ 10. 10715.586. νά. 1091 "84,88. 
δ.1092 812. τὸ ἕν ἐν τὴ τῶν ἀγαθῶν συστοιχίᾳ τίθησι 
Ηα4. 1096 Ὀ7 (ἔοι τοϑρ Μνάῴ. 1091}14). τὴν ἡδονὴν ὅ 
φησιν εἶναι ἀγαθόν Ηη14. 1158 "δ. τορ Ηκϑ. 1178 86. 

Σπεύσιππός τις ἀποπληκτικός Ῥγ10. 1411821. 

σπευστικός Ἠδ8. 1125 314. 
588. --- γίγνεσθαι ἐκ σπέρματος, ἄνευ σπέρματος Μζτ. [0 σπήλαιον. οἱ πῶροι οἱ ἐν τοῖς σπηλαίοις μδιο. 888 "26. 

1082 321. 

8. 14 γόνος. αἱ μέλιτται ἐκ τόπο τινὸς φέρυσι τὸ 

σπέρμα ΖΎΎ 10. 169.329. Υ Βυργ8 ἢ 161 58. Δαίμονος 
ἐπιπόνυ ὼ Τύχης χαλετὴῆς ἐφήμερον σπέρμα ἔ 40. 1481 

Ρ10. 

4. σπέρμα ταρίΔρΆ. σπέρματα (9 στοιχεῖα ΑὨΒΧΑΡΌΓΒΘ) 
Ογϑ8. 802 Ὁ. ἐν τοῖς παιδίοις τῶν ὕστερον ἕξεων ἐσομένων 
ἔστιν ἰδεῖν οἷον ἴχνη ὼ σπέρματ τα ΖΙθ11. 588 588. 

(ὸ σπέρμα τῆς γονὴς Ζγβϑ8. 181511, σῶμα οἱ Αυν. 
ἡ τῷ σπέρματος ἔκκρισις Ζγγι. 150 520, περιττώματος 6Χ 60 

δἰἰααοῦ οοἀὰ ΑὐὉ.) 

πολλοὶ τῶν ἰχθύων διατρίβυσιν ἐν σπηλαίοις Ζιὸ 8. 584 
417. νεοττεύειν ἐν πέτραις ὼ σπηλαίοις Ζιι12. 615.516. 80. 

6181. 

σπήλυγξ. 
610θ.526. 

οἰκεῖ ὁ αἰγωλιὸς πέτρας ἢ σπήλυγγας Ζμι11. 

σπίζα (ΟἹ πίζαι, ἔσπιζα), ἂς ϑοοθηῦα 1ὸ0 Ῥαγ 408. τε- 
[ουθων ἰηίον ταὶ σκωληκοφάγα- αἱ σπίζαι τῷ θέρες ἐν τοῖς 

ἀλεεινοῖς. τῷ δὲ χειμῶνος ἐν τοῖς ψυχροῖς Ζιθ8. 592}171. 
11. 618 }8. ἴνγξ. κύανος μικρῷ μείζων σπίζης" σπιζίτης, 
ἄνθος ἐστὶν ὅσον σπίζα" ὀρόσπιζος σπίζη ὃ ὅμοιος ἢ τὸ μέ- 
γεθος παραπλήσιος Ζιβ13. 504 218. (21.617 526. 63. 593 



σπιζίας 

519, 38, 36. Υ] σπίζαι, σπιζίαι Βκ Ζιι86. 620 320. (ρίῃ- 
βοὴ Ο 1648. 51 δ88, 1461. ΕὙΏρΡΊ116 οδοἰϊθὺβ Καὶ 474. 
88.119, 64. ΕὙΪΏΡΊ]4, 864 Βρθοῖθβ ἀθῇ ποὺ ροίοβῃ δὲ. Οὐ. 
618. ΑΖΙΙ 108, 101 οἱ 94λ.) 

σπιζίας (Υ1 σπηζίας, στιγξίας, σπίζαι). τοίδγίαν ἱπῦον τὸς 
γᾶμψωνυχας, σαρκοφάγυς" ὃ τε φαβοτύπος ἢ ὁ σπιζίας, 
ἱέρακες ἄμφω, διαφέρυσι τὸ μέγεθος πολὺ ἀλλήλων" ἄλλοι 
ὁὲ πέρκοι ᾧὶ σπιζίαι Ζιθ8. 592 "2. ι86. 620 320. (δβἰϊπκχίδβ 
ΤΒοῖηδα, {γι ρΊ Π]αγῖ8 ΟΔΖαθ. 51 686, 11 461. Εδ]00 πῖβὰβ 

σε. 8ι. Καὶ 864, 4. 80 101, 20. ΑΖΙΙ 94, 81λ 
σπιζίτης. αἰγιθαλῶν εἶδος, ὁ σπιζίτης μέγιστος, ἔστι γὰρ 

ὅσον σπίζα Ζιθ8. 592 519. (βρίζαμίοβ Ὑποπῖδο οὗ 51 588. 
Ῥαγὺβ πιδῖου δι. Καὶ 865, 10. ϑδὺυ 116, δὅ. ΑΖΙ 84, 88. 

Ῥαγὰβ τωδῖοῦ νοὶ δἵογ Ογ.) 
σπιθαμή. σκέλη μείζω σπιθαμῆς Ζιθ28. 6067. τὰ ὦτα 

αἴγες ἔχυσι σπιθαμὴς Ζιθ28. 606 514. σῶμα ὀνοῖν σπιθα- 
μαὶν Πεβ8. 1802 588. διάστημα πέντε πήχεων ᾧ σπιθαμῆς 
Ζιθ80. 6071 584. 

σπιθαμιαῖον Πη4. 13206540. κέρατα τῷ μεγέθει σπιθα- 
μιαῖα ἢ μικρῷ μείζω Ζιιάδ. 680.588. χρυσίον τὸ μέγεθος 30 
σπιθαμιαῖον θ41. 8838 "21. 248. 1524 84. 

σπίλος. κατά τινας τῆς γῆς σπίλυς κϑ8. 392 580. 
σπιλωδεις τόποι Ζιεὶ ὅ. 548 52. 
σπινθήρ. ὁ αὐτὸς τόπος τῷ μορίων ἢ παντός, οἷον πυρὸς ὼ 

σπινθῆρος Φγδ. 205512., 22, ΟαἹ. 270 34. 
σπίνος. ὁ καλύΐμενος σπίνος, ἐξ δ΄ φασὶ πῦρ ἀνάπτεσθαι θ88. 

882 029. 41. 838 824. οΥ 5 ΤΒΘΟΡὮΓ ΙΝ 550. Π 

σπλάγχνον (ΡΠ ρρβοα ὕλη 89). τὰ σπλαγχνα (τὰ καλε- 
μενα σπλάγχνα, τὰ περὶ τὰ σπλάγχνα αν15. 4718 "14. 
Ζμὸι. 610 322) μέρη ἐστίν Ζγβι. 1842. τῇ μὲν ὁμοιο- 80 
μερὴ τὴ δ᾽ ἀνομοιομερὴ" διαιρεῖται εἰς ὁμοιομερὴ τῶν ἀλ- 
λων σπλάγχνων ἕκαστον" τὰ ἀνομοιομερὴ ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν 
ἐνδέχεται συνεστάναι, ἢ ἐκ πλειόνων ἡ ἑνός, οἷον ἔνια τῶν 
σπλαίΐγχνων- αὐτοῖς μὲν ὁμοίαν ἔχυσι τὴν τῷ σώματος 
φύσιν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἀνομοίαν Ζμβ!1. 641 "8,82, 646 "82. 86 
Ὑ010. 6188. μὸ10. 888517. ὁ παάντως ἔχον σπλάγχνον 
μδ1ιῶ. 39029. ἡ τῶν σπλάγχνων φύσις, σῶμα, μορῷή, 
σχῆμα Ζ2μδδ. 618.81. γΥ10. 6718 "2. β1. 6418. ΖΙΒΙ1. 
508 516. ἄεβοῦ Ζμγῖ. πῶς διαφέρει τῆς σαρκός ΖμΎ18. 
614 54. --- ϑπυπιογδηίας καρὸΐα, νεφροί, ἧπαρ, πλεύ- 40 
μων, σπλήν Ζμγ4. θ671}1-12. τῶν ἀναίμων ἐδὲν ἔχει 
σπλάγχνον: σπλάγχνον δὲν ἔχει τῶν μαλακίων, ἀλλ᾽ ἣν 
καλῶσι μύτιν, οἵ σπλάγχνον δ᾽ ὑκ ἔχει ἀναλογῦν Ζιδ 8. 
521 08. 1. 582 Ὁ7. Ζμγ4. θ65.380. δδ. 618 528 (ΓΕ 290, 

18. Πϑηγ68 818). Ζιδ1. 524514. [815. 1581 "7. τὰ ἔναιμα «5 
πάντα σπλάγχνα ἔχει τὰ ἔσωθεν Ζιδϑ. 5212. οἴ ΖΜμγΎ18. 
814 44. πςϑ8. 885 088. ἔχυσιν ἔνια τῶν ζῴων πάντα τὸν 
ἀριθμὸν αὐτιῶν. ἔνια δ᾽ ὁ πάντα" πάντα τὰ ἔναιμα δύο τὰ 
σπλάγχνα ταῦτα μόνον ἔχει (καρδίαν, ἧπαρ)" ὅσα δ᾽ ἀνα- 
πνεὶ ὦ πνεύμονα τρίτον ΖμγΎ 12. 678 "12, 7. 670 529. ἀϊδὺ 60 
τὰ περὶ τὴν καρδίαν. ἰἱ 6 καρδία, πλεύμων Ζμβϑ. 655 "1. 
γ9. 672 818 οἱ τὸ κατω τῷ ὑποζώματος ἱ 6 ἧπαρ, σπλήν, 
νεφροί ΖμγΊ. 6108,12. δοκεῖ τῶν σπλάγχνων τὰ μὲν 
μονοφυὴ (ταρδία, πλεύμων) τὰ δὲ διφυὴ (νεφροί), φανείη 
ἂν ἐπαμφοτερίζειν τύτοις τὸ ἥπαρ ἢ ὁ σπλήν" ἔστι δὲ πάντα 5 
διφυᾶ, διαὶ τίν᾽ αἰτίαν ΖμΎΤ. 669}18,18, 670 58, 7. πάντα 
τὰ σπλαΐγχνα ἐν ὑμένι ἐστίν ΖμΎ11. 618 Ρά. Ζιγ18. 519 
438. τίνος ἕνεκέν ἐστιν ἕκαστον Ζμγ!0. 618."82. δό. 6718 
485. γέγονε δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τοῖς ἐντὸς πέρασι τῶν φλε- 
βῶν: ἔστι δὲ σπλάγχνα τὰ κάτω τῇ ὑποζώματος κοινὴ μὲν 80 
πάντα τῶν φλεβῶν χάριν" τύτων τῶν σπλάγχνων ἡ φύσις 

698 σπλήν 

- ᾿ ᾿ « , »» . , 
οἷον ἦλοι πρὸς τὸ σῶμα προσλαμβανυσιν αὐτήν" τὴν φύσιν 
ἔχει κοινωνῶσαν ταῖς φλεψί, ᾧὶ τὰ μὲν τῶν φλεβῶν χάριν, 
τὰ «δ᾽ ὑκ ἄνευ φλεβῶν ἐστίν ΖμΎ10. 618 588. 17. 6710 38, 
18.18. 614 37. οἵ Ζιγβ. 518 322. αἱματικα ἐστι τὴν μορ- 
φήν, τῶν αἱματικῶν ἐστὶν ἴδια Ζμβ1. 6418 (οὖ ὙΒυγοῖ 
286). Ὑ10. 618 "2. 4. 665 Ρ5. συνέστηκεν αὐτῶν ἕκαστον 
ἐξ αἱματικὴς ὕλης" (ἰκμὰς αἱματικν) ἐξ ἧς συνισταμένης 
αὶ πηγνυμένης γίνεσθαι τὸ σῶμα τῶν σπλάγχνων: ἐξ ὅ 
(τὸ αἵματος) συνέστηκεν ἡ τῶν σπλάγχνων φύσις Ζμγά. 
8656. 10. 673 "2. ὃ δ. 018 .381. ὑπερβολὴ αἱματῶδες ἢ 
τῶν σπλάγχνων ἕκαστόν ἐστιν ἔτι νέων ὄντων Ζμβθ. 651 "51. 
οὗ γ4. 6657. μεταβάλλει τὰς χρόας Ζμββ. 651 "26. τὰ 
περὶ τὰ σπλάγχνα μόρια Ζμγ1. 610 }81. --- σπλάγχνων 
διαφοραί. νεφροί, σπλάγχνον πυκνόν, δυτωδέστατον, τῶν 
σπλάγχνων μάλιστα ἔχυσι πιμελήν ΖμΎϑ. 612.310, 2, 6711 
"28, ΖΙΎ11. 820 "28. ὁ πνεύμων ἐναιμέτατον,͵ τῶν ἄλλων 
ἡ καρθία μόνον ἔχει αἷμα αν1δ. 418 314. Ζια17. 496}7. 
τότυ τῷ σπλαάγχνυ (ἥπατος) περίττωμα (χολή) Ζμὸ 2. 
811 Ὁ2, ὅ. οἵ ΖΙΎΙΤ. 520216. στενὰ ἢ μακρὰ τὰ σπλάγχνα 
τῶν ὄφεων ΖΙβ11. 608 516. μεγάλα ἀ αἱματώδη ἔχει τὰ 
τῶν σελαχῶν ἔμβρυα Ζιζ 10. ὅ66 "16. μεγάλα, μικρά, 
πάμπαν μικρα,, τίσιν Ζιγι6. 52054, 2. Ζμδὶι. 6716 Ῥδ. ἤδη 
φανερὰ ἴῃ ἔεια Ζιζ8. 561 Ῥ2. σπλάγχνων πάθη Ζμγά. 661 
482, 08-12. ἰῃνθσβίο ὙΥἱβοθγυτω Ζια 17. 496}19. β11. 507 
422, Ζγδ4. 111 39. --- χωριζομένων τῶν σπλαγχνων ποι- 
εἶται κίνησιν, οἷον ἢ αἱ χελῶναι τῆς καρδίας ἀφηρημένης 
ζῶ. 468014. τοῖς ἰχθυσιν ἐν τοῖς ὑπτίοις ἡ γαστὴρ ὼ τὰ 
σπλάγχνα" ἐλέφας τὰ σπλάγχνα παραπλήσια ἔχει τοῖς 
ὑείοις ΖΙβ18. 604 16. 11. 801 587. Ποιμοογῖο! δβϑαύθηϊία 
Ζμγ4. 6688 481. --- (καλῶσιν αὐτὸν τὸν μυελὸν τὸν ἐν τοῖς 
δένὸροις) ἄλλοι σπλάγχνα φτα 4. 819 3584. οΓ Μογαῦ ΝΙο 
Ῥδῖηδβο 75 θη. 

σπλήν. ἀπὸ τῷ ἐπισπᾶν ἢ σπλὴν εἴρηται ῬΙΟῸΪ ἱποάϊτα Βδπι 
αϑ. 292, 48. τοξογίαν ἰπίο τὰ σπλαγχνα Ζμγῖ. 669}16. 
συνήρτηται τῇ κάτω κοιλίᾳ κατὰ τὸ ἐπίπλοον Ζια171. 496 
520. κεῖται ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ὁμοίως ἐν ἅπασι τοῖς ἔχυσι 
κατὰ φύσιν ἡ μὴ τερατωδῶς" ἤδη γὰρ ὦπται μετηλλα- 
χότα τὴν τάξιν ἕν τισι τῶν τετραπόδων Ζια11. 496}171. 
βι1. 801519. ΖμγΊ. 6170512. Ζγδά. 171 39. συνήρτηται 
τῇ μεγώλη φλεβὶ μόνον- τείνει γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς φλὲψ εἰς 
τὸν σπλῆνα Ζια11. 496 88. οΓ γὙ2. 511 Ρ29, 512 11, Ρ29, 
5186. 4. 6144, 9. ΖμγΊ. 6710 815. τὸ ἥπαρ ἔχει ὥσπερ 
ἀντίζυγον ἐν τοῖς μάλιστ᾽ ἀπηχριβωμένοις τὸν σπλῆνα" 
φανείη ἀν ἐπαμφοτερίζειν (μονοφυής. διφυής)" ἐν τοῖς ἐξ 
ἀνάγκης ἔχυσι σπλῆνα δόξειεν ἂν οἷον νόθον εἶναι ἧπαρ ὃ 
σπλήν" ἡ τῷ σπληνὸς φύσις, ὥστ᾽ ἀναγκαῖον μέν πως, μὴ 
λίαν δ᾽ εἶναι πᾶσι τοῖς ζῴοις Ζμγά. 666 528. 1. 669}16, 
26, 28, 61051. βοηθεῖ πρὸς τὴν πέψιν τῆς τροφῆς" ἀντισπᾷ 
ἐκ τῆς κοιλίας τὰς ἰκμάδας τὰς περιττευύσας, ᾿ δύναται 
συμπέττειν αἱματωδὴς ὧν" ἂν ἢ ὀλιγόθερμος, νοσακερὰ 
γίνεται πλήρη τροφῆς Ζμγ7. 610 320,}ά, 7. οΡ πθδ. 890 
411. παθη Ζμγά. 6616. οἵ ΡΙαι Τίμα 12 Ο. ΘΔ θὴ 1 182. 
-- σπλῆνα τὰ πλεῖστα ἔχει ὅσαπερ ἢ αἷμα Ζιβι5. 806 
412. καρδίαν ἐθὲν ποΐποτε ἐγένετο ζιῇῆον ὑκ ἔχον, σπλῆνα 
δ᾽ ὑκ ἔχον, ἢ δύο ἔχον Ζγὸ 4. 111 38, 118.358. στρογγύλον 
ἔχει τὰ κερατοφόρα νὰ διχαλί" τὰ πολυσχιὸὴ πάντα μα- 
κρόν, τὰ μώνυχα μεταξὺ τύτων ἢ ΙΝ τὴ μὲν γὰρ 
πλατὺν ἔχει τῇ δὲ στενόν Ζμγ1 2. 618 "82, 674 41 (οἵ Θατὶς 
Απᾶὶ ἀδγ Ηδυββϑευροιμίογο 10). τὴν ὄψιν ἐστὶν ὁ τῷ ἀν- 
θρώπυ σπλὴν στενὸς ἢ μακρός, ὅμοιος τῷ ὑείῳ Ζια!1. 496 
Β21, οὗ Ζμγ12. 674 82 οἱ Ηΐίρροον δὰ 1τἰτ6 1 286. ἐλέ- 
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φας ἔχει τὸν σπλῆνα ἐλάττω ἢ κατὰ λόγον, βὰς διὰ μέ- 
γεθος εὐαυξέστερον κατὰ μῆκος. Ζιβι 7. 508 82 Αὐϑ. Ζμγι ῶ. 

018 "84. σπλὴν ὑγρὸς ἐν τοῖς κύστιν ,ἔχϑσι καὶ Κι, πλεύμονα 
ἔναιμον Ζμγῖ. θ670518. ἐν τοῖς τετράποσι ὃ, ψοτόκοις ὁ 

σπλὴν μικρὸς ἢ στιφρὸς ἢ νεφρωδης, διὰ τίν᾽ αἰτίαν Ζμγ. 
6710"14. Ζιβιο. 5606 "14- 18. ὄφεις ἔχυσιν αὐτὸν μικρὸν ὼὰ 
στρογγύλον ὥσπερ ἢ οἱ σαῦροι Ζιβιι. 608 380 Αὐν. τὰς 
ἀμίας ἔχειν σπλῆνα ἰσομύίκη τῷ ἐντέρῳ 291. 1528 586. 
χαμαιλέων ὑδαμᾷ ἔχει φανερόν. ᾿αἰγοκέφαλος ὅλως ὑκ ἔχει 
Ζιβιι. 508 Ρ27. 15. 50θ517. (ΡἈΠίρρβοη ὕλη 42. Εἰ 298, 
41. Μ 452.) 

σπληνιᾶν: πολλοῖς αἱ κοιλίαι σκληραὶ γίνονται σπληνιῶσιν 
Ζμγ1. 610 09. αἱ ὑλαὶ μέλαιναι τῶν σπληνιώντων πθῦ. 
890.810. 

σπληνῖτις, φλέψ ἄδβοῦ Ζιγῶ. 1286, 29. οὗ ΑΥ 11 [80 ΙΥ͂ 
οὐ ΥἹ. 

σπογγεύς. οἱ σπογγεῖς κατακολυμβῶσιν Ζιι81.620}84, δια- 
τέμνονται τὰ ὦτα Ε τὰς μυκτῆρας πλβῦ. 960 Ι21. 

σπογγιά. (σὰρξ) ἀραιοτέρα, γινομένη μᾶλλον δύναται δέχε- 
σθαι ὑγρὸν ὥσπερ σπογγιὼ [ πλζϑ. 9606 37. ἡ μεγίστη σπογ- 

γιά Ζι14. 616 324. 
σπόγγος. ἴπ Θογροσα βροηρίδο ἀἶβὲ : πόροι κενοί, οἱ ἀλλοι" 

τὰ κοῖλα Ζιειθ. 248 581, 549 8]. ι14.610.580 (εἴ ΡΙας 
Τὰ 100). τὰ κάτω. ΟΡΡ ἄνωθεν. ὑμὴν περὶ τὰ κάτω, αἱ 

ἥΐζαι, αἱ θαλάμαι Ζιε16. 6491, δ48 82, 18,"»28 Δυδ. 
γίνονται ἐν ταῖς σήραγξι τῶν πετρῶν" ἡ πρόσφυσις ποία" 
τὴν τροφὴν πῶ δέχεται Ζιε10. 648 528, 580 Αὐδ, ὅ Αυ, 
549 81, 8. ἀπλυτοι ὄντες ὺ ζῶντες, ἰδεῖν μέν εἰσι μέλανες" 
ἐὰν ἀπορραγὴῆ. φύεται πάλιν ἐκ τὸ καταλοίπυ ὼ ἀναπλη- 
ρῶται Ζιε16. ὅ48"18, 80, ὅ49511. δοκεῖ ἔ ἔχειν τινα αἴσθη- 80 
σιν" σημεῖον δὲ ὅ ὅτι χαλεπώτερον ἀποσπᾶται, ἂν μὴ γένηται 
λαθραίως ἡ κίνησις, ὡς φασιν’ εἰσὶ δέ τινες, οἱ περὶ τύτυ 
ἀμφισβητῦσν, ὥσπερ οἱ ἐν Τορωνη Ζιαὶ. 481 }9 (οὔ )1οῦζ 
Β6Β0] ἴῃ Πίρροον 1.328). ε10. 548 Ὁ10, 14. οἵ οβα 110 
ογὰ 209. τὰ τήθυα ζωτικώτερα τῶν σπόγγων Ζμδῦ. 681 
411. τὸ πνεῦμα ὸ ὁ χειμὼν σκληρύνει, ὼ ἀφαιρεῖται τὴν 

αὔξησιν: δεῖ ὁὲ μηδ᾽ ἀλέαν εἶναι σφόδρα" σήπεται γάρ 
Ζιε16. 548 "22, " παντελῶς ἔοικε τοῖς φυτοῖς, πάμπαν 
ἔχει φυτῦ δύναμιν Ζιθι. 888 "20. Ζμδδ. 681511) 6616.--- 
τρέφει ἐν ἑαυτῷ ζῷα" τῶν σπόγγιυν ἐν ταῖς ϑαλάμαις Ὑἱ- 40 
νονται πινοφύλακες " τὰ ἰχθύδια τὰ πετραῖα κατεσθίει τὰς 
ῥίζας τὰς ὑπολοίπυς Ζιει6. δ48 010 ὅ, 16, 328 Αὐῦ. --- δθο- 
δταρ ῖοα,, ὅλως οἱ ἐν τοῖς βαάθεσι ΟΣ εὐδιεινοῖς μαλακώτατοί 
εἰσιν" οἱ ἐν Ἑλλησπόντῳ τραχεῖς εἰσὶ ὦ πυκνοί" οἵ τ᾽ ἐπέ- 
κεινα Μαλέας καὶ ὺ οἱ ἐντὸς . διαφέρυσι μαλακότητι ὼ σχλη- 

ρότητι" οἱ πρὸς ταῖς ἀκταῖς εἰσὶ κάλλιστοι, ἄν ὦσιν ἀγχι- 
βαθεῖς Ζιει 6. 548 }21, 24, 25, 28. (ϑἔέοπριβ ὙΒοηδ6, Βροῦ- 
ἰα ἀαζΖαθ ϑ'ϑα]ρ. ϑροπρία οἰ οῖμΑ}}8 Ο 11 8232. 5. δοῖοῦ; 
ΡὮγ8 Π| 59-671. Καὶ 408. 80. ΟΥ. Εἰτθον Εγάϊκυπᾶο ΧΙΝ 1199. 
[ον βομη ΖΟΟΪ ἀ68 Ταϊιιυὰ 842, ΚαΖμ 185, 40. Κα4Ζι10, 
ῶ5. Ε 810, 44. [6η2 Βοῦ ἃ αγ ἃ Βδπὶ 752, 4. Μ 167, 
169. ΑἍΖΙΙ1182, 24. ϑροπρίδ δαοίογι Ὁ 86 δοβινας ἀϊε 
ϑροπρίϑῃ ἃ δάγίδὶ Μθϑγβϑ Ρ 2. 5 τῶν σπόγγων τρία γένη. 
1. ὁ μανάς. μέγιστοι “ίνονται ἣὼ πλεῖστοι περὶ Λυκίαν Ζιε160. 

548 382, "19. (Δοτὶ ϑροηρίβ Θαυΐῃδ Βομαναι 112, 20, 
28.) -- 2. ὁ δὲ πυκνός" ἀσθενέστεροι δ᾽ εἰσὶν τῶν μανῶν 
διὰ τὸ τὴν πρόσφυσιν εἶναι κατ᾽ ἔλαττον: μαλακώτατοι" 
οἱ σκληροὶ σφόδρα ᾧ τραχεῖς τράγοι καλᾶνται Ζιε10. 548 
582,09, 20, 4. ((οτῦ ϑροηρίδ προ]  βδίτηδ, τράγοι ἴοτι Η:ν- 

" οἰηΐα ὑγρῖοα ϑομηάδ ᾿ 3,38, 82. )- 8. τρίτος, ὃν καλῶσιν 
᾿Αχίλλειον, λεπτότατος ὼ πυκότώτοε" κα κὴ ἰσχυρότατος" σπα- 

σπυδαζειν 

νιώτατος " στιφρότεροι τῶν πυκνῶν" ἕν ὑπὸ τὰ κράνη αὶ τὰς 
κνημῖδας ὑποτιθέασι ἢ ἧττον ἡ πληγὴ ψοφεῖ Ζιε1 8. δ48 
482, 58, 230, 2 Αὐθ. (μόνγβομῃ, ἰδ1ὰ 844. ϑροπρία Ζιιιοοῦα 
ϑοβιίαι Ρ3, 28.) --- 4. ἔστι δ᾽ ἄλλο γένος ὃ καλῶσιν ἀπλυ- 
σίας ν βαρτὰ ρ 171 26. --- βρουρίδα αυδπηλ πὶ Βαθοδοὶ 

οὐ 4υλ]θπι, ἀϑὰπὶ ἴῃ τηραϊοῖηα Ζι 44. 680 "1. ὁ σπξγγος 
πιεστόν, ἐχ ἑλκτόν μὸϑ. 3867, 11,528. ὅκ ἔχει ψόφιν 
Ψβ8Β. 4196. ν]}»2. οἱ κολυμβηταὶ σπογγυς περὶ τὰ ὦτα 
καταόϑνται πλβϑ8. 960 ν16. περιθέμενον τὸς σπόγγυς ὶὶ τὰς 
ἐγκεντρίδας ἀναδραμεῖν εἰς τὸς τοίχυς τὸν Εὐρύβατοων 18. 
1488518, 80. ὁ σπόγγος ἐπισπᾷ τὶν ὑγρότητα, ἐκθλίψαι 
τὸ ὑγρὸν ἐκ τῶν σπόγγων πβ25. 868081. κεϑ. 938 090, 
οὔ μα18. 850 ΠΩ 

σπογγώδης ἡ ἡ τῆς γλώττης σάρξ πΎ81. 815 22. 
ι6 σποδιὸν χρῶμα Ε21ι. 1621 218. 

σποδοειδὴς τὸ χρῶμα, τὴν χρόαν Ζιι22. 611 "4, 8. 63.592 
υθ, ὅ98818.. τῶν γυπῶν ὁ μὲν ἐκλευκότερος, ὁ ὁὲ σποδο- 
ειδέστερος Ζιθ8. 592 "8. 

σπονδή. σπονδὰς ποιεῖσθαι τοῖς θεοῖς 192. 1512 Ὁ16. 
30 σπονδύλη οἱ σφονδύλη (1,00 ῬΆτγγα 118. οὗ Ῥτοὶ 126). 

αἱ σπονδύλαι σὶ σφονδύλαι) τοξογυμίασ ἰηΐον τὰ ἔντομα, 
πολὺν χρόνον ὁ συνδυασμός Ζιεδ. 542510. σταφυλῖνύς ἐ ἔστιν 

ἡλίκον σφονδυλη, γλαῦκες θηρεύνσι σφονδύλας Ζιθ24. 804 
θ19. ι84. 619 "22. (ϑροπά!]α, ἔοπά!!6 Τ βοπιδθ, βοαγαθδθυθ, 
γογί! 61} (ἀΖᾶο, βρβοπάν]δ ϑ0 8110. Οτν]οῖδὶρα Μουϊειΐ 
{μοδῖνῦ ἐπβθούοσαμη 194. [ψᾶγνὰ ϑοδγα δαὶ 6] Ο]οηΐμδα νεὶ 
8ἰ1}}}}8 Φοηϑύομ ᾿ἰδὲ ἰηβθοῦ 18ὅ. δι νπδηκίθα ὙΒογοίγορα 
ὅ51. ϑροπάγ]6 ΟΠ] 180. 51.275. Οάγαῦυ8, σϑηυβ 81. (τ. 
ΚΟΘΑΙ, 4. ἴῃ ἰησογὶ γα] δὰ 287, ὅ7. ΑΖΙ1171. 48. οἴ Κρ 
1518 1837. 169.) 

σπὸ νδυλος γ6] σφόνδυλος (οἴ μβηρκ ὅ680] δὰ Ζμ "10, 
88), νογίθῦτα. σύγκειται ἡ ῥάχις ἐκ σφονδύλων πάσης τῆς 
ῥάχεως διηρημένης κατὰ τὸς σφονδύλως Ζιγτ. 516 311. κα 
διαίρεσις τῶν σπονδύλων Ζμβθ. 6051 084. 9.654}16. οἵ Οτ- 
ὈὼῺ8 ΙΥ 586. πάντες τετρημένοι ΖιγΥ1. 516 .812. --- νογῖθ- 

Ὀτγδ6 φογνίοῖβ. εὔκαμπτοι ὼ χονδρωδεις Ζμϑι1ι. 693". 
σφόνδυλος ἢ ἣ ἡ κεφαλὴ (ἐλάφι) προσπέφυκεν, ὁ ὕστατος 
τῷ τραχήλυ, οἱ ἔσχατοι Ζιβιδ. 506.328. γ8. 518 516, 35. 
1. 516 514. τοῖς μὲν ἄλλοις ἐστὶ καμπτὸς ὺ σφονδύλες 

ἔχων, οἱ δὲ λύκοι ᾧ λέοντες μονόστον τὸν αὐχένα ἔχυσν 
Ζμδιο. 686.321. οὗ Ζιβι. 491016. --- ψογίθοσϑ ἔβοτς 
οἶδ, Θἀοινίηῖ8. ἕκαστος ὁ σφόνδυλος, ὁ ὑπὲρ τῶν νεφρῶν 
σφόνδυλος Ζιγ8. 518580. 

Σποράδες (νῆσοι) κϑ. 898 "14. 
4“- σποράδην διαχεόμενον τὸ πνεῦμα μγ1. 8705. τὰ λεγί- 

μενα σποράδην συλλέγειν ΠαΙ]. 1259 84. 
σποραδικός. καὶ Ὁ τῶν ἀγελαίων Ε τῶν μοναδικῶν (ζῳων) τὰ 

μὲν πολιτικὰ τὰ δὲ σποραδικά ἐττιν Ζιαὶ. 488 48. σπορα- 

δικὰ θηρία, γὴ ἀγελαῖα Πα8. 1256 "28. 
80 σποράς. σποραδες, σΤω τὸ ἀρχαῖον ᾧκυν Πα2. 1252 Ὁ38. ἡ 

ἑτέρα κορύδαλος ὠγελαία ᾧὶ ἃ σπορᾶς Ζιιδδ. 617 521. σπό- 
ράδες ἀστέρες μαῖ. 844 418. 8. 846 320, 82 (Ἰάδ]εγῚὶ 898). 

σπόρος. διεφθάρθαι τὸς σπόρυς (Υ1, πόρας ΒΚ) Ζγββ. 141 
480 Αὐδ. οὗ αθ. 1718 818 ν]. 

δσπυδάζειν, ορρ παίζειν Ἡκθ. 11716}88. ΟΡ εἰρωνεύεσθαι 
Ρβ᾽ Ὡ. 1379}81. --- σπυδαζειν περὶ τιμήν, περὶ χρήματα 

περὶ μεγάλα Δ] Ἠηδ. 1148.380, 82. δ1. 1119 080. 6.1138 
"2.8. 112651δ. ηεγό. 1282 θ5, ἐσπυδάκασι, ἐσπυδακὼς 
περί τι Ηι8. 1168 918. ηεγά. 1282 85. ἔνιοι τῶν περὶ τὰς 
χορείας σπυδαζόντων Ζιηϊ. 581 525. σπυδαζ εἰν περὶ τιμῆς 
ἡεγδ. 1282 10. σπυδαζει τις πράττειν τι, ἔχειν τι δίτω ΗΙ8. 
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σπυδαῖος στάσιμος 601 

σταγων. μεταβάλλεται εἰς σταγόνας ἡ ἀτμίς φτβι. 822 922. 
σταδιεύειν. ἥλιος τὸς ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι δύσεως δρόμος 

σταδιεύων ἢ 18. 1416 528. 
στάδιον Οα1]. 281 521. ἐν τῷ σταδίῳ ἀπὸ τῶν ἀθλοθετῶν 

ἐπὶ τὸ πέρας Ηα 3. 1095 δ1. ἐν τῷ σταδίῳ κινεῖσθαι ἐξ 

ἐναντίας ζ 9.389 088. πλοῖον δυοῖν σταδίοιν Πη4. 1820 
441. περὶ τριακόσια στάδια μαι8. 8351. 814, 

σταάζειν. τήκεται ὁ λίθος ὁ τυρίμαχος ὥστε στάζειν ὸ, ῥέν 
μδ6. 8388 "5. ῥέον ἀλλ᾽ ὁ στάζον προέρχεται ἐν ταύταις 

(ταῖς θριξὶ) τὸ ὑγρόν Ζγεῦ. 182 082. ὁ χυμὸς ὁ στάζων 

1168 528. Ζιε! δ. 541 526. ρ1. 1420 518. σπυδαστέον ὅ ὅπως 
ὁρισθῶτι καλῶς Ηα 7. 1098 "5. --- τὰς παιδιὰς εἶναι δεῖ 
μιμήσεις τῶν ὕστερον σπυδαζομένων Πη11. 1886 "84. αἱ 
ἐσπυδασμέναι παιδιαὶ Ῥα11. 1871 "δ. σπυδαζεσθαι ἀλλ᾽ ὁ 
καταφρονεῖσθαι Ρβ 8. 1880 326. ἡ κωμῳδία διαὶ τὸ μὴ Ὅ5 
σπυδάζ εσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν ποῦ. 1449 "1. βίοι τῶν ἀναγ- 
καίων χάριν σπυδαζόμενοι ηα4. 1215 521. ---- σπυδαστόν, 
ὉΡΡ φευκτόν. Ηθι6. 1168 525. 

σπυδαῖος. τῷ ἀρετὴν ἔχειν σπυδαῖος λέγεται Κὶ 8. 10 "8. 
ἡμαὶ. 1181 828. ΗΙ4.1166.818. οὗ Ηε4. 11806. Πγ4. τὸ 

1216 084. η2. 1824 3218. 13. 1382 522. τεϑ. 1812. 838. 

1490}8. ἰδιον τῷ σπυδαίν τὸ κατὰ προαίρεσιν Ῥαϑ. 1861 
521, ΟΡρ φαῦλος Ηβ4. 1106 580. Ὑ8.1118526. Κῦ. 4 
420. 10. 12 "18, 18 2: δΥΏ ἐπαινετός Ηη2. 1145 }9. 88. 

1490540. τὰ καλὰ ὼ σπυδαῖα πράττειν Ηκθ. 1116}8. 

ΞγῈ ἐπιεικής γ ἢν οὖ αυοτηοῦο ἀἰδυϊπριδηίαν, σπυδαῖος οἴ 

ἐπιεικκυς οὗ ΨᾺ] Ροοῖ ΠΠ| 7. σπυδαῖος, Βγῃ ἀγαθός Πγ4.1216 
517. 18. 1288 "7,1, 22. 16. 1287}12.η18.1882589. Ρβθ. 
1881 Ρ7, οἵ 28. 18399.2, 4. (δα 886 06 ορροπυπίυς οἱ 

ις σταθηρός. 

σταθμη. 

ἐχ τῆς ̓ ἀμπέλυ ῴταϑ. 818 58ὅ. τὸ κόμι τὸ θερμὲν προέρ- 
χεται ἐν τῷ στάζεσθαι φτβϑ. 829."16. 

σταθεύειν. τῶν σηπιῶν τὰ σαρκία σταθεύσαντες ἕνεκα τῆς 
ὀσμῆς Ζιδ8. 584 524. 

.“- ΩΝ “ ν , σταθηρὰᾶς ἢ συνεχῶς τροφὴς δεῖται τὸ φυτὸν 
φταξ. 817 28. 

τὰ βίᾳ ῥιπτώμενα ἄνω κατὰ σταθμην πάλιν φέ- 
ρεται εἰς ταῦτά Οβ!ιά. 296 024. εἰς μέσον τῶν τριῶν αἰσθη- 
τηρίων συνήγαγεν, ἡ φύσις τὰς μυκτῆρας, οἷον ἐπὶ στάθμην 

πολλοί, νοϊαϊ! Πγ11. 1281 δι, 10, 11.) σπυδαῖοι τὴν ψυχήν 2ο θεῖσα μίαν ἐπὶ τὴν τὴς ἀναπνοὴς κίνησιν Ζμβ10. 657.510. 
ΠῚ} 8. 1286 "8, ἔργον ἐστὶ σπυδαῖον εἶναι Ηβϑ9. 1109524. 
μέτρον ἑκάστῳ ἡ ἀρετὴ ὼ ὁ σπαδαῖος Ηι4. 1166 818. γθ. 

1118 582. κθ. 1116 20. τὸ σπυδαῖον ἱ ᾳ τὸ ἀγαθόν ΗΕ11. 
11836}8. 14. 1187 4, ὅ. -- ποῖϊο τῶ σπυδαίν ἀοαὰθ ἰδὲβ 
Ρϑίθὲ 80 ποιίο τῆς ἀρετῆς. τέλος σπυδαῖον Μδιθ. 1021 25 
524, προαίρεσις σπυδαία Ἦζ 2. 1189 "2 5. ἕξις σπυδαία, 
φαύλη Ηη9. 1151 527. ἐνέργειαι σπυδαῖαι. σπυδαιότεραι 
Ηκθ. 1116}19, 1177 35. δυναμις σπυδαία Μθ9. 1081 36. 
πρᾶξις σπυδαία, φαύλη Κ5. 4316. ἔργον ἀρετῆς ζωὴ σπυ- 
δαία ηεβ1. 1219.521. τη]. 152 81. ἡδοναὶ σπυδαῖαι, φαῦλαι 20 
Ηη12. 11δ62}20,10. Αα84. 419. καὶ σπυδαῖον δοκεῖ ἡ 
ἡδονή Ἠη1δ. 1154 381, νομοθέτης σπυδαῖος Πβι2. 1218 
586. διά. 1297}88, η2. 1828 58. νόμοι σπσδαῖοι Πη2. 
1395 38. Ηη11. 1162 321. κΙ0. 1180 5835. πόλις, πολιτεία 

σταθμός. 1. βίδθυϊαπι. οἱ τῶν ἐλάφων σταθμοί ἄθϑος Ζιζ29. 
618 21. ιδ. 611 820. --- 2. βιαίθγθ, ροπάυδ. εἰ σταθμὸς 
πλεῖον ἑλκυση Πβ2. 1261 421. ἐν βαρει σταθμὸς ὡρισμένος 
τὸ μέτρον Μν:. 1081 987. νόμισμα τὸ πρῶτον ἁπλῶς ὄρι- 

σθὲν μεγέθει ὸ, σταθαῷ Παϑ. 1251 339. θύννος ὃ σταθμὸς 
ἦν τάλαντα ιε΄ Ζιθ80. 601 582. οἵ 20. 608 518, ἄγειν 
(ἔχειν) σταθμὸν ἐλάττω, πλείονα, τὸν αὐτόν κμδθ. 8388 "8. 
πκαδ. 921588. 238. 15180388. ἀπογίνεται ἀπὸ τῷ σταθαϑ, 
ὅσον ἕλκει ζῶσα (ὗς), τὸ ἕκτον μέρος εἰς τρίχας ὼ αἷμα 
Ζιθθ. 8962. σταθμῷ ἐλαφρότερα πεῖ. 881 520. τὸ μικρὸν 
ἀθὲν ἰσχύει. ἐν ξύλυ σταθμῷ ἡεη4. 1239."15. 

σταίς, σταῖς (ο0 Ῥαγ 88). σταὶς ἑλκτόν μὸϑ. 380"14. 

σταῖς, ἀἰδὶ μᾶζα πκα8. 921 028. 9. 927 088. 10. 929 86. 
28. 929018. οὗ δ21. 819.510. λζό. 966 .ᾺῈ 

σπηδαία Πα18. 1260}17. γ4. 1277 35. δ15. 1299582. δὲ σταλαγμός. σταλαγμὸς οἷνυ μυρίοις χοεῦσιν ὕδατος ὁ μί- 
τραγῳδία σπυδαία, φαύλη ποῦ. ,..449 Β17. σπυδαῖος κιθα- 
ριστής, σπυδαίν κιθαριστῷ τὸ εὖ κιθαρίζειν Ηαθ. 1098 389, 
12. σπυδαῖον ὑπόδημα γεβ1. 1219 322. --- σπυδαῖα, ορρ 
γελοῖα, μετὰ παιδιᾶς Ηκθ. 1117 38. πο. 1448 084, 87. 

τραγῳδία μίμησις πράξεως σπυδαίας ποθ. 1449 ὑ94 (οἴ 4“ 
ΒΘΓΏΔΥΒ ἀτυπάκύρε Ρ 146. ΝᾺ Ῥοοῖ μ 11). μιμῶνται 
οἱ μιμέμενοι πράττοντας, ἀνάγκη δὲ τύτες ἥ σπυδαίως ἢ ἥ 
φαύλως εἶναι ποῦ. 1448 82. --- σπὺ δαίως. τὸ τὴν ὑγίειαν 
ἔχον ἢ σπυδαίως διακείμενον σῶμα" ἵππος σπυδαίως δια- 

γνυται Γα]10. 828 827. πῶς ὁ σταλαγμὸς κατατρίβει τὸν 

λίθον Φθ8. 2538 "15, 18. πια28. 902 Β1. οἱ τῶν ὑδάτων στα- 
λαγμοὶ φαίνονται χρυσοειδεῖς, τὸ φωτὸς ἀνακλωμένυ χϑ. 
198515. σφῆκες ἐναφιᾶσι γόνον, ὅσον σταλαγμόν Ζιε28. 
5854 580, 565 Κ1. τὰ ὑπὸ τὲς σταλαγμὲς ἐδάφη χϑ. 198 
Δ11, κίονες πεπήγασιν ἀπό τινων σταλαγμῶν θ58. 834 "82. 

σταλτικός. τὸ θερμὸν ὅλως πεπτικόν ἐστι ὺ ξηραντικόν, τὸ 
δὲ ψυχρὸν σταλτικόν πκδι4. 981 439. {1} α88. 868 214. 

στασιάζ εἰν (οὗ στάσις 8). στασιαΐζειν ὼ φέρεσθαι ἐν τῷ 
κενῷ τὰς ἐσίας (θ6πιοοσ) δια τε τὴν ἀνομοιότητα ᾧ τὰς 
ἄλλας διαφοραῖς 202. 151418. στασιαίζειν ὁ ἀογ ΗΙ6. 1167 
484,14, οἱ μὲν πλείως στασιαζυσιν, ὁ δ᾽ εἷς ἀστασίαστος 
Πγ1δ. 1286 νι. σιυτηρία, τὴ πόλει τὸ στασιαΐζ εἰν τὺς βα- 

κείμενος 89. 1491 "40, 1492 85. 45 
σπυδαρχιᾶν Πεδ. 1808 481. 
σπυδαστικώτεροι ΡῬβι1. 1891 526. 
σπυὸν, σπσδὴς ὕ ὕπο (ϑορὰ Απὶ 228, οοἀᾷ ΒορἈ ταχυς) Ργ4. 

1415}20. ἐκ σπυδῆς ([ββεἰπαηΐον) θ86. 881515. μὴ συμ- 
πήγνυσθαι διὰ τὴν ἄνωθεν σπυδὴν τῆς ἐφελκύσεως τῷ ἡλίῳ 50 
φτβτ. 821582. --- σπυδαί, οοηΐ ἐπιμέλειαι, συντονίαι Ραὶ 1. 
1310512. περὶ δύο τύτων αἴ τε σπεδαὶ τυγχάνυσιν ὅσαι 

σιλεῖς ([μΔε64) Πβ9. 1271 ἀ26. προσκοπεῖν ἡ μὴ στασιάσωσιν 

αἱ πόλεις ρῶ. 1422 586. ἀσθενὶς τὸ στασιάζον Πεδ. 1805 
Ρ18. στασιάζειν πρὸς ἀλλύλυς, πρὸς τὴν πολιτείαν Πε8. 
1802 "7. δ. 1806.324. 0β1847}81. ρβ8. 1435 "15. στασι- 
ἀζειν περί τινος. «διά τι Πε2. 1802 482. 8. 1803 7. β7. 
1266 588. τίνες ἥκιστα στασιάζυσι ΠΕῚ. 1301 239. στα- 
σιάζει ἡ τῶν μοχθηρῶν ψυχή Ηἰι4. 1166819. 

στασιασμός 9β1849 48. 
στασιαστικῶς χρῆσθαι τοῖς ὀστρακισμοῖς ΠγΎ18. 1284 22. 

διαφθείρειν γέλωτι ΡΎ18. 1419 "8. στάσιμος. ὕδατα στάσιμα, ΟΡΡ ἑυτά (μβι. 858}Ρ19. πκΎ20. 
Σταβέλβιος οβι858 58. 988}21. στασιμωτέραν ποιεῖν τὴν κίνησιν Ζγαά. Τ11 380. 
Στάγειρα. ἐκ μὲν ᾿Αθηνῶν εἰς ἸΣτάγειρα, ἐκ δὲ Σταγείρων ο᾽᾽ λέξις στάσιμος Ηδ 8. 1128 514. τῶν ῥυθμῶν οἱ μὲν ἦθος 

εἰς ᾿Αθήνας 619. 1582 030,21. ἔχυσι στασιμώτερον, οἱ δὲ κινητικόν Πθ5.1840}9, τὸ ἡρωικὸν 

νυν. ται 

ὼ ὁ β'ος Ζιϑι. 689 "δ. πᾶσαν σπυδὴν ποιητέον ρΊ. 1420 
"16. ἡ περὶ τὰ τέκνα σπυδή ηδγ8. 1241 8. ἐθὲν λέγεται 
μετὰ σπυὺὸὴς ἀποδεικτικὴς Μλϑ8. 1078 422. ὑκ ἄξιον μετὰ ει 

σπυδὴς σκοπεῖν Μβ4. 1000519. ἐπαινεῖν μετὰ σπυδῆς, 
χωρὶς σπυδῆ; Ῥαϑ. 1860 529. τὴν τῶν ἐναντίων σπουδὴν 
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μέτρον στασιμώτατον ὼ ὀγκωδέστατον ποϑά4. 1459 "84. ἡ 

δωριστὶ ἁρμονία στασιμωτάτη ᾧ μάλιστ᾽ ἦθος ἔχει ἀνδρέον 
Ππϑ 1. 1842}18. οἵ πιθ 48. 923 Β18 (ἀϊβὲ πρακτικόν 518). 
τὰ στάσιμα γένη ἐξίσταται εἰς νωθρότητα τὰ εὐφυὰ εἰς 
μανικώτερα ἤθη ῬβΙ1δ. 1890 080. τὸ ἡρεμαῖον ἐν τῇ ψυχὴ 
ἢ στάσιμον ἀρᾷ. 1250 "44. -- τὸ στάσιμον ἀοὲ πο12. 
1452 017, 28. 

διδβίαϊ νος ΔΒ θοίαν ῬΡαϊδ. 18710656. β:ι. 1895816. 
στάσις. 1. βγη ἀκινησία ῷεά. 228 "6, 8. ὁρρ κίνησις, μετα- 

βολή Ὧν 121}16. ΜΎΊ2. 1004 ν29. δ2. 1018 Ρ2ὅ, ΕἸ. 
1025 21. ΦβῚΙ. 192514. 8. 198 538, Ζγδιο. 111 088. 
ΟΡΡ πνεῦμα μγ8. 818 525. στάσις ἀέρος ἡ νήνεμια πκεά. 

938 824. καὶ διαλα μβανομένη στάσει κίνησις "Ἢ μία. Φθ8. 
2604 321. ε4. 228 "6, 8. παρέχειν τὴν στάσιν, ΩΝ μὴ πλα- 

νᾶσθαι Ζγαι8. 7120. 380, 28. -᾿ 2. ἡ στάσις ᾿ ἡ 
θέπ εἰς τινές ΚΤ. 6011. --- τῷ φευγοντι ἐν τῷ δικαστηρίῳ 

τὴν δεξιὰν στάσιν διδόασιν πκθ12. 951 816. καμνειν τῇ 
στάσει; ΟΡΡ κατακλίνεσθαι Ζιε14. 846 .526. -- ἀνάλογον 
ἕξει τῶν πνευμάτων ἢ στάσις μβῦ. 862088. --- 8. στά- 

στέλλειν 

171, 49. --- ραβίϊηδοα ἀδζαθ ϑοδὶρ. ᾿βοδ ρον ΒΟΓΌΔπι 
ΒΕΘΡ ΒΥ Ππαπὶ Ἰμτθ!Προηάδτα οθηβαΐ 5.) 

σταφυλοφόρος Ζια11. 4983 52. ν σταφυλή. 
στάχυ ς. οἱ ὑπερέχοντες τῶν σταχύων ΠΎ18. 1284 380. ε10. 

δ 1811821. ἐν σχήματι στάχυος φτα4. 819 Ρ20. 
στέαρ (εΓ 4088 8Βν πιμελή ΔΙ]αῖα 8 η0). τοίοσίαγ ἱπίον τὰ 

ὑγρὰ τῶν ὁμοιομερῶν Ζμβ2. θ4118. Ζιχ!. 4818. γ. 
511 "9 4]. λεῖον φαίνεται, γεῶδές ἐστι, πᾶ γίνεται, ἐν τοῖς 

νεφροῖς Ζιζ11. 511 484. Ὑ17. ,520.412. Ζμβῦ. 661527. 6. 
8651}80. γ9. 672311,}1, τὰ στέαρ ἔχοντα, τίνα Ζμὸϑ. 
611}18, 28. βὅ. 651 821, 81. ΖΙΎΙΤ. 520 .510 8]. τὸ τῶν 
ἰχθύων στέαρ. πιμελῶδές ἐστι, ἔνιοι γόγγροι στέαρ ἔχυσι 
Ζιγ11. 520821. ζ 17. 611}1. ἄρκτυ στέαρ 6 885 
480. 

Φ 

ἡ καθέδρα ις στεατώδης μυελός, ὑμήν, ἀἰδὲ πιμελώδης Ζμββ8. 651 080, 
81, 88, 652 Αγ, δ8. 077 15. Ζιγ20. 52111. στεατῶδες 
ἐπίπλοον, κόρη Ζιγ11. 520 814. 18. 520 "4. τὼ στεατωδη 
(αὶ ζῷα), βγη τὰ στέαρ ἔχοντα, ἀϊδὺ τὰ πιμελωδη Ζαββ. 
6561 }80. 9. 072.312, 86. δ8. 677 015. Ζιγ20. 5211]. 

σεις, οομΐ μάχαι πρὸς ἀλλήλυς Πὸ11. 1296.227. ταραχαὶ Φοστε γανό πους. γένος στεγανόπυν κολοιῶν, Υ κολοιός Ρ 4021]. 
πολιτικαί Πε2. 1802 8222. στάσεις (συστάσεις ΒΚ2 ὼ δια- 

στάσεις Πὴ 11. 1296 "8. στάσεις δὴ διαφοραί Πη16. 1384 
5817, φιλονεικίαι ὼ στάσεις Πεβ. 1308 81. στάσις ὼ κα- 

κυργια Πβό. 1265 12. ἄτιμος ὁ ἐν στάσει πόλεως μηδε- 
τέρᾳ μερίδι προσθέμενος ἢ 858. 1688 89,7. στάσις πρὸς 5 
ἀλλύλως, πρὸς τὸν δῆμον ΠΕῚ. 1802811. στασιν ποιεῖν, 

ἐμποιεῖν, ποιεῖσθαι. κινεῖν Πεά. 1804. "4, β6. 126512. 7. 
1260 888. ε4. 1804 886. διαλύειν τὰς στάσεις. Πε4. 1808 

538. αἱ τῶν γνωρίμων στάσεις, γίνονται, στάσεις ἐν τοῖς 
κυρίοις Πε4. 1808 Ἀ81, 19. πολιτειῶν στάσεως ἀρχαὶ χα- 80 

θ6λν. Πε1. πολιτειῶν σταΐεις ἢ μεταβολαὶ ἐ ἐκ τίνων ίγνον-- 
ται, πὼς ἔχοντες στασιάζυτι, τίνων ἕνεκεν, τίνες αἱ ἀρχαί 
1|ε2-4. γίγνονται αἱ στάσεις ὃ περὶ μικρῶν ἀλλ᾽ ἐκ μι- 
κρῶν Πεά. 1808 17, -- στάσις 4 στασιῶται: λόγυς ἐ ἐποιή- 

σατο πρὸς τὴν ἑτέραν στασιν οβ18481. 
στασιῶδες ὼ μοχθηρόν πλ11. 956}29. 
στασιωτικὸν τὸ μὴ ὁμόφυλον Πε8. 1808 .32δ. --- στα- 

σιωτικῶς ποιεῖσθαι τὴν κόλασιν Πε6. 1806 488. 
στάτευσις. περὶ στατεύσεως μὸ2. 819 "14. 8. 88116-20. 
στατήρ οβι849 428. ἐν Κυρήνη χρυσῶν νόμισμα 4860. 1557 40 

"18. στατὴρ Κορίνθιος 467. 1558 “1, 9. οἱ Σάμιοι ἐπέ- 
γραψαν τοῖς ὀύλοις ἐκ πέντε στατήρων τὴν ἰσοπολιτείαν 

5871. 507 429: 

στατικός. ἀρχὴ κινητικὴ ἢ στατική Μθϑ8. 1049 "8. οἵ τὸθ. 
12116, ἡ τὸ στατικὸν δυνατόν τι Μὲι2. 1019 485, τὸ 
Ψυχρὸὲν στατικὸν ἢὶ συσταλτικὸν ἢ φορὸν κάτω πιγὅ. 
908 324. 

σταφυλή. 1. μεθύσκονται ὕες σταφυλῆς στεμφύλων χορ- 
τασθέντες 102. 1494 019. οἱ τῶν σταφυλὼν χυλοὶ ποτοί 
φταῦ. 820,80. -- 2. ἔσω ἄλλο μόριον σταφυλοφόρον, 60 
κίων ἐπίφλεβος" ὃς ἐὰν ἐξυγρανθεὶς φλεγμήνη, σταφυλὴ 
καλεῖται ἢ πνίγει Ζια1]1. 4988. οΥ 5189, ΤΠ 292. ᾽Αρι- 
στοτέλης σταφυλοφόρον αὐτὸ καλεῖ, ὅτι φλεγμήναντος στα- 
φυλὴ τι ἕμοιον ἐξ αὐτῷ κρεμάννυται" σταφυλὴν γὰρ καὶ τὸ 
μόριον, ἀλλὰ τὸ πάθημα χρὴ ὀνομάζειν Ἀπδιθ Ρ 28. οἵ 66 
δΐθη ΧΙ 960. 

σταφύλινος Οὶ σταφυλῖνος οὗ μοῦ Ῥγοὶ 208). (τπος) ἐὰν 

σταφύλινον περιχάνη" τῶτο δ᾽ ἐστὶν ἡλίκον σφονδύλη Ζιθ24. 

48 

- τῶν ὀρνίθων οἱ στεγανόποδες, τὰ στεγανόποδα, (δομνήπιπι- 
νόρε! οὔ 588 157. ΑΖΙ[81, 7) τετραδακτυλοί εἰσι, βραχὺ 
τὸ ὀρρογυγιον Ζμδ13. 695.»18. Ζιβι1. δ04.488. τὰ βρα- 
χυσκελὴ βραχὺν ἔχει τὸν αὐχένα, χωρὶς τῶν στεγανοπόδων" 
τὰ στεγανόποδα τὸν μὲν αὐχένα μακρὸν ἔχυσι, τὰ δὲ σκέλη 
πρὸς τὴν νεῦσιν βραχέα" γίνεται αὐτοῖς ὃ μὲν αὐχὴν κα- 
θάπερ ἁλιευτικῆς κάλαμος, τὸ δὲ ἑνγχος οἷον ὁρμιὰ ἡ τὸ 

ἄγκιστρον Ζμδι2. 692 24 (οὔ 69415), 698 86, 22. πό- 
δες, δάκτυλοι ἄδβοῦ Ζιβιι. 504 51. Ζμδ12. .898 58. νέυτι 
τοῖς ποσί, αὶ διὰ μὲν τὸ τὸν ἀέρα δέχεσθαι ἢ ἀναπνεῖν δί- 
ποδές εἰσι, διὰ ὁὲ τὸ ἐν ὑγρῷ τὸν βίον ἔχειν στεγανόποδες 
Ζπιτ. 114 48. τὰ πολλὰ τῶν στεγανοπόδων ἢ ἢ ἁπλῶς ἢ ἥ 
κατα τὸ μόριον ταὐτὸ θηρεύοντα ζῇ τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ ἔνια 
ζῳδαρίων Ζμὸ12. 693 320. οὗ Ζιθ8. 598.527. τὰ πλωτὰ 

στεγανόποδά ἐστι Ζιβιι. 5041. ὅσα ποηφαγα ὁ, ὅτα 
παρ᾽ ἕλη ζῆ, καθάπερ τὰ πλωτὼ καὶ στεγανόποδα" ὡς ἐν 
τῷ αὐτῷ Ὑένει ὄντα τοὶς στεγανόποσι" οἱ στεγανόποδες 
τοῦ ἰαίου τες πλωτες τῶν ὀρνίθων ΖμγΎ1. 662 "10. δ12. 
698 38, 694 08. 268. 1526 88. ΘΕσΙΘγϑηΐον Ζιθ8. 593 

ν1584. (12. 615."82. ἀΐδ τὰ βαρύτερα Ζιθ8. 598.515 ([μ- 
το! ΠἸγοϑύγοβ, Ῥυροροάβθβ, Τοδραϊπιδι). - ὄρνιθας τὸς στε- 
γανόποδας φθ. 810324 οἱ ὅδϑῃὴ ἀβ ἂν 817, 22 (βτύγει 
τις στενόποδας ΒΚ), οὗ ὄρτυξ Ρ ὅ80"22. 

στεγανό ς- πλοῖα στεγαναΐ 5818. 1562 89, --- στεγαναὶ αἱ 
ὀλαί, ἀλλ᾽ ὑκ ἀραιαΐ πὸά. 8115. 

στέγειν. οἱ ὑψηλοὶ τόποι πλεῖστον ὰ δέχονται ὕδωρ καὶ Ὁ στέ- 
γσσι ὰ ποιῶσιν μα 14. 852 59, διὰ πυκνότητα στέγει ἡ 
σὰρξ τὸ προσπῖπτον θερμόν πη19. 889 “τιν λζά, 966 487. 
- τῇ ἁλυκότητι μᾶλλον ἡ θάλαττα τύ τε νηχομένυς ἐξα- 
ναφέρει ᾿, στέγει τὰ βάρη 209. 1516 517. 

στέγη. Μαγνητες παρέχωσι τοῖς ἐπιδημῦσι στέγην ἢ 888. 
1518 Ῥάδ. 

στεγνὸς. ἐν στεγνῷ ποιεῖται ὁ κυύψελος τὰς νεοττιὰς ὑπὸ 
πέτραις ὼ σπηλαίοις Ζιιϑ0. 618 385. ἐν τῷ στεγνῷ φυλάτ- 
τειν, ΟΡΡ εἰς τὴν αἰθρίαν τιϑέναι 9188. 844 "18. 

στεῖρος. δένδρον στεῖρον ἀποχαθίσταται φταῦ. 821 512. 
στέλ. εχος. τὸ στέλεχος ὺ οἱ κλάδοι μκθ. 467 514. τὰ στε- 

λέχη τῶν δένδρων ᾧ τὰ φύλλα [,382. 1688 41. τὸ στέ- 
804 518 Αὐν. (διαβ)ίοη. ὙΒοιθαθ. βαρ} πη ΟΠ 788. οὗ 
5.1 665. Οατου]ο ρατγαρί θοιςυβ δ. ΘΌΔΡὮΥ 8. τιυγὶ αὸ δ0 
Κ 915, 8. Ογ. ἔοτὶ Μοῖοϑθ ὅ0 288, δ8. ἰπ ἱποοστῦ τοὶ ΑΖε 1 

λεχος περιφερές πις 9. 915326. ἔποψ εἰσδυόμενος εἰς τὰ 
στελέχη τίκτει Ζιζι. 559."10. 

στέλλειν. ἐστάλησαν αἱ ἀποικίαι αὗται ξ 660. 1570 "2. --- 
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τηθᾶ, τὸ πρὸς τὸν κυβερνήτην τῷ ἱστίν μέρος στέλλονται μχῖ. ἢ ὅτε πέφυκεν ἔχειν μηδαμῶς ὑπαρχη ΚΙ0. 12 529. ἐστε- 
851 "8. ρῆσθαι, Βτδτοτοδιῖοθ, ἀϊδβε στέρησις Κιο.1 12.385, 39. ἐὰν 

στέμφνβον. μεθύσκονται ὕες σταφυλῆς στεαφύλων χορτα- μόνον ἢ , ἐστερημένον, ἀϊϑυ ἐὰν ἧ ποτὲ ἢ ἥ ἕν τινι Μιδ. 1055 
σθέντες Γ102. 1494 019. τὰ στέμφυλα ἐλαίν δεῖται (ἀϊούιτα 21. ὁτὲ μὲν τῷ ἔχειν τι δοκεῖ, ὁτὲ δὲ τῷ ἐστερῆσθαι τοι- 
Απάγοο!8, οὗ ᾿Ανδροκλῆς ρΡ 55 3445) Ρβ28. 1400 818. ες τον εἶναι Μὸ12. 1019 "6. τὸ κενὲν τόπος ἐστερημένος σώ- 

στεναγμάτων (ϑορῃ Ο Κὶ 5) κθ. 400 }26. ματος ᾧδ1. 308 27. ἐὰν στερηθὴ θερμότητος μὸ 11. 889 
στένειν. ὁ δελφὶς ἔξω ζῇ πολὺν χρόνον μυζων ᾧ στένων 021. 

Ζιθ2. 589 9. στερεομετρία. τὰ μηχανικὰ πῶς ἔχει πρὸς στερεομετρίαν 
στενόπορος ἀκτή (εῇ Λυκόφρων Ρ489 Ρ49) Ρηγϑ. 1405}8θ. ΑὙἹ8. 18 088. 

στενόπορον στόμα, στενόποροι αὐχένες ᾿Ωκεανῶ κϑ. 8398 "18, ιὸ στερεός. στερεὺν ὺ στιφρόν. Κγὴν ὑγρὸν ὶ μαλακὸν Ζγγ8. 
22. 154 584͵ 85. οἱ ἐπιτραγίαι ὅσοι (ὅλοι οἱ Α0}) στερεοί εἰσι 

στενόπως. στενόποδες δ᾽ ὄρτυγες Φθ. 810 524. οὗ στεγανόπυς ὼ πίονες Ζιδ11. 538 816. ὅσα μάλιστα πέπηγε ὼ στερευ- 

Ρθ9848. τατά ἐστι μὲ 8. 889 020. ΖΥγΎ3. 158 09, 8. τὸ στερεώτερον 
στενοπροσω πότερον θῆλυ ἄρρενες ὅ. 809 "5. Ζγγά. 1558 519. φύσις στερεὰ ὼ γεώδης Ζγεϑ. 182 .380. 
στενός. ἐκ πλατέος ὼ στενᾷ τὸ ἐπίπε δον ΜΑϑ. 992 412. μ9ϑ. 10 μὸτ. 884 828. προσπίπτειν στερεοὶς ὄγκοις μβϑ8. 868 828. 

1085 ας νῷ. 1089 018. ὅταν ἐξ εὐρέος εἰς στενὸν βιά- τὰ στερεὰ τῶν μαλακίων, οὔ μαλάκιον μ 448 Ὁ22. τὸ στε- 

ζηται ὃ ἄνεμος ΜΎΙ. 870 819. στενώτατος ἰσθμός κϑ8. 898 ρεὲν τῶν ὀστρακοδέρμων, θραυστὸν ἢ κατακτόν, ἀλλ᾽ καὶ 
"25, ,γλῶττα στενή, οΡΡ πλατεῖα Ζμὸ12. 6921. πόδες θλαστὸν Ζιὸ!1. 528 010. τὸ στερεὸν τῶν μαλακοστράκων, 
στενοί φθ. 810.518. ὀστῶν πλατύ, στενόν Ζγεϑ8. 1892. σὴ μαλακόστρακον Ρ444861. -- δύο ἀκίνητα σημεῖα, στερεὼ 
φλὲψ τείνασα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ῥάχιν διὰ τῶν στενῶν Ζιαι1. 2 μένοντα κῷ. 391 "22. --- στερεὰ κέρατα, ορρ κοῖλα ΖΙβΙ. 

491 15 (ΟΥ̓ ΑΟΌΙ 8217). ἔντερον στενόν, στενώτερον ὰ 5000. γϑ. 517528, 34,21. ΖμγΣ. 668 812, 1δ. Ζγβ8. 
εἱλιγμένον Ζμγ14. 678 "85,}1, 8, 18. ὄφεων μορφὴ μακρα' 141 021. στερεόν, ΒΥ πλῆρες, οΡρ κενόν (Ποιιοοῦ) ΜΑ 4. 
ὼ στενή Ζμὸ1. 616 1. - τὴν τροφὴν ἐπιρρεῖν στενωτέραν 9857. Φαδ. 188 522. --- στερεὸν τια μοιηδίίοα Φβ2. 198 
Ζγεϑ. 189 "4. --- ἀπὸ τῶν λεπτῶν χορδῶν τὰ φωνία γί- "24, Οβά. 286 "18. γ8. 806 "7. Μνϑ. 1090 "7, τζα. 141 
γνεται λεπτὰ ὼ στενὰ ὸ τριχυύδη ακ 808 524, --- οἱ τῶν 382ε͵ ΡΊ7, 22. σχήματα στερεαῖ Ογῦ. 804515. ἡ τετρὰς ἀριθμὸς 

γραφικῶν (λόγοι) ἐν τοῖς ἀγώσι στενοὶ φαίνονται ῬΎΙ2. τῷ στερεὰ (ΡΙ40) ψα 2. 404 024. Μν8. 1090 "28. ἀριθμὸς 
1418}15. --- φοπιρδγϑεῖνϊ ἕοττηδ στενότερον Ζμγ]1ά. 6715 στερεός Πε12. 1316 88. 
δ18, 19, βθὰ στενώτερον 618 "588 4]. στερεότης. δεῖ τὸ ψοφήσειν μέλλον λεῖον εἶναι ᾧ στερεότητα 

στενό της. ῥεῖ ἡ θάλαττα κατὰ τὰς στενότητας μβ1. 854 56. ἔχειν. Ζμγ8. θθ4 "2, 

σεισμοὶ γίνονται διαὶ τὴν στενότητα μβϑ8. 866.380. στενότης 80 στερεῶν. ὕδωρ ἐστὶ τὸ στερεῶν τὰ ὀστρακωδὴ φτβ1. 822 

τῶν πόρων, τῷ οἰσοφαγυ Ζγεϑ8. 182}, Ζια!16. 495 820. 418. -- ραβ8, ἔδει ψυχόμενον στερεῦσθαι, βγη συνίστασθαι, 
τὸ φρέαρ ἔχει. τὴν στενότητα πιαϑ. 899 080. παχύνεσθαι Ζγβ2. 1852. 

στενοχωρεῖν. ὅταν ταὶ ὕϑατὰ στενοχωρῶνται ἐντός φτβι. στερέωμα. τοῖς ὄφεσιν ἀκανθώδης ἐστὶν ἡ τῶν ὀστῶν φύτις, 
822 ΡΩ1. πλὴν τοῖς λίαν μεγάλοις " ,Τότοις ὁὲ πρὸς τὴν ἰσχὺν ἰσχυ- 

στενοχωρὴς ἡ ὑστέρα πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ὠῶν Ζγγά. 158 865 ροτέριιν δεῖ τῶν στερεωμάτων͵ Ζμβϑ. 655 522. 
827, στέρησι ζ- ἡ βιαία ἑκαάστυ ἀφαίρεσις στέρησις λέγεται Μὸ22. 

στενοχωρία. ῥήγνυται τὰ ἀγγεῖα, ἀἰὶ δέχονται αἱ φλέβες 1022 081. οὗ 0β1846 "26. --- στέρησις δ6ηδΒὺ ΡΕ]]ΟΒορΐοο. 
δἴτα διὰ τὴν στενοχωρίαν ΟὙΤ΄. 805 16. βι18. 394 "26. δὰ ορροβιτ]οῃ 8 (ὖ ἀντικεῖσθαι) δόομπογα, 4086 αυλίμογσ θπὰ- 
Ζγβά. 188 215. Ζιε15. 841 38. ακ800 "27. αἱ στενοχωρίαι ταδγϑῖ, ΑΥ' ταίογῃ ἕξιν ἢ στέρησιν ΚΙΟ0. 1118. τα!δ. 106 
ἀλεεινότεραι πχεῖϑ. 989 "24. “͵. ΒΩ], β8.10451. ποσαχῶς λέγεται Μὸ22 Βσ. 61. 1046 

Στεντόρειος κῆρυξ Πηά. 1826 57, 482. 119. 120. ὁσαχῶς αἱ ἀπὸ τῷ α ἀποφάσεις λέγονται, 

στέργειν. πάντα στέργομεν τὰ πρῶτα μᾶλλον ΠΤ. 1886 ὼ αἱ στερήσεις λέγονται Μὸ22. 1022 "82. Αα46. δὅ2 51ὅ. 
588. ΟΡΡ δυσχεραίνειν. ἦθος στέργον τὸ καλὸν ἢ δυσχε- Ρηγβ. 1408 57. ἕξις οἱ στέρησις πῶς ἀντίκεινται, οὖ 4υο- 
ραῖνον τὸ αἰσχρόν Ἡκ10. 1119 "80. ορρ μισεῖν Πη7.1828 τοοὰο 68 ορροβί(ἴο αἰδγαῦ ἃ γϑϊδθϊοπθ (πρός τι) οἵ 8 δοῦ- 

416. Β.Ὦ φιλεῖν Ηθ8. 1186 "16. δ. 1157 328. ὁ 12. 1120 ἐς ἐγαυοίδίθ Κ10. 12.826- 18 587 ὙΥΖ (ρταπιπιαίϊοθ στέρησις 
"28, 22. στέρ αι ἐκ τὴς συνηθείας τὰ ὕθη, στέργειν ἐχ οὖ ἐστερῆσθαι ἀἰδὺ ΚΙ10. 12 885), αυοπιοάο ἀϊβιεγαὶ ἃ δοη- 
αὐτὸς ἀλλὰ τὰ ὑπάρχοντα Ηθ5. 11578511. ι. 1164 810. τυδαϊούοηθ οὐ ἃ οοῃίγαγοῖδία Μι4. 1058 Ρ2-29 ΒΖ. οΓ 
οἱ γονεῖς στέργυσι τὰ τέκνα υἱς ἑαυτῶν τι ὄντα, πάντες Ττάϊθς Καὶ Ρ 108 βηη. Ζ6116ν Οϑβοὶ 11 2, 184, 8. -- ἡ 
στέργυσι τὰ ἔργα, τὰ ἐπιπόνως γενόμενα μᾶλλον, τὰ χρή- στέρησις ἀντίφασίς τίς ἐστιν Μι4. 1055 8. στερήσει ἀναγ- 

ματα οἱ κτησάμενοι στέργωσι μᾶλλον Ηθ14. 1161}18, 2ὅ. τὺ καῖον διαιρεῖν ὴ διαιρῶσιν οἱ διχοτομᾶντες, ἐκ ἔστι ὁὲ δια- 
"17. 1168.22, 8 (εἴ ἀγαπᾶν 1167 584), 22, 34. ἐκ γενετὴς φορὰ στερήσεως ἧ στέρησις" αἱ στερήσεις ἐν τῇ διχοτομίᾳ 

ἀλλήλες σε ρηγεὶν Ηθ14. 1162.412. αἱ χελιδόνες στέργυσιν " ,ποιήσυσι. δια φοράν Ζμη8. 642 21, 22, 648 Ρ2δ. τὴς στε- 
ἀλλήλας Ζιι1. 618 871. αἱ στέριφαι ῶὥ πποι) τὰ πωλία στέρ- ρήσεως ὡσία ἡ ἀσία ἡ ἀντικειμένη Μζτ. 1082 8. ἢ ἀπο- 
γυσιν Ζιι4. 611818 ΑὐὉ. στέργοντες β'ηθ οΟὈϊοοῖο Ηκ]10. βολαὶ ἢ λήψεις, ἡ ἧξεις ἢ ἥ στερήσεις τῶν τοιότων ΜδΊ10. 
1180 "6 (εἴ Ζ6]] δὰ Ἀ 1). -- δεῖ στέργειν τὴν τύχην ἡξη10. ες 1018 "84. ἄμφω. Ό ἥ παρυσία, ὰ ἡ στέρησις Μὸ2. 1018 
1248 "9. Ρ15. τὸ κενὸν μὴ ὃν τι Ἂ στέρησις δοκεῖ εἶναι Φὸ 8. 21ὅ 

στερεῖν. τὸ πλῆθος ὁ ΓΩ ἀγανακτεῖ τῶν ἀρχῶν στερμενον ρ8. 411. τὸ εἶναι τιῦ ἀπείρῳ στέρησις ΦγΊ. 208 41. - ἀντι- 
1424 "5. ὅσων στερήσονται ἀγαθῶν εἰπι Πβὅ. 1268 Ρ28. φάσεως ἐκ ἔστι μεταξύ, στερήσεως δέ τινός ἐστιν Μι4. 
Ρ81. 1445 51. 86. 14405817. -- ἐστερῆσθαι, στερηθῆναι 1055 .9.. ἔστιν ἡ στέρησις. ἀντίφασίς τις ἢ ἀδυναμία διο- 
ΒΘΏ51 ῬἈΠοβορ ἶςο, οὔ στέρησις. ἐστερῆσθαι λέγομεν ἕκα- 60 ρισθεῖσα ἢ ἢ συνειλημμένη τῷ δεκτικῷ Μι4. 1055 7 ΒΖ, 11. 
στον τῶν τῆς ἕξεως δεκτικῶν, ὅταν ἐν υὺ ὗ πέφυκεν ὑπαρχειν δ.1056521., οοάθπι βροοίδι φυοὰ στέρησις 6886 ἀϊοϊϊιν 

Τοῖ2 



100 στερητικός 

ἀπόφασις ,ἐπό τινος ὡρισμένυ γένυς. τὸ δεκτικῶ, τὸ κατὰ 
φύσιν ὑπαίχοντος, ἂν πεφυκὸς ὼ ὅτε πέφυκεν ἔχειν μὴ 

ἔχη βἷ'η ΜΎΘθ. 101119. 2. 1004 315. 10. 1058 "27. δ 22. 

1022 27, 80. Φεξ. 226 "15. τζ 8. 141 11: 8119. 120 
(οἴ ϑιπορ! δὰ Φατ. δ6μοὶ 841 ὑ21 διαφέρει 1 ἡ στέρησις τῆς 
ἀντιφάσεως τῷ προσσημαίνειν τὸ ἐνῷ ἐστίν). ὁ λόγος ὁ 

αὐτὸς δηλοῖ τὸ πρᾶγμα ὰ τὴν στέρησιν Μθ2. 1046 "8. 
ἀπόφασιν ὼ στέρησιν μιᾶς ἐστὶ θεωρῆσαι ἐπιστήμης Μγ2. 

1004 411 ΒΖ. --- τῶν ἐναντίων βάτερον στέρησις ΜΎ6.1011 

Β18, 3. 1004 "27. κϑ. 1061 820. 6. 1068 "17. 11. 1068 56. 

Φει. 225 08. 8. 229 νΩ5, 26. Αγ. 18 "21. ἡ μὲν ἐναν- 
τίωσις στέρησις ἄν τις εἴη πᾶσα, καὶ δὲ στέρησις ἴσως ὁ 

πᾶσα ἐναντιότης Μι4. 1058 "14. --- στέρησις τελεία. πρώτη 

Μιά. 1055.584 ΒΖ. θ2. 1046}15δ. στέρῃσις ἐξ ἀνάγκης 
(σἰάοιαν [4 ἀντίφασις βἰβαϊβοαγθ) Μιδ. 1056 320 ΒΖ. --- 16 

ἴῃ ΘΧρ Ἰοδῃ ἀϊβ Βα πη} 18 ᾿κ δς Γϑγαμ) πδίυγαθ οὗ βϑηβθ- 
ταϊϊοηΐβ Αγ ποίΐοηθ στερήσεως ᾿ΐα αὐἰξαν, αὖ ἰπά6 διηθίραβ 
οἷα ἰηΐον δβυπιδθϊοῃθπι οὖ πορϑύοηθι πϑίαγα δρρᾶγολῦ; 
οὐθαΐμῃ οὖ ρἰθηδπι ἐὈγπιαθ βθηζίδηι, 40.886 θδβὺ τῆς ὕλης 

στῆθος 

ψβδ. 411 δ15. τῆς ἑτέρας συστοιχίας αἱ ἀρχαὶ διὰ τὸ 
στερητικαὶ εἶναι ἀόριστοι Φγ2. 201}26. Μκ9. 1060 815. 
-- στερητικῶς 14 ἀποφατικῶς Αα4. 26 θ22.,.82 8. δ. 27 

421 4]. ὡρισμένα πως τὼ χρώματα ἐφ᾽ ὧν λέγεται στε- 
ρητικῶς ὴἡ ἀπόφασις αὕτη Μιδ. 1056 8429, 

στερίσκεσθαί τινος. τὰ ζῷα στερισκόμενα τῇ ὑγρῶ ἀ δύ- 
ναται ζῆν 8ῖπ Ζια1. 487 518. 4. 489 520. ε15. 641 "17. 

μόνον γὰρ αὐτῷ ἢ θεὸς στερίσκεται (Αραὶὰ ἃ 58) Ηζ 5. 
1189 "10. -- στερισκομένυ τῷ αἴματος ᾧ ἀφιεμένα ἕξιο 
(ςὰ ζῷα) ἐκθνήσκυσιν ΖΙΎ19. 521 510. 

στέριφαι᾽ ἵπποι Ζιι4. 611 412. 

στερκτικὸς σφήδρα ὁ λέων πρὸς τὰ συνήθη Ζι44. 629 "11. 
στέρνον πιαθ1. 90ὅ "40. οὗ ΠΔ41 47. 
στερρός. ἐν πᾶσι τοῖς ζιυοτοκῶσι τὰ στερρὰ τῶν θηλέων 

ἀφροδισιαστικά Ζγδδ. 118 088, 80 ΑὐὉ. ἡ μὲν κυματώδης 
γῇ στερρά, ἡ δ᾽ ἄποθεν χαῦνος πκγ29. δι 11. τὸ ὕδωρ 

ἐστὶ στερρὸν ὼ οἱ λίθοι στερροι φτβ2. 828 “᾿ 
τ᾽ 

στερρότης. ἡ ἵππος διὰ τὴν τῆς φύσεως στερρότητα Ζγὸ ὅ. 
118 021 Αὐν. 

πϑίυγα, στέρησιν ΔΡΡοΙΪαῖ, ορροβίξϑπι τῷ εἴϑει, ἀιο πιδίοτία 380 στεφανίτης ἀγων, στεφανίτης τὰ Ὀλύμπια Ῥα2. 1851 
ἀοιογπιϊποίαγ, ὴ στέρησις ὼ ἡ ἐναντίωσις συμβεβηκὸς τὴ 
ὕλη Φφατ. 190 ΡΩ7. ὧν ἡ στέρησις ἄδηλος, οἷον ἐν χαλκῳ 
σχήματος ὁποιαῦν Μζ 1. 1088514. γίγνεσθαι μὲν ὑδέν ̓ φαμεν 
ἁπλῶς ἐκ μὴ ὄντος. ὅμως μέντοι. γίγνεσθαι ἐκ μὴ ὄντος, 
οἷον κατὰ συμβεβηκός" ἐκ γὰρ τὴς στερήσεως, ὅ ὅ ἐστι καθ᾽ 26 
αὐτὸ μὴ ὅ ὄν, θκ “ἐνυπάρχοντος γίγνεται τι ᾧα 8. 191 516. 
ἡμεῖς ὕλην Ἢ στέρησιν ἕτερόν φαμεν εἶναι, ὶ τύτων τὸ ὁ μὲν 
ἐκ εἶναι κατὰ συμβεβηκός, τὴν ὕλην, τὴν ὸὲ στέρησιν. καθ᾽ 
αὑτήν, ὸ τὴν μὲν ἐγγὺς ἢ ἐσίαν πως, τὴν ὕλην, τὴν δὲ 
στέρησιν ϑδαμῶς Φαβ. 192 .58-6, 26; οὖ δὰπὶ ἀαρ!ΐοοαι ἀϊ- 80 

βιϊπραδῦ ΤΟΥ Λα πὶ 86 ΓΙ ΘΠ (συστοιχίανν, ΔΙῦΘγϑ τη 6] ΟΥ̓ ΘΠ, 
ἀοίογίογθαι ΔΙύογαπα, 1]1δᾶλ ἰδηαυδηη δ γπλ να πὶ εἶδος, 
Βδῃο πθρ[ίνϑτα στέρησιν Ὠυπουραι: ἕκαστον δὲ διχῶς ὁ ὑπ- 
ἄρχει πᾶσιν, οἷον τὸ τόδε" τὸ μὲν γὰρ μορφὴ αὐτῷ, τὸ δὲ 

419,21. 

στεφανοποιοί Ἡμβῖ1. 1206 521. 
στέφανοι λεύκινοι οβι858 Ρ20. στεφάνοις διὰ τί ἐχρῶντο ἐν 

τοῖς συμποσίοις ἔ 108. 1495 518, 18. ὁ βασιλεὺς τὸν στέ- 
φανον ἀποθέμενος σὺν τος ἐξ ̓ Αρεῖν πάγυ δικαζει ἔ 8388. 
1542 8522. στέφανον μὴ τίλλειν, τυτέστι τὸς νόμας μὴ 

λυμαίνεσθαι (ΡυΓμαρ) " 192. 1612}1. --- στέφανος, 5Βἰάυπ 
μβ5. 836210. 

στεφανϑν. στεφανᾶνται οἱ ἀγωνιζόμενοι, οἱ νικῶντες Βαϑ9. 

1099 54. Ἴβ1. 1219 09, ἕνεκα τῶ στεφανωθῆναι ὑπὸ τῶν 
πολιτῶν πόνυς ὑπομένειν ρά. 1426 3418. δια τί βέλτιον τὴν 
κεφαλὴν στεφανᾶσθαι 90. 1492 580. 

στέφειν. θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει (Έοια θ170) 7108. 1495 
511. τὸ στέφειν πλήρυισίν τινα σημαίνει 108. 1495 }9, 20. 

στέρησις " ὼ κατὰ τὸ ποιὸν" τὸ μὲν γὰρ λευκὸν τὸ δὲ μέ- 86 στηθικός. κατὰ μέσον τῇ στηθικὸ τόπυ Ζμγά. 666 "7. 

λαν" ἀὶ κατὰ τὸ ποσὸν τὸ μὲν τέλειον τὸ δὲ ἀτελές κτλ 
Φγι.201 "δ. Μκϑ. 1068 11, ἧς μὲν μᾶλλον αἱ διαφοραὶ 
τόδε τι σημαίνυσι, μᾶλλον ἐσία, ἧς δὲ στέρησιν, μὴ͵ ὄν, 
οἷον τὸ μὲν θερμὴν κατηγορία τις ἢ εἶδος. ἡ δὲ ψυχρότης 
στέρησις Γαϑ. 818 516,17. οὗ β5. 882 528. Ὅβ8. 486 325. 40 
ὑποκείμενον ὡς τῦδε τι. ὑποκείμενον ὡς κατὰ στέρησιν Μηι. 
1042}8. καθ᾽ ἕξιν ὼ κατὰ τὸ εἶδος. κατὰ στέρησιν ὼ 
θοράν Μηδ. 104488. ἀρχαὶ τρεῖς, τὸ εἶδος αὶ ἡ στέρησις 

ἢ ὴ ὕλη Μλ4. 107019, 12. 2. 1069 084, 5.10711.9. Φατ. 

191514 (ϑοὰ βυίβοοτθ, 51 ῬΓῸ στερήσει Ροπβίυν ἀπυσία τῷ 48 

εἴδεις 85). τὴν κίνησιν ἢ εἰς στέρητιν ἀναγκαῖον θεῖναι ἢ ἥ εἰς 

διναμιν ἢ εἰς ἐνέργειαν ἁπλὴν Φγ 2. 201 584. ἡ ἠρεμία 
στέρησις κινήσεις ἐστι Φθ8. 264 321. φαίνεται στέρησίς. τις 

ὁ ὕπνος τῆς ἐγρηγ9 σεως υἹ. 458 "26. ἡ στιγμὴ ἢ πᾶσα 
διαίρεσις. δηλῦ ται ὥσπερ ἡ στέρησις ΨΎΘ. 480 21, στερήσει δ0 
θερμῶ, ὑγρῶ μδ8. 885 ."82. 10. 888 "14. ἡ ψύξις στέρησις 
θερμότητός ἐστιν Ζγβο6. 148 386, βοὰ τὸ ψυχρὸν φύσις τις 
ἀλλ᾽ αὶ στέρησίς ἐστιν, ἐν ὅσοις τὸ ὑποκείμενον κατὰ παθος 
θερμόν ἐστιν Ζμβ: 2. 649 3519, πδὴι ἡ στέρησις εἶδό: πώς 
ἐστιν, ἡ στέρησίς ἐστιν ἕξις πως Φβ1. 198.019,20. Μὸ.12. εξ 
1019 ὈΤ Βξ. 

στερητικο ς. πρότασις στερητική ὶ 4 ἀποφατική Ααξ. 2580, 
8, 12. 8. 26 388 86 886ρ6. εἰ πρὸς τῷ Ὕ τεθέϊη τὸ στερη- 

τικόν, ΟΡΡ ἐὰν δὲ κατηγορικαί Αα19. 8818 ὙγΖ. ὴ δεικτικὴ 
ἀπόδειξις βελτίων τῆς στερητικῆς ΑὙΖ2ὅ. ἀμφοῖν ἀπόφασις 80 

στερητική Μιδ. 1056 5117 ΒΖ. διαθέσεις στερητικαί, ορρ ἕξεις 

στηθίυ" διαφοραὶ τί σημαίνυσι" στηθία μεγάλα ὁιηρθρωμένα 
φ6. 810}28. [οὐ ῬΆΓγα 211. 
στῆθος (Ὀ41 41). 1. θώρακος “μέρος Ζια13. 498511. οὔ α- 

Ιοὰ ΧΥΙΠΑ 412, 418. μετὰ τὸν αὐχένα ἐν τοῖς προσθίοις 
στῆθος διφυὲς μαστοῖς Ζια12. 498 412 (1 ΡΙαῦ Τίμ 69 Ε). 
τὸ μέσον μέρος. τῶτο ἐν τοῖς μεγίστοις τῶν ζῴων καλεῖται 
στῆθος, ἐν ὁὲ τοῖς ἄλλοις, τὸ ἀνάλογον. ζ. 468216. οἵ 
Ζιδτ. 581}28. μεταξὺ τῶν ἀγκωνων τοῖς ἀνθρωποις, τοῖς 
δ᾽ ἄλλοις τῶν ἐμπροσθίων σκελῶν, τὸ καλύμενον στῆθος 
ἐστι Ζμδιο. 688 218. αἱ συγκλείασαι πλευραὶ τὸ στῆθος" 
ἔστι τὸ στῆθος ἐπὶ πλευραῖς κείμενον Ζμβ9. 884 "85. Ζιγῖ. 
516329. τὸ ἄνω [έρος τῷ στήθυς, σον τὸ στῆθος Ζιαὶ ἧς 
49606.17, 14. μετα το στῆθος ὁ ο περὶ τὴν κοιλίαν ἐστὶ τόπος 

ἀσύγκλειξτος ταὶς πλευραῖς, ὑπὸ τὸ στῆθος ἡ ἡ κοιλία Ζμδιο. 

688 584, 12. 698 "18. τὸ στήθως τὸ ὄπισθεν νῶτον" στῆθος 
ἡ νῶτον, τὸ μὲν ἐκ τῇ πρόσθεν τὸ δ᾽ ἐκ τῷ ὄπισθεν Ζιατ4. 
498012. 15. 494 θῶ, οὗ δ7. 581 "28. κοινὸν μέρος αὐχένος 
ὼᾧ στήθυς σφαγή Ζια τά. 498 57, ἐκ τῷ στήθυς αἱ χεῖρες 
ἤρτηνται πκζθ. 948 59. -- ἡ καρδία κεῖται πρὸς τῷ στήθει 

Ζμγά. 666 52, 1. τὰ ὀξέα. (τῆς καρδίας) κατὰ τὸ στῆθος, 
κατὰ μέσον τὸ στῆθος, τοῖς ἰχθύσιν Π πρὸς τὸ στῆθος εἰλλὰ 
πρὸς τὴν κεφαλήν, τοὶς ὄφεσιν ἐπὶ τῷ φαρνγγος ᾿ πρὸς τὸ 

στῆθος Ζια11. 496 38, 14. β17. 501 54, 608381. οἱ μαστοὶ 
ἐν τῷ στήθει Ζια]. 486 "26. βι. 500516, 34. 8. 502 "84. 
Ζμδιο. 688 480, οὗ 19, πρὸς τῷ στήθει, Ἔγπ περὶ τὰς 
μασχάλας Ζιβι. 49851, 500519, ΟΡ ἐν τοῖς μηροῖς, ἐν 



στήλη 

τῇ “γαστρὶ Ζιβι. 50016, 26. οὗ α1. 486 Ῥ25. --- ἅμα ἡ 
ἀνάπνευσις ἀὶ ἔν ἔκπνευσις γίνεται εἰς τὸ στῆθος, ἐκ τὸ στήθως 
αὶ ἀναπνοὴ "ὦ ἐκπνοή, ἐκ τῷ στήθυς ἡ φωνὴ τρέμει, τὸ 
θερμὸν ἡθροῖσθαι εἰς τὸν περὶ τὸ στῆθος τόπον ὄντα εὐσω- 
ματωδέστερον Ζιαι1. 492 "9, 10. πκζθ. 948 "88. 81. 869 
δ14. -- τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει. (ὄρνις) ἔχει ὼ νῶτον ὴὶ τὰ 
ὕπτια τῷ σώματος ὶ τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει" τὰ τετρά- 
ποδα ἢ ῳοτόκα ᾧ ἔναιμα ἔχει τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει 
Ζιβ12. 508 581. 10. 802 582. (ὄφεις) ἔχυσι ΕΝ τῷ στήθει 
ἀνάλογον μόριον Ζμὸδτι. 692 39. 
μέρη τρία, κεφαλή, τὸ περὶ τὴν κοιλίαν κύτος κ᾿ τρίτον τὸ 
μεταξυ τύτων, οἷον τοῖς ἄλλοις τὸ στῆθος ὼ τὸ νῶτον ἐστίν 
Ζιδ1. 581}28. --- ἀνθρώπι στῆθος. τοῖς ἀνθρωποις ἔχον 
πλάτος εὐλόγως, πλατύ Ζμδιο. 6888318. Ζιβι. 491 084. 
ἀνδρείων τὸ στῆθος σαρκῶδές τε ὼ πλατύ, ἀναίδας ἀνεσπα- 1δ 
σμένον φΦ8. 807 386, 088. τὴν κοιλίαν ἧττον δρῶμεν ἢ Ἶ τὸ 
στῆθος πβ 14. 867 ν] 6. ἀγαθοὶ φαγεῖν οἷς τὸ ἀπὸ τῷ ὁμ- 
φαλὺ πρὺς στῆθος μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἐντεῦθεν πρὸς Τὸν 
αὐχένα φ8. 808 "8. οὗ πιθ4. 8981. --- ζῴων στῆθος. ὅσα 

[σ.) τοὶς ἐντόμοις κοινὰ 10 

στιφρός ἸΟΙ 

στήμων. αἱ τὸς ἱστὰς ὑφαίνυσαι τὸν στήμονα κατατείνυσι 

προσάπτυσαι τὰς καλυμένας λαιάς Ζγεῖ. 181 "25. 

στηρι μό ς. ὁ στηριγμός ἐστι χορὶς φορᾶς προμήκης ἔκτασις 
ΕΣ οἷον ἄστρυ ῥύσις κά. 3951. 

Ν δ στηρίζ εἰν. τὸ αὐτῷ στηριζόμενον Κ᾿ ἐν αὐτῷ ὃν ἀκίνητον 
εἶναι ἀναγκη" στηρίζειν αὐτὸ αὐτό φησι ὀλναξαγόρας)᾽ τὸ 
ἄπειρον Φγδ. 2057, 2, 19. ἐφ᾽ ὕβυ (τῷ κάτω) στηρίζεται 
τὸ ἄλλο (τὸ καμήλι) σῶμα, ὅταν κατακλιθὴ ἐς γόνατα 
Ζιβι. 499 11. τῶν μὲν αἀνω τὸν ἥλιον ὁ κρατεῖν, τῶν δὲ 
πρὸς τὴ γῇ στηριζομένωιν κρατεῖν μΎϑ. 8310 528. κομῆται 

Ν ΠῚ λαί 
στηρίζονται σβέννυνται πολλάκις κϑ. 892 }}4. τῶν σελαάων 
ὰ μὲν ἀκεντίζεται ἃ ἃ δὲ στηρίζεται κα. 395 "ά, 

Στησίχορος πῶς ἐμνήσθη περὶ ἁλκυόνος Ζιεϑ. δ42 Ῥ25 (οἵ 
ἔτ 56). Στησιχόρυ λόγος περὶ Φαλάριδος Ῥβ20. 1898 "9. 
ἀπόφθεγμα ἐν Λοκροῖς Ῥβει. 189551. γ11.1412 "22. 

στιβαϑοποιεῖται χελιδὼν ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι Ζι1. 612 Ῥ25. 
ἡ φυκὶς μένη τῶν θαλαττίων ἰχθύων στιβαϑοποιεῖται Ζιθ80. 
60120. 

στιβαροῖσι μέλεσσιν (βαρ 217) μλ9. 3817 Ὁ5. 
ἔχει στῆθος Ζιαιτ. 49039, 16. πᾶσιν ἀσαρκότερον τὲ στῆ- Ὦ στιβάς. ὶ φυκὶς τίκτει ἐν τὴ στιβάδι Ζιθ80. 601}21. 
θος, ορΡ τὰ δὲ πρανὴ σαρκωδέστερα Ζμγά. θ66 "4. τῷ 
στήθει. τῷ τὸ ἀνθρωπι πάντα τὰ ζῷα ἀνάλογον ἔχει τῶτο 
τὸ μόριον ἀλλ᾽ ὑχ ὅμοιον" τὰ δ᾽ ἄλλα στενὸν ἔχει τὸ 
στῆθος Ζιβι. 491 082, 84. τοῖς τετράποσι στενὸν τῦτ᾽ ἐστὶ 
τὸ μόριον Ζμδιο. 888 817. λέοντος στῆθος νεανικόν ἐν" 

809 ΡΩ27. ΑΥΪ 5, τὸ στῆθος στενόν" ἔχωσιν ἅ ἄάπαντες ὁξ ν 

σαρκῶδες, βγι ἰσχυρὸν ἢ ὀξύ Ζμβιθ. 659 "9. ΤᾺ 898 
15, Ζπ10. 110.480, 82. τῶν ὀρνιθίων πνθ. 484 438. το 

γαμψωνυχα ἔχει τὸ στῆθος ἰσχυρότερον τῶν ἄλλων Ζιβι2. 
504 "4. στῆθος καράβων, καρίδων Ζιδ.. 521511, 19,22. 80 
-- τὰ στήθη βΆθρ6 ἰ4 στῆθος διφυές εἴ ΡΙαὺ Τίω 698, 
190. ἔστι διὰ τὴς ἀρτηρίας ἐκ τῶν στηθῶν ἡ ἀναπνοή αν. 
418.19. ἕτεραι. (φλέβες) διὰ τῶν στηθῶν ὑπὸ τὴν μα- 
σχάλην, ἀπὸ τῷ περὶ τὰ στήθη κηρυκωδυς ἐστὶν ἑλιγμός 
(ταῖς καρίσι) Ζιγ3. 81284. δῶ, 521 328. 
γυμνὰ ἔχοντα βαϑίζειν ἐν ἡλίῳ πλζϑ. 960 529. τοῖς αἰδὺυ- 
μένοις ἄνω ἔρχεται τὸ θερωὸὲν περὶ τὰ στήθη, καὶ λύπη κατά- 
ψυξίς ἐστι, τὸ τόπυ τὸ περὶ τὰ στήθη πιαδ8. 906 518. 18. 
900427. ὅσοις τὰ ἀπὸ τῷ ὀμφαλῶ κάτω μείζονα ἢ τὰ 
πρὸς τὰ στήθη βραχύβιοι καὶ ὃ, ἀσθενεῖς πιθά. 898 ὃ]. οὔβαρτα (0 
φ38. 808 "8. ἐν ἑκάστῳ γένει τὸ θῆλυ τὰ στήθη ἀσθενέ- 
στερα ἔχει, αἱ γυναῖκες τὰ στήθη ψιλὰ ἂ᾽ γᾶν ἔχησι φὅ. 
809 Ων 8. 812 δ17. (ὁ θυμώδης) λεῖςς περὶ τὼ στήθη, οἱ 
περὶ τὰ στύθη ἄγαν δασέως ἔχοντες ᾧφ8. 808 522. 6. 812 
ν14., (ὄρνιθες) τὰ στήθη δασύτατα ἔχωσιν" οἷς περὶ τὰ στήθη 4 
ἐπιφλεγές ἐστι τὸ χρῶμα, τοῖς ὀργιζομένοις ἐπιφλέγεται τὰ 
περὶ τὰ στήθη φ0. 81210, 325, 27. θυμὸς ἀνὸρων ἐν στή- 
ϑεσσιν ἀέξεται (Ησοαι Σ 110) Ρβ2. 1318 6. 

ἢ, στῆθος ποδὸς οἵ Οδΐοη ΧΥΙΠΑ 6138-1δ. Ονῖδαβ ΙΝ 
588. Ῥαγθαθογρ ποῖ οὖ δχίγαϊίβ 1 185, ρϑηίβ. τὸ σᾶρ- 50 
κῶδες καΐτωθεν στῆθος Ζιαι5. 494 318 Αὐδ. 

στή) η. ἐποιήσαντο συνθήκας ὼ στήλην ἐν ᾿Αλφειῷ χοινὴν ἀνέ- 

στησαν ἢ 580. 1569 57. --- στῆλαι Ἡρακλέυς, Ἡράκλειοι, 
εἴ Ἡρακλῆς ρ 820 328,81. τὰ ἔξω στηλῶν, ἡ ἔξω Ἐπδης 
θάλαττα μβι. 864 522, 8. α18. 850 "8. 

στηλίτης. Λεωδάμας ἦν στηλίτης γεγονὼς ἐν τὴ Εν 
Ρβ28. 1400 "82. 

στημονίζε σθαι. ὁ ἀραΐχνης) ὑφαίνει, πρυΐτον, εἶτα στημο- 
ζεται ἀπὸ τῷ μέσυ, ἐπὶ ὁὲ τύτοις ὥσπερ κρόκας ἐμβάλλει, 
εἶτα ,συνυφαίνει Ζιι89. 6028 .39. 

στημόνιον, ἀϊδὲ κρόκη (ΡΙδι Τορᾳ Υ͂ 184) Πβ6. 1265 520. 

ὑδὲ τὰ στήθη 86 

Στίλβων, ὃν ἱερὸν Ἑρμῶ καλῶσιν 

στίγμ « ἔχειν ἐ ἐν τῷ βραχίονι Ζγαιτ. 121 082. Ζιηθ. 585 588. 
στιγ μή. ὅσον στιγμὴ αἱματίνη ἐν τῷ λευκῷ ἡ καρδία Ζιζ3. 

501811. καρδία φαίνεται, στιγμὴς ἔχυσα μέγεθος Ζμγά. 
865.ν85. ταὶ ποικίλα οἷον στιγμαί, εἰσι, ἀϊδὲ οἷον γραμμαί 
Ζιζτ. 568 ῬΩ4, --- στιγμὴ τὸ πάντη ἀδιαίρετον κατὰ τὸ 

ποσὸν ἢ θέτιν ἔχον, στιγμὴ μονὰς θέτιν ἔχυσα, ὠσία θετός 
Μὸ 6. 1026}26, 81. μ8. 108426. κ12. 1069312. ηὅ. 
1044 58. ᾧῷεϑ. 221 328. ζ1. 231 525. ΟὙ]. 299 Ὁ6. ψαε. 
409 86. ΑὙΖΤ. 81.480. 32. 885388. τα18.108}20. στιγμῆς 
μοναδικῆς τίς διαφορὰ πλὴν θέσις ψαά. 409 520. τὸ νῦν τὸ 
ἄτομον οἷον στιγμὴ γραμμῆς ἐστίν ΟὙἹ. 800 414. Φδ 11. 
220 320. ζ1. 281 89. αΤΞ71 318, 20. στιγμὴ πέρας, διαί- 
ρεσις γραμμῆς τζ4. 144 20,21. Μκ2. 1060 016,18. νϑ. 
1090}, Ψγο. 480 "20. ατϑ11 518. οὔ Φζ!. 281 59, δ11. 
220510. ἡ στιγμὴ ἀρχὴ γραμμῆς. ἁπλῶς πρότερον γρᾶμ- 
μὴς τα 18. 108 026, 80. ζ4. 141}6. στιγμὴ ἐκ ἔχεται 
στιγμῆς, ὁ σύγκειται γραμμὴ ἐκ στιγμῶν Γα2. 811 412. 

Φδ 8. 215}18. ατϑ71 86, 30. κινηθεῖσα. στιγμὴ ποιεῖ γραμ- 
μήν ψα(. 409 "4. στιγμὴ πότερον μόριον μεγέθας ψα 8. 
401 “12. Οβι18. 2906517. πόλος ἀθὲν ἔχοντας μέγεθος ἀλλ᾽ 
ὄντας ἔσχατα ὼ στιγμάς Ζκϑ8. 699 522. ὑπ εἰ: ἐκ ἔστι 

τόπος ᾧΦδδ. 212 "24. 1. 209 Δ11. στιγμὴ ἐκ ἔχει βάρος 
ΟὙΙ. 2399 .380. στιγμῆς ἀκ ἔστι γένεσις Μ ὅ. 1002."82, 
νά, ηδ. 10449522. Ηκϑ. 1174 θ12, στιγμὴ ᾿ μία αὶ ἡ ἢ δύο 
ΨΎ2. 421510. ἅπτεσθαι κατὰ στιγμήν ΨαῚὶ. 408 514. αἱ 
στιγμαὶ πότερον ὑσίαι ἡ ᾧ Μβό. 1001 27. 

στίλβειν. τὸ στίλβον. εοαὶ λαμπρόν, ΟΡΡ αὐχμηρὸν ὼ ἀλαμ- 
πές χϑ. 198.511. ἔστι τὸ στίλβον ἐκ ἄλλο τι ἥ συνέχεια 
φωτὸς ᾧ πυκνότης χϑ. 198.Ἀ12. οἱ ἀστέρες φαίνονται στίλ- 

βειν, οἱ πλάνητες 9 στίλβυσιν Οβ 8..290518. ΑΥ18. 18 
"80. Φαίνεται τὸ ὕδωρ στίλβειν πυπτόμενον μβϑ. 870 518. 
ἐν τῷ ὀφθαλμῷ ἕνεστι λευκὸν ὑγρὸν σφύδρα στίλβον πρὸς 
τὴν αὐγήν. Ζιζ 8. ὅ61 482 Αὐν. τὸ οἰνωπὸν γώνεται, ὅταν 
ἀκράτῳ τῷ μέλανι ὼ στίλ βοντι κραθῶσιν αὐγαὶ ἠεροειδεὶς 
χ3. 192 ν7, πτέρωμα εὐανθὲς ὃν ᾿ στίλβον Χ2. 192 528. 

νιοι, τινὲς δὲ ᾿Απόλλωνος 
κ2. 892 526. 

Στίλβων Θυβαῖος Ῥβ28. 1898 "8. 
στιλπνοὶ ὀφθαλμοί φθ. 812 " 1. οὗ Βοβθ ἂν Ρ 706. 

ο0 στιφρὸός. (μοῦ Τρ 56). ψὸν στερεὸν ὦ στιφρόν ΖΎΎ 8. 
184 484. τὰ ζῷα μὴ σομφὸν πλεύμονα ἔχοντα μηδὲ στι- 



ἼΟ2 στίχος 

φρόν ΖΎβΙ1. 182 "85. αἱμάτων πῆξις ὁ στιφρά Ζιγθ. 510 
2, σὰρξ στιφρά Ζιδ4. 528 "28. 6. 581}18. πεά0. 885 
422, οἵ ]4. 882 815. χοιλία σαρκωδης ἢ στιφρά Ζιβιτ. 
508 082. καυλὸς στιφρές Ζιγι. 510 528, σπλὴν στιφρός 
Ζμγϊ. 610 818. οἱ ᾿Αχίλλειοι σπόγγοι στιφρότεροι Ζιει6. 6 
548 521. ὄγκοι στιφρότεροι πκϑ. 928 "19. στιφρότερον ποιεῖ 
τὸ καταψύχεσθαι πηδ. 881 520. 

στίχος. αἱ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν κηρίων πρὸς τὰ σμήνη συνύ- 
φειαι, ὅσον ἐπὶ δύο ἢ τρεῖς στίχυς κύκλῳ, κεναὶ μέλιτος 
Ζιι40. 624 811. 1οὁ 

στλεγγίς. τὴ στλεγγίδι κἂν ἀρύσαιτο᾽ τις τζ 6. 145 528,24. 
στλέγγισμα θ105. 839 "25. οἵ [00 ῬΑΙΆῚ 412. 
στοὰ βασίλειος, βασιλεία 814. 1540 546. 852. 1631 Ρ24. 
στοιβή. χονδρυΐδη μόρια μεταξὺ τῶν καμψεών ἐστιν, οἷον 

στοιβή, πρὸς τὸ ἄλληλα μὴ τρίβειν Ζμβ9. 684 "26. 16 
στοιχεῖν. κατὰ τὸ στοιχῶν, 1 6 ϑεουπάμπι βογίοαι, κατ᾽ ἀκχο- 

λυθίαν ε10. 19 "24 ΥγΖ. 
στοιχεῖον, ποσαχιῦς λέγεται Μὸ 8 Βχ. ἀοῦ ἐξ ὃ σύγκειται 

πρώτα ἐνυπάρχοντος, ἀδιαιρέτου τῷ εἴδει εἰς ἕτερον εἶδος 
Μὸ8. 1014 26. Ογ8. 802 416, 12. οὗ Μβ8. 998 528. Α.8. 30 
988 "10. αυοά ἀδιαίρετον τῷ εἴδει τὸ στοιχεῖον ἀϊοϊταν οὗ 
δου 578 ἁπλᾶ ὸ στοιχεῖα ἢ Τα]. 814 429, ἀδύνατον ἐκ τῶν 

τῷ ποσῦ στοιχείων ὀσίαν εἶναι ὸ κὴ ποσὸν ψαῦ. 410 421) 

υοὰ πρῶτον ἐνυπάρχον ἀϊοίξαν οὗ πρότερον τὸ στοιχεῖον ἣ 
ὧν ἐστὶ στοιχεῖον Μλά. 1070 "2. μ10. 1087 88. ατϑθ8 31 δ. 35 
-- ἴῃ οχρ]οδηὰδ ἀρίσοτθα. τοῦτα παίαγα ΒΆΘΡΘ ΡΓῸ βγῃ 
οοπίυποῖδ Ἰεραηίαγ ἀρχὴ ὼ στοιχεῖον, ἀρχαὶ ὼ στοιχεῖα 

Φαδ. 188 "28. 1βι1. 829 85. ΜΑ 8. 988 011. 8. 989 "80. 

βι. 995021. 8. 998 822. κΙ. 1059 Ρ28. λ4. 1070 584. μῖ. 

1081 518. 10. 1ΟΒΤ 48. ν4. 1091 481, αἰτία ὼ στοιχεῖον, 80 

αἴτια ὸ στοιχεῖα ψαϑ. 405}17. Μλδ. 1011 325, ἀρχαὶ αὶ 
στοιχεῖα ὶ αἴτια ᾧα]. 184 511. Μεὶ. 1028 "δ. 1]. 1043 

"δ. λι. 1069 420. (9. 1086 421. τὰ αἴτια τὰ πρῶτα ὼ 

τὰς ἀρχὰς τὰς πρώτας μέχρι τῶν στοιχείων Φα!. 184 

414. ᾿Αναξαγόραν, εἴ τις ὑπολάβο: δύο λέγειν στοιχεῖα ΜΑ8. 86 
989 380, οὗ ἀρχαί 17. τρία τὰ στοιχεῖα (ὕλη, εἶδος, στέ- 
ρησις) Φαδ. 189 16, οἵ ἀρχαί "18,380, 19. τὰ στοιχεῖα 
τἀναντία λέγωσιν ᾧῷαδ. 188 "28. στοιχεῖα τῆς αἰσθητῆς 
ὕσίας, τῶν νοητῶν ΜΧΑΙ. 1069 382. 4. 1070 Ῥγ, β6ὰ ἀρχὴ 
Ἰαῦϊαβ δια στοιχεῖον Ραίοῦ: ἐπεὶ δ᾽ ϑ μόνον τὰ ἐνυπάρ- (0 

οντα, αἴτια ἀλλὰ Ὁ τῶν ἐκτὸς οἷον τὸ κινῆνς δῆλον ὅτι 
ἵξερν ἀρχὴ ᾿ὴ στοιχεῖον, αἰτια δ᾽ ἄμφω 3 ὥστε στοιχεῖα 
μὲν τρία (εἶδος. στέρησις, ὕλῃ), αἰτίαι δὲ ΝᾺ ἀρχαὶ τέτ- 

ταρες Μλ4. 1010. νΩ28, 20. υδηγαθαπη δὔϊδη) {ΌΓΠ14118 οδδ8 
ἀἷοὶ ροϊοδβῦ ἐνυπάρχειν, ἰ Χ0}. στοιχεῖον Ρἰθγατν 16 Γοίογίυγ 45 

«ἃ Εδαβδτα τρββονίδΙθτα: στοιχεῖόν ἐστιν εἰς ὃ διαιρεῖται 

ἐνυπάρχον ὡς ὕλην Μζιτ. 1041 081 ΒΖ. στοιχεῖον ἐξ 
γίγνεται τὰ ὄντα πρώτυ Ε᾽ εἰς ὃ φθείρεται τελευταῖον, τῆς 
μὲν ἀσίας ὑπομενύσης ἢ τοῖς δὲ πάθεσι μεταβαλλύσης ΜΑ8. 
9488 "10. τὰ ὡς ἐν ὕλης εἴδει λεγόμενα στοιχεῖα ΜΑ4. 60 
985 382. οὔ δ. 9866. τὰ στοιχεῖα ὕλη τῆς ὑσίας Μνῶ. 

1088 "27. στοιχεῖον. ἀϊδὺ ὡσία, Μη8. 1043 "12, ἀϊδβί φύσις 
ΜὸΙ. 1018 820, ἀϊδϑὺ ἀρχή Μζιτ. 1041581. πθ0 ἴϑιηθα 
Ἰάθπι Ρἰδμιὸ οδβὺ στοιχεῖον δίαυθ ὕλη, αἷὰ ἡ ὕλη δυνάμει 
οβί, στοιχεῖον γ61Ὸ ἐνυπαρχον δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ Ογ8. 802 δ 

4160. οΓ Μβ8. 1002 588. ἱπᾶθ ῥγορτίο ποιηΐπθ στοιχεῖα 
β8ορἰββίτηθ ΔΡΡϑ᾽δηΐαγ αυδίαον 1118 φογΡογα Βἰ το]! οἰ ββίπα 
(πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, ἢ)» 4.80 Ῥτοάθυπὺ ἐκ τῶν πρώτων ἐναν- 
τιώσεων, θερμὰ ψυχρϑ, ὑγρὰ ξηρῶ, χαδ6 ὁαάθπι σωματικαὶ 
στοιχεῖα, ἁπλᾶ σωματα ἀϊουπίαν ΜΑ 4. 985 "82. δ΄4.1014 80 
558. (1. 1062}18. Οα10. 280316. β18. 295380. ΓΑῚ. 

στοιχεῖον 

814 329. μα]. 388 582 (οἵ 8. 3839"86). Ψαδ. 410 28, 
αιδ. 4489. Ζμα]. 6θ642521. ατ909 321 δ8ς 8ᾶθρε. οτιδα 

ἴδῖὰ ὑδὰ τϑοθρύαμη 6886 ΑΓ εἰριϊβοας, αυοά 88 ἀϊεῖς τὰ 
λεγόμενα, τὰ καλέμενα, τὰ καλύίμενα ὑπό τινων στοιχεῖα 

Φῷχά. 181 5260. γὅ. 204}88. ΜκΙ10. 1066 "860. ΓβῚ1. 8218 
581, 829 526. μαϑ. 889 "δ. Ζμβι. 646 418. Ζγβϑ8. 188 
581. (ρυϊποῖρθβ 1188 ἐναντιώσεις, θερμὸν ψυχρόν. ὑγρὸν ξη- 
ρὸν, 4066 ϑαηῦ αἰτίαι, ἀρχαὶ τῶν στοιχείων μὸ1. 8189}10, 
11. Ζμβ2. 648 "9, ἱπίεγάυπι ΑΥ δὲ ἴρθα στοιχεῖα ἈΡρεἰϊδἱ 
Γβ38. 8380.80, 88. 2. 829}18). περὶ τῶν στοιχείων ἀηΐνδτθς 
Τβι-8. ὅτι ἔστι δτοιχεῖα ἢ ὁιὰ τί ἐστιν Ογϑ. πῶς γί- 
νεται ἐξ ἀλλήλων Ογθ. Γβ4. συμβλητὰ τὰ στοιχεῖα, Ὑρβο. 
888.319. ποιητικὰ ἀλλήλων ΙΝ παθητικὰ τὰ στοιχεῖα Γβ9. 

829 028. πότερον πλείω ὃ »ἢ ἕν, πεπερασμένα ἥ ἄπειρα γε. 
δ. ὅκ ἔστιν ἔ ἕν, ἐξ ὧν ἅπαντα, ἀδ᾽ ἄλλο ; παρὰ τὰ τέτταρα 
Γβό. δ τοῖς σχήμασι διαφέρει τὰ στοιχεῖα ΟὙ8. 801}19. 
τὰ στοιχεῖα τὰ εἰλικρινὴ ἀδιάφορα, ἐν οὲ τοῖς ἐκ τῶν στοι- 
χείων ἡ διαφορά πλαϑ9. 960 80. τοῖς ὁμοιομερέσι τὰ κα- 

λυύμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων ὕλη ἐστί Ζγαϊ. 715 81], 
Ζμβι. θ46 "6, --- τόπος ἑκαίστυ τῶν στοιχείων μβ2. 885 
δι, τριῶν ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείων, τρεῖς ἔσονται καὶ 
οἱ τόποι τῶν στοιχείων Οα8. 2171 14, οβ 216 09. 8 υβῖαοῦ 
Θ᾽ ἐπιθηξίβ (Επαρϑάοοϊ 8) ἀϊδιίμραϊαν τὸ πρῶτον τῶν στοι- 
χείων, τὸ ἄνω στοιχεῖον (16 ὁ αἰθήρ. ὁ ἄρανός) ΟΥΙ. 298 
"6, μα. 888 021. 8. 841.58. ἀρανᾷ ὼ ἄστρων ϑσίαν αἰθέρα 
καλϑμεν, στοιχεῖον ἦσαν ἕτερον τῶν τεττάρων ἀκήρατόν τε 
ὸ θεῖον κϑ. 592 48. οἴ 8. 392 085. πάσης ψυχῆς δύναμι: 
ἑτέρα σώματος ἔοικε κεκοινωνηκέναι αὶ θειοτέρας τῶν καλυ- 
μένων στοιχείων" τὸ ἐμπεριλα ιβανόμενον τῷ σπέρματι 
ἀνάλογον τῷ τῶν ἄστρων στοιχείῳ Ζγβ8. 186 081, 1311. 
-- τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεῖα 6κ δβοηϊοηίία ῬΣεβδα ΜΑ5. 
9861, 18, θ6.98719. Μμβθ. 1080 82. --- οὐΐαπι ἴῃ Δ[Π 
πϑαοτῖδυο στοιχεῖον ἀβυτραῦυῦ δὰ βἰρεϊβοδμάυπι ἰὰ φυοά 
οϑῦ δἰ πρ! οἰβδίμναπι, θχ ἦιο τοι ασα ἐοπβοϊαπίαν. στοιχεῖα 
φωνῆς ἐξ ὧν σύγκειται ἡ φωνὴ ὼ εἰς ἃ διαιρεῖται ἔσχατα, 

τὸ φωνὴν ἢ τὸ ἄφωνον Μὸϑ. 1014321. β8. 998 "38. 
ζ17. 1041}16. (1. 1088 818. 2. 1054 Ἵν στοιχ εἴν ἐστι 

φωνὴ ἀδιαίρετος, αὶ πᾶσα δέ, ἀλλ᾽ ἐξ ἧς πέφυκε συνετὴ 
γίνεσθαι φωνή πο20. 1466 Βὼ2. Ορρ συλλαβή, ᾳυδδ ἢϊ 
συνθέσει ἐκ τῶν στοιχείων Μζ10. 1084 Ρ26, 1035511 ΒΣ, 
14. 11.1041}16. Ζγα!8, 122.388. ΚΙ2, 1451. τζ 4.4] 
ν9. ι20.111 9. Φββ. 19516. ὁ τὰ στοιχεῖα ἐπισταμεν:: 
τὸ ἔπος οἷδεν Ῥβ24. 1401 528. τῶν στοιχείων ὁ Καόμος 

εὑρετής, αυ86 οὐ υοὶ Γασγῖηῦ δηςυϊθα ἔ 459. 1888 ", 
2, 1δ. --- στοιχεῖα τῆς γεωμετρίας, οἷον γραμμὲὴ κύκλο: 
τθ8. 158 080 ὙΥ͂Ζ (εἴ ἀρχαί 489). 14. 168524. στοιχεῖα τῶν 
διαγραμμάτων ΚΙ12. 14 589 ᾿ΥΖ. Μβ 8. 998 "26 ΒΣ. ἀυνὶ- 
ἰδύαγ αὐταπ) βἰσαϊβοοῦ ρῬαποίαπι ᾿ϊποϑια Ρἰδπυτι οἷς (λπι- 
τλθρ ϑομοὶ 89 59) δὴ βἰπὴρ}1οἰββίτηαϑ αυ8θ ἦπ σβὶ υ]8 οοη- 
απθαίατ ἀδπιοηβύγαθοπθβ (ΑἸωσοη ϑ6Βο] 98 86). --- τος 
τῆς ἀρετῆς στοιχείοις καλλιγραφύμενοι Ρ1. 1420 11. -- 

νόμισμα στοιχεῖον ὰ πέρας τῆς αλλαγῆς ἐστίν Πα9. 1257 

"28. -- στοιχεῖα, τῶν ἀποδείξεων αἱ πρῶται ἀποδείξεις καὶ 
ἐν πλείοσιν ἐνυπάρχυσαι, αἱ ἄμεσοι προτάσεις Μὸϑ8. 1014 
δι. ΑὙ28. 8421 2, 22,236. ἰπάθ στοιχεῖα 5ἰφείϊβοδηὶ 
(αἰἰνοτβα αὐδοϑάδπι ΔΥραΠπΙΘηίΆ, 6Χχ αὐἱδαβ οὐπὶ νοι 818 
δρϑεὶθ Α]!αυϊά νοὶ Ρτοθθίυγ γο] το] δατ᾽ γε δὰ 84 21. 
τὸ αὐτὸ λέγω στοιχεῖον ὰ τόπον" ἔστι γὰρ στοιχεῖον καὶ 
τόπος εἰς ὃ πολλὼ ἐνθυμήματα εἰσπίπτει ΡῬβ20. 1403 418, 
19. 22. 1896 22, ἔστι ταῦτα στοιχεῖα τῶν πρὸς τὰς ὅρνς 
τὸ. 120}18 ὍΣ. οὗ 121 "1. ὃ. 12827. πρὸς ἅπαντας τὸς 



’ 

στοιχειώδυς 

ὁρισμὲς ὑκ ἐλάχιστον στοιχεῖον τζι4. 151}18. εἰς τὸ μῆκος 
τοῖς προειρημένοις στοιχείοις χρηστέον τι 18. 114 518, 21. 

στοιχείοις χρώμενον τοῖς ἐκ τῶν ἐναντίων τζ 9. 141322. 

σκοπεῖν ἐκ τῶν περὶ τὰ γένη στοιχείων τζδ. 148.318. στοι- 

χεῖον τῷ τυχεῖν τὸ ἐρωτᾶν βἰπιὶ τι12. 172 Ρ22, 81. ληπτέον 5 
στοιχεῖα περὶ ἀγαθῷ ὼ συμφέροντος ἁπλῶς Ῥαθ. 1862 420. 

δύο στοιχεῖα λέγω κοινὰ κατὰ πάντων 981. 1442 08, τὸ 
πολλάκις εἰρημένον μέγιστον στοιχεῖον, τὸ τηρεῖν ὅπως κτλ 
Πεϑ.1809 ᾿] 6. ἡ ἡ κρίσις περὶ ἁπάντων τύτων ἐκ τῶν αὐτῶν 
στοιχείων ἐστίν Πὸ11. 1298 385. 10 

στοιχειώδης. Η τῶῦτο μὲν ἐκ συνθέσεως, ἐκεῖνα δ᾽ ἐκ δια- 
λύσεως, στοιχειωδέστερα ἐκεῖνα ὼ πρότερα τὴν φύσιν Γα]. 
815 424. στοιχειωυδέστατον πάντων ἐξ ἕ γίγνονται συγκρίσει 

πρώτυ ΜΑΒ. 988 085. 
στοιχηδὸν κεῖται τὸ πλῆθος τῶν ὠῶν Ζγὸ 4. 170 326, Βγῃ 16 
κατὰ στοῖχον ΖΙγ11. 511 821. 

στοῖχος, βθτῖθϑ. ὁ στοῖχος ἐφ᾽ ὃ αβγ Μνθ. 1092 384 ΒΖ. 
πόροι πυκνοὶ καὶ Κ᾿ κατὰ στοῖχον Γαϑ. 8324 }81. τὰ ψὰ κατὰ 

στοῖχον ἐγγίνεται Ζιγ1. 811 821, Βγἢ στοιχηδόν Ζγὸδα. 

110 52 8. 20 

στολίς. ὅταν ῥινῶσι τὰς ἀπηρτημένας στολίδας τῶν ἀνὸδριαν- 
των ἢ τὰ πτερύγια ακ802 3488. 

στόλος. 1. οἰαδβῖβ. παραβαλόντος ναυτικῷ στόλυ ΖγΥ11.768 
481. -- 2. ρρομῃάϊχ. στόλος μικρός, μακρός Ζ, βιά. 668 
4838. οὗ δΙ10. 689 δ5, αἱματωδές τε φαίνεται τὸ κύημα ἢ 36 

ἔχον στόλον μικρὸν ὀμφαλωδὴ Ζγγ2. 152 "6. οὗ Ηδτνεὶ 110 
ἀθ ἔθη δ 9. 

στόμα. 1. δηϊηδ]απι ο8. (τὸ καλόμενον στόμα 'φ 468510. 
αν11. 4716 320. Ζμδο. 618 "τ, 25.) καλεῖται ὃ ἥ μὲν λαμ- 
βάνει (τὸ ζιβον τροφήν), στόμα" τὸ ἐντὸς στόμα σιαγόνων 80 
αὶ χειλῶν" τὸ δέρμα διαλείπει κατὰ τὸ στόμα Ζιαϑ8. 489 
2.11. 492 θῶ 5 ΡΙΚ. Ὑ11. 51855. τῆς ἀκατεργάστυ τροφὴς 
πόρος ἐστί Ζμβϑ8. θ60 415. τὸ στόμα, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ 

τύτων (ὀδόντων) ὼ συνεστηκὸς ἐκ τύτων" τὸ ὀστῶν τῆς 
σιαγόνος πρὸς τῷ στόματι στενόν Ζγγ!. 661 585. ε8. 789 86 

42, (οὔ ΡΙαιὶ Τί 15 Ὁ. ῬΆΠΊρρϑοα ὕλη 88. ἴῃ ἤρατε 8πᾶ- 
ἰοπιῖοα Ζμὸϑ. 684 034.) ὁ τέττιξ μόνον τῶν ἄλλων ζῴων 
στόμα ἐκ ἔχει ἀλλὰ τὸ γλωττοειδές Ζιδτ. 582}11. οὔ 
Ζμδδ5. 682 419. 12. 692 018. αν11. 4716 219. ρυσαλλίδες 

ὅτε στόμα ἔχωσαι ὅτ᾽ ἄλλο τῶν μορίων διαδηλον θέν 40 
Ζιε19. 551521. --- τοῖς δρνισίν ἐστι τὸ καλύμενον ἑνγχος 
στόμα Ζγγ1. 662 .584. --- α. ἔχει ἢ περὶ τὸ στόμα δια- 
φορὰς (τὰ ζῷα) Ζμὸ 18.696 "24, Πὸ 4. 1290 528, 80,88. 
(τῶν μαλακοστράκων) τὸ στόμα σαρκωδέσ' τερον ἀντὶ γλώτ- 
της; αἱ χελῶναι αἱ θαλάττιαι ἔχυσι τὸ στόμα ἰσχυρότερον 4 
πάντων Ζιδ3. 5326 528. θῶ. 590 δ, --- (τῶν ἰχθύων) ἀκαν- 
θυδης ἐστὶν ὁ τόπος τὸ στόματος πᾶσιν" τὰ μὲν κατ᾽ 
ἀντικρὺ ἔχει τὸ στόμα ὼ εἰς τὸ πρόσθεν, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς 
ὑπτίοις Ζμβιτ. θ660"17, 28. δ18. 696 »82ὅ. σελαχιύδεις, 
δελφῖνες, κητυδεις, ἐχῖνοι οἱ θαλάττιοι, στρομβώδη, λεπά- τὸ 
ὃες κάτω τὸ στόμα ἔχυσι Ζιθ2. 591 "27. ὁδ. ὅ80}19, 
21, 22. σηπία ἔχει μεταξὺ τῶν προβοσκίδων τὰς ὀφθαλμὸς 
ὼ στόμα, πολύπυς τὸ στόμα ὃ τὰς ὀδόντας ἔχει ἐν ἔσοις 
τοῖς ποσίν [811. 1581 082, 8. ἀκαλήφη ἔχει τὸ στόμα ἐν 
μέσῳ Ζιδ 6. ὅ8154. τὰ μαλακόστρακα ἔχει ὑποκάτω τὸ 56 
στόμα τῶν ὀφθαλμῶν Ζιδ8. 527}18. 4. 629}80. τὰ στρομ- 
βώδη ἐν τῷ σαρκώδει Ζιδά. 580 428. --- ἔχυσι τὰ ζῷα 
ὮΝ τὰ μεγέθη διαφέροντα τὸ τὸ στόματος Ζιβι. 502 56. (ἰχθύων) 
τῶν ἄνω τὸ στόμα ἐχόντων τὰ μὲν ἀνερρωγὸς ἔχει τὸ 
στόμα, τοὶ δὲ μύυρον Ζ2μδ13. 696 084. τῶν μὲν τὰ στό- 50 

ματα ἀνερρωγότα, τὰ δὲ μικρόστομα, τὰ δὲ μεταξύ ΖιβΊ. 

στόμα 108 

503 86. τὸ στόμα οἱ μὲν (ἀθύεῳ ἀνερρωγὸς ἔχυσι Ζιβι8. 
505."82. ὄνος (ἰχϑὺρ) στόμα ἔχει ἀνερρωγός 801. 1580 
"24. ὅσα ἔχει στόμα μέγα πα 82. 868". λέων ἔχων 
στόμα εὐμέγεθες φδὅ. 809"16. σκάρος ἔχει στόμα μικρόν 

811.1681 312. τὰ μονόθυρα ὼ δίθυρα στόμα ἔχυσιν ἀλλ᾽ 
ἐν τοῖς ἐλάττοσι διὰ μικρότητα ἄδηλον Ζιδά. 5239 427, --- 
ὃ. ἡ τὸ στόματος θέσις Ζμγϑ. θθά δρδ, μἱβοῖβ τὴν καρδίαν 

ἔχει πρὸς τὴν κεφαλὴν ὼ τὸ στόμα Ζιβιτ. 501 85. αν1θ. 

4187. μαλακίων στόμα Ζμ55. 6718 "7. 25. 9. θ84 Ὁ10, 
θ85810. Ζιὸδ!ϊ. 524 2, 4. ἡ φύσις παρὰ τὸ στόμα τὴν 
τελευτὴν τὸ περιττυΐματος συνήγαγε κάμψασα, τὰ μα- 
λακια κατὰ τὸ στόμα σύμπλεκονται Ζγαι 5. 120 "18. 14. 
120}10. Ζιεθ. 5418, 18. τὸ στόμα τῶν ἐχίνων, ἐντόμων, 
στρομβωδῶν 2μδ5. 680 8414, 618 "16. 9: 685810. καρᾶβυ, 
κοχλίω, τηθύων Ζιδϑ8. 5217 ἀχά, 4. 828 271. 8. 581 .324, οὗ 
22. --- ο. Ρμγβίοἱορίοα. ἕσα περὶ τὸ στόμα ὼὶ τὰ ἐν 
αὐτῷ πλὸ. ἐπὶ τῷ στόματος ὴ μὲν τροφὴ πάντων κοινόν, 
ἡ ἀλκὴ τινῶν ἴδιον ἢ ὁ λόγος ἑτέρων, ἔτι τὸ ἀναπνεῖν αὶ 
πάντων κοινόν ΖΥΥΙ. 662 820-"16. εἢ Ζμγὶ. 662 416. τοῖς 
ἔχυσι τὸν πλεύμονα τῷ καλωμένῳ στόματι αὐ φύσις χρῆταῦ 
πρός τε τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν αὶ τὴν ἐκπνοὴν Ἂ" τὴν 
ἀναπνοήν" τοῖς δὲ μὴ ἔχυσι. πνεύμονα μηδ᾽ ἀναπνέωσι τὸ 
στόμα πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς τροφῆς αν]. 4716 20. ἐκ 

τῶν φλεβῶν εἰς τὰς σάρκας διαδίδοσθαι τὴν τροφήν, αὶ κατὰ 
τὰ πλάγια ἀλλὰ κατὰ τὸ στόμα; καθάπερ σωλῆνας πνδ. 
488 028. --- τῷ στόματος χρῆσις, λειτυργία, Ζμδι1. 691 
ν22. Ὑ14. 61410,30. οἵ β8. 8509. ἡ τῆς τροφῆς ἐρ- 
γασία ἐν στόματι, ἡ τὸ στόματος ἐργασία, μίαν τινὰ 
ἐργασίαν ἡ τὸ στόματος λειτυργεῖ ϑυναμις Ζια4. 489 398. 

Ζμβϑ8. 660 527. Ὑ14. 6714 "28. ζϑ8. 409 38. --- (ὠνίοις ἰχθύ- 
σιν) ἐν τῷ στόματι ἡ ἰσχύς" (κροκοδείλοις) πρὸς ταύτας 

τὰς χρείας (τὸ λαβεῖν αὶ κατασχεῖν) ἀντὶ ποδῶν τὸ στόμα 
ἡ φύσις χρήσιμον ἐποίησε" διαιρεῖν τιῇ στόματι ὼ δάκνειν 
Ζμδι18. 69152.11. 691 59, 25, 28. ὁ ψὴν διὰ στομάτων 
(διαττομῶν οἱ 5 Α0}) ποιεῖ μὴ ἀποπίπτειν τὰ ἐρινὰ Ζιε82. 
5571 928. ἡ τῷ στόματος ἔνδεια Ζμγ1ά. 614 "29. εἶδιι. 
69120. (ὁ μῦς τὸ κῆτος ὀδόντας ἐν τῷ στόματι ΕΝ ἔχει 

Ζιγι2. 519 324.) - πλείστην διαφορὰν ᾿ἀπεργάζονται τὴς 
φωνῆς αἴ τε τὸ ἀέρος πληγαὶ ἡ οἱ τὸ στόματος σχημα- 
τισμοί" ὅσων εἰσὶν αἱ γλῶτται ὼὶ τὰ στόματα δυσκίνητα 
ἀκδ00 428, 21, 29, 801 "8. τὸ πνεῦμα τὸ διὰ τῷ στόματος 

υσώμενον μββ. 8671. διὰ τί ἐκ τῷ στόματος ὼ θερμὸν 
ψυχρὸν πνέυσι πλδτ. 964310, 14,16. (ἄρκτοι λευκαὶ) 

ἀφιᾶσιν ἐκ τὸ στόματος φλέγμα θ143. 840521. --- ἄνα- 
πνεῖ τὰ φανερῶς ἀναπνέοντα διὰ τῆς ἀρτηρίας, διά τε τῷ 
στόματος ἅμα ὸ διὰ τῶν μυκτήρων. ΔΙΩ ΡΒ Οἷα ἐν τῷ ὑγρῷ 

ὑπερέχοντα τὸ στόμα διὰ τὴν ἀναπνοήν αν. 414 49, 22. 

10. 415}81 (οἴ Ρἰβοΐατα ἔνια ὑπερέχοντα τὸ στόμα μόνον 
Ζιθ15. 599 Ρ27). (ἤτη) δεχόμενα κατὰ τὸ στόμα τὴν θά. 
λατταν ἀφιᾶσι κατὰ τὸν αὐλὸν Ζμδ13. θ0917818. Ρίβοθδ, 

ἢ (κατὰ τὰ βράγχια) τὸ ὕδωρ ἀφιᾶσι δεξάμενοι κατὰ τὸ 
στόμα Ζιβι8. ὅ04 "29. τὸν ἐν τῷ στόματι γινόμενον ἀέρα 
ἔλκοντας ἀναπνεῖν τὺς ἰχθῦς (Απαχαβοτββ)" ἐκ τῷ περὶ τὸ 
στόμα περιεστῶτος ὕδατος ἕλκειν τῷ κενῷ τῷ ἐν τῷ στό- 
ματι τὸν ἀέρα (θίοξοπο8) αν 2. 471 1 , 8) το[αιαίατ 18, 
18. 8. 4Τ1 320. (τὰ μαλακόστρακα) δέχεται τὸ ὕδωρ παρὰ 
τὸ στόμα, ἀφίησι κατὰ τὰς ἄνω »πόρως τὸ στόματος Ζθ5. 

621518, 621. 3. 626 "18. --- ὅσα ἔχει στόμα, χαίρει αὶ 
λυπεῖται τὴ τῶν χυμῶν ἅψει Ζιδδ. 583512. --- λέγυσι 
τίκτειν κατὰ τὸ στόμα τὴν “γαλῆν Ζγγθ. 156 816, οὔ 82, 
1611. λέγυσι κατὰ τὸ στόμα μίγνυσθαι τές τε κόρακας 



104 στόμα 

αὶ τὴν ἴβιν, οἵ καὶ τοῖς ῥυγχεσι ΤΑΣ ἄλληλα κοινωνία ΖγΎΘθ. 156 
Ρ14,.20. --- ἀ. στόματος: πάθη. ἐκ τὸ στόματος αἱμορροῖδες 

Ζμὴ5. Ἢ 6681 8. τὸ ἐν τῷ στόματι πτύελον Ζγβ8. 141510. 
ὥσπερ ᾧ τῷ στό ματι σιάλυ πολλαχῦ, τὸ στόμα πτύσεως Ζικϑ. 
θ6835519, 28. --- διὰ τί οἱ νήστεις δυτῶδες ἔχυσι᾽ τὸ στόμα δ 
ῬτΟΪ ᾿πϑάϊν Ββια 298, 11. Εὐριπίδν δυσωδία τὸ στόματος Πε 
10. 1811 584. -- ε. μόρια στόματος ἐχόμενα. μυκτήρ. ἡ ἐκ 
τῶν μυκτήρων. σύντρησις εἰς τὸ στόμα" ὅταν πίνοντες ἀνα- 
σπάσωσί τι τῇ ποτῷ χωρεῖ ἐκ τὸ στόματος διὰ τῶν μυ- 
κτήρων ἔξω Ζιαι6. 49 526 ΡΙΚ, 21. (ὄρνιθες καὶ ὼ τὰ τετρά- 10 
ποδα ῳοτόκα) ἔχυσι τὲς πόρυς τῶν μυκτήρων πρὸ τὸ 
στόματος Ζμβιθ. 659 "Σ. αἱ ἧννες (ἔχυσι) τὸν εἰς τὸν ἀέρα 
(πόρον) μείζω τὸ εἰς τὸ στόμα ἢ φαρυγγα, ἐντεῦθεν σπᾷ 
τῷ πνεύματι ὥσπερ τοῖς στόμασιν ἢ τοῖς μυκτῆρσι Ζικδ. 
681 4838, 11. οὔ Ρ]αὶ Τίτι 198. - ὁ ἐν τῷ στόματι ἐρα- κε 
νός αντ. 414521. --- ὑπὸ τὸν ἐὠρανὸν ἐν τι στόματι ἡ 
γλῶττα Ζμβιτ. 660 "14. δι. 690 »19. Ζγεθ. 186 "27. 
ὁ κυπρῖνος τὴν γλῶτταν ἐχ ὑπὸ τῷ στόματι ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ 
στόμα κέκτηται (Ὁ) ἢ 802. 1529 ν44 (οἵ ΒΘοκπιαπῃ, Βεϊίγ 
Ζὰν (Ὅβοῖ ἀδῦ Ἐτβπὰ ἍΠ 411). --- ἐντὸς τῷ στόματος 30 
ἐνίοις (ἐντόμυν) ἐστὶ τὸ καλυΐμενον κέντρον Ζμὸδδ. 682510. 
- τὸ μὲν διφυὲς τῷ στόματος παρίσθμιον, τὸ δὲ πολυ- 
φυὶς ὅλον Ζια 11. 492 "84. -- ἢ ἀρτηρία κεῖται ἐπὶ τὰ 

ἄνω πρὸς τὸ στόμα, τὸ τὴς ἀρτηρίας τρῆμα τὸ εἰς τὸ 
στόμα τεῖνον, ἀρχὴ τὴς ἀρτηρίας πρὸς αὐτῷ ἐστὶ τῷ στό- 25 
ματι Ζιαιθ. 498 526,29. βιτ. 508."19. οὔ Ῥιδὲ Τί 180. 
--- οἰσοφάγος τὸ συνεχὲς αὐτῷ μόριον Ζμβ3. 660 416. οἵ 
γ8, 6604 381. (μαλακόστρακα) ᾿ἀπὸ τῷ στόματος ἔχει οἰσο- 
φάγον' πόρος εἷς ἄχρι τὴς κοιλίας. (μαλακίοις) μετὰ τὸ 
στέμα ὁ οἰσοφάγος Ζιδ 32. 821"4. 4. 80.52.1. 624 "9. --- 30 
(ὀστρακόδερμα ἔχε τῇ στόματος ἐχόμενον πρόλοβον Ζμὲ 5. 
θ19 υ8, --- ὁ στόμαχος ἤρτηται ἄνωθεν ἀπὸ τῷ στόματος, 

πὸ τὸ στόματος ἀρξάμενος" (μαλακόστρακα ἔχει) εὐθὺς 
ἐχόμενον τῷ στόματος στόμαχον μικ ἵν Ζια16. 495 "20. 
βιτ. 501."87. «Ζ2μδῦ. 619584. --- τὴν κοιλίαν ἔνια, ἔχυσιν 8ὲ 
εὐθὺς πρὸς τῷ στόματι Ζμγι4. 614 Ν11. ὁ πόρος ὃ διὰ τῷ 
στόματος εἰσιὼν εἰς τὴν κοιλίαν φέρει Ζ2γγ8. 1 56 ν9. Ρίδοῖ- 
θυβ εὐθὺς ἣ κοιλία πρὸς τῷ στόματι, εὐθὺς πρὸς τὸ στόμα 
συνάπτει ἡ κοιλία, ανϑ. 41| 428. Ζιθ2. 591 "7. βιτ. 507 
428. (προσπίπτει ἡ, κοιλία εἰς τὸ στόμα τίσι ΕΣ πότε Ζιβιτ. ὁ 
501.380.) τῶν ἐντόμων ἕνια τὴν κοιλίαν “μετὰ τὸ στόμα ἔχει 

Ζμὸδ. 682816. τῶν μαλακοστράκων ἡὶ κοιλία τὸ στόματος 
ἐχομένη Ζιδ. 520 024. 8. 521 24. (ὀστρακοδέρμοις) τῷ 
στόματος ἔχεται εὐθὺς ἡ ἡ, κοιλία Ζιδά4. 529}18,1. --- ἴπ- 

στέμαχος 

θηλάζειν τῷ στόματι Ζιζῶτ. 518.328. τι στόματι μετα- 
φέρειν τὸς νεοττούς Ζγγ6. 1511. εἰσδέχεσθαι. τὰ γεέννης 

θέντα ἐς τὸ στόμα Υ͂ 298. 1529 320. οοἸατθα εἰσπτύει τοῖς 
νεοττοῖς διοιγνὺς τὸ στόμα Ζιι1. 618 34. οἱ τροχίλοι εἰσπε- 

τόμενοι εἰς τὰ στόματα τῶν κροκοδείλων 81. 881 512. τῷ 
στόματι ἀποσπάσαι τὰ αἰδοῖα θ10. 881 5426. Ρΐδοεβ κόπτυσα 
ὑπὸ τὴν γαστέρα τοῖς στόμασι Ζιεδ. 541516. ἐὰν μή τις 

τὸ στόμα ἐπικλίνη Ζμβι1. 660"22. πλησίον προσάγειν τὴν 
χεῖρα, τὸ στόματος πλὸ 1. 964 412. ἡ θήρα τῶν ἡττόνων 

(ἰχθύων) καταντικρὺ γίνεται τοὶς στόμασι Ζιθῷ. 591 34. 
(σηπία, τευθίς) τὴν νεῦσιν ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ὄπισθεν καὶ δ᾽ ἐπὶ 
τὸ στόμα ποιεῖται Ζιεθ. 841 16 ('ἄογβαπι δἰ συϊβοαὶ εἰ 
ΒΡ ΠΑ8 ΡΑτίθϑ, αὖ τὸ στόμα ΡΙοηδβ᾽ ὃ 1278). -- ταῖς 
σαύΐραις ἐπιβάλλον περὶ τὸ στόμα περιθέον ἀφίησιν, ἕως ἂν 
συλλαβη τὸ στόμα (Ὁ) Ζιι89. 628 "1. 

3. στόμα Ἰαυίογ Βθηϑα, --- α. ὑστέ ἔρας ὁ στόμα. μήτρᾳ 
ὃ καυλὸς ᾧ τὸ στόμα τὴς ὑστέρας, τὸ στόμα τῶν ὕστε- 
ρῶν Ζιγ1. 510 14. 2. θ84 "27, θ6856521. 8. 0358]. 

Ζγὸ 4. 11816. ἡ ἀρχὴ μία ᾧὶ τὸ στόμα ἕν. τὰ χείλη τὸ 
στόματος Ζιγ1. 510}11. η 8. 588 416. στενόν, συμμύει 

Ζγβ4. 189 336, 38. α19. 121 "28. μὴ ἀνοιγομένυ τῇ στό- 
ματος Ζικ4ά. 6850 382. ἡ γονὴ προΐεται εἰς τὸ πρόσθεν τὸ 

στόματος τῶν ὑστερῶν, δεῖ τὸ στόμα εἰς ὀρθὸν εἶναι, βιγ- 
γανόμενον ἔσται τὸ στόμα μαλακώτερεν, μαλακόν Ζικὅ. 
681 415, 2. θ8ὅ "6, 9, 19. στόμα ὑγιεινῶς ἔχον" ἐὰν φῦμα 

ἐπὶ τῷ στόματος 7: αἷς πως τὸ στόμα συμφύεται" τὲ 
στόμα τοιαύτη οἷον ὅταν κύωσιν Ζικῶ. 685 λ22. 4. 686 "80, 

᾿Ὶ. 1. 688 086, 81. αὶ γυναῖκες) ἔχυσι καυλόν, ὦτπερ 
οἱ ἄνδρες τὸ αἰδοῖον" ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματι ἀποπνέασι δια 

τῦτο μικρῷ τε πόρῳ ἀνωτέρω (ἔχεσι «ὦν αἰδοῖον, ἀλλ᾽ ἐν 
τῷ σώματι. ἀποπνέασι διὰ τότυ ΚΎ.ΥἹ, ΡΙΚ, 8811) Ζικδ. 
681 228, --- ᾧ. κοιλίας στόμα ΑδΙ11. 94 515. ἦ ἧς πρὸς τῷ 

᾿ 
στόματι ὀδόντες εἰσὶ τρεῖς Ζιδ2. 521 85. --- μικρὸν κατω- 

τερον τῇ στόματος 2 σώματος 5 Βϑτι ΡῬΙΚ) τῆς γαστρὸς 

(τὴ γαστρί, Α00) Ζιζ 10. 56534. --- ς. τὸ στόμα τὸ 
ὀστράκυ, τὸ σμήνυς Ζιὸ4. 528 "22, ιτ40. 624 518. μ]- 
ογοαΐ8 πῖὰϊ στόμα στενὸν ὅσον εἴσδυσιν μικράν. στόμα θα- 
λάμης (πολυπόδων) Ζι14. 616 428. ε18. 550 "5. τὸ στόμα 
τῶν ἀγγείων, τῷ κεραμίυ Ζγβ4. 1839 018. Ζιδ 8. 584 333, 
πις8. 914 81. -- Νείλυ στόματα μαϊ4. 851 082. (Ὦχε- 
ανϑ) στενόπορον στόμα κατὰ τὰς Ἡρακλείας στήλας χϑ' 

᾿ 898 518. --- στόμα ἕλκυς μέγα παϑ2. 868 Ἅααὶ -- (στό. 
ματος ἴῃ ν], σώματος ΒΚ, ἰῃ νϑῦβ 6}}}, σῶμα ΒΚ Ζμβ 

16. 659 17. Ζικῶ. θ68ὅ 528). 

πεὰδι εὐθὺς ἀπὲ τὸ στόμα ἔντερον, τοῖς μαλακίοις πρὸς 46 στόμαχος (οΥ ᾿βδορκ ὅοδοὶ δὰ Ζμ 18, 68. μδ Ι41). αὖ- 
στόμα ἔντερον λεπτόν «251. 682 "5, 1. 524 "18. -- 

φορβαϊοροάα ἔχει τριχωδὴ ἅττα ἐν τῷ στόματι" ἡ μύτις 
κεῖται ὑπὸ τὸ στόμα, παρ᾽ αὐτὸ τὸ στόμα Ζιδι. ὅδ 24. "22. 

18. [817.188] 585. --- (ἐχῖνοι ἔχωσι) τὰ μέλανα τὰ ἀπὸ 
τὸ στόματος πλείω Ζιδδ. 580183. --- (τῶν μαλακοστρά- 80 
κων) οἱ πρὸς τῷ στόματι πόδες, ἄλλοι δύο δασεῖς μικρὸν 
ὑποκάτω τῷ στόματος, τὰ βραγχιώδη τὰ περὶ τὸ στόμα 
Ζιὸδ 2. 626520, 29, 80,27. --- } αἱ ῥίζαι τοῖς φυτοῖς στό- 
μαᾶτος ὼ κεφαλῆς ἔχυσι δύναμιν Ζμὸ 10. 686 085. οεἔψβι. 

4128. ζι. 4608.810. τὰ φυόμενα λαμβάνει ταῖς ῥίζαις τε 

τὴν τροφήν, καθάπερ τὰ ζῷα τοῖς στόμασι Ζπ4. 105 "8. 
- 2. ἀϊοοπάϊ 808. ἀπὸ στόματος ἐξεπίστασθαι τθ14. 168 
528. διὰ στόματος εἶναι, γίγνεσθαι 40. 1481 41. μνῶ. 
458 329. εἴ Οβ:8. 294 8217 (ἔξ ρ 241). ἄνευ προαιρέσεως 
ἔδομεν δύναται ἐκ τὸ στόματος ἐξελθεῖν πια2 1. 902 60 
482. τὰς συγγενεῖς φιλῶσι τῷ στόματι 561. 1571 486. --- 

χένος τὸ μὲν πρόσθιον μέρος λάρυγξ, τὸ δ᾽ ὀπίσθιον στό: 
μάχος" τὸ σαρκῶδες στόμα ος, ἐντὸς πρὸ τὴς ῥάχεως 
Ζια12. 498 86, 8. τείνει εἰς τὴν κοιλίαν διὰ τὸ διαζωματις' 
φλὲψ μεγάλη παρὰ πᾶν τὸ ἔντερον ἢ τὴν κοιλίαν μέχμι 
τῇ στομάχυ τετα μένη Ζιβιτ. 501525. γά. 614}14. τὸ 
πνεῦμα τὸ ἐκ τὴς ἀναπνοῆς φέρεσθαι εἰς τὴν κοιλίαν ὁ διὰ 
τῷ στομάχυ, ἀλλὰ πόρον εἶναι παρὰ τὴν ὀσφυν πνδ. 488 
420. βρυγβ δπδίομιίο Ζμὸ 9. 6842 ὅ. βἰϊι8 οἵ ἔοττιδ ἀθβοῖ 
Ζιαιθ. 498 Ὁ19 -24, 496 "2. εἴδη τάτα τῷ μορίν Ζιβ15. 
800 41, ο 4. τῷ στομάχυ προσβολή, σύντρησις Ζιβι1. 801 
58, 27. θέσις Ζιβιδ. δ0658. 17. 501 527. ὅλος ὁ στόμαχος 
Ζιβιτ. 809 "4. τὸ κάτω Ζιβι1. 509 .51,2. ἀϊδοι ὁ στόμαχος 
ἁπλῶς ᾧ μακρός, μακρός, μακρότερος, σφόδρα μακρός 
Ζιβιτ. 508"18, 609"10. δά. 6295. Ζμὸδ. 6183. 
λεπτὸς καὶ μακρός Ζιθ4. 594 321. λεπτὸς ἢ 212. 1521 488. 
εὐρύς, εὐρύτερος Ζιβ11. 509 52, 4, 10, 1, 608 584. πλατὺς 



στόμιον. 

στόμιον 

Ζιβι1. 5091, 4, 508 584. μικρός Ζιβιτ. 501.510, 0952. 
δ. 826 025. Ζμδ5. 619 384. βραχύς. βραχὺς πάμπαν 
Ζμγι4. θ615.59. Ζιὸ 8. 527 "28. -- κοινὸν (τοῖς ἐναίμοις 
τοῖς ἀναίμοις) πᾶσι κοιλία ὸ στόμαχος ἢ ἔντερον" ὅλως πάντα 
ὅσα τὸν ἀέρα δεχόμενα ἀναπνεῖ Ὁ ἐκπνεέϊ, πάντ᾽ ἔχει στό- 
μαχον ὸ τὴν θέσιν τῷ στομαΐ ῳ ὁμοίως ἀλλ' ἐχ ὅμοιον" πάντα 
τετράποδα, ὼ ζῳοτόκα στόμαχον μὲν ὸ ἀρτηρίαν ἔχει ἢ 
κείμενα τὸν αὐτὸν τρόπον ὥτπερ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὁμοίως 
δὲ ἢ ὅσα ὠοτοκεῖ τῶν τετραπόδων, καὶ ἐν τοῖς ὄρνισιν Ζιὸ 8. 
521 ὌΝ Αὐδ. βιδ. δ06."8, δ0ὅ "88. τ- πιβπηπηα ία. διαφορὰ 
ὁ κατὰ τὸ στομάχυ τὴ θέτει τὴν σύντρησιν ΖΙβ11. ὅ07 

ΡΩ7 ῬΙΚ Αὐν. τυμηϊηδηῖεδ, Ζιβιτ. 607 587, ὑ14. ἄνεβ. οἱ 
δὲ πρόλοβον ὅκ ἔχυσιν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τύτυ Τὸν στόμαχον εὐρὺν 
ὼ πλατυν" ἔστιν ἃ ἐκ ἔχει ὅτε τὸν στόμαχον ὅτε τὸν ἐννῃ 

λοβον εὐρύν, ἀλλὰ τὴν κοιλίαν μικράν" ὀλίγοι ὅτε τὸν πρό- 16 
λοβον ἢ ἔχυσιν τε. τὸν στόμαχον εὐρὺν ἀλλὰ σφόδρα, μακρόν" 
ἔστι δ᾽ αὐτόθι (αὐτόθεν 8 ῬΙΚ) μὲν ἀπὸ τῷ στομαχυ στε- 
νώτερος (ὁ πρέλεβος) Ζιβιτ. 808 084 Δυθ, 80, 509 "7,10 
Αυδ. ὄρτυγος. αἰγοκεφάλυ, γλαυκός, νήττης, χηνός, λάρυ, 
καταρράκτα, ὠτίδος αἱ Ζιβιτ. ὅ09"1, 14,2, 4, πορφυρί- 30 
ὠνος Γ21Τ2. 1521 88. ὄφεως, σαύρε, χαμαιλέοντος ΖιθΑ. 
594.521. βι1. 508 511. 17. 808 518. Ρἰβοθϑ. στόμαχον οἱ 
μὲν ὅλως ὑκ ὄχυσιν οἱ δὲ βραχύν" πρὸς τῷ στόματι τὰς 
κοιλίας εἶναι ἣ στόμαχον μὴ ἔχειν: στόμαχον ὀλίγοι ἔχυσι 
ἣὼ ὅτοι μικρόν" οἱ πλεῖστοι ἐκ ἔχυσι Ζμγ14. 678 39. Ζιθ2. 35 

591 08. β171. 501 810, 27. μαλακίων Ζιδ1. 524 018, 18 οὐ 
ΒΌΡΓΑΗ 448 "18. μαλακοστράκων Ζμδδ. 6719284, 681}28,. 
καραβυ καρκίνυ Ζιδῶ. 5260 }25. 8. 621 028. κόχλε, πορ- 
φύρας, κήρυκος Ζμδδ. 619 "10. Ζιδ4. 529 δ ΑὐὉ. ἐχίνν 
τὸ θαλαττίὶν Ζμὸδ. 6807, 610. Ζιὸδ. 580926. 

οὔ στόμα 2. στόμια συρίγγων (ἔρ 848) ανῖ. 
418Ὁ11. στόμιον ἀμφορέως πκεῶ. 988 49, στόμια γὴς κά. 
395 ΡΩ7. θ52. 884 520. ποιεῖν τὸ ἀράχνιον ἐπὶ τοῖς στο- 

Μίοις Ζιι39. 623 "4 Αυδ. 

στομᾶν. ψύχειν τὸ ὕδωρ ὼ στομῶν δοκῶσι (τὼς ἀκόνας) 

205. 1518 3484. 

στόμωμα. τὼ (τῇ σιδήρυ) στομώματα πῶς ποιῶσιν μὸβ. 
8383 588, ΒΩ, 

στοργὴ γυνέων πρὸς τέκνα 118. 1607 "21, 81. --- στοργὴ 
ὁὲ στοργήν (Επιρ 880) ψα2. 404 515. μβε. 1000 "8. 

στοχ αἴζ εσθαι. σκοπὸς τις ἐστίν. ὅ στοχαζόμενοι Ἂ αἱρῶνται 
ὦ φεύγεσιν Ῥαδ. 1860 55. ὧν δεῖ στοχάζεσθαι ᾧ ἃ δεῖ 
ἔὔλαβεῖσθαι συνισταντας τὸς μύθυς ποιὃ. 1452 ν28. οὗ 18. 
1456 420. τίνων δεῖ στοχάζεσθαι τὸν ἀποκρινόμενον, πρὸς 
τὸ κατασκευαζ εἰν ὅρον. τθῦ. 159284. Αδ138. 91.528. στο- 
χαάζεσθαι τὰ ἀγαθῇ, τῆς ἡδονῆς, τῷ συμφέροντος, τῆς ἐλευ- 
θερίας 8] ΠαΙ. 1202 54 (βγη ἕνεκεν, χαίριν 82, 8). δ.8. 1294 
816. 12. 1296 86. Ε11]. 1814 818. Ἢβ9. 1109.530. ε8. 

1129 515. 611. 116018. Με2. 1021 38. τὰ σκυΐμματα 
στοχάζεται τῆς ἰδέας ρ86. 1441 18. στοχάζεσθαι τὸ κρα- 
τεῖν. τῷ μὴ λυπεῖν αἱ Πη2. 1824 ν7, Ηδ12. 1126 029, 

1127 88. 14. 112858. τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γιγνο ἕνυ ἐστό- 
χασται τὰ εἰρημένα Ζιζι1. ὅ11 321. πολλὰ (ζῷα) πρὸς 
τὰς ἐκτροφὰς τῶν τέκνων στοχαζόμενα ποιῶνται τὸν συν- 
δυασμοὸν ἐ ἐν τῇ ἀπαρτιζύση ὥρᾳ Ζιεβ. 5642 "81. δεῖ στοχαζε- 
σθαι πῶς τυγχάνυσι ποῖα προῦπολαμβάνεντες Ρβ2:. 189 
510. στοχαζόμενοι ἐκ ἐκ ταὐτομάτυ συμβαίνειν τὴν τὸ 

ὅλῳ διακόσμησιν 18. 1410 .80. -ς- τίνων στοχαστέον 

τθ6. 159 086. τῦ μέσα στοχαστέον βι. 1266}28. 
στοχαστικός. ὸ εὔβυλος στοχαστικὸς τῷ ἀρίστυ τῶν πρα- 50 

κτῶν Ηζβ.1141}18. ἡ ἀρετὴ στοχαστικὴ τὸ μέσυ, τῷ 

νυν. 
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τέλυς μᾶλλον ἢ τῶν πρὸς τὸ τέλος Ἠβὅ. 1106 "1, 28. 
9. 1109 822. ἡμα 18. 1190 327. δύναμις στοχαστικὴ τῆς 

ἀδονῆς πιη4. 916 0838. --- στοχαστικῶς ἔχειν πρὸς τὰ 
ἔνδοξα Ῥα1. 1855 517. 

δ Στράβαξ μισθοφόρος Ῥβ28. 1899 2. 
στράβηλο ςι τοίοσίαν ἱπίο τὰ πορευτικαΐ 2871. 162811. 
στρα αλίς. δια μένυσιν (τῶν τεκυσῶν γυναικῶν τισίν) εἰς 

τὸν ὕστερον χρόνον στραγγαλίδες Ζιηιι. ὅ871 ΒΩ, 

στραγγυρία. πολλαῖς (γυναιξὶ κυϑσαις) ὸ στραγγυρίαι γί- 
νονται τὸ τελευταῖον Ζιη4. 584 512. στραγγυ ας φάρμακον 

Ζιὸ 5. 580 "9. 16. 612 16. Ζγεϑ. 188 421. 612. 881 58, 
στραγξ (10 Ρατ 109). κατὰ στράγγα ῥεῖ τὸ κύμι φτβϑ. 

829 520. 

στρατεία. ὅσας ἂν στρατεύσωνται στρατείας Πη2. 1824] ὅ. 

ἐρωτῶνται εἰ τὰς ὑπὲρ τῆς πατρίδος στρατείας ἐστρατεύ- 
σαντο ἔ817ὕ. 1540 22. στρατεία ἐν τοὶς ἐπωνύμοις [429. 
1549 312. 

στρατεύεσθαι στρατείας Πη2. 1824}14, στρατειίεσθαι ὑ ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος. τὰς ὑπὲρ τῆς πατρ: ἴδος στρατείας 8714. 

1840 848. 87. 1840 "22. στρατεύεσθαι ἐκ τῷ καταλόγυ 
Πε8. 1808510. τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσθαι ἐκ τῶν στρατευομένων 
Πλ18. 1297916. 

στρατηγεῖν, ἴ6 στρατηγὸν εἶναι Πε΄. 1801 84. 5.1806 311. 
στρατηγεῖν ἀπὸ μεγάλων τιμημάτων ΠΎ11. 1282 481, 
συνεχῶς ΠΕΊ. 1807}12, 7. δεῖ στρατηγεῖν ττρατηγηθέντα 
Πγ4. 1211Ὁ10. 

στρατηγία διὰ βίων. ἀίδιος ἡ Λακωνικὴ βασιλεία Πγ14. 
1285 516,1, νΩ7. 16. 1281 58. στρατηγία ὠνητή Πβ11. 
1218.3587. ἐν στρατηγίᾳ πολὺ τύχης ἐνυπάρχει γεη14. 

124136. --- στρατηγία ἰ ᾳ στρατηγική ἡεα 8. 1217 "40. 
Πεϑ. 1809 "δ, 

στρατηγικὸς μέν, πονηρὸς δέ ΠΕε9. 1809 "1... “στρατηγι- 

κώτερος Ηα 4. 1091 810. --- στρατηγικὴ ἐν ταῖς ἐντιμο- 

τάταις τῶν δυνάμεων Ηα!. 10948, ο[1094 818. στρα- 
τηγικῆς τέλος νίκη Ἠα1. 109459. Παϑ. 1258 412. στρα- 
τηγικὴ ἐπιστήμη καιρῶ ἐν πολέμῳ Ηαᾳ4. 1096 482. 

στρατηγοί, οοπὶ πολέμαρχοι, πολιτοφύλακες, βασιλεῖς Πζβ8. 
1322 459. β8.1208522. 11.1278480. οἱ βασιλεῖς (Βεγοῖοἱ) 

στρατηγοί Πγ14. 1285 "22. βϑ9. 1271840. στρατηγὸς ἀΐδιος 

ΠγΎ18. 1285 5898. ὁ αὐτὸς “δημαγωγὸς ὼ στρατηγός Πεῦ. 

1805 58. οἱ καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν χειροτονόμενοι (᾿Αθήνησι) 
στρατηγοὶ δέκα ἢ 890. 1542 "42. οὗ 374. 154091. 8378. 
1641 ΒΩ, 

στράτιος ὼ τροπαιῦχος ὁ θεὸς ὀνομάζεται κΊ. 401 δ22. 

4 στρατιῶται, ΟΡΡ τὰ πολιτικα' ΗΎ1ἃ1. 1116015. ο712.11171 
δ17. Πεθ. 1806521. 

στρατιωτικὸς βίος Πβ9.1210 35. στρατιωτικὴ ἀνδρεία ἡεγ1. 
122914, 1280 514 864. στρατιωτικὸς ἄνθρωπος ἨΕΎΪ.1280 

40. στρατιωτικεὶ ἢ πολεμικὰ γένη Πβ9. 1269 "25. 
10 Στρατόνικος ἐμμελῶς ἔφη ἩΕΎΖ. 1281511. 
Στράττις Εὐριπίδην σκώπτων εἶπε (ΡΒοοπίεβαγαπι ἔτ 1 ΜΚ 
Πρ 180) αιδ. 448 080. 

Στράτων ἰατρός 880. 1684418. 
στρέβλη. τὰ : αὐτόματα κινεῖται μικρᾶς κινήσεως γινομένης, 

56 λυομένων τῶν στρεβλῶν ΖκΊ1. 101 }8,9. 
στ ρεβλός. εἴ τις, ᾧ μέλλει χρῆσθαι κανόνι, τῶτον ποιήσειε 

στρεβλόν Ῥαὶ. 1854 226. 
στ ρεβλϑν. στρεβλῶντες τὶς ἀσκὼς ἢ δεικνύντες ὡς ἰσχυρὸ 

ὁ ἀήρ ᾧδο. 218.826. ἐπειδάν τινα ἴδωμεν στρεβλιίμενον 
ἄλλο τι τῶν δεινῶν πάσχοντα πζί. 881816. 

στρέφειν. ἡ ἕμξ τὴ κυκλῳ κινήσει στρέφει τι μγΎ1. 811514ς 

ὕσυυ 
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06 στρέψις 

ὁ ἁλιάετος τὸν μὴ βυλόμενον (τῶν νεοττῶν εἰς τὸν ἥλιον 
βλέπειν) κόπτει ἢ στρέφει Ζιιϑ4. 620 54 Αὐθ. - πιρίδρῃ 
ἡ μοχθηρία στρέφει τὴν ἐν τῷ λογισμῷ ἀρετήν 81π| ξη18. 

1946}15, 20, 22, 38. τὴ λέξει. μετατιθέναι ἡ στρέφειν 
Ῥα9. 1868 48. νόμος ἀμφίβολος ὦ ὡὠστε στρέφειν Ῥαϊ. 1875 
11, -- ρΆ88, χωρίον τὴν θέσιν πρὸς τὸν ἅλιον ἐστραμμένον 
μγ4. 3814 02. ὅταν θᾶττον στραφὴ τὸ (τῆς ἵππι) ἔμβρυον 
Ζιζ33. 516.321. --- τὸ ψυχρὸν θέρμαίνει στραφὲν ἢ ἀπελ- 
θόν ῷ91. 351 582. --- κύκλῳ στρέφεσθαι Οαῦ. 2712 "6,19, 
"14. Μγ}- 810}82. --- παϑίδρἢ, περὶ τὸ αὐτὸ γένος στρέ- 
φεται ἡ σοφιστικὴ τὴ φιλοσοφίᾳ Μγ2. 1004 "22. ἐν τύτοις 

(τετραγωνοις ᾿ κυβοις) στρέφεσθαι (ἀνάγκη τὸς ἀριθμύς ἢ 

Μνθ. 1098 39. 

στρέψις. σωζεσθαι ἐν τῇ στρέψει Ζμδ18. 696 028. 
στρο 181} ος. 1. λαῖλαψ ὦ στρόβιλος πνεῦμα εἱλιέμενον κάτω- 

θεν ἄνω κα. 39551. --- 2. στρέβιλος, οοηΐ κάλαμος. ὄρο- 

φος, θρυναλλίς, πίτυς 282. 1624 "87. οὔ 5. Ὑποορὴν Υ͂ 
809. 

στρῶμα 

619}19, 27. Ζιδά. 628 "7. ε1ὅ. 647 4. ἐντὸς ἔχει τὴ 
σάρκα ἀφανὴ πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, τὸ σαρκῶϑες ἀπο- 
λέλυται μᾶλλον Ζιὸ4. 528511, δ. τὸ «περίττωμα ἐκ τὸ 
πλαγίων. ἡ τελευτὴ τὰ ἐντέρν παρὰ τὴν κεφαλήν Ζμὃϑ9. 
θ686510, 11. Ζιδά. 529 516. ἐν τῇ ἑλίκη μήκων Ζμδδ. 
680 822. τὰ μέλανα Ζιὸ ὅ. 581 ". τὸ ἄνω, τὸ κάτω 
Ζιδδ. 881 021. ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔχει τὸ πρόσθιον ἢ τὸ ὀπίσθιον 
Ζ2πό. 106 δ. ἡ αὔξησις ΖΥγ11. 168 322. πάντα κινεῖται 
ἕρπει" κινεῖται ἀκ ἐπὶ τὴν ἑλίκην ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ καταντικρύ 
Ζιὸδ4. 528.388,}9. Ζπ4. 106314. τὰ χερσαῖα ἢ τὰ βθα- 
λάττια ἀϊδι Ζιδ4. 529 518, οἔ 528511. μεγέθει ἀλλήλων 
διαφέρει ἢ τοῖς καθ᾽ ὑπεροχὴν πάθεσι Ζιδά. 528 18,18. 
Θπυπιογϑηίαῦ Ζμὸδ. 6719 "14,20. Ζπά. 1706515. Ζιϑ 4. δ98 
811 αἱ. οὐ Μ 182, 186, 188. 

16 στρυθίον (ΒΚ, στρυθός 8. οὐ ΡΙΚ, “οουτοχὶ ᾳυοά 680 σθῃ6- 
τίσατη δογαθη᾿ 51 56). ὀξέως συγγίνεται" λέγουσί τινες 
ἐνιαυτὸν μόνον ζὴν τὺς ἄρρενας, τὸς θηλείας μακροβιω- 
τέρας. εἶναι: οἱ ἄρρενες ἴσχυσι τὰ περὶ τὸν πυΐγωνα μέ- 

στρογγυλοπρόσωπος Ζια16θ. 495 32. φ8. 801 088. οὗ 5 
ὙΒοορμν ΠῚ 68. 

στρογγύλος. μορφὴ στρογγύλη ἢ σφαιροειδής ΖγΎγ8. 168 

λανα 216): 5890838. ,7.618.5329, 81 Αὐθ. Υ στρυθός 1. 
30 στρυθός. 1. τίσις ἰπίον τὰ σκωληκοφάγα, τὰ μικρὰ τῶν 

ὀρνίθων, τὰ μικρὰ πάμπαν Ζιθ8. 592 017. .β17. 809 59, 
49. στρογγύλος, οοηὶ κύκλος αϑο. 808.528. τὰ στρογ- 
γυλα ὸ περιφερὴ τῶν σχημάτων εὐκινητότερα μΧχϑ8. 851 

15. χαλκὸς στρογγύλος, ὉΡΡ γωνιοειδῆς Γα4. 8319018. 
Μλ8. 1070 58. τὰ ἐν τὴ θαλάττη ὄστρακα ἢ λίθοι στρογ- 35 
γυλα γίνεται πκγϑ6. 98587. χάλαζα στρογγύλη μαι. 
848 428, 38. σπλὴν στρογγύλος, αἰ80 μακρός Ζμγ13. 618 
082, 674 81. καρδίας εἶδος “στρογγυλώτερεν, ἀϊδβὲ πρόμηκες 
Ζιαι1. 496518. ψὸν ἡ πάμπαν στρογγύλον ἀλλ᾽ ἐπὶ θά- 
τερα ὀξύτερον ΖγΥ2. 1582512. 
Οδθ. 818.218. κοτύλη στρογγύλη φ8.8071521. τὰ στρογ- 
γύλα τῶν ἑλκῶν δυσίατα [ 229. 1519.346. τῶν λεόντων 
τὸ στρογγυλωτερον γένος δειλότερον Ζιι44. 629 084. --- αἱ 
στρογγύλαι, ν ν ἕλμινς Ρ239084. ---α τιοῖ, προστιθέναι τὸ 
διότι στρογγυλώτατα Ρβ2:. 1894 988. 

στρογγύλα, ἀϊδὲ πλατέα 80 

85 

28. εἴ Ζγὸδδ. 114 Ρ29, Ζιι!]4. 616 814. πρὸς τοῖς ἐντέροις 

ἡ χολή. ἀποφυάδες ὀλίγαι κάτωθεν κατὰ τὴν τῷ ἐντέρυ 
τελευτήν, κοιλία μακρά «Ζιβιο. 506922. 171. 509 8328 Αυῦ, 
9 Αὐυδ. τίκτυσιν ἀτελῆ ὼ τυφλά, πολυτοκῶσιν Ζγὸδθ. 114 
029, τίκτει ὺ μέχρι ὀκτυ, ὀχευτικὸν ἡ πολύγονον 218. 
1821 844. κονίονται ὦ λῦνται Ζιι49 8. 6388 "4. οἱ ἀρ- 
ρένες ἘΔ Τὰ τῶν θηλειῶν ζό. 4669}11. τες ἄρρενας 
τῷ χειμῶνι ἀφανίζεσθαι" μεταβάλλει ἢ 218. 1527 544. 
ἐνίοτε γίνεται τῶν μονοχρόων ἐκ μελάνων τε ἢ μελαντέρων 
λευκα,, ΑἸ ΐπο ΖιγΎ12. 519 86 Ααυδ. (ΡΆβ8ον ἀοπιδϑίϊουβ ( ΠῚ 
610. Κ 484. ΚαΖι 85, 86. 80. Οὐ. δι 119, 65. ΑΖι Ι 108, 

102. Εοβθ Αγ 8291, 294.) --- 2. ὁ στρυθὸς ὁ Λιβυκός, 
γ6] ὁ ἐν Λιβύῃ στρυθός. ἄδβορ, διχηλός" βλεφαρίϑας ἔχει" 
τίκτει πολλά Ζμὸ14. 691}14-28. 12. 695517. β14. 668 
418. ΖΎΥΙ. 149 017. Ζιι15. 616 "5. (δέγαϊμῖο Οδπιοίαβ Ο στρογγυλότης ἐγγ: νεται ἐν χαλκῷ ΜζΊΟ. 10835514. 

στρομβοειδής. ἡ φύσις τῶν στρομβοειδῶν Ζιδ4. 628 Ρ171. 
βαθρίυβ ἴῃ νυν] ν στρομβωὸης. ϑόβογθ ἀθ ἰδ ϑγβῦ ἂν 12. [,}θὴΖ Ζοοὶ ἀδθὺ αὐ ἃ Βῦπι 

στρόμβος. 1. τῶν ὀστρακοδέρμων ὁ στρόμβος Ζμὸὃϑ9. 68ὅ 862.) 
46, τὸ ὕς εἴσω τὴν φύσιν ἔχει οἷον οἱ στρόμβοι Ζια11. 40 στροφεύς. ψόφος σκληρὸς τῶν στροφέων ὅταν ἀνοίγωνται 
492517. --- :2. μᾶζων ὅ ὁστρακον Ζιε1ὅ. ὅ48 311. αἱ πορ- βιαίως ἄἀκδ02 "41. 
φύραι τῶν κογχυλίων διατρυπῶσι τὸ ὄστρακον, οἷον τῶν στροφή. (τὸ τῶν ὄφεων σῶμα) ἀφυές ἐστι πρὸς τὸν στρο- 
στρόμβων οἷς ὀελεάζυσιν αὐτας Ζμβ11. 661 328. καρκίνια φήν Ζμὸτ1. 692 86. --- τλθίδρΒ, ἄλλη ἐπιστήμη κυρία 
ἐν, τοῖς στρόμβοις Ζιδ4. 58036, 26. ε15. 648 518, Υὶ ΒΌΡΓΒ ποιεῖ τὴν στροφήν (οἰ, οοἀὰ τροφήν) γεη18. 1246 59. 
Ρ 866 545. (βἰγοιδυβ ΤΒΟΠΙΔ6, Ἰατδο ᾶΖδο 5. 8116. ὕγοπαρ6 45 στρ ὅ φος. τὰ πνεύματα πόνυς κ μὴ στρόφυς (ἰογιατη8) παρέχει 

ΟἿΙ 818. ἔοτῦ ον ίαμ νυϊραύαπι Βγὰν Μν 219. οἵ ΑΖι πκϑ4. 926 028. 
1188,25 οὐ στρομβωδης.) Στρυμονίας καλεῖται ὁ Θρακίας ἄνεμος σϑ18 Ρ18. [288. 

στρομβώδης. τὰ στρυμβυίδη τοβδγαηῖαν ἰαίοῦ τὸ ὀστρακό- 1522 51. 
δέρμα, γένος τι τῶν ὀστρακοδέρμων Ζμδδ. 619 "18. 7.688 Στρυμυΐν μα18. 860 "16. σϑ18 518. [288. 1522 82. ἐν τῷ 
Β12. 9. 684 16, 84. Ζπ4. 100.518. ὅ. 100}1. Ζγγιϊ. 168 ἐ0 Στρυμόνι Ζιθῶ. 5921. ἀπὸ τῷ ἸΣτρυμόνος ποτα αὐ ἐπὶ τὸν 
422. Ζιὸ 4. δ28 09. τὰ μαλάκια ὼ τὰ στρομβωδὴ ἔχει Ἴστρον Ζιθι2. 91 410. 

1610. ϑι. τ. δὰ 151,18δ. ΑΖι 1 109,108. Μ 158. 

αὑτοῖς μὲν παραπλησίως. τοῖς μαλακοστράκοις δ᾽ ἀντε- 

στραμμένως" τρόπον τινὰ τὰ στρομβώδη διθύροις ἔοικεν" 
ὃ τοὶς διθύροις ἄμφω, τῶῦτο τοῖς στρομβωδεσι τὸ ἕτερον 
μέρος Ζμὸϑ. 684 084. 5. 619 18. οὗ Ζιὸ 4. 528 017, 580 δ 
422 Δυδ. τῶν ἐντὸς (μορίων) τρόπον τινα παραηλέδιος ἡ 
Φύσις ἐστὶ πάντων Ζιὸ 4. 598 018. ἡ ἑλίκη Ζμὸ ὅς. 680 422. 

9. 684 Β21, ΖΎΎΙ1. 108 222. Ζιὸά. 528 "6. ἐντὸς λεῖον τὸ 
ὄστρακον Ζιδά. 528 58, δεξιὰ πάντ᾽ ἐστίν Ζπά. 1006 418. 
Ζιὸ 4. 528 "9. ἔχει τὰ ἐπιπτύγματ᾽ 
σαρκὸς ἐκ γενετῆς πρὸς βοηθειαν" τὰ ἐπικαλύμματα Ζμδδὅ. 

ἐπὶ τῷ φανερῷ τῆς 60 

στρυφνὸς χυμός, τὸ στρυφνόν, μεταξὺ γλυκέος αὶ πικρϑ, 

οοηΐ δριμὺ αὐστηρὸν ὀξύ Ψψβιο. 42218. αἱ4. 442 419. 
πα42. 8θ4 324. 49. 86ὅ 380. κβιι. 98180. στρυφναὶ ἐσμαί 

αι. 448 510. --- πιοῖδρῃ, οουὶ δύσκολος. Τρεξ Ἀν τίμα ΟΡΡ 
φιλικός Ηθ1. 1168 .38, 2, 6. 6. 115114. στρυφνῶ ἤθυς τη- 
μεῖα Ζιαϑ. 491 "16. τὰ τραγικὰ πρόσωπα ὼ οἱ στρυφνοὶ 

πὼς διαστρέφυσι τὸς ὀφθαλμες πλαῖ. 958 171. 
στρυφνότης, παθητικὴ ποιότης ΚΒ. 9480. ἀλλοιῶνται οἱ καρ- 

ποὶ εἰς στρυφνότητα φτβιο. 829}41. 
στρῶμα. παρέχειν τοῖς ἐπιδημῦσι κλίνας, στρυΐματα ἢ 588. 



στρωματέδεσμος 

181431. (ἡ χλιυρὶς ἐν τῇ νεοττιᾷὰ) στρώματα ὑποβάλλει 
τρίχας ἢ ἔρια Ζιι18. 616 82. 

“τ᾿ - ,’ 
στρωματόδεσμος. δῆσαι στρωματόδετμον κθ. 398 38. 
στρωμνή. τὰς στρωμνὰς καὶ τὰς σκηνᾶς ἐκ κρόκυ κατα- 

σκευάζειν 6111. 840 580. : 
Στὺξ ὅρκος τῶν θεῶν ΜΑϑ. 988 082. 
στυπτηρία Ζιειὅ. 841520. οοπὶ κονία μβ8. 859 "12. ὄζει 

θεῖν ἢ στυπτηρίας θ121. 842 Ρ22. οὗ ΒοοΚπιαπη ΒεῖιΓ Ζ 
Θοϑοῖ ἀ Ἐγβηὰ 11 99. 

στυπτηριώδης γὴ πκὸ18. 981}28. ιο 
στύραξ. θυμιωμένυ στύρακος Ζι) 8. 584 "25. οἵ ΕἾΔΑΒ 194. 

Μογον Ῥοὺ Εὐ]ίαῦ Ζὰ ϑίγαθο 54. δρκανοὶ 64. 
Στυρεύς. ᾿Αλεξανεμὸς ὁ Στυρεὺς ἥ Τήιος 61. 1485541. 
στύφειν. τὸ νίτρον στύφει ἃ αὶ τήκει πα88. 868 "17. ζϑ. 

881 "7, 16 
στύφος. 'γίνεται ὁ χυμὸς τῷ καρπῶ στύφος ὀλίγον φτβ1ο. 

829 ὅ. 
στύψις. πολλὰς αἱ στύψεις ἐν τὴ βαφὴ ποιῶσι διαφορὰς ὼ 

μίξεις χά. 194 529. 
σύ. ἐκ εἰώθατι τὰ τοιαῦτα πράττειν ἅτε σὺ ἐἶτε οἱ σοὶ ὅμοιοι 30 

ρ31. 1448088. , 
Σύαγρος Ὃμήρῳ ζῶντι ἐφιλονείκει 65. 1486 580. 
Σύβαρις βανίαβ 9101. 840 528. 169. 840 "88, 84. --- ατο8 

Πε8. 1308 529. 696. 8838 396. --- υβαρῖται τρυφῶντες 
[541]. 1561}28. 542. 1568 814. πόθεν τὸ ἀγο: συνέβη τοῖς 35 
Συβαρίταις Πε8. 1808381. Συβαριτῶν πολιτεία 541. 542. 
παρὰ τοῖς ἸΣυβαρίταις Φιλοκτήτης τιμᾶται θ101. 840 315. 
Σμινδυρίδης ὁ ξυβαρίτης ηεαδ. 1216517. ᾿Αλκιμένης ὁ Συ- 
βαρίτης 696. 888 31ὅ. ᾿ ΝΞ 

συβότης. ᾿Οὐυσσεὺς πῶς ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τῶν συβοτῶν 80 

πο106. 1484}28. 
συγγένεια. 1. οἵ συγγενής 2. εἰδη φιλίας ἑταιρεία οἰκειότης 

συγγένεια Ῥβ4. 1881 ν84. ἡ κατὰ συγγένειαν φιλία ηεηθ. 
1240}585. ἀνεψιὸς ἢ κατ᾽ ἄλλην συγγένειαν Πβ 8. 1263 
411. οἱ μὴ πόρρω τὴς συγγενείας ὄντες Πβ4. 1262 529. 

δοκεῖ συγγένειά τις εἶναι Τενεδίοις πρὸς τύτυς (τὰς Τένε- 

ἀτας) 552.156908. --- 2. οἵ συγγενής 8. τὸ μέσον ἐν 
᾽ , ΒΕ ὁ ὃ. Ψ' ΄ 

τὴ αὐτὴ συγγεένειᾳ ὑπάρχειν ἀαναγχηὴ ΑὙΞϑ. 706 .39. πόρρω 

ἀφισταναι τῆς συγγενείας περὶ ὧν ὁ λόγος τθι4. 168 086. 
γεννὰν κατὰ τὴν συγγένειαν ΖΎαΙ. 11 Ῥ4. τῶν ζιμων τὰ 

μὲν ἀπὸ ζῴων γίνεται κατὰ συγγένειαν τὴς μορφῆς ΖιεΙ. 

589 522. οἱ παρὰ τὴν συγγένειαν (παρὰ τὰς συγγενείας) 

συνὸυχζόμενοι ΖΎ38. 141 329. ΖΙζ11. 566.326. ἔχεσθαι τῆς 

περὶ τὰς βλεφαρίδας αἰτίας διὰ τὴν (1πὲ πρὸς τὰς τρίχας) 
συγγένειαν αὐτῶν Ζμβι14. 65812. --- ὑπηλλάχθαι τὸ Φ 45 
εἰς τὸ β κατὰ συγγένειαν 539. 1567 "9. ᾿ 

συγγενή ς. 1. παίϊνυϑβ. τρίχες συγγενεῖς, ΟΡΡ ὕστερον γινό-- 

μεναι, ὑστερογενεῖς ΖΙΎ11. 518.318-34, η4. 584 524. πθ5. 
890519 (εἴ συαφυτος). σημεῖα ἔχοντες συγγενὴ Ζιηθ. 588 
531. ὀυνάμεις συγγενεῖς, ἀϊδὺ ἔθει, μαθήσει Μθ5. 1047}81. 

αὶ τὴς ἐπιθυμίας ἐνέργεια αὔξει τὸ συγγενές Ηγ15. 1119 
59. οὗ η7. 1149}11. τ 2. οορπαῖαβ (οΓ γένος 1). διώκων 

φόνον τῶν αὐτῷ συγγενῶν Πβ8. 1269 ."2. ὑδενὶ τῶν συγ- 

γενῶν ἐοικέναι, δγπ πρόγονοι, οἰκεῖοι Ζγδϑ. 161 "4, 2, 168 

11. τες σινγγενεῖς τῷ στόματι φιλῶσιν αἱ γυναῖκες ὕ 567. 

15711.385. τὸ συγγενές (Ααβοῖι ἔν 298) Ρβ10. 1888 37. --- 

8. συγγενές ἴᾳ τὸ ἐν ταὐτῷ γένει ὃν (οὔ γένος 2) ΑὙ9. 
1681, 8, 80. 28. 87 4, βγη ὁμόγενές Γβ2. 829 080,20. 
ἐκ τῶν συγγενῶν ἡ τῶν ὁμοειδῶν μεταφέρειν τὰ ἀνώνυμα 
ὠνομασμένως Ργ2. 1406 585. ζῷα συγγενῆ, ἵπποι αὶ τὰ 60 
συγγενὴ ζῷα, κάραβοι ᾧ τὰ συγγενὴ τύτοις εἰπι Ζγβ 8. 

4 

συγγνωμονικές τοῦ 

14811. ὁ10. 1771 }}12. γ8. 75188. 10. 761 53. Ζιε19. 
580 580. ι38. 629 "22. Ζμδ1!]. 691 582. γίγνεσθαι ἐκ συν- 
ὀυασμῶ τιὺν συγγενῶν ζῴων, γίγνεσθαι μὴ ἐκ συγγενῶν 
ζῴων Ζγα!ϊ. 1158. β8. 147381. Ζιε1. 589 326. γεννᾶ- 
σθαι ἐξ ἑτέρυ μὲν συγγενῶς ὁὲ γένας Ζγγ10. 160311. 
ἵππος ἵππῳ χαίρει, ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ ἢ ὅλως τὰ συγγενὴ 
τοῖς συγγενέσι ὼ ὁμοίοις πιδ. 896}11. Ρα11. 1311 512, 
18. ἀεὶ συγγενὲς τὸ μέτρον, μύκυς μῆκος. μονάδων μοναῖς 
ΜιΙ. 1058 824 ΒΖ. Φδ14. 228 518. ἀριθμοὶ ὶ γραμμαὶ ἢ 
τὰ συγγενὴ τύτοις Μμ1. 1016 418. πῦρ ἢ γὴ ὦ τὰ συγ- 
γενὴ τύτοις Οα 3. 268 "29, μα 3. 339 328, 86. μκ2. 485 
418. εἰς ταὐτὸ φέρεται τὼ συγγενὴ ΟὝΣ. 801 54. οἵ Φὸ δ. 
212}81., σῶμα συγγενές μὸὃϑ. 886 "2. οὔ Οαϑ8. 270 594. 
διήρηται τῶν ἐναντίων ἕκαστον πρὸς τὴν συγγενὴ συττοιχίαν 
ΖμΎΤ. 610}20. τρίχες ἡ τὰ συγγενὴ τύτοις Ζγβθ. 148 
411. ἡ τῶν ὄφεων ᾧυτις ἐστὶ συγγενὲς τοῖς σαϑροις Ζμδ1. 
616 52δ. ἐπιστῆμαι συνγγενεῖς Μβ1. 995 012. ἐδεμία γέ- 
νεσις συγγενὴς τοῖς τέλεσιν (Ρ]40) Ηη12. 115214. συγ- 
γενέστατον τιὺ θεῷ ὁ νὸς Ηκϑ. 1119 8326. οΓ 8. 1118 "28. 
ΒΆ6Ρ6 ἀυδίϊζοθ αὐτὰπὶ συγγενής ἰρϑαῃῃ ταὐυτότητα τῷ γένυς 
ΔῺ ΟἸΔΏΪΠΟ Β᾽ Πα ἀπο οὖ Ὡδύαγϑα ἀυθπάβηι ργορίηηαὶ- 
ἰαΐοτι εἰραϊῆςοι. συγγενῆ, δοπὶ βγπ παραπλήσια. ὅμοια 
ταῦ. 108."18. 10. 104.520. τοῖς περὶ γενέσεως λέγοις τὴν 
αἰτίαν συγγενῆ δεῖ νομίζειν Ζγεϑ. 188. 09. συγγενεστάτη 
τῇ φιλοσοφίᾳ ἢ μάλιστα πρέπυσα ἡ τήτων μάθησις κὶ. 
891 56. ἴῃ διρδισυϊαῖθ νος συγγενής αυοὰ οὗ οοσηδίμιῃ οὗ 

81}}}}6 βιρηϊβοαῦ, Ἰυἀϊαν Ῥβ28. 1898 320, 21. 
συγγενικός. 1. ἴᾳ συγγενής 1. συγγενικαὶ τρίχες πδ18. 

818 027, --- 2. οἔ συγγενής 2. συγγενικὴ φιλία Ηθ14. 
ἡξὴ10. 1242 818ηη. ημβ12. 1211}19. --- 8. οὗ συγγε- 
νής 8. εἴδη πρὸς ἄλληλα συγγενικα Ζιδ7. 681 "22. ἔχει 
πάντα (τὼ ἔντομα) τὴν μορφὴν συγγενικήν Ζιι40. 628 Ρ6. 

συγγεννᾶν. τὸ Φανερὸν συγγεινῶσιν Ζιι50. 682 320. οὗ 5 
ΡΙΚ Αὐῦ δὰ ἃ]. 

συγγιγνώσκειν. οἰόμενος συγγνώσεσθαι Πε10. 1811 "40. 
συγγίνεσθαι. 1. εἴ συγγενής 1. φασὶν αὐτὲς {πιννοτήρας) 

ἅμα συγγίνεσθαι γινομένοις Ζιε1δ. 541 581. παρὰ φύτιν 
πολλὰ ᾧ τῶν συγγινομένων (δοτπι απ88 δβίτηιϊ βαηὶ ὃ) 
ἐστίν πὸ1ϑ8. 818511. --- 2. οἱ ἄριστα πολιτευόμενοι λόγῳ 
πρῶτον ἢ τοῖς ἔργοις συγγίνονται (1 6 χρῶνται, ὀϊατρίβωσι 
περί) ρ1. 142028. --- συγγίνεσθαι ἀ6 οοἶτι. συγγίνεσθαι 
γυναικί Ηε10. 1184 220. 6462. 1854 212. γυνὴ συγγενο- 

μένη ἀνδρὶ ἡὶ ὁόξασα συλλαβεῖν Ζγὸ 1. 115 Ρ28. οὕ α18. 
1232 810. Ζικ2. 684 0838. 8. 636811. 

συγγνώμη. ἀ66 Ηζ11. 1148 528. συγγνώμη ἐστὶν ἐπὶ τοῖς 
ἀκυτίοις Ηγ1. 1109 082. υὶ πρὸς τὴν συγγνώμην ἀπέβλεψεν, 
ἀλλὰ πρὸς τὸ συμφέρον Π12. 1214 021. ἀποὸῦναι συγ- 
γνώμην τινί ἡμβθ6. 1201 32. ἔχειν συγγνώμην τινί, περί τι 
ἡμβθ. 1201 54. Πβ9. 1270510. Ηζ11.1148322. πῶς χρὴ 
περιαιρεῖσθαι συγγνιύμην, περιαιρετέον τὴν συγγνυΐαην ρ87. 
14481-12. 6. 1427 38. συγγνώμης τεύξεσθαι, "τυχεῖν 
Ῥα12. 1818.528. ρδ. 1427 580. συγγωμὴν ἔχειν (ἰ 6 τυγ- 
χάνειν συγγνώμης) ρδ. 1427 340. συγγνυίμη (8βς ἐστί) τινί 
Η.8. 1146 .32, 8. συγγνυ μὴ (δε ἐστί) ο ἰηῇ, ταῖς φυσικαῖς 
ἀκολυθεῖν ὀρέξεσιν Ἠη1. 1149 "4. 

συγγνωμονικάς. ῥτορθηϑυ8 δὰ Ἰσηοβοθμάυπι Ηζ11. 1148 
421. συγγνωμονικός τινι Ρβ6. 1884 "8. ὁρρ τιμωρητικός 
ΗΣδ11. 1126.58. ἔστιν ἀὠρετὴς ἵλεων ἢ εὐμενικὸν ὰ συγ- 
Ὑνω μονικὸν εἶναι, ΟρΡ κολαστικός, τιμωρητικός αρϑ. 1251 
5838. --- σνγγνωμονικόν, ἀϊσηυπι νϑηΐα Ηη8. 1150}8. τῶν 
ἀκυσίων τὰ μέν ἐστι συγγνωμονικὰ τὰ δ᾽ ὦ συγγνωμο- 
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108 συγγνώμων 

γικα Ηεῖ0. 1186 5ὅ. 
συγγνώμων, φοπΐ 8.8 εὐγνώμων, συνετός Ἠζ13.1143 381. 
συγγνωρίζειν ἡ συναισθάνεσθαι Ὅεη12. 1244 ΡΩ6. 
σύγγραμμα. ἐν ἀρχὴ τὸ συγγράμματος (Βρακλείτυ) Ργϑ. 

1401 16. -- συγγράμματα ἰατρῶν Ηκ]Ι0. 1181 "2, ὅ. 
συγγράφειν λόγως ὀϊκανικείς ρ81. 1444 4. συνέγραψε ποι- 

ἥσας ἡξα]. 1214 82. --- συγγραψαμένυς μαρτυρεῖν κελεύ- 
σομεν ρ18. 1482510. 

συγ Ύ ραφή. ἡ. συγγραφαί τοίδγαπίαγ ἰηΐον τὸς ἀτέχνως πίστεις 

Ῥα2. 1855 "87. 
συγγυμναζεσθαι Ἀι12. 1112 54. 
συγκάειν, συγκαίειν. φασὶ τὴν ὑπόστασιν τὴν γενομένην 

ἐκ τῆς πλύσεως πολλάκις πλυθεῖσαν συγκαΐειν θ48. 838 
27, ἢ. 248. 1824 510. συγκάεσθαι τὴν τροφὴν ὑπὸ τῶν 
θερμῶν χθ. 198 517. ὅσοι (λίθοι) ὑπὸ πυρὸς τὴς γὴς συγ- 16 
καυθείσης γίγνονται μδὸδ. 8838012. 

συγκαβαι ρεῖν. φορτίον συνανατιθέναι τοῖς βασταζυσιν, συγ- 
καθαιρεῖν ὁὲ μή (Ργυδαρ)ὴ 192. 1812}12. 

συγ καθιέναι. ἱπῖγ, συγκαθείσης τῆς θηλείας ἐπιβαίνει τὸ 

συγκίνησις 

συγκατακλίνω. ὕες συγκατακλιθέντες πλησιαζυσιν Ζιε!4. 
840 326. 

συγκαταλέγειν. χρὴ ὁὲ τύτων (1 6 τῶν ἀστείων) κατὰ 
πάντα τὰ μέρη συγκαταλέγειν ὀιαλλάττοντα τὰς λύγυς 

[ ρ28. 1484 88. 

συγκαταμιγνύναι. τὸ ἐκ τὴς γῆς συγκαταμιγνύμενον τῷ 
ὑγρῷ αἴτιον τῆς ἀλαυρότητος μβϑ8. 851 "7. 

συγκαταπλέκει (ἡ χελιδὼν) τοῖς τάρφεσι πηλὸν Ζι1. 
6012 928. 

ιὸσυγκαταριθμεῖσθαι, πιοᾶ, ἡμᾶς πολλὰ τῶν πρός τι συγ- 
καταριθμεῖσθαι ΚΒ. 11 322. 

συγκατατίθεσθαι, ατβδοιϊιτί, συγκαταθήσεται ἡ 
ΤΎΙ. 1186.311. 

συγκαταφέρεσθαι. ὑπὲ τῶν ποταμῶν συγκατα φερομένην 
(γῆν) μβϑ8. 8351 417, οὔῬ3, 858 524. τὸ φερόμενον, μεθ᾽ 
ἀὴρ συγκαταφέρεται πχγά. 981 ΒΩ]. 

συγκατέρχεσθαι. ἐπὶ τὴν ἀρχὴν συγκατέρχονται αἱ ἐνᾶσαι 
κινήσεις ενϑ. 461 12. --- οἱ συγκατελθόντες (ἴὰυ ἐκ τῆς 
φυγῆς) Πὸ 1ὅ. ..1800.518. 

Ρ'; 
οιάψοια, 

ἄρρεν ἤιε. ὅ89 "29, 81, 540 322. συγκαθιᾶσιν, ορρ ἐκτεί- 3) συγκατιέναι. ὅπως συγκατιοντα λεπτύνη τὰ ὑγρά πιβ12. 
νονται πβ81. 869 }11. 

συγκαθιζ εἰν. (ἐλέφας) συγκαθιζει ὼ καμπτει τὰ σκέλη 
Ζιβι. 498 39. τίκτει ἡ θήλεια. (ἐλέφας) συγκαθίσασα ἐπὶ 
τὸ ὄπισθεν Ζιζ21. 518.521. τὸ σῶμα συγκεκαθικός (δειλῖ 
σημεῖον) 4φ8. 801 δ. 

συγκαλλύνειν. τὸ δια ριπτόμενον (ἐν τοῖς ἀργυροκοπείοις) 
συγκαλλύνοντες λαμβανυσι τὰ λείψανα πκὸϑ. 986 "27, οὗ 
καλλύνειν. 

συγκα μπή. φλέβες διὰ τῶν πήχεων ἐπὶ τὸς καρπὸς ᾧ τὰς 
συγκαμπάς Ζιγ8. 518 328. 

συγκαίμπτειν. πίθηκος πόδας συγκάμπτει ὥσπερ χεῖρας Ζιββ. 
80211. τὸ ὃ κινείμενον ὁτὲ μὲν ἐκτεινόμενον προέρχεται, ὁτὲ δὲ 
συγκα μπτόμενον Ζ2πϑ. 1 09 5, συγκαμφθέντος, ΟΡΡ ἐκτε- 

ταμένυ π:8. 888 "84. τὰ ἔντομα συίζεται συγκαμπτόμενα 
Ζμὸ 6. 8683 022. τὰ δίποδα συγκεκαωμένα (ἐν τὴ ὑστέρᾳ) 35 
Ζιη8. ὅ861. συγκεκα μμένον βέλτιον κατακεῖτθαι πε 8. 

885 "20. ὄρνιθες τινὲς συγκεκαμμένῳ αὐχένι πέτονται Ζμὸ 

13. 694 028, --- ὁ βὸὺς βαίνει σφόδρα ὥστε συγκάμπτε- 

σθαι τὴν βὲν Ζ,ζ21. δ18 314. 
σύγκαμψις τῷ σκέλους Ζπ12. 111 "2, τῷ σώματος ἐν ταῖς 40 

πορείαις πβ88. 8101. --- σύγκαμψις ν] (συύμψαυσις ΒΚ) 
Ζμβι1. 66124. 

συγκαταβαίνειν, ΟΡΡ ἀνέρχεσθαι μβ8. 868 "82. πχ 4. 
981 582, -- ἵνα συγκαταβαίνωσι (ἀνὴρ καὶ γυνὴ) ταῖς ἡλι- 
κίαις ἐπὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν ὸ μὴ δια φωνῶσιν αἱ δυνάμεις (5 

Πη16. 184 "84, 1880 "81. συγκαταβαίνει ἐλαττώμενος (ὁ 
θορὸς τοῖς ἄρρεσιν) ἅμα τοῖς ῳοῖς τοῖς ἐν τοῖς θήλετιν ΖΎΎ 
ὅ. 100 825. 

συγκατάγειν. ὅταν ἐπὶ γῆς φέρεται ἡ ἔλιῈ συγκαταγυσα 

301 Β11, ΧΙ6. 924 "25. 

σύγκαυσις. τὰ λατοπτηθέντα (τέρατα) παραπλήσιον 1 τὸν ἦχον 
ἔχυσι τῷ κεράμῳ διὰ τὴν σκληρότητα ἢ τὴν σύγκαυσιν 
ακ802 Νά. 

25 συγκεῖσθαι, συγκείμενος. εδυγκεῖσθαι δεῖ τὸ ὅλον ἐ ἐκ τῶν 
μερῶν Φδ)Ι1ο. 21851. ἐξ ὧν πρώτων σύγκειται ὼὶ εἰς ἃ 
ἔσχατα διαλύεται Γαϑ. 855 519. τὸ ἐκ τῶν στοιχείων συγ- 
κείμενον, ὉΡΡ τὰ στοιχεῖα, Μλ4. 1010}6. ὅσα ὥσπερ αἱ 
ἁλύσεις σύγκειται τῶν συ μάτων μ 9. 381 418. σύγκειται 

τὰ ἀνομοιομερῆ ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν Ζγα 18. 722 225,3 1, 

οὔ 124 080. ἡ πόλις ἐκ πολλῶν σύγκειται μερῶν Πὸ (. 
1290 089, 1291 818. 8. 1289 29, ὙἹ. 1274 40 (γπ τὰ 

συνεστῶτα ἐκ μερῶν). εὃ. 1802 40, 838. πολιτεία συγκει- 

μένη ἐκ δημι μοκρατίας δὴ τυραννίδος Πβ6. 1266], ὅ. -- 

συγκείμεναι (γραμμαί, ἐπιφανειαι), βγη ἁπτόμεναι, ΟΡΡ 
διηρημέναι Μβδ. 1002 "3, 1. --- Ἰορίοθ ἀθ δοπίαποῦίβ ἱπίεγ 
86 τηδίουϊα δ ἔοσιπα, σία συγκειμένη (οἴ σύνθετο:) Μι8. 

1054 5 ΒΖ, ϑ8υθδίβηϊϊ,8 οὐ δοοϊἀδηΐθ, βυδιοοῖο [ Ρναϑὰϊ- 
οαο Μθ10. 1051 "4 ΒΖ (βὰς ἔογῦ τϑξδσπάμιῃ πρότερα τῶν 
συγκειμένων τα ἀσύνθετα Μμ3. 1070 18). τὸ ἔστι τρίτον 
σύγκειται, ΕΥ͂Ὰ προσκατηγορεῖται ε10. 19 ν21, 19. εἴ Υπὶ 
Ῥοοὺ {Π|817. --- ὕπω σύγκειται τέχνη περὶ αὐτῶν Ργ]. 
1408 085. ἐκ τύτυ τῷ τόπε ᾿ Κόρακος τέχνη συγκειμένη 

Ρβ24. 1402 417. ὁ μῦϑος σύγκειται ἐκ θαυμασίων ΜΑ2. 
982 019. μὴ πιστεύειν τοῖς σοφίσματος χάριν πρὸς τὸ 

πλῆθος συγκειμένοις Πεβ. 1808 81. 
συηκεραννύναι. ἡ τῷ χυμᾷ τῷ συγκραθέντος θερμότης 

Ζγγ4. 155 521. 
συγκεφαλαιῦν. οἵ κεφαλαιῦσθαι. τὰ λεχθέντα συγκεφα- 

τὸ νέφος μΎ1. 811 "22. τὰ ῥεύματα συγκατάγει τὴν γὴν 50 λαιώσαντες ΨΎγΎ8. 481 020. --- πιρὰ, ὡς εἰπεῖν συγκεφα- 
πχγϑδ. 988 Ὀ26. - ὁ βάτραχος συγκαταγει τὰ τριχωδη, 

ΟΡΡ ἐπαίρει Ζιι81. 620 "18. 
συγκαταγηράσκει ἢ πολὺν ἐμμένει χρόνον ἡ μύλη Ζγδ. 

110 35, 115088. Ζικ. 688 517. 

λαιωσα μένας πζ 8. 1822 080. --- ρᾷ88, οἱ ̓συγκεφαλαιέμενοι 
τρόποι εἰσὶ τέτταρες ΜΙ1. 1053 817 ΒΖ. ἐκ πολλῶν γὰρ ὀλί- 
γον (τὸ σπέρμα) συγκεκεφαλαίωται πδι. Β171.081. 

συγκεχυμένως, Υ συγχεῖν. 
συγκατ φαϑαπ τομέ νης τὴ ἀρετὴ αὐτῶν (τῶν ἐν Σαλαμῖνι δὲ σὺ γὙχι νὸυνεύειν. ἐγκαταλιμπαίνειν τὺς συγκινδυνεύοντας διὰ 

τελευτησάντων) τῆς ἐλευθερίας (γ8.2,. 00) ΡγΙ10. 1411 
488, 84. 

συγκατακλείειν. μιγνυμένων (τὸ ὑγρᾷ Ὰ τὸ ἀλφίτυ) 
πνεῦμα συγκατακλείεται πκα18. 929 527. σὴτες μάλιστα 

φόβον Ραϊο. 1868 019. 
συγκινεῖν πχζι1. 949519. --- ρᾶ85, κινυμένων ἡμῶν ἀνάγκη 

τὰ ἐν ἡμῖν πάντα συγκινεῖσθαι τβτ. 118 380. οὗ πιθ43. 
921 28. μχϑ4. 858 087. 

γίνονται ἐν ἐρίοις, ἂν ἀράχνης (2) συγκατακλεισθὴ Ζιε82. 60 τυγκίνησις. διὰ τί τὰ πνεύματα ψυχρα, δ ὄντα ἀπὸ τὴς τὸ 
5571 Ῥ4Α Αὐδ. θερμδ συγκινήσεως πκς48. 9459. 



συγκλᾶν 

συγκλᾶν. διὰ τὴν στενότητα τὸ τόπυ συγκλώμεναι αἱ εὐ- 
θέαι καμπύλαι γίνονται πι1 2. 892 515. 

συγκλείειν. πρὶν συγκλεῖσαι (τὸς ἰχθὺς τοῖς δικτύοις) Ζιδ 8. 

833 026. αἱ συγκλείωσαι πλευραὶ τὸ στῆθος Ζμβ 9. θ64 
585. οἵ πνῖ. 484 017 -- ΡΑβ8, (τὰ ὄστρακα) τὴ μὲν συμ- 
πέφυκε, τὴ δὲ διαλέλυται, ὥστε συγκλείεσθαι καὶ αὶ ἀνοίγεσθαι" 
συγκέκλεισται ἐπ’ ἀμφότερα, ἐπὶ θάτερα Ζιδ4. 528516, 
11. Ζμὸτ. 688 515. 16. συγκλείονται οἱ ὀφθαλμοί, τῆς 
σαρκὸς οἱ πόροι, πὸ. 816 484. β53. 868 "15. συγκέκλει- 
σται ὁ τόπος ὁ περὶ τὸν πνεύμονα, πιγῖο. 908 580. -- 
συγκλειστός. αὶ πολιὴ διαφέρει ἐὸὲ τὰ «μονόθυρα, αὶ δί- 
θυρα, συγκλειστὰ δέ (τὼ πλεῖστα δέ ν], τὰ πλεῖστα 8 ΑΔὉ) 
Ζιὸ 4. 828 "1δ Αυδ. 

σύγκλεισις. ἡ ῥάχις, ἀφ᾽ ἧς ὸ αἱ πλευραὶ πρὸς τὴν σύγ- 
κλεισιν’ συναφῆς ᾧ συγκλείσεως χάριν οἷον ἡ κλείς πνῖ. 
484 018, 22. 

σύγκλητοι, ἀἰδὺ ἐκκλησία ΠῚ. 1218 Ρ8. 
συγκαλυσμός. ἀλλύλοις συμπίπτειν ἐπ᾽ ἀμ οτέρων τῶν 

ἀκρωτηρίων τὸς κλύδωνας ᾧὶ ποιεῖν συγκλυσμόν θ180. 848 
814. 

συγκ οιμᾶ σθαι. Ὅμηρος ὑκ ἐποίησε Μενελάῳ συγκοιμωμένην 
παλλακίδα 1712. 1600 21. 

συγκολλὰ ν- διὰ τὸ κῦμα τὸ τελευταῖον ἐδαφίζεται ὼ τὸ 
ἠρέμα ὑγρὸν συγκολλᾷ πκγΎ29. 984 020. συγκολλᾶται τὰ 
μέρη τῷ πηλδ φτβι. 822528. 

συγκομιδή. μετὰ τὰς τῶν καρπῶν συγκομιὸάς ΗΘθ11. 
1100 426. 

συγκόπτειν. συνέκοψοίς Μ5 τὸν υἱόν ρ81. 1444012. 
συγκόρυφος. ὀυο κῶνοι συγκόρυφοι πιε11. 912}18. 
σνγκοσμε ἵν. (Πυθαγόρειοι) πρός τινας λόγως ὼ δόξας αὑτῶν 80 

τὰ φαινόμενα προσέλκοντες κα Ἂ πειρώμενοι συγκοσμεῖν Οβ18. 

298 321. οὗ κοσμοποιεῖν. 
συγκραδαΐίνειν. πνεῦμα πολλὰ μέρη συνεκράϑδανεν κ4. 895 
188. 

σύγκραμα. ἐν Τήνῳ φιάλιον σύγκραμα ἔχον, ἐξ ὅ πῦρ 85 

ἀνάπτυσιν θ88. 832 "26. 
σύγκρασις. εἰ πνοὴν ἢ γένος ἐκ συγκράσεως ἔχυσι τὰ φυτά 
φται. 815 521. 

συγκχ ρίνειν. 1. δγ0 συνάγειν, ΟΡΡ διακρίνειν. ἡ φιλία. τὸ 
νεῖκος συΎκρινει, διακρίνει (Επιρ6ὰ) ΜΑ 8. 984 ε10. 4. 988 40 
224,36. Φθθ. 206 "22. οὗ 1. 252 527. ἡ τῆς ὥρας θερμό- 
τῆς συγκρίνει πέττυσα ὼ συνίστησιν ΖΎΥΙ1. 16215. πε- 
πεμμένον συγκεκριμένον ΜΑΒ. 989 516. τὴν ἀτμίδα ψύ- 
χυσι .Ν συγκρίνυσι πάλιν εἰς ὕδωρ μα18. 8350 ."18. συνι- 
ὄντων ὦ συγκρινομένων εἰς ὕδωρ" συγκριθῆναι εἰς ὕδυνρ τὴν 46 
ἀτμίδα δια μβ9.810."80. 8. 858 Β17. «10. 847519. ὃ. 
841 854. 4. 842 "29. θερμόν, ἐστι τὸ συγκρῖνον. τὰ ὁ μογενῆ, 

ψυχρὸν δὲ τὸ ὁμοίως συναΐγον ὼ συγκρῖνον ὁμοίως τά ΤῈ 

συγγενὴ ὦ τὰ μὴ ὁμόφυλα Γβ2. 829 020, 29. οὗ Ογ8. 
807 8. συγκρινομένων (τῶν σχημάτων Ἰ)θιθοοῦ) ὑπὸ τῷ δ0 
περιέχοντος ἄνά4. 4712 8δὅ. ζῷα γίνεται ἔκ τινων συγκρινο- 

μένων. ἀϊδὲ ἐξ ἀλλήλων πι18. 892 824. --- 2. ΘΟΠΙΡΆΓΆΓΘ. 
ὀεὶ πρὸς ἐνδόξως συγκρίνειν, βγη ἀντιπαραβάλλειν Ραϑ. 1868 
421, 20. συγκρίνειν τι πρός τι ΠῸ11. 1295 327. ἡμα 3. 
1184 8430, 81, 85. ατϑῖ2 020. οὗ ΓοὸὉ ῬΆγγη 2718. ταῦτα ε5 
πρὸς ἄλληλα συγκριτέον Πδ12. 1296 "24. δύο πρὲς δύο 
συγκρίνειν τη. 184 δὅ. τὸ ὡσαύτως ἔχον ἕν πρὸς πλείω 

συγκρίνεται τεῖ. 151 420, ἐκ τῷ ὑπάρχειν τι συγκρίνεται 

τεϑ. 1838 Ρ26. σχεδὸν ὼ πρὸς τάλλα συγκρίνεσθαι πάντα 
(ἐργατικωτατον τὸ τὸ τῶν ν μυρμήκων γένος) Ζιι88. 622}20. -- ὁ0 

πειρατέον τὸ οἰκεῖον ἀπονέμειν ὦ συγκρίνειν τὰ ἑκάστοις 

20 
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συγχεῖν 109 

ὑπάρχοντα κατ᾽ οἰκειότητα Ηι2. 1165 482. 
σύγκ ρισις. 1. οἵ συγκρίνειν 1. γίγνεσθαι ἢ ἀπόλλυσθαι 

συγκρίτει αὶ διακρίσει ν διάκρισις Ρ182."15-20. Γα2.81ὅ 
520, 28. Ἢ ΟτΥῖδθαβ 1 591. πύκνωσις δ βάνωσις σύγκρισις 

ὺ διάκρισις Φθ1. 260 11. σύγκρισις ὼ διάκ χρίσις κίνησις 

κατὰ τόπον ῷη2. 248 011, 29. θ9. 266 520. αἱ ἄλλαι συγ- 
κρίσεις ὼ διακρίσεις Φη2. 2483 08. ἡ σύγκρισις μίξις Γαθ. 

8322 "8. περίττωμα τῆς εἰς ὕδωρ συγκρίσεως" ἐκεῖνα ὑπο- 

ληπτέον συγκρίσεις ὦ ταῦτα διακρίσεις, εἶναι, μαϑ. 8340}84. 

β9. 869 088. ὁ ἀὴρ πολύκενός ἐστι τὴν σύγκρισιν πκε2 3. 
940 45. --- σύγκρισις οἰϊατα τομὰ ΘΟποσϑίδηι βἰβῃῖβοαῦ (οἴ 
διάκρισις Ρ 182 8260, σύστασις). συστῆναι τὴν τοιαύτην 

σύγκρισιν ϑὶ1ὶ μαϑ. 846516, 38, 4. 1. 844 09, ὅπερ ἢ ἐνίοις 
τὸ αἷμα. ἐν τύτοις , ἑτέρα ὑπάρχει Ὁ σύγκρισις Ζγαϑ0. 128 
νῷ, --- 2. οὔ συγκρίνειν 2. αἱ πρὸς ἄλληλα συγκρίσεις ταῦ. 
1021. γ4. 11951-11. τὴν σύγκρισιν ποιητέον πρός τι 
τθδ. 189 "25. 

συγκριτικός. τὸ συγκριτικὸν ὥσπερ ποιητικόν τί ἐστιν μδὶ. 
818 "22. συγκριτικὸν χρῶμα, Υ διακριτικόν Ρ 182 229. 

συγκρύ εἰν. (οἱ ἵπποι) τὰ ὀπίσθια σκέλη ἐφέλκυσιν ἐπὶ τὰ 
ἔμπροσθεν, ὥστε ὀλίγα συγκράειν Ζιθ24. 6042. ἀὴρ σύγ- 

κρύων ἀκϑ00 5. --- πιρίδρῃ, τὸ διαβάλλειν ἀλλήλοις ὃ 
συγκρόειν τὸν δῆμον τοῖς γνωρίμοις (τυραννικόν ἐστιν) ΠΕῚ 1. 
1818}17. Φ 

σύγκρισις. λίθοι γίνονται ἐκ τῆς συγκρώσεως τῶν ὑδάτων 
τῆς ἰσχυρᾶς φτβ:. 828 012. 

συγκρύπτειν. ὁ αὐλὸς συγκρυπτει πολλὰ τῶν τῷ ᾧὠὸδ ἁμαρ- 
τημάτων πιθ4 8. 922.516. 

συγκτᾶσθαι. τὴν χώραν ὅλην συγκτήσασθαι Πεῖ. 1807 580. 
συγκυβεύειν Ἠΐ12. 1112 4. 
συγκυκλῦσθαι. μέχρι περ ἂν συγκυκλώσωνται (οἱ ναῦται 

τὸς ἰχθῦς) Ζιδ8. 5838 "22. 
συγκυνηγεῖν ΗΠ. 1112 Δ4. 
συγκύπτειν. περὶ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας συγκύπτεσι πρὸς 

ἀλλήλας (αἱ ἵπποι) μᾶλλον ἢ πρότερον Ζιζ18. 512 328. 
συγκυρεῖν. συνέκυρσε (Ἐτρ 260) Φβά. 196522. 1β6. 

838458. 

συγχαίρειν (Βγῃ συνήδεσθαι) τῷ φίλῳ, ἑαυτοῖς βἰπι ΗΙ10. 
1111 36, 8. 4. 1166 58, Ρ18. ποη δἀάϊίο ἀδὺ ρβγβομδθ ἡξηθ. 
1240 08. 11. 1244 125. 

συγχειλίαι. τὰ χείλη λεπτὰ ὼ ἐπ᾿ ἄκραις ταῖς συγχειλίαις 
χαλαρά φ6. 811.918, οΥ 30. 

συγχεῖν. συγχεῖσθαι μετὰ τῶν ἄλλων ὑγρῶν Ζικθ. 688 582. 
λύειν ἢ συγχεῖν τὸ σύμπαν ἄγαλμα κα. 400 "8. θ158. 
846521. ὁ ἀφρὸς ἐκ πολλῶ μικρὸς γίνεται συγχεόμενος 
Ζμγθ. 609 488. συγχεομένων τῶν τῆς φύσεως πόρων πβ41. 
8710 21. πόροι συγκεχυ μένοι ὸ συμπεφυκότες ΖγΎβτ. 141 
412. Ζιγ4. δ15."28. τήκειν ἢ συγχεῖν τὴν ἕξιν πβ42. 810 
588. τέρατα γίνεται ἐπαλλαττέντων τῶν σπερμάτων αἀλλη- 
λοις ὼ συγχεομένων πι61. 898. 415. συγχεῖν τὰ ἴχνη πκς ἢ 2. 

942 "14, συγχέονται αἱ κινήσεις γδ 8. 168 10. ἧττον 

συνίεμεν ὅταν προσαυλῆ τις ἅμα ὼ κιθαρίζη διὼ τὸ συγ- 
χεῖσθαι τὰς φωνὲς ὑπὸ τῶν ἑτέρων ἀκϑ801 18. συγχεῖται 

ἡ (τὸ παμμικρᾷ) θεωρία ἐγγὺς τῷ ἀναισθήτυ [χρϑν"] γινο- 
μένη ποῖ.1450}88. συγκεχυμένον κα Ὅ: ὃ διηρθρωμένον γράμμα 
Ζγαϊτ. 121084. Ζιηθ. ὅ8ὅ 588. τῶν ἄλλων ζῴων τὰ μὲν 
ὑκ ἔχει (ταῦτα τὰ μόρια), τὰ δ᾽ ἔχει μὲν συγκεχυμένα 
δ᾽ ἔχει μᾶλλον Ζια1ὅ. 494.ν82. ἡμῖν πρῶτον δῆλα καὶ ἡ σαφῆ 
τὼ συγκεχυμένα μᾶλλον, ὕστερον δ᾽ ἐκ τύτων γίνεται γνώ- 
ριμα τὰ στοιχεῖα ὼ αἱ ἀρχαὶ διαιρῦσι ταῦτα ᾧῷα!Ι. 184 
422. --- γμοῦ, συγχεῖν τὴν σύνθεσιν τὴν ὀνομάτων, σύνθεσις 



110 συγχορεύειν 

τῶν ὀνομάτων συγκεχυμένη ἀοῇ ρ30. 1488 "10,"817. - 
τὸν ἀκρατὴ 

ἀκόλαστον φασιν Ἠηϑ. 1145 "16. “συγκεχυμένως, ορρ σα- 
συγκεχυμένως (συνθεῖναι τὰ ὀνό- 

συγκεχυμένως τὸν ἀκόλᾳστον ἀκρατὴ 

φώς ηεωθ. 1216 085. 

ματα) ρ26. 1488 "6. 
συγχορευειν Πγ18. 1284 812, 
συγχορευτής. ὑπο τινος δαίμονος τῶν συγχορευτῶν ταῖς 

Μύσαις 166. 1486})41. 
συγχωρεῖν. συμπιέζεσθαι μᾶλλον Ε" συγχωρεῖν ἕτερον ἑτέρῳ 

Οβ14. 291 11. ὁ ἀξ συγχωρεῖ δ, συστέλλεται πκε22. 
940 35. --- ἡμεῖς αὐτῷ μὴ συγχωρῶμεν ἡεα]. 1214 51. 

Συέννεσις ὁ Κύπριος ἰατρὸς Ζιγῶ. 511 228. 8. 512}12. 

συζευγνύναι. 1. συμβαίνει πολλοῖς καὶ πολλαὶς γυναιξὶ ἃ 
ἀνὸράσι μετ᾽ ἀλλήλων μὲν συνεζευγμένοις μὴ δύευθῶ 

συλλαβή 

μενα Ζιθ21. 608 "14. συκαμίνων καλαθος ῬΎΙ1. 413 .321. 
(Δίογυβ πίττα Ετδδβ 286.) 

συκῇ. συκαὶ τε λυκεραί (Βοὰ η116. λ 590) κΘ. 401". 
ἐν ὅτοις (φυτοῖς) τὸ μὲν καρποφορεῖ. τὸ ὁ᾽ ἄκαρπόν ἐστιν 

οἷον συκὴ ἢ ἐρινεός Ζγγδὅ. 1551. διὰ τί φυτεύυσι πλησίον 
ταῖς συκαῖς ἐρινεές .Ζ: 82. 587 081, 28. Ζγα1. 118 25, 
πήγνυτι τὸ γαλα ὀπὸς συκῆς Ζιγ20. 522 02. αἱ πρὸς ταῖς 

συκαῖς κάμπαι Ζιε19. δ5201. ἢ 828. 1582.088. συκχαὶ 
ἄγριαι, κηπαῖαι φταθ. 831 528, 24. αἱ συκαὶ ἔχυσιν ἐκ τὴς 
οἰκείας ἑίζης φιτρόν, φύλλα ἐσχισμένα φταά. 819 5, δ, 
82016, ἐκ ἔχωσιν ἄνθη φτβϑ. 838 "40. αἱ συκαὶ εὐφοροι 
δια πολλῶν χρόνων ᾧταῖ. 821 "15. ὁ χυμός, οἱ χυλὴὶ τῆς 
συκῆς φταϑ. 818 084. 5. 820 384. --- πότνια συκῆ (ἀπεε- 
πῶς λέξεως ΘΧΘΙΏΡΙθπι, οἵ Κλεοφὼν ρῥ 898 }58) Ργτ. 1408 

συκαλίς (Υ1 συκαλλίς οΥ Ιωοῦ ΡΒγγῃ 8388 δάη. Ῥιοὶ 96). 

τεκνοποιεῖσθαι, διαζευχθεῖσι δέ Ζιηθ. 58ὅ "9. εἴ Ζγὸ 2. 167 ης 
τος συζευγνύναι. νέυς καὶ νέας Πη16. 1885 516. συζεῦξαι 

Ἄρη πρὸς τὴν ᾿Αφροδίτην Πβ9. 1269 028. κατὰ τὴν 
ἐωᾶν ἁλίσκεται πολλὰ (σελάχ") συνεζευγμένα Ζιιϑ1. 621 σύκινος. φυλλα, σύκα Ζμγδ. 668334, ἐκ τῶν συκίνων 
"28. --- 2. συζενηνεναι κατὰ ὀιάμετρον ΕΉ10. 1342 510, Ἑυλων καπνὸς ὁριμύτατος [219.1δ18 387. 
συνέζευκται καὶ φρόνησις τὴ τὸ ἤθως ἀρετὴ Ηκ8. 1118516. 90 σῦκον. σῦκον ὁ᾽ ἐπὶ σύκῳ (Βοιι 121) 617.15823 828, 
συνεζεῦχθαι φαίνεται (ἡ ἡδονὴ αὶ τὸ ζῆν) δ χωρισμὸν ΠῚ 82. τίνα τῶν ζῴων πιαίνεται σύκοις Ζιθᾳ. 595 329. 7. δ9 
δέχεσθαι Ηκὅ. 1175 .819. ἐπίτριτος πυϑμὴν πεμπαὸι συζυ- 510. 21. 603 598. ὅταν τὰ σῦκα ἄρχηται πεπαίνεσθαι Ζιεῖ. 

γεῖς (ΡΙαι ΤΡ ΝΠ 5460) Πε12. 1810 486, πχγαὶ ὼ πο- 541 "24. σῦκα ξηραινόμενα ταῖς καμίνοις" τὰ σῦκα λυωαι- 
ταμοὶ συζεύγνυνται ὅτε «γίνεται σεισμός φτβ2. 822 581. νεται τὺς ὀδόντας πκβ]10. 980}39. 14.931 5327. σῦκον 
συνακολυθεῖ ἡ φύσις τῷ ὅλῳ ᾧ τυζεύγνυται φτβ2. 823 Ῥ7. 25 ἀλεξιφάρμακον. [318.1518.526. 

σύζενξις. 1. γυναικὸς ὼ ἀνὸρὸς σύζευξις Παϑδ. 1258 "10. συκοφαντεῖν. ὁ συκοφαντῶν ἀεὶ ἐκ προνοίας ἀδικεῖ πχθ18. 

416. (Εἰουβ θατίοα "η Ἐνδὰβ 242.) 
Συκίνη. περὶ τὴν λίμνην τὴν Βόλβην ἐν τὴ καλυμένη ΣΞυκῖνν 
Ζβιι. 5801 317. 

πότε ὺ ποίυς τινὰς δεῖ ποιεῖσθαι τὴν σύζευξιν Πη16. πότε 9δ2 58. συκοφαντεῖν τὰς τὰς σίας ἔχοντας. τὰς πολίτας αἱ 

ἄρχεσθα χρὴ τῆς συζεύξεος Πη 10. 1385 928. --- 2. ἡ Πεδ. 1804 22. ρ3.142418. 87. 1444 382. πκθ18. 953 

τὸ α ὅρα τῷ Ὑ σύζευξις, ἡ [] κατὰ διάμετρον σύζευξις Ἠεῖ. 418. --- ὡς νῦν συκοφαντῶσι τὰς ποιητας πο18. 1450 8ὅ. 
1181 δ10. 8.1188 56. ὅσαιπερ αἱ συζεύξεις τῶν ἀναγκαίων 80 --- συκοφαντεῖν ἴῃ ἀϊδρυϊαηάο τζῶ. 189 "26, 85. θ9. 151 
μορίων εἰσίν Πὸ 4. 1290 086, 82 (οἵ συνόνασμός ν88). τῶν 482. 

τεττάρων στοιχείων ἐξ αἱ συζεύξεις Γβ8. 380.381. συκοφαντημα μάλιστα σοφιστικόν (ἴὰ ἀϊδραΐαπάο ) τι! 5. 
συζὴν, ἀπδῇ κοινωνεῖν λόγων ὸ διανοίας Ηι9. 117011. οὕ 174 09, 

δ12. 1126}11. ηεη12. 1244 Ῥ2δ. ἀνθρωπος πολιτικὸν ἢ συκοφάντης, ὁοηϊ κλέπτης Ῥβά4. 1382 "1. 
συζῆν πεφυκός Ηιϑ. 1109 518. οὗ ηεη10. 1242 39. ὀρέγε- 85 συκοφαντία ρ8. 1434 381. συκοφαντίαι ἢ κινήσεις τῆς πο- 
σθαι τῷ συζῆν, χαίρειν τῷ συζῆν Πγδ6. 121821. ῬβΙ12. λιτείας Πββ8. 1268)26. ἀκολυθεῖ τὴ ἀδικίᾳ συκοφαντία αρῖ. 
1389Ὁ1. συζὴν τοῖς φίλοις αἱρετυίτατον ἨΙ12. 1171 082. 1251 »2. γραφαὶ συκοφαντίας [818. 1541 38, 40. --- τὲ 
θ4. 115119. 1. 1158 328. διαγωγαὶ τῷ συζῆν 11γ9. 1280 κατὰ τί καὶ πρὸς τί αὶ προστιθέμενα : ποιεῖ τὴν συκοῴαντααν 
"38. οἵ Ηδ18. 1127 418. --- οἱ συζῶντες Ηθ6. 1151 "1, Ῥβ24. 1403 515. πρὸς ταῖς συκοφαντίας τὰς λογικαῖς νεβ8. 
18. συζῆν μετ᾽ ἀλλήλων Ηθ8. 11506527. πλείοσι συζῆν 1321}1 (οὔ ἐνοχλήσεις εθ. 11 587, δυσχέρειαι ΜΎ8. 1009 
Ἡκβ. 1118 "5. 582). 

συζυγίαι τῶν ἐναντίων βἰπι (οἵ συμπλοκή) ,ἴ81. 118312. συκωδης γλυκύτης Ζιι40. 6238 24. 

Γβό. 8382.}8. αἰ]. 486 218. κατὰ τὰς συζυγίας στοιχεῖα συλᾶν ἱερά Ἠδ8. 1132 80, τὰ πλοῖα οβ1841 20, τὸς Καρ- 
τέτταρα συμβέβηκεν εἶναι μὲ. 878 11. εἰσὶ διαστάσεις χηδονίας Ρα12. 1812 »27. 

μὲν ἕξ, συζυγίαι δὲ τρεῖς (ἄνω κάτω, ἔμπροσθεν ὄπισθεν, 4« συλλα βύ. τὰ στοιχεῖα τῶν συλλαβῶν αἴτια ὡς τὸ ἐξ ὁ 
δεξιὸν ἀριστερόν) Ζπϑ. 104 020. συζυγία φλεβών Ζιη8. 580 ᾧβ8. 1955160. Μὸ2. 1018 "18. τοὶ στοιχεῖα πρότερα τῶν 
521. κατὰ συζυγίας οἱ πετραῖοι (ἰχθύες) φωλᾶῶσιν οἱ ἄρ- συλλαβῶν ΚΙ2. 14 2. τζά. 141 ν9. τὸ ἔκ τινος σύνθετον 
βενες τοὶς ϑύλεσιν Ζιθιὅ. 899 νά, οἵ ι48. 6311. ὅτως ὥστε ἕν εἶναι τὸ πᾶν, μὴ εἷς σωρὸς ἀλλ᾽ ὡς καὶ τυλ- 

σύζυγος. τῶν ἰχθύων ἔνιά ἐστιν ὦ μόνον ἀγελαῖα ἀλλὰ ὦ λαβή (ουἴαθ, ΘΧΘΙΩΡΙΑ βα, α«β) Μζι7. 1041 Ρχῷ. χ8. 1048 
σύζυγα Ζι6. 610 08, ἐκ τῷ ζεύγως τῶν ἀετῶν θάτερον 50 "5, δδὲενὶ τιν στοιχείων ἐξ ων σύγκειται ὶ συλλαβ» συνω- 

τῶν ἐγγόνων ἁλιαίετος γίνεται παραλλάξ, ἕως ἂν σύζυγα νυμος τζ18. 150}}20. συλλαβή ἐστι φωνὴ ἄσημος (εἴ ε4. 
γίνηται θ60. 8851. 16 581), συνθετὴ ἐξ ἀφωνυ Ἂ φωνὴν ἔχοντος " ,Ἂ γὰρ τὸ Υ 

( 6 ἄφωνον οἱ ἡμίφωνον φωνὴν ἔχον ἀχυστιν 1456 591) 
ἄνευ τῷ α συλλαβὴ ᾽ μετὰ τῷ α οἷον Ὕραι πο30. 1480 
ν84 ὙδΏ]θα Ῥοοὺ 1Π| 227. ἔστι ὰ ἐν ταῖς συλλαβαῖς ἁ ἀμα.- 
τία Ὁ ΚΙ Ροοὺ ΠΙ 226) Ργ2. 1405 481. συλλαβ., ἀΐει 
ὄνομα. στοιχεῖον Ζγα 18. 132 382. ὄνομα , ἐπεκτεταμένν 

συλλαβὴ ἐμβεβλημένη ποδὶ. 1458 82. δμοιαΐ ἐστιν ὀνόματα 

τὰ ἐξ ὅμοίων συλλαβῶν ρ39.1480510. κατα μετρεῖται ἡ 
λόγος συλλαβὴ βραχείᾳ ᾧ μακρᾷ ΚΘ. 4 "88. οἵ Μιὶ. 
1081 586. 

ὄρνις σκυνληκοφαγος", αἱ συκαλίδες καὶ ᾧ οἱ μελαγκόρυφοι με- 

ταβάλλυσιν εἰς ἀλλήλως Ζιθβ. 592 021. 49 Β. 682 081, 82. δὅ 
οἵ μελαγκόρυφος Ρ 450}14. (8.6 4}}18. νογΒ Ὑβοπδο, 'ῆρο. 
ἀυϊα Θ4Ζδθ 80!) 16. Ὀοο-ᾶρυθ ΟἿ] 117. οἵ 5.11 247, 490. 

ϑγινῖα ἄσϑάυ] Καὶ 866, 1. τ. Μοίβοι!!α αὐγθαρ !]α νοὶ Ῥὰ- 

τῦβ δἵον ϑ0. Μαυβοίσαρα δίγίοαρι!ϊα δι 116, 59. ἔοτί Ῥδγιβ 

8Ρ᾽ ΑΖΙ1102, 14.) 80 

συκάμινον. βοηθεῖ (τοῖς κάπροις βραγχῶσι) συκάμινα διδό- 



συλλαμβάνω 

συλλαμβάνω. ἕως ἃ ἄν συλλάβη (τῷ ἀραχνίῳ ταῖς μικραῖς 
σαύραις) τὸ στόμα Ζιι 39. 628 »ἢ, -- συλλαβόντι εἰπεῖν 
Ῥα10. 1869 Ὁ18. -- ὁ τὴς γὴς ὄγκος, ἐν ᾧ ᾧ συνείληπται ἢ 

πᾶν τὸ τὰ ὕδατος πλῆθος μαϑ. 840 51. τὸ δι’ ὃ συνει- 
λημμένον («τῷ αἰσθητηρίῳ). ὥσπερ ἂν εἴ τις προσλαβοι τὴ 
κόρη τὸ διαφανὲς πᾶν Ζμβ8. 658 "26. διὰ τί ἕν ὁ ἀριθμὸς 
συζλαμβανέμενος; ΜᾺ 9. 992 "2. μετὰ τὸ γένος αἱ συλ- 
λαμβανόμεναι διαφοραί, τὰ μεταξὺ συλλαμβανόμενα μετὰ 
τῶν διαφορῶν Μζ 12. 1087 581. β8. 998028. ἔνια εὐθὺς 
ὠνόμασται συνειλημμένα μετὰ τὴς φαυλότητος Ηβ6. 1107 

410. ηεβ 8. 1221 022, σὺν τῇ ὕλη συνειλημμένος ὁ λόγος, 
συνειλημμένα τὸ εἶδος ἢ ἡ ὕλη, συνειλημμένον μετὰ τὴς 
ὕλης, τῇ ὕλη, τῷ δεκτικῷ Μζ 16. 1089 "21. 10. 1080 428, 
28. ε1. το 5582 ΒΖ. ι9. 1068 "2. 4. 1056 08, τὸ σύνει- 
λημμένον (1 6 τὸ συνειλημμένον τῇ ὕλη, Τ68 οομογοία) Μζ10. 
1035 328. 11. 1086 427. --- οἱ συνειλημμένοι, φοπῖρτθ- 
Βθηβὶ οὖ οαρίϊ, οβ184182, --- συλλαμβάνειν, οομοὶ- 
Ρθγθ. ἀθ του] ]οτίθα8. συλλαμβαάνυσι (πάλιν, θᾶττον, μόλις, 
ῥαδίως) Ζγα 19. 121}8,18, 25. βά. 139580. Ζιη2. 582 
514, 17,.18..1. 682.519,. 10. 687 }6, δ. 686 519 (γα εἴλη- 
πται πιϑᾷ Ζιη 8. 588 395). ἐαν (ἕως ἄν, ὅταν) συλλάβωσι 
Ζγὸβ. 111 414. Ζιηδ. 585 Ῥ20. 2. 582 025. 8. 5688 884. 
κϑ8. 680 528. [ συλλαμβάνυσι θηλαζόμεναι (Υ] 84), τα- 
ράττονται συλλαμβάνυσαι (συλλαβῦσαι ν]) Ζγδβ. 111 418. 
θ. 115 "10. αἱ συλλαβῦσαι πρότερον, συνειληφυῖαι, αἱ μὴ 
δυνάμεναι συλλαμβάνειν Ζγα 19. 1721 926. Ζιη4. 584 "14, 
28. 8. 8821. ὅ. ὅ8ὅ Ῥ24, ἀδύνατον συλλαβεῖν, συνέβη 
τινὶ γυναικὶ δοξαση συλλαβεῖν 2γβ4. 1839 321. δΊ. 11δ᾽ 
528. (οὔ Οτῖδθαβ 1Π681, 1). διὸ θεραπείαν συλλαμβάνειν, 
σημεῖον τὸ συνεϊληφέναι, ὑστέρας κατασκευάζειν πρὸς τὸ 80 
συλλαμβάνειν Ζιηδ. ὅ85 026. 8. 888 314,30, 621. --- ἀθ 
Δῃ μη] α8. ἵππος ἂν συλλάβη τὸ πρῶτον- συλλαβεῖν δεῖ 
τὴν ἡμίονον Ζιζ 22. 511 34. 88. 580 58. Ζγβ8. 148 "22, 
οΓ29. δασύπυς συλλαμβάνει ἔ ἔτι ϑηλαζομένη Ζιη4. 588 56. 
-- 46 ὑξετο. ὅταν συλλαΐβη ἡ ὑστέρα τὸ σπέρμα, καὶ συλ- 35 
λαμβάνει, ὁ θέλει συλλαμβάνειν Ζιηά. 588 029. 8. ὅ88 
422, 16. συγγινόμεναι συνελάμβανον, ἀδύνατον συλλαβεῖν 
Ζυι. 684 5838, 6851. -- τὰ ὕστερον πολλῷ χρίνῳ συλ- 
ληφθέντα Ζιη4. ὅ8ὅ 349. 

συλλέγειν. οἱ πολύποδες μάλιστα κογχύλια συλλέγοντες 
τρέφονται τύτοις Ζιθ2. 591 41. ἡ ἀτμὶς συνίσταται εἰς 

ὕϑθωρ ἐάν τις βύληται συλλέγειν μδι. .,38451. --- Ρδβ8, 
σχολαζοντες συλλέγονται πολλάκις . ἅπαντα αὐτοὶ κρί- 

τυσιν Πδ16. 1300 38. τὸ συλλεχθὲν (ὕδωρ) ἐκ τὰ χειμῶ- 
νος εἰς τοὶς ὑποδοχάς μα 18. 349 56. τὸ ὑγρὸν (τὸ περίτ- 

τωμα) συλλέγεται εἰς τὴν κύστιν μβϑ8. 851.588. Ζμγϑ8. 
664}1 ὅ. Ζγὸβ. 1164. σπέρμα συνειλεγμένον μέν, μὴ 
ἀποκρινο ἥμενον δέ Ζγδδ. 118 084. συνελέγη (συνελέχθη) χρή- 
ματα, σίτυ πλῆθος οβ1847580,1848 584, 1851 521. 

συλλείβειν. οἱ ὑψηλοὶ τόποι κατὰ μικρὰ μὲν πολλαχὴ δὲ 
διαπιδῶσε ὸ συλλείβυσι τὸ ὕδωρ" ἐν τῇ Ὑὴ ἐκ μικρῶν συλ- 
λείβεσθαι (τὸ ὕδωρ) μα 18. 880 .39, 849 038. τὸ περίττωμα 
συλλείβεται εἰς αὐτὴν τὴν ὑστέραν ΖΎΥ. 1518. 

συλλήβδην κά. 8395528. συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετή (ἸΒεορη. 
147) Ηε8. 1129 80. υδιϊαθαη δυοίοτί γβϑίουῦ δὰ ΑἹοχ 
(βρεῖνρ 110) ρ2. 1423514, 8. 1424 221, 1428 Ρ11, 28. 
4.14258 ν860, 1420520,}7. 8. 1428 329. 9. 1429 "22. 11. 
1480 3484. 14. 1481 320. 18. 1482}4, 19. 1488 824. 81. 

1438 δ10. .88. 1440 3485. 87. 1448 012, 1445519. συλ- 

λήβδην εἰπεῖν ρ8. 1424510. δ. 1426 ν85. 18.1480 "88. 
συλληπτικός. ἰὶ συλληπτικὰ τὰ θήλεα ἐκ τῶν ἀρρένων ἀεί 
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2γβ8. 148 318. 
σύλληψις, οοῃοθρίυϑ. ἢ 259 οὐ 260. οὗ Εοεθ Αγ ΒΒ 882. φύ- 

σει ἡ σύλληψις γίνεται μετὰ τὴν τῶν καταμηνίων ἀπαλ- 
λαγὴν ταῖς γυναιξίν. (εἴ ἄριστον ὸὲ ὼ ἐπὴν παύσηται Πιρ- 
ῬΟΟΣ Π 640)" ἡ τῆς συλλήψεως ἀρχὴ λανθάνει τὰς γυ- 
ναῖκας" πότε εὐκαίρως ἔχει πρὸς τὴν σύλληψιν Ζιη 2. 582 
11. 4. 684 "21. 8. 88.519. ἐμποδίζει πρὸς τὰς συλ- 
λήψεις Ζικ 4. 6836 287. μετὰ τὴν σύλληψιν ὁ αἀκέτι κατὰ φύσιν 
(αἱ καθάρτεις)" μετὰ τὰς συλλήψεις τίνα πάθη Ζιη8. 588 
481, 4. 584 52. ἐὰν (εἰ ΑΥὉ})} ἐγγὺς ἡ σύλληψις ἐγένετο 
(γένηται 5. Ββ8πι ΡΙΚ) Ζιη4. ὅ8ὅ 812. --- αἱ τῶν ὑπηνεμίων 
ῳῶν συλλήψεις, οοαΐ αἱ κυήσεις Ζιζ 2. 56011. 

συλλ ογὴ τῷ περιττυΐματος Ζμὸδτιο0. 688 "26. συλλογαὶ τῶν 
καρπῶν Ζμγ1. 662 58, 

ιό συλλογίζ εσθαι, Ρτορεῖδ οπηραίαπαὶ δῦ σομβαμητηδηάιὶ τὶ, 

20 

40 

δ0 

86 

60 

συλλογιστέον δ ταύτην τὴν διαφοράν ΗαΊ11. 1101 "84. ἐκ 
τῶν εἰρημένων συλλογίσασθαι δεῖ ἢ συναγαγοντας τὸ κε- 
φάλαιον τέλος ἐπιθεῖναι Μη1. 1042 38. --- ἰγβηβίατα, δὰ 
Ἰορίεδβαι μὰ ϑι σηϊβοδίϊοηθπι ραγαηΐ: χαίρυσι τὰς εἰκόνας 
ὁρῶντες, ὅτι συμβαίνει θεωρῶντας μανθάνειν καὶ ᾿ συλλογίζεσθαι 
τι ἕκαστον ποά. 1448 516. ἰδῆσαι τὸν τόπον συνελογίσαντο 
τὴν εἱμαρμένην πο16. 1468 810, 7. συλλογίζεσθαι ἡ συν- 
αἴγειν τι ἔκ τινος Ῥαῶ. 1807 38. οἵ Ζγγθ. 156 021. ΒΖ 
Ζ18 Γὕδι γι 1866. 792. --- συλλογίζεσθαι, Ιορίςο, οἵ συλ- 
λογισμός. ἀνάγκη συλλογιζόμενον ἢ ἐπάγοντα δεικνύναι 
ὁτιῶν Ῥαῶ. 1856 "8. συλλογίζεσθαί τι κατά τινος Αα 38. 
40 .80. συλλογίζεσθαί τί τινι Αβ28. 68 016. συλλογίσα- 
σθαι τὸ καθόλω διὰ σχήματός τινος Ααθ. 2917. συλλο- 
γίζεσθαι ἐξ ἀληθῶν ἀληθῆ, ἐκ ψευδῶν ἀληθὴ ΑΒ2. 8. 4. 
συλλογίζεσθαι ὅρον, ψεῦδος, τὴν ἀντίφασιν, σολοικισμὸν 
τηϑ. 1588. θ10.160 "28. 8.169 "20, 27. 14. 178 Ρ28. 
συλλογίζεσθαι τὰ γνωριμώτερα ὼ πιστότερα Ργ11. 1418 
8411. συλλογίζεσθαι δεικτικῶς, ορρ διὰ τῷ ἀδυνάτου Αα29. 
45"87, 21, 28, Ὁ, 14, διαλεκτικῶς, ἐνδόξως, ορρ ἀληθῶς, 
κατὰ τἀληθές, πρὸς ἀλήθειαν τι! 1.115 .381-88. ΑὙ19. 81 
Ρ18-22, ἀκριβέστερον, μαλακώτερον Ρβ22. 189691, ἐριστι- 
κῶς ῷαϑ. 186 56. ὁ ἐριστικὸς συλλογισμὸς φαίνεται συλλο- 
γίζεσθαι, συλλογίζεται δ᾽ ὥ ταὶ. 10184. --- ροτῇ συλλε- 
λόγισται, συλλελογισμένος οὐ δοῖϊνα ἀϑαγραῖαν ΑὙ 19. 81 
22, τι82. 182 820, 28. 08. 1δ. 174 011. Ρβ29. 1408 488, 

οὐ ραββίνθ Δα 2ὅ. 42 389. τιθ. 168581. 88. 182 ν84,188 

48. Μδ18. 1022 821. συλλελογισμένος λόγος, συλλελογι- 
σμένα. οΡΡ ἀσυλλόγιστος λόγος, ἀσυλλόγιστα τι18. 116 
ἐν 87, 171158. Ῥαῶ. 1851 38, 024, συλλογίζεται ραβδῖνο, 

ἡ διὰ τῶν διαιρέσεων ὁδὸς συλλογίζεται Αδό. 9112. 
-- δυλλογισθῆναι, συλλογισθεὶς λόγος ρ888 Α ὅ. 91 Ρ24. 
τι88. 188 814. ΜΎΤ. 1012.420. 

συλλογιμαῖα ὕδατα αὶ ὑποστάσεις, ἀϊδὶ πηγαῖα μβ1.858828. 
συλλογισμὸς Ἰαξαγάμσπι Ἰαύϊογθ βθῆ8ι ἀβατρδίαγ Ροτίμαθ 86 

Ἀλλννμεσθμ, νὴν ΡΤ11 18. (ἀνάγκη ἡδὺ εἶναι) πᾶν 
ὃ ἂν εὖ μεμιμημένον ἦ, κἂν ἤ μὴ ἀὸυ αὐτὸ τὸ μεμιμη- 

μένον" ϑ γὰρ ἐπὶ τύτω χαίρει, ἀλλὰ συλλογισμὸς ἐστιν 
ὅτι τῶτο ἐκεῖνο, ὥστε μανθάνειν τι συμβαίνει Ῥα11. 1371 
Ρ9, ἀναγνωρίσεις ἐκ συλλογισμῦ ποι6. 1458 34. ΨᾺΠ Ῥοοῖ 
1129. οὗ ἀλλ᾽ Υχ εὑρίσκοντες διὰ τίνα αἰτίαν ἔνιαι τῶε 
αἰσθήσεων ἐν τῇ κεφαλὴ τοῖς ζῴοις εἰσί, τῶτο δ᾽ ὁρῶντνς 
ἰδιαίτερον ἂν τῶν ἄλλων μορίων. ἐκ συλλογισμῆ πρὸς ἀλ- 
ληλα συνδυαάζυσιν Ζμβι12. 651 321. οἵ Ζγγθ. 1568 "18. --- 
864 ρ]ογιθαυθ συλλογισμός ατῦϊβ νοοδθαϊαπι οϑὲ δὰ βίρπὶ- 
βοδπάδη Θοπο] υβἰοηθπὶ Ἰορίοδπι. 1. συλλογισμθ Ὠοίϊο δα 
παίαγα. ἀοοίτίηδθ ἀ6 βυ]]ορίϑιηο 'ρΡ88 Αὖ' δποίογ βϑῦ τιϑά. 
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1841, συλλογισμός ἔστι λόγος ἐν ῳ 7 τεθέντων τινῶν ἕτερόν 

τι τῶν κειμένων ἐξ ἀναγκης συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι 
Ααἱ. 3418 ὙΥΖ,512. τα!. 100 525. 1. 16551. Ραῶ.18586 

δ17. ἀϊδι ἀναγκαῖον: ὃ συλλογισμὸς πᾶς ἀναγκαῖον, τὸ δ᾽ 
ἀναγκαῖον ὦ πᾶν συλλογισμός Αα82. 47.588, 28, 21. συλ- 
λογισμός οἱ συμπέρασμα αυοτηοάο ΕΝ γαϊυιὶ ὁ συλ- 
λογισμὲς τῷ συμπεράσματος (ἱ ὁ σαθοοϊμαῦο ΡῈ Γ αυδμ 

δοποϊυβίο δὰ αυδῖι ἰθηάϊπηυ8 οἰβοίταν ΝΝ2) τθ]. 156 520, 
οἴδβν συμπέρασμα, βοὰ ἰηϊογάυπι συλλογισμός ἀϑαγραίογ 
ΡΙῸ Υ συμπέρασμα, Ααϑ. 80.316 (00]] 8. 80 85). ψαϑ. 401 
427, συλλογισμός 14 ἀθάυοῦϊο δὰ αρβαγάσμι Αβ!Ι 4. 6851, 
4, δ ΝΥ 2. --- τὸ ἐνθύμημα συλλογισμός τις Ῥαϊ. 1850 88. 
4. 1856}8, 17. ὁ ἔλεγχος ἀντιφασεως συλλογισμός Αβ20. 
6611. τι. 165 31, 2. Ρβ22. 1896}20. συλλογισμός. ΟΡΡ 
ἐπαγωγή, ἡυδ6 5810 υὐγίαβαχ8 ἈλαΓαν ααἱ ὑὍὺ9 Αα24. 42 

48. Ὑ1. 11 38. ταῷ 3. θ2. 151.818. Ηζ8. 1139}29. οἴ φτα4. 

819"15, 26. ὁ ἱξὸ ἐπαγιωγὴς συλλογιτμός Αβ28. 6815. 
--- συλλογισμὸς τὼ τίνων ᾿ πότε κ᾽ πῶς γίνεται Αχ4-6. 

(ἐκ πόσων Ἃ ποίων ποιεῖσθαι δεὶ τὸς συλλογισμες Ραϊο. 
1868 Ὁ2. πὰς συλλογισμὸς διὰ τριῶν ὅρων Αα2ὅ. συλλο- 320 
γισμοὶ οἱ πρῶτοι ἐκ τριῶν ὅρων δι᾿ ἑνὸς μέσυ Μὸ 3. 1014 

νῷ ΒΖ (εἴ ὁ πρῶτος συλλογισμός Ῥα2. 1857 411). ἅπας 
συλλογισμὸς ἐκ προτάσεων ἀρτίων. ἐξ ὅρων ὸὲ περιττῶν 
Ααϑ8. 42 ». ἡμβ6. 1201 "26, ἐν ἅπαντι συλλογισμῷ δεῖ 

κατηγορικόν τινα τῶν ὅρων εἶναι ἢ τὸ καθόλυ ὑπάρχειν 
Ααϑά. 41 6. ἐν ἅπαντι συλλογισμῷ ἢ ἀμφοτέρας, ἢ τὴν 
ἑτέραν πρότασιν ὁμοίαν ἀνάγκη γίγνεσθαι τῷ συμπεράσματι 
Ααϑ34. 4“ θ27. ὁ συλ)ιογισμὸς ἐκ τῶν καθόλυ Ηζϑ8. 1189 
549. ἀρχὴ συλλογισμᾷ τὸ τί ἐστιν, ἡ ὅσία Μμά.1078 Ρ24. 
ζ9. 10849481 ΒΖ. ἀρχὴ συλλογισμῦ πρότασις ἄμεσος ΑΎ28. 50 
8489. ἀρχὴ συλλο ογισιμϑ, 8 ΟΡτοροβίθο πιϑίον ΑγΎ25. 86 
580. συλλογισμὸς τῷ ὅτι, τὸ διότι ΑὙ13. συλλογισμός 
ἐστιν ἀπὸ τῷ ὕστερον γεγονότος Αδ,Ί2. 95.228 566. πῶς 
2. Βγ]1οσίβαι! ἄρυγαθ. σχῆμα πρῶτον Ααά, δεύτερον Ααδ, 
τρίτον Ααθ. τέλειος συλλογισμὸς ὃ μηδενὸς ἄλλυ προσὸεό- 88 
μένος. ἐπιτελεῖται διὰ τῶν εξ ἀρχῆς ληφθέντων Ααὶ. 234 

418, 028, 4. 28 084, 26.320, 28 580 (εἴ φανερὸς συλλογι- 
σμός Ααϊ4. 838481), ὉΡΡ ἀτέλνς Ααἱ. 24 818, 024. ὅ. 28 
δ46ηη. 6. 2951. 14. 88 820. 18. 84 84 (εἴ 8534, 18). 160. 

8680. 
ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι Δαδ. 2Τ Ἵ. 6. 28.215. ἔστιν ἀναγα- 
γεῖν πάντας τὰς συλλογισμὲς εἰς τὰς ἐν τῷ πρώτῳ σχή- 
ματι καθόλε συλλογισμός Ααΐ, 239 δι- 2δ. πάντα τὰ προ- 
βλήματα δείκνυται διὸ τῷ πρώτα ἡματος Αα4. 26 581. 

τὸ πρῶτον σχῆμα ἐπιστημονικὸν μάλιστα ΑὙϊ4. ἀνάγειν 

(ἀναλύειν) τὸς συλλογισμὲς εἰς τὰ προειρημένα σχήματα, 

Ααϑ82, εἰς ἀλλήλυς Αα45. --- 8. 5.1 δπαὶ δθπθτα αἰδεῖπ- 
δαυπίυν. συλλογισμοὶ τὸ ὑπάρχειν. τῇ ἐξ ἀνάγκης ὑπαρ- 
χειν, τῷ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν ἀϊδὲ Ααϑ. 29 529- -85, ἀχρὶ!- 
οδπίυν Ααϑ8-22. συλλογισμὸς ἀναγκαῖος. ἱ 6 τῷ ἐξ ἀνάγκης 60 

ὑπά βχέιν Ααϑ. 80816. -- πᾶς συλλογισμὸς ἢ Γ ὑπάρχον τι 

ἢ μὴ ὑπάρχον δείκνυσι, ἢ τῦτο ἡ καθόλν ἢ κατὰ μέρος, 
ἔτι ἡ δεικτικῶς ἢ ἐξ ὑποθέσεως Αα28. 40 "28. οἱ καθόλε 
συλλογισμοί Αα217.2 92 (Ἰ εον οἱ ἐν μέρει συλλογισμοί 
Αα88. 49 02 ὙΥ2). συλλογισμὸς στερητικός, ΟΡΡ δεικτικός 
1 δ(βγαιδίναβ Αα 28. 88 "8, 3. βθἃ Ρἰθγαπιαιθ μοῦ 86 

ὁρρομυπίας ὁ δεικτικός οὐ ὁ εἰς τὸ ἀδύνατον συλλογισμός 
Αα28. 40 "27, 41.522. (ἰάοπι οἰ ηϊβοαιγο τὸν εἰς τὸ ἀδύ- 
νατον οἱ τὸν διὰ τὸ ἀδυνάτυ συλλογισμόν ΔΡΡδγοὶ ὃχ 
Αβ:4. 62}9529. οἵ ἀδύνατον Ρ11"14-28. ὁ συλλογισμὸς 80 
Ὰ τὸ ἀδύνατον, 6 ὁ συλλογισμὸς τὸ ἀδυνάτυ ΑΒβΙ11. 61 

- ο 

25 

τέλειος συλλογισμὸς ἐκ ἔστιν ἐν τῷ δευτέρῳ δ᾽ 40 

46 

συλλογιστικός 

θ25, 81. 12. 62 329. 18. 62 "9. 14. 683811 2). ὁ διὰ τῷ 
ἀδλυνάτα συλλογισμός ΑΒβΙ1-14. α18. 84 380. ἀοῦ βιι. 
61.518. τῷ διε τῇ ἀδυνάτα συλλογισμῷ δ χρηστέον ὃια- 
λεγομένῳ τθῶ. 151 085. συλλογισμὸς ἐξ ἀντικειμένων προ- 
τάσεων Αβ15. συλλογισμοὶ δι᾿ ἀντιστροφὴς Αβϑ8-10, 
φομραγϑαϊαῦ οὐαὶ συλλογισμοῖς ὁιὲ τὸ ἀοδυνάτυ ΑΒβ11. 61 
421-88. 14. 68}16-18. συλλογισμοὶ ἐξ ὑποθέσεως Αα29. 
48 Ἐ16, 20. 44. 80 516-28. συλλογισμοὶ κατὰ μετάληψιν, 
κατὰ ποιότητα Αα29. 48 817 δὲ . --- συλλογισμὸς χαθήλυ 

μᾶλλον ἀποδείξεως, ἡ μὲν γὰρ ἀπόδειξις συλλογισμός τις, 
ὃ συλλογισμὸς ὁὲ καὶ πᾶς ἀπόδειξις Ααϑά. 25 029. συλλο- 
γισμὸς ἀποδεικτικός, ΒΥᾺ ἐπιστήμη Αα18. 82 818. συλλο- 
γισμὸς ἀποὸεικτικὸς βἶνα ἐπιστημονικὸς ἐκ τίνων ἐττίν ΑὙθ. 
ῶ. Τὶ 818 5ηᾳ συλλογισμοὶ ἀπολεικτικοί, διαλεκτικοί, ῥυτι- 
ρικοί Αβ28. θ8 "10, 11. Ρα2. 1358211. συλλογισμὸς λο- 
γικός, ἴᾳ διαλεκτικός, ΟρὈ ἀπόδειξις Αδ 8. 98 518 ΥΥ̓Ζ (βεὰ 
ΕΠ λογικὸς συλλογισμός Ῥα1. 1885 514, αδἱ ΟΡΡ τοῖς 

ἐνθυμήμασι). διαλεκτικὸς συλλογισμὸς ὁ ἐξ ἐνδόξων συλλε- 
γιζόμενος ταὶ. 100380. συλλογισμὸς διαλεκτικὸς, 8γ8 κατὰ 

ὁόξαν Αα 80. 469. συλλογισμοὶ ἔνδοξοι τιϑ. 1710 840. 
συλλογισμὸς ἐκ τῶν ὡς ἐπὶ πολ") προτατεων Αα27. ἀαύμι; 
συλλογισμοὶ ἐριστικοί, σοφιστικοί ταὶ. 101 84. 111. 111}8. 
8.169 "19. Πβ8. 1261 080. συλλογισμὸς ἄλυτος. λύσιμος 
ΑΒ21. 10 329, 84. συλλογισμὸς ἀσθενὴς ἡ διαίρετις Αα81. 
40 338. συλ, λογισμοὶ ἀσύναπτοι Ααϑ5. 4221. συλλογισμοὶ 
φαινόμενοι τι8. 169}18. Ρβ24. 1400 584. (ὁ ἐτ 
συλλογισμὸς φαίνεται συλλφγίζεσθαι, συλλογίζεται δ᾽ 
ταὶ. 101 "40 συλλογισμὸς ψευδὴς διχῶς τι18. ἐμ τη 
συλλογισμὸς τὸ ψευδὲς Αα29. 4596. β11. 61 2. συλλι- 
γισμὸς ἀπατητικός ΑΥὙ16. 80Ρ15. πῶς συμβαίνει ἀπατᾶσθα: 
περὶ τὸς συλλογισμύώς Αα388. 84. --- ὁ καθ᾽ ἑκαστην ἐπι- 

στήμην οἰκεῖος συλλογισμός ΑὙΤ2. ΤΊ 389. συλλογιτμὲς 
γεωμετρικός, ἰατρικός, πολιτικός τιϑ. 110.382. Ρβ22. 1396 
85. συλλογισμοὶ τῶν πρακτῶν ἀοβοτδυπίαγ Ηζ 18. 1144 
481. τ-- 4. ἀϊοοπὰϊ ἀδβυ8. ποιεῖσθαι τὸν συλλογισμὸν ἔχ 
τινων ταὶ. 101 814. Ῥα10. 1868 "2. ποιεῖν τὸν συλλογισμὸν 
κατα τινος Ααϑ. 80.310. ποιεῖν τὸν συλλογισμὸν τῷ πλεῖ- 

ναχῶς λεγομένυ τεῦ. 130 87. διελόμενον αὐτὸν ποιῆσαι συ)- 
λογισμόν τζ 2. 1839 580. σκέψεις. ἄχρειοι πρὸς τὸ ποιὲν 
συλλογισμόν Αα 28. 4426. ποιεῖν συλλογισμόν (46 ἰοτ- 
χαἱῃ 8 δὰ οἰβοϊθπάστῃ ΒΥ} Ἰβπιαπι Ἰάοπϑ8) Ααϑὅ. 42 5323, 
συνάπτειν τὸν συλλογισμὸν προς τι Αβ24. 69 418, 19. 

συλλογισμός ἐστί τινος πρός τι Αα 28. 4181, 40 089. 99. 
4555. βδὅ. 58 "4. ὁ πρὸς ταύτην ἔσται ̓ συλλογισμός ῶ 
Αβι1.65}9. εὐπορεῖν συ). λογισμῶν πρὸς τὸ τιθέμενον Ααϑτ 
48 520. συλλογισμός ἐστί τινος κατα τινος Αα28. 41 .3. 
συλλογισμὸς γίνεται τῆς αβ. τῷ α καὶ τῷ Ἶ ΑΒβ. 605. 
10. 60}12, 14,81, 82. ὑδὲν διαφέρει πρὸς͵ τὸ γενέσθαι τὸν 
ἑκατέρυ συλλογισμόν Αα1. 3426. περαίνεται ὁ συλλεγ- 
σμός ΑβΙ11. 6571. ὁ συλλογισ' μὸς καταπυκνῶται. αὐξεται 
ΑὙΪ4. 19 480 2. οἱ ἐν τύτοις τοῖς σχήμασι συλλογιτανι. 
οἱ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθέλυν συλλογισμοί, 4.33. 4 
517, 18. ἀνάγειν. ἀναλύειν τὰς συλλογισμεὶς εἰς τὰ σχϑ- 

ματα. εἰς ἀλλυλυς Αα 82. 45. δείκνυσθαι διὰ σχήωατις 
τινος Ααά. 2681. ἐκ συλλογισμᾷ διαψευδόμενοι Ζγγδ. 
15618. 

συλλογιστικὸς λόγος Αα 2ὅ. 42 388. συλλογιστικὴ πρότα- 
σις ΑαἹ. 34 528, ἀοῦτθϑ. 160 48ὅ, ἀϊδὺ ἀποδειιτική. δια- 
λεκτική ΑαἹΙ. 24 18. συλλογιστικὸν ἐρώτημα, ἰ ἱᾳ πρότασις 
ἀντιφάσεως ΑὙ12. 17 486. συλλογιστικαὶ ἀρχαί Μ 3. 
1005 Ρ7. συλλογιστικὴ ἀρχὴ ἄμεσος ΑὙ2. 12.515. --- καὶ 



, σύλλογος 

γυμνασία ποιήσει τινὰ συλλογιστικώτερον τθ14. 168 "80. 
-- συλλ ογιστικῶς λέγειν Ῥβ24. 1401 88. συλλογιστι- 
κῶς τελειῶν τὴν ἐρώτησιν τιδ. 167 518. 

σύλλογοι σχολαστικοί ΠΕῚ1. 1818 "8, πολιτικοί ρ88. 1445 
840, κοινότατοι (ὑοαὶ σύνοδοι) πχαθ τά. 95314, : 

συλλυπεῖν τὲς φίλυς αὑτοῖς ἨΠ11. 1171 }7. ρ888 συλ- 
λυπεῖσθαι τῷ φίλῳ ἡεη8. 1340 387. 

σῦλον. εἴ τις τῶν πολιτῶν ἢ μετοίκων σῦλον ἔχει κατὰ πό- 
λεως ἢ ἰδιωτα οβ.1847 "28. 

συμβαίνειν. 1. οοανθηῖτθ, αυδᾶτατα. ἀνάγκη εἰς μίαν δόξαν 
συμβαίνειν ὀύο ἁμαρτίας Μμ8. 1088}4, --- ὡς Σπεύ- 
σιππος ἔλυεν ὁ συμβαίνει ἡ λύσις Ἠη14. 1168 5. ἐπὶ 
τύτων συμβαίνει τὸ λεχθέν ΨΎ2. 420 325. τὰ φαινόμενα 
συμβαννει Οβ14. 391."4. οἔ ΦὸΒ. 214 "85. 

ἃ. δνϑηῖγθ. ὃ δὴ καθ᾽ ἕνα συμβαίνει τιῶν ἀστέρων, τῶτο τ6 
δεῖ λαβεῖν γιγνόμενον περὶ ὅλον τὸν ἐρανόν μα8. 84θ, ρᾶ- 

τἰλον δίααθ μος Ἰοοὸ συμβαίνειν ἔδγΘ, ᾿γῸ 80π δοηἰ μηρί θαῦ 
οαπὶ ν γίγνεσθαι μα 8. 8466. ΖΎα 17. 721 Ὀ17, 16. β4. 
189 328. οὗ Πβ8. 1261 "84. ἰπᾶο τὰ συμβαίνοντα βᾶβρϑ 
βἰρηϊβοαί ΓΘγαπλ 4086 δυπὶ οὗ δνοηϊαηῦ δου θηθ πὶ (ΒΥ 30 
ἔργα, τὰ φαινόμενα, ΟΡΡ ὁ λόγος), φανερὸν ἐκ τῶν συμ- 

βαινόντων (ἐκ τὰ συμβαίνοντος, ἐπὶ τῶν συμβαινόντων) ΠΕ10. - 
1810514.1.. 1802 "4, ΖΎΥΙ. 160 321 (οἵ ὅ. 166 "28). αἰϑ. 
439529. 3. 48812. ὅπερ καὶ φαίνεται συμβαῖνον Ζγαϑο. 
129.381. β4. 189 320. μβ8. 8571916. ἐκ τῷ θεωρεῖν τῦτο 35 
πολλάκις συμβαῖνον ΑὙ81. 8838. ἀδύνατα ἐκ τῶν συμ- 
βαινόντων Ζγγ10. 159 "25. μαρτύρια (τεκμήρια) τὰ συμ- 
βαίνοντα Ζγα18. 125 "4, 19. 121582. δῶ.100}28. συμβαί- 
γει (συμβέβηκέ) τι εὐλόγως, ὥσπερ εὔλογον, κατὰ λόγον, 
ὁμολογώμενον τῷ λόγῳ, ὁμολογυμένως πρὸς - τὰς θέσεις 80 
μα8. 841 5271. Φὸ 12. 220}24. Ηη18. 1158 324. αιἰθ.44θ 

28, ΖΎΥΖΣ. 158 821. α20. 129 89. 2]. 129}21. Πητ. 1828 

412. Γα 8. 8325 "1. καίτοι συμβαίνει Υ ἐναντίως ΜΑΘ6. 
9881 ΒΖ (ϑγῃ φαίνεται 38). ἐκ εἶχε λόγον τὰ συμβαί- 
νοντα ΖΎΥΙΟ. 760 Ὁ18. αἴσθησιν ἔχειν, ἐμπειρικῶς ἔχειν τῶν 86 

συμβαινόντων Ζγεϊ. 119518. β6.142 818. ὑκ εἴληπται τὼ 
συμβαίνοντα ἱκανῶς Ζγγιο. 1600 980. οἵ β2. 185 "8. τῶτο 
εὖ μεμηχανηται πρὸς τὸ συμβαῖνον ἥ φύσις Ζγβο. 148 
482. μαντευόμενοι τὸ συμβησόμενον ἐκ τῶν εἰκότων Ζγὸδι. 

10521. --- βοπδύγιοίίοῃεοβ Υ συμβαίνειν. εἰ πολλακις ἡ 40 
ὁμιλία συμβαί βαίνει" ἡ ἀρχὴ τῆς τελειώσεως ὑπὸ 'θερμότητος 
συμβαίνει β'ιλ Ζγα 18. 128 "8ὅ. 20. 728 39. 22. 180 388. 
ὃ1. 1604}85. μῦ2. 8319 22. αἹ. 8388 020, 889 85. 12. 848 
δ. βά. 861}82. 8. 867581. μτϑ. 468 "256, Πδ12. 1297 
411. η16. 188 581 4].. συμβαίνει τί τινι, νϑὶατὶ πολλοῖς 45 
ζῴοις συμβαίνει διαφορά Ζγα18. 125 Ρ25. 19. 1721 582. 
μβ8. 85852. γ4. 878 ν4, Πεδ. 1808 581. τῷ 4. 141 Ρ10. 
συμβαίνει τι περὶ τι, ψοϊαι! τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν γέ- 
νεσιν τῆς χαλάζης μα 12. 841 084. 2. 839 321, 21. θ. 842 
088. 9. 846 18. 14. 852 816. β2. 8δῦ 28,7. 865 384. γὙ2. 50 
811}21. 4. 818 3834, 8714 "16. ενῶ. 459 894. Ζγα 18. 724 

416. 20. 728 012. 21. 729}88. Ὑ10. 759 3256, 160}18. 
ΠγΎ1Ο. 1281.380. 183. 1288 020 4]. Ηἰι4. 1166 39 ΕΥ̓ ΊθοΒ6. 

συμβαίνει τὶ περί τινος μαῖ. 844 58. συμβαίνει τι ἐπί τινος, 
γϑίαὐ ἐπὶ πάντων, ἐπ᾿ ἀμφοτέρων Ζγβδ. 141 019. ε8. 188 
ν18, μβ8. 868029. α]4. 852 515. Ζιβ8. 501 ὑ1δ. ζ10." 
565 .Ν συμβαίνει τι ο δανοτθίο, γϑ τὶ ὧδε, ὅτως, ὁμοίως, 

ὅντινα τρόπον, κατὰ φύσιν, υὑς ἐπὶ τὸ πολύ μαῖ. 844 48. 

14. 858 .49, 12. 1. 388 "20. μχϑ841511. μ δ. 8607 827. 

Ζγὸδιο. 1711 385. συμβαίνει οὔπι ρτγαθάϊοαίο ἀπιστ᾽ ἀληθῆ 60 
πολλὰ συμβαίνει βροτοῖς (Ευτίρ ἔν 400) Ρβ28. 1891 519. 

ν. 

" 0 
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ἐδὲν ἄλλο συμβήσεται νενομοθετη μένον Πβό. 1204 49 (Βγπ 
τοῖς ἔργοις 85). συμβαίνει ο ἰῇ, νου ἀπ᾽ ἀμφοῖν συμ- 
βαίνει πήγνυσθαι. συμβαίνει τὰ σώματα μεγάλα γίνεσθαι 
μὸτ. 83884}6. 11. 38918. 2. 879 082, 8. 846}4. β6. 
868.324. Ζγβ8. 14819. α17. 721}19. Παθ. 1255 328. 
β8.1363."δ. 6. 1365 59. 7.1266}28. θ6. 1840 514 ΑἹ. 
συμβαίνει τοῖς ἀπόροις γίγνεσθαι εὐπόροις β'πὶ Ηε8. 1809 

47. δ11. 1298 429. πολλαχῇ συμβέβηκεν ὥστε οἰπῇ Πὃ 5. 
129212. 

8. συμβαίνειν ΔὉ δνοηϊοπαϊ 5616 οὖ ογάϊπθ 8δ86ρ6 ἔγϑῃβ- 
οτίαν δὰ φοποϊαδεπάϊ πιθοοβδι τα ἴθι. - α. συλλογισμός 
ἐστι λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινιὺν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ 
ἀνάγκης συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι αὶ. 2419. 18. 82 

8429. τιθ. 1082]. συμβαίνειν ἐξ ἀνάγκης ᾧῷαᾳ. 1871 3860. 
σ. ἐκ συλλογισμῦς λογικῶς ἐπισκοπῶσι ΦὸΊ. 214 32. θ8. 
264 49. σ. ὀϊαὶ τὸν λόγον Ραῶ. 1356 59. ὺ συμβαίνει ἐκ 

τῶν κειμένων τθῶ. 150 588, ἐκ τῶν ἐξ ἀνάγκης ἀναγκαῖον 
τὸ συμβαῖνον ἐστιν γεβθ. 1228 41. δὲν συμβαίνει ἀναγ- 
καὶον ΑαΆ4. 2684, 8. 18. 81}22. συμβαίνει ψεῦδος, ὑδὲν 
σ. ψεῦδος Αα171. 81 586. 28. 41340. Οα12. 281 528. 
συμβαίνει ἀδύνατον, σ. τὸ ἀδύνατον, ἐδὲν σ. ἀδύνατον 
εἶ8. 2228. Αα17. 31.329. 28. 41 8225. τι 29. 181 882. 

Οα12. 281 "18. συμβαίνει ἀδύνατα, ἔνια (πολλὰ) ἀδύνατα 
βῖπι Μ1β2. 998 39. 6. 1002 81. 16. 1050 "5. (Α9. 990 Ρ27). 
ΟὝΙ. 299 812, 8. δ. 809 "11. Γα2. 81521. Ζγα!] 8.722 
48, συμβαίνει ἄτοπον, ἐδὲν ἄτοπον συμβαίνει ε19. 18 "26. 
Αα41. 4988. Φα2. 185812. 8. 186810. η1. 242 21, 

248 32. ὐδὲν ἄλογον συμβαίνει Οββ. 289 "84. συμβαίνει 
ἀπορία, δυσχέρεια Ηε14. 1181}6. Μνά. 1091 "22. συμ- 
βαίνει τὸ λεχθέν Οα11. 2805. συμβαίνει ἀντιστρόφως 
Φϑ9. 205 "8. τὸ συμβαῖνον Αα 15. 84 "2, 26. τὸ συμβη- 
σόμενον τζ10. 148 "9.61. 155 514. 156526, "29. συμβαίνει 
(συνέβαινε, συμβήσεται) ς ἱπῇ, νοϊαῦ μὴ εἶναι ἀγαθόν 
Η5»18.11582 Ῥ25. εἼ.1131}18. Αα 22. 40 380. ᾧζϑ. 286 

416. μὲ]. 8578}11. Ζγβά. 140}16. Μβ4. 1000 }8. η1. 
1042 312. συμβαίνει λέγειν, λέγεσθαι Ζγαιϑ. 132 Ῥ24,.88, 
συμβαίνει ὥστε δοκεῖν αἱ. 487 08. συμβαίνει ὅ ὅτι ἀδύνατόν 
ἐστι κινηθῆναι Οα8. 270 3ὅ. ἰη48 συμβαίνει ἀβυγρδῦαν υδὲ 
ἔδοιβ οχ 8]110ὺ8 Βυρούμεβὶ δοποὶ αβίοηϊ θα ἴρ88 ΒΥρούμϑ18 
τοδιυξαίαν Αα29. 45.589. γ8. 12 82, 85. ανθ, 418 8414. ἴΐδ 
συμβαίνειν ἀϑβατραίατ Ὁ] οοποϊαάθηάο αἰΐοταπι ρΒ]οβορμο- 
τα ῥἰδοὶϊϊα τϑϑαϊδηιυῦ ΜΑῚ. 989 822 ΒΖ, "1, 16. 9. 990 
512, β2. 998 39, 17 4]. ---- ὁ. ἰηάδ συμβαίνειν, συμβεβη- 
κέναι, συμβεβηκός ἰὰ ἀϊοϊζαγ, αυοὰ δὰπι πο ἰηδὶΐ ἱρϑὶ 
δἰϊοαΐϊαβ σοὶ πούϊουϊ Τδιηῆθῃ οοποϊαάοηὰο ὁχ 68 πθοθββδυΐο 
οοἸ]ἰρίταν. λέγεται ὼ ἄλλως (ἐ 4) συμβεβηκός, οἷον ὅσα 
ὑπάρχει ἑκάστῳ καθ᾽ αὐτὸ μὴ ἐν τὴ ὑσίᾳ ὄντα, οἷον τῷ 
τριγώνῳ τὸ ὀύο ὀρθὰς ἔχειν Μὸϑ0. 1025 580 ΒΖ (6κοιηρίαπι, 
αυοὰ Ἀ] δάβμιθοίατ, υϑιθαίαπι ἰῃ 68 Χο δδῦ Ζμαϑ. θ48 480. 
Αγ. 14.526. :β8. 110 "22 ἃ]. οὗ τρίγωνον). τὸ γένος, ἕ 
τὰ πάθη ἡ τὰ καθ᾽ αὑτὰ ισυμβε ἡκότα δηλοῖ ἡ ἀπόδειξις 
ΑὙΤ. 151 (γη τὰ καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχοντα 8.18.580). δὰ ἀϊ- 
βὐϊησαδηάσπι μὰπὸ ἀϑαπὶ ν συμβεβηκός δΔῸ 6ο 4αυϊ ἰηῖγϑ Ω 
δἰἴογοῦαγ, ᾿πύογάσῃ Αὐήβιοίθ]θβ νοὶ καθ᾽ αὐτὸ οὐάϊε, τὸ 
συμβεβηκὸς καθ᾽ αὐτό, τὰ συμβεβηκότα καθ᾿ αὑτά ΑὙ22. 
8819. 7. 151. 6. 15.518. Φβ2. 198 27. γ4. 208 588. 
Ζμαϑ. 648 528. Μβι. 995}20,3ὅ. 3.9971320, πολλὰ συμ- 
βέβηκε καθ᾽ αὐτὼ τοῖς πράγμασιν Μμϑ8. 1078 "δ, νοὶ 5ῖ- 

τα] 68 βοσταυ δ τὰ συμβεβηκότα τῷ ὄντι καθ᾽ ὅσον ἐστὶν 
ὅν Μκ8. 1061 Ῥά (βγη πάθη 484), τῷ εὐθεῖ ἢ ἣἥ εὐθὺ πολλὰ 
συμβαίνει ψαϊ. 408518, τὰ κοινῇ συμβεβηκότα πᾶσι 

Χχχχ 
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Ζμα!. 689 418, περὶ τῶν συμβεβηκότων κατὰ τὴν τοιαύτην 

αὐτῆς ὑσίαν Ζμα!ϊ. 641 524, τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἰδίων 
ἀπόδειξις Ψψα1. 402 515 (βγη ἴδια πάθη 49). 886 ρ6 συμ- 
βέβηκε, συμβεβηκός εἰπιρ!!οἰξοῦ, ποῦ δάάϊτο καθ’ αὑτό, 
ἀϊοῖδαν οὐ Ἰβοίοτὶ 6 ἀἰδραϊαυίοαίθ. Ρογροίαϊίδίθ Δοῦο ἀεᾶ- 
᾿ϊοπάα, ρθντνίυῖξαν, Καλλίας, ᾧ συμβέβηκε ᾧ ἀνθρώπῳ 
εἶναι ΜΑΊ. 981 320 ΒΖ. τοῖς νέοις συμβέβηκεν ὀργίλοις εἶν εἰναι 

Ραϊο. 186959. οὔ φΦΙ. 805 088. ὅσα συμβέβηκε περὶ ψυ- 
χήν Ψψαι. 402 38 Ττάϊθρ. οἵ οβ1845 "18. τὰ συμβεβηκότα 
ψαι. 402 "18, 21, 38,26 ὙΤτάϊος. ὅ. 409 "14. λέγειν τὺς 10 
ὅρους ἢ αὐτῶν ὸ τῶν συμβεβηκότων Φβ2. 194 58. τὰ 
συμβεβηκότα περὶ ἕκαστον γένος Μβ2. 991 229, 88. τὰ 
συμβεβηκότα περὶ ἕκαστον γένος, ὅσα καθ’ αὐτὰ ὑπάρχει 
τοῖς ζῴοις Ζμαϑ. 648 δι, πάθη ταῦτα ᾧ ΠΣ 
μᾶλλον ἢ ἢ ὑποκείμενα τοῖς ἀριθμοὶς ΜνΙ. 1088 517. τὰ πάθη τ. 
ὺ τὰ συμβεβηκότα χωρίζοιτ᾽ ἂν τῆς ὑσίας ΜΑΒ. 989 8. 
ἡ ἀποδεικτικὴ σοφία ἡ περὶ τὰ συμβεβηκότα Μκι. 1069 
288, 80. Ὑ2. 1004 57..1. 1008 3256 ΒΖ. γεωμετρία περὶ τὰ 
συμβεβηκότα πάθη τοῖς μεγέθεσιν Ῥαῶ. 1855 "80. 

4. συμβεβηκός, ἰὰ ᾳυοὰ ἔογίαϊίο δ]Ἰουΐ βυθδίαποϊαθ ἴπ- 20 
μαθγα 86 Υ6Γ6 ἀθ 68 Ῥυδοϊοαίατ. -- α. συμβεβηκὸς λέγεται 
ὃ ὑπάρχει μέν τινι ἢ ἀληθὲς εἰπεῖν, καὶ μέντοι ὅτ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
ὅτ᾽ ἐπὶ τὸ πολύ Μδ80. 1028 514 ΒΖ. ε2. 1026 082. κ8. 
106ὅ 41, “συμβεβηκός, ὃ ὃ μήτε ὅρος μήτε ἴδιον “μήτε γένος, 
ὑπάρχει δὲ τῷ πράγματι, αὶ ὃ ἐνδέχεται ὑπάρχειν ὁτῳῶν 35 
ἑνὶ ὁ τῷ αὐτῷ Κ᾿ μὴ ὑπάρχειν ταῦ. 103 08.260. 8. 108}11. 
δ1. 190 84. τὰ συμβεβηκότα θκ ἀναγκαῖα ,Αγθ. 14 512, 
15.381. ἐκ ἀναγκαῖον ἀλλ᾽ ἀοριστον τὸ κατὰ συμβεβηκός 
Μκχβ. 1068 525. ὑκ ἀναγκαῖον τὸ συμβεβηκός. ἀλλ᾽ ἐνδε- 
χόμενον μὴ εἶναι Φθ5. 2356}10. τὰ συμβεβηκότα ἐνδέχεται 80 
μὴ ὑπάρχειν ΑὙ6. 15.380. τζ 6. 144.426. ΜΙ10. 1059 32, 
τὸ ὁπότερ᾽ ἔτυχε ΕΚ τὸ κατὰ συμβεβηκός Μεῶ. 10275171. 
τὸ συμβεβηκὸς ἐγγύς τι τῇ μὴ ὄντος Με. 1026}21. 
υὔσπερ ὄνομιαΐ τι μόνον τὸ συμβεβηκός ἐστιν Με2. 1026 
"18. -- ἀεὶ τὸ συμβεβηκὸς καθ᾽ ὑποκειμένυ τινὸς σημαίνει 
τὴν κατηγορίαν Μγ4. 1001 3586. Φαϑ. 180."84. συμβεβη- 
κός, ΟΡΡ πρᾶγμα τι24. 119 428, 31. τὸ πρός τι παραφυάδι 

ἔοικε Ὁ συμβεβηκότι τῷ ὄντος Ηα4. 1096 "22. τάώτῳ διω- 
ρισται ἐσία ἡ, τὸ συμβεβηκός" τὸ γὰρ λευκὸν τῷ ἀνθρώπῳ 
συμβέβηκεν, ὅτι ἔστι μὲν λευκὸς ἀλλ᾽ ὑχ ὅπερ λευκόν Μγέ. 
10071.581, 82. (λευκόν, μυσυκόν, αυοὰ 8} συμβεβηκὸς τῷ 
ἀνθρώπῳ, υϑἰταῦαπι ἴῃ μοο τῷ συμβεβηκότος βΒόπογο ὀχϑπι- 
Ρἴαπι Μζ 6. 1081022. δι. 1018 ν84 οἵ οὗ μυσικός). ---- 
τὸ συμβεβηκὸς (16 τὸ μὴ καθ᾿ αὐτὸ συμβεβηκός) ποσα- 
χῶς λέγεται ΜὸΊ. 1017 λ19-22 ΒΖ. ἔστι τῶν συμβεβη- «5 
κότων ἄλλα ἄλλων πορρώτερον ὶ ἐγγύτερον Φβδ. 1951. 
Μὸ2. 1014"4. τὸ συμβεβηκὸς ὦ συμβεβηκότι συμβεβη- 
κός, εἰ μὴ ὅτι ἄμφω συμβέβηκε ταὐτῷ Μγ4. 1001 "8. 
τὸ συμβεβηκὸς λαμβανόμενον μετὰ τὸ ᾧ συμβέβηκεν β'τα 
τε. 188}15 - 18484. -- συμβεβηκός, ορρ καθ᾽ αὐτό ΑὙ4. 50 
184,9, 11 (οὗ ὐ καθὸ ὑγιάζεται τὴν ἰατρικὴν ἔχει, ἀλλὰ 
συμβέβηκε τὸν αὐτὸν ἰατρὸν εἶναι ὼ ὑ ὑγιαζόμενον Φβι. 192 
ν25). τὰ συμβεβηκότα κ καθ᾿ αὐτὰ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν καθ᾽ 
ἕκαστα ἁπλῶς λέγεται Μόϑ. 1018 41. συμβεβηκός, ΟΡΡ 
ὁρισμός ΑὙΙ2. 18.311, ἀἰδὺ γένος, ἴδιον, τί ἐστι Αα37. 48 κ6 
"τ. 81. 46 027. ταΆ. 101 Β17. τῶν συμβεβηκότων μὴ καϑ' 
αὐτὰ ἐκ ἔστιν ἐπιστήμη ἀποδεικτική ΑὙ 6. 15.319. ἐπι- 
στήμη “κ ἔστι τὸ συμβεβηκότος Μεῶ. 1021 320. κβ. 1064 

518, 81. τὸ συμβεβηκὸς δὲν μέλει τὴ τέχνη Ἠε1ὅ. 1188 
νῷ, ἡ διαλεκτικὴ ᾿ ἡ σοφιστικὴ τῶν ̓ συμβεβηκότων εἰσίν 80 
Μκχϑ8.1061}8. τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἡ τὸ αἴτιον κατοὶ 

συμβάλλειν 

συμβεβηκός Με2. 1021 51. δ80. 1025 435. ἡ ὕλη αἰτία 
τῷ συμβεβηκότος Με2. 1021 "14. --- παραλογισμοὶ παρὰ 
τὸ συμβεβηκός τιῦ. 16628-86. 6. 168 484 - 10 (θογῦπι 
λύσις τιῷ 4). τόπος φαινομένυ ἐνθυμήματος διὰ τὸ συμβε- 
βηκός Ρβ24. 1401 "15. - ὃ. κατὰ συμβεβηκός. τὸ ὃν 
λέγεται τὸ μὲν κατὰ συμβεβηκός, τὸ δὲ καθ᾽ αὐτό ὁ Μὸτ. 
101737. Φβ5. 196 525. περὶ τῷ κατὰ συμβεβηκὸς ὄντος 
Μεϑ-4. τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ὄντων ἐκ ἔστι γένεσις ὺὸ 
φθορά Με2. 1026 "28. τῷ κατὰ συμβε ηκὸς ὄντος ὑκ εἰσὶν 
αἰτίαι τοιαῦται οἷαί περ τῶ καθ᾽ αὐτὸ ὄντος Μκ8. 10θὅ "Ὁ, 
γίνεσθαι χαταὶ συμβεβηκός Φαῦ. 188584. ἕν λέγεται τὸ 
μὲν κατὰ συμβεβηκός, τὸ δὲ καθ᾿ αὐτό Μὸ 6. 1015 "10. 
βδθρἰββίτηθ οὔσῃ ἔοσιαϊα κατα συμβεβηκός οοπίυποίδ ἰ6- 
Βἰλατ ὀρροβίεί βἰρηϊβοβίϊο: κατὰ συμβεβηκός, ορρ καθ᾽ 
αὑτό Ζγεϑ. 188 386. ΠΎΤ. 127951. Ηε15. 1138], 4. 
Ἴδ. 1147002.10. 1161 388,}2..12. 1153 59, θ10.1159)}30. 
κϑ. 1118 080. ἐδὲν κατὰ συμβεβηκός ἐστι πρότερον τῶν 
καθ᾽ αὐὑτοα Φβο. 198 51. ΜχΙ0. 1065 "2. τὸ μὲν καθ᾽ αὐτὸ 
αἴτιον ὡρισμένον, τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἀόριστον Φβο. 
196 528,26. ὑπαῤρχειν πρώτως καθ᾽ αὐτὸ μὴ κατὰ 
συμβεβηκός Φβι. 192. 0428. τῶν πρώτων ᾧ εὖ, αὑτὰ λε- 
γομένων ἕν, ἀλλὰ μὴ κατὰ συμβεβηκός Μι1. 1052 3519. 
κατὰ συμβεβηκός, ὁΡρ δι᾿ αὐτό Η69. 1159 .318. 4. 1166 
11. πάντα ἢ τὰ οἰκείως λεγόμενα ἢ τὰ κατὰ συμβεβη- 
κος Μὸ 2. 1014 38. Φβ3. 195 Ῥ4. κατὰ συμβεβηκός, ΟΡΡ 
ἁπλῶς ΜΑΤ. 988 "15. Η96. 1157 δ, ἐπίστασθαι ἁπλῶς, 
ἀλλὰ μὴ τὸν σοφιστικὸν τρόπον τὸν κατὰ συμβεβηκός ΑΎ2. 
11 "10 ΥΥ͂Ζ. ἀποδέδεικται ἁπλῶς, κατὰ συμβεβηκός Αδ11. 
99 48. κατὰ συμβεβηκός, ΟΡΡ φύσει ψα 8. 406 514. 
ἀναγκαῖον κατὰ συμβεβηκός, ΟΡΡ πρὸς τὴν ἕνεκα το αἰτίαν 
Ζγὸϑ. 161514. τὰ παθὴ διαιρετὰ διχιῶς, κατ᾽ εἶδος, κατὰ 
συμβεβηκός ΟὙΙ. 299 821, 22. 6Χ ορροβίεἰ8 δἰαϑιηοάϊ πο- 
ἱοπΐδυθ καταὶ συμβεβηκός οἰΐαπι ἔαπι ΘΧρ] σαύϊοποτι μδθεί, 
ὉῚ ορροβίεϊο ποὰ οϑὺ δαάϊιβ, ναὶ μὸ δ. 882 "7. Ζγὸϑ. 
101 28. Ηγ18. 1118510. ε10. 1185226, Ὀ6. 11. 1180 

25. 18. 11871312, 238. ζ8. 1139 085. η18. 1152 084. 15. 
116417. θδ. 1151585. ΠγΎΒ. 1279}86. μχϑ4. 860 584. 
-- κατηγορεῖν κατὰ συμβεβηκός (σοῦ τὸ λευκὸν ἐκεῖνο 
ἄνθρωπός ἐστιν, δὶ Βα βίδα Ρτγδράϊοδίαμη δϑδὺ δορί ἀοπίῖ8, 

κατηγορίαι παρὰ φύσιν ϑ68οὶ 1715 829, ἀϊδὲ κατηγορεῖν 
ἁπλῶς) Αα271. 48.584 ΥΖ. Ὑ 19. 81 ὑάβαᾳ, 82.320 (οΡΡ 
κατηγορία ῥτορτία ποιμϊηΐβ νἱ). 22. 88 416,20. οΥ διρίη- 
14] σθβοι ρ 322, 228. 

συμβάλλειν. 1. ̓ συμβεβληκότες, τὰ βλέφαρα Ζιγ8. 514 38. 
συμβάλλυσι κάτω τὰ ὦτα πρὸς τὴν γὴν Ζιθ28. 606 518. 
συμβάλλειν τὰς ἀκτῖνας, τὸν κύκλον μαϑ8ϑ. 845 "6.  Ὑὅ. 810 
υ94, τὰ βαλαύστια ταῖς ἐλαίαις συμβάλλυσιν, ὅταν ὁμὲ 
φυτεύωνται φταθ. 821 325. --- ἰῃῦτ, φλὲψ συμβαλλει τὴ 
πρότερον ἀποσχίσει τῆς φλεβός, ταῖς ἑτέραις φλεψίν Ζωηϑ. 
514512. 4. 5141. φλέβες συμβάλλυσιν εἰς ἕν Ζμγῦ. 
668"24. ἧ συμβάλλυσιν αἱ γένυες τῆς χεφαλῆς Ζιγϑ. δ14 
49, --- ἐὰν μὴ (ἐαν πη) συμβάλλωσειν οἱ φαῦλοι, κα φιλὰ 
ἑαυτοῖς, ἀλλὰ διίστανται γεη1δ.. 1239 15. -- 2. συμβαλ- 
λειν, ΘοΙαραγαγο. ταῦτα δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβαλλειν βἰπι 
Οδ 6. 818 518. Πβό. 1268 Ρ20. ρ488 συμβάλλεσθαι, οοπ:- 
Ῥαγδτὶ Γβ6. 388 227. Πγ1Ὁ. 1286 428. ατϑ72 "18, --- 
8. πιοὰ συμβάλλεσθαι, δοπξεγγ. τὰ θήλεα πότερον συμβαλ- 
λεται σπέρμα τι ἢ ὅ Ζγα11. 121 3585. πλεῖον λαμβανυσιν 
οἱ συμβαλλόμενοι πλεῖον Ηθ16. 1168 332. θέν, μικρὸν 
συμβάλλεσθαι Ἠγ1. 1110. 32,8. δ14. 1128 δ. κΙ 0.118] 
410. μβ8. 8358 "8. δ Ἐβλλιντθαι πρός τι μα12. 848 .}80. 



συμβιθαζειν συμμένειν 11ὅ 

Ηδ8. 1124 320. η15. 1184 428. Πζ2. 1811}16, Ζγα!1. σύμβολον. 1. ρᾶτδ. ἀφ᾽ ἑκατέρας διαιρέσεως ὥσπερ σύμ- 
1218. (συμβάλλεται ταύτη πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τὴν κατὰ βολον λαμβάνοντας συνθετέον Πὸ 9. 1294585. ὥστε καθάπερ 
τὸ ἴσον Πζ 3. 131116}) πλεῖστον (πλεῖστον μέρος, με- ἐκ συμβόλων συνίσταιτο ἂν ὁ ἀὴρ ὑγρὸς ὦ θερμός μβά. 
γάλα, μέγα μέρος, πολλά, τί, ὑδέν) συμβάλλεσθαι ΕΝ τι 8600526. ὡς σύμβολα ὀρέγεται ἀλλήλων τὰ ἐναντία πεηδ. 
Πη11. 1880}18. αἱ]. 481312. Ψα!Ι. 403 35,021. οα2.6ὃῸ 128981. ὅσα στοιχεῖα ἔχει σύμβολα πρὸς ἄλληλα, ταχεῖα 
134308. ΡΎ!. 1408 171. «2. 1356512. Πβ9. 1270 814. τύτων ἡ μετάβασις Γβά. 381324, 84. ὅ. 882 382. ἐν τῷ 
ἡμβ10. 1208.480. Ζμγ!. 661 δ16. 12. 618 Ρ2δ. Ζγα 19. ἄρρενι τῷ θήλει οἷον σύμβολον ἐνεῖναι (εἴ ᾿Εμπεδοκλῆς 
126.384. Ζιγ22. δ28 314. συμβάλλεσθαι εἴς τι, πλεῖστον Ρ3242542) Ζγα18. 1221]. --- 2, ῥμβοΐαπι. συνθῆκαι περὶ 
(ὠδὲν) συμβάλλεσθαι εἴς τι Ἠκ10. 1180 382. ηεα 1. 1214 τῶν εἰσαγωγίμων ἡ σύμβολα περὶ τῷ μὴ ἀδικεῖν Πγϑ9. 
1, γ7. 1234.380. Ργ6. 1407}26. Πγ9.1281}4. 12. 128810 1280.5839, 37. ἀπὸ συμβόλων κοινωνεῖν ΠΎΙ. 1215 310. 
αἱ, 2. συμβάλλεσθαί τί τινι Ηα11. 1101 "δ. ΜΑΞϑ. 991 59. δίκαι ἀπὸ συμβόλων 878. 1541 510, 9. 880. 1541 58. ---- 
λ10. 1076 82. μὅ. 1079 "18. φταθ.821 324 (9). --- 4. συμ- 8. σύμβολον, ΒΥω σημεῖον. τὰ ἐν τὴ φωνὴ τῶν ἐν τὴ ψυχὴ 
βάλλειν 1 ᾳ συνιέναι, οοπίϊοογθ, ἱπύθ!Προτθ. συμβαλόντες παθημάτων σύμβολα εἰ. 1654 (ὟΣ, ϑιοίπεμα! Ρ. 182-186. 
τὸν χρησμόν ἢ, 489. 1658310. ὅπερ ὦ δυνηθεὶς συμβαλεῖν ΒΥἢ σημεῖον 36). 14. 24 "2. τὰ ὀνόματα σύμβολα ἀντὶ τῶν 
Ὅμηρος 06. 1481 528. 16 πραγμάτων εὩ. 16 328. τι]. 165 38. αἰ]. 43115. ἃ ἴσασι 

συμβιβάζειν. εἴ συμβαίνειν 8, Ρ 118 "10. 8βγπ συμπεραί- σύμβολα γίνεται ἐκείνων ὧν ἀκ ἴσασι ῬγΎ16. 1411}. ὁ 
νεσθαι, συλλογίζεσθαι τηδ. 154 386, 155 325. θ8. 168}27. τόπος τὸ σύμβολα λέγειν ῬΥ15.1418586. --- τὸ παρα- 
11.161}87. 28.181 322. οἵ ατϑ69 321. συμβιβάζων ὡς διδόμενον τοῖς εἰσιῶσιν εἰς τὸ δικαστήριον σύμβολον ἔ 430. 
ἐκ πολλῇ πρθενόησεν Βῖπι ρά. 1420 387. 86. 1441 836. 87. 1848518, 19. --- 4. σύμβολα Πυθαγόρω ἔ 193. 1512 540. 
1448 328. χρὴ αὶ εἰκάζοντα συμβιβαάζειν ρ4.1420}8. ρ888, 20. συμβελεύειν, ἀϊδὲ ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν, κατηγορεῖν ἢὶ ἀπολο- 
ἑητέον συμβιβασθέντας ὁμοίως πρὸς ἅπαντας ὅτι ἐκ ἀναγκαῖον γεῖσθαι Ῥβ18. 1391 }82. 22. 189057 (ὁ 12, 16, 22), 80 
τι24. 119 380. (οΥ 28,29), 256 (626). ἀΐδὺ ἐπιδείκνυσθαι, ἀμφισβητεῖν 

σύμβιος ΗΙ11. 1111 328. Ρβ18. 1891 Ρ2ὅ. περὶ τίνων ἐστὶ τὸ συμβυλεύειν ῬαΑ. 8. 
συμβιϑν Η511. 1126581. ι8. 1166 "80. ημβ1δ. 1218 429. τῷ συμβυλεύειν σκοπὸς τὸ συμφέρον Ῥαθ. 1862 811. πῶς 

πῶς συμβιωτέον ἀνδρὶ πρὸς γυναῖκα ἨΒ14. 1162 329. συμ- 25 δὲι τὸν σύμβυλον συμβυλεύειν 186. 1501 381. χρῶνται 
βιώσαντες, συμβιώσεσθαι μετά τινος ρ1. 1421 381. ἡμβ158. πάντες τῷ μειῶν ἢ, αὔξειν συμβυλεύοντες ῬΡβ18. 1891 582. 
1212 081, 1218 Δ28. -- πιοᾶ, οἱ συμβυλενυόμενοι ρ8. 1425 481. 

συμβλάπτειν. βραχεῖς ὄντες (οἱ τῇ ποδὸς δάκτυλοι) ἥττον συμβύλευμα Περιανδρυ πρὸς Θρασύβουλον ΠεΙ0. 1811520. 
(ἄνν συμβλάπτοιντο Ζμὸδ10. 690 "6. συμβυλευτικὸν γένος τῶν λόγων, ἀϊπὲ δικανικόν, ἐπιδει- 

συμβλητικὸν πρὸς τὴν τῶν ἐνυπνίων φαντασίαν πλ14. 987 30 ππκεῖ Καϑι 1858 07. ἐν τοῖς συμβυλευτικοῖς εἴρηται Ῥβ18. 
8429. 189152]1. 

συμβλητός. μονάδες συμβληταὶ ὁποιαιὸν ὁποιαισῦν Μμθ. συμβυλή. τῆς συμβυλῆς (ἴπ τοῦυβ ρα ]1οἷ8) μεταδιδόναι 
1080 820 (ΒΖ δὰ μ6). μονάδες συμβληταὶ ᾧ ἀδιάφοροι πᾶσι Πὸ14. 1298.0838. ποιεῖσθαι τὴν συμβυλὴν ἐπί τινι 
Μμ7. 1081 3δ. συμβλητὼ κατοὶ τὸ μᾶλλον τα! δ. 101 18. 186. 1601 382. --- συμβυλὴς τὸ μὲν προτροπὴ τὸ δὲ 
πᾶν ἀγαθὸν πρὸς πᾶν ἂν εἴη συμβλητέν ΠΎ13. 1288 34, 8. 85. ἀποτροπή Ῥαϑ8. 1858 "8. περὶ τίνων ἐστὶ συμβυλή Ῥαά. 
συμβλητὰ τὰ στοιχεῖα κατὰ τὸ ποσόν, ἣ δύνανται Γβθ. ρ8. ἔχει κοινὸν εἶδος ὁ ἔπαινος ἢ αἱ συμβυλαί Ῥαϑ9. 1867 
8388.419.,21, 24, 26, 81. κίνησις ποία ποίᾳ συμβλητή Φηά. 086. τὰς κατὰ τὸ εἰκὸς γινομένας συμβυλὲς ἀπίστυς ποιεῖν 

, ,ὔ΄ 

τὰ συμβλητὰ μὴ ὅμωνυμα, τὸ συνώνυμον πᾶν συμβλητόν ρϑ. 1429 088. 
Φη4. 2489, 249 84, τα!ό. 10111. πάντα συμβλητὰ δεῖ συμβυλία. ἡ Περιάνδρν Θρασυβύλῳ συμβυλία Πγ18.1284 
πως εἶναι, ὧν ἐστὶν ἀλλαγή Ἠεβ. 1188 519. 44" 321. καθ᾽ ἑκάστην συμβυλίαν ρ8. 1428 5171. 

συμβοηθεῖν τινί ρ81. 1445 510. σύμβυλος. ἀπιστῶντες ἡμῖν αὐτοῖς συμβύλυς παραλαμβά- 
συμβόλαιον. ποιήσασθαι τὸ συμβόλαιον ρ14.1481"11. ἀρχὴ νομεν εἰς τὰ μεγάλα Ηγδ. 1112510. πῶς δεῖ τὸν σύμ- 

πρὸς ἦν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ ἴδια συμβόλαια Πζ8. 1821 βυλον συμβυλεύειν 186. 1501.381. --- οἱ καλώμενοι σύμ- 
084, πιστοὶ πρὸς τὰ συμβόλαια ΠΎ18. 1288 388. πλεονεξία βυλοι (ἀραὰ ὙΒυτῖο8) Πε7. 180114. 
ἐστὶν ἡ περὶ τὰ συμβόλαια πλημμέλεια αρῖ. 1251 388. ἐς Σύμηθεν (Ηοπι Β 671) ΡΎ12. 1414 38. 
τῶν ἀρχείων ὅσα περὶ τὰ συμβόλαια ποιεῖται τὴν ἐπιμές συμμάχεσθαι. συμμαχεσάμενοι πρὸς τὸν δῆμον, πρὸς τὸν 
λειαν Πη12. 1331}7. δύναμις ἡ τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν βάρβαρον Πδ 15. 1800 318. Ρβ22. 1896 318. 
συμβολαίων κυρία Πδ1δ. 1800 "12. δίκαι περὶ συμβολαίων συμμαχία, ἀϊδὲ πόλις, ἡ συμμαχία βοηθείας χαίριν, ἕνεκα 
Πβό. 1268}20. Ὑ1. 1275}9. αἱ περὶ τὰ συμβόλαια ὃὶ- τῷ συμφέροντος Πβ2. 1261 3945ηη. γ9. 1280 384,08, 28. 
καιολογίαι ρῶ. 1421 "18. περὶ τῶν πρὸς ἄλλας πόλεις συμ- ὸ Ηθδ. 1151 527. γραφαὶ περὶ συμμαχίας Πγ9. 1280 440. 
βολαίων πῶς ἐνδέχεται λόγῳ χρήσασθαι ρ8. 1424 028-80. βυλεύεσθαι περὶ συμμαχίας Πδ14. 1298 54, 26. περὶ συμ- 
τῶν ἑκυσίων συμβολαίων δίκας μὴ εἶναι ΗΙ1. 1164}18 ΕΥ. μαχιῶν πῶς ἐνδέχεται λόγῳ χρήσασθαι ρ8. 1428 324, 1434 
τὸ δίκαιον ἐν ἰσότητι συμβολαίων ἡμα 84. 1198 024. τὰ 021-142 38. . 
συμβόλαια ἀὶ βύλονται διαλύειν Πγ8. 12716.210. τὸ ἀκριβὲς συμμαχικός. ἐν τῷ συμμαχικῷ (1806γ) Ργ11. 1418 482. 
ἐπὶ τῶν συμβολαίων ἀνελεύθερον εἶναι δοκεῖ Μαϑ. 998 511. δ σύμμαχος. περὶ συμμάχων πῶς ἐνδέχεται λόγῳ χρήσασθαι 

συμβολή. 1. (τὰ γράμματα) τὰ μὲν τῆς γλώττης εἰσὶ προσ- ρ8. 1424 "217-142 88. 
βολαί, τοὶ δὲ συμβολαὶ τῶν χειλῶν Ζμβι8. 66036. συμ- συμμέθεξις τῶν χαλεπῶν ἡεη12. 1245 "84. 
βολαὶ τῶν νεύρων ακ802 "18. εἰς τὰς συμβολὰς τῶν κε- συμμεθισταάναι. καὶ μένων (ὁ νότος) ἐν ταὐτῷ τόπῳ συμ- 

λῶν πνδ. 488 588. εἰς φωνήεντα τελευτᾶν ταῖς συμβολαῖς μεθίστησι ἢ τὴν τῷ ἀέρος κίνησιν πκς 3. 940 θδ. 
ἀπὸ φωνήεντος ἄρχεσθαι ρ24. 1434 "8. --- 2. συνθῆκαι οὺ συμμένειν. αἴτιον τὸ ἕν εἶναι αὶ συμμένειν Μμ2. 1011 524. 

ἢ συμβολαί Ῥα4. 1800 "15. τὸ συμμένειν τὰς ὁσίας (Ὀειποοῦ) μετ᾽ ἀλλήλων τίς ἡ 
ΧχΧΧχ 



11 συμμεταβάλλειν συμπαρορμᾶν 

αἰτία 202. 1514 25. ἡ φιλία, ἡ πόλις συμμένει ρ89. συμμιγνύναι. ἐμ; συμμιγνύναι τὸ τῶν ,ἀπόρων πλῆθος καὶ 
1446}9. ΗεΒ. 1183 084,1188 52. ἐκ ἴσον ἐδὲ συμμένει τὸ τῶν εὐπόρων Πεβ. 1808 "29. συμμιγνύντα, τὰς δυνάμεις 
Ἠεβ. 1188 "12. μὴ δύνασθαι τὴν φωνὴν συμμένειν μηδὲ αὐτῶν (τῶν τῷ λόγυ εἰδῶν) 6. 1421 "82. ὅπως μὴ ὃδὲια- 
διατείνειν ἐπὶ πολὺν τόπον ακϑ800 "80. φθαρὴ τὸ ῥεῦμα τῷ ποταμᾷ συμμιγείσης τῆς θαλάττης 

συ μεταβάλλειν τὸς τόπυς μβϑ8. 858 088. ---- ἱπίτ, συμ- 6 μαιά. 852 080. οἷον ἂν ́  τὸ συμμιχϑέν, τοιῶτον ποιεῖ τὸν 
μεταβάλλειν τινί γϑὶ οὐωΐββο ἀδίϊνο Φθ 5. 256817. 10. χυμόν μβϑ8. 8358 "22. περίττωμα συμμίγνυται. σπέρμα καὶ 
2607}"}2., Ἠα11. 1100 428. ΖΙβ11. 503 "7. κΙ. 68411. συμμίγνυται, Ἐἢ ψϑνυ ἀεὶ πλείονος αἱματώδυς Ζγαι8. 
Ζγα 8. 116}4,11. β6. 845 321. ἡμα10. 1118}, μχϑ. 126.513. 21. 180511. ΥἹ. 751 "88. οὗ 5.1 486. --- ἰπὶτ, 
861}11. (συμμετάβάλλει ν], μεταβάλλει ΒΚ Ζμβθ. 651 πλείως θάλατται πρὸς ἀλλήλας ἡὶ συμμιγνύησαι κατ᾽ ὀδένα 
545.) το τόπον Ἤν: 8841. 

συ μμεταπίπτειν. ἡ διὼ τὸ συμφέρον φιλία συμμεταπίπτει σύμμι πάθη τἄλλα (τῷ ὕδατος) δια τινα σύμμιξιν τὸ 
τῷ συμφέροντι γμβιῖ, 1209 Ρ16. ζβατίς ἐστιν μβϑ. 868}21, οὔ 36. τῶν δὲ ποικίλων (ζῴων 

συμμετέχειν βυλῆς, τῶν χαλεπῶν Πη10. 1880 321. ηεη12. ὼ γιγνομένων ἐκ συμμίξεως τὴ μὲν λευκὸν τὴ δὲ μέλαν 
1245 085, 88. φαίνεται ὃν (τὸ δέρμα) Ζγεῦ. τ8δ 5, 

συμμέτοχος. ὀδεμία τῶν τοιώτων φύσειυν χωρίζεται τῆς τὸ συμμίσγειν. συμμισγομένων ᾧ συνδιακρινομένων ἀλλήλοις 
συμμετόχυ αὐτὴς ᾧταὶ. 816 19. ξ2. 911 48, 

συμμετρεῖσθαι μχϑ0. 888 089. συμμνειν. κτένες χάσκυσι. ὼ συμμύυσν Ζιδ8. 2858. 
συμμετρία (εἴ σύμμετρος). 1. συμμετρία ἀριθμῦ ἣ ἡ ἀριθ- ὅταν συλλάβη ἡ ὑστέρα τὸ σπέρμα, εὐθὺς συμμύει" συμ- 
μὸς ἴδιον πάθος Μγ2. 1004 11. ὃ μαθηματικὸς τῶν ποσῶν μέμυχε τὸ τὴς ὑστέρας στόμα εἰπι Ζιη4. 588 Ρ29. 2. 582 
τὰς συμμετρίας ὰ ἀσυμμετρίας σκοπεῖ Μκ8.1061}1. 20 Ρ19. κῷῶ. 635 380. Ζγα!]9. 721 22. β4. 189 482. δ5. 114 
ΠΣ ἔστιν ἰ ἰσότης μὴ ὅσης συμμετρίας Ηε8. 1188 518. --- 826. πόροι συμμύυσι, συμμεμύκασιν, ὉΡΡ ἀναστομᾶνται 

2. ἡ ὑγίεια συμμετρία θερμῶν ὃ ψυχρῶν ἐστίν Φη8. 246 πβ8. 861 516. 9. 861 420. 20. 868518. ὄμμα συμμύον, 
Ὁδ,21. τζ. 1839 }021. 6. 145 08. ἐν τῇ τῷ ἄρρενος μίξει ᾧ συμμεμυκός φ8. 801 "2, 86. πκ22. 925 329. συμμύεν () 
τὸ θήλεος δεῖ τῆς συμμετρίας Ζγδ2. 161528. 4. 112 311. ἀκ802 339. 
τὴν τῆς θερμότητος συμμετρίαν εἰς τὴν κίνησιν παρασκευ- 35 σὺ μπάθεια. ὅσα ἐκ συμπαθείας πζ. 
ἀζομεν Ζγββ. 148 438. ὄχ ὶ αὐτὴ συμμετρία ἐν πᾶσί συμπαθεῖν δοκεῖ ἀλλήλοις ἡ ἡ ψυχὴ καὶ ῷ τὸ σῶμα φΦ4. 808 511. 
ἐστιν ΗἩκ2. 1173 326. πὲς ὑπερβάλλων τῆς συμμετρίας συμπαβής. ἅπαν ἂν συμπαθὲς ἣν " ἑνὸς μορίε πονήσαντος 
Πγ18. 1284}9. αὐξανειν παρὰ τὴν συμμετρίαν Πεβ8. 1808 Ζμδιο. 6904. τὸ ἐν τὴ καρδιᾳ θερμὸν ὼ ἡ ἀρχὴ συμ- 
δ12. οἴ 8. 1302 "86 ὥγα παρὰ τὸ ἀνάλογον 1802 ν84). παθέστατόν ,ἐστιν Ζμβι. 858 06. ἀκροώμενοι τῶν μιμήσεων 

σύμμετρος. 1. γραμμαὶ σύμμετροι αἱ τῷ αὐτῷ μέτρῳ 30 γίγνονται πάντες συμπαθεῖς Πθ6. 1840 418. συμπαθής ὁ ἐστιν 
μετρύμεναι ατϑθ8 θ6, ὁ ἀριθμὸς σύμμετρος Μὸ15. 1021 ὁ ἀκροατὴς τῷ ᾧδοντι πιδ40. 921 386. ἡ ψυχή τε αὶ τὸ 
"δ. μῆκος σύμμετρον Δα81. 46 Ρ10. γραμμαὶ σύμμετροι σῶμα συμπαθὴ, ΕΙ μέντοι συνδιατελῶντα ἀλλήμοις φ4. 808 
μἥκει, δυνάμει ατϑτ0 "2. βάρη σύμμετρα ΟῚ ἀσύμμετρα Ρ19, ἐν ταῖς μέθαις ἡ ψυχὴ συμπαθὴς γινομένη πταίει 
Οαθ. 218 ἡ10. πόροι σύμμετροι πρὸς ἀλλήλυς Γαϑ8. 824 πγ81. 8715 Β29 (εἴ συμπάσχειν 582). - αἱ γυναῖκες (βο- 
585. τὸ νόμισμα ὥσπερ μέτρον σύμμετρα ποιεῖ Ἠεϑ. 1188 85 τανην τινὰ περιάψασαι) ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν συμπαϑέστερον 
δ16, 19. τὸ σύμμετρόν ἐστιν ἕν πιζι. 91589. ἀδύνατον ἐρῶνται θ168. 846 "9. 
τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι (τῇ πλευρᾷ), υδἰἰδίππι σὺν μπαρακολυθεῖν. τὰ τῆς ἐλάττονος φλεβὸς μέρη, συμ- 
δχθρίαμ Αα28. 41 321 ΒΖ. γ2. τιν26, 88.89380. Φδ΄12. παρακολυθῶῦντα τοῖς τῆς μεγάλης Ζιγά. 514 484. --- ἄτοπον 
221 025. ΟαἹ1. 281 81. Μγ8. 1012 8838 (ΒΖ δὰ Α9. 988 τὸ τῷ ἀδίκῳ συμπαρακολυθεῖν τὴν φρόνησιν, βγπι΄ παρᾶχο- 
416). δῖ. 1017 385. 12. 1019 »24. 29. 1024 "20. Ρβι9. 40 λυθεῖν ημβ8. 1199.525, 27. οὔ παρακολυθεῖν Ρ 564.528-88. 
1392518. --- 2. σύμμετρος. ορρ ὑπερβάλλων. ἐλλείπων συμπαραλαμβάνειν. ἅτερος συμπαρέλαβε τὰς ἐκτὸς τῆς 
Ηβ3. 1104318. ἡμαὅ. 1186 "20. β11. 1210521. ψυχρό- πολιτείας ὡς ἐπηρεασθείς Πεά. 1804 516. ,ϑυμπαραλαμβά- 
τερα τῆς συμμέτρυ κράσεως εἶπα Ζμβ1. 652 ν85. Ζγε1. νειν τὰς τῶν προτέρων δόξας, πρὸς ἐγκώμιον κυνὸς τὸν ἐν 
119 Ρ27. ἐν τῷ σύμ, ἐτρον. ἡ ἀσύμμετρον εἶναι τὸ ἀπὸ τῆς ἐρανῷ κυνα, γνώμας, τὸ ἴδιον ἃ] ψαῶ. 408 Ρ22 (Υ] συμ- 
γυναικὸς ἃ τῷ ἀνδρὸς ἀπιόν Ζγα18. 128 .329. οΥ 19. 121 περιλαμβάνειν) Ῥαϑ8. 1888 "24, 21. β24. 1401 816. ρ8. 
012. πολιτεία ἀρίστη Π γίνεται ἄνευ συμμέτρυ χορηγίας 1428 587, θγ, 28. 1484 8 1.38. 1485 "21. συμπαραλαμ- 
Πηά. 1826 587. σύμμετρος γίνεται ἡ θερμότης μβῦ. 862 βάνειν πρὸς εὐδαιμονίαν τὴν ἐκτὸς εὐετηρίαν, τὴν φιλίαν 
14, σύμμετρα τὰ θερμὰ καὶ ὃ ψυχρά ΑὙ1.8. 18 "18 5846. τῦτο Ηαϑ. 1098 "26 (ΥἹ συμπεριλα μβανασι). ἡμβ11. 1208 "6. 
Ὁ θώραξ) σύμμετρον πρὸς τὸ κάτω Ζμδιο. 6867. σύμ- συμπαραληπτέον τὰς ἐλαττώσεις Ρ351.1442 515. συμπαρα- 
μετρα πρὸς ἄνθρωπον : 8ἰπὶ ἩΕΎΙ. 1229 "17. Πδ14.1298}256. ὺῸὺ ληπτέα ἡὶ φιλία ἡμβιι. 1208 Ρ6. (ἰπὰ6 συμπαραλαμβάνειν 
σύμμετρον τῷ καιρῷ Ῥα8. 1866 421. ημβ16. 1218 "17. Ρτὸ συμπεριλαμβάνειν βογϊδοπάμπι νἱάθίιν ποθ. 1480 521]. 
ἀποστῆναι τῷ ᾿συμμέτρω (αι πρὸς τὴν τῆς ὄψεως δύναμιν) ρ32. 1488 ν26. ΥᾺΙ Ἀρίο!ρϑ 1588 π]10.) 
ἡμβ6. 1218 "8. συμμετρότερον ἀράχνιον, ἴδ μακροσκελέ- σν μπαρανεύ εἰν. ὅταν ἀμφίβολα λέγωσιν (οἱ μάντεις), συμ- 
στερον Ζιι89. 628 229 Αὐυῦ. --- οἱ μικροὶ ἀστεῖοι ἢ σύμ- παρανεύυσιν οἱ πολλοί) Ργηγῦ. 1401 48 1. 
μέτροι, καλοὶ δ᾽ ὥ Ηδ7. 1128 "7. --- συμμέτρως ἔχειν δῦ συμπαρεῖναι. ἐκ τῶν “συμπαρόντων ἡμῖν ῇ τοῖς ἐναντίοις 

ταῦ. 1071}9. Ζγβ4ά. 1389 08. οὔ Ζγγ2. 152 3238. ἐνταῦθα (πολλὰ ποιήσομεν σημεῖα) ρ18. 1481 "8. 
τὸ μόριον ὑπέκειτο συμμέτι ως μάλιστα Ζμδιο. 686518. συ μπαρέπεσθαι. ἀμιγεστέρα γίνεται ἡ ὀσμὴ τῶν συμπα- 
ἀφίησι τὺς πτόρθως εἰς τὺς στεφάγυς συμμέτρως θ51. ρεπομένων ὀσμῶν πιβ4. 90151. 
884 51ὅ. συμπαρορμᾶν. συμβάλλεσθαι ἢ συμπαρορμᾶν πρὸς τὲ 

συμμηχανᾶσθαι, Ρϑ85),. ταύτη συμμεμηχανῆσθαι ὶ τὸ εἶδος δ᾽ τὴν ψνχὴν ἐπιτελεῖν τὸ αὐτῆς ἔργον ἡμβ10. 1208 516, εἴ 
[ἃ] τῇ φύσει τῆς χειρός Ζ2μὸι0. 6871}6. συνεργεῖν 818. 



σύμπας 

σύμπας. τὸ σύμπαν, ΒΥΏ τὸ σύνολον, ὉΡΡ μέρος τεδ. 188 

422 -", καὶ σύμπασα γῆ, ορρ μία βῶλος Οατ. 216 8. εἷς 
τις συμπάντων ὑπε ἔχων Πγ18. 1288 485, ὃ σύμπας ἐρα- 
νός κθ. 391 ῬΩ7. τὸ σύμπαν, τὰ σύμπαντα, 18 ὁ κόσμος 

κθ. 899514, 18, "10. 1. 3914. οἵ πᾶς Ρ 571 Ρδ4. 
συμπάσχειν. τινί ρ8. 1428 08 βρᾳὶ. τοῖς τὴς ψυχῆς παθή- 

μᾶσι τὸ σῶμα συμπάσχει ΦΙ. 806 56. οὗ ΑΒβ271. 1016. 
πγ81. 815082. τὸ κυρία τῶν ἄλλων͵ πάντων αἰσθητηρίων 
πεπονθότος τι συμπάσχειν ἀναγκαῖον ὼ τὰ λοιπα υϑ. 4558 

συμπίπτειν 1 

λῆφθαι ἡὶ θάτερον τζ4. 142 481. οἱ ἕξωθεν συμπεριλαμβά- 
νοντες ἡἠεξηδ. 1289 ΡΊ (βγη οἱ ἔξωθεν περιλαμβάνοντες ἢ Ὰ ἐπὶ 
πλέον λέγοντες 1. 1288 35). --- (ρτο συμπεριλαμβάνειν 
ποθ. 14δ0 321. ρ82. 1488 "26 βογίθοηάμπηι υἱάθίαν συμ- 
παραλαμβάνειν, ΨῊΙ Ἀρίοϊβθ 158.) 

συμπεριοδεύειν. πολλαὶ ἀμπώτεις λέγονται ᾧ κυμάτων 
ἄρσεις συμπεριοδεύειν ἀεὶ τὴ σελήνη κά. 396 420. 

συμπεριπατε ἵν, ἀπολείπυσιν (οἱ ἐξωτέρω ἀποκάμπτοντες τῷ 
τέρματος) τὸς συμπεριπατῶῆντας Ργ9. 1409 "24. 

484. ὅταν δοξάσωμέν τι δεινόν, εὐθὺς συμπάσχομεν ΨΎ8. ιτὸ συμπεριστρέφεσθαι. τῶν ἄστρων τὰ ἀπλανὴ τῷ σύμπαντι 
4217 022. 

συμπείθειν. οἱ ῥητορικοὶ λόγοι συμπείθοσιν ΑὙΙ. 11 89. οὗ 
Ζγδὃ3. 169 "21. συμπείθειν. συμπεῖσαί τινα Ηδιι. 1126 
244, Πζϑ8. 1318 08. καλῶς ἔχει συμπείθειν ἑαυτὰς τὰς πα- 
τρίυς λόγυς ἀληθεῖς εἶναι ΟβῚ. 284 42, συνεπείσθησαν ΠΕΤ. τ6 
1807 Ὀ15. συνεπείσθη ς ἴῃ Πδ1Ὶ1. 1296 888. 

συμπ έ Μπειν. πρὸς τὺς πολίτας ὠφελίμως (ἔξυσιν αἱ θυσίαι), 
ἐὰν ἱππεῖς ὦ ὁπλῖται διεσκευασμένοι συμπέμπωσιν ρ39. 
1440 Ρὅ. 

συμπεραίνεσθαι, Ἰορίοο, τὶ κατοί τινος Αβ19. 66 488. 30 
ῥᾷον ἕν συμπεράνασθαι ἢ πολλά τηῦ. 164 538. ἐγαπητὸν 
ἐκ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λέγοντας τοιαῦτα ὸ συμπεραίνεσθαι 

Ηαϊ. 1094}22. -- ρδβ8, τὸ συμπερανθέν Ηη8. 1146 826. 
δ. 1147 321. ἔστω συμπεπερασμένον Αα 25. 42 48. συμ- 
πεπερασμένος λόγος τθ1. 102.54.12. 163 486. ἡ λύσις τῇ 25 
μὲν ὅτι ψευδὴς τὴ δὲ ὅτι αὶ συμπεραίνεται (85 ὁ λόγος") 
ᾧῴαϑ. 1860 524. συμπεραίνεται, συμπερανόμενος Ρα88 τθιϊ. 
161}9}20. 12. 162 δ, 4. ὅ 864. --- (ὁ συμπεπερασμένῳ χρόνῳ 
ατϑ69 437, ἔοτὶ τὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ.) ---- συμπε- 
ραίνειν, ἵπεν, τῦτο συμπεραίνει ᾧ ἐπεκτείνεται εἰς τὴν τὸ θή- 530 

συμπέττειν. 

ἐρανῷ συμπεριστρέφεται κῷ. 592 810. 

συμπερι φέρειν. τὸ καρκίνιον ὅταν εἰσδυση, συμπεριφέρει τὸ 
ὄστρακον Ζιεϊ 5. 848 519. 

ἡ γῆ συμπέττει τῇ θερμότητι, πάντα συμ- 
πέττεται ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γὴ θερμότητος ΖΎΥ3. 168519. 162 
ν88. -- τὸ ἐπ᾽ ἐκεῖνο μέρος. συμπέττει τὸ παρακείμενον 
ἧπαρ Ζμὸϑ. 611084. ὁ σπλὴν δύναται συμπέττειν" (α- 
ραβος) τυμπέψασα" τῇ γλωώττη λείχυσα («τὰ τυφλὰ ὴ 
ἀλώπηξ) ἐκθερμαίνει ὼ συμπέττει" αἱ μέλιτται ἐπικάθηνται 
ἐπὶ τοῖς κηρίοις ἢ συμπέττυσι Ζμγ. 6710}0. Ζιε17. 649 
ΧΑ ζ34. 580 510. 1.40. 62656. ταῖς ὄρνισι λαβῦσα ἡ ὑστέρα 
συμπέττει Ζικθ. 6838 88. ἢ ὄρνις ἐπῳάζυσα ὼ συμπέττυσα" 

ἡ ἐν τῷ ζῴῳ θερμότης ἀποκρίνυσα, δὴ συμπέττυσα ΖΎγ2. 
182 017. 11. 162 "8. θερμότης ἃ ἐλάττων ̓ ἢ ὥστε ὁμαλῦναι 
ὼ συμπέψαι μδϑ. 881 520. ὁ ἄκρατος θερμότερος ὦ ὧν συμ- 
πέττει τὰ λοιπά πγ8. 811 521. 22. 8714 288. - ἡ τροφὴ 
συμπέττεται διὰ ,λυτρῶν μ52. 319 028. τὸ ὠὸν πάλιν συμ- 
πεττόμενον, “τὸ ὠχρὸν συμπεττόμενον Ζιζ2. 580 517. ΖγῚ ἐν 

1580, ὴ θάλαττα συμπεττομένη Ζιθ 2. 590521 Αὐδ. 
τόπος συμπεττόμενος Ζ2μδ8. 611 21. 

λεος χώραν .Σ ὑποδοχήν Ζιε5. 541 52. 
συμπεραντικιῦς εἰπεῖν τι1δ. 114}11 (οῇ συμπερασμα- 

τικῶς). 

συμπέρασμα, ΘΟΠΟΙυ810 Αα8. 8085. 9. 80 329, 85. 17. 51 
Ρᾳ, 230. 89.36.12, 08,18, 16,19, 21 δὸ 88 ΘΡ᾽β5ϊτὴ 6. ΟΡΡ αἱ 35 
προτάσεις, αἱ ὑποθέσεις, αἱ ἀρχαί Αα15. 84 321-28. Φβϑ. 
195518. Μὸ2. 1018 "20. Ηζ 8. 1189 084, Ζκ7. 1701 411. 
ἀϊδὺ συλλογισμός (συλλογισμός οϑὺ 68 υϑϊοοϊ μδῦϊο, ΡΘΡ 
ἄυατα οἰδβοίςαν τὸ συμπέρασμα) Ααξ24. 41 "29, 27. 35. 42 
85, 18, 37,4, βά. 51 389. γὙ26. 81 815, 16-21, οὖ οπιηΐηο 40 

συμπηγνύναι, ὅταν τὲ πέριξ ἦ ψυχρὸν ὰ συνάγῃ ΡΝ συμ- 
πηγνύη τὸ σῶμα ἄν. 472 «4, -- Ρ888, ἡ μελίκηρα, ὥσπε; 

ἂν εἰ ἐκ λεπυρίων ἐρεβίνθων λευκῶν πολλὰ συμπαγείη 
Ζιειδ. 546821. ὅταν συμπαγῶσιν αἱ ἀναθυμιαΐεις φτβϑ. 
334 7, 

σύμπηξις. ἡ σύμπηξις τῷ ἐνόντος ὑγρᾷ ἐργάζεται τὴν ψύ- 
χρέτητα κα. 894 285. ἀπὸ τῷ ὕδα ατος ἡ σύμπηξις (τῆς 

βοτάνης ἐστίν) φτβι. 822 216. 
συμπιέζ ειν. τὸ ἔλαττον συμπιέζει τὸ πλέον πκα 36. 929 

089. -- ΡΆ88, τὸ ἔλαττον ὑπὸ τῷ μείζονος ὠθόμενον ὑχ 

Ααϑ-4 υδὶ συμπέρασμα ἀληθές αϑὶνίβ δὰ νουϊιδέοπη οου- 
οἰπβίοπίδ, ποπ 84 ἐοτηιδτα Βγ}]ορδειὶ τϑίογίαν. συμπέρασμα 
τῆς ἀποδείξεως Αδ10. 9838. ὥσπερ ̓ συμπεράσμαθ᾽ οἱ λόγοι 
τῶν ὅρων εἰσίν Ψβ2. 418 216. ὁ δεῖ τὸ συμπέρασμα ἐπε- 

οἷδν τε πυμαίνειν, ἀλλὰ σὑμπιέζετθαι μᾶλλον ὼ συγχωρεῖν 
ἕτερον ἑτέρῳ ΟβΙ4. 291511. συμπιέζεσθαι ἀναγκαῖον τὰς 
ἀκοὰς διασπωμένυ τὸ στόματος πιαά4. 904 521. ἡ κοιλία 

συμπιεζυμένη ταῖς πλευραῖς. κατω πλδ11. 9648. 
ρωτᾶν ῬΎ18. 14191. δεῖ ἐκ τῶν κειμένων συμβαίνειν τὸ 45 συμπιεσμός. διὰ τὸν ἐντὸς συμπιεσμὸν σχίζει τὴν γὴν καὶ 
συμπέρασμα τιθ. 168 821. συμπέρασμα ἀναγκαῖον (1 6 τὸ 

ἐ ἀνάγκης ὑπάρχειν) Ααϑ. 80.429, 8, 88,19. 16.385}88 4]. 
το συμπέρασμα τὶ κατα τινός ἐστιν Αβι. 58 38 (864 Αβὶ!. 
58 317 συμπέρασμα ποῃ δοΠΟΙαϑἴοπθτα βί ρτβοαῦ, βθὰ ϑὰπι 

ἀτμίς φτβι. 822 }28. 
συμπιλεῖσθαι, ορρ συνεπεκτείνεσθαι Φ)9..216 029, ἀϊβὲ 

μεθίστασθαι Φὸὃϑ. 216 581. τὸ αὐτὸ μέγεθος ὃ δοκέει συμ- " 
πιληθὲν γίνεσθαι βαρύτερον ΟὙΊ. 806 "τ. τὰς ἐν τοῖς ψυ- 

᾿θγτγϊπατη δὰ ἀαθπὶ ὑοπάϊξῥ σοποΙαβίο, δβυδ᾽θοίαπι φοποῖα- 50 χροῖς συμπιλεῖσθαι πιδϑ. 909 "28. ὁ ἀὴρ ὁ συμπιληθεὶς ἐν 
5ἰοηΐβ, Ὑν2). ποιεῖν συμπέρασμα Αα85. 42 020. τὸ συμ- τὴ χιόνι φτβϑ. 825 511. 
πέρασμα ὅμοιον ταῖς ἀρχαῖς Ααϑ7. 48 586. συμπίλησις τῆς ὑγρότητος φτβά. 826 218. 

συμπερασματικιῦς τὸ τελευταῖον εἰπεῖν Ῥβ24. 1401 38 (ε[ συμ πίνειν. ΗΙ12. 1172 38. ἡεη12. 1245 818. συμπίνειν μετά. 
συμπεραντικῶς). τινος ΠΕεΙ0. 1811 8340. 

συμπεριάγεσθαι. (ἡ ἀναθυμίασις) συμπεριάγεται περὶ τὴν ξὸ συμπίπτειν. 1. οἱ ὀφθαλμοὶ μικροὶ γίνονται ἢὶ συμπίπτυσιν 
γὴν ὑπὸ τῆς φορᾶς τῆς κύχλῳ μα. 844 812. Ζιζ 8. 661521. Ζγβθ. 148 085. ορρ λαμβάνειν μέγεθος 

συμπεριλαμβάνειν πολλὴν ἀναθυμίασιν ξηράν μβ3. 858 Ζγβ6. 144514,11,16, 148 585, 838. 7. 146 48, αἱ φλέβες, 
488. τὰ ἐκ τῷ πλαγία (ἐπικαλύμματα) ὁ δύναται συμ- οἱ πόροι συμπίπτυσιν Ζιγ3. 511 16. Ζγὸδ. 1 115325. πλγ12. 
περιλαμβάνειν (τὰ ῴα) Ζιειτ. 549.588. δύνανται αἱ ἀναθυ- 962 029. λδ12. 984 "0 (ΟΡ ἀνεῷχθαι 512). ὁ ὀμφαλὸς 
μιάσεις συμπεριλαβεῖν τὴν αἰτίαν τῆς τῶν βοτανῶν ὑπάρ- 560 συμπίπτει, συμπεπτωκυὺς ἀπολύεται ΖΥΎΣ. 184510. Ζιζϑ. 
ἕεως φτβϑ8. 8247. --- ἐν τῷ τῷ ἑτέρυ λόγῳ συμπεριει- 502 .36. συμπίπτει ἢ γίνεται ῥυσά πκὸ 10. 98752. αἱ κοιλίαι 
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τῷ νέφυς συμπίπτωσι πχςθ. 940 581. ὁ ἀὴρ συμπίπτει, ΒΥῃ 
συστέλλεται πκε22. 9406. αἱ θερμαὶ φύσεις ἐν τῷ θέρει 
συμπίπτυσιν πδλῦ. 819 382. --- 2. αἱ παράλληλοι ΠῚ συμ- 
πίπτυσιν ΑΥὙΤ2. ΤΊ ΡΩ8. 5. 74 814, οἱ πόροι παρ᾽ ἀλλήλως 
εἰσὶ ὶ αὶ συμπίπτυσιν, πλεῖστον ἀπήρτηνται ἀλλήλων ὼ 
συμπίπτυσιν Ζια160. 49ὅ 815, 18. τὸ ὠροπύγιον : καθ᾽ ὃ συμ- 

πίπτυσιν ὀχεύοντες Ζιιδ0. 681 26. ἀ κατὰ τὸ αὐτὸ συνέπεσε 

τὸ πέρας τὸ αἰδοίυ Ε ὁ τῷ περιττώματος πόρος 2γδ΄4. 718 

221. ὃ συμπίπτει ἡ ὄψις πλα2δ. 9601. ἀμφοῖν ἔχοντες 
τυγχάνομεν αἴσθησιν, ἢ ἣ, ἢ ὅταν συμπέσωσιν ἀναγνωρίζομεν 
ΨΎ1. 428 228. - ὼ ἄλλα πολλὰ δεῖ συμπεσεῖν ΜμγΎ2. 3512 
425. συμπίπτει ἅμα τῷ μὲν συνήδεσθαι τῷ δὲ συνοΐχθε- 
σθαι ἨΙ10. 1171 1 (ὨΪ 'ᾷυο Ἰοοὶ οἐΐδπι δὰ Ρτοχίμιαπι δἰξαὶ- 
βοδύϊοηϊβ σϑῆυβ, 8.) ΓΘίοστὶ ροββαμῦ). --- 8. συμπίπτειν 
Ρϑεϊπὰθ ἃς συμβαίνειν Θυθηϊθηαὶ 5: δἰ βοδείοηθαι Βαθοῦ. α. οἵ 
συμβαίνειν 8. τῦτο εὐλόγως συμπίπτει Με2. 1026 "18. 
πᾶσι τότοις συμπίπτει λέγειν ἀδυνατα μαθ. 843.821, δὲν 

ἀδύνατον συμπίπτει Αα9. 80 Ρ4. διαψεύδεσθαι συμπεσεῖται 
Ααϑά. 4851 (οἵ ἀπατᾶσθαι συμβήσεται 48.382). ὕτω συν- 
ἔπιπτεν ἐπὶ τῷ πρώτυ σχήματος, 
συμπίπτειν Δα32. 40 416, 08 (6γῃ συμβαίνειν 380). τῦτο 
ἐπ᾽ ἐνίων κα συμπίπτει τεῦ. 184 27. --- ὃ. οὗ συμβαίνειν 2. 
ἀπαγγείλας τὸ συμπεσόν Πγ18. 1284 282. τῦτε συμπε- 

σόντος 508. 1561 "2. τὰ παρὰ φύσιν συμπίπτοντα Ζγδ 3 9. 

ὼ ἐπὶ τύτων ἀναγκαῖον 20 

7189. 8. 1716.319. μχ!. 849 11 (γῃ συμβαίνειν 9). οἷον 35 

συμπόσιον 

. μετ᾽ ἐναντιοτήτων συμπεπλεγμένα ἐστίν Φαθ. . 189 δ, ἔτι 

συμπλεκόμενα ᾧ ταῦτα κἀκεῖνα λεχθήσεται, οἷον ὁ Πολύ- 
κλειτος σὑδὲ ἀνδριαντοποιός, ἀλλὰ Πολύκλειτος ἀνδριαντοποιός, 
ΟΡΡ ἁπλῶς λεγόμενα Φβ 8. 195}10, 15. Μὸ 2. 1014218, 
19. τὰ συμπεπλεγμένα ε12. 21.388. τζ 10. 148 δ 8δᾳᾷ 
(νϑαῦ! γραμμὴ πεπερασμένη εὐθεῖα). συμπεπλεγμέναι 
κατηγορίαι, ορρ ἁπλαῖ Αα 87. 49 38. οὔ Ζμα 8. 648 80. 
συμπεπλεγμένη δόξα ε14. 28 Ῥ25. οὗ Μχ ὅ. 1062 5. 6, 
1068 "28. συμπλέκεται, συμπλακήσεται τὰ ἐναντία ἀλλή- 
λοις τβῖτ. 112 521-82. δ οοηϊαηροηάο Ρτβθάϊςαῖο οὑπὶ 
ϑυ εοῖο γ6] δοοϊἀθηΐθ οὑπὶ δα βίβηξία, ἐδὲ γὰρ πλείω συμ- 
πλέκεται δυοῖν Μγά. 1007 "2. 

σύμπλεξις. ἢ τὸ σχιζόπων μόνον, ἢ πᾶσα ἡ σύμπλεξις, 

οἷον εἴ τις συνθείη ὑπόπυν δίπων σχιζόπουν Ζμα 8. 644 "4. 
οἵ συμπλέκεσθαι Ρ718 38δὅ. 

Συμπληγάδες θι08. 889 029, 
συμπληγάς. μυρίων γνόφων συμπληγάδες κῶ. 392}18. 
συν μπλη ρϑν. ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τρία σχήματα δοκεῖ συμπληρὼν 

τὸν τόπον, ΒΥἃπ ἀναπληρῶν ΟὙ8. 800 06, 4. ἐνίοις (τὸ γεῶ- 
δὲς) συμπληροῖ τὸ μεταξὺ τῶν ποδῶν Ζμδ12. 6941. ὅτ᾽ 
ἀὴρ ὅτε πῦρ συμπεπλήρωκε “μόνον τὸν μεταξὺ τόπον μα3. 
840218. τῶν ἴων ἀπέραντον τινα τόπον συμπεπληρώσίαι 

θ82. 8836 "16. -- συνεπλήρωσε τὸ ὅλον ὁ θεός, ἐντελεχὴ 
ποιήσας τὴν γένεσιν 1810. 886 }81. συμπληρεμένης φταϑ. 
8170871. 

ἐν “Βοσπόρῳ ποτὲ συνέπετεν ΜμΎΖ2. 812 515. τῦτο ἐν τῷ 

τρέχειν μάλιστα συμπίπτει πη16θ. 888 26. τὸ ἀνάλογον 
συμπίπτει τύτοις ἐν θαλάσσῃ κα. 890517. ἐπὶ τῶν γενῶν 
τῶν ἀνθρώπων ταὐτὸ τῦτο συμπίπτει φ2. 800 δῦ. συμ- 

πίπτειν α ἀδίῖνο οὐ ἰηΐ, ὅσοις ἂν συμπέσῃ αἷμα ἐμέσαι 80 

βἷπὶ ΖΙιη11. ὅ88"1. τιι4. 1148. πκθ18. 982 δὅ, ὁ 800 οὗ 

ἴἸηῇ, νοϊαιὶ τὰς δὲ διαφθαρῆναι συνέπεσεν Ζγδ4. 118 519. 
μα. 844 320, 846 8ὅ. 18. 849 822. 84. 860 "28. --- δ6ρ6 

δοοϑάϊε ἐογύαϊο! ποίϊο., ᾿ἐὰν ἴσοι  συμπέσωσεν {1 τύχωσιν 
ὄντες) Πζϑ8. 1818 559. κε τότυ ἕνεκα γενέσθαι, ἀλλὰ συμ- 385 
πεσεῖν Φβδ. 198 Ὁ21. ἀπὸ ταὐτομάτα συνέπεσεν Οββ. 289 
νΩ2. ἀπὸ τύχης συνέπεσεν Ρβι. 1885}2. διὰ τύχην τῶτο 
συμπέπτωκεν Πβ9. 1270 "20. ὅταν ὅτω συμπέσῃ (ορΡ διὰ 
λόγον 428) τῷ ἀνδρείῳ, ὥστε ὅλως μὴ φοβεῖσθαι ἡμα 20. 
1191.526. 40 

συμπλάττειν. κάθηνται ἐν τοῖς σφηκίοις ἀεὶ μῆτραι, συμ- 
πλάττυσαι ᾧ διοικῶσαι τὰ ἔνδον ζΖιι41. 628 384. οΥ ΖΎΥ10. 
10157. 

συμπλείονες Πγ1ὅ. 1286 586. 
συμπλέκεσθαι. ἡ ψυχὴ τῷ κινεῖσθαι, αὐτὴ ὺ τὸ σῶμα ὦ 

κινεῖ διὰ τὸ συμπεπλέχθαι πρὸς αὐτό ψαϑ. 406 "28. τὰ 

συμπλήρωμα. τὸ συμπλήρωμα στενώτερον ποιεῖ τὸν φά- 
βυΎγα πια] 8. 901 Δ4, 

συμπλήρωσις. ἡ τροφὴ τῷ νεοσσῶ μέχρι αὐτῆς τῆς υἦρας 
τὴς συμπληρώσεως φταῦ. 817 384. κόσμος ἡλαττωμένος καὶ 
αὶ τέλειος κατὰ τὴν συμπλήρωσιν φτα2. 8117 587. 

συμπλοϊκαὶ ὺ φυλετικαὶ φιλίαι Ηθ14. 1161 518. 
συμπλοκή. τὴ τάύτων (τῶν ἀτόμων Ῥθιμοοτ) συμπλοκῇ ὶ 

περιπλέξει πάντα γεννᾶσθαι Ογά. 8087. ὄργανον συμπλο- 

κῆς χάριν, ορΡ χρήσιμον πρὸς τὴν γένεσιν Ζγαιὅ. 120084. 

βθἃ ἀ6 οοἶζαῃ χρονιωτέρα ἡ συμπλοκὴ πάντων τῶν ζῳοτόκων 
Ζιεδ. δὅ40 "21. --- Ἰορίοθ (οἴ συμπλέκεσθαι Ρ 118 858) ἀ6 
οοπίπηρ θη α 8 ἴα Θϑηάθτι ΠΟΙ ΟΠΘΙὰ Ῥὶατῖθυβ ποίϊβ, ἐδὲ συμ- 
πλοκὴ ὀόδξης ἢ αἰσθήσεως φαντασία ἂν εἴη Ψγϑ. 428. 82. 
διαφορὰ ἥτοι ἁπλῆ ἢ ἐκ συμπλοκῆς τὸ τελευταῖον ἔσται 
εἶδος Ζμα 8. 648 016. ἀποδίδοται τὸ ἴδιον ἐκ συμπλοκὴς 
τηδ. 184 016. εἴ τις ἁπλῶς φήσει τὰς συμπλοκὰς γίνεσθαι 

(16 τὰ πλείω κατηγορέμενα εἰς ἕν κατηγορεῖσθαι) Ε11. 21 
δό, συμπλοκὴ (συμπλοκαὶ) τῶν ἐναντίων ποσαχῶς τβΊ. 118 

αι, ζ9. 141 388. η8. 168 380. ἀθ οοπίαπρθηάο ῥταθάϊοαίο 
οὐ βαθἰθοῦο (εἴ σύνϑεσις), συμπλοκὴ νοημάτων ἐστὶ τὸ 
ἀληθὲς ἢ ψεῦδος ΨγΎ8. 482211. Μχδ. 1065 322. ΚΙο.13 
810. σκέλη σαρκωδὴ ᾧ συμπεπλεγμένα ὃ συνδεδεμένα φ8. 8071 

021. - συμπλέκεσθαι ἂς οοἴϊα. τὰ φαλάγγια συμπλέ- 
κεται ἀντίπυγα, τὰ μαλάκια κατὰ τὸ στόμα Ζιε8. 842 

ΟΡΡ διαίρεσις Μεά. 1027 029, λέγεσθαι κατὰ συμ- 
πλοκήν, ἄνευ συμπλοκῆς, κατὰ μηδεμίαν συμπλοκήν Κ9.1 
416. 4.1 "25.. 10. 18 "10. 

416 Αυῦ. 8. 5418 Δι}. 2γα 18. 120 Ρ10, 17. συμπλέ- τὸ σύμπλυς. τὲς σύμπλως Η911. 1189 28. 
κονται πρὸς ἀλλήλες ἐνίοτε Κ᾽ πάνυ μέγας γλάνις πρὸς μι- 
κρόν ᾿ Ζιζι4. 568 529. τὰ μὴ προϊέμενα σπέρμα πολὺν χρόνον 

συμπεπλέχθαι πέφυκεν, Βγὼ συνδεδυάσθαι Ζγα28. 1811. 
21. 1729 "29, 80. --- δτϑιρτηδίῖοο, ὀνόματα συμπεπλεγμένα 
(πεπλεγμένα. ὙΝ2), ορρ ὡπλὰ εἰ. 16.528. --- Ἰορίοθ 8866 δδ 
υϑατρϑίαν ἀο οοπίπηροηάῖϑ ἴῃ Θδηάθπι πούϊοπθπι Ρ]ατῖδαβ 
ποιίδ, ἐπεὶ κινητικὸν ἐδόκει ἡ “ψυχὴ εἶναι ἢ Ὑνωριστικόν, 
ὅτως ἔνιοι συνέπλεξαν ἐξ ἀμφοῖν ψα2, 404 Ρ29. τοῖς συμ- 
πλέξασιν εἰς τὸ αὐτὸ κίνησιν ὸ ἀριθμόν Ψψαῦ. 409 "11. τὴν 

συμπνεῖν. στασιωτικὸν τὸ μὴ ὁμόφυλον, ἕως ἂν συμπνεύση 
Πε8. 1808 326. 

συμπολεμεῖν Πβ6. 1264 0860, 88. 
συμπολιτεύεσθαι κοινωνεῖν πόλεως. ΟΡΡ ᾿ ἀπολελύσθαι 

τῆς πολιτικῆς κοινωνίας Πη2. 1824 815. 
συμπομπεύειν ρ8. 1428 08, 1424 85. 
συμπονεῖν τινί πβο. 8611. δ. 8716 359, ΒΩ. ἐαΐν τι πονήση 

μέρος, συμπονεῖ τὸ “ὅλον πε. 888 814. 

συμπορεύεσθαι ἐπί τινι συμφέροντι ΗἨθ11. 1160 39. 
ἀσωτίαν ἐπιφέρομεν ἐνίοτε συμπλέκοντες ΟΝ πολλὰς ἅμα “0 συμποσιαρχε ἵν Πβ12 2. 1214 " ῶ. 
κακίας ἔχει Ρ84) Ηδ1. 1119 080. πῦρ ᾧ γὴ ὁ ἀὴρ ἡ ὕδωρ συμπόσιον. ἀπρεπὲς ἥκειν εἰς τὸ συμπόσιον σὺν ἱδρῶτι πολλῷ 



συμπράττειν 

ὺ κονιορτιῷ ἔ11ὅ. 15071512. 
συμπράττειν τοὶ τάγαθα Ῥβ4. 1381 28. συμπρᾶξαί τινι 

ἄγαθα,, ἀϊδὶ βέόλεσθαί τινι ἀγαθά, συνθέλειν Ἠιδ. 1167 51, 
9. ΔΌΒο], ΟΡΡ ἀντιπράττειν μκϑ8. 465 21. Ρβ2. 1819 
414, 13. 8 

συμπρεσβευτὰς ἐξέπεμπον τὲς ἐχθρύς Πβ9. 1271 324. 
συμπρίασθαι πάντα τὸν σίδηρον Πα11. 1259 324. 
συμπροϊέναι (συμπροίημι). τὴν ναῦν προσδεδεμένην τῷ σκαλ- 

ᾧ συμπροϊέναι μχά. 850 "22. 
σύμπτωμα, οοπὶ δγῃ πάθος τὸ. 126 086, 89. τὰ συμπτώ- τὸ 

ματα ὅτ᾽ ἀεὶ ὅθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεται μτ1. 468 Β10, 
81,82. ΟΡΡ τίνος ἕνεκα αν. 412 026, 24. ΨΎΙ2. 484582 
αταϊδα Ρ 548), δοηϊ τέρας Ζγὸά4. 110 "6. ἀϊδὲ αἴτια, ση- 
μεῖα μτι. 462 ῬΩΊ1βαη. δι’ ἄλλα συμπτώματα φυτικά 
Ζγδιο. 1711}8. οἴ Ζιι40. 626 429. ἔκ τινων φυσικῶν συμ- 15 
πτωμάτων ΚΞϑ.9 ν15. ἀπὸ συμπτώματος γίγνεσθαι Πεῦ. 
1806 56, ἀπὸ συμπτώματος, ΒΥ ἀπὸ τύχης, ορΡ κατὰ 

προαίρεσιν, ἐν προαιρέσει Φβ8. 199 “1, Πβ12. 1214 512. 
Ραϑ. 18367}24. ταῦτα ἔοικε συμπτωμασιν Μνθ. 1098 "11. 
Ζι81. 620 "86. οἰωνισάμενός τι σύμπτωμα Πεά. 1804 31. 20 

σύμπτωσις. αἱ μὴ δυνάμεναι συλλαμβάνειν ἐὰν ἢ διὰ θερα- 
πείαν συλλάβωσιν ἢ ἥ δι᾿ ἄλλην σύμπτωσιν Ζιηθ. 888 Ῥ25. 

συμφάναι. ἀἄλὰλν λέγοντος συνέφησεν ἂν ΜΑ10. 998 428. 
ὃ λόγος σύμφησι ταῦτα ημβ6. 1208 321. ἐνδόντες τῷ λόγῳ 
σύμφασιν ἀληθὲς εἶναι τὸ συλλογισθέν ΜΎΤ. 1013.31ϑ. 86 

συμφανές ἐστί τι ἐκ τὸ λόγυ Ηα10. 1099 ν25. Ψαξ. 40ὅ 
22, δι αὐτῆς τῆς ἀρχῆς ΗαΤ1. 109857. μάλιστα τῶτο 
συμφανές ἐστιν ἐπὶ τῆς δίνης ακϑ08. 010. συμφανὲς δὲ "ὃ 
ὅτι Φ4. 808 27. συμφανῆ ποιεῖν τὴν τῆς ᾧδῆς ἁμαρτίαν 
πιθ48. 922 511. 80 

σύμφασις. τὰς κομήτας σύμφασιν εἶναι τῶν πλανήτων ἀστέ- 
βὼων μαθ. 842 "28. 

συμφέρειν. συμφερήμενον ὼ διαφερόμενον (Βθγβοὶ ἤν 45) 
κῦ. 896}921. --- πολλοὶ πολλὰ συνενηνόχασι μέρη (τῆς 
τέχνης) τεϑά. 188 "88. - συμφέρειν πρΐς τι, πρὸς πολι- 85 
τείαν, πρὸς οἰκονομίαν Ἐβιο. 1272 430. 6. 1268 "25. Ζιεϑ. 

558 84. (αἰῖθον συμφέρειν πρός τι ἂθ τϑῃιούθηᾶο τ28]0 8]}- 

400, συμφέρειν πρὸς τὰς διαρροίας Ζιγϑι. 522 810.) συμ- 
φέρειν τινί. τὸ αὐτὸ “συμφέρει τῷ μέρει ὼ τῷ ὅλῳ Παόδ. 
1255 δ10. ποίαις ποῖαι πολιτεῖαι ᾿συμφέρυσιν Πὸ 16. 1299 .“ 
414. πότερον ἀσύμφορον ἢ συμφέρει ταῖς πόλεσιν Πδ10. 
1295.86. ,μσυμφέρειν τινὶ πρός τι 1170. 150652. συμφέρειν 
ΔΌ8ο], τίς πολιτεία «συμφέρει Ραά. 1860281. ἔστιν ὅπν 
συμφέρυσιν, αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ ὺ ὅπ διαφέρυσιν Πδ15. 1299 
"58. ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐ ἐπιστημῶν τῶτο συνενήνοχεν Πβ8. 1268 4“ 
584. τῷ πιαίνεσθαι συμφέροντος Ζμγ9. 612 285. --- τὸ 
συμφέρον. Ἡράκλειτος τὸ ἀντίξην συμφέρον λέγει ΗΘθ2. 
1155 δ. συμφέρον ἀεῇ, ἀϊϑὲ καλόν Ρβ18. 189081. α6. 
1862 520. ορρ βλαβερόν Πα2. 1288 814. δ. 1254 7. ἀἶδὲ 
ἀναγκαῖον Παδ. 1254322. αἰδὲ δίκαιον Πε8. 1808 18. 50 
δίκαιον πὸ κοινῇ συμφέρον Ηθ11. 1160514. ΠΥῚ12. 1282 
ν17. τὸ κοινῇ ̓ συμφέρον Ηι8. 1129"1ὅ. Πγ6. 1218 022, 
1219 817. τὸ κοινὸν συμφέρον ΠγΤ. 1219 429, 834, 87. 

συμφέρον τινί δοὶ τινός. ὁ μὲν τύραννος τὸ ἑαυτῷ συμ- 
φέρον σκοπεῖ, ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων Ηθ12. 1160 δε 
μς, τὸ τῷ δεσπότυ, τῷ μοναρχῶντος, τῶν βελτιόνων συμ- 
φέρον ΗΘθ12. 1160 080. ΠΥΤ. 1219 Ὁ7. 18. 1288 089, 41. 
-- στοιχεῖα περὶ ἀγαθῦ ἢ συμφέροντος ἁπλῶς Ῥαθ. τὸ 
συμφέρον πῶς δεῖ πολλαχῶς λαμβάνειν ρ3. 1422 8ά8ηη, 
νὰῖς 1428 88. --- συμφερόντως ἔχει τοῖς πράγμασι Πβϑ9. 680 
1270 Ρ20. συμφερόντως πράττειν ρ80. 1486 22. 

συμφύειν 119 

συμφερώτερον, οὶ κάλλιον, ἥδιον τΎϑ. 118 082. 
συμφεύγειν. τοῖς φοβυμένοις κάτω συμφευγόντων τὸ αἷ- 

ματος ὼ τὸ θερ ὃ πκζϑ. 941 028. 
συμφθίνειν. τὰ ὀστῷ συμφθίνει τῷ σώματι ᾧ τοῖς μέρεσιν 

Ζγββθ. 145 5160. 
συμφιλοσοφεῖν ΗΙ12. 1112 58. 
συμφοιτητής Η914. 1103 .5"88. 
συμφορεῖσθαι, ταϑᾶ, τὸ χρυσίον θ28. 882524. ὃ ἔποψ τίκτει 

ϑδὲν συμφορέμενος, ΕΥ͂τι ὁ ποιεῖται νεοττιάν Ζιζι, 559510, 
8. -- συμφορητὸς ἑστίασις, συμφορητὰ δεῖπνα ΠγΎ15. 

1280529.11. 1281 }8. 
συμφράδμονες (Βοπι Β 812) ΠΎΙΘ. 1281}1δ. 
συμφράττειν, ὁ ἀὴρ συμφράττεται πιαθὶ. 9061. τὰ περὶ 

τὰς κλεῖδας εὐλυτώτερα μᾶλλον ἥ συμπεφραγμένα ,Φφ5. 
809 27. οὗ 6. 811 38, 810 "22. --- ἡ ἀναπνοὴ συμφράττει 
πλὸϑ. 964 581, ἀυδίυτι υἴταπι συμφράττει ἱπὸτ υδαγραίατι 
Δῃ βοτίδοπάαπι. εἰῦ συμφράττεται 90}} φραχθὴ 428. 

συμφ ρονεῖν. ὴὶ ψυχὴ τὰ πλεῖστον ἀλλήλων ἀφεστῶτα τοῖς 

τόποις τὴ διανοίᾳ συνεφρόνησεν » Ἀ1Ἰ. 891 814. 

συμῴνειν. ἡ θερμότης ΚῚ ψυχρότης. ὁρίζυσαι καὶ Ὃ συμφύυσαι 
ὸ μεταβάλλυσαι τὰ ὁμογενῆ ᾿ τὰ μὴ ὁμογενῆ μϑι. 81 8 
815. (τὸ ῥύγχος) ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀφελων ἀνθρώπυ τὰ 
χείλη ὁ συμφύσας τὲς ἄνωθεν ὀδόντας χωρὶς ὦ τὲς κά- 
τωθεν προαγάγοι μῆκος ποιήσας Ζμβι6. 669 "24. -- ἰηῖς 
συμφύεσθαι, συμφῦναι, συμπεφυκέναι." καὶ τῷ τυχόντι συμ- 
φυεται τὸ τυχόν αι. 488 δ, συμπεφυκότα μὲν ἀπαβθὴ, 
ἁπτόμενα δὲ παθητικὰ ὶ ποιητικὰ ἀλλήλων Φὸδ. 2123 581. 
Μθ1. 1046 528. 9 συ μφνεται ἀκροποσθια, βλεφαρίς, 
γναθω τὸ λεπτόν, ψιλὲς ὑμήν, κύστις, φλέψ Ζια18. 493"28. 
δ. δ16 519. 11. 6181. 18. 619}6,16. Ζμβ18. 667 "8 
(εἶ Ηϊρροονς δὰ 1τιγέ 1 11). τὸ ἀριστερὸν ἧς θᾶττον συμ- 
φύεται. πλβτ. 960 40. συμφύεται τὰ κυήματα" συμφύ- 
εσθαι ἢ ἐπαλλάττειν τὰ μόρια Ζγὸ8. 110 14. 4. 169 586. 
συμπεφυκέναι ἣ Τρ ξτερνναι ὥσπερ τὰ ἔμβρυα Μὃ4. 
1014 21. βελόνη ἔχει δια φυσιν, ὅταν ὁ᾽ ἐκτέκη, συμφύεται 
ταῦτα πάλιν" ὁ ὀμφαλός, Η ἂν ἀποδεθὴ, συμῴνεται Ζιζ18. 
5861 526. 10. 681 516. ὅτε ὥσπερ ἔα ἢ ὄντα πλείω συμ- 
φύεσθαι ὥστ᾽ εἶναι πάλιν ἕν Ζγα18. 122 Ρ23, οὗ 21. ἐοί- 
κασι τὰ ἔντομα πολλοῖς ζῴοις συμπεφυκόσιν ζ:. 4608 010. 
λέγεται τὸ ̓ ἔντερον ὀλίγυ συμφύεσθαι τῇ ἄρκτῳ ἢ διὰ τῶτο 
γεύεσθαι τῇ ἂρ πρὸς τὸ ἀφιστάναι τὸ Ἕντερον καὶ δὴ διευρύνειν 
Ζιθι1. Θ00 010. ἅπαντα τοὶ τοιαῦτα (ἀνάπτυκτα) τῇ μὲν 
συμπέφυ εε τὴ δὲ διαλέλυται Ζιδ4. 528 216. Ζμδτ. 8688 
"17. (ὀδόντες) διὸ ἢ πάλιν δύνανται φύεσ σθαι ἐκπεσόντες " 
ἅπτονται γάρ, ἀλλ᾽ συμπεφύκασι τοῖς ὀστοῖς Ζγβδ. 148 
Ὁ6 (εἴ ἀλλ᾽ ὅτι γε ὐ συμπεφύκασιν ὅτοι τοῖς φατνίοις, οἱ 
ἐξαιρώμενοί τε ἢ αὐτομάτως ἐκπίπτοντες δηλῶσιν Οδ]οα 
᾿ 188). Δύγοβιδο: τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν συμπεφυκός" 
ὁ τῆς ξηρᾶς τροφῆς πόρος συμπεφυκώς" ἕν εἶναι τὸ ζῷον 
τὸ τερατῶδες ἢ πλείω συμπεφυκότα Ζ2γδ4. 118.816.28, 8. 
πόροι συγκεχυμένοι ὸ συμπεφυκότες, τὺς μὲν συμπεφυ- 
κέναι τῶν πόρων τὸς δὲ παρεκτετράφθαι Ζγβϑ8. 141512. 
δά. 118514. τὸ αὐτὸ μϑριον (τῶν τεττίγων) ἔχει στόμα 

. γλῶτταν συμπεφυκός Ζμ85. 682 3519. συμπεφυκέναι διαὶ 
τὴν τῶν κυημάτων σύναψιν Ζγδά. 118 412. σι συμπέ- 

ἡ ᾧφυκεν Ζμδι2. 694 "4, προσπέφυκεν ΒΚ.) -- τὰ ἄλφιτα 
συμφύεται μᾶλλον καὶ συνθλίβεται πρὸς ἄλληλα πκαῖ6. 
929 5156. συμῴυεται ὃ σίδηρος ἐκ τῆς ἄμμν θ48. 838}28. 
248. 1824 40, συμφύσεται παϑὃ. 868 417. συμῴυεται 
τὰ πεπηγότα Μα12. 848 512. μέχρι τινὸς ἐξιῦσαν τὴν ὄψιν 

συμφύεσθαι αι. 488 8217. --- τῶν ἐρώντων ἐπιθυμώντων 
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συμφῦναι καὶ γενέσθαι ἐκ δύο ὄντων ἀμφοτέρως. ἕνα Πβ4. 
1202 "18. συνείρωσι μὲν τὲς λόγας, ἴσασι δ᾽ “" δεῖ γὰρ 
συμφῦναι. τύτῳ ὁὲ χρόνα δεὶ Ἠηδ. 1141 "22. 

συμφυή ς. ἔστιν ἡ γλῶττα (τῶν κροκοδείλων) τὴ κάτω σια- 
γόνι συμφυής, Ζμβιτ. 660 "28, τὰ ζῳοτοκῦντα ἔχει συμ- 
φυὲς ἐν αὐτῷ τὸ γιγνόμενον ζῷον Ζγβα. 181 11. τέττιξ 
ἔχει (ἡλωττοειδὲς) μακρὸν ὃ συμφυὶς καὶ ἀδιάσχιστον Ζιδ1. 
482012. εἰ ὁὲ ἡ συμφυὲς γένοιτο τὸ κάλυμμα ψβιι. 
428 55. οἵ Ζιδι. 5326 ."22. 281. 1628}15. συμφυὲς εἶναι 
μᾶλλον τες μηρός πεῶ26. 888 "17. ξηραίνεται ἢ ὅσα ὕδωρ ἔχει 10 
εἴτ᾽ ἐπακτὸν εἴτε συμφυές μὸδ. 88211. ἀκοὴ συμφυὴς 

ἀήρ (ἀκοὴ συμφυὴς ἀέρι ΒΙ) ψΨβ8. 42054, 13: καθαρώς- 
τερον ὃ τὴ Μυχὴ συμφυές πν]. 481 517. κρεῖττον ᾧ μὴ 

πρόσεστι τὸ παθητικὸν ἢ ᾧ συμφυές Πγ 15. 1280 518. 
ἀνελευθερία, συμφνέστερον τοῖς ἀνθρώποις τῆς ἀσωτίας Ηὸ 8. 
1121 "14. --- συμφυὴς μάλιστα γίνεται τῷ φθόγγῳ ὁ 
ἀπὸ τῆς ὑπάτης ἦχος διὰ τὸ σύμφωνος εἶναι πιθῶ4. 919 

016. --- συμφυὲς ἕκαστον αὶ ἕν ὃν ἀπαθές Γα 9. 8211. 
οὗ Φθά. 255512. πιγ2. 901 081. λε!. 964 Ῥ24. --- συμ- 
φυῶς. ὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα σῶμα τε ᾧ ψυχὴ συμ- 90 
φνυὼῶς φΙ1. 808 510. 

συμφυλάττειν. ὥμνυον οἱ θεσμοθέται συμφυλάξειν τὸς νό- 
μὺς 814. 1540}1. 

σύμφυλος (εἴ συγγενής). αἵ τε μέλιτται. ΚῊ τὰ σύμφυλα 
ζῷα ταύταις Ζμὸθ. 682}10. --- κεραυνοὶ αὶ τάλλα ἃ δὲ 25 
τύτοὶς ἐστὶ σύμ υλα κά. 894 3519. 

συμφυσᾶν. ἐκ τύτυ (τῇ λεπτομερεστάτυ) συντιθεμένυ φασὶ 
γίγνεσθαι τάλλα καθάπερ ἂν εἰ συμφυσωμένα ψήγματος 
Ὁγ5. 8045321. 

σύμφυσις, ἀϊθι ἀφή, φύσει ἕν ῷεϑ. 221 388. Μχ12. 1069 30 
412. δ4.1014 "22, ζ16. 1040 515. σύμφυσις δέ (ἐστιν), 
ὅταν ᾿ ἄμφω ἐνεργείᾳ ἕν γένωνται Φὸ δ. 218 39. σύμφυσις 
ὀστῶν πυκνή Ζιε15. β41 510. Υ11. 618 "8 (οἴ ἡ σύμφυσις 
ἕνωσις ὀστῶν φυσι σική, ααίθη Π| 184. 188). (ἀνάγκη τὰ κέ- 
ρατα) μηδὲ τὴν σύμφυσιν ἔχειν πυκνὴν σκληρὰν ἢ 85 

« 
δύσφορον ακ802 326. ὁ ἐλέψας ἔντερον ἔχει συμφύσεις 
ἔχον" (6 ἀμ ]]οο ανίαπι) εἰς τὸ ἔντερον ἡ σύμφυσις γί- 
νεται Ζιβι1. 601 "85. Ζμὸ 12. 698 25. σύμφυσις, ἀϊΐϑὲ 
παραφύτεις πολυτοκία τέρατα Ζγδά. 1184 (οὗ Αὐδ δὰ 
Β1] εὐ 511818, 806, 896). 

συ μφυτικός ς. τῷ ἐναίμα (6 ταθ ἀἰοαπιθηὶ βαρρτϊπιθηξῖα 88}- 
δαΐπθπι) ἀρετὴ τὸ ξηραντικὸν εἶναι ὼ συμφυτικόν παϑ88. 

868 514. 
᾿ ς , Ν ν “ » “ Ἕ 

σύμφυτον. ἡ χλωρις τὴν νεοττιὰν ποιεῖται ἐκ τῇ συμφύτυ 
Ζιι18. 6161 Δυθ. 

σν ἦμφυτος. 1. οἵ συμφύεσθαι. περὶ αὐτὸ (τὸ Ἑυλοφόρον 
σχωλ ἥκιον) καάρφη, ὥστε δοκεῖν προσέχεσθαι βαδίζοντι" 
ταῦτα δὲ σύμφυτα τῷ χιτῶνί ἐστιν Ζιε88. δ51 518. ἡ 
ἀλγηδων διάστασις τῶν συμφύτων μερῶν μετὰ βίας τζό. 
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146 "2, 18. -- 2. σύμφυτος, ἰπδῖταβ Γ πδίαγϑ, ΟΡΡ ἐπα- δ0 
κτός, ἐπίχτητος. ὑστερογενής δἷπ). δ μόνον τὼ σύμφυτα 
προσεοικότες γίνονται τοῖς γονεῦσιν οἱ παῖδες, ἀλλὰ αὶ τὰ 
ἐπίκτητα Ζγα]τ. 121 029. σύμφυτον ὕδωρ ἐν γάλακτι, 
Ξγ συμφυές. ὉΡΡ ἐπακτὸν μὸ δ. 882512. ὑγρὰ σύμφυτα 

σύμψηφος 

φυτον θερμόν, ἡ σύμφυτος θερμότης υϑ. 458 321. Ζγει. 

1841. παϑ. 860 384. πνεῦμα σύμφυτον Ζμβ16. 659}11. 
γό. 6609 81. Ζγβ6. 144 "8. Ζκ10. 708 810. πνϑ. 482 58, 

τὰ σύμφυτα τοῖς ζῴοις ὑγρα Ζμβ1. 688 "9. ᾿ ζωὴ κι- 
νησις γένας θρεπτῷ σύμφυτος παρακολυθῦσα (όρες Διονυ- 
σίν) τζιο. 148 528. σύμφυτος δύναμις κριτική, ἣν καλῶσιν 
αἴσθησιν Αδ19. 99 585. αἴσθησις σύμφυτος ψαϑ. 406}80. 
Ζιθ12. 5ὅ96 "24. ηεγ2.1280}"18. ἐπιστήμη σύμφυτος ΜΑ9. 
998... τὸ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοὶς ἀνθρώποις, ἐχ παίδων 
ἐστίν ποά. 1448 "δ. -- ἡ τροφὴ αὶ αὔξησις" τῷ συμῴυτε 
πνῶ. 482 838, 22. αἱ θήλειαι ἑνός τινος στερισηκόμεναι. τῶν 

συμφύτων ΖΥΥ2. 1588 411. ὁρῶμεν ἀεί τι κινύμενον ἐν τῷ 

ζῴῳ τῶν συμφύτων Φθ2. 258 312. 
συμφωνεῖν, Ρτορτίθ πιθ28. 919 "2, δ. ---- τηϑίδΔρἢ, ὅκ ἀὲ ὶ 

ὄρεξις ἢ ὁ λόγος συμφωνεῖ ηεβ8. 1224 "525. δέον ἐπὶ τό- 
των συμφωνεῖν Ηβ71. 1101 482. διαφωνεῖν ἀλλήλοις καὶ ἣ συμ- 
φωνεῖν Πη18. 1881 580. οἱ πλέσιοι συμφωνᾶσι τοῖς πένησι 
ἷπι Πδ12. 1297 31. γ18. 1284 014. συμφωνεῖν τῷ λόγῳ, 
τοῖς λόγοις Ηγ18. 1119 Β16, χϑ. 1119 217. πρὸς ἄλληλα 
συμφωνεῖν τὴν ἀρίστην συμφωνίαν Πη15. 1884 "10. οἵ 
ἡμβ71. 120012. ψυχὴ συμφωνῶσα κατὰ πάντα τὰ μέρη 
αρ8. 1281 528. -- τῶτο ὅτι ἐκ ἀσφαλές ἐστι σνμφωνῦσιν 

(πο οτθ Ρϑτβίθθηθ) θ101. 888 "84. 
συμφωνία πᾶσα ἐν φθόγγοις τὸ 8. 128 381. ζ2. 189 081. 

ἀἰδὲ ὁμοφωνία Πβδ. 1268 "85. συμφωνία ὀξέος ᾧ βαρέος 
μῖξις τοιαδί Μη2. 1043 410. αι. 441 08. ΨΎΣ. 420 θρ, ἢ 
συμφωνία κρᾶσίς ἐστι λόγον ἐχόντων ἐναντίων πρὸς ἄλληλα 
πιθ88. 931 52. 41. 921 "8. ἐν ἀριθμοῖς εὐλογίστοις ὀλίγαι 
συμφωνίαι αι8. 440 32, 489 581-88. ἡ συμφωνία λόγος, 
λύγος ἀριθμῶν ἐν ὀξεῖ ἡ βαρεῖ ΨΎ. 426321, 29. ΜΑΘϑ. 
991 514. νϑ. 1092 "14. οἱ τῶν συμφωνιῶν λόγοι ((ὰ 8ϊ4ε- 
τἴθυ, Ῥγι) Οβϑ. 390 "22. ἡ διὰ πασῶν καλλίστη συμ- 
φωνία πιθ8δ. 920 327. ἡ διὰ πασῶν συμφωνία κα ἄδεται μόνη 
πιθι8. 918 Ρ40 Βοϑθδβθη. ἐν τῇ διὰ πασῶν ἡ αὐτὴ ᾿ σύμ- 
φωνος τῇ συμφωνίᾳ πιθ11. 918 085. ταῖς συμφωνίαις χαί- 
σι πάντες πιθ88. 920 "29, 921 42. ἡ συμφωνία ὑκ ἔχει 

ἥθος πιϑδ1. 919 084. πῶς λνεται ἡ ἡ συμφωνία ψβι2. 434 
481. ὅχ ἅμα ἀφικνῦνται (οἱ ἐν ταῖς συμφωνίαις φθόγγοι), 
φαίνονται δέ αἱἵ. 448320. οὗ ἀακ804 52. τὸ συγχεῖσθαι 
τὰς φωνὰς ἐπὶ τῶν συμφωνιῶν φανερόν ἐστι ακ80} "20. 
- τὸ ἐνζ συμφωνίας φασὶν εἶναι Μνθ. 1098 350. --- ἡ 
σωφροσύνη συμφωνία, τὸϑ. 128 "84. ζ2. 189 "84. συμ- 
φωνεῖν πρὸς ἄλληλα τὴν καλλίστην συμφωνίαν Πη15. 1884 
}10. 

4 συ ἤμφωνος.͵ ἥδιον τὸ ἀντίφωνον τῷ συμφώνυ, τὸ σύμφωνον 
τῷ ὁμοφώνε πιθ1θ. 918}80. 89. 921 57. τὸ ἀντίφωνον 
σύμφωνον ἐστι διὰ πασῶν πιθ89. 921 58. οὗ 24. 919 "17. 
ἐν τὴ διὰ πασῶν ἡ αὐτὴ ἡ σύμφωνος τὴ συμφωνίᾳ πιθ11. 
918085. σύμφωνοι ψόφοι Οβϑ. 290 δ18. --- φέρεσθαι 
συμφωνυς φοράς (ΡΙ40) ψαϑ. 406 "81. ἀποφαίνεσθαι. συμ- 
φωνυς λόγυς Οβι. 284 "4. τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται 
ἢ ἐκ τύτων ἀποτελεῖ τὸ σύμφωνον κῦ. 3968. --- συμ- 
φωνον ἔσται, ἴᾳ συμβήσεται, λόγον ἔ ἔχει φται. 816524,36. 

συμψανειν. ταὰ δὲ (ῳὰ δίδυμα) ἐκ ἔχει. ταύτην τὴν ὁιά- 
τοῖς ζῴοις, ϑΡΡ ὑστερογενῆ (γάλα, γονή) Ζιγ20. 521 17, δ φυσιν, ἀλλὰ συμψαύυσιν Ζιζ3. 562527. τὰς ὁσίας (Ῥ ιμοοτ) 
ὑγρότης σύμφυτος, ΟΡΡ ἐπακτός Ζγγ 1. 150 38. θερμὸν 
σύμφυτον. ορΡ ἐπίκτητον πε21. 888 Ἀ7. πνεῦμα σύμφνυ- 
τὸν, Ορρ θύραθεν Ζμγθ. 6691, 668 »8δ, ορρ τὸ ἐμπνεό- 
μενον υ2. 450 312, 17. ὄργανον σύμφυτον, ὉΡΡ ἀφαιρετόν 

περιπλέκεσθαι περιπλοκὴν τοιαύτην, ἢ συμψαύειν αὐτὰ καὶ 
πλησίον ἀλλήλων εἶναι ποιεῖ ῇ 302. 1561421. 

σύμψαυσις. σύγκειται (ὅτος ὁ τόπος τῇ στόματος) ἐκ τῆς 
συμψαύσεως τῶν βραγχίων Ζμβιτ. 660}24. 

ηεη9. 1241}22. σημεῖα σύμφυτα, ορρ ἐπίκτητα ποι6. ὁ σύμψηφος. ὁ λόγος ὕστερος ἐπιγινόμενος ᾧ σύμψηφος ὧν 
1464 582. σύμφυτος θερμότης φυσική ζ4. 469 "7. τὸ σύμ- τοῖς παθεσι ἡμβ1. 1206 }28. 6. 1208 Ρ21. 
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συν. ταν ββίπυσμμι 6886 δρῃᾷ Ατ ργϑθροβιἰοπὶβ σὺν ἀβυτὰ οὐ συνάγειν τὰ παρ᾽ ἑκατέροις Πδ18. 1291 289. εἴ τις 
ΡΙΟΡΟ υδῖν!β οἷυβ ἰθὺ υϑαγρασὶ ῥγθθρ μετά ΟὈΒογναΥς συνάγοι τὺς τόπυς εἰς ἕν ΠγΎ9. 1280}18, συνακτέον τα 
Ἐμοκοη 1129. ἡ μὲν ὕτως ἐστὶν ὠσία σὺν τὴ ὕλη συνει- τῶν ἰδίων ἱερῶν εἰς ὀλίγα ᾧὶ κοινά Πζ4. 1819 524. τῷ 
λημμένος ὁ λόγος Μζ15. 1089 "21 (οἴ συνειλημμένον μετὰ συνῆχθαι (1π ῥἱοὕατῖθ Ῥυ]ΟΒτῖ8) τοὶ διεσπαρμένα χωρὶς εἰς 
τῆς ὕλης ΜΕῚ. 102588). ὁ σὺν τῷ αἰτίῳ λόγος ὅτος ς ἕν ΠΎ11. 128118. συναγει (Επιρο4) τὰ τέτταρα στοιχεῖα 
Μη4. 1044515 (οἴ ἐὰν μὴ μετὰ τὴς αἰτίας ἤ ὁ λόγος εἰς τὰ δύο Τβ8. 380}20. συναγαγεῖν (αὐτὰ) πρὸς τὰς 
ν12). σὺν τὴ ὕλη οἱ λόγοι αὐτῶν Μιϑ. 1058 Ν171. (ο λόγος εἰρημένας αἰτίας ΜΑδ. 986 "δ. πρὸς τέτταρα στοιχεῖα πέντ᾽ 
μετὰ τῆς ὕλης ζ11. 1081 321 41). φερόμενα σὺν ψόφῳ ἔσας τὰς αἰσθήσεις συνάγειν αἱ. 481 321. οἵ Ζγβθ. 145 
πολλῷ μα1. 848524. αἱ καμπαὶ τέτταρες, ἢ ὃνο συν 482. ἄμφω εἰς ταὐτὸ συνακτέον ἡεη2. 1286 "86. ὶ εἰκα- 
τοῖς πτερυγίοις Ζια 5. 490 382. πόδας οἱ μὲν κάραβοι ἐφ᾽ ᾿᾽'ὸ ζυσι δὲ ὕτως, οἷον πιθήκῳ αὐλητήν, λύχνῳ ψακαζομένῳ 
ἑκάτερα ἔχωσι πέντε σὺν ταῖς ἐσχάταις χηλαῖς" ὁμοίως ὁὲ μύωπα: ἄμφω γὰρ συνάγεται ῬΎΙ1. 1418.34 (Ὁ). --- 
ὃ οἱ καρκίνοι δέκα τὰς πάντας σὺν ταῖς χηλαὶς Ζιὸ 2. 62 ὅ συλλογίζεσθαι ἢ συνάγειν (ταιἰοοΐπαπάο οΟ]]ΐσαγθ, θοποὶα- 
15, 17. ἑξαποδα τὰ τοιαῦτα πάντ᾽ ἐστὶ σὺν τοῖς ἀλτικοὶς ἄδγα, ἀθιμοηβῦγαγθ) Ραξ. 185158. Μη1. 104238. συναγα- 
μαρίοις Ζμὸ 6. 688 "8 (οῇ τέτταρσι σημείοις κινήσονται μετὼ γεῖν τὴν αἰτίαν Ζγδ 1. 164 528. συνάγειν ἐξ ἀναγκαίων, ἐξ 
τῶν πτερύγων Ζμδι2. 698 "15).. ---- οἰΐδαι ἴῃ ᾿Ι τῖ8 ρβθυὰ- 16 εἰκότων, ἐνθύμημα συνηγμένον ἔκ τινος Ῥβ22. 1395 ΡΩ5, 
ΘΡΙ σταρμίθ τᾶσο ρύϑθρ συν ἰορίδαγ. σὺν κόσμῳ κθ. 398 18968.32, 27, 28. 25. 1402 15. συνάγειν ἀδύνατα, ψεῦδος 
υ28. σὺν πολλῷ βρόμῳ θ180. 848 57. ἔχειν εὐωδίαν σὺν τι24. 11921, 2. ΟὙἹ. 299}12. ΜΑΘ. 99118. μὅ. 
αὐτὴ πιβ8. 906}28. σαι τὴν παραμέσην σὺν ψιλὴ τὴ 1079 Ρ22. οὔνθ. 109851, 25. συνγειν εἰς τὰ ὅτως ἄδοξα 
μέση πιθ13. 918 388. ἀποδώσειν σὺν τόκῳ οβ1851 11. τ|12. 118 527. συνάγειν ἐπί τινος τι 3. 118 438. συνακτέον 
ἐξέρχεται ἀναθυμίασις σὺν ὑγρότητι φτβὅ. 826 526. --- ὃ ὅτι α ἱπὰ Ρα15. 1317)}6. συνάγειν υἷς α ζαπ 4060] Πβ12. 
οὗ Ευοκοη 1 29, 80. 1214 525. 

συναγανάκτησις. περὶ τὴν ὠόῖνα δεινὴ ἡ τὰ ἄρρενος θερα- συναγείρειν. τὸ θερμὸν ἡμῶν ἐν τῷ θέρει διέσπαρται, ἐν δὲ 
πεία ὦ συναγανάκτησις Ζιι1. 612 "88. τῷ φθίνοντι καιρῷ συναγείρεται πάλιν ἢ 222. 1518 "82. 

συνάγειν. διωρυξι συνάγειν τὸ ὕδωρ, ἡ θάλαττα εἰς μικρν συναγελάζειν. τῶν ἰχθύων οἱ μὲν συναγελαζονται μετ᾽ 
συναΐγεται, συνάγειν ᾧ ἀντιπερισταίναι τὸ θερμόν μα18. 850 35 ἀλλύλων ᾧ φίλοι εἰσίν Ζιιῶ. 610 Ρ1, 3, 11. ἰχθύες συναγε- 
41. β1. 35451. δδ. 3829. συνῆκται αὐτῶν τὸ ὄπισθεν λαζόμενοι 5.291. 1528 088. 297. 1529 "6. 818. 1582 δὅ. 
πρὸς τὸ ἔμπροσθεν" ἥ φύσις ἅπαντα συνήγαγεν εἰς ἕν β'πι συναγελαστικοὶ ἰχθύες 802. 1629 Ρ42. 
Ζμὸϑ9. 684}14. γὙ1. 602328. β16. 669 28. 10. 6619. συνα γοραάζειν. συνηγόρασαν τὸν σῖτον πάντα οβ1841}». 
Ζγαιδ5. 12019. συνάγειν τὰ βλέφαρα, τὼ ὄμματα πλαῖ. συναγορεύειν τὴ συμμαχίᾳ, τῷ νόμῳ ρ8. 1424 585,18 
968 .521. 8. 9ῦ8.338. 15. 968 0836. 16. 989 358. συνάγειν, 8 (ορρ διακωλύειν 1425 31). 
ΟΡΡ διοίγειν: συνάγεται ἢ διοίγεται ὁ φάρυγξ εἰπι Ζμγϑδ. συναγρίς (Υ] συναγρις). τέτταρα ἐφ᾽ ἑκάτερα ὡπλᾶ ἔχει 
664"25. Ζιβ12. 504 "6. ε16. 548 380, 81. δύναται τὰ βράγχια" χολὴ πρὸς τοῖς ἐντέροις Ζιβ18. 505 315. 16. 506 
μόρια κινεῖν ὑδ᾽ αἴρειν ὶ συνάγειν αν11. 419 318. ὁ ὄφις Ῥ10 (θγπδρτὶβ νϑῦβ ὙΒοιαδθ, β δ ρ. ἀθπίοχ αδζαθ. βυηδ- 
(ἡ φωκη) συνάγει ἑαυτὸν ᾧ συστέλλει Ζιθά. 594 "19. ζ12. δτὶθ ΟἹ 789. ϑραγὺβ ἀθηίοχ Καὶ 471, Οὗγ. μοάϊβ συνακρίδα 
5671 48. συνάγει τὰ περὶ τὰ πλευρά Ζιβ11. 508 "25. συνά- 8ει 1ᾳ Πθηΐοχ γαϊρατίβ οὗ Ε' 88. 44. ΑΖΙ1140, 67. ἀ6Γ ποι 
ων ἑαυτὸν ἐκθλίβει τὸ πνεῦμα ἀκ800 386,6. ἡ φιλότης Ροΐοβϑὺ 8:. ΚαΖι 78, 18. οἵ ὙΝοσιθδθη Ατοδίν 1840 1 
(Επηρβ4) συνάγει, εἰς ἕν συνάγει, τὸ νεῖκος" διακρίνει Φθ1. 881.) 

᾿ῶ 582 Δ21. Γα]. 81556. Μβά. 1000}11. τὸ σπέρμα τὸ τὸ συναγωγὴ ὶ διαστολὴ τῆς αὐτῆς ὕλης Φδϑ. 211}15. ἡ 
ἄρρενος συνάγον ᾧ δημιυργῶν τὴν ὕλην τὴν ἐν τῷ θήλει τῶν ὀφθαλμῶν συναγωγή πὸ. 818}}10. ἡ συναγωγὴ τῶν 

ν , 

Ζγδ4. 11121. συνάγειν τὰ συϊματα, ψυχρὸν τὸ συναΐγον40 βραγχίων, τῆς ἐπιγλωττίδος Ζμδ.18. 696}10. γ8. 665 38. 
ἢ συγκρῖνον (πηγνύον, συμπηγνύον) ψα2. 404.410, 15. Γ2. τὸ ἐκπνεῦσαι συναγωγὴ τόπα πλὸβ. 964 422. εἐκ ἔπεστι 
829 Ρ29. ανά. 412 384. ἡ κύκλν περιφέρεια, τὸ κοῖλον πῶμα τὴ ἀρτηρίᾳ, ἀλλὰ τῇ συναγωγὴ τὸ αὐτὸ ποιῶσιν 

᾽ Ρ ᾿ , , θ ν , »» ᾿ «- - , Ψ ν δε ν Α Ρ̓ 

συνοζγεται δϑ9. 211}12. διὸ τὸ συναγεσθαι τας γραμμας, αν11. 41691. ,Ἷ τῶν κιονων συναγωγή ἢ πρὸς τὸ ἔδαφος 

Βγα διὰ τὸ ὀξυτέραν γίνεσθαι τὴν γωνίαν μχ28. 8δ8 "18, ἔστι γὰρ ταύτη στενώτατον 868. 884 "88. --- αἱ συνα- 
17. εἰς ὀξυ συνηγμένα παϑά. 808 524, ὦμοι πρὸς τὸ στῆθος 456 γωγαὶ πάντων τῶν τρόπων, ΕΥ̓͂ συνδυασμός ΠΖῚ. 1318 
συνηγμένοι φΦ6. 810529. ἡ κύκλῳ φορὰ τῷ μήκει συν- "40, 1817.58, --- τῶν νόμων ᾧὶ τῶν πολιτειῶν αἱ συναγω-- 
ηγμένη Οβ6. 288 "26. --- τὰ κακα,, τὸ κοινῇ συμφέρον, γαί, Ηκ10.1181 57. --- ὁ ἔλεγχος συναγωγὴ τῶν ἐναντίων 
ὃ κοινὸς φόβος συνάγει τὶς ἀνθρώπυς Ῥαθ. 1862 "88. Πγδ. ἐστίν Ῥγϑ. 1410.322. οὗἩ β28. 1400 026. 
1278 22, εδ. 1804 "28. ὁιὰ τὸ συναγαγεῖν ἐγίγνοντο βα- συναγωνίζεσθαι. τὸν χορὸν δεῖ μόριον εἶναι τῇ ὅλυ ἢ σὰν- 
σιλεῖς Πγ14. 1285}7. συνάγειν τὴν βυλήν, τὸν δῆμον 80 αγωνίζεσθαι, μὴ ὥσπερ [παρ᾽ Εὐριπίδη ἀλλ᾽ ὥσπερ [παρὰ] 
ξ.394. 1548}9. 395. 1548}81. 3897.1544515. τὰς θηλείας Σοφοκλεῖ πο18. 1450 326. : 
περιβοίλλονται συνάγοντες Ζιεῦ. ὅ41 521. --- συνάγειν τὰς συνάδειν. μία ἐκ πάντων ἁρμονία συναδόντων κθ. 899 512. 
εἰσφορας ᾧ τὰς λειτυργίας ΠΕῚ1. 1814}16. ἁ ὑπολαμ- συνάδειν τινί πιθ40. 921 486. πτ συνᾷδον ᾿ὸ διᾷδον (Η6γα- 
βανομεν ἀξιόλογα εἶναι, συναγηόχαμεν οβι846 325. συν- οἷν ἔν 46) κῦ. 896 "21. ---- συνῴδειν τοῖς ἔργοις, τῷ λόγῳ 
αγαγων τὲς εὐδοκιμᾶῶντας τῶν νόμων, θεωρῆσαι ἐκ τῶν δ6 δβἰπι Ηκϑ. 1179 321 (6γὰ συμφωνεῖν 816, ορρ διαφωνεῖν 
συνηγμένων πολιτειῶν Ηκ10. 1181516,}17. πάντα σχεδὸν 422). 10. 1181 521. α8. 1098 020. τῷ ἀληθεῖ πάντα συν- 
εὕρηται, ἀλλ᾽ ἀ συνῆκται Πβ6. 1264."4, συνάγειν τῶν ἄδει τὰ ὑπάρχοντα, ορρ διαφωνεῖν ἨαΒ. 1098 "11. 

παραδειγμάτων ὅ τι πλεῖστα δἷτι ρϑ. 1429 "85. 8. 142651. συναθροίζειν. πορφύραι συναθροιζόμεναι εἰς ταὐτό Ζιε18. 
31. 1445511. 8. 1428 024. συνάγειν ἀρχάς τινας, ορρ χω- 64618. πάντες συναθροιζόμενοι, ορρ καθ᾽ ἕνα Μαὶ. 998 
ρίζειν, ποίας ἀρχὰς ἁρμόττει συνάγειν εἰς ὀλίγυς, εἰς μίαν 80 58. .---- τὰ ἀπὸ τῶν προσόδων γινόμενα συναθροίζοντας 
ἀρχήν Πὸ15. 1299 1,18. ζ 1, 1811380. 8. 1821}11. ἀθρόα χρὴ διανέμειν τοῖς ἀπέροις Πζ δ. 1820 "37. πολὺ 

νυ. ΥΥΥΥ 



122 συναΐθροισις 

συναθροιζόμενον τὸ θερμόν ζ5. 469 080. ὅσαις γυναιξὶ συνα- 
θροίζεται ἰκμὰς τοσαύτη Ζιη2. 583 "18. προέρχεται τὸ 
σπέρμα συναθροισθέν Ζγαδ. Τ11 25. ἐφ᾽ ἕνα τόπον συνα- 
θροι ὄμενον τὸ βάρος πειῖ. 881 580. 

συνάθροισις. ἡ τῶν καταμηνίων ἔκκρισις συνάθροισις, Ζγβ 
4. 189}10. 

συναιρεῖν. πρὸς ὃς (δικαστὰς) τὸ φιλεῖν ἤδη καὶ Χ τὸ μισεῖν ὼ 

τὸ ἴδιον συμφέρον. συνήρηται πολλάκις, ὥστε μηκέτι δύνα- 
σθαι θεωρεῖν ἱ ἱκανῶς τὸ ἀληθές Ῥα:. 1854}9. -- αὶ ταὐτὸ 
(σημαίνει) ὰ (διηρημένον Χ) συνηρημένον τιϑ1. 181 588 (ᾧὼ 
διηρημένως ὃ συνημμένως ΑἸοχ 8680] 819 55). 

συναίρειν. ὁ νότος τοιῶτός ἐστιν οἷος νεφέλας ἃ ὕδωρ πολὺ 
συναίρειν πκχΞά4θ. 945 389. συναίρη ν}] Ζγα18. 1725 "12, 
συναπίῃ ΒΚ. 

συναισθάνεσθαι τὸ ἀγαθῦ, τῇ φίλν ὅτι ἔστιν Ηιϑ. 1170 
μά, 10. τα ἔντομα ὄντα πόρρω συναισθάνεται (ἔντομα ἀπο- 
ζώτων πόρρωϑεν αἰσθάνεται οἱ ΡΙΚκ Δ0}) Ζιδ8. 584 018. τῆς 
ἀκοῆς αὶ δυναμένης συναισθάνεσθαι τὰς διαλείψεις ακ 808 
886. συναισθάνεσθαι υἷς πλείστοις (πλείστος οοὐά οἵ ΒΚ) 
ηεη12. 1346 "22, τὸ συζὴν τὸ συναισθάνεσθαι αὶ τὸ συγ- 
γνωρίζειν ἐστίν ἡεη13. 1244 Ῥ2ὅ. 

συναίσθησις Ἴ6η1. 1245 "24. 
συναίτιο ς- συναίτιοί πως ΗΥΎ7. 1114528. συναιτία τῇ μορφὴ 

ῷα9. 192 418. συναίτιον αἰ4. 441 "29. συναίτιόν πως, ἀἰδὲ 
ἁπλῶς αἴτιον ψβά. 416514. συναίτιον πάθυς τινός, ἀϊδὲ 
αἴτιον Ζγεϑ. 182 226, 188 Β21, 18. οἔΖικ!. 684517. ἀναγ- 
καῖον λέγεται, ὃ ἄνευ ὑκ ἐνδέχεται ζὴν ὡς συναιτίν Μὸδὅ. 
1015.821 ΒΖ. 

συνακμάζειν. Λυκῦργον ᾿Ιφίτῳ συνακμάσαι ἢ 490. 1888 
41ὅ. 

συνακολυθεῖν. τὸν βασιλέα ὃν κατέλιπον, ἐὰν συνακολυθήση, 
διαφθείρυσιν (αἱ μέλιτται Ζιι40. 625 328. ἐὰν ἀποφεύγη, 
συνακολυθῶσιν εἰς βυθόν Ζιι48. 681 325. --- συνακολυθεῖν 
ἀεὶ ταῦτ᾽ ἀλλήλοις, 5γῃ ἅμα συμβαίνειν Ζγδι. 1604024, 
42. ὡπλᾶ τῶν χρωμάτων ἐστὶν ὅσα τοῖς στοιχείοις συνα- 
κολυθεῖ" χυλεὲς διαφόρως συμβαίνει τοῖς ἄνθεσι ἡ τοῖς καρ- 
ποῖς συνακολυθεὶν χἹ. 1911, 10. ὅ. 196 "22. ὅταν συνακο- 
λυθήση πολλὴ ἔκκρισις μΎ1. 3710 ὅ10. --- συνακολυϑθεῖν ταῖς 
τύχαις Ἠα11. 1100 "6. --- μὲ εἰμῶν τότ συνηκολυθήκασι (αι 
τύτῳ τῷ λόγῳ, ταύτη τὴ 
Φαῦ. 188.}28. --- Ἰορίοθ (εἶ ἀκολυθεῖν Ρ2θ525, ἕπεσθαι 
Ῥ266 261), συνακολυθεῖ τῷ Ὑ τὸ α Αα46. 82 Ῥ11, συνα- 
κολυθῦσιν αἱ ἀρχαί Μμϑ. 1086 516. 

συνακόλυθος. ὅταν ὁ αὐτὸς σύνδεσμος συνακόλαϑος ἢ ἡ ρ20. 
1485 "2 ΟἹ ἀκολυθῶν 489). 

συνακύειν. ἄλογον ἐδόκει τὸ μὴ συνακύειν ἡμᾶ 
ταύτης Ὁβ9. 429024. 

συναλγεῖν (γπ συνάχθεσθαι. δοαΐ συγχαίρειν, συνήδεσθαι, 
συζὴν) τῷ φίλῳ, ἑαυτῷ, ἀλγῆντι εἶπι Ηι4. 1166 37, 27, 

ἃς τῆς φωνῆς 
46 

΄ 

συνανάχορευειν 

γινομένν ὦ βορβόρυ περὶ αὐτὸ συναλισθέντος ΖΎΥ11. 163 
488, 

συνάλλαγ μα. ἐν συναλλάγμασι ὼ χρείαις ὼ πράξεσι παν- 
τοίαις Ηκβ8. 1118.512. συναλλάγματα ἑκύσια ἀκύσια, λα- 
θραὶα βίαια Ηεδ. 1181 "2- 9. Ῥα15. 1816 12. ηεη10.1248 
410. εἶδος δικαιοσύνης τὸ ἐν τοῖς συναλλάγμιασι διορθωτικόν 
Ἠε5. 118] 1, 7. 1131}25. ἡ περὶ τὰ συναλλάγματα 

πραγματεία Ῥαϊ. 1884 "25. πράττειν τὰ ἐν τοῖς συναλ- 
λαάγμασι Ηβ1. 1103 514. ἐν τοῖς συναλλάγμασι περὶ τὸ 
γενέσθαι ἀμφισβητῦντες ΗΕ10. 118ὅ 029. συναλλάγματα 
ἴδια, ἔχοντα μέγεθος, μικρά Πὸ16.1800}238, 82. ζ2.1811 
Ρ28. συναλλαγμάτων ἀναγραφαί Πζβ8. 1822 84. 

συναλλάττειν ἡ παρακαταθήκας ἀποδιδόναι ἨκβΒ. 1178}11. 
συναλλάττειν, ὉΡΡ διαλύεσθαι ΗΘθ158. 1162 525, 88. δὲ 
στέργειν τὸς κατὰ πίστιν συναλλαξαντας ΗΘθ15. 1162 580. 
συναλλαττυσιν ὡς ἀγαθοί ἼΕη10. 1248511. συναλλαάττυτιν 
ἢ κατὰ προαίρεσιν ἢ ἀκυσίως ρ89. 1446 588. 

συναλλοιῶν. ἡ τῆς ,ψυχῆς ἕξις ἀλλοινμένη συναλλοιοὶ τὴν 
τὸ συίματος μορφήν φ4. 808 δ12. 

20 σύνα μα. (τὰ δένδρα) προάγυσι τὺς καρπὸς πρὸ τῶν φύλλων 
ἢ σύναμα ταῖς φύλλοις ἢ ΠῚ μετὰ τὰ φύλλα φτβι. 827.58. 

σύναμμα. εἰ μέλλει ἰ ἰσχυρῶς ὥσπερ σύναμμα ἰσχυρὸν συν- 
δεῖν Ζμδιο. 687 18. τις ὄρχεις εἶναι σύναμμα πολλῶν 
ἀρχῶν Ζγεῖ. 188 210. 

45 συναμπρεύειν. ἡαίονος, ἀφειμένος ἤδη διὰ τὸ γῆρας συναμ- 
πρεύων παραπορευόμενος παρώξυνε τὰ ζεύγη Ζιζ 34. 
511 081. 

συναμφότεροι. χρημάτων ἣ τιμὴς ἣ συναμφοτέρων͵ 81π| 

Πβτ. 1266 587. αιϑ. 440 "8. ρ16. 1481 085. συναμφότερα 
τὰ ἄκρα: Πὸ12. 1296}89. τὸ συναμφότερον ( 6 ὑσία εἱ 
ποσόν), οἷον ποσὴ σαρξ Γαδ. 822.321. τὸ συναμφότερον ὶ 
συμπεπλεγμένον (6χ ἀυαθαθ ρῥτοροβίοπῖ θα 8 οοηίγατ!8) 
Μκό. 1062 Μ. 

συνάμφυ. ὅροι τῷ “συνάμφω ( 6 τὸ εἴδως Ἂ τὴς ἐμὴ 

8.5 Μη2.1048 322. εἰ ἑκάτερον ἀληθές, ὁ δεῖ ᾧὶ τὸ συνάμφω 
(ἀ 86 δοπίυποίαμη 6Χχ αἰγααὰα πούϊομθ ργϑθαϊσδίατα) ἀληθενειν 
Ε11. 2081. 

συναναβαίνειν. τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ βαρύ ἐστι ᾧ ὦ συνανα- 
βαίνει τῷ γλυκεῖ φτβ5. 824 514, 

"- 0 

7.2) ἢ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι «0 συναναγκαζει ἡ χρεία Πα8. 1256 7, συνηναγκάσθησαν 
ῬβΊ1. 1388 "2. 

συναναθυμιᾶσθαι. πολὺ ἢ τῷ γεώδυς συναναθυμιᾶται καὶ 
γίνδται καπνός πίβιι. 901 488. 

συναναιρεῖν. ἀρχὴ τὸ συναναιρῶν, Μκιὶ. 1060 31 Β:. συναν- 
αἱρεῖ τὸ γένος ᾧ ἡ διαφορὰ τὸ εἶδος, δγῃὰ πρότερον εἶναι 
τζά. 141}}28. δ. 128"16. ΜΧΊ. 1059 580, 88. συναναιρεῖ 
ἄλληλα τὼ πρός τι ΚΊ.1 "19, 6627, 87, 8584. τῆς ἡδονὴς 
ὅσης τέλωυς ἀναιρεῖται μὲν ἡ ᾿ δικαιοσύνη, συναναιρεῖται δὲ τὴ 

; δικαιοσύνη ἢ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἑκάστη 18. 1488 }9. 
518. 10. 1171 47. 8. ηεηθ. 1240388. ποῃ δαάϊο ἀδεῖνο τὸ συνανακρίνειν. δέκα συνήγοροι, οἵ τινες συνανακρίνυσι τοῖς 

ῬΘΙΒΟΠΔΘ Η͂Ι11. 1171 329, 82, 11. ηεηθ. 1240}9,11.1244 
425. Ῥβ2. 181928. συναλγεῖν τῇ διανοίᾳ πζΊ. 881 216. 
6 ἄδὲ οδυϑαὶὶ συναλγεῖν τοῖς λυπηροῖς, συνήδεσθαι τοῖς ἀγα- 
θοῖς ῬβΑ. 1881 56. : 

λογισταῖς 407. 1540 529. 
συναναλίσκειν. τὸς λεγομένυς ἅλας συναναλῶσαι (οἴ πα- 

ροιμία Ῥ510}8) Ηθ4. 1158 021. --- ρ488 συναναλίσκεσθαι 
ρ8. 142458. 89. 1446 2, 

συναλείφειν. αἰσχρὸν τὸ τἀγαθὰ μὲν ὑ ὑπεραινεῖν τὰ δὲ φαῦλα δὲ σὺ ναναστο μᾶν. τὸ ἔξω πέλαγος πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον 
συναλείφειν Ρβο. 1388 088. τὰ μὲν ἃ ἄνω (τῆς γῆς) συνα- 
ληλίφθαι διὰ τὺς ὄμβρυς ὦ Αναξαγόρας φησίν), ἐπεὶ φύσει 
γε πᾶσαν ὁμοίως εἶναι σομφήν μβι. 866 521. 

συναληθεύειν. τὰς κατὰ διάμετρον ἀντιφάσεις ἐκ ἐνθίχεται 
συναληθεύειν ε10. 19 586. 

συναλίζειν. ἐκβληθέντων κεραμίων εἰς τὴν θάλατταν, χρόνυ 
60 

συνανεστόμωται τὴ »αλυμένη Προποντίδι κ8. 898 "1. 
συνανατιθέναι φορτίον τοῖς βαστάζυσιν, συγκαθαιρεῖν δὲ μή 

192. 1512}11. 
συναναφέρεται ἐν μέρει (ἀὴρ) τῷ ἀναθυμιωμένῳ πυρί μαϑ. 

841 87. 

συναναχορεύει ἐρανὸς πᾶσι τοῖς ἄστροις κἂ. 591 "18. 



συνανείργειν 

συνανείργειν. (σώματα. σχήματα Τροιλοοτ) συνανείργοντα 
τὸ συνάγον ἢ πηγνύον ψαῶ. 404 15 ὙτΑΙῸς. 

συνανέχειν, ἰπίτ. δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας συνανασχόντες δυο 
παρήλιοι διετέλεσαν μέχρι δυσμῶν μγ2. 813 "15. 

συνανθρωπεύεσθαι. ζῷα συνανθρωπευόμενα Ζιε 8. 542 51. 5 
ζ18. δὅ713 26. θ14. 599 521. 

συνανθρωπίζει τῶν ζῴων τινά Ζια!. 488 "8. 
συνανύειν. ὅσης τῆς φορᾶς ἐν μεγάλῳ τόπῳ ᾧ βραδείας, 

ὦ συνανύει ἀφικνυ μένην (ἀφικνα μένη") ἐπὶ τὸ φρονῶν φθ. 
813 "19. 

συναπαΐίρειν, ἱπὲτ. ὅταν ἐντεῦθεν ἀπαίρωσιν, ἡ γλωττὶς συν- 
ἀπαίρει Ζιθ12. 59116. 

συναπαντήσαντος εἰς τὸν τόπον ὄχλω πολλῇ θ66. 884 "6. 
συναπεργάζεσθαι. ἀνάγκη τις συναπεργαζομένυς σχήμασι 
ἢ φωναῖς ἐλεεινοτέρως εἶναι Ῥβϑ. 1886 381. ὅσα δυνατὸν ὸ 
τοῖς σχήμασι συναπεργαζόμενον πο11. 1455 329. ΨᾺ] Ροοὶ 
ΙΠ 42, 80. δεῖ τὶς μύθυς συνιστάναι ἡὶ τὴ λέξει [συν]απ- 
ἐργάζεσθαι ὅτι μάλιστα πρὸ ὀμμάτων τιθέμενον πο11. 
1455 322. ᾿ 

συναπέρχεσθαι. συναπέρχεταί τι μετά τινος, μετὰ τὸ θερμδ 30 
τὸ ὑγρὸν συναπέρχεται συνεξατμίζον αἱ μὸ 6. 88819. πὸ29. 
880 326. συναπέρχεταί τί τινι, τὴ ὀσμὴ αὶ γῆς μόρια πιβ2. 
906581. ἢ ἕτεραι μεμιγμέναι δυνάμεις τύτοις (τοῖς σπέρ- 
μασι) συναπέρχονται Ζγα18. 125 014. τὸ τῆς γονῆς σῶμα, 
ἐν ᾧ συναπέρχεται τὸ σπέρμα τὸ τὴς ψυχικῆς ἀρχῆς Ζγβ 53: 
8. 181 88. 

συναπιέναι. ὅταν συναπίῃ ἄλλα περιττώματα Ζγαι8. 125 
Βχ2, ἢ ἡ λαμβάνονται (οἱ ἀθληταὶ) νόσῳ, ἢ ταχὺ συναπ- 
ἰασιν (1 6 τμοτϊυπίυγ) παϑ8. 862 28. 

1 

συναρτῶν 128. 

617. 68.088. συνάψαι ταῦτα εἰς ταὐτόν Μμϑ9. 1088 48ὅ. 
οἔ θ2. 1046 22. μηθὲν συνάπτοντας πρὸς τὴν τῶν ἀριθμῶν 
φύσιν Μμ4. 1018 "10. --- ρα88. δύο κύκλοι δισσαχὴ συν- 
ἡμμένοι ψαϑ. 406 "82. ἣ συνῆπται τὸ δίθυρον τῶν κυάμων 
Ζγγ2. 152521. διὰ τὸ τὰς πλευρὰς συνάπτεσθαι ἀλλήλαις 
κατὰ τὸν τόπον τῦτον Ζμδτο. 688 328. συναπτόμενον ἢ 
συνεχές Ζμδϑ. 658}18. ἵνα πως συναφθῶσι (τὰ φύλλα 
ὠμφοτέριυων) ᾧτα 6. 821 410, συνῆπται τἀγαθῷ τὸ αὐτῷ 
ἀγαθὸν ἡημβ11. 1230955. ἀρχὴ συνημιμένη, οοηϊ οἰκεία ἡμαὶ. 
1188 Ῥά, --- ἱπίγβῃβ. βθῆϑιι Ἰο08]1, τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω 
συνάπτει αν11. 4718 0834, τρεῖς ῥαφὰς ἄνωθεν συναπτέσας 
Ζιγ1. 516 .39. αἱ γραμμαὶ ἐφ᾽ ἕν σημεῖον συνάπτωσιν μγϑ8. 
818 816. συνάπτειν εἴς τι, πόροι εἰς ἕν συνάπτοντες δΒῖτη 
Ζιβ11. 508518. αἴ. 491 08. Ὑ1. 609 "18, 28. ε8. δ403480. 
Ζμβιο. 656}19. Ζγαϑ. 110 "20. πνδ. 488 ΡῬ26. συνάπτειν 
πρός τι μχϑ. 8458 334, Ζιβ11. 503 318. 17. 507 528. δ. 
58014. Ζγβά. 140 384. 6. 744 32. δ6. 115 819 (β1.1τ4ὅ 
588 ν]). Κα. 4260, 29, 86. συνάπτειν τινί, συνάπτει τῇ 
ἀρχὴ τὸ πέρας 4] ᾧη3. 345 528. θ8. 264 527. μβ5. 88ὲ 
Ρ16. συνάπτειν ἀλλήλοις Οβ14. 29816. Ζιβ17. 507 6. 
Ὑ4.515.518. ακ 8038 "89. αν10. 478}9. ---- τηϑίαρῃ. συν- 
,ὔ , )») αὶ 2) “ “ , “.Ρ ἅπτει ἐν αὐτὴ πανθ᾽ ὅσα τοῖς φίλοις δεῖ ὑπάρχειν Ἠθά. 
1150518, οὗ ὅ. 1157 384. λόγος πρὸς μῦθον συνάπτων 
Ζιζ8ὅ. 580416. τῷ γένει αἱ ἰδέαι συνάπτωσιν Μηϊ. 1042 
416. συνάπτει πρὸς τὴν εἰρημένην ἀμφισβήτησιν 11γ3. 1216 
Δ7, διὰ πλειένων συνάπτειν πρός τι (6 ποξίοπυπι ἱπίθι 88 
γαϊοη6) Αα28. 41519,1. --- συναπτέον τῶτο πρὸς τὺς 
πάλαι λόγως ᾧ93. 2354 416. --- συναπ τος. συναπτας ποιεῖν 
τὰς πράξεις ρ82. 1488}18. 38. 1488 082. 

Ἁ συναποβιάζεσθαι. ἐὰν ᾧ συναποβιάζωνται (τὴν τῆς φωνῆς δο συναπωθεῖται (τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ὑγρὰ) ὑπὸ τῷ ἐν τῷ ᾿ μεταβολὴν) ταῖς ἐπιμελείαις Ζιη1. 581 324. κατέσπασε 
(τὴν τὸ πνεύματος ὁρμὴν) ἢ κατέπνιξε ᾧ συναπεβιάσατο 
πλγϑ. 962 87. 

συναποδημεῖν ΠΕῚ1. 181418. 
συναπόδημος. αἱ τῶν συναποδήμων κοινωνίαι ΠβΌδ. 1268 85 

417. 

συναποθνήσκειν ἡεηθ. 1240}10. οἱ συναποθνήσκειν μέλ- 
λοντες Ρβθ. 18385511. --- συγκαταγηράσκει αὶ συναπο- 
θνήσκει τῶτο τὸ παθος Ζγὸῖ. 115 084. Ζικτ. 6838 318, 86. 

συναποκρινομένων τῶν τοιίτων (περιττωμάτων) ἐν τοῖς 40 
καταμηνίοις Ζιη1. 581 080. 

συναποκτιννύναι τιὶς ἐρωμένους ἡεη12. 1246 828, 
συναπολαύειν. εὐτυχῶντες ζητῶσι τὰς συναπολαυσομένας 

ἡεη12. 1244}18. ἐργάζεται ἢ θηρεύει ἡ θήλεια, ὁ δ᾽ ἄρρην 
συναπολαύει Ζιι89. 628 324. --- αἱ τῶν γνωρίμων στάσεις 45 
συναπολαύειν ποιῦσι τὴν ὅλην πόλιν Πε4. 1808 "82. τὸ 
ἀσύμμετρον ὶ συναπολαύει τῶν μερῶν πε2 2. 888 "16. 

συναπόφασις ἀντικειμένων, αἱ συναποφάσεις Μιδ. 1058 
435. Ρ2 ΒΖ. 

συναποφέρεσθαι. αἱ ὀσμαὶ ἐγγύθεν ἧττον εὐώδεις, ὅτι πλη- 50 
σίον δυναποφέρεται τὸ γεῶδες πιβ9. 901 528. 

συνάπτειν. ὕταιδ, ἔχυσί τι κοινὸν (αἱ ἀρχαὶ) τὸ συνάπτον 
αὐτάς Γ16. 1471 34. συνάψαι μάχην θ107. 840 386. συν- 
ἀπτυσι τὸ πρότερον νῦν τῷ ὕστερον νῦν ᾧ ἕν ποιῶσιν Φδ11. 
21825, συνάψαι τῷ προοιμίῳ τὸν λόγον Ῥγ14. 1414 "26. 56 
ρ832. 1483816. συνάπτειν τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν πο1. 1441 
518. εἴ τι συνάπτει ἣ διαιρεῖ ἡ διάνοια Μεά. 1021 082. 
συνάπτειν τὴν πρώτην ὁμόνοιαν, συνάψειας ὅλα ἢ ὑχὶ ὅλα 
(Β γβοιο ἔν 45) κὅ. 896}11, 20. ἀδυνατα μρδλ δ ποϑ 3. 
1468.521. συνάπτειν τὸς κατηγορίας Αα28. 41.512. συν- 60 
ἀπτειν τὸν συλλογισμὸν πρὸς τὸ ἄκρον Αβ24. 69 418, 19, 

ὕπνῳ γινομένυ πνεύματος πλγΎ15. 988 820. 
Η » , 2 συναραττοντων μεν ανεμὼν παντοίων, πιπτόντων δὲ ἐξ 

ραν κεραυνῶν κῦ. 397 .320. 
συναριθμεῖσθαί τινι Πζδ. 1818 388. συναριθμεῖσθαι ῬαΊ. 

1808}19 (οὔ ἐνυπάρχον 9, 20). τιδ. 167 526 ΟΥ̓͂Σ, δγα 
ἐναριθμεῖσθαι τιϑ. 110 88). Ηβ8. 1105 51. μα. 1184816, 
20. ἱπάθ θχρ]ϊοδπάυπι 68 Ηαδ. 1097}17. οὗ ἄδεδβονγ Ῥγορτ 
1862 Ρὅ-10. 

, ,ὔ 
συναρμόζειν, συναρμόττειν. ὕγδη8, ταὶς πλεκτάνας πρὸς 

τὰς πλεκτάνας συναρμόττοντες Ζιεβ. 541 νά. κύκλοι συν- 
αρμοσθέντες μχ34. 866 417. γυναῖκες συναρμοσθεῖσαι (τιδ- 
υυϊπιοπῖο ἰαποίδ6) θ109. 840 14. --- ἱπέν, οἱ ἀγαθοὶ συν- 
αρμόττεσιν ἀλλήλοις ἡεη2. 1288 838. συναρμόττει τὰ κοῖλα 
τοῖς πυκνοῖς ἀλληλων Ζγβϑ8. τάτῦι, οὐ Ζμβϑ9. 664 019. 
ὅτω συναρμόζειν, ὥστε μηθὲν συγγενὲς παραδέχεσθαι Ψψαά. 
408 38. συνεχὲς γίνεται πιπτύσης ἃ μη ἕως ἂν συναρμόση 
πκΎ29. 984}19. --- εἰς τὴν νῦν σκέψιν ἰὶ συναρμόττει περὶ 
αὐτῶν ὁ λόγος ΜΑ5. 986 18. 

συναρπάζειν. οἱ ἱέρακες ἐπὶ τῆς γῆς καθημένην τύπτυσι τὴν. 
περιστερὰν ὦ συναρπάζυσιν Ζιι86. 620 324. ἡ ἀκαλήφη 
αἰσθάνεται ἢ συναρπάζει προσφερομένης τὴς χειρός Ζιδθ. 
5811. 

συναρτᾶν. συνηρτῆσθαί τινι, νοϊαιὶ ὁ πλεύμων συνήρτηται 
τὴ μεγάλῃ φλεβί Ζια1θ. 495 6, 12,580. 17. 498 019. 
συνηρτῆσθαι πρός τι, φρένες πρὸς τὴν ῥάχιν συνηρτημέναι αἱ 
Ζια11.496}"12. γ1. 509.3}85. ζ, 8. 662 81. Ζπβ. 101 41. 
δίδυμα μέν, συνήρτηται δ᾽ εἰς ἕν Ζμγτ. 610 47. ὀστὰ 
συνηρτημένα ἀφ᾽ ἑνός Ζιγ1. 516 48, αἱ ὄψεις δύο ὅσαι ἐ «» , Ἢ ἱῷ τ τ ᾿ ἕνος συνηρτημέναι πλατ. 951940. ὅσων ἡ κίνησις Μὴ συν- 
ἤρτηται πρὸς τὴν ἀρχήν Ζγβθ. 144 585. --- τηρίϑρῃ, ὑκ 
ἔστιν εἰς ἀΐδιον συναρτῆσαι τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως τὴν 
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᾿ 24 συναρτησις 

ἀνάγκην Ζμα1. 040 846. συνχρτημέναι αἱ ἀρεταὶ ὺ τοῖς 

πάθεσι Ηκβ. 11718.19. τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρτη- 
μένον Οαϑ. 2710 }9. 

συνάρτησις τῶν φλεβῶν ἢ νεύρων πε28. 888 522. 
συνάρχειν. οἷν συνάρχοντες Πβιο. 1212 4, 
συναρχία. βυλεύονται αἱ συναρχίαι συνιῶσαι 1|δ 14. 1298 

414. 

σύναρχος. τις φίλυς ποιῶνται συνάρχυς ΠΎῪ18. 12871}81. 
συναυλία. τὴν συναυλίαν ταύτην (ἴπὸ γαμικὴν) ποιεῖσθαι 

Πη16. 1386."88. 
ἐν τὰ ἡὁὶ φύσις δαπανᾷ τὸν θορὸν πρὸς τὸ συναύξειν τὰ 

αἱ ΖΎΥΤ. 151528. συναύξει τὴν ἐνέργειαν ἡ οἰκεία ι ἡδονή Ηκὅ. 
{τὸ 480, 86. 7.11177 521. ῥᾷον προστιθέναι δ συναν εἰν 
τὸ λοιπόν τιϑ4.18826. ἐκ ἀνάγκη συναύξεσθαι τὸν τόπον 

ᾧδο. 212 824. 
συναύξησις. . περὶ γενέσεως 

Ζιι81. 632 δ1 δ. 

συναφή. συναφή (14 στιγμὴ ἢ ἢ ἅπτονται ἀλλήλων κύκλος καὶ 
εὐθεῖα) ατϑ11»17, οὔ σύναψις "22, 25. τὸ ὄργανον ἐκ δύο 
σύγκειται μοχλῶν, ὑπομόχλιον ἐχόντων τὸ αὐτό, τὴν συν- 30 
αφὴν ἐφ᾽ ἧς τὸ αἁ ΜΧ22. 854."89, οὔ σύναψις μχϑ1. 854 
428, δρρεῖ]ο Ρ141. ἐπὶ συναφὴς ᾿ “συγκλείσεως χάριν. 
οἷον ἡ κλείς πνῖ. 484 22. μήκων τοῖς διθύροις πρὸς τὴ 
συναφὴῆ Ζμδδ. 680 "24, Βγπ ἐν τῷ γιγγλυμώϑει Ζιδ 4. 
529 332. οὗ 511 8560. 

συναφής. ᾿Ωκεανὸς περιλαμβάνων κόλπυς ἀλλήλοις συναφεῖς 
κϑ. 898 521. θκ εἰσὶ συναφεῖς (αἱ καρδίαι) ὡς τινος ἐκ 
πλειόνων συνθέτυ, ἀλλὰ διαρθρώσει μᾶλλον Ζμγά. 6671 51. 

συναφιέναι μετὰ τὸ ὕδατος καὶ [᾿ ἣν πκγ88. 935 024. συν- 

αφιέναι ὑγρότητα λεπτήν πκ2. 9259. 
συνάχθεσθαί τινι, Βγαι συναλγεῖν, οοηὶ συνήδεσθαι ΗιΙ10. 

1171.38, 7. συνάχθεσθαι ἐπί τινι ᾧ ἐλεεῖν ῬΒ 9. 1886 
514. 

σύναψις, ε συναφή. ἡ σύναψις τῶν στιγμῶν ατϑτὶ "22, 
25. 970 520. τὸ β ἐπὶ τῆς δια μέτρυ ἔ ἔσται κατὼ τὴν σύνα- 85 

Ψιν τῶν πλευρῶν μχϑ8. 864 589. ἡ ὀδοντάγρα δύο μοχλοί 
εἰσιν ἀντικείμενοι, ἕν τὸ ὑπομόχλιον ἔχοντες τὴν σύναψιν 
τῆς θερμαστρίδος μχϑὶ. 854 428, 28. ἐν τῷ παρατρίβεσθαι 
ἀπολαμβάνει πάλιν τὴν αν ἐν τὴ συνάψει ὦ συνεχείᾳ 

10 

15 
Ν ᾿ - ἦν , 

μ᾿ συναυξήσεως τό ὑστρακχπ 

398 

20 

συνδρεμή 

ὅτε λίαν συνδεδεμέναι ὅτε παντάπασιν ἀπολελυμέναι φ8. 
801 "8δ, οὗ "21. τὸ λυτρὸν τὲς συνδεδεμένυς τὸ σῶμα, ἡ 
σκληρὰς εὐκινήτες ποιεῖ πΎ16. 818 283. 

συνδειπνεῖν ὦ ἅμα ἡεη12. 1240 51. 
σύνδεσις. ἡ τῶν κροτάφων σύνδεσις 90. 1492 826. 
σύνδεσμος. ὁ τῶν ἐντέρων σύνδεσμος Ζμγῖ. 610810. (ἡ 

ῥάχις δεῖται, συνδέσμυ διὰ τὰς διαλήψεις Ζμβϑ. 652 816. 
ὄντων τεττάρων τρόπων τῆς κάμψεως κατὰ τὺς συνδέσμος 
Ζπ18. 112 52, καὶ κίνησις, τῶν συνδέσμων ὠδις ἐστιν Ζικθ. 
6838 09. (εἴ ῬΒΠίρρϑου ὕλη 18.) -- σύνδεσμος τὰ τέχνα 
δοκεῖ εἶναι Ἠ9θ14. 1162 827. τῶν φθόγγων ἡ μέση ὥσπερ 
σύνδεσμός ἐστι πιθ20. 919.326. --- λόγος συνδέσμῳ εἷς 
εδ. 1758, 16. πο20. 1457529. Ζμαϑ8. 648 Β18, καβάπε; 
ἡ Ἰλιάς Μη6. 1045518. ζ4. 1080}9. Αδ10. 98 086. -- 
στατηπιαίίοα συνόεσμος ἀοῇ πο20. 1456 088. 6126. 1499 
Ὁ22, 29. ΨῊΙ Ροεὺ ΠΙ 229, 806-812. ὁ σύνδεσμος ὃ ἕν ποιεῖ 
τὰ πολλά Ργ13. 1418 559. τὴν λέξιν ἀνάγκη εἶναι ἢ εἰρο- 
μένην. ὼ τῷ συνδέσμῳ μίαν ἢ κατεστραμμένην ῬΡηϑ. 1409 

824, χρὴ τὰς συνδέσμυς ὀλίγυς ποιεῖν, τὰ πλεῖστα δὲ 
ζευγνύναι ρ38. 1484 018. ἑλληνίζειν, τὸ ἀποδιδόναι τὸς 
συνδέσμως υὑς πεφύκασι πρότεροι ὸ ὕστεροι γίγνεσθαι ἀλ- 
λήλων Ῥγδ. 14017.320. ρ26. 1485 388. οὔ πιθ20. 919 "28. 
ν᾽ ἀθύαν ἴδπιθη σύνδεσμος ποῦ βοΐαπι ψοοβ θα] 8 σοπἰ απρϑηίία 
βοὰ οἰΐδπη δοηἰαποία ἰΠΟΥ 86 ΟΥΔΌΪ ΟΠ Ϊ8 πη ΘΠ ΌΓΒ 8 σΠ βοἝτα 
Ῥηγὅ. 1407 824, 27, δ12. 

σύνδετος. σι νδέτα τὰ περὶ τὰς ὠμοπλάτας (σημεῖον εὐφυῶς) 
φ8.807}16. 

σύνδηλος. ἀεὶ ὁ μείζων μέχρι τὰ σύνδηλος εἶναι καλλίων 
ἐστὶ κατὰ τὸ μέγεθος ποῖ. 1451510, 
τὴν ἀρχὴν ὸ, τὸ τέλος ποϑά. 1469 519. 

συνδηλθν. δεῖ τῇ λέξει (πὶ ἐν τῇ γνώμη) τὴν προαίρεσιν 
συνδηλῶν ΡῬβ21. 13955271. 

συνδιάγειν τῷ φίλῳ, ἑαυτῷ ΗΙ4. 1166 "7, 28, μετ᾽ ἀλλή- 
λων Ηθ6. 1157 "22. γα συνδιημερεύειν Ἦθ15. 1169 δ4, 
16. ῬβΆ. 1881 580. 

συνδιακρίνειν. συμμισγομένων ἢ συνδιακρινομένων ἀλλή- 
λοις 2. 917154. 

συνδια μένειν ἐν ταῖς ἀτυχίαις ἼΕη1. 1285 59. 
συνδιαρθρϑν. εἴ τις ἀκολυθήσειε συνδιαρθρῶν ἃ βύλεται λέ- 

οὗ δεῖ συνορᾶσθαι 

χϑ. 1982. ἐν τύύτοις ἐστὶ τὸ συνεχές, ἐξ ὧν ἕν τι πέφυκε «56 γειν (Ἀναξαγόρας) ΜΑΒ. 989 "δ. 
γίνεσθαι κατὰ τὴν σύναψιν Φεϑ. 421 815. Μκι3. 1069 39. 
συμπεφυκέναι διὰ τὴν τῶν κυημάτων σύναψιν Ζγὸ 4,118 
412, παθήματα τῷ πάτα περὶ τὴν σύναψιν τῇ μεγάλη 

φλεβί Ζμγά. 667 "8, οἵ Ζιγ 8. 518}18. α11.496 582. 
φυλλορροεῖν ἐ ἐστὶ τὸ πήγνυσθαι τὸν ἐν τῇ συνάψει τῦ σπέρ- 48 

τος ἐπὸν Αδ171. 99 829. --- οἱ τὴν σύναψιν (1 4 ἄθροισμα 

ἀστέρων) λέγοντες (τὸν κομήτην εἶνα μαθ. 8438. 
συνδάκνειν. ὁ γλάνις τῷ ὀδόντι τῷ σκληροτάτῳ συνδάκνων 

διαφθείρει τὰ ἄγκχιστρα 'ΖιιϑΊ. 621 02. κινεῖ τὸν αὐχένα ὃ 
κροκόδειλος, ἵνα μὴ συνδάίκη (τὸν τροχί)ιον) Ζι6. 6 613 424, [0 

συνδεῖν. εἰ μέλλει ἰσχυρῶς ὥσπερ σύναμμα ἰ υρὸν συνδεῖν 
Ζμδ10. 687 Ὁ16. ἡ μὲν τοιῦτο, ἀεὶ ἕτερον͵ τὸ νῦν, ἧ δὲ 
συνδεῖ, ἀεὶ τὸ αὐτό ᾧδ18. 222 815. τὰ ἄφωνα πρὸς τὰ 
φωνήεντα συνδεῖν ρ34. 1484 038. Φειδίαν τὸ ἑαυτῷ πρό- 
σωπὸον ἐντυπώσασθαι ᾿ συνδῆσαι τῷ ἀγάλματι χθ. 899 δδ 

085. --- ρα88, ἐσκενάσθαι ἃ συνδεδέσθαι τὸς κροτάφες 
πρὸς τὸν οἶνον 690. 1492 481. τύτῳ (τῇ ὑπομοχλίῳ) ἀκο- 
λυθεῖ τὸ πλοῖον διὰ τὸ συνδεδέσθαι μχδ. 8512. ὀστὰ 
(κῶλα) συνϑδέδενται νεύροις Ζιγδ. 818 "12. Ζμβϑ. 654 "26, 
18. διὰ τῆς τῶν φλεβῶν ἐπαλλάξεως συνδεέῖται τῶν σω- 60 
μάτων τὰ πρόσθια τοῖς ὄπισθεν Ζμγδ. 668 Ρ28. ὠμοπλάται 

συνδιατελεῖν. ἡ ψυχή τε ἡ τὸ σῶμα συμπαθῆ, καὶ μέντοι 
συνὸδιατελᾶντα Ἰλλήκοις φ4. 808 "19. 

συνδιατιθέναι. Λυκῦργον ᾿ἸΙφίτῳ συνδιαθεῖναι τὴν ᾿Ολυμ- 
πιακὴν ἐκεχειρίαν 490. 1658 516. 

συνδια φθείρειν. τὰ ὕστερον συλληφθέντα συνδιαφθείρει τὸ 
προῦπάρχον (κύημα) 2,4. 585."10. 

συνδιημερεύειν μετα τινος ΗΙ4. 1166 14. ηεη]. 1386 "]. 
ΒΥ" συνὸϊαΐγειν Η91δ. 1162 "16, 14. Ρβ4. 1881 580. 

συνδιορθῶν ἡ συσχηματίζειν τὰς ἀσαφεῖς τῶν ὁρισμῶν τζ14. 
151 57, 

συνδιψὴν διψῶντι ἡεηθ. 1240 4838. 
συνδοκεῖ ᾧ ἡμῖν Πη10. 1880. 34. συνδοκεῖ. συνδόξειεν ἂν 

πολλοῖς ψα 8. 401.}6. Οβ18. 298 328. Πβ11. 1278 538. 
Ἐ2. 916 "14. συνδοκεῖ πᾶσι Πη10. 1880 48. 

συνδοξαάζειν. νόμοι συνδεδοξασμένοι ὑπὸ πάντων Πεϑ. 1310 
815. 

σύνδυλος Ηη6. 1148.}26. 
συνὸδρο μή. εὐλαβεῖσϑαι ἐκέλευε μὴ πολλὰς ποιήσωσι τὰς 

συνδρομὰς ἐκκλησίας ΡΎ 10. 1411529. -- ἵματος συν- 
δρομὴ εἰς τὸν πληγέντα τόπον ἐρύθημά ἐστιν πόϑ. 889 "80. 
14. 891 8ὅ. 



συνδρόμως 

συνδρόμως (16 συμμέτρως) ἔχειν πρὺὴς ἀλλήλω: Ζικδ. 
6850518. 

συνδυάζειν. ἂθ οοπίμηρθηῖβ ἀμαθαθ σϑῦυ8, ποῖὶβ., οοηάὶ- 
ἰοπῖδαβ, συνδυαζυσι πρὸς τὴν ἱππικὴν δύνα μιν αὶ τὴν ὁπλι- 
τικήν ΠζΊ. 182117. συνδυαζόμενος ὁ πρίων τὴ τεκτονικῇ 5 
τγϑ. 1181. τὸ κοῖλον ᾧ τὸ κυρτόν, συνδιαζόμενὰ 
ἢ λαβόντα σύνθεσιν, τῷ εὐθεῖ ἀντίκειται Οα4. 211 51. τὰ 
ἐναντία (γεϊαι! τὸ ὑγρὸν εὐ τὸ ξηρόν) αὶ πέφυκε συνδυά- 
ζεσθαι ΤΙββ8. 880581. οὗ 5. 8832 }80. τὸ τῆς ἀσωτίας (1 6 
ἄσδα ποίβθ, αυΐρυβ ἀσωτίας ποῖίο οδοηβεϊξαϊταγ.}) ἡ πανυ 10 
'συνδυάζεται Ἠδ8. 1121 516. οὔ ἡμα 11. 1189 824. Ηθὅ. 
1151 385. εθ. 1181}8,9. ταῦτα (16 τὰ τῆς δημοκρατίας 
αὶ τῆς ὀλιγαρχίας ἴδια) ποιεῖ τὰς πολιτείας ἐπαλλάττειν 
Πζ1. 181151. οὗ δ1δ. 1800219. 16.1801 57. ὥστε ἢ 
συνδυασθέντων (85 τῇ ἐναίμυ ἢ τῷ πεζῷ) ἐν τοῖς ἐναίμοις 15 
ἢ πεζοῖς τὰ μακροβιώτατα τῶν ζῴων ἐστίν μκά. 466 518. 
ἐπεὶ ὁὲ καθ᾽ ἕκαστον δῆλον πῶς λεκτέον, ἢ συνδυαζόμενον 
(ἴοτὶ συνδυαζομένων, ἱ 86 σοπία ποῦ ἀυδθι8β σοπα!Ἰοη 08) 
πῶς λεκτέον δῆλον Ῥα15. 1877 380. τίνος ἔσται ὁρισμὸς 
τῶν ἐχ ἁπλῶν ἀλλὰ συνδεδυασμένων (1 6 ἅπερ εἰσὶ τόδε 20 
ἐν τῷδε), οἷον ἀριθμᾷ περιττῷ Μζδ. 1083016 ΒΖ, 1031 δ6. 
οἵ η2.104834. Ζμβξ. 649."16. ἐκ συλλογισμῷ πρὸς ἀλ- 
ληλα συνδυάζεσιν Ζμβ10. 658 521. --- ἀθ οοηἰαπροπαΐβ 
ἀυοδυβ Βοιιϊηϊθυ8 νοὶ δηϊπι! θυ8, ἀνάγκη πρῶτον συνδυαΐ- 
ζεσθαι τὸς ἄνευ ἀλλήλων μὴ δυναμένης εἶναι ΤΙαὩ. 1252 35 
426. οὗ 116. 1385 24, ἡξη10. 1242 824, ὅταν περὶ τὴν 
ὀχείαν ὦσιν (οἱ ἰχθύες), συνδυάζονται. εγὰ σύζυγα Ζιζ11. 
510.828. ι2. 6108. 5 Π 481. ρῥγαθοίρῃβ ἀ6 οοϊδα δηϊπιδ- 
Ἰΐατα, τα συνδυαζόμενα Ζιζ 18. 5671 329, ΖγβΙ1. 132}18. 

σύνεγγυς 12Ὁ 

ζῴων, ἢ τοσαῦτ᾽ εἴδη ζῴων ὅσαιπερ αἱ συζεύξεις ΤΠ} 4. 
1290}85. οὗ ζι1. 131128 (ὁγη συναγωγή 1816 40). δ9. 
1294}2 (βγῃ σύνθεσις ἢ μῖξις 586). 15. 1800 381. --- 
οοἴδαβ, ὁ τῶν νέων συνδυασμὸς φαῦλος πρὸς τεκνοποιίαν 
Πη16. 1838511, ἡ ἐνέργεια τῷ συνδυασμᾷ Ζγα4. 111526. 
οἰκεῖος. ἐνδεχόμενος Ζγββ. 148}015. Ζιεϑ. 589 "26. χρόνιος. 
χρονιώτερος (οὔ χρονιωτέρα ἡ συμπλοκή), πολὺν χρόνον ὃ 
συνδυασμός ἐστι τῶν τοιύτων (ἐντόμων) Ζγγδ. 155 584. 
8. 158.54. Ζιεδ. 540 521: 8, 54238. ταχύς Ζγαδ.111}99. 
γὅ. 156381. --- ἐν τῷ συνδυασμῷ πέττειν τὸ σπέρμα 
Ζγαῖ. 1186. ποιεῖσθαι τὸν συνδυασμόν Ζιεϑ. 539 "26. δ. 
8407. 8. 842.381. ὁρμᾶν, ὁρμητικῶς ἔχειν πρὸς τὸν συν- 
δυασμόν Ζιεβ. 542 324. ζ18. 012 39. τὸ ὄργανον, μόριον, 
μόριον χρήσιμον πρὸς τὸν συνδυασμὸν Ζγαδ. Τ1114. 3. 
116326., Ζμδ1ο0. 689 325. -- ὁ συνδυασμὸς κατὰ τῶτο 
γίνεται τῷ ἄρρενι πρὸς τὴν θήλειαν" τὰ μὲν προΐεται σπέρμα 
τὰ δ᾽ ὐὶ προΐεται ἐν τῷ συνδυασμῷ" γίνεται ὁ συνδυασμὸς 
κατὰ φύσιν τίσιν Ζγα15. 1720 }29. β1. 182516. 7. 146 
429. γίνεται ἀπὸ συνδυασμῇ πάντα ὅλως Ζγγὶ. 149 515. 
τῶν ζῳων τὰ μὲν ἐκ συνδυασμᾷ γίνεται θήλεος ᾧ ἄρρενος 
Ζγα1. 115518, 8. οὗ β1. 13210, 1838 019. ΖιΕΙ. 539 
227. 11. 848 "17. 19. 551 828. ἐκ τῷ συνδυασμῷ ἡ γένεσις 
ΖΎΥ11. 1602 .384. ὅσα ἐκ συνδυασμῶ τίκτει Ζιδ11. 5831 
028, τὸ μαλάκια ἐκ τῇ συνδυασμῶ ἢ τῆς ὀχείας ᾧὸν ἴσχει 
λευκόν: διὰ τὴν ὑεῖ μέν τῆς κοιλίας ὅτος ἁρμόττει ὁ 
συνδυασμὸς αὐτοῖς" ἕτερον γένος τῶν ἐκ συνδυασμᾷ γινο- 
μένων ἵππν ᾧὶ ὄνυ Ζιε18. 849 Ρ29. 8. 542511. ζ86. 580 
δῳ, ὦπται πολλάκις ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν ΖΎΥΙΟ. 161 38. 
ὅδ. 150 384. 

α16.121511. ὅσα συνδυάζεται, ὅσα γίνεται ἐκ ζῳων συν- 80 συνδυαστικὸν ἄνθρωπος τῇ φύσει μᾶλλον ἢ πολιτικόν Ηθ14. 
δυαζομένων, ὅσα γίνεται μὴ ἐκ ζυΐων συνδυαζομένων Ζγα18. 
12152, 5,9. 1.115 9. 324, ζῷα δυνάμενα, πεφυκότα 
συνδυάζεσθαι, ὅσα συνδυάζεσθαι πέφυκε Ζγαϊ. 11512. 
18. 1721 324. 18. 7234}18. τὰ πλεῖστα ὅτι καὶ συνδυάζεται 
φανερόν Ζγα14. 1201. ὅσα ἀπὲ ταὐτομάτυ γίνεται, ἐκ 85 
τότων συνδυαζομένων γίνεται μέν τι, Κὁὶ ταὐτὸ δ᾽ ἐξ ὀθενὸς 
ἀλλ᾽ ἀτελές Ζιεῖ. 589 "9. οὗ ΖΎβΙ1. 18218. ὅσα ἢ ἐκ 
συνδυασμᾷ γίνεται ἢ αὐτὰ συνδυάζεται Ζγβ1. 18211. 
συνδυαζόμενα ὁρᾶται, ὦπται Ζγγδ. 158 084. 8. 151 "84. 
11. 702. 3838. α4. Τ11519. συνδυάζεται πολὺν χρόνον ΖΎΥ 40 
10. 160 586. συνδεδύασται μέχρι ὧν συστήση" σπέρμα τὸ 
ἐξ ἀμφοτέρων τὰς ἀρχὰς ἔχον τῶν συνδυασθβέντων Ζγα31. 
129 080. οἵ 28. 181316.18. 724 Ρ15. οἱ καρκίνοι κατὰ ταὶ 
πρόσθια ἀλλήλων συνδυαζονται- (τέττιγες) ὕπτιοι συνδυα- 
ζόμενοι ἀλλήλυς" ἐνίοτε συνδυάζονται ἡ ἐπὶ τὰ πρανὴ τὰ 45 
μαλάκια Ζιε16. 541 26. 80. ὅ66426. Ζγα16. 120 "86. 
παρὰ τὰς συγγενείας ἀθὲν ὦπται συνδυαζόμενον" τὰ παρὰ 
τὴν συγγένειαν συνδναζόμενα Ζιζ1ι. 566.321. Ζγββδ. 141 
529. ὁοηὶ μίγνυσθαι: ἡ ἔψις τῶν μιγνυμένων ἢ συνδυαζο- 
μένων: τὰ ζῷα συνδυάζεται ᾧὶ μίγνυται Ζγα28. 181518, δ0 
ὑρ, οὗ β1. 146}12. δοηΐ εὐημερεῖν: οἱ ὄρτυγες συνδυά- 
ζονταί τε ᾧ εὐημερῶσιν Ζιθ12. 591 10. αἱ περιστεραὶ ὁ 
συνδυάζεσθαι θέλωσι πλείοσιν Ζιῖ. 612 "838. συνδυαζόμενα 
φαίνεται ἀλλήλοις" συνδυαζόμενον ἄλλο γένος ἄλλῳ" συν- 
δυαζόμενον τὸ. ἄρρεν τῷ θήλει. ἕνια τῶν ἀρρένων ᾧ, συν- 86 
δυαζομένων τοῖς θήλεσι ΖΎβΤ. 146}12. γ10. 159 .318 (οὗ 
512). 8. 151 584. «21. 1729 Ῥ28. οἵἉ τὸ θῆλυ ἡ τὸ ἄρρεν 
συνδυαζόμενα" δοκῶσιν οἱ ῥινοβάται γίνεσθαι ἔκ ῥίνης ᾧ 
βάτα συνδυαζομένων Ζγα21. 181521. β1. 1466. 

συνδυασμός. δοπίπποιϊο ἀπατατι ποίδταμι, ὅταν ληφθῶσι 50 
τύτων πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι συνδυασμοί, ποιήσωσιν εἴδη 

1162 817. 

σύνδυο ἔδοξε χορηγεῖν τὼ Διονύσια ἔ 587. 1518 .}82, 
σύνεγγυς. ἀδ Ἰοοο, οἱ σύνεγγυς τόποι, τὰ σύνεγγυς μβϑ. 

858 384. 4. 360}14. 682. 886 }17. σύνεγγυς εἶναι ἀλλή- 
λοις, ορρ διεστάναι, πόρρω ἀφεστηκέναι ΚΒ. 10521. Ζμδ18. 
696518. ακϑο01 340. συνεγγυς ἀλλήλων Ζιεδ. 541 88. --- 
ἂθ ἰοηροτθ οὗ δοίίοηθ, φοβῶνται ἐὰν μὴ πόρρω ἀλλὰ 
σύνεγγυς φαίνηται ὥστε μέλλειν Ῥβὅ. 1882 325. οἱ σύν- 
εγγυς τἀγαθὰ κεκτημένοι, ορρ οἱ ἐκ πάλαι πλύσιοι ἢ 85. 
1490}84. τῷ σύνεγγυς ἢ πόρρω τὸν ἀρχηγὸν εἶναι Ηθ14. 
1162 58. ἐκ τῷ εὐχερῶς λέγειν τὰ αἰσχρὰ γίνεται ἢ τὸ 
ποιεῖν σύνεγγυς Πη11. 188656. τὸ μὴ σύνεγγυς τῆς κοι- 
νωνίας Πγ9. 128024. σύνεγγυς δὲ τυτων ἐστὶ (1 6 συν- 
εχές, ἐφεξῆς ἐστίν, ἕπεται) τὸ διαπορῆσαι Μβ6. 1002 "82. 
- 6 ᾳυα!ίαῖο, σύνεγγυς κατὰ τὴν ἀφήν εἰσι τοῖς ὀστοῖς 
αἱ ὁπλαί Ζμβ9. 6555. ὡς σύνεγγυς ὧν ᾧ ταὐτὸν τῷ 
νεμεσᾶν Ῥβϑ9. 188617. ληπτέον ᾧ τὸ σύνεγγυς υὑς ταὐτὰ 
ὄντα Ῥαϑ9. 1361538. οἵ Φγθ. 201518. Ηγ4. 1111 20. 
Πζβ. 182140. α9. 1251 085 (τὸ σύνεγγυς αὐτῶν, οἵ ἡ 
γειτνίασις 32). συνεγγης ἀλλήλοις, οοηΐ βγη πάμπαν μικρὸν 
διαφέρειν Ζμδδ. 681 315. ορρ ἐναντία, τὰ πολυ διεστῶτα, 
διωρισμένα Πε12. 1818 .320. ΤΎ1. 118.37, Ηκδ. 1175582. 
ἡ ὁμωνυμία συνεγγύς ἐστι, ορρ τὰ πόρρω Ἠε2. 1129 321. 
σύνεγγύς τινι Πβ11. 1218 ῬΩ1. ζ6. 132022. ταύτης ἐχο- 
μένη ᾿ συνεγγυς Πζ8. 1821}18. ἐκ τῶν μέσων ἢ τῶν 
σύνεγγυς, ορρ ἐκ τῆς δημοκρατίας τῆς νεανικωτάτης ἢ 
ἐξ ὀλιγαρχίας Πδ11. 129655. (886 νἱ σύνεγγυς ἱπίοτ- 
ἄμπι ῥγὸ δἀίθοξῖνο ἀβαγραγῖ υἱοί, καλῦνται ἐπιστάται 
μνήμονες ᾧ τύτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς Πζ8. 1321}40. 
96}18, Ηγ4. 1111}20.) --- τὰ συνεγγυς, δγῃ τὰ συνεχῆ, 
688 πούϊοηβϑ δὺ ργοΐβϑθϑ, αυ86 ἴῃ οοηίοχία οοποϊυδοπὰϊ 



126 συνεδρεία συνεπηχεῖν 

νἱοῖπαο 8181 βυπῦ οἱ οοπέϊρυδο ἃ.β19. 66 481 (ΥΥΖ, οἴ 17. τροφῆς ἔνεστιν πὸ 2. 816 "1. 

65 021, 24). τθ1ῖ. 158 }18, 15. συνεκκλύζειν. διὰ τύτων (τῶν φυτῶν) τὸ ὑγρὸν διηθώμενον 

συνεδρεία. ὡς οἱ μάντεις τὰς συνεδρείας ἢ διεδρείας λέγυσιν ἢ μεθ᾽ ἑαυτῷ συνεκκλύζον ἁπάσας λαμβάνει τὰς τῶν χρω- 

ἡξη2. 128610. οὗ συνεδρία. μάτων δυνάμεις χῦ. 195 Β6. ὁτὲ δὲ (ἡ γονὴ) συνεκκλύζεται 

συνεδρεύειν. οἱ συνηδρευκότες ἤδη τῷ λόγῳ σοφοί ΜΑ δ. 5 διὰ τὸ πλῆθος (τῶν καταμηνίων) Ζγα19. 12116. 

9812. συνεκκρίνειν. τὰς ἐξόδος αὐτῶν (τῶν περιττωσεων) ἤθροι- 

συνεδρία. ὅθεν τὰς διεδρίας ἡ τὰς συνεδρίας οἱ μάντεις λαμ- σμένιυ τῷ πνεύματι συνεκκρίνυσιν Ζγβά. 1318ὅ. τῷ ἱδρῶτι 

βάνασιν Ζιι1. 608 "28. οὗ συνεδρεία. συνεκκρινομένης (τοιαύτης δυνάμεως) ἐκ τῶν σαρκῶν μβϑ8. 

συνέδριον. ἐξίασι ᾧ ἐκκλησιασταὶ εἰς συνέδρια τὰ προσή- 851 "4. συνεκκρίνεται περίττωσις ἐν τοῖς κατα μηνίοις α] 

κοντα χθ. 400518. 1ιὸ Ζγα!9. 127 11. μβ8. 851 ά. γ1. 810}15. πὸ16.818}10. 

σύνεδρος. σύνεδρα ζῷα τὰ εἰρηνᾶντα πρὸς ἄλληλα, δίεδοα συνεκπέττειν. χειμῶνος τὰ περιττώματα ὦ συνεκπέττεται 

τὰ πολέμια Ζιι1. 608 Ρ29. πβ2ι. 868 380. 
συνεθίζειν τινα, ς ἰπῇ, δρᾶν τι 5'πι ρ89. 1445}26. Ζιζ19. συνεκπίμπρησιν ὁ πρηστὴρ τὸν ἀέρα μΎγ1. 811511. 

513 021. συνεβίζεσθαι μηθὲν ὕτως ὡς τὸ κρίνειν ὀρθῶς 1188. συνεκπίπτειν. ἐὰν ᾧ τὸ ὕστερον συνεκπέση, ἐρίῳ ἀποδεῖται 
1840416. πρὸς τὰ ψύχη συνεθίζειν ἐκ παίδων σμικρῶν ις ἀπὸ τῷ ὑστέρω ὁ ὀμφαλός Ζιη10. 581 518. ταῦτα μὲν ὃν 

Πη11. 18386.18. οἷς ἄν συνεθισθῶσιν πιηθ. 911 "18. ἀγει (ὄμβρος, χάλαζα 41) ἐκ τῆς ὑγρᾶς ἀναθυμιάσεως πέφυκε 

ἡ φώκη τὰ τέκνα εἰς τὴν θάλατταν πολλάκις, συνεθίζυσα συνεκπίπτειν (Υ] συνεμπίπτειν) κά. 8394 "6, 

κατὰ μικρόν Ζιζ12. 56150. τὰ αὐτὰ συνεθιζομένοις ἡδέα συνεκτικός. ἡ τῶν ὅλων συνεκτικὴ αἰτία κα. 897}9. 

φαίνεται πκαὶ4. 928 "38. συνεκτίκτειν ἱκανὴν τροφήν Παβ. 1256»10. ὅσα (τῶν ὀρ- 

συνειδέναι. συνειδότες ἑαυτοῖς ἄγνοιαν Ἠα2. 1095 325. διὰ 320. νέων) μὴ δαψιλῆ τροφὴν συνεχτίκτει τοῖς τέκνοις Ζγὸβδ. 

τὸ συνειδέναι αὑτῷ τὴν δειλίαν Ζιι29. 618 526. ὁ συνειδὼς 114 580. 

αὑτῷ ὅτι ἄξιός ἐστι ἡμα2θ. 1192 326. σύνοιδεν αὐτὸς αὐτῷ συνελίττεσθαι. συνελίττεται τὰ μῆκος ἔχοντα τῶν ἐντόμων 

ἔχοντι ρ8. 1428 380. --- οἱ συνειδότες πεποιηκότι τι δεινόν Ζμδδ. 6829"22. χαμαιλέων κέρκον ἔχει συνελιττομένην ΓἘῚ 

Ῥβδ. 1382 6. τὰς ἀκίοντας συνειδότας ληψόμεθα περὶ τὸ πολύ Ζιβι1. 803 320. 
» Ω ἫΝ , ἢ Ε ᾿ : 

πράγματος ρ8. 1428."88. ἐὰν συνειδῶμεν ὅτι πάντες ἐλεῶσι 3. συνεμπίπτειν. ὀδεὶς οἶδεν ἀνθρώπων εἴ τι τοιῶτον (ἁμαρτία 

ρ85. 1489 026. τις) αὐτῷ συνεμπέσοι ρ81. 1444 514. οἵ συνεκπίπτειν. 

συνεῖναι, ἄϊοὲ φιλεῖσθαι Αβ 22. 68 58, 4. --- ἀθ οοἶξα ἴᾳ συνενῶν. στενωτερον τὸν τόπον ἔχωσιν αἱ αἰσθήσεις, συνενω- 

ὁμιλεῖν. συνδυάζεσθαι. τὸ συνεῖναι μόνον ἀφελεῖν τῶν ἐρων- μένον (συνηνωμένον Β811) τε τῷ τὴν τροφὴν δεχομένῳ φθ. 

των Πβά. 1262 "38. τὸ μὴ γεννᾶν ἀλλήλοις συνόντας (ἀνδρα 81021. 

ὃ γυναῖκα) τί τὸ αἴτιον Ζικ!. 688 "18. οἱ 2. 684 586. αἷ 8ὸ συνεξάγειν. οἱ ἔμετοι συνεξάγυσι τὸ γλίσχρον πβ22. 868 

βύήλειαι (αἴλυροι) ἀφροδισιαστικαὶ ἢ συνῦσαι κράζυσιν Ζιεῶ. νη, λζῶ. 965 580. 

540 418. ᾿ συνεξατμίζειν. ὕγϑπβ, ὑπὸ τῷ ἐντὸς θερμῶ συνεξατμίζοντος 

συνείρειν. ἴγᾶπβ, θερμαινόμενοι ῥᾷον συνείρυσι τὸν λόγον πιαῦά. τὸ ὑγρὸν ξηραίνεται μὸ δ. 882 "20, 24. --- ἰπίγ, ἐχθλιβο- 

905 19. ὅδ. 905 528. 60. 906 587. συνείρειν τις λόγυς, μένυ τῷ θερμᾶ συνεξατμίζει τὸ ὑγρόν εἰπι Ζγεϑ. 188 511. 

ἃϊεὶ εἰδέναι Ἠηῦ. 114121. συνείρειν τὸς λόγως, ορΡ δὲια- 86 2. 152385. Ζμβ4. 660}18, 6519. μὸ1. 819 524, 6.888 

λῦσαι τι16. 1158 .380. οἵ θ8. 168."87. Μαϑ. 995.310. μη- 419, 80. 

θένα τρόπον δύνασθαι συνεῖραι Μνθ. 1098 "27. λεκτέον ἀπὸ συνεξεμεῖν. ἡ πορφύρα συνεξεμεῖ τὸ ἄνθος Ζιει5. 541 531. 

τῶν εἰρημένων συνείροντας Ζγα 3. 116 34. μακροποιεν ὁ συνεξέρχεσθαι. τοῖς πεμπομένοις (εἰς Δελφεὶς) συνεξελθεῖν 

συνείρειν Μνϑ. 1090 "80. συνείρειν εἰς τὸ πρόσω μτ2. 4θ4 [443.1550}41. --- μετὰ τῷ θερμῶ συνεξέρχεται τὸ ὑγρόν 

"4. --- ρβββ, συνείρεται τὸ ἐφεξῆς Ζγβῦ. 141)9. μάλιστ᾽ “0 Ζγεϑ. 188 586. μδιο. 88828. ἐὰν μὴ συνεξέλθη εὐθὺς 

ἂν συνείροιτο τὸ εἶναι Τβ]10. 886 ."88. προσεγλίχοντο τῷ τὸ ὕστερον, ὠποτέμνεται ἀποδεθέντος τῷ ὀμφαλῦ᾿ Ζιη10. 

συνειρομένην πᾶσαν αὐτοῖς εἶναι τὴν πραγματείαν ΜΑ ὅ. 587511. οὗ ΖΎΥΣ. 162 529. 

9881. -- ἱπῖτ, ἀο ἰουτῖβ ἱπίθν 86 δομβδθγθηθθυβ μβὅ. συνεξιδρᾶν. διὰ τί τὰ πολλὰ τῶν μύρων συνεξιδρῶσαι δυσ- 

802}29. συνείρειν κινέμενον, ἀϊδῦ ἀνακάμψαι πάλιν Φθ8. δὴ πιγ11. 908 "84. 

282 4186. τί τὸ αἴτιον τῷ συνείρειν τὴν γένεσιν Τα 8. 818 46 συνεξιέναι. τὸ ὑγρῶ συνεξιόντος τῷ θερμῷ εἰπι μὲδ10. 888 

418. τοιαῦται ἀρχαὶ αἱ ἐπὶ πολὺ δύνανται συνείρειν Ταῦ. ν14, πκαθβ. 921}18. λβ10. 961 322. 

818 .28. συνεξικμάζειν. ἡ κίνησις ἡ ἄλλα περιττώματα συνεξυι- 

συνεισδῦναι. τὴν ἀλώπεκα εἰσδῦναι εἴς τινα ὑπόνομον ᾧ τὸν μάζει μετὰ τῷ ἱδρῶτος πε21. 8838 Ρ28. 

κύνα συνεισδῦναι αὐτῇ θ99. 888 Ρδ. συνεξορμᾶν. ὁ ἥλιος ᾧ παύει κ᾽ συνεξορμᾷ τὰ πνεύματα 

συνεισιέναι. ἀναπνέοντος ᾧ εἰσιόντος τῶ ἀέρος συνεισιέναι το μβό. 861}14. 

ταῦτα (τὰ σφαιροειδὴ Ποπιοοτ) ανά. 472 39. ἅμα τῷ ὑγρῷ συνεπαινεῖν. αξ ὁ πλείω συνεπαινῶν ἡεβ8. 1221 326. --- 

τῶν χρωμάτων συνεισιόντων εἰς τὺς τῶν βαπτομένων πόρυς συνεπαινεῖσθαι δεῖ ἐν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς τὸν ἀκροατήν Ῥγ14. 

χα. 194 426. ; » ἐν ΟἿΣ , 1418 Ρ28. 

συνεισπίπτειν. εἰσιόντος τῇ ὕδατος βίᾳ ὠθῶν συνεισπίπτει συνεπαίρειν τὰ πρόσθια σκέλη Ζιζ2 2. 516 Ρ21. 

(ὁ ἀδρῇ) εἰς τὸν αὐλὸν αὐτῷ πις8. 91 48. εὁ συνεπεκτείνεσθαι, ορρ συμπιλεῖσθαι Φδϑ. 216 Ρ29. 

συνεκβάλλειν. Περίανδρον συνεκβαλων τοῖς ἐπιθεμένοις ὁ συνέπεσθαι. Ἴωνας συνεπομένως (τοῖς Ἡρακλείδαις) εἰς “ΑΡ- 

δῆμος Πεά. 1802 582. τὰς φάττας ᾧ αὐτὰς συνεκβάλλειν γος ἢ 449. 1551 038. ὁ κύκλῳ ἀὴρ συνέπεται τῇ φορᾷ 

ἐκείνῳ (τῷ κόκκυγι) τὸς ἰδίυς νεοττός θ3. 883018. --- μβ4. 861524. --- τοῖς ἀποβαίνυσι συνεπόμενος Ηδ13. 

δασεαί εἶσι τῶν φωνῶν ὅσαις ἔσωθεν τὸ πνεῦμα εὐθέως 1121 84. 

συνεκβάλλομεν μετὰ τῶν φθόγγων ακϑ04 "9. 80 συνεπηχεῖ πᾶς ὁ χορὸς κατάρξαντος κορυφαίν κθ. 899 

συνεκθλίβεται ἐντεῦθεν (ἐκ τῶν ἰσχίων) ὅσον εὔτηκτον τῆς 41. 



συνεπιβαίνειν συνέχειν 191 

συνεπιβαίνειν. τὸς ἀσθενεστέρυς ἑαυτῶ κωλύει συνεπιβαίνειν εἰς ἵν Οβθ. 288.5186. ὅταν αἱ ἀναθυμιάσεις συνέλθωσιν εἰς 
(ὁ σαργος) Ζιθ2. 591 021. ἕν μβ8. 368}16. ἂν μὴ ὅτω συνέλθη (πὶ τῷ πεπηγότι 

συνεπιβάλλειν. τὸ τῷ τοίχν μῆκος λαμβάνομεν μὴ συνεπι- σώματι τὸ ὑγρόν) μὸϑ. 886 328. ᾿ 
βάλλοντες αὐτῷ τῷ πλάτει 24. 141816. συνεσθίειν ἠεη12. 1245 518. ἔθος πλείονας τῶν δέκα μὴ 

συνεπιβλάπτεσθαι ταύτη τὴν πολιτείαν Πβ9. 1210}16. 6 συνεσθίειν [ 461. 1688 "48. 
ὡς ο , ῃ ᾿ . , , 5 

συνεπικοσμεῖν τὸν λόγον τθ1. 157511, τὸν βίον Ἠα11. σύνεσις, πὑπίνοτβο, ἰ 4 ἐπιστήμη, γιγνώσκειν. ἑκάστη τῶν 
1100 "28. ἀρχῶν ἄγνοια πλείων ἢ σύνεσις ὑπάρξει (βγὰ γιγνώσκειν) 

συνεπιμαρτυρεῖν κθ. 400 515. ψαῦ. 410}8. ὑδεμίαν περὶ τῷ ἀριθμῆ σύνεσιν ἔχοιμεν ἂν 
συνεπινεύειν τιῖ. 169 388. 11. 1415 29. περὶ τύτων καλῶς ἔχει ζητεῖν τὴν ἐπὶ 
συνεπισκέπτεσθαι. ἐκ τῶν ἀπορυμένων λόγων συνεπισκε- ᾿ὸ πλεῖον σύνεσιν Οβ12. 292 415. ὑπὲρ τὴν ἡμετέραν εἶναι 

Ψψαάμενοι ἡμβθ. 1200 "22. δόξειεν ἂν σύνεσιν εὑρεῖν μτ1. 462 Ρ26. τοὶ τέκνα σύνεσιν 
συνεπισπᾶσθαι,. ταρᾶ. οἱ ἐν ἀκμὴ πλείω συνεπισπῶνται τὸν λαβόντα Ἠθ14. 1161 26. τῆς περὶ τὴν διάνοιαν συνέσεως 

ἀέρα πια62.90636. ὁ ἀὴρ συνεπισπᾶται τὸ ἐκ πλαγίυ ἔνεισιν ἐν πολλοῖς (τῶν ἄλλων ζῴων) ὁμοιότητες: ὡς γὰρ 
κινῶν τὴν θάλατταν πχγά. 981 "22. ἐν ἀνθρώπῳ τέχνη ὦ σοφία ὶ σύνεσις, ὥτως ἐνίοις τῶν 

συνεπίστασθαι. ὦ συνεπίσταται (Ἰμ16 1160) ὁ ὠδὶ ἐπιστά- ι᾿δ ζῳων ἐστί τις ἑτέρα τοιαύτη φυσικὴ δύναμις Ζιθ1. 588 
μένος τι19. 1711."29, 21, 18. 428, 29. οὈϊδοίνο: οἱ περὶ τὴν σύνεσιν ταύτην (ἰ 6 οἱ περὶ 

συνεπιτείνειν, ἱπῖν. ταῦτα (τὰ φαντάσματα) ἐνίοτε συνε- τὴν μυσικὴν τέχνην) Πθ1. 184208, --- βοηδιὰ χηογα!, ἀθῦ, 
πιτείνει τοῖς πάθεσιν ὅτως ενῶ. 460}18. ἡ σύνεσις κριτικὴ μόνον Ηζ11. 1148.39. ἡμαϑὅ. 1197 511- 

συνεπιτελεῖν. κἂν διά τινος τῶν ἐκτὸς βοηθείας (ἡ πέψις) 11. σοτηραγϑίαγ οαπη πούϊοηῖθυβ.- ἐπιστήμη, δόξα, γνώμη, 
συνεπιτελεσθὴ μὸ3. 819 "28. 80 φρόνησις, νῶς ἨΪζ11. οἴγπιο! Ηζ 11. 1148 216. ἐδὲ τὴν 

συνεπιτίθεσθαι. συνεπέθετο αὶ Ἑλλανοκράτης ΠΕΙΟ. 1811 ἐκλογὴν τῶν ἀρίστων νόμων ἦσαν συνέσεως Ηχ10. 1181 
17. 418. τὸ βυλευόμενον, ὅπερ ἐττὶ συνέσεως πολιτικῆς ἔργον 

συνεπιφέρειν. ἑκάστη τῶν διαφορῶν συνεπιφέρει τὸ οἰκεῖον Πὸ4. 1291 528. 
γένος τζ β. 144}11, 29, 80. οὔ θ2. 1671}28. Αα26. δ2 7. συνεστηκότως, Ὗ συνισταῖαι, 

συνεπιψηφίσαι τὰ δόξαντα τοῖς γέρωσιν Πβ10. 1212."11. 326 συνεστραμμένως, ν συστρέφειν. ἷε ᾿ ἐντανς τ 
συνεπύλωσις. τὰ καθαρὰ ἕλκη συνεπυλώσεως δεῖται μόνον συνετός, ἀεῇ, οοπιραταίατ οαπὶ ποιϊοηίδιβ ἐπιστήμη, δόξα, 

παά9. 865 881. φρόνησις ΗΪ11. μα 85. 1197}138-17. λόγος συνετός ρ]. 

συνεπυρίζειν τὴν φοράν, συνεπυρίζεται ἡ φορά μχ38. 85ὅ 142012. (τῶν ζῴων) τὰ συνετώτερα ᾧ κοινωνῶντα μνή- 
418,20. τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν (ὁ ἀὴρ) συνεπυρίζει ΟὙ2. μὴς ΖΙθΙ. 5891. τῶν ἀναίμων ἔνια συνετωτέραν ἔχει τὴν 
801 529. οἱ ἰχθύες ἐκπλέυσι θᾶττον διὰ τὸ τὸ πνεῦμα ἐπυ- 832ὲειε ψυχὴν ἐνίων ἐναίμων Ζμβ4. 650}84. --- φωνὴ συνετή 
ρίζειν Ζιθι8. 598 89. ((ᾳ σημαντική) πο20. 1458 "28. ΥᾺΙ Ῥορὶ ΠΠ 221. Ψεῦ- 

συνεπῳάζει ὁ ἄρρην τὴ θηλείᾳ Ζιεῶτ. 555 "14." δὸς ᾧ ὁ συνετόν Αα88. 49 322. --- συνετῶς διαλέγεσθαι 
συνερᾶν. πολλὰ συνερίσας τις ψὰ εἰς κύστιν ΖΎΥ1. 1524. πια21. 902 417. 

Ζιζ2. 560581. συνευωχεῖσθαι ηεη12. 1245 "δ. 
συνεργάζεται ἡ ὁμοιότης πρὸς τὸ συνεχὴ τὴν κίνησιν εἶναι 8ὲ συνεφέλκειν. τὸ συνεφέλκεσθαι πῶς συμβαίνει Φη2. 344 

πεὶ. 880}28. συνεργαζεται ἡ ὥρα (πὶ πρὸς τὸ τελεῶν ταὶ 411. ῥεῖ κύκλῳ (ὁ ὠὴρ) διὰ τὸ συνεφέλκεσθαι τὴ τῷ ὅλυν 
ᾧῴα) ΖΎγΎγ2. 153 518. περιφορᾷ μαϑ. 841 32. τὰς ἀδιαιρέτυς σφαίρας συνεφέλκειν 

συνεργεῖν τινί ΗΎ11.1116}81. ημα8δ. 1198.57. φδ. 809 ὼ κινεῖν τὸ σῶμα πᾶν ψαϑ. 406}}21. συνεφέλκονται ἡ οἱ 
588. αἱ ἀρεταὶ συνεργῶσι μετ᾽ ἀλλήλων ημβ8. 1200 410. ὄρχεις αὐτοὶς (φοβυμένοις) πκζ!]1. 949 416. 

τῶτο ὠδὲν συνεργεῖ πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν ἡμα4. 1185 3585. 40 συνέχεια. ἐπίπονος ἡ συνέχεια τῆς κινήσεως Μθ8. 1050}26. 
ἐν τῷ συζῆν συνεργεῖν ἠεη12. 1245 νά. συνεργῶν, ορρ πρὸς οὔ Γβ10. 3836}8. αιθ. 445.80. ἡ συνέχεια τῶν ἀπὸ τῇ 
εὐπαϑθειαν ἨΙ11. 1171 Ρ28. γένυς κατὰ τὴν διαίρεσιν διαφορῶν Ζμαϑ8. 648 088. ἐκ τῶν 

συνεργία πὸ. 816 "16. εὔνοιαι ἢ συνεργίαι οαϑ. 1848 Β17. ἀψύχων εἰς τὼ ζῷα μεταβαίνει κατὰ μικρὸν ἡ φύσις, 
συνεργός. ὁ χρόνος εὑρετὴς ἢ συνεργὸς ἀγαθός Ηαΐ. 1098 ὥστε τῇ συνεχείᾳ λανθάνειν τὸ μεθόριον αὐτῶν Ζιθ1. 588 

Δῶ4. συνεργὸς ἔχων Ηχτ. 1171 384. καὶ εὐτυχία συνεργὸς 45 δ. καταφανὴς ἐγίνετο ἂν ἡ συνέχεια πάντων (τῶν νεύρων) 
τὴ εὐδαιμονία ἡμββ8. 120118. συνεργα ὃ χρήσιμα Ἠα10. Ζιγδ. 5156. ἐκ ἔχει συνέχειαν ἐδεμίαν πρὸς τὰ αἰσθητικὰ 
1099 "28. συνεργὸς πρός τι ταῖ!. 1048, 9. συνεργὰ ἀλ- μόρια, ὁ ἐγκέφαλος Ζμβ71. 6528. ἡ ῥάχις μία μὲν διὰ 
λήλοις τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν οαϑ8. 1848 "19. τὴν συνέχειαν, πολυμερὴς δὲ τὴ διαιρέσει τῶν σπονδύλων 

συνερείδειν. διὰ τὸ μὴ συνερείδεσθαι τὴν ἀρτηρίαν ἀκϑ01 52. Ζμβθ9. 654}15. ὥστ᾽ εἶναι διὰ τὴν συνέχειαν ὥσπερ ὃρ- 
ἐν τοῖς βυθοῖς συνερηρεισμένη γὴ πᾶσα καὶ πεπιεσμένη συν- δῸ᾽ μαθὸν νεοττιῶν Ζιζ1. δ59 "1. τὸ ὄστρακον ἐβὴ τῆς 
ἔστηκεν αϑ. 892 588. συνεχείας (τῶν ὀτρακοδέρμων) Ζμβ8. 654 35. (συνέχεια 

συνέρχεσθαι. σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω (Βοπι Κὶ 224) ΠγΎ16. ἐσίας φτβ 8. 825 .ν81.) συνέχεια, φοπὶ δγῃ σύναψις χϑ. 
12871}914. --- συνέρχονται οἱ ἄνθρωποι τῷ ζὴν ἕνεκεν, κτη- 198 2. ἕν συνεχείᾳ, λόγῳ ᾧα 8. 186 328. ρτὸ ὁοοπογθίο, 
μάτων χάριν, 5γῃ κοινωνεῖν ΠγΘ. 1218 24. 9. 1280 526. τῆς ἐξ ἁπάντων τῶν ἐνόπτρων συνεχείας (1 6 τῷ συνεχῶς 
ίνεσθαι συνελθόντας ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος ΠγΎ11. δδ ἐπιπέδν) ὁρωμένης μγά. 818 "28. --- τὸ νῦν ἐστὶ συνέχεια 
1281 "δ, 1, 0[1282217. ὃ. 1280 "2,29. ἀδ οοἶδι, συνέρ- χρόνα ᾧδι8. 2322 310 (οἴ συνεχής 1). --- κατα συνέχειαν 

Ν , -“ ,.Ό» ΝῚ Η ν 
χεται ᾧ; μίγνυται τῷ θήλει τὸ ἄρρεν Ζγβ 1. 1829. τὰ πνϑ. 842 28δὅ. κατα τὴν συνέχειαν πιζ1. 916 49. 
ἔντομα συνέρχεται μὲν ὄπισθεν, εἶτ᾽ (Ὁ) ἐπιβαίνει τὸ ἔλαττον συνέχειν. 1. ἔτϑῃΒ, συνέχειν τὴν κοινωνίαν, τὴν πολιτείαν αἷπι 
ἐπὶ τὸ μεῖζον Ζιεϑ. 541 584. --- ἑωράκαμεν ἀστέρα τὸν Πβ9. 1210}17 (οΥ 10. 1212 382). γ8. 1218 25. Ηθ1. 
τῷ Διὸς τῶν ἐν τοῖς διδύμοις συνελθόντα τινὶ δὶς ἤδη ἢ 8 .οΘᾳἙ 1165 528. εδ. 1188 327,07. ἥ τε μεγάλη φλὲψ ὼὸ ἡ ἀορτὴ 
ἀφανίσαντα μαθ. 848 081. πλείως αἱ φοραὶ συνεληλυύθασιν κάτω ἐναλλάσσυσαι συνέχυσι τὸ σῶμα Ζμγδ. 66821. 



128 συνεχής 

τί συνέχει τὴν ψυχήν ψαδ. 4116. οπιΐδδο οδίεοῖο, τὸ 
δίκαιον. ἡ χρεία, τὸ κοινὸν συνέχει Ἠεδ. 1182 "82,227. 
θ14.1162329. τὸ συνέχον ᾧ φυλάττον ἐκτὸς τὸ γεῶδές 
ἐστιν Ζμβ8. θ54 "4. -- ρ688, συνεχόμενος (οἰγουχηάδίυδ, 

οἴαβι8) ὑμενίῳ πόρος μακρός Ζιὸ4. 529 517. --- συσχε- 
θεῖσαν τὴν κόρην ὑπὸ τῆς ὠδῖνος ἔ 66. 1487 84. ---- συνέχεσθαι, 
ἀϊδὶ ἅπτεσθαι τὸ. 122 Ρ29, 80. συνέχεται τὰ τῷ συνεχῶς 
πέρατα ῷεϑ. 227510. Μχ12. 1069 "δ. ἀνέλκυσι πολλάκις 
οἱ ἁλιεῖς περὶ τὸ δέλεαρ ὥσπερ σφαῖραν συνεχομένων αὐτῶν 
(ἰχθύων) Ζιὸ 10. 581.312. συνέχεσθαι ἐν τὴ ὀχείᾳ πολὺν τὸ 
χρόνον, ἐγιι συμπεπλέχθαι Ζγα28. 181 "19. Ζιεῶ. 840524. 
--- 2. ἴπὰρ, φλὲψ εἰς ἣν αἱ πλεῖσται συνέχυσιν βἰπι Ζιγ2. 
512 521. ὃδ. 8027. ταὐτὸ πέρας τῶν συνεχωσῶν γραμ- 
μῶν ατϑ10 "28. 

συνεχής δοπίϊηυϊ δύο βὶρηϊῆοαῦ γνὸὶ] οᾶτῃ αὰ8 αὐἱὰ ουπὶ 1δ 
Ρτοχίμπιὶβ οὐ οοῃθραϊβ γϑρβ δοβδθγοῖ, ὑὙοὶ αυδ ἰρβίιϑ σϑὶ 
Ῥδγῦθβ ἰπ απίδαῦθπι οἰ πϑγαηῦ. 1. συνεχής, οοηἰίραιϑ. ἢ ἀδὺ 
τὸ συνεχὲς σῶμα τὴ ἐσχάτη περιφορᾷ, ὁ κόσμος ὁ συνεχὴς 
ταῖς φοραῖς, τῷ πυρὶ ὁ ἀὲρ συνεχής βῖπι Οαϑ. 278 "17. 
μαϑ. 889"23. 8. 84138. 8. 846 11. συνεχὲς εἶναι τῷ κι- 30 
νῶντι ἄη1. 242}26. ὶ συνεχές ἐστι (γὼ ἀσύναπτον) τὸ 
ψεῦδος τὴ φάσει τὴ ἐξ ἀρχῆς Αβ11. 65 "20, 21, 14. ὁ 56 
συνεχὲς τῷ Κρητικῶ τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος κϑ. 898 329. ὁ 
συνεχὴς ὑπ᾿ αὐτὴν ἀήρ μα1. 844511. "συνεχὲς ἀπὸ τινος, 
πρός τι Ζμβ9. 654}12, 8. Ζια16. 495 20. Ζγε!ϊ. 1819. 
ποῦ βἰριϊβοδία ο8 τ, ἀυϑὰ αυϊᾷ οοπεϊηρί!, οἱ ἀσκοὶ ἄνω 
ἔρωσι τὸ συνεχές Φδ 9. 21158. ἕκαστον τὸ αὐτὸ χρῶμα 

ἀποδίδωσι τῷ συνεχεῖ μγά. 818 "28, ἀπὸ μικροτάτων συνε- 
χῶν δὲ ῥανίδων μγ 4. 814384. ἀϊδιὶ ἅπτεσθαι Οβ 4. 287 
484. ὁρρ διηρημένον Φδά. 211.380. Παό. 1254 329. συνε- 
χεῖς ὄρχεις ἃ, ἐκ ἀπηρτημένοι Ζιγ1. 509 18. λέκιθοι συνε- 
χες, ορρ διωρισμένοι Ζγὸ 4. 1710 318,18. --- 2. συνεχής, 
οομεϊπυυβ, ἀοΓ Φεϑ. 221 510-"2. Μκ]12. 1069 838-14. δ6. 
1018 }56 ΒΖ, 1. 36. 1028 082. συνεχὴ ὧν τὰ ἔσχατα ἕν 
(ἀϊει ἁπτόμενον, ἐφεξῆς) ᾧεϑ. 227510,21. Μκ12. 1269 
45,10. Φεά. 228 329. ζ1. 231 322.θ6. 269516,19. αΤϑ 71 
ν49. τὸ συνεχὲς εἰς ἄπειρον διαιρετόν, διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαι- 
ρετά εἷπι Φα2. 185 10. γὙ1. 200 "20. ζ1. 281 322, 24,96. 
2. 282824, 84, 288 Β17,81. 8.289 822, θ8.268328. ΟαἹ. 

4886, 29. (οἴ αιθ. 445 27, 28) τὸ συνεχὲς ἄπειρον κατὰ 
διαίρεσιν Φζ2. 288 "25. Ὑ1. 200 018. (τὸ συνεχὲς ἕν τι ἐκ 

συνή 

συνήθης 

χὲς τὴς νοήσεως Μλϑ. 1014 "29. πονηρία συνεχής. καὶ συ- 
νεχής Ηη9. 1150 584. --- χρόνος συνεχής ᾧδ 11. 219 518. 
12. 2202. ζ8. 239 522. --- μέγεθος συνεχές Φὸ 11. 319 
412, μγά. 818 "20 Δ]. συνεχὴς θάλαττα, χωρα, ὑγρὸν δὲ᾽ 
ολι συνεχές μα18. 852 }81. βά. 8606. ὃ 9, 88728,29. 
τὸ συνεχὲς τῷ νέφες, τῆς πυκνότητος, τῆς πυκνώσεως ΜΎΙ. 
810}80. 8. 812}28., β9.369}8. δεῖ νοεῖν συνεχὴ τὰ 
ἔνοπτρα μγ8. 818."19. ἅτε περίττωμα ὅτε τῶν συνεχῶν 
μορίων Ζμβτ. 8521 ἘΣ’ (οὔ συνεχὲς ᾧ κολλῶδες Ζγγ8. 
158.517). --- ἀναλογία συνεχής Ἠεδ. 1181 88,15. -- 
συνεχὼς κινεῖσθαι Φεϑ. 226 27, γίγνεσθαι μβϑ9. 869}23. 
4. 860 384, πνεῖν, ῥεῖν, ἀθροίζεσθαι εἷπι μα. 846 592, 08. 
18. 849}17. β2. 855 080. δ. 862 380. συνεχῶς ἐνεργεῖν, 
θεωρεῖν Ηκ 4. 1178 5ὅ, 22. συνεχέστατα καταζῆὴν ἐν ταῖς 
κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείαις Ηα11. 1100}16. συνεχῶς ἄρχειν, 
στρατηγεῖν, λειτυργεὶῖν ΠγΒ. 1279 514. 14. 1285 514. ὁ 4. 
1291 3871 (ορρ κατα μέρος). εἴ. 1807 012. ἀεὶ νέος συνε- 
χῶς μβ2. 885515. --- τῷ συνεχῶς εἶναι πᾶσαν οἰκυμένην 
μβδὅ. 862 029. --- συνεχῆ μα18. 851215 ([ἀ6]6τ:, συνεχὴ 
ΒΙκ, συνεχῶς οοἂ Η). 

σννέψειν. τῷ ὑγρῶ συνεψομέναυ μᾶλλον, τὴς ὑπαρχύσυς ἐν 
τοῖς καρποῖς ὑγρασίας συνεψομένης ὑπὸ τὰ ἡλίν χδ. 195 
16,324. τῷ ἄνθας συνεψηθέντος ἱκανῶς βἰπι χ δ. 791 7, 
195 020. αἱ ῥοδιακαὶ χυτρῖδες γίνονται σμύρνης σχοίνω κτλ 
συνεψηθέντων ἢ 105. 106. 1494 48. --- τὸν Μοσσυνοικον 
χαλκὸν λαμπρότατον εἶναι, γῆς τινὸς αὐτῷ γινομένης καὶ 
συνεψομένης αὐτῷ θ602. 88511. [248.1524 ν84. 

συνηγορεῖν τινί, τοῖς καθεστῶσι, συνηγορῆσαι περὶ τῶν ἀρι- 
στείων τὴ ἡδονὴ Ῥβ20. 1393 Ρ28, ρ87. 1444 520. 8. 1493 
010. Ηα12. 1101 528. συνηγορεῖν ὑπέρ τινος Ῥα14. 1814 
086. οπιῖθ8ο οδἰθοίο ἐπὶ μισθῷ συνηγορεῖν ρ87. 1.444 "85. 
(δεῖ τύτων ἕκαστα συνηγορεῖν ὡς εἰς βραχύτατα ρ11. 1480 
486, Οκ8 οἱ συναγαγεῖν, ϑρᾳὶ οἱ ἑκάστοις.) 

συνηγορίαι περὶ τῶν συμμάχων ρ8. 1425 81. 
δὲ: συνήγορος Πζβ. 1822}11. δέκα συνήγοροι κληρωτοὶ συνα- 

ἐφ μῇ τοῖς λογισταῖς [401. 1546 428, 38. 
εσθαι πολλοῖς, βγῃι συγχαίρειν ΗΙ10. 1111 38, 6. συνή- 

δέεσθαι ᾧὶ συναλγεῖν ἑαυτῷ Ηι4. 1166 27. συνήδεσθαι τὰ 
φορτικά, τὰς θειοτέρας ἡδονάς ἠεη12. 1245 587, 39. συνή- 
δ}έσθαι ας ἀαῦῖνο οβαϑα]ῖ, συνήδεσθαι τοῖς ἀγαθοῖς, συναλγεϊν 
τοῖς λυπηροὶς ΡῬβά. 1881 54. 

συνηδύνειν, ορρ λυπεῖν Ηδ12. 1126 080, 82,38, 119133,7. 
συνήθεια. προσδεῖσθαι χρόνυ καὶ συνηθείας Ηθ4. 1156 "36. εἴ 

φά4. 809 52. εὔνοια χρονιζομένη αὶ εἰς συνήθειαν ἀφικνυμένη 
Ηιδ. 1101 512. ποιεῖν συνήθειαν πε1. 883 51. συνγθεια καὶ 

πλειόνων ἐνυπαρχόντων, μάλιστα μὲν δυνάμει, εἰ δὲ μή, 
ἐνεργεῖ Μδ20. 1023 082. οἴ Ζγὸ4. Τ12526,2ὅ. α18. 
τ2 νά. Ζ2μβϑ9. 664}1.) τὸ συνεχὲς τοιῦτον ὥστ᾽ εἶναί τι 
συνυίνυμον μεταξὺ τῶν περάτων Φζϑ8. 2384 58. συνεχὲς λέ- «ὁ 
γεται δὶ κίνησις μία καθ᾽ αὐτό Μδ6. 1016 88. --- συνεχὲς 
καθ᾿ αὐτό, φύσει, ορρ βίᾳ, δεσμῷ Μὲ. 1016 "1, 1. ζ16. 
1040}15. (1. 1052 819. συνεχές τι ὦ συμφυές Φθ4. 255 
412. --- τῷ ποσῶ τὸ μέν ἐστι διωρισμένον, τὸ δὲ συνεχές 
ΚΘ. 4520, 23 ΥΥΖ. συνεχές, ὁρρ διηρημένον ηεβ8.1220}22. 50 
ὁρρ διαλεῖπον 2μβϑ. 854 "6. συνεχὲς ἐφ᾽ ἕν, ἐπὶ δύο, ἐπὶ 
τρία Φδ10. 218.328. Μδ18. 1020 511. κϑ8. 1001 388. 4. 
1061 524. ἐν συνεχεῖ εὐορίστῳ Μιθ. 1056 "12. --- χίνησις 
συνεχής, ἀϊδὲ ἐχομένη Φθ8. 262 51. 10. 267 324 (εῇ ὅτω 

φιλία ΖγΎ2. 158.312. πολιτικὴ συνήθεια Ηχ10. 118151] 
(οὗ ἐμπειρία 512), τῇ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς συνηθείᾳ γνωρίζειν 
ταιά. 105 Ρ21. δρᾶν διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως Ῥα1. 1854 
47, οἵ Ζγεῖ. 119320. γνώριμα διὰ τὴν συνήθειαν Ζια!8. 
494 21. ποιεῖν τι κατοὶ συνήθειαν ρβ. 1428 "8. --- ὅπως 
αἱ συνήθειαι αἱ πρότερον διαζευχθῶσιν Πζ4. 1819 556. αἱ 
βόες νέμονται καθ᾽ ἑταιρείας ἢ συνηθείας" αἱ συνήθειαι γί- 
νονται ταὶς βεσὶν ὥσπερ ταῖς ἵπποις, ἧττον δέ Ζιι4. 6111. 
ζ21. 815}19. 511 483.1 419. 

ἂν ἐγίγνετο συνεχὲς ᾧ κύκλος ΠΕῚ 2. 1310 429. τὸ συνεχές, δδ συνήθης. τῶν ζῴων τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς συνήθεσι τόποις 
ΟΡΡ τὸ ἀνακάμπτον Φθ8. 262 Ρ22). ἄνεμοι γίνονται, πνέωσι 
συνεχεῖς, ῥύσις συνεχής, ἔκκρισις συνεχής, ἡ φλὸξ φέρεται 
συνεχής εἷπι μβῦ. 382 511, 26, 868 "7. 8. 865 "27, 86658. 
Ὑ1. 8570 810, 80, 871 382. ὃ9. 387 829. πχς 22. 942 014. 

ἔχειν αὔξησιν συνεχὴ Ζγβδ. 146 "85. ἐνέργεια συνεχεστέρα, 60 
συνεχεστάτη Ἠιϑ. 1110 37. χΊ. 1177 521. ἐπίπονον τὸ συνε- 

εὑρίσκεται πὰς βοηθείας Ζιθ12. 596 »29. ὁ λέων πρὸς τὰ 
σύντροφα χὶ συνήθη σφόδρα στερκτικός Ζιι4 4, 629 011. τὸς 
λύκυς φασὶ συνήθεις εἶναι τοῖς ποιυμένοις τὴν θήραν τῶν 
ἰχθύων Ζιιϑ8. 620 "6. συνήθης, δγὰ Ὑνώριμος, ορρ ἀσυνή- 
θης, ἀγνώς, ὀθνεῖος Ἠδ12. 1126 Ῥ8ὅ. ρ8. 1429 48. --- τὸ 
σύνηθες αὶ τὸ ἐθιστόν Ῥα10. 1869 Ρ16. σύνηθες αὶ λεγόμενον 



συνήκειν 

τὸ τοιῶτον τθ}. 156 20. τὸ σύνηθες γνωριμώτερον, ἡ λυ- 
πηρὸν, ἡδύ Μα8. 9958. Ηκ10. 1179 585. Ῥα10. 1869 
516. πιθδ. 918 18. σύνηθές τινί ἐστι ς ἴῃ ΟβΊ8. 394 "8. 
Πὸ11. 129511. --- συνήθης ταῖς Ἡρακλειτείοις δόξαις, 

συνθήκη 129 

νήεντα τελευτὰν ταῖς συμβολαῖς ᾧ ἀπὸ φωνήεντος ἄρχε- 
σθαι ρ84. 1484 ν84. αἸΐνο᾽ σκόπει συνϑεσιν ὀνομάτων, ὅπως 
μήτε συγκεχυμένη μήτε ὑπερβατὴ ἔσται ρ26. 1485 3868, 
510. τῆς ἑρμηνείας τὴν σύνθεσιν ἅπασαν ἴσμεν ρ29. 1488 

ταῖς περὶ τῆς ἀνακλάσεως δόξαις ΜΑ6. 981"82. μβ9.310 6 522, λέγω λέξιν αὐτὴν τὴν τῶν μέτρων (ὀνομάτων οἷ) συν- 
416. Δὲ ῥᾷδιον γνῶναι τῷ μὴ παρεπομένῳ μηδὲ συνήθει θεσιν, ἄϊδε μελοποιία ποθ. 1449 "85. --- λέγω μῦθον τὴν 
σφύδρα Ζιζι8. 518 514. λαθεῖν τὸν μὴ συνήθη, ἧττον διά- σύνθεσιν τῶν πραγμάτων ποβ. 1450 86, 82 (βγη σύστασις 
δηλον τῷ μὴ συνήθει δἰτι Ζιγ12. 519.39. ζ11. 666 88. 30. γᾺ τ). μὴ ὁμοίας ἱστορίαις τὰς συνθέσεις (οἱ, ἱστορίας τὰς 
514 11. --α (ργο ν συνήθεις ποῶ8. 1459 326 βογίδοῃμάππι συνήθεις οοἀὰ) εἶναι πο28. 1459 322. σύνθεσις τραγῳδίας 
νἱάδίυν συνθέσεις. ν ἢ ν.) 1ὸ ἁπλῆ, πεπλεγμένη πο18. 1452 581. ἡ σύνθεσις τῆς παρα- 

συνήκειν. διαφύσεις εἰς ὀξὺ συνήκυσαι Ζια18. 495}10. τὰ 
2 , ᾽ ΄ ΠῚ 
ὄπισθεν συνήκοντα εἰς στενὸν Ζπ10. 110 "2. : 

συνημερεύειν, οοηὶ συζὴν Ηθ8. 1158 Ρ4. συνημερεύειν τινί, 
οὶ συζῆν, συνδιάγειν Ηθ 8. 1151»15, 20, 18. 22. συνη- 

βολῆς ηεη12. 1245)1 8. -α τβοίοσίςβ, ἡ σύνθεσις ὑπεροχὴν 
δείκνυσι πολλήν Ῥατ. 1865 17, οἵ συντιθέναι ἢ ἐποικοδο- 

εἰν 816. 
σύνθετος. ὁ δῆμος γίνεται μόναρχος σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν 

μερεύειν ἀλλήλοις, οοπὶ χαίρειν ἀλλήλοις Ηθ1.115839..15 ΠΡῤ4: 1292 411. τὸ σύνθετον μέχρι τῶν ἀσυνθέτων ἀνάγκη 
συνημερεύειν μετά τινος, μετ᾽ ἀλλήλων ΗἰΙϑ. 1169}21. 10. διαιρεῖν ΠΑῚ. 1252 "19. εἰδέναι τὸ σύνθετον ὑπολαμβά- 
1171 85, ἔν τινι Ηι12. 1172 δ. (συνημερεύειν ν], συνδιη- νομεν, ὅταν εἰδῶμεν ἐκ τίνιυν ἢ πόσων ἐστίν Φα4. 1871 "12. 
μερεύειν ΒΚ Ηθ16. 1162 516.) τὰ μὴ ἁπλᾶ τῶν ὄντων ἀλλὰ σύνθετα (οἴ ὀχθπιρίαπι οἰκίας 

συνημερεύσεις ἀλλήλοις Ηηδ. 1289 "19. 517) ῷαδ. 188 510. ἡ ἐπὶ πεπερασμένης εὐθείας ἀνακάμ- 
συνημερευταὶ ξενικοί, πολιτικοί ΠΕῚ1. 18145310. 30 πτύσα (κίνησις) συνθετὴ ἢ ὃυο κινήσεις Φθ9. 265.521. τὸ 

ἄπειρον ὅτε σύνθετον ὅτε ἁπλῶν Φγδ. 204}11, ΜκΙ0. 
1066}}26. σύνθετος δαπάθιι ἔδθγο Βαδϑὶ ναγϊϑίδίθπι ὑβὺδ 
80 ποῖιθὰ σύνθεσις, ν ἢ ν. τὸ σύνθετον, 8γη τὸ ἐκ τῶν στοι- 
χείων συγκείμενον, τὸ μικτόν, ορρ στοιχεῖον Μλά. 1070}8. 
Γβδ. 8859, 884}81, τὸ σώματα τὰ σύνθετα ἢ ὡρισμένα 

συνηρεφὶς ὕστρακον Ζμδῦ. 619 Ρ29. ἐπικάλυμμα συνηρε- 
φέστερον Ζιὸϑ8. 52188. εἴ. ὅ41 "81. ὁ ἌΝ 

συνηχεῖν. τὰ χαλκεῖα ᾧ τὰ κέρατα συνηχᾶντα ποιεῖ τὲς ἀπὸ 
τῶν ὀργάνων φθόγγυς σαφεστέρας αχ801 9. ὁ 

συνθεῖν. διδαίσκυσιν οἱ ποιμένες τὰ πρόβατα συνθεῖν ὅταν ψο- ἃς 
φήση Ζιι8. 61084, 6111. ἵνα φοβηθέντες συνθέωτσιν εἰς 
ταὐτό (οἱ ἰχθύες) Ζιὸ 8. 538 "84. --- συνθεῖ εἰς τὴν καρ- 
ὀίαν τὸ θερμόν πκζ 8.948}5. εἰ μὴ πανταχόθεν ὁμοίως 
συνέθει πρὸς τὸ μέτον τὰ μϑρια αὐτὴς (τῆς σφαίρας) 

ἀκ ἄνευ πήξεως, ΩΝ τὸ ὡρισμένον αὶ συνεστηκός μὸ δ. 8382 
426,28. σύνθετα μόρια, ὅσα εἰς ἀνομοιομερὴ διαιρεῖται, 
ορρ ἀσύνθετα Ζιαϊ. 488 36. μο ᾧὸ ἀνομοιομερῆ, 

Α 

ἰ τ μόρια σύνθετα 
ΟΡΡ ἁπλὰ ὺ ὁμοιομερὴ Ζωβι. 6415}. (ἔνι ἐν τῷ διαιρετὴν 

Οβι4. 291.526. 80 εἶναι (τὴν χεῖρα) ἢ συνθετὴν εἶναι, ἐν τύτῳ δ᾽ ἐχεῖνο ἐκ ἔστιν 
συνθέλειν, οοπὶ εὔνυς γίνεσθαι Ηιδ. 116751. Ζμδιο. 681}8 ΕΓῦ). χρωματα σύνθετα, ορρ ἁπλᾶ χ. 
συνθερμαίνειν. συνθερμαίνυσι τὸς νεοττὸς ἀμφότεροι (θῆλυ 192.388. φωνὴ συνθετή, ορρ στοιχεῖον φωνὴ ἀδιαίρετος 

ὼ ἄ ΒΩ1, ἐπειδὰν ἀπαξ συνθερμανθὴ (ἡ πρὶ πο30. 1466 525, 85, 1457 511,1 Ἐπ ΟΠ δ ὀγδμῶ 
ᾧ ἄρρεν) Ζιζά. 562 "21. ἐπ ἕξ ρμανθὴ (ὃ περ ἜΘ6 ,,35) ,14,28. --- τρόποι ὀνομάτων 
τὸ σῶμα ἀήρ), ἐκέτι ἐνοχλεῖ πη18. 888 28. συνθϑερμαινό- τρεῖς, ἁπλῶς, σιίνθετος. μεταφέρων ρ24.1484}84. --- λόγος 

μενον τὸ ἐπιπολὴς ὑγρόν πλη8. 966 587. 86 σύνθετος, Ορρ ἁπλὴ ἀπόφανσις εὖ. 11 322. --- ἀναγνώρισις 
σύνθεσις. ἡ τῶν λίθων σύνθεσις ἑτέρα τὴς τῇ κιένος ῥαβδω- συνθετὴ ἐκ παραλογισμῷ τῷ θεατρυ πο16. 1455 512. ΥῺῈ1 

σέως Ηκϑ8. 1114 328. τὰ παλαιὼ οἰκοδομήματα ὁδιεστῶσαν ΒΒΘΕΤ2. ---- οἱ σύνθετοι ἀριθμοὶ αὶ μὴ μόνον ἐφ᾽ ἐν ὄντες, ἀλλ᾽ 

ἔχει τὴν σύνθεσιν τῶν μορίων πιά. 891 384. αἱ ὀφρύες ἐπὶ ὧν μίμημα τὸ ἐπίπεδον καὶ τὸ στερεὸν, ορρ πρῶτοι Μδ14. 

συνθέσει ὀστῶν Ζμβι15. 658 019. συνθέσεις λέγω ταὶς γωνίας 1020Ἀ4ι, ΑὙά. 18.340. οὗ βοδοὶ 208 Ρ20 δ4η. --- τό σύν- 

πιεῖ. 910}14. γίγνεσθαι συνθέσει, ἀϊϑὲ μετασχηματίσει, .σ θέετον, ἡ σύνθετος (συνθέτη, συνθετὴ) ὠσία, ἰὰ αχιοά δοτα- 
ἀλλοιώσει Φαῖ. 1908. οὗ Μη2. 1042 516. οἱ λέγοντες τὴν Ροβίϊιαχη εϑῦ δχ πιδίβγι οἱ ἤοσιηδ γὶ δχ δβυαδϑίβηϊί δὲ 

φύσιν εἶναι τὴν πρώτην σύνθεσιν Μὸ 4. 1014 581. οὗ Ζμαδ. δοοϊβοπίο Μὸ24. 1028 381. ζ 4. 1029 Ρ28 ΒΖ. η8. 1043 

845 28ὅ. τριῶν ὡσὼν τῶν συνθέσεων πρώτην ἀν τις θείη τὴν 480. 910. 106119, 27. λ9. 101528 ΒΖ. Ψαῦ. 410 41. 

ἐκ τῶν καλυμένων ὑπό τινων στοιχείων Ζυβι. 646412. βι. 412516. Ηκ7. 1117 28 (ορρ τὸ θεῖον). 8. 1178 320. 

ορρ διάλυσις Ογ6. 804}29. συνθέσει, ὥσπερ σ υλλαβής --- ἔδινίπίηὶ ἔογμια οχμίδοθας σύνθετος Μηϑ8. 1048 380, 
Μνβ. 1092 3526. σύνθεσις, ἀϊδθὺ κρᾶσις, μίξις Γα10. 828 48, 

βοὰ οοηὶ τὴν ἁρμονίαν κρᾶσιν ᾧ σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι 

Ψαά. 401081. ἡ σύνθεσις ὁ μίξις δημοκρατίας ἢ ὀμιγαρ- 

χίας Πὸ9. 1294586, ὁ γὰρ ὁπωσῶν ἔχοντα τὸ στοιχεῖα 
σὰρξ ἣ ὀστῶν, ἀλλὰ λόγῳ τινὶ ᾧὶ συνθέσει ψαῦ. 410 52. 

πᾶσα κοινωνία ἢ σύνϑεσις ΠγΎ8. 1276 "7. συνθέσεως ξϑπδτα 

ἀἰδιϊαραυπίαν τζ!4. 161 320-82. 18. 150 "22. --- (αἱ πλε- 

κταάναι) δύναμιν ἔχυσι ᾧ σύνθεσιν ([οτίαβθ6 ἔδτα ἱ 4 δύνα- 

μιν τῷ συνέχειν) τοιαύτην Ζμδ9. 685 "ά ΕἾ. --- σύνθεσις 

ταδίθγίδθ οἱ ἔοσιπβθ Φβϑ8. 195321. Μὸ2. 1018 "22. ηθ. 

1045}11. --- σύνθεσις ρταράϊοδιὶ οὐ βυδίϑοι!, ἐν οἷς ᾧ τὸ 

ψεῦδος ἢ τὸ ἀληθές, σύνθεσίς τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ ἕν 

ὄντων ΨΎΘ. 480 321. Ρ2. Ορρ διαίρεσις ε1. 16.312 2. Μεά. 

10271}19. ΚΙ1. 1061}26. ΦεΕΙ. 226 521. δἰ ΐοτ ἀϊοσαπίαν 

παραλογισμοὶ παρὰ τὴν σύνθεσιν τιά. 166 328-82, ἀυοτιτα 60 

λύσις τιῶ0. --- συνθέσεις ὀνομάτων τρεὶς, μία μὲν εἰς φω-. 

ν. 

συνθήκη. καὶ συνθήκη 

συνθέτη ΨΒ1. 412316, συνθετή ᾧθ9. 265 521. ΖμδΙ1ο. 
687}8. Μθ10. 1051 "27. πο18. 1455212. 30. 1456 085, 
1451811, 14, 28. 

συνθεωρεῖν τὸ καθ᾽ ἑκάτερον Αβ21. 61 481, οἵ συνορᾶν. 
τὰς εἰκόνας αὐτῶν (τῶν ἀτιμοτέρων) θεωρῶντες χαίρομεν ὅτι 
τὴν ὀημισργήσασαν τέχνην συνθεωρῶμεν Ζμαδ. 645 812. -- 
συνθεωρεῖν ᾧὶ συνευωχεῖσθαι ἡξη12. 1246 Ρά, 

μος ἐστὶν ἴδιος ᾧὶ κατὰ μέρος Ῥα1δ. 
1801 7. ὁ νόμος συνθήκη ὶ ἐγγυητὴς ἀλλήλοις τῶν δι- 
καίων ΠγΎ9. 1280510. συνθήκη. ορρ φύσει κοινὸν δίκαιον 
Ῥα18. 1818 "8. κοινωνεῖν νόμν ὦ συνθήκης Ηθ18. 1161 Ρ7. 
συνθῆκαι ἢ συμβολαί Ῥα 4. 1860."15. συνθῆκαι αὶ σύμ- 
βολα Πγϑ9. 1280 388. τὰ συμβόλαια καταὶ ταξεις καὶ συν- 
θήκας κοινὰς γίγνεται ρ8. 1424 Ρ29, αἱ συνθῆκαι τρόπαιον 
κάλλιον τῶν ἐν τοῖς πολέμοις ῬΎ1Ο. 1411 θ16. συνθῆκαι, 
πίστις ἄτεχνος Ῥα15. 1870 588-581. οἱ ὑπὸ τὰς συνθήκας 
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Πγ9. 1280 58. παρὰ τὰς συνθήκας ΠῪ13. 1284 341. κατα 
συνθήκην, συνθήκη, Βγπ νομικόν, οΡΡ φύσει ΗΕ10. 1184 
)82, 85. 8. 1188 429. φωνὴ σημαντικὴ κατὰ συνθήκην, λό- 
γος σημαντικὸς κατὰ συνθήκην, ΟΡΡ φύσει ε2.10519.,27. 
4.16}20, 11 22. διὰ συνθήκης υἱμολογη μένοι συλλογισμοί, 
ὅγα ἐξ ὑποθέσεως Αα44. 60.518, 16. 

σύνθημα. παρεγγυᾶν τὸ ,ύνϑημα κθ. 899 6, 
συνθηρεύειν πεββλεμθνδ τὰς ἱέρακας θ118. 841 Ρ18. 
συνθλᾶν. φανερ (ἱ τῆς ἀνδραάχνης ὑγρότης) ἐὰν συνθλασθὴ 

χρόνον τινώ πα88. 868 518. ἰπὰθ συνθλασθὴ εἱ ῬτδΙ πζϑ. 
8878, συντεθὴ ΒΚ. 

συνθλίβειν. ἀνάγκη κινεῖν ἕτερον ἢ ἢ ἕλκοντα ἢ ὠθῦντα ἢ αἷ- 
ροντα ἢ πιέζοντα ἢ ἢ συνθλίβοντα Ῥαδ. 1361}17. μαλακὰ 
τὰ κυήματα, ὥστε ἄν τις ἄψηται συνθλίβεσθαι Ζιε28. δ5δὅ 
026, ἐνδέχεται πυκνῦσθαι διὰ τὸ τὰ ἐνέντα ἐκπυρηνίζειν, 
οἷον ὕδατος συνθλιβομένα τὸν ἐνίντα ἀέρα. ΦδῚ. 214 δὰ. τὸ 
ὑγρὸν συνθλίβεσθαι ὑπὸ τὰ ψυχρῷ μὸϊ. 384 09. ἡ ἀναθυ- 
μίασις εἰς ἕν συνθλιβομένη ὺ πηγνυ μένη ΜΎΤ. 818.280. 
φασὶ ψυχρὸν τὸ μεγαλομερὲς διὰ τὸ συνθλίβειν καὶ αὶ μὴ διιέναι 
διὰ τῶν πόρων ΟὙ 8. 807 Ὁ12. (τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ) 20 
συνθλίβει τὸν πόρον δι ὅ᾽ ἡ ἀναπνοὴ γίνεται υϑ. 451518. 
ὅταν κρατῇ τὸ περιέχον συνθλίβον. ανᾷ. 412 512. πότερον τὸ 
σπέρμα διὰ τῆς ἀρτηρίας ὡς καὶ συνθλιβέμενον πνθ. 484 

414. εἰς τὴν κοιλίαν αὶ τοιαύτη συνθλίβεται ὑπόστασις πι48. 
8952. συμῷῴυεται μᾶλλον ὼ συνθλίβεται πρὸς ἄλληλα 26 
πκχαϊθ. 929 416. 

συνθρήνως ὁ προσίεται ὁ ἀνδρώδης ΗΙ11. 1171 59. 
συνιέναι (σύνειμι). ὁ δῆμος συνιὼν χρηματίζει βἰτα Πὸ15. 

180081. 14. 1598. 414, 11,20, 29. γ1ὅ.1280526 4]. ἄλλυ 

ἄλλοθεν συνιόντος Γ139.1501 088. --- ἐκ κεχιυρισ μένων 30 
συνιόντα ᾧ δυνάμενα χωρίζεσθαι πάλιν Γα10. 827 "28, οἴ 
ΜΑ4. 985.328. Ζγβ4. 139 26. τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα 
συνιόντων Οα10. 280 5106. συνιόντος τῷ σωματύδυς ἐκκρί- 
νεται τὸ ὑγρόν Ζγβ΄. 139 526. συνιέναι εἰς αὐτό͵ συνιέναι 

τνεἰς τὰ δαυτῷ κενα, συνιέναι ὺ πιλεῖσθαι μδϑ. 886 530, "8. 5ς 
Φὸθ. 21816, 18. 9. 216 524, Ζμὸδ. 682}24. πιαδ8. 90 
Β17. δυῤῥντων τῶν πόρων μὸ 8. 8811. πλεύμονος συνιόν- 
τος, ΟΡΡ αἰρομένυ Ζμγ8. 669 517. ἐπὶ πολὺ δυναται ἐκ- 
τείνεσθαι ὰ ψυνιέναι μὸ 9. 881 514. Ζμὸτο. 689,"80. συν- 
ἱέναι ἢ ψύχεσθαι μα 4. 842 419. β9. 870 54. 8. 861 δ. 40 
συνιόντων τῶν νεφῶν, συνιόντων ἢ συγκρινομένων τῶν νεφῶν 
εἰς ὕδωρ μβ8. 864 588. 9. 869 527, 870 380. --- συνιέναι 
ἀδ οοἶϊα. ζῷα συνιόντα ὄπισθεν, εξυληδὸν Ζιε2. δ40.210, 
589 082. ζ38. 519 080. 

συνιέναι (συνίημὴ, υνιέναι. μᾶλλον ἑνὸς ἀκιίοντες συνίεμεν 45 

ἣ πολλῶν ἅμα ταὐτὰ λεγόντων ακ 801 816. ὑκ ἂν ἀκύ- 
σειεν δ᾽ αὖ συνείη ΗκΙ0. 1119 "27. ὁ ἔμπειρος ἅμα. τῷ 
θεάσασθαι συνίησιν ὅτι 18. 1410524. ἂν μὴ σαφὲς ἧ τὸ 

ῥηθέν, φατέον μὴ συνιέναι τθ 1. 160 422. ο αδ5. 102 δ11. 
ξυνιέναι, τί τὲ λεγόμενόν ἐστι ΑὙΪ. 11.518, ΥνΣ2. 2. Τ1 50 
582. τίς συνίησιν ἄλλον ἀριθμόν 11. 14τ 580. συνεὶς 
ἑαυτῶ τί ποτε λέγει Μκό. 1062 885,12. τις ὅρυς ξυνίεσθαι 

δεῖ ΑὙ1Ο. 1687. περὶ ὅ οἱ νόμοι λέγωσιν, αὶ χαλεπὸν ξυνι- 
έναι Ηε18. 1187311. -- τό μανθάνειν λέγεται ξυνιέναι 
ὅταν χρῆται τὴ ἐπιστήμῃ ΗΪ11. 1148.518, 18. --- ὁ ὁτιῶν ἐδ 

Ἑυνιεὶς τῶν ὄντων Μγϑ8. 1005 15. --- (συνιέτω ἡμβ10. 
1208 320, 6οΥΓ.) 

ξυνιζάνειν: ἱπέγ, τὸ ἀζμψυτνν πνεῦμα ἀναφυσώμενον ὼ 
συνιζ ἄνον φαίνεται υ3. 4566.518. --- ὑγβῃβ, συνιζ άνοντες Ὃ 
καταπνίγοντες, ὥσπερ ἐκεῖ τὰς φύσας, ὉΡΡ πἰροντὲς αν 11. 60 
414 514,12. 
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συνιστάναι 

συνίζ εἰν. ἰπῖγ, ΟΡΡ αἴρεσθαι αν19. 419 δ]4. 21. 480 "2, 8, 
11. τὸ ἄλφιτον βρεχθὲν ᾧ τριβύμενον συνίζει πκα 9.931 
υ84, ---- ὑγϑηϑίτῖνο ἀδυγραύατῃ νἱάοίαν ανϑ. 478 38. 17. 419 
4271, ΟΡΡ αἴρειν. (πβ20. 868 818 ἱποδγίαπη αὐγάπι ἔγϑῃβ 
8 ἰηΐγ δϑοῖρίθπάσπι 5811.) 

συνίζη σις. τῶν σεισμῶν οἱ συνιζήσεις ποιῶντες εἰς τὰ κοῖλα 
χασματίαι καλῦνται κά. 396 48. 

συνικνεῖσθαι. τὰ τῶν ἐκγόνων συνικνεῖσθαι τοῖς γονοῦσιν 
Ηα11. 1100 380, 1101 "26. 

συνισ τῶν. οἵ συνιστανα:. ἡ ὕλη ἐξ ἧς συνιστᾷ τὴν γένεσιν 
ἡὶ φύσις ̓ Ζγδϑ. 1116. τὸ μέλι συνιστᾷ μὲν ἀλλ᾽ ἐπιξη- 
ὗν πχκαὶ]. 928 39. 

συνιστάναι, συστῆσαι, ἰπῖν οἵ μ488 συνίστασθαι, συστα- 
θῆναι, συστῆναι, συνεστηκέναι, συνεσταῖναι. -- συνεστηκέναι 
ἐκ μορίων ἐχόντων θέσιν, μὴ ἐχόντων θέσιν ΚΘ. 5.210. τὰ 

ο ὅλα μὲν συνεστῶτα ὁὲ ἐκ πολλῶν μορίων ΠΎῚ. 12714540. 
συσταθέντος τῷ ἑνὸς ἐξ ἐπιπέδων Ἰνβ. 1091 315. τὰ συνι- 
στάμενα μεγέθη ΜΑ 8. 990326. μθ. 1080}21. τρίγωνον 
συνίσταται ἐκ τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν ατϑ970 39. Ὑραμμαί 
τινες αὶ συσταθήσονται (δοπουντθῃῦ, ςοἰδαηὈ) πρὸς σημεὶν 

τι μγδ. 8162, "8, οἴ 49, τὰ σώματα συνιστᾶσιν (οὔ ποιεῖν 
Ρ 809 "15) ἐξ ἐπιπέδων ΟὝὙ!. 399 38. συνισταίναι τήν ψυ- 
χὴν ἐκ τῶν ἐναντίων ψα:. 405 "24,16. συστῆσαι τὸν 
ὀρανόν ΟὝΣ. 801."17. ἐκ τῶν τοιύτων σωμάτων συνιστᾶσι 
τὴν φύσιν πάντες μαι. 640}17. ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέ- 
στηκέν ΜΑΒ. 990."22. Οαθ. 274 427. τὸν ϑρανὸν ἀπὸ τύχης 
συστῆναι Ζμαι. 641 "28. --- πέφυκε τὸ μὲν θερμὸν ὃια- 
κρίνειν», τὸ δὲ ψυχρὸν συνιστάναι Τβ9. 886 54. ἐναλλὰξ 
συνιστάναι αὶ διαλύειν Οα10. 280 413. συνεστῶτα διαλυ- 
θήσεται ὼ διαλελυμένα συνέστη Οα10.219}98. κἡὶ θερμότης 
συγκρίνει. πέττυσα ὰ τυνίστησιν, ΖγΎ11. 162 15. ἀήρ, 
ἀτμίς, ἀχλύς, νέφος, ὕδωρ συνίσταται (συνεστός) μα8. 
940 328. 4. 84381. 7. 844 386. 9. 846 29. 12. 8498. β2. 

8δ4 020. γϑ. 818 51. δθ. 83882528. ἐκ τῶν “μορίων συν- 

σταμένων γίνεται ἡὶ ψακαΐῖς μγ4. 818 "16. πρὶν συστῆναί τι 
πλῆθος (ἀναθυμιάσεως) Μμα10. 847| 010. ὁ ἀήρ, ἡ ἀτμὶς 
συνίσταται εἰς ὕδωρ, εἰς ὑγρόν, εἰς ψακάδας, εἰς νέφος 
μαϑ8. 840 384. 8. 844 Ρ44, 18. 849}28, β2. 858 582. 8. 

858 "20. 4. 386051. γ8. 872 Β16, 17. 4. 818 20. πκας 19. 

942 488. πνεῦμα συνεστηκός, ΟΡΡ διεσκεδασμένον ακ801 
586. φωνὴ συνεστῶσα, ΟΡΡ κενή ακβ800 86. τὰ συνε- 
στῶτα, τὸ συνεστηκός, ΒΥ πεπηγὸς μδδ. 382 8425, 28. 10. 

888}9. 9. 887 84. β8. 858 8510. ὁ ὀπὸς συνίστησι τὸ ἡ γάλα 
Ζγβϑ. 181 214. «20. 729 518. θερμότης ζωτική,, ἣ τὸ 
ὅμοιον εἰς ἕν ἄγει ὰ συνίστησιν. Ζγβά. 189 νῳ4, (ὅπως ἡ 
χολὴ τῆς ψυχὴς τὸ περὶ τὸ ἧπαρ μόριον δαίκνυσα μὲν 
συνιστῆ, λυομένη δ᾽ ἵλεων ποιὴ Ζμὸδ2. 6168 Ρ2 5) συνί- 
σταταὶ (τὸ περίττωμα), ὼ γίνεται πεπεμμένη τροφὴ τοῖς 
ζῴοις Ζγὸβ. 116 084. ὅσα γὴς πλεῖον ἔχει, συνίσταται ᾧ 
παχύνεται ἑψόμενα Ζγβ2. 1851. συνίστασθαι, οοπΐ ὅγ 
πυκνῦσθαι, παχύτερον γίνεσθαι Ζγβ2. 18580. συνίσταται 
ἢ πήγνυται τὰ μὲν ψυχρῷ τὰ δὲ θερμῷ βἷτα Ζγβό. 148 
85, Ζμγῖο. 6781. μον 810 8ὅ. τὸ συνεστηκὸς Ἂ πάχος 
ἔχον Ζγβτ. 1411. σωματῶδες δεῖ εἶναι τὸ συστησόμενον 
αν. 445 322. σπέρμα συνεστηκός, συνεστός. ορρ ὑγρόν 

Ζγδἢ. 166 88. 1. 7668, 4. πὸ τῶν ἰχθύων αἱ σάρκες 
συνεστᾶσι μᾶλλον Ζιθ18. 598 38. πολὺν χρόνον συμπε- 
πλέχθαι πέφυκεν, ἕως ἂν συστήση τὸ κύημα 2γα28. 181 

416, 18.321. 729 "81. ὄρνιθες συνιστᾶσι τὰ ᾧά- συστῆσαι 
τὸ ζῷον Ζγα 21. 180"83. 19. 727 "1ὅ. τὸ σπέρμα συν- 
στησι τὸ καθαρώτατον τὸ περιττώματος Ζγβε. 139 "1, εἴ 



συνιστάναι 

τ40}88. γ1. 151}81. δϑ. 791 19, 4. 112 39. τὸ σπέρμα 
τὸ συστάν Ζμαϊ. θ40 528. οἵ Ζιεῖ. 689 518. τὸ συνισταῖ- 
μένον ἐκ τῆς ἐν τοῖς θζλεσιν ὕλης εἰπι Ζγβε. 1881. 8. 
188 428, 181318. α21. 129 Ἀθ6, 780 826. ὅταν συστῇ τὸ 

κύημα ἤδη Ζγβά. 189 088. οἵ ὁ1. 1765 38. Αὐϑ. συνίσταται 
τὰ ὠά Ζιζ3. 560.526,}19. 10. 664 522. 18.667.28. ΖΥΎ2. 
1588 .48. εἰσελθύσης γονῆς τὰ ζῷα συνίσταται ὼ λαμβάνει 
μορφήν Ζγβι. 188 "20. οὗ Ὑ2. 168 58. τὸν , ἐγκέφαλον συνί- 
στασθαι μόλις Ζ2γβε. 1445223. πρῶτον τῶν χρωμάτων ἐν 
τοὶς φυομένοις 
σταται κυήματα ὼ αὐτόματα Ζγγ1. 149 58δ. τίνα τῶν 

ζῴων συνίσταται αὐτόματα ΖΎΥΙ1. 168 336, 161 "24. 
Ζιε81. ὅδ "20. συνεστάναι (συνεστηκέναι) ἕκ τινος, νοϊυιὶ 
ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης Ζμβι. 641 385, 64611. 2. 641 "28. 
αὅ. 648 425. γά. 668 "6. δ δ. 618 582. 10. 689 521 4]. 16 

συνεστάναι καλὼως, ἐναντίως, πρός τι βία ΖΎΥΙΟ. 7608, 

010. εἴ. 188 816. Ζμδιο. 681 228. 5. 619 "82. β8. 654 
411. 16. 659 7, τὼ ὑπὸ φύσεως συνιστάμενα. τὰ φύσει 
συνεστηκότα. οΡΡ τὰ κατὰ τέχνην ἔργα Ζγὸ 6. 115 522. 
Ζμαι. 689"16. τὰ φύσει (κατὰ φύτιν) συνιστάμενα Φβ1. Ὦ 
198.386. θά. 264 81. Οα10. 219 "14. γ3. 800 028. Ψβ4.᾿ 
4160 516. Ζμα!. θ40}4. Μζϑ. 1084 388. αἱ φύσει συνε- 
στῶσαι ὥσίαι Γβι. 8328588. Μζ1717.1041 080. μθ. 1080 
518. τὰ φύσει συνεστῶτα ΦβΙ1. 192}18. 61. 250 16. 

συννέμε σθαι. 

σύνολος 181. 

διέστηκεν δοτὶ Ρϑπάμπι ο8ι). --- συνεστηκότως μᾶλλον ἢ 
ὀδυρτικωτέρως ἔχειν Πθό. 1840}1. 

συνιτικός. ὅχ ἅπαν τὸ μανότερον δειτικώτερον, ἐδὲ συνιτι- 
κώτερον εἰς αὑτό, ΑΥα δυνάμενον εἰς αὐτὸ συνιέναι πια58. 
905 14,16, οἵ συνιέναι ΡΊ80 284. 

τὰ ἄγρια ὦ συννέμονται τοῖς θήλεσι πρὸ τῆς 
ὥρας τῷ ὀχεύειν Ζιζ18. δ12 521. 

συννέφεια. οἱ νότοι μικροὶ πνέοντες αὶ ποιῶσιν ἐπίνεψιν [ἤτοι 
συννέφειαν) πκς88. 944 026. 

τὸ ποῶδες συνίστασθαι χὅ. 194 "26. συνί- τὸ συννεφεῖν. εἰ συννεφεῖ, εἰκὸς ὗσαι Ῥβ19. 1898 56. 
συννεφής. οἱ συννεφὲς μέτωπον ἔχοντες αὐθάδεις φ6. 811 

584. 

συννοεῖν. ὅταν ἄρχωνται ἐκδυνειν οἱ ὄφεις, ἀπὸ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν ἀφίσταται πᾶσι πριῆτον, ὥστε ὁοκεὶν γίνεσθαι τυφλὸς 
τοῖς μὴ συννοῶσι τὸ παθος Ζιθ11. 600 Ρ29. μὴ συννοεὶν ὅτι 
ΟβΙ8. 295 588. μα. 845519. συννοῆσαι ὅτι ΠγΎ18. 1284 
82: 

σύννοια. μετὰ συννοίας πιθά. 911.039. 
σύννομος. ταῦροι, τράγοι σύννομοι Ζιζ 18. 811 522, 812}11. 

αἱ σύννομοι ἵπποι Ζιιά. 611 310, ζ18. 612 "10. 
συννοσεῖν. νενοσηκότος τῷ δέρματος αὶ ἡ θρὶξ συννοσεῖ Ζγεά. 
184 480. 

σύννυως. σύννουν γενέσθαι Πβ1. 1207 4860, βλέμμα σύννυν 
πλαῖ. 968 "18. πρόσωπον σύννουν φ8. 808 58. 

Οα!Ι. 268 34. Ζμαδ. θ44 922. ὅ. 645 514. β5. 8648}2. 36 σύνοδος κοινή Πη12. 1881 "10. ζ4. 1819.»82. β9. 13211528. 
Μη8. 1043 "22. εἰ μή τι συνέστηκε παρὰ φύσιν Πα!12. 
1259 2. --- συνιστάναι (συστῆσαι, συττήσασθαι) πόλιν, 

πολιτείαν Πγ18.1284}18.18.1288.540. ζὅ..1819 "88. 
οαὶ. 1848 47, συνιστάναι πολιτείαν τινὰ ἐκ δημοκρατίας ὺ 
μοναρχίας Πβο. 1266 528. ἐκ τίνων. τίνος χάριν συνέστηκε 80 

πόλις ΠΎἃ10.1281512. 12. 1288 814. 6. 1218 "16. πολι- 
τεία συνεστηκυῖα (συνεστῶσα) καλῶς, κατ᾽ εὐχήν, παρὰ 

τὸ δίκαιον Πὸ 8. 1290.385. 2. 128916,.88. η4. 1826)86. 
14. 18382}28. τὸ κοινὸν πὰν διὰ τῷ δικαίν συνέστηκεν γεη9. 
1241 ὑ16. --α συνιστάναι (συστῆσαι) τὸν μῦθον, τις μύ- 85 
ϑυς, τὸς μθας δραματικύς, τὴν ᾿Οδύσσειαν, συνίστασθαι 
πράγματα ποϑ. 1451 012. 18. 1452 "28. 17. 1458δ322. 38. 

1459 818. 8. λ451 8429. 6, 1450 487.1. 1447 349. μῦθοι εὖ 

β8. 1424}9 (οἵ συνάγειν τὸν ϑχλον 57). αἱ ἀρχαῖαι θυσίαι 
ἢ σύνοδοι Ηθ11. 1160.320. κοινόταϑοι σύλλογοι ᾧ σύνοδοι 
πκθιά4. 952 "14. σύνοδοι. διαλεκτικαί τθα. 1589582. --- 
σύνοδος ϊᾳ4 συνδυασμός, ὁ ὀχεία: ἡ ἀληθινὴ σύνοδος τῶν ᾧο- 
τόκων ἰχθύων ὀλιγάκις ὁράται Ζιεδ. δ41 381. --- τῶν πλα- 
νήτων πρὸς αὐτὲς σύνοδοι μαθ. 84880. χειμέριοι αἱ σύνοδοι 
τῶν μηνῶν μᾶλλον ἢ ἦ αἱ μεσότητες Ζγβ4. 1838. 322, 20. --- 
ὁ ὕπνος ἐστὶ συνοδί. Ξ τις τῷ θερμᾶ εἴτω υϑ. 451 δ. -- 

ἡ σινοδος (τὸ εἴδυς ὶ τῆς ὕλης) Μζϑ8. 1088 Β11 ΒΖ. ἡ τῶν 
μορίων σύνοδος Ζγδ1. 1647. 

«συνόδυς. 1. τὰ συνόὄδοντα, Βγῃ τὰ μὴ καρχαρόδοντα, ὁΡρ 
τὰ καρχαρόδοντα οΓ Μ819. τὰ συνόδοντα σπάσει (πίνει), 
οἷον ἵπποι ὰ βήες Ζιθθ. δ95 49. -- 2. ἰ4 σινόδων, νἈν. 

συνεστῶτες. ὅτω συνεστάναι τὸν μῦθον ποῖ. .14560}82. 14. 

1458 Ρ4, ΝᾺ] Ῥοοι 181, 82. ἱστορίαι περὶ ἐν συνεστηκυῖαι 40 
πιηϑ. 911 }9. συστῆσαι τὸν λόγον. τὸς λόγυς Οβ!.. 284 

συνόζειν. τὰ μεμιγμένα αὐτοῖς συνόζει ἐν οἷς ἐστίν πιβϑ8. 
907 38. 

συνοικεῖν. ἰηΐτν ἀπάτης χάριν τῶν συνοικώντων Πγὅ. 1218 

421. ρ8. 1425 "82. πρὸς κριτὴν ὁ λόγος συνέστηκεν Ῥβ18. 
139117. εἶδός τι (λόγων) συνίσταται ρὅ. 1421 3488. 88. 
14453481. τὰ σχήματα τῷ συλλογισμᾶ ὅκ ἐνδέχεται δι᾽ 
ἄλλων συσταθῆναι Αα39. 4δ Ῥ40. τὴν ὅλην τέχνην συνεστή- 45 
σατο κῦ. 8396 519. αἱ τέχναι συνέστησαν Ργ!. 1404 822. 
ΜΑΙ. 98124. ἐκ πόσων ἡ δύναμις αὕτη (ἡ σοφιστική) 
συνέστηκεν τιϊ. 166 535. ἡ ὄψις, ὁι ἧς αἱ ἡδοναὶ συνί- 
στανται πο28. 1462 816. --- συστησόμεθα φιλίαν πρός τινα 

439. Ἴωνας αὐτοῖς συνοικῆσαι 449. 1551 "87. ---- συνοικεῖν, 
δα ἔχειν γυναῖκα ΚΙδ. 16 "80. Ηθ]14. 1162 321. --- 
ὕγβηβ, Τροιζηνίοις ᾿Αχαιοὶ συνυΐκησαν Σύβαριν Πε8. 1808 
829, 82. 

δονουκειῶν; μᾶλλον συνῳκείωται τὸ ἀφ᾿ ἕ τῷ γεννηθέντι 
Ηθ14.1101}21. οἱ συγγενεῖς συνῳκείωνται Ηθ14. 1162 
42, δοκεῖ συνῳκειῶσθαι ἡδονὴ τῷ γένει ἡμῶν εἷἰπι ΗκῚ. 
1112 520. ὅ. 1175 .529. 8.1178515. 

ρ839.1446}6. -- συστῆσαι τις δανείσαντας τοῖς ναυάρχοις δοσυνοικ εἰωσις μὴ προσόντων ρ4. 1426 588. 

οβ1851 510. -- συνιστάναι τὸς γνωρίμυς (εἴ συστρέφειν) 
Πεδ. 1805 54, 1804 528. συστήσας ἐπίθεσιν Πεῖ. 1806}858. 
συνέστησαν οἱ γνώριμοι ἐπὶ τὸν δῆμον, συστάντες τινές 5ἰτα 
Πε8. 1802 ν28. ὅ. 1804 ΜΩ7, 80. β6. 1260 "27. 10.1272 
58, βοὰ καὶ δεῖ συνεστάναι πρὸς τὸς τυχόντας, 870 διαλέ- εὐ 
γεσθαι, γυμνάζεσθαι τθιά. 160412, 8,9. --- κοπωδεις οἱ 
βραχεῖς τῶν περιπάτων, ὅτι πολλάκις συνίστανται (᾽ οου- 
εἰδιυπῦ, οὗ ἵστασθαι πεῖ. 881 588) ὼ ἐχ ὁμαλῶς κινῶνται 
περὶ τὰς καμπάς πεϑδ. 8849. --- συνίστασθαι, συστῆναι, 
ἴοτο ἴᾳ δείκνυσθαι, συλλογίζεσθαι φταὶ. 815 328,25,}28, 60 
418. 3. 811 Ρ29. --- ργῸ ν συνέστηκεν Ηη18. 1158 1 ἴοτῖ 

συνοικίζω. ᾿Ἐρέτρια συνῴκιτε τὰς περὶ Παλλήνην πόλεις 

1560. 1570 348. 

σύνοικοι, ἀϊει ἔποικοι Πε8. 1808 "28. 
σύνολκος. τὸ κεχρύδιον θερμὸν ὃν ἢ σομφὸν κατέχει συνολ- 

κὸν τὴν τὶ οφήν πκϑ. 928. "18. 
σύνολος. ῥῖνα ὼ ὀφθαλμὸν ὼ τὸ σύνολον πρόσωπον Ζμαδ. 

845 086, τὸ σύνολον σῶμα, ορρ τὰ τῷ σώματος μόρια 
Ζμαδ. 646 16. Ζγδι. 184 529, 28. Ζια 1. 491 328. ὅδ Ζε 

συνολος θρανὸς ὼ τὰ μόρια αὐτῷ ΟΎὙΪ. 298281. τὸ σύν- 

λον. ΩΝ σύμπαν, ΟΡΡ μέρος τεῦ. 180"21, 22, 25, 27, 
80. ἡ τῷ παντὸς φυσις πεπέρανται τὸν σύνολον ὃ ὄγκον Οα 2. 
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368 "12, -- τὸ σύνολον μῖγμα ΡΡουΐθατ οἰὰβ Θ᾽ ἐπιθπΐθ, 
ποιεῖ τὸ τῷ οἴνα, ἔργον τὸ σύνολον μίγμα (νυ ὕδατος) 
Ταδ. 8212. τὸ σύνολον τίνι γνωριεῖ, ΟΡΡ τὰ ἐξ ὧν ψα ὅ. 
409 081. --- δβυδδίδηϊία δοπογαῖβ, αυοπίδη Αγιβίοίθ]ϊ δοσα- 
Ῥοβίϊα ϑϑδὺ εχ ταδίθσίϑ δῦ ἔογῃια, ἡ συίνολος (συνόλη Μζ 11. 
1081 "26) ἐσία. τὸ σύνολον ΔΡΡΘΙ]αύατ. ἡ σία ἐστὶ τὸ 
εἶδος τὸ ἐνόν, ἐξ ἕ ᾧ τῆς ὕλης ἡ σύνολος λέγεται ἐσία 
Μζ11. 1081 380, 38, 286. 10. 1086 32. κϑ. 1060 Ρ24. 

συντείνειν 

82 ( τα 4.106 "11 Υν). συνίδοι ἄν τις ὅτι ΦῚ. 805 
39. τῦτο ἐχὶ συνεωραίκεσαν, ὅ' ὅτι Ζγγδ. 155 81. συνίδοι 
ἄν τις ὑπὲρ τύτυ ὅτως ἡμβ1. 1205 38. --- δύνασθαι, καὶ 
δύνασθαι συνορᾶν τα]. 100 580. 17. 108 514. 18.108 ν20. 
Ὑ32.111.46. 62. 168 56. 14.163 10. ιὅ. 167 388. ῥῴδιον, 
χαλεπὸν (85 ἐστὶ) συνιδεῖν τι15. 114518. ΓαῚ. 814}18. 
αιά. 442 ν8. ακ 808 218. χὅ. 1796321.,}18. 6. 791 "24, 

ἐκ ἐπιπολῆς τὸ συνιδεῖν τῇ. 158 34. 
Ζμαι. 640"26. λέγω ὁὲ σύνολον ὅταν κατηγορηθὴ τι τῆς 
ὕλης Μβι. 995 85. 4. 9993838 ΒΖ (ὟΖ δὰ ε7. 17.389). 10 

δὰ διπο ἀβχῃ Υ͂ σύνολιος τοξεγτοηάσπι νἱἀθίυῦ αυοὰ ἰορίθατ 

συνορίζειν ἢ συγκρίνειν, συνορίζειν ἢ ἑνῶν, ΟΡΡ διακρίνειν 
ΟὙΒ.801.338,"2. 

σύνορος. σιίνοροι πολιτεῖαι Η8θ12. 1160517. σύνορος ἡ πραγ- 

εὐθὺς μετὰ τῆς τελευταίας διαφορᾶς τῷ συνόλν μὴ δια- 
φέρειν εἴδει τῶτο Αδ18. 91 339 (τὸ σύνολον δβὺ τθδ οοτ- 

ογοίβ, ἀθ αυὰ ἀοβηϊοηπὰμ ἀρίτατ ; 8ΔῸὺ δα ἀθβῃηϊίο, ὁου- 
ϑαμπητηθία ΡΘΣΓ βΘῃιυβ οὐ αἰ ουθῃθαβ, πο ἀϊβειπραϊξαν εἴδει). 16 
οὔΐδηι σία οοηϊαηοία. οὔτι δοοίἀθηΐθ σύνολον, σύνολος ϑσία 

ἀϊοίταν, σύνολον δὲ λέγω τὸν ἀνθρωπὸν τὸν λευκόν Μμῶ. 
1071 08. ἐν τῇ συνόλῳ ὁσία οἷον ῥινὶ σιμὴ Μζ11 1087 
482. --- αὐδ6 ἱπίθυ σρβίθυϊδπι οὖ ΌΓΙΩΔΠΙ, Θϑἀθπὶ μῦθον 
δθῃυβ οἱ ἀἰδεγθηϊίδιι γαϊίο (οὐ γένος Ρὶ 152 346), ἰπᾶθ τὸ 39 
σύνολον ἰὰ αυοά Θοπιροβίδαχα οβὺ εχ βθῃθγθ οἱ αἰ θγθηία 
τε. 180512., --- τὸ σύνολον ΡτῸ δάνθγοιο ἀβασραύστῃ 
Ἰάθιμπ ἔδγ δίαυε ὅλως βἰρυϊῆοαί. ἥδιον ὸ λευκότερον αὶ τὸ 
σύνολον καλλιόν ἐ ἐστι τὸ ἐαρινὸν τὸ ̓μετοπωρίνω Ζμ40. 626 
580. πυκνότερον ὦ Ὑλισχρότερον τὸ σπόγγα ὰ τὸ σύνολον 36 
πλευμονῶδες Ζιει8. 549 31. ὑγίειαι ὃ, νόσοι τοῖς ἑτερογε- 
νέσιν ἕτεραι ἢ τὸ “σύνολον θχ αἱ αὐταὶ πᾶσιν Ζιθ 18. 601 
426. περὶ σύνθεσιν ὼ διαίρεσιν, τὸ δὲ σύνολον περὶ μερισμὸν 

ματεία τῷ ἰατρῷ ἢ τὸ φυσικῦ ανϑ 1. 480}25, ταῦτα σύν- 
ορα ἀλλήλοις Όὴ ἐγγὺς ἔχει τὰς διαφοράς ἡεη 9..12341 "10. 

συνυσία ψυχῆς σώματι Μηθ. 104ὅ 9, 18. --- εἰς τὰς συν- 

υσίας ἢ διαγωγὰς παραλαμβάνυσι τὴν μυσικήν Πθ ὅ. 1339 
592. --- συνυσία, οοἴδαβ πὸ 3. 876 438. ἀϊοὺ φιλεῖσθαι Αβ22. 
68 "8. ποιεῖσθαι τὴν συνυσίαν, χρῆσθαι ταῖς συνυσίαις Πη16, 
1885 326,24. ἀδικία ἀνδρὸς αἱ θύραζε συνυσίαι γενόμεναι 
οαά. 1844 512. ἡ πρὸς τὺς ἄρρενας, συνυσία, δὼ ὁμιλία 

Πβϑ9. 1269 827, 29. τὰ ἀργανικὰ πρὸς τὴν συνυσίαν μόρα, 

ἥ ἡδονὴ ἐν τῇ συνυσίᾳ Ζγβ4. 1891. α20. 1289. ἡ 
πρὸς ἄνδρα συνυσία Ζωυι8. 683δ᾽11. ἀποτελεῖν τὴν συνουσίαν 

Ζιι41. 608085. δέονται τῆς ἀλλήλων συνυσίας Ζγα 18. 
122 017. οἵ 2). 582}22. ἀνε; τῆς τῷ ἄρρενος προέσεως 

ἐν τῇ συνυσίᾳ ἀδύνατον συλλαβεῖν, τὸ θὴλι συμβάλλεται 
σπέρμα ἐν τῇ συνυσίᾳ Ζγβά. 189 526. α20. 721 084, ἀπὸ 
μιᾶς συνυσίας ἔνια γεννᾷ πολλα Ζγα18. 128 518. οἵ ὁ. 
1101. 4. 1181]. 

ἀντιφάσεως Με4. 1027 819. ἐποποιία καὶ τραγῳδία. «. τυγ- σύνοφρυς. οἱ συνόφρνες δυσαίνιοι ᾧ 8. 812 525. 
χανυσιν ἦι ὅσαι μιμήσεις τὸ σύνολον, διαφέρυσι δὲ ἀλλήλων 50 συνοχή, εἶδές τι τῆς ἅψεως τὸ. 122 ν26- 80. οἵ συνέχεσθαι 
τρισίν πο 1. 1441 41 8. ΝᾺ] Ῥοεῖ 184. Ρ 128 86. ὁ νυσταγμός ἐστι συνοχὴ τῆς κινήσεως φταϑ. 810 

συνομνίναι. φησὶ μὲν φιλεῖν ὑμᾶς, συνώμοσε δὲ τοῖς τριά- 089. διορίσασθαι τὰς συνοχὰς τὰς περιπιπτέσας τοῖς φυτοῖς 
κοντα ΡῬβ28. 1400 418. φτα 8. 818 340. 

συνομοιοπαθεῖ ὁ ἀκύων ἀεὶ τῷ παθητικῶς λέγοντι Ῥγ 1. συντάγματα Δώρια, Φρύγια Πδ18. 1290 322. 
1408 528. 86 σύνταξις τῆς πολιτείας, τῶν νόμων, Πη2. 182538. β6. 1265 

συνομολογεῖν πάντας τοῖς ῥηθησομένοις γεαθ. 1216 Ρ29. 526. 9. 1271 Ῥῳ, ἐξέτασις αὶ σύνταξις τῶν πολιτῶν Πζβϑ8. 
συνομολογήσαντος (τὸ ἀνθρωπν) Ῥβ530. 1898 Ρ17. ἔστω 1822 386. ἄνευ συντάξεως ἄχρηστον τὸ ὁπλιτικόν Πὸ18. 
συνομολογόμενον, συνωμολογημένον Γβ1. 829 86. Πη1. 1291 δ19, 6528. --- δεῖ γυμνάζεσθαι περὶ τὶς λόγυς ἐκ 
1823 528. τῆς προτέρας συντάξεως ρ89. 1446 884. -- ΔΌΒΓ ῬτῸ 

συνοπτικός. διερευνῆσαι ἐρεύνη συνοπτικὴ φταῖ. 821 82. “0 ΘΟΠΟ, εἰς τὰς σάρκας ὼ τὴν ἄλλην σύνταξιν ἦλθε τῶν 
σύνοπτος Πβ12. 1214538. σύνοπτον τοῖς μακρὰν ἀπέχυσι μερῶν μβ2. 855910. 

θ180. 848 39. συντάραξις διαφόρων γινομένων τῶν περιττωμαΐτων πα 4. 

συνορᾶν. δεῖ συνορᾶσθαι τὴν ἀρχὴν ὼ τὸ τέλος πο 24. 1459 859 "26. 
"19. συνορᾶν (συνιδεῖν) τὸ ἀνάλογον, τὰ ὅμοια, ἅμα πολλά, συνταράττειν. ἡ κάμηλος ἐδ’ ἀπὸ τῶν ποταμῶν πρότερον 
τὴν ὁμωνυμίαν Μθ6. 1048 581 ΒΖ. τα 7. 108316, "20. 46 πίνει ἢ συνταραΐξαι Ζιθ8. 5961. 
ι15. 1714818. ζ10. 148 3484. συνορᾶν τὰ διαπεφορημένα σύντασις τῶν σκελῶν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ Ζγαῦ. ΤΊ1 Ὁ19, τὸ 
τῶν εἰδώλων μτ2. 464"18. συνορᾶν διὰ πολλῶν, λογί εσθαι αἰδοίων πὸ28. 819 8410. 26. 8179 517. συντάσεις ἐμποιεῖν τοῖς 
πόρρωθεν Ῥα2. 1851 84, συνορὰν ἐκ τῆς περὶ τὰ ἰδία ἐμ- νεύροις πε40. 885 588. τὰ θήλεα συντάσει ἐρεῖ, τὰ ὁὲ ἀρ- 
πειρίας Ῥαά. 1859 "81. ἐπὶ πάντων ὕτως ἔχον συνιδόντες ρενα ὅ πι30. 892 "86. 
Ηὸ 18. 1127 Ἵ 1. --- εἰ ἐκ τῷ συνδυασμῶ αὶ ἡ γένεσις αὐτῶν εο συνταττειν. συντέτακται τὰ περὶ τὴν πολιτείαν Πβι:. 1218 

ἐστὶν ἢ μή. ὅπω συνῶπται ἱκανῶς ΩΝ (ὦ συνεώραται, αὶ 
συνῦπται μέχρι γε τῷ νῦν. αὶ συνεωρακει) ΖΎΥ11. 1602 384. 
α10. 121517. β56.141284. δῚ1. 164.386. Ζιε 82. 551 45. 
ζ.85. 580 420. ι50. 682 08. (διὰ ταχυτῆτα) δυνάμεθα 
συνορᾶν τὸν τῆς ἀναπνοὺὴς ῥυθμόν πε18. 882 11. τὰ ὁμο- δὲ 
λογώμενα συνορὰν Γα 2. 810 35. τὰ κενὰ τῷ πολέμν συνε- 

ὡράκασι ΒΎΥ11. 1116 7. συνιδεῖν τὸς καιρες αρά.1250 
1838. --- τὸ αἴτιον ἐκ τιῶν νῦν λεχθέντων συνίδοι τις ἂν 
Ζγδά. 113 δ, εὔχϑθ. 199 "20. ϑθενὶ συνέβη τὴν τοιαύτην 
συνιδεῖν αἰτίαν ΜΑ 3. 984 Βῳ, συνιδεῖν ποία Τολιτεῖὰ ἀρίστη, 60 

πότερον ὑπὸ ποτέρα κινεῖται Ηκ10. 1181 921. Φη1. 241 κλαίοντες συντέτανται πιαδ0. 904 "25. 

"28. συντάξαι. συντάττεσθαι, συντετάχθαι πρὸς τέλος τι, 

πρὸς τὰς πολέμυς 4] Πη14. 1888 "7. 2. 1334 484,}8. βΊ. 
1201 820. ζ1. 1810 588. ηεὰ 3. 1214 10. ὀλεγαρχικῶς 
συντεταγμένον Ππζ 1.181186. τί σημεῖον πολιτείας συντες 

ταγμένης Πβ11. 1212 580. --- εἰσφέρειν τὸ συντεταγμένον 
Πη10. 1880 37. --- (συντάττη πη 21. 889 ΒῚ, δβογ δοηάσω 
συσσάττῃ 60}} 9838 ΡΩ 8). 

συντείνειν, ἴτϑῃβ, συντείνειν τὸ πνεῦμα πβι. 866 "9. εἴ 
πια 15. 900 "8. βιάζεται συντεῖνον τῷ πνεύματι πι30. 898 
42. ὅταν συντείνη, ΟΡΡ χαλαρὰ ὄντα Ζμὸϑ. 688 "8. οἱ 

ταχυτέρα καὶ ἐπὶ 
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συντεταμένα φωνή πια 586. 906 526. --- ἱπῖν, συντείνειν σῆψις, οἷον τὰ συντηκτα μδ11. 889 "8. 
πρὸς τὴν καρδίαν, πρὸς τὸν ἄνω τόπον, ἐνταῦθα ζ 8. 409 συντηκτικός. 1. δοῖ, τὸ ἀλμυρὸν συντηκτικὸν γλώττης Ψψβ10. 

420, 18, 18. υἢ. 455 584. οἵ πὸ 15. 818 "δ. συντείνειν πρὸς 422 .519. ὁ κόπος συντηκτικὸν υ8. 456 585, διὰ κατάψυξιν 
σκοπόν, πρὸς τέλος, πρὸς εὐδαιμονίαν, πρὸς τὸ γνῶναι μό- περιττωματικὴν ἢ συντηχτικήν αν 20. 419. 21. ὑρητικα, 

νον, πρὸς τὴν ἐντελέχειαν Δ] Ηζ18. 1144 326. Πη2. 1826 6 μᾶλλον μέντοι συντηκτικά πα 48. 865 28, χΙ16. 924 "22 

415. 88. 1337}91. δ. 184056. Μθ8. 1060528.λ8.1014  (Εγῃ τηκτικά πιβ12. 901 ."8). τῶν νόσων αἱ μακραὶ ἢ συν- 
418. Ζγεϊ. 118384. Ζκ2. 69811. τα 11. 1041. Ὑ1. τηκτικαί πγδ. 8171 10. --- 2. ρα88, τὸ πλεῖστον γένος 

116 25. πο28. 1469 5271. Ρβ2. 1878}}12. ρ8. 1425 588. τῶν πολυπόδων κα διετίζει, ἢ γὰρ φύσει συντηκτικόν ἐστιν 

ηξα 1]. 1214811. 8, 1215.39. ὅ. 12168.282. συντείνειν εἰς Ζιι81. 622 816. 

τέλος, εἰς δικαιοσύνην, εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν δ] ηεβ 10. 10 σύντηξις. ἡ σύντηξις ἀεὶ νοσώδης, βλάπτει Ζγα 18. 126 521, 

1226 11. η7. 1241 818. Ηὸ18. 1127 384. Πὸ 4. 1291 84. συντήξις σπερματική Ζγα 19. 1268 "24. ἡ κατὰ τὸ 
426. ΡῬαδ. 1860 "9. βδ5. 18382380. 17. 1391581. αρ2. ἄλλο σῶμα γινομένη χολὴ περίττωμα τί ἐστιν ἢ συντηξις 

125054. τἀναντία, εἰς ταὐτὸ δὲ συντείνοντα οα. 1848 Ζμὸδ2. 611518. διὰ τὴν συντηξιν, διὰ τὰς συντήξεις παδ. 
Ρ99. 859 "2. 12. 860}20. ἡ γινομένη ὑπὸ τῷ θερμὰ σύντηξις 

συντέλεια χρημάτων ρ8.14281. 1 πκ22. 9256 586, ἡ συντηξις περίττωμα πεῖ. 881 524. αἱ 

συντελεῖν. πρὸς ἕν ἅπαντα συντελεῖ Ηα 4. 1096 "28. συν- ἀτροφίαι ἡ αἱ συντήξεις πλζ 8. 966510. 

τελεῖν εἰς (πρὲς) μίαν ἀρχήν Ζμγδ. 661}22. 1. 669}19. συντηρεῖν. ἐν τιῷ ἰδίιν γένει τὴν ζωὴν διὰ γενέσεως συντηρεῖ 
τὰ εἰς (πρὸς) τὴν γένεσιν συντελῦντα μόρια Ζιγ1. 509 529. ἡ φύσις φτα]. 816 58. 

Ζμδ8. 618.328. Ζγα!]. 116 512. 18, 7202860. 14. 1720}8. συντιθέναι. ἕκαστον ἐν ἄλλῳ χρόνῳ διαλύεται αὶ συντίθεται 
τροφὴ ἄχρηστος, ἀφ᾽ ἧς μηδὲν ἔτι συντελεῖται εἰς τὴν φύσιν 30 τῶν μορίων ΟὙ 8. 804 "80. συνθεῖναι διαγράμματα, οΡΡ 

Ζγα18. 1255. ὠφέλιμα τὰ τύτων ποιητικὰ ἢ εἰς ταῦτα ἀναλύειν τι 16. 116528. ἂν ὕτως συντεθὴ (τὰ τὴς ἀναλο- 

συντελῶντα 110. 1496588. τὰ συντελῶντα εἰς τὴν τέχνην γίας), δικαίως συνδυάζει Ἠεβ. 1181 "8. ᾿καθόλυ συνθέντας 
τι}. 165431. τὸ πρὸς ἀνδρείαν συντελῶν χρῶμα Φ6. 812 τὰ καθ᾽ ἕκαστα κεφαλαιωσαμένυς εἰπεῖν ἡμβ9. 1201}21. 

414. βοτάνη συντελῶσα πρὸς ἀμβλυωπίαν ἀριστα θ17)1. ἅμα συνθεῖναι δύο ἐν τῷ λόγῳ ηεη13. 1244 "85. συνθεὶς 
8412. --- συντελεῖν τι τῶν ὑπὸ τῷ λόγυ παραγγελθέντων ἃς τα ἑτέροις εἰρημένα δ 5. 919 "14. συνθεῖναι τὰς διαφοράς, 

ρ1. 1420}26. περὶ τὰς θυσίας μικρὰ συντελεῖν ρ80. 1481 τὴ εὐπορίᾳ τὴν ὀλιγότητα εἴτο Πγ 8. 1219 "26. δῚ1. 1289 

541. συντελεῖν ἀργύριον οβ.138563 52, 9. θυσία τῷ Διὶ συν- 411, 16. 1800811. ἀφ᾽ ἑκατέρας διαιρέσεως σύμβολον 

τελεῖται θ131. 844 58ὅ. --- ὅταν ταῦτα πάντα συντε- λαμβάνοντας συνθετέον Πδϑ. 1294 385. τὸ συντιθέμενον 

λεσθῶσι, γεννᾶται φυτόν φτβ6. 820 340. (ἐξ ὁσίας ᾧ ποσῶ), ορρ ἀφαιρεῖν τα 16. 101 581. --- οἱ 

συντελής. περὶ τῆς διαφορᾶς τῆς κοιλίας ἡ τῶν συντελῶν ο΄ τὰς τέχνας τῶν λόγων συντιθέντες Ῥα1. 1854 512, περὶ 
μορίων Ζμγ14. 614522. ᾿ τ κοῦ ας ὀλίγας οἰκίας αἱ κάλλισται τραγῳδίαι συντίθενται πο 18. 1458 

σύντηγμα. ἀνάγκη δὴ πᾶν, ὃ ἂν λαμβάνωμεν ἐν τῷ σω- 419. οἵ σύνθεσις μι. 1299. ὁ τὸν μῦθον συνθείς Ζιζ 81. 519 

ματι ἢ μέρος εἶναι τῶν κατὰ φύσιν ἢ τῶν παρὰ ᾧυσιν, Ῥᾳ, --- συντιθέναι ἀ6 οοπἰαπροπᾶο ΡῈ ῥγοροβί(ἰοῃθπι δ- 
οἷον φῦμα ἣ περίττωμα ἢ σύντηγμα ἣ τροφήν" συντηγμα βττηδπίθηι ργβθάϊοδίο οὔπὶ βυθιθοῖο, ΟΡρ δὶαιρεῖν ΜΎΤ. 
λέγω τὸ ἀποκριθὲν ἐκ τῦ αὐξήματος ὑπὸ τὴς παρὰ φύσιν :ε 101254. ὁ 29. 1024 "19, 610. 1061 Ῥ10. οἵ ἄλλος τόπος 

ἀναλύσεως" τὰ συντήγματα τῶν παρὰ φύσιν τι Ζγα 18. τὸ διηρημένον σιντιθέντα λέγειν Ῥβ24. 1401 524. --- τΒο- 
124 026,21, 1261. τὸ συντηγμα γίνεται ὥσπερ τροφὴ τοτίοθ, τὸ συντιθέναι ὶ ἐποικοδομεῖν ὥσπερ ᾿Επίχαρμος Ῥατ. 
ἄπεπτος υ8. 450 98ὅ. συντήγματος δύναμις Ζγα 18. 125 18365516. --- ἡ ἐνέργεια, τὄνομα ἡ πρὸς τὴν ἐντελέχειαν 

41. ἀϊδὶ περίττωμα Ζγα18. 124526, 125580,8ὅ. περιττώ- συντιθεμένη Μθ 8. 1041 581, οἵ συντείνει πρὸς ἐντελέχειαν 
ματα καὶ συντήγματα παάϊ. 864518. 48. 864}24. οἱ ἐρ- 4 8.1080 528. --- πιοᾶ, συνθέσθαι πρὸς τινα Πα9. 1257 

χαῖοι ἐοίκασιν οἰομένοις εἶναι συντηγμα (τὸ σπέρμα)" τὸ 485. συνθέσθαι παρὼ τὸν νόμον Ῥα 15. 1875 "10. --- (συν- 

γὰρ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι φαναι ὁϊιὰ τὴν θερμότητα τὴν ἀπὸ τεθὴ πζ 9. 8818, συνθλασθὴ οἱ Ῥτδῃΐ] ς0}1] πα 88. 868 

τῆς κινήσεως συντηγματος ἔχει δύναμιν" ἀνάγκη (σπέρμα) 518.) 

ἢ συύντηγμα ἢ περίττωμα εἶναι" τεκμήριον τῷ μὴ σύντηγμα συντινάσσειν. πνεῦμα μετὰ βίας τὴν γὴν συνετίναξεν κά. 

εἶναι Ζγα18.124}85.84, 125528,328. τόπος συντήγματι μὲν ες 5895 088. 

θεὶς ἀποδέδοται κατὰ φύσιν, ἀλλὰ ῥεῖ ὅπυ ἄν εὐοδήση συντιτρᾶν. ἅπαντα εἰς ἄλληλα συντέτρηται ὑπὸ γὴς μβ2. 

τὸ σώματος" σύντηγμα μὲν πλέον ἀναγκαῖον εἶναι τοῖς 855 084. συντέτρηνται πᾶσαι αὗται (αἱ κοιλίαι) πρὸς τὸν 

μεγάλοις, περίττωμα δ᾽ ἔλαττον. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ πλεύμονα 5ἷπι Ζιγ8. 618 586. πλγ11. 968 "7. 14, 908 58. 
τελευταῖον περίττωμα τῷ πρώτῳ συντήγματι ταὐτόν ἐστι συντετρῆσθαι τὴν ὄσφρησιν τῷ στόματι κατὰ τὸν ὀρανόν 

Ζγα 18. 125384,80. 19. 1726 Ρ29. οἱ κοπιῶντες διὰ τὸν το πιγ2. 901 Ρ28. συντετρημένων τῶν μυκτήρων αν. 414 421. 

κόπον ἢ τὴν κίνησιν συντήγματος θερμὰ πλήρεις εἰσίν πεϑ1. συντομία τῆς λέξεως, ορρ ὄγκος ΡΎΒ. 1401 28,26. αἱ 

884 418. οἵ ἥ τε κίνησις ᾧ ὁ πόνος ἅπαν ἐξήρανε τὸ σύν- παροιμίαι φιλοσοφίας ἐγκαταλείμματα περισωθέντα, διὸ συν- 
τήγμα ᾧ ἐξέπεψε ὙΒΘΟΡΆν ἔγρτα ΥἼΙ 8 6. (Θο]]! υδππθαζαπι. τομίαν ᾧὶ δεξιότητα 2. 1414 8. 
οἵ ῬΠίρρθοα ὕλη 61. "ϑεμδοῆυδε᾽ ΑΖΎ ρΡ 88.) σύντομος. βέλτιον μὴ κύκλῳ περιιέναι παρέντας τὴν σύντο- 

συντήκειν. τὰ ζῷα τροφὴν μὴ λαμβάνοντα συντήκει αὐτὰ ξδ΄ μον Ζγὸ4. 1710 52. λέξις, ορρ ἀδολεσχεῖν ῬΎ12. 1414 526. 
ἑαυτά μι. 466 29. συντήκεται αὐτὸ ὑφ᾽ αὐτῷ τὸ θερ- σύντομος ἀνάμνησις ρ21. 1488 29. σύντομα ἐπεισόδια 
μόν αν11.419.410. συντηκοόμενον φθείρεται πᾶν ὦ ἐξίστα- πο11. 1455 "16. κοινόν τι ἐπὶ πάντων ᾧ σύντομον Μζ11. 
ται τὴς φύσεως" συντήκεσθαι εἰς τὸ ρον Ζγα18. 125 527, 1041520. συντομωώτερος ἂν εἴη ὁ λόγος Ηχκ6. 1116 483. 
126 514. οἱ θύννοι φαῦλοι οἱ γέροντες, πολὺ γὰρ συντήκ-  τπ-- συντόμως, ορρ μακρῶς Ργ1δ. 1416 "δ. ορρ ὃιαι- 
ται τὴς σαρκός Ζιθ80. 601 "29. --- κακὸς κακῷ συντέτη- 60 ρᾶῶντα λόγῳ ΡΎ18. 1419."21. δγῃ ἐπιζευγνύναι ῬῪ ὃ. 1407 
κεν (πε ἔν 298 ΝῸ Κ) ηεη2. 1388 584. --- συντηκτός. 086, 86. συντόμως εἰπεῖν, λεκτέον, ποιεῖσθαι μνείαν ἡεα 8. 



184 συντονία, 

1211 519. Γαϑ. 817}14 (ορρ ἐπὶ πλεῖον). Πδ2. 1289 
048. συντόμως αὶ κεφαλαιωδῶς ἐπεληλύϑαμεν ΜΑ 7. 988 
418, οἵ ΠζΙῚ. 13171516. συντομώτερον ΑὙ 22. 84 58. -- 
καρποί τινες σήπονται συντόμως, ΟρΡ βραδέως φταῖ. 
822 58. 

συντονία. ἀνιέναι τήν τῷ πνεύματος συντονίαν ακ 808 826. 
διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι μετὰ συντονίας τὴν τῷ ἀέρος πληγήν 
εἷηι ακ804 "24, 800}11, 26. πεϑ. 881 "18. ια 15. 900 "9. 
ἡὶ ἀρχὴ ἐξ ἧς ὑπάρχει τῷ σώματι ἡ συντονία Ζγεῖ. 188 
49. νέοις ἐπιτέταται, γηράσκυσιν ἀνίεται ἡ συντονία ΖγΎΕεΊ1. 
181 14. συντονία τῷ αἰδοίν Ζιε 2. 8406, πὸ20. 819 38. 
ιγ8. 9087. οἵ Ζιζ 28. 818 "8. --- τὸ ἀσχολεῖν συμβαίνει 
μετὰ πόνα ὶ συντονίας Πθ8.1887540. πρὸς ἄνεσιν ἡ πρὸς 
τὴν τῆς συντονίας ἀνάπαυσιν Πθ1. 1841 41. τὰς ἐπιμε- 
λείας ἡ τὰς σπυδὰς ᾧ τὰς συντονίας λυπηράς Ῥα11. 1870 16 
812. 

σύντονος. κατατείνας χορδὲὴὲν σύντονον ΖγΎε1. 181 "28, 16. 

σύνωσις 

συνυπηρετῶτιν οἱ ἔσχατοι πόδες πρὸς τὸ φέρεν (τὸ τὸ 
σώματος φορτίον) Ζμὸϑ. 685"21. 

συνυπονοεῖν. συνυπονοῦντες τίθεμεν, δγῃ καὶ σαφῶς, κολοβώς, 
ΟΡΡ κυρίως τι11. 116 439. 

,ἷ ε » » « ,’ - ᾿ 

δ συνυ φαίνειν. ὁ ἀράχνης ὑφαίνει πρῶτον, εἶτα στημονίζεται, 
ἐπὶ τύτοις ὥσπερ κρόκας ἐμβάλλει, εἶτα συνυφαίνει Ζμ89. 
θ628511. τὰ κέρατα (τῶν βοῶν) ᾧ τὰ ὦτα ἐκπεφυκέναι 
τὴν αὐτὴν ἔκφυσιν ἡ εἶναι συνυφασμένα ἢ 831. 1582 340. 
--- ἄλλο ἄλλῳ μέρει συνάπτειν ἢὶ συνυφαίνειν τὸν λόγον 
ρ88. 1439581. 

συνύφειαι (Υ]Ἱ συνυφεῖαι συνηφεῖαι συνυφυῖαι). αἱ περὶ τὰς 
ἀρχας τῶν κηρίων πρὸς τὰ σμήνη συνύφειαι Ζι40. 634 31). 
οὗ 8511 198. 

συνυφής. αἱ μέμιτται κάτω συνυφεῖς ποιῶσιν ἕως τὸ ἐδάφος 
ἱστὸς πολλύς Ζιι40. 624 86 Αὐυδ. --- ὁ ναυτίλος ἔχει με- 
ταξὺ τῶν πλεκτανῶν ἐπί (ἐπισπαστόν οἱ ῬΙΙ) τι συνυφές, 
ΒΥὰ ἀραχνιῶδες Ζιι81. 622 Ρ10, 12. 

σχῆμα σύντονον ἐν ταῖς κινήσεσιν Φ8. 8071 "10. συντονον συνωδίνειν. οἱ συνωδίνοντες ὄρνιθες ηεη6. 1240 386 ΕΥἰίΖεοίο. 

φέρεσθαι ακ801 "86. σύντονον πῦρ. ορρ μαλακόν Ζιζ 2. συνιμδός τινι λόγος Ηα9. 1098 "80. λόγοι συνῳδοὶ τοῖς ἔργοις 
560 "2, ἀπὸ τῶν συντόνων ὀξεῖα ἡ φωνή πιαδ0. 904 28.312 ΗΚΙ. 1172 Ρὅ. 
ἐν τοῖς μέλεσι τὸ βαρὺ τῶν συντένων βέλτιον Ζγεῖ. 186 
41. ἀπὸ συντόνυ συΐματος ῥιπτύμενον ταχὺ φέρεται πια18. 
900528. σώματα σκληρὰ ᾧ σύντονα, ορρ ὑγρὰ ἢ μα- 
λακά ακ808 814. τῷ ἀπέπτυ ὑπόστασις μονιμωτάτη ἢ 

συνωθεῖν. ο βορέας πολλὰ συνωθεῖ νέφη πκςδ8. 941 51. τὰ 
μέρη τῷ ἀέρος συνωθῶσι τὸν τόπον φτβ3. 828 47. ὅταν εἰς 
ταὐτὸν συνωσθῶσι τὰ νέφη μβά. 381 51. συνωθέμενον τὲ 
θερμόν, ἡ συνεωσμένη θερμότης 348. 1534 426. υϑ. 458 
410. --- ἱπῦγ ἀυϑυγραίαπι νἱάθίαν συνῶσαι θ99. 888 "8. 

συνώθησις τῆς θερμότητος φτβϑ. 829 52. 
συνωνυ μία. τῷ ποιητὴ συνωνυμίαι (εἴ συνυίνυμος 2) χρί- 

σιμοι, τῷ σοφιστῇ ὁμωνυμίαι Ῥγ2. 1404 "89. 
συνώνυμος, συνωνύμως. 1. συνώνυμα λέγεται, ὧν τό τι 

ὄνομα κοινὸν καὶ ὁ κατὰ τύνομα λόγος τῆς ὑσίας ὁ αὐτὸς 

σύντονος πα 19. 861}}19. ἁρμονίαι σύντονοι, ορρ ἀνειμέναι 38 
Πθ1.1842}21. τῶν μελῶν τὰ συύντονα ἡὶ παρακεχρω- 
σμένα Πθ1. 1842 524. π΄ σύντονος, δΥω σπευστικος Ηδ 8. 
1125 515. ---ἶ ποιῆσαι τὴν πολιτείαν συντονωτέραν Πεά. 
1804521. παρεκβάσεις συντονώτεραι τὴς πολιτείας, ορρ 
Βννειμέναι, μαλακαί Πὸ8. 1290 521. --- συντόνως τρέ- 80 

χειν πει6. 8821. συντονώτερον βαδίσαι ἡμα 15. 1188 Ῥ22. 
συντονώτερον ἐπιτίθενται διὰ τὸ μὴ χρῆσθαι λογισμῷ Πε10. 
1312 528. --- ἐκλύεσθαι τὸ τελευταῖον συντόνως ακ 804 
Β1δ. 

συντρέφειν. κόκκυξ συντρεφόμενος τοῖς νεοττοῖς Ζιι 29. 61 8 δ 
125. τὸ ἡδὺ) ἐκ νηπίν ἡμῖν συντέθραπται Ἠβ 3.1105 52. --- 

τὰ συντρεφόμενα ζῷα, ἱ 4 τὰ συνανθρωπευόμενα Ζγβθ. 
14420. Ζιι50. 629 "8. οὐ γα 

συντρέχειν. ἐὰν βροντήσαντος ὑπολειφθὴ τις (ὄις) ὁ μὴ 
συνδράμη Ζιι8. 610 "85. ὅταν βύλωνται (οἱ ἁλιεῖς τὲς ἰχθῦς) 40 
συνδραμεῖν Ζιδ 8. ὅ88 "28. --- τὸ αἷμα συντρέχει εἰς τὴν 
καρδίαν, οΡΡ διαχεῖται ἐκ τῆς καρδίας εἰς ἅπαντα τὰ μέρη 
[233.1520514. --- χρὴ συντρέχειν ἐπὶ τῷ οἴκων ταῦτα 

ΚΙ. 186 ΥγΖ. δ. 807, τζ10. 148 .528-"22. 6114. 1491] ."8, 
18. συνώνυμον τὸ γένος ἢ τὸ εἶδος, συνωνύμως τὰ γένη 
κατηγορεῖται τῶν εἰδῶν τὸϑ. 128 228. 6. 127 "δ, 6. β2. 
109 56 (οὔ συνώνυμοι ἀστρολογία ἥ τε μαθηματικὴ καὶ ἡ 
ναυτική ΑὙ18. 178 "40 ΥἹ2). ἀδικία παρὰ τὴν ὅλην ἄλλη ἐν 
μέρει, συνώνυμος, ὅτι ὁ ὁρισμὸς ἐν τῷ αὐτῷ γένει Ηε. 
1180}1. συνώνυμον τὸ εἶδος (ἐπὶ τοῖς καθ᾽ ἕκαστα) τθέ. 
184 218. τὰ πολλὰ τῶν συνωνύμων τοὶς εἴδεσιν ΜΑ6.981 
10 ΒΖ. οἵ ατϑ68 510. ὑπάρχει ταῖς ὑσίαις ἡ ταῖς διαφο- 
ραῖς τὸ παντα συνωνύμως ἀπ᾿ αὐτῶν λέγεσθαι Κ5. 8 84. 
ἑκάστη ἐκ συνωνύμε γίγνεται ἐσία ΜΙ 8. 10710."6. ἐγό- 
νησε τὸ συνώνυμον, οἷον ἄνθρωπος ἄνθρωπον" ἡ γένεσις ἐκ 
ζῴων συνωνύμων Ζγβι. 185520. α18. 121 48. 18.133 
585 (ο συγγενὴ β8. 141 829). ἕν ἅπαντα ἔσται" συνυίνυμα 
γαρ Μγ4. 1006 Ρ18. το ὁμοιομερὴ. ὧν ἑκαστυ συνώνυμον 
τὸ μέρος ἐστίν Ταὶ. 814.420. Ζμβϑ. 655 521. ὁ συνων- 
μὸν τὸ ὅλον θατέρῳ τζ 18 150}19. ἕκαστον μάλιστα αὐτὸ 
τῶν ἄλλων, καθ᾽ ὃ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει τὸ συνωνυμὸν 
Μα!. 998 925. τὸ συνωνυμὸν συμβλητόν ταῖδ. 101 "17. 
τὸ συνεχὲς τοιῦτον ὥστ᾽ εἶναί τι συνώνυμον μεταξὺ τῶν 
περάτων Φζϑ8. 2384 39. οὗ θ5. 2571 }12. --- εἴπερ συνινυμὸν 
ἦν τὸ λευκὸν τὸ ἐφ᾽ ἑκατέρα λεγόμενον (1 6 8ἱ ποὺ πιοὰ 
ποηηθῃ Ἰάθηι, βθὰ δἰΐδηλ δδάθηι ποῖϊο 681) τα δ. 1074 Υ̓Σ: 
- 2. συνώνυμα ἀϊουπίαν πομιΐηδ ἀΐνογβα, 486 ϑδηάθαι τεὶ 
ἔδγθ ϑϑπάθῃν ποίίοπθαι μαρθηΐ, τὸ πορεύεσθαι ἢ τὸ βαὸι- 
ζειν ὁ κύρια ἢ συνώνυμα ἀλλήλοις ῬΎΖ. 1405 51, ἱπάε 

πάντα, σχέσιν γυναικὸς πρὸς ἄνδρα, στοργὴν γονέων πρὸς 
τέκνα κτλ {118. 1507 520. --- κάμπτεται τὸ εὐθύ, ἐὰν «ὃ 
ἐξατμίζηται, ᾧ συντρέχει ὥσπερ ἐπὶ τὰ πυρὸς καομένη ἡ 
θρὶξ Ζγεϑ. 182 21. Ὁ Ν ἈΝΚῚ 

σύντρησις. ἡ καρδία τὴν σύντρησιν ἔχει πρὸς τὸν πλεύμονα 
αν16. 418.326. ἡ ἐκ τῶν μυκτήρων συντρησις εἰς τὸ στόμα 

Ζιαι8. 495 "86. οἵ β11. 501 Ρ21 Αὐυῦ. ΝΜ 
συντρίβειν. κλᾶται ἢ συντρίβεται ὼ κάμπτεται. ὼ ὅλως 

φθείρεται Μὸ12. 1019 ."29. οἱ ἄρρενες πέρδικες τὰ ὰ δὲια- 
κυλινὸῦσι ᾧ συντρίβυσιν ΖιιΒ, 618 Ρ27. ζ9. 5644. 210. 
15219. ὀστὰ σκληρὰ συντριβόμενα ΖιγΊ. 51611. 

σύντριμμα. ἐὰν μή τι ἔχη σύντριμμα τὸ ξύλον ακ802 584. δε 
σύντροφοι ἢ παιδευθέντες ὁμοίως Ηθ14.1163.518. ἔστι : : 

λέων πρὸς τὰ σύντροφα σφόδρα φιλοπαίγμων Ζιι44. 629 δχρἰοδμάσπι τθ]8. 162 0838 (6 ΑἸ]οχ, αἰἱῦϑσ Ὑ σαὶ οἰθα 
011. --- τὸ σύντροφον μέγα πρὸς φιλίαν Ηθ14. 1161 }84. ὃ. 42). ιδ. 161 524. , 

περὶ τῶν ζῴων εὐπορῶμεν μᾶλλον πρὸς τὴν γνῶσιν διὰ τὸ συνωρίς. ἀναβαίνει συνωρίδα, κθ. 899 »ό. 
σύντροφον Ζμαῦ. 644 ΡΩ9, δὺ σύνωσις. ἢ μὲν δίωσις ἀπωσις, καὶ δὲ σύνωσις ἕλξις Φη3. 

συνυπάρχειν ἡεηϑ. 1241 Ρ27. 248 δ. τὸ πνεῦμα ἐστι σύνωσις ἀέρος πκγι1. 982 ν80. 



συοφόρβιον 

ἀναπήδησις (ταρδίας) ἐστὶν ἡ γινομένη ἄντωσις πρὸς τὴν τῷ 
ψυχρῦ σύνωσιν αν20. 480 814, 4719 "19. 

συοφόρβιον Ζιζι8. δ1119. 
Συράκυσαι. ἐν Σξυρακύσαις Ζιζ 2. 559 ΡΖ. ἀ6 τοῦ ρα] οἷδ 

Παιο. 1359 580. ε8. 1802 "82. 4. 1808 Ρ20, 1804 527. 6. δ 

180651. 10. 1810080. 11. 1318}18, 26. 12. 131585, 

1816.588. ᾿βϑορταρμῖοα θ56. 8845. 172. 841 58. ρ9.1429 
516. ἐπιστήμη δυλικὴ οἷαν περ ὁ ἐν ΣΣυρακύσαις ἐπαίδευεν 
Παῖ. 1255 024. ---- Συρακύσιοι οβ1949 4. ρ9. 1429 

180 σύστασις 

συρράπτειν. τῆς καπρίας μικρὸν ἀποτέμνοντες συρράπτυσιν 
Ζιι50. 682 "26. 

συρρεῖν κατὰ μικρὸν ἐκ πολλῶν νοτίδων α18. 880 Ρ28. οἵ 
β1. 888 022. πέφυκεν ἀεὶ συρρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλό- 
τερον Οβ4. 281 "6. οἵ πις 8. 9155. κεδ. 93981. ἀθροί- 
ζεται καὶ ᾿, συρρεῖϊ τὰ κατὰ φύσιν περιττώματα Ζγα18. 125 
νᾳ͵ οἵ Ζμγϑ. 611 "22. τὸ συρρυὲν ὑ ὑγρόν, περίττωμα πηϊ4. 

888 Ὀ11. γ84. 8716517. 
σύρρευσις ὕδατος Ζιε19. δδ1 528. 

818, 20. ἀθ ϑοζὰπι τϑῦθυβ Ρυθ)οἷ5 Πγ16. 1286} 40. ε8. 10 συρρηγνύναι. (τὸ αἰδοῖον) τὸ μὲν ἐξωτάτω τρῆμα συνερ- 
1808."88.10.1812 "8. Δίων ὁ ΣΣυρακύσιος βϑ. 1429}16. 
Διονύσιος ἸΣυρακυίσιος οβι 849514, Μακαρὸς ὁ ἸΞυρακύσιος 
πλὶ. 954 588. Πόλλις ὁ Συρακοσίων βασιλεύς ἴ 548. 1568 
425. Εὐριπίδυ ἀπόκρισις πρὸς τὶς Ἰξυρακοσίως Ῥββ. 1884 
Ἐ16. ΣΞυρακυσίων πολιτεία ἢ 548-841. 444. 1551 821. ἸΞυ- 15 
ρακύσιοι Ῥγὸ ΘΧθρὶο οαἰαβ] 6 ὺ ροραὶ! ρ80. 1486 "2. 88. 
1489 425. 

σύρειν (οῦ ἐκρσῦν ἐρύ τὰ ὄπισθεν τῶν γαμψωνύχων 
συνήκοντα εἰς στενόν, ᾿ ἐπακολυθὴ τοῖς ἔμπροσθεν, μὴ 
σύροντα τὸν ἀέρα διὰ τὸ πλάτος Ζπιο. 110 58. --- συρο- 30 
μένοις εἰ πις4. 91819, οἴ ξυρεῖν Ρ 494 Ῥ62. 

ρωγὸς εἰς ταὐτό Ζια11. 491 825. 

συρριζῦσθαι, τὰ φυτὰ κάτω συρριζώμενα ψβ4. 415 "29. 
σύρρυς ψυχρῶν αὶ ὑγρῶν περιττωμάτων Ζικ7. 638 "19. 
Σύρτις. τὴν καλυμένην Σύρτιν (Σιρῖτιν ΒΚ᾽ Πη10.1829}21. 
τὰς καλυμένας Σύρτεις κ8. 8398 325. 

σῦς. σῦν ἄγριον (Ηοτ] 589) Ζιζ28. ὅ78}1. σῦς διαλυμαινόμενος 
τὴν χωραν 580. 1660 522. ὅπυ ἂν ἢ ἢ κοχλίας, σὺς ὑκ ἔστιν 
Ζιι81. 6211. εκ ἔστι σῦς ἄγριος ἐν Λιβύῃ πάσῃ Ζιθ58. 8606 
47 (οΓ Ηεγοὰ 192). ἐν Μακεϑονίᾳ τὸς σῦς εἶναι μώνυχας 
θ68. 885"86. συῶν ὴ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἕξις φ4. 808 86. 
4. 812 Ὁ28. -- συός ΥἹ, ὑός ΒΚ Ζμγ!. 662}14. 

Συρία γεώδης, εὐωδυς πιβ8. 9060518. ιγ4. 908514. ὴ Συρία σύσκιοι τόποι, σύσκια ἄλση Ζιζ28. 51827. ε80. δ56 "26. 
Γ] ὑπὲρ Φοινίκης Ζιζ24. 511 028. Φοίνικες τὴς Συρίας τὴν 

παραλίαν οἰκῶντες θ182. 848 Ρ9. Αἰγαὶ αἱ κατὰ Συρίαν 

σϑ13}8. [288. 1621 21. μαγος τις ἐλθὼν ἐκ Συρίας εἰς 35 
᾿Αθήνας 21. 1479 518. ἸΩΘΙΔΟΓΒΌΪ 68 δ] Ὀοβιΐδο θ10. 881 
422. 146. 845 428. 149. 8458 (ἐν Μεσοποταμίᾳ. τῆς Ξυ- 
ρίαο). οἱ ἐν Συρίᾳ λέοντες Ζιζ 81. 519 59. αἱ ἐν Συρίᾳ 
καλείμεναι ἡμίονοι Ζιαθ. 492 52. ζ24. 511028. 86. 580}1. 
τὰ ἐν Συρίᾳ πρόβατα Ζιθ28. 606 818. --- ,Σύριος. πόα 80 
Μηδική, Συρία Ζιι40. 621}17. Ξξύριαι πύλαι σ 918 518. 
2388. 1521}11. Σύριον πέλαγος κϑ. 398 .380. --- Σύροι 
θι1δ0. 845 "14. Εὐ)αίσης Σύρος οβ1852 49. 

Συριάνδος (Μυριανδεύς οἱ Βο86) καλεῖται ὁ ἀπηλιώτης 
σϑ18511. 288. 1521 "11. 

συριγμός. ἀφίησι συρυγμόν, ὥσπερ οἱ ὄφεις Ζιδϑ. 686 86. 
ἡ χαλκὶς ψοφεῖ οἷον συριγμὸν Ζιδ9. 586 "19. 

συριγῇ: 1. αὐλῶν , συρίγγων θ᾽ ὁμαδόν (οι Καὶ 13) πο25.1461 
418. Κ τῶν συρίγγων (τέχνη) πο1.1447526. φωνὴ σύριγγος 
ὡ, σάλπιγγος Ζιβι1. 501588. οἵ πιθ1 4. 918}12. 38.919"4. ἡ συσσήπειν ἢ 
κἂν κατασπάσῃ τις τὰς σύριγγας κἂν δὲ ἐπιλάβη ακ804 
414. ---ὀ 2. ὁ πνεύμων συρίγγων, πλήρης αν15. 418 518. 
οἵ 21. 4807. λίφαιμοι σαρκῶν σύριγγες (Ερ 344) ανῖ. 
418 010. μεριεῖται τὸ πνεῦμα κατὰ τὸς ἀρτηρίας εἰς τὰς 

δὲεσυσσάττει ὥστε πυκνῶσθαι πκεϑ. 9838 28: 

συσπᾶν. οἱ φοβύμενοι συσπῶσι τὰ αἰδοῖα. ΟΡΡ ἀνίεσθαι 
πκχζιϊ. 949 89,11. 7. 348 "10. συσπάσαι τὸ δέρμα πη1 3. 
888239. νόσος διὰ φλεγμασίαν συσπάσασα (τὴν ὑστέραν) 
Ζικῶ. 6θ835654. ἡ γλῶττα συσπᾶται Ζιβιτ. 508 521, συ- 
σπᾶται (ἧ κεφαλὴ) πάλιν εἰς τὸ ἐντός Ζιδ΄. 528 "27 (οὰ 
ἴοτὶ συσπᾶται ρὑγο πιρὰ ᾿δοοὶρί πάσμι οἱ τὴν κεφαλήν Ἰῃ- 
6]: ϑπάσπι εβῦ). πτερῶν συσπωμένων Ζιε20. 558 514. 
ὦμοι δύσλυτοι συνεσπασ μένοι φ6. 81154. 

σύσπασις. ἡ ὑλότης σύσπασις δι’ ἔνδειαν τὸ ὑγρῶ Ζγεϑ. 
7182 028. 

συσπειρᾶν. μέλιτται περὶ τὸν βασιλέα συνεσπειραμέναι Ζιι40. 
θ2ὅ "8 (μοῦ Ῥμγγη 204). 

ἰμάς βουῖθθη- 

ΠΟΤῚ συσσαττη πη21. 889 Ρ1, υδ] συντάττη 6 ςοἀὰ οχ- 
μίδοῦ ΒΚ. 

συσσείειν. τὰ μὲν (τῆς τροφῆς) συσσείεται κάτω πλζθ. 
9660 }18. 

πέττειν τὴν τροφήν Ζμγ14. 615518. 
σύσσηψις. φώνται κα τἄλλα τὰ ὀστρακόδερμα ἐξ ἰλύος ᾧ 

συσσήψεως (ΥἹ σήψεως) Ζιε1δ. 548}84. οἵ Ζγγ11. 162 
8428. 

συσσιτεῖν μετ᾽ ἀλλήλων Πζ2. 1811.0838. 
σύριγγας ,“Ζμγϑ8. 664 428. παρ᾽ ἑκάστην τὴν σύριγγα πόροι “συσσίτια (Οτοίθπβίαμι, 1,8ο6ὰ, [4], ΡΙΔ0) Πβδ5. 1268 41. 

φέρωσι τῆς μεγάλης φλεβός" καὶ ἀορτὴ κατὰ στενωτέραν 
σύριγγα πολλῷ κοινωνεῖ (τῇ, μεγάλῃ φλεβί): ἡ ἐπὶ τὸν 
πλεύμονα τείνυσα φλὲψ ,παρ᾽ ἑκάστην σύριγγα τείνει" οἱ 
πόροι τῶν ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας συρίγγων τεινυσὼν Ζια171. 496 

58, γ8. 618 "δ, 18, 24. οὗ Ρ]αι Τὶπι 700. (ἰἀγίοσίδθ 88ρ6- 50 
τδθ ἤβίαϊδθ ἰῃ ῬαΪπιοπο, Ὀτοπο δ᾽ ῬΑ Πρρβου ὕλη δ2, 1. 
851 182. Ῥαυθιρθοτρ ποῦ οὗ οχίγα δ 1180, 80.) 

συρικτής, οοπὶ θαυματοποιός, μῖμος πιηθ. 917 88. 

ἸΞύριος. Φερεκύδης ὁ ὁ Ἰξύριος Ζιε81. 5814. 

6.1266 41. 9. 1271 438, 8ὅ. 10. 1272 81, 12, 20,26. 11. 

1272 584. ὅ9. 1274 527. η10. 1829 "5. ἐὺ ἐοίτιὰ Ξὰ  Χ85 
λύμενα φιδίτια Πβ9. 1271 .520.11. 1272 "84, συσσίτια 
τῶν γυναικῶν Πβ6. 1268 28. 7. 1266 285. 13. 1274 11. 
συσσίτια τῶν ἱερέων, τῶν ἀρχείων Πη12. 1881 ν5, 525. 
περὶ συσσιτίων Πγ10. 1880 538-18. μερίζειν τὴν πόλιν εἰς 
συσσίτια, εἰς φρατρίας ὼ φυλάς Πβ5. 1204 88. μήτε συσ- 

σίτια ἐᾶν μήτε ἑταιρίαν, ΠΕῚ1. 1818.54]. 
σύσσιτοι ἢ συνημερευταί ΠΕ]. 1814 210. 

συ ττειν, ἁλίσκονται θηρευόμεναι αἱ ἔλαφοι συριττόντων ᾧ κε συσσωματοποιεῖται τὰ εἰσιόντα πνεύματα κά. 8906 814. 

ὄντων Ζιιδ. 611 Ρ26. 
σύρματα ἑλέσθαι μᾶλλον ὅ ὄνον ἣ χρυσον Ηκδ. 1170 57. 
συρμός. οἱ συρμοὶ οἱ γινόμενοι ἐν τοῖς ἀνυπερβλήτοις χειμῶ- 

σιν θ180. 848511. 

συστάς. τῶν ἀμπέλων συστάδες Πη11. 138029. 
σύστασις σδαπάθῃῃ δαροὶ νϑγιϑίδιθπι υὑϑὰ8 86 συνίστασθαι 

(Ἀ γ) οὐ ἴῃ αυοϊ θοῦ ρθηθγθ νϑὶ ἔρβδηι δούϊοηδμι δὲ ἔογ- 
τῶϑιι τῷ συνίστασθαι βἰφηϊβοδῦ, νοὶ Θατῃ τϑῖῃ 4086 ἐκ τῷ 

σύρρ αξις. ἡ τῶν κλυδώνων σύρραξις πρὸς ἀλλήλυς θ180. Ν᾽ συνίστασθαι οοπογοὺδ οδῦ. ὑγρὸν κατὰ σύστασιν φερόμενον 
848.516. κά. 394 224. σύστασις ἀνώμαλος, πυκνοτέρα τῶν νεφῶν 



180 σύστασις 

μΎθ. 8115. β9. 869516,18. σύστασις ἰσχυρά πκς 8. 
941 8ὅ, 15. ὅ9. 947 21, ταχεῖα μαῦ. 842 "14, διαλύειν 
τὰς συστάσεις (16 τὰ συνεστῶτα), σύστασις πυρωδὴης, 
συστάσεις τῶν ὀρῶν λιθώδεις βἷπι μαϑ. 840 380. 4. 841 08. 
1.84418. 8. 845 584, 846 "18. 10. 847 385. 14.852}10. 
78. 318 328. χϑ. 198 822. οἱ πλάττοντες ἐκ πηλὺ ζῷον ἥ 
τινος ἄλλης ὑγρᾶς συστάσεως Ζμβ9. 854 080. --- τῶν 
στοιχείων συνιόντων ἐχ ἡ τυχᾶσα τάξις γίγνεται ἃ σύ- 
στασις Οα10. 280 517, 2δ. ἡ τῶν ὅλων σύστασις κδ. 396 
"28. κατὰ φυσικὴν σύστασιν, ἡ κατα φύσιν σύστασις ΚΒ. 
9018, 22. τῶν κατὰ φύσιν συνεστώτων καὶ ταὐτά ἐστι μόρια 
τῆς ὅλης συστάσεως Πη8. 1828 "28. τὸ μὲν ὕλη τὸ δ᾽ 
σία τὴς συστάσεως ἐστι Οβ18. 298 16. σωματος ὑσία 
τις ἄλλη παρὰ τὰς ἐνταῦθα συστάσεις Οαϑ. 269 581. ἐν 
ταῖς ἐξ ἀρχὴς συστάσεσι τὰ βυγενὴ Φββ. 199 "6. ---- ἴτο- 
4 θῃ8 ποπληΐβ σύστασις ἀϑὺ8 ἷἱπ ἀδδογίθθπάθ δῃϊμμδὶ σα 
παΐατα. ἡ πρώτη σύστασις τῶν μορίων Ζγβ6. 144 "28, 
14δ54.1.140585. Ζμγά4. 6656}9. δευτέρα σύστασις ἐκ 
τῶν πρώτων καὶ τῶν ὁμοιομερῶν φύσις ἐν τοῖς ζῳοις ἐστίν. 
οἷον ὀστῷ ἢ σαρκὸς ἡ τῶν ἄλλυν τῶν τοιστων' τρίτη δὲ 
αὶ τελευταία κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ τῶν ἀνομοιομερῶν, οἷον προσ- 
ὥπυ καὶ χειρὸς ἡ τῶν τοιώτων, βγη σύνθεσις Ζμβ1. 646 
420, οὗ 12,59, σύστασις μαλακὴ ἢ μυξώδης, ὑγιεινή, σαρ- 
κωὸης ἢ αἱματωδης Ζμβϑ9. 656 5871. δ2. 611 519, 8. 677 
"98. ὑγρὰ ἢ θερμή, γεοειδὴς ἢ ὑγραί, γεωδεστέρα Ζγαϑ0. 
12810. 23. 18118. Ζμβϑ9. 655515. αὐτομάτη, ὁμοειδής 
Ζγγ11. 161 026, 162}19. ἡ σύστασις τὴς γενέσεως Ζιθ2. 
569039, τῶν ζῴων Ζμγ. 610519. Ζγὸ1. 166 524. ἡ ἐξ 
ἀρχὴς τῶν ζῳων σύττασις αν21. 480 520. κτένες ἐν τοῖς 
ἀμμώδεσι λαμβάνυσι τὴν σύστασιν Ζιε15. 641}14. ὅμοια 80 
τὸ χρῶμα ᾧ τὴν σύστασιν Ζιδ. 521 528. σύστασις σω- 
ματος, ὄρχεων Ζγα30. 138 }16. 01. 151 9, α4. 1111, 
χόνδρυ, ἥπατος Ζμβϑ. 655 581. δ2. 671 519, καταμηνίων, 
κυημάτων Ζγα19. 121 582..20. 1729."22. Υ1. 750 510. τῷ 
ὀργάνα αν19. 419 "15. ἡ σύστατσις (τιον ψῶν) Ζιει9. δῦ 8 85 
47, τῶν φυτῶν ΖΎΥ11.162}19. ἡ ἐξ ἀρχῆς σύστασις 
Ζιθῶ. 5902. ΖΎΥΤ. 151521, 162 51. ἐν τὴ ὕλη τῶν ζῳων 
τὸ περίττωμα τῆς συστάσεως τροφή ἐστιν" ἢ ἐξ ἀρχῆς 
τάξις τῆς συστάσεως Ζγβᾳ. 140}8, ὃ8. 1716 "5. ἡὶ ἐν τῷ 
κάτω μορίῳ σύστασις" τελευταῖα ταῦτα (ὄνυχες, ὁπλαὶ) 
λαμβάνει τὴν σύστασιν" τὰ ἐν αὐτὴ τὴ συστάσει τὴν δια- 
φορὰν λαμβάνοντα. ΖΎΥ11. 168."14. βθ. 144 "26. εἸ. 118 
ν15. ἡ σύστασις τῶν ζῴων ἐκ τοιύτων συνέστηκεν Οβθ. 
4288 512. οἵ ΨᾺ] Ῥοθῦ] 838. ἐνδέχεται μὴ καάεσθαι συστά-᾿ 
σεις τινὰς ζῴων Ζιε19. 552 }15. ταὶ πολυτόκα τῶν ζῴων κα 
εὐθὺς ἀφίησι τὸ μὲν ἄρρεν δυνάμενον πλείω συνιστάναι με- 
ριζόμενον, τὸ δὲ θῆλυ τοσῶτον ὥστε πλείος γίνεσθαι συστά- 
σεις Ζγὸ4. 113.521. τὰ ὀστρακόδερμα συνίσταται ἡ γεν- 
νᾶται ἔκ τινος συστάσεως γεθειδῶς νἢ ὑγρᾶς" ἡ τῶν ὀστρα- 
κοδέρμων φύσις ἀπὸ συστάσεως αὐτομάτης " ἐκ τῆς τοιαύτης 50 
συστάσεως καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων γίνεται φύσις Ζγα 38. 
13118. Ὑ11.161 28,162 528, βγη σύσσηψις Ζιε1δ. 
5846 524. (τῶν ἐντόμων) τὰ γιγνόμενα αὐτόματα ἐκ τοι- 
αὐτῆς γίγνεται πρῶτον συστάσεως ΖΎΎ9. 158 8, αἱ με- 
γάλαι συστάσεις τῶν ζῴων αὶ τῶν ἄλλων Ζγὸ 10. 1111}. κα 
Ἐηραὶ συστάσεις ἐν τῇ κύστει Ζιγιδ. 519 "19. πλείω, δύο 
ἐξ ἑνὸς γίνονται συστάσεις ἔχυσαι τὴν αὐτὴν κίνησιν. ἀθροί- 
ζεσθαί τινα σύστασιν εἰς τὸν ὑστερικὸν τόπον Ζγὸ 4. 112 
421,}90. β4. 1887. ἡ τρῖψις κωλύει συστάσεις γίνεσθαι 
κατὰ τὸ σῶμα πλζϑ8. 966 58. --- ἐξ ὧν φύσει κἡὶ σύστασις 60 
τὴς πόλεως Πὸ11. 1295 28. η18. 1882580. --- ἡ σύ- 
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σύστοιχος 

στασις τῷ μυθυ, τῶν πραγμάτων ποι0. 1452 818. 8. 1480 
41ὅ, 14, 1468 "2, ΨῊΙ Ῥοοῦ 1 838. ποίαν δεὶ εἶναι τὴν σύ- 
στασιν τῶν πραγμάτων ποῖ. ἧ καλλίστη τραγῳδία ἐκ 
ταύτης τῆς συστασεώς ἐστιν ποι8. 1458 528. ἔχειν ῥιπλὴν 
τὴν σύστασιν πο18. 1458 331]. συστάσεις ἐλάττυς, τῆς 
συστάσεως τὸ μῆκος, σύστασις μακρά πο24. 145921, 
11, 1460.38. --- ὅπυ πολ"): τὸ μέσον, ἥκιστα συστάσεις 
(στάσεις ΒΚ") αὶ διαστάσεις γίνονται τῶν πολιτειῶν ΠῸ1]. 
1296 38. --- σύττασις ἱπ οδῃοηᾶο πιθά. 911 087. 

συστέλλειν. 1. συνάγει ἑαυτὸν ᾧ συστέλλει ὁ ὄφις Ζιθ4. 
ὅ94519. ζ12. 6861 358. συστέλλειν, ορρ προωθεὶῖν μββ. 868 
58, συστέλλειν ᾧὶ προβάλλειν τὴν γλῶτταν Ζμβι1τ1. 660 428. 
Ὑλῶττα συστέλλεται εἰς ἑαυτήν Ζιβ12. 504 516. ῥᾳδίως 
αὑτὸν συστέλλειν, οοηΐ μαλακότης ακ 800 Ρ19. συστέλλε- 
σθαι, ορρ ἐκτείνεσθαι ἀκ 8004, ορρ αὐξάνεσθαι ΖκΊ. 
10116. συγχωρεῖ ὁ ἀὴρ ἡ συστέλλεται πκε22. 940 56. 
οἵ Ζκ10. 1708 522. συστέλλεται (συνεσταλμένον) εἴτω τὸ 
θερμόν πα29. 868 "8, 862 038. 26. 862 386. β88. 869}88. 
κζι. 941}2. 9. 948 084, λγ1δ. 968 522. τὸ θερμὸν ὑπὸο- 
φεῦγον καὶ συστελλόμενον αν20. 4719 "24, ἰχθὺς συστέλλεσθαι 
κατὰ γὴς θ18. 885}18. --- 3, ὅταν ἐπὶ τὸ ταπεινότερον 
συστέλλωμεν ρ8. 1428 "24, συστελλόμενοι, δγὰ φοβύμεναι 
πχζι1. 94917, 9,11. 

συστένειν. γύναια τοῖς συστένασι χαίρωσι Ἠ111. 1111 "10. 
σύστημα. εἢ σύστασις, ΥῊ] ῬοΘΓ] 33. τὸ ἐκ πάντων τῶν 

ψῶν σύστημα (εἶ πολλὰ συνεράσας τις ιψαὶ εἰς κύστιν) 
ΖΎΥΎ1. 182 "1. οἵ 4 οὐ Ζιζ2. 560 481. δγὰ σύστασις: ἀρχὴ 
τῷ ζῴων ἡ τὸ συστήματος" τὰ ἐν αὐτοῖς ζιῳοτοκῦῶντα τρό- 
πον τινὰ μετὰ τὸ σύστημα τὸ ἐξ ἀρχῆς ῳοειδὲς γίνεται 
Ζγβ4. 140.520. γ9. 1588. πόλις ᾧ πᾶν ἄλλο σύττημκ 
Ηι8. 1168 582. --- μὴ ποιεῖν ἐποποιικὸν σύστημα τραγω- 
δίαν πο18. 1466 511. 

συστοιχία, βθγὶ68β. ποίίοπιιπ), 486 ϑοᾶθτη ζθηθγα δοηζίπρα- 
ἴα, ϑῖνθ 18. αὖ δἰύογα δαγιπι ποίϊοπαμι ἰτοῦὶ βυδἱϑοὶδ δἰ, 
ἐκ τὴς αὐτὴς συστοιχίας, ἐξ ἑτέρας συστοιχίας Α,821. 60 
Ῥ27, 8ὅ ΑΥ̓́Ζ δὰ 6619). γ15. 19 "7, 8. 17. 8027, 81521. 
29. 8100, 14. αἱ συστοιχίαι ἐπαλλάττυσιν (ἀσδο δετῖο8 ἰὰὰ 
οομρασγδίδθ βυπὺ, υὐ ΔἸύεσ οὔμπ) δἰΐθγα δ᾽ἑᾳυϊὰ σοπιπαμθ 

Βαθοδ0) ΑὙΪὅ. 79 Ἐ7, 11 ΨΥ͂Σ, δἶνθ ἰΐζα αἱ δυηάθιμ ἴῃ δοὺ 
ἕθηθγα ἰθηθδηῦ ογάϊμϑιι, ἐν τῇ αὐτὴ συστοιχίᾳ πάντα τὰ 
ἐναντία τὴς κατηγορίας, ὅσα εἴδει διάφορα αὶ μὴ γένει ΜΙ. 
1058.518. 8. 1054 "85 ΒΖ. οὔμηίΐπο 8ογῖθδ Ὠοϊίουυμι, 4018 
δίαυο πιοὰο πίον 86 οοβρηδίϑθ βυπῦ, υϑὶῦὶ τοὶ δίκαια, ὁ 
δίκαιος, ἡ δικαιοσύνη δια τβϑ. 114 426 -"2 δ, οἵ συστοίχος, 
πτῶσις. ὙταῸρς Καὺ 28. δὸ Ῥυιδβαρογοὶ χυΐάθπι ποιϊοῃθι 
αυδϑάδη) ΡΥ πα ΓΒ ἰῃ ἀιι88 αἰϑίηχογδηὶ βοσῖθθ, αυδγΓ 
ΔΙίοτα δὰ πέρας, αἰίοτα δὰ τὸ ἄπειρον τοίοιτοίυγ ΜΑϑὅ. 
986 528 ΒΖ. νθ. 1098 812 Βχ. Ηα4. 1096»6. ηεη12.1245 

42 (Βοιβμοηθίιςομον ϑγϑὺ ἃ Ῥγίβμαρ ρῥ 61). εβἰ πα! ἶῦθν Αὐίϑιο- 
[6168 πούϊοῃμθϑ χυβάδμ Ὀγἰ παῖδ ἰπ ἀπ88 ἀϊθροδβαϊν κοτῖθϑ, 
αυλτύτη αἰΐογα οοιηρθοίοτθίας τὰ καταφάσει δηλύμενα. 
δἰίοτα τὰ ἀποφάσει ν6] στερήσει δηλύμενα : τῶν ἐναντίων 
ἡ ἑτέρα συττοιχία στέρησις ΜΎ2. 1004 "27 ΒΣΖ. κϑ. 1066 
416. Φγ2, 201 "25. γένεσις κατὰ τὰ ἐν τὴ ἑτέρᾳ συστοι- 
χίᾳ λέγεται, ορρ φθορά Γαϑ. 819 515. διήρηται τῶν ἐναν- 
τίων ἕκαστον πρὸς τὴν συγγενὴ συστοιχίαν Ζμγ1. 610 "21. 
νοητὴ ἡ ἑτέρα συστοιχία καθ᾽ αὑτήν (αἰτηίγαπι τὰ κατα- 
φάσει δηλέμενα,, αυοπίδαι τὰ ἀποφάσει δηλώμενα πθοθ- 
βαιὶο δὰ κατάφασιν τοξοτυπίαν) ΜᾺΊ, 1072 581 Β:. λαμ- 
βάνειν ἐκ τῆς αὐτὴς συστοιχίας Φαδ. 189 41. ἰ 

σύστοιχος. σύστοιχα 68 βυῃΐ, 486 ἰπ οδάθιῃ βογίϑ (οἴ κατὰ 
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στοῖχον 1α8. 824 581) φοπείπθηδαν, ΟΡΡ ἀντίστοιχα: τάς τε πρὸς τὴν ἐν τῷ αὐτῷ κίνησιν χρησιμώτατον, πρὸς δὲ τὴν 

ἀντιστοίχως ὼ τὰς συστοίχυς τῶν ἐν τοῖς μέρεσι κινήσεως ἀρ- εἰς τὸ πρόσθεν ἀχρηστότατον Οβϑβ. 290 58. 11. 29116. ἡ 
χάς Ζπθ. 1ΟΤΆΙ. ἱπάθ σύστοιχα 486 θοάθαι ὄθμθγο οοηξὶ- ἀνακλασθεῖσα ,φφαῖρα 4θ4. 255}"28. τὸ πῦρ ισφαῖ αν ἢ 
πθϑηΐας τὸ α ἐν ὅλῳ ἐστὶ τῷ θ συστοίχῳ ὄντι ΑὙἃ 5. 7910, πυραμίδα ἐποίησαν Ογϑ. 806 588. 4. 808 .514. ἢ σφαῖρα ἐξ 
οὖ ομμηΐθο α086 δἰΐᾳυα ξϑμοσῖβ νοὶ διδιορίδθ τϑιϊοιθ ἀπίδγ [ ὀκτὼ μορίων, Ογέ. 808 1 Ῥγῃ. ἡ περὶ τὴν γὴν σφαῖρα ἥ 
569 ΘΟΠΠΘΧΒ Βυπί, τὰ ἁπλᾶ σώματα, οἷον πῦρ ἢ γὴν ἢ τὼ σύ- τῷ ἀέρος, τὰ πυρός, τῷ κυκλικῦ σώματος, τῷ ὅλυ σφαῖρα 
στοιχα τύτοις (τύτων) ΟΥΙ. 2398.380. 8. 802 329. ΓαῚ. 81 μαά. 841}20. β2. 854524. ΟΒβΤ. 289 480. Φδιο. 218 
521. μαϑ. 840 56. ὡς δ᾽ αὕτως ἑαυταῖς κρίνυσι τὰ ὶ σύστοιχα, 56, 1. τῆς ὅλης. σφαίρας τὸ μὲν ἄνω τὸ ὁὲ κάτω μβι. 
οἷον ὡς ἢ γεῦσις τὸ γλυκύ, ὕτως ἡ ἡ ὄψις τὸ λευκόν αι. 441 865.228. αἱ τῶν ἄστρων σφαῖραι πόσαι, πῶς κείμεναι 
080. τὸ γλυκὺ ᾧ τὸ λευκὸν καλῶ σύστοιχα, Ὑένει δ᾽ ἕτερα ᾿ὸ Μλβ Βς. Οβα. 28159.12. 298 57. νικᾷ ἐνίοτε (ὄρεξις) ὼ 
αι. 448 816. , διήρηται τῶν ἐναντίων ἕκαστον πρὸς τὴν συγ- κινεῖ τὴν βύλησιν, ὁτὲ δ᾽ ἐκείνη ταύτην, ὥσπερ σφαῖρα 

γενῆ νυστοιχίαν, οἷον “δεξιὸν ἐναντίον ἐριστερῷ ὸ ̓θερμὸν ΨΎΙ1. 484218 ( Ὑταϊὸρς Ρ ὅ41544). σφαῖρα ἔοτῇ πιλοβὶ- 
ἐναντίον ψυχρῷ" ἢ σύστοιχα γὰρ ἀλλήλοις εἰσὶ τὸν εἰρη- μδπὶ ψ6] ἐδ ]δπὶ Ρῥἱοίαπι 606]} δἰ σηϊβοδὺ μα. 848 588. --- 
μένον τρόπον Ζμγ. 610 022, ΡΡ ἐναντία τζ 9. 141 522. σφαῖρα τὸ ὀφθαλμὸ πλαῖ. 958 “1. - σφαῖρα ἣ ληκυθος 
σύστοιχα, οοηΐ πτώσεις, οἵ πτῶσις μ 66 8"59. σύστοιχα ἰᾳ τ δῶρα παιδικαί Ηδδ5. 1128 416. ἠχὼ γίνεται ὅταν πάλιν ὁ 
πτώσεις τθῖ. 1568 428. --- σύστοιχός τινι ΟὙἹ. 298 3480. 8. ἀὴρ ἀπωσθὴ ὥσπερ σφαῖρα ψβ8. 419}21. --- ἀνέλκυσι 
802329. Ζμγ. 610 ῬΩ22, τινός Γαὶϊ. 81ὅ 421. τβϑ. 114 πολλάκις οἵ ἁλιεῖς περὶ τὸ δέλεαρ ὥσπερ σφαῖραν συνεχο- 
480 ὙὟΥΖ. --- συστοίχως. “διαφέρει τὰ συστοίχως μὲν λεγό- μένων (ἰχθνων) Ζιὸ 10. 5817811, --- καὶ τῆς ἀκανθυλλίόος 
μένα ἐν ἄλλῳ δὲ γένει τῶν ἐν ταὐτῷ γένει αἰ. 448 514. νεοττιὰ πέπλεκται ὥσπερ σφαῖρα λινῇ Ζιι 18. 616 35 Δι}. 

συστομυίτερα, ΟΡΡ μεγαλόστομα Ζωγι. 062 324, 26. 4.) --- ἡ (τῆς ἀλκυόνος) νεοττιὰ παρομοία ταῖς σφαίραις ταῖς 

συστρατιῶται ΗΘ11. 1169 "28, 1160 316. θαλαττίαις Ζι14. 616 320 Αὐδ. 
σύστρεμμα. ὄμβρυ συνεχὴ συστρέμματα κά. 394 582. σφαιρικῶς. πέντε στοιχεῖα, ἐν πέντε χώραις σφαιρικῶς ἐγκεί- 
συστρεμμάτιον ὕδατος θ29. 882 νᾷᾺ (συστημά τι οἱ ϑομγῦ- μενα κβϑ. 8981. 

ἂδγ 1 Φδβγὺ 97,218). σφαιρίον. τὰ Δημοκρί τυ σφαιρια ψα4. 409 512. 
συστρέφειν. οἱ δελφῖνες συστρέψαντ ες ἑαυτὸς φέρονται ὦὄσπερ 25 σφαίρισις. ἀστραγαλ' σεις ὸ σφαιρίσεις ῬαΙ1. 1371 82. 

τόξευμα Ζιι48. 681527. 82, οἵ συττρέφεσθαι Ζιζιδ. 869 σφαιροειδής, ἀοῦ ξ 4. 918528. 8. 9171. ἡ γὴ κυρτὴ ἢ 
Ὁ18 Δαν. --- (ὁ ἄρρην ἵππος) συστρέψας εἰς ταὐτὸ (πὶ σφαιροειδής μβ81. 830681. α8. 840 086. Φβ2. 198 080. 
τὰς θηλείας ἵππυς) ὸ περιδρα μων κ κύκλῳ Ζιζι8. 512518 πιε4. 911 49. ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, τὰ ἄστρα σφαιροειδὴ ΑΥ18. 
(οἴ 851 481). συστρέφειν τὺς τὰς ἐσίας ἔχοντας, βγη συν- 18 ΖΊ 864. ,0 88. 290 87, πιεϑ. 912 828. σφαιροειδὴς ὁ Ο ἐρα- 
ἄγειν Πεῦ. 1804 028. ἀνθρῆναι συττραφεῖσαι" συ τρέφονται 80 νός͵ ὁ κόσμος Οβ4. 286510. Φβ 2. 198.580. ὁ ἐχῖνος 
αἱ ἀμίαι Ζιι42. 629 319. 37. 621 516. νέφος ἐστὶ πάχος σφαιροειδής" τὰ ὀστρακόδερμα σφαιροειδῆ" (τῶν πολυπό- 
ἀτμῶδες συνεστραμμένον κά. 394 527. σπέρμα ξηρὸν ὺ δῶν) ἡ μορφὴ στρογγύλη τὴν ἰδέαν ὰ σφαιροειδής Ζμδό. 

συνεστραμμένον Ζιγ32. 528 324. ἡ ἀναθυμίασις εἰς τὴν 680 89, 11, 17. 7. 688 18, Ζγγ 8. 158 49. ὀφθαλμοὶ με- 
φλόγα συνεστραμ μένη φέρεται μβϑ9. 869 "84. νότοι χυμα- γάλοι ὰ σφαιροειδεῖς Ζιζ 18. 561 580 Αυν. --- τὸ σ αἰρο- 
τοειδεῖς ὺ͵ συνεστρα μμένοι πκξὶθ. 94257, -- ἐκ τῶν τοι- 8δ ειδᾶς δύο κινήσεις, χύλισις ὸ δίνητις Οββ. 290 349. -τὸ πῦρ, 

ὅτων συνόδων τὰ πλήθη συστρέφεται ρ8. 1424 "9. --- τμοῦ, ἡ Ψυχὴ σφαιροειδές, εὐκινητότατον (Πὁπιοοτ) Ψαῷ. 404 52, 
τὰ ἐνθυμήματα συστρέφειν δεὶ ῬΎΙ8. 1419 319. --- συν- 86, 405512. ἀνά. 412 8ὅ. 
ἐστραμμένως εἰπεῖν Ῥβ24. 1401 88. σφαιρϑν. ἐσφαιρῶσθαι τὸ δόρυ ἨΎ2. 1111 418. 

συστροφή. διαφέρειν τῇ συστροφὴ πλὸτ. 904.518. σφαίρωμα μχϑο. 8.58 "82. 
συσφίγγει τὴν χιόνα ἀήρ φτβϑ. 825 "1. εἰ συσσφιγχθὴ ἡ ὁ σφακελίζειν. ψιλύμενα τὰ ὀστᾶ τῶν ὑμένων σφακελίζει 

γὴ φτβθ. 826 οἱ ὅ. Ζιγι8. 819 "6. λέγεται σφακελίζειν ὶ ἀστρόβλητα γίνεσθαι 
συσχηματίζειν καὶ αὶ συνδιορθὸν τὺς ἀσαφεῖς ὁρισμοὶς πρὲς τὸ τὰ δένδρα ζ6. 410581. 

ἔχειν ἐπιχείρημα τζτ4.151 "8. σφακελισμός. σφακελισμῶ. τί τὸ αἴτιον’ πρόβατα διὰ τὸν 
συχνάκις ΦτβΣ. 828 320. σφακελισμὸν ταχέως ἀναιρῶνται 2 μΎ9. 612 458, 4, ποιεῖν 
συχνός. ὼ ἕτεροι συχνοὶ τῶν γνωρίμων, πλι. 958 528. --- 5 σφακελισμείς" σφακελισμὸς γινόμενος ὑπὸ τῆς ξηρᾶς ψυ- 

συχνὸν ἀ ἀποπτάς. ΟΡΡ ἐκ τῶν σύνεγγυς τόπων Ζιι82.61982. χρότητος πκὶο. 860 Ὁ5, 9. 860 "1 9. 

σφαγή, κοινὸν μέρος αὐχένος ἢ στήθας Ζιαιά. 493 ΔΩ͂ σφα- σφάλλεσθαι. σώματι͵ ἰσχυρῷ ἄνευ ὄψεως κινυ μένῳ συμ- 
γαί, ( (φλέβες) ἄνω εἰς τὴν κεφαλὴν παρὰ τὰς κλεῖδας διὰ βαίνει σφάλλεσθαι ἰσχυρῶς Ηζ 18. 1144 Ν ἡ γλῶττα 
τῶν “σφαγῶν Ζιγ2. 511 585, 512 320, 27 (οἴ ΑΖι Π| 80 1η. σφαλλομένη πταίει πγϑ1. 815 521. --- ἐὰν τῶν ἀρέθων τὰ 

σφαγῖτις. αἱ ἀρχαὶ τύτων τῶν φλεβῶν, ᾿ σχίζονται τὸ δ πτερύγια σφαλῇ, ὀκέτι νέσσιν Ζμδι2. 694}11. 
πρῶτον, καλῶνται σφαγίτιδες Ζιγ 8. 514 “4, οἵ 512 }20. σφᾶς. παρέχυσι σφᾶς αὐτὺς ἡδεῖς Ηκθ. 1116}15. στασι- 
ἐγΘΏ8Δ 6 ΒΠΟΠΥΤΩΔΘ᾽ Αὐυδ. άσαι πρὸς σφᾶς αὐτιίς ρ8. 1425}15, 

σφάζειν, οἵ σφάττειν. φρονίμως δοκεῖ ἡ γαλὴ χειρῶσθαι σφάττειν ἑαυτὸν δι᾽ ὀργήν Ηε16. 1188 410. 
τὸς ὄρνιθας" ἀπ ὰ γὰρ ὥσπερ οἱ λύκοι τὰ πρόβατα Ζιιθ. σφενδονᾶν. ἐν τῷ σφενὸονᾶν ἡ χεὶρ γίνεται κέντρον μχ13. 
6122. δ 8527. οἱ Λίγυες εὖ σφενδονῶσιν θ90. 881 ν16. 

σφαῖρα. ἐκ τὸ κηρῷ ὺ τὸ εἴδους ἡ σφαῖρα Ζγαξ]1. 129 017. σφενδόνη. 1. πορριυτέρω τὰ βέλη φέρεται ἀπὸ τῆς σφεν- 
σφαίρας σχῆμα τὸ ἴσον ἀπέχειν τῷ μέσυ τὸ ἔσχατον Οβ14. δόνης ἢ ἀπὸ τῆς χειρός μχι3. 852 388. οὕ ακ800 "18. --- 
291320. ἑκάστη σφαῖρα σῶμα τυγχάνει ὃν ΟβΙ2. 298 58. ῷ. δακτύλιοι μὴ ἔχοντες σφενδόνην Φγθ6. 207 38. 
ὴ ἐτῳ πρῶτον͵ τῶν στερεῶν σωμάτων οβ΄. 286 904-88. σφετερίζεσθαί τι τῶν ἀλλοτρίων πκθ14. 952 529. 
ἐκ ἔστι σφαῖρα ἄπειρος Οαξϑ. 212}}20. καὶ σφαῖρα πῶς κι-οὺ σφετερισμός. ἐπὶ βλάβη  σφετερισμῷ ἑαυτῶ Ῥα18.1814 
νεῖται ἅμα ἢ ἡἠρεμεὶ ᾧθ9. 2652. ζ9. 240.529. ἡ σφαῖρα 4168. 
νυν. Αϑαδᾷ 
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σφετεριστής, Ορρ ἐπίτροπος ΠΕΙ1. 1815 "2. 
σφέτερος. τοῖς σφετέροις τέκνοις, τὺς σφετέρως υἱεῖς Ηκ10. 

1180 581, 1181 36. σφετέρας τῆς χυίρας Πεϑ. 1808 482. 
τὰ ζῷα εἰς τὰ σφέτερα ἤθη ὀιεξερπύσει κθ. 898 088. ἑκα- 
τέρων τὸ σφέτερον αὐξανόντων Πε1. 1807 822. πρὸς τὸ 

σφέτερον αὐτῶν συμφέρον Πδ11. 13296.586. 10. 1295521. 
γ8. 1219519. 

σφηκία. τὰς σφηκίας ἐξαιρῦσι Ζιι40. 626 412. 
σφηκίον. σφηκία πλεῖστα ὦ μέγιστα, πολλὰ ἢ μεγάλα, 

μικρὰ ὼ ὀλίγα, ἄνω ἐπὶ τῷ σφηκίν ἐπιπολῆς, καθηνται ἐν 
τοῖς σφυκίοις, ἐν τοῖς πλείστοις σφυκίοις ἔνεισιν αἱ μῆτραι 
Ζιι41. 628 311, 84, 25,519, 88, 8ὅ. οἵ 511 224. 

σφηκίσκος. τοῖς δικαστηρίοις χρῶμα ἐπιγέγραπται ἐφ᾽ ἑκά- 
στυ) ἐπὶ σφηκίσκῳ τῆς εἰσόὸν 420. 1548 516. 

σφηκων, ν σφηκωνεὺυς. 
σφηκωνεύς. οἱ ἡγεμόνες (σφῆκες) πλαάττονται τὰ κηρία ὺ 

συνίσταναι ὃς καλῶσι σφηκωνεῖς (σφγκῶνας οἷ) τὶς μικρθς 
Ζιι41. 628.518. 

σφήν. τῷ σφηνὶ ὄντι μικριβ μεγάλα βαρη διίσταται μχΙῖ. 
88.519. 

σφηνᾶν. τὸ σφηνιίμενον, ἀϊδὶ σφήν μχῖ. 888 521. 
σφύξ (Υ1 σφίγξ Ζιαὶ. 481 382, 488."10. 4. 489 582). τα- 

ζοῦν ἰηῖον τὰ ζῷα πολιτικά, ἄναιμα Ζια!. 488 310. 4. 
489 382. ἔντομα. ἔντομα ᾧ πτερωτά ζῶ. 468 326. Ζια!. 
481 582. δ1. 528 019. 7. 58216. 88. 622 Ρ2], Ζγα 16. 36 

121.35, ὁλόπτερα, ἀνέλυτρα, ὅσα βομβεὶ υ3. 4568 514. 
Ζπιο. 1710511. ανϑ. 478 36, τὰ συγγενὴ ζῷα ταῖς μελίτ- 
ταῖς ΖΎΥΙΟ. 1601 58. οἵ Ζιδτ. 6881 528. .ι38. 022 "22. 40. 
6286, 1 (οἴ ΒΚ Απεοά ρυ 1] 404). ἔχυσιν ἐν ἑαυτοῖς τὰ 
κέντρα Ζμδθ. 688."9. Ζιὸ7. 582816. οὗ 6140. 844 "84. 80 
οΡοτγατίδθ: οἱ ἐργάται, οἱ ἐργάται σφῆκες, οἱ σφῆκες Ζι41. 
628 322, 28, 25, 28. 81 (8 ΠΠ 222). ἡγεμόνες, ἐγεμένες 
περυσινοί εἰ νέοι Ζιε28. ὅδ4 ΡΩ8. (41. 628511, 22, 24,26, 
μήτρα. πλῆθος μητριὴν Ζιι41. 628.280, 85, Ρ2 5, 27. «ἡ γέ- 
νεσις τιὴν σφηκῶν" υἱμμένοι εἰσὶν ἐχευόμενοι ἤδη" συνδυα- 85 
ζεται αὶ ἡ γένεσις αὐτῶν ἐστὶν ἐκ ζώων συνωνύμων Ζιι41. 
628511,}14. Ζγα!θ. 121 5ὅ. ἐν κεχωρισμένοις κυτταρίοις 
ὁ τόκος 4γδ 8. 110. 328. γόνος Ζιε28. 554 80, 5532. (41. 
628 017. (γη σφῆκες, οἱ νέοι σφῆκες Ζιι41. 628 814, 18, 
21.) σκώληκες, νέοι, μείζυς Ζγγ9ϑ. 15951, 158 082, 18. 40 
Ζιε28. 555 84. 19. 581 380. (41. 628 219. νύμφαι Ζιε38. 

8558, δ. τῶν σφηκῶν οἱ μὲν ἄκεντροι, θήλειαι, οἱ δὲ κέν-- 
τρον ἔχυσιν, ἄρρενες" τεκμήριον τότο" αὐυϊὰ ἀ6 δογὰπι δοῦΐθο 
αυϊάδπι ορίπϑηίαν Ζι41. 628 "8, 6, 7. 42. 629 52ὅ. γῆρας, 
παθος Ζιι4ι. 628 328, 80. --- ζῷα ἐργατικωτατα Ζιι88. 46 
623 "21. γίνονται μᾶλλον ἐν τοῖς αὐχμοῖς δὴ ἐν ταῖς χώραις 
ταῖς τραχείαις Ζιι41. 628 "9. ποιῦσι κηρία τῷ γόνῳ ἐν 
τρώγλαις, ὑπὸ γὴν, πότε" γίνονται ὑπὸ γῆν᾽ γλαφυρωτερον 
πολλῷ τὸ τῶν ἀνθρηνῶν ἐστὶν ἢ τὸ τῶν σφηκῶν κυρίον 
Ζιε28. 554 022, 20, 39. (41. 628 10. κηρία Ζιι41. 628 δ0 
8412,}11, σπηλαῖα Ζιι41. 628 "28. ἡ σφηχία, τὸ σφηκίον 
γὴν. ζῆ ᾧὶ τὴν τροφὴν ἔχει ἐν τὴ γῇ" ἡ τροφή, ποία" 
συλλέγυσιν, ἐσθίσσι Ζιαϊ. 481 582. (41. 628 Ρ12, 26. 6140. 
844 082. ἢὶ οἱ σφῆκες διαιρεθέντες ζῶσι" γϑερδθ ἃρ68 ἰῃ- 
Ρυρηδηῦ" θηρεύονται, πῶ Ζιδτ. 881 Ρ82. ι40. 620 88,14, 
6217 "5. 41. 628 Ρ29. (νεβρα Ρ]ῃ Ὑδομδα ὅδζαθ ϑοδ])ρ. 
δαὸρε Ο1] 406. ναβρᾷ νυ]ρανὶβ 80. Οὐ. Καὶ 694, 8. 80.216, 
28. ΑΖγ 85, 18. ΑΖΙ1171, 50. ΚαΖι 8, 18. οΥΠ6ηΖ ΖΟΟΪ 

ἀθν Οὲ 556-559.) --- τῶν σφηκῶν δύο γένη Ζιι41. 621 
528. α. οἱ ἡμερώτεροι νε] οἱ ἥμεροι Ζιι41. 621 "82, 628 31. 80 
τύτων δύο γένη: οἱ ἡγεμόνες, ὃς καλῦσι μήτρας, ἢ οἱ ἐρ- 

10 

τ 

20 

δ 

σφραγίς 

γάται Ζι41. 628 31, (ὕ8δρα νυ]ρατὶβ. ψοδρα ταΐβ 80 218.) 
--- ὃ. οἱ ἄγριοι, ἄθβον Ζιι41..621.}28-88, 628 329,}16, 
ᾧ τύτων δύο γένη: αἱ μῆτραι ᾧὶ οἱ ἐργάται Ζιι41. 621 
082. (7εβρα ογαῦγο, 8] νβϑῦγίβ, ὑθοΐογαπι, ρ}}]}1ς8 Κὶ 694, 8, 
1082, 1. ͵οβρα ογδῦγτο ὅ0.218. ΑΖΙ11Τ71, 50.) --- ρτδθ- 
ὕἴθγοϑ ἀϊδϑὺ οἱ σφῆκες οἱ ἰχνεύμονες καλεμενοι, ἐλάττυς τῶν 
ἑτέρων" ἀποκτείνυσι τὰ φαλαΐγια, γόνος Ζιε80. 5532268-80, 
(ϑρβερίἀδθ. Βεβοκυβιάπὴ ἀθ μἷβῖ ὑδὺ νοῖξ 182. Αἰππβορ 
ΒΔΌΌ]ΟΒ8 ΟΥ. οὔ ἰχνεύμων ρΡ 858.516.) σφὴξ ὁ ἐπέτειος, 
γϑίογιαγ ἰπίογ τὰ ἀγελαῖα Ζιι40. 6238 "10. οἱ ἐν Ναξῳ 
σφῆκες, τιογθβ 6140. 844 "82. ᾿ 

σφίγγειν. ὁ ᾿Ωκεανὸς σφίγγει τὴν οἰκυ μένην κϑ. 898 "9. 
σφίγξ. πὸ γάρ ἐστι τραγέλαφος ἢ σφίγξ Φὸ1]. 208581. 
ἐρ ὉΡΡ ἠρέμα ΗΎ2. 1111 56. τὸ μὲν σφόδρα παβη- 

τικόν, τὸ ὁὲ ἠρέμα Ταϊ0. 828 "6. σφόδρα, ἠρέμα ὅμοιον 
τΎΖ. 1171}28. φίλος σφόδρα, ἐπιεικὴς δὲ ἠρέμα ηεη11. 
1248 "1. σφόδρα δαϊδοιινίβ οὐ δάνογθιϊβ, αι! δαβουτη οοη- 
ἰαποΐαμη 680.) Β8θρ6 ροβίροπίίατ, ὀλίγοι σφόδρα, ἁλμυρὸν 
σφόδρα, πόρρω σφόδρα 1111. 1295 "2, 1296 31. εθ. 180Ὁ 
58. μβ8. 859 "18. ΖΙΒ11. 508519,82. 14.505}18 (0}11). 
Ῥβδ. 1882 526 4]. σφόδρα α βυθδίαηιινίβ, ἐν τοῖς σφόδρα 
ψύχεσι Ὰ ἐν ταῖς σφόδρα ἀλέαις Ζιὀθ18. 599 419. σφϑὲρα 
οὕχῃ ψοΓ18, σφόδρα ἐπιβλέπειν ΜζΊ. 1088 "21. σφόδρα τι 
ἐννοεῖν ἢ φοβεῖσθαι αι1. 441516. δημοκρατία ἐπιτεινομένη 
σφοδρα Ῥα4. 1860527. ἡρεμῶσι σφοδρα Ζιδ10. 581 315. 
σφόδρα ἀνακλίνειν Ζμδιι. 690 »8δ. σφόδρα δοκεῖ σημεῶον 
εἶναι Ζιζ21. 515}18. 

σφοὸρός. βορέας σφοδρὲς πρόσκειται πκς 45. 945 482. ἡδονὴ 
σφοὸρὰ γίνεται ἐν τὴ ὁμιλίᾳ τὴ τῶν ἀφροδισίων Ζγα!8. 
12888. δύξα σφοὸρὰ τῷ βέβαιον εἶναι ἢ ἀμετάπειστον 
ἡμβ6. 1201}6. --- σφοδροτέρα κίνησις, τρῖψις, ἡδονή Φηϑ. 
948 520, 344598. κά. 8394581 (ορρ ἥπιος 380). θ19.8381 
028, πχηθ. 94984. σφοδροτέρα ὁμοιότης ταῖ. 108 322. 
σφοδρότερα ὄντα, Ορρ ἀσθενεῖν πια40. 908 "80. --- πνεῦμα 
σφοὸρότατον μβϑ8. 865 581, 82, 366581. ῥεύματα σφοδρό- 
τατα ακϑ802 086. πόνοι σφοδρότατοι Ζιηϑ. 586 "80. -- 
σφοδρῶς ὀργισθῆναι, ορρ ἀνειμένως, ἀϊδὲ μέσως Ηβ4. 
1105 21. παταΐξαι σφοδρῶς ἀκΒ00 9, σφοὸρῶς μάχονται 
ἐλέφαντες, σφοὸρῶς βαίνει (1 6 ὀχεύει) βῶς Ζιι1. 610 215. 
ζ2ι. 515514. πνεῦμα σφοδρῶς ἐλαυνόμενον κά. 895 514. 
σφοδρῶς ἀπομένεϑω ὑπέρ τινος ΚΊ. 8 22. --- ἐπὶ τὸ 
ἐν ἢ σφοδρότερον ἁμαρτάνειν Ρβ12. 1889 "8. σφο- 

ὅτερον τύπτειν μχιδ. 852 086. σφοδρότερον ἢ μὴ κατὰ 
βπεέ κάμπτειν πη18. 889 38. ὑϑ νὰ: τλδὰ 

σφοδρότη ς,. ἀϊδῖ ταχυτής Ηη8. 115027. ὑπερβολαὶ μειρα- 

κιωδεις" σφοδρότητα γὰρ δυλῶσιν ῬΎΙ1. 1418 529. σφο- 
ὁρότης κινήσεως πεῖῦ. 882 382, ἡ τῶν φθόγγων ὀξιίτης 
σφοὸδρότης πια14. 900 388. καὶ σφοδρότης τῆς (ἐν τὴ συν- 
υσίᾳ) ἡδονῆς Ζγα11. 121 515. σφοὸρότης ὑπολήψεως τὸ ὅ. 
120"158. 

σφονὸδύλη ν σπονδύλη. 
σφόνδυλος ν σπόνδυλος οἱ ὨΔ1 14. 
σφραγίζεσθαι. οἱ σφραγιζόμενοι τοῖς δακτυλίοις μν1.450483. 
σφραγίς. τὴν ϑημοσίαν σφραγῖδα φυλάττει ὁ ἐπιστάτης 

[391.15844514, 80. --- τὰς τῶν δακτυλίων σφραγῖδας 
(ἀδύνατον εἶναι σαφεῖς). ὅταν μὴ διατυπωθῶσιν ἀκριβῶς 
ακ801 4. ἀἡ γίνεται μνήμη, καθάπερ ἂν εἰς ὕδωρ ῥέον 
ἐμπιπτύώσης τὴς κινήσεως ἢ τῆς σφραγῖδος μν1. 450 8. --- 
τῶν λίθων ἡ σφραγίς, ὁ καλώμενος ἄνθραξ μδ9. 8381}11 
1άθ]θν. --- τὸ ὄρον χρήσιμον πρὸς τὰς σφραγῖδας θ18. 885 
580 ΒΙκπη. 

»- 



σφυγμός 

εφυγμό ς. σφυγμός, σφυγμοί, οοπὶ τρόμος, τρόμοι, μβϑ8. 
860 δ1ὅ, 868 6, "25. τρεῖς αἱ κινήσεις τὸ ἐν τὴ ἀρτηρίᾳ 
πνεύματος, ἀναπνοή, σφυγμός, τρίτη δ᾽ αὶ τὴν τροφὴν ἐπά- 
γῦσα ὼ κατεργαὶ ζομένη" τρία ἐστὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ 
τὴν καρδίαν, πήδησις ὼ σφυγμὸς ὼ ἀναπνοή πνΑ. 482015. δ 
αν20. 419 519. ἥ τῷ σφυγμῇ κίνησις ὸ τὴ αἰσθήσει φα- 
νερά" ἀνάγκη τὸ ἐκπνεὺματώμενον διὰ τὴν ἐναπόληψιν ποιεῖν 
σφυγμόν: ὑδὲν (ποιεῖ) πρὸς τὴν ἀναπνοήν πνά. 482 ΜΗ, 
82, 86, οἵ 488 "δ. ὁ σφυγμὸς ἴδιός τις, ὅμοιος ᾧ ὁ αὐτός, 
πότε πνά. 482 "29, 488 "2, ΕΓ 6. (οἴ οβθ ἂσ 10 ογὰ 167, 10 
168.) ἐν τῇ καρδίᾳ ἡ τὸ ἀεὶ προσιόντος ἐκ τῆς τροφῆς 
ὑγρᾶ διὰ τὴς θερμότητος ὄγκωσις ποιεῖ σφυγμόν αν20. 

480 38. 
ὔἷ « Ζ΄᾿ Ἂς ἀν Α ᾿ 

σφυγ μώϑης. ἡ σφνγμωδὴς ἢ ἡ ἀναπνευστικὴ κίνησις πνά. 
4885 811. τό 

σφύζειν. σφύζει τὸ αἷμα ἐν ταῖς φλεψίν Ζιγ19. 521 56 
(Βοβο 10 ογὰ 165). σφύζυσιν αἱ φλέβες πᾶσαι, σφύζει (ἡ 
καρδία) μᾶλλον τοῖς νεωτέροις τῶν πρεσβυτέρων αν20. 480 
411,9. οἵ τὰ σφύζοντα ΡΙαὺ Ῥμδϑὰγ 281}. 

ΡΤ ΤΟΝ ἡ τὸ ὑγρῶ θερμαινομένυ πνευμάτωσις, ἡ συμβαί- 50 
νυσα σφύξις τῆς καρδίας αν30. 480"14, 479 "27. τὸ 
πνεῦμα τὸ σύμφυτον ποιεῖται ἐνίοις μὲν τὴν σφύξιν, τοῖς 

ὁὲ τὴν ἀναπνοὴν ὼ εἰσπνοήν Ζγε. 181 325. 
σφύρα. αὶ σφύρα Ρ" ὁ ἄκμων Ζγεϑ. 189 δ11. 
σφύραινα (ΥἹ φύύραινα) τοίεγίαν ἱπῖον τὰς ἀγελαίυς Ζιιῶ. 35 

6105. (ϑυάϊ8 Ρ]ηῖο. ἄγθηδ σϑῦβ ἽΒοσμδ6, πι8]] 6 οἷὰ8 (8- 
Ζ86, ΒΡΆγΓΘαδ Θ0Ά]}6. ΒρΆγτθηα ΟἼ1781. οὔ Βοπάα]οι οἱ 
Βοϊοη δρ δβῃ 8 ν, Αγίβαϊ βγη ρίβε 112. Εδβοχ Βρῃγγϑθηϑ 
Ον. Καὶ 90, 9. ἔοτῇ ΒΡΒΥΓΆΘΏΑ νυ] ραγὶ8 (ον 1Π 826. ΑΖι 
1140, 68, οἱ 8) κέστρα Αὐβομθαβίθδι8,) 80 

σφυράς. περιττώματα, ὑγρὸν ὼ σφυράδες Ζιη8. ὅ86}9. 

“δίθγοοτα Εἰοθοβδ' 51.849. 
σφυρόν, τὸ ἔσχατον (μέρος) ἀντικνημίν, ᾿χωλήνων μέρος Ζια 

15.494510. Ὑ7. δ16 δὴ, ἑκάτερον τῶν σφυοῶν, τὸ ἔξω 
τῶν σφυρῶν, τὰ ἔξωθεν σφ"; "ξα, τὰ σφυρὰ τὰ εἴτω Ζια] δ. 85 
4947. 8.612 516,18, 23,26. τὰ ἔχοντα σφυρόν" (ἐλέ- 
φας) πρὸς τοῖς ἐπισθίοις σκέλεσι σφυρὰ ἔχει βραχέα Ζιγῖ. 
510 "2. βι. 49125. κνῆμαι περὶ σφυρὸν παχεῖαι" ὅσοις 
τὰ περὶ τὰ σφυρὰ νευρώδη τε ᾧὶ διηρθρωμένα εἰσίν" ὅσοι 
τὰ σφυρὰ σαρκώδεις ὦ ἄναρθροι Φ8. 801 Ρ28. 6. 810 524, 40 
20. (οἴ ΑΖι Π [80 11. ἀδἰθη Π| 174. 1)41 48.) 

σχάδων (ἀ6 δοσοηῦι 8.1 868). τῶν μελιττῶν. αἱ θυρίδες 
τῶν σχαδόνων᾽ σχαδονας ΟἹ σχαλυΐνας, χλαδόνας) ἐργά- 
ζονται" ̓ σχάδονας (ΟἹ σχαδωνας, σχάνδοντας) ἀρίστας ποι- 
ὥσιν, ὅταν μέν, ἐργάζωνται Ζιι40. 6248, 627 280. ε22. 45 
δ5451ὅ. -- φύει ἡ σχάδων (ἰσχάδων) πόδας ὼ πτεροΐ, 
πότε Ζιεῶ2. δῦ4529. --- τῶν ἀνθρηνῶν ᾧ σφηκῶν αἱ σχά- 
δονες (ν] σχαόωνες, σχαάδοντες) Ζιε28. δ58 838. 

σχαζειν (1οὉ ῬΒγγῃ 419). βοηθεῖ ἐάν τις σχάση ὑπὸ τὴν 
γλῶτταν (τῶν ὑῶν , βραγχωντων) Ζιθ21. 608 "18. 60 

σχαστηρία. διὰ μιᾶς ὀργανα σχαστηρίας πολλὰς ἡ ποικίλας 
ἐνεργείας ἀποτελεῖν κθ. 398 Ρ1ὅ. 

σχεδόν, τιοάθβῖθ Δἰβτπαβη δ (εἴ ἴσως) Ῥαϑ. 1860 θά. 17. 
ᾧθ8. 254511 4]. εἴρηται, διωρισται σχεδὸν, εἴρηται σχεδὸν 
ἱκανῶς 5πὶ Αα 12. 82.810 ΝΖ. 80. 40.329. τηῦ. 158 388. δὅ 
ΚΙ5. 1582. Ψαδ. 409 "28. Ζμβ8. 65052. γ1. 662 18. 
ΠΕ. 1301 819. 5. 1805 82. 7. 1301 "25. 10.181128. 12. 

1815}41. η1.1828"19. σχεδὸν ταῦτ᾽ ἐστί δἷπ ΠΎΙΒ. 
1281 086. ΚΒ. 10."26.12.14.}9, Φβϑ. 1968. ΜῈ3.1018 
4, ταὐτὰ σχεδὸν Πγ18.12881. σχεδὸν ἕκαστον Αα27. 60 
43.338. πάντα (πᾶσα!) σχεῦον. σχεδὸν παντες μα18. 850 

σχῆμα 139 

"21. Ζμβ3. 649524, 660 328. γὙ14. 615"26. δ 18. 696 
48 4]. σχεδὸν οἱ πλεῖστοι ΠῸ11. 1296.321. μα18. 8380}84. 
ὃ 8. 384 318. σχεδὸν ὁμοίως, παραπλησίως Ζμβιϊ. 660 
515, δ14, σχεὸον ἀλλοτριώτατος Κ12. 147, σχεδὸν ὡς 
εἰπεῖν ΑὙΤά. 19.520. ΠΕ1Ο. 1810}14, Ρβδ. 1882 "28. 
σχεδὸν ἴσως τΎὩ. 118 518. (σχεδὸν δέ τι Φθ8. 258 Ρ6, 86ἀ 
τι ΟἿ οοὐὰ Ε ΕἪ Κι) 

Σχερίαν ὀνομασθῆναι τὴν Κέρκυραν 409. 1δ5δ8ὅ "48. 

σχέ σις. 1. σχέσις ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα, οοῃὶ στοργὴ πατρὸς 
πρὸς τέκνα Γ118. 1501080,21. --- 2. σχέσις τῶν ἐπιμηνίων 
Ζικῖ. 638 17. 

σχετλιασμό ς,, φοπὶ δείνωσις Ρβ21. 1396 49, 
σ χὴ μα, ἔρατγδ, γο]αεὶ δϑοπηοίγίοδ. παθημάτων ἐναντιώσεις, 

οἷον ν χρώματος κα σχήματος Ζιαϊ.486}6. κοινὰ τῶν αἰσθήσεων 

σχῆμα μέγεϑος κίνησις εν. 458 5, μέγεθός τι τὸ σχῆμα 
ΨΎΙ!. 425 8518. σχῆμα ἐκ ἔστι παρὰ τὸ τρίγωνον Ὁ τὰ 
ἐφεξῆς ψβ38. 414}21. Μβ8. 999 39. σχήματι ὑδὲν ἐναν- 
τίον Ογ8. 807 8, αἰ4. 442}19. ἀΐδὺ τάξις θέσις (Πδπιοοῦ 
1θὰ6, ῥνσμός ἴα σχῆμα ΜΑ4. 985 "16) Φαῦ. 188 524. 
Οα7. 2715 "82. ἀϊδὶ χρῶμα. χαίρειν “χρώμασιν ἥ σχήμασιν 
Ηγ18. 1118 84. τῶν ἐνόπτρων ἐν ἐνίοις μὲν καὶ Χ τὰ σχήματα 

ἐμφαίνεται, ἐν ἐνίοις δὲ τὰ χρυύματα “μόνον Μμγ3. 812"88. 

4, 818"19. αὖ. 849 012, τὸ ὅμοιον τὸ ἐν χρώμασι αὶ σχή- 
μασι Αδ18. 971 "8. σχήματος, γένη γωνία, εὐθὺ περιφερές 
ᾧαδ. 188 325. εἴδη τῶν σχημάτων, ὁποιονὴν σχῆμα Μβ8. 
999 39. ὅ. 1003 4521. τὸ τῆς γραμμῆς σχῆμα πχς]. ϑ40 
828. σχῆμα ἐπίπεδον, εὐθύγραμμον ἀγώνιον περιφερόγραμ- 

μον, τρίγωνον τετράγωνον Οβά. 2806}18. γ4. 808 581. 
Μὲὸι4. 1030 285,38. 1024 "1. 32. 1054 38. νᾶ. 1093 12. 
ἡ τῷ σχήματος περιφέρεια Ζγγϑ. 108 10. πρῶτον τῶν 
ἐπιπέδων σχηματων ὁ κύκλος Οβέ. 286}18. ΑὙΖ4. 8651. 
ατϑθ8 518. πιεθ. 911 "4. ποταμοὶ παγέντες ἐν πεὸΐν σχή- 
ματι θ168. 846 082. σχῆμα στερεῖν, σφαιροειδές. τῆς χαλ- 
κῆς σφαίρας. στρογγύλος τῷ σχήματι, τὰ σχήματα τῶν 
τόπων Μὴ98. 1034}1. λ8. 1070 328. Ογδ. 804 514. βά. 
286910,12. μαι2. 848 588. β8. 8088. τὸ πρῶτον σχῆμα 
τῷ πρώτυ σώματος Οβε. 281 58. ὑγρῶ ἴδιον, σῶμα τὸ εἰς 

ἅπαν σχῆμα ἀγόμενον, ἕν τεῦ. 180 585. τὰ εὐμετάβλητα 
σχήμασιν ἢ χρώμασιν ἥ κράσεσιν Ῥα!2. 18718.380. ἡ μορφὴ 
τὸ σχῆμα τὴς ἰδέας Μζ8. 1029. σχῆμα, ΘΟΠΐ 8. μορφή 
Κϑ8.10511. Φν8. 34556,22, 24681. ἡ τὸ σχήματος 

μορφή Ζμαι. 640 84. β1. 641 .538. --- ἱπᾶς σχῆμα οπι- 
πῖπο ξογπιδιη Ἰοτταβθαὰα τϑοπομι δὺ νατϊοίδίθιῃ βἰσηϊβοδί. 
σχῆμα. τῷ σώματος ὀρθὲν συντονον φ8. 807.582. 10, 81. 

τὸ σχῆμα τὸ σωματὸος Ζιγὅ. 818 588. ,.2μὸ9. θ84 19, 
τῶν μορίων Ζωὸ το. 689.520, τὴς ὑστέρας Ζιζιο. 505512. 
82. 519 520. Ζγὲ 8. ττ0526, ὀστράκυ Ζιζιο. δ65524 Αυῦ, 
νεοττιᾶς Ζιιι4. 610 .3392. τὸ σχῆμα τῆς θέσεως (τῶν ἐμ- 

βρύων ἐν τὴ ὑστέρᾳ) Ζγγ8. 185 524. Ζιη8. 886584. καθ- 
εὐδὲειν ἕν τινι σχήματι Ζιβι. 498 412. τὰ σχήματα τῶν 

σπλάγχνων πλασθῆναι διὰ τὸν τόπον Ζμὸ. 610 }9. ὀια- 
φέ ρειν τοῖς σχήμασιν Ζγα2. 110 583. ἀκριβέστερον ἃ ἄν θεω- 
ρηθείη τοὶς σχήμασιν ἐκ τῶν ἀνατομῶγ Ζιγι. ὅ11 418. 
κοσμεῖσθαι ἐσθὴτι σχήματι Ηδϑ9. 1125.380. τὰ ἤματα 
ὼ τὰ παθήματα τὰ ἐπιφαινόμενα ἐπὶ τῶν προσώπων τί 
σημαίνει φ). 806 028. δῆλον εἶναι οἷον 7! τὴν μορφήν ἐστιν 

ὃ ἄνθρωπος, υς ὄντος αὐτῷ τῷ τε ἡματι ἢ τῷ χρώματι 
γνωρίμα!" καίτοι ὁ ὁ τεθνεὼς ἔχει τὴν αὐτὴν τὸ σχήματος 
μορφήν Ζμαι. 640 588. οὗ Ζια1. 4866. τα γιγνόμενα 
σχήματα χρώματα σημεῖα μᾶλλον τῶν ἠθῶν, ὕχ ὁμοι- 
ματα Πβ5ὅ. 1840384. ἢ χρώμασι ἢ σχήμασι πολλὰ 
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σχηματισμὸς. οἱ 

σχηματίζειν 

μιμᾶῆνται ἀπεικάζοντες πο]. 1447519. ὼ τοὶς σχήμασι 

(σα, ροδθέα) συναπεργαζεσθαι" ἐδὲν δεῖσθαι τῶν σχημά- 
τῶν ποῖ. 1455 399.26. 1462 38. τὸς συναπεργαζομένως 
σχήμασι ἡ φωναῖς ἡ ὅλως ἐν ὑποκρίσει ἐ)ιεεινοτέρως εἶναι 
Ῥββ. 1886582. τὰ στοιχεῖα (ϑοπὶ Εἰ ΠρΌΪΑγαπι ΠΠὈ ΘΓΑΓΌΤΩ) 
διαφέρει σχήμασι τῷ στόματος πο20.1456}81. ἔχειν σχῆμα 
βασιλείας Ηθ12. 1160}25. ἢ τῦτ᾽ εἶναι σχῆμά τι (8ρ6- 
οἶδηι χυβπᾶδπι) δημοκρατίας Πζ4. 1818 »26, ἥκειν εἰς τὸ 
τῆς ἀρετῆς σχῆμα ἡμα2. 1188 "26. οἱ σοφισταὶ ταὐτὸν 
ὑποδύονται σχῆμα τῷ φιλοσόφῳ 5ἴπι ΜΎΖ2. 1004 }18. Ρα2. 
1356 328. τετάχθαι ἐν μείζονι σχήματι Πζβ. 1822 581. 
οὔα!3. 1359 "8. ἐν μύθυ σχήματι Μλβ8. 1014 52. τῷ σχή- 
ματι τὴς προσηγορίας Κὶ δ. 8714. ποιεῖσθαι εἰρωνείας (εἰ 
ϑρρὶ, ἐρωτήσεως ΒΚ) σχῆμα ρ81.1444088. σχῆμα τῆς 

σχισμή 

σχιδανόπυς. τοίδταπίαν ἰαῦον τις σχιδανόποδας ὄδροτυξ, πέρ- 
διξ, πορφυρίων, ταυῖςς, ὠτίδες 7269. 1520}41. 270. 1526 
Ῥάρ. 212. 1521 586. 2714. 1521} 6. 275. 1527}"16. ἐσχιδα- 

νόποδα βυπὺ αυ86 ΑΥ σχιζόποδα᾽ ΗοδΒα ΑΥ ῬΒ 288. ἐν τ τ 
5. σχίζειν. σχίζεται, ὅταν ἐπὶ πλεῖον διαιρῆται ἢ τὸ διαιρῶν 

λέξεως να] ἀθ ργδιηπιδίίοδ νοσα θυ ]ογαιη ἔογτοδ οὐ 46 ψϑγ- 1δ 
Ῥογααὶ πιοὰΐβ κατὰ τὰ ὑποκριτικα (Βογηαγβ, Βμ. Μυβ. 8, 
589) π019.1456}9. τι22.4.166}10-19 (οἵ λέξις Ρ428557, 
δἰ μη ρον σχῆμα καταφατικὸν ἀϑυγραῦαν ἀ6 ῥγοροβιοπίθαβ, 
4.α8 δὰπὶ πορϑηῦ αὐἰγπιδηύϊατη Βαθθης ἔογαδπὶ Αα 8. 2ὅ 
5420. 18. 33.582, οὗ ὁμοιοσχήμων) νοὶ ἀδ ἕογπια δἱοουίίο- 
πἷδ, τὸ σχῆμα τῆς λέξεως δεῖ μύτε ἔμμετρον μήτε ἄρ- 
ρυθμον εἶναι Ῥγ8. οΓ 10.1410}28. β24. 140157. ΝᾺ Ῥοοὶ 
1217. τῷ εἰς δύο λέγειν σχήματα (ἴοττιδθ, Βρθ6168) ταδε 
ρ525. 1485 55. σχήματα κωμῳδίας ποά. 1448080,144956. 
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5. 144908. τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας, τῶν κατηγοριῶν 38 
(εἴ τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν) ν κατηγορία Ρ 818512, 82. --- 
ἄγειν εἰς σχῆμα ἀναλογίας (ρτοροτίοη18) Ηε8. 1188}1, --- 
σχήματα συλλογιτμδ (ηυδθ Ατ' νἱάθίαγ ῥυίπηιβ ἀἰχίββθ, 
καλῶ δὲ τὸ τοιῦτον σχῆμα πρῶτον Αα4. 26 ἢ88) βἰρηϊβοιπὶ 
οχηπΐῃο τγαδίομθπι, αἀυ86 ἰπῦδν ργοροβιϊίομ 68 ἱπύθγοθα!ξ, βΒῖγ8 80 
ἂν ΒυΠορίβπιαβ βῖνα ποὺ δ Ααδ. 26 "85 Ζ. δ17. 99 
480 ὙΥ̓́Ζ. δηρυβίίογ Βθηβὰ 688 βἰριἰβοδηῦ ἤριγαβ, ἀυϊθιΒ ΓΘ 
γϑρᾷ Βυ]]ορίβμιυβ οδοηβοίλατ, σχῆμα πρῶτον Αα4, δεύτερον 
Ααδ, τρίτον Ααθ, μέσον ἱ 6 δεύτερον Αα7. 29 "15, τελευ- 
ταῖον ὶ 6 τρίτον ΑαἾ. 29 "86. ἀθ ταϊϊοηθ, αυ86 πύον Β88 ὉΓ68 85 
βραταβ ἰηϊογοοαϊ, οὗ συλλογισμός ρΡ 112 3584. συλλογίζες- 
σϑαι. δείκνυται, συλλογισμὸς γίνεται, τελειῦται δι σχή- 
ματὸς τινος Ααθ. 29 817. 7. 29 386. ὅ. 27 886. 6. 28 822. 

7.29 381. 26. 42 "82 4]. δείκνυται, συλλογισμὸς γίνεται ἐν 
σχήματί τινι, οἱ ἐν σχήματί τινι συλλογισμοί Αα 26. 42 40 
580, 31. 4. 267, 28. 40 "17 ΑἹ. οἱ ἐκ τὸ αὐτῷ σχήματος 
συλλογισμοί Αατ. 29 "28. 

σχηματίζειν. τὸ ἕν τοῖς ἐναντίοις σχηματίζυσι Φαθ. 189 
9. σχηματίζειν τὰ ἁπλὰ συΐματα, τὸν ὄγκον ΟγΒ. 806 "8. 
ΓαΙ0. 827 1. σχηματίζειν τὸ πῦρ (ΡΙ4) ΟγὙδ. 804 ΡΖ. 45 
τὸ σχηματιζόμενον καὶ ῥυθμιζόμενον ᾧηϑ. 245 "9. τὸ ἐσχη- 
ματισμένον γίνεται ἐξ ἀσχημοσύνης Φαῦ. 188 019. ἔκ τινος 
ἐνυπάρχοντος ἃ σχηματισθέντος τὸ ὅλον ἐστίν Ζγα18. 724 

͵ 

διαιρεῖ, ἢ προηγεῖται ἡ διαίρεσις μὸ 9. 386 Ρ28. οὗ μχϑδ. 
8567, σχίζειν τῷ πελέκει Ζμα1. 642510. τὸ τῶτον γί- 
νεσθαι τὸν τρόπον σχιζομένων τῶν σωμάτων ἄτοπον Ταϑ. 
821 515. τὸ ὑγρὸν ἐκπνευματώμενον σχίζει τὸν ἄλα πιαϑ8. 
902 38. --- τὶ λήγυσιν ἤδη διὰ τὸ σχίζεσθαι εἰς ἀχανὲς αἱ 
ἀκτῖνες μαϑ8. 840 581. ἢ σχίζεται ὁ Ἴστρος Ζιθ18. 598 "10. 
λὲψ διχὴ σχίζεται, σχίζονται αἱ φλέβες ἀπό τινος, ἐπί τι" 
σχίζονται αἱ φλέβες Ζιγϑ. 518 "17,14, 514 520. 4. 514 

Β15, 18. 3. 512.318. η8. 68620. Ζμγ5. 668 521. 6 Ζγβ 
1. 1458 588 ν]. --- πτερὸν ἐσχισμένον, ορρ ἄσχιστον Ζμαϑ. 
8642}28. τὸ ἐμπρόσθιον τῷ ποδὸς ἐσχισμένον Ζια15. 494 
412, οἵ Ζμδ1ο. 690 525,8, δ. γλῶττα ἐσχισμένη ΖΙβ11. 
808. 327. Ζμβ1ο. 651 52. αἱ ἔλαφοι τὸ ὅς ἐσχισμέναι εἰσίν 
Ζιζ29. 518 528. πολὺ τὸ μέρος ἑκάτερον (τῇ πνεύμονος) 
ἀπ᾽ ἀλλήλων ἔσχισται, ὥστε δοκεῖν δύο ἔχειν πνεύ μονας 
Ζιαι6. 495 04. ἐσχισμένον ἧπαρ. αἰδοῖον, κύημα, γονή, 
ὑστέρα, κοιλία 4] Ζιβ11. 501 318. ε80. 556 328. Ζιηβ8. 588 
09, 22. Ζγα!ά4. 720}156. Ζμδδ. 680»28. πι14. 8923 "8. 
φύλλα ἐσχισμένα φταῦ. 820 51ὅ. τῶν ἰσχάδων γλυκύταται 
αἱ ὀίχα ἐσχισμέναι, ἀἰδὶ ἀσχιδεῖς, πολυσχιδεῖς πκβϑ. 880 
082. --- ἔσχισται ᾿πηροτβ ἱ ᾳ σχίσις ὑπάρχει: ἔσχισται αὖ- 
τοῖς (τοῖς τέττιξιν) ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα ανϑ. 415 519. -- 
σχιστός. σχιστόν εἰ τὸ δυνάμενον σχίζεσθαι οἱ τὸ ἐσχι- 
σμένον εἰσηϊβοαι. περὶ σχιστῷ μὸβ. 885516. 9. 886 "25- 
8818, ἀἰδὺ τμητὸν 9. 881 37. ἡ τὸ νεύρυ φύσις σχιστὴ 
κατὼ μῆκος, ἡ φύσις τῆς τριχός ἐστι σχιστή, σὰρξ σχιστή 
Ζιγδ. 515815. 11. 6171 021. δ1. 524 "7. μόρια καμπτὰ ἡ 
σχιστά Ζιγ9. 5171310. γένος ἕτερον ὑμένων ὅτε σχιστὸν 
ὅτε τατόν Ζιγ18. 519.332. πτερὸν σχιστόν, ἄσχιστον Ζμὸ 
12. 692912, 14. 

σχιζοποδία Ζμαϑ. 648 581. ἡ σχιζοποδία ποδότης τις Μζ 
12. 1038 318. 

σχιζόπυς. τὸ ὑπόποδος τὸ μὲν σχιζόπυν τὸ δ᾽ ἄσχιστον 
ΜζΙ12. 1088514. ἐνίων ἔσται διαφορὰ μία μόνη, τὰ δ᾽ 
ἄλλα περίεργα, οἷον ὑπόπουν δίπυν σχιζόπυν" συμπεπλεγ- 
μένα, οἷον τὸ πολυσχιδὲς πρὸς τὸ σχιζόπουν Ζμαϑ. 642 "8. 
8. 648 082. ἡ γαλὴ ὦ τάλλα τὰ σχιζόποδα ΖΎΥΒ. 158 "84. 
τετραδάκτυλοί εἰσι πάντες οἱ ὄρνιθες ὁμοίως οἱ στεγανόποδες 
τοῖς σχιζόποσι Ζμδ12. 695"11 (»64 σχιδανοπόδων ἡ τρι- 
δακτύλων Γ218. 1621 }16). (τῶν ὀρνίθυιν) ὅσοι σχιζόποδες, 
περὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ βιοτεύυσιν, Θμαπιογαπίαν Ζιθ8. 693 598. 
(12. 615 326. βγη πολυσχιδὴ οἱ πολυδάκτυλα Μ 820, 295. 
οἵ σχιδανόπυς. 

125. τὰ κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένα Ογά. 802 Ρ20. ἡ φωνή σχιζάπτερος. σχιζόπτερον, ορρ ὁλόπτερον Αδ18. 96 .}89. 
ἐστιν ἀήρ τις ἐσχηματιτμένος πια28. 901 "10. 51. 904}27. 
οἵ ακβ80058. ὅπως ἂν τὸ ἀναθυμιώμενον τύχη ἐσχηματι- 

σμένον μαῖ. 844 521. ὅσα ἐκ τὸ πῶς κεῖσθαι ᾧ ἐσχημα- 

τίσθαι συμβαίνει πε. 885 015-71. 886521. --- οἱ σχημα- 
τιζόμενοι ῥυθμοὶ τῶν ὀρχηστῶν πο]. 1447 5217. --- τῶν 
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ὀφθαλμῶν τὸν μὲν ἐῶσι, τὸν δὲ σχηματίζυσι πλαῖ. 958 "28. 55 
σχημάτισις. οἱ πλατεῖς ἰχθύες καθεύδυσιν ἐν τῇ ἄμμῳ, 

γιγνώσκονται δὲ τῇ σχηματίσει τὴς ἄμμυ Ζιδ10. 581.5268. 
΄ς. οἱ κατὰ μῆνα σχηματισμοὶ τὴς σελήνης 

Ὁβ14. 291 26. πλείστην διαφορὰν φωνῆς ἀπεργαΐζονται οἱ 

δὲν (ὄρνειν) ἔχει ὠροπύγιον μὴ σχιζόπτερον Ζμὸ.18. 691 
11, τὰ σχιζόπτερα Ζπ10. 110 35. οΓ ΜΏ206. 

σχίσις. καὶ σχίσις τὴς σαρκός, τῆς ἀρτηρίας, ἑκατέρας τὴς 
φλεβός Ζμβ8. θ654517. Ζια 11. 49055. γ4. 514 029. ἡ 

ῃ Ν λ Ν ) - 4 ΠῚ ᾿ σχίσις ἡ τὸ διχαλὸν κατ᾽ ἔλλειψιν τῆς φύσεως ἐστιν, τὰ 
διχαλὰ δύο ἔχει σχίσεις ὄπισθεν ΖμγΎ2. 668 381. ΖΙΒῚ. 499 
δ1ά, ἡ σχίσις ὁ τὰ ὠὰ ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι Ζιγι. 
5112. τὸ πτερὸν ἀἐκ ἔχει καυλὸν ἐὸὲ σχίσιν, ὅγῃ ἄσχι- 
στον τὸ πτερὸν Ζιδ7. 582 326. Ὑ18. 619 8328. 

σχίσμα. διὰ μέσυ τῶν σχισμάτων ΖιβΙ1. 499 521. 
τῷ στόματος σχηματισμοί ακ800 328 (οἴ σχῆμα πο20.1456 οὐ σχισμή. ἐὰν τὴ (τῆς ῥίζης) σχισμὴ λίθος ἐμβληθὴ, εὔφορον 

581). γίνεται τὸ δένδρον ᾧταθ. 821 518. 



σχοινίλος 

σχοινίλος (Υ}1 σχοινῖλος, σχοινιλός, σχροίνικλος, σχοινίκλος οἵ 
100 Ῥτοὶ 115) περὶ ποταμιὸς ἢ λίμνας βιοτεύει Ζιθ8. 598 
Βᾷ͵ (ἰκίῃ]αβ νουϑίο ὙΒβοῖδθ, ψυποο ὅδΖϑδθ, βοβοθῃῖο 8 
βοδῖσ. Φοποο, Ἰ᾿ αἰοαοῖῖθ ἀθ πιὸ Βοίοη ΙΥ̓͂ 24. οἵ Βγίββομ 
Υ 211. ΟΠ 819. Επθοτῖζα βομοθηϊοῖυβ ΤΌΣΟΥ ἂρ Ο6δῃ. 
80. Ον. Καὶ 868, 1. Μούδοϊ!ϊα δ]ῦ6 δὰ 118, 68. Μοίδο] 
ταϑἰδηοοθρμαὶα ΑΖι] δ, 48. οὔ [πὰ 81. 5.1 59ὅ. 1] 87, 

461.) 
σχοινίον. ὅταν παρὰ τῆς ἑτέρας τροχαλίας ἐπιβληϑὴ τὸ σχοι- 

νίον μχ18. 858 Ῥδ. αἷξ σχοινίῳ δεδεμένη θ181. 844 δ. 
σχοινίων ἢ κόρυδος φίλοι Ζει1. 610 38. (βκίπίαπι νοτβ ΤᾺο- 

Ιη86, Φάποο Οδ8Ζδθ, βοβοθῃΐϊο νϑὶ Ζυπογιυ8 508] }5. Φοῦς 

ΟΙΙ 456. οἵ 5 Π20. ἔογὶ ϑγινία δγυπάϊηδοθα Καὶ 948, ὅ. 
ΟΥ. ἐογῦ ἰ ᾳ σχοινίλος 50. ἴῃ ἱποοτῦ σϑὶ 8. 161, 160. ΑΖι 
1109, 104.) 

σχοῖνος. τόπος ἐν ᾧ πεφύκασι κάλαμος ὼ σχοῖνος μβ8. 859 
51, αἱ ῥοδιακαὶ χυτρῖδες γίνονται σμύρνης, σχοίνα ἄνθως κτλ. 
συνεψηθέντων 106. 1494 089. 42. (ἑογὶ “Ζυποὺδ τηδυῖοὶ- 
ΤΩῸ8Β.1, ΕὟΔΑΒ 294.) 

σχολάζειν, ορρ ἐργαζόμενον ζῆν, καὶ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια 
1|δ4. 1291 0260. 6. 1292 Ρ28, 82, 1298 δὅ, 6,18. α8.1256 

482. Ηθ11. 1160 527. σχολαζειν πρὸς τοῖς ἰδίοις Πεδ. 1808 
588. ἀφείθη σχολαΐζειν τὸ τῶν ἱερέων ἔθνος ΜΑ1. 981 Ρ24, 
48. ἀσχολέμεθα ἵνα σχολάζωμεν Ηκῖ. 1171}. Πθ8. 1887 
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584, σχολαζειν καλῶς, ἐλευθερίως, σωφρόνως Πθ8. 1837 35 
581. ηδ. 132681. ὃ νομοθέτης αὶ παιδευσας δύνασθαι σχο- 
λαΐζειν Πη14. 1384 29, 1388"1. οὔ β9. 1211}. 11.1218 
«26, 38. --- ὅπως ἐπὶ τῶν τελείων ζῴων ὁ λόγος σχολάζη 
μᾶλλον Ζμδ5. 682 284, --- ἕως ἂν σχολάσωσιν Ζιε15. 
541 428 () Αὐϑ). 

σχολαίως ἰέναι πρὸς εὐπάθειαν, ορρ προθύμως ΗΙ11. 1111 
024, σχολαίως ποιεῖσθαι τὴν λῆψιν Ζμὸ11. 691 Ρ21. σχο- 
λαιότερον κινεῖσθαι, ΟΡΡ θᾶττον κβθ. 8399 "4. 

σχολαστικοὶ σύλλογοι ΠΕ11. 1818 Ρά, τὸ σχολαστικὸν ΗκΊ. 
1171 022. σχολαστικώτεροι γιγνόμενοι δια τὰς εὐπορίας 85 
Πθ6. 1841 328. αἱ σχολαστικωτεραι καὶ μᾶλλον εὐημερᾶσαι 
πόλεις Πζβ. 1822 081. 

σχολή. διήρηται ὁ βίος εἰς ἀσχολίαν ᾧ εἰς σχολήν Πη14. 
1338 "81. σχολὴ ἢ διαγωγή, ἡ ἐν τὴ σχολῇ διαγωγή. ἡ 
ἐν τῇ διαγωγὴ σχολή (Ὁ) Πη15. 1384.316. 88. 1888.521, 40 
10. σχολὴ τέλος ἀσχολίας Πη14. 1888 ν86. 15.1884515. 
ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολὴ Ηχτ. 1171}ά4. δεῖ ἀρετὰς ὑπ- 
ἄρχειν εἰς τὴν σχολήν Πη15. 1884 314. 618. 1888.310, 21. 
οὗ η9. 182951. ὁ σχολὴ δύλοις Πη1δ. 1884 321, οἵ παρ- 
οιμία ν ὅ10 321. σχολᾶς μὴ ἐπιτρέπειν πρὸς σωτηρίαν 45 
τυραννίδος 111. 1818 }8. ἡ τῶν ἀναγκαίων σχολή Πβϑ9. 
1209 585. --- κατὰ σχολὴν ἰδεῖν, ορρ προϊδεῖν τι18. 1117 
48. --- ἑτέρας ἔργον σχολῆς ταῦτα Πη]1. 1823 Ρ89. --- 
σχολὴ .«- γε. εἰ μὴ τύώτων, σχολὴ τῶν γε ἄλλων δβἷπη 
Μβϑ8. 999.5"10. 4. 1001 328. Ρβ28. 1397118. 

σώζειν τὰ ἔνδον, ἀϊβὲ πορίζειν τὰ ἔξωθεν οα8. 1844 38. τὸ 
σωζόμενον ἢ τὸ ἐλλεῖπον οαϑ. 1848 324. φύσις τις, ἐξ ἧς 
γίγνεται τἄλλα, σωζομένης ἐκείνης ΜΑ8. 988}18. σωζεται 
ἀεὶ τὸ ἴσον μβ2. 856521. τῷ μήκυς σωζομένυ, δγῃ μέ- 
γοντος μὸϑ. 886."2,.21. πολιτεία πῶς ἄν γένοιτο ἃ γενο- 

, ᾿ “ ΄ἷ - , μένη σώζοιτο Πδ1. 1288.}80. ποῖα σώζει ᾧ ποῖα φθείρει 
τὴν δημοκρατίαν, τὴν πολιτείαν ΠΕῚ. 1801 324. 8.1807}29. 
9. 1309 086. β9. 1270}21. δ9. 1294 »80. τίνες τῶν πο- 
λιτῶν μάλιστα σώζονται Πδ11. 1295 Ρ29. σωζειν τὴν 
ἀρχήν, ορρ διαφθείρειν Ἠη9. 1151."16, 256. σωζειν τὰ σω- 
ματα, ορρ βλάπτειν Ζμβά. 188 528, 80. μὴ σώζεσθαι εἰς 

860 
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141 σωλήν 

αὔξην τὰ ἔχγονα Ζιηξ. 582 "21. δεῖ πρὸς τὸ σώζεσθαι 
σκληρόδερμα εἶναι β'τθι Ζγαϑ. 11811. 18. 1722 }18, 28. 
βι. 188 .8219, 28 4]. δεῖ σώζεσθαι τὸ γένος Ζγδϑ8. 1601 09. 
σώζειν τὸν ῥυθμόν πιθῶ 2. 919 .ν86. 45. 922 581. σωζειν τὴν 
ὑπόθεσιν (οὗ διαφυλάττειν) ΟὙΤ. 806 329. σώζειν τῷ λόγῳ 
(θορί αιίοηθ δὲ ποιίοπθ ἔθῃθγθ) Γαδ. 821 517,12. ἄλλα 
σώζει (οοπβτιηδι) τὸ τῦ ποιήσαντος ὄντως κθ. 400 Ρ24. 

Σωκράτης. ἀοοίεϊπαο οἷιβ ἐμοογθίίοδθ οαρίϊα οἱ ἐπακτικοὶ 
λόγοι (οἴ παραβολὴ τὼ ἸΣωκρατικα Ρβ20. 1898 "4) ὶ τὸ 
ὁρίζεσθαι καθόλν ΜΑ 6. 98711-4. μΆ4. 10718}17, 28, 80. 
9.1086}8. Ζμα!. 642 528. διὰ τί Σωκράτης ἡρώτα ἀλλ᾽ 
ἐκ ἀπεκρίνετο τιϑ4. 188 Ρ7. ἀοοίγίμα τροτα]8, τὰς ἀρετὰς 
ἐπιστήμας, φρονήσεις. λόγυς ἐποίει Ηζ 18. 1144 518, 29. 
ὙὝ11.1116 Βᾳ, ηεα δ. 12162-20. Ὑ1. 1229 815, 1280 87. 

η18. 12460.}84, μα]. 1182 31, 1188 08 - 18. 20. 1190 

548. 86. 1198.310. υκράτει ζητήσεως ταύτης ἀρχὴν ἐνέ- 
δωκε τὸ γνῶθι σαυτόν 4. 1418 58. ὑκ εἶναι ἀκρασίαν Ἠη8. 
1145 548. δ. 11471}15. ἡμβθ. 1200}28. ἐκ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ 
σπυδαίας εἶναι ἢ φαύλυς ἡμαϑ. 118151 (οἴ ΗΥὙΤ. 1118 
514). ἀϊοία ϑοογαῦϊβ περὶ πτυελῦ ηεη1. 1285 581, περὶ 
εὐγενείας 88. 1490521. ἐκ ἔφη βαδίζειν ὡς ᾿Αρχέλαον 
Ῥβ28. 1898 224, τοίαίαι Μοϊοίαῃ ῬΎ18. 141958. οἴ β28. 
18398515 (ἰοτὶ τϑίδσίας δὰ Ρ]δὶ Αροὶ 278), κ χαλεπὸν 
᾿Αθηναίυς ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαινεῖν Ῥαϑ. 1367 "8. γ14.141ὅ 
580 (βοτῦ γοξογσίυν δὰ Ρ]δὶ ίϑηοχ 38 5}), 2864, οἱ Πϑθογσνεβ 
Ρ]αῦ Ρ 148). Ασίβειρρὶ ἀϊοίατῃ ἴθ ϑοογαῦθμ οὖ Ῥ]δίοῃθπι 
Ρβ28. 1898 }81. λόγοι ΣΣωκρατικοὶ ἔχυσιν ἤθη ΡγΎ16. 1417 
820, ΘΟΙΙΡΑΓΘηΓΌΣ Οὰπῃ ταϊπϊδ ΕἸΡΙΟΒδττηὶ πο1. 144711. 
᾿Αλεξαμένυ τῦ Τηίν τὺς προτέρος γραφέντας τῶν Ξωκρα- 
τικῶν διαλόγων 61. 1486 512. Σωκράτει ἐφιλονείκει ᾿Αν- 
τίλοχος Λήμνιος  θὅ. 1486 Ρ26. --- Σωκράτης εἴρων Ηδ 18. 
1121 25, μεγαλόψυχος Αδ18.97}21, μελαγχολικός πλ1. 
958 .527. οἷυβ 4}}} ἀδροπογανογαπῦ Ρβ15. 1390 .}81. οἷὰβ 
ταυ]ΐογοβ ἢ 84. 1490 09, 18. Πυθωδε ἐλθεῖν τὲν Ξωκράτην 
[8.1414}10. μάγον ἐλθόντα εἰς ᾿Αθήνας καταγνῶναι τά 
τε ἄλλα ἸΣωκράτυς κτλ Γ27.141914. Σωκράτης ὁ πρε- 
σβύτης, ὁ γέρων ἡεαδ. 1210 ΡῺ ΕὙΌΖΒΟΙΘ, η1. 1285 87. 
ἡμβ6. 1200 "2. --- Σωκράτης ὁ Θεοδέκτυ" ΡΆβ 28. 1899 
48. --- Σξωκράτης ΡΙαἰοηίοιυβ (ο 8 ν Πλάτων) Γβϑ9. 885 }10. 
Πα18. 1260. 322. β1. 1261 80, 12,16. 8. 1261 "19,21. 4. 
1202 06, 9. ὅ. 1268 080, 1264 512, 217, 29, 38,7, 18, 24. 
8. 1264 29, 37, 1265 38, 11. δ4. 1291512, 19. Ε12.1316 
42,27, θ1. 18425388, 28, ποιιὶπα ἸΞωκράτως οὐ 17ο- 
κράτυς ἰπύθυ 86 οοηὔηβα Ρβ28. 1399}10 ΑἸσοκρατος οἱ 

ϑρεὶ ΒΚ᾽. --- Σωκράτης βδθριβϑίτηβ ροϑίϊαβ ὕὑγὸ ΘΧθιαρ]ο 
τῷ τινὸς ἀνθρώπυ ΚΙ1Ο. 18}14-80. 11.14310-14. εἴ. 
11}28, 29, 18 32. 10. 20 825. 11]. 21 82. Αα27. 48 58ὅ. 

τθιο. 160}21. ιὅ. 166088. ῷε4. 2288. ΜΑ 8. 988 

518 ΒΖ. 9. 991 325,}11. β6. 1008511. γ3. 1004 52. 4. 
1001 5. δ29. 1024 080. ζ6. 1082 58. 8. 1038 Ῥ24, 1084 
86,10. 1085 81. Ραῶ. 185629, 38, 135712. βα. 1882 

45, Ζμα4.644525. Ζγὸϑ. 161 }25, 1680, 24, 29,82, 
"14, 

Σωκράτης ὃ νεώτερος ΜζΖ11. 1086 "25 ΒΖ. 
δῦ σωλήν (Υ] αἱ Ζιθι. 588.}15). τὸ τῶν σωλήνων γένος Ζμὸ1. 

888 "17. τοξοσίαν ἰηίον τὰ δίθυρα. τὰ λειόστρακα, τὰ μὲ 
μεταβάλλοντα Ζμδι. 688 "11. Ζιδά. 528 517, 22. ε1ῦ. 
848 55. οὗ Γ287.1528 09. ὁμοίως συγκέκλεισται ἐπ᾿ ἀμ- 
φότερα, εγα ἐπ’ ἄμφω συμπέφυκεν Ζιὸ 4. 528 "18. Ζμὸτ. 
688 011. ἐν τοῖς ἀμμώϑεσι λαμβανυσι τὴν σύστασιν, ἀρ- 
ρίζωτοι διαμένυσι, [αρὶαπὶ δαπιοία ἐαγγδιηθηΐθ, δα βοπιπὶ 



142 σῶμα 

Ἰπογσογα ἀἰϊουηίαγ, εἰ δύνανται ζῆν ἀνασπασθέντες (ΔὈδβίγαοιὶ 
Οα1], ἰἴϊδηὰα ἀποσπασθέντες οἱ 5) Ζιειδ. 547 δ18, 548 δὅ. 

ὁ 8. δ85514. θ1. 588 "15. --- ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς σαίρ- 
κας διαδίδοσθαι τὴν τροφήν, αὶ κατὰ τὰ πλάγια ἀλλὰ κατὰ 
τὸ στόμα, καθάπερ σωλῆνας πνδ. 488 Ρ28. (8011π νογ8 ΤΒο- 
πιδ6, υηρυΐβ ἀδΖδα, αἰρ᾽ 6} } 8 ϑ08}}ρ. βοίθη ΟἿ] 776. δο- 
Ιθποβ Κὶ 577, 10. ΚαΖμ 145, 2. ΑΖΙΙ 188, 96. ὁ Μ 198. 
Ιονοθ 2398 οὖ Ναιυγϑίυ!6η δὴ ϑοθβίγαπαθ 855.) 

σῶμα. τρλιβοπιδίῖδο. ἐθὲν μάλλον περὶ τῶν μαθηματικῶν 
λέγωσι (᾿γεβαρ)ὴ σωμάτων ἥ περὶ τῶν αἰσθητῶν ΜΑ 8. ιο 
990516. πλῆθος “Πεπερασμένον ἀριθμός, μῆκος ὁὲ γραμμή, 
πλάτος δὲ ἐπιφάνεια, βάθος ὀὲ σῶμα Μὸ 18. 1020 514. 
σῶμα τὸ τριχὴ (πάντη, πάντη ὰ τριχὴ) διαιρετόν, τὸ ἐπὶ 
τρία ὀιαιρετόν, τὸ τρεῖς (πάσας) ἔχον διαστάτεις Οα1. 268 
81. 8, Ῥθ. 7. 214}19. β2. 284 028,10. Φγδ. 204 "20. 15 
Μκι0. 1066}82. ὃ6. 1010"28. τζϑ. 142 024, τὸ σῶμα 
ἀπετελέσθη ἐν τρισίν Οα2. 268"25. σώματα. 6οηὶ ΒΎἢ ὦ με- 
γέθη Οα!. 268 52. 2. 268 Ρ14. γΥ1. 298 .}8. τὸ σῶμα μόνον 
τιν “μεγεθῶν τέλειον ΟαἹ. 268 322. συΐματος λόγος τὸ 

ἐπιπέδῳ ὡρισμένον Φγδ. 204 "δ. ΜχΙι0. 1066 028. οΥ αἰῶ. 20 
439582.}11. ἀναιρα μένα ἐπιπέός ἀναιρεῖται σῶμα Μὸ 8. 
1017}19. αἱ ἐπιφανειαι διαιρέσεις τῶν σωμάτων Μκ2. 
1060 "1ὅ. οἴ ΚΘ. 5.34. βὸὲν στιγμὴ τῶν σωμάτων ἐστίν 
Οβ!ι8. 296171. αἱ ἐν τῷ σώματι μονάδες, στιγμαί ψαά. 
409"21, 25, 20,07. εἰσί τινες (ῬΙδὺ συντιθέντες (τὰ σω- 25 
ματα) ᾧ διαλύοντες εἰς ἐπίπεδα ὸ, ἐξ ἐπιπέδων Ογ!. 298 
084, μήκη τίθεμεν (ΡΙδὸ ἐκ μακρ ὼ βραχέος, ὶ ἐπίπεδον 
ἐκ πλατέος ὼ στενῦ, σῶμα δ᾽ ἐκ βαθέος καὶ Ἂ ταπεινῷ ΜΑϑ. 
992 18. ἀπορία, πότερον, τὰ συίματα καὶ [ἢ τὰ ἐπίπεδα ὶ αἱ 
στιγμαὶ ὅσιαι τινές εἰσιν ἡ Μβο. 1001 271. τὸ μὲν σῶμα 80 

ὑσία τις" ἤδη γὰρ ἔχει πως τὸ τέλειον" αἱ ὸὁὲ γραμμαὶ 
πῶς σίαι; Μμ2. 1011 81, 

ΡἈγδβῖοο, σῶμα. οΡΡ ἀσώματον Γαδ. 821 38, 6. τὰ 
ἄτομα συϊματα (θβιποου) Φ69. 205 529. εἰ πᾶν σῶμα εἰς 
ἀπειρον διαιρεῖται, ἄρα ὼ τὰ παθήματα αιθ. 446 "8. ἐκ 86 
ἔστι σῶμα ἄπειρον" ἐδὲν ἄρα ὅλως σῶμα ἔξω τῷ ἐρανᾷ 
Οαϑ. 6. 1. 214380, 215 6, 9. Φγδ. 304}20. Μκιο. 1066 

582. Ζκά. 699 21. πᾶν σῦμα αἰσθητὸν ἐ ἐν τόπῳ Φγῦ. 206 
581. Μκι0. 1067 528. ἀδύνατον δύο σώματα ἅμα, ἐν τῷ 
αὐτῷ εἶναι ΨβΊ. 418511. Γαδ. 821 58. σῶμα κοινὸν ὑδέν, (0 
ὉΡΡ σῶμα τοιονὸΐ .1α5. 820}28. πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἔχει 
ὀύνα μιν ποιητικὴν ἣ παθητικὴν ἢ Ἧ ἄμφω Οα. 21 Ῥ5, σώμα 

ἅπαν ἁπτόν ψγ13. 48412. --- ,πέφυκέ τις ὁσία, σώματος 

ἄλλη παοὰ τὰς ἐνταῦθα συστάσεις, ,ϑειοτέρα ὸ προτέρα 
τότων ἁπάντων Οαῷ. 269581. ἡ πρώτη ὑσία τῶν σωμά- 4: 
των Οαϑ. 210 11, τὸ πρῶτον σῶμα (πρῶτον δὲ σῶμα τὸ 
ἐν τὴ ἐσχάτῃ περιφορᾷ), Οβ΄. 281.8.12. 291}}82. μα 8. 
840.320. τὸ ἀΐδιον τὸ ἄνω σῶμα ψβο. 4189, 18. Ζκά. 
69925. τὸ θεῖον σῶμα, τὰ θεῖα, σώματα" σῶμα θειό- 
τερον τῶν καλυμένων στοιχείων" τὰ φερόμενα θεῖα σώματα τυ 
κατὰ τὸν ὀρανὸν Οβϑ. 286.511. 12. 292 "82. κῷὩ. 391}16. 
ἢ. 892.380. Ζγβϑ. 18680. Μλ8. 1014.580. τὸ κύκλῳ 
φερόμενον σῶμα Οαϑ8. 269}81. τὸ κύκλῳ σῶμα οα3. 
210 488. 9. 219 "8. τὸ κυκλικὸν σῶμα Οβῖ. 289 580. τὸ 
ἐγκύκμον σῶμα, τὰ ἐγκύκλια σώματα Οβϑ. 286 "12, Ὁ7. 85 
8. 290 δ᾽, σῶμα φυσικὸν τὸ ἐν τῇ ἐσχατη περιφορᾷ τὸ 

παντός Οαϑ. 218 12, ἡὶ τῷ πέριξ σώματος φύσις Οβ4. 
281519. τὸ κυχλῳ φερόμενον σῶμα ὃκ ἔστιν ἄπειρον" 
ἀφθαρτόν ἐστιν. ἀναλλοίωτον, ὅτε βάρος ἔχει ὅτε κυφότητα 
Οα8. δ. --- πρῶτον μὲν τὸ δυνάμει σῶμα αἰσθητὸν ἀρχή, 60 
δεύτερον δ᾽ αἱ ἐναντιυίσεις, λέγω δ᾽ οἷον θερμότης ἢ ψυ- 

σῶμα 

χρότης, τρίτον ὁ᾽ ἤδη πῦρ ὺ ὕδωρ ᾿ τὰ τοιαῦτα Γβι. 
829 388. ἀπταί εἰσιν αἱ διαφοραὶ τῷ σώματος Η σῶμα" 

λέγω ὸὲ διαφορὰς αἱ τὰ στοιχεῖα διορίζησι, θερμὸν ψυχρόν, 
ξηρὸν ὑγρόν ψβιι. 4538 521. τὰ καλύμενα στοιχεῖα τῶν 
σωμάτων Ζγαϊ. ,118511. αἰ2. 481.520. μδδς στοιχεῖα τέτ- 
ταρα τῶν σωμάτων (οὗ στοιχεῖον 1702 356) πυπουρδηΐαυγ 
τὰ ἀπλὰ σώματα Οα2. 268 δ26, 28. (οἴ β8. 288 39.) γ1. 
298 829. 8. 806 08. Γβδ. 8380 }2, 8. ψβά. 416 ."28. ΜΑ3. 
984 86. ὁ 8. 1017 Ρ10. 1. 1042 “9. τὰ πρῶτα σώματα 

Γβ8. 38050, τὰ φυσικὰ σώματα ᾧ ἁπλὰ Φὸι. 208 "8. 
(οἴ α4. 181 814. 6. 189 58- τθ), τὰ φυσικὰ σώματα Μζ:. 
1028 "10 ΒΖ. (πῦρ μόνον τῶν σωμάτων ἢ ἢ τῶν στοιχείων 
ψβα. 416511. οὗ Ὑ]Ἱ. 428 512.) ἐξ ὑγρῶ ὶ ξηρᾷ ἐστὶ τὸ 
ὡρισμένον σῶμα οἰκείῳ ὅρῳ μδ4. 882 52. ὅ. 882 828. ἐκ 
ἔστι σῶμα αἰσθητὸν παρὰ τὰ στειχεῖα καλύμενα Φγϑ. 204 

082. Μκ10.1066}86. τὸ πειρᾶσθαι τὰ ἁπλὰ σώματα 
σχηματίζειν ἄλογον ἐστι ΟὙ8. 8068. πᾶν τὸ φυσικὸν 
σῶμα. κινήσεως ἔχει ἀρχήν Ογὅ. 804 14. 2. 801.321. αἴ. 
214 θά, οβ Φὸ!ϊ. 288 υ8, τῷ τε ἁπλῶ συΐϊματος ἁπλὴ ἡ 
κίνησις ὼ ἡ ἁπλὴ κίνησις ἁπλὰ σώματος Ογ2. α2. 2098, 

268 028. 1. 214 υ8, γά. 808 "δ, 8. 802 "7, ψαϑ. 400 429. 
τὰ αἰσθητὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἔνια βάρος ἔχει ΟΥὙ1. 299 
421.3. 801 δ16, 12. σώματα ἰσοβαρὴ τινί Οα 6. 218 "25. 
τὰ ἁπλᾶ σώματα πὼς γίνεται ἐξ ἀλλήλων Γβ4. ἁπλὰ 
σώματα, ΟΡ σύνθετα, μικτάί Οα 2. 268 026. ὅ. 2τι λι1. 
Γβδ. 88481;: ἅπαντα τὰ μοιτὰ σώματα ἐ ἁπάντων 
σύγκειται τῶν ἁπλῶν Γ 8. κυριώταται διαφοραὶ σωμάτων 
αἴ τε κατὰ τὰ παθη αὶ τὰ ἔργα ἡ τὰς δυνάμεις ΟὙ8. 
801 20. αἱ τῶν σωμάτων διαφοραὶ “πεπερασμέναι ΟὙ4. 
802582. Γβ2. 829 "17, βγὴ παθη τῶν σωμάτων Ζμβι. 
θ46520. οἵ πάθος Ρ ὅ9605"21-85. -- τὸ Ἑηρὸν ἢ ὑγρὸν 
ὕλη, τύτων δὲ τώματα μάλιστα γἣ ὼὸ ὕδωρ μδ11. 389 
481. ὅ. 8382 ὑ8. οἴεσθαι τὴν θάλατταν ἀρχὴν εἶναι ᾧ σῶμα 
τῷ παντὸς ὕϑατος μβ2. 8544. ΓἋ α18. 8350}85. ἡ γὴ 
ξηραινομένη ἀναθυμιᾶται. τῶτο δ᾽ ἦν ἀνέμυ σῶμα μβ!. 
86082. πυκνότερον ἡ θάλαττα ἢ μᾶλλον σῶμα πκγ. 
982 νῷ, μαυῖς υϑαὶ Δα] νἱάθηίαν οοαΐοτθηὰβ 6886: περὶ 
τὼς φλέβας υς περὶ ὑπογραφὴν τὸ σὼ α περίκειται τὸ τῶν 
σαρκῶν Ζγδι. 164 580. ὃ μάλιστα ὃ δὴ ἐστι τὸ σῶμα τῶι 
ζῴων, ἡ σὰρξ ὸ τὸ τάώτῳ ἀνάλογον Ζιγ 3. 511 86. οἷον 
ἐξάνθημα γίνεται τὸ σῶμα τὸ τῆς κοτυληδόνος Ζγβ1. 146 
16. τὸ σῶμα τὸ τῆς ὑστέρας, τῶν νεφρῶν, τῶν σπλάγ- 
χνων, τῶν αἰσθητηρίων. τῆς ἀρτηρίας Ζγδι. 165514. βθ. 

14424,81, Ζιγά. 514 082. Ζμγϑ. 671 Ῥι8, 21. 10. 613 
δ, 8.18. 014 88. πνδ. 488 425. ἐν τῇ τὸ γάλακτος πήξει 
τὸ σῶμα τὸ γάλα ἐστίν, ὁ δ᾽ ὁπὸς τὸ τὴν ἀρχὴν ἔχον τὴν 
συνιστᾶσαν Ζγα30. 129.512, οὗ ἰπῖτα Ρ 144 088. σώμα 
σαρκῶδες ἀντὶ γλώττης Ζιὸδ. 880 "2. σῶμα χονὸρῶδες 
Ζμγϑ. 8664.488. περὶ ἐνθυμημάτων, ὅπερ ἐστὶ σῶμα τῆς 
πίστεως Ραὶ. 1884 8515. 

σῶμα ἀξ φογρογὸ δηϊμηδπίϊβ υἷνὶ. τὰ τῶν ζῳων σώματα 
ψαῦ. 410580. Ζηβ 4. 188.319. πιδά4. 909 429. σιώματα, 
ὉΡΡ ἀνρ, γὴ παϑ. 860 54,10. ὅλον τὸ σῶμα Ζβ11. δ08 
415. 719. 521510. Ζμβι4. 658 328. Ζγα!7. 121.}21. δ]. 
168571.8. 1611. Φ2. 806382, πδ1δ. 878 }7. ὅσα περὶ 
ὅλον τὸ σῶμα πλζ. τὸ ὅλον σῶμα Ζιὸ 2. 526 "12. εδ. δ4) 
Δ. η10. 5871 385. Ζμγά. θ60 826. νΖπιδ. 118524. πγϑ81. 

8715 20. ε18. 882 338. τὸ σῶμα ὅλον, κῶμα ὅλον Ζμα(. 
8448. χα. 197}19. τὸ σῶμα τὸ σύνολον, τὸ σύνολον 
σῶμα ΖιαΊ. 491528. Ζμαῦ. 645}16. Ζηδιν 16429. 
ἅπαν τὸ σῶμα Ζιβι. 498 526. Ζμβ 8. θ50518. γό. 667 



τὴ 
σωμα 

ΒΩ: πεά0. 885519. θ15. 890321. τὸ σῶμα πᾶν Ζιγδ. 
515 .38δ. η4. 584 88. Ζμὸδ. 67882. Ζπ9. 1709 380. 11. 

110}28, 80. πᾶν τὸ σῶμα αν]ά4. 411 }24. Ζικϑ. 686 52. 
5. 0857 212. Ζμβ.. 651 814. γὅ. 668811. Ζπ8. 108 529. 

Ζγα 11. 1721 09. 12. πα 20. 861 ν86, 38. 2ὅ. 8628. δ 16. 
8718 .}8. (παρήμπισχον τὴν τῇ σωματος αἰσχύνην ̓ δρυὰ ΔΙ- 
εἰὰ, 4 τὸ σῶμα Ῥγϑ. 1406 329.) τηθίαρἢ ἵνα ἔχη (ὁ λό- 
05) ὥσπερ “σῶμα κεφαλήν Ργ14. 1415.}8. οἴ ΡΙαῦ Ῥμδϑὰν 
3640. τ τῷ συΐματι ΒΒ ΘΡἰ881Π|68 ΟΡ φογροσὶβ ραγίεβ. σῶμα, 

ΟΡΡ μόρια ανϑ. 414229. ζ1. 46115. Ζμα4. 644 8. γὅ. 10 
668511. 7. 670410, 11. Ζγα!7. 721 59, 12,21. δ1. 1θὅ 

57. 8. 1671. Ορρ μέρη Ζιαῖ. 491 328. Ζγα 18. 724 028. 
ββθ. τ455186. δι. 165 82. χϑ. 197}19. Φ2. 806 82. ορΡ 
τὰ κῶλα Ζμγά. θ665}28. ορρ πόδες Ζιε82. 55716. πβ81. 
869 }18. δδ5. 877810. ΟΡΡ σκέλη Ζπ.11.110}80. ορρΡ "6 
κέρκος Ζιβ1ι. 508 "8. ορρ πτερύγια Ζπϑ. 109 Ὀ1 4. ΟρὈ 
κεφαλή Ζιε82. ὅ6116θ. Ζμγ10. 618 .329. δ11. 692 81. 
Ζγγ8. 154 321. πβθ. 8601 35. ζδ. 886 080. ι62. 898 821. 
ορΡ ὀφθαλμοί Ζιβι:. 508 08, πθ2. 889 520. ιδ14.91022. 
λα18. 959 520. (τὸ περὶ τὸν ὀφθαλμὸν σῶμα πλὸδι2. 904 30 
518.) ΟΡΡ γλῶττα πγ81. 875 "20. ορρ τράχηλος, ταὶ περὶ 
τὸν θώρακα “ΖΙβ12. 804 311. δῶ. 5268}12. ΟΡΡ στῆθος 
Ζμδι1ι. 692310. ορρ κοιλία ,Πει4. 882.528. ορρ πλευραῖ 
Ζιβιι. 508 Ῥ27. ορρ χολή, αἷμα. ὑστέραι Ζμὸ2. 6171512. 
γ4. 666526. ΖικΙ. 6842. --- τῷ σώματος φύσις Ζγγ8. 35 
754526. Ζπβ8. 1708 516, ἰδέα φῦ. 810"7, ὕλη Ζμβά. 681 
414. Μζι. 1087 55. Ζγβ4. 188 ὑ27. ὁ ἀὴρ ᾧὶ τὸ ὕδω 
ὕλη τῶν σωμάτων Ζμαι. 640}16. τὸ αἷμα ὕλη τοῖς σώ- 
μασι ΖγΎ1. 151}1. σχῆμα Ζιγῦ. 515 486. Ζμαά. θ44 8. 
δ9. 684}19. ᾧφ8. 807 582. μορφή, τύπος Ζμδι. 616 "6. 80 
φ4.808}18,18, 26. 2. 806 82. ἀρχή Ζμγέ. 6686.520. αἱ 
ἐσχάται. περιφέρειαι Ζπ9. Τ09 "18. ὄγκος, πολὺς ὄγκος 
Ζμγ18. 614 5ὅ. δ 6. 682 Ρ9, 14. 691 026. Ζγαϑϑ. 7177. 

β3.180658. σωμάτων ὄγκος Ζγα 19. 121519. διαφορά, 
διαφοραί Ζκ1. 101}81. Ζμθ10. 689 322. κρᾶσις ΖμγΒ. 86 
669510. πγά. 8711 824 ωΐ ῬΒΘΟΡἈΓ ἀα βϑῆβιι 88, 58, 
ἀ6 βυᾷ ὃ θ). ἄλλη τις σωμάτων μίξις πν4. 482 524. ἡ περὶ 
τὸ σῶμα ἀλεώρα Ζμὸδ1ο. 6871529. σώματος διάθεσις Ζγὸ 2. 
16180. πλ14. 951 428, διακόσμησις Ζγβά. 140 38, ἕξις 
Ζικ!. 6θ834}"4,12, σύστασις Ζγα30. 128 016. Ὑ1. 151 "8, 40 
σύνθεσις πὸϑ1. 8197, ἀπόκρισις, καθαίρεσις. ἔλλειψις 
Ζγβ4. 1884,381. α19. 121 324, χρεία Ζμδ10. 689526, 
βάρος Ζμὸ 0. 690529. Ζπϑ. 708 "2. 10. 710 .318, μέγε- 
θος σώματος, μεγέθη σωμάτων Ζμγὶ4. 614 528. δ. 679 
484. Ζιζ18. δ18"11. Ὑ21. 622 818. Ζγβά. 188 "29. φθ6. 46 
813 "98, μικρότης, σμικρότητες Ζγα8. 111 210. Ύ]1. ,49 

"29. 46. 818, ῬΩ8, ξηρότης Ζγα 20. 128 5. εὐαγωγία ὦ 
εὐφνίςα σωμάτων φ6. 8144, μῆκος Ζμὸτο. 686516, 
πλῆθος ΖγΎ1. 149 028, 20, ἰσχνότης ἡ παχύτης ἢ εὐτρο- 
φία Ζιη1. 581 "26. εὐτροφία σωμάτων Ζγβι. 146 026. δ᾽ 6. δ0 
1τὸ "19. εὐβοσία Ζγὸθ. 114 "26, πιότης Ζιγά. 515.522, 
σπάσις πολλή ε19. 882 "28. σάρξ, σαρκῶν σύριγγες κατὰ 
σῶμα τέτανται αν. 413 Ὀ10 (ξμρϑὰ ν 844). πόροι πὸ 9. 
8171 "δ. (πολύποδος φυσητήρ, ὅς ἐστι πόρος τῷ σώματι 
{ 815. 1531}18.) κατα λογον τῷ σώματος Ζιε8. 842 κὸ 

58. βι. 500 821, "8, πὸθ. 817 818. λ8. 95 ν5, --Ο-|ὶ ὴ εἰς 
τὸ σῶμα αὔξησις ΖΎΥΙ. 149 Ὁ27. κατὰ τὸ σῶμα αἱ ἐν- 
τομαί Ζιαι. 481."88. σῶμα εὔρωυν. Ζιηϊ. 581 019. πὸ]. 
811 "18. εὔπνυν πλζ8. 9668.3216, 18. τὸ εὔπνουν ἄλλον 
ὑγιεινόν πεϑά. 884 528. α52. 866 "20. εὐπνώστερα ὦ ἀραι- 60 
ὅτερα, εὐπνύστατα πη10. 888 326. Ζμγ12. 618 "28. ΨΎ12. 
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484 528,09. 18. 485 ΔΕ, διπλῶν ἐστὶ τὸ σῶμα, τὸ μὲν 
δεξιὸν τὸ ὁ᾽ ἀριστερόν Ζμβ10. 656 "88. οὗ 13. 608 .330. 
ΖΎΣ1. 105 Ῥ2. πλα18. 959 320. μέγα, μικρόν, αὶ μέγιστον 
Ζγα18. 128582. Ζμδι2. 69459. πιθ. 891 Ῥό. τὸ σῶμα 
μέγεθος ἔχει Ζ2γὸδ. 114519. 6. 714 028. ἰσχυρόν, σαρχῶ- 
δὲς, ὀγκῶδες, ὀγκωδέστερον ᾧ 2. 806 Ρ24, Ζιδθ. 581 "1. 
Ζγγι. 149 δ11, 82. πολυμερές Ζμὸτ. 8688 "4. σφαιροειδές 
(ἐχίνε, ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀστρέων τῷ σώματος κύκλος εἶς) 
Ζμὸ ὅ. θ80}10. τὸ σῶμα ἡμῶν ἐστὶ περιφερέστερον ἢ εὖ- 
θύτερον πε11. 881 "88. στρογγύλον Ζιὸ!. 525 "88. πρό- 
μηκες Ζ2μο618. 696 525. Ζιδ]. δ25 "82. προπετές Ζπ11. 
110 "28. πε19. 882 086. πρανές Ζμβι4. 6058.328 (εἴ ὁα- 
σεῖς τὰ πρανὴ ΖιβΒ. 602 528). σκληρόν, ξηρότερον Ζμὸθ. 
682 "27, οἴ 20. πβ40. 870 "6. Ζιδ1. 628 "16. 7. 682 "2. 
ἀραιόν, οΥ̓ ἀραιοτάτη᾽ τὸ σωματος σαρξ πβϑ8. 8607 "16. 40. 

8108. ιδ16. 910 "δ. λαῶ1ι. 959 9. περιττωματικόν Ζιηϊ. 
581 5980. ἀκάθαρτον πε21. 888 Ρ27. συγκεκαθικός φ8. 807 
5, ἀτελέστερον Ζιη1. 882 21. προσσπαστικόν Ζικ 3. 686 
47. τὸ σῶμα ἀρριγότατον ὁ ὀφθαλμός αι. 488 322 (εἴ ὁ 

ὀφθαλμὸς μόνον τῷ σώματος ᾿ ῥιγοῖ πλα22. 959 "15). τὰ 
σώματα διερά παϑ. 860528. τὸ ἀναγκαῖον σῶμα Ζμγά. θθὅ 
528. -- τῷ σώ τὸς. εἴ τῶν στοιχείων 4υδ6 βὶϊ ταῖϊϊο. ὄχ 

οἷον τε ὁπλῶν εἶναι τὸ τῷ ζῳν “σῶμα ΨΎΙ 2. 484 09,528. 
18. 485 411, ἡ τὸ σωματος οἰκεία ϑερμότης πγῦ. 8711 
(εἶ καὶ τοῖς ἐμψύχοις συμασιν ἐνυπάρχυσα θερμότης ὙῬῬΒΘΟΡᾺΡ 
ἀθ ἰβπθ 8.44). κρατεῖ τὸ σῶμα τῆς τροφῆς διὰ τὴν θερ- 

μασίαν πε1. 885}18. ἡ θερμότης ὀρθοὶ τὰ σώματα μ' ἅλ- 
λον Ζμγθ. θ69 "5. οἵ δ΄10. 689 "20, 690 529 ᾿ὠρθὲς τὸ 
σῶμα φ8. 808 520). αὐξητικώτατον τῶν ἐν τῷ σώματι 
τὸ θερμόν πλζϑ. 965 }81. αὐτὸ τὸ πῦρ διαχαλᾷ. τὸ πεπη- 
γὸς ἐν τῷ σώματι πζϑ. 886 08. ὁ ἀὴρ, ὃ «περὶ τὸ σῶμα 
πηϊ6. 888 "22. ΕἸ1. 88216. ἐξ ἀέρος ἢ ὕϑατος ἀδύνατον 
συστῆναι τὸ ἔμψυχον ,»ῶμα ψβι!ι. 428 218. οὗ Ζμαι. 
θ40 δ16. σώματος ὑγρότης Ζγαῖ. Τ18 381. ὴ ἐκ τῷ σώ- 
ματος ὑγρότης Ζικ1]. 684 515. σῶμα ὑγρόν, ὑγρότερον 

πα. 8602 815, 8. 20. 861 "28, 52. 865 Ρ20. ε84. 884589. 

ἈΕΊ. 942 417. β42. 8710 "29. ιΧ11. 900811. ὑγρὸν ἐν τοῖς 

σώμασι" τὰ σώματα ἐκδέχεται τὸ θέρος πολλὴν ἔχοντα 
ἀλλοτρίαν ὑγρότητα Ζμβα. 651511. παϑ. 859 548, τὸ σώ- 
ματος σὶ σωματία) ἑυαδος ὼ μανῷ γενομένυ Ζμγδὅ. 668 
Ὁγ, ὁ ἐγκέφαλος, ὑγρότατος ἢ »ψυχρότατος τῶν ἐν τῷ 
συΐματι μορίων αι2. 488 080. πάντα ὅσα φύσει ὑγρὰ ἐν 

τῷ συΐματι Ζιγ20. 521 06. τὸ ὑγρὸν ἐν τῷ σώματι βάρος 

ποιεῖ πγ1ὅ. 878 821. τὸ ἐκ τὸ σώματος ὑγρὸν ὼ πνεῦμα 

πληϑ. 967 δὅ, 6Γ 1. τὸ γεηρὸν ἐν τοῖς συΐμασιν Ζγβθ. 148 
520. --- σωματος χρῶμα, κύτος φ8. 801 08. πι11. 89254. 
ιδ 14. 910522. Ζμὸϑ. 6848, θ685524. Ζιὸ 8. 219. σῶμα 
λευκέρυθρον καθαρόν φ8. 807 17, ἐπίπυρρος τὸ σώμα 
φ8. 801 υϑῶ. ὁλόχροα, ὧν τὸ “σῶμα ὅλον τὴν αὐτὴν ἔχει 
χρόαν Ζγεθ. 185 ν20. αἱ ἐν τῷ σώματι τρίχες πη15. 888 
16. κατὰ τὸ σῶμα τριχῶν πλῆθος Ζγα20. 128 020. δασύ, 
δασὺ )ίαν ν Ζιβι. 418 526. Ζμβι4. 658 "86. αἱ τρίχες πυρ- 
ραὶ ἐπὶ τῷ σώματος, τὸ πρὸς τῷ σώματι μελάντερα τρι- 
χώματα χϑ. 191085, 198 86, τὸ (ἶ" ἢ τῷ ἡλίυ θερμότης 
μελαίνει τὰ σώματα ὙΤΒΘΟΡμν. ἀθ ἰρῃθ αὶ 82). αἱ τρίχες ἢ 
τὸ σῶμα Γ τὰ ὅρα Ζιη2. 582 }85. ἄνθρωπος δὴν μύρῳ 
κατὰ τὸ σῶμα τῶν ζῴων πάντων Ζγβ6. 148 "17. -- 
σώματος τροφή Ζιη2. 888 10. τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν κἡὶ πρώτη 

ψυχή, τὸ δὲ τρεφόμενον τὸ ἔχον αὐτὴν σῶμα. ψβι. 416 
ν22, ἡ τροφὴ προσφύεται τοῖς σώμασι, κρατεῖ τὸ σῶμα 
τὴς τροφὴς διὰ τὴν θερμασίαν πα42. 864 "8. ς]. 885}18. 
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σῶμα ὑπὸ σώματος τρέφεται τὸ δὲ πνεῦμα σῶμα. πνὶ. 
481 49, ἕκαστον τῶν τῷ σώματος, τὸ αὐτῷ οἰκεῖον ἐσπα- 

κέναι πκβ2. 980521. τὰ ἐν τῷ συΐματι ὑπάρχοντα ἐφέδια 
πγϑ. 811 28. --- σώματος μόρια ανῖ. 418 Ῥᾳ͵ Ζπ15.118 
814, Ζμὸτ. 688 528, Ζιδ2. 525 "24, τὰ αἰσθητοιαῖ, παρα- 5 
λελυμένα μόρια αι. 489 54. Ηα18. 1102 20. τὰ ἐν τῷ 
σώματι μόρια, μέρη Ζμγ4. 661588. Ζγα 20. 128 δ19. 
ἀϊῶς 488 080. μέρη πεῖ. 881 319. ὄργανα ταὶς δυνάμεσι 

τὰ μέρη τὸ σώματος Ζγα2. 110 825. τὸ ὑποκείμενον μέρος 

Ζπϑ. 109 "8. τὸ πρόσθεν Ζμγά. 666 Ὁ8. οἵ Ρ]αὺ Τίτη 45 Α. 1΄0 
τὸ μέρος τὸ ἔμπροσθεν Ζπ12. 11114. 18: 112 081. τὰ 

πρόσθια ἢ τὰ πρανῆ Ζγα 18. 120 814. τὸ πρανές Ζιδι. 
524 028. τὸ ἄνω μέρος, τὰ ἄνω μέρη ἄμδ:το. 688 "26. 
Ζγεϊ. 119 3206. Ζπι!. 110 "τ, ΓΙ, 14. πα30. 861 }81. 
ὀιηρημένυ τῷ σώματος τῷ τ᾿ ἄνω ὸ κάτω ζΙ. 401 082. 

ὴ καρδία ἀκρόπολις τῷ σώματος ΖμγΊ. 610 "26. τὰ πρανὴ 
ὶ τὰ ὕπτια Ζμλ13. 698524. τὰ ὕπτια Ζιβι2. 508 581. τὰ 
ὀεξιά, ἀριττερα Ζγὸδι. 10552. πλαι8. 959 320. τὰ συμ- 
μέτρα πεξ2. 888511, τὸ ἀκρωτήρια φ2. 80088. 8. 807 
238,8. τὰ πλάγια Ζμγ1. 610 .314. τοὶ κοῖλα, τὰ ἔξω, 30 
τὰ ἔσω πβ38. 869 818. λβ!ι. 961 528. λα21- 9ὅ9 6. 
ἀπὸ τῶν ἄριστα ὠκοδομημένων τῷ σώματος. ὁ ἥλιος φέρει 
(ἀπ ἀφαιρεῖν ΒΙ) πλζϑ. 960481. -- τὸ σῶμα τῷ θήλεος, 
τῷ ἄρρενος. ὀργᾷ τὸ σῶμα" ἐὰν ὀργῶντα τύχη τὰ σώματα 
πρὸς τὴν ὁμιλίαν ψαι. 408 422. ΖΎΥΙ. 151518. εἴ πζ2. 35 
886 482. ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἢ ἕν σῶμα γίνεται Ζγαϑο. 128 

ν85. ἕκαστον τῶν ψῶν οἷον σῶμα τι τῷ ζῴο ὃ ὃν Ζμδδ. 
68029. οἵ Ζικθ. 6888 54. καθαίρεται τὸ σῶμα. πε28. 888 
584, τὸ πλῆθος τῆς χαθάρσεως ἔλαττον ἢ κατὰ τὸ σῶμα 
Ζιζ20. 5141. αἱ ἀποκρίσεις τῶν περιττωμάτων τὰ σώ- 80 

ματα σωζυσι Ζγβ4. 1388 528. τὸ σῶμα βαρύνεται, ΒΥ αἱ 
γυναῖκες βαρύνενται. ὀλίγαις τισὶ συμβαίνει βέλτιον ἔχειν 
τὸ σῶμα κυύσαις , 2,2. ὅ82 58. 4. 584 48, 22. --- σῶμα 
ὑγιές, νοσερόν. σώματος εὐκρασία α ὑγίεια Ζμγ12. 618 

Ὁ26, “ὁ γιὴς τῷ σώματι πκθ10. 951 38. ἀσθένεια, ἀτροφία 8ἐ 
ὰ σύντηξις πιβ. 891}11. η9. 888 510. σῶμα ἀγαθόν, ὑγι- 
αἰνον Ζικῶ. 68.328. 1. 684 14, 17, 56. τὸ εὔπνυν μᾶλλον 
ὑγιεινόν πεδά. 884 428. α52. 865 "20. ὑγιεινότερον, ἰσχνό- 
τερον ὸ νοσερώτερον Ζιη]. 581 "82, 582 48, σῶμα γυμνα- 

ζόμενον Οβι2, 292 524. αὶ κατὰ τὸ σῶμα ἀγωνία πλι]. 40 
956510. γηρασκον ἀ, φθίνον Ζγβδ6. 145 512. νόσοι ἡ τἄλλα 
παθήματα τὰ ἐν τοῖς συΐμασι μέλλοντα γίγνεσθαι μτι. 
4083.819 (δ6ὰ παθήματα σώματος, πάσχειν τὸ σῶμα παὶϊ- 

γϑγβθ ἀ0 Δβδοιοπῖθυ8 Ψψα]. 408 219. Φ1. 80ὅ 86. 4. 808 
038). ἀναρμοστία τῷ ἐμψύχυ σώματος νόσος [ 41. 1482 46 
39. οἵ Πεϑ. 1802 ν8ὅ. σώματος θεραπεῖαι Φ4. 808 "24, 
ἀνωμαλία τις περὶ τὸ μῶμα ταραχυΐδης" ἡ ἐν τῷ σώματι 
ταραχή" τὸ ἐν τῷ σωματι καῦμα πυρετὸς ἐστιν" ἐν τοῖς 
σώμασι πνίγη καὶ καύματα πκζϑ. 948512. λι4. 95181. 
α8. 80055δ,4. κάμνει, ἐξερεύγεται, φθίνει καὶ Γὴ ἐλαττᾶται Ζικ]1. 50 

6849, 10. πλζϑ. 966 .52. τοὶ σώματα ,ἐὐημερεῖ μᾶλλον 
Ζγαι8. 12 Β11. αἱ ὧραι τροπαὶ τὸ σώματος Ζγεϑδ. 184 

415. τὰ “σώματα διάκειται τὴ ὥρᾳ παϑ. 86051δ. ἐπὶ ταὐτὸ 
ῥέπει αὐτοῖς (τοῖς χολώδεσι) τὸ σῶμα ὼὶ αἱ ὧραι πα. 

860}17. τὸ σῶμα εἶρον διακεῖσθαι Πθ2. 1381 12. Τὰ τὸ 
νοσυ)δὴ τὴν φύσιν “σώματα ΜΙ. 4θ4 529. τὰ νενοσηκότα 

πι21. 894 41, ἐν τῇ μέθη σφάλλεται" ὁ οἶνος κεραννύμενος 

τῷ σώματι ποιεῖ τὸ ἦθος ποιός τινας ἡμᾶς πγ81. 81 5520. 

λι. 955.5"84. φαρμάκοις καθαίρειν. τὸ σῶμα φ4. 808 22. 
τὸ λῦτρον τὸς συνδεδεμένυς τὸ σῶ πὐκῶι ὼ σκληρὸς εὐκινήτυς 60 
ποιὲῖ πγ18. 818334. μαστιγῶν τὸ σῶμα πλατεῖ νάρθηκι 

δ 
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πκζ 8. 948.510. οἱ τοῖς σώμασι περικλώμενοι ὺὴ ἐντριβύ- 
μένει φθ. 818.516. θάνατος ἡ τῶν τοιότων σχημάτων ἐκ τὸ 

σώματος ἔξοδος ανά. 412 515. μανὃ ὼ κατεψυγμένυ παντὸς 
τὸ σώματος πα. 862 08. τῷ σώματος ἀραιυμένυ, σφόδρα 

θερμαινομένυ, ἐκθερμαινομένυ πληδ. 967 516. β86. 810528. 
κζ 8... 941 081. Ζμγῦ. 668 "δ (οἴ περιιστα μένυ τὸ ϑερμὺ 
ἐκ τῷ ἄλλιυ σώματος εἰς τὸν ἐντὸς τόπον" πῦρ ἐν τοῖς σω- 
μασιν ἐμποιεῖν" ἡ παντὸς τῷ σώματος ὑπερβάλλυσα θερ- 
μότης ἐστὶ πυρετός πλ14. 951 410. α5θ. 866 382. 20.860] 
088. β22. 868 236). τῷ σωματος καταψυχομένυ, ςβε- 
σθέντος ὸ ψυχθέντος πΎ171. 818 816. δ. 811 }8 (οἵ κράμβη 
ψύχει τὸ σῶμα" ὁ ἱδρὼς ἢ ἡ ἴδισις καταψύχει, τὰ σώματα" 

κατέψυκται τὸ σῶμα. τῶν φοβυμένων: τὰ συματα θιγγα- 
νόντων Ψψυχεινότερα τῷ θέρυς ἢ τῷ χειμῶνος πγ1. 818 "8. 
λε4ά. 9658, 1. κζϑ. 948 "24). ξηραινομένων τῶν σωματων 
παι. 860 "18 (εἴ κατεξηραμμένυ τῷ σώματος ὙΒΘορΣ 
ἂδ ᾿αβϑ1ῦ δ). ὼ τὰ σώματα ἰσχναίνει τῶν παιδίων Ζιηϊ. 881 
νά, φθειρομένυ. τῷ σώματος μκῶ. 465 380, οἵ 28. ἡ μετα- 
βολὴ ἰσχυρὰ ὅσα τὼ σώματα φθείρει παϑ. 860 47. τῷ σω- 
Ματος προενεχθέντος Ζπ12. η11ι 280. Μιχθέντος συχνὰ τῷ 

ἄλλῳ σώματι" ἀεὶ ῥέοντος, οἵ ἀεὶ ἔοικεν ἀπορρεῖν τι τὸ 
σώματος πεῖ. 881 516. λζ!. 965"20. β22. 868 585. 38. 
869 4165. 

σώματι οὐ ψυχὴ 4086. ἰπλογοθάδι γϑῦο, οὐ ψυχή 2 οἱ 4. 
ἐκ ἂν εἴη τὸ σῶμα ψυχή ψβι. 412517, 20. ζι. 467}13. 
(σῶμά τι λεπτομερὲς [ ψυχή θϑλοοσ ψα5. 409 583.) ἡ 
ψυχή͵ ἐστι τὸ τί ἦν εἶναι τῷ τοιῷδε σώματι, ὶ ἐντελέχεια 
ὴ πρώτη σώματος φυσικὃ δυνάμει ζωὴν ἔχοντας (ὀργανικῦ), 
ὡσία, αἰτία, ἀρχὴ τῷ ζῶντος (ἐμψύχε) συΐματος Ψβ1. 413 
ΒΩ0, 27, δ, 8, 11, 21. 4188. Μζ10. 1085 "14 Βς. 1]. 

108155. η8. 1048 585 βηη. Ζγβά. 188 87, ἀκ ἔστι καθ᾽ 
ὑποκειμένυ τὸ σῶμα, μᾶλλον δ᾽ ὡς ὑποκείμενον ᾧ ὕλη 
ψβι. 4128. τὸ σῶμα τὸ δυνάμει ὄ ὃν ψβι. 418 "2. ὠ 
βϑπθγαίίοπθ τὸ θῆλυ παρέ εται τὸ σῶμα ἢ τὴν ὕλην, τὸ 
ἄρρεν τὸ εἶδος καὶ [ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως Ζγα30. 1291, 

12. ββ8. 148 288. τὸ σῶμα τῷ σπέρματος, ἀϊδὲ ἡ ἐν αὐτῷ 
δύναμις ἢ κίνησις Ζγαξ1. 129 "δ. οΓ 19. 126 }20. β8. 131 
Δ7. 11 408.)  δεὶ ζητεῖν εἰς ἕν ἡ ψυχὴ αὶ τὸ σῶμα, ὥσπερ 
ῥδὲ τὴν ἑκάστω ὕλην ὁ τὸ ὃ ὕλη ψβι. ΕἸ 56. οΓ 2. 414 
428. αϑ. 401 Β15. μ5 2. 465 881]. Μηθ. 1045}11. τζ ι4. 

151821. ὄχ ἔστιν ἡ ψυχὴ χωριστὴ τὸ σώματος Ψψβι. 413 
Δ4. (ὁ νὸς μετὰ σωματος, 5. μέμικται τῷ σωματι ψαϑ. 
40714,2.) τὸ ζῷον σῶμα ἔμψυχον, ζωὴν ἔχον ψγ13. 
484 51}. Ζγβ4. 138}19. οὔ ΨβΙ11. 428 .418. 4. 416}10. 
12. 42414, νἱ]. 454 814. Ζκ10. 708 86. Ζγγ11.162583). 

τὸ σῶμα τὴς ἡΔυχῆς ἕνεκεν ,2μαδ. 648 519. ημβ10.1208 
410. βέλτιον ἡ ψυχὴ τὸ σώματος Ζγβι. 181 "29. οὔ Πὸε. 
1291 125. ἡ ψυχὴ ἀρχὸν φύσει, τὸ σῶμα ἀρχόμενον, ὑπη- 

ρετικόν Παὅ. 1284 48δ, 1, 4, τε]. 128 18. τὸ σῶμα ὅρ- 
ανον (ὄργανον σύμφυτον) τῆς ψυχῆς Ζμαι. 643 811. 
ψαϑ. 4071 "26. β4. 418 818. ηξη9. 124118, 22. τὸ αὐτὸ 
συμφέρει σώματι, ᾧ ψυχὴ Παθ. 1265}10. ἅμα τὴ τε 
διανοίᾳ ΕἼ τῷ σώματι διαπονεῖν καὶ δεῖ Πθ4. 1889 τβ. ἡ 
ψυχὴ ὸ τὸ σῶμα συμπαϑεῖ ἀλλήλοις" ἐν τῷ σωΐματι ση- 
μέῖα τῷ ἥθος 44. 1. 805."1, 6, 9,14. κοινὰ τῆς ψυχῆς ̓  
τῷ σώματος οἷον αἴσθησις καὶ Ὁ μνήμη ὼ θυμὸς καὶ ὼ ἐπιθυμία κτλ 
αιϊ. 486 "8. τῷ σώματι ἐγγίνονται κινήσεις ὑπὸ τῷ περι- 

ἔχοντος, τύτων δ᾽ ἵνιαι τὴν διάνοιαν ἢ τὴν ὄρεξιν καῦσιν 
Φ05. 268516. θυμοὶ ἢ ἐπιθυμίαι ἀφροδισίων ἐπιδήλως ὁ 
τὸ σῶμα μεθιστᾶσιν Πηὅ. 1147516. καλλος σώματις, 
ψυχῆς Παδ. 1264 089. σώματος ἀρεταί Ῥαδ. 1861}8-8ὅ. 



σωματικός 

ἀγαθὰ ἐκτός, ἐν τῷ σώματι, ἐν τὴ ψυχὴ Πη1. 1823536. 
περὶ τὰς φυλακὰς τῶν σωμάτων ΠζβΒ. 1822"1. τὰ σω- 
ματα τῶν δύλων, τῶν ἐλευθέρων ποῖα Παδ. 1254 329,29. 
τιμήσασθαι τὸ σῶμα διμναῖον οβ1841 422, 1849 "21. --- 
συίματος κίνησις ΖμγΎ 3. 668 511. πε16. 882 59, 
σμός, καμπαί Ζπ1δ. 118.524. 10. 1101, σύγκαμψις 
πβ88. 810}1, ταχυτής Ζμδδ. 681}5. ΖγΥγ2. 668 58. 
σῶμα πορευτικόν ΨΎ12. 484 388. Οββ. 290 "8. κάμπτεται 
τὸ σῶμα Ζμβϑ9. 6θ54}15. τὸ σῶμα κινεῖται φορᾷ ψαϑ. 
4061, ο[520. ὅταν ἐν κινήσει ἢ τὸ σῶμα" τῶτο πάσχει τὸ 
σῶμα ὑπὲ τῶν κινήσεων πβ84. 868}19. ς1. 885 "20. 
ἀναρριπτῶμεν ἄνω τὸ σῶμα, ἡ φορὰ ὀρθὴ κατὰ φύσιν 
παντὶ τῷ σώματι πε19. 882 ῬΩ1. 40. 885 516. ἡ θερμότης 
ὀρθοῖ τὰ σώματα μᾶλλον Ζμγβθ. 669 "δ. οἵ δ10. 689 "20, 
8690.529. ποιῶνται τοῖς σώμασι τὴν βαδισιν ὀρθήν Ζπι1. 
110}11. καταβαίνοντες τῷ ἐμπίπτειν τὸ σῶμα κάτω πεξ4. 
888 2837. ῥέπει τὸ σώματα πρὸς τὴν γῆν Ζμδ10. 686 582. 
- σῶμα, αἴσθησις. ἡ αἴσθησις διὰ σώματος γίνεται τῇ ψυχὴ 
αι}. 486 "7. καὶ αἴσθησις κίνησίς τις διὰ τὸ σώματος τῆς 
ψυχῆς ἐστίν υἹ. 45459, 8. ἡ ψυχὴ ἐν παντὶ τῷ αἰσθα- 
νομένῳ σώματι ψαῦ. 409 "2. Ὑ12. 434 08, οἴ588. τὸ αἰ- 
σθητικὸν ἐκ ἄνευ σώματος Ψγ4. 429 "5. ἐν τῷ σώματι 
ποιεῖν αἴσθησιν διὰ τὸν ὕπνον μτῶ. 464 415. (τὰ αἰσθητὰ) 
ὅτε σώματα, ἀλλὰ πάθος ἡ κίνησίς τις, ὅτ᾽ ἄνευ σώματος 
αιθ. 446 "25. οὔ ψβ12. 424011, 14. 10. 422 510. τὰ σω- 
ματα τῶν αἰσθητηρίων Ζγβθ. 144 24. ὁ ὀφθαλμὸς σῶμα 
μόνον ἴδιον ἔχει τῶν αἰσθητηρίων Ζγβθ. 144 55. 

Υ] οὐ εἰ, σῶμα, στόμα Ζιζ10. 566 54. Ζμγ. 669 "19. 
χρωτός ΒΚ, σώματος ΥἹ Ζιε81. δ57158. σπέρμα ΒΚ, σῶμα 
οἱ αὐ Ζγββ8. 181511. σῶμα ΒΚ, χρῶμα εἱ ῬΓΠ] ΧΙ. 7191 
"17, 

σωματικός. σωματικὴ ἀρχή, σία. φύσις ΜΑδ. 981 54, 
8. 98928. ΦὸδΊ. 214512. Γαδ. 320}22. Ψα2. 404}81. 
ΖΎΥ11. 161 284. ὕλη σωματικὴ ἡ χωριστή Γβ1. 829 49. 
σωματικὰ στοιχεῖα Οα8.211}14, μα].888528. ψα5.410 
428, ατϑ96921. σωματικὴ κίνησις Φη1.242}25. σωματικὰ 
παθήματα (πάθη), σκληρότης μαλακότης αἱ μὸ4. 882 58. 
Ζμα4. 844}18, οἵ παθος Ρ 550}29. οἱ ἀρχαῖοι τὸ νοεῖν 
σωματικὸν ὥσπερ τὸ αἰσθάνεσθαι ὑπολαμβανυσιν Ψγϑ8. 421 
228. --- μανότερον 
σῶμα Ρ142 586. τὰ σωματικὰ ὑγρά ΖΎΥ11. 162 528. οἵ 
ε4. 184 09. --- σωματικὰ ἔργα, ορρ ψυχικά Ηα12. 1101 
588. σωματικὴ ἐνέργεια Ζγβ8. 186 022, 29. οἴ ΨΎΙΟ. 488 
019, σωματικαὶ ὑπηρεσίαι τῶν δύλων Πα18. 1259 "28. 
σωματικὰ πάθη Ηκ2. 1118 09. σωματικὰ πάθη, ἀἷδι οἱ τῆς 
ψυχὴς φόβοι πν4. 488 54. θάρρη ἡ φόβοι ᾧ ἀφροδισιασμοὶ 
ἢ τάλλα τὰ σωματικά Ζκβ. 102 "8. σωματικαὶ ἀπολαύ- 
σεις Ἠηθ. 1148 855. Παϑ9. 1258 38. Ε11. 1314 "28, ἡδοναί, 
ἐπιθυμίαι, λῦπαι Ἠβ2. 1104 "6. γ18. 1117 29. η7. 1149 

14 σωτηρία, 

᾿σωματοειδής. τὴν ἐπαγγελίαν ἢ τὴν δήλωσιν ἐπὶ τῷ φροι- 
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μίῳ σωματοειδὴ τάττειν, ορρ παρ᾽ ἕκαστον συναπτὰς ποιεῖν 
ρ832. 1488 024, 18. οἵ 81. 1442 31. --- σωματοειδῶς 
τάττειν τὺς λόγυς ρ29. 1436 429. 

τεωρι- ὃ σωματῶσθαι. ἧττον εὔλογον τὸν ἀέρα σωματῶσθαι αιδ. 445 
428. σωματῶταί τε μᾶλλον ἢ συμπίπτει ὁ ἐγκέφαλος 
Ζγββ. 144511. (τῆς τῷ ἀρρενος γονῆς) τὸ πεπεμμένον πά- 
χος ἔχει ἡ σεσωμάτωται μᾶλλον Ζγβά. 189 512. 

σωματώδης. ὁ μέλας οἶνος θερμότερος ᾧ σωματωδέστερος 
πλ1. 968 580. ἡ τροφὴ σωματώδης ΖγΎγΎ2. 158 "28. οὔ αιδ. 
446521. ἡ ὀσμὴ ἡ σωματώδης πα48. 865 "21. ιβ12.907 
Ρ6. Χ1θ. 924}520. ἡ τῆς ψυχῆς ἀρχὴ πολλῷ δὴ δυσκίνητός 
ἐστι  σωματώδης Ζμδιο. 686}28. ἡ θάλαττα ὑγρά τε 
Ὁ σωματωδὴς πολλῷ μᾶλλον τῷ ποτίμν" σωματωδέστερόν 
ἐστι τὸ θαλάττιον ὕδωρ τὰ ποταμίν ΖγΎ11. 161 Ρ9, 61. 
πκγιϑ8. 988 510. οΥΓ 1. 9822, μβ8. 869516δ. τὸ αἷμα 
σωματῶδες Ζμβδὅ. 651 527. αἴμα σωματωδέστερον, ορρ 
καθαρώτατον υϑ.458512, τὸ ταύτη (τῇ σαρκί) ἀνάλογον σω- 
ματωδέστατόν ἐστι τῶν αἰσθητηρίων" μόνον ἢ μάλιστα τῦτ᾽ 
ἐστὶ σωματῶϑνες τῶν αἰσθητηρίων Ζμβι. θ41520. δοηὶ 
γεώδης. τὸ αἰσθητήριον (ἧς) καθαρὸν αὶ ἥκιστα γεῶδες ὼ 
σωματῶδες Ζγε2. 181 020, τὸ σωματῶϑδες ἡ γεῶδες 
πλεῖον ὑπάρχει τοῖς μείζοσι τῶν ζῴων Ζμγ2. 668 "84. 
πλείονος γινομένυ τῷ βάρυς ἢ τῷ σωματυίδυς ἀναγκη ῥέπειν 
τὰ σώματα Ζμδιο. 686 282. νανωώδεσιν ὦσι πρὸς τὸ ἄνω 
τὸ βάρος ᾧ τὸ σωματῶδες ἐπίκειται πᾶν Ζμδ1ο. 689 "28, 
6618. ἄνω τὼ σωματωδη πρὸς τὴν κεφαλὴν ἰόντα ποιεῖ 
τὸν ὕπνον πιζΊ. 911 386. οὔ υβ8. 457 020, 458 598. τὸ σω- 
ματῶδες τῆς γονῆς ΖΎβϑ. 186.326. πᾶν γάλα ἔχει ἰχῶρα 
ὑδατώδη, ὃ καλεῖται ὀρρός, ᾧ σωματῶδες, ὃ καλεῖται τυρός 
Ζιγ20. ὅ21 27. τοῖς ὑγροῖς μὲν σωματώδεσι δὲ θερμαι- 
νομένοις περιίσταται" συνιόντος τῇ σωματώδυς ἐκκρίνεται 
τὸ ὑγρὸν Ζγβδ. 187 585. 4. 189 "26. ἔστι δ᾽ ὑγρὸν ἢ σω- 
ματῶδες ἅμα τῶτο τὸ μόριον (μύτις) Ζμδδ. 681 Ρ92. τήν 
τε ποιᾶσαν ποιεῖ" ὦ σωματωδῶν δ᾽ ἐσὼν ἀσθενεστέρα (τήν 
τ᾽ ἐκποιῶσαν ποιεῖ ἡ σωματώδη ἦσαν ἀσθενεστέραν οἱ ΡΙΚ) 
Ζικϑ. 685 088. 

σῶος. εἰσέφερον τὸ ἐπιγραφὲν ἕκαστος σιὴον τὴ πόλει οβ18417 
424. 

ὰ ἧττον σωματικόν παϑ6. 868 582, οἵἴφο σωρεύειν. ἅπαντες. ὅταν ὑπάρχη τι, πρὸς τῶτο σωρεύειν ἡ Ἷ εἰώθασιν Ῥβ16. 1390."18. πῶς γίνεται ἢὶ φθείρεται τὸ σω- 
ρευόμενον μέγεθος Τα 8. 825 "22. 

σώρευσις. ἄτοπος γίγνεται ἡ σώρευσις Μμ2. 1016 }29. 
σωρός. τὸ ἕκ τινος σύνθετον ὕτως ὥστε ἣν εἶναι τὸ πᾶν, 

ἀλλὰ μὴ ὡς σωρὸς ἀλλ᾽ ὡς κἡὶ συλλαβή Μζ1Τ. 1041 "12. 
16. 1040 ν9 ΒΖ. οὗ η8. 1044 54, 6. 1045 49, Φόδ. 2125}6. 
εἰ σωρὸν ἢ ὁρμαθὲν ψάμμιε τύπτοι τις φερόμενον ταχύ 
ψββ. 419 }84. ἃ 

Σωσίβιος ᾿Αναξαγόρᾳ ἐφιλονείκει ᾿ὶ 66. 1486 Ρ88. 
526. 8. 1160524. 11, 1151 085. 14. 1158}88. ι8. 1168 δ0 Ξωσίστρατος ποῶθ. 1462 87. 
Β171. Πβ9. 1210}85. ηεη12. 1245521, ἡμβθ. 1202 "8. 
σωματικὰ ἡδέα Ἠη11. 1152 δ, οΥ 6. 1141 Ρ2δ. τοῖς σω- 

« , , ’ Ν Ὶ 

ματικοις χαίρειν Ηη11. 1151 528. περι θάνατον Ἀ, τας σω- 

ματικὰς πηρώσεις αρθ. 1251 412. 

σωστικός. τὸ ποιητικὸν ἢ σωστικόν τζ12. 149 584, σωστι- 
κὸν ἢ ποιητικὸν ἀγαθῷ ἡμαϑ. 1183 588. ἡ δικαιοσύνη νόμων 

, Ε ὃὸ ν [4 Π , σωστική τζ 12. 149088. τὸ ἴσον σωστικόν πως οὁμονοιας κῦ. 
8918. ἡ θάλαττα σωστικωτέρα τῷ θερμὰ πκγΊ.98308. 

σωμάτιον. δόξειεν ἂν ὠδὲν διαφέρειν μονάδας λέγειν ἢ σω- δὲ σώτειρα. τὰ τῆς σωτείρας ἱερά Ῥγ18. 1419 38. 
μάτια μικρά ψα4. 409 511. (τευθίδος) τὸ ὅλον σωμάτιον 
τρυφερὸν ἡ ὑπομηκέστερον ἢ 818. 1582 59. ἐρυθρὰ ἅττα 
σωμάτια Ζιδ1. 525"2. τῷ σώματος (Υ]ἱ σωματίν Βδτι) 

᾿ς δ -᾿ Η ΠΝ 2 «ε΄ 
ῥναδος ἢ μανῦ γενομένν Ζμγδ. 668 "7. --- (τὸ ἐν τῷ ἡλίῳ 
θερμαινόμενον ὕδωρ ἐκ ἔστιν ὑγιεινότερον) ἐπεὶ τὸ σωμάτιον 80 
φρίττειν ποιεὶ πκδι4. 931 586. 

Υ. 

σωτὴρ ἁπάντων ὁ θεός κθ. 891 020. 1. 401 524. 
σωτηρίᾳ φθορὰ ἐναντίον Πεβ. 1807 580. τὸ πάσχειν τὸ μὲν 

φθορά τις ὑπὸ τὸ ἐναντίυ, τὸ ὁὲ σωτηρία τῷ δυνάμει ὄντος 
[) .-,οε ψβό. 4118. τὰ ὀνόματα τίθενται (τὴ ἑβδόμη) ὡς πιστεύ- 

οντες μᾶλλον τῇ σωτηρίᾳ Ζιη12. 588 .210.΄--- αἰσθήσεις 
τοῖς πορευτικοῖς σωτηρίας ἕνεκα αἰ1. 486 520. ὑπάρχει ὁ 

ΒΌΡΡὺ 



146 σωτήριος 

ἐγκέφαλος τοῖς ζῴοις πρὸς τὴν τὴς φύσεως ὅλης σωτηρίαν 
δἷπι, πρὸς σωτηρίαν, σωτηρίας χάριν, σωτηρίας ἕνεκεν Ζμβτ. 
θ652}"1. 8. 658 "84. 9. 6654 585, θ6δὅ "7. 11. θ51 48ὅ. 16. 
θ589 827. γ9. 672.315 4]. περὶ τιμὴν ἢ χρήματα ἣ ἢ σωτη- 
ρίαν Ηε4. 1180 ν2, οὗ Πγά4. 1216}26, 28. -α ὁδῶν σω- 
τηρία ὦ διόρθωσις Πζϑ. 1821 21. --- περὶ σωτηρίας τῶν 
πολιτειῶν, τίνες φθοραὶ ὼ τίνες σωτηρίαι τῶν πολιτειῶν Πεδ8. 

ὃ 2. 1289 24. ε1. 1301 828. ζι. 1817 488. ἐν τοῖς νόμοις ἡ 

σωτηρία τῆς πόλεως Ρα4. 1860 8420. ἀκρόπολις σωτηρίας (ἧ 

ῥητορική) ρΡ1.142151]. -- ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τὴς ἀληθείας 10 

Βα 4. 10960"14. --- τὸ αὔταρκες Ἀ ἡ σωτηρία (6 τὸ 
ἀΐδιον 516) Μνά. 1091 18 ΒΖ. σωτηρία τῶν ἄστρων, τὸ 
ὀρανθ μβ2. 856.ν20. Ὁβι. 284."20. ὁ θεὸς συνέχων τὴν 
τῶν ὅλων ἁρμονίαν ᾧ σωτηρίαν κα. 400 54, οἵ 391916, 
89854, 10. 

σωτήριος. σωτήρια τὴς ἀρχὴς ΠΕῚ1. 1814 518. ἐλπὶς τῶν 

σωτηρίων Ῥβ5. 1888 ."17. 
σωφρονίζ εἰν. ἡ φρόνησις σωφρονίζυσα τὰ πάθη ἡμα 85. 

1198.}20. πῶς καθίστανται μᾶλλον ᾧὶ σωφρονίζονται τῶν 
γυναικῶν, αἱ πρὸς ὁμιλίαν ἀκόλαστοι Ζιη1. 582 526. 

σωφρονικός τβ11. 115 516. οἱ πρεσβύτεροι σωφρονικοί Ῥβ18. 
1890 "14. σωφρονικὸς εὐθὺς ἐκ γενετὴς Ηζ18. 1144 "5. 

Σωφρονίσκος, υἱὸς ΣΣωκράτυς 84. 1490 "12. 
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τάξις 

σωφροσύνη, ἀρετὴ ἐπιθυμητικδ τεθ. 180618. ἡ σωφροσύνη 
συμφωνία τὸϑ. 128 584. ζ2. 139 .»88. ἀοῖ, ορρ ἀκολασία 
Ῥαϑ9. 1866 Β18. ἀοῖ αρὶ- 1249 Ρ27. 2. 1260 τς 4. 1280 

Βρ-19. ἡ σωφροσύνη μεσότης ἀκολασίας αὶ ἀνωνύμυ ΗβΊ1. 
1107}4-8. μεσότης ἀκολασίας ἢ ἀναισθησίας ηεβ8. 1221 
"5. γ2. 1281 388. ἡμα 22. 1191 387. Θὕγπο ὡς σωζυσα 

τὴν φρόνησιν Ηζϑ. 114011. ἀϊδὲ ἐγκράτεια Ηγ11. 1151 
"18. περὶ σωφροσύνης ΗΎ18-15. γεγΎ2. ἡμα22. ὅσα περὶ 

σωφροσύνην πκηϊ. 949 424-8. 950519. --- - ἀνδρὸς ὼ γυ- 
ναικὸς ἑτέρα σωφροσύνη Πγ4. 1277 0231. σωφροσύνη περὶ 
τὰς γυναῖκας Πβὅ. 1268 09. σωφροσύνη, ἀϊδὶ δικαιοσύνη 
ἀρχική ΠΎ4. 12177011. 

σώφρων (εἴ σωφροσύνη), ἀϊδὺ ἐγκρατής Ηγ11. 115251 (εἴ 
2. 1145 014). μβ6. 1208 "12. σώφρονος ἔργα τίνα Ηεϑ8. 
1129 521. τὰ θηρία, ὅτε σώφρονα ὅτ᾽ ἀκόλαστα λέγομεν 
Ηη1. 114981. πράττειν τὰ σώφρονα Ηβ53. 1108 328. 
ἡμαϑ4. 1198 4, τὸ πρῶτον σῶφρον ἴδιον τῷ ἐπιθυ μητικὴ 
τεϑ. 188 "ά, --- λίθος σώφρων ἐν Μαιανδρῳ καλύμενος κατ᾽ 
ἀντίφρασιν θ161. 846 026. --- “σωφρόνως ζὴν Πβ6. 1365 
480-83. τὴ ὠσίᾳ σωφρόνως ὸ ἐλευθερίως χρῆσθαι ἔστιν 
Πβϑο. 1205.281. 

Σω φρων. ΣΣωφρονος ὺ ̓Ξιενάρχε μῖμοι ποὶ. 14417010. [6]. 

1480 ."8. οἵὁἩ Βεγηδυβ Τρ τ 186. 

Τ 
ταγύ. πότε κὰ τί παρὰ τῶν σατραπυὶν ἐν τὴ ταγὴ ἐκλα- 

βόντι αὐτῷ (τῷ βασιλεῖ) λυσιτελήσει διατίδεσθαι οβ1 845 35 
"825. εἴ Ηθβυοῖ ΒΥ ταγύ. 

τάγμα. 1. 16χ, ἱπβυϊαθα πῃ), τάγμα ὀλυγαρχιχόν, δημοκρατι- 

κόν Πὸϑ9. 1294 "6. --- 2, νϑοίίρα!, τάγμα τι ἀνατιθέναι εἰς 
τὸ ἱερόν οβ1849 524. 

ταινία. 1. τοἀϊπιϊουϊαπι. ὅταν τις αὐτὰ «ὡὰ χαλκεῖα) ταινίᾳ 30 

διαδήση, παύεσθαι συμβαίνει τὸν ἦχον ἀακ802 340. --- 
2. Ρἰβαΐβ. ἡ καλυμένη ταινία δύο βράγχια ἔχει Ζιβι8.504 

588. (ἰαϊπία ὙΒομδθ, υἱῦδα ααζαθ δοδὶρ. οὔ Ο 11 189. 
Οδροῖα ἰδϑηΐα Βίοσλ (Ὁ τυθϑβοθηβ (ἴω) 8ι. Ου. Καὶ 476. ΚαΖι 
186, 1. Μομοοβίγαβ Ροριθ8 2 5εο. Ββπὶ ἴῃ ἱπάϊοα δὰ ὅδ] 85 
ὙΒοοοῦ Νὶς Ορρ δὰ Π]ὰ Ρ 659. Οὐ 8 ἰδθηΐα ΑΖι 1141, 
89. (ΜΏ217.) 

ταλαιπωρία. λεπτύνυσι (τὰ πρόβατα) οἱ ὁδοὶ ᾧ αἱ ταλαι- 
πωρίαι ̓ Ζιθι0. 896 380. 

ταλαίπωρος, Αγ σκληρός, κακοπαθητικός ἡεββ8. 1221 521. 0 
-- ταλαιπώρως ζὴν Πβϑ. 1205.432. 

ταλαντεύειν. ὑγϑῃβ., διὰ τὸ ταλαντεύεσθαι (ὴν θάλατταν 
κατὰ τὰς στενότητα) δεῦρο κακεῖσε πολλάκις μβι. 854 
48, -- ἱπίτ, ὅτω γὰρ αὐτῶν ἀνισάζειν τε δύναται τὸ βά- 
ρος ὼ μὴ ταλαντεύειν ἐπὶ θάτερα μᾶλλον Ζπ8. 708 14. 45 

ταλαντιαῖος. ἐν ἀέρι βαρύτερον ἔσται ταλαντιαῖον ξύλον μο- 
λίβὸυ μναϊαία Οδά. 81158. ---- ταλαντιαίος καθιστάναι τὲς 
ἐγγύος τῶν εἴκοσι ταλάντων εβ186ὅ0 419. 

τάλαντον. τάλαντα ἄραι ἑκατόν Οα11. 281 359. τὸ τάλαντον 
(ἴῃ νος Ηοιηδγῖοο ἀτάλαντος) πῶς ἐξηγεῖται ᾿Αριστοτέλης 50 
{188.15601 "8,1δ,18, --- ὁ ἕνα προϑὼὸς ἢ πόλιν, ὥσπερ 
ὁ ὀβολὸν ἀποστερήσας ὼ τάλαντον πκθθ. 950 »26. τὸ Ξι- 
κελικὸν τάλαντον ἐλάχιστον ἴσχυσεν ἢ 641. 1668 "27. 

ταλάντωσις. τὴν ἐν τῷ πελαγει μικρὰν ταλάντωσιν ἐκεὶ 
(διὰ τὴν στενότητα τῆς γῆς) φαίνεσθαι μεγάλην μβι. 8684 ὃ6 
811, οἵ Μοίπδκε νἱπὰ ϑίγαδοη 27. 

ταλαρίσκος, τάλαρος. ἐαν τις χειμῶνος φυτεύση σπέρμα 

σικύν ἐν ταλαρίσκοις. ἐλ ἐὰν ες ἔχει ἐν τοῖς ταλάροι: εἰς 
τὴν ἱκνυμένην ὥραν εἰς τὴν γὴν φυτεύση πκὶ4. 9241], 18. 

Ταλθύβιος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Ταλθυβίω 596. 1516 528. 
ταμίαι ὼ ἀποδέκται Πζ8. 1821 088. ταμίαι τῶν ἱερῶν ΧΡῚ- 

μάτων Πζβ8. 1822 Ῥ25, οἱ παρὰ τοῖς ᾿Αθηναίοις ταμίαι τί 
πράττυσιν ἢ 402. 1848 522, 21,29, 84. προσόδων ταμίαι 
κθ. 898."24. ταμίας ἐφ᾽ ἑκαστη τῶν νεῶν οβ1847 510. 

ταμιε: ἴα πλείονος ἀρετῆς ϑεῖται Π{ε9. 1809 "τ. (τῶν μυραν- 
κων ἔστιν ἰδεῖν) τὴν ἀπόθεσιν τὴς τροφὴς ᾧ ταμιείαν Ζιι88. 
622 "26. 

ταμιεῖον. ἡ τὸ ταμιείν θέσις. ραθ. 1844 88. αὔμνυον οἱ θε- 
σμοθέται ἐπὶ τὶ τὸ λίθη ὑφ᾽ ᾧ τὰ ταμιεῖα ἢἴ874. 1040]. 

ταμιεύειν τας μεγίττας ἀρχὰς ἄρχειν Πγ1Ὶ:. 1282 481]. 

-- ποῦ, ὅταν ὑπολίπωσιν αἱ βαλανοι, ἀποκρύπτυσα ( 

κίττα) ταμιεύεται Ζι18. 615"28. ὅπως ταμιεύηται ἡ φύει; 
Ἷ μὴ ἀθρόος ἦ ΕῚ ἡ ἔξοδος τῷ περιττώματος Ζμγιά. 615 21. 
τὸ μαλακὸν ὄργανον ὀύναται ταμιεύεσθαι καὶ ὰ παντοδαπὸν Ὑ- 
νεσθαι ΖγΎεΤ1. 188 480, 832. ὁ πνεύμων ταμιεύεται ὡς ἂν 
βύληται διὰ τὴν μαλακότητα ἀκϑ00 518. (ὁ πορφυρίων) 
τῶν λαμβανομένων εἰς τὸν πόδα ταμιεύεται μικρὰς τὰ; 
Ψωμίδας 212. 1621589. παντα κατεργάζεται τὴ θερμέ- 
τητι ταμιευόμενα Ὁ] πλι. 958 028. --- ρᾶ88, ὑχ οπερὸ ἐξ 
ἀγγεῖα ταμιευόμενον εἶναι πηγὴν μβι. 868 ΒΩ]. οὔ α18. 
δῦ "27, ταμιευνομένης ἐκ τῆς λεκίθυν τῆς τροφὴς αὐτοῖς 
Ζγὃδ4. 1710 521. 

Ταναγρικός. ᾿Αριστόδικος ὁ ὁ Ταναγρικός [867..1539 "87. 
Τάναϊς μαιὃ. 8580.324. 14. 858 8160. κϑ8. 398 Ρ26, 80. 

ταναύς. τανατερον (Εμωρ 224) αι. 4871 080. 
ταξιαρχεῖν Πγά4. 127711. 
ταξιαρχίαι Πζβ8. 1822 08. 
ταξίαρχος οβι850}"10. Χθ. 399}7, οἱ δέκα ταξίαρχοι (Αϑή- 

νησι) τῶν ὁπλιτῶν προΐστανται ἢ 814. 154010. 891.1848 
89, 392. 1548 819. 

τάξις, ἀϊδὲ θέσις, σχὴμα, 866 ὑγία γένη τῶν ἐναντίων Φαδ. 



“ 
ταπεινὸς 

188 324. ΜΑ4. 985 "17 (τάξις ϊ4 διαθυγή Ῥοπιοον). Κο. 
5529, 82. τὰ ζῷα διαφέρει τὴ θέσει ἢ ἢ τῇ τάξει (τῶν με- 
ρῶν) Ζιαθ. 491 417. (μέρη) μετηλλαχότα τὴν τάξιν Ζια11. 
496 δ19. ὁ ἀὴρ πῶς ἔχει ταξει πρὸς τάλλα τὰ λεγόμενα 
στοιχεῖα μαϑὃ. 889 θ5, τάξις ἐκ ἔστιν ἐν τὴ ἐσίᾳ Μζι2. 

1038 538 ΒΣ. χ ἡ ,τυχᾶσα τάξις ὼ σύττασις οαι0. 280 

δ17. τάξις πᾶσα λόγος Φθι1. 252.518 (εἴ τάξεις ὼ ἀριθμοί, 
τάξις δ ἠρεμία ἡεα8. 1218 219,28). εὐμνημόνευτα ὅσα 
τάξιν τινὰ ἔχει μν3. 452 38. τάξεις ὀνομάτων τέσσαρες 

ρ34.148438. περὶ τάξεως λόγυ, τῶν τὰ λόγυ μερῶν 10 
Ργιϑ- -19. β20. 1408 2, ρ80-88. περὶ τάξεως ὼ πῶς δεῖ 
ἐρωτὰν τὸ. --- κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἢ κατά τινα ἄλλην τάξιν ἢ [ 

χρόνον ἄρχειν Πβ2. 1261 84, τὰ συμβόλαια ὼὸ τὰς τάξεις 
κατὰ συνθήκας κοινὰς γίγνεσθαι ρ8. 1424}29. αἱ περὶ τῶν 

πολεμικῶν ἐ πειρίαι ὼ τάξεις Πὸ 18. 1291 "2. τῶν Μοναρ- χ5 
χιῶν ἡ κατὰ τάξιν τινὰ βασιλεία. ὴὶ ἀόριστος τυραννίς Ρα8. 

1860 "2. -- ἡ τάξις νόμος, ὁ νόμος τάξις ἐστίν, ἡ τάξις 

τῶν νόμων ΠΎ1Θ. 1281518. γ4.1826580. βιο. 1271 
529, 82. ὅ. 1268 528 (οἵ ἄδικον τάξει, οΡΡ φύσει Ηε10. 
1185 410). ὶ πολιτεία τῆς πόλεως τάξις, ταξις ταῖς πόλεσι 40 
περὶ τὰς ἀρχάς ἐστιν, ἡ τάξις πᾶσα τὴς πολιτείας, ἡ πο- 

᾿ λιτικὴ τάξις ΠγΎΘ. 1218 59. δ1. 1289."15. 8. 1290 58. ε7. 
1807}18. β8. 1269510. οἵ βθ. 1264 081, 10. 1272 84, 
10. 711.1281 5839. δ]. 128951. ζι. 1810 082. η2.1824 
424. ἐν τῇ πόλει ὃ ταν ἅπαξ στῇ ἡ τάξις Ζκι0. 708 381. 25 

αὶ βελτίστη, ἀρίττη, ὀλιγαρχικὴ τάξις Πεϑ. 1809 Ρ88. β9. 
1269 382. δ11. 1296840. 14. 1298}"8. τάξις Κρητική, 
Λακωνική, Καρχηδονίων, Ἱπποὸαίμυ Πβ:0. 1271 Ῥ40.11. 
121821.8.1208."16. δὃ9. 1294 }21. ἀρχαία τῶν συσσι- 
τίων ἡ τάξις Πη10. 1829 "6. --- ἡ τῷ κόσμυ τάξις ἀϊδιός 

ἐστιν Οβι4. 296 484. οἵ ΜλΙ10. 101518, 14. καταστῆσαι 
εἰς ταύτην τὴν τάξιν τὸ πᾶν Φβ4. 196 528. Ογ2.800}28. 
ἡ τάξις. ὼ ὁ κόσμος ΟΥὙ 2. 801810. οὗ β12. 292 512. ἡ 
φύσις αἰτία πᾶσι τάξεως 4901. 252812. Ογ. 801 "6. ἀεὶ 
τὸ κατὰ φύσιν ἔχει τάξιν ΖγΎγ10. 160.481. κατά τινα τάξιν [1] 

νομίζειν χρὴ ταῦτα γίγνεσθαι ἢ περίοδον μα14. 881 52. 
οἴ 9. 8415. β3. 858."25, 26. παρὰ τὴν ταξιν ταύτην, ΒΥἢ 
παρὰ τὸ υὑς ἐπὶ τὸ πολύ Ζ2γδ4. 110514, 12. διὰ τὴν ἐξ 
ἀρχὴς τάξιν τῆς συστάσεως (τῷ τῶν ζιῴων σώματος) Ζγὸδϑ. 
1165. --- τὰ γυμνάσια ἔχει τὴν τάξιν. (Ιοοὰπι) ἐνταῦθα 40 
Πη12. 1881 487,6. ἕκαστα τῶν ζιυίων ἐν τοῖς οἰκείοις τό- 
ποις ἔχει τὴν τάξιν αν18. 4171.381. λαβεῖν τὴν τὸ ἀνδρὸς 
τάξιν, εἶναι ἐν ἀρετῆς τάξει ἡμα 84. 1194 ν15, 8ὅ. 1198 

427... 1188 585. ἡ ἑτέρα συστοιχία ἐν τῇ τὸ αἱρετῷ 
(ἑτέρυ ΒΚ) τάξει ἭΕη] 2. 1245 352. τὴν τάξιν ̓ἀπέλαβεν ἐν «ὁ 
τοῖς ὁμοιομερέσι νῦν “Ζ2μβ9. 8556}22. τὸ τέταρτον γένος 
βύλεται κατὰ τὴν τῷ πυρὸς εἶναι τάξιν ΖγΥγΊΙ. 161 "17. 

ὁ λὶψ ἐκ τῆς χειμερία Τάξεως πκς2θ. 9481. τὸ θὴλυ ἢ 
δῶλον τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν, ΟΡΡ διωρισται Πα2. 1252}6,1. 
φανερὰ τῶν ἱερέων ἡ τάξις Πη9. 1829 528. --- ταξις τιΐ- δ0 
Ἰΐαπ καθ. 3997. λείπειν τὴν τάξιν Ηε8. 1129 "20. --- 
τάξεις οἱ ϑρε), πράξεις ΒΚ ρ2. 1421 Β17, 

ταπεινός. σῶμα ἐκ βαθέος καὶ ταπεινῦ ΜΑ9. 992"18. μϑ. 
108511. ν2. 1089"18. χωρα ταπεινοτέρα ὼ κοιλοτέρα 
μα14. 852082. -- θευνρία ταπεινοτέρα, ὉΡΡ τιμιωτέρα δ8 

Ζμα!. 868951. ἐπὶ τὸ ταπεινότερον, ΟΡΡ ἐπὶ τὸ μεγαλο- 

πρεπέστερον ρ8. ,1428 482, Ῥ24, --- οἱ δεόμενοι, οἱ ἐν ἐνδείᾳ 
ταπεινοί, ταπεινότεροι Ῥβϑ8. 1380 "28. ΠὸῈ11. 129ὅ "18. ἐν 
τοῖς ταπεινοῖς σεμνύνεσθαι φορτικόν Ηὸ 8. 1124 Β22, οἱ τα- 

πεινοὶ κόλακες Ηὸδ 8. 1125 52. ταπεινὸς πρὸς τὰς ὀλιγωρίας 80 
ηεγ3. 1281}12. διάνοια ταπεινή Πθ2. 1381 014. δυσχέρειαι 

80 

ταραχή 141 

μικραὶ ὼ ταπειναΐ ρ8. 1425 380. --- λέξις ταπεινή, ΟΡ 
κεκοσμημένη Ργ2. 1404 "6. πο. 1488 .582. ὁοηΐ σαφής 
πο32. 1458 318. λέξεως ἀρετὴ μήτε ταπεινὴν μήτε ὑπὲρ 
τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ πρέπυσαν εἶναι Ῥγ2. 1404 58. --- τὰ - 
πεινῶς ὁμιλεῖν ἔργον κολακείας ΠΕΙ1. 1318 41, ---- τα- 
πεινῶς λέγειν. ΟΡΡ ἄγα νως Ργτ. 1408 519. 

ταπεινὸ της. Θεμιστοκλεῖ ἐκ ἔπρεπε, διὰ τὴν προὔπάρξασαν 

ταπεινότητα ἠεγθ. 1288 "18. --- Βγῃ μικροψυχία Ρβ6.1884 
νά, οἵ αρῖ. 1251 δ1δ, 28. 

ταπεινῶν. οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐταπείνωσαν τὸς Χὺς παρὰ τὰς συν- 
θήκας Πγ18. 1284841. ταπεινῆν, ορρ αὐξάνειν ηεη11. 1244 
46. ταπεινῶν τιὺ λόγῳ, ΟΡΡ αὐξάνειν, βγη διασύρειν ρ8. 
1428 "26. 4. 1428 419. 18. 1482 439. 87. 1448 810. --- οἱ 

ταπεινώμενοι πρός τινα ᾧ μὴ ἀντιλέγοντες Ρβ5. 1880 521. 
τεταπεινῶσθαι ὑπὸ τῇ βίῳ, ορρ μεγαλόψυχον εἶναι Ῥβ12. 
1889"82. 18. 1889 "26. ΠΕΙῚ. 1816 96. 

ταπείνωσις. ΟΡΡ αὔξησις Ζμδτο0. 689 528. --- τμοῖ, τα- 
πείνωσις δια τίνων γίγνεται ρ4.1420519 - 020, ταπεινώσεις, 

ΟΡΡ αὐξήσεις ΡΊ. 1428 52, οἵ 4. 1425 "89. 
Ταπροβαΐνη πέραν ᾿Ινδῶν κ8. 398 Ρ14. οῇ Ἠυπιθοϊάι Κεὶϊ 

Τ]ηῦοτθ 1 116. » 

τάρανδος (ΥἹ]Ἱ ταρανὸρος, τανανὸρος) ἄοδον 680. 882 "8. 
. 8382. 158458. οὗ Εοβ6 Αὐ ΡΒ 864. 8. ΤΒΘορὴν ΡΥ 812. 
(Οθενιβ 81068 1. Βθοκπ ῥ 68.) 

Ταραντῖνοι 618. 886 ."6. 1060. 840311, [57]. 1672 57. ἴπ- 

βὐταῖα ρυ ]ῖοα Πζδὅ. 1820 9. Ταραντίνων πολιτεία 548. 
Τάρας θ83. 882}21. 106. 84086. σ978 "14, 288. 1621 

586. περὶ Ταραντα Ζιι48. 681.510. τοϑ Ρυδ!ΐοαθ Πὸϑ4. 
1291}}28. ε8.1808.58. 7. 1806}31. ἐπὶ τὸ νώμμυ ἐντε- 
τυπῶσθαι Τάραντα τὸν ἸΠοσειθῶνος δελφῖνι ἐποχυύμενον { 548. 
156880. 

ταράττειν. ὅταν θηρεύωσι, ταράττυσι τὸ ὕδωρ Ζιθ2. δ9256. 
ὀύσεις καθαραί, τεταραγμέναι πκςβ. 941 "2. οἱ ἄνεμοι τα- 
ράττυσιν οἱ ἐξ ἐναντίας τὰ ὄμματα πε18. 882510. 87. 
884081. τὸ φαρμακον πρὶν ταράξαι (τὴν κοιλίαν) κατα- 
φέρεται πα48. 80428. ἐνίοις ὅταν δείσωσιν ἡ ἡ κοιλία ταρατ- 
τεται Ζμὸ: 5. 679 326. ταράττεται ὁ ἐγκέφαλος. Ζγεϊ. 180 
428. ταράττονται συλλαβῦσαι αἱ πλεῖσται τῶν γυναικῶν 

2γ 6. 11ῦ 510. ταράττεται ἥ τῶν ὀρνέων πτέρωσις ἐν ταῖς 
ἀρρωστίαις Ζιθι8. 601 "6. ὁτὲ δὲ τεταραγμέναι φαίνονται 
αἱ ὄψεις ὺ τερατώδεις ᾿ὶ ὑκ ἐρρυ μένα τὰ ἐνύπνια ενϑ. 461 
421. οἱ ἔνωχροι ὰ τεταραγμένοι τὸ χρῶμα δειλοί φθ. 812 
817, ταράττει τὴν διάνοιαν καὶ “ἢ τὴν αἴσθησιν Ζμγ10. 612 

080. τεταραγμένυ ἢ φοβυμένν (τὸ βονάσα), ορρ ἀταράκτυ 
ὄντος Ζιι45. 680 δ11. - ευἰὶ δεῖ ταράττεσθαι, μή τις φήση 
ΚΒ.1 11.520 2. ἰὶ δεῖ ταράττεσθαι ὅτι κτλ Φθ1. 261}16. 
μὴ ταραττέτω ἡμᾶς Κ5. 8.529. ταραττόμενοι ἧττον δυύναν- 

ται φυλάξασθαι τι1ὅ. 114520 (οἵ ταραχή. θορυβεῖν). 
ταραχή. τῷ πνεύματος ὼὸ τῆς ταραχῆς. ὁ ἥλιος αἴτιος, ΟΡΡ 

αἰθρια πκεῖ. 988 56, δ. ἐν τοῖς τικτομένοις (τὰ μόρια) ἔχει 
πολλὴν ὼ παντοδαπὸν ταραχήν Ζγὸ 4. 171 511. δὰ ταραχὴν 
ὼ φμήμμσιν αἱματικήν. ενῷ. 460 86. ἀπεψία διὰ τὴν τα- 
ραχήν, ὕ γίνεται διὰ τὴν ποικιλίαν τὸ ,ὕϑατος παθ. 861 
412. μετὰ ταραχῆς προσφέρεσθαι σιτίον πκϑά. 926 "4... 
ταῖς γυναιξὶ μὴ γινομένης τῆς καθάρσεως ταραχὴν παρέχει 
Ζγδᾶθ. 115 "8, οἵ νόσοι συμβαίνουσιν 9. --- ταραχαὶ πολι- 
τικαὶ ἢ στάσεις πρὸς ἀλλήλυς Πε2. 1802 "22, οὗ Ζγα18. 
1324 388. --- καθίσταται ἡ ἢ ψυχὴ ἐκ τῆς φυσικῆς ταρα; ἧς 

ᾧῷηϑ. 241}18, 27, 2481, 26. Ὑἵνονται φανεραὶ (αἱ αἰσθή- 
σεις) καθισταμένης τῆς ,Ταραχὴς ενϑ. 461 38. ὁ φόβος, ἡ 
αἰσχύνη ἐστὶ λύπη τις ἢ ταραχή Ῥβῦ. 1383 521. 8. 1388 
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Ῥ14. 9. 1886}24. --- τὰ πράγματα ταῦτα ὑκ ὄντα ἀληθὴ 
παρέχει τὴν ταραχὴν αὐτοῖς Μμ9. 1086 32. ταῦτα πολλὴν 
ἔχει ταραχήν Πββ8. 1268 Ρ4. τὴν πολυμαθειαν πολλὰς τα- 
ραχὰς ποιεὶν 51. 1484 339. οπιΐδδο δυδίεοῖο πολλὴν ἔχει 
ταραχήν Πβ4. 1262 "27. 

ταραχώδης. αἱ μεταβολαὶ πάντων ταραχώδεις μβὅ. 861 
584. ὧρα ταραχωδὴς ἢ ἀνώμαλος πκς18. 941 082. πέψις 
ταραχώδης παιῦ. 861 36. ἀνωμαλία περὶ τὸ σῶμα ταρα- 
χωώδης πκζϑ. 948.512. --- λύπη ταραχώδης ὁ φθόνος Ῥβϑ. 

.1886}518 (οὔ ταραχή). --- ταραχωὸης ἡ κρίσις, ἡ σκέψις 
Πββ8. 1268}11. 82. 1387.240. 

ταριχεία. ταὐτὸ τῶτο δρῶσι περὶ τὰς ταριχείας μβϑ8. 89 
416. οἱ θύννοι εἰς ταριχείας φαῦλοι οἱ γέροντες Ζιθ80. 
6071 528. 

ταριχεύειν. ταριχεύοντες τις θύννυς θ186. 844 381. ταρι- 
χεύειν. δγὰ ἀλίζειν πκα δ. 921586. σώζεται ἄσηπτα τὰ 
τεταριχευμένα πκαῦ. 921 389. τῶν μυρρινῶν ταριχευομένων, 
μὴ τεταριχευμένων πκϑ1. 926 384. 88. 

ταριχηραὶ ὀσμαί, κεράμιον ταριχηρόν Ζιδ 8. ὅ84 "19,21. 
τάριχος. ἡ τῷ ταρίχη ὀδμή πκη. 950 815. 
ταρσὸς τῶ ποδός Ζιγ2. 512 51, 11. οἵ ΠΑΓΘΩθΘΓΡ ποὺ οὐ 

οχύγαϊί 1 18δ, 125. Π41 48. 

Τάρταρος, πηγὴ τῶν ὑδάτων μβ2. 856 1,18. οὗ Πλα- 
τῶν Ρ 598 Ρ22. ἀπειλῆς ἕνεκα τοῖς ἐν ταρτάρῳ (ΡΥΓΒΑρ) 
ΑδΙ11. 94.084. 

Ἰαρτησσὸς ποταμός μα18.85052. -- ᾧοίνικες ἐπὶ Ταρ- 
τησσὸν πλεύσαντες θ186. 844 5171. 
, ,ὔ ΄ “ , ᾿ “ τάσις. πάντα διαφέρει ταῖς πρότερον εἰρημέναις διαφοραῖς, 
τάσει, ἕλξει, θραύσει, σκληρότητι, μαλακότητι μδ13. 890 
Β7, τὸ νεῦρον (ἡ ἀορτή, ὁ στόμαχος 81) ἔχει τάσιν, τάσιν 
πολλήν. τοιαύτην Ζιγό. ὅ1516,581. α16. 495 "28. Ζμβθ. 
852.319. 8. 664516. 18. 65115. πεῖ4. 882 518. ἡ τάσις 

τῶν πόρων Ζγεῖ. 188 8. ὁ οἰσοφαγος, ἔχων νευρώδη τάσιν 
Ζμγϑ8. 664482. (τῶν μορίων) τὰ μὲν τάσιν ἔχειν δεῖ τὰ 
δὲ κάμψιν Ζμβι. 646}19. τὸ ἀσφαλὲς ὶ τὴν τάσιν (δεὶ 
εἶναι) ἐν τοῖς ὄπισθεν Ζμὸ 10. 690 18. πρὸς τὴν ἰσχὺν ὺ 
τὴν τάσιν χρησιμυίτερον ΖμΎΙΟ. 6712 "26. ἐν τῇ καταπόσει 
τὴ τάσει τὰ οἰσοφαάγυ γίνεται ἡ χάρις Ζμδ11. 691 81. 

τάττειν, δθῆθα Ἰοοδὶὶ, τὰ πνεύματα τῶτον τέτακται τὸν 
τρόπον μβδ. 864 55, 21. εἰς τὴν σφαῖραν τάξαι βἰπι μαϑ. 
840.588. 8. 840219. τέτακται τὰ αἰσθητήρια τὴ φύσει 
καλῶς" τὸ τῶν ὀσμῶν αἰσθητήριον ἐνίοις κατὰ τὴν γλῶτταν 
τεταγμένον βἷτα Ζμβι10. 6566 "27. δ6. 688.531. γ8.61129. 
--- ἰαθογθ, ἱπβεϊδαθγθ, ὕτω τάττει ὁ λόγος Ηγ1δ.1119}17. 
ἂθ ἰπδβυϊθαιβ ΡΒ] οἷβ οὐ Ἰαίθυβ δἰπι τὴν νομοθεσίαν τῷ 
σχολάζειν ἕνεκεν τάττειν Πη14. 1884 55. τοῖς ἐλευθέροις ἡ 
βελτίστη τροφὴ τέτακται Ζγβθ. 144}18. τὰ ὑπὸ τὸ νόμυ 
τεταγμένα Ἠε1δ. 118886. τὰ ταττόμενα νόμιμα Πη2. 
1825δ811. ταττειν τὰ περὶ τὰ τέκνα δὶτι Πβά. 1262 "6. 
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ἢ ἄτακτοι" εἰ τεταγμέναι αἱ ἀρχαί, ἢ ἐξ ἑαυτῶν ἐτάχθη- 
σαν ἢ ὑπὸ ἔξωθέν τινος αἰτίας ἢ 16. 1416 »44, 1417 22, 
τὸ τεταγμένον ἡ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἡμββ. 1201 58. τὸ τεταγ- 
μένον ὦ τὸ ὡρισμένον πολὺ μᾶλλον φαίνεται ἐν τοῖς ὠρανίοις 
ἢ περὶ ἡμᾶς Ζμαὶ. 641 "18. οἵ ΖγΎεΙ. 1718 "8. ἀκριβῶς ἡ 
περίοδος ὦ τέτακται ταῖς γυναιξίν Ζγβ4. 188 511. τὸ τε- 
ταγμένον, ορρ τὸ ἄτακτον Οα10. 280 38. αἱ 8. 440 "4. 
ψυχή, ἡἠρεμαίαις ἡ τεταγμέναις κινήσεσι χρωμένη αρβ. 
1261 Ρ27. χώρα τεταγμένη, χρόνοι τεταγμένοι ΤΙβ10. 881 
416. μβ2. 855528. τεταγμένως συμβαίνειν, γίγνεσθαι 
δῖ: μβ 8.858 32. Ῥα10. 1869 384. κῦ. 3971 318. πιθ 88. 

920}84. κΞ-12. 941 2488. --- ταττειν ἀ6 ποίίοπαπι ογάϊπο 
Ἰορίοο, εἰς ταὐτὸ τάττειν τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳ Ἠα9. 
1099 "7. τάττειν τὴν ἕξιν εἰς τὴν ἀκολυθᾶσαν δύναμιν τὸ 5. 
125 21. εἰς ταύτας τάξειεν ἄν τις τὴν ξενικὴν φιλίαν 
Ηθ14. 1161 Β1δ. οἵ ημβ8. 1207318. Πθ8. 1888 414. 5. 
1889.420.,}14. γα 4. 1216 382. Πλάτων τὴν σοφιστικὴν 
περὶ τὸ μὴ ὃν ἔταξεν Μεῶ. 1026 "15. ἡ βασιλεία τέτακται 
κατὰ τὴν ἀριστοκρατίαν ΠεΙ0. 1810 "82. ἡ καταὶ τὴν ὅλην 
ἀρετὴν τεταγμένη δικαιοσύνη Ἠεδ. 1180 19. τεταγμένν 
κατὰ τὸ εἶναι, δγπ λεγόμενον κατὰ τὸ εἶναι τεῖ. 181 581- 
88. τὰ ἑτερογενὴ ἡ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τεταγμένα ΚΒ. 1}16. 
-- τακτός. ἀπό τινος τακτῶ, ορρ ἀπὸ παντός τεῖ. 128 
5817. τακτὸν ἐπικεφάλαιον δῶναι 081848 382. κατα τινας 
χρόνυς τακτὺς ἢ τὺς αὐτὺς ἀεί Ζιθ1δ. 599 "ά. 

Ταυλαντίνων (οοπὶ οἃ Πὰϊ ρῥτὸ ᾿Ατλαντίνιυν) χωρα 9137. 
842014. --- Ταυλάντιοι ἐν Ἰλλυριοῖς θ22. 882 58. 

ταυρᾶν. αἱ βόες ταυρῶσιν (Υ] ταυριῶσιν) Ζιζ 18. δ12 581. 
Ταυρομένιον. περὶ Ταυρομένιον ἀκύεσθαι βροντὴ παραπλή- 

σιον ψήφον 591. 1574 5419. ᾿ 
ταῦρος, οἵ βῦς. --- μέγεθος Ζιι45. 680 321. κέρατα, ὀρύτ- 

τει Ζιδ11. 588 028. ι45. 680}6. ΖμΎ 1. 662 348. πιϑ80. 

894 28. ὁ Αἰσώπυ Μῶμος διαμέμφεται τὸν ταῦρον Ζμγ3. 
668 480. οἵ 780 155 Ηδϊπι. αἷμα Ζιγ19. 520 527, 521". 
Ζμβ4. 661 54 (εἶ Οτἶδεβ 1 645). φωνή Ζγεῖ. 180 88, 
181 09. Φ2. 807419. οἱ πρεσβύτεροι, ὁ νικῶν, μάχαι Ζιζ31. 
6158.516, 31. 18. 511 581, 672 516. ὁ ἐκτμηθείς ΖΙγ1.510 
58, Ζγα4. 111 08. πότε ἀπόλλυνται οἱ ταῦροι (τράγοι εἱ Ο), 
τὺς ταύρους αἱ βόες ἐχ ὑπομένυσι Ζιιϑ. 611 32 Αὐν, ε2. 
540 36. οἵ ζ18. 5712 Ῥ4, θυμώδης ᾧ ἐκστατικός, αὐθάδης, 
ἀνδρεῖος Ζμβά. 865152. φθ. 811514, 586. 2. 801 419. ἀρ- 
κτος λύκος κόραξ πολέμιοι Ζιι1. 609 1, ὅ. θδ. 594}11-1δ. 
ταῦροι ἱεροί (βύμυκοι) πκεῶ. 987 089, 988 "2. ταῦρος χρύ- 
σειος θ175. 8411. οἴ ϑυ 59, 86. ταῦρος ἴῃ γ᾽] (τράγος 
ΒΚ) Ζιζ19. 518 082. 

Ταῦρος ᾧὶ Ταυρόσια (τὰ 
238. 152112. 

ταυτοποιεῖν ἀλλήλοις Ηθ14. 1161 581. 
ταυτότης τὰ ἐναντιότης Μβ1. 995 021. ἡ ταυτότης ἑνότης τις 

Ῥωσια οἱ Βο86) ὄρη σϑ718 "18. 

1.1266 481. ε8. 1808 582. τάττειν ζημίαν, τίμημα, ἀξίαντο Μὸϑ. 1018 57. ἡὶ πρὸς ἐκεῖνα ταυτότης ΗΘθ14. 1161 81. 
Πὸ9. 1294538, 39. 18. 1297 338. 14. 1298}17. ε6.1806 

»9. ΗΙ!. 1164 322,59, 16. εἰσφέρειν τὸ τεταγμένον Πβ10. 
1212 314. τεταγμένα ἐλ)αάίμβανον οἱ παράσιτοι 510. 1561 
νΩ8. τάξασθαι τὴν ταφήν Πβ12. 1214389. ἀρχαὶ τεταγ- 

ἡ ταυτότης τῶν β αὶ τῶν θ. Αα28. 46 522. 
ταφή. ὅτω τάξασθαι τὴν ταφήν Πβ12. 1274 589. χωρίον 

ἀφωρισμένον εἰς ταφήν ρ8. 1424 3585. 
τάφος, ἀϊδὶ ἱερόν Ηδ 6. 1128 510. ὀβέλισκοι περὶ τὸν τάφον 

αἱ ἐπί τινι, ἐν σχήματι μείζονι, οἱ ὑπὸ τὴν τῆς βασι- εἰ Πη2. 1824}20. ἡ κάππαρις ἐπὶ τῶν τάφων πκ13. 934 "δ. 
εἴας ἡγεμονίαν ταττόμενοι, δύλως τάττειν πρὸς ὑπηρεσίας 

Πὸι4. 1298 328. 16. 1299 584. ε7. 1801 18. ζ8. 1822 
482.61. 1420521. υίνογβα τεταχθαι ἀϊουπίαν, αυδεουπαῦθ 
ΒοστηδῈ ουϊάδπι οἱ Ἰοσὶ ϑυδίθοία βαπί, δὲν τέτακται τῶν 

ἐπὶ τῷ τάφυ ᾿Ιόλεω (οὔ ᾿Ιόλεως ρΡ 848 Ρ6) 92. 1492 "23. 
χαῖρε δὶς ἡβήσας ἃ ὁὶς τάφυ ἀντιβολήσας, ᾿Ἡσίοδ᾽ 538. 
1568 588. --- τάφοι μέρος τιμῆς Ῥαδ. 1861 3586. 

τάφρος. ἐν ταῖς ὀχετείαις αἱ μέγισται τῶν τάφρων διαμέ- 

τοιώτων ἀκολυϑεῖν Ῥα10. 1869.326. φύσει ὅσων ἡ αἰτία ἐνδὺ νυσιν" αἱ τάφροι πρὶν ἢ τὴν ἰλὺν ἐξαιρεθῆναι Ζμγ5. 868 
αὐτοῖς ἡ τεταγμένη Ῥα10. 1869 "1. αἱ ἀρχαὶ ἥ τεταγμέναι 428, 8ὅ. 



τάχα 

τάχα. ἀμφισβητῶντες προστιθέασιν ἀ ἀὲ τὸ ἴσιωος ὸ τάχα Ῥβ18. 
1889 519, τάχα δὲ ὦ ἢ τὸ πυρὸς φύσις, εἰ ἔτυχε, τοις 
αὕτη τις ἐστίν: ἴσως γὰρ τὸ ὑποκείμενόν ἐστι καπνός 
Ζμβ2. 649.580. δβοὰ βδθρθ τάχα ποὴ ἔϑῃι ἀμδ  αηθῖβ. δβὲ, 
αυδῖλ ουπὶ τποάθβίϊα αὐδάδηι δἰβστηβηῦῖβ (οἵ ἴσως Ρ 847 
582), τουτὶ ᾧτ δ. 229 828 (βγη ἴσως 329). θ1. 352 310. 
Οβ18. 294512. μαϑ. 8417, 18. 849529. Ηαϑ. 1095 

580. 4. 1096 "85. 6. 10979524. 11.1100481, 1101527. 18. 

1102 86. θ2. 1165 11. ι7. 1167 826. 8. 1168 14. κ]10. 

1180}28. ΠΎΙ1. 1281 342. 15. 1286 84. ὃ 2. 1289 Ὀ18. 
τάχα ἂν ς ἱπὰ ἱπιροτῦ φτα 2. 811319. τάχα ὀὲ ἴσως 
πκβι4. 981281. λα!9. 959 380. 

τάχος διχῶς λέγεται ΜΙΙ. 1052 "29. ταχος ἢ βραδυτὴς ὁ ὑκ 
εἴδη κινήσεως δὲ διαφοραί: ᾧε4. 228 029. ταχος τῆς πυ- 
κνώσεως, τῆς ἐκχρίσεως, τῆς ξηρότητος μα12. 84811. Ύ1. 

8109. β5. 861 522. τῷ τάχει παραλλάττειν μα 4. 842 
488. θᾶττον τάχος τῇ μείζονος κύκλυ Οβϑ8. 289 588. τὸ 
τάχος ἕξει τὸ τὸ ἐλάττονος πρὸς τὸ τῷ μείζονος, ὡς τὸ 
μεῖζον σῶμα πρὸς τὸ ἔλαττον ΟὙΣ. 801 "11. --- τοῖς ἐλα- 

φοις τάχος (βοήθειαν καὶ ὴ φύσις) προστέθεικεν ΖμΎ2. 668 ."10. 30 
οἱ πένταθλοι πρὸς βίαν καὶ πρὸς τάχος ἅμα πεφύκασιν 
Ῥαδ. 186111. γαστρίμαβηα εἰς τάχος, ἀϊοι εἰς πλῆθος 
Ζμγ]4. 615 28. --- τὸ τάχη τὰ τῆς πληγῆς τὰ ἕτερα 
τοῖς ἑτέροις συνακολυθῶντα ακ 808 582. -- ὡς ταχος 1 4 

ταχέως: κατὰ βυθὰ υἷς ταχος χωρεῖ ὁ ναυτίλος 816. 26 

158127. 

1ο 

τέ 149 

1128 18; τῶν ζῴων τισὶ ταχυτῆτα σώματος πρὸς «δωτη- 
βίαν ἡ φύσις δέδωκεν ΖμΎ2. 668 52. --- διὰ ταχυτῆτα ὑκ 
ἀναμένυσι τὸν λόγον Ηγ.8. 1180 ΡΩ7, --- τὰς ταχυτῆτας 
ἐκ τῶν ἀποστάσεων ἔχειν τὲς τῶν συμφωνιῶν λόγυς Οβϑ. 
290 Ὁ21. 

ταχυτόκος, ΟΡΡ ὧν πολυχρόνιος ἡ κύησις πιϑ. 891 Ρ2δ. 
Ταῷ τῷ Αἰγυπτίων βασιλεῖ οβ1850.}88, 1858 520 ([οτὲ 

Ταχῷ, οὔ δοβὴ δὰ Ἀ], θάΐῇ ϑίθρῃ 1868). 
ταώς. ταῶνος Ζιζ 2. δ89 529. τῷ ταῷ Ζπι0. 110 528. οἱ 

ταῦ (ΥἹ ταιῶνες ταόνες) Ζιζϑ9. 564481. τοῖς ταῷς (Υ] ταοῖς 
ταῶσι) Ζπ10. ΤΊ0 46. ἄθθον Ζιζϑ. δ604525. [214.1521 "δ, 
τοίοσίυῦ ἰηίθν τὰ φθονερὰ ἢ φιλόκαλα. τὰ ποικίλα τῷ 
γένει, τὰ μὴ πτητικα Ζιαι. γ "24, γε. 185 528. χἕ. 
19911. Ζπῖο. 1106. ὀροπύγιον, ὑπηνέμια Ζπ10. 110 
46,28. Ζιζ 2. ὅ59 29. (ρᾶγο γϑσβ ΤΒβοπὶ αζαθ ϑβ6 δ]. 
Ρϑοὴὺ ΟἹ] 608. Ῥανο οτγίβίαϊυβ Καὶ 414. ΚαΖι 18, 75δ. δι. ΟΥ. 
1,62 Ζοοὶ ἀδθγ αν ἃ Βύμπι 821. 80 1839, 109. ΑΖι1109, 
105.) 

τέ πδαϊαποιίναπι. ΤαγῸ υϑυγρδίας δὰ δοπίυηροηὰδ βίηρυϊα νο- 
ΘΑΡαΪΑ, νοϊυῦ Ηθ8. 1158 510, 18; Β46ρ6 δὰ σοηϊπηρθηᾷαβ 
Θπυποϊαίίομοβ, σοὶ ΗΎ 4 1112 49. δ7. 1128 081. η14. 
1158 Ῥ7. 61. 1155δ811, 16, 80. 11.1164}1., 4,18. κῷ. 

11718}4, 1171484 4]. Ζ6]} Π|116. 1ΐ8 αδὶ Θαυμπηογϑηῦαν Ρ]ΌΓΑ 
ἀεοίποθρβ αγρυπιθηΐδ, τέ ἀϑυγρδῖαν ρογϊπὰθ ἔθ δἴχαθ ἔτσι, 
ἔτι δέ ΠΕῚ1. 1814 028, 86, 1815 834 (οΥ ἔτι 1814"19.,28, 
88, ἔπειτα "14). ἔτι τε ΑὙ24. 8518. ργδϑοῖριῃθ βθγίβδβ 
Θηυμηογαπαϊ οἰδυάίυγ ρὸῦ ὅλως τε ΜΑΊΙ. 981 "7. 8. 989 
826, 9. 99017, 992 018. β2. 997515. γ5. 1010 320, 580. 

ι4.10585.322. μ4. 1079 514. ΠῚ1. 1828 018. ΑὙ24. 85 

57, τζ18. 150815. (10. 17131. Γαῶ. 815 326. --- τέ οογ- 

τοϊδιϊνυπι. Τϑυϊὰ8 ᾿πίου 86 ὁρροπυπίυν τέ... τέ, νοϊαιὶ Ηβ2. 

ταχυβαμὼων φ6. 8187. 
ταχυγονία ἢ πολυγονία τῶν μυῶν Ζιζϑ71. 580 "27. 
ταχυδρομία πεϑ. 8817. 
ταχύνειν, Ἰηὺν φτβτ. 821514. 9. 828 "12. 80 
ταχύς, ορρ βραδύς, ἀοῦ ΦδΙ0. 218 "15. τὸ θᾶττον, θᾶττον 

κινεῖσθαι ἀοῦ 4ζ2.232."26. ὁ 14. 322 088. μχ!. 8486. 
ατϑ08 324, τῷ θᾶττον «φέρεσθαι αἰτίαι Φὸ 8. 215 520. ΟαΒ. 
217 429, νᾳ, θᾶττον τὸ τῷ μείζονος κύκλυ τάχος Οββ. 289 
584. τὸ ταχὺ ὀξὺν ποιεῖ τὸν ψόφον πια40. 08 582. 6.899 
4260.2]1. 901 "84. ι650. 922 0839. ταχεῖαν ποιεῖται τὴν με- 
ταβολήν, τὴν κίνησιν Ζμβιθ. 669"6. 18. 657 817. δ18. 
696}8. ἡ τῷ βλεφάρυ χρῆσις ταχεῖαν ἔχει τὴν ἐργασίαν 
Ζμβι8. 661 588. ταχεῖα γίνεται ἡ ἐπιθυμία Ζμγ14. θ610 
28. ταχεῖαν ποιεῖται τὴν αἴσθησιν Ζμβι. 658 "6. ὅσα τα- 

χείας ποιεῖται τὰς φαντασίας μαδ. 842 028. --- οἱ ταχεῖς 

ὼ εὐμαθεῖς πότερον μνήμονες ἥ ἀναμνηστικοί μνυν]1. 449 58, 

450 "8. --- διήγησις ταχεῖα. Ῥγ16. 1416 580. --- διὰ τα - 
χέων. τὰ γεγονότα ἄρτι, ἣ μέλλοντα διὰ ταχέων Ρβ8. 
1386}1. τὰ μὲν εὐθὺς τὰ δὲ διὰ ταχέων Ζιηῖ0. 587 829. 45 
οἴ 8. 688 528. ζ1. 668}21. --- ταχυ κάνογρ. πράττειν 
ταχύ, βυλεύεσθαι βραδέως Ηζ 10. 1143 "4, βυλεύεσθαι 
ταχύ, ΟΡΡ πολὺν χρόνον ΗζΙ0. 1142}}21. ταχὺ γίνεσθαι 
φίλως, διδόναι τιμαῖς ΗΘθ7. 1108 Δ. Πεβ. 1808 "18. ταχὺ 
μεταβάλλειν, γελᾶν Ζμβ2. 649."28. γ10. 678 54. -- ἐπεὶ 
θᾶττον ΠγΎ18. 1384 440. - ὅτε θᾶττον Ζιζ1. 568 »11. --- 
τήκεσθαι πολὺ ταχιον [2348. 1524 528. --- ταχέως ἀπόλ- 
λυσθαι, ἀφανίζεσθαι: Πὸ11. 12965171. μβ2. 8558518. -- 
ὁρίζεσθαι πολιτικῶς ἢ “Ταχέως (παχέως ἱπρογργθῦθβ οὐ 8. Βη) 

40 

60 

ΠΎ2. 1215 }25. --- ὁ ἀὴρ παθὼν ταχέως ("ἴοτίαβδο᾽ ἢ οἵ δ 
Τοτρισὶκ δὰ ἃ 1) αἰσθητὸς γίνεται Ψβ12. 424}18. 

ταχυτής τῆς πήξεως, τῆς μεταβολῆς μαι. 834881. β8. 
851 "84. ταχυτὴς θαυμαστὴ ὼ ὁμοία ἡΐψει «4. 842 δῦ. 
αὶ ὄψις ἡὶ τῷ ἐλάττονος ὑπερέχει, ἡ δὲ ταχυτὴς καὶ τὸ πλεί- 
ονος Οα11. 281 226. ἡ εὐθύτης. (τῇ ἐντέρω ποιεῖ) ταχυτῆτα 80 
ἐπιθυμίας Ζμγ14. 616 "26. ---- ὀξυφωνία ἢ ταχυτής Ηδ 8. 

1104.520. δ10. 1125 8. (11. 1172 422. κῦ. 1175 320. 7. 

1171 421. Πηδ. 1827 54, Ἰοπρθ ἐγϑαιθηϊίαϑ τέ... καί, υἱ 
ΟΡὰ8 ποῦ δὶ δχϑιρὶδ ,αἴεντθ. ἰηξθγάστα τέ... καί ϑὰγ- 
Ῥδηίασ, υδὶ βἰπαρίοχ καί Θχβρθοῦθβ, πειτήκονταί τε ὼ πέντε 
Μλβ. 1014511,18. μεταξὺ τῶν δεῦρό τ᾿ ἔσται ᾧ αὐτῶν 
ΜΑ9. 991 580. βι. 995 }11. 3. 9971 024, 239. οὔ Ηαλτγίυηρ 
Ῥατγθ 1 100 84. --- 8 ῥγδδραγαίϊνο τέ ἱπίθγάυμι δὰ 8]}188 
Ρατγίϊουϊαβ ὑγδηβίζαγ, σνϑ]ατὶ τέ... ἔτι Φη4. 248 519 - 22. 
τὸν . ἔτι δὲ ΖΙβ11. 808 517, 18. ΡαῚ. 18565521, 24, τε... 
ὁὲ ψβι1. 422 028, 25. μτ1.462}20,22. Μα2. 994}18 ΒΖ. 
ζι8. 1040 Ρ6 ΒΖ. 98. 1046 88, 8δ. Οα11. 281 38. Πα. 
123568.528,29. τε... ὁμοίως δὲ ν Παβ. 1286 528, 29. β9. 
1269 586, 88. --- τέ ἱπίοτάσπη οἱ σοοΆΡυ]ο δάάίιαν, αυοὰ 
αἰτίαιθ ΤΩΘΙΏ ΤΟ ΘΟ ΩΝ μετα υ τε τῶν εἰδῶν ὼ 

τῶν αἰσθητῶν Μκὶ. 1069 "6. αἴ τε γὰρ ἐσία: πρῶται τῶν 
ὄντων, ὰ εἰ πᾶσαι φθαρταί, πάντα φθαρτά ( 6 αἱ γὰρ 

ἐσίαι πρῶταί τε. «ὦ Μλ6. 1071 ὑ5, αἴ τ' οἰκήσεις μεμη- 
χάνηνται πρὸς τὸς ἴσς ὰ τὰς σωτηρίας τῶν τέκνων (ἰ 6 
αἱ οἰκήσεις πριν πρός τε τὸς βυς ὼ τὰς σ) Ζι11. 614 
081. φύσει τε (γὰρ) ἀρχικὸν πατὴρ υἱῶν ὺ πρόγονοι ἐκ- 
γόνων ὺ βατιλεὺς βασιλενομένων (1 6 φύσει γὰρ ἀρχικὸν 
πατήρ τε υἱῶν ᾧ...) Ηθ18. 1161 518. ἱπβοϊθηείου οἰΐδπι 
Ῥαγίίου!αθ τέ κοϊϊοιαιία φαίνεται δὲ τὰ μιγνύμενα πρότερόν 
τε ἐκ κεχωρισμένων συνιόντα ὺ δυνάμενα χωρίζεσθαι πάλιν 
( 6 συνιόντα τε ἐκ πρότερον κεχωρισμένων ἢ ὃ. χ. π.} 
Γαι. 327}28. ἀλλὰ μὴν ὐδὲ διαγωγήν τε (ΒΙκ᾽ οπι τε, 
8}1} οἱ γ6) παισὶν ἁρμόττει ὼ ταῖς ἄλλαις ἡλικίαις ἀποὸι- 

δόναι ταῖς τοιαύταις Πθὅ. 1339 529. οὔ η8. 1826 519. 411. 
1259.518. τέ οπὶ Ἰάο]ον οὐαὶ οοὐὰ ΗΝ μαΐῖ. 844 51. --- 
τὲ δή, βοαυθηὶθ ρατὶ καί ᾧαϑ8. 18654. Ζγα 21. 129 58. 



150 τέγγειν 

Πβό. 1268 "7, πο βϑαιθηΐθ δἰύθγο τρθηῦγο Ηθ8. 1156 
411 Ετιύζθομο, Ζ6}1. --- τὲ γάρ ἀρυὰ ΑΓ 886 }6 ἰΐὰ υϑὰγ- 
Ρδίυγ, αὖ ρατθϊουϊα τέ τηδῃϊἔθδίο ργβθρδγδύινδμ νἱπὶ μα θδὺ 
Θϑιθαὰθ βϑηυδίυγ καί, γοϊαϊ! Πα. 1255 328. 12. 1259 "]. 
β4. 1262 "7 4]. βοὰ δἱϊαυοῖ Ἰοοῖβ (ΚΒ. 9 "88 ΝΖ. Φαϑ.186 
519. μβ8. 8668 οοὐὰ ΗΙ,. Ζγα2!1. 129 "9. β71. 141 518. 
Ηθ138. 1161 818. 16. 1168 429. Πα. 1250 528. η14.1888 

412) οοῃϑορίϊα ρᾶτγίϊουϊαα τέ νἱ ργδθραγαίίνα τὲ γαρ ἰάοια 

ἴογθ βισαίΐβοαγα ΔῈ ἢ γάρ νοὶ γάρ οοπίοπάυπν ΕτίίΖβομα δὰ 

Ηθ18. 1161318, ΚΙοῖξ δὰ Πδναγ ρ 7152; ρ]ογίβαμθ Ἰοοΐβ, 
Ιἰοθὲ ποῦ βϑαυδίας ϑπαποίθῖσ ΔῸ ᾿ρ88 ρδτίϊουϊδ καί ὅχοσβα, 

Βογνασὶ ἰϑδιῃθῃ ἱπὶ ρτδϑραγαιίνδιη ραγίίου δα τέ ἀθπιοηβίγαῦ 

Ἑχοκοη 1 17844; 864 τοϊϊπαααπίαν οογία Ἰοοὶ αὐἱάδπι, ἰῃ 

φαΐδι8 οοπίαποιῖβ Ραγίοα]}}8 τε γάρ πο δἰΐδιη δρρδγϑῦ νὶπὶ 
ἴμθ8βθ, αύδαι δἰ πιρ ἰοὶ γάρ νδὶ ᾧ γαρ, νϑὶυῦ ψα2. 40ὅ 
29, Πη14. 1333851. ζ4.1318}82. ΑὙϑ. 7541. ΖΜΎΙ. 

661928. οΥ ΒΖ Ζι8 7 ὅδ ἄγη 1867 ρ 672-682. . 

τέγγειν. γενομένη τοιαύτη (ἡ σὰρξ) τέγγει τὶς ἱδρῶτας 
πβ82. 869 "26. --- τέγγεσθαι, ἀϊθὺ τήκεσθαι μὸ 9. 885 "28. 
ΕΣ. τεγκτόν, ἀϊδὲ τηκτόν μὸϑ. 885"18. περὶ τῇ τεγκτῶ 
μδ8. 885518. 9. 886 "188-26. 

Τεγέα ποϑά. 1460 582. εἰς Τεγέαν (ϑιαουϊὰ ἔν 165 Βρ1) 
ῬαΊ. 1365 521. ἐκ Τεγέης ᾿Αγαπήνωρ [δ96. 1576 "5. --- 

Τεγεατῶν πολιτεία ἢ 549. ὅ50. οἱ λακωνίζοντες τῶν Τε- 
γεατῶν ἢ δῦ0. 1569511, 1ὅ, ὅ. 

τείνειν. ἴταμα, τῆς τριχὸς ἰσχυρῶς μὲν ὁμοίως δὲ παντη τει- 
νομένης Οβ18. 295 082. χορδὴ τεταμένη νευρίνη Ζγεῖ. 181 
517. -- αὐχένα ἔχει (τὰ ὄρνεα) τεταμένον τῇ φύσει ἀμδ12. 

892}20. περὶ τὸν διὼ παντὸς τεταμένον πόλον (Ρ]αὺ Τίπι 
408) Οβ!8. 298 081. δι αἰθέρος ἠνεκέως τέταται" πύμα- 

τον κατὰ σῶμα τέτανται (ἔπιρ 489, 844) Ρα18. 1818 

511. ανΊ. 418010. διὰ τῷ μέσυ τείνεται φλέψ Ζιγϑ. 518 
ν8. οἱ ὀμφαλοὶ τείνονται πιά6. 896"16. ἀπὸ τῇ ὀμφαλ 

τέταται φλὲψ πρὸς τὸν ὑμένα Ζιζ8. 561 "56, φλὲψ τετα- 
ἡ ἕκ τινος, διά τινος Ζιγϑ. 518 "88. α11. 496 "14. οἱ 

ἀπὸ τῶν νεφρῶν τεταμένοι πόροι Ζια11. 491 519 (οἵ καυλὸς 

ἡ ἐπὶ τὴν ἐρήθραν τείνων 520). σωφροσύνης (ἐστὶ) τὸ τετά- 

σθαι περὶ τὸν βίον ὁμοίως ἔν τε μικροῖς ὶ μεγάλοις αρά. 

1250 "10. --- ἰηὐν, φλέβες (πόροι, στόμαχοι 41) τείνυσιν ἐκ 

τῆς καρδίας, εἰς τὸ στόμα, ἐπὶ τὴν ἀρήθραν, ὁτὲ τῆς κοιλίας, 

ὑπὸ τὸς μαστιίς, παρὰ τὴν ῥάχιν βἰπι Ζια11. 492 320. 16. 

49580. 17. 491"15. 20. β11. 50115. γ2. 511}82, 512 
410, 12, 18, 16, 27, 82. 8. 518 328,26. ζ8. 661 428 4]. 
πότερον ἀσκεὶν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα 
πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά 1102. 1837.541. οἔ ὅ. 1339 222, 
πρὸς ἀλήθειαν τείνει ταῦτα Ραῖ. 1865 }1δ. αἱ διαφοραὶ τῆς 
καρδίας τείνυσί πὴ αὶ πρὸς τὰ ἤθη Ζμγά. 667 .512. τείνειν 
εἰς ταὐτό Ἠζ12. 1148 526. περὶ τῶν εἰς τὸ τέλος τεινόντων 

ηεβ10. 122611. -- τατός. ὑμένων γένος ἕτερον. ὅτε 
σχιστὸν ὦτε τατόν (Υ] τιλτόν, 851 169. 11 827) ΖΙγ1 8. 50 
519 .ν32. 

τειχίον. ἔνια τῶν κολεοπτέρων ἐκ πηλῶ τρώγλας ποιῶνται 
μικρὰς ἢ πρὸς τάφοις ἢ τειχίοις Ζιε30. δ58 51, δ52 "28. 
οἱ ἐν τοῖς τειχίοις ἀναπαυόμενοι πε29. 888 "89. 
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τεκνοποιητική 

(ἰχθῦς) ἀθρήως ὄντας, ἐκ τοσύτυ τόπυν τεκμαιρόμενοι κα- 
θιᾶσι τὰ δίκτυα, ὅπως μὴ ἀφίκηται ὁ ψόφος Ζιδ8. 588 
18. 

, Ν , ΠῚ Α ᾿" ᾿ , - 
τεχμαρ ] πέρας ταυτὸν κατὰ Τὴν ἀρχαιαν γλῶτταν Ῥαϑ. 

1857 09. 
ἡ φ ψ, τεκμήριον. τέτταρα ἐστιν, ἐξ ὧν τὰ ἐνθυμήματα, εἰκός, 

παράδειγμα, τεκμήριον, σημεῖον Ῥβ25. 140214-140816. 
α8. 1859 47. τὰ ι΄ ἀναγκαίν ᾧ ὄντος ὁιὰ τεκμηριν Ῥβ25. 
140219. αἢ. 1835δ7154,7. τεκμήριον τὸ εἰδέναι ποιῶν Αβϑ37, 
102 ΝΖ. τὰ τεκμήρια ἢ τεκμηριώδη ἐνθυμήματα κατὰ 
τὸ ἀσυλλόγιστον ἐκ ἔσται λῦσαι Ῥβ 25. 1403 410. τοῖς 
αὐτοῖς τεκμηρίοις ὼ ταῖς αὐταῖς ἀνάγκαις Οα8. 2111]. 
(αἸΐεον τεκμήριον ἀοῖ, τεκμήριά ἐστιν, ὅσα ἂν ἐναντίως ἧ 
πεπραγμένα τῷ περὶ ὃ ὁ λόγος ᾧ ὅσα ὁ λόγος αὐτὸς ἑαυτῷ 
ἐναντιῶται ρ10. 1480514, ϑρεὶ ρΡ101. ἀϊδβὶ παράδειγμα, 
ἐνθύμημα ρ1ὅ. 1481 521, 29, ϑρρὶ Ρ 1671.) --- οἷς ἄν χρή- 
σαιτό τις τεκμηρίοις ζγα11. 12118. μέγιστον τύτων τεκ- 

, , ͵ὕ ν 

μήριον τεθεωρήκαμεν Ζγα 18. 128 019. τεκμήρια τὰ συμ- 
βαίνοντα τοῖς εἰρημένοις Ζγὸ 2. 166 28. ποιῶντες τεκμήριον, 
ὅτι Οβ18. 294 51. τεκμήριον τῇ φέρεσθαι τὸ κτλι βὶπι Οαϑ, 
2171 321. Ζγα18. 125528. ταῦτα τεκμύριον ἱκανόν"... γάρ 
μαϊά. 852 024. τεκμήριον τῷ εἶναι"... γαρ μβϑ8. 85911. 

,ὔ ΝῚ ΄ ,ὔ Ἵ 
τύτα δὲ τεκμήριον... γάρ Ζγβ 8. 144511. τεκμήριον 
δέ" ος. γάρ Πη16. 1885 516. οἵἩ σημεῖον Ρ 611 09, μαρ- 
τύριον Ρ446500. 

τεκμηριωδη ἐνθυμήματα, εοπὶ τεκμήρια (ν ἢ ν) Ρβ 25. 
1408511. 

, ᾿ ν ἢ “ιν 2 , 
τεχνογονια. προς τὰς τεέκνογονιας Ἠοὴ εὐχαιβρὼως ἔχυσιν Ζιηϊ. 

582 528. 
. , , “ - . , 

80 τέκνον. 1. Βοιηϊηιῃι. τέκνα προσεοικότα τοῖς γονεῦσι Ὦ τὰ 

4 

45 

ἐπίκτητα Ζγα11. 121 088. τέκνον ἕως ἂν ἢ πηλίκον, ὥσπερ 
μέρος αὐτῷ Ἠε10. 1184}10. καθάπερ ἀποικισθὲν τέκνον 
ἀπὸ πατρός Ζγβά. 140 57. οἱ γονεῖς στέργυσι τα τέκνα ες 
ἑαυτῶν τι ὄντα Ηθ14. 1161}19-80, 1162 54-8. οἱ βασιλεῖς 
(τῶν μελιττῶν) τὰς κηφῆνας κολαζυσιν ὡς τέκνα Ζγ10. 
160 20. σύνδεσμος τὰ τέκνα ὁοκεῖ εἶναι Ηθ14. 1162 427. 
οἱ πατέρες φιλῶσι τὰ τέκνα μᾶλλον ἢ φιλῶνται ᾧ αἱ μη- 
τέρες τῶν πατέρων ἡεηδ. 1341 "5. ἡ περὶ ταὶ τέκνα σπυδή 
ηεη8. 1241 58, τὰ τέκνα μέρη οἰκίας ΠΠα8. 1253 "7. ἄρχειν 
τῶν τέκνων βασιλικῶς Πα19. 1259 "89. τάττειν τὸ πλῆθος 
τῶν τέκνων Πβ1. 126610. --- κοινωνεῖν τέκνων κα; γυναι- 
κῶν (Ρ]40) ΠῚ. 1261 44. 7. 1266 584. ---- 2. δηϊπιδ ΐαπι, 
αἴσθησις ἐπιμελητικὴ τῶν τέκνων ΖγΎ2. 158 38. φοβεῖσθαι 
περὶ τῶν τέκνων" τὼ δὲ (ζῷα) περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖται 
τῶν τέχνων" ἡ ἐκτροφὴ τῶν τέκνων Ζιζ 11. 566 426. 18. 
518.380. θ1. 688.588. ε8. 542.381. τὰ τελεωτερα καὶ θερ- 
μότερα τῶν ζῴων τέλειον ἀποδίδωσι τὸ τέκνον κατὰ τὸ 
ποιόν" (γάλα) ὅσον τοῖς τέκνοις ἱκανόν ΖΎβΙ. 188 Ρ2. Ζιγ20. 
822 482. --- ὁ ὁασύπος τὰ μὲν τῶν κυημάτων ἀτελῆ πολ- 
λάκις ἔχει, τὰ δὲ προΐεται τετελειωμένα τῶν τέκνων Ζγ}8. 
1τ1ά ῬΑ, δελφίνων, θηλάζεται ὑπὸ τῶν τέκνων παρακολυ- 
θάντων, τὴν αὔξησιν ποιῶνται ταχεῖαν Ζιβ18. 504 "85. ζ12. 
506 "17, 18. φωκαινῶν, ὑῶν Ζιζ!12. 566.17. 18. 578 Μ. 
φαττῶν, τρυγόνων, περιστερῶν" ὅσα μὲ δαψιλῆ τροφὴν 
συνεκτίκτει τοῖς τέκνοις Ζγδθ. 1714}80. σελαχῶν, σκορπίων, 
ἀραχνῶν Ζιζ11. 866 326. ε26. δ86 52ὅ. 

τεκνοποιεῖσθαι. συμβαίνει πολλοῖς ἢ πολλαῖς γυναιξὶ ᾧ 

1218321, 26. τὸ ξύλινον τεῖχος Ῥα1ὅ. 1810 52. ἀνδράσι μετ᾽ ἀλλήλων μὲν συνεζευγμένοις μὴ δύνασθαι 

τεκμαίρεσθαί τινι Οβ14. 298512. τεκμαίρεσθαί τινι περί τεκνοποιεῖσθαι. διαζευχθεῖσι δέ Ζιηῦ. 585 "10. 

τινος Φ1. 805 510. τεκμαίρεσθαι β0ᾳ ἱπῇ ρ10. 1480 217. 80 τεκνοποιητική (τεκνοποιική οἱ ὈὨϊπὰ ΘέΘΡΆ {8 68), οοπὶ δεσπο- 

τεκμαίρεσθαι αΌ80], ὅταν κατανοήσωσιν ἕν τινι τόπῳ πολλὲς τική, γαμική Πα8. 1258 "10. 

τειχοποιοί Πζβ8. 1821 "26. δὲ 

τεῖχος. ὅτι δεῖ τὴν πόλιν τείχη ἔχειν Πη11. 1880 082 -1881 
418. περιβαλεῖν τεῖχος, αὶ τοῖς τείχεσι μία ἡὶ πόλις Πγϑ8. 



τεκνοποιία 

τεκνοποιία κοινότερον τοῖς ζῴας ΗΡ14. 1162 419. ἕν μέρος 

τὴς ζωὺς (τοῖς ζῴοις) αἱ περὶ τὴν τεκνοποιίαν πράξεις 2 Ζιθι. 
589 58. Οἱ, τῶν μελιττῶν βασιλεῖς) μέγεθος ἔχασιν. ὥσπερ 
ἐπὶ τεκνοποιίαν συστάντος τὸ σωματος αὐτῶν͵ ΖΎγΎΥγ10.160 

Ῥ10. οἱ ἀἄνθριυποι ὁ μόνον τῆς τεκνοποιίας χάριν σωνοικῦσι δ 
ΗΘθ14. 1162521. οαϑ. 1848}15. ϑὸὲν ἡλιθιώτερον τεκνοποιίας 
Ῥβωι. 1896 "10. ποίως αὶ πότε δεῖ ποιεῖσθαι τὴν τεκνοποιίαν 
Πη16. πρὸς τὴν παῦλαν τῆς τεκνοποιίας συγκαταβαίνειν 

εὐκαίρως Πη16. 1885 481. ἀφεῖναι τὴν τεκνοποιίαν ἀόριστον, 
νόμοι περὶ τεκνοποιίαν Πβ6. 1265 540,}7, 10. 9. 1270 540. 10 

τεκνοτροφεῖν. φέρει ὕδωρ μέλιττα, ὅταν τεκνοτροφῇ Ζιι40. 
625 020. 

τεκνοτροφία. χαλεπωτέρα ἡ θήλεια (περιστερὰ) περὶ τὴν 
τεχνοτροφίαν τῇ ἄρρενος Ζιζ4. 562 028. 

τεκνᾶν. δοῦ, ἀρχὴ τοῖς ἄρρεσι τὰ τεκνῶν Ζιηδ. 588 3584. πιοὰ, 16 
ἀρχὴ ταῖς γυναιξὶ τῷ τεκνῶσθαι Ζιηδ. 585 584, “81 842. 
ἀθ φοπίπποίο αἰτοαιθ Ρϑγοηΐα υϑἰὐδλαμη δοίνατη, τέκνα 

ἐοικότο, τοῖς τεκνώσασι βῖαμΒ Ζγδϑ. ΤΟ] 3487. αἱ. ΤΙ 10. 
18. 134.48, 86 υδβυγραίαγ οἰΐδπν τιϑάϊαπι, ἐὰν ἀμφότεροι 
μὴ δύνοινται τεκνᾶσθαι Ζικά. 686 "8. --- πιρίδρβ, ὅτε γὰρ 30 
ὅμοιον ὑφ᾽ ὁμοίων προσήκειν τεκνωθῆναι μᾶλλον ἢ ἢ τεκνῶσαι 
ξ8. 97115171. ἢ τὸ μὴ ὃν τεκνῆσθαι καὶ τὸ ἐν φθείρεσθαι 
Ἐι.914522. 

τέκνωσις. αἱ (τῶν ζῳων) πράξεις ἅπασαι περί τε τὰς ἐχείας 
ὼ τὰς τεκνώσεις εἰσίν Ζιθ12. 596921, μόρια πρὸς τὴν τ τέ- “5 

κνωσιν ὼ τὸν συνδυασμόν Ζγαϑ. 110 425. ὀέονται θεραπείας 

ὡς ἐμποδιζόντων πρὸς τὴν τέκνωσιν ΖικΊ. 684 4835. εἰς τὴν 

τέκνωσιν καταναλίσκεται ἡ τροφή ΖΥγ1. 149 080. οἱ (τῶν 

μελιττῶν) βασιλεῖς ὥσπερ πεποιημένοι ἐπὶ τέκνωσιν ΖΎΥΙΟ. 

160}8. ὁ κόκκυξ φρόνιμον ποιεῖται τὴν τέκνωσιν Ζιι29. 30 
618 3426. 

τεκταίνεσθαι, τιθὰ. οἱ τεκταινόμενοι, ἀϊθὲ οἱ πλάττοντες 
ΖΎα22. 180. 580. 

τεκτονικός. καὶ τεκτονική Ζμα22. 180}14, β7. 652 "14. εἴ 
τις φαίη τὴν τεκτονικὴν εἰς αὐλεὶς ἐνδύεσθαι ψαϑ8. 401 ΒΩ. 55 
τὸ τεκτονικὸν πνϑ. 48 385. 

τέκτων Πβ2. 1261 586. γ9.1280 Β20. Ηαθ. 1097 "28. ὁ 
τέκτων πὼς ἐπιζητεῖ τὴν ὀρθήν Ηα. 1098 529. τέκτονος 

βέλτιον κυβερνήτης κρινεῖ πηδάλιον ΠΎ.Ὶ1. 1282 522. ὁ τέ- 
κτων, ἰδὲ ἡ ὕλη. τὸ ὄργανον, τὸ ἔργον Ζγα18. 128 080. 40 
41. 129518. 22. 1806. β6. 148 526. Ζμβῖ. 652514. αἹ. 
641 86. 

Τελάμων Ῥγ1ὅ.141658. --- Τελαμωνιάδης (Βοὰ Δ 542) 
Ρβ9.1381584. --- Τελαμώνιος Αἴας [ 596. 1575 "10. 

τελέθυσι (Επιρ 829) Ζγαι8. 128 825. Ξ“ 

τελεῖν. τελειομένοιο χρόνοιο (ΒΡ 118) Μβ4. 1000 515. ἐκ 
τῷ γιγνομένα τὸ γεγονὸς ἢ ἐκ τῷ ἐπιτελυμένα τὸ τετελε- 

σμένον Μα2. 394 426. ὑπὸ τῆς τὸ πυρὸς θερμότητος. ὅταν 

τελεσθῆ, ὀπτὸν γίνεται μὸ 8. 861 528. ἐν τοῖς ἔτεσι τοῖς δὶς 

ἑπτὰ τετελετμένοις Ζιη1. 581 514. -- αἱ κόραι θυσίαν τινοὶ 50 

τελῦσαι ἢ 448. 1580 046. --- τελεῖν τὸ θητικόν, τὰ τέλη 
ξ 380. 1581.520. 8715. 1540 "21. 

τελειογονία. ἄγονον εἰς τελειογονίαν" ὅλως προτερεὶ τὴς τε- 
λειογονίας διὰ τὴν ἀδυναμίαν τῷ ἐκτρέφειν ΖγΎβ8. 1487. 
δ. 71484. 55 

τελειογόνος. ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ πολι) μονοτόκον ἢ τελειο- 
“γόνον, ορρ ζῷα πολυτόκα αὶ αὶ τελειογόνα Ζγὸ 4. 1710 488, 
Β1. οὗ τελεόγονος. 

τέλειος οἱ τέλεος. τέλειον ποσαχῶς Μδ16. ὅ ὅταν κατὰ τὸ 
εἶδος τὴς οἰκείας ἀρετὴς μηθὲν ἐλλείπη μόριον τῷ καταὶ 60 
φύσιν μεγέθως Μδ16. 1021 521. ι4. 1055511, 12. ΦΘ. 

τέλειος δὶ 

2079. η8.246.514,}28. Οβά. 386 "19. βγη ὅλος, ὅλον καὶ 
τέλειον ἢ τὸ αὐτὸ πάμπαν ἢ σύνεγγυς τὴν φύσιν ἐστίν. 
Φγο. 2071 418, 3. ε4. 228 818. ποῖ. 1450 "24. 28. 1489 

8419. Βγὴ τοὶ πάντα ὶ τὸ πᾶν ὼ τὸ τέλειον ὁ κατὰ τὴν. 
ἰδέαν διαφέρωσιν ἀλλήλων ΟαἹΙ. 268 421. ορρ ἀτελής Αα1. 
24.518 (εἶ συλλογισμὲς τέλειος). ΦΎΙ. 201 46. κϑ. 1065. 
512. Οβι. 284.47. Πα 12. 1259}8. ηεη 3. 1281 480. ΟΡ 
πήρωμα ψβ4. 4156421. γ9. 482}28. τέλεια ἢ ὅλα. ὉΡΡ 
κολοβα 108. 1495 "8. --- συλλογισμὸς τέλειος, ορρ ἀτε- 
λής ΑαἹ. 34 518. 4. 26 084, 26 420, 28, ἀεῇ Αα!. 34 "22. 
4.26 080. ἅ, 217 416. τέλειος συλλογισμὸς ὕχ ἔστιν ἐν τῷ 
δευτέρῳ σχήματι Ααϑ. 21 81. ἐναντίωσις. διαφορά, στέ- 
βησις τελεία Μι4. 1055 416, 8ὅ. 5. 1050 414. 8. 1068 81ὅ. 

ἁπλῆ ὼ τελεία γένεσις, ἀϊδὶ ἀλλοίωσις Τα. 817 411, 22. 

ἐνέργεια τελεία κά. 111416. ἐνέργεια ὼ χρῆσις ἀρετῆς 

τελεία Ἰ1η18. 1882 59. ὀδεμία ἐνέργεια τέλειος ἐμποδιζο- 
μένη Ἠη14. 1158 "16. τελεία ἀ ἀρετή, δικαιοσύνη, φιλία Ηε8. 
1129 026, 81 (τελεία τῆς ἀρετῆς χρῆσις οοπὶ Ὑτά]θρ). 
ἡμαϑ4. 1198 "10. β8. 1200.58. ΕἸ 121058. Πα18. 1260 

511. γ4. 1276 082. ἀρετὴ ἀρίστη ὦ τελειοτάτη Ηαθ. 1098 
417. πέπανσις τελεία μὸ 8. 380518. τέλειος πόλις Πα2. 
1252 028. τέλειον μέγεθος Φε2. 226481. μέγεθος τέλεον 
(ὉἹ τέλειον) Ζιζ12. 8660 019. τέλειος ἀνήρ Πα] 2. 1259 "8 
(οπὶ Ἐγὼ πρεσβύτερος). 18. 1260382. ἡμαά4. 118ὅ 38, 
μόσχοι τῶν τελείων βαρύτερεν φθέγγονται Ζιε! 4. 545 820. 
τέλειος χρόνος, μῆκος βίν τέλειον, βίος τέλειος, ζωιὴ τελεία 
ΗΔ11. 1101518, κι 1177 26. ἡμα4. 1186 45. ηεβ1. 
1219.586. ζῷα τέλεια ἡ ἔναιμα Ζμὸδ. 682 484. 6. 682 
581. β10. 6565}29. οἵ ζῷον 811}18. τὰ τελεώτερα τῶν 
ζῴων. τέλειον ἀποδίδωσι τὸ τέκνον Ζ2γβι. 1380], οἴ52. δι. 
163 }21. ὅσα ἄποδα ἐστι τέλεα ὄντα Ζιαᾳ. 489 381. κυή- 

ματα τέλεια Ζιαδ. 489 "7. -- αὐλοί τέλειοι ακϑ04 41 1. -- 

ἐπεὶ πλείω φαίνεται τὰ τέλη, δῆλον ὡς ἐκ ἔστι πάντα 
τέλεια" ἁπλῶς τέλειον τὸ καθ᾽ αὐτὸ αἱρετὸν ἀεὶ δ μηδέποτε 
δι’ ἄλλο Ηα5. 1091.528, 88. τὸ τέλειον ὠγαθὸν αὔταρκες, 
οἵ ζωὴ τελεία ὶ αὐτάρκης Ἠαδ. 1097}}8, 20. κϑ. 1114 
418. ἡμαῶ, 1184.38. Πγ9..1280 084,128151. τέλειον τέ- 
λος Μα2. 1184 318, 17. ὁ σπηδαῖος τέλειος ηεη2. 1287 .580. 
αἱ τέχναι ὼ αἱ ἐπιστῆμαι αἱ μὴ κατὰ μόριον γιγνόμεναι 
ἀλλὰ περὶ Ὑ γένος ἕν τι τέλειαι ὃ ὅσαι Πὸ:. 1288 δι1, --- ὁ 
κύκλος γραμμὴ μία μάλιστα, ὅτι ὅλη ὼ τέλειος Μδ6. 
1016917. Φθ8. 264 928. --- ἡ τραγῳδία τελείας ἢ, ὅλης 
πράξεως μίμησις ποθ. 1449 525. 7. 1460 "24, 28.1459 

419. --- πρότερον ἡ φύσει ᾧ λόγῳ ἢ χρόνῳ τὸ τέλειον τῷ 
ἀτελῶς ᾧθ9. 265 528. Οβά. 285 "22. Μνδ. 1092 518 (Α]1ο- 
ταπι βθηΐθηςία οοηίγατγία 418). --- τελειότε ρος, τελειότα- 
τος Ηαδ. 1097580. Μνδ. 1092.518. τελειοτάτη ἐνέργεια 
Ηκά. 1114}20- 22. -- μεῖζον αὶ τελεώτερον ΗαῚ1. 1094 "8. 
-- τελείως σποδαῖος ἡμα 84. 1198 09. τελείως εἰς τὴν 

ἐναντίαν ἕξιν ἀποκαθίστησιν ΚΙ10.18529. ἡ τελείως ( 6 οὕ) 
πιλχί π16) φασὶ τῶτο γίγνεσθαι θ150. 845 Ρ10. --- τελέως 
μετέχειν τινος, ΟΡΡ ἀτελῶς πως ΠΎΙ. 1275512. ἀκρατὴς 

τελέως, βγη ἁπλῶς ἡμβθ. 1202}9. σπυδαῖος τελέως ηεηῶ. 
193817. τελέως μεταβάλλειν ΚΙΟ. 18.326. χβθ. 7979. 
ἐξαιρεῖται τελέως τὸ ὑγρόν ΤΙβΒ. 88552. τελέως ἕξομεν 
τὴν μέθοδον ταϑ. 101 "5. --- (βδπιϊπίπαπι Ρ] Θταπιαμο Ἰϑσί ταν 
τελεία, αἸϊχαοῦϊε8 τέλειος. διαφορὼ τέλειος Μιά. 1065 5168. 
πόλις τέλειος Πα2. 1252 028. ἐνέργεια τέλειος Ηη14. 1158 
516. χίνησις τέλειος ῷεά. 228"12, γραμμὴ τέλειο: ΜΒ. 
1016517. Φθ8. 264 Ρ28, δἀϊδοξίναπι Ρ]θτυμηαια βογὶ δἰ ταν 
ΡΟΡ ἀϊρμιμοηρυπι εἰ τέλειος, 86 αχαοῦϊεβ τέλεος Ἰορίζαν, 



152 τελειότης 

τελέα ἀρετή Πα18. 1260 517. ἡ εὐδαιμονία τέλεον (πλέον 
οοἀά), ζωὴ τελέα (β6ὰ τελεία ΜῈ) ηεβ1. 1219.386. μέγε- 
θος τέλεον Ζιζ 12. 566 19. ζῷα τέλεα Ζια 4. 489 "81. 
τελευΐτερον (βεὰ τελειότερον Ηε Κυ ΜΡ) Ηα!. 1094 "8. τε- 
λεώτερα ζῷα ΖγΎβι1. 188 51 (β6ἃ τελειότερον 188 52). ζῷα 
τελεωτατα (Υ] τελειότατα) Ζγδ1. 168 021. τελεωώτατος 
φ6. 818 088. δάνοτγθ!! ἔογπιβ τελέως Ἰοοίβ ϑαρτα δά: δἰἰ8 
δἰῃθ Υ] δχμὶθϑίαν.) 

τελειότης μεγέθυς ᾧ ἀτέλεια Φθ1. 2681 388. ἡ τῷ μεγέθες 
τελειότης ΦΎΘ. 201 521. 

τελειοτοκεῖν. μόνον πολυτόκον ὃν ἡ ὃς τελειοτοκεῖ Ζγὸ 8. 

114}11. 
τελειῶν οἱ τελεῶν. 1. ὕταῃβ. τελεοῖ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή 

Ἧκ4. 1114}238, 24,81, 1115415,17. ὃ τελειώσει τὸ εἶδος" 

τελειωθήσεται τὸ εἶδος Ηκϑ8. 11145316,18. τὰ ἕτερα τῷ 

εἴδει ὑφ᾽ ἑτέρων τελεῶσθαι Ηκὅ. 1115 528, 26. αἱ ἡδοναὶ 
συμβαίνυσι τελευμένων (Υ1 τελειυνμένων) Ἠη15.1154"1. 
ὅπως ἡ περὶ τἀνθρωπινα φιλοσοφία τελειωθὴ Ηκ10. 1181 
515. --- οἱ ἀτελεῖς συλλογισμοὶ τελειῶνται ᾿προσλαμβανο- 
μένων τινῶν, τελειῶνται διὰ τὸ πρυΐτυ σχήματος, διὰ τῶν 30 
ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι καθόλυ συλλογισμῶν εἰπι Ααθ. 29 
416, 80 (γη ἐπιτελεῖν "6, 20). 1. 39.380,}8. 18. 86 585. 
19. 3932. 22. 4096, 1δ. 28. 40}18. δεικτικῶς τελειῶσθαι 
ΑαΊ. 29 383. συλλογιστικῶς τελειώσας τὴν ἐρώτησιν τιδ. 
1611. --- τετελείωταί τε ὦ γέγονεν μὸῶ. 819 "20. ἡ 3 
φορὰ ἤδη τετελειωμένων κίνησίς ἐστιν Φθ1. 260 "88. τὰ ὠὰ 

τελειῶται (τελεῦται) ἔξω, ἐντός" τελευνθέντος (τελειωθέντος) 
τὸ δ βἴιι Ζγα 18. 1208. Ὑ1. 149 527, 1760 27. 2. 752 

Δ29.510. 7. 151329. Ζιζ 2. 560}20. κύημα (ἔμβρυον) 
τελεώμενον, τελεωθέν Ζιαδ. 489 "12. Ζγβά. 140527. 1.146 80 
41, δ8. 1168.431. συμβαίνει τελειῶσθαι τὰς γενέσεις Ζμβ!1. 

846}10. καὶ δύναται τελεῶν ἐν αὐτῇ ἡ ὄρνις (τὸ ζῷον) 

Ζγγ2. 102 581. τὴν αὔξησιν λαμβάνοντος ὴ τελειωμένα τῷ 
ζῴν ΖΎΎΣ. 152}}18. συμβαίνει μὴ τελειῶσθαι τὸ γινόμενον 

Ζγδ3. 161 322. τῶν ζῳοτόκων τὰ μὲν ἀτελὴ προΐεται ζῷα 35 

τὰ δὲ τετελειωμένα Ζγὸθ. 114 "8. ἐν τοῖς ἐναίμοις τὸ μὲν 

ἄρρεν τὸ δὲ θῆλν τελειωθέν ἐστιν Ζγαὶ. 115.521. --- τετε- 
λειωμένος, τελειωθείς, ορρ ἀτελής, νέος, παῖς εἷπι Παϑ. 

1256}9. θδ. 18339538. ΦθΊ1. 261 317. Ζια 1. 494 584. 
βι. 500}26, 82, 501 32. Ζμδ!τ0. 686 Β7, ηεη. 1287 3529. 40 

πι48. 896.518. τελειείμενος διὰ τῷ ἔθως, ορρ πεφυκώς ΗβῚ. 
1108 325. τελεωθέν, ορρ χωρισθὲν νέμω ἢ δίκης Πα2. 1268 

481. --- δεῖ τὴν περίοδον ᾿ἡὰ τὴ διανοίᾳ τετελειῶσθαι ῬΎϑ. 

1409 58, 6481. --- 2. ἱπίν, ἡ μὲν φυτόν, τετελέωκεν ςαὲ 
ὑπηνέμιον), ἧ δ᾽ ἀ φυτόν, ὁ τετελέωκεν ΖΎΥΊ. 151.}24. 4 

τελείωμα τὴς οἰκίας ῷηϑ. 246 517. 
τελείωσις, τελέωσις. τελείωσις τῆς οἰκίας Φηϑ8. 246 526. 

ἡ ἀρετὴ τελείωσις, αἱ ἀρεταὶ τελειώσεις, αἱ δὲ κακίαι ἐκ- 

στάσεις Φηϑ. 246 02, 28, 241 52. Μδ16. 1021 "20. εἰς τε- 

λέωσιν (ν 1 τελείωσιν) ἄγεσθαι τῆς φύσεως Ηη18. 1158 κ0 

412. τελείωσις τῶν συλλογισμῶν Αα2ὅ. 42.585. ἡ πέψις 

τελείωσις μὸ. 819}18. 8. 380312, 80 (ορρ ἀτέλεια). 
ἀρχὴ τῆς τελειώσεως μὸ3. 819}821. ὁ κεῖται ὄνομα καθ᾽ 
ἑκάστην τελείωσιν μὸ 8. 880 319. ἡ τῦ σπέρματος τελεί- 
ὡσις πκΊ. 928 Ῥ4. ἐχ ἅμα πάντα λαμβάνει τελέωσιν (γ] δὲ 

τελείωσιν) τὰ ᾧα" οἱ χρόνοι τῆς τελειώσεως Ζιε10. 648 319. 
ζ8.58616. τελείωσις κυήματος, τῶν μορίων, τῷ τόκυ 
Ζγδ8. 1161. Ζιηϑ. 588 584, 4. 684 484,}26. συμβαίνει 
διὰ τὴν πολυτοκίαν ἐμποδίζειν τὰς τελειώσεις ἀλλήλων Ζγὺ 4. 

110}28. ἡ τῶν τέκνων αἴσθησις ἐπιμελητική, τοῖς μὲν (τῶν 50 
ζῴων) μέχρι τῷ τεκεῖν μόνον, τοῖς δὲ ᾧ περὶ τὴν τελέωσιν 

1ο 

τελευτᾶν 

ΖγΎ2. 188 310. 
τελεόγονος. γενομένα τῶ χρόνυ τῷ καθήκοντος τὰ μὲν τε- 

λεόγονα ἔτεκε, τὸ ὁὲ πεντάμηνον Ζιηά. 585 518. 
τελεόμηνος. συνέβη τεκύση τινὶ πρῶτον μὲν ἑπταάμηνον, 

ὕστερον δὲ δυο τελεόμηνα τεκεῖν Ζιηά. 585 520. 
τελεσιυργεῖν. τῶν ζῴων τὰ μὲν τελεσιυργεῖ ἡ ἐκπέμπει 

θύραζε ὅμοιον ἑαυτῷ ΖΎβΙ1. 182 525, 188 81. εἰ ἐν αὑτοῖς 
ἐτελεσιόργων (τὰ ὠκ) Ζγαβ. 118 "10. ---- ρ488, τα κάτω 
ἢ “»Ἥ , “ , Ν “ 
ἐν τῇ ὑστέρᾳ ἅμα πέττεται Χ τελεσιυργεῖται Ζιζ10. 566 
μ28. 

Τελεσταγόρας, Ναξιος [517. 1562 "15,20. 28. 
τελεστικός, αγῃ ἀνυστικός φ6. 818 34. ἡ μέση φύσις πρὸς 

τὰς αἰσθήσεις κρατίστη ἡ τελεστικωτάτη, οἷς ἂν ἐπιθῆται 
φ6. 818 581. 

τελεσφόρος προθυμία, πειθώ (ἀρυὰ ΑἸοἰάαπι), Ἔχθπιρα τῷ 
κατὰ τὴν λέξιν ψυχρὰ Ῥγϑ. 1406 38, 4. 

τελετὴ τῶν τῆς σωτείρας ἱερῶν ῬΎ18. 1419 48. τὰ μυστήρια 
πασῶν τιμιωτάτη τελετή Ῥβ24. 1401 516. 

τελευταῖος. οἱ τελευταῖοι πόδες (τῶν καρκίνων) Ζμὸ 8. 684 
412. ἐν τῷ μεταξὺ τῷ τελευταίν ἢὶ ὁύο τῶν πρώτων, 
ἐν τῷ καλυμένῳ ἔχινῳ Ζμγ15. 676 .39. --- μαλιστα ποιεὶ 
Υ͂ , “ « ᾽ ͵ 2 
ὁμοια τὰ τελευταῖα τῶν ὀνομάτων ρ29. 1480638. περι ης 

τελευταίας εἴπαμεν δημοκρατίας ἐν ταῖς δημοκρατίαις Πδ 5. 
1292 }}8. --- ἄμφω κινεῖν φαμέν, καὶ τὸ τελευταῖον ᾧ τὸ 
πρῶτον τῶν κινύντων, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ πρῶτον Φθδ. 358 
49, ἐξ τ΄ γίγνεται πριύτα αὶ εἰς ὃ φθείρεται τελευταῖον 
ΜΑϑ8. 98809. τὸ ὑποκείμενον ἢ τὸ πρῶτον ἢ τὸ τελευταῖον 
πρὸς τὸ τέλος Μὸθ. 1016.320. τῆς μαλιστ᾽ ἐσίας ἡ τε- 
λευταία ὕλη Μλβ8. 1070521. τὸ αἷμα τοῖς ἐναίμοις ἐστὶ 
τελευταία τροφή ζ 8. 46951. Ζμγ15. 6160 39. --- εἰ τὰ 
γένη (ἀρχαί), πότερον ὅσα ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις λέγεται τελευ- 
ταῖα ἢ τὰ πρῶτα Μβ1. 995}80. τὸ τελευταῖον τῷ γένυς 
εἶδος Μὸ 10. 1018 "5. στέρησις μὴ τῷ ὅλν λόγυ, τῷ τελευ- 
ταίν δὲ εἴδυς Μκϑ. 1061 324. ἡ τελευταία διαφορὰ ἡ ὑσία 
τῷ πράγματος ἔσται ᾧ ὁ ὁρισμός Μζ13. 1088.519. ἀεὶ 
βαδίζων ἐπὶ τὴν ἐσχάτην διαφορὰν ἀφικνεῖται, ἀλλ᾽ ὑκ ἐπὶ 
τὴν τελευταίαν ᾧ τὸ εἶδος ἅμαϑ. 644 48, 643 "85,322. --- 
ὀλιγαρχία ἄκρατος ἢ τελευταία" ἡ τελευταία δημοκρατία 
ΠΕΙ0. 1812}}85. δ14. 1298381. τέταρτον εἶδος δημοκχρα- 
τίας ἡ τελευταία τοῖς χρόνοις ἐν ταὶς πόλεσι γεγενημένη 
Πὸ6. 1298}1, ---- τελευταῖον, τὸ τελευταῖον, ροθέγοιιο 
Πὸ8. 1298 "27. μα]ὶ4. 858 86. βϑ8. 83565"15, 14, 11. 

τελευτᾶν. 1. ἴγαῃδ, τὸν βίον ἐτελεύτησεν Πβ10. 1271 "89. 
-- 2. ἰηῖσ, ἐκ ἔχει ἀρχὴν ὅθεν ἐγένετο, ὁδὲ τελευτὴν εἰς 
ὃ γινόμενον ἐτελεύτησέ ποτε Ε1. 914511. πᾶσαι αἱ φλέβες 
τελευτῶσιν εἰς μίαν φλέβα μεγάλην Ζιγ4. 514"18. αἱ 
φλέβες τελευτῶσιν ἰνώδεσι φλεβίοις Ζιγέ. ὅ14 521. αἱ φλέ- 
βες τελευτῶσιν εἰς τὶς ὄρχεις, εἰς μήνιγγα δἷπι Ζιγϑ. 512 
58, 81. ΖμβΊ. 652 "29. δ᾽ δ. 680 310. ποταμοὶ τελευτῶντες 
εἰς τὴν θάλασσαν μβ2. 850 "28. τὸ ἔντερον τελευτῶν πρὸς 
τὴν ἔξοδον τῆς τροφὴς Ζιβ11. 501.282. ἣ τελευτᾷ τῶτο τὸ 
μόριον Ζμγι4. 614310. μίαν (διχοτομίαν) κατὰ μίαν (δια- 
φορᾶν) τελευτᾶν Ζμα 8. θ44210. ἡ κατὰ μέρος πρότασις 
εἰς τὴν αἴσθησιν τελευτᾷ ΑὙ24. 86.329. οἱ μὲν (φυσικοὶ) 
τελευτῶσιν εἰς τὰ περὶ ἰατρικῆς, οἱ δ᾽ (ἰατροὶ) ἐκ τῶν περὶ 
φύσεως ἄρχονται περὶ τῆς ἰατρικῆς αιἰ1. 488.321. εἰς φω- 
νήεντα τελευτᾶν ταῖς συμβολαῖς ἡ ἀπὸ φωνήεντος ἄρχεσθαι 
ρ84. 1484 85, 871. ὅσα (ὀνόματα) εἰς τὸ ο ἡ τὸ ν τελευτᾷ 
εἷπι τι] 4. 174 81. π021. 1458 39. --- τελευτᾶν, ΟὔἾΓΘ, τλοτῖ. 
ὅσα διὰ νόσον φαίνεται τελευτῶντα τῶν ζῴων Ζμγά. 661 
511. τελευτήσαντος τὸ χαμαιλέοντος καὶ χροιὰ ποία ἐστίν 



τελευτή 

Ζιβιι. 508 "10. οἱ τελευτῶντες ἱ α ταοτίαϊ, οἱ παῖδες τῶν 
ἐν τῷ πολέμῳ τελευτώντων Πβ8. 1268.38. οὗὨ δ. 1298 
429. Ζμγ9. 61115. 

τελευτή. ἔνια (κῶλα) ὅμοια ἔχοντα τὴν ἀρχὴν τὴν θατέρω 
τῇ τελευτῇ θατέρυ Ζμβϑ9. 654024. κέκαμπται καὶ τελευτὴ 
πρὸς τὴν ἀρχήν Ζμωὸϑ9. . 686 41. ΕΓ Ζγα 15. 120}18. τε- 

λευτὴ μᾶλλον ὕδατος ἣ ἀρχὴ ἡ θάλαττα μβ2. 856 3585. 
ἀρχὴ τὴς φορᾶς καὶ ἧ τελευτὴ τὴς διαδρομῆς μα. 844 481. 
--- τελευτὴ τὴς λέξεως ἁρμόττει ἡ ἀσύνδετος ΡΥ 9.1420 
νῷ, τελευτὴν ἥτοι γνυΐμην ἢ ἐνθύμημα παντὶ τῷ λόγῳ ἐπι- 
θήσομεν ρ36.144110. παλιλλογίᾳ χρῆσθαι ᾧ περὶ τῶν 
μερῶν ἢ περὶ τῶν ὅλων λόγων. τὰς τελευτάς ρ21. 148 
581. ἡδωμολογακὰς, ποιεῖσθαι τὰς τελευτάς ρ88. 1439 56. 
--- τελευτή ἐστιν ὃ αὐτὸ μετ᾽ ἄλλο πέφυκεν εἶναι μετὰ 

ὁὲ τῶτο ἄλλο ὑδέν, ἀϊδὲ ἀρχή, μέσον πο1. 1450 "29, 27, 
81. --τ τελευτή ἱ 4 θάνατος Ζγβῦ. 141}18. 6. 145 588. 
τελευταί, ΟΡΡ γενέσεις Ζγδ1ο. 1718 .86, 1711 080. τελευτὴ 
ὼ φθορὰ βίαιος ἡ τὸ ϑερμῦ σβέσις αν18. 419 582. ἡ τε- 
λευτὴ κατὰ μεταφορὰν λέγεται τέλος, ὅτι ἄμφω ἔσχατα 
Μὸ:6. 1021 "28. 

τέλμα. τὸς βατράχας ἐκ τῶν τελμάτων θηρεύσσιν Ζιι40. 626 
411. γίνονται ἰχθύων γένη τινὰ ἐν τέλμασιν Ζιζι5.569518. 

τελματιαῖος. τῶν στασίμων (ὑδάτων) τὰ μὲν συλλογιμαῖα 
ὰ ὑποστάσεις, οἷον τὰ τελματιαῖα αὶ ὅσα λιμνωδὴ μβ1. 
858 584, ποταμοὶ τελιματιαῖοι Ζγβδ. 141}. ζῷα τελμα- 35 
τιαῖα, ἀϊδϑὺ λιωναῖα, ποτάμια. θαλάττια Ζια1. 481 521. οἱ 
τελματιαῖοι βατρα οἱ Ζιι40. 626 39. 

τελματώδης. ἐν ἐνίαις τελματώδεσι λίμναις Ζιζι6. 510 48. 
τέλος. 1. βηπίβ, τὸ ἔσχατον. ἡ φύσις ἀεὶ ζητεῖ τέλος, Ξγ 

φεύγει τὸ ἄπειρον Ζγαϊ. 115 ν16, 15. ἔστιν ἀηδὲς διαὶ τὸ 50 
ἄπειρον" τὸ γὰρ τέλος πάντες βύλονται καθορᾶν Ργϑ. 1409 
481. ἐπειδὴ ἐχ οἷον τε εἰς ἄπειρον, τέλος ἔσται πάσης φο- 
ρᾶς Μλβ. 1074 3830. ἡ ἀΐδιος ὡ τέλος ἐκ ἔχυσα ἀλλ᾽ ἀεὶ 
ἐν τέλει μα2. 8389 426. ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος μα14. 8351 »18. 
κατὰ Σόλωνα χρεὼν τέλος ὁρᾶν Ησ11.1100511, 82. ἡ 36 
τελευτὴ κατὰ μεταφορὰν λέγεται τέλος, ὅ ὅτι ἄμφω ἔσχατα 
Μὸ:16. 1021 529. --- πρὸς τῷ τέλει τῷ ἐντέρυ 5ἴπι Ζμγ]1 4. 
815 318, 35,1. διὰ τέλυς μα. 846.438. 18. 849 "12. κὅ. 
897 55. Ψγ9ϑ. 43221. Ζιζ 4. 562 018. 24. ὅ71 "28. η2. 
582520. εἰς τέλος Ζιε18. 544 529. 14. 545}9. εἰς τὸ τέλος φ0 
Πεϊ. 180257. τέλος, δάνογθ! ᾿πβίαγ, ἱ 4 ροβίγθῃο μα] 8. 
849 082. 14. 851 ῬΩ, 853 214, β1. 8358 }10. 8. 356}11. 7. 
865}17. δ1. 83719.59, 28. 12. 390}21. Ζιε18. 550 322. 
ζιο. 565 36. 15. 669 "80. η8. 58612. .82.619518. Ζγὸδβδ. 
169 09,11. Πβ10. 1271}89. ὃ 2. 1289 "22. ε8. 13083238. 4δ 
ζ8. 1322 086. Ρα4. 1860 826 4]. 

2. ϑΡοτίβ ΔΙ σαΐϊαβ ρογίθοιϊο οὗ δ βοϊαξῖο. ἔχει τέλος ἱκα- 
νῶς ὃ προειλόμεθα τιδά. 188 815. οἵ μα!. 889 48. Πα18. 
1260}21. συναγαγόντας τὸ κεφάλαιον τέλος ἐπιθεῖναι Μηϊ. 

104284. δεῖ ὁρίζεσθαι πρὸς τὸ τέλος ᾿ τὴν ὑπεροχὴν τὴν τὸ 
δύναμιν Οα11.281811.,19. ἐν τοῖς τρισίν, ὥσπερ ὰ πλεῖστα, 

ἔσχε τέλος μγά. 814 085. Ζμβι. 846 υ8. ἡ ἡδονὴ ν τέλος, 

ἀλλὰ γένεσις Ηη 12. 1152 028. ὕστατον γίνεται τὸ τέλος, 

τὸ δ᾽ ἴδιόν ἐστι τὸ ἑκάστυ γενέσεως τέλος Ζγβ8. 1786 Ρά. 
τὰ ἐλάττω πρὸς τὸ Τέλος ἔρχεται. θᾶττον Ζγὸθ. 1715 520. 

(στερισκόμενα τὰ σώματα τῇ ἐκ τῆς τροφῆς γινομένυ τέλυς 
Ζγ.18. 125 8, ἱ 6 60 υοὰ Ροθύγθπιατι 6Χ ΔἸ ἱπιθπῦο φοη- 
Βεϊζαγ. τέλος εὐπεψίας: αἱματικὴς πιμελὴ ὰ, στέαρ ἐστίν 
Ζμγ9. 613.54.) ἐπὶ τῶν κακῶν τὸ τέλος ΚῚ ἡ ἐνέργεια 
χεῖρον τῆς δυνάμεως Μθϑ9. 1051 216. 
ΗΣ12. 1143 510. τοιῶτον, ὅπερ ἀναγκαιον ὑπάρχειν ἐν τοῖς 

Υ. 

ὴ ἀρχὴ ὺ τέλος νὸς 80 

τέλος 168 

ζῴοις, τὸ πάσης ἔχον τῆς φύσεως ἀρχὴν͵ ἢ τέλος Ζγβθ. 
1421. ἀπὸ τῷ τέλυς ἅπαντα προσαγορεύειν δίκαιον ψβά. 
416}28. κατὰ τὸ ἔχειν τὸ τέλος τέλεια Μὸ16. 1021 "25. 
ἐδὲν ὄφελος γίνεσθαι μὲν δίκας, ταύτας ὁὲ μὴ λαμβάνειν 
τέλος Πζβ8. 1822.46. τέλος εἶχεν ἡ δίκη [414. 1641519. 
λήψονται τέλος αἱ πράξεις Πζβ8. 1822.416. ὅ τι ἂν δόξη 
τοῖς πλείοσι, τῶτ᾽ εἶναι ὼ τέλος Πζ2. 1811}6. ἡ αὐτὴ 
ἀρχὴ πολλάκις ἔχει τὸ τέλος δ τὴν εἰσφοράν Πζβ8. 1822 
518. τὸ ζὴν ᾧ μὴ ζῆν τὸ τέλος ἐστὶν ἐν τῷ ἀναπνεῖν ανὩ1. 
480}19. τὸ τέλος τῆς πράξεως κατὰ τὸν καιρόν ἐστιν 
ΗΎΙ. 1110.218. 

8. τέλος 1ἴᾳ ὁ σκοπός, τὸ ἕνεκα. ὃ σκοπὸς πρὸς ὃν 
ποιῶνται τὸ τέλος Πθ6. 1841 018. τὸν σκοπὸν κεῖσθαι καὶ δὴ τὸ 
τέλος τῶν πράξεων ὀρθῶς Πη18. 1381 528. συντείνειν πρὸς 
τέλος τι; ἀπαντὰν πρὸς τὸ τέλος Πη2. 1325.515. αϑ. 1288 

414. τὸ τέλος μέγιστον πάντων ποθ. 14560528. τὸ ὅ 

ἕνεκα τέλος. τοιῶτον δὲ ὃ μὴ ἄλλυ ἕνεκα. ἀλλὰ τἄλλα 
ἐκείν Μαξ. 994 09. τέλος, οοπΐ ϑγῃ τὸ καὶ ἕνεκα, ἕνεκα τὰ 
(τινος). τίνος ἕνεκα Μα2. 994 "16. β2. 996.526. δ2.1018 
488. κΙ. 10589538. Φβ2. 194521-29. 8. 194 082. 7.198 
58, 199 88. 9. 200 822, 34. Πα2. 1252}84. 14. 1388 310. 

Ῥα7. 1368 Ὑ16. Αγ24. 85 029. ἥεαδ. 1218 510. βι. 1219 

410, 11 4]. πρὸς τὴν ἕνεκά τὰ ὼ τὴν τῷ τέλυς αἰτίαν Ζγὃϑ. 
71760114. τὸ τέλος, οαυ88 ἢμα] σα, τὴ δδῦ 6 ααδίμοῦ δύτη- 

τι8. ΘΔ 0.818 80 , Ῥτϊποὶρ 8 ΜΑ9. 982 582 ΒΖ 4] (οὔ ἀρχή 
Ρ112}88, αἰτία Ρ22 29, Οἱ Βοὴμποίάον, 6 οαυβϑα βῃα]ὶ 
Ανβιοίοῖθα 1865). ἔγβϑ οδυβαθ, ἢη8]}8 ΌΣΙΩ8}18 ΠΟΥ ΘΠΒ, 
88 606 δὰ ἀπὰπ τοάθυηῦ ΦβΊ7. 198 424. Ζγαι. 118 8] 
(ῇ, αἰτία ν22 046). τέλος ἰάδπι δὸ τὸ εἶδος (λόγος, ὁρι- 
σμός) Μη4. 1044}1, δά. 1015511. Φββ. 199 480. 9.200 
484. Γατ. 834 "18. μὸ2. 819}2δ. Ζγα1..115 58. ΕἸ. 118 
10. τέλος ἰάδιη δἴααθ ἡ κινῶσα αἰτία Ζμα!ϊ. 641527. ἰπὰθ 
βἰπηρ  οἰζον ἱπίθγ 86 ορροπυῃίαν τέλος οἱ ὕλη Φβϑ9. 200 
8438 (ἴ ἀνάγκη ΡῬ 48.560, ἕνεκα Ρ. 280 529). --- ἡ φύσις 
τέλος ὰ ὅ ἕνεκα ,Φβ2. 194528. Πα2. 1252 082, οὗ τύχη. 
ὁ λόγος ἡμῖν ὸ ὃ νὸς τῆς φύσεως τέλος Πη15. 1884 δι. 
ὡς ἡμῶν ἕνεκα πάντων ὑπαρχόντων" ἐσμὲν γάρ πως ἢ 
ἡμεῖς τέλος Φβ2. 194 584. τέλος ἡ ἐνέργεια, τὸ ἔργον Μθ8. 
1050 539, 21. εβ1. 1319.98. ἡμβ12.1211}27-88. --- τὸ 
τέλος ἃ τὸ ὅ΄ ἕνεκα πράξεως τινός ἐστι τέλος Μβ2. 996 
226. τὸ τῶν πρακτῶν τέλος Ζκθ. τοο θΩ 5, 21. τῆς μὲν 
νοήσευς ἀρχὴ τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως ἡ τῆς νοή- 
σεως τελευτή Ἴ:β11. 1227 088. τέλος τῆς ποιητικῆς ἐπι- 
στήμης τὸ ἔργον. τῆς δὲ φυσικῆς τὸ φαινόμενον κυρίως 

κατὰ τὴν αἴσθησιν ΟΥΤ. 806 416. διαφορὰ τῶν τελῶν, τὰ 
μέν εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτὰς ἄργα τινα Ηα!ϊ. 
1094 48. εἴ τι τέλος ἐστὶ τῶν πρακτῶν ὃ δι’ αὐτὸ βυλό- 
μεθα. τῦτ᾽ ἂν εἴη τἀγαθὸν ὼ τὸ ἄριστον Ηα!. 1094 418. 
τὸ τέλος, σοπὶ δγῃ τὸ ἀγαθόν, τὸ ἄριστον, τὸ βέλτιστον 
Ηχ5. 10971821. 28. ζ18. 1144 482, ΡαΊ. 1864 "25. Πα2. 
1252 084, 1251. γεα 8. 121810. βιΙ. 1219.410. τῷ 8. 
146 810. ᾽Μ82. 1018 Ρ26, υ2. 455 "24. τι ποιοῖ τινες εἶναι 
τὸ τέλος τοιόνδε τιθέμεθα ΗΎΤ. 1114 524, ὁ τὴν πολιτικὴν 
φιλοσοφιὸν τῷ τέλυς ἀρχιτέκτων Ηγ12. 1182 νῳ, τὰ τῶν 
ἀρχιτεκτονικῶν τέλη πάντων ἐστὶν αἱρετώτερα τῶν ὑπ᾽ αὐτά 
ΗαΙ. 1094 814. τέλος τέλειον." ὴ εὐδαιμονία ἡμαϑ. 1184 
418, 17. τέλος ὅ φησι (ΡΙΔιο) τῇ πόλει δεῖν ὑπάρχειν Πβ:. 
1261 518. τέλος τῆς ̓ τέχνης 11. 9. 1257}26-29. --- τὸ 
τέλος, ορρ τὰ πρὸς τὸ τέλος Ῥαβ. 1862518. Παϑ. 1257 
546. η2. 1826 57. γ9. 1280 589. τβδ8. 11018, 86, 11151. 
Ὑ1. 116}22, ὁχ ὡς ἐν τέλει (οἴ Πη14. 1888 410) ἀλλ᾽ 

Οοοοα 
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τελώνης. ὁ 
τεμενίζειν. Ἡρακλέης τεμένισσε θ188. 848 21. οἢ α Ηοτ- 1δ 

τέμενος. 

τελώνης 

ὡς πρὸς τὸ τέλος ἡεηδ. 1289 }21. τριῶν ὄντων, ἑνὸς μὲν 
τὸ τέως, δευτέρω δὲ τῶν τύτυ ἕνεκα, τρίτω δὲ τῷ χρη- 
σίμα ᾧ ᾧ χρῆται τὸ τέλος Ζγβθ. 142 528. οὗ Ζο!]ον Θα60Ὰ 
2, 248. 

4. νϑοιῖρα!, ὑγϊδαδατο, Ρβ 38. 1391 "26. οβ 1845 080. 
εἰσφορὰ τῶν τελῶν ΠΕΙ1. 1818 ν26. ὁ μὴ δυνάμενος τῶῦτο 
τὸ τέλος φέρειν Πβ9. 1211 487. εἰ τὰ τέλη τελῦσιν 8τδ. 
1540" 1. διοικὅσιν (οἱ πωληταὶ) τὰ πιπρασκόμενα τὴς πό- 
λεως πάντα. τέλη ὸ μέταλλα ἢ 401. 1848 58. ἐπιβάλλειν 
τέλος οβ1849011, 1852 520. τέλη ἀγοραῖα οβι8462. - τὸ 
οἰαβϑὶβ, ογᾶο οἰνίαπι. τρίτον τέλος ἡ [] καλυμένηϊ ἱππας Πβι1 2. 

1214 520. Σόλων εἰς τέτταρα ὁϊεῖλε τέλη τὸ πᾶν πλῆθος 
᾿Αθηναίων 3850. 1587510, 28. 

δ τελωνης Διομέδων Ρβ28. 1391 325. 

ἸΔῺῺ ΟΡυΒβο 180. 
τεμένη. μέρος τιμῆς Ραδ. 1861385. Βυζάντιοι 

δεὴβ εγτξς χρημάτων τὼ τεμένη τὰ δημόσια ἀπέδοντο οβ18468 
518. 

τέμνειν γραμμήν Οαϑὅ. 272 14. τέμνειν γραμμὴν πρὸς ὁρ- 30 

θήν μβδ6. 868 νῷ, τετμήσθω ἡ γραμμὴ ὡς ἡ μη πρὸς τὴν 
μκ. εἰς ἄνισα μγὅ- 8716410. Βετ. 1182 426. εἴ τι τμη- 

θήσεται μέτρον ὡρισμένην γραμμήν ατϑθ68 "17. --- ε τέ- 

μνειν ἀλλ᾽ ἐπιπωματίζειν τὸν ἀέρα Οβ!:8. 29416. κίσηρις 
τε νομένη πζϑ. 886 10. πιρᾶϊς, ποῖα δεῖ κάειν ἢ ποῖα δεῖ "δ 
τέμνειν πα82. 808 310. 84. 868 3419. ΤΎΙ. 110 }9. οΥ Μεὶ- 

Κορ Κὶ 50 ΙΠ 209. - οἱ μὲν τέμνυσιν εἰς δύο τὸ μέ- 
σον, οἱ δ᾽ ἕν μόνον ποιῶσιν Γβ8. 380}18. ἡ νεωλκῶν 
τέμνεται ἰσχὺς εἰς τὸν ἀριθμὸν ὸ τὸ μῆκος ᾧηδ. 350 18: 

τέρας 

δυς" ἅμα γὰρ ἔσται τὸ αὐτὸ ὑγιεινὸν ὶ νοσῶδες Αα44. 
80 322. β2. 58 028. 16. 66 38. γ18. 7911. τιϑ. 170 521 

(δεήσει). Φζ ὅ. 2868 .“4.. Ργ8. 1408 "81. μβ5. 8608811. 
Ηη8. 1140 35. πιεά. 911 421. εἰς ἄπειρον πρόεισι ἨαῚ. 
1094 420. ὅ. 1097] 8 4] (εἴ ἀ: ἄπειρος 1441), τοὶ ἰὰ εἰραί- 
Βοκῖ, αοὰ Ρούϑδὺ 6888, γϑ αὐ! ἐὰν δ᾽ καὶ μὲν αβ πρότατις θλὴ 
ληφθὴ ἀληϑύς, ὴ ὃὲ β ὅλη Ψευδής. ἔσται συλλογισμὸς : 
ἀληθής" ἐδὲν γὰρ κωλύει τὸ α τῷ β ᾧ τῇ Ὑ παντὶ ὑπάρ- 
χειν κτὰ Αβ2. ὅ4529. οἵ β2. 5408, 85, 85 "δ, 20.29.8. 
δ5}88,5648. 21, 571580 (ᾳυΐδυβ Ἰοοΐ8 οὐαὶ 8 ψαϊατυπι ροΓ 
δὲν γὰρ κωλύει, ἐ ἐγχωρεῖ, ἐνδέχεται Ἔχρ!!οαῦατ). Ὑ1 6. 80"38. 
τεῦ. 184 08,14 4]. Γιυϊασαμ φοπαϊοπα]6 ἰτϑηβίοσίαν ἱ ἴῃ ρῥῖο- 
Ἰαβίῃ, νϑ] αὶ ληπτέον τι μέσον ἀμφοῖν, ὃ συνάψει τὰς κατη- 
γορίας, εἴπερ ἔσται τῶδε πρὸς τόδε συλλογισμὸς ( 6 εἴπερ 

μέλλει εἶναι συλλογισμός, 8ὶ νο]υῃξ, 8δ' ροπυηῦ 6886 8}}10- 
εἰϑπιαμ) Αα28. 41 412. Υ11. 77 86. 16. 8081. 28. 8416. 

Μλθ. 1071 12, 17. Ηγ6. 1118.519 4]. ἰηάθ δχρ οδηΐυτ 
οὔ 6886 Θηυῃοία ίομαβ, αυ886 οὖ ἵπ Ῥγοΐβϑὶ οὖ ἴπ δροδοβὶ 
ξαϊαγαπη οοπάϊιϊοπα]6 μδθθης Πβ8. 1268 886-89, οἱ ὁπαπ- 
οἰδύϊομθβ ἱπίδγγοραύίναθ ΡῈ ̓  [αῦ ξοπαϊιίοπα]ο, ποῖος γὰρ 
ἔσται ἀριθμὸς αὐτοάνθρωπος: (ἰ 6 ποῖος ἀριθμὸς μέλλει εἶναι 
αὐτοανθρωπος:; 4αδίοτι ὨυτηΘΓπ 6886 νοΪαηὐ αὐτοάνθρωπον") 
Μμ71. 1081 348, 18, Ῥ27, 28. κ32. 1060}1. αἱι8. 439 517. 

οὰπὶ Βοο αδὰ ἰμαϊοαιίνὶ οοηἤεγθπάμβ οϑὺ υ8ὰ8 ρδΡΟοΙρὶὶ ἔα, 
ἀναγκαῖον εἶναί τι τὸ κινῆσον τὰς μονάδας ψας. 409 "16. 

Φδιά. 228 328. --- ζαΐαγαπι βἷπθ Ρατίΐοαϊα εἰ δὰ 5ἰφηϊῇ- 
σϑπάδπι Δ] δ πὶ Βγροιβαδίῃ, τὸ δὴ α οἰσθῴσεται (ἰ α ρουλ- 
τοῦ8 Α ἔοττὶ) διὰ τὸ β Φὸδ. 21 δι, 

τέναγος. ὄστρεα φύεται ἐν τενάγεσιν Ζιει5. 548 81. περὶ 

τέμνεται ἡ ἐπιστήμη εἰς (ὥσπερ ὼ εἰ ΤῬογβτ) τὰ πράγ- 80 Ναυπλίαν τὴς ᾿Αργείας περὶ τὸ τέναγος πολλοὶ τυφλυὶ 
ματα ΨΎ8Β. 451 νῶ4. -- ,Τεμνόμενος (αενύμενος οἱ Βρέ!) 
Ηκ2. 1178 "12, --- τμητός Μὲὸὲ1δ.1 1020 29. περὶ τμητῦ 
μὸϑ. 885."17. 9. 387. 48-11. ἀϊδὺ σχιστόν μὸ 9. 881 51. -- 
ῥυθμός, ὅ΄᾽ ἢ τὸ μέτρα τμητά Ῥγ8. 1408 "80. 

ἸΤοιροτδ γορῦὶ. ΡΥΔΘΒΘῊ Ὁ 8 ἔθ ρΟΥ 8 ἱπβηϊνιβ, αὶ ἱπάϊ- 85 
οδίϊνιδ ν6] ἐπ ρθσίθοιῖ γ6] δουϊβίϊ ϑγδὺ Ροποπάιβ, τὰ πλεῖστα 
θερμά ποτε εἶναι δεῖ νομίζειν, εἶτα τὴν ἀρχὴν ἀπεσβέσθαι 
τῷ πυρός μβϑ8. 8ὅ9 "5. οἱ δὲ τὸν ἥλιον τῶτον τὸν κύκλον 
φέρεσθαί ποτέ φασιν μαβ. 845 316. οὗ Πβ8. 1269 56. -- 
Ιπροτγἔθοϊο ἰαίθγάασα τορι ἴτυν δὰ 68 4088 δηΐθβ ἀΐϑρα- 40 
ἰδίδ Βυπ, τῦτο δ᾽ ἦν ἀλλοίωσις (ἰ 6 τῶτο δ᾽ ἐστὶν ἀλλοί- 
σις, υἷς πρότερον ἐλέγομεν) Γα1. 814 "25. οὗ μβ8.851522. 
Ῥαθ. 1868 59. β8. 1380 019. πα]. 8592. --- ΑοΥἱϑοϊ νἱβ 
ἱποβοαιῖνα τηϑηϊδϑίο νδΡΡατοῦ, ἡσθῆναι μὲν ἔστι ταχέως 

ὥσπερ ὸ ὀργισθῆναι, ἥδεσθαι ὁ’ ὅ Ηκῶ. 1118 384 (ὁ με- ἐδ 
ταβάλλειν, ἐνεργεῖν ΒΩ, 8). εἰ δυνατὸν ἄνθρωπον ὑγιασβῆναι, 
ἡ νοσῆσαι Ῥβ19. 1895411, οὗ αἢ. 1355 089. 12. 1812. 
ει συννεφεῖ, εἰκὸς ὗσαι Ρβι9. 1898 27. πολλὰ βυλευθέντα 
καλῶς τῶν πραχθῆναι δεόντων διελύθη μτῶ. 468 "27. ἰηὰθ 
Θχρ ἰοαῦαν δογιβύαβ ροβῦ υα ἐλπίζειν, οἴεσθαι ἀθ ὕθπιροτΘ ἢ ἔα- 50 
ἴατο ἀβυτραίαβ, ὅταν ἔχη ᾧ ὅτως ὥστ᾽ ἀναμνησθῆναι τοιαῦτα 
συμβεβηκότα ἢ ἥ ἐλπίσαι γενέσθαι Ρβ 8.18861. πρὸς ἃ 
εὐφυεῖς εἰσὶ ἢ ἔμπειροι" ῥᾷον γὰρ κατορθῶσαι (οοἀ ΑΡ, 
κατορθώσειν ΒΚ) οἷονται Ῥαθ. 1868 485. ΨΔΆΪΘη Ζίθ Γὶ δ8ὲ 
γι 1868 Ρ14. - Επΐαγο 88806 ἃ Βἰρηϊβοαίαν, αυοὰ 56 
ποὺ ἴθρογθ, 86 οοποϊαἀθηάο δομβοαιθηβ δῦ, ἔσται ἱ 4 
συμβαίνει εἶναι (46 οοπάϊιϊοπα!! ἀϑὰ βαϊατὶ οὗ ΒΖ ΟἿβ δὰ 
Μοῦ Ρ θ2-67). οὖ ἴὼὰ δροάοβὶ αυϊάθῃι ἀδαγραύαμῃ ἔαΐαγαμη 
γ6] τϑίοσσὶ ρμοίθδὺ δὰ οοπαϊοηθη ΠΟμ Τόγϑῖα, αὐ Ἰάθτι 
βἰρεϊβοοὶ δίαιθ ἱπαρογίθοθιχα οὑπὶ Ρϑτῦ. ἄν, ψεϊαῦῖ ὑκ ἔστι 60 
πᾶσα δύναμις τῶν ἐναντίων, οἱονεὶ τὸ ὑγιεινῶ ὼ τὸ νοσω- 

ἐλήφθησαν ἰχθύες Ζιθι9. 602 39. 
Τενέα, κωμὴη τῆς Κορινθίας ἔ 552. 1869 "6. 
τένεδος Ρβϑ4. 1401}18. τὸ πορθμευτικὸν πολυύοχλον ἐν 

Τενέδῳ Πὸ 4. 1291 θῶ 5, βασιλεύς τις ἐν Τενέδῳ [681. 
1869 524. --- οἱ Τενέδιοι Περιάνδρῳ μάρτυρι ἐχρήσαντο 
Ρα18. 1875}81. τοῖς Τενεδίοις συγγένεια πρὸς τὲὶς Τενεάτας 
 δ582. 1569 "8. Τενέδιος πέλεκυς ἢ 551. 1569 521, 80, 87, 
οὗ παροιμία Ρ ὅ10 "26. Τενεῤΐων πολιτεία Γ 551. 552. 

τενθρηδων (Αμγοῦδβ δρῦς ἃ βοὶπθ ϑῖρρθα ρῥ 86). ἀδβοῦ, τϑ- 
[ογῦαν ἱπίορ τὰ ἀγελαῖα, γένος τι τῶν κυριοποιῶν Ζι48. 
629 381. 40. 628 10. (ἐδηξμγίάοα ὙΒοπιδα, ὑθγθᾶὰο (8286, 
ὑθαςμγθάο ὅϑοδὶρ. οΥ 5 Π 227, 616. 16 σταρσουν ΟἹ] 406. 
Αρὶβ ὑθγγοβίγβ δι. Ογ. Καὶ 1089, 8. ὕἴδβρδθ βρ ϑὰ 219,29. 
ΑΖΙ1 1711, 51. δανβγθάου οἱ Ηθγιμοὶ Βαγθαγαβ οογο 

Ρ81, 2, 36). 
Τενθρηδων. σῆμα Προθόν, Τενθρηδόνος υἱῷ [ 596. 1510 539. 
τενθρήνιον. τὸ τενθρήνιον αὐτῶν (τῶν τενθρηδόνων) πολυ 

μεῖζον ἢ ἢ τῶν σφηκῶν ὼ προμηκέστερον Ζιι48. 629"1. 
Ἰέννης. συγγένεια τις Τενεὸδίοις πρὸς τύτας (τὲς Τενεατας) 

ἀπὸ Τέννυ τῷ Κύκνυ ἔ δ52. 1569 "9. 
τένων, ἕτερον νεῦρον διπτυχές Ζιγδ. δ1δ "9. ταΐπυϑ τεοίο: 

ταυβοιϊαβ βυθγῃοοϊ οἰ ἀοτηαβιοίάθαβ Καὶ 524. 8. ΑΟΒΠ]Θδβομηδ 
Αυδ. οΥ 851 189. ΟΥθαβ ὶ 661. [ἘΠῚ ΤῊ ΧΙΝ το8. 4139. 

τερηδωών. 1. ἐγγίνονται δὲ ἢ καμπαι ἐν τοῖς σμήνεσιν. ς 
καλῶσι τερηδόνας Ζιθ21. 605 17. (ἰδτοάο δζᾶβ, μδγάθ 
ϑοδὶῖσ. οὔ Ὁ ΠΠ|200. Τίποδο πλθ]] Ομ 6114 6 ἰᾶσνα δι. Ὁι. Καὶ 320. 
ΑΖΙ1164, 16. εἢ διὰ 205 ο0 206.) --- 2. αἱ λεγόμεναι 

τερηδόνες ἐν τὴ ἄνω κοιλίᾳ 281. 1619918. 
τέρας. τὰ τέρατα ἁμαρτήματα ἐχείνυ τῷ ἕνεκα τύ 4β8. 

199 "4. τὸ τέρας ὐκ ἀναγκαῖον πρὸς τὴν ἕνεκα τὺ κα τὴν 
τῷ τέλυς αἰτίαν Ζγὸ8. 161}18. ἔστι τὸ τέρας τῶν ἀν᾿- 
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ὶ τέτανος Ζιθ24. 604 "4. μοίων,, τῶν παρὰ φύσιν τι Ζγδ4. 170}5,9. τὸ τέρας 
τεταρταῖος. τεταρταῖοι πυρετοί παδθ. 860 381. δυσεντερίαι ἀναπηρία τις Ζγὸϑ. 169 580. πολλὰ τῶν τεράτων σύμ- 

φυσις Ζγὸ4. 118 "8. διὰ τί Δημόκριτος ἔφησε τὰ τέρατα ὼ τεταρταῖοι χρόνιοι πα19. 861 Ρ4. 
γίγνεσθαι Ζγὸ4. 169 }81. εὖ πι6]. 898 414. ἐσικότα ὁδ᾽ τεταρτημόριον (ἰπξ ὀβολῦ) ΠῚ. 1328 381. 
ἀνθρώπιυ τὴν ἰδέαν ἀλλ᾽ ἤδη τέρατα" ὁ μὴ ἐοικιὺς τοῖς 5 τέταρτος Πβ6. 1266 417. δ14. 1298 328. 16. 1800 "21 4]. 
γονεῦσιν ἤδη τρόπον τινὰ τέρας ἐστίν ΖγῸ3. 161 θ5, 6. ἐἐδὲ τετραγωνίζειν, μέσης εὕρεσις Μβ2. 996}21 ΒΖ. τὸν κύ- 
ἄνθρωπος ἀλλα ζῷον τι μόνον φαίνεται τὸ γιγνόμενον, ἃ δὴ κλον, διὰ μηνίσκων Αβ25. 69.381. ΤΙ11. 171 }16, 172 57 
, λέγεται τέρατα Ζγἧϑ. 169 "10. τέρατα πολυιμερῇ μορ- γν:Σ. ὁ κύκλος πῶς ἂν τετραγωνισϑείη γεβ10. 1226 529. 
φὴν ἔχοντα Ζγὺ 8. 169 "26, 22. τέρατα τίκτυσι μάλιστα τετραγωνισμὸς ἑτερομήκες, μέσης εὔρεσις ψβ2. 4185117, 
τὰ τετράποδα τὰ μὴ μεγάλα πιθ]. 898. 89, τέρατα, ἀϊδ ’ὸ 19. , Τετραγωνισμὸς κύκλυ Κ΄. 1581. διὰ τμημάτων, διὰ 

ἔκγονα, πὸ18. 818. 421. χολὴ τοσαύτη͵ ὥστε δοκεῖν τέρας μηνίσκων, Βρύσωνος, ᾿Αντιφῶντος Φαϑ. 185 316. ΑὙ9. 1δ 
εἶναι τὴν ὑπερβολήν Ζμὸ2. 6111. ἃ πολλοὶ τέρατα νομί- "41 τ. τα 111 815, 1712 48,1 ᾽ξ. 
ζασιν εἶναι πια2 1. 902 48. τὰ τοιαῦτα ὡς τέρατα κρίνεται τετράγωνος. ἡ χλαῖνα τετράγωνον ἱμάτιον 458. 1888 528. 
Ζιβι1. 801 328. κρίνειν ἐν τέρασιν Ζιζ22. 5165. τεθέναι τὸ τετράγωνον Οαδ. 2712 "19. γ8. 806 "6. ΟΡ ἑτερόμηκες 
ἐν τέρατος λόγῳ Ζιζ2. 589 Ρ20. διαὶ τί ὁ Καλχας, εἰ μὲνις ΚΒ. 1110. ΜΑῦ. 986."26. ἐν τετραγώνῳ τρίγωνον 088. 
ὐδὲν ἦν τέρας τὸ γενόμενον, ἐξηγεῖται ὡς τέρας 140.1501 414 81. τὸ τετράγωνον γγνώμονος περιτεθέντος ηὔξηται 
Β41, ΚΙ4.15 380. ἀριθμοὶ τετράγωνοι Μνθ. 1098 Α7. ΑὙ1Ο. 76 

τερατολογεῖν. οἱ τερατολογᾶντες μββ8. 808 526. 58. --- τὸν ἀγαθὸν ἀνὸρα φαΐαι τετράγωνον μεταφορά 
τερατοσκόπος ᾿Αντιφῶν 765. 1486 "28. ΡΥ. 1411 21. Ηα11. 1100 21. --- πρόσωπον τετρα- 
τερατοτοκεῖν. προυιδοποίηται τὴ φύσει τὸ τερατοτοκεὶν Ζγδ ἢ Ὑγωνότερον φῦ. 809 816. 

4.110}4. τετραδάκτυλος. πόδες τετραδακτυλοι Ζμδιο. 688 55. ὅρ- 
τερατώδης. δοκεῖ τερατιυδη εἶναι (ἐὰν διτοκὴ τὰ μονοτόκα), νιθες τετραδάκτυλοι Ζμὸ12. 696 515. Ζιβ12. 504 39. 

ὅτι γίνεται παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολι) αὶ τὸ εἰωθός Ζ2γδά. τετράδραχμος. ὄντος μεδίμνυ τῶν ἀλφίτων τετραδράχμυ 
112 386. πεπονθέναι τι τερατῶδες" τὸ ἐκλείπειν ἢ προσεῖναί 9β1847 488. 
τι τερατῶδες Ζγὸ4. 110 "8, 9. πάθος τερατῶδες Ζιε14. 36 τετραήμερον. αἱ μεταβολαὶ γίνονται κατὰ τριήμερον ἥ τε- 
544 021. ζῶον τερατῶδες ἕν ἢ πλείω συμπεφυκότα Ζγδά. 
118 58. ᾧὸν τερατῶδες Ζιζ8. 562 "2. νεοττοὶ τερατώδεις 
διὰ τί" σπανιυΐτερον τὸ τερατῶδες ἐπὶ τῶν ὄφεων Ζγδ4. 
110.319, 2ὅ. γενόμενα δύναται ζὴν, κἂν τερατώδη γένηται 
Ζιη4. 5849. πλὴν ἐάν τι τερατῶδες ἢ ἢ Ζιζ21. 515 518. εἰ 80 
μή τι συμβέβηκε τερατῶδες ἡΕΎΩ. 1281 84, --- τεταραγ- 
μέναι φαίνονται αἱ ὄψεις ὼ τερατυδεις ενϑ. 461 421. οἱ μὴ 
τὸ φοβερὸν διὰ τὴς ὄψεως ἀλλὰ τὸ τερατῶδες μόνον πα- 
ρασκευάζοντες, δὲν τραγωδίᾳ κοινωνῶσιν ποῖά. 1458 Ὁ9. τετρακισμύριοι. 

τραήμερον Ζιε19. 558 410. οὔ τετρήμερον. 

τετρά (θυρο φ: οἱ ἡγεμόνες συνίστανται ὃς καλῦσι σφηκωνεῖς 
τὰς μικρες, οἷον τετραθύρυς ἢ ἐγγὺς τύτων Ζιι41. 628 418. 

τετραίνειν, τέτρηνται (Επρ 845) ανῇ. 41811. σφόνδυλοι 
τετρημένοι" κοιλίαι εἰς τόν πνεύμονα τετρημέναι Ζιγ1. 818 
418. α17. 496422. ὁ τετρημένος πίθος Πζὅ. 1820 821, 
οαθ. 1844 ΒΩ 5, οὔ ̓ παροιμία Ρὅ170}22. --- τρητός. ὀστῶν 
τὴ μὲν ἄτρητον τὴ δὲ τρητόν ΖιγΎΤ. 516 521. 

'πλάτος βραχυ ἀποδέον τετρακισμυρίων 
σταδίων κϑ8. 898 520. (τὲ τερατῶδες οἱ 5686}} πο18. 1456 53, τέταρτον υης σοἄἂ 86 

Ας, ΨῈΙ Ῥοϑὺ ΠΠ| 41.) λέγειν τερατῶδές τι ἢ ἄπιστον, τερα- 
τωδέστερον θ101. 888 582, 8392, 118. 841}16, -- τε- 
ρατωδῶς, ΟΡΡ κατὰ φύσιν Ζια11. 49618. 

τερετίζειν. ἡ φωνή. οἷον τερετιζόντων πιθ10. 918 380. 
τερετίσματα τὰ εἴδη (ἰάθ86 Ῥὶαῦ) ΑὙΖ22. 88 388. 

τέρην. τέρεν αἷμα, τέρεν δέμας {65}: 848, 858, 364) αν. 
418 014, 19, 474 88. 

τερθρεύεσθαι τθι. 156 088. 
τέρθρον. ῥινῶν ἔσχατα τέρθρα (ἔπιρ 846) αν. 4718 "12. 

τετρακόσιοι. ἐν τοῖς τετρακοσίοις οἱ περὶ Φρύνιχον Περ. 1805 
527. ἐπὶ τῶν τετρακοσίων Πεά4. 1804 Β12, ,χαταστῆσαι τὸς 
τετρακοσίως Ῥγ18. 1419 828. οἱ τετρακόσιοι πότε κατέ- 
στησαν [8172. 1540 82ὅ. 

«οτετραλογία, καὶ ᾿Ορέστεια, ἡὶ Πανδιονίς Γὶ 515. 1512 521. 
516. 1515 588. 

τετρα μερὴς τὴ δυνάμει πεφυκυΐα (ἡ ἁρμονία) δύο μεσό- 
τητὰς ἔχει [48. 1488 85, 

τετράμετρον. τροχερὸς ῥυθμὸς τὰ τετράμετρα Ργ8. 1409 
τέρμα. πλότη ὁ ὑθὲν τέρμα (ϑοϊοπ. 18, 11) Πα. 1256 ες “1. τὸ ἰαμβεῖον (ἰαμβικὸν ΒΚ) ἢ τετράμετρον κινητικά, ἢ 

588. οἱ ἐξωτέρω ἀποκάμπτοντες τῇ τέρματος Ρηϑ. 1409 τὸ μὲν ὀρχηστικὸν τὸ δὲ πρακτικόν ποϑά. 1469 587. ΨᾺ] 
ν98, Ῥοοῦ Π1291. τὸ μέτρον (τῆς τραγῳδίας) ἐκ τετρα μέτρυ 

τέρμινθος. ἔλαιον ἐκ τῆς τερμίνθυ 8688. 881 588. (Ρἰϑίδεῖα ἰαμβεῖον ἐγένετο ποά. 1449 421. ΡΎΙ. 1404 381. 
[ἢ ἘτδαΒ 88. Πδηρκανοὶ 9. ἤσδη 807.) τετρά μῆνος. ὕες ὀχεύυσι τετράμηνοι Ζιε1 4. δ45}1. κατα- 

Τέρπανδρος τὴν νήτην προσέθηκε πιθ82. 9205171. Λέσβιος το «μήνια διαλείποντα δίμηνον ἢ τετράμηνον ἢ ἑξαΐμηνον Ζιζ18. 
δός δ᾿ 502. 1560 52, οἵ παροιμία Ρ 5704. οἱ ἀπόγονοι 518.518. 
τῷ Τερπανὸρυ 502. 1560"16. τετραξός. γραμμαὶ τετραξαί Μμᾷ. 1076 582, 

τέρπειν τινα, ορρΡ λυπεῖν Ηὸδ14. 1128.527, κῦ. 1171651]1. τετραπήχεις τὸ μῆκος κλῖναι μχϑῦ. 856 "4, 
5:86 οδἰ θεῖο, ἐγκαλεῖν τῷ μὴ τέρποντι Ἠθ15. 1162 "15. τετραπλάσιος. παρ τετραπλάσιον τῷ βοείν Ζιβι1. 80881. 

τὸ παρὰ ὀόξαν τέρπει, ΟΡΡ λυπεῖν ΡβὩ. 1319 424. ΘΓ Ηκδ. ες τετρα (πλευρον μχὶ. 848 "20. πιεθ. 911 58, 
11715.56. τέρπησιν (Ηοπι ρ 885) Πθ8. 1888 527. τέρπεται τετραπλῶς. τριπλὸν ὶ τετραπλὰν δ ὄνομα πο21. 1451 584, 
(οι 9 400) Ῥαι!. 1810 "8. "τετραποδίζειν. ὁ ἄνθρωπος παιδίον ὃν ἕρπει τετραποδίζον 

τέρψις, οοπὶ χαρά, εὐφροσύνη τβθ. 112 528. ἀϊδὲ κέρδος Ζιβι. 801 38. 
ΗΙΙ. 1164 419. τετράπολις ᾿Αττική 449.1551 "88. 

τεταγμένως, οὔ τάττειν. ο0 τετραΐπυς. μέγεθος τετράποδος, ορρ᾽ ὄρνιθος Ζμὸιά. 697 
τέτανος. τέτανοι ἃ σπασμοί μββ. 866 528. λαμβάνει ἵππυς 5428. οἱ πίθηκοι δασεῖς τὰ πρανὴ ὡς ὄντες τετράποδες, τ᾽ 

Οοοος 2 



"6 τετρώπες 

ἰσχία ἔχει ὡς τετράπυν ὃν ὅτε κέρκον υἷς δίπουν" διατελεέϊ 
τὸν πλείω χρόνον τετράπυν ὃν μᾶλλον ἢ δ ὀρθόν- ὡς μὲν δὶ- 
πὰς ὧν ἐρὼν (ἐκ ἔχει) ὡς ὁὲ τετρώπες ἰσχία ΖιβΒ. 5602 "28, 
21, Ζμδιο. 689 084, τῶν γαμψωνύχων τετραπόδων ὃ 
λέων" τάρανδος ὧν τετράπυς 208. 1520 "δ. 8382. ,.158454. δ 
ή φώκη ὥσπερ πεπηρωμένον τετράπουν ἐστί, τετράπων ὃν 
ζῳοτόκον ἀκ ἔχει ὦτα, τετράπουν κακῶς δ᾽ ἐστίν Ζιβι. 498 
482, “Ζγεξ. 181 928. ἅπι9. 11418. αἱ νυκτερι ἴδες ὡς μὲν 
πτηνὰ ἔχυσι ποδας ὡς δὲ τετράποδα ὑκ ἔχυσι. ὦ ταῦτα 
τετράποδα κακῶς δ᾽ ἐστὶν Ζμὸ 18. 6971 08. Ζπι9. 114518. 10 
παντὸς τετράποδος τὰ κρέα χείρω, ὅπ ἑλωδη χωρία νέμονται 
ἢ ὅπου μετεωρότερα 2910. 596". ὁ στρυθὸς ὃ Διβυκὸς 
δίπας μέν ἐστιν υς ὄρνις, ̓ διχαλὸς δ᾽ ὡς τετράπυς ΖμὸιΑ. 
697 ν22, 158. ὃ κορδύλος. τετράπεν ἐστὶν ὡς ὼ πεζεύειν 
πεφυκός Ζιθ2. 889 "28. τὸ καλεήμενον ζῷον ἐφήμερον τέτ- 
ταρσι ποσὶ ἢ πτεροῖς κινεῖται ἢ πτηνόν ἐστι ὰ τετράπυν 
ὃν Ζιαδ. 490 8. τὰ ἄναιμα τῶν ὑποποόδων πολύυποδά ἐστι 
ὼ ϑθὲν αὐτῶν τετράπυν Ζπι8. 118 327. 

τὰ ζῷα τὰ τετράποδα το] τὰ τετράποδα πάντα νεὶ τὰ 
τετράποδα Ζιβ1. 498 "δ. δ11. 6871 080. αὖ. 490 429, Ῥά, 20 
Ζγαῦ. 11115. πιῶθ. 898 "24. τούδγαμίαν ἰπίον τὰ ἔναιμα, 

τὰ ὑπόποδα, τὰ πόδας ἔχοντα αιδ. 444521. Ζπ19. 114 
ν12. Ζγβι. 132}024. ἔστι γὰρ τὰ τετράποδα [ὺ μὴ 
πτερωτὰ Α00] ἔναιμα πάντα Ζιαθ. 490 19. τῶν ζῳων τὰ 
μὲν ἄποδα τὰ δὲ δίποδα τὰ δὲ τετράποδα τὰ δὲ πολύ- 35 
ποδα" τὰ πεζὰ ἡ τὰ δίποδα Ε τετράποδα" ἄοικα πολλὰ 
τῶν ἐντόμων ᾧ τῶν τετραπόδων Ζπι. τ04.518. Ζιὸ11ι. 
681 ῬΩ1. α1. 488 328. ὅσα ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ πρόσθεν ἔ ἔχει 
ὼ τὸ ἄνω. τετράποδα ἢ πολύποδα. Σ ἄποδα" τὰ ̓ τετρα- 
ποδα (τὸ ἄνω ἔχει) ἐπὶ τὸ μέσον, αὶ τὰ πολύποδα καὶ ἢ ἄποδα 80 
Ζπϑ. 106 .380, 7. κατὰ διάμετρον κινεῖται Ζιαῦ. 490 νά, 
οΕ 429. .8ι. 498 96. ἀναπνοή αιδ. 444 821. τὸ ὄργανον τὸ 
πρὸς τὸν συνδυασμόν, τὸ θῆλυ αὶ τὸ ἄρρεν Ζγαῦ. 111516. 
Ζιὸ 11. 687 ὑ2 7. ἀϊδὲ τῶν τετραπόδων τὰ ζῳοτόκα ὶν τὰ 
ᾧοτόκα. ὅτε τὰ τετράποδα πάντα ψοτοκεῖ ὥ ἵππος... ἢ 8. 
ἄλλα μυρία, ζῳοτοκεῖ) ὅτε ζῳοτοκεῖ πάντα (σαῦραι... ἢ 
ἄλλα πολλὰ ᾧοτοκῦσι) ΖΎΒβΙ. 182 17. 

1. Μαδιρμιδ]α (οἵ Μ' 81 δ). πᾶν τὸ τῶν ζῳοτόκων καὶ ἃ τε- 
τραπόδων γένος " τὸ γένυς τῷ τῶν ,Τετραπόδων ζῴων 
ζῳοτόκων εἰδη μέν ἐστι πολλὰ ἀνώνυμα δέ Ζιὸ10. 588 40 
"29. αθ. 490 581 (τετράπυν τὸ γένος ῬιΙαὶ Τα 92). - 

ζῳοτόκα ἐστὶ τῶν Τετραπόδων ἔνια" ἔναιμα, πανθ᾽ ὅσα ἥ 
ἄποδα ἐστι τέλεα δ ὄντα ἢ δίποδα ἣ τετράποδα 5 ὅσα τετρα- 
ποδα ὺὴ ἔναιμα, ὼ ζῳοτόκα" τὰ ἔναιμα ὼ ζῳοτόκα τῶν 
τετραπόδων" τὰ τετράποδα καὶ ἔναιμα Ζιε1. 589 "15. α4. 46 
489 "82. βι. 5601.510. Ζμβιι. 660481. αν11. 476 588. 
τὰ τετράποδα καὶ ᾧ τρίχας ἔχοντα" ὅσα ἐστὶ ζῳοτόκα καὶ δί-. 
ποδα ἢ τετράποδα Ζιβι. 498 "25. Ὑ1- ὅ10 015. ἀϊδὺ τῶν 
τετραπόδων ὸ ἐναίμων αὶ ζῳοτόκων τὰ μὲν πολυσχιδὴ τὰ 
δὲ δισχιδὴ τὰ δὲ ἀσχιδὴ Ζιβι. 499 5 (ἴ; ἰπῦτα 27). τὰ μὲν 80 
ἀμφωδοντα, τὰ δ᾽ αὶ 9 τὰ κερατοφόρα). ἔνια ἐκ ἀμ- 
φωϑοντα ἢὶ ἀκέρατα" πάντα ὅσα κερατοφόρα, τετράποδα 
ἐστιν ΖιβΙ. 501 410, ὅ00 52. --- τὰ τετράποδα ᾧ ζῳοτόκα 
Ζιβι. 491}18. Ὑ1. 509 "10. θὅ. 594 526. Ζμβι8. 658 
Λ27. δ11, 690 17. ΖΠ13. 111}}12.15. 118 48. τὰ τετρά- 65 
ποδα τὰ ζῳοτόκα Ζιγ1. 509 "7, 8. Ζπὶ1. 1704 428. τὰ ζῳο- 
τόκα τετράποδα Ζιεϊ4. δ44 518. 1. 808 434. τὰ ζῳοτόκα 
ΩΝ τετράποδα Ζ,β13. 505 588. θιτ. 600 528. 19. 602 "14. 
τὰ ζῳοτόκα ᾧ τετράποδα ζῷα, τὰ τετραίποδα, ζῷα καὶ Ὁ ζῳο- 
τόκα Ζιὸϑ. 686 "82. β1. 491518 Αὐν. τὰ ζῳοτόκα τῶν 60 
τετραπόδων Ζιβ1. 498 36. 10. 602 "88. 15. δ05}28. Ζμγβθ. 

.-- δ 

τετράπες 

6696. δι1. 691 329. τῶν τετραπόθων τὰ ζῳοτόκα Ζιζ12. 
566 56. τὰ ζῳοτοκῦντα τῶν τετραπόδων Ζγαϑ. 118 "8. 
τὰ τετράποδα ζῷα τῶν ζῳοτόκων Ζμβ9. 655}18. ὅσα 
τετράποδα ὸ ζῳοτόκα Ζιβ1. 498.516. 156. 608 "82. --- τὰ 
ζῷα τὰ τετράποδα Ζιειι. 548 Ν25. ιθ. 612 82. τὰ τετρά- 
ποὸα τῶν ζῳων Ζιεδ. 541 328. Ζμὸ!10. 688 3218. τὰ τε- 
τράποδα ζῷα Ζιβι. 498}11. Ζμὸϑ. 684 "28. Ζπ11. 110 
"26. ἅπαντα τὰ τετράποδα Ζιζ18. 518 421. τὰ τετράποδα 
ἅπαντα Ζιζ18. 518 .349. πιδ8. 896084. τὰ τετραποδα παντα, 
πάντα τὰ τετράποδα Ζιζ18. 818 321. .8. 610 Ρ24. βΙ1. 499 
481, τα τετράποδα πνϑ. 485 526. Ζια11. 492 381. 11.496 
519, 21. β1. 498."28, 499."18. 8. 502 517, 25,81,38,}1ὅ. 
18. 808 Ρ28, 38. 17. 6507 322, γ8. 818 588, ΤΙ 51ΘΡ17, 11. 
518}80. 21. 622 "80, 528 35. δ. 627 316, 4. 628}82. 1. 
582 320. ε2. 589 Ὀ2θ, 540515. ζ10. 6056, 12. 16. 12. 
501 .48. 18. 578 Δ17. 22. 816 328. η8. 586 385,8. θ21. 

608 .3830. 26. θ05 Ῥθ. ι44. 6830314. 50. 632 85,12. κθ. 

681088. Ζμβ 11. 667 12. 14. 6058 816, 19. Ὑ1. 662}18. 

9. 6118. ὃ9. 685518. 10. 680.3835, 12, 687 "21, 688 

8415, 689 8831,"2, 6, 16, 2ὅ, 690 4. 12. 698 425,08, ὅ,20, 

609584, 1,156. Ζπ12. 111816. 18. 712810. 18. 1181. 

Ζγαῦδ. 111 880. β8. 148 421. ὙΥ1. 151 8517. 2. 158 .518.6. 

756}15, 80. 11. 162 "28. ε2. 181 "14. θ9. 8831 .520. πιΆ1. 

89.422. ὅ8. 896 580. δ4. 897511. -- ἔνια τῶν τετραπό- 
δὼν Ζμβι8. 668 51, 5γῃ τὰ τετράποδα Ζι} 2. 591}28. -- 
ἀϊδβὶ τῶν τετραπόδων τὰ πολυδάκτυλα. τὰ μώνυχα, τὰ 
διχαλά, τὸ πολυτχιὸὴ" τὰ ὀπισθυρητικα Ζμβ 16. 659 .338, 
δ10. 690 88. εἴ. 541 21. Ζγβ6. 142 88. τὰ ἄγρια ἡ τες 
τράποδα, τὰ τετράποδα ἢ ἄγρια ζῷα, τὰ τετράποδα τὰ 
ἄγρια Ζιιδ. 6111. θ6. 894 028, Ζγεθ. 186 580. τὰ με- 
γάλα τετράποδα, τὰ τετράποδα πὰ μὴ μεγάλα Ζιγ21. 
622 020. πιθ1. 89839. τὰ νέα ὦ τὰ παλαιὰ τετράποδα 
2ιζ28. 8186, 8. 150. 682 46. --- ἄθβο ρατί οοσρ. γεω- 
δεστέραν ἔχει παντα τὴν σύστασιν ἣ τὸ τῶν ἀνθρώπων 
γένος Ζμβϑ9. θδδ "16. κεφαλὴν μὲν ἔχει ὶ αὐχένα Ζιβι. 
49118. ὀφθαλμοί, βλεφαρίδες Ζμβ18. 658 51. Ζιββ.502 
8481, 88. ὃς Ζια11. 492 481. Ζμβιι. θ57512. Ζγεξ. 181] 

514, σιαγωΐν, ὀδοντες Ζμδτι. 691.529. . Ζιβι. 501.510. θ6. 
594 525. ῥάχις Ζιγτ. 56160}11. τὰ ἄνω τῷ καάτω πολὺ 
μείζονα, τὰ ὕπτια ὸ τὰ πρανὴ 2,8. 50215. 1. 498}11. 
Ζμὸι3. 698 325. ὁέρματα, τρίχες, μεταβάλλει τὰ χρώ- 
μᾶτα Ζιὸ4. 528 582. ὙΎ11. 618 "80. β1. 498 016. ι44. 

8680 214. Ζγεθ. 186 380. Ζμβ14. 658516, 19. σκέλη ΖΙβΙ. 
499581. δ1. 582 529. Ζμδ10. 690 34. 15.09515. Ζπ11. 
110 026. πι41. 895 822. σκελῶν καμπή Ζιβι. 498 86. 13. 
808 088. Ζμδ12. 698 58, 5,20. Ζπ1. 104 328. 18.112 
410. 15. 7181. τὸ πρόσθια σκέλη Ζιβ1. 491"18 Αυῦ. 
8. 818.586. Ζμὸδιο. 686 485, 6871 "27, 688 515. 13. 699 

“4, 1. Ζ2π13. 111316,}12. τὰ ὀπίσθια Ζμὸϑ. 685.518. οἵ 
10. 686 012, 689 "2. Ζγα20. 128 "8. πιδ8. 896 80, 8έ. 
ἰσχία ἐκ ἔχει, ϑὸὲν ἄκερκον Ζμὸ10. 689 "25, 6. μαστοί, 
θηλαί Ζμδ 10. 688"18. Ζιβ18. ὅ08 "28. ζ12. 561.28. ὄρ- 
χεις Ζιγι. 509 Ρ7, 8,10. -- τὰ ἐντός Ζιβ τ. δ06 "28. 
ἀρτηρία αν11. 416 388. βἰζυβ νἱϑοδσυῃι, ὑστέρα Ζια 171. 490 

019, 27. Ὑ1. 1015, οἔ 28. Ζγαβδ. 718 "8. σπλήν, ὅρον 
Ζιβι1. 507 322. ζ18. 518 521, 1. ---- τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἀρ- 
ρέν, συνδυασμός, ὀχεία Ζικθ. 681.}38. ε2. 589 20, 540 
51. ζ18. 618321. Ζγαῦ. 117 580. οὗ Ὑ1. 151 517. κατα- 
μήνια Ζιζ18.͵ ὅ18 39. ΖγΎββ. 148.521. γένεσις, τόκος, ἔμ- 
βρνα (τυφλά) Ζγγ11. 162 Ρ28. θ. 15615, 80. β6. 142 
48, Ζιζ 22. 516 328. 10. 565 "6, 12, 18. η8. 686 585, "8. 



τετράπτερος 

τέρατα, τὰ ἐκτεμνόμενα πιθ1. 898 39. Ζιιδ0. 682 86. --- 
βίος, φωλεία, ἦθος Ζιθδ. 594 028. 17. 600 328. ιδ8. 610)24. 
᾿φωνή Ζιὸδ9. 86.582. ιδ0. 682 5ὅ. Ζμβι1. 660 481. τοῖς 
τετράποσιν ἄκοπον τὸ ἑσταναι" τὸ τῆς ὀσφρήσεως αἰσϑητή- 
βιὸν Ζμὸδ 10. 689 δ16. β16. 668 "27. τὰ πολύποδα βρα- 
ὀύτατα καίτοι τὰ τετράποδα θάττω τῶν διπόδων πνβ. 488 
425. νόσοι Ζιθ21. 608 380. ὑδὲ πάνυ κορυζᾷ δὲ πταρ- 
γυται πιδ4. 8978511. 

2. ἘθραΠ (εἶ Μ 808). 
τὰ μέν ἐστι Ζετράποδα τὰ ὁ᾽ ἀποὸα- 
ἔναιμα. ὰ ῳοτόκα" τὰ τετράποδα μὲν ψοτόκα δὲ καὶ Κ ἔναιμα" 
ὐὸὲν ὠτοκεῖ χερσαῖον ᾧ ἔναιμον μὴ τετράπων ὃν ἢ ἅπὸν 
Ζμδιιϊ. 690518, οὗ 692 δ Ζιε 88. 551 082. βιο. 502 

Ῥ28, 29. τῶν τετραπόδων τὰ ὡοτόκα αν11. 4716 δι, τῶν 
τετραπόδων ὅσα ῴοτόκα νοὶ ψοτοκεῖ ψο] Ρἰθηΐαβ ὅσα ᾧο- 
τοκεῖ τὸ ᾧὸν τὸ σκχληρόδερμον, ὅσα μὴ ζῳοτοκεῖ ἀλλὰ ᾧο- 
τοκεῖ Ζιγ1. 809 "7. Ζγγδϑ. 155 529. 8. 184 417. Ζπι. 104 

δ, ὅσα τετράποδα ῳοτοκεῖ, τὰ τετράποδα τῶν ψοτόκων 
ΖΎβ1. 182 08. α8. 118 516. τὰ τετράποδα τὰ ᾧοτόκα 
Ζμγ. 610}18. τὰ τετράποδα μὲν ψοτέκα (ὠοτοκῦντα) δέ 
Ζιβιτ. 5084. γ1. 610. 584. Τ. 816 20. Ζμγ 8. 669 528. 
δ1. 616528. τὰ τετράποδα ἢ ῳοτόκα Ζιεβ. 540 527. 
ΖμΎ12. 6718019, 28. ὃ 11. 891 55, 10. Ζπ15. 118 160. 

Ζγαι6. 121 518. γ2. 152 082, 84. τὰ ᾧοτόκα τῶν τετρα- 
πόδιων Ζιβ1 δ. 505 Ρ29. ιδ0. 681 "28. Ζμβι8. 661.526,29. 35 
δ11. 691.481. Ζγα4. 111}. τὰ (ὅσα) ὠοτόκα ἡ τετρά- 
ποδα Ζιβιδ. 506.518, )6. δ9. 686 56. Ζμγτ. 6701. δ18. 
691 218. Ζγα 12. 119 11, ὅσα ῳᾧοτοκεὶ τῶν τετραποδων, 
τὰ ῳοτοκῦντα τετράποδα Ζιβ15. ὅ05 85. 18. 506 528. 
Ζγαϑ. 116 "21, 118 Ῥά, τᾶτὸ τὰ τετράποδα, οπὶ ψοτόκα, 
γϑίαι! Ζμδ11. 6921. Ζπ16. 118 018. Ζγαῦ. 118 510. γ2. 
158 41, δ. Ζιθ4. 594 35. τεϊεγυηϊαγ ἰπῦον τὰ δεχόμενα τὸν 
ἀέρα ἃ πλεύμονα ἔχοντα 116 ν21, τὰ ῳοτοκῦντα ΖΎΒΙ. 
182}8 (σα ῳοτοκεῖ ἢ δίποδα ὄντα ἢ τετράποδα Ζιγ1. 
509 "24), τὰ ᾿πεζά Ζιε8. 540521. Ζμγθ. 669 828, τὰ 
φολιδωτά Ζιθά. ὅ9455. Ζγα12. 119 11 (βοὰ τῶν 'τετρα- 
πόδων τὰ ῳὠοτόκα καὶ φολιδωτὰ Ζμβ15. 651521 οἱ ἔνια 
τῶν ᾧοτοκύντων τετραπόδων φολίδας ἔχει Ζ,β18. 505.328). 
ἄθβος ϑογυτῃ Ῥϑτὺ ὁ0τΡ Ζιβιο. 503 "28. φωνή, ῥάχις, σια- 

τῶν ἐναίμων ζῴων ιοτέκων 
τὰ τετράποδα ὼ 1ὸ 

16 

20 

30 

γών, σκελῶν καμπή Ζιὸ 9. ὅ86 "δ. γ7. δ16 ν20. Ζμὸ 11. 40 
691581. Ζπ1. 104 "δ. παντα πολυδάκτυλα πολυσχιδῆ, 
παμφάγα ἐστι Ζιβιο. 502 584. θ4. 594 "δ. πλεύμων, τὰ 
ἐντός, χολή, σπλήν, κοιλία, σπλάγχνα Ζια16. 495 "8. βιὅ. 
805 029, 6,518. 11. 508 84. Ζμὸ. 616 528. --- τὸ θῆλυ 
ᾧ τὸ ἄρρεν, ἡ σπερματικὴ περίττωσις, ὀχεία, γενέσεις 
Ζγα 16. 1218518. 4. 111)", Ζιεϑ. 540 421. 88. 557 582. 
ὑστέραι Ζιγϊ. 510 84. Ζγαβ. 118 νά. οἱ ὄρχεις ἐντός Ζιγι. 
509 "7, 24. ι80. 681 Ρ28. Ζγαϑ. 716}21. 6. 1718.810. 12. 

71911. τέλειον ον Ζγαϑ. 11816. βΙ1. 182 "8, γ2.152 
582, 84, 168 41, ὅ. δ. 18ὅ 029. --- ἀΐδὲ τὰ τρωγλοδυτικεὶ 
τῶν τετραπόδων δ ῳ ψοτόκων Ζπ15. 118 516. οΓ16.718}18. 

τετράπτερος. τὼ τετράπτερα ἄθεος Ζμὸθ. 682 "8. Ζιαδ. 
490516. δ 7. 682521, οἵ Μ΄ 206. 

τετράς Μμ1. 1081 518 8]. ἐκ τῆς τετράδος τὰ στερεὰ ποι- 

ὃσιν Μνϑ. 1090 528. 
τετραστάτηρον ἢ στατὴρ ὸ ἡμιστάτηρον ἐν Κυρήνη χρυσὰ 

νομίσματα [486. 1651 518. 
τετράχορ δον. τὰ μὲν ἄνω τετραχόρδυ τελευτή, τῷ δὲ κάτω 

ἀρχή πιθ41. 922 08. ἐν δυσὶ τετραχόρδοις ῥυθμίζεται τὰ 
μέρη (μέλη ςοὐά) 48. 1488 39. 

τετραχῶς λέγεται τὰ αἴτια ΜΑ8. 988 226. ἔστι λόγον κω- 

46 

860 

60 

τέττιξ 151 

λῦσαι συμπεράνασθαι τετραχῶς τθι0. 161 51. 
τετρήμερος. μετὰ τὴν τετρήμερον Πγ1ὅ. 1280 418. οὔ τε- 

τραήμερον. 

τετρήρη Καρχηδόνιοι πρῶτοι κατεσκεύασαν ἢ δῦ8. 1510 529. 
τέτριξ τίκτει ἐν τὴ γὴ Ζιζι. 859 52. (ὑθέτὶκ ὙΒοταδθ 8288 

ϑοδ!ς ΟἹ] 1971. 81 899, οδηηθροίίογα Βϑίοῃ οὔ β6ῦΥ 1, 9. 

Τοῖτβο τουτὶ. νοὶ Οὐβ ἐοιγὶχ δύ. Οὺ. Καὶ 115. ἀοῦ ὭΘ; Ρο- 
(οϑὺ ΑΖι ᾿, 109, 106.) ἀϊΐδὲῆ, ἀθβοῦ ἡ τέτριξ, ἣν καλῶσιν 
᾿Αθηναῖοι ὥραγα Ζιζ 1. 559."12 (Υ] τέτ!). τέτραξ ΤοὉ 
Ῥὰν 141 δάη. οΥ81401. ἀδῦ ποὴ δαβὰβ ϑϑὺ ὅ568]10. Ῥγδ- 
τἰοοΐα τα θϑίτα 5 112. 41.) 

τετταράκοντα. οἱ τετταραίκοντα (Αθήνησι κατὰ δήμους δι- 
κασταὶ) πρότερον ἦσαν τριάκοντα 418. 1840 088, 40. 

τετταρακοσταῖος. τὸ ἄρρεν (κύημα) ὅταν ἐξέλθη τεττα- 
βακοσταῖον Ζιηϑ. δ88 014. 

τέτταρες (τέσσαρες ΠΡ1δ. 1800 328) τέτταρα, τεττάρων, 

τέτταρσι, τέτταρας Πβ9. 1270 4. Ὑ14.1285}20. δά. 
129112, 22. 1. 1293 487, 42 4]. --- διὰ τεττάρων, ἀἰδβὲ 
διὸ πασῶν, διὰ πέντε πιθ11. 918 088. 28. 91911. 84. 920 
24.41.92] νι, 8. 

τεττιγομήτρα. ὁ (τῶν τεττίγων) σκώληξ αὐξηθεὶς ἐν τὴ 
γῇ γίνεται τεττιγομήτρα Ζιεδ0. δδ6 7 Αὐυῦ, 10. (γαρμα.) 

τεττιγο νιον. εἶδος τεττίγων, ὑμένα φανερὸν ὅκ ἔχει, καλῦσι 
δέ τινες τὸς μὲν μεγάλως καὶ δὴ ἄδοντας ἀχέτας τὸς δὲ μι- 
κριὸς τεττιγόνια (Υ 1 τριγόνια) Ζιδτ. 582 511. ε80.556230. 
(ἰεὐὐἰροπίυμα ὙΠοῦῖδθ, οἰοδἀδβῦθν ᾶζαα βαρ. οἱρα]οιῖία 
ΟΙ] 232. οἢ 81.882. ἔογῇ Οἰοδάδθ τωΐποσθβ, νϑἰαἱὶ δὖγϑ, 
τιοπἰδια, δηπα]αΐδ, ἤθχυοβα δὰ 201,18. ΑΖΙ1162, 71.) 

τέττιξ. τὸ τῶν τεττίγων γένος Ζμὸ 5. 882 418, 24. ταβδεθας 
ἰαῦοτ τὰ ἔντομα ΖιδΊ. 58210. στόμα ὑκ ἔχει, ἀμυδρῶς 
ὁρᾷ ΖιδΊ. ὅ82}10. ε80. 656}19. τὸ γλωττοειδές. ἄδβοσ 
Ζμὸδ. 682 518. Ζιδ1. 582123 Ααὐ. ἐν τὴ κοιλίᾳ ἐκ ἔχει 
περίττωμα, τὸ ὄπισθεν ὀξύ Ζιὸτ. 582 "14, ε80.. δ586 380. 
-- γίνονται ἐκ ζῴων τῶν συγγενῶν, συνωνύμων Ζιε19. 

ὅ50 583. Ζγα16. 121 54. ὁ ἄρρην, ἡ θήλεια, συνδυασμὸς 
ποῖος, τίκτυσι πῶ, πῶς (οὔ Ρ]αῦ ϑγιροϑβ 191)" ἐντίκτυσι δὲ 
[ᾧ Α0}] ἐν τοῖς καλάμοις, “διατρυπῶντες τὰς καλάμους, ὼ ἐν 

τοῖς τὴς σκίλλης καυλοῖς" ψὰ λευκά Ζιεδο. δ56521 Δυῦ, 20, 
80. δχ1- 18,2, 14. ὁ σκώληξ, τὰ κυήματα καταρρεὶ εἰς τὴν 
γῆν, πότε γίνονται ἐκ τὴς ,Τεττιγομήτρας Ζιεϑ0. δ56}6θ, ὅ, 

9. ὅταν ἐξέλθωσι, καθιζάνυσιν ἐπί τε τὰς ἐλαίας ᾧ κα- 
λάμυς" περιρραγέντος τὸ κελύφυς ἐξέρχονται ἐγκαταλιπόν- 
τες ὑγρότητα μικράν Ζιθ11. 601 56, 9 (ϑιθθιὰ δηδῦ ΘΟΙΏΡΔΡ 
638. ΜΙ 6 12). --- βομβεῖ ανϑ. 4156. ἄδειν λέγεται, 
ἄδυσι, τίνες Ζιδϑ. 5857. ε80. 656511. 917. 601 410. 
ανϑ. 415"18. θ64. 8835524 Βοοκη. Βοβθ Αγ Ῥβ 8671. 
ακ804 3428. (οὗ δίυγζ ἀθ νοὺ δὴ [Π 7,9. ΙΝ 9. ν Θοἷορ; 
ῬΆΥΒ 1150. ᾿μδῃάοίβ 100, 107, 158, 157, 158.) ὅπως μὴ 
οἱ τέττιγες χαμόθεν ἄσονται (ϑιοδίομοτὶ Δρορβέβθρτηδ, Βετρῖς 
Ροθὺ ᾿γτ Ρ 990) Ρβὲι. 1898 42. γ11- 1412 428. --- τροφή, 
τὴ δρόσῳ τρέφεται μόνον (ὃ λέγυσιν οἱ Ὑεωργοι) Ζμδ. ̓ 
682 528. Ζιδτ. 582 "18. ε80. ὅ560}15. τὸ μὲν πρῶ- 
τὸν ἡδῖος οἱ ἄρρενες, μετὰ δὲ τὴν ὀχείαν αἱ θήλειαι" ἀνα- 
βαίνυσιν ἐπὶ τὸν δακτυλον" ἐν τοῖς ψυχροῖς δ γίνονται ὑδ᾽ 
ἐν τοῖς συσκίοις ἄλσεσιν" γίνονται πολλοὶ ὅταν ἐπομβρία 
γένηται Ζιεϑ0. δδ6 018. 19 Αὐν, δ; 424, οἵ ὙΒΘΟρΡΆΣ ΕΥΙ 
84. ἔνθα μὲν γίνονται ἔνθα δ᾽ καὶ γίνονται Ζιθ28. 605 Β21 
Αυῦ. οὗ ε80. 556521, 28, 22. ΜΙὰο 18. -- ἀϊδὲ δυο γένη. 
οἱ μὲν μικροὶ οἷ πρῶτοι φαίνονται ὼ τελευταῖοι ἀπόλλυνται, 
οἱ δὲ μεγάλοι οἱ ἄδοντες οἷ ὕστερον γίνονται ὸ πρότερον 
ἀπόλλυνται" ὁμοίως ἕν τε τοῖς μικροῖς αὶ τοῖς μεγάλοις οἷ. 



108 τευθίς 

κ᾿ ῳ , » Δ ᾿" ἃ .«ν ε Η Ψ' 
μὲν διηρημένοι εἰσὶ τὸ ὑπόζωμα, οἱ ἄδοντες, οἱ ὁὲ ἀδιαί- 
ρέτοι, οἱ ὑκ ἄδοντες, ἰᾳ ἀχέται (ν ἀχέται Ρ180 582), τεττι- 
γονια- τῶν τεττίγων τι γένος τὴ τρίψει τῇ πνεύματος Ψψο- 
φεὶ Ζιε80. 556 514, 0{}12.,517. δ9. 585 "8. βγῃ πλείω 
εἴδη, πῶς διαφέρει Ζιδ1. ὅ83 "14. Μ 228, 846. (εἰοκὰδ 
ΡΙα ὙΒοτ δζαα ὅϑ08}10. οἶρα]6 Ο 11 229. οΥ 51 882. 
1κ6η2 Ζοοὶ ἀδν αὐ 5648. ϑίηροϊοδάθ δὰ 200, 14. Δ4ΖΙ1 
101,1. ΜΙ|ὰ6 ϑιηροϊοδάθῃ Βγαβῖδα 1866 ρ.320, 21. [,88- 
ἀοῖβ ἴῃ ϑ᾽6 1 Ζαοιίβοιν ΧΥ͂Π.) 

τευθίς. αἱ καλυμεναι τευθιὸες: Ζμδδ. 618 0259. 9. 685 519. 
γϑέδσαμίαν ἱπίον τὰ νευστικα, πελάγια, συναγελαζόμενα 
Ζιδϑ. 685"14.1. 534 588. Ζμδδ. 619514. [818.158254, 
τὰ μαλάκια Ζια 6. 49018. εθ. 6411. 862. 690 088. 80. 
607157. [288.1528 021. τὸ κύτος, τὸ σῶμα μακρότερον, 
τὸ ὅλον σωμάτιον τρυφερὸν ἢ ὑπομηκέστερον Ζμδ9. θ68ὅ 
424. Ζιδι. 524 525 (Υ] τεφθις). 818. 1583 39. τῇ τεὺυ- 
θίδι ἐλλείπει τὸ κυκλῳ πτερύγιον, τὸ πτερύγιον πλατύτερον 
ἢ ὦ στενόν Ζιδι. 524.382. Ζμὸϑ. 686 "19. οὗ ΚΠ 501. 
πόδες ἄοθον Ζμὸϑ. 688 3528. 818. 1682 37. προβοτκίδες 
ὁύο ἄεβος Ζμὸϑ. 685 .383,Ρ1. 818. 168236, 8. Ζιδ1. 
523 529. ἐντὸς ἐστι τὰ στερεὰ ἐν τῷ πρανεῖ τῷ σώματος, 
8γπ τὸ ξίφος λεπτὸν ᾧ χονὸρωδέστερον, τὸ ὄστρακον μικρὸν 
λίαν ᾧὶ χονδρῶδες Ζιδι. 524 022, 26. Ζμββ. 664521. δὅ. 
619 422. 818. 1582511. αἱ κοιλιωδεις ὑποδοχαί Ζμὸ δ. 

10 

τέχνη 

, φ -“Ὕ ͵ 
τεύχειν. οἵ τ᾽ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων 

(εἴ Δημόκριτος Ρ 116 541) ΡΎΘ. 1409 28. Διὸς δ᾽ ἐκ 
πάντα τέτυκται (ΟΥρΡᾺ ΥἹ 11) κΥ. 401 429. ' 

τεῦχος. 8370 σμῆνος Ζιι40. 628 528. --- βόροι, ὅτι τὸ τεῦχος 
, , Ν φι ν μέγα ἔχυσιν ᾧ, δέχονται τὴν τροφήν φ6. 81019. 

τέφρα. καυστὰ ὅσα εἰς τέφραν διαλύεται τῶν σωμάτων μὃϑ. 
8871 14, οοπὶ βύῃ κονία Ζμβ 2. 649 325. γ9. 671236. ἡ 
τέφρα περίττωσις ἐν τοῖς καομένοις, δυνάμει θερμέτητα 
ἔχει, ἐνεργείᾳ ξηρόν μβ8. 385514, 9, δ11. 8389 528," 
Ζμβϑ8. 64914. τὸ τῶν παλαιυμένων νεκρῶν σώματα 
ἐξαίφνης τέφρα γίνεται ἐν ταῖς θήκαις μὸ12. 390 323. 
(σεισμὸς) τὸν φέψαλον ἢ τὴν τέφραν ἀνῆκεν μβϑ8. 861 15. 
ἐν τὴ τέφρᾳ χρονισθέντα (τὰ μικρὰ ζῷα) ἀνίσταται ανϑ. 
4158 6. ἡ τέφρα διὰ τί πικρά" τὸ διὰ τῆς τέφρας διηθέ- 
μενον ὕδωρ πικρόν, ἁλμυρόν αἱιά4. 442 328, 441 "5. μβ1. 
85815. 8. 851 381. δ11. 389 "2. τὸ περὶ τῆς τέφρας, ἢ 
ϑέχεται ἴσον ὕδωρ ὅσον τὸ ἀγγεῖον τὸ κενόν Φδ᾽Θ. 2132]. 
1. 14"4, πκεδ. 988 Β27. οὗἉ κονία Ρ 403 388. --- τῇ τέφρα 
τὴ Φρυγίᾳ χρῶνται πρὸς τις ὀφθαλμίς θ58. 834}80. --- 
ἡ διασπορὰ κατακαυθέντος Ἰξόλωνος τὴς τέφρας ἀπίθανος 
854. 1588 818. 

τεφρός. γέρανος τεφρὰ ὅσα ΖιγΎ12. 519 52. ἡ τρυγών, χρῶμα 
τεφρὸν [2Τ1. 1527519. τὸ χρῶμα (βόνασος) ἔχει τι μέσον 
τεφρῶ ᾧ πυρρὰ Ζιι4δ. 680 538. 

618.}80. ἔχει ἄνωθεν τὸν θολὸν ἐπὶ τῇ μύτιδι μᾶλλον, ἐν 25 τεχνάζειν, ἀοῦ Ηζ4. 1140.5"11. ἐν τοῖς ποιητοῖς μᾶλλον ἢ 
τὴ μύτιδι, διὰ φόβον ἀφίησι τὸν θόλον Ζμδ 5. 619 41. 818. 
103210. Ζιι87. 621 580. διαφέρουσι τ σχήματι τῶν τευ- 
θίδων οἱ τεῦθοι Ζιδ1. 524580, 25. κρατεῖ τῶν μεγάλων 
ἰχθύων Ζιδ2. 890}88. πῶς ὁιαφέρει ἡ ἄρρην τευθὶς τῆς 
θηλείας, οοἰξυ8 Ζιε1 8. 560 Ῥ17 (Υ] τευθός). 6. 841 ΡῚ, 12. 
πῶς νεῖ Ζιαδ. 489 085 Αὐν. τὸ ῳὸν συνεχές, ἐξ ἑνὸς ὧδ 
μία τευθίς Ζιε18. 550012, 16. ΖΎΥΒ. 168 .36. κύυσαι ἄρι- 
σται, πελάγιαι ἀποτίκτυσι Ζιθ80. 607 "7. ε18. 550}12. 
(ὑϑυιῖ5. ὙΒοπι, ἸΟΠ]Πἶρὸ Οαζαθ, 1οΠ]Π!ρσαπου]α 566] 1ρ᾽. ΘΑΙΏΙΑΓΣ 
(φῦ) ΟἿ 154. ᾿μο]ρὸ νυ]ρατγὶβ δύ, Ογ. ΑΖι 1180, 6 οὐ 
Α Βιοθὶὰ ΧΙ] 8370, 381. ΟΓΜ.26484ᾳ. Βοβε Ατν ΡΒ 838.) 

τευθός. οἱ τευθοί (ν 1 τεῦθοι) τοίογαπύαν ἱπίον τὸς ἀγελαίυς 
τῶν ἰχθύων Ζιι8. 610 Ῥ6. 'Δῃ τϑοῖθ᾽ 5. Π 24. ΟΥθββιῦθ}} ἴῃ 
ἰπάϊοθ. --- τευθός ἴῃ ν} (τευθίς ΒΚ) Ζιε 18. δ50 017. οἱ 
μεγάλοι τευθοί (Υ 1 τεῦθοι) Ζμδϑ. 685}18. ν τεῦθος. 

τεῦθος (τευθοί ΒΙκ ἴῃ ᾿οχῦα 586πη61 δχβίδυϊ Ζμδϑ. 688 "18, 
Υ] τεῦθοι). ὁ καλόμενος τεῦθος Ζιδ1. 534 525. ταίογταν 
ἰαΐον τὰ μαλάκια Ζιαθ. 490}18. μέγεθος χρῶμα ὀδόντες 
κοιλία ἄοθον 819. 1532 314. προβοσκίδες, τὸ στερεὸν ἐν 
τῷ πρανεῖ τῷ σώματος, πλατύτερον τὸ ὀξύ" τὸ κύκλῳ 
πτερύγιον περὶ ἅπαν ἐστὶ τὸ κύτος Ζιδ1. 523 080, 534 Ρ22. 
481 Αυῦ. οἵ Ζμὸϑ9. 68516. τῶν τευθίδων οἱ τεῦθοι ἐπὶ 
πολιὴ᾿ μείζυς, γίγνονται ἢ πέντε πήχεων τὸ μέγεθος - (ζῷον) 
πελάγιον, βραχύβιον Ζιδ1. 534 325, 26, 83. ε18. 680 "14. 
διαφέρυσι τῷ σχήματι τῶν τευθίδων οἱ τεῦθοι Ζιδ1. 524 
130. ἔστι δὲ τὸ γένος ὀλίγον τῶν τεύθων Ζιδ1. 524 329. 
οἵ Μ.266. οἱ μεγάλοι τευθοί (Υ] τεῦθοι) Ζμὸ9. 688 "18. 
(ἰθυῖμβοβ ὙΒοπιδο, Ἰο]ὰ8 αδζᾶθ 3.115. σδίταασ (σταηα) Ο 
1154. 1,οἸἶρο τηρᾶΐϊα Κὶ. 50. Ογ, ϑϑριοίθυυῖθ Βίαίπυ γν8ὶ] 

Οδοπάτοβορίδ ἰοἱρ᾽ηἰξουιαΐβ Γσμοζατὶ ΑΖι 1 150, 6 οἱ ἴῃ 
ϑιοθ!ὰ Ζεϊιθοιν ΧΠ 382. 60 814,14. Μ266. ΚαΖμ150,6.) 

Τεῦκρος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Τεύκρυ 596. 1515 16. ἐν τῷ 
Τεύκρῳ (ϑορβοοϊῖβ αἱ νἱάοίαγ, ΝῸΚ Ρ. 204) Ρβ28. 1839854. 
Ὑ158.1416}1. 

τευκτικός. ἡ εὐβυλία τευκτικὴ ἀγαθῷ ἨζΊ10. 1142 522. 
Τευμησσός Ῥγθ. 1408 38. 
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ἐν τοῖς πρακτοῖς ἡμα85. 1191518. --- τεχναζει τοιόνδε 
οβι8580 "19. ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γενέσθαι μονοπωλίαν ΠΑ1]. 
1209 382. τεχναστέον ὅπως ἂν εὐπορία γένοιτο Πζ5. 1820 
485. τεχνάζυσιν οἱ ἁλυργοπῶλαι πρὸς τὸ παρακρύεσθαι 
ἱστάντες μχΊ. 849 584. --- τεχναστός. ἐν τοῖς τεχναστοὶς 
ὑπάρχει τὸ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγκαῖον, ἡ τέχνη ἀρχή Ζμαϊ. 
8689 25, 640 598, 6411. 

τέχνασμα πόθω ρ29. 1486 51. 
τέχνη. ορρ τύχη εὖ ταὐτόματον ΜΑ1. 981 55. ζ1.1082 

418. θ1.1049 44. λ8. 1070 6. Ηζ 4. 1140 219 (Αραία 
ἤν 6). μβι. 358 028. πο14. 1484 311. βεὰ τρόπον τινὰ περὶ 
τὼ αὐτὰ ἐστιν ἡ τύχη ἢ ἡ τέχνη Ηζ4. 1140 318. Ζμα!. 
θ640528. Μζϑ. 1084349. Ρα5. 1862 32. β19. 1892 "6, 8. 
οἵ Πα11. 125826. --- τέχνη, ἀϊδὲ φύσις μὸ 8. 3814. 
12. 390}14. ΖΎΎ1. 1762 517 4]. ἡ μὲν τέχνη ἀρχὴ ἐν 
ἄλλῳ, ἡ δὲ φύσις ἀρχὴ ἐν αὐτῷ Μλϑ8. 1070 41 ΒΣ. ζΊ. 
1033 318. 8. 1038 "8. Ηζ4. 1140210. Ζγβά. 140 "38. 
τὰ κατὰ τέχνην, τὰ ὑπὸ τέχνης. τὰ ὑπὸ τὴς τέχνης δηαι- 
υργύμενα, τὰ τέχνη γινόμενα, τὰ τῆς τέχνης ἔργα 5Βἴωω, ἀἰδί 
τὰ κατὰ φύτιν, τὰ φύσει συνεστηκότα (γινόμενα), τὰ φύ- 
σει ϑἷπι Φβ1. 198 "81. 8.199517, Ζμα!. 689 "16, 30. 
Ζγηβι. 184581,}21. Ὑ11. 162 416. ὃ. 161 8517. 6. 715 
821. Μλϑ. 1070817. Πη14. 13388.538. Ηκδ. 1116 524 4]. 

ἡ κατὰ τέχνην διάθεσις, ορρ ἡ ὁσία Φβ1. 193 516. καὶ τέχνη 
τὰ μὲν ἐπιτελεῖ ἃ ἡὶ φύσις ἀδυνατεῖ ἀπεργάσασθαι, τὰ δὲ 
μιμεῖται Φββ. 199 515. ἡ τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν Φβ2. 
194221. μϑ. 8816. κ΄. 896}12, οὗ πο1. 1441 16. 
τέχνη κρατῶμεν ὧν φύσει νικώμεθα (Απῦρῃ ἔτ 4) μχϑ4ϊ 
8420. τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης διαφέρει τῶν ἀληθινῶν τῷ 
συνῆχθαι τὰ διεσπαρμένα χωρὶς εἰς ἕν ΠΎ11. 1281 .}12. 
μᾶλλον ἐστι τὸ ὦ ἕνεκα ᾧ τὸ καλὸν ἐν τοῖς τῆς φύσεως 
ἔργοις ἢ ἐν τοῖς τῆς τέχνης Ζμα]. 689 020. τὰς εἰκόνας 
αὐτῶν θεωρῶντες χαίρομεν ὅτι τὴν δημιυργήσασαν τέχνην 
συνθεωρῦμεν Ζμαδ. 645 512. οὗ ποά. 1448}16. ΨΆ] Ροοὶ 
110. --- ἐμφειρίαι ὶ᾿ τέχναι ΠΎ1ἃ1. 128 81. (βέλτιον ἀπερ- 
γάζονται οἱ ποποιημένοι τι ἔργον ᾧ τέχνην Πθ5. 1839 387.) 



τεχνικός 

τέχνη, ἀϊοὺ ἐμπειρία: ἡ μὲν ἐμπειρία τῶν καθ᾽ ἕκαστόν ἐστι 
ἡνῶσις, αὶ δὲ τέχνη τῶν καθόλν ΜΑῚ. 980 528 ΒΖ, 981 
416, 6. Α480. 46.519 ΨΥΣ, 22. ΘΓ Ηκ10. 1180 Ῥ20. ὀδεμία 
τέχνη σκοπεὶ τὸ καθ᾽ ἕκαστον Ῥα3. 1856 Ρ29. τὸ κατὰ 
συμβεβηκὸς ὑὸὲν μέλει τῇ τέχνη Ἠε1δ. 1188 "2. ἡ ἡ τέχνη 
γίνεται, μαθήσει Μθὅ. 1047 588... 1046 587. ὅθ᾽ ὑπὸ τέ- 
χνὴν ὅθ᾽ ὑπὸ παραγγελίαν ἐδεμίαν πίπτει Ηβ53. 1104 57. 
πάντα τὰ γινόμενα. κατὰ τέχνην ἥ φύσιν λόγῳ τινΐ ἐστιν 
Ζγδ2. Τ01 417. τῶν ποιητικῶν ἐν τῷ ποιῶντι ἡ ἀρχὴ ἥ νᾷς 

ἢ τέχνη ἢ δύναμίς τις ΜΕΙ. 1025 522. ἡ τέχνη τὸ εἶδος τὸ 
Μζϑ. 1084 424 Βς. 1.1082 382,11. λδ. 1070 815, 80. 4. 
1070 588, ,ἀρχὴ ἢ εἶδος τῷ ινομένυ Ζγβι. 188 "2, μορφὴ 
τῶν γινομένων ἐν ἄλλῳ Ζγβά. 140 "28, λόγος τῷ ἔργυ ὁ ὃ 
ἄνεν τῆς ὕλης Ζμα!. 840 481, 689 815. ὅσα φύσει γίγνε- 

τήθυον 189 

κός Ζιι11. 61ὅ 419. τῶν ἀραχνίων οἱ (ἀραχνῶν ἔνιοι Α0Ὁ} 
γλαφυρώτατοι ὼ τεχνικώτεροι περὶ τὸν ν βίον Ζιι88. 622 Β28. 
-- τεχνικὸν ὄογανον Πθ6. 1841 418. ὄργανα τεχνικαὶ ἣ φυ- 

σικαΐ μὸϑ. 881 310. τεχνικὴ παιδεία ἡ πρὸς τὺς ἀγῶνας 
Πθ6. 1841 δ10. τεχνικὴ πρᾶξις, ὉΡΡ ἅτεχνος ηεβ8. 1220 
526. τεχνικώταται τῶν ἐργασιῶν ὅπυ ἐλάχιστον τῆς τύχης 

Πα11. 1388 586. τεχνικώταται ἀφορμαί ρ89. 1448 "29. --- 
τὸ τεχνικόν Φβι. 198 482, ἀοοίγϊηδ 8. νἱβ δυίϊ8 Ραῶ, 1855 

ν85. εἴ τι τεχνικὸν (βέλτιον εἰ Ηδιιρκο ῬΆΠοὶ 24, 1710} 
περὶ ἕκαστον τῶν ῥηθέντων Παϊ. 1252 522. --- τεχνικῶς 
χρῆσθαί τινι ρ18. 1488 δ11, τεχνικῶς διοικεῖν οβ1840 4217. 
τεχνικῶς ἡ τῆς ἀκανθυλλίδος ἔχει νεοττια Ζιι18. 616 84. 
τεχνικώτερον γίγνεσθαι (ορρ ἁπλώς) Παϑ. 1257 "4. τεχνι- 
κώτατα μετιέναι ρ8. 1429 420. 

ται ἡ τέχνη, ὑπ᾽ ἐνεργείᾳ ὄντος νεται ἐκ τῷ δυναίμει τοι- ιὸ τεχνίτης δοκεῖ “σοφώτερος εἶναι τῶν ἐμπείρων ΜΑῚ. 981 
ὅτου Ζγβι. 18421, 481. ἡ τέχνη ἕξις τις μετὰ λόγυ 
ποιητική, ἀϊδὶ πρακτική Ηζ΄. 1140 560-28. ημα 85. 1197 

412. οὗ ἀἰϊδιϊποῖα ἱπίθν 86 τέχνην οὖ φρόνησιν Ἡζό. 1140 
νΩ2, τέχνην οἱ πρᾶξιν Ηαδ. 1097816. ὡς ἐν ἀνθρώπῳ 
τέχνη ὶ σοφία, ὅτως ἐνίοις τιὸν ζῴων ἐ ἐστί τις ἑτέρα τοιαύτη 20 
φυσικὴ δύναμις 1. ὅ88."29. -- τέχνη, ἀϊδὲ ἐπιστήμη: 
ἐπιστήμη περὶ τὸ ὃν. τέχνη περὶ τὴν γένεσιν Αδ19. 1008. 

ΜΑΙ. 981 26 ΒΖ. Ηζϑ8. 4. ἰΐδαιθ β86ρ6 τέχνη οὐ δύναμις 
ςοηϊαηρσαπίυΣ ΜζΒ. 1038 ΡΒ. εἸ. 1025 "22. Ηη18. 1188 

226. Πβ8. 1268 086. θι. 1831519. Ρα2. 1858 56. τιϑ. 3: 
110 8386. νογαταὕϑλθ τὴν τέχνην τῆς ἐμπειρίας οἰόμεθα 

μᾶλλον ἐπιστήμην εἶναι ΜΑῚ. 981 "8. οὗ Αα80. 46.522. 
ἰδάθ τέχναι νοσαπίαν ποιητικαὶ ἐπιστῆμαι Μλϑ9. 1015 81 

(ΑΙοχ δὰ Ἀ] ρη 689,11). κ7. 106481. θ2. 1046 03 ΒΖ. 

081,26 (6 τέχνη ρ. 159 31). εὔλογον ᾧ τοῖς μὴ τεχνί- 
ταις μέν (ἰ 6 δνῦϊβ πιϑᾶϊοβθ μῶν βπατὶ8), σκοπυ μένοις δέ τι 
ὼὺ φιλοσοφῦσιν μτ]. 468 81. οἱ τεχνῖται ὼ ὅλως οἱ ἐπιστή- 

βονες τιθ. 168 "6, οἱ τεχνῖται Ηα4. 1097 37. οὗ αἱ ἐπι- 
στὴμαι 34. εἰ μηδ᾽ οἱ ἄλλοι Τεχνῖται φαῦλοι, ἐδ᾽ οἱ φιλόσο- 
φοι Ῥβ28.1891}28. --- τεχνίτης πρὸς ὄργανον πῶς ἔχει ηεηϑ. 
1241 "8. 10. 1242 "28. ὁ τεχνίτης τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾷ 

ΗΙ7. 1101.084. --- οἱ ὑποκριταὶ αὐτὲς τεχνίτας καλῶσιν 

ΡῪ 3.1405."24. Διονυσιακοὶ τεχνῖται. πλ 10. 956}11. --- 
βάναυσος τεχνίτης ΠΙα18. 1260 340. γ4. 1277 Β1, οὐ ἴρϑυπι 
Υ τεχνίτης ΡΘΓ 88 ἀβαγραίαν δὰ βιρηϊβοδηᾶοβ ορίβοαα Πα18. 
1260588. βά4. 1262}26. 5. 1264 427,15, 28. 7. 1267 

515. 8. 1267 582, 12683216, 80. γὅ. 1218 325. δά. 1291 
ῬΑ, χ9. 1829 386. 

ΑἹ. 9821. ΟΥὙΪΤ. 806 516. τθ1. 1571511; οὐ τέχνη αἴημο 80 τεχνογραά φος Ρ1. 1421 339. 
ἐπιστήμη (φιλοσοφία) ρτοὸ βγπ οοπἰαπσαπίαν Αα80. 4622. 
ΜΑΙ. 9818. λ8. 1074}11. ΗαῚ. 1094 81,18. ΠγΥ12. 

1282 014. δῚ1. 1288 "10. η18. 1381 087. Ῥβ19. 18392526, 
'ρ886 ἀοοίγιπαθ τβθογϑείοδθ τέχνης ποταΐπα οοπυϊπϑηΐαν ΑὙ1. 
1184, Μβ2. 9915. αἱ μαθηματικαὶ τέχναι συνέστηταν 85 

ΜΑΙ. 981}24. τῶν ἰατρῶν οἱ φιλοσοφωτέρως μετιόντες τὴν 
τέχνην αιἱ. 486.321, 86 Ῥτοχηίβουθ δὰ βιρτ βοδπ 88 οὐ δγίββ 
οὗ ἀοούγίμαβ τέχνη οὐ ἐπιστήμη υδβυτραῖαν τιϑ. 170 480, 81. 
11.1 12 828,29. ΗαῚΙ. 1094 18. οἵ οοπίαποῖδ ΤΟΣ 88 

τεχνολογεῖν τὰ ἔξω τῷ πράγματος Ῥα1. 135417, 1855 
419. ἔνιοι τῶν τεχνολογώντων Ῥα2. 1856511. 

τέως. ὴἡ θήλεια ἀφίησι φωνὴν λαμπροτέραν ἣ τέως, ἄχρι ἐτῶν 
εἴκοσι" μετὰ μέντοι τὸν χρόνον Ζιε!4. 845 812. τέως πᾶσαν 

τὴν τελείωσιν βραδύτερον ἀπολαμβάνει τὸ θῆλυ τὸ ) ἄρρενος" 
ὅταν δὲ γένηται Ζιη8. 583 "28. οἱ ἀκρατεῖς ἐφ᾽ ἃ ὁρμῶσι, 

ταῦτα τέως βώλονται ἡμα18. 1188 329. ὅσης τῆς Σικελίας 
τέως ἀγόνυ λαγῶν 521. 156 87. τέως ὀλίγον ὑπνώττυσιν 

φταϑ. 816 }88. 
τέχνη ὼ μέθοδος Ηα!. 109451, τέχνη ἢ παιδεία, τέχνη ὁ 40 Τέως. ἐν Τέῳ σϑ18 520. [288. 1621 "14. --- Τήιος Γλαύ- 
διάνοια, τέχνη ὦ ἐπιμέλεια Πη1Τ. 1881"2. 1. 1827 "86. κων Ῥγι. 1408}87, ᾿Αλεξάνεμιος 61.1485)41, 14868411. 
Ρβι9ϑ. 1392 "6. --- σθῆθγα τέχνης ἀϊδιίηρσασπίατν ἀρχικώ- τὴ. τὴ μὲν ἀληθές ἐστι τὴ δ᾽ ὦ εἰπι μκϑ. 466 510. νυ. 4565 
τεραι, ὑπηρετῦσαι ΜΑ 3.982 "14.1. 981.380 ΒΖ, ἄρχιτε- ἰΑ11. μὸϑ. 38780. Ζμα 3. 6426. ΜΑΒ. 988 584. ποῦ. 
κτονικαί, αἱ ὑπ᾽ αὐτάς" ἡ χρωμένη, ἡ ποιητική Βαϊ. 1448 520. ρ6.1421 085. 9. 1480 38. τῇ μὲν τῇ δὲ μή, 

1094 514. Φβ:. 194 δι, Μδ1. 1018 218. οαἹ. 1848 85. αἱ 4δ Κὺὴν πάντη Γαδ. 8526.39. 8.9. 821 26,1. Οα!. 269 "10. 
ἐξ ἀνάγκης, αἱ ἀναγκαῖαι τέχναι Πὸ4. 1291 38. πλτο. 966 τήγανον. τὸ ἐπὶ τῶν τηγάνων ὀπτᾶται μὸϑ8. 880"17. οὔ Οτῖ- 
518. βαναυσοι, φορτικαί, ἑδραῖαι, μισθαρνικαὶ τέχναι Πθ2. 481 561. 
1831 09 (ἀοβηίζυνς τέχνη βαναυσος). ὃ 4. 12911. ηεαά. τήθη, τηθή. τήθη, ἀϊδὶ μήτηρ, οἱ ἄνωθεν Ζγὸ 8. 168 320 (Υ] 
1215.328. Ραϑ. 1367 .381. τέχνη μυρεψική 4] Ηη18.1158 τίθη). ἡ Τίμωνος τηθή 38. 1481 56. 
426. -- τέχνη, τϑίϊο οἱ ἀοούτίπα Αγαΐβ (Κυπβείθμγο), ΡΙδ6- 0 τῆθος, τό, τοίδγίαν ἰηΐου ταὶ ὄστρεα, ἀρράβδωτον λειόστρα- 
οἷρὰθ ἰαϑεϊξαιίο ογϑίοτγίβ,, οἱ τὼς τέχνας τῶν λόγων συντι- κὸν 287. 1528 010, 12. Υ τήθυον οἱ 5 1222. 

θέντες, καὶ Καλλίππυ, Κόρακος, Παμφίλυ, Θεοδωρυ τέχνη τήθυον (Υ] τηθέω τήθεα Ζιδ 6. 581518, 29, 8. 4. 528 320. 
δα Ῥαὶ. 1854512. β28. 183993160, 140044,516. 24. 1402 9. ὅ35324, τήθυαι τηθύα τιθύα Ζιε1δ. 641}21, τηϑῆα 
417. 71. 1408 85. 16.1416 »20. ρ1. 1421 540. τὰ ἀπὸ τίθυα τίθεα 2,1. ὅ88 520. δά. 528 520. τήθεια Αἰδῖπα. οἴ 
τέχνης τιϑ4. 184 48. αἱ τέχναι συνέστησαν, ἥ τε ῥαψῳδία 5 51 219). τὸ γένος τῶν τηθύων Ζμὸ ὅ.680 "5. οἵ 681 225, 

ἡ ὑποκριτική: ὅπω σύγκειται τέχνη περὶ αὐτῶν ΡΎ!. νοὶ ταὶ καλώμενα τήθυα Ζιδ 6. 581 48. 4. 528.520. θι. δ88 
1404 422, 1408 "8ὅ. Ρ20. Ζμδδ. 680 45, τοίδυςυσ ἰηῦθν ταὶ ἀκίνητα τῶν ὀστρα- 

τεχνικός πια 2. 906517. τεχνικὸς ὸ θεωρητικός Ηκ10. 1180 κοδέρμων, μικρὸν τῶν φυτῶν διαφέρει τὴν φύσιν, σωτικώ- 
"20. τεχνικιύτατος κριτὴς ἐνυπνίων μτϑ. 464 "δ. οἱ τεχνι- τερον τῶν σπέγγων, ἐὸὲν τῆς σαρκὸς γυμνόν, ἥκιστα τὴν 
κωώτατοι ὺ, ἀδικώτατοι ῬΎἃ 5. 1416 "6. τεχνικαί τινες τῶν 60 ὄσφρησιν φαίνεται ἔχειν, βίαίίο Ζμὸ ὅ. 680 46, 681 349, οὗ 25. 

μαιῶν γενόμεναι Ζιη10. 581 322. τροχίλος εὐβίοτος  τεχνι- Ζιδ4. 528320.9.ὅ8 29. ε15.647}21. ἀοβοῦ Ζμδδ. 681 528. 



60 Τηῤθὺς τιϑέναι 

ΖγΎ11. 168 Ῥὴ14 εὐ ρ]οιίυβ Ζιδ6. 581 38-80. (ἐοῖμγα, ἴθη- Τῆνος ἡ νῆσος θ38..882 26. 151. 845 591. νῆσος Κυκλαῖ, 
ἴσα ὙΠοῖδθ, ὑαθθτγα σνϑὶ νογίϊουϊδ νοὶ] 68}}} ὕδζδθ, ἰθίμγα ἀπὸ οἰκιστὰ Τήνν ἔδ558. 1669 "23. --- Τηνίων πολιτεία 
Βα ρ. φόνμγοθ Ο 11 796. ο7311219-224. τήθυον ἴᾳ τὸ Υ 558. 
τῆθος ΔΙμοπδοὶ 1 ἰβίος 46 Ὀϊνα]νῖθυβ 98. Αβεϊάϊα ᾧ Βο- τῆξις. περὶ τήξεως μδθ. ἥ. 

μιδάβοι Βϑβοῖν πιο θθκαπηὶ ϑθοίμίοσο 1778, 120-180. 56 τηρεῖν. 1. ΟὔὈΒοΙναγο. οἱ πάλαι τετηρηκότες τὰς ἀστέρας Οβ12. 
Οανίον τὰρῃθ απ ΜΟΊ]αβη 79. ΟΚΘα 188. 1829 ρ1097-99. 292.348. ὑθεὶς τῶν ἁλιέων ἐθὲν τηρεῖ τοιῶτον (τῶν ἰχθύων 
1882 ρΡθ0. Ε811, 47. Αβοϊάίαθ βἰπιρ]ϊοα8. Η 616. ΚαΖμ συνδυασμον) τῇ γνῶναι χάριν ΖΎγδ. 158 .ν38. τηρήσας τὶς 
184, 39. ΑΖΙ1188,21. Αϑοϊάϊα ρῇυβα δῖ. Οτ. “ ΜΊΤΙ, σατράπας οβι852 "29. τηρεῖν καιρόν, τὴν βοήθειαν Ρβὅ. 
171, 119.) ἀἰἶδὶ τὸ μὲν ὠχρὸν τὸ δ᾽ ἐρυθρόν Ζιδ 6. 581 1882 10. αν. 472 322. τηρεῖν τὸ ἀεὶ πρὸς πολλιὲς χρόνυς 
480. ἔοτῇ Ογηθμία ρϑρ δία ϑαὺ οὐ Ο οἰδυάίοαηβ ϑαὺ ΑὐὉ 19 τεὶ. 129 326 (οἴ παρατηρεῖν 328). οἱ πλείνς τηρήσυσιν ἀλ- 
ἰδ1ὰ. λήλυς ΠΕῚ1. 181549. τετηρηκως εὐωδέστερον γινόμενον τὸ 

Τηθὺς αὶ ̓ Ωκεανὸς γενέσεως πατέρες ΜΑ8. 988 "80. ἔλαιον 215. 1511 028. Βἷπθ οδίθοῖο μὴ τηρόντων Ιιθ. 
Τήϊος ν Τέως. 1167}18. τὴν θήραν ποιεῖ ἡ ἀράχνη τηρῶσα" τηρεῖ ἕως ἂν 
τήκειν, τήκεσθαι. τὸ τήκεσθαι τὸ πεπηγός, εἶδός τι τῷ ὑγραί- ἐμπεσόν τι κινηθὴ Ζιι89. 628 3218, δ. --- 2. βγη σωζει. 

νεσθαι μὸ 8. 382 029. καίει ᾧὶ τήκει τὸ καυστὸν ἢ τηκτὸν ιὲ πῶς ἂν τηρηθείη ᾧ σωζοιτο ἄνευ φίλων Ηθ1. 1158 39. 

αὶ φλόξ Ζ,β2. 648. 5027. τήκεται (ἐτάκη) θερμῷ (ὑπὸ θερμϑ, ἐτήρησεν ἀβλαβεῖς τὲς νεανίσκυς κθ. 400 Ρδ. τηρεῖν μᾶλλον 
ὑπὸ πυρός) ὁ εἰργασμένος σίδηρος, ὁ λίθος ὁ πυρίμαχος, τὰς ἐπιτηδείως τόπυς Ῥαά. 1860311. ἐκύρωσε ὶ περὶ τὸ 
χάλκωμα, μόλυβοος, μολυβὸίς, ὕδωρ πεπηγός ΑἹ μὸ 8. 388 ἰδίν παιδὸς τηρηθῆναι τὸν νόμον ἔ 551. 1569 528. --- 8. τη- 
428, 82,"δ. 7. 884 14. 8. 885 432. 10. 888 588, 889 39. ρεῖν τι ἰᾳ φυλάττεσθαί τι. οανοτα αἱφυϊὰ Αβ19. 66 329, 

..1.83711826. βδ. 36238. Οβ7.3289524. θ80. 88436.30 88. ΡαῚΙ. 185538. Πεβ. 1808 "84. τηρεῖν ὅπως ὁ ἴαϊ, 
ἢ 348. 1524 525. οἵ πχγ22. 98432. τήκεσθαι πυρί, ἀἰδὲ ὅπως μὴ ς οοπίαποι Πε9. 1809"16. 8. 1801 }81. Ζιιϑ9. 
μαλάττεσθαι Ζγβ(. 148."16. μδδ. 888 581. ἡ κίνησις δύ- 628 527. 
ναται ἐχπυρῶν, ὠστε ὼ τὰ φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι Τηρεὺς ΣΞοφοκλέυς πο1θ. 1454 "86 (Νααοὶς ἔν ὦ ρ 208). 
πολλάκις μα8. 841318. τήκεται ὑγρῷ, οἷον νίτρον, ἅλες τήρησις. ἀφυές ἐστι (τὸ τῶν ὄφεων σῶμα) πρὸς τὴν τῶν 
μὸϑ. 8386380. 10. 389"21. ἐν. 46116. πχΎ22. 984 81, 36 ὄπισθεν τήρησιν Ζμδ11. 69257. καὶ τῆς πολιτείας τύρησις 
ἀϊθε τέγγεσθαι μὸ 9. 885 "22. στύφει (ἡ κονία ἡ τὸ νίτρον) Πεϑ8. 1808 380. ᾿ 
ᾧ ὁ τήκει πα88. 868 "18. ζ9. 8811. ὁ τὲς ἱδρῶτας ἐμ- τητᾶν. ἐνίων τητώμενοι Ἠαϑ9. 1099 "2. 
ποιῶν τήκει ἢ συγχεῖ τὴν ἕξιν πβ42. 8710 .}88. τὰς ἐχίδνας Τηΐγετος ὄρος θ168. 8467. 
τήκυσιν ἡμέρας τινας θ141. 84558. --- τηκτός. τηκτὰ τίγρις. φασὶν ἐκ τῷ τίγριος (ν 1 ἀγρία) ᾧ κυνὸς γίνεσθαι 
τίνα μὸϑ. 8380 313,20 -38. οἵ Μὸὲ4. 1015510. 24. 1028 80 τες ἸΝνδικείς, βγῃ τὸ θηρίον, θηριόν᾽ τι κυνῶδες Ζιθ28. 601 
428. τηκτόν, ἀΐθὲ φλογιστόν μὸ ϑ. 887 "25, ἀϊδὺ τεγκτόν Δ4, οἴ8. Ζγβ7. 146 585. ((ογί Ε 118 εἰρτὶβ Σ᾽ 88 45, 16. 
μὸϑ. 38518. ᾿ ΑΖΙ1 18, 48. ΑΖΎ 198,8. Καὶ 925. 8. ΟΥ. οὗ Ὁ Π 808. 

τηκτικός. λέγεται μᾶλλον θερμὸν ὑφ᾽ ὅ' μᾶλλον θερμαίνεται ΤΠ ϑυυβοῖπ ΖοΟὶ] ἀ68 Ταϊπαὰ 70, 869.) 
τὸ ἁπτόμενον, ἔτι τὸ τηκτικώτερον τῷ τηκτῶ ἢ τῇΈ καυστῇἠ Τίγρις 6159. 846 4831. 

καυστικώτερον Ζμβ 2. 648517. --- τὰ μὴ εὐωδὴ ἐρητικαί, 8 τιθασσεύειν (τιθασεύειν Ζγγθ. 156 022). μετὰ ταῦτα τι- 
μᾶλλον μέντοι τηκτικαά πιβ12. 901 58. θασσεύεται ὁ ἐλέφας ἢ πειθαρχεῖ Ζιι1. 610 329. τὸ θὴλν 

Τηλεβόέας, Λέλεγος ϑυγατριδῦς 488. 1649 "88. 608. 1506 τιθασσεύεται θᾶττον Ζιι1. 608 325. τιθασσευόμενος ὄρυσκο- 
434. --- Τηλεβόαι, παῖδες Τηλεβόν, ᾧκησαν Λευκάδα λάπτης. κολοιός Ζιϑ. 61414. ΖΎγΘ. 1756 22. 
[4338.1549 038, 838. τιθασσευτικός. ζῷα πρᾶα ἢ τιθασσευτικαί, οἷον ἐλέφας 

Τηλέγονος ὁ ἐν τῷ τραυματίᾳ ᾿Οδυσσεῖ ([οτὶ ϑορβοοὶῖβ, Ὁ Ζια!. 488 "22. 
Νδιοὶς ἔν (τ Ρ 182) πο14. 1458 088. τιθασσός. τιθασσοὶ ἔλαφοι, τιθασσὸν γίνεται μᾶλλον ἡ περι- 

Ττηλεκλέως τῷ Μιλησία πολιτεία, Πὸ14. 1998 418. στερά Ζιεϑ. 4058. 18. 5442. τιθάσσοὶ πέρδικες. ΟΡ 
τηλέμαχος εἰς Λακεδαίμονα ἐλθων ποϑδ. 1461 Ῥδ. Τηλέ- ἄγριοι Ζιι. 614.39. ὁ κίγκλος, ὅταν ληφθῆ. τιθασσότατος 

μαχος ἔγημε Ναυσικάαν Υ 468. 1654 582. Ζιι12. 615.322. πάντιυν τιθασσότατον ἢὶ ἡμερώτατον τῶν 
Τήλεφος ἀρίαπι ἱταροθάϊδθ ἀγραπιθηίαπι πο018. 1458 421. (δ ἀγρίων ὁ ἐλέφας Ζιι48. 68018. --- τιθασσῶς. πρὸς τὸς 

Τήλεφος Εὐριπίδν φησί (αν ἔν 100) ΡΎ2. 1406 528. ἀνθρώπυς ἂν ἔχειν τιθασσῶς τὰ νῦν φοβώμενα ᾧ ἀγριαί- 
τηλία. μὴ ἀπελαύνειν τὸν ἡμίονον τὸς σιτοπουίλες ἀπὸ τῶν νοντα Ζιι!. 608 581. 

τηλιῶν Ζιζ24. 5181 5. Πειθόλαος Σηστὸν τηλίαν τῷ Πει- τιθέναι, πιθὰ τίθεσθαι. 1. ἀντίγραφα κατὰ φρατρίας τιθέ- 
ραιέως ἐκάλει ῬΎΙΟ. 1411 514. σθωσαν Πεβ. 1809 512. τεθέντος παρ᾽ αὐτῷ νομίσματος 

κά ρῇ ἢ , “ , , ἤν: “ὺν 
τηλικῦτος. τηλικαῦτα τὸ μέγεθος ὥστε Γαϑ. 826 ὑ10. λί- ὁ ΠΑαΙ]. 1359.528. πίνυσιν αἱ μέλιτται θέμεναι τὸ ἄχθος 

μνας καὶ τηλικαύτας ὥστε μαϑ. 850}82. ἀπὸ τιμημάτων Ζιι40. 626 026. --- ἂν τὸ μέρος μὴ χωρὶς τιθῆται Φὸ 8. 

τηλικύτων ὥστε Πὃ4. 1392 340. πότερον τηλικαῦτα ἐστι 214 021, ἐν ἡλίῳ τεθῆναι πις1. 913 .320. εἰς τὸ κοινὸν τι- 
τὰ μεγέθη ἢ τὰ χρώματα τοιαῦτα οἷα φαίνεται ΜΎ ὅ. θέντες τὰ ἴδια Ἠθ14. 1162 328. τίθεσθαί τι πρὸ ὁμωάτων 
1010}4. πω Μέμφιος ὅσης ἢ ὅλως ἥ ἰὶ τηλικαύτης μα] 4. αν]. 450 36. εν]. 458 "28. πο11. 1455 328. --- εἴη ἄν τὰ 

8521. τηλικαύτη ὑπερβολή ΠΎΙΤ. 1288."27. τηλικαῦται κ ἩΗροδοτυ εἰς μέτρα τεθῆναι ποϑ. 1451 ΒΩ. --- 2. τίθεσθαι, 

ὑπεροχαί αιθ. 448 47. θέσθαι νόμυς Ἠε10. 118421. ΠγΎἃ18. 1288 588, 1284517. 

τήμερον ΦδΙ10. 218 529. δι. 1289 514. 6. 1298 826. τιθέναι νόμον Πβ 8. 1368 "6. 

τηνικαῦτα μβ5. 861}86. 8. 366320. ΗΑ11. 1100 516. δ12. 1296.}88. οὗ β8. 1268541. [40.1481 339. τιθέναι 

πκϑ. 9830 517 αἱ. τῶτο τὸ πλῆθος Πβ6. 1265 "8 (βγη ὁρίζειν Β6). οἱ τιθέμενοι 
τῆνος. τόκα μὲν ἐν τήνων ἐγὼν ἦν, τόκα δὲ παρὰ τήνοις 8). (νόμυς) Ῥα1δ. 18716}18. θεῖναι ὠγῶνα Γ᾿ 594. 1514 "89, 

ἐγών (Ερίοβατπι δὰ Ἰμοσθὰζ ρ. 278) Ργϑ. 1410 Ρὅ. 85. ᾧ ἔτει ὁ Μέλητος Οἰδιπόδειαν ἔθηκεν ἢ 5858. 1518 "31. 



τιθέναι 

ἐκκλησία τοῖς βυλομένοις ἱκετηρίαν θεμένοις λέγειν ἀδεῶς 
[894. 1548 518. τίβεσθαι ὄνομα ῬΎ18. 1414 16. Ζιη1 2. 
888 89. --- 8. βίδίῃ!ογα δἰϊαυϊὰ ἀρυὰ δηΐπηαπι, ρόπθγα (οὗ 
δυπάθιῃ βρη βοδιϊοἶθ ὑγαηβίθατη 8. Ὑ ποιεῖν). δ υϑυτραῖαγ 
αὐϊάφιι τιθέναι 86 τίθεσθαι γ6] αδὶ αυϊὰ ποη ἀθπποπβυγαϊαπι 
Ῥοαΐζατ ἑδπιηαδη) Γαπάδιηθπίαμι ἀθιπμοηβίγαοηΐβ. τεθέντων 
τινῶν ἕτερον τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει Αα1. 
2419. ἐὰν θῶμεν τὸ ὀυνατὸν εἶναι, θὸὲν ἀδύνατον συμ- 
βήσεται 8ϊπι Φθ 5. 256}11. η1. 2488]. Οα12. 288 517, 
"15, 281 "28. Τα. 8316}8. ταῦτα θεμένοις ἐχ ἧττον συμ- 
βαίνει ἀδύνατον Τα 2. 816 "16, ν6] Ὁ] οπιπῖπο βίαια θπάϊ δὲ 
οοπϊομάθπαϊ νἷπι μαθϑί, τιθέναι, ορρ ἀναιρεῖν, ἀρνεῖσθαι 
Αβι4. 6280. τθδ. 169 29. μηδὲν τιθέντες ἀναιρῶσι τὸ 
διαλέγεσθαι Μκβ. 1068 "11. οἱ τιθέμενοι τὰς ἰδέας, ἰδέας 
εἶναι, ἃ τίθεμεν εἴδη τβ1. 118 328. ζ6. 148 "24, 81. 8.146 15 
56. η4.184319. Μβθ. 1002}}14. 188. 1509 019. ὁ θεὶς 
(θέμενος) πυρὸς ἴδιον εἶναι τὸ ὁμοιότατον ψυχὴ δβἶπι, Βγῃ 
ἀποδῶναι τε. 129 09, 8. 8.181 38,10, 86. 86. 088, 836. 4. 
1832 }28. τὸ τιθέμενον (1Ἰὰ αυοὰ ροπίίων δὰ ἀδιηοπϑίγδη- 
ἄσπ) Αα 27. 48.320. --- οοῃϑίγιοιοηβ ΤΌγτωϑθ. ἃ. ὁ 806 30 
οὐϊοοιὶ, μὴ τίθεσθαι μηδὲν μηδ᾿ ἀξιῶν ἀξίωμ᾽ ἄλογον Φθ1. 
482 8324. θέσθαι ἀρχήν ΑὙΘ. 74 "18. τίθενται εἴδη ὀύο 1108. 
1290521 (δγῃ τιθέασιν 3117). εἴ τις ταῦτα θείη, ταῦτα 
θετέον, ταὐτὰ ἔθω Μκθ. 1068 529. Οα10. 219 "18. ΡΎ18. 
1419 238. οἴ Ηαβθ. 1098 50. μν!]. 45086. ἄν ὁὲ θὴ (86 τὸ 
ἄλογον ἐν τὴ συστάσει τῇ μύθι) ποϑ4. 1460 484. -- ὃ. οὉ- 
ἰοοῖο δἀάϊταν δος ργδϑάϊοαῦ, εὐδαιμονίαν τέλος τίθεμεν βὶπι 
ἨσΙ1. 1101.519. 12. 1102 Δ4. γ8.1111}8. 7. 1114 24. 

ψαῦ. 409 028, 410."26, "26. Ζμβῖ. 6627. αὶ πᾶν πρό- 
βλημα ὁιαλεκτικὲν θετέον βὶπι τα] 0. 104 3ὅ. δ. 102 46. ι6. 80 
168 Ρ20. Ζμαϑ. β64885. Ηκθ. 11716054. Πὸ 15. 1299517. 

οἱ τὰς ἰδέας αἰτίας τιθέμενοι βἰιλ ΜΑϑ. 9901. μὸδ. 882 
58. τιθέασι τήν ἐπιείκειαν τῷ λέγοντος ὡς δδὲν συμβαλλο- 
μένην πρὸς τὸ πιθανόν Ῥα2. 1856 411. ἱηίογάμπι οὈϊΘούατη 
πο βιρηϊβοαίας μ6γ βυδδίδηςίναμη ἐ δεῖ τιθέναι ὀημοκχρα- 85 
τίαν, ὅπυ κύριον τὸ πλῆθος Πὸ 4. 1290 "80. οἵ Ηζ18.1148 
ΡΩ8. --- ς. οὐϊδούαπη ἀουθγπαῖασ δανογθῖο νϑὶ Ἰοουθοηθ 
δάνουγθὶδὶὶ (ποῦν 6 Ργβ6ρ), εἰ τῶτο θήσομεν ὕτως Ζγα18. 
123 381. ἐαν τις ὅτω τιθῆται τὸ ἴδιον τε. 182 Ρ28. εἰ μὴ 
τότε χάριν φρένιμον θετέον Ἠζ138. 1148 "28. περὶ ποῖα τὸν 40 
ἀκρατῆ θετέον Ἠηά. 1146 510. τιθέναι ἐν ἐπαίνῳ Ῥαϑ. 1889 
82 ἐν πρώτοις τιθέναι ψαϊ. 402 "4. ἐν τίνι μέρει θετέος 
ἔκαστος Πγδὅ. 1271 088. Ἵππωνα θεῖναι μετὰ τύτων ΜΑΞϑ. 

984 δ4. θεῖναί τι ἐν γένει, εἰς γένος, εἰς εἶδος ΦΎΖ. 201 
ν»19. Μίκϑ. 1066510. τὸ. 122}18, 25. Ζιὸ7. 582 019. 46 

οἵ γένος ν1δ0}"48. τίθημι τὴν τὴν κακῶν ἀπαλλαγὴν ἐν 
ἀγαθοῖς Ῥα10. 180928. ἁ ἐν τέρατος λόγῳ τιθέασιν Ζιζ2. 

559 "20. ἐν ποτέρῳ τὸ σπέρμα θετέον, πότερον ὡς ὕλην ἢ 
εἰς εἶδός τι Ζγα18. 124 05. εἰς ταύτας ἢ τὴν ξενικὴν φι- 
λίαν τιθέασιν Ηθ8. 1186 280. ὅτ᾽ εἰς δύναμιν ὅτ᾽ εἰς ἐνέρ- δ0 

γειαν ἔστι θεῖναι τὴν κίνησιν βὶπι ΦΎΖ. 201 029, 84, 24. 
Ὧκϑ9. 1066519, 28. Ηὖ 8. 1121512. κθ. 1176]. τιθέντες 

ἐν τὴ τῶν ἀγαθῶν συστοιχίᾳ τὸ ἕν Ηα4. 1096 "6. εἰς μίαν 
φύσιν τιθέντες τὰ εἴδη ὦ τὰ μαθηματικά ΜλΙ. 1069 588. 
πότερον θετέον εἰς παιδείαν τὴν μυσικὴν Πό5. 1889 Ὁ12. ---- δ 
ἀ. 864 866 ς ἱπῇ, τὰ μὲν παρὰ φύσιν ἐθήκαμεν κινεῖσθαι 
ᾷθ4. 254 088. ἕτερον ἐτέθη γίνεσθαι Ζγβ8. 148 51. ὁὲεὶ τι- 
θέναι ἢ τὸ φαινόμενον ἀγαθὸν ἀγαθὰ χυιραν ἔχειν Ζκθ. 1700 
ΒΩ8. τίθενται γνωρίζειν τὸ ὅμοιον τιὰ ὁμοίῳ Ψψαδ. 409 "26. 
τς δ. βἶπα οδίβοῖο, νδὶ δἀάϊδο δάνθγρίο, θετέον ὕὅτως Ηα11. 80 
1100512. ὅτω τιθεμένοις Οβά. 280 "84. πῶς θέμενον ΜΙβ8. 

Υ. 
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998 320, νδὶ δϑβοϊαῦθ περὶ νόμων ἐντεῦθεν ᾧ τιθέναι ἢ 
λέγειν εὐπορήσομεν ρ8. 1424 "26. --- (θήσεσθαι ξ2. 915 08 
οχ Επιροὰ ν104. ἔοτί θεύσεσθαι.) ---- θετ ός (οὔ θέσις 2). 
ἀσία θετός ΑὙΖ1. 81 386 (ορρ ἄθετος, βγη θέσιν ἔχειν 82. 
88.284). μονας θετός, ορρ ἄθετος Μὸ 6. 1016 .}80, 26. 

τιθήνη. ἡ Ὑγὴ τιθήνη τζῶ. 189 088. τὴν τιθήνην ἢ τὴν ὕλην 
(ῬΙδι Τίπι 52 0) ΓβῚ. 829 528. 

τίκτειν. 1. το ζῳοτόκα. τίκτειν ἕν δίδυμα τρία τέτταρα 
πέντε. φαῦλα. ὑκ ἀθρόα. πάμπαν μικραΐ δὶ) Ζιηά. δὅ84 
580, ὅ85 418. 2. 6582 020. ζ.88. 579 "88. Ζγγθ. 156 "88. 
τάχιστα, μόλις Ζιηϑ. 686 }80, 81. χαλεπώτερον, ορρ εὖ- 
τοκεῖν, εὐτοκωτέρας γίνεσθαι Ζιγ21. 522 Ρ29. πᾶσαν ὥραν, 

ν -᾿ . - “ ἀρ σος Ψ ε 
κατα μῆνα δὶπὶ Ζιζ38. 519 082. ὅσῳ ἂν ἢ εγγυτέρω Γ 

θήλεια τῷ τίκτειν Ζγγδ. 166410. τὰ ἄλλα τετράποδα 
κατακείμενα τίκτει, ἡ δ᾽ ἵππος ὀρθὴ στᾶσα προΐεται τὸ 
ἔκγονον Ζιζ22. 816 828. τὴν γαλὴν τίκτειν κατὰ τὸ στόμα 

Ζγγθ. 156}16. ὁ λέων τίκτει βὶπι ΖγΎ1. 150 381. ἑτέρᾳ δέ 
τινι (ἔϑιχῖπα 6) συνέβη τεκύση πρῶτον μὲν ἑπταΐμηνον ὕστερον 
δὲ δύο τελεόμηνα τεκεῖν" ἐκτιτρώσκυσαι δέ τινες τὸ μὲν 
ἐξέβαλον τὸ ὁ᾽ ἔτεκον, μία τις ἐν τέτταρσι τόκοις ἔτεκεν 
κ΄ Ζιη4. 585 520, 28, 584 »85. σημεῖον ὅτι τέτοκεν, ὅτι 
γάλα ἔχει Ῥαῶ. 1851 15. --- 2. τὰ υἱοτόκα. τὰ τέλεια 
ψα τίκτοντα, τὰ ἀτελὲς τίκτοντα τὸ ᾧόν, τὰ πλεονάκις ἢ 
ἅπαξ τίκτοντα εἰπι Ζγαϑ. 118 028, β1. 188 528. γά. 155 
410. Ζιζ 5. 868 518 4]. οἱ ἰχθύες κᾧὶ τἄλλα τὰ τίκτοντα 
Ζμὸ8. 684 424. τίκτειν πλείω δυοῖν, πολλαί, πολλάκις, ἐν 
ἀλλοτρίαις νεοττιαῖς, παραχρῆμα εἷπι Ζμδ 10. 6882. ΖΎΥΙ. 
14916, 22, 750 416, 151 516. τοῖς μὲν μέχρι τῷ τεκεῖν 

, “ Ν Α Α ,ὔ Ὶ 
μῆνον, τοις δὲ Χ), περὶ τὴν τελέωσιν ΖΎΎ 2. 158 510. τὰ 

τῶν ὀρνέων ᾧὰ ὁεῖται τὴς τεκύσης ΖΎΥ2. 1038 51. οἵ ἡ τρέ- 
φύσα βαρτβ Ρ 5628 "δ. οἱ ὄρνιθες οἱ τὰ ὑπηνέμια τίκτοντες 
βἰπι Ζγβὅ. 141 517 Δ]. --- τὸ ᾧὸν ἐξέρχεται μὲν ἔτι μα- 
λακόν (πόνον γὰρ ἂν παρεῖχε τικτόμενον), ἐξελθὸν δ᾽ εὐθὺς 
πήγνυται ΖΥΎΣ. 152 584. --- 8. τὰ ἄναιμα. τίκτει πάντα 
τὰ ἔντομα σκώληκας πλὴν γένος τι ψυχῶν" καὶ τίκτειν τὰς 
μελίττας Ζιε19. δ50 "26. 21. 568.419. καθάπερ ἐν τοῖς 
ὀστρακοδέρμοις ᾧ φυτοῖς τὸ μὲν τίκτον ἐστὶ ἢ γεννῶν, τὸ 
δ᾽ ὀχεῦον ἐκ ἔστιν Ζιὸ11. 588 519. 

τίλλειν τὰς τρίχας ἡμβ 8. 1202521. αἱ τιλλόμεναι τρίχες 
ἀναφύονται μαλακωτεραι, σκληρότεραι πι2 2. 898 518. τίλ- 
λειν τὰ πτερά θ68. 88511. προσπετόμενα (τὰ ὀρνίθια) 
τίλλυσι τὴν ἡλαῦχα Ζι1. 609 415, 67581 (οοπὶ τύπτειν). 
κόκκυξ τίλλεται ὑπὸ τῶν μικρῶν ὀρνέων Ζιι29. 618 529. 
- στέφανον μὴ τίλλειν (Ργιμα 6), τυτέστι τιὲς νόμυς μὴ 
λυμαίνεσθαι ἢ 192. 1512]. 

τίλσεις τριχῶν, οοπὶ ὀνύχων τρώξεις Ηηθ. 1148 "27. 
τίλων. ὃν καλῶσι τίλωνα (ν] τύλωνα ψίλωνα ψυύλωνα), τί- 

κτει πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς" ἀγελαῖος" ἐν τίλωνι (ν] τριχῶνι 
γ6] τριλῶνι, τίλλωνι) ἑλμὶς ἐγγινομένη Ζιζ 14. 568 Ῥ25. 
620. 602 Ῥ26. (χοῦ οἱ (ἰϊοὰ Ὑβομα, 0Π|οὰ οὐ ἔα]οὰ 6 8- 
Ζλ6. [οη ϑοοῖο, ογ]οηβ ΑἸἰθοσγίο. οὔ Ο Π|806. 851 648. 

Ογρτίπαθ Ὀγϑιθὰ Καὶ 755,5. 8., τ. ἀδῦ ποὺ ροῖθβὶ ΑΖ 1 
141,10. οὗ Καοθῦ, ϑἰύζαηρβθον ἀ ὙΝθη Ακδά 1864. 1, 
φ 8386.) ἷ 
μαιος ὃ Λοκρός θ118. 8411. --- Τίμαιος, ΡΙαἰοηίδ ἀϊα- 
Ἰοξὰϑ Φὸ2. 209 "12, 2102. Οα10. 2804830. β18. 298 
082. Ὑ]1. 8001. 2. 800 17. 8. 80619. ὃδ.2. 808 Ρ4. Γα2. 
815080. 8. 826 024. β1. 829518. ὃ. 882 459. Ψα ἃ. 404 
ν16. 83. 406 26. αιῶ. 487}11, 15. ανδ. 472 ν6. οἴ Πλατων 
Ρ ὅ98 560. 

τιμαλφεῖν τὸς θεύς Πη11..1386}}19. 
δάααἀά 

τι 
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τιμᾶν τὸ ἴτυ βἰπι Ηκὶ:. 1164 17,20, ὅ2ῦ. δεῖ πάντα τετι- 

μῆσθαι Ἠεβ. 1188 "1ὅ. τιμήσασθαι τὸ σῶμα δὲμναῖον 
οβι841 828. τιμᾶσθαι κατ᾽ ἐνιαυτόν, ὅλας τὰς κτήσεις 

Πεβ. 1808 3440. ζά. 1819517. --- οἱ δικασταὶ ζημίας τι- 
μῶσιν ρδὅ.1421}8, καὶ τιμήσειν ἐλάττονος ἢ κα ὁ παθὼν 
ἐτίμησεν Ῥα]4. 1871541. --- τιμᾶσθαι, ορρ ἀτιμαζεσθαι 
Πεδ. 1803 "12, ἀἰδὺ φιλεῖσθαι Η69. 1159 516 844. τιμηθη- 
σόμενοι Ηὸϑ9. 1125 382. οἱ μὴ τιλώμενοι ταὶς πολιτικαῖς 

ἀρχαῖς, ΩΝ ἄτιμοι ΠΟ. 1281 580. τιμᾶν τὰ χρήματα 
δι’ αὐτα, τὴν χρηματιστικήν Ηδ 2. 1120}16,.4833, 1121 "ὅ. 
ΠαΙ1. 1259586. κατ᾽ ἀλήθειαν ὁ ἀγαθὸς μόνος τιμητέος 
Ηδ8. 1124 528. 

Τίμαρχος, ὁ Νικοκλέσς τῷ Κυπρίν πατήρ ἢ 484. 1881 894. 
τιμή, Ρτουΐαπι, δοϑυϊπιαιῖο ΡβΣ. 1878081. οβ1846}88. θ58.884 

Ρ21. ὃ πλῶτος οἷον τιμῇ τις τὴς ἀξίας τῶν ἄλλων ΡβΙ16. 
18915]1. --- βομοῦ, τιμή ἀο Ραδ. 1861 527 - ΒΩ, 7. 186518, 

ἡ ἡ τιμὴ τῆς ἀρετῆς ἄθλον, γέρας. μέγιστον τῶν ἐκτὸς ἀγα- 
θῶν Ηὸ 1. 1138 186, 20. ε10. 11847. θ16. 1168}4. λαμ- 
βανειν τὴν τιμήν Πγ12. 1288 514. τιμὴ ὑπό τινος Ηθ9. 

1169 422. τιμὴ πατρική, μητρική ΗΙ2. 1165 520, 27. οἱ 
μεγίστης τιμὴς ὑπὸ τῇ δαιμονία τετυχηκότες Ρ]. 1421 39. 

- θεοὶ οἱ εἰληχότες τὴν περὶ γενέσεως τιμήν Πη16. 1385 

δ16. ὁ ἐπίτροπος, λαμβάνει ταύτην τὴν τιμὴν ,(μαπὰ8) 
Πατ. 1258 586. ὅσαι θυσίαι ἀπὸ τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχυσι 

«τὴν τιμήν Πζϑ8. 1822 Ρ28. --- τιμὴ τοῦ ἄρχοντι φύσει πρὸς 

τὸ ἀρχόμενον ἼΕη10. 1242 819. τιμὴ τέλος βίν πολιτικῷ, 
ἐν τιῷ τιμῶντι μᾶλλον ἢ ἐν τῷ τιμωμένῳ Η.8. 1095 "28, 
28 ἴογ Πβθοίογ, Εἰπυβοϊ! απρερεϊποὶρ ἃ Νὶς πὰ Ρ 117). 
τιμὴ μικρὰ ἢ μεγάλη διχῶς ηεγῦ. 1282 " ἧς: τιμαὶ πολι- 
τικαί Πγ18..1388 "14. τιμὲς λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς 

ΠΎῚΟ. 1281 ,,81.: ἐν τιμαῖς εἶναι, μετέ εἰν τιμῶν, τιμαὶ 

δίδονται κατ᾽ ἀρετήν, κατ᾽ ἀξίαν, τιμαὶ μικραὶ μεγάλαι 
πολυχρόνιοι Πβ8. 1208 521. γὅ. 1278.520. δ4. 129012. 
18.1297 7. ε6. 1805 4. 8. 1808 18. στασιαζειν διὰ 
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τιμωρία 

τίμησις. αἱ τιμήσεις κατέστησαν, ἐλάττω ποιεῖν τὴν τίμησιν 

Πεβ. 1808 υῷ, 8. ὑπερβάλλειν ταῖς τιμήσεσι Πζ 4. 1319 
419. -- τίμησις τί χρὴ παθεῖν ἢ ἢ ἀποτῖσαι πχθ]10. 958 54, 

τιμητής. τιμηταὶ ζημίας οἱ δικασταί ρ5. 1421 }00. 

τίμιος, ΟρρΡ εὔωνος οβ13845 "18. --- τίμιον, ἄϊδὲ ἐπαινετόν 
Ηα12. ἡμαϑ. 1188 }19-87, βγη τέλειον, θεῖον, καλὸν Ηα13. 
110221,4, ΜΑ2. 988 δὅ, ε1. 1026521, 20. λ9. 1014 

021,26, 80. ΨαΙ. 402 "- Κιίβοβο ΕΌΓΒΟΝ Ρ 3588. ἐν τῇ 
διαιρέσει τῶν ἀγαθῶν τίμια, μὲν τῶν ἀγαθῶν εἶπεν εἶναι τὰ 
ἀρχικώτερα, ὡς θεὸς γονεῖς εὐδαιμονίαν 110. 1490 384. 

τὸ ἀΐδιον καλὸν ὶ τὸ ἀληθῶς κ᾿ πρώτως ἀγαθὸν θειότερον 
Ὁ τιμιώτερον ἡ ὡστ' εἶναι πρὸς ἕτερον Ζκ6. 100 "84. τί- 
μιον τὸ καθόλα ὅτι δηλοῖ τὴν αἰτίαν ΑΎὙΒ1. ,88 δ, δ ἡ 

ἀρχὴ τίμ: ον Ζπὅ. Τοῦ 512, τὸ βέλτιον ὸ τὸ τιμιώτερον 
πρότερον εἶναι τὴ φύσει δοκεῖ Κὶ 3. 14 ΡΒ, ἐπιστήμης ἕνεκεν 

ἡ αἵρεσις τιμία τῇ ζὴν εαὅ. 1210.515. ἘΞ τιμιώτατον 

γένος τῶν ὄντων, ἡ τιμιωτατη ἐπιττήμη περὶ τὸ τιμιώτατον 
γένος ΜΑΖ2. 988 5ὅ. ΕἸ. 1026 321. κτ. 1064 νά, λιο. 10τῦ 

"20. ΗΪζ7. 1141 "20 Ἐυίθσβοβο. ὅσίαι τίμιαι ὰ θεῖαι Ζιαῦ. 
644 024, θεωρία ὃ μέθοδος ὁ ὁμοίως ταπεινοτέρα τε ὼ τι- 
μιωτέρα ΖωαΊ. 689 32. τῆς γνώσευ;ς τὸ τίμιον, ἀΐδι τὸ 
ἄτιμον Ζγα38. 181 484. τιμιυτερον τὸ ποιὸν τῷ πάσχοντος 

ψγό. 480518. ἡ ψυχὴ ἢ τὴς κτήσεως ὦ τῷ σώματος 
. τιμιώτερον Πη1. 1828 17. τὸ κύκλῳ φερέμενον τιμιωτέραν 

ἔχει τὴν φύσιν Οα 2. 26916. β8. 290 382. φορὰ τιμιω- 
τέρα Οβδ. 288". τόπος τιμιυίτατος μβι. 858 5, ζῷα 
τίμια ὼ ἀτιμότερα, τιμιώτερα, ψυχὴ τιμιωτ' ρα ψαϑ. 404 

"4, αν18. 4171516,11. Ζγβι. 182 17. Ὑ1]. 162 524. 
μόρια τῶν ζῴων τιμιιίτερα, ορρ ἀτιμότερα, ἀναγκαῖα 
ΖμΎ10. 612 Ὀ21ν 4. 665}20. ὅ. 661 084, Ζγβθ. 144512, 

14. -- ὴ εὐγένεια παρ᾽ ἑκαστοις τίμιος Πγ18. 1283 380. 

τῶν δαπανημάτων οἷα λέγομεν τὰ τίμια Ηδδ. 1133 
ν19. 

τιμιὸ τῆς. δυνάμει καὶ Ὄ τιμιότητι ι ὑπερέχειν Ηκ7. 1118 31. δὲια- 

τιμήν, ορρ διὰ κέρδος Πεδ. 1802 }10-14. 2. 1803 582, 89, 85 φέρυσι τιμιότητι αἱ ψυχαὶ αὶ ἀτιμία ἀλλήλων Ζγβ8. 188 
βτ.1286689. --- εἰς τιμὰς ἀνόρυσε (Επηρ 118) Μβ4. 
1000 "14. 

τίμημα. πολλαπλασίων τιμήματος ἄξιαι γίγνονται αἱ αὐταὶ 
κτήσεις Πεό. 1806 518. τὰ ὑπὲρ τῶτο τὸ τίμημα, (δέκα 
δραχμὰς) τοῖς διαιτηταῖς παραδιδόασιν (οἱ τετταράκοντα) 
418. 154739. -- τὸ τιμήματος τὸ πλῆθος ὁρίσατθαι 
Πὸ18. 12972. τὸ ταχθὲν τίμημα Πε6. 1806 9. οἱ ἔχον- 
τες, φέροντες τίμημα, οΡΡ͵ οἱ ἄποροι. Π᾽18. 1297820. γ13. 

1288.517. θεσμοθετῶν ἀἄνακρισις, εἰ τὸ τί μα ἔστιν αὐὖ- 
τοῖς [814.1540 344. ὅταν κτήσωνται τὸ τίμημα Πὸό. 

1292 580. καβθισταίναι τὰς ἀρχὰς ἢ τιμήματι ἥ γένει ἣ 
ἀρετὴ Πδιδ. 1800 416. ἀπὸ τιμήματος (ἀπὸ τιμημάτων) 
εἶναι τὰς ἀρχάς. βυλεύειν, ποιήσασθαι τὰς εἰσφορας Πὸ 4. 
12910839. 5. 1292 3439. 9. 1294 10, 18. εθι1908 58. ῥ8. 

1425 025. 39. 1446}18. 560. 1510 "4, καὶ ἀπὸ τιμημά- 
τῶν πολιτεία, ΗΘθ12. 1100 .5838. ρ89. 1446 26. ἀπὸ τιμη- 
μάτων τῶν ὡρισ ένιων, μακρῶν, μετριωτέρων. μικρῶν, βρα- 

χέων: ἀπὸ τιμήματος πλείονος, μικρῷ, ὑθενός Πβ7. 1268 
028. γῦ. 1278 528. δδ. 12921. 14. 1298 386. Ὑ11.1282 

480. δά. 129189. ε7. 1807 228. ὃ 9. 1294 58. ε8. 1808 

828 (Βκ". καθιστάναι τὰς ἀρχὰς εἶτα ἐκ τῶν μεγίστων 
τιμημάτων, ἐκ τῷ πρώτυ τιμήματος Πβ6. 1260518, 21, 
15. αἱ ἀρχαὶ ἐκ τιμημάτων μεγάλων εἰσὶν ἣ ἑταιριῶν Πεδ. 

1805 582. ἴσοι πάντες οἱ ἐν τῷ τιμήματι Ηθ12. 1160 "19. 
--- κἡὶ διὰ τὰ τιμήματα γιγνομένη μεταβολὴ τῆς πολιτείας 
Πεβ8. 1808 58 ὅ Βα4: 

4 
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081, διὰ τὴν τιμιότητα τῷ νυ; ἰζεῖν (τὰ ἀγένντα ᾿ ἀ- 

φθαρτα) ἢ ἥδιον ἢ τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἅπαντα Ζμαδ. 644"83. 
Τιμόθεος, ἄυχ Αἰβθη θη 6β1850 428. ρ25. 1485"14.-- 

Τιμόθεος νόμων ποιητής ποῶ. 1448 15. Μα!. 998 "19. 
ΤῬΙπιοίμοιι8. τθρ (ἐν 14) Ργά. 1407 .31717. 11. 141816, 1413 
ν86. πο]. 1457 πδ, 90} Αἴβοη Χ 4886. 

τιμοκρατία. ἡ τιμοκρατία χειρίστη Ηθ12. 1160.580. ἀϊεί 
δημοκρατία, Η912. 1160 817, 18. 

τιμοκρατικὴ πολιτεία Ἠθ12. 1160 484, 1161 48. 
Τιμοκρέων Σιμωνίδη ἐφιλονείκει 65. 1486 ν8ὅ. 
Τιμόμαχος, ἡγεμων Αἰγειδιῶν 489. 1851"48. 
Τιμοφάνης ἐν Κορίνθῳ τύραννος ἐγένετο Πε6. 1806 28. - 
Τιμοφανης Μυγ]θπαθὰβ Πεά. 1804 57. 

Τίμωνος ἡ τηθή 88.148] 85. 
τιμωρεῖν τινί Πεῖ0. 1811}21. Ρβ24. 1401 510. --- τιμὼ- 

ρεῖσθαι ὑπέρ τινος Ῥα12. 1872 "4. κολαΐζειν ἢ τιμωρεῖσθαι 
Ηγ7. 1118 "28. 

τιμωρητικός. ΠῚ τιμωρητικὸς ὁ πρᾶος Ηδ11. 1126 "2. ἔστι 
τῷ ὀργίλυ εἶναι τιμωρητικον αρθ. 1251 80. τιμωρητικές, 

ΟΡΡ ἵλεως, εὐμενικός. συγγνωμονικός αρϑ. 1251 032. 5. 
1260511. -- τὰ τιμωρητικὰ διὰ θυμὸν πράττεται Ῥα10. 
1869 812. 

τιμωρία, ΟΡ ὠφέλεια Ρα1Σ. 1872 ν ἀϊϑὲ κόλασις Ρα10. 
1809 "12. ἥ τιμωρία παυει τῆς ὀργὴς Ηϑιι. 1130 422. 
ὑπέχειν τιμωρίαν ρὅ: 1421 818. ἐπάγειν τὸς τιμωρίας 5. 

1421}. ὁρμᾶν πρὸς τὴν τιμωρίαν Ηη7. 1149 381. 
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τιμωρὸς 

τιμωρός. δίκη τῶν ἀπολειπομένων τῷ νόμυ τιμωρός κί. 401 
ν28. 

τινάσσεσθαι. ἡ ἢ σεισμοῖς τινασσομένη κῦ. 897 3528. 
τίς τηπαοῇ. ΡτΓοποιηΐηῖθ ἱπά οβπιῦὶ δὲ νἱ8 οὖ οοἸ]οσαίϊο οαπάθιῃ 

δρυὰ ΑΥὐ Ββαροὺ ναγοίαίθιῃ αἴηθθ δριυὰ αἱΐοβ βογίρίογββ. δ τίς. 
ποῖοι τινες, ὁποῖοι τινες. ποία τις Πγ9. 12802. 15. 1286 
ΒΩ4, μγά. 818 433. τὰ ἤθη ποιὰ ἅττα Ρβιδ5. 1890 ν18. 
τῶν πολιτῶν ἕνα τινά Πγ16. 1281 320. ἅπαντες ἅπτονται 

δίκαι τινός, ἀλλὰ μέχρι τινὸς προέρχονται Πγ9. 1280510, 21. 
εἰσὶ δέ τινες οἵ ΠΕῚ. 1301. τισι μὲν συμφέρει. τισὶ ὁ᾽ ἀ τὸ 

συμφέρει ΠγΎ4. 1284 "40. ἐπὶ μέν τινων ἔχει, ἐπὶ ὸέ τινῶν 

ὕχ ὕὅτως ΠΎῚΤ. 1287187. τὸ μέν τι ἐν τύτῳ εἶναι, τὸδ᾽ ἐν 

θατέρῳ τῷ μεταβάλλοντος ἥζι. 284 016. ταχ᾽ ἀν τι οἱ- 
«υϊά) λέγοιεν οἱ λέγοντες ὅτως μα18. 849 429. ἔχυσι μὲν 
ὅν τι πᾶσαι ὀίκαιον ΠΕῚ. 1801 486. μικρὰ ὄντα ἁπλιῦς ι6 
ὅμως Μει ζῳ τινῶν ἑτέρων ἐστίν ΟὙ]. 2399 "4, ἄφρονα υἷσπερ 
τι παιδίον ἢ ἢ μαινόμενον ΠΗῚ. 1828 3488. τὴν σελήνην, ὁμοίως 

δὲ ἢ περί τι (ἴδτϑ 4 ἔνια) τῶν ἀλλων ἄστρων μηγϑ8. 312 
514. τινὰ γὰρ ἐκ γενετῆς ὅτε ὄψιν ἔ ἔχει ὅτε ὀδόντας ΚΙΟ. 
12.333. --τ ψϑηθεν! βίηρ Όγηδ οἵ τινός οὐ τῇ δχμίδϑίυσ, 30 
νϑῖυτὶ ἕνεκα τὰ Φβδὅ. 19619, 21. ΜΙκ8. 1065 8226. Ζγὸ 8. 
1611, ἕνεκα τινος Ζμα]. 689 014 (ἕνεκα τίνος οἱ Εποκοι 
1119). μέχρι τινός ΟβΙ18. 2940. Ηη8. 1150.2171. Πγ9. 
1280510,21.12.1282}18, μέχρι τυ Γβ2.816}83. (αέχρι 
τῷ οχμῖρεῖ ΒΚ ΗΕε18. 1137 .380). --α ἴῃ οχἰοηἂο ῥστοῃ 35 
Ἰπάεῇ τίς, τί Αν' δαϑάθην ἔδγθ ἰθροθ οὐβογναῦ δο σγϑ]αυὶ 
Βοτὶρίογβ, οὐ Ῥϑυβοὴὰ ῃ ὅ89 "47, δὰ δχϑπιρὶα ἰδὶ 8]]ἴ8 
ἸΏ8Ο]ΘηυοΥἶ8 Ομ 88 οπΐ8 δά ὰθ 1.84. 819 }11. --- ῬΓοποιρῖη8 
πάρε Αν υὐδυῦ μὰ οἰγουμηβογι θη 488 ποίϊομοϑ ΑὈπδίγβοῦδδ, 
τὸ ἕνεκά τὰ, τὸ πρός τι (οἵ ἕνεκα, πρός τι). τινί, ἀἶδὲ πρός 80 
τι ΨΎΤ. 481}12 Ττάϊθρ Ρ 581. ---- ρϑου ατὶβ ΡΠ βορ ίοβο 
ἀϊουϊοιὶ οδὺ ἀϑι8 Ῥγοῃ ᾿πάοῦ δὰ βιραϊβοδηάδιῃ τὴν ἀτομό- 
τητα (τὸ τὶ προσκείμενον παραστατικόν ἐστι τῆς τὸ ὑπο- 
κειμένυ ἀτομότητος) ἴα αυϊάοπι υὖ γ6] 5, σαϊβοοίυν τὸ καθ᾽ 
ἕκαστον, ναὶ εἶδός τι ἀἰδιϊμοίμπι ΔὉ ἀπίνογϑο θπεγε. (ἔγϑη- 35 
β᾽ζα τα δὰ Βαπο ᾿Αβὰπὶ ὁ8 ν᾽ ἀθηῦαν ράγαγΘ Θχθιηρ] 8, ἴῃ υΐδυβ 
τινές. τίς οἱ πάντες 1πΐο6Γ 86 ορροπαπίατ, σου! ἤ ἽΤΟΙ πᾶσι τοῖς 

πολίταις ἀποοιδόασι πασας τὰς κρίσεις ἢ τισὶ πάσας ἢ τινὰς 
ὲν πᾶσι τινὰς ὸὲ τισὶν Πὸ14. 1298 9, ὑχ ἡ αὐτὴ ἀρετὴ 

ἁπλῶς ἃ ἂν εἴη πολίτο καὶ Χ, ἀνὸρός. τινὸς μέντοι πολίτυ Πγά. 1217 40 

423.) ὁ τὶς ἄνθρωπος (1 α ὁ καθ᾽ ἕκαστον ἀνθρυ»πο:), τὸ τὶ ζῷ ὃν 
βἷπι Κῦ. 8 026 ΥνΖ. 2. 1.32δ,}}4, 8. ε11. 21.819, 31. τὸ 1. 
121 888.ε1. 128 "20. 8. 181 512. 5. 1834 02], 185580, 84. 
9.141 524-21 8]. τόδε τι εἴ ὅδε Ρ 498 "44. ὅπερ ἐκεῖνό 
τι, ὅπερ αὐτό τι, ὅπερ ὄν τι εἴ ὅσπερ Ρ 584 δ7- 18. τὰ τινά, 456 

ΟΡΡ᾽ αὐτό ( 6 ἡ ἰδέα) τϑι1. 162.528,80. ἡ τὶς ὄυας, ὉΡΡ 
αὐτὴ δυάς Μαϑ9. 991 55 ΒΖ. πότερον (κινητέει οἱ νόμοι) τιῦ 
τυχόντι ἢ τισίν Πβ8. 1209 526, ᾿πᾶ6 ὀχρ]οαίυν ῬΓΟΏΟΙΙΙ- 

τἷβ τίς ἀδὺ8 δὰ Β βῃϊ βοβπάδτι ἔκθεσιν ἴῃ 5.110 6 8πι185 Αα2. 
258 816 ΥΥΖ. 8. 80 39. τιῦ ἁπλῶς διαφέρει Ἂ τινί ΨΎΤ. 481 60 
512. ἡδονή τις ἀγαθόν 5ἰτ), τινὶ ὑπάρχειν, τινὶ μὴ ὑπαρχειν 
(Δὰ βἱριιϊβοδηάδληι Ρτοροβί ομθια ΡΑΓΠ ΘΟ] Αγ ΘΠ.) Αα 2. 28 
11,18 54. 38. 44 Ν11, 160 4]. ἐστὶ φαινόμενον ἐνθύμημα 
παρὰ τὸ μὴ͵ ἁπλῶς εἰκός, ἀλλὰ τὶ εἰκός Ρβϑ4. 1402 "8, 
10. τὸ πρώτως ὃν ὸ ν᾿ τὶ ὃν ἀλλ᾽ ὃν ἁπλῶς ἡ ἐσία ἂν δδ 

εἴη Μζι. 1028 380. πᾶσαι αὗται (αἱ ἐπιστῆμαι) περὶ ὄν τι, 
ἡ γένος τι περιγραψάμεναι περὶ τότα πραγματεύονται" 
πότερον καὶ ἡ πρώτη φιλοσοφία καθόλυ ἐστιν, ἡ περί τι γένος 
ὦ φύσιν τινὰ μίαν' ἡ μὲν γεωμετρία ἢ ἀστρολογία περί 
τᾶς φύσιν εἰσίν Με. 1025 "8, "24, 21. ἡ ὑκ ἐξ ὑποκει- 60 
μένυ εἰς ὑποκείμενον μεταβολὴ κατ᾽ ἀντίφασιν γένεσίς ἐστιν, 

᾿ ’, 

τὶς 168 

ἡ μὲν ἁπλῶς ἁπλὴ, ἡ ὁὲ τινὸς τίς βἰπι Φε!. 225 514, 19. 
ΜκΙ1. 10671}28, 24. Γαβ. 8171 08. (ρτο. ἱπάβῃ' ργοῃοιηΐπθ 
τι βου δαπάμσμι ἰπίθγτορ τί Φεϑ. 226.18. οὐ Μκ12. 1068 
Β12, ΒΖ ΑΥ 85:1215.) 

ΡΙΟμοπλῖπα ἰπύθγγοραίίνο τί ΑΥ αὐἰίανῦ ἴῃ βογπηα]18. χυΐ- 
Ῥυβάδπι, αυϊδυ8 ποίίομθϑ ρμ]]οβορ ἶςα8 βιρηϊβοαι, τὸ διαὶ 
τί, Θ αὶ αἰτία, οὗ διά ρΡ171550. τὸ τί ἴᾳ ὑσία εἴ ἱπίτα 
Ρ 7θ4 "41. Ργβοοῖρας ποίδίαᾳ ἀΐβηδα βαῃῦ {Ὀγπια]δ6 τὸ τί 
ἐστι οἵ τὸ τί ἦν εἶναι. 

τί ἐστιν. 4] αὐυδοτῖς τί ἐστι πῆξις καὶ τῆξις, μὸ 1. 
384 022, τί ἐστι τὸ τετραγωνίζ εἰν Μβ2. 99620, τί ἐστιν 
εὐδαιμονία Ραδὅ. 1860 "7 4], Ἢ ἴρβατα Γϑὶ πδίαγαι αυϑογὶῦ, 
τί ἐστιν ὁ χρόνος ᾿ὴ τίς αὐτὸ ἡ φ σις Φδ,οΟ. 218 381, πο 

αυδογὶῦ οἷὰβ δοοίἀδηθία, τὸ συμβεβηκός ΑὙΖ1. 487. τὸ 1, 
120 "21 (ψυδτπαθδται τὰ συμβεβηκότα 4]1Ὸ βθηϑα, 6 τὰ 
καθ᾽ αὐτὸ συμβε βηκότα, συμβάλλεται μέγα μέρος πρὸς 
τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐστιν ψαῖ. 402 "22). δἃ ἐπὶ 4ιπθβίίοπθιι 
4υ8 Γαβροπάθίυγ ἔογηυΐα τὸ τί ἐστι ποπιΐηῖβ σἱπὶ ἰηδαϊι, 
ουΐὰ8 δὰ ϑϑηάθαι μα θοῦ νατὶ ϑύαύθμη, 8. νογδὶ εἶναι οῦ τ0- 

παϊηΐβ ὅσία. δὲ αυοπίδπι ἀσία Ἵ τε ὕλη ἢ τὸ εἶδος ἢ τὸ 
ἐκ τύτων ΜζΊ10. 1088 32, τὸ τί ἐστιν οἱ ϑξηϊβοδτθ Ροϊεβι 
ὕλην Μη2. 1048 41ὅ. ψαι. 408.380,}1, οὐ τὸ σύνολον 
Μη2. 1048 3418, 24. ζ1. 1038.52. ΕἸ. 1025 981, 1026 44. 

ψα!. 403 480,8, οἱ τὸ εἶδος, 611 11. βἰσιῦὶ δαΐοπι σία 
πρώτως ᾧ κυρίως ΘΘΓΗΙΪΟΓ ἴῃ 68. ἔογιηδ, ἡσδθ ποίΐοῃμβ ἃς 
ἀδβηϊδίοπα δχρυίμντασ, ἰὕδ ρσορθ υδὶνῖ8 τὸ τί ἐστι δὰ ἔου- 
ΤΩΔ ΩΣ τοὶ πούϊομθ ἀοβηϊθηάδπι ρογίϊμθι: κατηγορεῖσθαι ἐν 
τῷ τί ἐστι Αα« 21. 48 "7. Ὑ 22. 82 081, 39, 88 "5. ὃ 4.91 
418, 22, 28. 18. 96.822, "2, 8360, 91 424. ταῦ. 102 582. 18. 

108 022. 61. 120921, 29. 2.122 8δὅ, 6, 14-17, 21, 82, 836- 

2 8]. λέγεσθαι ἐν τῷ τί ἐστιν Αδα. 91.819, 20 (εῇ λέγε- 
σθαι ἐν τῷ ὁρισμῷ τα 8. 103 "18, 14). Μὸ 38. 1024 "5. 
ὑπάρχειν ἐν τῷ τί ἐστιν ΑὙ4. 18.384. 8. 174. 38. 22. 84514. 
ὃ 4. 9118. Μδ18. 1022 "27. ἐνυπάρχειν ἐν τῷ τί ἐστι 
ΑΎΖ2. 84.218, 2ὅ. λαμβανειν ἐν τῷ τί ἐστιν Αδϑ. 91 528. 
18.964, 971. τιθέναι ἐν τῷ τί ἐττι τεῖ8. 182 310, 1, 
117,30. 1ἴδηυ6 ΡομΐμαΓ ἐν τῷ τί ἐστιν οἵ ξϑπυ8 οὐ αϊε- 

τϑηϊαθ, κατηγορεῖται ἐν τῷ τί ἐστι τὸ γένη ὺ αἱ διαφοραί 
τηϑ. 1588] 8. 8. 1584 ΣΤ, οἱ γένος «αϊδοτῃ ΡΥΐπιο ἰοοο, τὸ 
πρῶτον ἐνυπάρχον. ὃ λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι, τῶῦτο γένος 
Μὸ28. 102495. τα 8. 108 Ἐ22. ον 9. 108 586. ὁ ὅ. 128 
424. ψαι. 402 828. τὸ Ὑένος βύλεται τὸ τί ἐστι σημαίνειν 
᾿ πρῶτον ὑποτίθεται τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ λεγομένων τζδ. 
142 21, 24. εἰς τὸ τί ἐστι θείς τεϑ. 182.510, 15. 17. 20, 
οΓ εἰς τὸ γένος βείς τζι. 189 828, 29. τὰ ἐν τῷ τί ἐστι 

χκατγγορύμενα ἀναγκαῖα ΑδΙ18. 96}2. τὸ τί ἐστιν ἅπαν 

καθέλυ κ κατηγορικόν Αὐϑ. 90 4, Ὑ14. 1928. δὶ 4υΐ8 
τὰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορώμενα, οἱ οπηΐα οοι Ρ]θνογὶν οἱ 

80 ογάϊπο Ροβιογὶδ, τὸ τί ἦν εἶναι να] τὸν ὁρισμόν οοπδίῖ- 

ταῖῦ ΑὙ22. 82 081- 89. τηϑ. 158.8514-19. τὸ τί ἦν εἶναι τὸ 

ἐχ τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν ἴδιον ὅν“, ἰδίων ΒΚ) ΑὙΒ. 92 87, 

βορὰ τὸ τί ἐστιν ὁρροηίίυν τῷ ἰδίῳ Αα27. 48 7. αυοηΐδηι 
ἰῖτατ τὸ τί ἦν εἶναι ΔΕΒ ΒΟΟΓΕΠΙ μαδϑῦ δπιδιθαπι αυδιῃ 
τὸ τί ἐστιν. οἰΐδηα 0] μαθο ἔογπια δ Δὰ βἰρεϊβοιπάδπι ἔον- 
ΤΩΔΤΩ τευ ρίτατ, τὸ τί ἦν εἶναι πυϑασδηι ἀϑυγραίαν ΡΓῸ 
τῷ τί ἐστι, νϑ]αὐὶ ἴῃ ἔογαιι 8 κατηγορεῖσθαι ἐν τῷ τί ἐστι 
δ) (οὗ ἀἰβοίπουαβ ιδ8 [Ὀγτὰυ]48 ὁ νᾶς αὶ πᾶς, ἀλλ᾽ ὁ τῷ τί 
ἐστι κατὰ τὸ τί ἦν εἶναι «ἀληθής ΨΎΒ.4380}28), βθὰ ἰ 11} 'π- 
Ρϑάϊι, αυοτηΐπυβ Ρει τὸ τί ἐστι βἰβηϊβοθηίαν, πάντα τὰ ἐν τῷ 
τί ἐστι ι χατηγοράμενα, 1 6 Ἰορίταν ἱπέογάσμ τὸ τί ἐστι, νοὶ αδὶ 
τὸ τί ἦν εἶναι Θχβρθοῖθβ, νδ] οοῃϊ απούμμη ΡΓῸ ΒΥΠΟΏΥ͂ΤΛΟ ΟαΠπὶ 
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104 τίς 

τῷ τί ἦν εἶναι Α4. 91 520, 15. (οἵ 6. 9251), 86 (οὔ "2). 
1. 9254 (εῇ 6. 92 57). 8. 98.520,19, ᾿ἀυῖδυβ δἀάθηάυπι 
6βῦ, ᾳυοὰ ὁρισμὲς οἱ τὸ τί ἐστι οἱ τὸ τί ἣν εἶναι δηλϑν 
ἀϊοίτας, οὔ ὁρισμός Ρ ὅ24υδ5δ5. --- τὸ τί ἐστι δοπὶ βγα 

σία Αα81. 46.387. γ4. 18.386, 837. ὃ 8. 90 080. 6. 92 86. δ 

1. 92.384. τα]8. 108 Ρά-6. ψαι. 402 318. ΜΑΒ. 98829. 

ζ9.10834381,82. βγη λόγος ΑὙ22.84316,18,14 (ο ὁ λόγος 
ὁ λέγων, δηλῶν τὸ τί ἐστι Αγ4. 18.286, 38. δ)΄10. 98 089. 
Μὲὸ18. 1020519. κατὰ ὲ τὴν τῷ τί ἐστιν ἀπόδοσιν τὸθ.128 424). 
870. ὁρισμός ΦβΊ. 198 516, 11. ὁ ὁρισμὸς τί ἐστι δηλοῖ Αὸ 8. 10 
9181. 10. 98.029, 39. πεοὶ τῷ τί ἐστιν ἤρξαντο λέγειν ὴ 
ὁρίζεσθαι ΜΑΒ. 981.320. ΕἸ. 1026 34. πότερον ἔστι τὸ τί 
ἐστιν ὁρίσασθαι Μηϑ8. 1048 525. δγῃ εἶδος Φβ2. 194 Ὀ10, 
οἰΐαπι δὶ εἰδος ποπ βἰ μι ρ] οἶα βρθοίθπι 86 ἔοσιηϑηι, 864 
οδαβδιη ΟΥΠΊΆ] 6 πὶ δἰ σϊβοδὶ (1Ἰὰ χυοὰ παραὶ Ττάϊὸρ Καῖορ 16 
Ρ,.81) ΜΑ6. 988 410. 8. 988 529. ΦβΊ. 198 325,8, --- 
τί ἐστι, ἰδοῦ ὅτι, διότι, εἰ ἔστιν Αδι. εἴ γὙ2. [κ᾿ 428, 804 
τῆς αὐτῆς διανοίας τό τε τί ἐστι δῆλον ποιεῖν ὼ εἰ ἔστιν 

Μεὶ. 1025 "18, ἐν τίσι ταὐτὸ τὸ τί ἐστι ὼ τὸ ὁιὰ τί ἐστι 

Αδ2.90516,81. οἵ μὸ12. 890 "17. ἐπίστασθαι μάλιστα 30 
φαμεν τὸν τί ἐστι Ὑνωρίζοντα, Μβ2. 996 δ17. ζι. 1028 
586. κ1. 1064519. τὴν τῷ τί ἐστιν ἐπιστήμην διὰ μόνω 
τὸ πρωώτυ σχήματος θηρεῦσαι δυνατόν ΑὙΙΪ4. 79.324. τῆς 

ἐπιστήμης, αὶ τί ἐστι γνωρίσαι ὼ τὰ συμβεβηκότα (πὲ τὰ 
καθ’ αὐτὸ συμβεβηκότα) αὐτοῖς ΜΎ2. 1004 "7 (οὔ 1008 35 
584). ε1. 1020 482, 86 ΒΖ. Φβῶ2. 198 027. Ψψαϊ. 402 17. 

τὸ τί ἐστιν ἀρχὴ συλλογισμ, ἀποδείξεως ΜμΆ. 1018}24, 
29. ζ9. 1084 382. κί. 1064 219. Αδϑ. 9081. ψαι. 403 
ν96, Ῥβ28. 1898 "27. (τὸ τί ἐστιν εκ ἔστιν ἐ ἐρώτησις. δια- 
λεκτική ε10. 20 "21.) ἀρχὴ ἐν τοῖς ἀκινήτοις τὸ τί ἐστιν 80 
Ζγβ6. 142 088, τῷ τί ἐστιν ὑκ ἔστιν ἀπόδειξις, τὸ τί ἐστι 
πῶς δείκνυται Μβ2. 991581. εἸ1. 1025 "14. κι. 1064 87, 
9. Α.81. 463806. δ8-8. τὰ ἁπλᾶ ᾧ τὰ τί ἐστιν Με4. 
1021 028. --- αυθπιδάπηοάστῃ σία οὐ παΐαγαπι 8] οαϊὰβ τοὶ 
βἰρτίβοαῦ οὔ βυθδβίδηθίδπι 68πὶ,) 4186 ῥγίπιαμη ΟὈὐ ποῦ Ἰηθον 85 
οαἰαροτῖαθ ἰοσυπι, ἰΐξα τὸ τί ἐστι οἰΐδιι δβυδδίδηίίαπι δἰρηῖ- 
βοαι ΜΆ1. 1017 325. 28. 1024 018. ζ1. 1028511, 14. ι2. 

1054516. μα 4. 1096 420. τι32. 1718 37 αἱ. ἐδεμία δὶια- 
Φορὰ σημαίνει τί ἐστι (φαδτλαύδπι ΔΙύΟΓΟ βθῆβα διαφορὰ 
ἀϊοίξαν κατηγορεῖσθαι ἐν τῷ τί ἐστιν), ἀλλὰ μᾶλλον ποιόν τι 40 
τὸ. 122}16 (δοάθιη βϑῆβὰ υϑυγραίαν τὸ τί ΜΕ1. 1026 
486 ΒΖ. 61. 1045 ν88. ι2. 1064 318. λ2. 1069 "9. ν2. 1089 

58. Ηα4. 1096.324. ΑὙ24. 85 "50, δρᾷ πυβαιδπὶ τὸ τί ἣν 
εἶναι). αἴτααθ τῇ τί ἐστι βἰβυϊβοαίίο, αὖ ν6] ποίίο 810 νϑὶ 
ϑυθδίαηςία., ἀἰδυϊησυϊ ας Μζά4. 1080.318 ΒΖ, δΌὸ αἰΐθγα δὰ 46 
ΔΙΌΟΓΒΙΑ ἐγβηβί τα ταϑ. 103 "22, 271, νἱχ αἰδβεϊηρυαβ αἵτὰ 
βἰσοϊβοαύϊομθ τὸ τί ἐστι βοοϊρίοπϑαπι δἷῦ ΑὙ22. 88.321. -- 

ἂδθ ποίίοπθ τῶ τί ἐστι οὗ ΖΘ6!]γ Π| 2, 146,1 δ 4ὰο8 1116 
αἰεγῦ, Τάς Καὶ 84. ϑ'ιοίηίμα] βοῖ 216. 

τί ἦν εἶναι. εἶναι ουπ ἀαϊνο ὁοπβύγιοίαπι, τὸ ἑνὶ εἶναι, 60 

τὸ Σ ἀνθρυΐπῳ εὖ εἰναι βἴτῃ, υϊὰ εἰρῃϊβοοῦ οἵ εἶναι , 221 "84. ἰπάθ 
με ]Πρτθαν ἄαθτὶ νἱπὶ μαθϑαὺ ἡιδοϑίίο τί ἐστι τὸ ἱματίῳ 
εἶναι Μζ 4. 1029 "28, 48 ἴῃ ζοτιπα]α υοὰ ΡτῸΡΘ αδίνὶβ 
Ατἰβίοί 5 πωρογίδοία ται πϑατρϑῦ, τί ἦν αὐτῷ τὸ αἵματι 
εἶναι; Ζμβϑ. 649 "22, τί ἦν εἶναι κύκλῳ 4', ποὴ ἱπηρτοθα- δδ 
ὉΠῚ ταῦίοπθ δά τὸ πρότερον φύσει ΡΘγδίπϑτθ ϑυθρισδηϊαγ, 
οὗ βοῦν σοῦ Μείδρῃ. ΙΝ 8712844ᾳ. ΝΖ Οτρ 11 400. 88 δδιὶ 
φυδεβίίοπθια, τί ἣν εἶναι, αὐυοά τεϑροπάοίαγ, ργβαροβίϊο δῖ- 
6 οι ]ο τό, τ' τὸ τί ἣν εἶναι, βυδέθηυίν! Ὠδύσγϑμι ἰηάυϊδ, ρΡ8- 

τἰθου δίαμϑ ἴῃ ἔοτιωιΐα τὸ τί ἐστι, οὗ Ρ 168 "17. 68 ΓΒ, 80 
ἂς ουἱὰθ. παύμγα βυ ϑίβηῦ8}} δρὶαΡ, Ρ]θγαμηψαθ οαδὰ ἀ8- 

΄ 
τις 

Εἶνο ἔοστωυϊδθ τί ἦν εἶναι ροβιροπίξατ, να] τὸ τί ἦν εἶναι 
ἑκάστῳ, Μζ 4. 1029 018, 20 ΑἹ, ἰπύογάατα ᾿πῦθι. νοοδθαϊα 
ἣν δὲ εἶναι ἱπθογρομίζαν τὸ τί ἦν αὐτῷ εἶναι 2π8.108512; 

οὈδβουγαία νἱάϑίαγ ἀπ ΟΝ οτῖρο, απ: ἈΠΙυοίῖο8 ΡτῸ 
ἀαιῖνο ραποίναβ ροηίταν τί ἦν εἶναι τῷ ἑνός, ἑκάστυ Νζο. 
1082 "8. 1. ,1082 2, βοα ᾳυορᾶ ὑπὸ ἴοοο βοουδαίνυβ Ἰθρὶ- 
ἴα, τὸ τί ἦν εἶναι ἕκαστον Μζά. 1029 δ18,. 6Χ δογταρίεί 
ογίαμι νἱἀθίαγ: ἰΐθπι αυοά Βδπιδὶ Ἰερίυαν τί ἦν Μζ4. 1029 
"27 δυδρθοδαπι εϑῦ, Ὧ66 νἱάθίαν εἶναι πνεῖ Ῥούυ 886, τί 

ἦν εἶναι. ὨυτηδΓι8 ΡΙαγα 8 τὰ τί ἦν εἶναι Μζ 6. 1031 }9, 
29. -- 4.80 δἰ τῷ τί ἦν εἶναι πούϊο ἕω ᾿ θχροηΐῃ Μζᾳ. 
ἐν αὶ μὴ ἐν ἐνέσται λόγῳ αὐτό͵ λέγοντι αὐτό, ὅτος ὁ λόγος 
τῷ τί ἣν εἶναι ἑκάστῳ Μζ4. 1029 520 ΒΖ. λέγω ὑσίαν ἄνευ 
ὕλης τὸ τί ἦν εἶναι Μζ 1. 108214. γ4. 1001 226,21. 

δ11. 1022 89. λ8. 10745"85 (0 Α17. 988 "84. Ηβθ.1]0] 
46), υδὲ υϊάθιι σία ποῦ ἀμ νω αιοροτίδτα, 868 παία- 
ΤΠ Βι Ὀθιβῃ 18] θη βἰσηϊβοδῦ. τὸ τί ἦν εἶναι ᾿ἡ κατὰ τὸν 

λόγον ὅσία Μζιο. 1088 "16, 18. Ψβ1. 412510. οἐ τὸ τί 
ἦν εἶναι ἑκατέρῳ κατὰ τὸν λόγον ΑὙγ88. 89 382 ΚΖ. (οοαὶ 

ΒΥπ τὸ τί ἦν εἶναι οὲ ὁσία Αδά. 91 8. τζ δ. 143 218. 
Μὸ171. 1022 48. ζ18.1038514.) ἰΐδαιο τὸ τί ἦν εἶναι ἰάδπι 
ἐδὺ δίαιθ εἶδος. ἔοντηα, οδυβ8 ἔογπιβ!ῖβ, εἶδος λέγω τὸ τί 
ἦν εἶναι ἑκαστυ ὼ τὴν πρώτην ὑσίαν ΜζΊ. 1032 2. 10. 

1085082, 16. 17. 1041 328. η8. 1048 Ὁ]. 4. 1044 486. 

Α8. 988 "27 (7. 988 384). 10. 998.318. δ2.10138.52717,}22, 

Φβ:. 194321. 8. 194 26, 195 320. ψβι. 412 320, 11 (εἴ 
οηΐ δγῃ μορφή Τβϑ9. 385 085, λόγος Με!. 1026 538, 
ψβι. 412 Ὁ18). ἴη46 ΒΥΠΟΏΥΠΙΔ τῷ τί ἦν εἶναι βυπὶ ἐνέρ- 
γειὰ: τὸ γὰρ τί ἦν εἶναι τῷ εἴδει" ὼ τὴ ἐνεργείᾳ ὑπαρχει 
Μη8. 1048 "1, οὐ ἐντελέχεια ψβι. 412 Δ21,}δ, ϑι 11. Μλβ8. 
1014 485. 80 βἰσαίξ! δϑῦ αδὶ ταὐτὸ τὸ εἶδος ἣ τὸ Κ᾽ ἕνεκα ( 

αἰτία Ρ.22}46), ἴΐ8 Ἰδίάθπὶ τὸ τί ἦν εἶναι ιὺ τὸ ὅ ᾧ ἕνεκα ταὐτά 
Μη4. 10441. --- τὸ τί ἦν εἶναι ὑπάρχει πρώτως μὲν ὶ 
ἁπλῶς τῇ ὀσίᾳ (6 Ρνΐπιδθ οαἰοροτγίδθ, δὰ αυδπὶ εἰραϊβ- 
βάθια. τὸ τὶ ἐστι, τὸ τί ἀϑατραίαγ, πυβαιδπι τὸ τί ἦν 
εἶναι), εἶτα ὼ τοῖς ἄλλοις Μζά. 1080 329 ΒΣ, "δ, 48. 5. 1081 
512. ἐκ ἔσται ἐθενὶ τῶν μὴ γένως εἰδῶν ὑπαΐρχον τὸ τί ἦν 
εἶναι Μζ. 1030512. (τὰ συμβεβηκότα ποη Ῥοτέϊπογθ. τὰ 
τὸ τί ἣν εἶναι οὔ Οαϑ. 218."8. Μδ9. 1024 529.) τὸ τί ἢ 
εἶναι " ὙΎνεται δ᾽ ἔστιν αὐτῷ γένεσις Μζβ. 1088 "1. ἐπὶ 

τίνων ταὐτόν ἐστι ἢ ἐπὶ τίνων Ψ ταὐτὸν τὸ τί ἣν εἶναι ι 
ἕκαστον Μζθ. 11. 1037.3838. ἕν καθ᾽ αὑτὸ τὸ τί ἣν εἶναι 
ἑκάστῳ Μὸ 18. 1022 426. --- ἐπιστήμη ἑκάστυ ἐστὶν ὅταν 
τὸ τί ἦν εἶναι ἐκείνῳ γνῶμεν. Μζθ 8. 1081 νβ, 20 (οὔ τὸ τί ἐστι 
Ρ716θ4 "20). 18 λόγος, 4υο τὸ τί ἣν εἶναι δχρυίπηἰναν (ὁ λόγος ὁ 
τῷ τί ἦν εἶναι Μὸ2. 1018.227. 39. 1024 }29. ζ4. 1029520. 
ὁ λόγος ἢ δηλῶν τὸ τί ἦν εἶναι Μὸ 6. 1016 384. ὁ λόγος 
ὁ τό τί ἦν εἶναι λέγων Μὸθ. 1010.588, 1011. 86 Β:. Ηβό. 
1107 36) οϑὺ ὁρισμός Μζϑ. 1031513. δϑ. 101721. ἡ]. 
1042 817, ὁρισμός, ἐστι λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι σημαίνων 
τηδ. 184 5381, νοὶ] ὅρος ταῦ. 101 89. 4. 101 Ρ22. 8. 103 

"10. ,.,. 188 415. ἰηάθ ,'δορθ ΡΓῸ δ.ἢ οοπἰπποίδ ἸΘρππίαγ 

τὸ τί ἣν εἶναι οἐ ὁρισμός Μα2. 994 17. ζά. 1080 “τὶ Ἢ 
δ. 1080}26,108139. η8. 104441. τηϑ. 168 514, τὸ 
ἣν εἶναι οἱ ὁρίζεσθαι, ΑΥ22. 82 587-89. τξι. 139..55.4. ἢ 
141}28. τὸ τί ἦν εἶναι ὸ τὸ ὁρίσασθαι τὴν ὀσίαν ἐκ ἣν 
Ζμα!ϊ. 642 8325. απρημδατηοάυπι ὁρισμὸς ὑκ ἔστι μὴ ἐσιῶν 

Αὐτ. 92 "29. Μζδ. 1081.51, 6 τὸ τί ἦν εἶναί ἐστιν ὅσων 
ὃ ,λόγος ἐστὶν ὁρισμιός Μζ4. 1080." ΒΣ. δ8. 1017}21. τ 
τί ἣν εἶναι, ἀϊδὲ τὸ καθόλυ, τὸ γένος Μζβ8. 1028 584. 4ι0- 
ταοὰο ἀἰδεγδος ἱπίθγ 86 τὸ τί ἦν. εἶναι οἴ τὸ τί ἐστι εἴ 



Τισίας 

Ρ76841. τὸ τί ἦν εἶναι τὸ ἐκ τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν ἴδιον 
Αδθ. 9221. ἀπολείπων διαφορὰν ἡντινῶν ὦ λέγει τὸ τί ἦν 
εἶναι τζ8. 146}81. τὸ τί ἦν εἶναι ἴδιον ταά. 101 "19, βορὰ 
ἀϊδεϊπρυϊίατ δῸ δηρτιβιίοτβ οὺ ρσγοργίδ ποίΐοῃμβ τῇ ἰδίν ταά. 
101 22. ὅ.102 3418. 8.108 }9-12. τε8. 181 987-182 39. δ 
4.18851, 6, 9. οὗ ἴδιος Ρ 339 "15. 

Τισίας τιϑ4. 188 081. 181. 1500 "10. 
τίτανος. ὅσα γῆς, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ θερμαῖ, οἷον τίτανος ἢ 

τέφρα μὸ11. 889 328. ὅμοιον τῇ τιτάνῳ μὲ 6. 888 "8. 
τιτθεύεσθαι. γάλα πελιδνότερον βέλτιον τοῖς τιτθευομένοις τὸ 

Ζιγ21. 528 310. (τὸ γενόμενον ἐκ τῷ δ) ὕτε ἀπὸ τῆς 
μητρὸς τιτθεύεται δι’ αὐτῷ τε ὑκ εὐθὺς ὀύναται πορίζεσθαι 
τὴν τροφήν ΖΎΥΖΣ. 154 518. 

τίτθη. αἱ τίτθαι, εὔσαρκοι Ζιη10. 581 "17. 12. 588 56 (Υ] 

τόκος τ0ῦ 

πᾶς ΗἨΎ18. 1118}12. ὁ δεσπότης ὦὶ λέγεται κατ᾽ ἐπιστή- 
μὴν, ἀλλὰ τῷ τοιόσδ᾽ εἶναι Πα7. 1955 21. ὅτι ξηρὸν τὸ 
τοιόνδε Ἠηά. 1141 31. ---- τοιόνδε οἰΐδιη δὰ δηϊθοθάθηςίδ 
τοίοσίυσ, τὸ μὲν ὧν φραζειν ἐν κεφαλαίῳ τὸ πρᾶγμα τοι- 
ὄνδε ἐστίν ρ80. 1486 "4. 21. 1484 48. οὗ ϑρρὶ Ρῥ 188. 

τοιοσδί. ἐνδέχεται ἢ περὶ τῶν αἰσθητῶν μεγεθῶν εἶναι ἢ 
λόγως ἢ ἀποδείξεις, μὴ ἢ δὲ αἰσθητά, ἀλλ᾽ ἦ τοιαδί Μμ8. 
1011 }2, πᾶσαν ἐπιστήμην εἶναι τῶν καθόλν ὶ τῷ τοινδί 
Μκ2. 1060}21. (ὕλη) σώματος ἤδη τοιμδί, σῶμα γὰρ 
κοινὸν θὸέν Ταῦ. 820 522. ἢ (ἔσται) τὸ τοιῳδὶ εἶναι ἢ τος- 
σῳδὶ ταὐτὸν ῷαϑ. 185 »25. ὅταν τοιονδὶ ἢ τοσονδὶ γένηται 
τὸ ὑγρόν μὸ 3. 819 "21. ἐν αὐγὴ τοιαδὶ ἢ τοιᾳδί μγά. 81 
426. ἀνάγκη ἄρα τοιονδὶ εἶναι "ἡ ἐκ τοιωνδί Ζμα1. 642 
8418. 

τιτθο. τοῖς παιδίοις ἀ συμφέρυσιν οἶνοι ἐδὲ ταῖς τίτθαις τὸ τοιῦτος. τοῶτοι δέκα (Ηοπι Β 8712) ΠΎΙ6. 1287}14. τοι- 
υ8ϑ. 451 516. ὁ Δημοκρατης εἴκασε τὰς ῥήτορας ταὶς 
τίτθαις Ῥγά. 1401 37. 

τιτρώσκειν. τρῶσαι, ἀἰδὲ κεντῆσαι Ηε10. 118515. --- (ἢ 
" ΄, ΕΟ Ὁ - ΄,ῳἂ» λέ; Ζιζᾳ περιστερὰ) τιτρώσκει τὸ ὠὸν τῇ προτεραίᾳ ἢ ἐκλέπει : 

562 "20. 30 

Τιτυός. ἐκ ἄν κινήσειεν ὅτε ὁ Τιτυὸς ὅθ᾽ ὁ Βορέας πνέων 
Ζκ2. 698 "25. 

τιφή. ἐκβάλλυσιν (αἱ ὕες) τὰς χαλάζας ταῖς τιφαῖς (τίφαις 
ΑὑὉ) Ζιθ21. 6038 Ῥ26 Αὐϑ. 

τλῆναι πόνως μαλερὲς ἀκάμαντας ἢ 625. 1588 "12. οἵτινες 35 
ἔτλησαν(Ιβοον 4, 96) Ῥγ7. 1408 "16. 

Τληπόλεμος θ101. 840 324. ᾿Ηρακλείδην εὐήνορᾳ Τληπό- 
λεμον [597. 1571}19. ἐπίγραμμα ἐπὶ Ἰληπολέμυ ἢ 598. 
1570 87. 

τμῆμα γραμμῆς μεῖζον, ἄλαττον Ηεῖ. 1182.326, 27. μΧχΊ. 80 
849."»87. τμῆμα τῷ κυκλυ Οββ. 2904. μαθ. 848512. 
Μζιο. 103426. αἱ τῷ τμήματος γωνίαι ἴσαι Αα34. 41 
518. τμῆμα μεῖζον ἡμικυκλίν μγ1. 371 Ῥ21. ὅ. 815 Β17, 
81136,16. τμῆμα ἡλίω, σελήνης κά. 8395538. δύο τμή- 
ματα τῆς δυνατῆς οἰκεῖσθαι χώρας μβδ. 862 "82. ὁ τετρα- 85 
γωνισμὸς ὁ διὰ τῶν τμημάτων ᾧῷαϑ. 185 516. 

τμῆσις ΨβΙ1. 412}28. ἀϊϑὲ σχέσις μδϑ. 880 "80. 
τμητικός πκγϑΊ. 9859. ορρ τμητός Μδ1ὅ. 1020 "29. 

δύναμις τμητική πνϑ. 485 529. τῶν σχημάτων τμητικώ- 
τατον ἡ πυραμίς Ογδ. 804 412. 4“ 

Τμῶλος ὄρος θ114. 841 58. ᾿ 
τοί, μή τοί γε Πεβ. 180815. 11. 1815.10. ὅτω τοι (τοις 

αὖται ϑρᾳὶ 6 οοἀὰ) διαβολαὶ γενήσονται ρ80. 14 87.588. --- οὗ 
ἤν» 8318.329, δὰ ἢ γάρ τοι... ἤ δἀάε ΖΎβΙ. 184 516. 

τοιγὰρ ἀοίδιμος ἔργοις ἴ 626. 1588 "22. 46 
τοιγαρῶν. τοιγαρῶν ἐσώζοντο πολεμῆντες Πβ9. 1271 58. 

τοιγαρῶν ροβίροβίξατυ, ἤδη τοιγαρὸν ἔγνωμεν ῴτβῶ. 824584. 
5. 826 3580. Ἢ 

τοίνυν ϑαπάοιι Βαρϑὲ αϑὰ8 γαγιδἰδίθιῃ δίημθ υν (οΓ ἃ υ), 8|- 
αυϊάδτα τϑὶ οοποϊαἀθπάο ἱπβοενῖν, λείπεται τοίνυν, φανερὸν δ0 
τοίνυν, δῆλον τοίνυν, ἀνοαΐγκη τοίνυν Φγ 2. 2021. Πα18. 
1260 82. Ζμα!ϊ. 641 31δ, 642 328. 8. 648516. γ8.67157. 

δδ. 680516 4]. ὅτι μὲν τοίνυν... φανερόν β'πι Πα8.13 56 
587. γ8. 1261 27. 10. 1281 827. η9. 1829 384. 18.1882 

τοιντότροπος. μάντεων ᾧ φαρμακοπωλῶν 

ὕτον ἕτερον ε9. 18 Ῥ26, μβ8. 859 385. δ8. 380 814. τοι- 
τον ὅπερ μαϑ. 84 088. --- τοιῦτος οἰίατη δὰ 66 4086 86- 
αυυσηίαγ γχϑίδγίαν ρ22. 1484 827, 19. --- τοιῦτος ὁ αγίΐοιϊο, 
τὸ τοιῶτο, ἡ τοιαύτη σύστασις 4] Φζϑ8. 233 585. ποθ.1449 
27. 18. 1458 48,28. 14. 1458 Ὀ16, 1454 811. 16. 1455 

419. ΠΡ1. 1842 518,16, 17,29. Ζμγ2. 664 39. δδ. 618 
411,16. 10. 690 88 «Α]. πρὸς τὸν θεατὴν τὸν τοιῶτον τοιόάτῳ 

τινὶ χρῆσθαι τῷ γένει τῆς μυσικῆς Π6Τ. 1842 421. ΒΘΥΏΔΥΒ 
ΤΥαΡ Ρ 196. --- ἢ ἄλλα τὰ τοιαῦτα, ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, 
ἢ τὰ τοιαῦτα (τῶν τοιύτων, τοῖς τοιότοις) μγ1. 818 324. 
δ12. 390 022. 8. 884}88, 8385 86. πρά.1448}80. 92.14.58 

480. Γβδ. 838255. Φὸ1. 208 59. Ζιγϑ. δ11319. ΖΎΥΙΙ. 
161 825. Ηζδ. 1140}8. 7. 1141}4, Υδϊοη Ροοῖ 1 48. 
αυδ6 ἔογιια οἰΐαπὶ υϑατραίαγ, ΟὉΪ οὰπὶ σοηδύγαοίϊομο ψ6Γ- 
Ὀογαπι δηἰθοθάθηίίαπι ποι δοπρταῖξ, ναοὶ ὀργιζόμεθα ἐφ᾽ 
οἷς δεῖ ὦ ὡς δεῖ ἢ πάντα τὰ τοιαῦτα Ηδ11. 1126 "8. -- 
(πρὸς ἃ τοιῶτοι Ῥαθ. 18681, πρὸς ἃ φιλοτοιῶτοι οἱ 
ΔΒ] θη.) 

ὼ ἄλλων τῶν 
τοιατοτρόπων οβ1840 "22. οἷον ἀμφορεῖς ᾧ τα τοιυτότροπα 
θ52. 884 429. --- τοιυτοτρόπως ᾧτα(. 819 28. βι. 822 
Β25, 2. 824 38. 4. 825 084. 7. 821 388,15. 9. 828 22. 

τοῖχος οἰκίας Πη11. 188136. Ηε1ὅ. 1188 326. Φθ4. 256 
528, Ορρ ἔδαφος θ8. 881518. τοῖχος ἰσχυρός πχθ14. 952 
421. τὺςς τοίχυς καταβαλλει ὁ ἐλέφας Ζιι!1. 610421. ἀνα- 
δραμεῖν εἰς τὺς τοίχως 18. 1488 816. εἴ τις ἐν γὴ βαδίζει 
παρὰ τοῖχον Ζπ9. 1709 35. τοὶ ἐν τοῖς τοίχοις κονιώματα 
χἹ. 19127. οἱ τὺς καναβυς γράφοντες ἐν τοῖς τοίχοις 
Ζγβθ. 148 .52, οἵ κάναβος. τὸ τῷ τοίχυ μῆκος πῶς λαμ- 
βάνομεν [24. 1418 015. τοῖχοι νεώς μχά. 850 "19. τοῖχοι 
ἀγγείων μβ8. 889 58. σφῆκες ἐναφιῶσι γόνον εἰς τὸ πλα- 
γιον τὸ κυττάρω ἢ προσέχεται τῷ τοίχῳ Ζιε28. 555 51. 

τοιχωρυχεῖ ὀδεὶς τὸν ἑαυτῶ τοῖχον Ἠε1δ. 1188 325. 
τόκα μὲν ... τόκα δέ (Ερίοματτα δὰ Πογθὴς Ρ 2718) Ργϑ9. 

1410"5. 

τοκετός. ἐνιαύσιος ὁ τοκετὸς τῶν ἡμιόνων Ζγβ8. 148 "22. 
τοκετύς ΥἹ, τόκυς Β]κς ΖΙη11. 581}19. 

τοκισμός, εἶδος τῆς χρηματιστικῆς Πα11. 1258 Ρ26. 
" ΝῚ 2 

τοκισταὶ κατὰ μικρὸν ἐπὶ πολλῷ, εἶδος τῆς ἀνελευθερίας. 
58 4], νεῖ ὑγαάυοοπάο δὰ πονδπὶ δορί (διίομοπι, νϑιυῦ Φα2. δ Ηδ8. 1121 084. 
185 58,9. Πα18. 125918, 1260 87. ἴῃ δροάοβὶ τοίνων 
υῶ. 458 585, εἰ τοίνυν Α 8. 98 86, ἐπεὶ τοίνυν ἡμα28.1191 
»84. ΒΖ Αν 5:11 72, 758, 108. --- ἴῃ αυϊθὺβ ἸἰὈτὶ8 Αὐἰβίο- 
16 11619 ΤΑΓΙΟΓ δ'δ ἀδὰβ ραγθϊοαϊδθ τοίνυν, ἴῃ αυΐραβ ἔγθασθη- 
ἴον οὐ Εποκθοῃ 151, 46. 60 

τοιόσδε. πᾶς ἐπιθυμεῖ τροφῆς, τὸ δὲ τοιᾶσδε ἢ τοιᾶσδε ἐκέτι 

τόκος. 1. ρατγέαβ. α. Δῃϊπιδ]ίατη, ὡρα, χρόνος, τελείωσις τῶ 
τόκυ Ζιζιτ. 511 525. η4. 584 384 ΑὐὉ. ἀνάγκη ἐν τῷ θήλει 
ὑπάρχειν τὸν τόκον Ζγα22. 180 "δ. τοῖς ζῳοις ὅκ ἐπίπονοι 
γίνονται οἱ τόκοι Ζιηϑ. 5811. τῶν μὲν ἐνιαύσιος ὁ τόκος 
τῶν δὲ δεκάμηνος ὁ πλεῖστος, πολυχρόνιος ὁ τῶν ἐλεφαν- 
τῶν ἐστὶ τόκος Ζγδ᾽]10. 17171}18. τὰ ζῷα μοναχῶς ποιεῖται. 
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τὴν τὸ τόκυ τελείωσιν" εἷς γὰρ ὥρισται τὸ τόκυ χρόνος 
πᾶσιν Ζιηά. 584 484 Δὰν (εἴ ἰμῖτβ 418). ποιεῖσθαι τὸν τόκον, 
πλεονάκις. ταχέως, ἐπὶ τοῖς ἄστροις, πρὸς αὑτά Ζιεϑ. 542 

425,80..19. 660 }35. ζ 14. 66818. Ζγγβ. 107 "82, 158 
418. ποιεῖσθαι τὰς τόκως, παρὰ τὰς ὁδές, ἐν τὴ γὴ Ζιζ 11. 
δ10 8425. 29. 518"16. θ2. ὅ89 818. ἢ ἐν τοὶς τόκοις κά- 

θαρσις. πολλὴν ποιῶσι τὴν διαφορὰν οἱ τόποι κατὰ τὰς τόκυς 
4ιζ30. 514 4. ε11. 648 529. οἵ ζΙ7. 571 326. μετὰ τὸν 
τόκον χαλεπωτέρα ἡ, θνλεια. ἕν ἔτος ὁὀιαλιπῦσα ὀχεύεται ἡ 

κάμηλος, τὸ γάλα ἴσχει ὕς Ζιζα. 562 24, ε14. 546 6, 
411. πιϑὅ. 894 "12. ἰχθύων, ἐντόμων τόκος 5'πὰ Ζιε11.548 
029. 19. 5802 4]. ὁ τῶν σφηκῶν γόνος καὶ δοκεῖ ἐκ τῶ 
τόχυ κω ] γόνυ, 6χ ὅοῃο 88) γίνεσθαι, ἀλλ᾽ εὐθὺς μείζων 
εἶναι ἢ ὡς σψηκὸς τόκος Ζιι41. 628518 Αὐρ (οὕ Ἰηΐτα 382). ---- 

} Βοπιϊηίϑ. ὁ χρόνος τῷ τόκυ Ζγδῖ. 118 "80. 8. 176 516. 
τὸ πλῆθος τῶν τόκων τῆς τελειώσεως τοῖς ἀνθρώποις ταύ- 

τὴν ἔχει διαφοράν, Εγὴὼ τῷ ἀνθρυΐπῳ πολλοὶ χρόνοι Ζιη4. 
884 "26, οἴ δ8ὅ (οἴ βαρτα 42). ἡ αὔξησις 5 γίνεται μετὰ τὰς 
τρεῖς τόκυς, μετὰ τὰς τόκης (τὸν τόκον) αἱ καθαρσεις, μετὰ 

τὰς τόκυς τὸ γάλα πληθύνεται, μετὰ τὸν τόκον τις συγγε- 20 
νομένη ΖΙη1. 882 828. 8. 088 529. 10. 5812. 11. 587 519 

(εἴ Ζγὸ 8. 116 216). 8. ὅ86310. αἱ πλησιάζυσαι πρὸ τῶν 
τόκων τοῖς ἀνὸραίσι Ζιη4. 584 8380. σπάσματα ἐν τῷ τόκῳ, 
αἱ νέαι ἐν τοῖς τόκοις πονῶσι μᾶλλον, μία τις ἐν τέτταρσι 

- 0 

΄, 
τόπος 

φθέγγεται. ορΡ ἐπιτείνειν τὸν τόνον Φ5. 807 517, 16. οἵ 
πια15. 900 Ὁ12, 8. ἐν τόνοις ἀνιεμένοις καὶ βαρέσιν αχϑ04 

426. κατὰ τὸν μέσο τόνον τύτων (τὸ βαρέος ᾿ τῷ ὀξέος) 
Ζγεῖ. 181 "Ὁ. ἡ μέση μέσυ εἶχε τόνον τῶν ἄκρων πίαῖ. 
922 59, ἀνάγκη μὴ ὡς ἕν λέγοντα τιῦ αὐτῷ ἤθει καὶ κ᾿ τόνῳ, 
εἰπεῖν Ῥγ12. 1418 081. ἐν τὴ φωνῇ. οἷον πῶς τοῖς τόνοις 
δεῖ χρῆσθαι (οαΐ ὀξεῖα, βαρεῖα, μέση φωνή) ΡΎ1. 1403 
529. ἡ συμφωνία ὶ ὁ τόνος λύεται κρϑομένων σφό)ρα τῶν 
χορδῶν ψβ12. 424 482. σκληραί εἰσι τῶν φωνὼν ὅσαι βι- 
αίως πρὸς τὴν ἀκοὴν προσπιπτησι" διὸ ἢ μάλιστα παρέχυσι 
τὸν τόνον κ802 081. 

τοξεύειν. ὅταν ἔλαφον τοξεύσωσιν 886. 88115. αἶγες ἄγριαι 
ὅταν τοξευβθῶσι ζητῶτι τὸ δίκταμνον Ζιιθ. 612 84. θ4. 880 
}20. 

το Ἔεν μα. συστρέψαντες ἑ ἑαυτὲς (οἱ δελφῖνες) φέρονται ὦ ὥσπερ 
τόξευμα Ζιι48. 681 228. τὸ δίκταμνον ἐκβλητικὸν τῶν το- 
ξευμάτων ἐν τῷ σωΐματι Ζιιθ. 612 8ὅ. θ4. 880 "92. 

τοξικόν, φάρμακον, θ86. 887 418. 
τόξον σκληρὸν Π ὀύναται μακρὰν βάλλειν ακϑ00 14, γευρὰν 

τοῖς τόξοις ποιεῖν ἔχ τινος Ζιεϑ. 540 419. τὰ τόξα τὰ Ἡρα- 

κλεια 6107. 840.519. τὸ τόξον φοόρμιγξ ἄχορδος Ργ1]. 
1418.81, οὗ ΤΗθοραὶβ Ρ 324584. 

τοξότης. “ψιλὰ ἥ τοξόται Πζβ. 18221. καθάπερ τοξόται 
σκοπὸν ἔχοντες Ἠα1. 1094 323. 

τόκοις ἔτεκεν εἴκοσιν Ζικ 4. 680480. η1. 582 .320. 4. 584 2. τοξοφόρων Περσῶν βασιλεύ; 624. 1588 ἈΖ7, 

ν88 ( Δαΐ Οανγϑὶ οἀ Βδοκαι Ρ 158). Πη160. 1385517. 
αἱ γυναῖκες αἱ τοῖς τόκοις χρυύμεναι πλείοσι Ζιη1. 582 "28, 

οΓ 21. 3. 588 028. τὰ μὲὴ γόνιμσ, ἐν τοῖς τόκοις (τόποις οἱ 
ῬΙΚ) ἐκ ἐκφέρυσι Ζιηά. 888 088 Αυῦ. --- 2. ΡτΟΪΟΒ. ὁ τό- 

τοπικός. ὕλη ᾿οπική, ἴδει γεννητὴ ΕΝ φθαρτή Μη]1. 1043 

568 ΒΖ. τοπικὴν κίνησιν ὅχ εὑρίσκομεν ἐν τοῖς φυτοῖς φτα!. 

816 024, --α τοπικὸς τρόπος τῆς ἐκλογῆς Ρβ22. 1390}21, 

τὰ τοπικά, "ΠΕ Αὐήβιοι 18, οὔ ᾿Αριστοτέλης Ρ 102 840. 

κος τῶν μελιττῶν ὺ σφηκῶν Ζγδϑ8. 110 329. ὁ τῶν σῴφη- 80 τόπος. 1. ἐν Χαλκίδι τὴς Εὐβοίας κατά τινα τόπον τῆς χω- 
κῶν γόνος αὶ δοκεῖ ἐκ τῷ τόκυ γίνεσθαι ἀλλ᾽ εὐθὺς μείζων 
εἶναι ἢ ὡς σφηκὸς τόκος Ζιι41. 628 18. οἴ βαρτα 414, διὰ 
τὴν τροφὴν εἰσπλένσι (δελφῖνες) ᾿ διὰ τὸν τόκον σι, ποτόν) 
Ζιθι 8. 598 'ᾳ, -- 9. ἈΒΌΓΒ, ἔθη. ὃ τόκος γίνεται νόμισμα 

νομίσματος, ὥστε μάλιστα παρὰ φύσιν ἐστὶ τῶν χρημα- 
τισμῶν Πα10. 1258 "7, οΥ Ῥὅ, 8, 25. ποιθῃ δχρ]οαίαῦ 
"58η4.. τόκοι ἐπίτριτοι, ἐπιδέκατοι ΡΎ10. 141117. οβ1840 
582. τόκυς κομίζεσ σθαι Ρ12. 1480 028. 

τολμηρὰ πολλὰ οἱ μοιχοὶ δρῶσιν ΒΎ11. 1117. 
το μή. τομαὶ τῶν ἐντόμων: τὰ μὴ ἑλικτὰ Τῶν ἐντόμων σκλη- 

ρύνεται μᾶλλον συνιόντα εἰς τὰς τομαῖς Ζμὸθ. 682 "25. 

-- τομή ἀθ νυϊπογο τοοϊἀθηάο ΤΎΙ. 116 "10. Ηε18.11871 
8415. ημβ8. 1199 288. ἢ ἐπὶ τὴν τομὴν πορεύεται (τὰ διαι- 

εθέντα ἔντομα) ἢ ἐπὶ τὴν ὠραν Ζιδ1. 582 54. τὴν (τῶν 
δρχεων) τομὴν ϑρ βύσυειν Ζιι50. 682 31 8,- τῶν βιβλίων 
ὴ τομὴ ὅ ὕσα ἐπίπεδος πιςθ. 914."25. -- ὅσοι τὴν δια χει- 
ρὸς τομὴν ἔχυσι δι᾿ ὅλης, μακροβιώτατοι πι49. 896 587. 
λὸ 10. 964 538. --- τομὴ χρόνυ, ἀἰϊδὲ χρόνος Φθ8. 262 020. 
ζθ. 2871.89. τομαὶ ἢ διαιρέσεις αἱ γραμμαὶ ἐπιφανειῶν 
Μκῷ. 1060514. θκ ἀριθμήσει τὰς (τῆς γραμμῆς) τομάς 
Μα2. 994 "56. ἡ μέση τομὴ τῶν ἀτόμων ατϑ0 Ρά. τομὴ 
σφαίρας. κωνυ μγὅ. 815 082. πιεῖ. 912 518. --- τομή, ἀϊ- 
γἱβῖο Ἰορίοβ Μζ12. 1088 428 (οὔ διαίρεσις), Δἰϊθοῦ ἄπειρος 
ἡ τομή (ἰεὺ τῆς προτάσεως διὰ τῷ μέσυ 5680] 241 546) 
Αδι2. 95 080 ΥΥ͂Ζ. . 

τομίας. οἱ τομίαι τῶν βοῶν, προβάτων, ὑῶν, πῶς γίνονται 
Ζιζ:ι. 515 δι, 238. 518 388,8. 

τονιαῖος. τὴν νῦν παραμέσην καλουμένην ἀφήρων αὶ τὸ τονι- 
αἷἴον διάστημα πιθ41. 922 "6. 

40 

48 

80 

τονικοὶ οἱ ὄρνιθές εἰσι κατὰ τὰς πτέρυγας Ζμδ12. 698 812. 60 
πόνος. ὃ ῥᾳθύμως διακείμενος τόν τε τόνον ἀνίησι ὼ βαρὺ 

βας Ζμδ2. 611 58. πάντα περασμένυς διέστηκε τόπυς αλ- 

λήλων μα. 889 227. διωρίσθαι τοῖς τόποις μαϑ. 8389 018. 
μόρια μεθεστῶτα τὺς τόπυς Ζγὸά. 1771 32. κατέχειν, ἐπέ- 
χειν τόπον τινά μβ2. 888 "2, 18. παρέχειν τόπον Ζγαιϑ. 
126 28. συμμεταβάλλειν τὸς τόπος μβ3. 858.588. συνά- 

γειν τὰς τόπος ΠγΎ9. 1380 14. κοινωνεῖν τῷ τόπυ Πβι. 
1260 Β41. ὁ τόπος διεζεύχϑη Πγ8. 1216531. κατὰ τόπον, 
κατ᾽ ἄλλον τόπον Πὸ 15. 1299 "14, 17. δαϊθοίνα, ααΐδυν 
ὁ τόπος ἀοὐονταϊπαθαν, γ68] δὰ πιδυμβοπιαίϊσαβ οἰ ΓΘ ΟΏΘΒ 

Ρθγιμθηΐ, τόπος μικρός, πλείων μββ.868 δ14. δ. 8368 "16. 
ὁ ἄνω. ἀνωτάτω, ὁ δενΐτερος τόπος μαϑ. 389 ὑ87, 840526, 

580. 4. 848.517. 9. 846 ν16. ὁ μεταξύ, μεταξὺ τῶν τρο- 
πικῶν τόπος βῖπι μαϑ. 840 418. 6. 848 38. ὁ περὶ τὴς γῆς. 

περὶ τὰ νέφη. ὃ  θράνιος τόπος μβι. 8δὃ ὑγ. αἸἹὸ. 841 "13. 

κΊ. 3591 839, ἑκάτερος τῶν τόπων (8 πρὸς τὸν ὅρον, πρὸς 

τὸ μέσον) Γβὸ. 88081. οἱ κατὰ φύσιν τόποι Ζια1 δ. 494 
Δ9 7, τόπος οἰκεῖος, ἀλλότριος 408. 358 084. Οατ. 3101. 
μβ2. 858 "84. τὸ ὅλυ ἢὶ τῷ μέρως ὁμοειδεῖς οἱ τόποι ᾧγό. 
2306 521. τόποι ἀνόμοιοι Φγδ. 205420. ΜκΙ10. 1067 516; 
Υγ6] δὰ ἀϊνθυβδῃ) τϑϑἰομαιῃ Ὠδύυγδπι, τόποι χοιλοί, ἔφυδροι, 
ἔνυγροι, ἔνυδροι. ἑλώδεις, πηλωδεις. ξηροί, ὀρεινοί, τραχεῖ, 
σπιλωδεις. λιθωδεις, ὑψυλοί, πεδινοί, μαλακοί 5'τπη μαῖ0. 
847581. 18. 880 57, 14. 851 819. ΠΥ11. 1381 85 (ἐνπ 

χώρα). οὔ βιο0. 1212 "17. ε8. 1808 "8 (βγη χιύρα). Ζιε! 8. 
548.32. 17. 549}18. ζ1δ. 506910. θ2. 889 419, 690 δ89. 
29. 007 810 4]. τόποι ἀλεεινοί, θερμοί, καλιῦς κεκρα μένοι, 

ψυχροί, χειμερινόί Πη7. 1821 28. Ζγβϑ. 148 424. Ζιε13. 
δὅ449. ζ19. ὅ18 "21. 612. 6911, 2, 27. 18. 698 56. τό- 
ποι εὐριπώδεις, ῥοώδεις, βαθεῖς. πρόσγειοι ΖΎΥΙ1. 163}. 
Ζιι81. 621 816. 818. 898 "7. τόποι συνήθεις, ἐπιτήδειοι ἐν- 
τίκτειν Ζιθ12. 6960 029. 18. 698 Ῥ4, τόποι ἰσχυροί, ἐρυμνοὶ 



τόπος 

ΠΝ11. 1380 ΡΩ1, 18. ὁ Ἑλληνικὸς τόπος μα14. 853 58ὅ. 
τόπος αὰ εἰροϊβοιπᾶαο ἀρ ιρε δα Ραγίθβ, ὁ πρὸς τῷ δια- 
ζώματι τόπος ΖΎΥΊ. 150 "14. ὁ περὶ τὰ ὄμματα. τόπος 

φθ. 8148. ὁ περὶ τὴν καρόίαν (τὴν κοιλίαν, τὰς φρένας, 

ὁ τῆς καρὸϑίας) τόπος Ζμβιο. θ666.428. 1. 683 520. Ὑ10. 
612515, 618511. δ10. 688 "84. ὁ πρὸ τῆς κοιλίας, τόπος 
Ζιι0. 640 29 ΑὐὉ (εἴ ΑυὉ 1104). ὁ ἐκτὸς τῷ σωματος 
τόπος Ζγα12. 119 384. οἱ ἄνω, κάτω τόποι ΖΎεΙ. 119 20. 

Ζμβ1. 658.516. γῶ. 668 "84. τριῶν ὄντων τόπων (ὃ, στό- 
ματος) Μνθ. 1098 324. φέρεται ἔκαστον πρὸς τὸν οἰκεῖον 10 
τόπον 2γβ4. 181 029, 1839 38. τόπος εὔπνυς, πολύσαρκος, 
σαρκώδης Ζμβϑ8. 658 02. 10. 656 420. διο. ͵.8388521. τόπος 
ἐπίκαιρος τὰ ζῆν Ζγαι1. 119 "16. τόπος κύριος πχζ2. 941 
"20. οἱ πρὸς μίξιν χρήσιμοι τόποι Ζγβτ. 146 22. ὁ τόπος 
ὁ γόνιμος Ζιηϊ. 681 28. τόπος ὑστερικός, πϑευματικός 16 

Ζγβι. 1887, εἢ. 1811, στηθικός Ζμγά. θ66 "7, θρεπτι- 
"κός υ8ϑ. 451582, αἰσϑητθθός μν3. 458 524, νοερός, ᾧ φρο- 
νῦμεν πλι. 954 585, 9551. οἵ οἱ λέγοντες τὴν Ψυχὴν εἶναι 
τόπον εἰδῶν ψγή. 429 521. 
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μένων ἐνθυμημάτων Ρβ24. ὁ ἐκ τῷ ,παραλειπομένυ τόπος 
ρ831. 1448 080. τόποι ἐκ τῶν συστοίχων ὼ τῶν πτώσεων. 
τηά. 154512. οἱ πρὸς ταὐτὸν τόποι τοσῶτοι ΤΣ. 152 086. 

τόποι τῇ ἀσαφῶς τζ2. 189 019. τόπον εὑρεῖν ὅθεν ἐπιχει- 
ρητέον τθι. 155)», 1. τὺς τόπυς ληπτέον ὅτι μάλιστα 
καθόλη τῦ. 119."12. θ1. 156517. ἐκ τύτων τῶν τόπων 
ἐπισκεπτέον τζι. 139 .381, 6. οἱ ἔλεγχοι ἐκ τύτων τῶν 
τόπων εἰσίν τιά. 166}20. οΓΡβ26. 1402 438. διδόναι τόπον 
ἐπιχειρήματος τβο. 112 "4, τόποι ἀνασκευαστικοί τηῖ. 152 

87. κατασκευάζοντες, κατασκευαστικοί, χρήσιμοι πρὸς τὸ 

δεικνύναι τεά: 182 32ὅ. η2. 158 32. γ4. 119 82. ἐπικαιρό- 

τάτοις ἐνεργότατοι τηά. 154512,10, 22. ἐπικαιρότατοι ὼ 
κοινοῖ ΤτΎΘ. 119 286. τόπος εὐφνέστατος ὺ δημοσιώτατος 

τι]. 1605 35. τόπος 8π τρόπος ΒουΙ οησπλ δ. οὗ τρόπος. --- 

ἐν ,τῷ μνημονικῷ οἱ τόποι τεθέντες εὐθὺς ποιῶσι μνημο- 

νεύειν τθι4. 168 029. ἀπὸ τόπων δοκῶσιν ἀνα μιμνήσκεσθαι 
ἐνίοτε μν2. 452 318. 

τόρνος. καθάπερ τῆς ἐν τόρνῳ κυκλοφορυμένης σφαίρας κ2. 
891022. 

2. πούϊο τῷ τόπου. προσαγορεύει Δημόκριτος τὸν τόπον 30 Τ ορυΐνη. ἐν Τορωνη Ζιε16. 648015. περὶ Τορώνην Ζιγ21. 

τοῖσὸε τοῖς ὀνόμασι. τῷ τε κενιῦ ὸ τῷ ϑθενὶ ἢ τῷ ἀπείρῳ 

202. 1514 δ11. φασί τινες εἶναι τὸ κενὸν τὴν τῷ σώματος 

ὕλην, οἷπερ ὼ τὸν τόπον, καὶ καλῶς Φὸτ. 214 814. ῬΙαιοηΐϑ 

ἂς τόπῳ βοηϊθηῦια Μνὅ. 1092 817-21, 81 ἀς ποίϊομθ 

528 "1. δ5. 580 δ10. 
τοσαυτάκις τοσῦτος ὅσος δ τῷ μορίυ χρόνος πολλαπλασια- 

σθεὶς τῷ πλήθει τῶν μορίων ΦζΊ. 331082. 
τοσαυταπλάσιον πιθ2. 911 028. καϑ2. 929 "14. 

τῷ τόπου ἀοοιγίπϑτα ἐχροηὶῦ ΑΥ Φὲ1-δ. (υδζαΐαπι ἴῃ 6χ- 8. τοσαυταχῶς ὼ τὸ πέρας λέγεται. ὁσαχῶς ἡ ἀρχή 8ὲ1πὰ 

Ρ ϊοδάα δα ποίΐομα νοὺ τόπος. 8] αοὐϊ88 ΡΓῸ ΒΥΠΟΏΥΠΙΟ 
χώρα Ἰερίθυν νϑ!υτὶ Φδ 1. 9508 Β7, 209 38. 3, 309 "15. Οὗ. 
809 "26, 24, 25.) αἰτθητὲν (κινητὸν) εἰδὲν μὴ ἐν τόπῳ Οαΐ. 
21 ὑ11: δ 2. 809}26. Φγδ. 205"10, δ 5.213 μ49. ἔστι 

Μδ1Τ1. 1022511. 7. 101124, Φβ8. 1958. Ζμβ3. 648 
"24, 

τόσο ς. ὅσῳ μᾶλλον “ “0, τόσῳ μᾶλλον ατϑ09 528. ἡ ὑγρότης 

ἐστὶ τόση ὥστε φτβτ. 827 480. 
τι ὁ τόπος Φδ1. 208}}10. ἴσος ἑκάστυ ὁ τόπος ὃ ἕκαστον 80 τοσόσδε. τοσόνδε γὰρ μέγεθος εἰ κρεῖττον τοσῦδε, τοσόνδε 
44. 211 421. γὅ. 205 258. οὕ Οαθ. 273.318. ὁ τόπος ὅτε 

σῶμα ὅτε μόριον σώματος ὅτε ἕξις, ἀλλὰ χωριστὸς ἑκαάστυ 
Φὸ 1. 309 846, 2. 209 Ὁ27. 4. 811.084. ὁ τόπος τῶν συνε- 

χῶν ἐστίν Κό. δ.58. ὁ τόπος ἀκίνητον Φεὶϊ. 2334 05, 12. δ4. 

212318. ὃ τόπος ἐστὶ τὸ τῷ περιέχοντος πέρας ἀκίνητον 85 

πρῶτον, οἷον ἀγγεῖον ἀμετακίνητον Φφὸ4. 212 821, 186, ὅ,832. 

3.309 δ1,. 28. Οδϑ. 810 "7, εἶναι ἐν τόπῳ κατὰ δύναμιν, 
κατ᾽ ἐνέργειαν Φδδ. 212 "4. τόπος κοινὸς, ἴδιος Φὸ2. 209 

432. μένει ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ Φδδ. 212 588. τό- 
πος ὑκ ἔστιν ἔξω τῷ βρανῦ Οαϑ. 219 412. ἔστιν ὃ τόπος «ο 
ἐχ ὁ ἀρανός, ἀ ἀλλὰ τῷ ὠρανϑ τι τὸ ἔσχατον ὼ ἁπτόμενον 
τὸ κινητῦ σώματος πέρας ἡρεμῦν Φὸδ. 212 ν18. ἘΞ ἅμα 

κατὰ τόπον λέγεται ὅσα ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐστὶ πρώτῳ Φεδ. 226 
ν»95. Μκ13. 1068 26. οὗ Γαῦ. 8321 8. χωριστὸν τεὸν: 
ἀϊδι λόγῳ Γαδ. 820 26. τῷ εἶναι διαιρετὸν, τόπῳ ὁὲ κα 
ἀριθμῷ ἀδιαίρετον ΨΎ2. 421 45. --- φορὰ ἡ μεταβολὴ κατὰ 
τόπον Μλ2. 1069 "18. Φθτ. 260.328. -- τόπο διαφοραὶ 
(ἐναντιότητες. εἴδη, μέρη) τἄνυι ἢ καάτω ἢ ἔμπροσθεν ἢ 
ὄπισθεν αὶ δεξιὸν ἢ ἀριστερὸν Φγδ. 200 081. δ]1. 308 "19. 
θ8. 261 84,806, 262 26. Οα4. 211 Δὅ, 26. Γα. 828 86. 50 

Μκι10. 1061 3429. οἴ διάστημα, διάστασις. -- τόποι ΒΘΠΒ8Ὰ 
ἀἰα]εοιῖοο εὐ τβθίοσϊοο. οἱ τόποι εἰσὶν οἱ κοινῇ περὶ δικαίων 
ὼ φυσικῶν ΕῚ περὶ πολιτικῶν ὸ περὶ πολλῶν διαφερόντων 
εἴδει, οἷον ὁ τῷ μᾶλλον ἧττον τόπος οἶς λέγω ὃ ὸ᾽ εἴδη 
μὲν τὰς καθ᾽ ἕκαστον γένος ἰδίας προτάσεις, τόπυς δὲ τὸς 55 
κοινὸς ὁμοίως, πάντων Ρα2. 1858512, 82. τὸ αὐτὸ λέγω 
στοιχεῖον ὼ τόπον᾽ ἔστι γὰρ στοιχ εἴον ὸ τόπος, εἰς ὃ πολλὰ 

ἐνθυμήματα ἐμπίπτει Ῥβ26. 1408518. 22. 1896 022, 1895 
Μ21. οὗ τα]8. 108}88. β2. 109 "84. ζδ5. 142 520. 8. 1688 
825. ὅ. 105 387, οἱ ἀοβηϊίοποαι ΤΒΘΟρΡΗγαβίθαπη τῷ τόπυ 60 

5680] 252 510. τόποι τῶν δεικτικῶν Ῥβ28. τόποι ᾧφαινο- 

δῆλον ὡς ἴσον ΠΥ. 1288 48, --- ὅτε κινεῖ ὅτε κινεῖται 
τὸ εἶδος ἢ ὁ τόπος ἢ τὸ τοσόνδε Φε:. 224 "6. 

τοσο σδί. ἧσται τὸ τοιῳδὶ εἶναι ᾿ τοσῳὸὶ ταύτον ᾧῷαϑ. 185 
525, ὅταν τοιονὸϊ γένηται ἢ τοσονδὶ τὸ ὑγρέν μὸ2. 819 
Β28, 

τοσῶτος. τοσῶτον ὕδωρ' τοσῦτον τῷ ὕδατος πλῆθος μα12. 
848518. βΙ1. 858 488. 2. 865}21. τῶ τιμήματος τὸ πλῆθος 
ἁπλῶς μὲν ὁρισα μένοις ὅκ ἔστιν εἰπεῖν τοσῶτον ὑπάρχειν 
Πὸι8. 1297 08. ἄστρων τοσύτων δ τὸ πλῆθος ὼ τὸ μέ- 

γεθος ὄντων μβ2. 8355.8320. ετοσῦτοι τὸ πλῆθος Πγ18. 1288 
512, ἀναγκαῖον πολιτείας εἶναι, τοσαύτας. ὅσαι περ τάξεις 

Πὸ8. 1290311. ἔλαττον τοσύτῳ ὅσῳ 5ΐτι μβϑ8. 888 "14. 
Ζμγὅ. 661}8ὅ. τοσῶτον ὥστε μΎγ8. 8378 "8. ὅσον ἀνάγκη, 
τοσῦτον λέγωμεν μγά. 814 Β17. τοιαῦτα ΠΝ τοσαῦθ᾽ ἡμῖν 

εἰρήσθω μβι. 854484. ἐπὶ τοσῶτον εἰρήσθω Πὸ 16. 1800 
,.5. οἵ εἰπεῖν Ρ221 556. 

τότε, ορρ νῦν Πεῦ. 1806 510. β6. 1265 2. μα14. 8522. 
β8. 851 "16 αἱ. ὅταν... τότε ΠῪ16. 1281340. μὸ 8. 880 
418. ἐὰν... τότε Πεβ. 1808 "87. οὗ β6. 1265}2. τότε 
νος. ὅταν Ζγβά. 1831011. 6. 14 "8. 

τυτέστιν 85. 149042. 
τράγαιναι Υ αἷξ Ρ18 "7. 
τρ «γᾶν. τὰς ἀμπέλες, ὅταν μὴ φέρωσι, τραγᾶν καλῶσιν 

ἀπὸ τῷ παθυς τῶν τράγων Ζιε14. 546 38. Ζγα18. 125}84, 
7120 52. 

τραγέλαφος. πῶ ἐστὶ τραγέλαφος ἢ σφίγξ; Φδ..208380. 
οὔ ε1. 16.816 Υν"Ζ. ,λα88. 49.824. δ7. 92 7. 

τραγήματα διὰ τί ἐδεστέον πχβ6. 980}12. τραγήματα, 
δὼ. τρωγαλια, ἀΐδὺ ἐδέσματα, βρώματα ξ 100. 1494 527, 
49. 88, 85. 

τραγηματίζειν ἐν τοῖς θεάτροις Ηκδ. 1115 "12. 



1608 τραγηματισμός 

τραγηματισμός. ἐνδορπισμός τις ὁ τραγηματισμός ἐστιν 
100. 1494 382. 

τραγίζειν. γίνεται (τοῖς ἀρχο; ἵνοις ἡβὰν) ὃ καλῶσί τινες 
τραγίζειν, ὅταν ἀνώμαλος ἢ ἡ φωνή Ζγεῖ. 18851. ΖΙιη!. 
581321. 6851 680. ΟΚθι [δἷ8 1828 Ρ 849. αἱ φωναὶ πα- 
χεῖαι (Θοὰ οἵ ὁμοία φαινομένη ταῖς παρανενευρισ μέναις ἢ 
τραχείαις χορδαῖς Ζιη1. 581 320) γίγνονται ᾧ τῶν τραγι- 
ζόντων ἢ τῶν βραγχιώντων ᾧ μετὰ τὸς ἐμετιίς ακ 804 
417. 

τραγικός. χορὸς τραγικός, κωμικός Πγϑ8. 1210 }5. τὰ τρα- 
γικὰ πρόσωπα ᾧ οἱ στρυφνοί πλαῖ. 958 517. τῶν μετα- 
φορῶν αἱ μὲν ἀπρεπεῖς διὰ τὸ γελοῖον, αἱ δὲ διὰ τὸ σεμνὸν 
ἄγαν ἢ τραγικόν Ῥγϑ. 1406 8,16. τραγικώτερον ὅτω ἢ 
σεμνότερον ὑπέλαβον ἴσως εἶναι τὸ λεγόμενον μβι. 858 }01. 
τραγικὸν τῶτο ἢ φιλανθρωπον" τὸ τε γὰρ μιαρὸν ἔχει ὁ 
τραγικόν, ἀπαθὲς γάρ πο18. 1456 .521. 14. 1458 589. ΨΆΙ 
Ῥοοὶ 1134, 59. ἐπὶ τῶν σκηνῶν ὦ τῶν ὠγωώνων τραγικώ- 
ταται αἱ τοιαῦται (συστάσεις) φαίνονται " τραγικωτατός γε 
τῶν ποιητῶν φαίνεται (Εὐριπίδης) πο18. 1458 321, 29. ΨᾺ] 
ῬοΟΣῚ118. ἡ παρακαταλογὴ ἐν ταῖς ᾧδαῖς τραγικόν, βγη 30 
παθητικόν πιθθ. 918310, 11. --- οἱ τραγικοὶ (πῶς ποιῶσι 
τὸς προλόγυς) ῬΎΙ 4. 1415 518. --- πότερον βελτίων ἡ ἐπο- 

΄ ᾽ Ν 
ποιικὴ μίμησις ἢ ἡ τραγική ποθ. εἰς τὴν τραγικὴν ὦ ῥα- 
Ψῳδίαν ὀψὲ παρῆλθεν (ἡ ὑπόκρισις) ῬΎΙ. 1408 "22. 

᾿ Ν 
τράγιον. τὸ τράγιον τμηθὲν ὁ φυτευθὲν παρὰ τὴν θάλασσαν 36 

τυχὸν ἔσται σισύμβριον ᾧταῖ. 821 "29. οἵ Μογοτ Νῖο Ὀά- 
τ880 ἢ 99. Οτθα8 1 ὅδ6. 

τράγος. 1. ὁ ἄρρην αἴξ ν 
(ΥἹ ταῦρος) ὁιδυμοτόκος, 

αἴξ 1158. βρωμᾶται, τράγος 

τράχηλος 

εἰσίν, ἀγὰ δὲν ἔχειν ἦθος ποθ. 1450 526, 28. τραγῳδίας 
μέρη κατὰ τὸ ποσὸν αὶ εἰς ἃ διαιρεῖται κεχωρισμένα πο12, 
1, Βομπιϊάν, σδμὴ σδηγὸ 15, 118 8η4ᾳ. πάτης τραγῳδίας τὶ 
μὲν ὀέσις τὸ δὲ λύσις πο18. 1455 "24. τραγῳδίας εἴδη 
τέσσαρα πο18. 1455 "82. 34. 1459 Ρ9. ΨᾺ] Ροοὶ [1 47. ἐδὲ 
οἱ τὰς τραγῳδίας ποιῶντες ἔτι χρῶνται τὸν αὐτὸν τρόπον 
(τὴ ξενικὴ λέξει) ῬΎΙ. 1404.329. τραγυιδίας μῆκος ποῦ. 
144912. 17.145136. χρὴ μὴ ποιεῖν ἐποποιικὸν σύστημα 
τραγῳδίαν πο18. 1458.58. ὑκ ἔοικεν ἡ φύσις ἐπεισοδιώδης 
Ἣν Υ͂ , “ 
ὅσα ὥσπερ μοχθηρὰ τραγῳδία Μνϑ. 1090 "20. οἵ πο9. 
1451 088. ἐγδροθάϊα σοιῃραγαίαν οὰπὶ Θρῖοθ ρορβὶ ποϑ36, 
τὰ εἴδη ταὐτὰ δεῖ ἔχειν τὴν ἐποποιίαν τὴ τραγωδία ποϑ4. 
1459 9. ἷ 

τραγῳδοδιδάσκαλος. οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμῳδὸ- 
ποιοὶ ἐγένοντο, οἱ ὁὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλοι πο. 
1449 35. 

τραγῳδός. ἡ διὰ τῆς κοσμήσεως ἐδὲν διαφέρυσα ἐστι τὴς 
τῶν τραγῳδῶν ἐν τὴ σκευὴ πρὸς ἀλλήλυς ὁμιλία οα4. 1844 
421. ἐπὶ Καλλίν συνδνο ἔδοξε χορηγεῖν τὰ Διονύσια τᾶς 
τραγῳδοῖς ὼ κωμῳδεοῖς ἢ 587. 1518 588. 

τράπεζα. εἴ τις ἐπὶ τράπεζαν μεγάλην περιτείνειεν ὕδατος 
κύαθον μβ2. 8558. Μαγνητες παρέχυσι τοῖς ἐπιδημῆσι 
στέγην, κλίνας, στρώματα, τράπεζαν  δ88. 1574 52. ὁ 

κακῶς ἔοικεν εἰπεῖν ὁ πρῶτος δευτέραν προσαγορεύσας τρα- 
πεζαν (τὰ τραγήματα) 100. 1494581. --- τῶν νομισμά- 
τῶν τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ τραπέζη οβιϑ846 "25. 

τραπέζιον. τραπέζια. ἀϊδὲ τρίγωνα πιεά. 911 57. 
Τραπεζὺς καὶ ἐν τῷ Πόντῳ 818. 881 "22. 
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τὰ πρόσωπα (ἐλάφων) διὰ τὸ τραυλίζειν. δηλοῖ δ᾽ ὅσοις μὴ λίαν ἀπολέλυται (ἡ γλῶττα)" 
ῥαίνεσθαι μέλανα γίνεται ὥσπερ τῶν τράγων Ζιζ29. 519 890 Ψελλίζονται γὰρ ᾧ τραυλίζυσι, τῶτο δ᾽ ἐστὶν ἔνδεια τῶν 
41. 3 ΑὐὉ. 19. 518 082. οἱ τράγοι πίονες ὄντες ἧττον γόνιμοί 
εἰσιν, Βγὼ τὸ πάθος τῶν τράγων Ζιε!4. 546}1. Ζγα18. 
12851, 3. περὶ τὺς καιρὲς τὴς ὀχείας μάχονται πρὸς ἀλ- 
λήλως, ἴδιαι φωναί Ζιζ18. 611}}21. ὃ9. 586.3165. οἱ δασείας 
ἔχοντες τὰς κνήμας λαγνοί" ἀναφέρεται ἐπὶ τὶς τράγυς φθ. 8 
812 514. -- τράγοι οἱ Ο (ταῦροι ΒΚ) Ζιιϑ. 611 82 Αὐδ. --- 
2. τράγοι σπόγγων ν᾽ σπόγγος 2. --- 8. τράγοι μαινίδες 
ἄγριοι ν μαινίς 442580.. ἍΜ αν ἢ 

τραγω δεῖν. πρόσκειται ἐν τύώτῳ (τῷ Ζηνωνος λόγῳ ὃς κα- 

γραμμάτων Ζμβι11. 660 526. (παιδία) ψελλίζυσι ἢ τραν- 
λίζυσι τὼ πολλά Ζιδϑ9. 686 "8. 

τραυλός. ἡ γλῶττα ἥ λελυμένη ἢ καταδεδεμένη, ὥσπερ τοῖς 
ψελλοῖς καὶ τοῖς τραυλοῖς Ζιαι1. 492 088. ὅτε τὰ παιδία 
δύνανται διαλέγεσθαι σαφωὶς ὅθ᾽ ὅσοι φύσει τραυλοὶ τυγ- 
χάνυσιν ὄντες ἀκ801 "7. διὰ τί ὁ μόνον ἰσχνόφωνοι, ἀλλὰ 
ὁ τραυλοὶ ὦ ψελλοὶ οἱ παῖδες πια80. 902 Ῥ22 (οἵ τραυ- 
λότης). 38. 903 Ρ28. 

τραυλότης, τῷ γράμματός τινος μὴ κρατεῖν, ᾧ τῶτο καὶ τὶ 
λεῖται ᾿Αχιλλεύς) ὅτι ἀδὲ τὸ τάχιστον τετραγῳδημένον ἐν 0 τυχόν πιαϑ0. 903 Ρ28. 

τῷ διώκειν τὸ βραδύτατον ᾧζϑ9. 289 "25. 
τραγῳδία. ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις (εἶδός τι τῆς ποιήσεως) 

ποῖ. 1441318. ἀντιποιῶνται τῆς τε τραγῳδίας ὁ τῆς κω- 

μῳδίας οἱ Δωριεῖς πο8. 1448 580. ὑπεκρίνοντο αὐτοὶ τὰς 

τραῦμα. τὰ εἰς τὴν κοιλίαν τραύματα Ζμγϑ8. 664 "18. ὀδυ- 
νατὸον νεχρῶν τραύματα μύειν 159. 1504 Ρ44. 

τραυματίας. ὁ Τηλέγονος ὃ ἐν τῷ τραυματίᾳ ᾿Οδυσσεῖ (πα 
ϑορβοοὶῖβ, Νοκ ἐγ ἐγ ρ 182) πο14. 1458 084. 

τραγῳδίας οἱ ποιηταὶ τὸ πρῶτον ΡῬγΎ!. 1408 Ρ24. ἱταροθάϊδθ «ὁ τραυματίζειν πλβ18. 9616. τραυματιζομένα τῷ τόεν 
οτίρο δὲ ἱπογαπιθηΐϑ ποά. 1449."1-30. τῆς τραγῳδίας πρὸς 
τὴν κωμῳδίαν τίς ἡ διαφορά ποῦ. 1448 416. οἵ 4. 1449 
41. 2. (ἐκ τῶν αὐτῶν τραγῳδία ΡΝ κωμῳδία γίνεται γραμ- 
μάτων Τα. 815 "14. περὶ τραγῳδίας ποθ-22. 26. 26. τρα- 
γῳδία ἀο: ἔστιν ἦν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπυδαίας 9 
αὶ τελείας, μέγεθος ἐχύσης. ἡδυσμένῳ λόγῳ χωρὶς ἑκάστυ 

τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρωντων καὶ αὶ δι᾽ ἀπαγγελίας, δι 

ἐλέν ᾧ φόβυ περαίνασα τὴν τῶν τοιάτων παθημάτων κά- 
θαρσιν ποθ. 1449 "24 (Βοτπαγβ Ὑτδρ). οἵ 7. 1480 Ῥ24. 11. 

14521. (διαφέρει πολὺ τὰ παράνομα δεινὰ προὔπαρχειν κα 
ἐν τὰῖς τραγῳδίαις ἥ πράττεσθαι Ηα11. 1101.388.) τρα- 
γῳδίας μέρη ἕξ. μῦθος ἤθη διάνοια λέξις ὄψις μελοποιία 
ποθ. 1450 358 (ἊΙ] Βρίοϊρο). τὸ πράγματα ᾧ ὁ μῦθος τέ- 
λος τῆς τραγῳδίας ποθ. 1450 528, 16. οὔ 18. 1456 47. νῦν 

περὶ ὀλίγας οἰκίας αἱ κάλλισται τραγῳδίαι συντίθενται πο1 8. 60 
1458319. αἱ τῶν νέων τῶν πλείστων ἀήθεις τραγῳδίαι 

συμβαίνει αὐτὸν τὴ ὀλῦσϑαι πιϑ2. 898 426. 
τραχηλος. 1. φοἸ]απι, σογνὶχ οὐ Ρἰαὺ Τίπι 15 Ὁ. Οβίδ ΧΙΥ͂ 

108. περιστρέφειν τὸν τράχηλον εἰς τὐπίσω" γυναῖκες χα- 
ρισίαν τοῖς τραχήλοις περιάπτυσι ΖΙβ12. 504516. θ1638. 
8468. τὰ μόρια τὰ περὶ τὸν τράχηλον Ζμδ1ο0. 685 84. 
Ζιθ21. 608 "17. 114. 616417. φθ. 812 528 4]. ὁ σφον- 
δυλος τῷ τραχήλυ, ὁ ὕστατος τῷ τραχήλυ σφόνδυλος Ζιγδ. 
518 δ, 18. τὸ πρόσθεν τῷ τραχήλυ 8131. 844 "8. τὸ ἀπὶ 
τῷ ἀκροστηθίν πρὸς τὸν τράχηλον φθ. 810 18. καὶ τὸ τρα- 
χήλυ κίνησις, εἰ ἕν τὸ ὀστῶν πντ. 484 582. φλέβες ἐν τῷ 
τραχήλῳ, ἐπὶ τῷ τραχήλα Ζιγ2. 512 325 (ο διὰ τῶν σφα- 
γῶν 521). 3.518}15, 235, 614.412. Φ6. 812 "28. πλεβ. 
965.528. τὸ θερμὸν ἐξ ἀνακλάσεως σχιζόμενον τὸ μὲν ἐπὶ 
τὸν τράχηλον ἡὶ τὴν κεφαλὴν φέρεται πιδ4. 8971.56. τρα- 
χηλος ἐρρωμένος ἡ σφόὸρα σαρκώδης (ἀνδρείν σημεῖον), τὰ 
περὶ τὰς ὠμοπλάτας ὶ τράχηλον ἰσχνότερα (εὐφυϑς), τρά- 



τραχύνειν 

χηλος παχύς (ἀναισθήτο). ὅσοι τὸν τράχηλον παχύν, λεπτὸν 

ἔχυσιν, οἷς τράχηλος παχὺς Ὰ πλέως. εὐμεγεθης μὴ ἄγαν 

παχύς, λεπτὸς μακρός. βραχὺς ἄγαν φ8. 807 586. Ρ14, 

25. 86.811 210-17. --- ὑῶν λέοντος ταύρωε ἐλάφυ χων 

Ζιθ51. 608 11. ᾧὅ. 809 24, 811518ὅ, 14,16, 11. θ110. 
840 "22: -- πάντα τὰ τὸς τραχήλυς ἔχοντα μακρὸς φθέγ- 

Ὑονται βιαίως. οἷον οἱ χῆνες Ἢ γέρανοι ὼ ἀλεκτρυόνες ακ800 

022 (οἵ ὙΒΘΟρΒν ἔγϑρτα 89, δ). ὠτίδων τράχηλος λεπτός 
218. 1521}18. τὰ περὶ τὸν τράχηλον πτερώματα, ξανθά 
χθ. 198512, 799 88. ἴνγγος ἀλκυόνος κόρακος Ζιβι2. 804 

816. .14.610517. 6181. 844 08. οἱ τῶν περιστερῶν τρά- 
χηλοι χρυσοειδεῖς, ὁ τὴς περιστερᾶς τράχηλος, ὀιαφόρων χρω- 
μάτων φαντασίαν ποιεῖ" προσβαλλύσης τῷ τραχήλῃυ τῆς 
(τὸ ἡλ) ἀκτῖνος τοῖς μὲν κυανῦς φαίνεται τοῖς δὲ χρυ- 
σίζων τοῖς ὁὲ μέλας ἄλλοις ἀλλοῖος χϑ. 198.815. 6. 799 
ΡῬ2ρ0ν)]. --- ὄφεως Ζιβ12. 504 516. ι6. 612 385. (οἴ θά- 
ΤΟΙ ΘΓ; ποῦ οἱ οχύγαι [8 126, 19. βοθμθηθυτρ; 12.) - 
2. οβυάδ, Ροβίαθἀοτηθῃ Ἐγαβίδοθογαπι. (κάραβος ἔχει) πτε- 
ρὕγια πρὸς τῷ τραχήλῳ. τὰ περὶ τὸν τράχηλον. καλέμενον 
(ἰδχ υδϑὰ ΜΈΡΗ 8) διήρηται μὲν ἔξωθεν πενταχὴ Ζιὸ 2. 526 30 
48, "8 (οἴ Ὑουπρ ου (τ 8 Μαϊδκοβὶν οὔ αὐ ρ 344). -- 8. ἕοτ 
γοσδθυ τα ἀγῦϊ8 ΡΟΓΡΟΓδυϊογατα. ἰθὺ Βἰηῦου ἀθτὰ Κορῇ Ἰϊ6- 
ξϑιάθ ἀὐπποτο ὙΒΘΙ] ἀεβ Κότροτο' Δυρ. (αὶ πορφύραι) τὸ 
ἄνθος ἔχωσιν ἀνὰ μέσον τῆς μήκωνος ὼ τῇ τραχήλυ Ζιε15. 

541 816, εἶ 24 (οἵ Α ϑομιιιάς συίθοι Ῥδργγυβυγκαμάθῃ 35 
185 δάη. Οτῖθαβ 1 594). - 4. ἔοτῦ ἴᾳ καυλός Ρ 3805411. 
σκώληκες περὶ τὸν τράχηλον (τῶν ἀκρίδων) Ζιε28. δ58 "2 
5. οὐ Δυὺ (εἴ καυλὸς τῆς κύστεως Ζια 11. 491 524 οἱ ὁ 
τράχηλος τῆς ϑροδόχυ κύστεως ΑΙοχ ἈΡἈΓ Ὁτο Ὁ] δἀ ἴὕβθπον 
Ι κβ). --- δ. ὁ πολύπυς, ζῷον, τὸν τράχηλον ἀσθενές Ζιι81. 30 
622 484. --- 6. αἱ σικύαι αἱ ἔχυσαι τὸς τραχήλως μακράς 

Ζι14. 616 428. 

τραχύνειν. ὁ οἰσοφαίγος σαρκώδης, ὅ ὅπως μαλακὸς ἥ 
διὸῷ ὁ μὴ βλάπτηται τραχυνόμενος ὑπὸ τῶν κατιόντων 
Ζμγ8. ταν 485. τὸ ὕδωρ ὅταν τραχυνθὴ, καθάπερ ἡ τῆς 86 
θαλάττης φρίκη (μέλαν φαίνεται) χι. 191521. (τὸ ψυχρὸν 

συνίστησι ὁ τραχύνει τὸ ὑγρόν. τὸ δὲ θερμὸν ἐκπνευματοῖ 
παδᾶ. 8606 32 ὅ) τραχύνεσθαι διὰ τί συμβαίνει τὰς φωνάς, 
διὰ τὸ τετραχύνθαι τὴν ἀρτηρίαν ακ808 "2-18, 804 "18. 
πια2. 901 7. σάλπιγξ, τετραχυσμένη Ζιὸ 9. 586.028. 

τραχυντικὸν τὸ αὐστηρόν, ορρ τὸ γλυκὺ λεαντικὸν ᾧ γλί- 
σχρον͵ πγ18. 8712 086. 

τραχυόστρακα, ὉΡΡ λειόστρακα Ζιὸδ4. 538 328. 281. 

152812. 
τραχύπυν ἡ πελειάς Ζιει8. 5444, 

τραχύς. λεῖον μὲν τῷ ἐπ᾿ εὐθείας πως τὰ μόρια κεῖσθαι, 
τραχὺ δὲ τῷ τὸ μὲν. ὑπερέχειν τὸ δὲ ἐλλείπειν ΚΒ. 10 523. 
τόποι (χῶραι) τραχεῖς, τὰ τραχέα Ζιθ29. 601.510. (41. 
62810. ε17. 849 17, 14. σπογγοι τραχεῖς Ζιε1ϊθ. 548 

»4, 24. κεφαλὴ ἀκανθυΐδης Ἂ σφόδρα τραχεῖα Ζγγ8. 154 
428. σῶμα τραχν" δέρμα τραχύ" τῶν σελαχῶν τὰ μὲν 
τραχέα ἐστὶ τὰ ὁὲ λεῖα" κέρας τραχύτερον Ζιβ11. 508 
420. 18. ὅ05 828. ε10. 548 Ῥά,24, ιὅ. 611 2856. Ζμὸ 18. 
6911, 6. τραχεῖαν ἄσιλλαν (ϑιιπουϊά ἔν 168) ῬΡαῖ. 
1860."26. 9. 1867 519. ψόφοι τραχεὶς ακϑ808 "12. φωναὶ ες 
τραχύτεραι ὼ μικρὸν ὑποσυγκεχυ μέναι ακ802 48. πιὰ. 11. 

900 810. ἥ φωνὴ (τοῖς ἡβῶσὼὴ μεταβάλλειν ἄρχεται ἐπὶ 
τὸ τραχύτερον ἢ ἀνωμαλέστερον, ὁμοία ταῖς παρανενευρι- 
σμέναις ὼ τραχείαις χορδαῖς Ζιη1. 581 318, 20. 
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850 

- ραχύ τῆς, ΟΡΡ λειότης. τοξογαμταν ἱπίον τὰς τῶν σωμάτων 80 

διαφορας (οἴ παθος Ρ 656 029) Ζμβι. 646 419. 2. 648 "8 

ν. 

τρῆμα 1609 

(τραχύτητες). α4.644514. τραχύτης τὸ σώματος, τῆς κέρκυ, 
τῆς γλωττὴς Ζμὸδδ. 681 5. Ζγγϑ. 1584 380. Ζιζ 10. δ8ὅ 
528. μτὶ. 462581. [298.1529322. τραχύτης τῆς ἀρτηρίας 

ἀκβ04 18. τραχύτης φωνῆς, ορρ λειότης Ψβι12. 422081. 
Ζγεῖ. 18610, 788527 (βγη τραχυφωνία 188 822). πια 11. 
900 214. 

τραχυφωνία Ζγεῖ. 188 522, οἵ τραχύτης φωνῆς. 
τρεῖν. τρεῖ (Βοὰ Δ 584. Ρ 608) Ζι44. 629 "28. 
τρεῖς, τρία. τὰ τρία πάντα, τὸ πᾶν ἡ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν 

ὥρισται (ῥγιβαρ) θα!. 268 39. 11. οἵ μυά. 814 084. πκςϑ. 
941 524. ἤδη δὲ ἀπέδωκε τῶν τοιύτων ( 6 τῶν ἐν τῷ 

σώματι σημείων) τι διὰ τριῶν (1 6 ἐν τῷ τρίτῳ γένει) 
Ζιη6. ὅ85582. 

τρέμειν. τῆς σκιᾶς τὸ ἄκρον τὸ ἡλίω τρέμειν φαίνεται πιε18. 

91835. Σοφοκλῆς ὑκ ἔφη τρέμειν ἵνα δοκῇ γέρων, ἀλλ᾽ 
ἐξ ἀνάγκης Ργ1δ. 1416515. σείεται ὺ τρέμει ἡ φωνή 

πια 62. 906 517. 81. 902 580. οἱ φοβιμενοι (οἱ πρεσβύταῦ 
τρέμασι, μάλιστα τρέμυσι τὴν φωνήν πιαθ2. 906 512. κζ!. 

9411}. 6. 948585. 1. 948 δ, 
τρέπειν. οἱ τόποι ἐφ᾽ ὃς τρέπεται (ὁ ἥλιος) ὼ ἀφ᾽ ὧν μβά. 
8611. ὅταν ὃ ἥλιος τραπὴ θᾶττον Ζι8. 611 56. τρα- 
πείσης τῆς ὥρας Ζιι4ι. 628 026. --- τὴν αἰτίαν εἰς τὸν 

ἐναντίον τρέποντες. ΒΥΏ ἀντιστρέφειν ρδ1. 1442 022, 6. - 
τὸ περίττωμα τρέπεται εἰς τὸ σῶμα, εἰς τὴν κάθαρσιν, εἰς 
τὸς μαστοῖς Ζμγ7. 61015. βι8. θ67 09. ΖιηΣ. 682 "82, 
688 48. 4. 684 59. --- τρεπτός. μετὼ τὴν αἰθερίαν καὶ δ θείαν 
φύσιν συνεχής ἐστιν ἡὶ δι’ ὅλων παθητή τε ἢ τρεπτή κῷ. 
592.888. 

τρέφειν. νεῖκος ἐνὶ μελιέεσσιν ἐθρέφθη (Επρ 177) Μβι. 1000 
514, -- τρέφεσθαι, αἴδι γίγνεσθαι: ὴ φὲ γίγνεται ὸ ̓  
τρέφεται" γὰρ ἡὶ αὐτὴ ὅσα διαμένει ἐθένα χρόνον ὡς 
εἰπεῖν μβ2. 865 310, 617, 884 084. αἰεὶ αὐξάνεσθαι: τρέ- 
φεται μὲν ἕως ἃ ἂν σωζηξαι ὸ φθίνη (φθίνον ἡ οἱ Ρυ]), αὖ- 
ξανεται ὁὲ ἐκ ἀεί Ταδ. 822 "24, 248,21. ἅπαντα τρέφεται 
τοῖς αὐτοῖς ἐξ ὧνπερ ἐστίν, ἅπαντα, δὲ πλείοσι τρέφεται 
Γββ8. 886 510. τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν ἡ πρώτη ψυχή, τὸ δὲ 
τρεφόμενον τὸ ἔχον αὐτὴν σῶμα ψβ4. 416 ὑ21, 10. Ζμβι. 
65211. τὰ παιδία τρέφονται ἐν ταῖς ὑστέραις Ζγβτ. 146 
419. τρέφεσθαι ἐκ τὸ ῳΐ, ἐκ τὸ ὠχρῦ Ζγγϑ. 165 34.1. 
1518. τὸ περίττωμα μιγνύμενον τροφὴ καθαρᾷ τρέφει 
Ζγα18. 125517. οἴ20. 12880. πάντα τρέφεται τῷ γλυκεῖ 
αιά. 442 82). σαρκοφαγεῖν ὴ μηδενὶ τρέφεσθαι καρπῷ Ζμδι. 
6622. τρέφεσθαι τὴ ὁρόσῳ Ζιεϑο0. 556 16. ἡ τρέφυσα 
(τὸς τὸ κόχκυγος νεὐττὺς) ὄρνις Ζιι29. 618 816. τοὶ οἴκοι 

τρεφόμενα " οἱ τρέφοντες ἀλεκτορίδας Ζιι50. 682 06. ζ9. 
8648. ἄριστον πρὸς τὸ πιαίνειν ὸ τρέφειν οἱ ἐρέβινθοι Ζιθ 1. 
608 Ρ27. --- ἀεί τι ἡ Λιβύη τρέφει καινόν Ζγβι. 1408, 
οὔ παροιμία Ρὅ1Τ0 "6, --- τρέφεσθαι ἐ ἔκ κοινῶ, ἀπὸ τὴς πόλεως 

Πβ10. 1212 420. δθ. 1298.319. χωρα ἀπέραντος. ἐξ ἧς 
θρέψονται ἀργοὶ πεντακισχίλιοι Πβ6. 12605516. --- περὶ τῆς 
ἀποθέσεως ἣὼ τροφῆς τῶν γιγνομένων, ἔστω νόμος μηθὲν 
πεπηρωμένον τρέφειν Πη16. 1385 "21. τραφῆναι καλῶς δεῖ 
αὶ ἐθισθῆναι Ἠκ10. 1180 518. ἐν ἄλλοις τεθρα μμένοι νόμοις 
Πη6θ. 1527 214. --- τρέφειν ἱπύγϑῃ8β υἱάθίαν ἀϑαγραίαμι 6888 
φτββ. 8265. 

τρεψίχρως πολύπυς 289. 1528 524. 
τρῆμα. τὸ τὴς ἀρτηρίας τρῆμα τὸ εἰς τὸ στόμα τεῖνον " τρή- 

μῆτα διὰ παντος ἐστι τὸ πλεύμονος. ἀεὶ ἐκ μειζόνων εἰς 

ἐλάττω διαδιδόμενα " (αἰδοίν) τὸ μὲν ἐξωτάτω τρῆμα συν- 
ερρωγὸς εἰς ταὐτό, μικρὸν ὑποκάτω" τὸ μὲν ὄν εἰς τὺς 
ορχεις φέρει τῶν τρημάτων, τὸ ὁ᾽ εἰς τὴν κύστιν Ζια16. 

Εδθθο 



πο τρηματώδης 

495529. ὑ10. οἵ γ8. 518 018, 231. α11. 491 525, 47; τρή- 
ματα πυκνά (Εαρ 855) αν. 498 "21. --- ἡ διὰ μέσυ τῆς 

σύριγγος τρήματος φωνὴ τῇ δι᾿ ὅλης τῆς σύριγγος συμ- 
φωνεῖ διὰ πασῶν πιθ28. 9194. 

τρηματυΐδη ζῴα, Ὃρρ ἄτρητα Ζιαὶ. 488 525. 
τρῆσις. μεταξὺ τῶν τρήσεων ἡ καλυμένη ἐπιγλωττίς Ζιαι6. 

495.528. ἐιὰ τῆς τῶν πόρων τρήσεως (εἱ Ρυη], κινήσεως 

οοἀὰ ΒΚ) Γαβ. 826 "7. 
τριάκοντα. οἱ τριάκοντα, ἐπὶ τῶν τριάκοντα, ἐν τοῖς τριά- 

κοντὰ ᾿Αθήνησι Ρβ28. 1400."18, 88. Πεδ. 1805 "25. ἡ τῶν 
τριάκοντα ὀλιγαρχία, οἱ τριάκοντα τύραννοι 418. 1546 

"48. 812. 1540 826. τριάκοντα τυράννες κατέλυσεν Ῥβδά4. 
1401 484. 

τριακοντάμηνος ὄνος, ἵππος Ζιεϊ4. 5456 021. ζ22. 51658. 

τριακοντέτης (Υ] τριακονταέτης) βίος ἵππων μακρότατος 
Ζιζ22. 516.480. 

τριακόσιοι ΠΆ4. 1290 588. 
τριάς, ἀοῇ Αβ18. 96.585. τῇ τριάδι διὰ τὶ ὥρισται τὸ πᾶν 

θαι. 268.218. οὗ πκς9. 941 825. αὐτὴ τριαῖς, ἡ τριὰς ̓ ς 

πρώτη Μμβ. 1080."21. 17.1081 81. ἐκ τριάδος τὰ ἐπί- 
πεὸδα (ΡΙ6) Μνϑ8. 1090 5428. 

τριᾶς, νόμισμα Σικελικὸν [{4607. 1854 "44, 1588 86. 
Τριβαλλοὶ τὸς πατέρας θύοσι τβιι. 115 028, 26. 
τρίβειν ἀμφορέως τὸν πύνδακα πκεῶ. 938 514. τρῖψαι τὸν 

ὀφθαλμόν, τὴν ῥῖνα πλα!ὶ. 957 488, Ῥῳ, 8 (οἵ Π1ὰ ῥσοῦὶ 
ἱπεὰ 299,29). λγϑ. 961 21. ᾿Αγκαῖος τρίψας βότρυν 
580. 1666 519. ὅπως μὴ αἰμβλύνωνται (οἱ ὀδόντ' τες) τρι- 
βόμενοι πρὸς ἀλλήλυς Ζμγι. 661 "22. τὰ χονδρωδη οἷον 
στοιβή, πρὸς τὸ ἀλληλα μὴ τρίβειν Ζμβϑ9. 654 926. αἱ 
ἀκρίδες τοῖς πηδαλίοις αὐ τοῖς ποιῶσι τὸν ψόφον Ζιδϑ. 
585}12. τὰ μέρη τριβόμενα σαρχῦται πειά. 882 .518. τὴ 
καθέξει τῷ πνεύματος ἢ τριβόμενοι γυμναζόμεθα ὰ τρί- 
βοντες πβῦ. 861 48. --- σταῖς τριβέμενον, μᾶζαι (ἄρτοι) 
σφόδρα τετριμμέναι, μᾶζα ὅσῳ ἂν μᾶλλον τριφθὴ πκα1δ. 
929 26. 11. 929 517. 2. 921.520. 8. 9217 021. --- τοῖς πει- 

ρωμένοις τρίβεσθαι περὶ τὴν τῦ σπέρματος πρόεσιν ἡδονὴ 
γίνεται Ζιη1. 581 329 8. --- τρίβεσϑαι ὑπὸ πόνυ ηεγ1. 
1228 082. 

τριβη. τριβὴ ζητεῖν (ορρ τέχνη, μέθοδος) τι84. 184 "2. 
τριγενὴ γίγνεται τὰ ἔντομα Ζγγϑ. 159 38. 
τρίγλη (ΟἹ τρίγλα Ζιθ1 8. 598 321. 3. 591 "19. ε9. 648 35. 

“8511289. Ὠίοῖζ δὰ Ηΐρροοῦ πιουῦ 8860 128). δἴγπιοὶ ἢ 818. 
1581 826. οὗ Εοβθ Αὐ' ΡΒ 816. γρϑίογίαν ἱπίθυ. τος προσ- 
γείως, γίνονται ἐν ταῖς λιμνοθαλαάτταις Ζιθ18. 598.310. 21, 
ἰηῦοῦ τὸς ὠγελαίνς, βγη συναγελαστική Ζιζ ιτ. ὅ10 Ῥ2 2. 
ι9. 610}5. 8818. 15815832. καὶ πλανᾶται, παντόστικτος, 
καρχαρόδες, σαρκοφαΐγος Ζιι8Τ1. 621 δή, [818. 1681 382, 
88. ὁ φυκίοις τρέφονται ὀστρέοις ᾧ βορβόρῳ ἡ σαρκο- 
φαγόσω ἔχει ἀποφυάδας πολλάς Ζιθῶ. 691 412. β17. 5808 
Ν11. ἡ τρίγλη ὀύναται ὀρύττειν" ὁ σάργος ἐπινέμεται 
τῇ τρίγλη Ζιθ3. 591 019. (Οἱ φθεῖρες οἱ θαλάττιοι) γίνονται 
πανταχὅ. μάλιστα ὸὲ περὶ τὰς τρίγλας (τρώγλας ΑΙά, Ό, 

Αι) Ζιε81. 551 326 Αὐὐ. γίνεταί τινα σκωλήκια αὐτὴ ἐν 
τὴ ὑστέρᾳ 818. 1681 384. ἀκμαζυσι τῷ μετοπώρν" τρί- 

τρίμηνος 

141,11. 
τριγλίς 189. 1511 584. 1 ᾳ τρίγλη. 
τρίγλυφον, μέρος ναῦ Ηκϑ8. 1174 426. 
τΤρΙΎ μός. ἰχθύες τριγμὲς ἀφιᾶσιν, ὃς λέγυσι φωνεῖν. δελφὶς 

τριγμὸν ἀφίησιν Ζιὸϑ. 6585 "16, 82. καὶ μόνον ἄθϑει ὁ πέρδιξ, 
ἀλλὰ “ὃ τριγμὸν ἀφίησιν Ζιδ. 614.322. 

τριγονία. θεσμοθετῶν ἀναίκρισις, εἰ ᾿Αθηναῖοί εἰσιν ἑκατέρυνθεν 
ἐκ τριγονίας 314. 1540 "41. 

τριγωνοειδεῖς ῥαφαὶ τῷ κρανίν Ζιγ. 510 .419. 
ιὸ τρίγωνον, τὸ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἔσχατον Ηζϑ. 1142 2428. 

ψβ58. 414 081. ἐν τοὶς ἐπιπέδοις τρία σχήματα συμπληροῖ 
τὸν τόπον, τρίγωνον ὸ τετράγωνον ἢ ὶ ἑξαγωνον Ογ8. 800 
ὕρ, ἡ τῶν τριγώνων παραιώρησις ἐδ ς 806. 821. εἰ ἐκ τριῶν 

δοθεισῶν εὐθειῶν συνίσταται τρίγωνον ατϑῖ0 39. τρίγωνα, 
ΟΡΡ σφαιροειδὴ πιε4. 911 31, 9. τριγώνυ εἴδη, ἰσόπλευρον, 
σκαληνές (σκαληνόν), ἰσοσκελές Αγϑ. 14.527. Φὸ] 4. 934 
"4. τὸ τ ἴγωνον δυσὶν (εἰνθ διο) ὀρθαῖς ἴ ἴσας ἔχει (ἶνε ἔχει 
τὰς γωνίας 9)» τὸ τρίγωνον δύο ὀρθὰς ἔχει, τῷ τριγώνῳ δύο 
ὀρθαί, τὸ τρίγωνον ὁύο ὀρθαῖς ἴσον, τὸ τρίγωνον ὁ δυσὶν (δύ) 
ὀρθαῖς, τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαί, αδιξαῦιιπι Αὐἰβίοῦ !! Ἔχϑιαρίυπι 
Ααϑ85. 48.286. β21. 6115, 11 Υ͂Ζ, 19, 25. γΥ1. 11.319. 
4. 1881, 82. δ. 14 825, 28, 89. 9. 76 37, 28. 847. 34. 

85 Ῥδ8ηᾳ, 86 52ὅ. 81. 81 "85. ὁ 8. 90 "8, 91 34. τββ8. 110 
56, 23. 6.168 340. 10. 171 514. Φβ9. 200 517, 80. 91. 
252 02. Οβ4. 286 "85. Ψψα]. 402 "20. μν!. 449520. Ζμαϑ8. 
848.329. ΖΎβ6. 142}26. Μὸ80. 1028 382 ΒΖ. θ9. 1051 
424. 10. 1052 36. μ10. 1086}85. Ηζ δ. 1140 "14 ΖΕ]. 
ἡμαῖ. 1188 2. 10. 1187.339.}8. 17.118911. ηεβ6.1232 

082. 11. 127 582. πλ7. 960 516. εἰ ἕτερόν ἐστι τρίγωνιν 
ὸ τρίγωνον δύο ὀρθὰς ἔχον Μι2. 1026 12. --- τρίγωνον, 
ὄργανον μυσυκν Πθ6. 1841 341. ἐν τοῖς τριγώνοις ψαλτη- 
βίοις πιθ28. 919 12 ͵, Βοΐοβεπ. 

τρίγωνος καρϑία σκαρυ, λάβρακος 4] ἢ 296. 1529 "2. 308. 
1580 35. 811. 1581 8418. 814. 1581 339. 

δὲ τριδαάκτυλος. ὦτος ἐστι τῶν τριδακτύλων ξ 215. 1521}16. 

τριετηρίς Πεβδ. 1808 "1. 
τριετὴς ἵππος Ζιεῖ4. δ45 018, 848 νδ, τριετὲς σπέρμα, ΟΡΡ 

πρόσφατον πκι1. 924 "28. κάπροι ἐχεύυσι μέχρι ἐπὶ τριετές 

Ζιεῖ4. 845 "8, 640 847. 

“οτρίζειν. τῶν περδίκων οἱ μὲν κακκαβιίζυσιν οἱ ὁὲ τρίζυσιν 
Ζιδϑ. 588614. ἴνγξ τῇ φωνῇ τρίζει Ζιβ12. 604 519. τῶν 
σελα ὧν ἔνια δοκεὶ τρίξειν Ζιὸϑ. δ85 Ῥ2δ. κύκλῳ περιῶσα 
ἡ ἀκρὶς τρίζει περὶ τὸν σκορπίον θ189. 844 526, 

τριήμερον. αἱ μεταβολαὶ γίνονται κατὰ τριήμερον ἢ τετραή- 
4 μερὸν Ζιε19. 558.810. 

τριηραρχεῖν 0818471511, λαμπρῶς Ηδὅ. 1122 "98. 
τριηραρχίαι Πζβ. 1822 , 
τριήραρχος Πεδ. 1804 529. καὶ τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηράρχῳ 
ἢ ἀρχιϑευΐρῳ Ηὸ4. 1122 324. 

80 τριήρης. εἰρεσία (εἰρεσία) τῶν τριήρων μβϑ9. 869 "10. Ζιδβ. 
δ88 "6. - αἱ τριήρεις μύλωνες ποικίλοι ῬΥ1Ο. 1411 323. 

τριηρικός. τὸ τριηρικόν, εἶδος πλήθυς Πὸ 4. 1291 "28. 
Τρίκκη. ἐν Δρίχκη 596. 1570 418. 

τρίλοβος. ἧπαρ τρίλοβον σκαρν 811. 1581 318. 
γλης ἐνίοτε ἀπέχεσθαι τὲς Πυϑαγορικύς Ζιι81. 621 821. «δε τριμερὴς ψυχή τεά. 188 381. τριμερῶς τῆς ψυχῆς λαμβα- 
189. 1611 "89, 1512 48. τίκτει περὶ τὸ μετόπωρον, ἐπὶ 

τῷ πηλῷ, μόνη τρίς, τρίτον τεκῶσα ἄγονος Ζιζ ι1. 510 

ν42- 2Ὁ. ε9. 548 85. [8183.158]1 824, 88. ((γθῃϊδ., ὑΓ6 1118 

ΤΒοῖα, ταῦ ]ὺ8 Ρ]η ααζαο ϑοδ]ρ. ϑυττηαϊοὲ ΟἹ 181. οὗ 

νομένης κατὰ Πλάτωνα αρὶ. 1349 380. 
τρίμετρον. εἴ τις διὰ τριμέτρων ἢ ᾿ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων 

τινῶν τῶν τοιύτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν ποῖ. 14471]. 

τρίμηνος. (δρνεά τινα) ὀχεύεσθαι ὼ γεννὰν τρίμηνα ὅντα 
ΑΥ βγη μἷδβο 11. ΟἸκθῃ [8]8.1818 1{1188. Εἰίος Ἐτάκυπὰθ δ Ζιζ4. 5862 Ρ28. --- ὑὁὶ προδεδομένη τριμήνα σιταρκία οβι89ὺ 
ΧΙΧ 1194. Μυ]ὺ8β βυττηυ!οῖαβ δὲ θεγραίυβ Καὶ. ϑ8ι. Ογ. ΑΖι 486. 



τριόδυς 

τριόδες. τριδόυσι διακόπτειν ἰχθύας 689. 88114. τῆς σηπία: 
θηρευϑείσης τριόδοντι 811. 1531 44, οΥ τριωδυς. 

Τριόπιον ΠβΙ10. 1271 586. 
τριό ρχὴς ΟἹ τρίορχις οἴ Τοῦ Ῥὰγ 2342), ἱεράκων, κραΐτιστος, 

φρῦνον αὶ ὄφιν κατέσθιει, 
ἡ φαίνεται διὰ παντὸς Ζιι88. 620517. 1. 609 824. θ8. 592 

ΑἿΕ (ὑγἱοοῖβ Τόσα, Ὀαΐοθο αδζαο 86 δ) 5. Ὀυ86 Ὁ 11148. 

ΟΥΒ11162, 168. Εδ]οο θαΐοο Καὶ 864, 5. δι. Ον. ΑΖΙ1 98, 
8178. Βαυΐθο ψυ]ραῦὶθ οὖ Εδὶοο σοπιπηιηδ δὰ 100,12. οὗ 
{πὰ 21. Ε. 40,4.) 

τρίπηχν Φγό. 206 54. ψαϑ. 406 318. 
τριπλά σιον, ΟΡΡ τριτημόριον Μῖδ15. 1020 ΒΩ7. 
τριπλὸν ὄνομα ποϑϊ. 1451 384. --- τριπλῶς ἡ τῶν δέν- 

δρων εὐπορία ἀκολυθεὶ φτβῖτ. 821 31. 
Τρίπολις τὴς Φοινίκης σϑ18518. [288. 1521 "6. --- Τρι- τὸ 

πολιτικὸς κόλπος σϑτ8 419. Γ288. 1521 "12. 
τρίπας. ὺ κλίνη ᾿ τρίπους τὸ ξύλον ἐ ἐστίν, ὅτι δυνάμει ταῦτά 

ἐστιν Ζμα!ϊ. 641 582. 
Τριπτόλεμος θ181. 848 "4. 
τρίς. τὸ τρὶς πάντῃ Οα!. 268310 (οἵ τρεῖς). 
τρισμύριοι ΠΙ39. 1210.380. 
τρισσαχὴ μαι. 851 315. 
τρίστοιχοι ὀδόντες Ζιβι. 801 327. 
τριταῖος ὁ βορέας λήγει πκςῖ4. 941 084. ἐν ὑμέσιν, οἱ πε- 

ρι ρήγνυνται τριταῖοι Ζιε84. 558 380. ( μέλιττα) εὐθὺς 4“ 
νέα ἦσα. ὅταν ἐχδύη, ἐργάζεται τριταία Ζιι40. 625 "25. 
ὠὰ τριταῖα ὄντα Ζμγά. 665 3485. 

τριτημόριον, ΟΡ τριπλάσιον Μδιδ. 1020 27. 
τριτοπάτωρ. πάππυ ἣ τήθης πατήρ [810.154026. 
τρίτος. ἐπὶ τῷ τρίτο ἀριθμᾷ ἐπὶ πολλῶν συμβαίνει τελειῶσθαι 80 

τὰς γενέσεις Ζμβι. 6469. ΖΎΥ10. 760 584. κἡὶ τρίτη (ἰῦ 
χορδή), 4 παραμέση πιθ1. 918516 (ο 41. 922 05). 82. 
920 410. ἥ τρίτη (αι ἡμέρα) κρίσιμος πχςῖ4. 941 085. 
οἱ τρίτηι (18 οἱ ἐκ τὸ τρίτα τιμήματος) Π36. 1266 216. 
ἡ τρίτη ἐσία, ἡ ἐξ ὕλης ὸ μορφῆς Μη2. 1048.3418, 28. ὁ 
τρίτος ἄνθρωπος (ἀτΒατηθπίαθίο, δὰ τϑίβ ϑθάβπι ΡιΙαιοηίβ ἀ6 
1468. ἀοούτίπδ) ΜΆ. 9. 990}171 ΒΖ. ζ 18. 1039 82. κΙ. 
1059 08. μ4. 107918. τι 22. 118 Ρ8θ68ηη. Γ 188. 1509 
"48, 26. --- δὰν τρίτον (1 Θηυπιθγαπῖβ ογϑθϊοπΐβ ταθια- 
Ὁγ18) Πε2. 1802 821. 

τριτοστάτης, ἀϊϑι παραστάτης ΜῈ11. 1018 "28. 
τριττὸ ς, ὉΡΡ μοναχός Μμ2. 1076 "80. τριτταὶ φιλίαι (ἰδ 

ται οἰτῖδ6 δθη6Γ8) Ηθ15. 1162 284. --- τριττῶς λέγειν 

περί τινος (οοδὰ περιττῶς) ρ8.1428.3580. 

[ τριχοειδής. ὁ 

τρῖψις 111 

δ48 35. οἔ 285. 16281. (ϑαγά]]α ὙΒοπι, βατὰα Οδζδϑθ, 

τϊο μία Ῥ]π ϑοδ]ρ. ὑγὶοἶδ8 Ο 11 815. οἔ 51 628. ΟἸαρο8 
δργαίίζυβ Καὶ 645, 4. 8. ΟΥτ. ΟἸαροα βαγάϊπα υν ΧΧ 21. ἴῃ 
ἱποοτῦ τοὶ ΑΖΙΙ114Ι1, 12. οὗ οβο ἂν Ρ5 298. )͵ 

ἔστι δὲ τὸ μέγεθος ὅσον ἰκτῖνος δ τρίχιον. οἱ ὀλότριχες ὰ οἷς ἐπέστραπται τὸ τρίχιον ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ σιμότεροι πλγ18. 968 "10. 

τριχίς. ἐκ τῶν μεμβράδων (γίγνονται) τριχίδες, ἐκ δὲ τῶν 
τριχίδων τριχίαι Ζιζ 15. 569 Ρ25. οΓ 285. 1528 "1, 8. ἔοτί 
4 τριχίας. 

βάτραχος τοῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀποκρεμα- 
μένοις. ὧν τὸ μῆκος ἐστι τριχοειδές Ζιι81. 620 "1 4 Λυθ. 
οὔ τριχώδης. 

τριχᾶσθαι. καὶ πὰς ἄνθρωπος ἄρρην τὸ γένειον τριχῶται Αδ12. 
96.410. (ὁ τάρανδος) παχύδερμος, “Ζετριχω μένος 882. 

1884 4ὅ. - τριχωτό ς. τὰ ιόρια, τῶν ζῴων τὰ μὲν τρι- 
χωτά ἐστι τὰ δὲ φολιδωτὰ τὰ δὲ λεπιδωτά Ζμδ12. 692 
δ11. τὸ δέρμα τριχωτόν Ζμγϑ. 664 024. (κεφαλῆς μόριον) 
τὸ τριχωτὸν κρανίον καλεῖται Ζιατ. 491380. τὰ τριχωτά, 

37 τὰ τρίχας ἔχοντα Ζμηγϑ8. 608 36. ν θρίξ 6 
30 τρίχρως φαίνεται ἡ ἴρις μγά. 810 51. 2. 811038. 

τριχυύΐδης. τῷ στρυθῶ τὰ πτερὰ τριχωδη. αἱ βλεφαρίδες τρι- 
χωδέστεραι Ζμδ14. 697 } 1, 20. (οἱ ὄφεις ἔχυσι τῆς γλώτ- 
τῆς) τὸ ἄκρον λεπτὸν τριχῶδες Ζμβιῖϊ. 660}8. δ11. 
6917. πόροι τριχώδεις προσγίνονται τοῖς ὀστράκοις Ζιζ 10. 
868 526. ἀπὸ τῶν λεπτῶν χορδῶν ὼ τὰ φωνία γίγνεται 

λεπτὰ ὸ στενὰ ἢ τριχώδη ακ808 "24. - τὰ τριχώδη. 
(τὸ καρκίνιον ἔχει) περὶ τὸ στόμα καθαπερεὶ τριχώδη ἅττα 
πλείω Ζιδ4. 529 080. οἵ Ζιδ1. 620 "17. τὰ τριχώδη πᾶσιν 
(τοῖς ὀστρακοδέρμοις) ,ὑπάρχει κύκλῳ τύτοις Ζιὸ4. 529 382. 
(ὗ σηπία ἔχε) τριχωδὴ ἅττα ἐν τῷ σώματι. Ζιδι. δὅ24 
21. οἱ φάσκοντες ὅτι (αἱ ἐγχέλυες)" τριχώδη αὶ ἐλ μινθώδη 
προσπεφυκότ᾽ ἔχυσαί ποτέ τινες φαίνονται Ζιδιι. 888 8ὅ. 

τρίχωμα οὺ Βοπηΐηΐ8 οὖ δῃϊπιδ] απ. τὰ τριχώματα διαφέ- 
ἀτᾷ: ὺ πρὸς αὐτὰ τοῖς ἀνθρώποις κατὰ τὰς ἡλιχίας καὶ Ἂ πρὸς 
ἃ γένη τῶν ἄλλων ζῴων Ζγεϑ. 181 580. τὰ τριχώματα 

τί σημαίνωσιν" τριχώματα μαλακά, σκληρά φΦ2. 806 6-21. 
8. 807 381. τὸ τρίχωμα ἔχει ἡ λαταξ σκληρόν Ζιθό. 595 
84, χρῶμα τῷ τριχώματος (βονάσυ) ξανθόν Ζιι45. 680526. 
(τῷ δασύποδος) ὑπερβάλλει τῷ τριχώματος τὸ πλῆθος 

4 Ζγδδ. 114 384. τῶν τριχωμαΐτων πῶς γίνεται τὰ χρώματα 
χβ. 4. 194528. οἱ Λύλιοι ἀγαπῶσι τὸ τρίχωμα φορεῖν 
οβ1848.529. 

τριχωμάτιον μαλακόν" 
φ8. 807 5, 18. 

μὴ λίαν σκληρὸν μηδὲ λίαν μέλαν 

τριττύς, τὸ τρίτον μέρος τῆς φυλῆς (᾿Αϑήνησιν) [8471.1588 46 τριχῶς λέγεσθαι (οἵ διχῶς) Αβ:ι. 614, διηρῆσθαι Ζιθ2. 
"δ, 1,548. 349. 1531 84. 

τρίχα. τῶν ἔμπροσθεν ποδῶν τὰ μὲν πρὸς αὐτὸν τρίχα (Υ] 
τριχ ἢ), τὰ δ᾽ ἐκτὸς δίχα διήρηται Ζιβιι. 508 "27, 29. 

τριχάς, κιχλῶν εἶδος, ὀξὺ φθέγγεται, τὸ μέγεθος ὅσον κότ- 
τυφος Ζιι20. 6171 320. (ρί]οϑα ὙΒοτι, ρῥ ]αγὶ8 σαΖδθ, ὑσὶ- δὸ 
οδδ8 808) οὗ 511121, 491. Τυγάμβ ὑγιομὶδ8 δι. Τυγάσ 
Ρ᾿ΪΑτῖβ Οὐ. Καὶ 981, 7. Τυγάυβ πιυβίουβ ἃ 4. ὅὰ 108, 87. 
ΚαΖι1 96, 51}. οἵ Μ 802.) 

τριχῆ διπερετόν ΟαΙ. 208 .224. Μόθ. 1017 "27. τριχῇ διαι- 
ρεῖσθαι, διηρήσθυν ταί. 108 37. 8.108 Ὀ1. τριχῇ νενεμημέ- 55 
νων τῶν ἀγαθῶν Ηα8. 1098 518. 

τριχιᾶν. ἂν ἐν τῷ πόματι λάβωσι (γυναῖκες) τρίχα, πόνος 

ἔγγινεται ἐν τοῖς μαστοῖς, ὃ καλῶσι τριχιᾶν Ζιη11. 587 

526. 

τρι ίας. ἐκ τῶν τριχίδων (γίγνονται) τριχίαι, τα στα υϊο ἄδβου, 60 
δὶς τίκτει Ζιζ15. 869 "26. 8618. 598 "12 (Υ] τριχαῖοι). ε9. 

590 88: οὔ τριχῆ. κινεῖται τὸ κινόμενον, πᾶν τριχῶς, ἣ τῷ 

κατὰ συμβεβηκὸς ἢ τῷ μέρος τι ἢ τῷ καθ᾽ αὐτό Φε;. 
220 419. 

τρίχωσις τῆς ἥβης Ζιηϊ. 581 "14. ε14. δ44 νΩὅ, Ζγα 20. 
128 021. τρίχωσις πολιῶν ἢ γενείν Ζγα 18. 1722 57. η1. 
882 382. 

τρῖψις (ἀθ δοοθηῖα [00 Ῥὰν 412). τρῖψις ὀφθαλμῶ, γονῆς 
πλα]. 9581540. οἵ Ὠϊὰ ργοῦ! ἱπθὰ 299, 26. δ14. 8718 
288. αἱ ἐν τοῖς γυμνασίοις δια τρίψεως κα Ἂ θερμασίας γι- 
νόμεναι ἡδοναί ΗΎ1.3. 1118 "6. διὰ τί αἱ τρίψεις σαρκῶσιν 

πλζϑ8. 965086. 6. 966"10. φωνὴν ἀφιέναι ( βομβεῖν) τῇ 
τρίψει τῶν βραγχίων υ. 456.519. Ζιὸ9. 588 ὑ21, 11. οἷον 
τρῖψιν ἦσαν τὴν τὰ ἀέρος ἁφήν εν. 460516. ὑπὸ τὴς τρί- 
ψέεως (ἐλαίν ὕδατι μιγνυ μένα) ἐγκατακλείεται πνεῦμα 
Ζγβ2. 18528. --- τρῖψιν μᾶλλον δέχεται τὸ ἀλευρον 
πκαϑ. 929012. οΥ17. 929 819. 

Εδβθθο 2 



112 τριώβολον 

τριώβολον οβ184185. 421. 1548 828. 
τριωώδος (υ] τριδὸυς). τύπτεσθαι (πληγῆναι) τριώδοντι, τριώω- 

ὄυσιν Ζιδ10. 581 327, 28, 80, 11. 608 17. οἵ τριόδυς. 
Τροία θ10717. 840516. πιζ 8. 910519. Ὑροία ποτὲ ἐλήφθη 

Φὸ 18. 222 826. (ἥρωες κείμενοι) ἐν Τροίᾳ [δ96. 1515588, 
24. 1510 54, 18, 28, 1577 418. ὁ ἐν Τροίᾳ ἀγυν, ὃν 
᾿Αχιλλεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἐποι ἴησεν [ 594. 1514 086. οἱ ἀπὸ 
Τροίας ἐλθόντες, ἀνακομισάμενοι ἢ 543. 156812. ὅ67. 
1511 421]. 

Τροιζηνίοις ᾿Αχαιοὶ συνιύκησαν Σύβαριν Πε8. 1808 529. 
Τροιζηνίοις χρησμὸς ἐγένετο Πη16. 1885 520. ὠνομάζετο 
παρὰ Τροιζηνίοις ἄμπελος ᾿Ανθηδονιὰς ἡ Ὑπερειας ἢ 554. 
1509 588. , Ἱεροιζηνίων πολιτεία ἔ5584- 556. 

τρόμος. ἀδύνατον κινεῖσθαι εἰς τἀναντία, ὁ δὲ τρόμος τοιῶτος 
πιει8. 918 51. (τῶν σεισμῶν τινὲς λέγονται) παλματίαι, 
τρόμῳ πάθος ὅ ὁ μοιον ἀπεργαζόμενοι" ὥσπερ, ἐν τῷ σώματι 
ἡμῶν ἢ τρόμων ἢᾧὶ σφυγμῶν αἴτιόν ἐστιν καὶ τῇ πνεύματος 
ἐναπολαμβανομένη ὀύνα μις κά. 896510. , μβ8. 866158, 
8608 "28. τρόμοι, Θοαὶ ἐρυθήματα, ὠχρότητες Ζκ1. ΤΟῚ 
ν82, δοῃὶ ῥ΄Ύ" πα29. 863 "80. λύτταν ἐπιγίνεσθαι τὼ τρόμον 30 
εὖ μάλα! ἰσχυρὸν (τῷ ὑφ᾽ ὕὸρω πληγέντι) ἢ 321. 1582}22. 
τρόμος τῆς ὄψεως, βγη κραδαίνεσθαι Οβ8. 290 528, 22. 
τρόμος τῆς φωνῆς (τῶν φοβυμένων) πιαθ 2. 906 814. ἕως 

τύτυ προελθὼν «ἢ ἤχϑ) ὃ τρόμος, ὅταν προσκόψη πρὸς τὸ 
μαλακὸν, αὐτῷ ποιεῖται κατάπαυσιν ακ802 342. 

τροπαία. αὶ τροπαία ἐστὶν ἀπογείας ἀναστροφή (παλέρροια, 
ἀνάκλασις) πχςῦ. 940 "22, 256. 40. 946 "β,1. 

τρόπαιον πολὺ καλλιον αἱ συνθῆκαι τῶν ἐν τοῖς πολέμοις 
γινομένων Ργ10. 1411 Β1ρ, 

τροπαιῦχος διὰ τί ὀνομάζεται ὁ θεός κΊ. 401 428. 

τροπή. οιαφέρειν («ὰ ἄτομα Ὠοπιοοῦ) τροπὴ, ὃ ἐστι θέσις 

ΜΗη2. 1042 }14. Α4. 986}}17. Γαϑ. 827 318. οἵ Δημόκρι- 
τὸς Ρ 1161. --- τροπή ἴᾳ »μεταβολή: εἰ τῇ προτέρᾳ 
ἡμέρᾳ ἐγένετο τῆς τροπῆς. ἅμα ἄρα μεταβάλλει Πε12. 
181617. --- ἐν μάχη τροπῆς γενομένης ἑνὸς στάντος ἕτερος 88 
ἔστη Αδι9. 100.312. πιη7. 917 482, κε. 941 511, οἱ ἐν 
ταῖς τροπαὶς ὀνψῶσιν πκζ 8. 94851. --- ἀναγκαῖον γίγνεσθαι 
παρόδος ὼὺ τροπὰς τῶν ἐνδεδεμένων ἃ ἄστρων Οβι4. 2964. 
τροπαὶ ἡλία ᾿ σελήνης μβι. 858 08, οὗ ᾿Αναξαγόρας Ρ 49 
"44. διὰ τὰς τροπάς Ζ2γὸ2. 161 "1. περὶ τὰς τῷ ἡλίν ὁ 

τροπάς ΜΑΖ2. 988 418. τροπὰς ἄρα ἀναγκη γενέσθαι Γβιι. 
88317}Ὁ12. τροπὴ θερινή μβθ.864}2. τροπαὶ θεριναί. χειμεριναί 
μβ6.864}2,8. Ζιθ18.598}25. ΖΎβΊ. 148528. ἐν ταῖς πρὸς 
τὰς θερινὰς (χειμερινὰς) τροπὰς ἡμέραις μγϑδ. 877 20, 28. 

περὶ τροπάς. περὶ τὰς τροπαῖς, περὶ τροπὰς θερινάς. περὶ τροπὲς 45 
τὰς χειμεριναῖς Ζιε80. δ86 "8. 8. 842 ὑτ, 4.11. 548}12. 
ὑπὸ τροπὰς θεριναῖς Ζιε19. 552019. πρὸ τροπῶν Ζιε8. 542 
"6. 9. 6481]. εὐθὴς ἐκ τροπῶν Ζιεϑ. 5642 020. μετὰ τρο- 
πάς, μετὰ τροπὰς χειμερινάς. μετὰ τας τροπᾶς ἀμφο- 
τέρας Ζιεϑδ. 542 7, ζ11. 510"27. πκε 12. 941 Β14, α26. 50 

862 07. ὅταν αἱ τροπαὶ γένωνται εὐϑιειναί, νότιοι Ζιε8. 543 
06, 11. τῷ ἡλίων ὄντος περὶ θερινὰς (χειμερινὰς) τροπάς, ἐπὶ 

θεριναῖς τροπαῖς μαθ. 8481, 6,316. --- τῷ τόπῳ ὑποκεῖ- 
τ ὄντι ὑψγλῷ ὦ ἔξω τροπῶν ἀᾳ ἔξω τῶν τροπικῶν. 
εἴ μαῖ. 845 40. 8. 846 "14) ᾿ πλήρει χιόνος πκς1ὅ. 942 δ6 

41, --- τροπαί ἴᾳ τροπαῖαι πκς 4. 940}16. ὅ. 940 "21, 

οἵ 28. 
τρο πικός, αἱ ἐν τῷ χειμῶνι τροπικαὶ ἡμέραι" δύο μῆνες οἱ 

ἐν τῷ χειμῶνι τροπικοί Ζιε18. 844 488. ζι. 588 514. κύκλοι 
τροπικοῖ" οἱ πολλοὶ τῶν κομητῶν ἐκτὸς γίνονται τῶν τροπι- 60 
κῶν 4] μαϑ. 846 514, 18. 7. 8456. 6. 848 349. κ2.89812. 

τροφή 

ὅτε τῷ τροπικῷ (τῷ νοτίῳ δὰ 6 οἱ 1ἀ6]6γ) πλησιαζοντος 
ὅτ' ἐπὶ θεριναῖς τροπαῖς ὄντος τῷ ἡλίν μαθ. 848 514. 

τρόπις πλοῖν Μὸϊ. 1018 46. 
τρόπος. ὃν τρόπον ἐστὶ τὸ μὲν, ποιητικὸν τὸ ὁὲ παθητικόν" 

τὸν ὸὲ ,Τρόπον λέγω τὸ ὡς ὼ δ αὶ ὅτε Ζγβ4. 140}})9. 
τὸν τρόπον ζητῦμεν, σα » τὸ ὑποκείμενον Γαϑ. 818 "8. λέγε- 
σθαι κατὰ ον: τρόπυς, κατὰ τὸν κυριώτατον. δημοσιώτα- 
τον. καθ᾽ ἕτερον τρόπον Αα18. 82 "Σ ΤῊ]. 151 529, 152 
581. θ12. 162 "85. καθ᾽ ἕτερον τρόπον λέγεσθαι. ἴα πολ- 
λαχῶς, ὁμωνύμως λέγεσθαι ταιδ. 100 82, 21. πλεοναχώς 
λεγομένα οἱ συγκεφαλαιεμενοι Ζρόποι εἰσὶ τέτταρες Μι!. 

1052 811. ὀιαφέρει τῷ τρόπῳ ἡ πρότασις τῷ προβλήματος 
(οδάθπι δϑῦ παΐυγα 86 ποῖϊο, 86 αἱ οθηαϊ ἔΌγπιδ δς γαίϊοπο 
ἀπϊογαμυ) ταά. 101}29. «ἴγι. 110486, ΥΥΖ δὰ Αα1. 2416. 
τὸν ὑφηγημένον ζὸη τρόπον λέγοντες ΜΎ]-. 811 νά, οἵ Παβ, 
1256 82, γίγνεσθαι, συμβαίνειν, τεταχθαι, ἔχειν τῦτον τὸν 

τρόπον μΎ4. 8714 481, 818.}29. α14. 888 49, β6. 8040. 

γίγνεσθαι. ὑπάρχειν κατὰ τρόπον τινα Ποι5. 1299 218, 

μα. 840 51. οἵ Πγ4. 1270 0860... τρόπον ἄλλον ᾿ὴ ε τὸν 
αὐτόν Ζγβυ. 142 084. αἱ ὀλιγαρχιαι μεταβαλλησι ὀιὰ ὀνὸ 
τρόπυς τὰς φανερωτατυς Πε6. 18056587. ὁι᾿ ἀλλν τρόπα 
ρ81. 1442 "28. τρόπον τινα Πγι8. 1284 337. ΟρΡΡ κυρίως 
Γα4. 820 38. ὅσα μὴ δοκεῖ ἔχειν (τὸ αἰσθητήριον), οἷον ἔνιοι 
τῶν ἰχϑνων, ὼ ὅτοι τρόπον τινοὶ γλίσχρον ἔχυσιν «Ζμβι1. 
660 Ὁ18. --- οἱ λόγοι τῶν ἠθῶν ᾿ τῶν τρόπων εἰσὶν εἰκόνες 

ρ860. 1441 "19. ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἄλλων ζιων ἢ ἴχνη 

τῶν περὶ τὴν ψυχὴν τρόπων Ζιθι. 588 20. τὸν τρόπον τὸ 

μάρτυρος διαβαλλειν ρ16. 1481 "88. τρόποι μελῶν πιθ88. 
920 082. κατασκευάσματα εἰς τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον δια- 
κείμενα τὸν ἀρχαῖον θ100. 888 "18. --- τρόποι 886 06 ἰάθπι 
ἔδγϑ δ᾽ σηϊβοιηῦ αἴαμθ εἰοη. τρόποι ἀρχὴς. ΒΥω εἴθη ἀρχῆς 
Πγθ. 1218 581, 16 (Βδγαδυβ ὉὨΐδὶ ρ 58), οὔ δ 15. 180013. 
τρόποι τῶν αἰτίων, τῆς αἰτίας Μβ2. 9965. ὁ 2. 10138}29 
ΟἹ τρόποι δὰ τόποι ργαθίογαπάυμ 8ἰῦ ἀπ ἰξαΐαν 60}} 43. 
196."16). Φβ6. 1982. Ζγὸ 8. 169 48. ε1. 780 "18. ὄνο 
τροτοι τῶν πίστεων, τῶν Ὕνω αὧν ρ8. 1428 816. 12. 1480 
δὰ, τρόποι ὀνοματων τρεῖς, ἥ ἁπλῶς ἢ συνθετο: ἢ μετα- 
φέρων ρ34. 1484 88. τρόποι ἀμφότεροι ἀποδείξεως (δει- 
κτικῶς. διὰ τῷ ἀδυνάτυ) Αβι4. 63 019. ὁ τρόπος τὴς ἀπο- 
δείξεως ὼ τὴς ἀνάγκης ἕτερος ἐπί τε τῆς φυσικῆς κ τῶν 
θεωρητικῶν ἐπιστημῶν Ζμαϊ. 6401. ὁ τρόπος ὁ τῆς μὲ- 
θόὸν Ζμα!. 642 "2. δ. 6462. τρόποι συλλογισμῷ (ἰ 4 σχή- 
ματα, ἤραγαθ) Αα28. 46 34, 1. τρόποι (πτώσεις ) συλ- 

λογισμᾷ 6 πιοὰϊ ἄρυτγαγιαι, Αα26, 48 810. ὁ τρόπος τῆς 
ἀντιθέσεως ὁ αὐτός ΚΙΊ1Ο. 1208, 11. --- κατα τρόπον ἰ8 
δρίβ, αὖ ἀθοοὶ τζ2. 139 081 ὙΥΖ. 10. 148 ΡΖ. θ8. 158 Ὀ27. 
4. 169.334. Ζμα!. 689 5ὅ. ΡαὩ. 1858 59. ἡμβ8.1199510, 
12. (α18. 1190 428) οβ13457. --- ἡ ναρκη ναρκᾶν ποι- 
ὅσα ὧν ἄν κρατήσειν μέλλη ἰχθύων, τῷ τρόπῳ ὃν ἔχει ἐν 

τῷ στόματι λαμβανυσα Ζι.31. 620 520, Ἰοο δοσσ, οἵ Αυϑ. 
τροφαλίς. γίνεσθαι ἐξ ̓ ἀαφορέως αἰγείν γάλακτος τροφα- 

λίδας ὀβολιαίας μιὰς δειίσας εἴκοσιν Ζιγ20. 522.281, 15. 

τροφή. ἂν 110 περὶ τροφῆς ν ᾿Αριστοτέλης ῥ 104 516. ἡ 
τροφὴ πρὸς ἔμψυχῷ ἐστι ψβά. 416 09 (86 Ἰαξίογο βθῆϑι 
ἀϊοίτυν τὸ ὑγρὸν τροφὴ τῷ πυρί 8ϊπὶ μβΣ. 885 56, 4, 3. 
ζ 5. 469 "25. Ἴμβ11. 1210 519, οὐ απίνοτβθ τὸ ἐναντιὸν 
τροφὴ τῷ ἐναντίῳ Φότ. 260. 881. Γαδ. 822 81. ψβε. 416 
421). τὸ πεφθὲν ὑπὸ τὴς φύτεως καλεῖται τροφή παά3. 
8649. ἡ ἡ τροφὴ ὕλη" ἀναγκαῖον τι, ὅτε εἶναι ὅτε αὐξα- 

νεσθαι ἐκ ε κι ἄνευ τροφῆς Ζμβά. 651 514. 10. 6δὅ "82. 
αἱ. 642 51, 8. οἵ Τββ. 83835515. πάσχει τι καὶ τροφὴ ὑπὸ 



τροφή 

τῷ τρεφομέν ἀλλ᾽ ἰὶ τῦτο ὑπὸ τῆς τροφῆς" πότερον καὶ 
τροφὴ τὸ τελευταῖον προσγινόμενον ἢ τὸ πρῶτον" ἔστιν 
ἕτερον τροφῇ ὼ αὐξητικῷ εἶναι, ἣ μὲν γὰρ ποσόν τι τὸ 
ἔμψυχον. αὐξητικόν, ἢ δὲ τόδε τι ἃ ἐσία τροφή" στερηθὲν 
τροφὴς ὦ δύναται εἶναι" ἡ τροφὴ τὸ σῶμα τὸ ἁπτὸν ψβά. 5 
416.486, "8, 12, 18, 28, 20. γὙ12. 4834519. ὁ συμβάλλεται 

εἰς τροφὴν τὸ ὀσφραντόν αιδ. 445 828. τῆς τροφῆς τὸ μὲν 
θρεπτικὸν τὸ δ᾽ αὐξητικὸν ΖγΎβ 8. 144 5988. --- βθποῖῖναδ 
τροφῆς ΒΟΒρΘΏΒαΒ ἃ ποιηϊπίθα8: τροφῆς σκέψις ὁ θεωρία, 
ἡδονή, αἴσθησις Ζμβ1. 658 "14. 18.657}26. 17. 6618, 10. 10 
511. 69029. δ. 678 "12. Ψβ8. 41451. ἄφεσις ἢ λῆψις 
αν11. 416 10. ἐπιμέλεια, ἐπιθυμία Ζι1. 609 32. Ζγα 4. 
711824. Ζμβιτ. 861 .47. εἴσοδος Ζμβιῖ. 660}81. ὃ 10. 
686 312. διάδοσις Ζπ4. 106 382. σπάσις αὶ κυρά Ζμὸ 12. 
698.17. ἐπίσπασις, ἐπιφορά πν2. 482 3515. 8. 482 010. 616 
4..488.814. κίνησις Ζμδ᾽΄10. 688 529. προσφοροί υ8. 458 
22. πν]. 481 37, ο 9. ὑποδοχή, προσαγωγή Ζυγϑ. 664 
νᾳ, ὁ 5. 682 418.10. 687 θ26. εὐπορίαι (τροφὴς εὐπορεῖν), 
ὀαψίλεια, ὀύναμις, αὐτάρκεια Ζιθ1 2. 596}21. 19. 602521. 
ζ18. 5122. Ζ,γ14. 614528. Ζγὸ 8. Ἴτ6}08. πλῆθος Ζγὸ 8. Ὁ 
188.080. χθ. 191 029. πλῆθος καὶ ὑπερβολή, ὑπερβολή Ζμγδ. 
668 δ18. πα 40. 8θ58 82. ε838. 884 324. 162. 898 828. εὖ- 

βοσία ἢ ἀφθονία Ζιζ22. δ15088. μικρότης, ἐλιγότης χὅ. 
1911. 6. 191 026, 198329 (ο 838,}8), 19911. ἔνδεια 
χϑ. 1981. πΎ26. 875 86. η9.88881]. ποίησις, κατεργασία,, 35 

χρῆσις Ζμγι4. 615 "28, δ. ὃ6. 685 "87. ἐργασία αν!1. 
416521, 28. Ζιαά. 489 "27. Ζμβϑ8. 650 48. 9. 666 59. γ1. 
6611. 14. 615.»19. Ζγεϑ. 188 028. οἵ βο. 148 0832. ζ8. 
4694. αἱ ἁρμόττυσαι ἐργασίαι περὶ τὴν τροφὴν ᾿ τῷ 

γινομένυ περιττώματος Ζμγ14. 67518. ἡ εἰς μικραὶ διαί- 580 

ρεσις Ζ,β8. 650 512. ἀπόλαυσις. Ζιθ8. 695 Ὧδ. Ζγβθ. 148 
082. πκηῖ. 95051. ἀπόθεσις ἢ ταμιεία Ζιι88. 622 "26. 
ἀνοίδησις Ζμδ]10. 689.31. ἕλκυσις φτα!. 81618. πέψις, 
εὐπεψία, ἀπεψία Ζμγ1. 610.521. δ) 8. 677 }81. μὸϑ. 381 
Ρ7, 9, 380528. ἀναθυμίασις υ8. 456}19. αιδ. 444 812. 35 
ΖμΎ10. 6712 17. φταῷ. 810 Ὁ84. πρόσφυσις πβ8. 866)21. 
ὑγρότης Ζμγ14. 614 82, οἵ 84. γι ἡ ὑγρότης, ἡ εἰς τὴν 
τροφήν Ζ2μ55. 681 380. --- τὰ πρὸς (περὶ) τὴν τροφὴν 
μόρια Ζμλδ. 682 49, 678 "4, 681 518. ἡ γεῦσις περὶ (διὰ) 
τὴν τροφήν αι]. 4861 ὅ, 160. ἢ διὰ τῆς τροφῆς βοήθεια ζ6. «0 
410521. ἡ λαιμαργία ἡ περὶ τὴν τροφήν Ζμδι8. 69681. 
τὸ ἐκ τῆς τροφῆς βάρος υ8ϑ. 468 δ). ἡ ἀπὸ τῆς τροφῆς 

θερμότης ενϑ. 461314. ἡ ἐκ τῆς τροφὴς αὔξησις καὶ δια- 
μ5 νή πν]ὶ. 481 327, οὗ 17. --- ραποίϊνιβ βυβρθῆβι8ϑ 8 πο- 

τοΐηθ τροφή το] οδρίθηδθαι γ6] Ρταθθθηΐθπι. ΑἸ᾿πιδηῦαπι ΓΘ πὶ 46 
ϑἰσαϊβοαῦ, νου καὶ τροφὴ τῶν ἰχθύων. τῶν τέκνων Ζιβ 2. 
593.428. ιἴ. 612 27, τὸ νεύρω. τὸ ὀστῷ πνθ. 484 581, 

24. ἡ τῇ ὕδατος τροφή Ζγὸ). 161 382 αἱ. --- τροφή οσοπὶ 
ς δἀϊοουϊνιβ, ποία τις ἡ τροφή Ζγὸξ. 161529. τροφὴ ἐλίγη 
Ζιθ28. 606 527. πὸ 81. 8806. (12. 892."9. 34. 898 14, 50 
κββ. 980331, οἴϑ4, σπανία Ζιθ28. 606 526. ι1. 608 21. 
βραχεῖα χβΒ. 19812. ἀραια Πη16. 1385»18. ἐλαττων, 
ἐλαχίστη χθ. 198 082,57. χείρων, βελτίστη Ζγβ8. 144 
Ρ18. 12. πολλή Ζγβτ. 14681. ε8. 189 819. υ8. 451 018. 

χα. 199518. πὸ21. 819510. ι24, 898 Ὀ15. κββ8. 980 384, κ5 
ὃς. πλείων Ζμϑ δ. 682 518. γ8.87148. 14.6755168. Ζγὸ. 
711 52. πκϑ. 928 21, πλείστη Ζι41. 628 12. Ζγα 18. 
125518. χβθ. 1980}80. ἄφθονος Ζιζ19. 518 Ρ22. ε81. 557 
432. 028. 606 326. διαρκής, περιττεύσσα Ζιι40. 620 82. 
82.619521. ὀγκοτέρα πλζϑ8. 966."2. δαψιλής, ἱκανή Ζγδθ. δ0 
11480, 26. γ2. 1752 20. Ζμδδ. 682 526. ἁπλῆ, ποικίλη 

τροφή 118 

Ζιθῶι. 608 "28. ,Ζγεθ. 1862. παιῦ. 861 δ, Τ (Ομθα8 1 
6011). ὁρῶμεν ὅτι τὴν τροφὴν δεῖ εἶναι σύνθετον αιδ. 445 
418. οἰκεία Ζιι87. 621 ῬΑ, Ζγεβ. 189 "2. Πη11. 1888 38, 
φταὶ. 816}15. ᾧωδης, σωματωδης, γαλακτωδης, ἀκαν- 
θωδης Ζιζ το. 565 "9. ΖΥΥ3. 158 Ρ26., Ζμδι11. 692 514. 
Ὑ14. 614 02. καὶ ἔσωθεν. ἡ ἐντός ΖΎΣ1Ο. 718810. πηϑ. 888 
48, ἡ θύραζε Ζγὸ 8. 116 "11. ἡ θύραθεν υ8. 468 08. Ζγβ4. 
1404. 6. 1458 24. Ζμβι16. 689518. οὗὨ δ4. 618 .56. βγη 
ἀπὸ τῶν ἐκτός πνθ. 484 "8. ἡ τροφὴ φανερῶς ἐπείσακτον 
Ζγαι8. 724 088. ἡ χρησίμη. ἡ ὁ χρήσιμος γα 18. 125 
"2,4, 128 334, 27, 29.}1. ἄχρηστος Ζγχ18. 125 54. βΑ. 
188486. ἀκατέργαστος Ζμβ8. θ50818. γὙ14. 6142. 
ἄπεπτος υϑ. .4560}85. ψβ4. 416}5. ΖΙβι1. 508 "29. πκϑδ. 
925 082. εὔπεπτος πι22. 898 583, 65]. πεπεμμένη ψβά. 
416 05. Ζγβο. 144 012, ὃ8. 17160}84. πκ12. 9394 51ὅ. 
ἐκπεττομένη χθ. 198517, "1 δ, 799.511. ἐπύκτητος ὶ αὐξη- 

τική Ζγβ8. 148 38. τροφωϑθης πι23. 898 380. εὐλέαντος 
Ζμγ14. 614038. καθαρά, καθαρωτάτη Ζγα 18. 1235 .511. 
20. 1238.380. β6. 144012. ΠΎΙ1. 1281 587. κοινή πνῶ. 
482 210. νεαρα, κοπρωδης ἢ ἐξικμασμένη, νοσώδης, ἡδεῖα, 
γλυκεῖα Ζμγ14. 615 "29. πὸθ. 8719 08. αἱ. 444 816. 
μβ2. 8358 ν7. σπερματική Ζγα18. 1258 "8 ΑὐὉ. πᾶσα τροφή 
υ8. 401 35. μβ2. 886}. πν]. 481 320. 2. 481 080. Ζιθθ. 
595.519. Ζμβ8. 650.582. μέλι, τροφὴ μελιττῶν, κήρινθος, 
(σανδαραίϊκη) ἄλλη τροφή ΖΎΥΙΟ. 759 384. Ζιε22. 558}26, 
584 85. 140. 628}18, 328, 62656. πνθ. 4847. ἡ τροφὴ 

ἑτέρα. Ζιδ 8. 5851. ἡ ἐκεῖ τροφή Ζμδ10. 689 "28. --- 
τροφὴ ὑγρώ, ξηρά Ζιη1. 581 58. αιδ. 444 8316. αν11. 476 

480. Ζμγϑ8. 611 38. Ζγα 18. 720 318. ΗΎ18. 1118 "15. 

πιδθ. 891}}20. 69. 8971 085. λζβ. 966.45. φτα!. 810 "16. 
(πότιμος μβ2. 805 Ῥι2, 570 τρέφεται τῷ ποτίμιν Ζιθ2. 
590 219. οὗ ποτὸς καὶ τροφή. τὰ σῖτα ὼ τὸ ποτόν, ᾿ἐδέσ ματα 
ὺ ποτά πκηῦ. 949 581. 6. 949 "84. λὸ9. 964 125. 1.984 

42, διὰ τὴν τροφὴν ἡ διὰ τὸν ποτόν (ν} τόκον ΒΙ) ΖΙθ18. 
898 "454.) --- Αβ2. 856 08, 8565 07. ὃ. 858 38. Ζμβ2. 647 
νΩ8, Ζγα18. 720 88. 18. 1253, β4. 181 084. --- πηϑ.881 
κι. Ζγα!ιδ. 1261. 18. 119}84, 120 54. δά. τ18 125. 
Ζμβ2. 841 528. ἡ τροφὴ δ᾽ ὑγρὸν πνθ. 484 228. τὸ ὕδωρ 
γίνεται τροφή παι8. 860}"217. οΓ 15. 861 39. ἡ τῷ ὕϑατος 
τροφή, ἐν πᾶσίν ἐστι τροφὴ τῦτο (τὸ ὕδωρ) ὺ ἐν τοῖς 
ξηροῖς" τροφὴ τοῖς ζῴοις. τὰ ἐκ τύτων (ὕϑατος ὦ γῆς)" ἡ 
τροφὴ καὶ τὸ αἷμα μικτὸν ἐξ ἀμφοὶν Ζγδ5. 161.482, 88. 
Ὑ11. 162 "12. Ζμγδὅ. θ68 411, ποιεὶ τῆς γῆς τὰ ὑγρὰ ὼ 

δριμέα τοιαύτην τὴν ὁμιλίαν μᾶλλον Ζιη2. 588 51 3. τὸ ἀεὶ 
προσιὸν ἐκ τῆς τροφῆς ὑγρόν αν20. 4808. τὼ γλυκέα 

ἅπαντά ἐστι τροφή εἶπα πχβ3. 980."84. μβϑ8. 857 384. 
Ζγδϑ. 116 228. ἔλαιον μέλι γάλα αὶ τὰ τοιαῦτα τῆς εἶρο- 
φῆς παά42. 864 δι, οΓ 47. 866 810. Πη17. 1880 48. ἱκανὴ 

τροφὴ τι σώματι (τεττίγων, ἐφημέρων) ἡ ἐκ τὸ πνεύ- 

ματος ὑπομένυσα ὑγρότης, 808 τὴ ὁρόσῳ τρέφεται μόνον 
Ζμ55. 682 425. ΖιδΊ. 582518. ἡ ἐσχάτη τροφή (ν» 1879), 
ΒΥ̓Ά ὑστάτη, τελευταία, πρώτη. ἡ ἐσχάτη τροφή, τὸ αἷμα 
δ τὸ ἀνάλογον υ8. 450584. ζ 4. 469 383. πν1. 481 812. 

Ζμδ4. 618 51. β4. 651 315. Ζγβ8. 731.520. 4. 1740 421. 
δι. 166}14. οἵ «18. 1726 .327, 29. 19. 726 58. Ψβ 4. 418 
58. ἡ ὑστάτη Ζγαϑ0. 128.219. δ1. 166 438. αὶ τελευταία 
ζ.8.469"1. Ζμβ8. θ66084. Ζγα 19. 1726 "10. ἡ πρώτη 
Ζγα18. 125 14.010. βά4. 140 Ρ4. 6. 744 18 (βοὰ ἀϊνοτϑα 
νἱ ὴ πρώτη εἰσιῶσα Ζιβ11. 508 529). τὸ ἐκ τῆς τροφῆς 
γινόμενον τέλος Ζγα18. 728 "8, --- ἡ αἱματική Ζμβο. θ02 
422. Ζγα 19. 126}10. β1. 146 28, 148.ν8, νοὶ καὶ αἷμα- 



τ4 τροφή 

τώδης Ζμδ8. 611 28, ἡ φυσική Ζγβθ. 144}80. --- τροφή 
ἐοηΐ οὔπὶ γουδί8, καὶ τροφὴ εἰσέρχεται ζ 1. 468 32, Ζγβ4. 
14054. μβ2. 8557, δγὰ ἡ εἰσιῦσα, παρεισιῶσα (ν βυρτβ 
Ρ 718559). πορεύεται εἰς, δια’ Ζμγ8. 6ὁ64521. δ. 678511. 
10. 689 "28. Ζιη2. 688 39. ἄνω φέρεται υ8. 451 35. τρέ- 5 
πεται εἰς ΖΥΎ1. 150 32. διηθεῖται χθ. 191 "22 (ν ὁιγθεῖν 
Ρ195550). ἡ τροφὴ ἀποκρίνεται καταναλίσκεται ἀναλίσκεται" 
ὁ λέων ἀναλίσκει, τὸ θερμὸν καταναλίσκει τὴν τροφήν Ζγὸθ. 
11420. γὙ1. 149}80. α18. 726 488. ε8. 789 "2. Ζμὸ 12. 
894510,}19. 10. 688 54, ζ 5. 469 080, οὗ 470 32. μερι- 
ζομένη εἰς, μεταβάλλυσα Ζμββθ. 652 "22. Ζγβϑ. 181.320, 
186 21. συμπέττεται μὸ2. 819 Ῥ28. ἐπιρρεῖ πκ 26. 926 
410. οὔχθ. 197}29, 198582, 199518. πολλῆς ἐμπιπτύσης 
τροφὴς υ8. 451}18. ὑπονοστεῖ ἄνωθεν εἰς τὰ κάτω πεϑ. 
881}12. ὑποχωρεῖ ἔξω Ζιζ2. 590.380. ὑπολείπυσα. ὑπο- τ5 
μένυσα χβ. 199 52, 4, 18,2, 198 215. ζδ. 469025. Ζμδδ. 
682 325. διαδίδοται πκα1 8. 928 "10, λζβ8. 966 δ (Υ βιιρτᾶ 
Ρ118}21). ἡ διδομένη τροφή ΖΩγ 2. 664 "2. κἡὶ γινομένη 
Ζγὸδ. 111.324. β6.1.44418. Ζμλ10. 689 081. --- τὴν 
τροφὴν λαμβάνει τὰ ζῷα υϑ8. 456.588. Ζιι6. 612 522. 30 
Ζμὸῖ. 688 "22,20. 18. 696 27. Ζγβ1.14651. δ8. 111 
42, παδ. 8594, τὸ θερμόν, πᾶν τὸ αὐξανόμενον ζ 5. 409 
υΩ5. Ζμβ8. 6608, τὸ ᾧόν, τὰ φύματα, τὰ μόρια, ἡ θρίξ 
Ζγχ 21. 130511. δά. 1712.080. χθ. 798512. πὸ18. 818 
581. τὸ ἔμβρυον λαμβάνει τὴν τροφὴν ὁιὰ τὸ ὀμφαλι, διὰ 35 
τῶν φλεβὼν ΖΎΥΖ2. 152.526. β1. 145 "28. 4. 140 585. ἔνια 
λαμβάνει τὴν τροφὴν ἐκ τὸ βαάθυς, ἐκ τῷ ὑγρᾷ, τὸ σῶμα 
λήψεται τὴν τροφὴν ἐκ τῆς κοιλίας, τὰ ὠὰ ἐκ τὸ ὠχρῶ 
Ζμδι3. 693."19.18. 6971481. β8. θ50319. ΖΎΥΙ. 151}0. 
ἀπὸ μικρῶν πολλὴν λαμβάνει τὸ σῶμα (85 τροφήν) πκβϑ. 80 
980 384. λαμβάνειν τὴν τροφὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, ἐν τῷ ξηρῷ 
Ζμὸδι8. 691520. Ζιθῶ. 689 026. οἵ Ζμὸδ. 618 »6. ὅλως 
μὴ λαμβάνειν τροφήν παδ. 859 08. τὸ σῶμα ἀπολαμβάνει 
πολλὴν τροφήν πκβ8.980380. ἡ λαμβανομένη τροφή Ζμδιο. 
688 4, ἀπολαύειν τροφῆς Ζιε81. 551582. παδ. 859 Ρά. ὃς 
τὰ ζῷα χρῶνται τροφὴ ψβά. 418 326. Ζιη1. 581 58. 811. 
596"16, 19. (41. 628 Ριῶ, 42). 029 82, Ζμδό. 618 "20. 

τὰ δ᾽ ἰχθύσι χρῶνται τροφῇ" αἱ μέλιτται μέλιτι χρῶνται 
τροφὴ" τροφὴ χρῶνται οἱ Λάκωνες τοῖς ὄφεσι Ζια]. 488 
419,18, 25. 824. 882320, δγὰ ζῶσιν ἀπὸ Ζια]. 488 319. 40 
τροφὴν προσφέρειν, εἰσφέρειν, ἡ τροφὴ προτφερομένη, εἰσφε- 
ρομένη, ἐπιφερομένη παῦ0. 865 3585. Ζιι41. 628 328. Ζμγϑ. 
864}81. δ. 668}18. χθ. 1971}88. ἡ τροφὴ φέρεται εἰς 
πα43.864.381. μὴ ποιεῖν πλὴν τὴν τροφήν" ἡ τροφὴ ποιεῖ 

πολεμίας ᾧ τύτυς Ζιθ21. 608 528. 11. 609 322. ἔνια ποι- 45 
ἔται τὴν τροφὴν ἐκ τὴς γῆς, ἐκ τῶν ἐνύδρων τόπων, περὶ 
λίμνας, ἐν τῷ ὑγρῷ Ζιθ2. 589 528, 17,19. ὅ. 694 Ὀ29. α1. 
481517, 19, 24. αν12. 416 "24, [4775]. τροφὴν ποιεῖται 
τὴς ὄφεις ὁ ἀετός Ζι:1. 609 54. ἔνια πορίζεται τὴν τροφὴν 
ἐκ τῷ ὑγρῶ, ῥᾳδίως Ζικ1. 4811. ΖγΎΙ. 149 Ρ26. προσ- δ0 
δέχεσθαι τὰς τροφὰς ἢ τὰς χειροηθείας φ 5. 809 "82. δέ- 
χόνται τὴν τροφήν, ορρ ἀφίησιν, ἐκπέμπει ανθ. 4718 518. 
12. 471.39.11. 4168. Ζιὸβ. 581 328. Ζμβ10. 655 81. 
014. 614514, βγη καταδέχονται, ἐκδέχονται ΑΝ]. 4716 
229. 7. παδ0. 865 "2. παρειτϑέχονται τὸ ὑγρὸν ἅμα τὴ δὲ 
τροφῇ Ζμγι. 663.510. ἡ σὰρξ ἐπιδέχεται τὴν τροφήν πλζϑ. 
9665. τὰ ζιῦα προσάγεται, λαμβανυσι ἢ προσάγονται, 
ἀναλαμβάνυσι ᾧ προσάγονται τὴν τροφήν πιδ6. 8917 "20 
(οἴ 89. 891}86). Ζιδ1. 83434, 628 082. Ζμβ18.65886. 
δθ. 688 32, 5. οἵ 8. 684 "1. ἕλκειν τὴν τροφήν Ζγγϑ. 154 60 
526. β8. 136}11. Φταὶ. 816}11. τὰ ζῴα, τὰ μόρια, τὸ 

- 0 

, 

τροφή 

πῦρ ἔχει τροφήν Ζια1. 481381. Ὑ21. 522 582. ε19. 573 
Ρ22. Ζγα19. 1721 14. Ὑ11. 762 082. ὁ. 7714 26. πχββ. 
980481, οἵ 84. χθ. 1798}21, οἴ 80. μβ2. 858 "4. τὸ τὸ 
ἄρρενος σπέρμα τὴν ἐν τῷ θήλει ὕχην ἡ τροφὴν ποιαν τινα 
κατασκευάζει" οἱ τόποι παρασκευάζυσιν αὐτῷ (τῷ ἡλίῳ) 
τὴν τροφήν" ἡ τροφὴ παρασκευάζει ἐνεργεῖν ΖΎα21. 180 
4158. μβῶ. 355 82 ΙάΔοἷογ. ψβ4. 416}19. εἰσπτύει τοῖς νεοτ- 
τοῖς διοιγνὺς τὸ στόμα προπαρασκευαάζων πρὸς τὴν τροφήν 
Ζιι1. 618 35. ἀποτίθεσθαι, προεκτίθεσθαι τὴν τροφήν Ζιι83. 
619.321. Ζωδ1ο. 688 225. Ζγβ1. 146 38. ἀνασπᾶν, ἐπι- 
σπᾶσθαι τὴν τροφήν Ζμβ 11. 66119. Ζιδτ. 582 38. χδ. 
198.520. ἄνθρωπος ἥκιστα ἐκπονεῖ τὴν τροφήν πὸ 6. 811 
419. οἱ φυκιοφαγοι τροφῆς εὐπορᾶσιν" ὁ ἐχῖνος ὦ πληρᾶῦται 
τὴς τροφῆς τὸ ἀγγεῖον Ζιθ19. 602 321. Ζμδδ. 680 038. 
προαισθάνεσθαι ἀπολείπειν ὑπάρχειν παρέχειν ἀκολυθεῖν διω- 
κειν αι]. 486}21, Ζι40. 626 82. 1. 608 584. θ1. 5959. 

ἢ. 5908517. δ8, 585 51. κομίζειν τὴν τροφήν Ζιζ 8. 564 
418. τὴν μὲν τροφιωὸη τὴς σαρκὸς ἐκλελοιπέναι πᾶσαν τρο- 
φήν πιϑ2. 898 3430. ὦ ἐμβαλλυσιν εἰς τροφὴν αὐταῖς Ζιθ30. 
608 18. τῆς τροφῆς ἡ μὲν σβέννυσι τὸ γάλα, οἷον ἡ Μη- 
δικὴ πόα Ζιγ2ι. 522 Ρ25. 

τροφή ἴ 4 αἰϊδαγα, παύγϊεῖο, Εγηδπγυηρ. διε τῆς πέψεως 
ἡ τροφὴ γίνεται τοῖς ζιῴοις ανϑ. 474 527. τροφή, ἀϊδὲ αὖ- 
ξησις Ταῦ. 822 328, 35. αἰ4. 441 028. ἐν τοῖς περὶ τὴν 
τροφήν (π᾿ ταϑϊοπθ οἷδὶ οαρίϑηάϊ)" ἀναλισκομένων τῶν πε- 
ριττωμάτων τῶν ἐμποδιζόντων τὴν τροφήν Ζγαά. 111 528. 
δθ. 115516. (τοῖς σπόγγοις) ἀπὸ τῆς προτφύσεως ὅσα ἡ 
τροφή Ζιει6. 848 08. ὃ ὶ πρὸς τὴν τροφήν ἐστι χρήσιμον 
Ζιθῶ2ι. 608 "26. τῶν ζῴων ἔνια ᾧὶ περὶ τὰς τροφὰς ἐκ- 
πονεῖται τῶν τέκνων Ζιδ1. 688 582. (7. 613 Ρ871. μέρος 
τιμῆς τροφαὶ δημόσιαι Ῥαδ. 1861 3586. ρ8. 1424 381. Πβ8. 
1208 49. περὶ τροφὴς πόλεως Ῥα4. 1860 812-17. ἱπίογάαπι 
γοὶ οοηϊαποίβ δβὺ δἰϊΐαγαθ οὖ δ] ἱπιθη] δἰ σαι βοδίῖο νοὶ ἀυ- 
Βίαπι αὐγᾶπιὶ μοί ἰη06 116 ρ88. 

τροφή ἱ 4 αἰϊπιθπίαπη, παϊγίπιθηΐαπι, ΝΑΒΡα;ρϑηίεὶ, 
ΝΑβγαπρββιοῦ!. 1. τῶν φυτῶν. τροφὴ τοῖς φυτοῖς ὕδωρ ἢ 
Ὑἦ᾽ τὸ μὲν ἀρχὴ τὸ ὁὲ τροφὴ γίνεται ἡ πρώτη τοῖς ἐχ- 
φυομένοις ΦΥΎ11. 162 12, 20. οὗ Γβ8. 385 510. ἀρχὴ τὴς 
τροφῆς τῶν φυτῶν, ἐν τῇ ἀρχὴ τροφὴ γίνεται τῆς ῥίζης 
φταῦ. 811 524, 89. τροφή, ἀναγκαῖόν τι Ζμα1. 642 51. τὰ 
φυτὰ λαμβάνει τὴν τροφὴν ἐκ τῆς γῆς" ῥίζα ἐστὶν ἡ τὴν 
τροφὴν λαμβάνει βἷπι Ζγβά. 140 526, 139 087. ζ1. 4689, 
11. Ζπ4. Ἰοῦ "6. Ζμβϑ. 650 320. 10. θ5ὅ 585. δ΄4. 618 
412, 14. αἱ ῥίζαι ἐκ ἄνω ἀλλὰ κάτω ἕνεκα τῆς τροφὴς 
ΦβΒ. 199 "29. ἕλκειν τροφήν φτα!. 816}11, ἴσχειν, ἔχειν, 
πλήρη τροφὴς. ἔχυσι τροφὴν ἅπαντα ἐν αὑτοῖς πκϑ82. 920 
518. 26. 926 48. 28. 926 828. καϑ. 927519. ἡ τροφὴ ὑπο- 
λείπυσα, εὐτελὴς κα μοχθηρά, ἐπιτηδεία χϑ. 191 815, οὔ 19. 
80. φταῷ. 8117 }27, 18. ἡ περισσία τῆς τροφῆς καὶ ποιῦσα 
βλαστάνειν πκ 38. 926 36. 28. 926318. τὸ λοιπὸν τροφὴ 
γίγνεται τῷ βλαστῷ αὶ τὴ ρίζη τὴ πρωτη" ἐν αὐτοῖς τοῖς 
ζῳοις ὸ τοῖς φυτοῖς ὕστερον ἐκ τῆς τροφῆς ποιεῖ τὴν αὖ- 
ἔητιν" αἱ τραγῶσαι ἄμπελοι διὰ τὴν τροφὴν ἐξυβριίζυτι 
Ζγα28. 1818. β4. 140}81. α18. 125 "85. ἡ ἐν τῷ περι- 
καρπίῳ τροφή" ἡ ἐν τοῖς περικαρπίοις τροφὴς πέψις πέπαντις 
λέγεται" ἡ πέπανσις κατὰ τὴν τροφὴν αὐτῶν μιὸ 8. 8380 
428,12. φτββ. 828 322. δεῖ τὴν (τῇ ᾧ8) τροφὴν σωμα- 
τωδη σαν ὑγρὰν εἶναι καθάπερ τοῖς φυτοῖς τοῖς πολυ- 
γόνοις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα ἡ τροφή" ἐν τὴ πεοὶ τὲς 
καρπὲς γενέσει ἕνεστι μὲν ἡ τροφή, δεῖται δ᾽ ἐργασίας᾽ 
τῶν δένδρων τὰ πολλὰ πολυκαρπήσαντα λίαν ἐξαναννετει 



τροφή 

μετὰ τὴν φοράν, ὅταν μὴ ὑπολειφθὴ τῷ συΐματι τροφή 

ΖΎΥ 2. 158 "26, οὗἩὨ 29. 1. 750 821, 28, εῇ 25. α20. 728 

8428. 

2. τῶν ζῳων. α. πόθεν λαμβάνει τὴν τροφήν, διαιρεῖσθαι 
τὰ ζῷα ταῖς τροφαῖς Ζιθ2. 590.3415. αὶ τροφὴ πᾶσιν ἐξ 
ὑγρὸ ὃ ξηρῶ Ζμβϑ8. 6580 38. αι4. 441 "26. οΥΠα10.1258 
428. λαμβάνει τὴν τροφὴν ἐν τῶ ὑγρῷ. ἐκ τῷ ὑγρῶ 
Ζμὸδ18. 691 .520, 81, Βγπ πορίζεσθαι. ποιεῖσθαι, δέχεσθαι 
τὴν τροφὴν ἐκ τὸ ὑγρῶ, ἐν τῷ ὑγρῷ πὶ Ζια 1. 4811, 

817, 24. θΩ. ὅ89 817, 19. αν 12. 4179, 410 24, 477 851. 10 

ποιεῖσθαι τὴν τροφὴν περὶ λίμνας καὶ Ἂ ποταμύς, Ζιθ5. 9429. 
αὐχὴν μακρὸς χρήσιμος πρὸς τὴν τροφὴν τὴν ἐκ τῷ ὑγρῶ 
Ζμὸ12. 6989. β16. 669 38. τῶν ἐντόμων ὅσα ὑγρᾷ 
χρῆται τὴ τροφῇ Ζμὸ 5. 618 520. τὰ μὲν ϑέχεται τὸ ὕδωρ 
διὰ τὴν τροφήν 2.92. 589 Ὁ16, 19, 21. --- ἕνια τὴν τροφὴν 16 
ἐκ τῆς γὴς ποιεῖται. τω λάμβάνει τὴν τροφὴν (ἐν τῷ 
Ἐπρῷ)» πεζεύσσι περὶ τὴν τροφήν Ζιθῶ. 589 528, 28, ν26, 
πόδας τροφῆς χάριν ὼ ἀναστάσεως πνϑ. 485 3518. τῶν ἐν- 

τόμων ἔνια ζὴ ὼ τὴν τροφὴν ἔχει ἐν τὴ γῇ Ζιαὶ. 481 481. 
θησαυριστικαάί τινα τῆς τροφῆς ἐστίν" ἀπὸ τῶν ζῳι υἵων καὶ τροφὴ 30 
τοῖς ὠμοφαγοις Ζιαι. 488 "20. 11. 608 ΒΩ7, ἡ τροφὴ δια 
μάχης τοῖς σαρκοφάγοις᾽ τοῖς γαμψωνυξιν ἄνωθεν ἡ θευιρία 
τῆς τροφῆς" ἰχθύες λαίμαργοι πρὸς τὴν τροφήν Ζμβϑ. 6058 
218.18. 661 Ρ26. γ14. 61δ.320. αἱ φιλίαι ὼ οἱ πόλεμοι 
διὰ τὰς τροφαῖς Ζιι. 810 484. ἡ τροφὴ ἐκ τῷ ἀέρος πνβ. 35 
πὸ 819. Ν᾿ τροφὴ ἡ ἀπὸ τῆς ὀσμῆς αιὅ. 444 411. --- 

. ἡ τροφὴ πῶς ἔχει ἐν τοῖς τῆς πέψεως ὀργάνοις (οὔ οτι- 
πἷπο ψβε. 416 .520-081. αἱ4. 441 "260-442 512). τροφῆς 
ὁὀεῖται τῶν ζῴων ἕκαστον αν11. 418.416. Ζγβ4. 140 220. 
πιθῖ. 898 ν22. προσδεῖσθαι τροφῆς πχβϑ. 980."38. ὑγιεινὸν 80 
τὸ τῆς τροφῆς ὑποστέλλεσθαι" ἐναντίον τῇ τροφῇ φάρμακον 
πα43. 8θ4 Ὁγ, 460. 864 586. ε88. 884 222. ἐν ταῖς οἰκονο- 
μίαις τῆς Ὑινομένης τροφῆς ὴ μὲν βελτίστη τέτακται τοῖς 
ἐλευθέροις, ἡ δὲ χείρων ἢ τὸ περίττωμα Ταύτης οἰκέταις, 
τὼ δὲ χείριστα ὼ τοῖς συντρεφομένοις διδόασι ζῴοις Ζγβθ. 385 
144}18. πάντων ἐστὶ τῶν ζῳων κοιναὶ μόρια ᾧ δέχεται 
τὴν τροφὴν ἢ εἰς ὃ δέχεναι" καθ᾽ δ εἰσέρχεται μόριον ἡ 
τροφὴ ἄνω καλῦμεν" καταδέχονται τὴν τροφήν ΖιαὩ. 488 
580. Ζμβιο. 656 581. ζι. 408.52. αν 11. 478 ΒΩ, 7, 429. 
τὰ ζῶα “λαμβάνει τὴν τροφὴν ,Ταῖς στόμασι, ἐπὶ τῷ στό- 40 
ματος ἡ τροφὴ πάντων κοινόν Ζπ4. 1058. Ζμὸτ. 688 
νῷ, 20. Ὑ1. 662 421. ἡὶ εἰσιῶσα τροφὴ (παρεισιῦσα) ποιεῖ 

κατάψυξιν ζβ. 410.528, 26. Ζμγϑ. 664 "98,588. ὃ5.681 
ν45. ΖΎΥΙ!. 1627, 14. υ8. 468 .08. αν11. 418 480 (θᾶ 
Δὸν Ζμὸ 4. 618 411. Ζγὸβ. 171 525). ὴ εἰσφερομένη 46 
Ζμγὅ. 608 "18. ἐὰν προσφερομένης τὴς τροφῆς ἀναπνεύση 

τις. βῆχας ὰ πνιγμὲς ποιεῖ Ζμγ8. 664581. διαιρεῖν ᾧ 
λεαίνειν τὴν τροφήν" ἡ τροφὴ δεῖται διαιρέσεως Ζμγ1 4. 614 
521. 8. 664}88. β8. 650 "10. δ δ. 618 085. αν1}.4716}12, 
ὀόῶσι κατεργάζεται τὴν τροφήν Ζιβ2. ὅ01 181. οὗὨ ΖΜμΎ!. 80 
661 516. Ζγεϑ. 188 "5. τῆς τροφῆς χάριν τῆς ἐν τοὶς χυ- 
μοὶς ἐστὶν ἡ αἴσθησις Ζμβιτ. 661 38. ἡ ἀρτηρία τῷ ὁια- 

κεῖσθαι ἐν τῷ πρόσθεν ὑπὸ τῆς τροφῆς ἐνοχλεῖται" διὰ τῷ 
οἰσοφαγυ καὶ τροφὴ πορεύεται εἰς τὴν κοιλίαν Ζμγϑ8. 664 
21,321, οἵ 28. (οἱ ὄρνιθες) ἐν τῷ προλόβῳ προθησαυρίζυσι 55 
τὴν ἀκατέργαστον τροφὴν Ζαγτ. 814 Ῥ45. ἐν τῷ καάτω 
(σκωλήκων) ἡ τροφὴ τοῖς ἄνω ΖΥΥ11. 1685811. πᾶσι τοῖς 

ζῳοις τόπος δεκτικὸς τῆς τροφῆς, ἥ δέχεται τὴν τροφήν 
αιδ. 445 "24. ζ2. 468514. οὗ υ8. 466 "8. τὸ τῆς τροφῆς 
δεκτικὸν μέρος Ζμβϑ8. 650 382. γ14. 61419. 10. 6712 "828. 60 
δι. 688 024. Ζια 2. 4894. (τὸ ὀεχόμενον μόριον τὴν τρο- 

᾿ τροφή 1 

φήν, τὸ δεξόμενον τὴν τροφήν, τῆς τροφῆς δεκτικώτερα 
Ζμὸ 5. 681 "84. ανϑ. 414 1. ζ 3. 468 08. πλζ 8. 960512. 
τὸ τῆς τροφῆς ἐργαστικὸν ἡ, δεκτικόν Πδ4. 1290 827.) ἐν 

τὴ ἄνω κοιλίᾳ κατὰ τὴν πρώτην εἴσοδον τὴς τροφῆς νεαρὰν. 
ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τροφήν, κάτω, δὲ προῶσαν κοπρυϊδη ὼ 
ἐξικμασμένην Ζμγι4. 675 029. ἐν τοῖς τῶν ζῴων σώμασι 
τῆς τροφὴς εἰδελθώσης γλυκείας κ τῆς ὑγρᾶς τροφῆς ὑπό- 
στασις αὶ τὸ περίττωμα, πικρὸν ὃν ἢ ἀλμυρέν μβ53. 8585 "7. 
ἡ τῆς τροφῆς ἐν τῷ σωματι πέψις" πέττει τὴν τροφὴν ἡ 
κοιλία" ὁ περὶ τὸ ὑπόζωμα τόπος. ἡ τροφὴ πέττεται, συμ- 
πέττεται μὸ 8. 881 "7. 2. 819}28. ζ4.469}12,»82. Ζμγ14. 
616 18, 674 "28. Ζγαϑ. 118 521. 611. 168416. Ζιδ11. 
888 10: ἡ τῆς κοιλίας δύναμις ἐργασίαν τινὰ οὐ ῥητὴ 

περὶ τὴν τροφήν ζ8. 469 84, ο[1. τὴν τροφὴν μεταβαῖ λλειν. 
ᾧὶ πέττεσθαι ψβά. 416 "88. θερμαινομένης τῆς τροφὴς Ζμὸ 
10. 689 52 (εἴ ἰηΐγα ἀ). ἡ ἐξιχμασμένη τροφὴ εἰς κοιλίαν. 
πὸ26. 819 08. τὸ εἰς τὴν κοιλίαν ἐλθὸν ἀνάγκη τροφὴν γί- 
γεσθαι ΖΥΥΎδ. 158 010. οΓ 90. 188 029, τὸ ἄνω τὸ κύριον τῷ 
ζῳυ, τὸ κάτω τῆς τροφῆς καὶ τῷ περιττιύματος Ζγὸ8. 118 
"6. εἰς τὸ κάτω ὑπονοστεῖ ἄνωθεν ἡ τροφὴ ὼ τὰ περιτ- 
τώματα, ἡ ἐκ τῷ πυρῶ τροφὴ μάλιστα τοῖς σώμασιν ἀρ- 
μόττει πεϑ. 881 "12. καϑ. 927 17. καὶ τροφὴ ὑπολείπυσα, 
καταξηραίνεται ταχέως χβ. 198 516, Ρ15. 19952, 4,18, να, 
πγ326. 815 "14. τὰ ἔντερα ᾧ δέξασθαι τὴν εἰσελθῆσαν τρο- 
φὴν ὺ τὴν ἐξικμασμένην ἀναγκαῖον ἐκπέμψαι Ζμγὶά. 614 

814, οὗ 171. τὸ τελευταῖον ἐκ πλείστης τροφῆς ὀλίγιστον 

Ζγαι8. 125δ.518. --- ο. τροφῆς περιττώματα μβ2. 856}2. 
αιδ. 445 .319. πν1. 481 320. Ζια 2. 488 084. Ζμβι. θ58 

518, 11. οὔ Βοβθ τὸ οτὰ 176. εἰ αἱ τροφαὶ αἰτίαι τῆς με- 

ταβολῆς, εὐλόγως αἱ ποικίλαι τροφαὶ παντοδαπωτέρας ποιῶσι 
τὰς κινήσεις ὼ τὰ περιττώματα τὴς τροφῆς Ζγεθ. 1862. 

ὁ αὐτὸς λόγος (τόπος αἱ Ἐυτ]8η) τὺς τροφῆς ὦ τὸ περιτ- 

τώματος πν2. 481 "28. τὸ περίττωμα τῆς ἀχρήστυ τροφῆς" 

ἡ περίττωσις τῆς ὑργᾶς ἣ τὴς ξηρᾶς τροφῆς Ζγβ 4. 188 
δέ 18184. ἡ τῆς ὑγρᾶς τροφὴς περίττωσις Ζγαι8. 1720 
48. οἵ μβ2. 886 08, 8. 858 38. καὶ τῆς τροφῆς (ξηρᾶς, ὑγρᾶς) 
ὑπόστασις, τὸ τὴς τροφῆς ὑπόλειμμα μβϑ8. 851}8. ΖμβΣ. 
647 528. Ζγα 18. 124 »ε1. ὁ τῆς ξηρᾶς τροφῆς πόρος, ὁ 
τῆς ποτίμν τροφὴς τόπος, ὶ ἔξοδος τῆς τροφῆς Ζγα18ὃ. 

119084, 120 44. δ4. 118 "25. μβ2. 86512. Ζιβι1.501 
482. ἰίδαμθ ἡ τροφὴ βαθρίῃβ 14 περίττωμα οἵ Ζιζ2. 590 
480 εὖ ΑΖΙ1 208. γα τοιῦτον ,2γγ9. 1588 088 (τροφήν οἱ 
Αὐδ πιϊπβ τϑοῦθ). - «. τροφή, θερμόν. καθάπερ καὶ Ἂ τἄλλα 
δεῖται τροφῆς, κἀκεῖνο (τὸ θερμὸν)" ὼ γὰρ τοῖς ἄλλοις 
ἐκεῖνο τῆς τροφῆς αἴτιόν ἐστιν αν 1. 480 417. τὸ θερμὲν ἢ 

δεῖται τροφῆς ὼ πέττει τὴν τροφὴν ταχέως Ζμὸ ὅ. 682 528, 
681 34. καταναλίσκει τὴν τροφὴν τὸ θερμόν" ἐργάζεται ᾿ 

πέττει τῷ φυσικῷ θερμῷ τὴν τροφὴν παντα. μάλιστα τὸ 
κυριώτατον, (ὗ καρδία) ζῦ. 4609 080 (οὔ 470 59), 12. συγ- 
κάεσθαι τὴν τροφὴν ὑπὸ τὸ θερμὴ χϑθ. 198 17. ἐκ τῆς 

περὶ τὴν τροφὴν ἀναθυμιάσεως γίνεται τὸ παΐθος τῶῦτο (ὁ 
ὕπνος) υϑ8. 456 519. - τὸ θερμὸν κατέχει σύνολκον τὴν 

τροφὴν ὼ προΐεται ἄνω. τὸ ἐκτὸς θερμὸν ἐξατμίζει τὴν 
εὔπεπτον τροφήν πκϑ8. 928 814, ι22. 898 538. ΟΥΡΙ1, ἡ τὸ 

θερμᾶ τροφὴ ἀναιρουμένη ἢ λεπτυνομένη" τροφὴ μὲν γὰρ 
ὑγρὸν τῷ θερμῷ πγδ. 811}11. 26. 875 414. --- 4. οἱ τρόποι 
διαφέρωσι διὰ τὸς πτόπυς ἐν οἷς λαμβάνυσι τὴν τροφήν" 
ἅπαν λήψεται τὸ σῶμα τὴν τροφὴν ἐκ τῆς κοιλίας, ὸ τῆς 
τῶν ἐντέρων φύσεως Ζμδδ. 678 "6. βϑ. 650 419. τὸ σῶμα 
ἀπολαμβανει πολλὴν ΤΡῸ ἥν" τροφὴ τῷ σώματι πχβᾶ. 980 

8480. η9. 888 57. εἰς τὸ σῶμα μέγα ὃν ἀναλίσκεται τὸ 



{τὸ τροφή: 

πλεῖστον τῆς τροφῆς, ὥστ᾽ ὀλύγον γίνεται τὸ περίττωμα" 
τῶν ἄλλων μορίων γίνεται ἕκαστον ἐκ τῆς τροφῆς, τὰ μὲν 
τιμιώτατα ἐκ τὴς πεπεμμένης Ε καθαρωτάτης ἢ πρώτης 
τροφῆς. τὰ ὁ᾽ ἀναγκαῖα μέρη ἐκ τὴς χείρονος Ζγαι8. 128 
438. βο. 144 "12, οὗ Ζμβ2. 64125. διαδοθείσης, τῆς τρο- 
φῆς ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσιν πκα 18. 928 Ρ10. ἡ εἰσιῶσα 

τροφή Ζμὸ 4. θ18 5171 (εἴ ρΡ 114 8). μόρια ὅσα κατ᾽ 
ἀρχὰς ἔχει τροφήν, ὅσα βραχεῖαν τὴν τροφὴν, λαμβανει, 

τόπος ὁ ὀυνάμενος ὁμοίως ἐπισπᾶσθαι τὴν τ οφήν χθ. 198 

412. 021, οὔ 80,320. αὶ πέττει τὴν ,τροφὴν ὁ τόπος (ἱ κε- 
φαλῇ) πὸ 18. 818 081. (ἐπίπλοον) τόπος πλήρης ἐ ἐστὶ τροφῆς 
Ζωὸδϑ8. 611 "24 (τροφῆς τὰ πλήρη πι41. 8906 328. οΖμΎ]. 
6101). τς ἡ τροφὴ πᾶσιν αἷμα Φμβ6. 682 "6. πιθ0. 
898 41. οὔπνὶ. 4815132,18. 6. 484 τ οὐ βῦργα ρ 178 θ52. 
τὸ αἷμα τροφῆς ἕνεκεν ὑπάρχει τοῖς ἐναίμοις Ζμβ 3. 6580 

"2, οδ 12. εἰ «Τὸ , αἷμα τροφγ ἐστιν Ζγβά. 140 "8, 4 Αὐϑ. 
ἡ τροφὴ ἐξ ἧς ἤδη γίνεται τὰ μέρια Τοῖς ζώοις, καὶ ἅ τῇ αἷἴ- 

ματος φύσις ἐστίν ανϑ. 4148 (τὰ ἄνω πλήρη τῆς τροφῆς 
τοῖς παιδίοις υϑ. 4571 818, οἴ δὅ, 458 22. ενϑ. 401 812, 462 

54). ἡ πρόσφυσις τὴς τροφῆς πρὸς αἷμα πβ8. 868 Β21. 
εἴ α42. 8049. -- εἰς τας φλέβας ἐκ τῆς κοιλίας οἷον διὰ 
ἑιζῶν πορεύσεται ἡ τροφή Ζμὸ4. 618511, Π}Ὀ}17. φλέβες 
ὑπερπληρέμεναι ἐκ τῆς τροφὴς" δια τῶν φλεβῶν ὼ τῶν 
πόρων διαπιὸύυσα ἡ τροφή .2γβ4. 188512, οἵ 86. 6. 148 
49. τὴς θύραθεν τροφὴς εἰσιώσης εἰς τὺς δεκτικθς τόπως 35 
γνεται ἡ ἀναθυμίασις εἰς τας φλέβας υ8. 456 "8. ἡ τροφὴ 
φέρεται εἰς τὰς φλέβας πα 42. 864 481. - ἡ τὸ ψεύρυ 
τροφή πνθ. ,484 451. - ἐκ τῆς ἐπικτήτυ τροφῆς ὼ τὴς 

αὐξητικῆς ὄνυχες τρίχες κτλ Ζγβο. 145 48. ἀναλίσκεσθαι 
τὴν τροφὴν εἰς τὰ ὅπλα ἢ τὴν βοήθειαν Ζμὸ 12. 694 510. 
λαμβάνουσαι τροφὴν αἱ τρίχες πὸ 18. 818 581. οἵ χθ. 197 
5429, 88. διὰ τὸ δέρματος ἡ τροφὴ εἰς τὴν ἐκτὸς περιοχὴν 
διηθεῖται χϑ. 191 022, οἵ 198 082. ἡ διδομένη τροφὴ εἰς 
τὸς ὀδόντας τύτυς εἰς τὴν τῶν κεράτων αὔξησιν ἀναλίσκεται 
Ζμγ5. 6642. --- τίς ἡ τὸ ὀστὺ τροφή, (ἀπὸ τὸ ὀστῇ ἣ 
τροφή) πνθ. 484 324, 21. τῶν ζῳων αὐξανομένων ἐκ τῆς 
φυσικῆς τροφῆς λαμβάνει τὴν αὔξησιν («ὰ ὀστᾶ) Ζγβθ. 

144 580. ἡμεύφιτα κοσηὴς τῆς τροφῆς ἐξ ἧς γίεται 
τὰ ὀστᾶ" ἡ αἱματικὴ τροφὴ ἡ εἰς ὀστὰ ἢ ἄκανθαν ἐΜερι- 
ζομένη Ζμβθ. 652."5, 22. ἐκ τὴς τροφῆς τῆς εἰς τὰ ὀστὰ 
διαδιδομένης γίνονται οἱ ὀδόντες " εἰς τὴν αὔξησιν (αὐτῶν) 
ἀναλίσκεται ἡ τροφὴ τὴν οἰκείαν Ζγβθ. 145 1. (εἴ ΖμΎ2. 
8864 52). ε8. 189 "2. ἐνίοις ἤδη γεγένηνται οἱ ἔσχατοι παν- 
τελῶς (ὄδοντες) διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τροφὴν ἐν τῇ εὐρυ- 
χωρίᾳ τῷ ὀστῷ Ζγεϑ. 189.519. -- σώρκας ἐκ τῆς τροφῆς 4 

προσιέναι ταῖς σαρξίν (Ἀπαχαρ) Ζγαϊϑ. 1328 11. ταῖς εὐ- 

σάρκοις πορεύεται εἰς τὴν τροφὴν τῷ σώματος τὸ πολὺ τῆς 
ἐκκρίσεως Ζιη2. 588 29, ὀγκοτέρα τὴς τροφὴς (τῇ τροφὴ 
οἱ Ββη) γίνεται ἡ σὰρξ διὰ τὴν θερμασίαν" ἡ σὰρξ ἐπιδέ- 
χεται τὴν τροφὴν μᾶλλον διὰ τήν ἀραίωσιν" ἡ εἰς τὴν τὸ 
σάρκα δ)ταδιδομένη τροφὴ ὑγρα ἐστι" τὴν μὲν τροφώδη τῆς 
σαρκὸς ἐκλελοιπέναι πᾶσαν τροφήν πλζ 8.900 42, ὅ. ι22. 

898 480. ἢ εἰς τὰ σκέλη γίγνο μένη ᾿Ὀαταναλισκο μένη) 

τροφή" ἡ ἐκεῖ τροφὴ πορευομένη εἰς ταῦτα (ἰσχία) ἀναλί- 

σκεται Ζμὸ 12. 094}19. 10. 68981. 38. --- ἡ τροφὴ κάτω 
ὀλίγη πὸϑι1. 880 "5. --- ἡ γονὴ περίττωμά ἐστι τροφῆς ὺ 
τὴς ἐσχάτης Ζγα 19. 126 08, --- τὸ σπέρμα περίττωμα 
μεταβαλλέσης τῆς τροφῆς ἐστίν, ὥγα Μεριζομένης τῆς 
ἐσχάτης τροφὴς), χρησίμυ τροφῆς ὼ τὴς ἐσχάτης, τῆς αἷ- 
ματικῆς ἄν εἴη περίττωμα τροφὴς τὸ σπέρμα τὴς εἰς τὰ 
μέρη διαδιδομένης τελευταίας ΖγΎββ8. 1868 ΡΩΤ, 181 320. α18. 
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τρόφιμος 

126 427, οΓ 29,10. τοῖς πολυγόνοις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα 
ἡ τροφή ΖΥγγ1. 150521. οὔ δθ. 114 220. - ἡ εἰς τὸ ἔμ- 
βρυον τροφή Ζγὸδθ. 115 "24. ἡ ὁὀιὰ τῷ ὀωφαλὰ τροφή 
Ζ2γὸΒ. 111 528. ο[26..β1. 145}28. Ὑ2. 152 426, ὅγῃ καὶ 
εἰσιῶσα, ἡ παρὰ τῷ θήλεος, ἄλλοθεν λαμβάνειν τὴν τροφήν 
Ζ2γὸ 8. 111 528. ,β8. τ46 "4. 4.140 320. οὗ 1. 146 58,7. 
ὃ 8. 1113}. πρώτως ἐγένετο ἡ ἡ τροφὴ τῷ τρέφοντι συνεχής 
φτα!. 816 520. δια τῶν φλεβῶν λαμβάνει. τὸ κύημα τὴν 
τροφήν" τὴν τροφὴν ἑᾷον ἕλκειν ἐκ τὴς ὑστέρας πόροις Ὁ τισίν 
Ζ2γβ4. 140 435. γϑ. 1584 026. ὅταν ἀπολυθῶσιν ἐκ τῆς ἐν 
αὑτοῖς τροφῆς: τὰ χωριζόμενα τῶν χυημάτων ἕλκει τὴν 

τροφὴν Ζγββ4. 14011. 8. 136}11. τῆς τροφῆς τὴς σπερ- 
ματικῆς (τοῖς σπερματικοὶς υ] οἱ Α0}) ὑστέραι ὶ αἰδοῖα 

ἊΝ μαστοί ,2γα18. 125 08. τὸ τὸ ἄρρενος σπέρμα τὴν ἐν 

τῷ θήλει ὕλην χ τροφὴν ποιάν τινὰ κατασκεναζ ει" ἐν τὴ 
ὕλῃ τῶν ζῴων τὸ περίττωμα τῆς συστάσεως τροφή ἐστιν 
Ζγα21. 180 2158. β4. 1408. τροφὴ ὠωόης τῷ τῶν γα: 
λεωδῶν ἐμβρυε Ζιζ το. δθ5 09. -- λαμβάνει τροφὴν τὸ 
ὠὸν ἕως ἂν αὐξανηται" ἐν τῷ ῳῷ ἡ ἱκανὴ τροφὴ πρὸς τὴν 

αὔξησιν" ἐν τῷ ψῷ ἡ τροφὴ ἐγγίνεται ἐν τοῖς ζῳοτόκοις 

γαλακτωδὴης ὑπαρ υσα Ζγα2!. 780."17. Ὑ3. 182 520. 
Ζμδι:. 692514. ὅσα ὀιχροά ἐστι τῶν ὠῶν τὴν τροφὴν 
λαμβάνει ἐκ τῷ ὠχρὰ ΖγΎγ1. 151 "6, 28. 2. 162 ΒΩ, 
158 08,11, 24, 184. 48. 12. 14. α28. 181 47, βι. 182 181. 

φταξ. 8171 388. ὴ ὄρνις συνεκτίκτει τὴν τροφὴν ἐν τῷ αῷ 

ΖΎΥγ2. 152 021. οἵ ὁ 6. τὰ 580. ἥ τροφὴ ὁμοία γίνεται τοὶς 
ἰχθυὸόίοις ἐν τὴ χοιλίᾳ ὥσπερ τοὶς τῶν ὀρνίθων νεοττοῖς, 57 
μικρόν τι τῷ ψᾷ λείπεται Ζιζι0. 568 310. 8. 562 516. εἰς 
τὴν τέκνωσιν (ξΑΠ]Ἰπιβοθὶβ) καταναλίσκεται ἡ ἥ τροφή" ἡ εἰς 
τὰ κῶλα τροφὴ τρέπεται τοῖς τοιστοις εἰς περίττωμα σπεβ- 
ματικέν Ζγγ1. 149 280, 150 .52. δεῖ τὴν τροφὴν σωματυϊδὴ 

(τῷ ᾧϑ) ἦσαν ὑγρὰν εἶναι καθάπερ τοῖς φυτοῖς ΖΎγ). 158 
ν260, οἴ 29. - τοῖς ζῳοτοκυμένοις ἐν ἄλλῳ μορίῳ γίνεται 
ἡ τροφή, τὸ γάλα, ἐν τοῖς μαστοῖς" ἢ σις ἀποτίθεται 
ἐνταῦθα τοῖς γεννωμένοις τροφήν, ὅπυ γὰρ κίνησις “νεται τῆς 
τροφῆς, ἐντεῦθεν αὶ λαβεὶν ἐστὶν αὐτοῖς ὀυνατόν Ζμὸ!τ0. 
088 528,}29. τῆς τροφὴς χάριν τὸ γάλα τῆς θύραζε ἐ ἐποῖ- 
σεν ἡ φύσις τοῖς ζῳοις" τὸ γάλα γίνεται χρήσιμον πρὸς 
τὴν γινομένην τροφὴν '2γδ 8. 116 517. 111 524. οἵ εᾶ. 188 
"28. φύσει ἀπὸ «τῆς μητρὸς ἡ τροφή οαῶ. 1843 Ὁ]. Πα10. 

1258 ."3ὅ. --- τὰ φύματα λαμβάνει τροφήν Ζγὸ4. 113 
080, οἴ 28. --- τὰ περὶ τὴν κοιλίαν πιότατα" πότερον ὅτι 
ἐγγύς ἐστι τῆς τροφὴς πεῦ. 881 1: οὗ 14. 882 8321. -- 
δὸὲ τροφῆς χάριν γίνεται ἡ ἀναπνοή ανθ. 418 358, 12. ΟΓ1|. 

416.529. ἐν τὴ κινήσει τὴ τὸ πνεύματος ἐκθερμαίνεται ἡ { 

τροφή" (πνεύμων) εἰ μὴ δεῖταί τινος λινήσεως Ἂ οἷον τρο- 
φῆς" (τῷ πνεύματος ἐν τὴ ἀρτηρίᾳ) ἡ κίνησις ἡ τὴν τροφὴν 

ἐπάγυσα ἢ κατεργαζομένη πνῶ. 481 Ὁ ὅ. ὃ. 482 δ]. 4.482 
δ1δ, 20. ἡ αὔξησις ὼ ἡ τροφὴ τὸ πνεύματος" ταὶς ε 

ἀναπνευστικοῖς τίς ἡ τροφὴ τὸ ,»υμφύτυ" τοῖς ἐνυόροις ᾿ 

ἡ τροφὴ ὸ αὔξησις τῇ συμφύτυ πν2. 48) 421, 8, 2), 3 
25. ᾿Αριστογένης τροφὴν οἴεται χὰ τό πνεῦμα ἐβέυε 
πνῶ. 481 429. 

τροφή, ἴᾳ Θἀυραίίο Ηκ]10. 1179 "84, 1180."1, δγα 
ἀγωγή 1179 081, ἐπιμέλεια 1180 “.- τροφὴ Ἂ ἐπιτηβεύ- 
ματα ΗκΙ10. 1180 326. τὰ περὶ τὴν τροφὴν τιον παίδων 

(δε64) Πὸϑ. 1294. Β21, 21. β8. 1268}. 
τροφίας. οἱ τροφίαι ἵπποι Ζιβ24. ,804 529. 
τρόφιμος. γάλα τροφιμώτατον τὸ πλεῖστον ἔχον τυρὸν Ζ.γ21. 

ὅ28511. ἡ ἐκ τῷ πυρᾷ τροφὴ μᾶλλον τρόφιμος ἢ ἢ ἡ ἐκ 
τῶν κριθῶν" αἱ τετριμμέναι μᾶζαι τροφιμωτεραι πκα 3. 



τροφός 

921 318, 22. τὸ πότιμον (ὑγρὸν) γλυκὺ ἢ τρόφιμον ΖΎΥΙ1. 
1611. οὗ αἰ4. 442 321. λίαν τρόφιμον εἶναι τὸ γλυκν αἰ. 
442411. ἡ παντὸς ξηρὰ ἀλλὰ τῷ τροφίμυ οἱ χυμοὶ παθος 
εἰσίν αιά. 441 "24. ἡ τρόφιμος ἢ μὴ νοσωδης (ἀναθυμία- 
σις) καταφέρεται συνισταμένη υ 8. 458 34. τρόφιμόν τι 
φυτόν φτβ4. 826.510. 

τροφός. ᾿Οὐυσσεὺς πῶς ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τῆς τροφῷ πο1θ. 
145421. 

τροφύδης. ὅτι ἂν ἐπισταΐξη τις αὐτοῖς (τοῖς μαράνσει νο- 
σῶσι) τῶν τροφωδῶν ὑγρῶν πγδ. 811}19. συμβαίνει 
σκληρὰς ἀνιέναι τὰς τρίχας, διὰ τὸ τὴν τροφώδη τῆς σαρκὸς 
ἐκλελοιπέναι πᾶσαν τροφήν πι22. 898 329. 

τροχαάζειν γυμνέν, ἐν ἱματίῳ, ἐν τῷ πνεύματι πβ80. 869 
425 (ϑγὰ τρέχειν 588). 34. 868 518. κὃ12. 9817 528. οοηὶ 
περιπατεῖν ἡμαι1. 1189."10. ὅταν ἀναβὴ τις, τροχαζει (ὃ 
ἵππος), ἕως ἂν μέλλη τις κατασχεῖν Ζιθ24. 604 "12. 

τροχαῖος. ὁ τροχαῖος χορδακικάτερος ΡγΎ8. 1408 586, οἴ τε- 
τράμετρον. στάσιμον, μέλος χορῦ τὸ ἄνευ ἀναπαίστυ ἢ 
τροχαίν πο12. 1452 024. 

τροχαλία (1ᾳ τροχιλέα) μχ!8. 858 386, "2. οὗ τροχιλέα. 
τροχερὸς ῥυθμὸς τὰ τετράμετρα Ῥγβ. 1409 51. 
τροχίζεσθαι, ἴῃ τοῖδ ογυοίατὶ Ηη14. 1163 "19. ---- ΘΌΓΓΘΓΘ, 

ἰπ οὐθοπι τπονοτὶ πκγβ89. 935 Ῥ29 (Υ] τροχαζεσθαι). 
τ ροχιλέα. περὶ τὸ κέντρον (ὁ κύκλος κυλίεται) ὥσπερ αἱ 

τροχιλέαι, τῷ κέντρα μένοντος Βῖπι μχϑ. 8119. 9. 852 35 
415. τροχιλέα (Υ] τροχιλαία) μχ18. 858 .5"82, 89,7, 

τροχίλος (Υ] τροχῖλος, τροχεῖλος, τρόχηλος, τραχηλον. εἴ 
5144. 1μοὉ Ῥὰγ 115). 1. λόχμας καὶ τρώγλας οἰκεῖ, δυσ- 
ἀἄλωτος ὶ ὁραπέτης ἢὶ τὸ ἦθος ἀσθενής, εὐβίοτος αὶ τεχνι- 
κός, καλεῖται πρέσβυς ᾧ βασιλεύς, ἀετῷ πολέμιος Ζιι11. 80 
615.817., 18, 20. 1. 609 12. (ὑγοο 8. Ρ]ῃ Ὑ Πότ ααΖαθ 
β΄ α]ρ. τοϊδοϊοῦ ΟΠ] 181. ϑυνία ὑγορ]οάγίεβ οὖ γϑραὶὰβ 
Κὶ 911, 1. Ογ. Ὑτορίοάγίθ8. δυγορϑϑὺβ δ᾽. δὰ 114, 52. ΑΖι 
1109, 107. οὗ 1πὰ 175, ΒΟΆΠΠον ΤΆΪοσ υπὰ Κταῦ ΒυοΒ 
ἅθ8 Μϑοκίθηῦ ΨΌΙΚΒ 1 17.) --- 2. περὶ τὰς λίμνας ἡ τιὺς δὲ 
ποταμὸς βιοτεύει, ογοοοά!]ο8 γαρυγραὶ Ζιθ8. 69811, 61. 
ι6. 612.321 Αὐν. θ1. 881411 Βοοκηι. ηεη2. 1286 }9. οἵ 
Ἡετοὰ 11 68. Απιὶρς Οαγγβὺ δὰ Βϑοῖπὶ 68. (Οβμαγδάγιαβ 
δοργρθδουθ ΟΥ. Καὶ ϑ58, 8. ΡΙανίδηυβ δεργρίίυ8 (Οπαγδάνϊυβ 
ταΘἸ ΑΠΟΟΘΡΒΆ]ι8) δὰ 148, 128. ΗΠ 425. ΑΖΙ1110, 108. 40 
Του ηΐθ ΚΒ Πορ8. ἅδγ Ζοοὶ 269. ΟΚθα Ναίυγροβοι ΥἹ 698. 

οἵ ΟἸκοη 188. 1882 11 959.) ᾿ 
τροχίσκος. ὃς ἀνατιθέασιν ἐν τοῖς ἱεροῖς ποιήσαντες τροχίσκας 

χαλκῶς τε ᾧὶ σιδηρᾶς μχϑ48 528. ποιεῖν ἐξ αὐτῷ (τῇ μέ- 
λιτος) τὲς ἐνοικῦντας ἄνευ κηρθ τροχίσχως θι9. 881 ΒΩ7. . 4 

τροχός. ὥσπερ ὁ τροχὸς ὁ τῆς ἁμάξης κυλίεται" ὥσπερ ὁ 
κεραμεικὸς τροχὸς κυλίνδεται μχϑ. 851 "18, 20. τὸ ἁμάξιον 
κύκλῳ κινεῖται τῷ ἀνίσυς ἔχειν τὸς τροχός ΖκΊ. 1701 "5. 

τρόχος. ἴΔΌυ]οδα αυλθάδπι παραὶ Ἠθγοάογυβ Ζγγθ. 757 38 86. 
δηΐμηαὶ ἀαδίαμη οὗ ΑΖΎ 28. 515619. Ηδδη 449, 7ὅ. 

τργγας. ὃ, Υ] (πυγαργος ΒΚ) Ζιθβ8. 698 "ὅ. οἴ 81 596. 
1181, 462. ὅδ. 161, 161. 

τρυγ ἂν. αἱ ῥὰγες τετρυγημέναι τῶν βοτρύων γλυκύτεραί εἰσι 
τῶν ἀτρυγήτων πκ28. 928 "15. 

τρυγίας οἶνος ἔδ55. 1561051. 
, ε-«»» ν ἢ . Ν ΝῚ « -»-΄ν 

τρυγωδης. ἡ ὀρίγανος τὸ ὑδατῶδες ἡ τὸ τρυγῶδες (τῶ οἷν) 
ἀναδέχεται πκϑῦ. 920 "8ὅ. 

τρυγών. 1. ανὶβ (Υ 1 τριγόνων θ8. 880 ."18). γένος τι τῶν 
περιστεροειδῶν, εἶδός τι τῶν περιστερῶν Ζιε18. 844 Ἐ7, 661. 
211. 1521 314. τοξογίαν ἱπίογ τὰ περιστεροειδὴ, τὰ καρ- 60 
ποφαγῶντα ἢ ποοφαγῶντα, τὰ ὀλιγοτοκῶντα Ζιζά. 602 Ρά. 

νυ. 

.- 0 

τρυφᾶν τι 

θ8. 898.410. Ζγδθ. 114 }80. ἐλάχιστον τῶν τοιώτων Ζιε1 8. 
8447. οὗ [271]. 1527 318. Ζιθ8. 598 39. 92. 617 382 

(ΓΜ 841). τὸ χρῶμα τεφρόν ξ 211. 1521419. νεοττεύσσιν 
ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις ἀεί, διτοκῶσι, τίκτει δύο υὑς ἐπὶ τὸ 
πολύ, τὰ δὲ πλεῖστα τρία, ἐν τῷ ἔαρι, ὁ πλεονάκις ἢ ὁΐς, 
ἔνιοί φασιν ὀχειζεσθαι ᾧ γεννᾶν ἢ τρίμηνα ὄντα Ζιι. 618 
425. ζ1. 658 528. 4. 562 Βᾷ Ααν, 6, 9, 28. ἐπῳάζυσιν ἀμ- 
φότεροι ἢ ὁ ἄρρην ἡὶ κἡὶ θήλεια" διαγνῶναι δ᾽ αὶ ῥάϑιον τὴν 
θήλειαν ᾧ τὸν ἄρρενα, ἀλλ᾽ ἢ τοῖς ἐντός" ἔχει τὸν ἄρρενα 
ἡ θήλεια τὸν αὐτὸν ἢ ἄλλον αὶ προσίεται Ζιι7. 618 814. 
ἡ πολυπλήθεια αὐτῶν, ἔγκυα γίνεται ιὸ΄ ἡμέρας ὦ ἐπῳάζει 
ἄλλας τοσαύτας, πτερῶνται ἐν ιδ΄ ἡμέραις Ζιεᾷ. 562 "29. 
80,81. ἐν ταῖς τῶν τρυγόνων νεοττιαῖς ἐντίχτυσιν οἱ κοκ- 
κυγες θ8. 880}18. ἰδιον τὸ μὴ ἀνακύπτειν πινόσας, ἐὰν 
μὴ ἱκανὸν πίυσιν" ἴδιον τὸ ἀποψοφεῖν. ποιῶνται ἢ περὶ τὴν 
ἕδραν κίνησιν ἰσχυρὰν ἅμα τὴ φωνὴ Ζιι1. 618 318. 49 Β. 
8688 "7 (8 1251. Βαδο ἔογι Ῥβορβ 8 ογθρἴδη8 γδὶ ΕΔ]1ὰβ 
ογοχ Οἵ). τόπος τῆς νομῆς, βίος, ζῶσι ἢ η΄ ἔτη, πτερορ- 
ρυεῖ, σφόδρα πίειρα, παχεῖα, πότε Ζιιῖ. 609 219. 7. 618422. 
θ16. 600 3428. φίλος κόττυφος" πολέμιοι πυραλλίς, χλωρεύς 
Ζιι1. 610.518, 609318, 25. ἀγελαζονται πότε, τῷ θέρως 
φαίνεται, τὰ χειμῶνος ἀφανίζεται, φωλεῖ Ζιθ12. 5917 
Αὐυῦ, 4, 6. 8. 98.817. 16. 600 322, 20. (7. 618 "2. 7271. 

1527819. (ἰαγίαν ὙΒοπ άζαθ 864]1ρ. τουχίογα]α ΟΠ 
814. ΟοἸυμθα ὑατίαν 7. 80. ΟΥν. ( 48. Καὶ 651, 4. 80 137, 
106. ΑΖΙ1 105, 88ι. οἵ Μ΄800. ἔοθθ Ατ ΡΒ 288. [πὰ 120. 
Ε 51, 25. Βοᾶῖθ τρυγωνιον γ6] τριγόνι.) 

2. οἰβοῖβ, σοξογίυγ ἰηΐος τὸς πελαγίυς Ζιθ18. 698 812, 
τῶν σελαχῶν τὰ πλατέα ὦ κερκοφόρα 217. 1527 "40. 
Ζμδι8. 696 09, 28. Ζιαδ. 48981. εὖ. 6408. ζ10. δ6ὅ 
528. 11. 5661. οὔ θ18. 598 412. ἀκανθῶδες ὦ μακρὸν τὸ 
ὑραῖον ἐστιν Ζμὸ 18. 69510. ἐκ ἔχει πτερύγια, αὐτοῖς νεῖ 
τοῖς πλατέσι, οοἶταβ, ζῳοτοκῶσιν ὠοτοκήσαντες, αὶ δέχεται 
(τὸ ἔμβρυον) διὰ τὴν τραχύτητα τῆς κέρκυ, κατακρύπτει 
αὐτὴν πῶς" ἁλίσκονται ἔχοντες κεστρέας πολλάκις ὄντες 
αὐτοὶ βραδύτατοι, τὸν τάχιστον τῶν ἰχθύων Ζιαῦ. 489}81, 
82 Αὐδ. ε5. δ40 08. ζ11. 566}1. 10. 666 528 Αὐδ. (87. 
620 "24 Αυῦ, 2ὅ. (ἐυγίυν Τ οΩν, ραϑιϊμδοα Ρ]η ΑΖϑθ 868- 
1σ. ραβίδηδαυθ Ο11 618. ΑΥ' βγη ρίβο 140. ΤτΥροι ραβέϊ- 
ὩΔ08 “αη8 Καὶ 418. 8. ΟΥν. Ε' 820, 108. ΚαΖμ 11ὅ, 1. 
ΚαΖι 34,10. ΑΖΙΙ 148, 100.) 

8. δηΐη!Ὰ] ᾿ρπούμμη, γϑίδγθαν ἰπίον τῶν πεζῶν τὰ τετρά- 
ποδὰ ὸ ῴοτόκα, 6)}08 οοἰΐιβ ἄθϑοὺ Ζιεϑ. 540 381 Αὐβ. τρι- 

γόνες ΑἸά ργ, φρῦνοι οἱ α΄68η ἀ6 αυδάταρ 62. ((υτίυν ἙΒοῖὰ 
Ρϑβίϊηδοα ὅδζΖβϑθ, 504). οὔ Ο 11 815. 51.207 οἱ Ναίαγ- 
6808 ἃ Βοβι] κρύο 161. Μ812. Καὶ 688,1.) 

τρύξ. οἱ οἶνοι ἧττον μαλακοί, ἐὰν ἐν τὴ τρυνγὶ πλείω χρόνον 
ἐάση τις πκϑὅ. 926 087. ᾿ 

τρυπᾶν. ὑελὸς τετρυπημένη ΑὙ81. 88 414. ποιεῖν βόμβον διὰ 
τῶν καλάμων τῶν τετρυπημένων ανϑ. 415 311. τετρύπηται 
τὸ ὄστρακον Ζιδ4. 529 "17. δ. 530}28. τὸ ὡς συμφύεται 

ὅταν τρυπηϑὴ πλβ. 96131. ψῆφοι τετρυπημέναι, ορρ πλή- 
ρεις. ἀτρύπητο: ἢ 424. 1548 08,16. 495. 1548 022, 426. 

1848 088. 
τρύπανον, ἀἰδὲ τρύπησις ἡεη10. 1242 317. πέλεκυς ἢ τρύ- 

πανον. ὄργανα τέκτονος Ζμα]ὶ. 641 39. 
τρυπήματα τὼ ἐν τῇ κλίνη μχ2ὅ. 8506}12, 22, 88. τὰ τῆς 

κλεψύδρας πις8. 914Ὁ19. 
τρύπησις. δχοιαρίαπι ἐνεργείας ἡεη10. 1242 318. 
τρυφᾶν Πδ15. 1800 51. ορρ πεπονηκέναι. γεγυμνάσθαι Πε9. 

1810.328. ΟΡΡ ἐπιπόνως, γλίσχρως ζῆν Πβ6. 126 3484. 

ΕΠ 



118 τρυφερός 

1.1866 26. ὁ τρυφῶν ἃοῦ, 5γα μαλακός Ἠη8. 11502. 
οἱ τρυφώντες ἡ οἱ ἐν ἐξυσίᾳ μᾶλλον ὄντες Ῥββ. 1838451. 

τρυφερός, ἀοῇ ηεβ8. 1221 829. οοπὶ σαλάκων Ρβιδ. 1891 
48, -- ἡ κόπρος τὰς ἀμυγδάλας ποιεῖ μείζυς [ἢ τρυφεράς 

ξ 258. 1525}6. τὸ ὅλον (τῆς τευθιὸος) σωμάτιον τρυφερὸν δ 
ὼ ὑὑπομηκέστερον . 818. 1882 39. -- τρυφερῶς ὼ ἄκο- 

λάστως ζὴν Πβϑ9. 1269 "28. 
τρυφερότης, ἢ κακοπάθεια, καρτερία γεβ8. 1221 39. 

τρυφή, ἀοῦ, βγη ἀκρασία, μαλακία Ηγ8. 115608.1. 1148 
486. Ορρ γλισχρότης Πηδ. 1326 088. τρυφὴ ἀκολυθεῖ τὴ τὸ 
ἀκολασίᾳ αρθ. 1251 "22. μεγαλοψυχί ἰας τὸ μὴ θαυμαζειν 
τρυφήν αρῦ. 1250 586. εἰς τρυφὴν ἢ τὸ καλῶς ζῆν, οΡΡ 
ἐξ ἀνάγκης Πὸ 4. 1291 34. διὰ τρυφὴν δὸ᾽ ἐν τοὶς διδα- 
σκαλείοις ἄρχεσθαι σύνηθες αὐτοῖς Πδ11. 1295 5117. οἱ 
ταχὺ διὰ τρυφὴν ἡβῶντες Φεθ. 2802. 16 

τρύχος. δι᾽ ἱματίων (ϑιελθὼν ὁ κεραυνὸς) αὶ κατέκαυσεν, ἀλλ᾽ 
οἷον τρχος ἐποίησεν ,ΜΎ]: 871 328. 

τρωγάλιον. τὸ τραγήματα λέγεσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχαίων τρω- 
γλια 100. 1494 386, 28. 

τρώγλη. (ἔνια τῶν ζῴων) οἰκῶσι τρώγλας, ποιῶνται τρώγλας 30 
μικραῖς βἷπ Ζι111. 615 817. ε20. 552 Ρ28, 81. 28. 854 "25. 

δ. 8858. (Ζιεδ1. 551 526 τρίγλας οοὐὰ ΒΚ, τρωγλας 
οἱ ΑἸἰὰ Ο Δυῦ.) 

τρωγλοδυτεῖν. τρωγλοδυτεῖ τὰ μὲν τοῖς τόκοις, τὰ δὲ καὶ 
τῷ βίῳ παντί Ζπ11. 118 20. ϑὸὲν ὁμοίως τρωγλοδυτεῖ 35 
τῶν ζιυοτόκων Ζμγθ. 669 "7. 

τρωγλοὸδύτης. τρωγλοδύται ἀλυπηξ, ὄφις. καρκίνος Ζιι1. 
61012. 2μδ8. 684 56. οἵ Ζπ11. 118 028. οἱ Πυγμαῖοι 
τρωγλοδύται εἰσὶ τὸν βίον Ζιθ12. 591.39 Αυῦ. 

τρωγλοδυτικό ς. τὰ τρωγλοδυτικὰ τῶν τετραπόδων ᾧ ᾧο- 80 
τόκων, ἄθβοῦ δ ϑῆυπι, ἡ βλαισότης Ζπ15. 7118."18. 18. 
11818, 10 (Υἱ ταῦτ υξῶ. ἀἰδὺ τὰ ὑπέργεια Ζια 1. 
488 328. ΟΙΜ 101. 

τρωγλόδυτος. τίνα ζῷά ἐ ἐστι τρωγλόδυτα Ζμ8δ11. 691 526. 
τρυβέϊε ὀνύχων, οοαΐ τίλσεις τριχῶν Ἠη6. 1148 "28. ΠῚ 
Τρώς. Τρῶες Ρβ22. 1896 }17. θ106. 8408314. [146. 1508 

48. 1564. 1504 39,18. ἐνὶ Τρώεσσ’ (ἤοῃ Θ 148) ΗΥΣΙ.. 
1110.525. --- Τρῳάδες αἱ ληφθεῖσαι θ109. 8408. τί 
ἐτολμήθη ταῖς Τρωάσι περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἢ 561. 1571 539. 
Τρῳάδες, ἀτραπιθπύαμι ἱγαροθάϊαθ ποῦϑ. 1459 "1. ΝᾺ] Ροοΐ 40 
1Π|288,285. -- Τρωικὸν πεὸΐον πὸ 25. 1461 418. ἐπὶ 
τῆς Τρωικὴς Ἴδης [13. 1476 "14. τὰ Τρωικὰ πρότερα τῶν 
Μηδικῶν ΜὸῈ11. 1018}16. ἐπὶ τῶν Τρωικῶν μα14. 852 
810. 

τρῶσις. αἱ περιωδυνίαι ἢ τρώσεις π911. 1452 "18. 46 
Τύανα θ1582. 845 588. 
τυγχάνειν. κατὰ ταύτας (αι τὰς πράξεις) ὼ τυγχάνυσι ὼ 

ἀποτυγχανυσι πάντες ποθ. 1450 .38. Ὠ] Ροοῦ 1.21. ὁ ζθῃ, 

τυγχάνειν τὸ σκοπῶ, τῷ δέοντος πιθθ. 918 8325. δ: 918 86. 
40. 921 384. Βα!. 1094 524. ἐὰν τὸ μέσυ τύχωσι, τῷ τὸ 

δικαίν τευξόμενοι ἨεΊ. 1182 328. τυγχάνειν τῷ μέσυ, τὸ 
εὖ Ηβ9. 1109 "18, 20. τυχεῖν τὴς ἀρίστης πολιτείας Πὸι. 
1288 "26. τυγχάνειν τιμὴς Πβ8. 1208 38. οἱ μεγίστης 
τιμῆς ὑπὸ τῷ ,ϑαιμονὶν τετυχηκότες ρὶ. 1421 510. τὰ φρο- 

τυμβωρυχεῖν 

590. τυγχάνειν ταύτης τῆς προσηγορίας γξα 1. 1214 216, 

4. 1215 11. δ. 1210.528. --- τυγχάνειν ς βατί. τυγχά- 
νομὲν εἰρηκότες, τετύχηκε εἴδη πλείω ὄντα 4] ΠΕῚ. 1801 
488. 2. 1802 819. ζι. 1816 "86 οἵ βαρ ββίπηθ; ποῃ βὰάϊιο 
Ῥᾶγὺ νϑγθϊ εἶναι: τί ποτε τυγχάνει τὸ δηλύίμενον τζι4. 

151}911. οἱ εἰρημένοι τρόποι πολλοὶ τινγχάνυσιν Οβι8. 394 
δ11, δύο μέρη τετύχηκεν Πζϑ8. 18318.481. εἴ τις ἄλλη τε- 
τιχηκεν ἀριστοκρατικὴ ὼ συνεστῶσα καλῶς ΠΣ2. 1289 
816. οἱ ἐπ᾽ ἐξνσίας τυγχάνοντες ηξεχά. 1215 886. τί πρέτ- 

τοντες χεῖρον οἱ πολῖται τυγχανυσι ρ8. 1438 "26. ὡς τυ- 
χόντα (ἰ 6 πῶς διακείμενα) φ6. 818 029. --- ὁποῖοί τινες 
ἔτυχον Πγ15. 1286 "25. ὅ τι ἔτυχεν Φβ4. 196 281. ὅ τι 
ἂν τύχωσι τοιῦτον ὑπολαμβάνωσιν ΜὸῚ. 1018 56. τῆς ἑτέ- 

ρας προτάσεως. πλὴν ὕχ ὁποτέρας ἔτυχεν Ἄσϑ, 8017. β,. 

48 28, ὁποτερ᾽ ἔτυχε, τὸ ὁπότερ᾽ ἔτυχεν. ὁπότερον ἔτυχεν, 
ὁποτέρως ἔτυχεν, ΟρΡ ἐξ ἀνάγκης, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ὅγὰ 
ἀπὸ τύχης, ἐπ᾽ ἔλαττον. κατὰ συμβεβηκός ε9. 18 "6,1, 
8, 16 844. τβθ. 112 1-20. ΜΕΖ2. 1027 517. 8.1027}18. 
κϑ8. 1065"12. ΚΙΟ. 1240, 1838, 11. ὅπως ἔτυχε, τὸ 
ὅπως ἔτυχε Μκβ8. 1064 }86 (ορ ἐξ ἀναγκης), 100539. 
Φβ8. 199 "14. πκθ18. 952 85. ὅπως ἂν τύχη Φβ4. 196 
422. ὑὸὲν ὡς ἔτυχε γίγνεται τῶν κατὰ φύσιν ΟὙΖ2. 801 
411, ὡς ἔτυχε Ζμαι. 641 "20 (γα ἄλλοτ᾽ ἄλλως). Οβϑ. 
2871 "28 (δοπΐ βγῇ ἀπὸ ταὐτομάτυ). γεηῶ. 1286 "25 ὍΩ 
ὡς ὁμωνυμοι). ημβ8. 120781 (γα ἀτάκτως). ὡς ἂν τοχῃῇ 
ἡμβ8. 1207 49. ὅπη δὴ ἔτυχεν ἀφικνυμένας μτῷ. 464}. 
δεὶ μήθ᾽ ὁπόθεν ἔτυχεν ἄρχεσθαι μήθ᾽ ὅπε ἔτυχε τελευτᾶν 
ποῖ.1450}82. --- εἰ ὅτως ἔτυχε ΚΙ. 8.012 ὙΥΖ. Ηγ6.111 
419, 22. 7.1114 815. 11. 1164 84. εἰ ἔτυχεν τιά. 166."19. 

Φὺϑ. 211 525. ηδ. 250.315, 6. Ζμβ2. 649520. Η»14. 1183 
18. ποῶ5.1460}86 ΥἈ]. ἐὰν τύχη ψα!. 403 018. ὅταν τύχη 

Ἠ710.1161}10. οἵ ΒΖ Ζίϑ8 ἔ ὅβι Ογπι1866, 146.--- ὁ τνχῶν. 
δ μὴ κἂν ὁ τυχὼν εἴπειεν Γα2. 815 "2. μα] 8 849516. ὁ τὸ- 

χων, οἱ τυχόντες 11β8. 1261 084. 8. 1269 6. 9. 1210 }39. 
10.1272 380. εδ. 1808 384 (ορρ πολιτικὸς ἀνγρ), 1809} 
(ορρ Ὑνωριμοι). Ζγδϑ8. 1612. φταὶ. 816 17. μετ᾽ ὸ- 
θνείων ἢ τῶν τυχόντων Ηιϑ. 1169 21. τοῖς ἐν ἀξιώματι ἡ 
τοῖς τυχῦσιν Ἠ612. 1126 586. τὸ τυχὸν ἀνδραποδὸν χῦ. 

898.510. ὑστερίζειν τῶν τυχόντων Ρ1. 1420.»18. οἱ τιν 
χάνοντες. ΟΡΡ οἱ δόξαντες εἶναι σοφοί Ἐ1. 9715510. τὸ τυ- 

χόν Οὐ 8. 810320, 81. ᾧ δ. 188 388 (γὰ ὁτιοῦν). Ζγὸϑ. 
708 32. Ηζ18. 1144 433. τὸ τυχὸν δὴ μικρὸν μόριον Ζμαϊ. 
644 584. τὸ τυχὸν ,πρῶτον Φαῦ. 188 08. δεικνύναι τὸ χα- 
θόλυ ἐπὶ τῷ τυχόντος ἢ πρυΐτυ Αγά. 18 088. ἡ ἐς τὰ 
τυχοντα διαίρεσις μὸϑ. 880 418. παντὶ ὼ τῷ τυχόντι ἐφ- 

στασθαι ἔργῳ κθ. 398 57. ὁ , τυχὼν οἶνος μὸϑ. 88112. αἱ 
τυχῦσαι ὧραι, ὃ τυχὼν χρόνος μβῖ. 868 86. Πε8. 1808 
426. ἡ τυχῶσα ἡλικία ΠΎΙ1. 1282 481. τὸ τυχὸν πλῖθος 
Πε8. 1808 "26. η4. 1836.418, τὸ τυχὸν σῶμα. σπέρμ. 
Ψυχρέν ἅμα 1. 641 028. βδ. 651 12. --- τυχόν, ἰ9 εἰ 
ἔτυχε ηεη 2. 1288 220. φταϑ. 818 "8. 6. 821 320. 7. 82] 

480. -- τυχόντως Ζ2γλ4. 110}15. ορρ καλώς Η18. 
1169524. ορρ δικαίως Ηδ 8. 1124 "6. ορρ ἕνεκα τοῦ; 
Ζμαϑδ. θ45 528. 

νήσεως τυγχάνοντα ζῷα αι]. 43151. δ᾽ ὀνόματος τετυ- δὲ Τυδείδης (Ηοπι Θ΄149) ΗΎ11. 1116.26. Τυδεῖδαι 6100. 

χήκασιν, ὐ ,ζέτευχεν ὀνόματος Ἡβι. 1107}7. γ8.1119510. 
τὰ ζῷα τύτων τῶν μορίων τέτευχε, πλιειόνων τετύχηκε με- 
ρὴν Ζμβ2. θ841)}15. ἃ 6. 688 .218. τετυχηκέναι φαύλης 
κράσεως, ταύτης τὴς φήμης Ζμγ12. 618 030. Ζγγθ. 180 
ν»24. εἰ τῶτο τυχεῖν δεὶ ζητήσεως Πγ4. 1216}18. τυγχάνειν δ0 
συγγνωμής ρ5. 1421 580. μικρᾶς τυχὸν κινήσεως μα8.841 

840 57. 

Τυδεὺς Θεοϑέκτυ ποιθ. 145529 (Νδιοῖς ἔν ὑγ ρ 634). 
τύλη, ἐφ᾽ ἧς τὰ φορτία βασταζυσιν 52. 1484 342. 

τυλῶν. τετυλωμένης τῆς μήτρας ἔμπροσθεν τῶν καθάρσεων 
259. 1525}29. 

τυμβωρυχεῖ ἡ ὕαινα Ζιθδ. 5944. 



τύμμα 

τύμμα. μίτυς φαρμακόν ἐστι τυμμαάτων ᾧ τῶν τοιύτων 
ἐμπυημάτων Ζιι40. 624 316. 

τυμπανοειδής. τοῖς μὲν δοκεῖ (ἡ γὴ) εἶναι σφαιροειδής, τοῖς 
δὲ πλατεῖα ᾧ τὸ σχῆμα τυμπανοειδής Οβ18. 298 Ὁ84. 

τύμπανον. τυμπάνων ἢ κυμβάλων ἦχος θ101. 888 584. 
ὕὥσης (τῆς γῆς) οἷον τυμπάνυν μβδ. 862 585. 

Τυνδαρεος (Τυνδαρέν οἱ ρτο Πινδαρν) ἰβετῖίο ποῶθ. 1461 
585. 

Τυνδαρίδαι Ῥβ238. 1891}21. --- Τυνδαρὶς Κλυταιμνήστρη 
596. 1575 388. 

τύπανος. ἡ κορώνη (ἀποκτείνει) τὸν καλώμενον τύπανον Ζι1. 
609 327. (ἐγιιρδηῖαβ Τοπι Ἰάθοηυθ Καὶ 945, 1 : Ἰτοτηπλ6]- 
ἴδαθ6. ὑγιαραηυβ αδΖδθ. Ταρυπαβ, ἰθδτὶ ρυΐο 6886 δνίου- 
]δῖι 4086 Δὺ [{4]18 τηΐ86}}08 νοοδίατ᾽ 6 ]}ρ. δηΐτηδὶ ἰρῃο- 
ἴἋὰπὰ ΟΤ1 819. 511480. δ8υ 162, 164. ΑΖΙΙ[110, 109.) 

τύπος. ἡ κίνησις ἐνσημαίνεται οἷον τύπον τινὰ τῷ αἰσθήματος 
μν1. 450331. διὰ σκληρότητα τῷ δεχομένυ τὸ παθος ἀκ 
ἐγγίνεται ὁ τύπος μνὶ. 450}5. ἐὑλὰς ἐχόντων πῶν γεννη- 
σάντων ἤδη τινὲς ἔσχον τῶν ἐκγόνων τὸν τύπον τὴς ὑλῆς 
Ζγαι1. 121082. -- ὁ τύπος ὅλος τῷ σώματος φΦ2. 806 30 
482. τῷ προσώπε τὸν τύπον ὅμοιον ἔχειν 680. 882 "15. --- 
καθάπερ ἐν τύπῳ τὰ σχήματα (τῶν σπλάγχνων) πλασθῆναι 
διὰ τὸν τόπον Ζμδι. 6169. τὰ μὲν τῶν ζῴων πολλὰς 
μήτρας ἢ τύπυς ἔχει πι14. 892 "2. --- τύπιυ εἰπεῖν 5ἴπι, 
αὐδδὶ ἀοἰίμθαγα δαυϊὰ, δηΐθαυδτα δοουγαίίυ8 ἀοβογὶ δαίαν 35 
(Ὑτάϊὸρ Εἰδπιὶ Ρ 50). τύπῳ ταύτη διωρίσθω ᾧ ὑπογεγράφθω 
Ψβι. 4189. παχυλῶς ᾧὶ τύπῳ Ηα1. 1094 520. καθόλιν 
λεχθὲν ἡ τύπῳ Ηα11. 1101 327. τύπῳ μὲν εἴπωμεν πρῶ- 
τον, ὕστερον δὲ περὶ ἕκαστον γένος ἐπιστήσαντες ἐρῶμεν 
Ζμαι..481 512. τύπῳ ᾧ ἐπὶ κεφαλαίῳ λέγομεν (ορρ ἀκρι- 80 
βέστερον) Ἠβ 1. 1107}14. τύπιν ᾧ ὑκ ἀκριβώς λέγεσθαι 
Ηβ2. 110451. τύπῳ περιλαβεῖν (ορΡ ἀκριβὴς λόγος) ταὶ. 
101218, 21 Ζ. ΗὙ12. 1117 521. τύπῳ εἴρηται (ορρ δια- 
σαφητέον) ψβά. 416 080. τύπῳ ἱκανὸν εἰπεῖν νῦν (ορρ ἐπι- 
στήσασι μᾶλλον λεκτέον) Πη16. 1385 5, οΥ̓ ρτδοίογθδ 86 
τύπῳ γε περιλαβεῖν, ὡς τύπῳ περιλαβεῖν, τύπῳ τινὶ ληπτέον, 
ὡς τύπῳ λαβεῖν Ηα1. 1094 525. Ὑ12. 111721., τα 4. 
10519. 7. 108 7. Πγ4. 1216}19. υἱς ἐν τύπῳ ὑποκεί- 
σθω, εἴρηται ἨΕῚ. 1129."11. Πζϑ8. 1828.510. εἰρηται νῦν 
ὡς ἐν τύπῳ, γεύματος χάριν, δι᾿ ἀκριβείας δ᾽ ὕστερον φ 
ἐρῶμεν Ζιαθ. 491 "8. τύπῳ εἴρηται, εἰρήσθω Μζϑ8.102971. 
ΗΎγ8. 1114 27. ὅ. 1118.318. ὡς τύπῳ εἰπεῖν ΚΙ0. 11 520. 
τύπῳ, ὅσον τύπῳ διελθεῖν Ἡκθ. 1116 381. ταὶ. 101 528. 
τύπῳ διοριστέον, ὀιαιρετέον Πε 3. 1802 3519. τα 6. 108 51. 
ὡς ἐν τύπῳ διελέσθαι οβ1845512. ὡς τύπῳ φραζοντος 46 
πιζϑ8. 916.285. --- ρἷαν, τὸς τύπυς μόνον εἰπόντες (ορΡ ἡ 
περὶ ἕκαστον ἀκριβολογία) Πθ1. 1841 581. ἱκανῶς εἴρηται 
τοῖς τύποις ΗκΙ10. 1179 3584. Ευοκθα 11 26. 

τυπῶν. τυπῦνται οἱ κλάδοι ἢ φύεται τὰ φύλλα φτββ. 828 
480. 

τύπτειν. τὸ τύπτον ἅμα ἢ αὐτὸ τύπτεται μββ. 8368 518. 
οἱ ἀγύμναστοι τύπτυσι καλὰς πληγάς ΜΑ4. 988 "15. τυ- 
πτήσει ἄνθρωπον τιδ. 1686. τὴν θάλατταν ῥαβὸῳ τις 
τύπτει μβϑ9. 810."18. κόραξ ἐπιπετόμενος τύπτει τὸν ταῦρον 
Ζιι1. 609 "6. αἱ μέλιτται τύπτυσι μάλιστα τιὺς μεμυρι- κ6 
σμένυς 821. 882 35. σείεσθαι τὴν γὴν τυπτομένην κάτωθεν 
ἄνω μβῖ. 865582. ἐξάπτεσθαι τυπτομένων καθάπερ ἐκ 
λίθων πῦρ Ζμβϑ. 655515. --- τύπτειν πε οὐϊοοῖο, πνεῦμα 
νΨ , Η , ΝῚ - ΄ ΄, 

ἄνωθεν τύπτον ἐξαιφνης κά. 395 36. τὸ πνεῦμα τύπτει μά- 

λιστα διὰ τὸ τάχος μβ8. 866 }88. οἱ βασιλεῖς μελιττῶν δὺ 
,ὔ . 

δ τύπτυσιν" αἱ τύπτυσαι μέλιτται ἀπόλλυνται β'π ΖιεΕ21. 
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δδϑ56. 40. 626317. Ζμδθ. 688517. οἱ μεθύοντες ἂν 
τυπτήσωσι (ἂν τι πταίσωσι εἰ Μυγ) πλείω ζημίαν ἀποτί- 
γυσιν Πβ12. 1214 "20. ᾿ 

τυπώδης. ὡς εἰς τυπυϊΐδη μαθησιν κθ. 39112. 
τυραννεῖν τινῶν Πε6. 1806 341, χρόνον τινά ΠΕ 12. 181 

Ῥ44, Πεισίστρατος δὶς ἔφυγε τυραννῶν ΠεῚ1 2. 1815 581. --- 
τυραννῦσιν ἐχ ἵνα μὴ ῥιγῶσιν Πβ1. 1261 514. Ἰάσων ἔφη 
πεινὴν ὁτε μὴ τυραννοὶ Πγά. 1271 524. 

τυραννεύειν. ἐτυράννευσεν (ν] ἐτυράννησεν) Πε1 2. 1381582. 
τυραννικός. δεσποτικὸς ᾧ τυραννικὸς τρόπος τὴς πολιτείας 

Π2. 18324}2. σκοπὸς τυραννικὸς τίς ΠΕΙῸ. 1811 84. 11. 
18156."41. τυραννικὸν ὑκ ἔστι κατὰ φύσιν. ἀϊδὲ δεσποστόν, 
βασιλευτόν, πολιτικόν ΠΎῚ΄. 1287 089. ἀρχαὶ τυραννικαί, 
ἀἰοι βασιλικαί Πὸ10. 1295316. μοναρχίαι τυραννικαὶ ἢ 
δεσποτικαί ΠΎῚ 4. 1285 "2, ὀλιγαρχία δυναστευτικιὴ αὶ μο- 
ναρχία τυραννική ΠΡ 14. 1298."88. βασιλεῖαι τυραννικαΐ 
ΠγΥ14. 1285528. βασιλεία φθείρεται τῷ τυραννικυτερον 
διοικεῖν ΠΕΙῸ 1813 52. κἡὶ δυναστικωτάτη ἢ τυραννικωτώτη 
τῶν ὀλιγαρχιῶν Πζ6. 1820 582. τυραννικὴ δύναμις Πγ14. 
1285 "19. τυραννικὴ φυλακή, ορρ βασιλική ΠγῚἵ.4. 1285 
226. τὰ τυραννικὰ κατασκευάσματα δημοτικά Π|ζά. 1819 
"21. --- οἱ Συρακύσιοι μετὰ τα τυραννικά Πε8. 1808 288. 

τυραννὶς μοναρχία ἀνυπεύθυνος, δεσποτική, ἀόριστος Πδ10. 
1295.219. γ1]. 1219 "6. 8. 127916, Ῥαβ. 1866 42, 6. ἡ 
τυραννὶς ἀκύσιος Π.10. 1295 322. τυραννίς ἀοῇ,͵ ἀϊεὶ βα- 
σιλεία ΠΕ1Ο. 1810 "2 - 1811 522. γ7. 1279 6. Ηθ12.1160 
57, οἷα εἴδη Πδ10. ἡ τυραννὶς παρέκβασις βασιλείας ΠΎΤ. 
1219 "5. δῶ. 1289"28. Ηθ12. 1160}1. ηεηϑ. 1241 81. 
μοναρχίαι ἢ τυραννίδες, ορρ βασιλεῖαι ΠΕε10. 1813 54. 
τυραννίδες, ἢ βασιλεῖαι, ΟΡρ πολιτεῖαι ΠεΙ0. 1810 "8. δὺ- 
ναστεῖαι ὦ βασιλεῖαι τυραννίδες ΜδῚ. 1018 "18. ἡ τυ- 
ραννὶς ἡκιστα πολιτεία, χειρίστη Πὸ 8. 1293 28. 2. 1289 
2, βε6. 1266 52. ἡ τυραννὶς ἐξ ὀλιγαρχίας τῆς ὑστάτης 
σύγκειται ἢ δημοκρατίας ΠΕ1Ο. 1810 "8. τυραννίς, οοηὶ 
δῆμος ἔσχατος, ὀλιγαρχία ἄκρατος ΠΡ 11. 1296 42. δ. 1292 
58, 4.1292518. αἱ ἔσχαται δημοκρατίαι εἰσὶ τυραννίδες 
διαιρεταί Πε10. 1812 "87. πόθεν μεταβάλλυσιν εἰς τυραν- 
νίδας ΠΎ1δ. 1286516. δ11. 1298 84. εδ. 1305 48.18,21. 
8. 1805 Ῥᾷ1, 1806.528. 8. 1808 221, 22 (ἐπιτίθεσθαι τυ- 
ραννίδι Πεῦ. 1808 421. 6. 1805 Β41. 8. 1808 522). τὴν ἀρ- 
χὴν εἰς τυραννίδα μετέστησε Περίανόρος ἢ 418. 1556 210. 
ἡ τυραννὶς τίνων στοχάζεται ΠΕ11. 1814 316-29. κατὰ 
τίνας τρόπως σώζεται ΠΕῚ11. 1818 .384-1815}10. γ18. 
1284 526. πόθεν φθείρεται Πε10. 1812 339-88. ἡ τυραννὶς 
πασῶν τῶν πολιτειῶν ὀλιγοχρονιωτάτη ΠΕ1 2. 131511-39. 
σ- ὁ αἰσυμνῆται αἱρετὴ τυραννίς ΠΥ 4. 1285 482, 

τύραννος. 1. τύραννος τὸ ἑαυτῷ συμφέρον σκοπεῖ Ηθ12. 
116052. βιάζεται ὧν κρείττων ΠΎΙΟ. 1281 228. τὲς τυ- 
ράννυς φυλάττει ξενικόν ΠγῚ.4. 1285 496. τύραννοι πόθεν 
γίγνονται Ηε10. 1184}1-8, τύραννοι ἐκ δημαγωγῶν Πεδ. 
1805 59. χαρίζεσθαι τῷ δήμῳ ὥσπερ τυράννῳ Πβ12. 1274 
46. ἐκαάλυν αἰσυμνήτην ἢ τύραννον ΠΎῚ΄δ. 1286 589. οἱ τυ- 
ραννοι αὶ λέγονται ἄσωτοι Ἠδ2. 1120 "25. -- τίμιον ἀπο- 
κτεῖναι τύραννον Πβ1. 1267 416. ἡ τῶν τυραννων ἐκβολὴ 
᾿Αθήνησι ΠΎΖ. 1215 586. οἱ τρίακοντα τύραννοι παρ᾽ ᾽᾿Αθη- 
ναίοις ἢ 812. 1540.426. --- 2. τύραννος, ανίβ, ἀδβοῦ Ζιθβ. 
592}28. (ἰγγάππὰβ ΤΒοπὶ Οζα ϑοδὶρ. γοϊτϑὶϑὲ Βυρό 
ΟἿ 188. Μοίδοι!]α τορυϊὰ8 1. 51 588. τ. δι. Κα 806,7. 
Βαρυ]υα ογίϑιαίαβ δὰ 114, 61, δὶς οὖ ἱφηίοαρί!]β ΑΖΙΙ 
110, 110. οὗ [πὰ 96.) 

τυρεία. γάλα χρήσιμον εἰς τυρείαν Ζιγ21. 528 36, 
ΕΓΖ 
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τυρεύειν. τὸ γάλα τῶν ἡμέρων τυρεύεται Ζιγ20. 521 580, 
522 52. 

τύρευσις. γαλα χρήσιμον εἰς τύρευσιν Ζιγ20. 522 3526, 838. 
Τύριοι οβ1858 516. 
τυρός. χωρίζεται ὁ ὃ ὀρρὸς ὼ ὁ τυρός, μδτ1. 884 522. ὕδωρ τὸ ς 

λοιπόν, ὥσπερ τὸ γάλα τῶ τυρῷ ἐξαιρεθέντος μὸτ. 884 

480. ὁ τυρὸς γὴς μὸτο. 388}12. πᾶν γάλα ἔχει ἰ ἰχῶρα 
ὑδατώδη, ὃ καλεῖται ὁ ρός, ὼ συματῶδες, ὃ ὃ καλεῖται τυρός 
Ζιγ320. 521 028. πλείω ἔχει τυρὸν τὸ παχύτερον τῶν γα- 
λάκτων" τὸ ὀλίγον ἔχον τυρὴν ἄτροφον Ζιγ20. 621 Ῥ28, 522 10 
824, μδτ. 884 524. Φρύγιος πυρός Ζιγ20. 822 829. 

Τυρρηνία οβ1849 088. τὸ πρὸς Τυρρηνίαν ᾽Οπικοὶ (Αὔσονες) 
ᾧκυν Πη10. 1829Ὁ18. νῆσος Αἰθαλεια, πόλις Οἰναρία ἐν 
τὴ Τυρρηνίᾳ θ98. 8871 Ρ26. 94. 887 532. ᾿Οὐυσσεὺς κείμε- 
νος ἐν Τυρρηνίᾳ ἢ 596. 1878 27. --- ὁ Τυρρηνικός (86 
κόλπος) μβ1. 354.321. τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος 6105. 8839 
521. 180. 8488, Γ 567. 1571526. --- Τυρρηνοί Πγϑ. 
1280."80. 893. 887}81. Τυρρηνῶν τρυφή [56885. 1571 38. 
506. 1571 38. Πυθαγόρας Τυρρηνὸς ἦν 18. 1510 387. 

- 

“ 
ναινω 

μάτυ ἡ ἀπὸ τύχης Τβθ. 888 "7,15. Οβ8. 289 "27,12. 
488.3338. Αγ80. 8119 ὙΖ. ηξη14. 1247 82. πιεϑ. 910 
581. τύχη, ορρ φύσις ΜζΊ. 1082."12844, 29. λ8. 1070 
46. Ζμα1. 641}22. Πα2. 1258 ."8. ἀπὸ τύχης, ορρ ἐξ 
ἀνάγκης. εϑ. 18 "δ, 16 (γα ὁπότερ’ ἔτυχεν). Ρατ0. 1868 
»84. τὰ ἀπὸ τύχης ὁμώνυμα Ηα4. 1096"7. ἀπὸ τύχης 
᾽ ἀταξίας Ζμα1. 641}528. ἡ τύχη πῶς τῶ ἀορίστω καὶ 
ἀόριστον Φβδ. 191 39- 21. 4. 1961. Μκβϑ. 1068 382. ἔστιν 
αἴτιον ὡς συμβεβηκὸς ἡ τύχη, υὑς δ᾽ ἁπλῶς ὀδενὸς Φβ5. 
191514. 8. 199 028. Μκβ. 1065 "84. ἡ τύχη αἰτία κατὰ 
συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ προαίρεσιν τῶν ἄνεκά το Φβ5. 
1915. Μκβ. 1068 380. τύχη ἢ τέχνη περὶ τὰ αὐτά Ηζ!. 
1140 518. Ῥαδ. 1862 82. Ζμα!ϊ. 640 328, 82. τύχη, ΟΡΡ 

τέχνη ΜΑῚ. 981 38. ζ. 11.1082 512 β4ᾳ, 29. θ1. 1049". 

λ8. 1070.56. πο14. 1454 11 Ηζ.. 1140.819 (Δεῖ 

ἔν 6). ἡ τύχη πέτερον φύσις ἢ νῶς ἢ λέγος εὐρθὸς ἢ ἥ ἐπι- 
μέλειά τις θεῶν ἡμβ8. 1206 ν88- 1207.518. ϑ ᾧ πλεῖστος νὺς 
ὼ λόγος. ἐνταῦθα ἐλαχίστη τύχη, ὅ δὲ πλείστη τύχη, ἐν- 
ταῦθ᾽ ἐλάχιστος νὃς ἡμβ8. 1207 5ὅ. τύχη, ΟΡΡ προαίρεσι;: 
ἀπὸ τύχης δὲν ἅἥνεκά τὰ γίνεται Αδ11. 95.328. εἰ ἔστιν 
ἀρετή, ὑκ ἔστι τύχη ἢ 88. 1491 519. τὰ συμπτώματα κ 

τὰ ἀπὸ τύχης ὡς "ἐν προαιρέσει ληπτέον Ῥαϑ9. 1861 δ34. 

τὸ θαυμαστὸν ὅτως (ἰ 8 ἐξ αὐτῶν τῶν πράξεων, εἴ ἐπί- 

τηδες 47) ἕξει μᾶλλον ἢ Ε εἰ ἀπὸ τῷ αὐτομάτυ Ὰ τῆς τύχης 

ποϑ. 1452 80. ἡὶ τύχη ἀβέβαιος Φβὅ. 1971.581. τῇ ἀπὸ 

Τυρ ρίας. ἐν Κύπριν περὶ τὸν καλύμενον Τυρρίαν (Κύῤιον νοὶ 30 
Στιρίαν οἱ θοκῃ) θ48. 838381. [248.1528 "26. 

Τυρταίυ ποίησις ἡ καλυμένη Εὐνομία Πε7. 1800 ."89. 

Τυρώ (ϑορβος]!8) ποῖθ. 1454 025. Νοὶκ ἔγ ὃγ ρ 217. 
τύφεσθαι ΕἸ θυμιᾶσθαι μβὅ. 862 51. 
τυφλῖναι ὄφεις Υ ὄφις Ρ 550911. 46 

ν. εἰς τὸ υ πέντε ὀνόματα τελευτᾷ πο21. 1408 3160. 

τυφλός. τυφλὸν τὸ μὴ ἔχον ὄψιν, πεφυκὸς ᾧ ὅτε πέφυκεν 
Μό68. 1047 28. Κὸ. 12 482. τῷ 6.148 584. τυφλός, ἀἶδὲ 
ἑτερόφθαλμος Μὸ 22. 1028 34, φρονιμώτεροι οἱ τυφλοὶ τῶν 

. ἐνεῶν ὦ κωφῶν αἰ]. 481316. οὕ γεη14. 1248"1. οἱ ἐκ γε- 
νετῆς τυφλοί πλαδ. 951 "28. οὗ Ὠίάοι ΡΓΟῸ] ἰποά Ρ 808, 8. 80 
ἐκ τυφλῶν τυφλοί Ζιηδ. 585 080, τυφλὰ γίνεται τὴ κυνὶ 
τὰ σκυλακια" τίκτειν τυφλα Ζιζ 20. 514 328. Ζγὸ . 110 
"2. 6. 1141. ἰχθύες τυφλοί Ζιθ19. 602 39. --- τῶν φω- 
νῶν τίνες, εἰσὶ τυφλαὶ ᾧ᾽ νιφωόεις αχϑ00 414. -- δὲν πε- 
ραίνει πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλὰ τὰ μὲν τυφλί, τὰ δὲ 86 
φέρει μέχρι τῶν βραγχίων Ζιδ 8. 5838 "8, ῬΒΠΙρρβοη ὕλη 

88. 
τὰ γλν ἐσὰς στέρητις ὄψεως ΚΟ. 12.321, 86,}19. τζϑ. 147 

584, εθ. .86 42, 

τυφλν. ἄν τις τὸν ἑτερόφθαλμον τυφλωση Ραῖ. 1865 518. 40 
τρυγόνες τετυφλωμέναι Ζιι. 618 428. 

τυφϑν. ὁ οἶνος τετυφωμένυς ποιεῖ, ΟΡΡ μανικνές πγῖθ. 878 

828. 

τυφώων. τυφώνες μαὶ. 889 38. κῷ. 892 Β11. τυφων ἀοΥ ΜΎ1- 
871 52. κα. 8395 8324. πῶς γίνεται ΜΎΪ. 871 89. πότε ὁ κα 

λίνεται ΜΎΪ. 871 38. περὶ τυφώνων ΜΎΪ. 

τύχη Ἰαϊίογθ βθηϑι Ῥίδγθαιθ σοπϊαποίαπι ἰορίταν οὐπὶν 
αὐτόματον, ἡ τύχη ᾧὶ τὸ αὐτόματον, ἀπὸ ταὐτομάτυ ἢ 
ἀπὸ τύχης βἰὶπὶ Φβ5. 196081. Ζμαι. θ641}22. ΜΑΞ8. 984 

τύχης ἐκ ἔστιν ἐπιστήμη ΑὙ80. 8719. ὕστερον τὸ αὐτὸ- 

ματον ἡ, ἡ τύχη καὶ νὰ ὁ φυσεως Φβ6. 198 210. ἡ τύχη 
παραλογόν τι Φβ5. 197518. Ῥαδ. 186257. ἡ τύχη αἰτία 
ἄλογος γεη14. 1241 7, (οἵ ἀπὸ τύχης 508. 1501 846.) 
τῶν ἀγαθῶν ποῖα ἐστιν ἀπὸ τύχης Ῥαδ. 1862 "6. 10. 1809 

4832. βιδ- 11.132. 18891. ΠΗῚ. 1828 ῬΩ8, τύχη ἀγαβη, 
ἀϊδὺ εὐτυχία Φβο. 197.425, 26. Μκβ. 1065 488. --- δῃρφι- 
ΒΌϊοΓΘ βθῆβα τύχη 8 τῷ ἡ αὐτομάτῳ ἀἰβεϊπραίξασ: ἐν τοῖς ἀπλὺ; 

ἕνεκά τὰ ̓ Ὑινομένοις, ὅταν μὴ τὸ συμβάντος ἕνεκα γένηται 
ἔξω τὸ αἴτιον, τότε ἀπὸ ταὐτομάτυ λέγομεν" ἀπὸ τύχῃς 

δέ, τύτων ὅσα ἀπὸ ταὐτομάτυ γίνεται τῶν προαιρετῶν τὰς 
ἔχωσι προαίρεσιν Φ36. 197 Ρ20-22. Μκβ8. 1065 280. τὸ ἀπὶ 
τύχης πᾶν ἀπὸ ταῦτο (τυ, τῦτο δ᾽ ἰ πᾶν ἀπὸ τύχη; 
Φβ6. 191581. περὶ τὰ πρακτὰ ἡ τύχη Φβδ. 191 58. τ 
Ρἰδγυιπααθ γίγνεσθαι ἀπὸ τύχης ἀϊοίϊζαν (οΥ αἰτία ἡ τύχη 
ἡ τὸ ἀπὲ τύχης Φβδ. 196}12), 8οὰ οἰίαπι διὸ τύχῃ 
Φβε. 196 "82. Ῥα10. 1808 "84. συμβαίνει ἐνίοτε τῶτο ὺ 
διὰ τύχας Πε3. 1808 48. πολλὼν γινομένων κατὰ τύχην 
Ηα11. 1100 Ὁ, τὸ μὲν λέγειν εὐχῆὴς ἔργον ἐστί, τὸ οἱ 
συμβῆναι τύχης Πη1). 18381}22. --- Τύχη. Δαίμονις 
ἐπιπόνω ὼ Τύχης χαλεπῆς ἐφήμερον σπέρμα ἴ 40. 1481 .}9. 

τυχηρός. χορηγία τυχηρά Πὸ11. 1295 328. 
τυχόντως, οὔ τυγχάνω ρ 118 "52. 
τωϑάζ ιν, τωθάσαι Ρβα. 1881 "84. 

ν14, ζ7. 1082 329 4]. ποίίο τύχης ὀχρ ἰσαΐασ Φβι- 6. τὰ τοτωθασμός. θεοὶ τοιῦτοι, οἷς τὸν τωθασμὸν ἀποδίδωσιν ὁ κ- 

γινόμενα φύσει πάντα γίγνεται δ ἀεὶ ὡδὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ, τὰ δὲ παρὰ τὸ ἀεὶ ὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπὸ ταὐύτο- 

Υ̓ 
εἴ τις 

ἐπεχτείνας λέγοι τὸ υ (ποπιΐηῖβ φύτις) Μδά. 101417 ΒΖ. 
ὕαινα. ὃν καλῆῶσιν οἱ μὲν γλανον οἱ δ᾽ ὕαιναν, ἄσβογ Ζιθδ. 85 

594481-55. ζ82. 5790, Ζγγδ. 1571 "8-18 (οἴ Ὀϊάοι ργαρῦ 
ΠῚ δάμη 2). 8380. 158810-26. μεγάλην τὴν καρϑίαν ἔχει 

μος Πη171.1336517. 
τούς (ΡΆται 141) Μγϑ. 1009 "28. 

Ζιωγ4. 661520. γένος τι ἐν τῇ ̓ Αραβίᾳ ἄοβογ 8146. 845 
424-21 Βοοκια. (ὕομα ὙΒβοιῦδθ, γϑθῶδ αδσδα ϑ.δ!ς. 8 
αἰνοίία Βείοῃ οὐβεγναῖ 1 20. Ηγδθπα βἰγίαίβ Ὁ 1 443. 
515619, 604. 8. ΟΥ. Καὶ 872, ὅ. ΑΖΙ1 75. 44. 80 44,11. 

οὗ οβο Αὐ :Ρ8 847. Ηλτγίηδαπ, Κοπογ Ζαἰϊβοῦγ ἀεγ 



'Ὑακίνϑια 

66 Ἐγάκυπάθ 1Π ὅ9. Τρ νυβοδη Ζοοὶ ἀθ8 Ταϊπυὰ 77.) 
“Ὑακίνθια. τος Ὕακινθιοις 489. 155851. 
ὕαλος, εἴ ὕελος. διὰ τί διὰ τῆς ὑάλν διορᾶται πκεϑ. 939 

414. ἀχλὺς ἐπὶ τῆς ὕαλυ (ν} ὑέλν) χϑ. 194 55. 
φαντειαν ὁ Δοκρὸς ἔκτισεν 530. 1868 "89. : 
ὕβος. 1. ὁ καλεήμενος ὥβος ἐπὶ τῷ νώτῳ τῆς καμήλυ. αἱ 

Βάκτριαι ὄυο ἔχυσιν ὕβυς Ζιβι. 499 414, 15. ---- 3. ἄλλον 
ἔχυσιν ὕβον ἐν τοῖς κάτω ΖιβΙ. 499 516, Βτιυδίβοιν 616. 

ὑβρίζειν, ἀοῦ Ῥα18. 1874 514. ἐγῃ καταγελᾶν, χλευαζειν, 
σκώπτειν, ὀλιγωρεῖν ῬβΩ. 1819."80, 1818 "28. ὑβρίζειν ἢ 10 
πλεονεκτεῖν Πε8. 1802 "6. 7. 1807 520. ἐδεὶς ὑβρίζει λυ- 
πόμενος Ἠη1. 1149 020, ὑβρίζειν τινα, ὑβρισθείς, ὑβρισμέ- 
νος Πδ 138. 12917}7. Ε11]. 1814 24. 4. 1804 "2. 10. 1811 

528. ρ8.1424}18. 617. 1662 Ρ24. ὑβρίζειν εἷς τινα Πεβ. 
1809 822. --- οἱ Εἵλωτες ἀνιέμενοι ὑβρίζυσι ἢ τῶν ἴσων 
ἀξιῶσιν ἑαυτὲς τοῖς κυρίοις Πβ9. 1269 9}9. --- οἱ ὑβριζό- 
μένοι (οἰπ8641}) ἐκ παίδων Ηηθ6. 1148 580. --- ὑβρίζειν Ἰορθ 
Ρτο ἰ Ὀΐθιπι Ηε8. 1129 022, ὁμολογῦσι πατάξαι ἀλλ᾽ ὑχ 
ὕβρισαι Ῥα18. 1814 38. 
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κτικόν Οδϑ. 810 529. ταὐτὸ τὸ νοσερὸν ὰ τὸ ὑγιαστόν, τὸ 

ὸ᾽ εἶναι ὁ ταὐτόν Οδ 4. 812 320. 
ὑγιαίνειν λῷστον (6ὁχ ορίϑτ ον) ηεα]. 1214 46. ὑγιαί- 
νων Μὸτ. 1011 528. ὑγιανεὶ Μζτ. 1082 "18. ὑγιάναντες 
ὰ ἰ ἰσχύσαντες Ζγεά. 184 "80. ὁ ἰατρὸς αἴτιος τὸ ὑγιαίνειν 

Ηκ4. 1174 26. βυλόμενοι. ὑγιαίνειν μανθάνομεν ἰατρικήν 
Ηζ 13. 1148 582. διὰ τὸ ὑγιαίνειν Ζγεϑ. 189 "14. Δοῖῦ 
σύμμετρα εἶναι τὰ θερμὰ αὶ ψυχρά ΑὙ18. 18}18. τὸ αἷμα 
γλυκὺ τὸ ὑγιαῖνον Ζμὸ2. 611 229. σπέρμα ὑγιαῖνον (ΑαὉ, 
ὑγιεινόν ΒΙ.) Ζιγ22. 528 819. --- ὑγιαντόν ΦεΙ.224280. 

Ὑγιαίνετος, Υ γγιαίνων. 
Ὑγιαίνων. Εὐριπίδης πρὸς “Ὑγιαίνοντα (Ὑγιαίνετον οἱ Υ 41. Κ) 

ἐν τὴ ἀντιδότει ῬΥ1δ. 1416 329, οΓ Εὐριπίδης 300 514. 
ὑγίανσις Μκι12. 1008 480. ηεβ1. 1219"15 (ΕἸ, ὑγίασις ΒΚ). 

ἀοῇ ἡ εἰς οὑίειαν μεταβολή Φεῦ. 229."26. ὑγιάζεσθαι τὴν 
αὐτὴν ὑγίανσιν ῷε4. 228 32. ὑγίανσις, ορρ νόσανσις ᾧεθ. 
280 422, “2. 2258]. 

ὑγίασις ἡεβι. 1219 3415, οΥ ὑγίανσις. 
ὑγιαστικὸν ὼὸ ὑγιαζον Φ85. 251 311. ἡ 

.« ἧς τὰ ὃ 
υγιειὰ οἷον ἐνεῤγέια 

ὕβρις, ἀεῖ Ρβ2. 1818}28. 28.18985256. ἀαρῖ. 1251 384. 20 τῇ ὑγιαστικὰ Ψβ2. 414 510. 
ὕβρις εἴδός τι ὀλεγωιρίας Ῥβ2. 1318}15, εἶδός τι ἀδικίας 
αρΊ. 1251510. ἡ ὕβρις πολυμερής ΠΕΙῸ. 1811 388. ὕβρις, 
οοπὶ προπηλακισμός, χλευασία, σινα μωρία τζ 8.144 56. 
Ηη1. 1149 088. ὕβρις αἰτία τῷ στασιαζ εἰν Πε10.1803252. 
ἀδικήματα δι᾽ ὕβριν, ἀϊδὺ διὰ κακυργίαν Πδ11. 1295 "11. 26 
δίκαι ὕβρεως, Πβ8. 1261."89. πκθιθ. 988 38. [879.1541 
841. τίκτει κόρος ὕβριν ἢ 89. 1492811, οἵ παροιμία Ρὅτ0 860. 

ὑβρίς σαὶ ὕβρις [μοῦ Ῥὰγ 41). οἷὰβ νἱῖα Ἰῃογθϑῆὰθ ἀβ6βοῦ, 
ἡμέρας μὲν ὁ φαίνεται (ὧν ΒΚ οἵ Βθπι ργϑεῦ Υ) Ζιι12. 61ὅ 
810, 12. (Χαγιβ ὙΒοπιδθ, οὐτίβ ϑοοῖο, οι 8Ζα οὖ 86 4116. 80 
οΓ ΟἹ .448. 511960. διυγὶχ Ὀυῦο δ88 90, 8 οὐ 97. ἀοῦ πο 
Ῥοὺ Καὶ 918,6. δι. ΟΥ. ΑΖΙΙ 107, 94). ν πτύγξ Ρ 6583. 

ὑβριστής. ὑβρισταί, οοπὶ ὑπερόπται Ηδ 8. 1124 329. οοπὶ 
χλευασταί, ὀλίγωροι, θρασεῖς, ὑπερήφανοι Ῥβ38. 1880 δ ΒΞ 
ὅ. 1888"1.16. 1890 583. ὑβρισταὶ μεγαλοπόνηροι, ΟΡ 
κακῦργοι ἢ μικροπόνηροι Πδ 11. 1295 9. τί ποιεῖ ὕβριστας 
Πη15. 1884228. οαὖ. 1844 382. --- καὶ δεῖ ὑβριστὰς εἶναι 
Ῥβ21. 18951, οἵ ἸΣτησίχορος Ρ ΤΟΙ Ὀ15. 

ὑβριστικός. ἀδικήματα ὑβριστικά, ορρ κακυργικαῖ Ρβι6. 
1391519. διαθεσις ὑβριστική Ῥβ8. 1838581. ἡδονὴ μὴ ὦ 
ὑβριστική Ρβϑ8. 1880 "5. 

ὑγεία Υ 8 ὑγίεια. 
ὑγιάζειν, 5 Ὲ ἰατρεύειν ΗΕε18. 1181 .5324. ΜὃΣ. 1014522. 

ὑγιάσαι τὲς κάμνοντας Πγ16. 1287 437. τὰς νόσυς παῦ. 

ὑγίεια Μλϑ8. 1070 328. 4. 1010 "28. Πα10. 1258 382 4]. 

ἀἴδι ,κϑεξία τεῖ. 131 84, οοπὶ ἰσχύς Ηβ2. 1104 314. οοπὶ 
ἰσχύς, κάλλος ΤΎΙΣΤΙΘ 17 (Βογπαγβ Ὀϊδὶ Ρ, 146). οοηϊΐ 
εὐκρασία τὸ , σώματος͵ ΖμΎ12. 618 026. ὉΡΡ νόσος Ζμβ5. 

θ48}6. ὑγίειαι ᾿ὴ νόσοι Ζιθ18. 601 3256. ὁ μεθ᾽ ὑγιείας 
θερμός, ὉΡρ ὁ πυρέττων Ζμβ2. 64955. ἀοῦ συμμετρία 
θερμῶν ᾧ ψυχρῶν τζῷ. 189 521. 6. 145 "8. , 18.246 4, 
.21. παὃ. 859". οὕ Ηβ2. 1104517. σώματος ἀρετή, 
ποιητικὴ ἡδονῆς Ῥαδ. 1361 58, 6. 6. 1862 "15. τέλος ἰατρι- 
κῆς Ηα!. 1094 38. ΖμαῚ. 639 Ρ17, 640 84, 29. πλϑ8. 956 

"28. τέλος τῷ περιπατεῖν Φβϑ. 194 088. Μὸ2. 1018 584. 
τὰ ἐμποὸίζοντα τὴν ὑγίειαν Ζιη1. ,382 41, συμφέρειν ἢ πρὸς 
τὴν ἄλλην ὑγίειαν ὼ πρὸς τὸς τόκος Ζιθι8. 601 521. πρὸς 

ὑγίειαν ἔχει βοήθειαν Ζμβ5. 8511. [ δεῖ πυκνῶν τὴν σάρκα 
πρὸς ὑγείαν πεϑ4. 884 326. ἀπὸ τὴς ὑγιείας ΠῚ πράττεται. 

τὰ ἐναντία Βε1. 1129 516. σημεῖα ὑγιείας μδ2. 380"1. 
κακίστη πρὸς ὑγείαν διάθεσις πβ41. 810 "26. πρὸς βοήθειαν 
ὑγιείας ὀσμὴ γέγονε αιδ. 444 514. -- ἡ ἄνευ υλης͵ ὑγίεια 
Μλϑ8. 1070 3171. ---- οοπιηθηίαίϊο περὶ ὑγιείας. ὁ, νόσα ἴῃ- 

οἱρὶ νἱἀθίαγ αν. 480 "225-80. περὶ ὑγιείας ἢ νόσων 11δοτ 
Αὐἱβιοί 8, οὗ ᾿Αριστοτέλης Ρ 104 247, --- (ἴὰ ΠἸὈτῖ8 Ρσο- 
Ῥ]θτηδίατα 886 06 δχμίθοίυγ ὑγεία, νίαν 859.511, 866 ν18, 
8710}26, 888 329, 9586 329, 32,1, 962}"6, Ἰηξαγάατη ὑγίεια 

966514.) 
859 34. ὑγιάζεσθαι τὴν αὐτὴν ὑγίανσιν Φεά. 328 31. ὑγιαΐ- 46 ὑ γι εινοὶ λέγονται τῷ δύναμιν ἔχειν φυσικὴν τὸ μηδὲν πα- 
ζεσθαι, ορΡ νοσάζεσθαι. Φεδ. 229 Ρά, ορρ ἀναιρεῖσθαι Ζγα 
18. 126.518, ορρ κοπιὰν Ζιθ26. 605 3481. ὑγιασθῆναι. ορΡ 
καίμνειν, νοσῆσαι Ζιγιϊ. 518 514. Ζγε4. 184 024, Ρβι9. 
1892 411. τῶν χελιδόνων ἐαν τις ἔτι νέων ὄντων ἐκκεντήσῃ 
τὰ ὄμωατα, πάλιν ὑγιάζονται Ζγὸθ. 114 "82. ὃ ἰατρὸς 50 

" βυλενεται εἰ ὑγιάσει Ηγδ. 1112}18. τὸ ὑγιάζεσθαι 
ὑγιείας ἕνεκεν αἱρέμεθα ΤΎΖ. 119 Ἵ 9. -- ὑγιαζ εἰν, ὑγια- 

ζεσθαι ἴτοαχθηβ ΑΓ δχθιηρίαπι κινήσεως νοὶ ἐνεργείας, ν6- 
Ἰυι] Φε!. 224 225. ΜΧΙΙ. 1061}954. ᾧε4. 228 81. η4. 249 
480. Οαϑ8. 211 510. 1.7. 3241. Ζγα21. 72921. ὑγιαῖ ει 56 
ὁ ἰατρεύων τὸν καθ᾿ ἕκαστον ΜΑΊ1. 981 318. δ2. 1014 
422. Φβ8. 19δ19. ὁ ὑγιάζων ὑγιάζεται, ὑγιάζει ὁ ὁ οἶκο- 
δόμος, ὁ ὑγιαζόμενος τρέχει αἰ. ὀκϑιαρία τῷ κατὰ συμβε- 
βηκός εὐ μεταβολὴς τὸ μεταβάλλοντος Μεῶ. 1020 587. 
Φβι. 192}25. θ6. 3566}83, 88, 267 "δ, ε2. 220 522. --- δῦ 
ὑγιαστόν Φθδ. 251 511. ταὐτὸ ὑγιαστὸν ᾧὶ τὸ νόσω δὲ- 

σχειν ὑπὸ τῶν τυχόντων ἐᾳϑίως, ΚΒ. 9.821. ὑγιεινὸν πολλα- 
χῶς λέγεται, ἀλλ᾽ ὦπαν πρὸς ὑγίειαν ΜΎ2. 1008 386. κξ. 
1060 87. τα]. 106 584, ὑγιεινὸν ὑγιείας ποιητικόν, φυ- 
λακτικόν, σημαντικόν ταῖδ. 106 085. β2. 110319. ΟρΡ 
νοσῶδες Αβ26. 6911. Ῥβ24. 1401.ν80. Ἴ6γ1. 1328 581. 
578 εὐεκτικόν Ηζ!8. 1143 "2ὅ. ὑγιεινὸν ἐν ἰατρικὴ, εὐεκτι- 

κὸν ἐν γυμναστικὴ Ἠε15. 1188 280. γάλα ὑγιεινότερον, 
ἀϊδὲ τροφιμώτερεν Ζιγ21. 528.510., 12. »“πέρμα ὑγιεινόν 
(Βκ, ὑγιαῖνον Υ͂ ᾿ ΑυὉ) Ζιγ22. 528 419. ὅσοις ἡ τὸ ἥπατος 
σύστασις ὑγιεινή Ζμὸ3. θ611519. ἡ πιμελὴ περίττωμα ΩΝ 
εὐβοσίαν ὑγιεινόν Ζγα 18. 128 86. ὑγιεινότεραι αἱ οἷες τῶν 

αἰγῶν Ζιθι0. 596}6. ἐν τοῖς καταμηνίοις, ὑγιεινότερα τὰ 

σώματα γίνεται Ζιηϊ. 581 582. τίνες χιῦραι ὑγιεινότεραι 

ΠῚ11. 1880 440. --- τὸ ἄρρεν γένος, πρὸς μὲν τὰς ἡσυχίας 

χεῖρον πρὸς δὲ τὰς κινήσεις ὑγιεινόν (ἰοτὶ ἰσχῦον ) οα8. 
1944 860. --- ὑγιεινῶς, ὑγιείας ποιητικῶς, φυλακτικώς, 
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σημαντικῶς ταιῦ. 106 586. ὑγιεινῶς βαδίζειν Ἠε1. 1129 
416. ὑγιεινοτέρως ἔχειν αιδ. 444 528. 

ὑγιής. ποιῆσαι ὑγιὰ τὸν καμνοντα τῆς νόσυ τὴς παρσης 
ΠΎΙ1. 1281}41. Ζγα 18. 124 527. τὸ ἕν (Δ6|1881) ὑγιές 
τὸ ἢ ἄνοσον Ἐ1. 914419. - μηθὲν ὑγιὲς λέγειν Μν8. 
1091 49, μηδὲν ὑγιὲς εἶναι τῶν λεγομένων, τῶν πραττο- 
μένων ΡῚ 0. 1480.518. τα τοιαῦτα υἱς φαῦλα ἀποτρεπόμενοι 
τῷ ὑγιεῖ ἐνστῶμεν λόγῳ Φτα!. 816}18. --- εὐὑρίσκυσι τὸ 
ἔδαφος καὶ ὼ τὸς τοίχυς ὑγιεῖς θ128. 842 258. 

ὑγραίνειν. τὸ ὑγραίνεσθαί ἐστιν ἕν μὲν τὸ ὕδοιρ γίγνεσθαι 
συνιστάμενον, ἕν δὲ τὸ τήκεσθαι τὸ πεπηγὸς μδθ. 882 
"28 β66: Φαίνεται ἡ ϑερμότης ὼ ψυχρότης ὑγραίνυσαι ὸ 

Ἐηραίνυσαι μὸ1. 81817. οἵ πκδΙ4. 9871}}8,388. υὑγραί- 
νεσθαι, ΟΡΡ ξηραίνεσθαι Ζμβ1. 658 "8. μὸ ὅδ. 882 480. ἡ γῆ 
ξηρὰ ὅσα ὑγραίνεται, μβϑ8. 85116. ζῳδάρια γίνεται ἐν 
ξηροῖς δγραινομένοις "ἡ ἐν ὑγροῖς Ἐηραινομένοις Ζιε82. 557 
Β11. ἀναγκαῖον ὑγρανθῆναι τὸ γευστικὸν αἰσθητήριον Ψβιο. 
422 08, 2, 4. ὑγραινομένων. τινῶν τόπων θερμὴ φλεγμασία 
γίνεται παθ. 859 "8. ἐν τῷ ἔαρι ἔτι ὑγρός (ὁ ἀηρ). ἐν δὲ 
τῷ μετοπώρῳ ἤδη ὑγραίνεται μα12. 848 "29, ὑγραίνεσθαι, 30 

ΟΡΡ πήγνυσθαι Ζιζ2. 560"28. Ζγγ2. Τ58}1, 8, 8. β2. 
188 486. τῷ στερεωτέρα ὑγραινομένα, τῷ δ᾽ ὑγρᾶ πνεὺυμα- 

τυμένυ Ζγγ4. 155 "19. οὗ πκς 15. 942 32. ἡ ξανθὴ χολὴ 
χωριζομένη ὑγραίνεται Ζμβϑ8. 649 082, 88. 

ὑγρασία. νόσημά τι ὅταν ὑγρασία πολλὴ ἐν τῷ σώματι ἤ 3: 
Ζιε81. 851 81. ὑγρασία, ΒΥῺ ὑγρὰ ἀπόκρισις Ζγα20. 121 
586. οὔ Ζιζ18. 812 "28. ὅταν ὦτιν ὑγρασίας πλήρη πολλῆς 
ὅ τε πνεύμων ὸ ἡ ἀρτηρία ἀκϑ01 8123. οὗ πκῶτ. 926418. 

28. 926 517. τὰ τῶν νέων κέρατα ἁπαλὰ ἢ πολλὴν ἔχει 
ἐν αὐτοῖς ὡγρασίαν ακ802 09. ὁ μυελὸς κατὰ τὴν ῥάχν 
ὧν ὑγρασίαν πολλὴν ,παρέχει πβ14. 8671 }28. ἐν αῖς χε- 
φαλαῖς ὅταν ὑγρασία γένηται παιο. 8604. ἡ ἐν τοῖς 
καρποὶς ὑπάρχυσα (ἐμμένυσα) ὑγρασία χῦ. 19δ324,71. 

ὑγροκέφαλοι οἱ παῖδες πα1θ. 861 517. 
ὑγροκοίλια τὰ μακροσκελὴ τῶν ζῴων Ζιιδ0. 682}11. 
ὑγρορροεῖν. ἕως ἂν ὑγρορροῆ, ΠῚ συμφύτσεται παϑ8.8θ8517. 
ὑγρός, οὗ ξηρός. 1 ,(ὗ ὑγρότης 1). ὑγρὸν ποσαχιὼς λέγεται, 

ἀϊδι δυνάμει ὑγρόν, διερόν, βεβρεγμένον ΤΒΣ2. 88012-29. 
Ζμβϑ8. 649 ν9-8ὅ. τὸ ὑγρὸν κ᾿ τὸ ξηρόν πάσχοντα. παθη- 
τικά, ὕλη (ορρ τὸ θερμὸν ᾧ ψυχρὸν ποιῦντα) Γβ2. 829 
"26. μδ1. 81818, 18, 28. 4. 8381 "28. 8.884}29. 10.888 
"22. 11. 889 280. ὑγρὴν τὸ ἀόριστον οἰκείῳ ὅρῳ εὐορίστον 

ὄν, ξηρὸν δὲ τὸ εὐόριστον μὲν οἰκείῳ ὅρῳ, δυσόριστον δέ 
Γβ2. 829}80. α10. 328 Ρά. μὸ4. 381 529. τεῷ. 180 "88. 
τὸ ὑγρὸν τῷ ξηρῷ αἴτιον τῷ ὁρίζεσθαι μδ4. 881 581, τὸ 
ὑγρὸν ἀπίεστον μὃϑ. 8380 δ11. ὑγρόν, ορρ πεπηγός μὸ 10. 
889 38. ὑγρὸν μέλι, ορρ συνίσταται Ζιε2 2. δ δά 48,9. ὑγρόν, 
ὉΡΡ στερεὸν Ζιζ 8. 561881, 82. διατμιζομένα ὼ πνευμα- 
τυμένα τὸ ὑγρῷ ΟΥὙΤ. 808 τ. τὸ διατμίζον ὑγρόν ματ. 
844 028. ἀναθυμίασις “ὁγροτέρα, ΟΡΡ πνευματωδης μα4. 
841 012. ἐνιαυτὸς ὑγρός, ΒΥΏ ἔπομβρος, ν νότιος παϑϑ. 862 

418. 21. 862 8ὅ. ΤΟΣ Βύ0 80. [ ὀσμὴ τῇ ξηρῶ, ὁ χυμὸς 

τῷ ὑγρὰ ψβϑ. 422 56. τὸ ἔγχυμον ὑγρον αιῦ. 442 }29. ὸ 
ὃ ἀὴρ ὑγρὸν τὴν φύσιν ἐστίν αιἰά 448 "ὅ,8. τὸ ὑγρὸν 

τροφὴ τῇ πυρὸς Ἴμβ11. 1210519. πγό. 871012. 26. 876 
Α14, πάντων τὰ σπέρματα. τὴν φύσιν ὑγρὰν ἔχειν, τὸ δ᾽ 

ὕϑωρ ἀρχὴν τὴς φύσεως εἶναι τοῖς ὑγροῖς ΜΑ8. 988 Ρ27. 
τιθέμεθα ὑγρῶ σῶμα ὕδωρ, ξηρῶ δὲ γὴν μδδ. 8382 "8. 4. 
882 58. τὸ ὑγρόν, ἴᾳ τὸ ὕδωρ Γβ8. 385.58.1. δέχεσθαι 
ἢ ἀφιέναι τὸ ὑγρέν, δγὰα τὸ ὕδωρ Ζια!. 481."18,30. θ2. 
ὅ89 522, 13, 16,}19, 21, 24. ζὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, ορρ ζῴα 
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ὑγρόσωρκος 

χερσαῖα Ζια1. 481 }8, 9. οἵ αν14. 477 "25. --- εἰδὴ τὴ 
ὑγρῶ: τῶν ὑγρῶν ὅσα μὲν ἐξατμίζεται, ὕδατος, ὅσα δ 
μήν ἣ γῆς ἢ κοιναὶ γῆς ὼ ὕδατος, οἷον γάλα. ἢ ἢ γῆς ἡ 
ἀέρος, οἷον Εὐλον, ἢ ὕδατος ὼ ἀέρος, οἷον ἔλαιον μὸ10. 
888 .529, οὔ 888 529- 889 328. παχϑννεται τὸ ἐξ ὕδατος καὶ 
γεώδος συνιστάμενον. ὑγρόν Ζγβ2. 185 09. ὑγρὸν οἰνῶδες 
πΎ15. 878 817. ὑγρὸν αἱματῶδες Ζιγι. 510 824. ἴῃ 60Γ- 
Ῥογθ ϑηϊωϑηϊίατι ὑγρα Θαυτηθγδηΐας αἷμα. μνελός, ἐγκέ- 
φαλος Ζιγ20. 521 17, 6, 4, 1. Ζγβ6. 1438 081, 144 512, 
16, 28. Ζμβι4. 668 58 (εἴ ὑγρὰ μόρια, ορρ ξηραΐ Ζμβ:. 
647 "20. ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ὑδατωδέστερον τὸ ὑγρὸν 
τὸ ἐν τοῖς ζῴοις ἐ ἐστίν μκδ.406 28), γάλα, γονή, σπέρμα, 

καταμήνια, θορός Ζιγῶ0. 521}18. ΖγΎβ1. 148 Ρ29. 4. 189 
48, 9,026. 8. 787512. 2. 185 451, 84,88. ἀἰκ801208; 

Ὑ]- 180 418. ὅ. 1580 510. τὸ ὑγρὸν τῷ ᾧν. τὸ λευκόν" τὰ 
φὰ τὰ ὑπηνέμια ὑγρότερα τῶν γονίμων βἰτη Ζιζ2. 2589 27, 

35. 8. 561}12. ΖΎΥΙ. 156351. 8. 154.235. δεῖ μὴ ἐν ὑγρῷ 
τὸ ζῷον (τὸ ἔμβρυον) εἶναι ἀλλὰ κεχωρισμένον Ζγβε. 139 
580. οΥ 7. 146 526. Υ]. 7615]. Ζιζϑ. 561 "10. τὸ ἐν τὴ 
κύστει ὑγρὸν Ζιγιό. ὅ19}18. Ζμγϑ. 6711}921. περιττώματα 
ὑγρά, οἵ περίττωμα Ρ 587156. τὰ καταβαίνοντα ὑγρα (τ6- 
1υυὶ ἱδρως) Ζμβιο. θ65816. ἐχ ἱδρῶτα (᾿Αλκιδάμας λέγει) 
ἀλλὰ τὸν ὑγρὸν ἱδρῶτα, Ργϑ. 1406 521, οὗ ᾿Αλκιδαμας 
Ρ 38."8. τὸ πνεῦμα ὑγρὸν τὴν φύσιν, ὅτι ἐξ ὕδατος Ζηβ). 
180 .82. τροφὴ ὑγρὰ ἢ ξηρά Ηγ18. 1118 δ10, οἵ τροφή 
Ρ 713 28. πάντ ἐξ ὑγρὸ λαμβάνει τὴν αὔξησιν ΖμβΆ. 
641}260. ζωτικὸν τὸ ὑγρὸν Ζγβι. 188511. -- τῶν σῳ- 
μάτων τῶν δεδημιαργημένων το μὲν ὑγρά, τὰ δὲ μαλακά, 
τὰ δὲ σκληρά μδὶιο. 888 327. τὼ μὲν ξηρὰ σκληρά, τὰ 
δὲ ὑγρὰ μαλακά πχβιο. 9815. τὸ ὑγρὸν παλαιόμενον ὶ 
καταξηραινόμενον μελαίνεται χϑ. 194 529. ἢ ὑγρά παϑ!. 

862 6. ζῷα ἕν τε τοῖς ξηροῖς ὑγραινομένοις Ἃ ἐν τοῖς 

ὑγροῖς, ξηραινομένοις, 87 ἐκ σηπομένων ὑγρῶν, ἕκ τινὸς 
συστάσεως σεοειδὺς ΚΙ ὑγρᾶς Ζιε82. ὅ51 δ12. Ζγα!θ, 7121 

41..28. 181 18. μήτε καταξηρον ὅσαν τὴν Ὑλῶτταν εἰσθά- 
νεσθαι μήτε λίαν γράν ψβιο. 422 "6, 71. τῶν χειλιῶν μὴ 
ὄντων ὑγριὼν ἀκ ἂν ἦν φθέγγεσθαι τὰ ᾿πχώστα τῶν γραμ- 
μάτων Ζμβ:16. 660 54. τὸ ὑγρὸν τὸ ὀφϑαλωῦ, ᾧ βλέπει. 
ὶ κόρη" ὁ ὀφθαλμὸς ὑγρὸν καὶ ψυχρόν" τὸ ὑγρὸν τὴ ἐν τοῖς 
ὄμμασιν Ζιαϑ9. 491}21. Ζγβε. 1440,.18, 20. Ζμβ!:8. 
6571 481 (ϑοὰ ΔἸτο τ οἱ ὑγρὰς ἔχοντες τὺς ἐφθαλμύς" εὐ- 

φυῦς ὄμμα χαροπόν, ὑγρόν μγά. 314.523. φ3, ΒΟΙ 519, 
οἵ ὑγρόφθαλμος). κοιλίαι ὑγραί" ἡ κοιλία ἀεὶ ὑγρα Ζμγ14. 
61484. Ζιι18. 617151. δέρματα ὑ ὑγ Ὑρότερα, ΟΡΡ παχύτερα 
Ζιγ10. 5111. σάρκες ὑγραί, ὑγρότεραι. ΒΥ ἢ κεχημέναι, 

ἀπαλαί, ορρ συνεστάναι μᾶλλον Ζιθ138. 598 50, 8. 21. 603 
532 (οἵ Οεἶδηϑ ΠῚ 109). φ8. 807 12, 808.325. 5.809}11. 
86. 818 16. ὅλον τὸ σῶμα ὅτε λίαν σκληρὸν ὅτε λίαν ὑγρόν 
φδὅ. 809 581. Κι παδ3. 865 580. ε84. 884 388. ὑγρότερα 
τὰ σώματα ὸ ὀγκωδέστερα, ΟΡΡ ξηρότερα" ζῷα θερμότερα 
τὴν φύσιν ᾧ ὑγρότερα ἢ μὴ γεωδη εβἷπι ΖΎΥΙ. 1749 }81, 
151}11, 12. β1. 18281. α20. 728 "17. Ζιειά. 546 520. 
Ἴ1. 582 514. 2. δ88 57. τὰ ἔνυδρα “Τῶν πεζῶν ἦ' ἥττον μα- 
κρόβια, ἐχ ὅτι ὑγρὰ ἁπλῶς. ἀλλ᾽ ὅτι ὑδατωδη μκχῦ. 407 
81, ᾿ οἱ λίαν ταχεῖς ὸ οἱ λίαν βραλεῖς θδέτεροι φαίνονται 
μνήμονες" οἱ μὲν γάρ εἰσιν ὑγρότεροι τῷ δέοντος, οἱ δὲ 
σκληρότεροι 8.1. 450 .9. --- 2 (ο΄ ὑγρότης 3). ΤΙΝ 
ἀναγκαῖον αὐτῶν (τῶν σελαχῶν) εἶναι τὴν λίνησιν Ζ 

688 .524. ταχυτῆτι διαφέρει (ὁ θως) διὰ τὸ ὑγρὸς εἶναι : 
πηδᾶν πόρρω Ζιζ85. 580 380. 

ὑγρόσαρκος. χαλαζωθεις εἰσὶ τῶν ὑῶν αἱ ὑγρόσαρκοι Ζι631. 
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608 576, ὑγροσαρκότερα τὰ θήλεα, Ζιδι1. 588}9. 448516, 90. πήγνυται τὰ ὑδατώδη Ζγβξ. 185 584. μδ8. 
ὑγρότης, 1 (εἴ ύ ὑγρός 1). ἰηϊογάσπι ὑγρότης δὈδίγβοιῖ ποιηἱηὶβ 8385}1, ᾿ὑδατωδέστερα, ὅ ὅσα τήκεται ὑπὸ πυρός μὸ᾽ 10. 888 

νἷπι τοιϊποῦ, αὐ τὴν τὸ ὑγρᾶ φύσιν. βρη! βεοί, πρὸς πολλὴν θερ- 588. τῷ αἵματος τὸ ὑδατῶδες ϑ πήγνυται, ἀϊδὺ τὸ γεῶδες 
ἴτητα ἀντίκειται π). εἰων ὑγρότης ἢ ψυχρότης ΖμβΊ1. 65888. Ζμβι. 850510, 651 817. ἰχωὺρ ὑδατώδης Ζιγ20. 521 "27. 

ὅταν κρατηθῇ ἡ ἡ ὑγρότης μὸ2. 8319088. πρόλοβος μακρὸς διὰ ς ἀπομύττεσθαι ὑδατωϑδη πιδά. 891 581. δειλότερα ζῷα τὰ 
τὴν τῆς τροφῆς ὑγρότητα Ζμγ14. 614 582. (ἀ Βυπα ἀϑατα λίαν ὑδατωδὴ Ζμβά. 650}27. ἡ ὀρίγανος ἐξαίρει τὸ ὑδα- 
1418 νἱχ υἱάδηΐαγ σοίδγοπ δ 8886, ὅταν ἔχη τὸ Ἑηρὸν ὑγρό- τῶδες ὼ τὸ τρυγῶϑες πκϑὅ. 926 584, 39. --- τὸ κάτω 
τητα μβϑ8. 862210. ἡ τῦ ἀέρος ὑγρότης μγ4. 8714 824, 16 ἡμισφαίριον τῆς πομφολυγος ἀποτέμνεται ὑπὸ τῷ ἐπιπέδυ 
τὸ ἐν τῷ ἀέρι ὑγρόν.) 868 ρῥ]οτυιῆααθ ὑγρότης ῥτὸ οοα- τῷ ὑδατώωδὺς πις2. 918 82. - τὸ εὐδίοπτον τῆς θαλάττης 
Ἄογοίο ποπληθ. ἀβαγραΐατῃ (οὗ γλισχρότης ΡΙ186 945) εἰρηῖ- 190 γλαυκὸν φαίνεται, τὸ δ᾽ ἧττον ὑδατῶδες" ὄμμα γλαυκόν, 
Βοδὶ ἴᾳ τὸ ϑγρόν ν6] εἶδός τι τὸ ὑγρῦ. ὑγρότης παθητική, αἶδβὲ ὑδατῶδες Ζγεϊ. 119 082. 80. 
ΒΥἢ ὕγρον μὸ δ. 880 ὑ27, 25. ἡ ἑλκομένη ὑγρότης, βγη ὕδωρ ὕδερος. ὑδέρω ἢ φθίσει ἔοικεν ἡ ἡ μοχθηρία Ηγ9. 1150.588. 
μαθ. 848 "8, ϑ. ὑγρότης ὑδατώδης μὸ 8. 3851. Ζιηῖ. δ86 ἁλίσκεσθαι ΕΑΝ, αὶ φθόαις θ152. 846 28. ὑδέρῳ νοσήματι. 
829, οἰνηρά πγ1ὅ. 813 819, μυξώδης Ζ2ι.γ5. 515}16 ΑὐὉ ᾿ τελευτῆσαι 444. 1551 320. 
οἱ Κα. ε18. 6550 8418. πνῖ. 48552 (ὐὑγρότητες μυξώϑεις το ὕδνον. μύκητες ἢ ὕδνα ἢ τὰ ὅμοια φτβά. 825 "18. (ΤΌΡοτ. 
ΖΎΥΙ1. 161 0838). γλίσχρα Ζιγ11. 518 14, λευκή Ζιγι. Ετδδϑ 8319.) 
510 "26. ζι8. 513 029, ὠχρά Ζιὸ 2. 521518, θερμή, θερμὴ ὑδραγωγία. ποιεῖν, κατασκευαζειν τὰς ὑδραγωγίας μα18. 
αὶ περιττωματική γε. 188 "17. ΖμΎ 10. 612 529, ἀδρι- 849 "86. Ζμγό. 668."14. 
στος μὸϑ. 380 229, αἱματική, αἱματυΐδης Ζγὴδ.᾽ 1ττ31. ὑδρεύεσθαι. ἀπὸ τελμάτων ὑδρεύονται αἱ μέλιτται Ζιι40.. 
α19. 126 084. Ζιη7. 580 529, ἰχωροειδής Ζιζ 8.561}22,.0 626 11. 
μυελοειδής Ζιγ8. 511 λῶ, χολώδης Ζιβ1δ. 506 »8, γαλα- ὑδρία. ἐπὶ θύραις. τὴν ὑδρίαν Ῥαβ. 1868 87, οὔ παροιμία 
κτυΐδης Ζιεδ. 5840}81, ψωθης Ζιζ10. 566 528, σύμφυτος, Ρὅ10 344. 
ἐπακτός ΖΥΥ 1. 150 48, ζωτική Ζκ11. 7 08 028. ὑγρότης ὕδρος. τϑίδσίαν ἰηΐος ὅσα τὴν μὲν τροφὴν ποιεῖται ὼ τὴν 
ΔΡΡΟΙΪαῖαν τὸ αἷμα, ὁ ἰχωῤρ, τὸ γάλα, τὰ καταμήνια αἱ διατριβὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, ὦ μέντοι δέχεται τὸ ὕδωρ ἀλλὰ τὸν 
Ζια4. 489 320. γθ. 515 28. 11. 618 "9. ζ8. 561 027. η11. 25 ἀέρα αὶ γεννᾷ ἔξω" τὰ ἄποδα" ἐπὶ τῷ ἥπατι ἔχωσι (τὴν 
5871}28,83., Ζμβ4. θ50}28. Ζγα!7. 121 "1ὅ. β4. 189 χολήν) αν10. 415 27. Ζια]. 481 "28. ̓ βι1. ὅ08 1. τὸν 
420. 6. 144 19. δ4. 11128. ιν, 458 528. ἡ ὑγρότης ἢ ὑπὸ ὕδρυ πληγέντα παραχρῆμα ὀσμὴν βαρυτάτην ἀπεργά- 
ἐν τοῖς ῳοῖς ΖΎΥΖΣ. 158 484. ἡὶ ἐνταῦθα παλίρροια τῆς ὑγρό- ζεσθαι “λέγει ᾿ Αρ' ὕδρος μεταβάλλεται εἰς ἔχιν ξηραινομέ- 
τητος Ζμγ1. 6108. αἱ θερμότεραι ἡμέραι ξγραίνυσαι τὰς γων τῶν λιμνῶν ἢ 827. 1682018., 828. 1582 588. (ὙάτοΒ 
ὑγρότητας πχς1]1. 941 486. --Ὄ 25 (εἴ ὑγρός 2). οἱ ὄφεις τὴ 50 ὙΒοιιδθ, παὐγὶχ αΖαθ 86 6]15. δβογρϑηΐθβ πιδρῃὶ ΑἸΌθγῖο. 
ὑγρότητι χρῶνται τῷ σώματος περιελιττόμενοι ἀλλήλοις βογρθηῦ ἀἶθδὰ Ο11 771. Οοϊαδον παύτίχ Καὶ 401. δ:. ΟΥ. 88 
Ζγαῖ. 118 380. (ἄρκτος) ἀναβαίνει ἐπὶ τὰ δένδρα διὰ τὴν 184,14. ἀρθῇ ποὴ ροϊεϑὺ ΚαΖι 7, 18. ΑΖΙ1 119,14. οΥ̓͂ 
ὑγρότητα τῷ σώματος Ζιθῦ. 894 5θ6, --- πιϑίδρῃ, ἀκολυθεῖ Οὰν Ἰεςφοηβ ἀ᾽ ἀπε Θοταρ ΙΝ 2,481. Μ810. Ε 15: ΟοΙυδον 
τῇ ἐλευθεριότητι τῷ ἤθως ὑγρότης αρϑ. 1250 082. νἱρογίπυβ μοάϊθ νερόφιδον ν6] οἴχενδρα ἔοτί ἴα ἔχιδνα νεῖξ 

ὑγρόφθαλμος, ΟΡΡ σκληρήφθαλμος Ζμβ2. θ648.518. οὗ. ν6] ἔχις ἴῃ Υ 828. 1582 088.) 
ἰχθύες ὑγρόφθαλμοι Ζμβ!ι8. 658 38, 9. Ὑδρῶῦσσα ἐκλήθη κἡὶ Τῆνος διὰ τὸ κατάρρυτον εἶναι ἢ 558. 

ὑδαρὴς οἶνος Γαδ. 822 382. ΖΙη12. 588 57. πγ8. 811 822, 1509 Ρ24. 
18. 878 024, 8ὅ. μελίκρατον ὑδαρές Μνδ. 1098 "80. περιτ- ὑδροφορεῖν. αἱ μέλιτται ὑδροφορῶσιν Ζιι40. 625 "19. 
τώματα ὑδαρὴ πκηϊ. 949338. καταμήνια ὁδαρέστερα Ζικ1. . ὑδρωπιᾶν. τὸ ὕδωρ ἐξεληλυθέναι τοῖς ὑδρωπιῶσιν Ζγεϑ. 
68417. ἰχῶρες ὑδαρεῖς Ζιηϑ. 686 588, ὄμμα ὑδαρὲς τῶν 7189"14. 
προβάτων Ζγε1. 119 382. οἱ καρποὶ πρόσφατοι ὄντες ὑδα- ΣῊΝ ἐὴ ἀΐδε ῥευματικός πγῦ. 811 "24. 
ρέστεροι πκ80. 926.81. --- πιοίαρῃ, φιλία ὑδαρής Πβ4ά. ὕδρωψ. 1. ἴᾳ ὕδερος. ἀπὸ ὕδρωπος πυρετῶν ὑχ ἁλί- 
1262 "1ὅ. μῦθος ὑδαρής ποῶθ. 1462 Ὁ. σκονται οἱ πλησιάζοντες πζϑ8. 881 528. --- 2. Ἰίᾳαοτ. δικηϊ!. 

ὑδαρώδης. ἐν ὑδαρώϑεσι σ, ] ὑδρυίδεσι) τόποις φτβθ.826}10. ὕδρωψ ἐξέρχεται Ζιηϑ. 587 26. 
ὑδάτιον. διαιρεῖσθαι εἰς ἐλάττω ὑδαάτια Τα2. 8311.528. ζῷα ες ὕδωρ. τὸ ὕδωρ ψυχρὸν αὶ ὑγρόν Γβϑ8. 8809. ὕδωρ ψυχρῦ 

ἀπαντῶντα πρὸς τὰ ὑδατια Ζιθ28. 606 021. τοῖς ποταμίοις μάλλον ἢ ἢ ὑγρὰ Γββ8. 33154. τὸ βαρύτατον καὶ ψυχρότατον 
ὑδατίοις (Υ1] ὕδασιν ΒΚ) Ζιζ!8. 568 34. γῇ ἢ ὕδωρ μαϑ8. 840 520. ὕδωρ πυρὶ ἐναντίον Ἶβε. 5385 56. 

ὑδατοειδής χϑ8. 198 080. ὐδὲ τὸ πὺρ »θερμαίνει τὸ ὕδωρ μᾶλλον, ὅσῳπερ ἂν ἤ ἢ πλέον, 
ὑδατοθρέμμονες ἰχθῦς (Επιρ 180) κθ. 899}28. Μβ4. ἀλλ᾽ ἔστιν ὅ ὅρος τῆς θερμότητος Ζγδ΄. 112.518. τὸ ὕδωρ 

1000 881. 0 θερμότερον ἐνίοτε τὴς φλογὸς γινόμενον ὁ κατακάει τὰ ξλα 
ὑδατωδης, ἀϊδὺ ὑγρός μκδ. 461 51, 466 "25. ὑγρότης ὑδα- πκὸϑ. 9836521. λ1. 954 316. --- ὕδωρ πλὴν γῆς πᾶσιν 

τώδης μὸ 8. 8851. Ζγεϑ8. 182 228 (ἄϊβι λιπαρα). Ζιη. ὑφίσταται Οδό. 812 320, 3ὅ. 4. 811 528. μα ὃ. 840 Ρ20. 
586 329 (ἀἴβι αἱματωδὴς). φύσις ὑγρὰ ̓  ὑδατώδης Ζγβϑ8. τὸ ὕδωρ ἐστὶ περὶ τὴν γῆν, ὁ δ᾽ ἀὴρ περὶ τὸ ὕδωρ οβι. 
181 "12. ἐκ τῶν πνευματικῶν ὑδατωθη, ἐκ δὲ τυύτων τὰ 281 282. τὰ φερόμενα ἐν τῷ δινυμένιῳ ὕδατι εἰς τὸ μέσον 

γεηρὰ συνίσταται μὸ 8. 880 "28. τὸ ἐνὸν ὑδατῶδες πνεῦμα 86 τελευτιῶντα φέρεται μχϑ85. 858 "ά, τὸ ἐν τοῖς κυαθοις ὕ ὕδωρ 
γίνεται Ζγβ2. 185156. ἡ ὠμότης ἢ πνευματικὴ ἢ ὑδα- κύκλῳ τῷ κυάθυ φερομένυ ὁ φέρεται κάτω Οβ18. 295.519. 
τὠδης μὸ 8. 380."29, 16, πύκνωσις ὑδατώδης μΎγ8. 8712 ἐν ὕδατι κυφότερον, ταλαντιαῖον ξύλον μολίβου, μναιαΐω οὐ 4. 
581. νέφος ὑϑατωδέστερον ΜΎΘ. 811 "6. ἄνεμος ὑδατωδης, 8114, τὸ ὕδωρ εἰς τὸ ἀγγεῖον πυρωθὲν σπᾶται, γὴ δ᾽ ὅ 
ΟΡΡ αἴθριος, ξηρίς μβ8. 858». 6. 8364 021., πα325. 862 Οδδ. 812 518,9. ἡ τὸ ὕδατος ἐπιφάνεια σφαιροειδής" ἀεὶ 
411. καξῖ. 9486. 50. 946 "4. ἀτμὸς ὑδατωώϑης πιβά4. 901 60 συρρεῖ τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλότερον Οβ4. 28101,6. --- μόνον 
42. τὰ ξύλα ὀσμωδη, ἢ τύτων τὰ ὑδατωδη ἧττον αιδ. τῶν ἁπλῶν εὐόριστον τὸ ὕδωρ Γβ8. 33551, 884 584. ὕδα- 
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τος φύσιν ἀκ ἐνδέχεται κεχωρισμένην εἶναι τὸ περὶ τὴν γῆν 
ἱδρυμένυ σώματος μαδ. 889 "9, ὕδατος εἰδὴ οἶνος ὅρον ὀρρὸς 
ὼ ὅλως ὅσα μηδεμίαν ἣ βρεχεῖαν ἔχει ὑπόστασιν μὲ ὅ. 
8382}183. εἰ πάντα τὰ τηκτὰ ὕδωρ Μὸά. 1016.510. 24. 

ὕλη 

ἐλθεῖν μ 4. 872 "24. ϑατος σημεῖον ΜΎΙ. 812 022. γ8. 
8717 ὯΝ, μετὰ τὰ ὕδατα πκχςθ1. 941 587, Ὁ, -- ἐ 
ὕδατος, τὸ τῶν ἐνύδρων γένος αν18. 411 529. τὸ ὕδωρ αὐτὸ 

μένον ἃ ἀμικτὸν ἐκ ἐθέλει τρέφειν αιδ. 445 821. ὕϑωρ ἥδιστα 

1028 329. ὅσα ὕϑατος μένον, ταῦτα πήγνυσι τὸ ψυχρόν 5. εἰς ἑαυτὰς λαμβανυσιν αἱ μέλιτται ΖΙθ11. 596.}17. ὕδωρ 
Ζμβ2. β849.380, 660}29. ὕδωρ μόνον θερμαινόμενον Κὶ πα- δέχεσθαι, ἀφίεσθαι Ζιδὸ 8. ΚΙ Ῥ16, 20. ζ12. 666 Ὁ21. θ2. 
χύνεται αι4. 441 827. μὸϑ. 880 484. ( παχύτης τὸ ὕδα- 589 12, 10, "14. -- πάντων τὰ σπέρματα τὴν φύτιν 

τος Ζμβιϑ8. 658 39.) κε ὕϑωρ ἐλαίῳ μιγνύμενον γίγνεται ὑγρὰν ἔχειν, τὸ ὁ᾽ ὕδωρ ἀρχὴν τὴς φύσεως εἶναι τοῖς ὑγροῖς 
παχὺ) ᾿ λευκόν Ζγβ2. 185 021. τὸ ̓ ὕδωρ ἄθλαστον, ἀπί- ΜΑ8. 988 527. ζωτικωτερον γῆς ὕδωρ ΖΥΎ11. 161 28. 
ἐστον, ἀνελκτον, ὦ μαλακόν, ψαϑυρόν μ29. 886418,}10, 10. -- ,μμέτρον τι ὕδατος" διανέμειν τὸ ὕλωρ τῷ διωκοντι, τῷ 
16. 4. 38. 418. αιά4. 441 525. λεπτότατον τῶν πάντων 

ὑγρῶν τὸ ὕδωρ, ἢὶ αὐτὸ τῷ ἐλαίν αι4. 441.328. τὸ ὕδωρ 
διαφανές, ἄχροον αι2. 488 "6. πκγϑ. 982 28, ἀθ ΘΟΪΟΓΘ 
δῆμαθ ΧΙ. 191."8. ὅ. 194 020. πκγ 328. 984.518. λη1. 3906 
ν24. -- τὸ ὕδωρ ὕλη ἀέρος, 
ἐκείνυ Φὸδ. 213 82. γίγνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος ἢ ἀὴρ ἐ 
ὕδατος διακριθέντος μα 8. 840 434, 10. Τβ6. 838.522. τὸ 
ἀναχθὲν ὕδωρ μβ2. 8δ0 426. ὕδωρ 5 θυμιατὸν ἀλλ᾽ ἀτμι- 
στὸν μὸϑ9. 8387 08. ἀτμὶς συνίσταται εἰς ὕδωρ μαϑ. 840 

586, "29, 841 54, εὐφυλακτότερον ἢ εὐπιλητότερον τὸ ὕδωρ 30 
τὸ ἀέρος αι2. 488 416. -- δάυλθ σϑηοσᾶ γαῖα. ὕδατος 
χυμοὶ ποθεν γίγνονται »μβ8. 859 "4 8η4. κρήνη τις ὕδατος 
ὀξέος μβ8. 859 "17. ὕδωρ, ὕϑατος διὰ τί διαφέρει Ζγὸδ2. 
101 828. μεταβάλλυσι τὰς χρόας τῶν τριχῶν κατὰ τὰς 

τῶν ὑδάτων μεταβολάς Ζιγ12. 519.510, 12. Ζγεθ. 18654. 
ὕδατα θηλυγόνα, ἀρρενογόνα Ζιζ 19. 818 588. τὸ μεταβαλ- 
λειν τὰ ὕδατα νοσῶδες παι8. 860 056. 14. .860 084. ὕδωρ 

λιμνάσαν μα14. 852 585. ὕδατα ῥυτά͵ στάσιμα μβι. 858 
18. σωματωδέστερον τὸ θαλάττιον ὕδωρ τὰ ποταμία 
πχΎ13. 938.512. ὑδάτων ἡ, ναμάτων πλῆθος οἰκεῖον Πη11. 
18804. ὕδωρ πότιμον, ὕδατα πότιμα μα 18. 851 418. 
β8. 381 522. Ζιβιά. 5805 "7. θ2. 292". τὸ πότιμον ἢ τὸ 
γλυκύτερον ὕδωρ Ζιθ18. 898 "8. ὕδατα γλυκέα Ζιζ18. 861 
Β17. ἂν θαλάττῃ, ὉΡΡ ἐν τοῖς γλυκέσιν ὕδασιν Ζιαδ. 490 
20. ὅσα περὶ τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ Ε θάλατταν πχΎ. ἁλμυρὰ 

ὕϑατα αιά. 4418. τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ ἐκ ἀπόρρυτον πκΎ20. 
938021. ὕδωρ ὁλυκὸν Ζιζ19. 514 38, δυσῶδες Ζιθ9. 598 
ῬΩ9, ἁλυκὰ ὸ μοχθηρὰ ὕδατα πγϑ. 812510. 19. 8745]. 
διὰ τί ἡ μὲν θαλαττα κάεται, τὸ δὲ ὕδωρ 5 πχγιῦ. 988. 
417. ὕδωρ καθαρόν, ἀκέραιον, ορρ θολερόν, ταράττειν (άνα- 
τρέπειν) τὸ ὕδωρ Ζιθ5. 692 48, ὅ, 6. 11. 598.}18. 24. 606 
410, 16. ὕδωρ γεωδη ἔχον ὑπόστασιν Ζιε19. 551 "29. τὰ 
βαρύσταθμα ὕϑατα φαῦλα Ηζ 9. 1148 δῶ, κυφότης τὰ 
ὕδατος ξ 258. 1525 012. τὰ ἀπὸ χιόνος ἊΣ κρυττάλλιν ὕδατα 

40 

φαῦλα, 206. 15151. τὰ ἀτέραμνα ὕδατα Ζγδ3. 161 45 
84. ὅσα περὶ τὸ θερμὲ ὕδατα πκὸ. ὕδωρ προθερμιανθὲν 
ψύχεται νμᾶλλον Γ 208. 151587. --- ὕδωρ ἴα ὑετός. τὸ 

ὕειος σπλήν Ζια11. 4968}21. 

φεύγοντι, τοῖς δικάζυσιν 428. 1548 "40, 43. -π- διδόναι 

γὴν ᾧ ὕδωρ Ρβ28. 1899 δι ἄριστον μὲν ὕδωρ (Ρικὰ ΟἹ 
1,1) Ρα7. 1864 328. ὅταν τὸ υϑωρ πνίγη, τί δεῖ ἐπιπίνειν 
Ηη8. 1146 486, οὔ παροιμία Ρδτο 521. 

ὁ δ᾽ ἀὴρ οἷον ἐνέργεια τις 16 ὕειν, ὕει ὁ Ζεὺς ἐχ᾿ ὅπως τὸν. σῖτον αὐξήση Φβ8. 198 Ἀ18. - 
ΠπΏρδτβ εἰ συννεφεῖ, εἰκὸς ὗσαι Ρβι9. 1398 "7. ὅταν ὕση 

Ζια!. 481 580. ὕσαντος τιδ. 1077, μβά. 860 Ὁ88. -- 
Ρᾶ85, τὸ ὑήμενον ὕδωρ μ518. 849 "4, 82. β8. 858 14, χὅ. 
194 22. πρόσφατόν ἐστι ἢ νέον δὼ τὸ ὑόμενον Γ301. 
1515 "24. -- τὰ λάχανα καίπερ ὑδρευόμενα ὅμως ἐπιῤί- 
δωσιν ὑόμενα πλέον Ζιθ19. 601 518. 

ὑεία κοιλία. θρίξ Ζιατ6. 490 
"27. Ὑ12. 519.324. [819.168218. ὕειον γάλα, ὕεια 
ὀστᾶ, κρέα Ζιζ20. 514}18. 84. 580 84. γὙ20. δ21015. 628. 
6051 (εἴ Βοβθ 1} ογὰ 213). 

ὕελος ὕδατος, τήκεται γὰρ θερμῷ μὸ10. 8389 58 ΟῚ] ὕαλος). 
διὰ τί διὸ τῆς ὑέλν διορῶται πιαδ8. 905 6. ὕελος τετρυ- 
πημένη͵ ΑὙΒΙ. 88 814. 

ὑέτιος ἄνεμος πκςΊ. 940 088. 56. 946 082. 19. 942 329. 
30 ὑετός, ἀοῇ κά. 84.481. ἀϊδὲ ψακαῦδες μαϑ9. 841512. αἰεὶ 

δρόσος μα11. 841}17. περὶ ὑετῷ μαι. ὑετῶν γένεσις 
ποία Ζμβ1. 658 "4-8. τῇ ἐν Αἰθιοπίᾳ ὑετῷ γένεσις ποία 
286. 1620 582. ὑετὸς πότε γίνεται ΜΎΙ. 87012. ὑετὸς 
πεπηγώς πκςθῦ. 941 829. 

86 υἱιδϑς. ὁ μὲν υἱὸς ἀκ ἐγένετο ὁ δ᾽ υἱιδὸς (ν 1 ὑγιδυς) ἔχων 
(στίγμα) ἐν τῷ αὐτιῷ τόπῳ Ζιηδ. 585 84. οὗ ϑΑ]πνα5 Ρ] 
οχ 38. 

υἱός. ὑκ ἄρχωσιν ἅμα πατὴρ ὺ υἱός Πεθ. 1808 "9,16. τῶν 

τελευτώντων διαδέχεσθαι τὺς υἱεῖς Πὸ6. 1298 580. τὸν 
γεννήσ αντὰ τρεῖς υἱὸς ἄφρυ ον εἶναι Π39. 1270 "8. ὁ υἱὸς 

ὥσπερ μέρος ἐστὶ τὸ πατρὸς ἡμαϑά. 1194 514. ὅμοιός τις 

υἱὸς τῷ πατρί Ζγα 18. 128 082. -- υἱϑ Βη1. 1149}11. 
υἱῷ, υἱόν Ηθ8. 1158"16. 10. 1168 "19. οἱ υἱοί Πβ8. 126] 
588. οἱ υἱεῖς Πγά. 1271 3518. υἱῶν Ηθ18. 1161 419. υἱέσιν 

ΗΘθ8. 115822. 12. 1160}29. Πεά. 1804 348. τὸς υἱες 
Πβϑ9. 1270 08. τεὺς υἱεῖς Πὸ 6. 1298 280. Η912. 116034. 
ΧΙ10. 1181 86. 

ὑόμενον ὕδωρ μα18. 849083. χῦ. 194 28. ὕδωρ ὄμβριν ὑλαγμός. δηλῶσιν οἱ κύνες τῷ ὑλαγμῷ ὅτι ἐνυπνιαζυσιν 
Ζιζ ι5. 669}16, ὅ7039. ὕδατα ὄμβρια Πη11. 1380}6. Ζιδιο. 686}80. 
πρόσφατόν ἐστι ᾿ νέον ὕδωρ τὸ ὑσμενον 207. 1515 024. δο ὑλακτεῖν. τὸν κύνα ὑλακτῶντα ἢ; ἤχον μέγαν ποιεῖν θ99. 8888. 

οὐΐϊαπι ὕδωρ Ρθσ 86, πῃ δαάιίο αἀϊοοίῖνο, ὑετὸν βιηϊβοδί, ὑλακτικὸς ὁ κύων φ2. ΒΟ 419. 
ὕδατα ἢ χειμῶνες αβ4. 8361.312. προγιγνώσκειν χειμῶνα ὕλη. βοηδβὰ νυϊραίο, ἂν ἦ τι τοιῶτον ἐκβεβχημένον, οἷον ὕλη, 
ἢ ὕδωμ Ζιι40. 621011. ὕδωρ ὦ χιὼν ἢ χάλαζα μα11. 
841}18. ὕδωρ (ὕδατα) νότιον, βόρειον, ἱμετοπωρινόν “μβϑ. 
808 8328. Ζιε29. δ56510. θ10.596 327. 19.601}28, ὕδατα δδ 

μέτρια, λαβραί, λαβρότερα, ἀθροώτερα, ῥαγδαῖα μβ4. 860 
δ10. α12. 84810, 849 85. πκΞ 806. 944 019. καταβαίνει, 

κάτεισιν ὕδωρ μβα. 861316. 2. 865 326. α18. 849 582, 
8ὅ0310. ὕδωρ πολὺ ἐξ ἐρανῶ γίγνεται Ζιζ1δ. 569 1ὅ. 
ὕδωρ (ὕδατα) γίγνεται μβ4. 860 58,29. Ζιθ28. 606 026. 60 
ὕδωρ ἐπιγίγνεται Ζιζ 19. 518 }18., πα19. 861 "6. εἰς ὕδωρ 

κλήματα ἢ λίθοι Ζιε 18. ὅ50 58. νέμεσθαι τὴν ,φνυοεμένην 
ὕλην Ζιθ2. 591}12, ὅταν αἱ μέλιτται ἐρυσιβωὸη ᾿ἐργί- 
ζωνται ὕλην Ζιι40. 626 024. θ21. 606 18. κατοικῶσιν ἐν 
τοῖς ὄρεσι ὼ τῇ ὕλη Ζι11. 615515. 82. 618 ΡΖ1, 38. Ορ- 
νεα) ἐπηλυγαζόμενα ὕλην Ζιζ 1. 689 52, ὕλη φλοιωδὴς κ 
ἀραχνώδης. Ζιε28. δ84 Ρ28. τῆς περὶ ξύλα ὕλης Πηδ. 1821 
48, τοῖς τῆς ὕλης κλάδοις ἀπέκρυψεν (Αἰ άλαι) Ργϑβ. 1406 

1428, ὅ τι ἂν ὑπὸ ῥεύματος ληφθὴ ᾧ μὴ προσπέσῃ πρὸς 
ὕλην Ζιζτ4. 569 48. 



ὕλη 

ὕλη ἰδπιαυδπι αγίϊ8 νοοδὈυϊυι δὰ δἰρηϊβοδηάδμι ταδίθ- 
τίη (οὗ Εηροὶ, ΒᾺ Μὺυβ 1. 391-418. 2 ΟΥρ ΠΠ 402. ΒΖ 
δὰ Μηά4. 8) ῥυγίωμβ Αγ νἱἀθίαῦ ἀβῦγραββθ. 1. οτίρο πο- 
εἰοπῖβ. ὕλην 6888 ροποπάδιη δὰ δχρ)οαπάδαι τπυςϑίοῃ 6 πὶ 
ἀοοσείυτ Φαθ-10. ΜλΙ. 1069 "2-2. 1069 }84. οὔ δ4.211 δ 
588. Μζϑ8. 1088 518. ἰθδαιο ὕλη ἴδ ἰδία ραῦθῦ ἀὐδτα 
πιυϊαιῖο, ἐν παντὶ τῷ γενομένῳ ὕλη ἔνεστιν ΜζΊ. 1082 420. 
8.1038 519. 9. 1084 512, ηὅ. 1044 Ῥ21. λ2. 1070 524. 

Γα!ϊ. 81427, διὰ τὴν ὕλην ἀεὶ φθορὰ ὼὰ γένεσις ἀχ ὑπος- 
λείπει Γαδ. 8189, ὅσα ἄνευ τὰ μεταβάλλειν ἔ ἔστιν ἣ μύ, 1 
ἐκ ἔστι τύτων ὕλη Μηδ. 1044 "29. αἔζιο. 1085526 (ἰμάθ 
Θχρ!ἰοδίασ ἀθενὸς γὰρ ἄνευ κινήσεως ὁ λόγος αὐτῶν. ἀλλ' 
ἀεὶ ἔχει ὕλην ΜΕΙ. 1026 48), οἱ ὕλη χυϊάοπι κυρίως τὸ 
ὑποκείμενον γενέσεως ὸ φθορᾶς δεκτικόν, τρόπον ὁέ τινα ὦ 
ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς Γαά. 8202. ο1. 3514 27. Μλ2. ι 
1070 424. Ααὐαὰθ ὑπόκειται ἡ ὕλη χναϊδίϊοαϊ, δια υϑηι μία, 

ἡ αὐτὴ τῶν ἐναντίων (τοῖς ἐναντίοις) Φόϑ. 2117 522. ΓαῚ. 
814}27. 7. 824 "6 (ῇβι. 829 580). Οβ8. 286 525. Μι4. 
1055 380 (απάο δὲ αὐ ἡ ὕλη μέσον 6888 ἀϊοαίαν Γβ5. 832 
18), ἴρβ8 Υ̓6ῖῸ ὕλη ἡ μία ὑθενὶ ἐ ἐναντίον ΜλΙ1Ο. 1018584, 30 
οὐ {Ἀ]] απ αυἱ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ὕλην ποιᾶσιν Μν1. 
1081 υ5 (ᾳυοᾶ Ἰορίταν μκϑ8. 465 080 εὐθὺς ἡ ὕλη τὸ ἐναν- 
τίον ἔχει Θχρ!Ἰοδπάσπι υἱἀθύαν 0886. 6Χ 811 ἀδυνατον τιῦ 
ὕλην ἔχοντι μὴ ὑπάρχειν ὼς τὸ ἐνατίον). 
2: ἀοβπηϊοῖο ποιϊοηΐϑ. ἣ καθ᾽ αὑτὴν μήτε τὶ μήτε ποσὸν 6 

μήτε ἄλλο μηθὲν λέγεται οἷς ὥρισται τὸ ὃν Μζϑ. 1029 
320. ὃ καθ᾽ αὑτὸ πχ ἔστι τόδε τι ΨΒΙ. 412 21. ἣ μὴ τόδε 
τι ὅσα ἐνεργείᾳ δυνάμει ἐστὶ τόδε τι Μη1. 1042 427 (τέδε 
τι ὅσα τι φαίνεσθαι Μλϑ8. 1070 39 ΒΖ), ἰΐδαιπα ἀποφάσει 
δηλᾶται Μιδ..1058 528. οἵ η8.1043 Ρ18, οδὺ οηΐπι ὕλη τὸ 80 
ἀόριστον ᾧδ.. 209 "9. Μγά. 1001 528. ζιι. 1087."27. θ1. 
1049 "1. Μ10. 1087416. ἐκ ἀκριβοὶ ἡ φύσις διὰ τὴν τῆς 
ὕλης ἀοριστίαν Ζγδιο. 118 86 (φαοοῦπι σοηίθγθηάαμῃ οϑῦ, 
φυοᾶ τὸ ἄπειρον ἀϊοϊναν αἴτιον ιὡς ὕλη οἱ τῆς τῷ μεγέθης 

τελειότητος ὕλη Φγθ. 201522. 1. 207 588. Πλάτων τὴν 88 
ὕλην ὰ τὴν χυύραν ταὐτό φησιν Φὸ2. 209 ὅτ. ασί τινες 
εἶναι τὸ κενὸν τὴν τῷ συΐματος ὕλην. οἵπερ ὺ τὸ κενόν, 
καλιὺς Φὸ7. 214518, 15), τὸ ἄμορφον. τὸ ἀειδὲς Φαῖ. 

191510. Ογ8. 806 Β11 (πάδ ργὸ ἡ ὕλη ἡ ἀριθμητή Φαῖ. 
190}20 οἱ ΒΖ ἡ ἀρυθμιστος Αγ δὲ1 51. οἵ Φηδ. 245 59). 0 
ἰίδαχθ, υΐα πηΐοθ τὸ εἶδος Θοβποβοϊζαν, ἡ ὕλη ἄγνωστος 

καθ᾽ αὐτήν ΜζΊ10. 1036 8 ΒΖ. ΦγΘ. 2071 326, ἐπιστητὴ 
κατ᾽ ἀναλογίαν Φα 7. 191310. ἀναίσθητος Γβδ. 382 8585 
(αἰϊαὰ εθὲ αἰσθητὴ ὕλη, ορρ ἡ τῇΈ εἴδους ὕλη Μὸϑ4. 
1028 Ρ"2). 45 

8. ΒΥ̓́ΠΟΙΥΤΩΒ. ὕλη Ἰάθπι οβὺ 80 δύναμις. τὴς ὕλης φύσις 
τοιαύτη ὥστ᾽ ἐνδέχεσθαι κ εἶναι αὶ μή ΜζΙ5. 1039 }29. 
δυνατὸν ὦ εἶναι ᾧὶ μὴ εἶναι ἕκαστον, τῶτο ὁ᾽ ἐστὶν ἐν 
ἑκάστῳ ὕλη Μζι. 1083 522. Ο0α12. 288 ΒΑ. ὡς ὕλη τοῖς 
γενητοῖς ἐστὶν αἴτιον τὸ δυνατὸν εἶναι ὼ μή 189. 8885 482. 50 
ἡ ὕλη δύναμις ψβι. 412 359. 2. 414.316. ἡ ὕλη τὸ δυνάμει 
ἕκαστον Νίν4. 1092 38. θ8. 1050 515. ν]. 1088 "1, Ψγδ. 
480 810. ν ῥγδοϑίθγθϑ ΦΥ9. 211 522,28, 38. μαϑ8.840"1ὅ. 

Μη 4. 1007 ῬΩ8. ὅ. 1009 388. η1. 1042 827. 2. 1042 9, 

1048.516. 6. 1048 538. 18. θ68. 1050 27. κῷ. 1060 891. δδ 

λ2. 1069 514. 4. 1010 512. 5. 1071 810. Μ10.1081516. 

-- καὶ ὕλη ἐστὶ τὸ δεκτικόν Γα4. 8320 89. 10. 328 "] τ. ψβ2. 
414 810. Μι4. 1058 ὅ80. βῖνϑ ῬΙαἰοηΐοο νοσϑθυϊο τὸ παν- 
δεχές ΟὙγ8. 806 "19. ἡ ὕλη ἥ ἢ ὕλη παθητικόν Γατ. 824}18. 
μὸϊ1ο0. 388 .321. 11. 889 480. τῆς ὕλης τὸ πάσχειν ὼ κι- 60 
νεῖσθαι ΤΙβ9. 385 }80. μα2. 889 529. --- ἡ ὕλη τὸ πρῶτον 

νυ. 

ὕλη . 18ῦ 

ὑποκείμενον ἑκάστῳ. τὸ ὑποκείμενον ἔσχατον, τὸ ὑποκεί- 
μένον ῷαϑ. 192.381. Μ18. 1022 318. 8. 1017 "24. Πα. 
125658. ν ργδϑίθσεδ Ογϑ. 806}17. Γα 4. 8202. μα. 
83839.529. ΨβΙ. 412.519. 2. 414214. ΜΑΞ8. 988 829. ζ11. 
1081}4. 12. 1042 09, λ8. 1070511. δ6ἀ ᾿δἰΐα8 ραΐδὶ ποίϊο 
τὸ ὑποκχειμένυ αυλπὶ τῆς ὕλης Μζ18. 1088 "6. η4. 1044 

Ρ9. θ1. 1049 286. ἡ ὑποκειμένη ὕλη Φβι. 198."29. Ζμαι. 
θ4058. βι. 6468. --- ἡ ὕλη ὡς τὸ ἐξό ὃ αἴτιόν ἐστι 
Φβ 3. 195 517,19. Μϑ2. 1018 Ρ18.21. Πα. 1256 38 
(βοα ΠΟΙ ὥσπερ ἐξ ἀγγείς ΟὙΤ. 805 56), οἱ αυϊάθται 
ἐξ ὃ. ἐνυπάρχοντος Φα9. 193.ν81. β8. 194}24. Ζγα17. 
1244. ΜΑ5.986}6. β8. 998518. η3. 1043 521 (βθὰ 
Ἰδιϊα9. ἀυδπη ὕλη. Ῥϑιοὺ τὸ ἐξ ὃ Μὸ24. 1028 527. ζ8. 
1033 328), νοὶ εἰς ὃ διαιρεῖται ἐνυπαάοχον ΜζΊ171. 1041 582, 
οἵ ἄλλο ἐν ἄλλῳ ΜζΙ11. 1087 ΒΩ; ἰξδαμθ ὕλη τὸ περιεχό- 
μένον Ο 4. 819 315, μέρος, μόριον Φγθ. 201.528. Μζιο. 
1086 321. μ8. 1084 520. --- ὕλη τὸ ἐξ ἀνάγκης, ἐν ὕλη 
τὸ ἀναγκαῖον Ζμαϊι. 642 517, ς0]]"2. Φβ9. 200 514. Αδ τ΄. 
94.322, οὔ ἀνάγκη Ρ 42 518. 

4. ορροβῖξα, ὕλη ὑη8 αϑὺ εχ αυδίυου Βα τητη 8 ΤΟΣΌΣα 

σϑυβὶ8. 31:08 Ρυϊποίριϊ8 (εἴ ἀρχή Ρ112}40, αἰτία Ρ22Ρ29, 
582), ἡ ἐν ὕλης εἴδει τιθεμένη, λεγομένη αἰτία ΜΑ 8. 988 
Ρ7 ΒΖ, 984 317. 4. 985 382, ὅ. 9877. Γα 8. 818 89. μα2. 

389.329, 86 8018 ,Ῥδτ 88 ποῃ βυΐβοῖς δὰ Θχρ! !οαπάδτι Το σῦσα 
παίαγϑπι (ὁ γὰρ ἡ γε ὕλη κινήσει αὐτὴ ἑαυτήν, ἀλλὰ τε- 
κτονική ΜλΟ. 1071 580. οὐ ἀδθ δηθιυϊββιπιὶβ ΡὨ]ΟΒΟΡΐ8, 
ᾳυὶϊ μίαν τινὰ φύσιν ὡς ὕλην τιθέασι οὐ ΜΑΒ. 988 "28. 8. 
988 "7,984 517. οἱ ἀρχαῖοι φυσιολόγοι ὄχ δώρων πλείως 
ὅσίας, ἀλλὰ μόνον τὴν τὴς ὕλης ὼ τὴν τῆς κινήσεως Ἂ 

ταύτας ἀδιορίστως Ζγεϊ.1 18 89), χϑιίσυαδθ ὕγθϑ σαῦβδθ 

παοπίαπι πολλάκις ἔρχονται εἰς ἕν Φβι. 198 "24, ορροβίξαχηῃ 
τὴ ὕλη Ῥγβθεῖραθ εδὲ τὸ εἶδος, ἡ μορφή, τὸ τί ἐστιν, ὁ 
λογος: δεήσει γὰρ διαιρετὸν εἶ εἶναι ἀεὶ τὸ γιγνόμενον ᾧ εἶναι 
τὸ μὲν τόδε, λέγω δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ὕλην τὸ δ᾽ εἶδος Μζ8. 
1038 Ρ18. εἰ γίγνεται «.. ἀεὶ δεῖ προὔπάρχειν τὴν ὕλην αὶ Ὶ 
τὸ εἶδος Μζϑ. 1034012. καὶ ὕλη ἐστὶ δυνάμει, ὅτι ἔλθοι ἂν 
εἰς τὸ εἶδος Μθ8. 1050 215. ν ῥταθίογοα Φβι. 198 529. 8. 
199531. Οὐ4. 812515. Γα7. 8324 018. 10. 828 511. β9. 

88580. μὸ12. 890}18. Ψα1. 408 01. β1. 41259. 2.414 
410, 14,16. Ζμαδ. 645 382, 838. β1. 0θ646585. Μὸϑ. 1017 
ν94. 2δ. 1028 Ρ22., ζ10. 108552. 11. 1086 6, 10317510. 
17. 1041 8. η2. 1048 518,21, 27. 6. 1045 328,18. ι8. 

1054 "88. λ4. 1010 Β12. 5. 1071 810. μ8. 1084 "20. τὸ 

κατὰ τὴν ὕλην, τὲν λόγον, τὸ εἶδος εἴς, ἡ κατὰ τὴν ὕλην, 
τὸν λόγον ὁσία Γαῶ. 817 524. Ζμαι. 640 529. ΜΑδ. 986 
Ὀ20. 6. 988"10. μ8. 1084 }9. τὸ εἶδος ὼ τὸ παραδειγμα 
Φβ8. 194}24. τὸ περιέχον ἊἋ τὸ πέρας Οβι8, 298 Ρ15. 
δ4. 812. 8418. ἡ τέχνη λόγος τὸ ἔργ ἄνευ τῆς ὕλης ἐστίν 

Ζμαϊ. 640 8582. πᾶσα [ ἐργασία ὴ ἡ κίνησις ἡ ἐσχάτη 

πρὸς τῇ ὕλης οἷον ἡ οἰκοδόμησις ἐν τοῖς οἰκοδομυ μένοις 

Ζγα 22. 1801. ρροβῖϊα τῷ εἴδει οὐ ἴρβα στέρησις ἐδ, 
εοα ἀϊδιϊηοῖα δῸ ὕλῃ: ὕλην ὸ στέρησιν ἕτερόν φαμεν εἶναι 
Φαϑ. 192 48, δ, 6. ἀρχαί εἰσι τρεῖς, τὸ εἶδος ὼ ἡ στέρησις 
ὼ ἡ ἡ ὕλη Μλά. 1070519. 2.1069 ν84. οὔ ζ8. 1083 25. 

-- φυοπίδιι ἡ ὕλη ἰάθαι οϑῇ δ δύναμις, Ραγαῦ 86 τὸ 

εἶδος ορΡομῖτυ τῇ ὕλῃ ἡ ἐνέργειαι, ὴ ἐντελέχεια: διχῶς 
ὑπόκειται. ἢ τόδε τι ἂν... ἣ υἰς ἡ ὕλη τὴ ἐντελεχείᾳ 
ΜζΙ18. 1088 56. νΥὶ ργδϑίογθα ΨβΙ1. 412 39. 2. 414510.,16. 
Μγά. 1001}28. ὅ. 1009 3838.η1. 10425271. 2.104856, 18, 

21, 21. 6. 1045.528, 84,018. θ8. 1050 527. λδ. ἸΟΤ1 810, 
Μμ1.1016 "9. 8.10718380. 10. 1087510. ὕλη, ορρ τὸ ἔργον 

σεεεα 



Ἴ86 ὕλη 

Πα8. 1258.58. --- υδὶ τῷ ὕλη ορροπίϊυν ἡ ὑσία, νοὶ ἀ6- 
βηΐμις ἀϊδίϊποιο, ἡὶ κατα τὸν ̓ λόγον ὅσια Μμ8. 1084 "9, 
γ6] ἰμὐϑ! ]Πριίαν Φατ. 191511. ΟβΙι8. 298915. Ζμαϊ.041 

426. Μβ8. 998}18. ζ11. 1087 327. 17.1041 58. νδ. 1092 
"18. τῷ μὲν χρόνῳ προτέραν τὴν ὕλην ἀναγκαῖον εἶναι ὸ δ 
τὴν γένεσιν, τῷ λόγῳ ὁὲ τὴν ὠσίαν κα τὴν ἑκάστυ μορφυν 
Ζμβι. 646 86. ρατίτον τὴ ὕλη ορΡ ἀρχή. φύσις ψγό. 
480 319. μβϑβ. 868 .438. Μλϑ. ἼΟΤ0 49. ἀρχὴ ἡ φύσις 
μᾶλλον τῆς ὕλης ἤμαϊ. 643 317. -- παβος αὐδηιηυσδηι 
Ρτοργῖθ κατηγορεῖται τῆς ὅσίας, εἴ Μζ 18. 10886. θ1. τὸ 
1049 1, ἰδιηθη οὐϊδπὶ τὴ ὕλῃ βἰτ ον δα τὸ εἶδος ΟΡΡ 
παθη, ἕξεις, ὁὀιαθέσεις Γα1. 81411. 1. 824 18. αν] 4. 4717 
δ17, 4181. ΜΑδ. 980 "17. λ8. 1070 .39. οἵ παθος Ρ 550 
4ρ0- "42. ὁτὲ μὲν ὑπάρχειν τὴν παθητικὴν ὕλην ὁτὲ ὁὲ μὴ 
τοιαύτην ἢ τοιαύτην Ζκ1]1. 704 81. --- ὁχ πηρίογίδ οὖ ἔοτπι 16 

ςοπβίδς τὸ συνειλημμένον τὴ ὕλη, συνειλημμένον τὸ εἶδος 
ὼ ἡ ὕλη Μζ11. 1087 4. 10. 1085526, ἡ συύνολος ὅσια 
ΜζΙ11. 1037 480, ἡ μετὰ τῆς ὕλης ὑσία Μη8. 1044411. 
κι. 1064.328, τὸ ἐκ τύτων, τὸ ὅλον τὸ ἐκ τύτων ψβι. 
412.29. Μζιο. 1088 "2. μ8. 1084}11. ἡ ἐν τῇ ὕλη μορφή, 30 
τὰ ἐν τὴ ὕλη τὸ εἶδος (τὴν μορφὴν) ἔ ἔχοντα Οαϑ. 318 524. 

Γαδ. 321 221. 1. 834 "4. τὸ εἶδος ἐν τὴ ὅλη Ζμαϑ. 648 
8424, ἐξ δ ὡς ὕλης γίνεται ἔνια λέγεται: ὅ ὅταν γένηται, ΠΣ 

ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ἐκείνινον ΜζΊ. 1088 36. λέγομεν παρωνυμια- 
ζοντες χαλκῶν Φη8. 240 59. ὁμιυνύμως τῷ πάθει προσαγο- 525 
ρεύειν τὴν ὕλην Φη8. 24651,22. 

ὅδ. ἰπῦον ὕλην οἱ ὑσίαν ηαυδ6 ἰαξογοθάδι τϑίῖο. γίγνεται 

ὅτε ἡ ὕλη ὅτε τὸ εἶδος, λέγω δὲ τὰ ἔσχατα Μλ8. 1069 
085: ἀφθαρτον ἢ ἀγένητον ἀναγκη τὴν ὕλην εἶναι Φαγ. 
193 .428. Μβ4. 99912. -- καὶ ὕλη Ἢ χωρίζεται ω χω- 80 
ριστή, ἀχυίριστος) τῶν πραγμάτων νεὶ τῶν ἐναντιώσεων 
δ. 209 028. 4. 211}860. 7. 214 815. 9.217324. Ταῦ. 

8201. β1. 8299, 34,80. 5. 882.285. ΜζΊΟ. 1085 38. 
11. 1080 }28. 12. 103886. ὑκ ἔστι τοιῆτον σῶμα. αἰσθητὸν 

παρὰ τὰ στοιχεῖα καλέμενα Φγδ5. 204 "82 ( τὸ εἴδος αὶ δ 

χωρίζεται τὸ πράγματος Φὸ. 209 028. τὰ πάθη τῆς 
ψυχὸὺς ἀχυίριστα τῆς φυσικῆς ὕλης ψα!. 408 018. τὰ παθη 
τῆς ὕλης τὰ μὰ χωριστά ψαι. 403 "10). - ὕλη οἱ εἶδος 
βυδρίθ πϑύατα ἴῃ απἰξαίοπι οοδαηῖ. 9 δεῖ ζητεῖν εἰ ἵν ἡ 
ψυχὴ ὦ τὸ σῶμα ... ἐδ᾽ ὅλως τὴν ἑκαστυ ὕλην ὼ τὸ ἕ 4“ 
ὕλη Ψβι. 412 }8. α8. 410}11. εἰ τὸ αὐτὸ ἡ ὕλη ὰ ἡ 
ἐντελέχεια Φὸ 5. 218 46. ἡ ἐσχάτη ὕλη ἢ ἡ μορφὴ ταὐτό 
Μηθ6. 1045}18. --- τὴν ὕλην 6586 ὁσίαν ἀδπιοπβίγαιατ Μη1. 
1042 .382-Ὁ6. οὗ δὃ8. 1017124, ζ 8. 1029 510-80 ΒΖ. 10. 
1035 32. η1. 1042 382. 2. 1042 9,4. 1044 "15.. 81. 1049 46 

486. μ2. 1071586. ἡ ἡ ὕλη πρότερον τὴς ὑσίας κατὰ δύ- 
να μιν ΜΟ11, 1019..9. οἵ Ζμβι. 646 "8ὅ. βορὰ τὸ εἶδος 
τῆς ὕλης πρότερον ὶ μᾶλλον ὄν, τιμιώτερον, κυριοίτερον τὴς 
ὑλικὴς φύσεως Μζϑ. 1029"0,29. Οβι18. 298}16. Ζμα!. 
640529. βι. 646 85. ἡ μορφὴ τέλος Φβ 8. 199.581:; 50 
Ῥτορίθγθδ ἀϊοϊίαῦ ἡ ὕλη ἬΣ πως Φᾧαϑ. 192 86, οἵ ὑσία 

ἌΡΡοπῖϊαν ὕλη (εἴ Βαρτα 4). -- ΡῈ Ὁ ὕλην δι, αἱ βἰπῇ τὰ 
καθ᾽ ἕκαστον, πλείω τὸν ἀριθ ὅν, ἀδιάφορα τὸ εἶδος. ὅσων 
ἡ ἐσία ἐν ὅλη ἐστίν. πλείω ἄπειρα ὄντα τὸ ὁμοειδὴ Οα9. 
218.519. ὅσα ἀριθμιὴ πολλα,, ὕλην ἔχει ΜλΒ. 1014 384. καὶ 85 
ποιεῖ διαφορὰν ἡ ὕλη Μι9. 1058}6. οἵ 8. 1054 385. ζ.8. 

1084 “ἶς 10. 1085080. 158. 1039 29. Οαϑ. 2189. ἡ δια- 

φορὰ τὸ εἶδος ἐν τὴ ὕλη Ζμαϑ. 848 824. --- ἡ ὕλη αἰτία 
ἡ ἐνδεχομένη παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολι) ἄλλως τὸ συμβε- 
δι τός Με. 1021 418. οὔ ἡ ὕλη αἰτία τῷ εἶναι ᾿ μήθ 

Οα12. 288 "δ. 

ὕλη 

6. ὕλης ΘΠΘΓΆ ,ἀἰδιίπρασπίαν. ἐν ἁπάση τὴ φύτει. ἐστί 
τι τὸ μὲν ὕλη. ἑκάστῳ γένει Ψγ 5. 480 510. ἄλλα ἄλλων 
αἴτια ὦ στοιχεῖα. τῷ καθόλυ δὲ λόγῳ (τῷ ἀναλ:γον) ταὐτά, 
εἶδος στέρησις ὕλη Μλ4. 1070 17. δ. 1071 84,29. ἡ ἐνέρ- 
γεια ἄλλη ἄλλης ὕλης καὶ Ὁ ὁ λόγος Μη. 1048 518. τῶν πρός 
τι ἡ ὕλη" ἄλλῳ γὰρ εἴδει ἄλλη ὕλη Φβ2. 194 "9. οὔ πχ13. 
924 47. -- αὐδὸ αἸλογία8 ὕλης ἔοτιηβ οδῦ, οδάθιη δἰδογίαβ 
Ροϊεβῦ ἔογπιδθ ὕλη 6686 Οὁ 4. 812 17. 5.813 020. ἱπὰο ἡ 
πρωτη ὕλη ΡΡοηϊϊαγ τῇ ἐσχάτη ὕλη. ὃ μηκέτι κατ᾽ ἄλλο 
λέγεται ἐκείνινον. τῶτο πρυΐϊτη ὑλή ΜθΙ. 1049 "26 (βοὰ Αο- 
τἴαπι ἡ πρώτη ὕλη λέγεται διχῶς, ἢ ἣ ἡ πρὸς αὐτὸ πρωΐτη ἢ 
ἡ ὅλως πρώτη Μὸ 4. 1015 57, πρωτὴ ὕλη ἀϊεϊζατ οἰΐατ δὰ, 
αυλ6 τοὶ ἀδβηϊίζαθ ῥτοχίπηδ δῦ Μηά. 1044 416, 28 ἢς 
Βοῖπρὶ. δά. 1014 582, ΦβΙῚ. 198.529). ἡ ἐσχάτη ὕλη κ 
ὴ μερφὴ ταὐτό Μηδ. 1045}18 (564 Μλ8. 10698 ἡ 
ἐσχάτη ὕλη 14 ἡ πρώτη), 5γΥπ τελευταία Μλϑ8. 1070 231. 
Βγη οἰκεία, ἴδιος ὕλη Ψβ:. 414426, μὸ2. 8719 Ρ20, Μηΐ. 
1044}2. πῶς τῷ αὐτῷ πλείας ὗλαι Μη4. 1044 320. -- 
ΚΝ 6Χ Ρῥγΐπια πιδίεσια ἀθβηϊία βαηῦ σαλῖθοῦ στοιχεῖα. εἰ 

ἴρβα ἀϊουπίαν τέτταρες ὅλαι Οδο. 812 480. (βέλτιον ἵ ἴσως 

ἐκ τῶν δυνάμεων λέγειν" ὑγρὸν γὰρ ὼ ἕγρ ὃν ὦ θερωὸν καὶ 
ψυχρὸν ὕλη τῶν συνθέτων σωμάτων ἐστίν Ζμβι. 646411.) 
ἴῃ, 118 ἀεὶ τὸ ἀνώτερον πρὲς τὸ ὑφ᾽ αὐτὸ ὡς εἴδος πρὸς 
ὕλην Οὐ. 310}15, 838. 4. 312 816, 17. Φὸ Ὁ. 2181. Γα8. 
818}82. β8. 385.»13. μα8. 8409"15. δ10. 888 421. 1]. 
889."80 (οἴ καὶ ὕλη ἧ τὸ ϑερμὸν τρέφεται πγὅ. 8715. 
καικίας ἄχει πολλὴν ὕλην ὼ, ἀτμίδα ἥν προωθεῖ μβθ. 864 
ΡΩ8). ὁ ἰὴ κὶ τὸ ὕδωρ ὕλη τῶν σωμάτων Ζμα!. θ40 
ν16. ὕλη τῶν μερῶν τῶν ὁμοιομεριῶν Ζ2μβ2. β41 32, ὕλη 
τοῖς ζῴοις τὼ μέρη, παντὶ μὲν τῷ ὅλῳ τὰ ἀνο 5μοιομερὴ, 
τοῖς ὁ᾽ ἀνομοιομερέσι τὰ ὁμοιομερῆ, τύτοις δὲ τὰ καλύμενα 
στοιχεῖα τῶν σωμάτων Ζγαϊ. 115 49. τὸ ἄρρεν Ἂ τὸ θῆλυ 
τῇ ζν οἰκεῖα μὲν παθη, ἀλλ᾽ ἰὶ κατα τὴν ὑσίαν, ἀλλ᾽ ἐν 
τὴ ὕλη ᾧ τῷ σώματι Μιϑ. 1058 028 (μαπιάπαπι τὸ ἄρρεν 
ὼ θὴλν διαφέρει κατὰ τὸν λόγον Ζγα3. Τ10.518. οἵ ψβε. 
415δ526). τὸ θὴλ» ὕλη. παρέχει ὕλην Ζγαῷ. 116 57. 20. 
1329511, 82. 1. 1828. 4. 1838 26, Ὑ]. 1504. 24.113 
42, ΜΑ6. 988 "5. ὃ 28. 1024 "88 Βς: (ἀλλὰ τῦτ᾽ ἔστιν ἡ 
ὕλη, ὥσπερ ἂν εἰ θῆλυ ἄρρενος ὼ αἰσχρὸν καλδ' πλὴν ὁ 
καθ᾽ αὐτὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. Φαϑ. 192 522). 
ἡ αὐτὴ ὕλη ἡ τρέφυσα ὸ ἐξ ἧς συνιστὰ τὴν γένεσιν ἡ 
φύσις: ἔττι ὁὲ τῶτο ἡ αἱματικὴ ὑγρότης τοῖς ἐναίμοις 
Ζγὸδ8. 1115. οΓ γ2. 152 019, (ἄνθρωπος ἄνθρυιπον ὁ φυ- 
τὸν γεννᾷ φυτὸν ἐκ τῆς περὶ ἕκαστον ὑποκειμένης ὕλης 
Ζμβι. θ40 886. γίγνεσθαι ἐκ συνὸυασμᾷ, ὯΡΡ ἐκ σηπο- 
μένης τῆς ὕλης Ζγαι. 118 5). αἱ τροφαὶ μάλιστα διαφέ- 
ρυσι κατὰ τὴν ὕλην ἐξ ἧς συνεστήκασι (τὰ ζῷα) Ζ2ώι. 889 
"6. εἴ ἢ. 590 "9. ἡ τροφὴ ὕλη, τὸ ὁ᾽ αἶμα ἡ ἐσχάτη τροφή" 
τὸ αἷμα παντὸς ὕλη ΖμβΆ. 651 514. γ. 668 221. αἷμα- 
τικὴ ὕλη Ζμγά. 665 "6, 8. (τέρατα γίγνεται) τῆς ὕλης ̓  
κρατη μένης Ζγὸ 8. 169 018. " φύσις ἐκ τῆς καθαρωτάτης 

ὕλης τῶν αἰσθητηρίων τα συΐματα συνίστησιν Ζγβῶ. 144 
θ23. --- τὸ σῶμα ὕλη τὴς ψυχὴς ψβι. 412 419. Μζι!. 
1037 46. ὼ ἐν τῇ ψυχὴ δεῖ ὁ ὑπάρχειν ταύτας τὰς (τῆς ὅλης 
ὸ τὸ εἴθες) διαφοράς, αὶ ἔ ἔττιν ὁ μὲν τοιῦτος νῷς τι πάντα 

γίνεσθαι. ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν ψυδ. 480518. -- ὶ ἐν 
τῷ ποι ἐν τῷ πὸσῷ ἐστὶ τὸ μὲν υὑς εἶδος μᾶλλον τὸ τὸ 

δ᾽ ὡς ὅλη Οὐ 4. 812 815. γένει ὀιαφέ εἰ ὧν μή ἐστι κονὴ 

ἡ ὕλη μηδὲ γένεσις εἰς ἄλληλα, οἷον. ὅσων ἄλλο σχῆμα τῆς 
κατηγορίας Μι8. 1084 038. ὕλη κυρίως τὸ ὑποκείμενον γε 
νέσεως ἢ φθορᾶς δεκτικόν, τρόπον δέ τινα ἢ τὸ ταῖς ἄλλαις 

΄Ν 



λήξεις 

μετα βολαῖς Γα4. 3202. 1. 814 27. ἱπάθ ὕλη “γεννητή, 
γεννητὴ ὼ φθαρτή. Ϊ 6 ὕλη γενέσεως. ἀϊδὺ τοπική, κατὰ 
τόπον κινητή, πέθεν ποὶ Μηϊ. 1042 "6 ΒΖ. 4. 1044 "τ. θ8. 
10560}92. λ2. 1069 526. ἐν τοῖς ἀιδίοις ὕλην τοπυκὴν ὑπαρ- 
χειν ϑπθὲν κωλύει Μθ8. λ2. 1069 "2ὅ (φαδπιαυδτα ταύτας 
δεῖ τὰς ὀσίας εἶναι ἄνευ ὕλης, αἰδίυς γὰρ δεῖ Μλθ. 1011 
521). ἐκ ἐξ ἀμεγέθως ὕλης δεῖ εἶναι τὴν αὔξησιν Γαδ. 
820 "82. ὕλη τῷ βαρέος. τὸ κύφυ Οδ 4. 812.517. 8. 8310 
581. ἡ φωνὴ ὕλη τὸ λόγω Ζγεῖ. 186 021. Μζ12. 108857. 
ἡ τῶν πρακτῶν ὕλη ΗΕ14.1137}19. τῷ νομοϑέτη δεῖ τὴν 

οἰκείαν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείως ἔχυσαν Πη4. 1826 81, 4. 
--- ὕλης ποῦϊο 8 τϑθυβ ΒΘΏΒΙ ὉΠ θὰ 5 ὑγϑηβίδσίυυ δὰ γϑϑ 60- 

δἰκΔ 1168. αἱ αἰσθηταὶ ἐσίαι πᾶσαι ὕλην ἔχυσιν Μηϊ. 1042 
425, ἔσται γὰρ ὕλη ἐνίων ἢ μὴ αἰσθητῶν Μζι11. 1086 
υ85. ὕλη καὶ μὲν αἰσθητὴ ἡ δὲ νοητή ΜζΊΟ. 1086 49 ΒΖ 
(οῇ 1088 511). 11. 1037 834. η0. 1045 384, 86. ἡ τῶν μα- 

θηματικῶν ὅλη Μχκι. 1069 16 ΒΖ. ζιο. 1086 49. εἰ πλεΐ Ὡς 
αἱ ὗλαι. ἑτέρα μὲν γραμμῆς, ἑτέρα ὁὲ τῷ ἐπιπέδυ, ἢ 
ἄλλη τὸ στερεὰ Μμ9. 10851. ἴῃ ἀθβηϊθοηϊθα8 δῦ πο- 
εἱοιίθυβ τὸ γένος ὕλης Ἰοσαπι Βαδοῦ, αἱ ὀιαφοραὶ εἴδους Φβϑ. 
200}7. Μϑβ6. 1010 .228. 24. 1028 "2. 28. 1024 "9 ΒΖ, 4. 

ζι2. 1038 86. η6. 1046 384. ι8. 1058 828. ᾿πἀ6 Ἔχρὶτοδ- 

ἴατ, αὐυοὰ ὕλη ὑγδηβίογθυυ δὰ δᾶπὶ γθπι, αυ86 τατηααθπα 
γένος αἰϊουὶ ἀϊδραϊαιίοαὶ νοὶ ἀἰβοιρ] πᾶ βυὈ] ἐοἴθ ἐδ, εἰ 
κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην διασαφηθείη" κατὰ τὴν ὕλην οἱ 
λόγοι ἀπαιτητέοι Ηαὶ. 1094 012. 7. 1098528. β2.110458. 

ὕληεις, ἕῳ ὑλήεντι (Πομ 191) Ζιζῶ8. 5718 "2, 
ὑλικός, ὑλικὴ ἀσία Μη4. 1044 215. 67. 1049.330. μ2. 1077 

486. ὑλικὴ ἀρχή, ὑλικὴ φύσις Ζμαϊ. 6405, 29. τὸ κατὰ 
τὴν ὑλικὴν ἀρχὴν συνιστάμενον ΖΎΥΙ1. 1621. τὸ ὑλικὸν 
ἐδέποτε καθ᾽ αὐτὸ λεκτέον Μζιο. 1085 38. --- ὑλικῶς. 
διττὸν τὸ ὄν, τὸ μὲν ἐντελεχείᾳ τὸ ὁ ὑλικῶς Μμ8. 1018 
481. 

ὑλοκοπῦσα ζὴ ἡ σίττη Ζι11. 616 26. 
ὑλονόμοι μέλιτται, ἀϊδὲ αἱ τὰ ἥμερα νεμόμεναι Ζιι40. 634 

ΡΩ9. 

ὑλοτομία ΠΑ11. 1358}81. 
ὑλωροί. οοηὶ ἀγόρανόμοι Πζβ8. 1821.}80. η12,.1381] "16. 
ὑμένιον α ὑμήν). λεπτὰ ὼ ἰνυδὴ ὑμενια" συνεχόμενος 

ὑμενίιυ πόρος. ΒΥῃ ἐν ὑμένι ἐστὶ λεπτῷ Ζια11. 4971 ."21. 40 

δ4. 629"11,21. 
ὑμενοειὸὴς ἡ κύστις Ζιγ15. 519 "18. 
ὑμενώδης φλέψ Ζιγϑ. 518 "8, κοιλία Ζιὸ 2. 527 "δ. πλεύ- 

μὼν Ζμγθ. 6609 384, χιτῶν Ζμὸδ. 67195"1. ὑμενώδεις ὃδε- 
σμοί Ζιαι6. 495}21, πόροι Ζιγά. 514 "82, ὑστέραι Ζιγι. 
510}"28. ΖγΧ11. 719 424. 14. 120 θγ14. ξηρᾷ ὼ ὑγρῦ μίγ- 
ματος θερμαινομένα τὸ ἔσχατον ἀεὶ δερματυῦδες γίνεται ὼ 
ὑμενῶδες ,2μὸ3. 611 024, τὸ πρὸς τῷ ὑποζωματι ὑμε- 
νῶδες" τὰ λεπτὰ αὶ ὑμενώδη Ζιγ!. 510 29, αἵ. 496 018 
(ϑρεουϊυαι Ἡαεϊποηίιι ΚαΖι 49, 18). τὸ διάζωμα πρὸς μὲν 
τὰς πλευρὰς σαρκωδέστερον ἢ ἰσχυρότερον, κατὰ μέσον 
ὑμενωδέστερον ΖμΎ10. 612 "35. 

ὑμήν. ὑμένα περιτείνειν περὶ τι ψβιι. 4288, ο{}9.--- 1. μίδη- 
Ὁ ὑμὴν λεπτὸς τῶν καλάμων ανϑ. 475 518. τηθΙὨὈΓΔῺ8 

ἱπίθγῖου. σ3ασομαγὶ Πανθηηδο. --- 2. Δ ΔΙ ἰΌτ. θΘΒΟΠάΘΥΒ 
βογῦβθ Ηβαιθ᾽ ΚαΖμ 51, 18. “Μοιθγδη" ΑΖι Ι 849, 80. 
σκεπάσματα εἰσιν οἱ ὑμένες ΟΔ]6ῃ Υ͂ 592. εἰσὶ ὁὲ ὑμένες 
ἐν τοῖς ζῴοις, πᾶσι Ζιγ18. 519 480. τῆς αὐτῆς μορφῆς 
(εύρῳ) ἐστὶ ὁ δέρμα ἡᾧὶ φλὲψ καὶ ὑμὴν ᾧὶ πᾶν τὸ τοιῶτον 
γένος Ζγβ8. 131058. Ζμβ9. θ55}171. Ζιγ2. 511 "7. Ββτχ 
ΡΓΟΌΪ ἱπβὰ ρ 29ὅ, 11. Οαΐθῃ ΧΥ͂ 8. 4Ὁ ἷ8 οὖ βἰμιὶ- 

80 

δό 

60 

ὑμήν 81 

Ἰδὺβ ἀϊδὲ ὑμήν Ζιγ18. 519 381. 14. 519 Β14, οἵ ε10. 
848 82. 28. δδ5 Ρ2ὅ. η8. 588 Ρ16. ὅμοιός ἐστιν ὁ ὑμὴν 
δέρματι πυκνῷ αὶ λεπτῷ, ὅτε γάρ ἐστι σχιστὸν ὥτε τατόν, 
ἔχω γὰρ τάσιν (οι Β1) Ζιγ18. 519.881 Αὐδ, Ρ14 Αὐν. 
οὗ δέρμα Ρ 1711 ὅλαις χιτῶν ὑμὴν μῆνιγξ ΒΥ, ἀἰδὲ οὗ Οτὶ- 
Ὀ88 ΠῚ 700. --- ὑμένος διαφοραί. ὑμὴν λεπτός ανϑ. 4715 
48, 18. ΖΙγ18. 519 3233. ὁ 4. 529 321. ζ11. 666818. Ζγγ9. 
158 νᾳ, 4816. 1581 θ22, “μαλακός ΖΎΎ2. 152382 (οἴ ὑ ὴν 
ἅπας ἀκριβῶς ἐστὶ λεπτὸς ὰ μαλακός, σύνδεσμος δ᾿ δ 
σκληρός ΟαΙδη Υ 204). ἰσχυρός Ζια!6. 494 529. β11. 508 
ΒΩ1. γ18. 519 "2. Ζμγι!. 618 "9. παχύς Ζια11. 490 85. 
γ18. 519}8. δερμάτινος, δερματικός [ 818. 1681}24, Ζμὸθ. 
682}18. ἀδηλος, μικρός, μέγιστος Ζιγ18. 519 2838, δῶ. 
Ζμγ11. 618 "9. χορθειϑής, πιμελώδης, στεατωδὴς Ζιζϑ8. 561 
082, 66252. αἹἴ. 496 "δ. Ζ2μ53. 867171}14, ψιλός, νευρώω- 
ΡΝ μέλας, κοινός, ἴδιος, ὑστερικός, αἱματώδης Ζιγ18. 519 
υ5. δ6. 581517. ε24. 5δ5 16. ζ10. 565 18.011. Ζγαϑ. 
111 825. γ2. 158 58. --- ἀοθοτ ΖΙγ18. 6195. α. περὶ κα- 
στον τῶν σπλάγχνων ὁ ὑμήν ἐστι ὸ ἐν τοῖς μείζοσι. ΡᾺ ἐν 
τοῖς ἐλάττοτι ζῳοις" ἀλλ᾽ ἄδηλοι ἐν τοὶς ἐλάττοσι διὰ τὸ 
πάμπαν εἶναι λεπτοῖ ἢ μικροί" πάντα τὼ σπλάγχνα ἐν 
ὑμένι ἐστίν, ἄόβοῦ Ζιγ18. 519.388. ΖΜΎΙ1. 618 "ά, 6, Ρθ- 
τι ΟΠ δ ΘΠ). ὑμὴν λεπτός ιζ 11, 566 "18, Δαρ!!οαίαγα, Ροσῖ- 
τομαὶ. ἡ ἡ καρδία ἔχει ὑμένα πιμελωδὴ ὼ παχύν, ὁ περὶ 
τὴν καρὸίαν ὑμήν Ζια! 1. 4960 35. γ18..619 4, Ζμγ11. 618 
δ9,, ρογιοδγάϊαμι. οβδπμδβ]θοῃἐΐ8 ὑμένες πολλοὶ ᾧὶ ἰσχυροί 
(ράϊμιο Ρ]ΐη, πλεύμονες ἰσχυροί εἰ ΚαΖι 12,6. “5 11.802) 
Ζιβ11. 808 "21, Ῥυ]ιρουΐβ Ἀρρϑῃάίοθϑ. ἔστι ἢ τὸ ἐπίπλοον 
ὑμήν. τοῖς μὲν στεατωδης τοῖς ὃὲ πιμελωδὴης" ἡ πυκνότης 
τὸ ὑμένος Ζιγ14. 519 "7, Ζ2μδϑ. 671 "14, 25, οπιθηΐατα 
Βαβυτοοο!ίοαμα,, τὸ μεσεντέριόν ἐστιν ὑμήν Ζμὸ 4. 6711 086, 

χα Θβθη θγ τη. ἔστι ὼ ἡ κύστις ὑμενοειδὴς μέν, ἄλλο δὲ γένος 
ὑμένος" ἔχει γὰρ τάσιν Ζιγιά4. 5619}14 Ααῦ, γεϑῖςδ. τῶν μα- 

λακίων: τῷ αὐτῷ ὑμένι περιεχόμενον, ἔχει τὸν πόρον (θολὸν 
Δα) τῷ ἐντέρῳ 'Ζιδ 1. 534 Ἢ 9. τὸ ὑγρὸν ἐν ὑμένι κείμενον 
ἢ 4 μύτις Ζμ 8.681}171. τὰ τήθυα ὑμένα ἔχει νευρωΐδη περὶ 
τὸ σαρκῶδες (ΑἸάϊπα, Αὐδ, ὀστρακῶϑες ΒΚ) Ζιὸθ. 581 
11 Αυῦ,Σ 30, τρυθκ α] βου ὅδοκ. τῶν κύχλων ὁ  πῆρος μακρὸς 

λευκὸς ἐν ὑμένι ἐστὶ λεπτῷ. δγῃ συνεχόμενος ὑμενίῳ 
Ζιὸ 4. 829 ΑΙ, οΥ117 (ν ὑμένιονν. - ὁ. ὁ ὑμὴν περὶ ἕκα- 
στον τῶν ὀστῶν. διακοπεὶς ὑ συμφύεται ψιλὸς ὑμήν, ψι- 
λόμενα τε τὰ ὀστὰ τῶν ὑμένων σφακελίζει Ζιγ18. 519 

88,6, Ρϑυϊοβίθαπι, οὔ περιόστεοι ὑμένες Θαΐθη ΧΙΧ 867. 
-- οΣὕο ὑμένες τὸν ἐγκέφαλον δύο περιέχωσιν, ὁ μὲν περὶ τὸ 
ὀστῶν ἰσχυρότερος, (ἄμγα πιαΐθγ), ὁ ὁὲ περὶ αὐτὸν τὸν ἐγκέ- 
φαλὸν ἥττων ἐκείνη. βγπ μῆνιγξ (ρα ταλίθυ) Ζια1τθ6. 494 
029. οἵ γ18. 6192. Ζμγιι. 618 09, οΓ ὁ περικράνιος 
ὑμήν. Θαϊοη ΧΗ 822. -- ὦ. (ἔνιοι ὄρνιθες) σκαρδα μύττυσιν 

ἐκ τῶν κανθῶν ὑμένι Ζμβ18. 651 480,}16, 18. δ11. 691 
428, ἸΑΘΠΣΆΠΆ, ἡἰου ϑῃβ, - ε. ὁ ὑμὴν τῶν αἰσθητηρίων 

ὁ ἐπιπολῆς ἐστίν, ὑμὴν ὦτός Ζγε2. 1814. πλβ18.961}1. 
ΒΥ ὁ χιτων, νοοῖ μυκτήρων Θαϊοα ΠῚ 920, 11 868. --- 
Μὰ Βθπογατίοπθ Δηἰπιβ απι. ἀϊδεϊαραυπίατ 1 ἴῃ τηϑηλτη 8} 108 
Βοπιϊηἰδυβαμα: οἱ ἐπανακάμπτοντες πόροι ὼ, προσκαθήμενοι 
τοῖς ὄρχεσιν ὑμένι περιειλημμένοι εἰσὶ τῷ αὐτῷ Ζιγ!. 510 

"22, οὗ 28, ΓΡΉΤΟΣΝ νΑΒΙ ΠΑ 18. περιίστανται κύκλῳ εξηραινο- 
μένων τῶν “γεηρῶν ὑμένες" μεταξὺ τὴς ὑστέρας ὼ τῷ ἐμ- 
βρύων τὸ χόριον ἡὶ οἱ ὑμένες εἰσίν" ῥηγνυμένων τῶν ὑμένων᾽ 
Ζγβᾳ. 189 021,81. 1. 145 586 (ο[746 18, 34). Ζιηϑ. 587 
“1. ὅταν λάβηται τὸ σπέρμα τῆς ὑστέρας ἢ ἐγχρονισθὴ, 
ὑμὴν περιίσταται, φλεβῶν μεστό; Ζιη1. 8ὅ80519, 20, 21, 

αρδδδ 2 



Ἴ88 ὑμνεῖν ὑπάρχειν 

2ὅ, ἀροίάυα ΑὐὉ, διμηΐοη ΟΡἈΠΙρρβοα ὕλη 84. ἄλλος ὑμήν ὑοβοσκοί Ζιθ21ι. 608 Ρὅ. 
Ζιη1. 886 λ21, διμηΐοα. εἰσὶ περὶ τὴν συζυγίαν ἑκατέραν ὑοσκύαμος, ἀνθρώποις δηλητήριον ᾧτα 5. 820 "5. Γ 388. 1854 
τῶν φλεβὼν ὑμένες Ζιη8. 880 22, ξοἰαυῖπα ὙΥβαγίοηϊδῃδ. δ10. (Ηγοβουδιπιβ ρον 1. Ετδαβ 1069. Πμδηρκανεὶ 51.) 
-- ϑνίατι, ἐν τοὶς μείζοσι δῆλος ὁ ὑμὴν (τῆς ὑστέρας) ὑπάετος Ζιι8). 618 ιν περανόπτερος. 

ἐστὶ μᾶλλον καὶ φυσώμενος διὰ τῇ αὐλῷ αἴρεται καὶ κολ- 6 ὑπάγειν. ἴγϑηβ, τὰς ἁμάξας θᾶττον κινα μένας ὑπάγυσιν 1 
πϑται" τὸ κει ὄστρακον τὸ πρῶτον μαλακὸς ὑμήν ἀρχομένας μχ 31. 858 34. -- ἄρρενας ὑπάγοντες τὰς θη- 

ἐστιν Ζιγ!.510}81. ΖΎΎΣ. 152 382. ὁ τῇ ὀστράκυ ὑμὴν λείας (αεστρέας) περιβάλλονται συνάγοντες Ζιεδ. 541.320. 
εἴτ Ζιζ3. 6117, 82.10. ὅθά Ὁ27, Εἰβοβιδαϊσημααΐ. ὑπὸ -- ἐὰν πέρδιξ ὑπ᾽ ἀνθρωπν ὀφθὴ, ἀπὸ τῶν ῶν ὑπάγει 
τύτῳ ὁ ἐντὸς ὑμήν. ὃς ὁρίζει τὸ λευκὸν ὰ τὸ υἰχρὸν ἀπὸ (ἴηι τὸν ἀνθρωπον), ΒΥΏ ἀπαγειν Ζιι8. 618 082, 38. -- 

τύτυ" ᾿διω; ἰσται τό τε υἰχρὸν ὼ τὸ λευκὸν χωρὶς ὑμέσιν" ι0 ἰηΐγ, ἐὰν λέων διὰ πλῆθος ἀναγκασθὴ τῶν θηρευόντων κ ὑπα- 
ὅσων ἂν αἱ λέκιθοι διορίζωνται κατὰ τὸν ὑμένα ὧν καὶ λέκιθος γαγεῖν, βάδην ὑποχωρεῖ" λέωινν ὑπάγει βάδην Ζι44. 629 
τῷ ὑμένι ὶ διαιρεῖται (τέρατα) ΖΎΥ2. 152 59, 1588 ν18. 14, 11. -- ὑπάγοντα τὰ θήλεα ὀέχονται τὴν γονήν Ζιεῶ. 
Ζιζ:. 560327. Ζγὸ 8. 17710."16. πιθ1. 898 519. ὁ μὲν ὀμ- 540 37. 
φαλὸς εἰς τὲν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ ὠχρόν, ὁ ὸ᾽ ᾿ ἕτερος ὑπαγορεύειν. Ὑ γράψαι τὸ ̓ὑπαγορευθέν τῷ 8. 142 082. 
εἰς τὸν ὑμένα τὸν χοροειδῆ. ὃς κύκλῳ περιέχει τὸ ζῷον" τὉ ὑπαγω γῆ. ἡ ἔλαφος τὴν ὀχείαν ποιεῖται τὰ πλεῖστα ἐξ ὑπα- 
ἔστι ὁ᾽ ὅτος περὶ τὸν ὑμένα τὸν τὸ ὀστρακα ΖΎΥΣ. 158 γυγὴς 2,9. 518 Ῥ21 Αὐδ, οἵ τις ἄρρενας ἐλάφυς αἱ θή- 
521. ὁ ὑμὴν ᾿ περιέχων τὸ ὠχρόν δἰπ) Ζιζϑ8. 561 "6,9, 24, λειαι ὑχ ὑπομένυσιν Ζιεῶ. δ40 85. 
Ἰδοιίογμβαῦ, ὁ οροειδὴς ὑμήν Ζιζ3. 861}82. ὁ ἐλ τὸ ὑπαίθριος. τὸ σπέρμα τιθέμενον ἐν τοῖς παγοις ὑπαίθριον 
ὑμὴν ὁ αἱματώδης, αἱματικας ἵνας ἔχων (ϑγα χιτων)" Ζγβ2. 185 588. 
περιέχων ὅλος, μεθ᾽ ὑγρότητος ἰχωροειδᾶς" ὁ ἕτερος ὑμὴν το ὑπαίτιος, τῆς πενίας ἐκ ἐγὼ ἀλλ᾽ ὁ τύτυ τρόπος ὑπαίτιος 
χοροειδὴς ὧν, ὁ περὶ τὸ ὠχρόν Ζγγ2. 158 "86. Ζιζ3. 561 ἔσται ρ19. 1438 584. 
415, 9[14,}8, 21, 502 82, αἰ]δπιοῖβ. ἄλλος ὑμὴν περὶ αὐτὸ ὑπακϑειν, ΟΡΡ προτείνειν τὸθ. 128 "δ. ϑγῃ ἀποκρίνεσθαι 

ἤδη τὸ ἔμβρυον, χωρίζων Ζιζ 8. 561 Ὀ22, 19,9, διηπίοη. τθ11. 61 81 δ. δουϊ ὑπολαμβάνειν τιῖ. 169484. -- λόγω 
τότυ τι τὸ ὑμένος κατ᾽ ἀρχὰς ὀμφαλώδές ἐστι κατὰ τὸ ὀξὺ ὑπακϑειν δύνασθαι, ἀϊδὶ λόγον ἔχειν καθ᾽ αὐτο Πη1 4. 1383 
ὸ ἀπέχει ἔτι μικρῶν ὄντων οἷον αὐλός ΖΎΎγ2. 1522. πῖ.. 218. 
Ρἰβοίαπι, ὑμὴν ὁ περιέχων τὸ ὡὸν ἢ τὸ ἰχθύδιον, δγα κέ- ὑπαλείφ εἰν. ἔλαιον ὑπαλειφθέν πληϑ8. 967 84. 
λυφος Ζιζ14. 56810, οὔϑ. 18. 5671 529. βαια!πογατι πε- ὑπαάλλαγμα τὴς χρείας τὸ νήμισμα Ἠεδ. 1188 529. 
ριέχεται τὸ ἔμβρυον ΕῚ τὸ αὐὸν ὑμένι κοινῷ (ἄχεβογ Εἰ- ὑπαλλάττειν. ἐπὶ τῶν ὀβελῶν ὑπηλλάχθαι τὸ φ εἰς τὸ β 
868816), ἄλλος ὑμὴν ὃς περιέχει ἰδία τὸ ἔωβρυον, νοὶ ὑμένες 589. 1567 ν9. 

ἴδιοι. (Εἰνείβββδι) Ζιξτο. 808 48, 9, 11, -α-- ἴῃ ονἱβ τῶν .ο ὑπάλληλος. ἕτερα τῷ εἴδει λέγεται ὅσα ταὐτῷ γένυς ὄντα 
ἀναίμων περιέχεται τὸ ὑγρὸν ὑμένι λεπτῷ Ζγγϑ. 158 Ρά. μὴ ὑπάλληλά ἐστιν ΜῈ 10.1018 δι, 
-- ὑμὴν ὑστερικὸς τῶν μαλακίων Ζγα 3. 111 "δ, Εἰοτ- ὑπανάστασις. ὑπαναστάτει τιμᾶν τὸς πρεσβυτέρως Βι2. 

βιοοκθηδαῖ, οὔ Α δ᾽ ὰ ΧἼΠ 396. --- ϑοβίμπογαμι τὰ ψὰ ἐν 1105 528 Ἐγίζβομο. 
ἄλλῳ ὑμένι Ζιὸ 5. 580 529. οἴ Ζμὸδδ 5. 680 418. Μοὸ 94. -- Ὕπανις ποταμὸς περὶ Βόσπορον τὸν Κιωμέριον Ζιε19. 552}18. 
9: τῶν ὀρνίθων οἱ πήδες μεταξὺ τῶν δαχτύλων δερμάτινον 5 ὕπαντρος. χωρα σομφὴ ΝᾺ ὕπαντρος μβ 8. 866 3426. πχγό. 

ὑμένα ἔχοντες 816. 1681 024, δγπ τὸ συνυφὲς τὸ μετὰ 982 38. 
τῶν δακτύλων Ζιι81. 622 δ: --- ναυτίλν αἱ πλιεκταναι ὕπαρ πλ14. 951 218. 
μεταξὺ αὑτῶν λεπτὸν ὑμένα ἔχυσι διαπεφυκότα 816. ὕπαρξις. διὰ τὴν τροφὴν ὸ διὰ τήν μακρότητα τῆς οἰκείας 

1581 22, μοϊγρὶ ὁ μεταξὺ τῶν ποδῶν ὑμήν Ζιὸ}. δ24 ὑπάρξεως ἡὐλφοῦ Β171 ν17. 
418 Αυῦ. οἵ ι81. 622 "10 οἱ Απερ Οαγγϑὺ δὰ ΒΘοκπι Ρ100. ὑπάρχειν. 1 .ἷᾳ ἄρχειν. ὁ ἀδικῶν ὕπαρχει ἨΕ11. 1186 518. 
- ἃ. ἐν ὑμένι ἐστί, οι ὃ διηθεῖ τὸ πότιμον ἢ λαμβάνει ὃ ὑπαρξας προσοφλήσει Η58. 112412., δὲν ποιήσας ἄξιον 
τὴν τροφὴν (τὸ ,ὀστρακόθερμον) Ζμὸτ. 688 021, Κύτροι- τῶν ὑπηργμένων ὀφείλει ΗΘ 16. 1168 "21. χάριτας τῶν 
Βδαΐ. -- Δρΐδ, τὸν ὑμένα περιρρήξας ἐκπέταται" (τῶν βυμ- ὑπηργμένων ἀποδᾶναι 981. 1445 "- Ἐξ; ὑπάρχειν, ἔεγε 

βυκίων) τὰ σκωλήκια λευκὰ ἐν ὑμένι μέλανι" (ἀκριδων) ἴᾳ 6886. εἰ μηδὲν τοιῦτον ὑπῆρχεν, ὅκ εἶχε λόγον τὰ συμ- 
σκώληκες περιλαμβάνονται ὑπό τινος γὴ: λεπτὴς ὥσπερ45 βαινοντα ΖΎΎ10. 160917. οὗ 11. 102.53. τὰ ἐντὸς ὅπαρ- 
ὑμένος Ζιε22. δδ4 380. 24. 555 516, 17. 28. 555 "25 Δα, χοντα μόρια Ζμ55. 682 480. τύτων ὑπαρχόντων, δεῖ τῶε- 
ῥοτῖ ΤμΑγν ΘΒ 116. --- τοῖς μακροβιωτέροις τῶν ἐντόμων ὑπὸ σθαι ὡς ὑπάρχοντα, χρηττέον υἰς ὑπαάρχυσιν δἰπλ μβ8. 866 
τὸ διάζωμα ὀιέσχισται, ὅπως διὰ λεπτοτέρω δι ὄντος τὸ ὑμένος μ28. Ι. 858 δ17. Ὑ 3. 312011. Οβ18. 395 82. αν 3, 461 
ψυχηται" ἐν αὐτῷ τῷ ὑποζώματι, τῷ ἐμφύτῳ πνεύματι 290. ὅσῳπερ ἂν μάλλον αἱ ὁιαθέσεις (πλῶτος, ἰσχὺς χτλ) 
αἴροντι ἢ συνίζοντι, συμβαίνει πρὸς τὸν ὑμένα γίνετθαι τρί- ὸ καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπάρξωτι [89.1492 514. οοπὶ οὐπι ΡδΓς 
Ψιν ανϑ. 470 38, 9,16. ἔοτὶ Κύτρθγμοῖ!: ΖΥΪΒοθη ὑβοταχ οἷοὶρ ἐκ γενετῆς ὑπάρχυσι, στέργοντες ἀλλήλως, αἱ πράξεις 
ὑπ δράοπιθη, 1,8 η 4018 ἴῃ θυ ]ὰ ΚΟ ΧΗ 100, 184. εὐθὺς ὑπάρχοτι τοιαῦται ὅσαι βῖτα Ηθ14. 1162 513. ποῖθ. 
«ΓΜ 481. --- ἡς ᾿Ἰηϑβθϑοϊογαπι 8]8 ὑκ ἔστι πτερὸν ἀλλ᾽ ὑμὴν 1453518. μα8ϑ. 840 517, Ζμαὶ. 640 528. οὐΐαπι 5ἴη8. ρϑτν 
δερματικός Ζμὸδ. 682 "18. -ι ἃς τὺς ἀχέτας ὑ ὑπὸ τὸ διάζωμα εἰεϊ ρῖο δαϊ ϑουίναπι Ρἴο Ρτϑραϊοαιο δἀάϊτατ, ὑπάρχει ἡ ὙἹ 
ὀιηρῆσθαι ᾧ ἔχειν ὑμένα, (ὁ τέττιξ) ψοφεῖ τῷ ὑμένι τῷ ὑπὸ 55 καθ᾽ αὐτὴν ἔνρα μβ8. 865}24. ὑπάρχοντος τῇ τέπυ σαῦ- 
τὸ ὑπήζωμα Ζιὸ 1. 582016. 9. 535 "7, Ὑτοταπιοιμδαῦ, Ἵμβα- κωλυς Ζμὸδ1το0. 688 421. ὑπαρξαντος τοιώτα τῇ μυκτῆρος 
ἀοὶβ ᾿Ἰθιὰ 157, 158. Ζμβιθ. 669 420. ἀναγχη τοιάνθε τὴν ὕλην ὑπάρξαι, εἰ 

ὑμνεῖν. αἱ ὑμνώμεναι φιλίαι ἐν δυσὶ λέγονται ΗΙ10. 1171 ἔσται οἰκία μαι. 689 ὑ2ρ, --- ὡς ὑπάρχει (τὰ Σ ἴὼ τὸ 
41. ἔχειν τὰ μόρια, ὅτω καὶ τὸ ἔχειν τὰ ἐν τύτοις ὀστὰ Ζιγῖ. 

ὕμνος. ὕμνυς ὸ ἐγκώμια ποιεῖν, ΟΡΡ ψόγυς ποά. 1448 "27. 60 816 "26 Αὐὸδ (εξ ἔ ἔχειν Ρ 806 84). ἰαιροτε, περὶ τὰς ματτὸς 

ὁ δὲ (εἰς Ἕρμειαν) ὕωνος ἔχει τῦτον τὸν τρόπον 625.1588}4, ὑπεναντίως ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὑπάρχει Ζιβι. 500 118. ει 



ὑπάρχειν 

ὑπάρχειν 14 6888 ἴῃ τθ 80 νογι δίθ, ἐκ τῶν πολλῶν λέγων 
ἀθεωρητοι τῶν ὑπαρχόντων ἕντες Γα2. 8109. οἴ Οβ14. 
291 022. πρὸς ἀλίθειαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων δεῖ σκοπεὶν 
ΑὙΙ9. 81 28. ορΡ στέρησις Μθ2. 1046 "10. -- χοᾶ α]}}- 
[8018 βϑηογα ἀϊδιϊηρασηίαῦ ὑπάρχειν, ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, 

ἐνδέχεσθαι (βὶνθ ἐνόέχεσθαι ὑπάρχε ν) Αα. 39.529. 12. 33 
6.14. 8839. πρότασις ἐν τῷ ὑπάρχειν Αα3. 25 55. 17. 
81.439. πρότασις ὑπάρχυσα, ΟΡΡ ἐνδεχομένη Αα18. 82 
586. -- , ἰβεϊπρασπίαγ Δἴνοτβα ἰθροσγα, αἴτιος τῶν ὑπαρ- 
ξάντων ἢ ὑπαρχόντων ἣ ἥ μελλόντων Ρβό. 1884 516. κατὰ 
τὸν ὑπάρχοντα (ἰ 6 παρόντα) καιρὸν ρΡ1.1421520. 
8. ὑπάρχειν ας ἀαὶ (ν6ὶ ας ργϑδρ ἐν, γ6] ἰΐ8 αὐ φορί μα ίοπο 
δάδαϊογ ομ8ι18 ΠΟΙ η8) 68 ἀϊοαπίαγ, 488 αιβδὶ ἴῃ Ροβ- 
5688Ι 0) 6 Δ]ϊουΐαΒ βαπὶ δἶγθ γθϑ ΘΧύθγΠΔ6 βίγ6 ποιότητες οὐ 
πάθη τῇ ὑποκειμένυ. ὑπάρχει ἐν τὴ γῆ πολιὴ πῦρ, ὑπάρχει 
δυνάμει ἕκαστον ἐν ἑκάστῳ μβα. 860 6, α8. 3891. τοῖς 
ἄλλοις ἡ τῶν ὀδόντων φύτις εἰς τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν 

ὑπάρχει. Ζμγι. 6611. τὸ γεῶδες πλεῖον ὑπάρχει τοῖς μεί- 
ζοσι τῶν ζῴων Ζμγ3. 688 ν25. οἱ ἄριστα πολιτευόμενοι 

ὑπέκκαυμα 189 

ταχῶς λέγεται. ὁσαχῶς τὸ εἶναι, ὁσαχῶς αἱ κατηγορίαι διή-- 
ρηνται Ααϑ86. 48 "4, 871. 4936. -- (μηδὲν μᾶλλον ὑπαρ- 
χειν τὰς ἀπόρας ἢ τὲς εὐπόρους Πδ4. 1291 082. ΘΟΥΣ οὗ 
Β[88γ.) 

δ ὕπαρ ἥ. τοιῦτὸν τι γίνεται ὺ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐν τῇ τῆς ἐπι- 

στήμης ὑπαρχὴ ᾧγ8. 247 }29. - ἐξ ὑπαρχῆς. α. ἰη ἀ6 

ἰαΐαρτο, αὐξάνονται αἱ τρίχες ὼ τεθνεώτων. καὶ μέντοι γί- 
νονταί Κ ἐξ ,»ὑπαρχῆς Ζγβ6. 145 518. πάλιν ὥσπερ ἐξ 

ὑπαρχῆς ἐπανίωμεν 5π|ι ΨΒΊ. 412 34. Ζμδιο. 6886 "29. 
Ῥαϊ. 18565δ 24. ---- ὃ. 1ᾳ 80 ἱπίεϊο. αἱ πόλεις μείζυς γε- 
γόνασι τῶν ἐξ ὑπαρχῆς Πδ6. 1298 42, τὸ ἄνω ἐξ ὑπαρχῆς 
ἔλαττον ΖΎββΒ. 141 "82. τὴν ἐξ ὑπαρχῆς λαμβανει γένεσιν 
Ζιθ2. 590221. τὰ ἐξ ὑπαρχὴς εὑρισκόμενα. ορΡ τὰ παρ᾽ 
ἑτέρων ληφθέντα τι84. 188 "20, 18. αἱ κρόκαι: στρογγύλαι 
εἰσὶν ἐκ μακρῶν τῶν λίθων τὸ ἐξ ὑπαρχῆς ὄντων μχΙὅ. 
852 081. 

ὕπαρχος 9β1848 418. 
Ὑπάτη τῆς Αἰνιανικῆς χωρας θ188. 848 Β16. 
ὑπάτοπος. ἐστὶν ὑπάτοπον ᾧ μακρὸν τὸ περὶ ἑκάστυ λέγειν 

ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ΠΊ1]. 1828518. εἰ γὰρ αὐτὸς 30 χωρίς Ζμαά. 844 488. 
ἔστεργεν, ἀλλὰ τὰ ὑπάρχοντα (πὲ κάλλος, χρήματα), [ 
μόνιμα ὄντα ΗΙ1.1164511 (τὼ ὑπάρχοντα, ἱ 6 τὰ ζρη- 
ματα, ἡ ὀσία Ηδ8. 1121 484. Ρβιο.: 1887 "27). ὑπάρχειν 
τῷ γένει, ὑπάρχει ὅλῳ τῷ γένει ἐν τῇ φύσει τὸ μίαν ἔχειν 
χρόαν Ζγβϑ8. 148 ε16. εθ. 18580. τὸ τί ἦν εἶναι τῷ εἶδει 30 
ὼ τὴ ἐνεργείᾳ ὑπάρχει Μη8. 1043 "2. δοκεῖ καὶ ὑστία ὑπάρ- 

χειν ̓ φανερώτατα τοῖς σώμασιν Μζ2. 1028 "8. οὔ ργαθίογθα 
μι. 818081. ἨΕε12. 1186}27. Π᾽9. 1294}38. Ρβ22. 1596 

με δ]. τὸ αὐτὸ ἄμα ὑπάρχειν τε ἡ μὴ ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ 
αὐτῷ Μγδ8. 1005 "19 οἷ σππηΐπο γ8-6. -- Βδθο εἰφυϊβοαιίο 80 
γοτὺὶ ὑπάρχειν βἰσαϊί δὰ τϑιη δὺ γϑγί ἰαΐθπι 1 ραν τον δὰ σορί- 
ἰδίϊοπριι οὖ δῃυποίδιίοηοπι γοίδγίασ, υὐ ἀἰβοογηὶ νἱχ ροβϑιῦ, 

ὉΌΣ 80 δ]ΐθτο δὰ ΔΙ ΘΤΌτα ὑγαηϑϑδίαν (οὗ βυθίμημαὶ ΒΡΥΔΟΒῪ 
Ρ 198. 225). τὸ ὑπάρχειν τόδε τῷδε, 5γὰ τὸ ἀληθεύεσθαι 
τόδε κατὰ τῦῶδε Ααϑ871. 4986. ὑπάρχειν παντί. 805 κατὰ 86 

παντὸς κατηγορεῖσθαι. ἐν ὅλιν εἶναι Αα4. 20.532, δ, 8, 34, 

558, 87 αἱ. τὰ καθολε ὁ ὑπάρχοντα Ζμα4. 644 428, οὔ καθόλν 
Ρ856)45. ὑπάρχειν τινί, ΒΥ κατηγορεῖσθαι κατά τινος Δα μι 
88606, 5.8 ἔπεσϑαι Αα38. 44 516, 18 (Ἰάθιη βἰ ϊβοαι ὑπαρ- 

ὕπατος. Ζῆν᾽ ὕπατον (Βοιι Θ 22) Ζκά. 100 οι, ὕπατος διὰ 
τί ὠνόμασται ὁ θεός κθ. 391 "25. -- ἡ ὑπάτη ἡ. οΓ νήτη 
οἱ νεάτη. ἡ μέτη βαρεῖα. πρὸς τὴν νήτην ὺ ὀξεῖα πρὸς τὴν 
ὑπάτην ᾧῷει. 294084, ἀπὸ τὴς ὑπατης ἐπὶ τὴν νήτην εἰ 

μεταβαίνοι τῷ ὀλιγίστῳ. ἥξει πρότερον ε εἰς τὺς μεταξὺ 
φθόγγυς Μι1. ἸΟδΊ 422. διπλασία ἡ νήτη τῆς ὑπάτης πιθ28. 
919 1, 85. 920 329. ἐαν τις ψύήλας τὴν νήτην ἐπιλαβη, ἡ 
ὑπάτη μόνη δοκεῖ ἀντηχεῖν πιθ24. 919. δ15. 42. 921 ἊΝ 
μᾶλλον ἡ ἢ ὑπάτη ἀπεὸίδυ τὸ ἀντίφωνον ἢ ἡ νήτη πιθῖ. 918 
Α11. τὴν νήτην χαλεπῶς, τὴν δὲ ὑπάτην ῥᾳδίως (ᾷϑυσιν) 
πιθά. 911 085. 

ὑπείκειν. σκληρὸν τὸ μὴ ὑπεῖκον εἰς αὐτό, ορΡ ἀντιπεριί- 

στασθαι μὸ 4. 382 511, 12,18. 6 γι. 8710 21. Φδϑ. 218 
422, (ὄρνεα) μακροσκελῆ διὰ τὸ ἐν ὑπείκοντι εἶναι τὸν βίον 

Ζμωδι2. 694}15. πρὸς ἀντιπῖπτον ἡ πληγὴ γίνεται ὼ αὶ 
πρὸς ὑπεῖκον πλβ18. 961 4, (ὁ βορέας. διὰ τὸ ὑπείκειν 
ἡμᾶς αὐτῷ πο 41. 945.39, ὑποικεῖν οἱ 5.10.) --- τΑΘίΡ, 
ὀ δοκεῖ λόγῳ ὑπείκειν τὸ πάθος ΗκΙ0. 1179 "29. ἐκ ἀξιοῖ 
ἑαυτὸν ἄρχειν ἀλλ᾽ ὑπείκει ηεγῦ. 1238 829. 

χειν κατά τινος ε8. 10 Ρ1 8 γνΣ. Αβ22. 61 θ28. ὑπάρχειν ἐπί 40 ὑπεικτικό ς. τὸ ὑπεικτικὸν μαλακόν Γαϑ. 8208514. 
τινος ε2. 16.382. 8. 16 515). ὑπάρχει τινὶ δίποδα εἶναι τβ1. 
109514. ὑπάρχειν, ϑγω συμβεβηκέναι ᾧθ 4. 255 528, 284 
09, Μὸτ. 1017."21. ΦΙ. 806 088. οὔτβξῶ. 109 58. ὑπαρ- 
χειν, Εγπ τὸ ὑποκείμενον παθεῖν τι Μζ12. 1081516. ὑπ- 
αἔρχειν κατά Το ΟΡΡ ἁπλῶς ΑὙγ9. 1685. τβι. 109 520. 4“ 
ὑπάρχειν κατὰ τῦτο πρῶτον Αγ. 14.386, "2, ὑπάρχειν τινὶ 

πρώτῳ βὶνβ πρώτως, Ορρ ἔστι τι μεταξύ ΑὙ ὅ. β:ι. θθ 
520, 22. γ19. 8 81 881, 88, 82.511. 16. 19.388. ὑπάρχειν 
ἀτόμως, βγη τὸ μὴ εἶναι μέσον, ορΡ κατ᾽ ἄλλο ὑπάρχειν 

ὑπεῖναι. τύτεοις διὰ τὸ μέγεθος οἷον ἐρείσματος χάριν. ὀστὸν 
ὕπεστιν Ζμγά. 666 020, β9. 654 »88. ὕλην δεὶ ὑπεῖναι καὶ 
τῷ γινομένῳ ᾧ τῷ μεταβάλλοντι Φε2. 226510. Μλ᾿ς 
1069 "6. συμβαίνει, «μηδὲν ὁρᾶν διὰ τὴν ἔτι ὑπῦσαν κίνησιν 
ἐν τοῖς ὄμμασιν ὑπὸ τῷ φωτός ἐνῶ. 459 "10. ὕπεστι δέ τις 

εὐλαίβεια (τὴ δειλίᾳ), ὉΡΡ ἀκολυθεῖ τὴ δειλίᾳ, μαλακία αρθ. 
1251315, 14. δεῖ τινὰ ἐλπίδα ὑπεῖναι σωτηρίας Ρβδὅ. 1888 
46. ἡ χαρὼ ὑπῦσα ἐκ ἄν κρατεῖν τῆς ποιήσεως εἴασεν 
168. 1806 832. 

ΑὙἑδ. 19."848ηη. ὑπάρχειν μᾶλλον ΑὙΖ2. 12.529. ὑπάρχειν δὺ ὑπεισδύεσθαι. γενομένης τῆς αὐξήτεως ὑπεισδυομένων στε-. 
καθ᾽ αὑτέ, τὰ ὑπάρχοντα χαθ' αὑτό, βγη συμβεβηκότα 
καθ᾽ αὐτό, παθη καθ᾽ αὐτό Μδ380. 1025"81, 80 ΒΖ. γ2. 
1004 θῦ ΒΖ. 1. 1008 822. ΕἸ. 1025}"12, 1026 382. ζ5. 

1080}528. ΦΙ. 19285. δά. 210.88 (εἴ δὶ καθ᾽ αὐτά 
δἀάίταπι ποὺ δϑὺ Φὸ 4.211 39. 1. 208 584). ὑπάρχειν κατ᾽ δ 
ἐσίαν ὁ κατὰ τὸ εἶδος Α9 838. 89.520. (4118 Ὁ ὑπάρχειν ἐν 
εἴδει Κ5.2.510,) οὐ ὑπάρχειν τινί ΜζΊ15. 1040 51 ἱ 4 ποῆ 6586 
ἴῃ οοῃρίοχα. πουϊοπίβ, Βθἃ 6886 ἴῃ οἰ διαδῖα νἱἀθίαγ 
8: σι βοατο, οἵ ΒΖ.) ὑπάρχειν ἐν τῷ τί ἐστι Μὸ,18. 1092 
228. ὑπάρχειν τι τύτων ὅσα τί ἐστι σημαίνει. ὑπαίρχειν τι 00 
τῶν πρὸς τι ἢ ποσῶν τιϑ. 118 26, 7. τὸ ὑπάρχειν τοσαυ- 

ρεῶν Γα. 825 4. 
ὑπεκϑεῖν. ὑπεκθέει αὐξιμον ὕδωρ (Επιροὰ 868) ανῖ. 41452. 
ὑπέκκαν υμα, ταδῦθυῖἃ Ἰάοῃθβ σοι Ὀυδιϊοηὶ γεὶ ἰσηϊθυβ σίρηθη-. 

ἀϊ9. εἰς πολὺ πῦρ ἐὰν ὀλίγον ἐμπέση ὑπέκκαυμα, φϑανει 
πολλάκις πρὶν καπνὸν ποιῆσαι κατακαυθέν μβ5. 861 019. 
ἐπὶ πῦρ ὑπέκκαυμα ὑποβάλλεσθαι, ανθ. 4718 5ὅ. (μαραί- 
γονται) οἱ λύχνοι, ὅταν μὴ ἔχωσιν ὑπέκκαυμα, μηδ᾽ ἔλαιον 
πΎ26. 871586. δεὶ νοῆσαι: οἷον ὑπέκκαυμα τῶτο δ νῦν εἰ- 

πομεν πὺρ περιίστασθαι τῆς περὶ τὴν γὴν σφαίρας ἔσχατον, 
ὥστε μικρᾶς κινήσεως τυχὸν ἐχκάεσθαι μα4. 841 ν19, 394, 

25, 29 Ιά616γ. ταχὺ) διὰ τὴν εὐφυΐαν τῷ ὑπεκκαύματος 



192 'γπερβέρεοι 

ἡ καθ᾿ ὑπερβολάς" διώκειν τὸς καθ᾽ ὑπερβολὴν ἡδοναῖς Ἠη8. 
1150519. 9. 1151 212. ὑπερβολῆς ὑκ ἔστι μεσότης Ηβ6. 
1107 826. ἡ ἀκολασία ὑπερβολὴ σωφροσύνης ἡμαϑ. 1188 
582. αυδηηαυδηι ποη υδίααθ ὑπερβολή πἰπιΐαπι βἰρηϊῆοαι, 56 
οἰΐατα βυχαπηαπι 86 ρϑγίθούιπι δ] οαΐαΒ σοὶ πιοάστα, ἐξ ἀνθρώ- 
πων γίνονται θεοὶ δι᾽ ἀρετῆς ὑπερβολήν Ηη1.114524. διαφέ- 
ρων κατ᾽ ἀρετῆς πρδν Πγ18. 1284 84. ὑπερβολὴ φι- 
λίας Ηι4. 1166}1. θ1. 1158 412 (Δ|1οΡ δοοϊρίϑπάππη οδὺ 
φιλία καθ᾽ ὑπερβολήν, 6 καθ᾽ ὑπεροχήν, ορρ κατ᾽ ἰσότητα 
ἡεηϑ. 1288}18 ΕἾ. 4. 1239 218). δυνατόν, ἀδύνατον καθ᾽ 
ὑπερβολήν Οα11. 281516, 26 (βγη ὑπεροχή κ15, 19). ὅσῳ 
ἂν αὗται μᾶλλον αἱ διαθέτεις καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπαρξωσιν 
[89.1492514. ἱπάο ὑπερβολὴ τιθέναι, τὸ καθ᾿ ὑπερβολήν 
υαϑατραίιν ἀ6 βυρουϊδιινο δαϊθοιύϊνογαπη σγαάι τεϑ. 189."9, 
11. 5.184 24, --α ἐν ὑπερβολὴ εἶναι Πα 9. 1388 46. εἰς 
ὑπερβολήν Πηϊ. 1828 "8 (ορρ μετριάζειν ΡῬ4). ἡμβ8. 1200 
414. 18. καθ᾽ ὑπερβολήν ΠΡ» 11. 1295 "18. 8108. 839"81. 
πιθῶ. 898 328. δύο ὑσῶν κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν 
τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν Ηβ8. 1108 "12. 9. 1109 321. συλλο- 
γισμοὶ καθ᾿ ὑπερβολήν ΑὙ1.,8. 18 "29 γΖ. --- ὑπερβολὴ 
ΡτῸ δάνογθίο υϑυγραίαν, ὑπερβολὴ ἀὠγαθὸν σμῆνος. ὑπερ- 
βολὴ αἱματῶδες σπλάγχνον Ζιιά0. 625 529. Ζμβ6.651}26. 
ὑπερβολὴ σπάνιον, ὀχυρόν θ80. 8828. 94. 881 088. -- 
ὑπερβολαί τβοίοῦ ῬΎ11. 1418 519, 29 (μειρακιώδεις). ἐξ 
ὑπερβολῆς ρ12. 1480 "9. 

Ὁ περβόρεοι. ἐξ “Ὑπερβορέων εἰς Δῆλον Ζιζ85. 580 318. 
ὑπέργειος. τοῖς τόποις τὰ μὲν (τιῦν ζῴων) τρωγλοδυτικὰ 

τὰ δ᾽ ὑπέργεια Ζια]. 488 324. 
Ὑπέρεια. ὝὙπέρειαν ἐκώλυν τὴν νῆσον (Καλαυρίαν) ἢ 588. 

1569}45. --- Ὑπερειὰς ἄμπελος ἢ δ54. 1569 "84. 
ὑπερείδειν. τοῖς τετράποσι πρὸς τὸ βάρος σκέλη ἐμπρόσθια 

ὑπερήρεισται Ζμὸ12. 695 "1. τὰ σκέλη ὑπερηρεισμένα φέρει 
τὸ σῶμα πᾶν Ζπι1. 110 "80. 

Ἡπερείδαε (οἱ Ἀυβηκοα ἢ οὐ οσ δΥ Ρ 71 γῥγὸ Ευριπίδε) 
ἀπόκρισις πρὸς τὶς ἸΞυρακυσίας Ῥβθ. 188416. 

ὑπερειπεῖν. συναγαγὼν ἐκκλησίαν πολλὰ τῷ κεκομμένυ νο- 
μίσματος ὑπερεῖπεν οβ1849 "84. ᾿ ᾿ ͵ 

ὑπέρεισμα. τοῖς μεγάλοις ἰσχυροτέρων δεῖ τῶν ὑπερεισμά- 
των Ζμβϑ. 665 510. 

ὑπερεπαινεῖν Ῥββ6. 1888 588. 
ὑπερευγενής Ρὸ11. 1295 6. τὸν ἢ 
ὑπερευδαιμονεῖν. οἱ ὑπερευδαιμονεῖν οἰόμενοι ῬΆ8. 188 

θ21. 

ὑπερέχειν. ἴταπδ, ὑπερέχειν τὸ στόμα (τὸ ῥνγχος, τὸν αὐ- 

ὑπερομβρία 

"15. μκχῦ. 4661. ὑπερέχειν δι τι Φα4. 181}8, ὑπερέχειν 
δυβοὶ Μμϑ8. 1084 517. ΟαἹ1. 281 826. Πεά. 1804 (ωιν- 

ἰδΐ8 ἀἰδυϊποίίοπθ). πο2ὅ. 1461 "18 (ρυποῖο ροβίϊο μοι 
ὑπερέχειν  Δι]θα Ῥοοὶ [Ν᾽ 880, 426). ἀγαθὸν ᾧ ὑπερέχεν 
ΗΘθ14. 1162 36. ὁ ὑπερέχων, ῥγαδδίδιϑ, οἱ ὑπερέχοντες, νἱτὶ 
Ροὐθηνθίοτοβ ἴῃ οἰνι δῖ Ηθ7. 1168 484. Πεβ. 1808}18. 11. 
1818 340. γ18. 1284 388. δ11. 1296524. Ἰορίεθ ὑπερέχειν 
ἱ 4 τπαβδίογθα δηλ) ίξαπι Βαρογα (οῇ ὑπερτείνειν) Α 17. 99 
424. --- ὑπερέχεσθαι ἀοῇ Ῥα7. 1868 "8. Μ615. 1021 16, 
ὑπερέχεσθαί τινι Ἡ35. 1106 .284. θ7. 1158 585. Φὴ 8.215 
512, κατά τι Πγϑ. 128148. τὸ ὑπερεχόμενον, ορρ τὸ 
ὑπερέχον τεθ. 185 580. Μὸ15. 1021 86. (6. 1051 514. ν]. 
1087}18. ὁ ὑπερεχόμενος, ορρ ὁ ὑπερέχων ἡξηϑ. 1241 
587.10. 1242 15. Η57. 1158 436. ὑπερεχόμενος φιλὸς ὁ 
κόλαξ Ηθ9. 1169514. --- (τὸ ὑπερέχον, ἴοτί τὸ ὑπάρχον 
φ6. 81810.) 

ὑπερζεῖν. ὑχ ὑπερζεῖ τῷ χειμῶνος ὁμοίως ἢ τῷ θέρως τὸ 
ὕδωρ πκὸθ. 986537. (τὰ γαμψωνυχα) θερμὰ ἔντα τὴν 
φύσιν οἷον ὑπερζ εἰν ποιεῖ τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν τοῖς ἀεἰς 

80 Ζγγ2. 18 588. --- τὰ παιδία ὑπερζεῖ τιὺ παθει πα19. 
861 58. 

ὑπέρζεσις, αὶ ἀναβολὴ τῶν πομφολύγων πκϑ 6. 986 }1, 8. 
ὑπέρζεστα ὕδατα, ἀϊδὲ χλιαρά, εὖ ἔχοντα κράσεως κί. 

3952. 
τι ὐπερήμεροι τῶν γάμων αἱ παρθένοι ῬΎΙΟ. 1411 320, οἵ 

᾿Αναξανόριδης Ρ 8052. 
Ὑπέρης [δ5ὅ. 1569 "44. 554. 1569 "85. 
ὑπερήφανοι ἡ ὑβρισταί Ῥβ16. 1390.88. ὑπερηφάνους εὖς 

πραγᾶντας τὺς Κερκυραίους γενέσθαι ἢ 410. 155520. ὑπερη- 
80 φανωτεροι ᾧ ἀλογιστότεροι Ῥβ171. 1391 "88. 

ὕπερθεν. τὸ ὕπερθεν αὐτῆς (τὴς γὴς) πᾶν τε ἢ πάντη πε- 
περατωμένον κῷ. 891 014, 

ὑπερθερμαίνεσθαι παι2. 860 19, 22. ὑπερθερμανθέντες, 
ΟΡΡ ὑπερψυχθέντες ηεηδ. 1289 "85, 84. 

δὲ ὑπέρθυρον ἢ ὑδὸς θέσει διαφέρασιν Μη2. 1042 "19. 
ὑπεριδεῖν. α 56ι, τῶν μὲν ζιύων φροντίσαι, τῶν δ᾽ ὅτω 

τιμίων ὑπεριδεῖν Οβ8. 390 482. --- α δος, ὑπεριδὼν τὴν 
τῶν πολλῶν ὁμιλίαν ὁϊέτριβε καθ᾽ αὐτόν Ῥβῶ4. 1401 521. 
δοκεῖ ὁὲ ὑπεριδεῖν ὅσα εἶπον (ἸοουΒ οοττ, οὔ ν 1, ϑρεὶ) ΡΎ13. 
1414 1. 

ὑπέρινοι γίνονται ἢ οἱ ὄρνιθες ἡ τὰ φυτα Ζγγ1. 150 "29. 
ὑπερίπταται ἐὸὲν ὄρνεον 681. 8868 588. 
ὑπερίσχυρος. ορρ ὑπερασθενής ΠΡ 11. 1295 36. 
ὑπέρκαλος ΠδῚ11. 1295 96. 

λόν) διὰ τὴν ἀναπνοήν αν10. 415 "81. 12. 416 "20. Ζιζ12. ἐξ ὑπερκεῖσθαι. τὸ γλυκὸ ὕδωρ τῦ θαλαττίων ὑπερκεῖσθαι ἀπε- 
566515δ. θῶ. 589 11. δ10. 5871. --- ἱπῦν, ρτορτγίβ ὑπερ- 
ἔχει αὐτῶν (τῶν σωλήνων) μικρόν, ορρ καταὸύεσθαι Ζιθϑ8. 

δείξαμεν φτβ 2. 824 586. ὑπερκειμένων αὐτὴ (τὴ λίμνη) 
πυκνῶν ἑένδρων θ102. 839 8417. ἕν τινι ὑπερκει μένῳ αὐτοῖς 

585 16. οἱ ὑπερέχοντες τῶν σταχύων, τὰ ὑπερέχοντα τῶν (τ; Χαλυψι) νησιδίῳ 8626. 882 528. 
ὑπερῴων δβἰπι ΠγΎ18. 1284580. 0β184154,1848524, ΚΒ. ὑπέρκοπος γενομένη ἡ παρδαλις θ6. 881 39. 
10 328. υπίνοτθα ἀοῇ ὑπερέχον (τὸ) τοσῦτον ἢ ἔτι Ῥαῖ. δο ὑπερμεγέθη ἐν τὴ ἐρυθρᾷ θαλάττη τὰ ὀστρακόδερμα Ζι828. 

1868 8. Μὸ15. 1021 326. Φ᾽ 8. 215}16. ΟΡ λείπεσθαι, 600 812. , 
ἐλλείπειν Πδ 12. 1296 538. θ4. 1888 "25. ΡβΙ10. 1888 4, ὑπερνήχονται τῷ ὕϑατος λίθοι τινές, τὸ ἔλαιον φτβῶ. 833 
12. μκό. 466}1. ὑπερέχειν τινός τινι ΤΎΙ16 581. ὁ 4.12 841, 81. 
420, Φὸδ. 216}14. Ηὸά. 1122 522. εἴ. 1182526, 84,}1, ὑπερξηραίνεσθαι. οἱ πρότερον εὐκραεῖς (τόποι) ὑπερξηραι- 
4. Ῥβιο0. 1888 34. ὑπερέχειν τινί τι Αα85. 42 7. ὑπερ- δὲ νόμενοι τότε γίγνονται χείρυς μαὶ4. 852 57. 
ἔχειν τι Πδ13. 1296 "25. ὑπερέχειν τινός Ζγεῖ. 181516. ὑπέρξηρος ὑστέρα Ζικϑ8. 080 517. ὑπέρξηρα αν] 4. 471 
ΠΎ.1Τ.1288526. θ4.183388}256. ΡβΙ1ο. 18388"12. Φδ12. 528. : ἢ 

2 2180. Οὐ. 809514. πχγ 23. 984 37. ὑπερέχειν τιί ὑπέρογκος. τὰ ὑπέρογκα τῶν βελῶν βιαιοτάτην φέρεται τὴν 
ΠΡ12. 1296}28. Μδ11. 101822. Ηβδ5.1106584. 612. φοράν ακ802 "84. 
1160}4. ἡμβ11.1210"88,39.,}8, 15. (ἔν τινι 18). ὑπερ- 60 ὑπερομβρία, ὑπερομβρίαι, ορρ αὐχμός, αὐχ μοί, οοπὶ ψῦχος 
ἔχειν κατά τι ΠΎ13. 1282 084,29. 17. 1288 49. δ 4. 1290 μββ8.368}11,16, 3669. 7. 365}10. Ζι319. 602 "7. 



ὑπερόριος. τὰ ὑπερόρια, ΟΡ 

ὑπερπέτεσθαι. 

, 

ὑπερπίπτειν. 

ὑπερόπτης 

ὑπερόπτης Ηδ71. 1124 420. 
οοαὶ ἀγδής ἡ β8. 1200.215. 

δγ ὑβριστής Ηδ8. 1124 529. 

τὰ κατὰ πόλιν ὼ τὰ ἔνδημα 
Πγ14. 128514, 18. ὑπερ ριος πόλεμος, ὉΡΡ ἔνδημοι πρά- 
ξεις Χ6. 899 "18. --- ἀρχαὶ ἐνυπνίων ὑπερόριαι ἢ τοῖς χρόνοις 
ἣ τοῖς ,όποις ἢ τοῖς μεγέθεσιν μτῶ. 4θ4 “» 

ὑπεροχή. ὑπεροχὶ ὁ ἔλλειψις παθη ἀριθμῷ ἡ ἥ ἀριθμός ΜΎ2. 
1004 "12. ἀμφοτέρας ἕξει τὰς ὑπεροχὰς τὸ ἕτερον ἄκρον 
Ηεβ. 1188 "2. καθ᾽ ὑπεροχὴν ἢ ἔλλειψιν ἀ ἀσύμμετρον, ΟΡΡ 
κατὰ λόγον αι8. 439}80, 440}20. ὑπεροχὴ ἢ ἔλλειψις, 
Βυϊητηδ ΚΘΠΘΓΑ τιῶν ἐναντίων ἴῃ τοῦαπι αίατα Φα 4. 187 

416. 6. 189 "10. ΜΑΘ. 992 6. 2. 1042 ν25, 85. διαφέρει 
τὰ πλεῖστα (τῶν ζῳων γένη) τῶν μορίων ἐν αὑτοῖς πλήθει 
ὼ ὀλιγότητι ὸ μεγέθει ὸ σμυιρότητι ὶ ὅλως ὑπεροχὴ ὼ 
ἐλλείψει" «διαφέρειν. καθ᾽ ὑπεροχὴν αὶ ἔλλειψιν " τὸ μᾶλλον 
αὶ ἧττον ὑπεροχὴν ἂν τις ἢ ἔλλειψιν θείη Ζιαὶ. 486)}8,17, 
822, Ζμδ12. 692 δά. Ζγβϑ8. 181}. δ. 1τ1038. ὅσα δια- 
φέρει καθ᾽ ὑπεροχὴν ἡ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον Ζμαά. 644517, 
20. δ. δ46 524, οὗ Ὑ8.67151. Ζιδ4. 828 514. καὶ κατὰ 
λόγον ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἀρρένων (φασιανιῦν) ἀλλὰ πολλῷ μεί- 3 
ζὼν ἢ 589. 1571436. τὰ ἐναντία μιγνύμενα. φθείρει τὰς 
ὑπεροχὰς ἀλλήλων Γβ1. 838412. ἅμα τὴν αὐτὴν ὑπεροχὴν 
εἰς πολλὺς τόπυς ὁιανέμειν ἀδυνατεῖ ἡ φύσις Ζμβ9. θδὅ 
421. οἵ γ5. 668 .338. Ζγδ4. 171381. δεῖ ὁρίζεσθαι τὴν 
δύναμιν πρὸς τὸ τέλος ὸ τὴν ὑπεροχήν Οα11. 281 510-13. 8: 
ἡ τῆς αἰσθήσεως ὑπεροχή αιθ. 446 510. 12, οὗ 48. ἧ τὴς 

ἐπιστήμης ὑπεροχή Ζμαῦ. θ45 δῷ τὸ τάχος ὑπεροχὴ κινή- 

σεως Μιϊ. 1052 80. ὑπεροχὴ μεγέθας. τῶν ὄγκων Οὗϑβ. 
810 "21. μαϑ. 840 39. κΙ]. 391 "8. περὶ θερμῦ ὸ “ψυχρὸ 
ὼ τῆς ὑπεροχῆς αὐτῶν Ζμβ5. 649 58, ἡ τῆς ὕλης ὑπεροχή 

Ζγὃδ4. 112 524. ἡ τὸ μέρυως ὑπεροχὴ κρατήσασα Ζ2γὸ 1. 
1604 520. ὑπεροχὴ (6 ΤΉΔΙΟΥ ὨυπλΘΓῸ8) τῶν ἴτων μορίων 
Οδϑ. 808 "9. ὑπεροχὴ ἀγαθῶν γίνεται τὸ προστιθέμενον 
Ἠαδ. 1097 "18 (ἶ τὸ ὑπερέχον διαιρεῖται εἴς τε τὴν ὑπερ- 

οχὴν ὼ τὸ ὑπερεχόμενον Φὸ 8. 218 "16). ὑπεροχὴ τῷ πληθυς 
Πδο. 1298 84. 12. 1296 519. οἱ ἐν ὑπεροχαῖς εὐτυχημάτων 
ὄντες Πὸ1]. 1295}14, ἀεὶ τὸ κρατὸν ἐστὶν ἐν ὑπεροχὴ 

ἀγαθὲ τινὸς Παδ. 1255 81δ. Ὑ12. 1282 "24. 13. 1284027. 

τὸ βέλτιον ἐν ὑπεροχὴ Ζγεῖ. 181 52. καὶ κατ᾽ ἀρετὴν ὑπεροχή 
Η«6. 1098511. οἵ Πὸ2. 1289}1. γ12. 128284. ὑπεροχαί, 
1 6 ψαγῖα τῆς ὑπεροχῆς δοθογδ Πγ18. 1284 516. 17.1288 

428. δ. 1290512. 4. 129112. ὑπεροχή ἴῃ οἰνὶθαῖα, ΒΥ 
ἰσχύς Πὸ18. 12971}18. 8. 1298 Ρ41. 11]. 129681. ε2. 

1802 "2. 8. 1802 Ρ16-21. 1. 1807519. ἐφίεσθαι. τῆς ἀνισό- 
τητος ἢ τῆς ὑπεροχὴς Πε2. 1802 521. κατὰ τὴν ὑπεροχήν 
Πη1. 1823 "14. ἐιαφέρ εσθαι τῷ ποσῷ Ὰ ταῖς ὑπεροχαὶς 

Πη1. 1828 4856. (οἴ ὑπερβολή 488). -- φιλίαι ἐν ὑπεροχὴ, 
καθ᾽ ὑπεροχήν, ορρ ἐν ἰσότητι Ηθ8. 1158}12 ΕὙΙΈΖΒοΒο. 18. 
116112,20. 18. 1162 386. ηεηϑ. 4 (ηεηϑ. 1288 Ὁ18 οοδὰ 
ὑπερβολήν, βοᾷ οΓ1238}88,128954,11,22,27,}5). μικραὶ 
ὑπεροχαί γεη4. 1289 818. 

αἱ πέρλικες ἔγκυοι γίνονται ὑπερπετομένων 
(τῶν ἀρρένων) Ζιεῦ. 841 328. ὅταν ὑπερπτῶνται (οἱ πελε- 
κἄνες) τὸ ὄρος Ζιθι2. 591512. 

ὑπερπηδᾶν. μήτε στάσεως γινομένης μήθ᾽ ὑπερπηδῶντος τῇ 

ἐλάττονος μηθὲν σημεῖον μχ324. 858 Ἰ26. - κἂν ὑπερπη- 

δήση τις εἰς τὰ γενόμενα Με8. 1027 06. 
ὑπερπιμπλάναι. πίνειν ἕως ἂν ὑπερπλησθὴ Ηγ18. 1118 

17. διὰ τὸ ὑπερπεπλῆσθαι κὶ δύναται πέτεσϑαι (φωώρ) Ζιι40. 
825 }4. ᾿ 

διότι κοιλὴ τὰ κάτω ἡ Αἴγυπτός ἐστι, διὸ 

νυν. 
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ὑπερπίπτει αὐτῆς (ὁ νότος) πκΞ-ά44. 940 528. 

ὑπερπληρῶσθαι. ὑπερπληρυμένων (τῶν φλεβῶν) ἐκ τῆς τρο- 
φῆς Ζγβά. 138512. δύναται (ὁ λέων ἀτιτεῖν) διὰ τὸ ὑπερ- 
πληρῶσθαι Ζιθδ. 594 "20. 

6 ὑπερπλύσιος, ΟΡΡ ὑπέρπτωχος Πὸ11. 12957. 

ὑπέρπτωχος, ΟΡΡ ὑπερπλύσιος ΠδῚ11. 12957. 
ὑπέρπυ ος αν]4. 417 "29. 

ὑπερ τεινειν. ὈΓΔΏΒ, τὴν ἀνθρυιπίνην φύσιν ΗΎ]1. 1110 "26. 

τὴν δύναμίν τινος πεῖ. 881 816. ὑπερτείνει τος χρόνοις τὴν 

Μίνω βασιλείαν Πη10. 1829 "24. -- ἰπίγ, οὑπερτείνειν τῷ 
πλήθει, ταῖς ὁσίαις" τὸ πλῆθος, τὸ τίμημα ὑπερτείνει Πὸ 8. 
1298.380. 11. 1296 418. 12..1296}}28 (οΓ Ρ82), 88. ζ8. 
1818 3281. ὑπερτείνειν τὴ ἀλυπίᾳ, τῷ καλῷ ΗΙ11. 11 τι}8. 
2. 1105 34, ὅταν ὑπερτείνη ὁ κίνδυνος ΗΎ11. ,11}16 16. ἡ 

γένεσις ὑπερτείνει πιθ δ. 898 08. (ὁ ἥλιος ὑπερτείνει πιεθ. 912 

4812). ὁ θη ΘΟΙΙΡΑΓ, μέχρις ἂν ὑπερτείνῃ τὸ πλῆθος τῶν 

μέτων πζ4. 1819 818, --- Ἰορίοθ, ὑπερτείνειν, ΟΡΡ χατηγο- 

ρεῖσϑαι ἐπ᾿’ ἴσων, ἀντιστρέφειν Αα14. 88.289. β33. 68 
"24, 27.110 "84. Ὑ22. 84 3525. --- Ρ688, ὅταν ὑπερτείνηται 
δυνάμει ((οτὶ ὑπερτείνη τὴ δυνάμει) πγδ. 811 389. 

ὑπερ τίμια ἠγορακέναι τὰ ἀγοράσματα, οβι882 57, 
ἡ περυγραίνε σθαι. γὴ ὑπὸ τῶν ὑδάτων ὑπερυγραινομένη 

διαπίπτει μβ1. 36511: 
ὑπέρυθρος [81 δ, 1681 5, τῶν δρυοκολαπτῶν ἕν γένος ἔχει 

ὑπέρυθρα μικραί Ζιιϑ. 814 58. 
πε ρφαίνεσθαι. πολλάκις ὑπερφαίνεται (πὶ τὸ ὃ ὕδατος) πρὸς 

τὴ γῇ τὸ τῆς σηπίας κύτος Ζιε18. 650 58. οἱ ἱέρακες ἄνω- 

θὲν ὑπερφαινόμενοι καταδιώκυσι (τὰ ὀρνίθια) Ζιι86. 620 Β2. 
ὑπερφιλεῖν ΗΙ1. 1164 48. 

80 ὑπερφυής. ποιεῖν ὑπερφυᾶ τῷ μεγέθει τὸν ψόφον Οβϑ9. 291 
421. 

ὑπερχεῖσθαι. τὴν λίμνην ἀνα εἶν καὶ ὼ ὑπερχεῖσθαι θ89. 8871}9. 
ὑπερχεῖται (ὸ ὕδωρ)" ἐὰν ἁπαξ ὑπερχυθὴ τὸ ὕδυιρ πκεϑ. 
989 3ὅ. ὑπερχεῖται (τοῖς Μέοις τὸ ὑγρὸν περίττωμα), ΒΥ 
ἐναρῶσιν πγϑϑ4. 8106 318. ὑπερχεῖται (ὁ ἀὴρ) εἰς τὸ ἀχανὲς 
ἔξω μββ8. 861 419. 

ὑπέρχεσθαι. τὴν σελήνην ἑωράκαμεν ὑπε. θθσαν τὸν ἀστέρα 
τὸν ἼΑρεος οβι:. 292 "4. -- ὑπελθόντος τῷ ἀέρος ((οτῇ ἴ 4 
ὑποχυιρήσαντος), πὸ ποτ᾽ οἰσθήσεται (ἡ ὙἿ) Οβι8. 295522. 

4 ὑπέρχω ρεὶν. αἱ κινήσεις ὁ διὰ πολλῦ ὅσαι ῥαδίως ἀφικνῶνται 
πρὸς τὸν νῶν" σαί τε καὶ κατὰ μικρὸν ὑπερχωρῶσιν (ἴοτὲ 
ὑπεκχωρῶσιν γ6} ὑποχωρῶσιν) φθ. 8138 588. 

ὑπερψύχεσθαι. ὑπερψυχθέντες, ορρ ὑπερθερμανθέντες ηεηδ. 
1289 084, 85. 

4“ ὑπε ρῷ α. στόμωτος μέρη τὸ μὲν ὑπερῶα (Υ] ὑπερυΐα) τὸ δὲ 
φάρυγξ Ζια11. 492 "26. οὗ ΟΑ]θὰ ΧΥ͂ΙΙΑ 821, ΡΒ ρρβοα 
ὕλη 840. Ὀαγθδϑῦρ ποῖ οὐ οχίγαϊίβ 1 129, 27. Ὀ4 1 48. 
ΟτΥῖδ88 11Π| 699. 

ὑπερῷον. Ἱππίας τὰ ὑπερέχοντα τῶν ὑπερῴων ἐπώλησεν 
οβι1841 84, 

ὑπέχειν δίκην ΠΎ!. 1215 39. Ρ16. 1482 57. τιμωρίαν ἐχ 
ὑφέξυσιν ρδ. 1421518. ὑπέχειν λόγον Ρα1. 1854 55. ΜΎΒ. 
1011.323. ΑβΙ9. 66.382, ταί. 100.520. βδ5. 1136. λόγον 
ὑφεκτέον ΑὙ12. 11 58,5. ὑπέχειν θέσιν ἢ ὁρισμόν τθϑ. 160 
"14. ὑπέχειν ὑπόθεσιν τό. 158581. 9. 160}17. λόγν χάριν 
ὑπέχειν, ορΡΡ τὰ δοκῶντα λέγειν 189. 160 522, 

ὑπήκοος. ποιεῖν τὰς πολίτας ὑπηκόυς τῶν νόμων Ηα18. 1102 

410. οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπὸ συμβέλων ἐδίκαζον τοῖς ὑπηκόοις 
380. 1541}4. 

60 ὑπηνέμιος. ὑπηνέμια. "νά, Υ͂ ψόν. ὑδὲν διαφέρει τὸ ζῷον (τὸ 
ζων οἱ ΡΙΚ, Ββιι) τὸ ὑπηνέμιον τύτυ Ζικ6.687}21, οἵ 688528. 
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ὑπήνεμος. ὑπηνέμυς ποιεῖται τὰς νεοττεύσεις Ζιζι. 589 38. 
τίκτειν πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς ἐν ὑπηνέμοις Ζιζι4. 5608 Ρ26, 

ὑπύνη. τὴν ὑπήνην ὁ τὸ γένειον δασὺ ἔχειν ΖΙΎἃ1. 618 "18. 
οἴ 1)8 Ι 48. 

ὑπηρεσία. τῷ θεῷ ὑδὲν δεῖ ὑπηρεσίας τῆς παρ᾽ ἑτέρων κθ. 
89811. ὑπηρεσίαι Ηθ1. 1168 417. ὑπηρεσίαι σωματικαΐ 

Πα18. 1269 "26. - ὅσα ἐστὶ ζῷα, πορευτικά, πρόσκειται 

ὼ μόρια, τὰ πρὸς ταύτην τὴν ὑπηρεσίαν ζ2. 468 419, οἵ δεῖ 
ἂν τοιαύτης ὑπερὲσίας ὸ ἰσχύος Ζμγά. 666"15. κατὰ τὰς 

ὑπηρεσίας τὰς ἔξωθεν κινητικὰς ὀιαφέρει (τὰ ἔντομα) τῶν 
ἐναίμων Ζ2μ89. 684 588. 

ὑπηρετεῖν φίλῳ, αὑτοῖς Ἠι2. 1164}25. Πε9. 1809 "12. 
ὑπηρετεῖν τὰς διακονικὰς πράξεις Πγ4. 127173860. ὑπηρετεῖν 

τὰ φιλικά, τὰ χρήτιρια, μέγα. μείζω. ἴσα, ἔλαττον, ὑπη- 
ρετηκότες τοιῶτόν τι ηεη2. 1287}19. 10. 1248 322. 11. 
124452. Ηθ10. 1169 "δ. Ρβι. 1885 "88, 84,1, 1, 8. οἱ 
πολλοὶ θεράποντες ἐνίοτε χεῖρον ὑπηρετῶσι τῶν ἐλαττόνων 
Πβ3. 1361 "81. τὸ πρᾶγμα τὸ ὑπηρετηθέν Ἴ6η10. 1248 
416. --α ὑκ ἀν ὑπηρέτει αὐτοῖς ὁ αὐχὴν πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς 

γῆς νομήν Ζμὴ 12. 6931. τὸ πνεῦμα ἀνάγκη ὀυσταμίευ- 
τον εἶναι ὸ μὴ ῥᾳδίως ὑπηρετεῖν, ἀνωμάλως ὑπηρετεῖν 

ακδ00 582, 801 55. --- τὸ ἐπιθυμητικὸν ὑπηρετεῖ, ΕΥῸ προσ- 

τάττεται τε]. 129 412 8364. ὑπηρετῶν. ΟΡΡ ἀρχιτέκτων 

ἡμαϑ5. 1198 385. ὑπηρετῶσα ἐπιστήμη, ΟΡΡ ἀρχικωτέρα 

ΜΑ2. 982816 (ΒΖ δὰ 1. 981 380). --- ὑπηρετητέον Ηι2. 15 

1164 25. 
ὑπηρέτης, ΟΡΡ ἀρχιτέκτων ἡμαϑ85. 1198]. ὁ ὑπηρέτης ἐν 

ὀργάνυ εἴδει ταῖς τέχναις Πα4. 1253 380. --οὈ τυτὺς κατα- 

στατέον νομοφύλακας ὼ ὑπηρέτας τοῖς νόμοις ΠΎ16. 1287 
8421. 

ὑπηρέτησις. εἰς ὑπηρετήσεις ἔργων αἰσχρῶν Ρβϑ. 1984 818. 

ὑπηρετικός, ΟΡΡ ἀρχιτέκτων ἡμαϑὅ. 1198 2. τὸ σῶμα 
ὑπηρετικόν, ὍΡΡ προστακτικόν τεῖ. 128 "19. ἀνὸρια ὑπηρε- 

τική, ΟΡ ἀρχική Πα18. 1260.528. ἐπιμέλειαι ὑπηρετικαί, 
ἀἶδὲ πολιτυκαί, οἰκονομικαί Πὸ1ὅ. 1299 "24. -- ὑπηρετικοὶ 
τῷ νόμῳ. Ῥαϑ9. 186618. ἡ χρηματιστικὴ ὑπηρετικὴ τῇ 
οἰκονομικῇ Πα8. 1256 56. τοῖς τῆς ψυχῆς ἔργοις ὑπηρετι- 
κωτατον τῶν συνμίάτων τὸ θερμόν ἐστιν Ζμβι. θ52 "10. 

ὑπηχεῖν. ἐάν τις ψήλας τὴν νήτην ἐπιλάβη, αὶ ὑπάτη μόνη 
δοκεῖ ὑπηχεῖν πιθ42. 921 16. 

ὑπιέναι. τὰ πίπτοντα τῶν κηρίων ὀρθᾶσιν αἱ μέμτται ὼ 
ὑφιστᾶσιν ἐρείσματα. ὅπως ἂν ὀύνωνται ὑπιέναι Ζιι40. 
625 518. --- ὑπιὸν τὸ θερμὸν ἐν μὲν τῷ φόβῳ κάτω, ἐν 
δὲ τῷ θανάτῳ κάτωθεν ἄνω πὸ. 811582. 

ὕπνος. περὶ ὕπνυ ὸ ἐγρηγόρσεως υ1-8. Ζιδ]10. ὅτα αὐξή- “ὁ 

σεως ᾧ φθίσεως μετέχει μόνον τῶν ζώντων, τύτοις ὑχ 
ὑπάρχει ὕπνος ὐδ᾽ ἐγρήγορσις, οἷον τοῖς φυτοῖς υἹ. 489 

4160. Ζγε!ϊ. 1192. ὑθεὶς ὅπνος ἀνέγερτος Ζγε1. 1719 58. 
υἹ. 4δ4}14, ὕπνυ κοινωνεῖ τὰ ζῷα πάντα υ1. 484 "28. 
οὗ Ζωα!. 689."20. 2. 648 δό. ἄνευ αἰσθήσεως ἐχ ὑπάρχει 0 
ν9᾽ ὕπνος ὅτ᾽ ἐγρήγορσις υἱϊ. 484 ,.29. ὕπνος πότερον ἀὸυ- 

να μία αἰσθήσεως τζθ. 14ὅ Βχ, ὁ ὕπνος στέρησις τῆς ἐγρη- 

γόρσεως υ]. 458 9217, ἐκ ἔστιν ὁ ὕπνος ἡτισῶν ἀδυναμία 
τὸ αἰσθητικ υϑ. 488 59. 18. 2. 485 νά. ὁ ὕπνος τῷ αἰσθη- 
τικῷ μορίαν ἐστὶν οἷον δεσμὸς ὼ ἀκινησία τις υἹ. 4δ4 10, 
26. διὰ τί καθεύδει ἐγρήγορε ὼ διὰ ποίαν, τιν᾽ αἴσθησιν 
ἢ ποίας υϑ. 455 84 - "18, ὁ ὕπνος ὼ ἡ ἐγρήγορσις παθος 

τῷ κυρίν τῶν ἄλλων πάντων αἰσθητηρίων ἢ πρὸς ὃ συντείνει 
τἄλλα" ἐν τῷ πρώτῳ ᾧ αἰσθάνεται πάντων υῶ. 455 326, 
88,}10. ὁ ὕπνος κατάληψις τὸ πρώτυ αἰσθητηρίω πρὸς τὸ 
μὴ δύνασθαι ἐνεργεῖν υϑ. 458 328. ὁ ὕπνος ἀδυναμία δι᾽ 
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ὑπερβολὴν τῷ ἐγρηγορέναι υἹ. 454 ῬᾺ. ὁ ὕπνος ἀνάπαυσις, 
σωτηρίας ἕνεκα υϑ. 455 20. 8. 468581. ὁ ὕπνος ἠρέμησις, 
ἀκινησία πιη1. 9168 ν1δ. 1.91181. ςῦ. 886 57. περὶ τῶν 
αἰτιῶν ὕπνυ ὺ ἐγρηγόρσεως. πόθεν ἡ ἀρχὴ γίνεται τῷ τ᾽ 
ἐγρηγορέναι ὦ τῷ καθεύϑειν υ 3. 45518-8. 458 432. εἴ 
Φθ2. 2538 .819. ὁ ὕπνος σύνοδος τις τῷ θερμϑ εἴσω ὺ ἄντι- 

περίστασις φυσική υϑ. 451 δ, 20. ποιεῖ τὸν ὕπνον τοῖς ζῴοις 

τῶτο τὸ μόριον πᾶσι τοῖς ἔχετσιν ἐγκέφαλον, τοῖς ὁὲ μὴ 
ἔχυσι τὸ ἀνάλογον Ζμβι. 658 410, 17. ἄν βάρος γένηται 
περὶ τὴν κεφαλὴν δι ὕπνον ἢ μεθὴν Ζγβθ. 144 01. ἐν τοῖς 
ὕπνοις μάλιστα ἐνεργεῖ τὸ θρεπτικὸν Ηα18. 1102 Ῥᾳ, υϑ. 

458 021- 52. Ζγε1. 119 514 8ηη. ἀςγία τις ὁ ὕπνος τὴς 
Ψψυχὴς ἢ λέγεται σπυδαία καὶ φαύλη Ηα 18. 1103 58, 6. 
Ἴβ1. 1319 528,19 (μάλιστα ἐν τοῖς ὕπνοις ἡ ψυχὴ κι- 
νεῖται πλ14. 9517 38). ὁ ὕπνος οἷον τὰ ζὴν ὸ τὸ μὴ Ὧν 
μεθόριον Ζγεϊ. 118 029. ὁ ὕπνος ἀνάλογον τῷ ἔχειν ὼ μὴ 
ἐνεργεῖν ψβι. 412. 825 (οἵ καθεύδειν ῥὶ 885 039). ὕπνος τῶν 
ἐμβρύων ὼ τιῶν παιδίων Ζγεῖ. 118 ν20- 119526. --- ἐν τοῖς 
βαθυτάτοις ὕπνοις πγϑ4. 816 525. ὕπνος λαμβάνει τινὰς 
ἐὰν ἄρξωνται ἀναγινώσκειν πίη. 9161. 7. 917418, 81. 

ὑπνῶν. ᾧ τὸν ἐγρηγορότα γνωρίζομεν. τύτῳ ἀκ τὸν ὑπνῦντα 
υἹ. 484 42, ὅταν ἐν τιῦ ὑπνῶν καθ᾽ ἑαυτὴν γένηται ἡ ψυχή 

12. 141542. 
ὑπνώδης. ὑπνωδέστεροι γινόμεθα ἐν τοῖς ἑλώδεσι πιδ 1. 909 

087. πρόσωπον ὑπνῶδες, ὑπνωϑθέστερον φ8. 808 84, 28. 
ὑπνώστσειν. καρηβαρῶσιν οἱ ὑπνώσσοντες Ζμβτ. .858 514. -- 

ὑπνώττειν ἀπὸ τῷ ἀναβαίνειν ἀναθυμίασιν ἀπὸ τὴς τροφῆς 
ᾧταξ. 816}85. τὰ φυτὰ ὅτε ὑπνώττυσιν ὅτε γρηγορθσιν 
φτα2. 816 828, 

ὑπνωτικός. 1. οἱ φλεβώδεις ὧχ ὑπνωτικοί υϑ. 451436. 
ὑπνωτικωτεροι οἱ νέοι τιῶν πρεσβυτέρων. χειμῶνος ἣ θέρος, 
ὑπνωτικώτατοι μετὰ τὰ σιτία πγ84. 816 320. 25. 814 " 1. 
ια17. 900 "2. -- ἐὰν αἰσθάνηται τῷ πάθυς ἐν ᾧ ὴ αἷ- 
σθησις τὰ ὑπνωτικῦ ενϑ. 402 54. -- 2. τὰ ὑπνωτικα,, οἷον 
μήκων μανὸραγόμας οἶνος υϑ. 4568 "29, 457 08. 

ὑπό. οὔ Εποκθη μι 18- 1δ. 1. α ἔθη. α. Ἰοςδὶὶ νἱ ποῦ νἱἀδίυς 
ὈΒΌΓΡΑΤΙ ῃἰδὶ ὑπὸ γῆς, ὑπὸ τῆς γὴς μαὶϊ4. 852 Ρ6, Ζιε38. 

δ85 "271. Οβ!8. 294 38. πχΎ21. 988 087, εοἀ Ἰοηρα ἔγε- 
"ααθη ΟΣ ὑϑὰ8 ϑϑὺ δοσυϑαίίν! ὑπὸ γὴν. ---- ὁ. οδυ 88} 18 πϑὺ8 
ΡΓδθρ ὑπό δρῃὰ Αὐγ ποὺ αἰβδγι δὺ υὑδὰ δἱϊογαγα βοτγὶ- 
φῬίογυμπι. 

2. ἃ ἀκδί. α. Ιοσδὶὶ τὶ τᾶτο ᾿ἰθρίϊαν ἀβαγραύαπι. ὑπὸ τοὶς 
ὄρεσιν ἔχειν τὰς πηγας μα18. 850 27. ὑπὸ τῷ μετώπῳ 
ὀφρύες ὀιφνεῖς Ζιαϑ. 491514, 18 (οἵ ὑπὸ τὸ κρανίον 8. 491 

59), ὑπὸ ταῖς μασχάλαις Ζαδτο. 088 "δ, 14. ὑπὸ τῇ γὴ 
Οβ!18. 295 328. οἰκεῖν ὑπὸ τῷ βορέᾳ, ὑπὸ ταῖς ἄρκτοις 
πχς. 940 587. φ2. 806 δ16 ᾿(ἵ ὑπὸ τὴν ἄρκτον ἰηΐτϑ 
Ρ 19ὅ 328). --- ΟΑαἱ γωνίαι αἱ ἀπὸ τῶν ἀκτίνων ὑπὸ ταις 

ἴταις περιφερείαις πιεϑ. 911516. --- ὑ. ὑπ᾿ αὐλῷ πυκτεὺ- 
υσιν οἱ Τυρρηνοί [ 566. 1511 39. 

8. ὁ 806. α Ιοραὶὶ νἱ ὑπό 5. 866 βϑ ΟΡ ἰββίτηθ οἱ ἀθ ταοῖα 
οὐ ἀ6 βἰϑία αϑαγραίυτ. τὸν ἥλιον μὴ φέρεσθαι ὑπὸ γὴν 

ἀλλὰ περὶ ἣν μβι. 854 480. τὸ ὑπὸ τὴν γὴν αὐραημένον 

πνεῦμα μβ8. 8689. (86ὰ μάλιστα ὑπὸ τὴν γὴν πνεῖν 
πο. 942 Β1δ᾽ ποη ροϊαοϑι αἰϊυὰ β᾽ βῃϊβοατγθ ἀπ. ἐπὶ τὴν 
ἣν, ἐπὶ τῆς γὴς 562. 940519, 80.) ἐκδιδόναι ὑπὸ γῆν 
μα18. 8351511. πρῶτον ὑπὸ τὴν, ἔγκυκλιον φοράν ἐστι τὸ 
θερμόν εἰπλ μα4. 841 "18. 1. 844 59. 8. 840}15. Οβ1. 389 
280. οἱ ψόφοι οἱ ὑπὸ τὴν γὴν γινόμενοι μββ8. 868.514,16. 
ὑπὸ γὴν λίμναι τινὲς ἀποκεκριμέγαι μα] 8. 849 529. τὰ δὴ 
ὑπ᾽ ὄρη κεῖσθαι συμβαίνει μα18. 86021. ὑπὸ τῶτον τὲν 



, 
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(ἐρυμνότερον) τόπον Πη12. 1881 480. ἡ ὑπὸ τὸν Καύκασον 

λίμνη μα18. 851 88, ὑπὸ τὸν ἥλιον εἶναι μβθ. 864 528. 
γ8. 818 58. οἱ ὑπὸ τὴν ἄρκτον τόποι μβδ5. 862 811. αἹ8. 
850 ν56.. ὑπὸ τὸ δέρμα. ἔχειν ὀφθαλμύώς Ψγι. 4325"11. ὑπὸ 
τὴν κεφαλὴν ὁ αὐχύν δἰπι Ζμγϑ. 664 "18. 14. 8674 39. β14. 
6568 326. 16. 65920. 17. 6θ6014. Ζια 8. 491 "9 αἱ. --- 

τὸ Ὑ ὑπὸ τὸ β, τὸ ὁ ὑπὸ τὸ α Ααά0. 51 588, 39 ΥΖ, ἀ6 
Θχύθσῃο ογάϊηβ τῆς διαγραφὴς. - ὑπὸ χεῖρα μβ9. 869 
088. θ52. 884 828, --- ὃ. οἶγοθ δχυοὰ ἰδαρυβ. ὑπὸ τὸν 
Δακωνικὸν (ΔΙεσσηνιακὸν) πόλεμον Πε8. 1808 510. 1.180θ1 
588. ὑπὸ τὸν καιρὸν τῶτον. ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρόν Ζιδ 10. 
587 δ1δ. 2.5. 186 48, ὑπὸ τροπὰς θερινάς Ζιε19. 552 

518. ὑπὸ κύνα Φβ8. 199 52. Ζιειδ. 541 514. ζ 12. 860 
021. 1ὅ. δ69514. θ18. 8ὅ995"174]. ὑπὸ τὴν ἐαρινὴν ὥραν 
Ζιζ2. 8607. ὑπὸ τὴν ὑπωραν Ζι18. 615 580. --- ς. εἶναι 
ὑπό τι βἰβαῖβοις Βα δ᾽ θούαπι 6886 αἰ ααϊὰ ΑἰἸτοτῖαβ ἰπιροσῖο, 
τιῦν ἀγελαίων ζῴων τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡγεμόνα ἐστί, τὰ δ᾽ 
ἄναρχα Ζιαι. 488."10. ὑφ᾽ ἕνα σημάντορα κθ. 899 59. οἱ 
ὑπὸ τὴν σὴν βασιλείαν καθεστῶτες Ρ1. 1420 424. οἱ ὑπὸ 

τὰς συνθήκας ΠΎΞ. 1280}8. τριηραρχίαι ὑπὸ τὰς ναυαρ- 30 
χίας Πζβ. 1822 4, ὑπὸ τὶν ἱππικὴν ἡ αλινοποιική Ηαϊ. 
1094810, 12, 18. πᾶσαι αὗται αἱ κοινωνίαι ὑπὸ τὴν πολι- 

τικὴν ΕΝ εἶναι Ηθ11. 1160 421 ἘτΙ ΒΟΒ6.. τὰ ὑπὸ τὴν 
αἵρεσιν Ηβ2. 1104 488. ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πίπτειν τζ4.141 
410. τὰ ὑπὸ τὴν αἴσθησιν, τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν αἴσθησιν Ηκά. 35 
1114}18,.19, 28. ,Φη2. 244}19. αι. 4471.380., 21, 448 

48. τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν δύναμιν, ὑπὸ μίαν δύναμιν Μδ10. 
1018 829. ι4. 1086 Δϑ1- Βαϊ. 1094 08, ὑπὸ τέχνην πίπτει 

Ηβ5. 1104 47, τὰ ὑπὸ τὴν ἐπιστήμην, ὑπὸ μίαν ἐπιστήμην, 

ὑπὸ τὴν τέχνην Μκ8. 1060 "84. 1061}16. 1.1068 587. 80 
ΑΎὝΙΪΟ. 10.ν89. τι 11. 112.51. ὑπὸ τὴν αὐτὴν μέθοδον ταῦ. 
102 349, 87. τὰ ὑπὸ τὴν ἀρχήν. ὑπὸ μίαν ἀρχήν Αβιθ. 64 
586. τι! 1. 172.814. Γβιο. 387822. Μίχ2. 1060 380. ηεαϑ. 

1218}11, 18. --- ἰδά6 Ἰοφίοβ ὑπό α δθὸ βυδίθοΐδηι ρϑηθσὶ 
βρϑοΐθμι βἰρηϊβοαῖ. τὸ ἐπάνω τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ γενῶν κατη- 85 
γορεῖται Κϑ. 121. ὑπό τι εἶναι Κ10. 12 "6. Ααϑ9. 80340. 
10.301. 11.881 480, 37.117 οἷο. τὴ]. 152 829 (βγη πε- 

ριέχεσθαι 516, 19). δῶν 131 35 (ορρ περιέχειν). ἨΘ11. 
1160321. ὑπὸ ταὐτὸ γένος γα] εἶδος ταῦ. 103.818, 14. 

ζ3. 140 "26, 80 (ὁγη ἐν ταὐτῷ γένει 828, 81},}17, 21. 28. 4 

τὰ ὑπὸ μίαν κατηγορίαν Ηα4. 1096 582. ὑπὸ τὸν αὐτὸν 

ἀριθμὸν πίπτειν Μνθ. 1098 410. εἶναι ὑπὸ μίαν διχοτομίαν 
Ζμαϑ. 644 49. ὑπὸ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν τὸϊ. 121 58. ζ18. 
151 14. ὑπὸ τὸ καθήλυ, τὸ αὐτὸ καθόλυ, τὸν λόγον, τὸν 
ὁρισμὸν, τὸ ὄνομα Ῥαῶ. 1857 085. ΑὙΙ. 11.319. ταῦ. 102 
080. 1ὅ. 107 518,19, 27, 84. ζ12. 149389. η5. 184 811. 
θ1.15617. 1. 100 482. δατερον ὑπὸ θάτερον, ὑπ᾽ ἀλληλα 
Κϑ. 110,21. Αβ2. 64.382. Ὑ1.16}16. 18. 18.580, 19 
418. 17.81 421. Γβ2. 8330 228 (τὰ ὑφ᾽ αὐτά (Μζιο. 1085 
480, σον, οὗ Β2). 

1ι5 

46 

δ 

ὑποβάλλειν. (τὴν νεοττιὰν ποιαμένη ἡ χλωρὶς) στρυΐματα 
ὑποβάλλει τρίχας αὶ ἔρια Ζ:.18. 610 82. ἀναπνέοντος ὥσπερ 
ἐπὶ πῦρ ὑπέκκαυμα ὑποβάλλεσθαι ανθ. 418 55. γένη τινα 

λίθων ταῖς ϊζζαις ὑποβάλλυσιν ζθ. 410 588. ὑποβάλλειν τὸν 
δάκτυλον ὑπὸ τὴν ὄψιν (ὑπὸ τὸν ὀφθαλμόν, τῷ ὀφθαλαιῷ) 56 
Μκθ. 1068 858 Β΄ ενϑ8. 461 "81. πλαῖ. 958 225. - ὑπο- 

βάλλυσιν ἐπίτηδες (ἰηῖ πρὸς τὸ θηλάζειν) ὃς καλᾶσιν ἱ ἱππο- 
θήλας Ζιζ 28. 5171 "16. - τοῖς ἀπειρηκόσι διὰ χρόνον " 
ἑᾷδιον ἐ ἄλειν τὰς συντόνως ἁρμονίας, ἀλλὰ τὰς ἀνειωένας ἡ 

ΐσις ὑποβάλλει (ϑυρᾳ Θγῖ Ὁ) τοῖς τοιύτοις Πθ1. 1842 "22. 60 
- ὑποβεβλημένης τινὸς τὸν αὐτὴς υἱόν ΡῬβ28. 1400 824. 
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τὸς ἐξ αὐτιῶν γεννηθέντας οἱ γεννήσαντες τῶν ὑποβαλλο- 
μένων (ἰ 6 αυὶ βυδάϊυϊοῖοβ 810] ἈΒΒΌΠΙΡϑΟ γα) μᾶλλον φι- 
λῦσιν ρ1Ὶ. 142] 229. Εὐριπίδης τὸ ὅραμα (Μήϑειαν) δοκεῖ 
ὑποβαλέσθαι παρὰ Νεοῴφρονος διασκευασας ὕ 592. 1514 528. 

ὑπόβλαισα σκέλη εἰς τὸ ὄπισθεν Ζπ16. 118 280. 
ὑποβλέπειν. ἐν τῷ καθεύδειν ὑποβλέποντες, ὃ ἠρέμα ἑξωρων 

φῶς τῷ λυχνυ καθεύδοντες. ἐπεγερθέντες ἐγνιύρισαν ενϑ. 

462.522. θιεστρα μμένοι (πὸ τεὸς ὀφθαλμύζς), διὸ ὑποβλέ- 
πύσι ᾧ συνάγυσι τὰ ὄμματα πλαῖ. 958.321. ὁ δ᾽ ᾧχετδ 
με ὑποβλέψας ΡΎΙΟΘ. 1411 .488. . 

ἐ Ὑπὸ οἷον ἐν ταῖς ὑποβολαῖς (εἰ, ὑπερβολαῖς οοἀὰ ΒΚ) 
αἱ γυναῖκες ποιῶσιν ηεη4. 1289 3837. 

ὑποβολιμαῖος. ὥσπερ ὑποβολιμαίυς ποιεῖ τὸς ἑαυτῷ νεοττὺς 
ὃ κόκκυξ Ζιι29. 618 828. 

ὑπογάστριον. χαμαιλέοντος πλευρὰ κατω καθήκει συνά- 
πτοντὰ πρὸς τὸ ὑπογάστριον Ζιβιι. 508 417 λαρ. ἐὰν μὴ 
εἰς ὀρθὲν βλέπωσιν αἱ ὑστέραι ἀλλ᾽ ἢ πρὸς τὰ ἰσχία ἢ 
πρὸς τὴν ὀσφὺν ἥ πρὸς τὸ ὑπογάστριον Ζικ2. 6834}40. 

ὑπογλιυτίς. μηρῶ ἢ γλυτῷ τὸ ἔξω ὑπογλυτίς Ζια!4. 498 
810. 

ὑπογλώτ τιον Ζιβ15. 506 528. 
ὑπογράφειν, ὑπογέγραφά σοι τὰς θέσεις τῶν ἀνέμων σϑ18 

θ22, οἱ γραφεῖς ὑπογραψαντες ταῖς γραμμαῖς ὅτως ἐνα- 

λείφυσι. τοῖς χρώμασι τὸ ὃ ζῷον Ζγβ6. 148 028. ἐκ τῆς καρ- 
δίας τὰς δύο φλέβας πρῶτον ἡ φύσις ὑπέγραψεν Ζγβ4. 
140 528. οὗ δι. 104}80. πρὸς τὴν ἀκαμψίαν ὑπέγραψε 
ταῦτα ἡ Φύσις Ζμββ. 854 524. κατὰ τὴν ὑπογεγρα μμένην 
οἷον ῥαφήν Ζ2μὃ3. 611 018. --- τοῖς τιμιωτέροις ὑπέγραψεν 
ἡ φύσις τὴν βοήθειαν Ζμβι4. 658 328. --- τύπῳ ταύτη 
θεωρείσθω ὼ ὑπογεγράφθω περὶ ψυχῆς ψβι. 418 310. κα- 
θάπερ ὑπεγράφη πρότερον τι2θ. 181 82. ἔστιν ἐν ἐνίαις πό-. 

λεσιν ὅτως ὑπογεγραμ μένον Πβδ5. 1268 581. 
ὑπογραφή (οἴ διαγραφή). θεωρείσθω ἐκ τῆς ὑπογραφῆς ε18. 

33.522. μαϑ. 846583. β6. 868 "26. ΖΙγ1. 510."80. ηεβϑ.ι 
1220 587. ἐπίστασθαι διὰ συλλογισμῶν ἃ παραδειγμάτων 
Ἃ ὑπογραφῶν ται. 819 816. --- ἐν ταῖς οἰκοδομίαις παροὶ 
πᾶσαν τὴν τῶν θεμελίων ὑπογραφὴν λίθοι παραβέβληνται 
Ζμγδ. 608 517. φλέβες, περὶ ἃς ὡς περὶ ὑπογραφὴν τὸ 
σῶμα περίκειται τὸ τῶν σαρκῶν Ζγδὶι. 164 080. 

ὑπόγυιοι τὴ ὀργῆ. ΟΡΡ κεχρονικότες Ρβϑ. 1880 ν6. ἐξ ὑπο- 

γυΐν γίγνεσθαι: ΟΡΡ ἐκ πολλῷ χρόνν σκεψα ἕνων Ρα!. 
1854}8. β22. 1390 }0. ὅσα θάνατον ἐπιφέρει ὑπόγυια ὄντα 
(Ραγδρῃσγ: αἰφνιδίως ἐπερχόμενα) Ηβϑ. 111 ν84. ́ ---- ὑπο- 
γριότατον πρὸς αὐτάρκειαν Πζϑ. 1821 "16. 

ὑπόγυος. ἔν τε τοῖς ἄνω ἢ τοὶς ὑπογύοις εἴρηται λόγοις 
Ζγγτ. 151 528. ὑγογνα ὅσης τὴς ἑορτῆς οβι841 428. 

ὑποδεύς. ἔστι ταῖς μελίτταις ἢ ἄλλη τροφή, ἣν καλῦσί τινες 
κήρινθον " ἔστι ὁὲ τῶτο ὑπολεέστερον Ζιι40. 628 "24. νῆσοι 
ὑποδεέστεραι, ΟΡΡ ἀξιόλογοι κϑὃ. 398 "14, 12. ὁ νῦς ὅταν τι 

νοήση σφήδρα νοητόν, ἐχ ἧἥττον νοεῖ τὰ ὑποῤεέσ γέρα ψγ4. 
429 84, 

ὑποδεικνύναι. ὕχ οἷον τε μὴ καλῶς ὑποδεικνύντος καλῶς 
μιμεῖσθαι. οαθ. 184529. Ὅμηρος ἢ τὰ τῆς κωμῳδίας σχή- 
μάτα πρῶτος ὑπέδειξε πο. 1448 081. ὅπερ Ευριπίδης ποιεῖ 
ὶ ὑπέδειξε πρῶτος ΡΎ 2. 1404}25. τὰ ἐπίδοξα λέγεσθαι 
ὡς δεῖ προκαταλα μβανειν ὑποδείξω ρ19. 1488.588. δεῖ 
ταῦτα ὑποδεικνύειν 081. 144832. κατὰ τὸν ὑποδεδειγ μένον 
(εἴ ὑφηγεῖσθαι) τρόπον θεωρητέον πάτας τὲς τῶν χρωμάτων 
διαφόρας χϑ. 19211. 

ὑποὸεἴ εἶν. τὰς εἰς πόλεμον ἰίσας (χαμήλες) ὑποδῶσι καρβα- 

τίνοις Ζιβι. 499 829. ὑπολησαάμενος (εἰ Εοῖβκα, ὑποδυσα- 
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μένος φοἂὰ) ἐγκεντρίδας 18. 1488 429. τὸν ἀριστερὸν πόδα 
ὑποδέδενται οἱ Αἰτωλοί, τὸν δὲ δεξιὸν ἀνυποδετῶσιν ἢ 64. 
148622. ὑποδέδεται Κά. 2.38. ἀναγκαῖον τὸ ζῷον ὑποὃδε- 
δεμένον ἀεὶ καθεύδειν ἢ πάντα πράττειν Ζμδ)]10. 681 328. 

ὑποδερίς. τὰ (τῶν ὄφεων) ὠὰ ἀλλήλοις συνεχῇ ἐστίν, ὥσπερ 5 
αἱ τῶν γυναικῶν ὑποδερίδες Ζιεϑ4. 558 "2. 

ὑπόδεσις ὑποδήματος Παϑ9. 12519. Οα4. 271 "82. 
ὑποδέχεσθαι κ5. 896}6, βγῃ εἰσδέχεσθαι Πε8. 1808 3860, 

85. 

ὑπόδημα δυνατὸν γενέσθαι, εἰ πρόσχισμα ᾧ κεφαλὶς  χι- 
τῶν δύναται γενέσθαι Ῥβ19. 1392 "82. ἡ σκυτικὴ ποιεῖ 
ὑπόδημα ἐκ προσχίσματος πλϑ. 956 "4. ἐκ τῶν ὁοθέντων 
σκυτῶν κάλλιστον ὑπόδημα ποιεῖν Ηα 11. 1101 δὅ. ὑπό- 
δημα σπυδαῖον ἡεβ1. 1219 528. ὑποδήματος ὑπόδεσις ΠΙα9. 
1235139. Οαά. 211 382. φορεῖν ὅμοια ὑποδήματα Ζγα18. 15 
128 081. --- ὑποδήματος χρῆσις καθ᾽ αὐτό, κατὰ συμβε- 
βηκός ηεγά. 12811. Παϑ9. 1251 839-18. 

ὑποὸιδόναι. ἔξω δεῖ τι εἶναι τῇ ζῳν ἀκίνητον" εἰ γὰρ ὑπο- 
δωσει ἀεί, ὥσπερ τοῖς ἐν τὴ ἄμμῳ πορευομένοις, καὶ πρόεισιν 
Ζκ2. 698 515. ᾿ 30 

ὑπόδικος. ὁ νομοθέτης ὑποδίκυς ἐποίησε τὸς ἐξαμαρτάνοντας, 
ΟρΡ ἀφῆκε ρδ. 1427518. ὐχ ὑπόδικα τὰ εἰκότα Ῥα18. 
1810 822. 

ὑποδοχή. 1. τοοθρίίο. ξένων ὑποδοχαὶ ᾧ ἀποστολαί Ηδὅ. 
112858. -- ἐμποδίζειν περὶ τὴν ὑποδοχὴν τῆς τροφῆς" 25 
κοῖλον πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τῇ αἵματος Ζμγ8. 664 "4. 4. 666 
41, διευρύνεται (τὸ λιμνίον) εἰς πεντήκοντα ἀνδρῶν ὑπο- ᾿ 
δοχήν θ112. 841 38. --- 2. τοοθρίδουϊαπ). κατασκευάζειν 
ὑποδοχὰς ὕδασιν Πη11.1880}16. οἵ μα18. 8349"7. ἡ 
κύστις ὑποδοχὴ τῷ ὑγρῷ παά0. 868 588. ὑποδοχὴ τῆς τρο- 80 
φῆς, τὸ περιττώματος" ὑποδοχαὶ ἁπλαῖ, εὐρύχωροι, κοιλι- 
ὥδεις Ζμα!. 640 "14. γ14. 615 "21. δὅ. 682 "17, 6718 580 
(οἴ Γϑηρκ 56 8Ὸ] ρ 88, 14). αἵματος ὑποδοχή, ὑποδοχὴ 
πρώτη, ὑποδοχαί Ζμγά. 666}81 (Ε 292, 831. Μ 425), 28, 
48,28. ὁ μαστὸς ὑποδοχὴ ᾧ ὥσπερ ἀγγεῖόν ἐστι γάλακτος 86 
Ζμδι1. 692Ν12. ὑποδοχὴ αἵματός τινος (ἡ ὑστέρα) Ζγδ1. 
164 082. ταὶ θήλεα ἔχει ὑποδοχήν ([οτο ἰ η ὑστέραν) Ζγα 18. 
Τ22 14. ἡ τῷ θήλεος χιύρα ἡ ὑποδοχή Ζιεδ. 541 38 Αὐ. 

ὑποὸνειν, ὑποδύεσθαι. διὰ τὸ ὑπὸ ταῖς πέτραις ὑποδεδυ- 
κέναι (τὰ ἰχθύδια) Ζιδ 8. 584 "2. ὑποδύεται ὑπὸ τὸ σχῆμα 40 
τὸ τῆς πολιτικῆς καὶ ῥητορική Ραῶ. 1856 521. οἱ διαλεκτικοὶ 
ἢ σοφισταὶ ταὐτὸν ὑποὸύονται σχῆμα τῷ φιλοσόφῳ ΜΎΖ2. 
100418. --- ἶ (ἐγκεντρίδας ὑποδυσάμενος ἢ 18. 1488 "29, 
8βθὰ ὑποδησάμενος εἰ Βεἰ5|κ6.) 

ὑπόδυσις. (σκέλη ἐπὶ τὴ γὴ κατατεταμένα) πρὸς τὴν τῆς 
ὑποδύσεως ῥᾳστώνην 2πὶ 5.118 320. 

ὑποδωριστί, οἱ ἐν τραγωδίᾳ χοροὶ θ᾽ ὑποδωριστὶ ὅθ᾽ ὑπο- 
φρυγιστὶ ἄδυσιν: ἡ ὑποδωριστὶ ἦθος ἔχει μεγαλοπρεπὲς ἢ 
στάσιμον πιθ48. 922 10,14. 80. 920 38. 

ὑποζευηγνύναι. ὅσα διαφέρει τῶν γενῶν κατὰ τὸ μᾶλλον 50 
ὼ τὸ ἧττον, ταῦτα ὑπέζευκται ἑνὶ γένει Ζμα4. θ44 518. 

ὑποζύγιον μβ8. 859"18. 0β184718. διαφθείρεται ἡ ἵππος 
ὲ πᾶν ὑποζύγιον Ζιθ24. 604 028, 20. υἱς ἂν πίνη τὰ ὑπο- 

"-- 0 

, ν νν Υ̓ Ν δ ᾿ ,» 8 -. 
υγια τὸ ὕδωρ, ὙΤὼ μ᾽ προς τὴν ἀπόλαυσιν ἔχει τῆς τρο- 

φὴς Ζιθ8. 595 Ῥ24. ὑποζύγια σκιρτῶντα ᾧ βοῶντα 241. δ5 
1528810. πάντων τῶν ὑποζυγίων τὰ τριχυΐματα γίνεται 
λευκά χβθ.198517. λύπη κολάζεσθαι ὥσπερ ὑποζύγιον 
ΗκΙ0. 1180 512. ὶ 

ὑπόζωμα, ν διάζωμα (Αρ. ὠνόμαζεν ὑπόζωμα τὸ μόριον 
τῦτο τῷ ζῳν δίθη ΥΠΙ 8328 οὖ βοβοὶ δὰ Ἀ 1 δρ Ὀάγθιη- δ0 
Ῥαγρ ποῦ οὖ δχίγαηϊ 8 ἢ 114). πὰπὶ ρ] γα} 8 Ζγα 11. 119 

ὑπόθεσις 

415, 28. γ6. 756 080. --- 1. βαρίαπι ὑγβηβυθγϑαμι. ὁ τύπος 
ὁ περὶ τὸ ὑπόζωμα, βγη ὃ τόπος ἐπίκαιρος ὧν τῷ ζῆν" καὶ 
ἀρχὴ τῆς φύσεως ἐντεῦθεν, τὸ ἄνω; τὰ ὑποζώματος τὲ 
κύριον τῇ ζων ἐστί Ζγαβ. 118 021. 11. 119516. β4. 138 
ν16, 8. 1747520. δ8. 1716 "5. οἵ Ζμδδ.681585. τὰ σπλάγ- 
χνα τὰ κάτω τῶ ὑποζώματος" ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα κεῖται κα 
κοιλία Ζμγ1. 610 38. 14. 6714 39. γϑηδ οϑνδ ἱπίδγίοσ τείνει 

διὰ τῷ ὑποζώματος, νϑηδ ρἈγθηΐοα εἰς τὸ ὑπόζωμα τε- 
λευτᾷ Ζιγά. 514.380, 86. αἱ σπερματικαὶ καθάρτσεις ἀπὲ 
τὰ ὑποζωματός εἰσιν Ζγβ8. 141 519. οἵ δ8. 7168 "9. τοι- 
αῦτα (ῳα, τέρατα) ἐν ἀλεκτρυόνι διαιρυμένιυ ὑπὸ τὸ ὑπό- 
ζωμα Ζιζ2. 559 "18 Αὐδ. οἱ ἰχθύες πόρως δύο ἔχωσιν ἀπὲ 
τὸ ὑποζώματος ἠρτημένας" ἀπὸ τὰ ὑποζώματος οἷον μαστοὶ 
λευκοί ΖΙΎΙ. 509 "17. οὗ ζ11. 566 5δ. 10. 565 821 Δυῦ οἱ 
Μύ]δν ρἰαιν Ηδὶ 9. αἱ ὑστέραι τοῖς μὲν πρὸς τῷ ὑποζώ- 
ματι τοῖς δὲ κάτω 5β'πι Ζγαϑ. 111 82. 8. 1718 Ὁ1,23,34.11. 
119 51. 28, 80. 12. 719 020. 18. 720 320. 20.728 286. β4. 

139 6. Ὑ1. 749.529. 6. 756 "80. δδ. 7714 38. ΖΙΎ1. 510 
Μ21, 14, 22, 29, 511 52, 1, 9, 10, 21. ζῶ. 589 "8. 10. 564 
020,21, ὅ65"18, 29,018. ἀδύνατον ζῷα γίγνεσθαι πρὸς τος 
ὑποζωώμασι Ζγα11. 119 325. --- 2. ᾿Εἰηβοβηϊγυηρ, σπίβομοα 
Μειδίβογαχ ὑπὰ Ηϊηλογ] οἰ ̓  ΚαΖμ 64, 6. 1,Δηαοἱβ ἴῃ 5:60] 
Ζείϊδοι ΧΝῚῚ 106, οὗ Ε 284,11. ηρκ δὰ ΖμβΙ6. 659 
δ16 οὐ ὅβ68Βο] ρ.28, 9. τὰ ἔντομα ὁϊὰ τῷ ὑποζώματος αἰ- 
σθανονται τῶν ὀσμῶν" τὸ ἐν τῷ ὑποζώματι ὑγρόν (ν] θε;- 
μόν)" ἡ τροφὴ ἐν τῷ μορίῳ τῷ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα" εἰ διὰ 
τῇ ὑποζωματος αὐτοῖς γίνεται ταύτη δῆλον ὅτι ὶὶ καὶ τὸ 
ἀέρος εἴσοδος Ζμβ168. 659 16. ανϑ. 4154, ΖΎΥΙΙ. 163 
417. πν2. 4823 511. πάντα ταῦτα ψοφεῖ τῷ ὑμένι τῷ ὑπὸ 
τὸ ὑπόζωμα" βομβῶντα φαίνεται τὰ πτερωτὰ τὴ τρψει 
τῇ πνεύματος προσπίπτοντος πρὸς τὸ ὑπόζωμα τῶν ὅλο- 
πτέρων Ζιδϑ. 588 08, ν2. 486 519. τῶν τεττίγων οἱ ἄδοντες 
διηρημένοι εἰσὶ τὸ ὑπόζωμα Ζιεβ80. δ56."18. οὗ ανϑ. 415 
420. ἐν αὐτῷ τῷ ὑποζώματι συμβαίνει πρὸς τὸν ὑμένα 
γίνεσθαι τρίψιν ανϑ. 415 59 (οὔ Τμδηάοὶβ 107, 134. Μ 431). 
τὲς ἀχέτας ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα (Υ1], ΑὐὉ, ὀιαζιυμα ΒΚ) διη- 
ρῆσθαι Ζιδ1. ὅ8216. --- ὑπόζωμα ν 1 (ὄστρακον ΒΩ 
Ζιζιο. 564 "28. 

« Ὡ ὑποθερμαίνεσθαι. ψυχομένων ἐνίων τόπων ἕτεροι ὑποθερ- 
μαίνονται πὸ. 811 826. 

ὑπόθεσις, ἰὰ χυοὰ ροπίτας ἑδπιηθδπι δαπἀδιηθπέαπι. ἰῃ δτίδ 
τιθίογίοσθ δᾶπὶ γθηὶ βίσηϊβοαῦ ἀ6 αἴ αρίζατ, ἵνα γινώσκωσι 
περὶ ὧν ὁ λόγος παρακολυθῶσί τε τὴ ὑποθέσει ρ80. 148 
486. ἡ ὑπέθεσις ἐλάττων ΡΎὩ. 1404 016. πρὸς ὑπόθεσιν 
λέγειν Ῥβ18. 189118. οἵ ρῶ. 1421 082, - ἰῃ ἀοοίτι πᾶ 
Ρο] δῖοι (αυοπίδιι ἐν ταῖς πράξεσι τὸ ὃ ἕνεκα ἀρχή, ὥσπερ 
ἐν τοῖς μαθηματικοῖς αἱ ὑποθέσεις Ἠη9. 1151 517) ὑπόθεσις 
ποῦ τιιϊέαπι αἰ θαγί 8 ποίοπίρυβ τέλυς οὐ ὅρυ. ὑπόθεσις 
τῆς δημοκρατικὴς πολιτείας ἐλευθερία" τεΐτυ γὰρ στοχά- 
ζεσθαί φασι πᾶσαν δημοκρατίαν Πζὥ. 1817 540 844. πάντα 
ἀνάγοι ἀν τις τὰ τυραννικὰ πρὸς ταύτας ταὶς ὑποθέσεις 
ΠΕΙ1. 1814 328, οΓ εἰς ὃς μὲν ὅρως ἀνάγεται πάντα τὲ 
βυλήματα τῶν τυράννων 825. ὑπεναντίως πρὸς τὴν ὑπόθεσιν 
ὸ, τὸν τρόπον τῆς προκειμένης πολιτείας, θα. πρὸς τὴν πρὸ- 
αίρεσιν τὴς πόλεως Πβ9. 1269.582,}18. ἅπαντα τὰ οἰκεῖα 
συναγαγεῖν πρὸς τὴν ὑπόθετιν ΠῚ. 1817 3486. ἐνδέχεται 
διημαρτηκέναι τὸν λόγον τὴς βελτίστης ὑποθέσεως Πη1]ὅ. 
188411, οὔ ΠΕΙῚ. 1814 438. βιι. 1218 84,9. 12171.4]. 

5. 1268 080. 2. 1261816. --- Ἰορίος ὑποθέσεις 686 βαπέ 
Ῥτγοροϑιθίομθ8, βῖνθ ἀθιροῃβίγαίδθ γα ποῦ ἀεπιοπβεγδίδθ, 
αυΐθὰδ ροβἰτῖ8 δ] αυϊά ἀδτηοηδέγαϊαν, ὅθεν γνωστὸν τὸ πρᾶγμα 



ὑποθήκη 

πρῶτον ἀρχὴ λέγεται τῷ πραγμάτος, οἷον τῶν ἀποδείξεων 
αἱ ὑποθέσεις" αἱ ὑποθέσεις τῷ συμπεράσματος ΜὸδῚ. 1018 
416 ΒΖ. 3. 1018 020. Φβ8. 1956 318. ὑποθέσεις, οοτΐ ΒΥἃ 
ἀρχαί ΑὙ19. 81 "14. Μιμ9. 1086 "18. ηεβ10. 122738..11. 
1221 080. Ργ17. 1418 325, 26. Ἠη9. 1151 317. αἱ ἐξ 

ἀρχὴς ὑποθέσεις Αα1. 2410. ἰδίας ἡ αὶ μαθηματικὰς ὑ ὑπο- 
θέσεις λέγωσιν Μμ9. 1086 511. 8. 1088 6. ληπτέον ὑπό- 
θεσιν ἑτέραν, ΠΩ λαβεῖν ἀ ἀρχήν ἡεη2. 1285}80, 256. ὑπόθεσιν 
λαβῶσαι τὸ τί ἐστι ΜεΙ. 1025 011. λαβεῖν ὑπόθεσιν Οβ.. 
2815. Ζγδ8. 168 "6. ὑπόθεσις, 86ᾳ ὅτι ΟβΑ. 287 85. τὸ 
Φθ8. 258 }6. αἱ περὶ τὰς κινήσεις ὑποθέσεις Οαϑ8. 216 8. 
εἴ τις ἡμῖν ἐάσει τὰς πρώτας ὑποθέσεις Οα 7. 214 384. 

σώζειν τὰς ὑποθέτεις ΟὙ1. 806580 (εἴ διαφυλάττειν). 
κινεῖν τὰς ὑποθέσεις Οα8. 271 39. Ὑ]1. 299 86. ἀνελεῖν τὴν 

ὑπόθεσιν ἡεβθ. 1222 Ρ28. ---- βοα ἴῃ ΒΥ} 1 ΟΡ Βη,18, φατα ΡτῸ- 16 
Ροδίτίομθ8 ργορτῖθ βρρϑι! πίων τὰ τεθέντα, τὰ κείμενα 
ΑΑἹ, ποιηϊπὶ8β ὑπόθεσις νἱπι ΑΥ' ἴθ δηρυδίίογθιι πὶ ζατα 
γοδύγ σι. Μγρούμοῦοα ἀἰοϊζυῦ ἀδθιημοπβίγαϊο 86 ἤθη 
τοοῖδ ρογρὶϊ ἃ ργοροβιτοπίθυβ δὰ ἰὰ αυοὰ ςοοἸ]ρὶ ἀθθοῦ, 868 
4086, αὖ οἴδοῖαί αᾳαοὰ να]ῦ, 4118 ἀυθθάδπι ργϑϑίθν ᾿ρ888 ργο- 30 
Ῥοβίεἴοπθδ, αὖ 810] ςοποοἀαπίατ᾽ (εῇ ὑπόθεσις, βγη ὁμολογία, 
συνθήκη Αα28. 41 840. 44. 50 810, 18. τγό. 119 85, Ηε8. 

1188 "21,.329) “ροβία]αῖ᾽ ΥΥΖ δὰ 40 "25. ὑπόθεσις, ἀϊδὶ 
αἴτημα, ἀξίωμα, θέσις, ὁρισμός, ὅρος ΑὙ1Ο. 76 }28, 82, 
85, 1188. 26. 86 384. 2. 12.820 (ΥΥ͂Ζ δά 815). ΜΎ8.1005 35 

516 ΒΖ. συλλογισμοὶ ἐξ ὑποθέσεως Αα29. 45 "16, 20. 44. 
δ08106. ἀποδεῖξαι ἐξ ὑποθέσεως Αδθ. 92.317, 30. ἐξ ὑπο- 
θέσευις ἐπίστασθαι, ΟΡΡ ἁπλιῆς. κυρίως Αγϑ8. 12 Β165. 23. 
838 089 ΥΥΖ, 8486. πᾶσα ἀπόδειξις δείκνυσιν ἣ ἥ δεικτικῶς ἢ ἤ 
ἐξ ὑποθέσεως. τῷ δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως μέρος τὸ διὰ τῷ ἀδὺυ- 80 
νάτυ Αα28. 4025 ὟΥΖ2. 44. 80 582. ὑπόθεσις ἴῃ 8γ}]ορίδπιο 
ἱπάϊγθοῖο (ἀρβξορίςο) Αβιά (ὟΣ δὰ 68 38). αδ. 2857. 1ὅ. 
8429, 22. ἡ ἐξ ἀρχὴς ὑπόθεσις Αα28. 41 382. ὑποθέσεως 
ἀντίφασις Αβιδ. 0414. 16. --- ἐξ ὑποθέσεως, ΟΡΡ ἁπλώς. 
ἀναγκαῖον ἐξ ὑποθέσεως (βγη ἀναγκαῖον τύτων ὄντων Αα10.. 86 
8082 ΥΥΖ. 18. 82 "9 ὙΥΖ. Γβιο. 386 216) Φβ9. 199 084. 
Γβι1. 8871}26. υϑ. 458 526. ὑπάρχει τὸ μὲν ἁπλῶς (ἀναγ- 
καῖον) τοῖς ἀιδίοις, τὸ δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως ὶ τοῖς ἐν γενέσει 
πᾶσιν Ζμα!. 6839 924, 642 49. ἀδύνατον ὼ δυνατὸν ἐξ ὑπο- 

θέσεως, ἁπλῶς Οα12. 281 85. βύλεσθαι ἐξ ὑποθέσεως, 
ἁπλῶς ηεη2. 1288 "6. τὴν εὐδαιμονίαν φαμὲν εἶν εἰναι ἐνέργειαν 
ἣ χρῆσιν ἀρετὴς ελείων: δ ταύτην ἐκ ἐξ ὑποθέσεως ἀλλ᾽ 
πλῶς" λέγω δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως τἀναγκαῖα ( 6 ὧν ὑκ ἄνευ 

τὸ εὖ, οἵ Μδδ. 1015 4), τὸ δ᾽ ἁπλῶς τὸ καλῶς Πη18. 
1832510. ἡ ἐξ ὑποθέσεως πολιτεία δεῖ γὰρ ὼ τὴν ϑοθεῖ- 16 
σαν δύνασθαι θεωρεῖν Πὸ1. 1288 "28 (οἵ ποίας τινὰς δεῖ 
τὰς ὑποθέσεις εἶναι περὶ τῆς μελλύσης κατ᾽ εὐχὴν συνε- 
σταναι πόλεως Πη4. 1825 Ὁ85). οἱ παῖδες πολῖται ἐχ ἁπλῶς, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεως Πγδ. 1278 58. ὁ τῷ γεωμέτρυ θεω- 
ρῆσαι τί τὸ ἐναντίον ἀλλ᾽ ἣ ἐξ ὑποθέσεως ( 6 αυδίθηυϑ δ0 

Ρϑγτίποῦ δὰ τὸ ὑποτεθὲν τὴ Ἷ γεωμετρίᾳ) Μγ2. 100518 ΒΖ. 
-- πρὸς ὑπόθεσιν, ὉΡΡ ἁπλῶς. ἄνδρες ἄριστοι, δίκαιοι ἁπλὼς, 
πρὸς ὑπόθεσιν (πρὸς τὴν ὑπόθεσιν) ΠΙὸ 1. 1298 νά. η9.1828 
589. πρὸς ὑπόθεσιν κρίνειν ΠῸ11. 1296 10. πρὸς μὲν τὴν 
ὑπόθεσιν ὀρθῶς λέγωεσιν, ἁπλῶς δ᾽ ἐκ ὀρθῶς Μμ1. 1082 δδ 
582. λέγω πλασματῶδες τὸ πρὸς ὑπόθεσιν βεβιασμένον 
Μμ. 1082 58. --- ἐδὲν τοιῶτον. ἐνδέχεται λέγειν. καταὶ τὰς 
ὑποθέσεις Μνϑ8. 1090 327. κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τὴν ἐν τοῖς 
μαθήμασιν ατ969 "8. κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν Πδ16. 
1800}14. 60 

ὑποθήκη. 1. βγὼ συμβυλή Ῥαϑ. 1868 32, 1861 586, ἀϊδὲ 
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ὑποκεῖσθαι 191 

ἔπαινος Ῥαϑ. 1868 λδ. ἡ Βίαντος ὑποθήκη Ῥβ18. 1389}28. 
- 2. Ρἰθπυβ οβ1848 "21. 

ὑποικεῖν. ὁ βορέας, δι τὸ ὑποικεῖν (οἱ δγῖρε, ὑπείκειν οοἀὰ 
ΒΚ) ἡμᾶς αὐτῷ ὼ εἶναι τὴν οἴκησιν πρὸς ἄρκτον. εὐθὺς 
μέγα πνεῖ πκς 41. 94 39. 

ὑποκάειν. εἰ μηδὲ τὸ ὑποκαόμενον τρέφεται πῦρ μβῶ. 856 
411. 

ὑποκάπτειν. τὸν νεοττὸν τῷ κόκκνγος ὑποκάπτοντα τὰ προσ- 
φερόμενα φθάνειν Ζιι29. 618 "28. 

ὑποκαταβαίνει ἡ ἡ κονία πκεϑ. 988 081. 
ὑποκάτω, Ἰοο!! βθηϑα, ὁ ὑποκάτω κύκλος, τὸ ὑποκάτω 

τεταγμένον ἄστρον δἴτη κῷ. 892521. 6. 899511. Οβθ. 288 
416. Μλβ. 1014 34. οἱ ὑποκάτω πόδες Ζιὸ 2. 820418. μι. 
κρὸν ὑποκάτω Ζιαιτ. 491 526. τὸ μὲν ὑποκάτω ὠχρόν, τὸ 

δ᾽ ἐπάνω κυανεον Ζιι.18. 615 28. οὔ 6. 612 12. ὁ βθῃ 
ὑποκάτω τῷ ὁρίζοντος ΜΎδ. 8571 834. τῆς κοιλίας, τῆς καρ- 

δίας 5ἰπι Ζιγ1. 509 088. 4. 814.529. δ. ὅ26 326. β15. 
506 528. α18. 498 582 4]. φτα4. 8199 (ορρ ἐπάνω). --- 
Ιορίςθ, τὸ ὑποκάτω γένος, ὉΡΡ τὸ ἐπάνω τζ δ. 148521, 
25, 21. τὰ ὑποκάτω, ορρ τὼ ἐπάνω τὸϑ. 122 39,15, 14. 
ζα. 142911, 14. 

ὑποκάτωθεν, ὋΡΡ κατὰ τὸ αὐτό Ζγδ4. 118 "22. 
ὑποκεῖσθαι, ὑποκείμενον. 1. βθηβὰ Ἰοοδὶὶ. τὴν οἰκα μένην 

ὑποκεῖσθαι. πρὸς τῦτον τὸν τόπον μβδ. 864 87. πρὸς τύτῳ 

τὴν οἰκω μένην τῷ τόπῳ ὑποκεῖσθαι δ ὄντι ὑφηλῷ πχς1ὅ. 941 

089, ἐὰν κατωθεν ἢ Ἧ τὸ ὑποκείμενον μχϑ. 8580421. τὰ τε- 

τράποδα, ὑποκειμένων τετ ττάρων ἐρεισμάτων Ζμδιο. 689 
"18. ἀναγκαῖον πρὸς τὸ ἕσταναι δύνασθαι τὸν μηρὸν ὅτω 
ὑποκείμενον ἔχειν Ζπ15. 112 082. (ἡ φύσις) ὑπέθηκε μόριον 
τὸ τὴν τῆς τροφῆς εἴτοδον δημισργῶν" ἐνταῦθα γὰρ ὑπέ- 
κειτο συμμέτρως μάλιστα Ζ2μὸ 10. 686 12. ἅπαντα εἰς 

τὸ ὑποκείμενον μέχρι τινὸς ᾧὶ οἷον εἰς ὑπεῖκον προέρχεται 
Ζπ1ο0. 109 "27. --- 2. ὑπόκειταί τι, 6 ροδίξατα δ]ᾳυϊὰ 6δβὺ 
(δῖνθ βυτιρίατα πηο0 οὐ φοῃμοθϑδατῃ βῖνθ ἀθπιοηβίγδϊίομθ ἢγ- 
ταδύατα) ὑδηλαυϑιη Τα πἀδηιθηϊαμη 6Χ 400 8118 δοῃοϊυἀδηΐαγ. 
ὑποκεῖσθαι, ϑγτι ὀίδοσθαι Αβ21. 1016, 7, 12, βγῃ κεῖσθαι 
Φζ 2. 282 "25, 00}1 ε4. 2328 429, 8 γα τιθέμεθα μδθ. 8382 
"6, 8. ὑποκείσθω τῶτο νῦν, ὕστερον δὲ πειρατέον δεῖξαι βἰτα 
οβϑ. 286.480,21. α8.269}18. Φθ7. 260}24. ΖμδΙο. 
689310, 18. τῶτο ὑποκείσθω Φδι1. 219 480. αἱ]. 4865. 

1.441 81τ. Ηβ2. 1108}82. ὡς ἐν τύπῳ ὑποκείσθω ταῦτα 
ΗΕῚ. 1129511. ὑποκείσθω δύο τὰ λόγον ἔχοντα Ηζ2. 1189 
06, ὑποκείσθωσαν δ, ὅροι Ααά4. 26 6. ὑπέκειτο ἴῃ ΒΥ ]]ορίϑπιο 
ἀϊτθοῖο Ααξδ. 27 38, 85. ὑπέκειτο, ἀλλ᾽ ὑπέκειτο ἴῃ 58711ο- 
δἶβιαο ἱπάϊγθοῖο Αα 2. 25.319. 5. 271 88,}1, 19. 6. 28 Β27, 
2956. 16. 84 841,}6.16. 86.316, 88 ΑἹ. Φηι. 24289, ὑπο- 

᾿ κειμένων τύτων (τὰ λοιπὰ θεωρητέον 5ἰπι) Φὸ 4. 211.46. 
Ρβ4. 1881 58. Ζγὸι. 166 .516. Πζ2. 1817 17, ὑπόκεινται 
γὰρ αἰτίαι τέτταρες Ζγαϊ. 115 34. ἡμεῖς λέγομεν ἐκ τῶν 

ὑποκειμένων Φὺϑ. 211 521. ἡμῖν ἐκ τῶν ὑποκειμένων ΝᾺ 

διωρισμένων λεκτέον Μλβ. 1018 238. δῆλον ἐκ τῶν ὑποκει- 
μένων ἼΙ1. 1219 429, πολιτεία ἀρίστη ἁπλῶς, ἀἴδὶ ἀρίστη 
ἐκ τῶν ὑποκειμένων πὸ. 1288 ν26. διὰ τῶν ὑποκειμένων 

ὅρων Αα!. 2426. ἐν τοῖς ὑποκειμένοις, ὅκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρ- 

χῆς Αα 29. 4ὅ 1 γν-. εἴ τις τοῖς ὑποκειμένοις πιστεύει 

Οαϑ8. 2108. πρὸς τὸν ὑποκείμενον αὐτοῖς ὅρον Πη18. 1381 
086. λέγωμεν ἀναλαβόντες τὴν ὑποκειμένην ἀρχὴν ἡμῖν 
μαϑ. 845082. πῶς κίνησις ἔσται πέρατος ὸ ἀπείρω μόνον 

ὑποκειμένων ΜΑϑ9. 990 49. --- ὑποκεῖσθαι οδὲς σατὰ ρμδγί 

ὅτι. νοἰατ! ὑποκείσθω ὅτι βίος ἄριστος ὁ μετὰ ἀρετὴς Πηϊ. 
1828 "40. υαϑ. 1848 "9. ηεβ1. 1218 87; οὕτὰ 800 οἱ ἴῃ 
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ὑποκείσθω ἡμὶν εἶναι τὴν ἡδονὴν κίνησίν τινὰ βἰπι Ρα11. 
1869 88. Φα2. 185512. μαῖ. 844 88. βθ. 868 580; οὕ 

ποτὶ οὐ ἰηῇ, ὑπόκειται ἡ ἀρετὴ εἶναι καὶ τοιαύτη ἕξις δ'πὶ 
Ηβ2. 1104 27. ηεβ81.1220 2422. δ. 1222 26. Ρα 2. 1857 
11; οὕπὰ ῥδγίϊς νϑγθὶ εἶναι, νοὶ αὐ! τοιόνὸε ζῷον ὑπόκειται 5 
ὃν Ζγεὶϊ. 118 "17. δι. 160 8; δὰπὶ Ρταράϊοαϊο, οπιῖθβο 
Ῥαγιοῖρὶο ψοτδὶ εἶναι. νοϊαι καὶ τῇ δέρματος φύσις ὑπό- 
κειται γεώδης Ζγε8. 182 829. Φζ2. 9282 25. Γαδ. 821 

429. μὴθ. 882 "6. ηεβ1..1319.310. πο11. 1452]. ὑπό- 
κειται ἡ ὀργὴ τῆς ὀλιγωρίας πρὸς τὲς μὴ προσήκοντας ΡβΣ. 10 
137911.--- 8. ὑποκεῖσθαι, ροβίθαπι 6888. (12 ὑποκείμενον 

1Ἰὰ ᾳιοὰ ροβίδαπι 680) ἰαπηαῦδπι Ταρἀδπιθιύα πη οὰϊ 4118 ἰπ- 
Βιβογθβηΐ, μεταβάλλει τετραχὼς" ἢ γὰρ ἐξ ὑποκειμένα εἰς 
ὑποκείμενον, ἢ ἐξ ὑποκειμένυ εἰς μὴ ὑποκείμενον κτλ. λέγω 
ὁὲ ὑποκείμενον τὸ καταφάτει δηλέμενον « ΦΕΙ. 225 86, ΜΚΙ1. 15 

1061 "1 ὅ. δεῖ τι ἀεὶ ὑποκεῖσθαι τὸ γινόμενον Φατ, 190 415, 
84 ΟΣ ὑπομένειν ,18). διὰ τὸ ὑπομένειν τὸ ὑποκείμενον 

τὸν Σωκράτη αὐτόν, ΟΡΡ ἀποβάλλειν τὰς ἕξεις ΜΑ8. 988 
δ, θ. γίγνεσθαι ἅπαν τὸ γιγνόμενον ἡὶ φθείρεσθαι ὑποκειμένα 
τινός Οα8. 510 8415, 106. ἕτερόν τι δεῖ ὑποκεῖσθαι ἐξ ὅ ἔσται 20 

πρώτα ἐνυπάρχοντος Ζγα18. 124 ΙΖῈ ἕν τι ὑπόκειται εἰς ὃ 

ἀναλύονται ἔσχατον μαϑ8. 889 "2. περὶ τῷ ὑποκειμένα. ὅτι 
διχῶς ὑπόκειται, ἢ τόδε τι ὄν, ὥσπερ τὸ ζῷον τοῖς πάθεσιν, 
ἢ ὡς ὕλη τὴ ἐντελεχείᾳ Μζι8. 1088 θ5. ἴῃ πος Αγίϑίοίο- 
Ἰΐοο ἀδὰ νοῦς ὑποκεῖσθαι, ὑποκείμενον ἐγ Ῥοιἰββίπηιπι 86- 35 
ΠΟΙᾺ ἀἰδβθϊησι! ροβϑαηΐ, βἰαυϊ θη τὸ ὑποκείμενον Υ6] εϑὺ ἡ 
ὕλη χυδ6 ἀουοτταηϊμαίαν ΡῈ Γ ἔογπιδπ), ναὶ ἡἡὶ ὁσία συἱ ᾿ημδογθηΐ 
παθη, συμβεβηκότα, νοὶ βυδὶοούυτῃ Ἰορίσαπι ουἱ τυϊδασπίαν 
Ῥγαθάϊοδία ; 864 ἀποῃίδτῃ ὕλη οὐ 'ρβα δὰ ποίίοποπι ὑσίας 
τοίοσίαν (οὔ σία Ρ 548 221, ὕλη Ρ 780 8348), ργίπηὰπι σΘΠῸΒ 30 
ΔῸ δἰΐασο, οὗ φυοπίατῃ εἶναι (ὑπάρχειν) εἵ λέγεσθαι (κατηγο- 
ρεϊσθαι) τί ἰηζοσ 86 σομδογθηΐῖ, δἰΐζθγυπι ἔθη 8 ἰογθῖο 

ὩΟΩ υδίαιθ {0 βαῖδυθ αδὺ ἀϊβυϊηούμῃι. «- τὸ ὑποκεί- 
μένον ἴᾳ ἣ ὕλη. τὸ ὑποκείμενέν., ἐστι καθ᾽ ὃ τὰ ἄλλα λέ- 

γεται, ἐκεῖνο δὲ αὐτὸ μηκέτι κατ᾽ ἄλλυ Μζϑ8. 1028 "86 ΒΖ. 85 

886 06 ἡ ὕλη οἵ! τὸ ὑποκείμενον ῬΙῸ δύῃ δοηϊαποῖα ἰοραη- 

ἴατ, ἡ ὕλη ᾧ τὸ ὑποκείμενον ΜΑ8. 988.280 ΒΖ. δ18. 1022 
419. Ψβ1. 412.518. 2. 414514. τὸ ὑποκείμενον ὃ λέγομεν 
ὕλην Μὸ28. 102409. Πα8. 1256 39. καὶ ὑποκειμένη ὕλη 
Φβι. 198 329. μι. 8318.}88. Ζμβι. 640585. αἹ. 6408. «ὁ 
ἣ μὲν ὡς ὕλη ὑπόκειται, τὸ ἕν στοιχεῖον Γαι. 815δ421. ἡ υς 

ὑποκειμένη ἢ ὡς ὕλη βσία Μη2. 1042 09. ἡ ὑποκειμένη 
τί ΜΑ4. 985 10. γίγνεται πᾶν ἔκ τε τῷ ὑποχειμένυ ὼ 

τὴς μορφὴς Φαῖ. 190 Ὁ20 (ϑεὰ οἰίμτι μορφὴ ἀϊοῖτας ὑπο- 
κείμενον Μζϑ3. 1029 84 ΒΖ. τοῖς δ᾽ εἰς ὑποκειμένην τινὰ μορ- 4 

φὴν τὸ τέλος ἐστὶ τῆς πέψεως μὸ 2. 819 "26). ἀειδὲς ὼ 
ἄμορῷον δεὶ τὸ ὑποκείμενον εἶναι ΟΥγ8. 80617. ἡ ὑποκει- 
μένη φύσις ἐπιστητὴ κατ᾽ ἀναλογίαν Φατ. 19138. υἰς ἐν 

ὕλης εἴδει, ἐνν, τὸ “γὰρ ὑποκείμενον καὶ πάσχον τῶτον προσ- 
αγορεύομεν τὸν τρόπον μα2. 889 .5»29. οΥΓαθ. 822 17,19. 50 
οἵ ργδούθγθ. τὸ ὑποκείμενον 14 ὕλη ΜᾺΑ 83. 984 8522. η1]. 

1042.318. νΙ. 1088 818. Φα4. 187.518. 7. 1902, 24. Υῇ. 

208." (00}} 48, 207 Ρ85) 4]. ἔστιν ὕλη μάλιστα μὲν ὼ 
κυρίως τὸ ὑποκείμενον γενέσεως ὼ φθορᾶς δεκτικόν, τρόπον 

δέ τινὰ ὴ τὸ ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς, ὅτι πάντα δεκτικὰ 55 
τὰ ὑποκείμενα ἐναντιμίσευῖν τινων Γαά. 820 82, 4. Ρογίπὰθ 

αἴηπθ ὕλη πρώτη. ἐσχάτη (εἴ ὕλη Ρ 7868), οὐΐδπι τὸ ὑποκχεῖ- 
μενον ἀϊδπιϊηρσαίταν πρῶτον, ἔσχατον (τελευταῖον) Μδ6.1016 
419, 28. 8. 1017}24..16.1022819. ΦβΙ.198 529. -- σϑῃυβ 

αυδϑὶ παδίθυϊα ΡῸΓ ἀπ ογοπείαβ ἀφύθγιαϊμαίαν (Γ: ὕλη Ρ 187 60 
419, γένος ἢ 1593 ."6). τὸ γένος ἕν τὸ ὑποκείμενον ταῖς διαφοραῖς 

ι δ 
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Μὸθ. 10165326. 28. 1024 ν8 (116 τέϊοπθ βίηρεϊδβ τὲ, 
486 8110 θΏΘΓΘ οομθπθηΐαγ, ὑποκείμενα ἀϊδυπίαγ, οἵ 

ἰπίτα ὁ). πᾶσα ἀποϑεικτικὴ περὶ γένος τι ὑποκείμενον θεωρὴ 
τὰ καθ᾽ αὐτὰ συμβ: βηκότα Μβ2. 991 420, 6. --- ὃ. τὸ 
ὑποκείμενον ἴᾳ ἡ ὅσια. μάλιστα δοκεῖ εἶναι ἐσία τὸ ὑπο- 
κείμενον τὸ πρῶτον" τί ποτ᾽ ἐστὶν ἡὶ ὑσία, ὅτι τὸ μὲὴ καϑ' 
ὑποκειμένν ἀλλὰ καθ᾽ ὃ τὰ ἄλλα Μζϑ. 1029 δ1, 8. 71. 
1042 326. 4. 1044 ν9. θοὸς ὑποκειμένωι κατηγρρεῖται ᾿ 
σία μχ8. 465 "ρ, τύτῳ, διαφέ εἰ τὸ καθόλν καὶ τὸ ὑποκεὶ- 
μένον τιῇ εἶναι τόλε τι ἥ μὴ εἶναι Μθτ. 1049 428. αἱ ἀρ- 
χαί, ἢ αἱ ἐν τοῖς λόγοις. ὰ αἱ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ Μβ!1. 
9906 82. (ὐκ ἐν συνεχέσι ὃ, ὑποκειμένοις καὶ [ τῆς διανοίας κί- 

νησις ατϑ691.) τὸ ὑποκείμενον πρότερον. διὸ ἡ ἐσία πρό- 
τερον Μὸ11. 1019 "δ. πότερον τὸ ἕν ὃ τὸ ὃν ὑσίαι εἰσίν, 
ἢ δεῖ ζητεῖν τί ποτ᾽ εἰσὶν ὡς ὑποκειμένης ἄλλης φύσεως 
Μβα. 1001 88. εἴπερ ὕσία τὸ ἄπειρον ὼ μὴ καθ᾽ ὑποκει- 

μένα Φγδ. 204 824. ΜκΙ10. 1066 "14. ὅσα αἱ εἰρημέναι 
δυνάμεις ἐργάζονται ἐξ ὑποκειμένων τῶν φύσει συνεστώτων 
ἤδη μὸ. 8319511. ἐν δυσὶν ἡ κίνησις ὑποκειμένοις Φεθ. 
229 580. - τῷ ὑποκειμένῳ, τὴ ὀσίᾳ, 4088 ἐὺ τοῦδε τη 
καθ᾽ αὑτό, ὁρροηίτατ τὸ πάθος, τὸ συμβεβηκός, νϑίαυ! ὅταν 
ὑπάρχη ὼ πάθη τι τὸ ὑποκείμενον ὁ ἄνθρωπος αἱ ΜζΙ2. 
1031 16. βδ.1001 081. γά. 1001 3585. δ. 1010 "84. ». 
1087 286,81. Γα 4. 819 58. Αγά. 18 5, 8. ἐν ὅσοις τὸ 
ὑποκείμενον κατα παθος θερμόν ἐστι Ζμβ2. 649 519, οἴ 21. 
8. 649 }28. τὸ πάθος, τὸ συμβεβηκός ἀϊοϊθαν ἐν ὑποκχει- 
μένῳ εἶναι: ἐν ὑποκειμένῳ δὲ λέγῳ, ὃ ὃ ἣν τινι μὴ ὡς μέρος 
ὑπάρχον ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τὸ ἐν ᾧ ἐστίν, οἷον ἡ τὶς 
γραμματικὴ ἐν ὑποκειμένῳ ἐστὶ τὴ ψυχὴ Κ2.1.424. κοινὸν 
κατὰ πάσης ὕσίας τὸ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ εἶν εἰναι Κὅ. 857, 81]. 

ἐν ὑποκειμένῳ λέγεσθαι τὸθ. 1211. καθ᾽ ὑποκειμένα εἴ 
80} ο. --- ο. τὸ ὑποκείμενον ἴ α βυδίδοίαπι Ἰορίσαπι, ορΡ 
τὸ κατηγορείμενον ΑαἹ. 34 "29. 28. 48 "40 4]. ὅσα κατὰ 
τὸ κατηγορυμένυ λέγεται. πάντα καὶ κατὰ τῷ ὑποκειμένν 
ῥηθήτεται Κϑ. 112, 234. ὅ. 8 Ῥδ. τὸ ὑποκείμενον ἀρχὴ ὺ 
πρότεριν. δοκεῖ τῷ κατηγορυμένυ εἶναι ῷαθ. 189.581. εἰ ἀκο- 

λυθεὶ τὴ τῷ ὑποκειμένυ ἐπιόόσει ἡ τῷ συμβεβηκότος ἐπί- 
δοσις τβιο. 115.348. καθ᾽ ὑποκειμενυ λέγεσθαι οἱ ἐν ὑπο- 

κειμένῳ εἶναι Κ2. 1.320 ΥΥ͂Ζ, 21, 24. 5. 23.812, 18, 8 57, 8,9 
Αὐιβϑίοϊο]οβ ἴἴ ἀϊδιϊηρσυϊς, αὐ ΘΓ οσιραϊατα ἐν ὑποκειμένῳ 
εἶναι δΔοοϊάθηΒ Βα ϑιβῃπθαθ, ρδὺ ἐογπιυΐαπι καθ᾽ ὑποκειμένν 
λέγεσθαι ρταράϊοαίαπι βυδιθοῦο, φθαυβ βρϑοϊθὶ γϑρυβαῦα 
βίη σα 8 Ορροπδίαγ (οἵ δοιαὶ ἀἰοβοὰ ρ 210 84): 864 ηυο- 
πΐδπι δοοίάθηβ ργαθαϊοδίυγ ἀ6 βυθβύδηςτία, δα αυδ6 ϑυηΐ ἐν 
ὑποκειμένῳ βᾶθρα ἀϊουπίαν καθ᾽ ὑποκειμένν λέγεσθαι νο]αιΐ 
ᾧῷαϑ. 185832. 6. 189.380. γὅ. 204 824. τεά. 132 "22 ΥΣ. 

Γαά. 819 08. ΜΑΘ. 99081 ΒΖ. β5. 1001 0831. γά. 100] 
8485. ζ8. 1029 38. χΙ0. 10669514. μ4. 1079 “21. ΨνΙ. 1081 

585,1. Αγά. 18 " 8 δ] (τὰ μαθήματα περὶ εἴδη ἐστὶν" 
ν γὰρ καθ᾽ ὑποκειμένε τινός" εἰ γὰρ, ὦ καθ᾽ ὑποκειμένν 
τινὸς τὸ γεωμετρικά ἐστιν, ἀλλ᾽ ὑχ ᾿ γε καθ᾽ ὑποκειμένυ 
Αγ 8, 19 48, 9): Θομίγα ΥΘΙῸ πυπράυϑτι δβηυβ ἰὰ αυοά 
καθ᾽ ὑποκειμένυ λέγεται. ἀϊοϊίαν ἐν ὑποκειμένιυ εἶναι: τὸ 
γένος καθ᾿ ὑποκειμένυ τῷ εἴδως, ἐκ ἐν ὑποκειμένῳ τῷ εἴδει 

τὸθ. 121 δ}: 8. τ δὰ Βαῦο ἀδι ῥτγοχίπιθ ᾿δχροϑαίπια 
σὶπὶ ν0Ο ὑποκείμενον τϑίδγγὶ Ροὐαβὺ ἄυρίοκ δἴὰ8 ποιμίηἰ5 
ἀδα8; οἰθηΐπι τὸ ὑποκείμενον, τὰ ὑποκείμενα εἰροϊῆοδι 68ὲ 
Γ68 βίηρευϊαθ, αὰ86 Θομ πϑηΐαῦ ποίϊοηΐδ αἰϊοι 8. απ γογβδ] 5 
διωδιῦα, ν6] δὰ 40.885 6ἃ ποίϊο γϑίδγτν οὖ ἃ φαϊθυβ 5ιϑρθῃδδ 
δῦ; οὖ τὸ ὑποκείμενον ποη βοίῃπι δϑῦ δηυποῖδε Ἰορίοὶ δυδ- 
ἰϑθοίαπι, 868ἃ οἰμηΐῃο 68 γθϑ, ἀβθ ὰδ ἴῃ ἀϊδβρυΐαιίοη δ 8]1408 
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νοὶ ἀοοϊτίηβ, δείδατ. ὁ τὴν καθόλυν ἐπιστήμην ἔχων οἶδέ πως 
πάντα τὰ ὑποκείμενα ΜΑΣ. 982 428 ΒΖ, οὔν4. ὑδὲ ὁ ὁρισμὸς 
ἣὼ ἀπόδειξις ὅτε τὸ αὐτὸ ἂν εἴη ὅτε θάτερον ἐν θατέριω" ὸ 
γὰρ ἂν τὰ ὑποκείμενα (1 6 τὰ ὑπὸ τὴν ἀπόδειξιν ὼ τὸν 
ὁρισμὸν πίπτοντα, αἸτιον Υ)2) ὁμοίως εἶχεν Αδϑ. 91511. δ 
λευκῷ ὄντος τῷ ὑποχειμένυ λέγοντες αὐτὸ εἶναι λευκὸν Μῖκθ. 

1068 821, ἐν τῷ ὁρισμῷ το ὑποκειμένων ,7. 8.108 818. 
ἑκάστη αἴσθησις τὸ ὑποκειμένυ αἰσθητὰ ἐστίν ΨΎΞ. 4269, 
10, 426 }14. Ζγε3. 181 511. Μι1. 1058 8. γνωρίζονται 
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415. -- ἡ ὑποκριτική ΡΎ 1. 1404 3518. πο19. 1456 Ρ10. 
οοπὶ ἡ ῥαψῳδία ΡΥ. 1404 428. ἀἰδὲ ἡ ποιητική πο26. 
1460255. --- τὰ ὑποκριτικὰ ἀφηρημένης τῆς ὑποκρίσεως 

φαίνεται εὐθη Ργ12. 1418 "17, 21, πτώσεις κατα τὰ 
ὑποκριτικά. οἷον κατ᾽ ἐρώτησιν ἢ ἐπίταξιν ποῦο. 1457 21. 

ΨΆΙ] Ροοῦ ΠΙ 240. --- ὑποκριτικωταάτη λέξις, ἀγωνιττική, 
ΘΡΡ᾽ γραφικυ. ἀκριβεστάτη Ργ12, 1418 "9, 

ὑποκύπτειν. ὑποκύψας ἐπὶ τὰ ὀπίσθια σκέλη θ10. 8831 525. 
ὑπόκωφος ναύκληρος (ΡΙδὸ τϑρ ΥἹ 488 8) Ργ 4. 1406 "8ὅ. 

πολλαίκις αἱ ἕξεις ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων, οἷον ἐκ τῶν εὐεκτι- ΄0 ὑπολαῖς (ᾳ δοσθηΐα ᾿Σ τὶ πΙΆΧ τη βυοίυαδηῦ [00 Ῥδγ 818 
κῶν ἡ εὐεξία Ηεϊ. 1129.519 (τὰς φωνὰς ἐκπέμπομεν ἀλ- 
λοίας διὰ τὰς τῶν ὑποκειμένων ἀγγείων διαφο ας ἀκ 800 
41 8). θεωρῆσαι τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων τῶν ὑποκειμένων 

ταῖς ἀρεταῖς ηεαῦ. 1216 5] 4. οἴ γμαϑὅ. 1196}18, 28. β6. 
1203 "6. οαἹ. 1848 82. τῶν πραγμ, μάτων (νεϊαῦ! τῇ πολίτυν τ5 
ἐν οἷς τὸ ὑποκείμενα (ἰ 6 βίηραἶδθ πολιτεῖαι. δὰ 4088 τὸ- 
ἔδγίυν πολίτυ ῃοῦϊο) διαφέρει τῷ εἴδει). θέν ἐστιν, ἧ τοι- 
αὔτα, τὸ κοινόν Πγ1. 1270 585. τῶν φθαρτῶν φθαρτὰς 
εἶναι δεῖ τὰς ἀρχάς, ὅλως ὸ᾽ ὁμογενεῖς τος ὑποκειμένοις 
ΟὙΤ΄. 806511. τὸν τρύπον ζητῦμεν, ἀλλ᾽ ἐ τὸ ὑποκείμενον τὸ 
Γαϑ. 3189. ἑκάστη τέχνη περὶ τὸ αὐτὴ ὑποκείμενον ἐστι 
Λιδασκαλική Ρα2. 1866 029, 4Γ1858 ὁ. 1. 1355 386. τὰ 

πράγματα τὰ ὑποκείμενα ταῖς ἐπιστήμαις ηεαθ. 1210 514, 

τὸ πρέπον ἕξει ἡ λέξις ἐὰν ἧ τοῖς ὑποκειμένοις πράγμασιν 

ἀνάλογον ΡΥ. 1408511. ἐν ἑκάστοις τὴν ἀκρίβειαν ἐπιζη- 95 
τεὶν ὁὀεὶ κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην ΗαΊ. 1098 328. 1. 
109412. 

ὑποκίρνασθαι. ϑ ἕνον τῶν ἐμβαλλομένων ἢ ὑποκιρνα νένων 
ἀναλαμβάνυσι τας ὀσμάς εν. 460 380. 

ὑπόκοιλος. μέτωπον τετράγωνον, ἐκ μέσυ ὑποκοιλότερον ᾧδ. 80 
809 "21. 

ὑποκορίζεσθαι τί ἐστι ῬγΎΖ2. 1405 "28. 
ὑποκορισμός, ὃς ἔλαττον ποιεῖ ᾧ τὸ κακὸν ᾧ τὸ ἀγαθόν 

Ργ3. 1406 }28, 
ὑποκυφίζει τὴν ἀναθυμίασιν ὁ ἀήρ Φτβ2. 828 219. 85 
ὑποκρίνεσθαι, τοϑροπάθτγο, τὰ τοιαῦτα ὕὅτω δε ὑ ὑποκρίνεσθαι 

Ρ81.1444}18. -- αὐτοὶ οἱ ποιηταὶ ὑπεχρίνοντο τὰς τρα- 
γῳδίας ΡΎ]. 1408 "28. οἱ ὑποκρινόμενοι. Αἰδίγίοηθθ Ηη5. 
1141528. 681. 882 019. ὑποκρίνεσθαι τὸ βασιλικὸν ΠΕῚ1. 
1814 840. οἵ ϑ. 1810 440. --- ἀ6 δοίίοπ ογδίογίβ. τὸ με- 40 
ταβάλλειν τὸ αὐτὸ λέγοντας προοδοποιεὶ τῷ ὑποκρίνεσθαι 
Ῥγ12. 1418 "28, ο[.28. --- μηδ᾽ ὑποκρινόμενον ἐξαπατᾶν (Ὁ) 
ἡεη10. 1248 "8. 

ὑπό κρίσις. μέλεσιν Χ ὑποκρίσει χαίρειν ΗΎγ18. 1118 88. ὅπω 

ἐπικεχείρηται τὰ περὶ τὴν ὑπόκρισιν ΡΎ1. 1408 "22. ὅπ «5 

μάλιστα ὑποκρίσεως, ἐνταῦθα ἥκιστα ἀκρίβεια ἕνι Ργι2. 
1414 815, οὗ 14183}18. οἱ κατὰ τὴν ὑπόκρισιν ῥήτορες 
Ργ]. 1404 518. --- φωναῖς, ἐσθῆτι (αἰσθήσει ςοἀἁ ΑΡ ΨᾺἘ]) 
αὶ ὅλως τὴ ὑποκρίσει ἐλεεινοτέρως εἶναι Ῥβϑ. 1886 582. 

ὑποκριτὴς κακὸς (ρρ ἁπλῶς κακός) Ηηθ0.1148 "8, εὐτελής δ0 
Πη11. 188680. ὑποκριτής τις νικᾷ Ηγ4. 1111 24, προ- 
εἰσάγει ΠῚ17. 1886 280. ὑποκριτὴς τὴς τραγῳδίας Πη171. 

1838628. τὸ τῶν ὑποκριτῶν πλῆθος πόσον ποά. 1449 16. 
δ. 1449 Ρ5. ὑποκριταί, ἀϊδὲ χορός πιθ15. 918 "28, 864 τὸν 
χορὸν ἕνα δεῖ ὑπολαβεῖν τῶν ὑποκριτῶν πο18. 1456 526. δδ 
οἱ ὑποκριταὶ πῶς φωνατκῶσιν πια 22. 901 δῶ. 46. 904 νά, 
ποῖα δράματα διώκυσιν Ργ2. 141811. οἱ ὑποκριταὶ μεῖ- 

ζον νῦν ὁυνανται τῶν ποιητῶν Ργι. 1408 584, 8βοὰ ἡ τῆς 
τραγωδίας δύναμις ἃ ἄνευ ὑποκριτῶν ἐστίν ποθ. 1450 019. 

Σάτυρος ὁ ὑποκριτής {θ04. 1819 ν44, 60 
ὑποκριτικός. ἔστι φύσεως τὸ ὑποκριτικὸν εἶναι Ῥγ1. 1404 

δά). ὁ κόκκυξ ἐν ἀλλοτρίαις τίκτει νεοττιαῖς «.. ἐν ὑπο- 
λαΐδος (Υ] ὑπολλίδος), ἐντίχτει τὴ τῆς ὑπολαῖδος (Υ] ὑλα- 
ἴδος) νεοττιὰ Ζιι29. 618 310. ζ71. 564 52. (Υροϊαῖβ ὙΒοχιδ6, 
δυσαοα Θαζαθ 5411. Δυνοῖίθ ΟἼ1 829. ϑγν]8 Βογίθῃβὶ8 
τ6] σατγαοα δύ. ΟΥ. Καὶ 185, 2. ἀδῇ ποὺ ροϊοβῇ δὰ 111, 45. 
ΑΖΙΙ 110, 111.) 

ὑπολαμβάνειν, ϊ4 ὑποδέχεσθαι. οἱ ἐκβαλλόμενοι νεοττοὶ 
βοῶσι, ᾧ ὅτως ὑπολαμβάνει αὐτὰς ἡ φήνη βἷπι Ζιιϑά. 619 
084. 86. 620 "5. --- ἐρομένης ὑπολαβὼν φησι Ῥβ28. 1397 
6, κἀκεῖνος ὑπολαβὼν ... ἔφη ἢ 40. 1481 "48. -- - ἀϊοίαπα 
δἰϊαυ!ὰ ἴῃ διϊασδμι βθηὐθηϊίδμι δοοίροτθ. θ γὰρ ὥσπερ ὁ 
ἀκώων ὑπέλαβεν Ῥγ11. 1412.480. οὗ 9. 1409 11, ποϑὅ. 
1461.485. ΥῊΙ Ρορὶ ΙΥ̓͂ 421. ὑπὸ τῷ ὠκυίόντος ὑπολαμβά- 
νεται δεδωκέναι τι23. 118.520. οὗ Αα!δ. 84 517. τὰ ἐνθυ- 
μήματα λέγοντας ἡμίση, ὥστε τὸ ἥμισυ αὐτὲς ὑπολαμ- 
βάνειν τὸς ἀκιίόοντας ρ28. 1484 886. --- ΒΌΠΠΘΓΘ 86 βίβίαθγο 

δἰϊᾳυϊὰ ΡτῸ γεγο. ὑπολαμβάνειν ἁπλῶς. ἀΐδι λαβεῖν ὑπό- 
ληψιν διὰ συλλογισμῇ ΑὙ16. 19 026. ἀἰβυϊησυϊίαν Ὁ ΤΆΘΓΆ 
οοραπαϊ δοίίομθ, ᾧ διανοεῖται ὸ ὑπολαμβάνει καὶ ψυχή 

ψγά. 429 "28, 8 ἀαθίταιίοηο, εἰ μυθὲν ΤΑ ΠΑ ΘΙΗΣ μὴ ἀλλ᾽ 
ὁμοίως. οἴεται ὼ ἐκ οἴεται ,ΜγΆ. 1008 "10, 4 ἀϊοίίοπα, ἐκ 

ἀναγκαῖον ἅ τις λέγει, ταῦτα ἢ ὑπολαμβάνειν Μγϑ8. 1006 
025. βγη τιθέναι Μβϑ8. 998 8322, ἀυοηΐδηῃ φιοά 48 ΡΙῸ 
ν6ΓῸ βιδιαῖο δρυὰ δηϊπιατη ποη ἐδ μθοδββᾶσίο γοσυμπὶ (ἐὰν 
ὑπολαβη νύκτωρ ᾿Αθήνησιν εἶναι ὧν ἐν Λιβύη Μγδ. 1010 
510. ἀπαγει ἀπὸ τῷ ἀληθῶς καὶ μὴ ποιεῖ ὑπολαμβάνειν Μζ:1. 
1086 026. οὔ μ2. 1071 δ1ὅ. τοιαῦτ᾽ αὐτοῖς ἔσται τὰ ὄντα 

εἷα ἂν ὑπολάβωσιν Μγδ. 1009 ΡΩ7. τῇ διανοίᾳ ὑπολαβεῖν, 
οοηΐ ἐννοίας χάριν Μλβ. 1078 "18), ὑπολαμβάνειν, ἀϊδι 
ἐπίστασθαι, εἰδέναι, ΩΝ οἴεσθαι, γϑὶ αὶ οἰήσεται ἐκ εἰδως, 
ἐὰν ὑπολαβη ὡς ἀναγκαῖον τὸ μὴ ἀναγκαῖον ΑὙΘ. 15. "15. 
β2ι. 66 080,81. Υ᾽2 δά 019. Παϑ. 1258 Ρ17. ΒΥ δοξάζειν 
Μγδὅ. 1009 510. ὑποληπτόν ἰᾳ δοξαστὸν Αα89. 49 "8. τὰ 
ὑπολαμβανόμενα, ἴ 6 αἱ ὑπολήψεις (Ἐν) Φὸδθ. 218 816. 
οἵ Παϑ8. 1258 "1 7. --- οοπίαηρίίατ ὑπολαμβάνειν 9 860 οὉ- 
ἰοοῦῖ, ὑπολαβεῖν τὴν ἀρχήν Πε1.1801525. τὰς αὐτὰς αἰτίας 
ὑποληπτέον ΜΎΒ. 8317 329. ὑπολαμβανειν ὺ ὑποκρίνεσθαι 
τὐναντίον Πεϑ. 1810510. ὑπολαβεῖν πλῆθος ὡρισμένον Μλϑ. 
1018518. τί χρὴ περὶ τῶν ἄλλων ὑπολαβεῖν Ζμβ5. 648 
484, α 806 ΟὈϊΘΟΙ οὐ ρῥγδθαϊοδίὶ, τὸ τοιαῦτα ὡς σημεῖα 

ὑπολαμβανυσι Ζιγ20. 522 417. οἵ Ηη1. 1145 "2. κϑ. 1119 
422, ΨαῚ. 402 81. ποῖοί τινες ὑποληφθησόμεθα κατὰ τὸ 
ἦθος Ῥαϑ9. 1866 326. ὑπολαμβάνυσιν ὡς αἰτίαν ἦσαν Ζ2μδ5. 
5877 δ, περὶ πάντων ὑπολαμβάνωσιν ὡς ἁπάντων (ὅτως) 
ἐχόντων ΖμὸΣ. 6106 "84. ς 300 εἰ ἰπῇ, τὰς θεὲς μάλιστα 
ὑπειλήφαμεν μακαρίυς εἶναι 4] Ηκϑ8. 1118 09, 18. η8. 1140 
429. δ. 1141 828. 6. 11481]1. Πβ3. 1262 31ὅ. ε2. 1802 

427 (βγη νομίζειν 5325). 7. 1807 15. μα 8. 840}80. β2. 
80588. 9. 869 85. ὁ2. 879}14. μΤΊ. 46214. Ζμβ2. 
6048 214. τὸ θεῖον ὑπολαμβανεται βονθεῖν Ρβη. 1388 "8. 
ΒΆΘρ6 δάνθσ!}β ἀδίθγιιϊπδίαν ὑπολαμβάνειν, 8ῖνα αἀάϊδυν 



800 ὑπόλειμμα 

περί τινος, βῖνα πο δἀάϊίαγ, ὅτως (ὡς, πῶς) ὑπολαμβάνειν 

Ζμαι. 640581. ΜΑ 8. 988.080, 984 20. 6. 9387}1, βΆ. 
1001}19. μά. 1078 11. μβιῖ. 858 Ῥ2. 1. 866 "16. Πὸ 8. 
1290 328, ὁμοίως μβϑ8. 858 81, τὸν αὐτὸν τρόπον Ζιε21. 

558.518, ᾿ερθῶς, θκ ὀρθῶς Ἠη8. 1145}21, 26. Ζμδϑ. 6171 
46. γ4. 666 528. ΕἸ. 9714 11, καλῶς ὑπολα μβανόμενον 
Ργ!. 140451. λίαν ἀρχαίως ὑπολαμβάνειν Πη11.1380}88. 

ὑπόλειμμα. λέγω περίττωμα τὸ τὴς τροφῆς ὑπόλειμμα 
Ζγα18. 1234 "27. μκϑ. 4θδ "18. τὰ ὑπολείμματα καὶ "ἃ περιτ- 
τώματα" τὰ ὑπολείμματα ὼὶ τὰ περιττωματικά Ζγβ6. 
144 815, 81. τὰ ὑπηνέμια ἐστιν ὑπολείμματα ἐκ προτέρας 

ὀχείας ΖΎΥ1. 151.311. Ζιζ2. 559 21. γίνεται (ἡ ὀμίχλη) 
ἐξ ἀρχῆς νέφυς ἢ ἐξ ὑπολείμματος κά. 8394 8322. οὔ πκχςϑ. 

941 319. ὑπόλειμμα τῷ ἐν τὴ ἐνεργείᾳ αἰσθήματος ενδ. 

401 021. 

ὑπολείπειν. 1; τ Ἰ!παθθγθ. ΡΆ888, ἀφαιρυμένυ μήκυς ὼ πλα- 
τυς ὶ βάθυς ὑθὲν ὁρῶμεν ὑπολειπόμενον Μζϑ8. 1029 417. 
τῷ ὑγρᾶ τὸ ὑπολειφθὲν γέγονε θάλαττα μβ5. 851 "8. 8. 
856 "28. τὸ ὑπολειπόμενον τῶν ῳῶν Ζιζά. 562 11. ἰκμὰς 
τοσαύτη, ὅση ταῖς γονίμοις ὑπολείπεται μετὰ τὴν κάθαρσιν 
Ζιη. 682510. οἵ Ζμὸ 8. 681 480. τὸ ὑπολειπόμενον μέρος 
Ε156. 1604 448,8. ὅμοιον τὸ προσελθὸν πρὸς τὰ μέρη τῷ 
ὑπολειφθέντι Ζγαιϑ. 12615, οὗ 121 817. --- ταγάϊα Δ] 118 
πιο τὶ ΤΘΙΆΔΏΘΓΘ ἰῃ νἱα.,) παντα τὰ φερόμενα τὴν φορὰν 
τὴν ἐγκύκλιον. ὑπολειπόι μενα φαίνεται αὶ κυθμενα πλείως μιᾶς 
φορᾶς ἔξω τῆς πρώτης σφαίρας Οβ14. 296 586. οἱ πλα- 
νώμενοι πάντες ἐν τῷ κύκλῳ ὑπολείπονται τῷ τῶν ζῳδίων 
βία μαθ. 848 824, 4, 6.1, 17,17, 22. 1. 844 011. ἐπει- 
δήπερ ὑπολείπεται ὁ κομήτης ὰ εἰς ἄλλυς τόπυς μαθ. 848 

499. εἰς τὸν ἐντὸς ἀεὶ κύκλον ἀπολείπεσθαι μχϑὅ. 858 524 
(οἴ ἀπολείπεσθαι 520, μεθίστασθαι 028). -- ἰπὰθ ἀχρὶ!- 
εδίαν: δεῖ ὅτε λίαν ὑπολείπεσθαι ταῖς ἡλικίαις τὰ τέκνα 
τῶν πατέρων ὅτε λίαν πάρεγγυς, εἶναι Πη16. 1884 089. εἰ 

τοσῶτον γένοιντο διάφοροι τὸ σῶμα ὅσον αἱ τῶν θεῶν εἰ- 
κόνες, τὸς ὑπολειπομένος (ἰηξεγῖοΓ 68) πάντες φαῖεν ἂν ἀξίως 
εἶναι τύτοις ὁὀσλεύειν Παδ. 1284 ν88. -- πιρᾶ, 5101 σϑὶϊη- 

4σοτο. παραδῶναι τὸς ἰδιώτας τὸν σῖτον, ὑπολειπόμενον 
ἕκαστον ἐνιαυτῦ τροφήν οβ1848}86. --- 2. ἀεῆοθγο. ὅταν 

ὑπολίπωσιν αἱ βάλανοι" ὅταν ὑπολίπῃ τὸ μέν Ζιι18. 616 

15 

,ὔ ὑπομένειν 

ὧν μηθὲν ἴσμεν, ὅμως λαμβάνομεν ὑπόληψιν τινα Ργ16. 
141110. ὑπολήψει ἢ δόξῃ ἐνδέχεται διαψεύϑεσθαι Ηζϑ. 
1139 "17. οὗ μαϑ 8. 1191.480. ἀπάτη κατὰ τὴν ὑπόλχψιν 
Αβ2ι ΥΥγΖ. τῆς ἁπλὴς ὑπολήψεως ἁπλὴ ἡ ἀπάτη ΑὙΤΘ. 

79 "28. ΒΥΠ δόξα ἡ5η1. 1285 820, 29. Μγὅ. 1010 510. ἡ 
περὶ τὰς ἰδέας ὑπόληψις Μλ8. 107811. Α.9.990}28. 
μά. 1079 .5»ἥ19 (εἶ ἡ περὶ τῶν ἰδεῶν δόξα Μμ4. 1018 18). 
ἀρχαία ὼ δημοτικὴ ὑπόληψις μαϑ8. 883920. ΜΑ 8. 989 
12 (εἴ ἀρχαία ἢ παλαιὰ ὁόξα ΜΑ8. 984 31). διεξελθεῖν 
τὰς τῶν ἄλλων ὑπολήψεις Οα10. 219 06. οὗ μα. 84510. 
αἱ ὑπολήψεις ἃς ἔχομεν περὶ τὸ σοφῦ ΜΑ 2. 982 56 Β:. 

νυϊραίδο ὑπολήψεις υδπὶ νἷπι μαθθαηΐ μτ]. 462 814-16. 
ἔχειν ὑπόληψιν ΜΑ2. 982 "6. ΠΕΙ. 1801 3487. θ5. 1889 "7. 
λαβεῖν ὑπόληψιν ΜΑΞΒ. 988 22, 28. μβ2. 85422, Ργ10. 
141710. τὴν ὑπόληψιν, λαμβάνειν διὰ συλλογισμῶ ΑὙΤ6. 
19 Ῥ21. πόθεν ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπολήψεως Μκθ. 1062}91. σω- 
ζειν, διαφθείρειν, διαστρέφειν, τὴν ὑπόληψιν Ηζ6. 1140}18. 
διὰ τὴν ὑπόληψιν (6 ὅτι τῶτο ὑπολαμβανυσιν) Ζιηά. 584 
512. κατὰ, παρὰ τὴν ὑπόληψιν Πε:. 1801 487. Ἠη5.1148 
028. πο18. 1456 518. ὑπόληψις ἰσχυρά, ἠρεμαία Ἠη8. 
1146 }80,1140 31. ἡ πίστις ὑπόληψις σφοδρά τὸδ. 120 
818, 15, οὗ πίστις Ρ 59510. ἡ τῷ Δίωνος ὑπόληψις (βει- 
τοπΐδ, ΘΟὨΒ,] 1) ΠΕ 10. 18312.384. ἐκ τῆς ὑπολήψεως 

δ τὴς ὑποψίας κατακρίνειν ρ81. 144219. ὑπόληψιν δυσ- 
χερὴ ἀπολύσασθαι Ργ15. 1416 834. 

ὑπολογεῖν τινές, ΓΙ φροντίζειν Πη8. 1828 .389. 
ὑπόλοιπο ς- ἐκ εὐθὺς ἀνάλωσε τὴν ὕλην... ἕως ἃ ἂν ἦν ἀνα- 

λωθὴ τὰ ὑπόλοιπα: τύτων μβ 8.868"11. ἐν τῷ καθεύδειν 
τὰ φαντάσματα αὶ αἱ ὑπολοιποι κινήσεις αἱ συμβαίνυσαι 
ἀπὸ τῶν αἰσθημάτων ενϑ. 461518 (εἴ ὑπόλειμμα Ρ 8001). 
περὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων εἴπωμεν ἔργων τὴς ἐκκρίσεως εἰπι 
ΜΎ]. 810 08, Ζμ510. 685 580. 018. 1482 »8, - ἔστι δ᾽ 
ἥ ἐνέργεια ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ὑπολοίπυ (ΒΚ, τὶ ὑπο- 

λύπυ, ἐπιλοίπυ, ὑπολύπι Ζ6]], ἔοτι ἐπιλύπα 0011] Ηκό. 1116 
Ρ18. η18.1158 882, 85) ἕξεως ὺ φύσεως Ηη18. 1152}8ὅ, 

οὗ ἐπίλυπος. 

ὑπόλυπος ν]Ἱ Ηη18. 1182 585, Ζ61111 810. οἵ ὑπόλοιπος. 
ὑποόμακρος. πρόσωπον σαρκῶδες, ὑπόμακρον ἱκανῶς φ3. ΒΟ 

Β426. 

542. 40. 626 "6. ὑπολειπύσης τῆς τροφῆς ζ5. 469 Ρ24. χθ. 40 ὑπομένειν. ἰπύγαπδ, ὑπομένει, διὰ ̓ βάρος, ΟΡΡ ἀνάγεται μβ3. 
19815,199518 (ΟΡ πλεοναζιύσης). πγ26. 815 "14. οἴ 
Ζμβϑ. 6568 ."86. ὅταν ὑπολείπη τὸ περίττωμα, ὼ αἱ τρίχες 
ὑπολείπυσιν Ζγβε. 146 415. πρὶν ἢ ὑπολείπειν ἢ μεταβαλ- 
λειν τὴν σκιὰν πρὸς μεσημβρίαν μβό. 8362}8. μηδέποτε 
ὑπολείπειν τὸ ὕδωρ, τὴν θάλασσαν Πη11. 1880 ΧΑ μβϑ8. 
8356 55, 11. ἐχ ὑπολείπει γένεσις ᾧ φθοραί, ἡ διαίρεσις, ὁ 
χρόνος Φγ4. 203 }19, 24. ὁ 18. 222 329,6. ζ 5. 286}14. 
Ογά. 8308 327. 7. 808 ῬΩ0, Γαϑ. 818 210, 20, 22, 319528. 

βιο. 88626 (οἵ ἐπιλείπειν "1). μα4. 858 51. Μθ6. 1048 
"16. -- ὑπολείποι ἄν ὁ αἰὼν ὁϊαριθμῶντα" ἐχ ὑπολείπει 
αὐτὸν ὁ λόγος Ῥα18. 1814 538. ὙἱΤΙ. 1418 "84. 

ὑπόλειψις. συνάγει (ἡ φύσις) εἰς τὸ γῆρας τὴν ὑπόλειψιν 
τῶν ὀδόντων Ζγβθ. 148 588. ὑπόλειψις τῆς συντήξεως πεϑ80. 
884 82. 

ὑπόλευκον χρῶμα Ζιδ 2. 820511. 
ὑπόληψις. ἐκ πολλῶν τῆς ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία καθόλυ 

γίγνεται περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις ΜΑΙ. 981 87 ΒΖ. τὰ 

θηρία ἐκ ἔχει τῶν καθόλυ ὑπόληψιν. Ἠηδ. 1141 "5, ὑπο- 
λήψεως διαφοραὶ ἐπισ' στήμη ὼ δόξα ἢ φρόνησις ΨΎ 8. 427 
17, 25, 28 Ττάϊθρ. ἀϊδὺ ἐπιστήμη Αγϑ38. 88 87, 89 489. 60 
τζιι. 149510. ὙΥΖ δὰ 6619, οἵ ἐπιστήμη ρ 219 84. περὶ 

« 

. 

46 

60 

δῦ 

8δὅ 484. τὸ “θερμὸν περὶ τὴν γὴν ὑπομένον πχε2]. 9402. 

ὑπομένυσιν οἱ τέττιγες, ΟΡΡ ἀναπέτονται Ζιε80. δὅ56 18, 
14. ὑπομένειν, ΟΡΡ φεύγειν Ζι 45. 680 08. ---- ὑπομένειν 
μέχρι τινός, ὉΡΡ λείπειν τὰς χώρας μα14. 851 17. τὸ 

ὑπομένον (6 τὸ ὑπόλοιπον) ὑγιές Ηη15. 1154}18. ὅταν 
ὑπομένη πληγεὶς ὁ ἀὴρ ὸ μὴ͵ διαχυϑὴ ψβ8. 419 021. ἡ ἐκ 
τῇ πνεύματος ὑπομένυσα ὑγρότης Ζμὸ 6. 682 526. ὑπομένει 

τὸ ζῆν, οΡΡ φθείρεται ζ4. 46914, ἡὶ ὕλη ὑπομένει, τὸ δ᾽ 
ἐναντίον ἐχ ὑπομένει ΜΧ2. 1069 Ῥ7. 8. 1010 526. βό. 100 
48. Φαῖ. 190510. 9. 192518. τὸ μὴ ὑπομένον ὑκ ἂν ἔχοι 
θέσιν Κο. 5.328. --- ἔγϑῃβ, ὁ Δ00, ὑπομένειν πάντα, τὰ φ:- 
βερα,, τὰ λυπηρά, κινὸύνυς, πολεμίως Ηβ5. 1104 520. 71]: 
1110421, 22, 26. 10. 1115}18, 28, 38. 11. 1116512.,15, 

11117.317. 12. 1117 85. Ζιθ29. 6017512. ἡμα 20. 1190 

Β26, 1191 6, κεραυνιὶς φερομένωυς, τὰ φερόμενα ηεγ1.1329 

527, 517, τὴν πληγήν Ζιιϑ. 614 518 4], ἀρχήν, τυραννίδα, 
τὸ ἄρχεσθαι Πβ δ. 1264 519. γ14. 1286 522. ὃ 10. 1295 
422..18. 1297 "28. ζ4.1818}18, κάματον κο. 391023. 
τί ἀντὶ τίνος ὑπομενετέον ΗΎγ1. 1110 3480. ὑπομένειν λόγον, 

ἐναντιώσεις, τὸ συμβαῖνον Μγ4. 1006 326. ν2. 1090 "2. 
ΟΥὙΤ. 306 3518. (Δοσυβαιίνυβ οἰὰ8 τοὶ, ἀυβπὶ 4υἱϑ ὑπομένει, 



΄ 

ὑπομενετικός 

Ἰηϊογάμστη οταϊ ταν, αἱ οὈϊδοΐατα Ρ9Γ 86 ᾿ηιθ} ]Πρίτυν ΠΎ. ὅ. 

1286918. πεγ1. 1380518, 17. ημα30. 1191 529 41. μά- 
χιμοι αἱ γέρανοι" ὑπομένυσι γαρ Ζιι12. 615"18. ἐπιδέξιοι 
ὼ τωθάσαι ἃ ὑπομείναι Ῥβ4. 1381 484. ) ὑπομένειν τὴν 
ὀχείαν Ζιγ20. 522 51 (οἴ ὑπομένει ἥ πέρδιξ, ἵνα ὀχευθὴ 
Ζιιδ. 614 .325), 88ἀ ᾿δἰΐδπι ἰρβαπι ὑπομένειν δἰρηίβοαῦ: Ῥδῇϊ 
φοἴδαπι, ὑπομένειν τὰς ἐλάφυς, τις κριώς, τις ἐπιχειρᾶντας 
ὀχεύειν ὄρνιθας βἴτα Ζιε2. 5840 345. ζ29. 5718 ὑ7. 19. 514 4, 
ι49. 681 018. --- ὑπομένειν α ρατῆϊο, ὑπομένυσι κρατυΐμενοι, 
ἀρχόμενοι, ὑπέμεινε προσκληθείς Πδ11. 1296 "2. η9. 1329 10 
411. ε12. 1815 891. οὗ Ηθ16. 11608.29. ηεη2. 1286}916. 

πολύποδες ὑπομένυσι τεμνόμενοι Ζιὸ 8. 58.428. --- ἰαβα, 
ἐν μέρει ἄρχειν ἐκ ἂν ὑπομείνειαν Πδ12. 1297154, ἀνα- 

κάμψαι ὅδεις ἄν ὑπομείνειεν ἡεαδ. 1218 "88. 
ὑπομενετικὸς κινδύνων ἠεγὅ. 1282 826, πρὸς λύπας ἨΕΎΪ. 16 

1229 "6, ὑπομενετικώτερος τῶν δεινῶν Ηγ9. 1115 425. 
ὑπ ομήκης. τὸ ὅλον (τῆς τευθίδος ) σωμάτιον τρυφερὸν ὼ 

ὑπομηκέστερον 818. 1682 59. 
ὑπομίμνησκε τὲς δικαστὰς ὅτι ρ81. 1448."168. ὑπομνη- 

στέον τῆς εὐμενείας ρ80. 1486 029. 

ὑπόμνημα τῶν τὴς πόλεις ἔργων ΡΎΙΟ. 1411 Ὁ10. εὐπο- 

ρήσεις ἐκ τῶνδε τῶν ὑπομνηματων σοι γεγραμμένων ρ1. 
1421 5. 

ὑπομνηστευσάμενος θυγατέρα" ὁ ὑπομνηστευθεὶς πατήρ 
Πεά. 1804 414, 1ὅ. 

ὑπομονή, ΟΡ ἀκολυίθησις Ῥη9. 1410 34. ἡ ὑπομονὴ ἡ τὸ 
μὴ ἀμύνεσθαι Ρβϑ. 1884 521. 

ὑπομονητικὸς τὴς κατὰ φυσιν ἐνδείας αρδ. 125014, οὗ 
ὑπομενετικός. 

ὑπομὸ ἴχλιον μχϑ8. 850 38ὅ. 230. 854510. 21.854528. πὸ 28. 80 
8179 δ 1. 

ὑπονεῖν. ἐφάνησαν δελφῖνες δελφινίσκον μικρὸν τεθνηκότα 
ὑπονέοντες ὼ μετεωρίζοντες Ζι48. 681 .518. 

ὑπονοεῖν. ὑπενόησαν οἱ ἄνθρωποι. εἶναί τι θεόν, τὸ καθ’ ἑαυτό 
(ἐἶναί τι θεῖον καϑ᾽ ἑαυτὸ ὅν οἱ Βοτγπαγβ 14] ρ 105) ἢ 12. 86 
1416 84. 

ὑπόνοια, ἀϊδὶ αἰσχρολογία ΗἨδ14. 1128 324. Βοτπαγβ ΒΒ Μ 
8, 570. 

ὑπόνο μος, οαπίθα]υΒ, οἱ τας ὑδραγωγίας ποιῶντες ὑπονόμοις 
ὼ διώρυξι συναάγυσιν μαὶὃ. 8950 ΝΣ ἀσυμφανὴς ὑπόνομος 40 

θ82. 836 020. εἰσδῦναι εἰς τινα ὑπόνομον θ99. 888 "5. 
ὑπονοστεῖν. τονοτίῖ, τὸν ἥλιον ὑπονοστεῖν μβϑ8. 8617.534. --- 

βι βίάογθ, ἔδει τύτυ συμβαίνοντος ὑπονοστῦσαν πολλαχῦ 

φαίνεσθαι τὴν γὴν μβ1. 8365 "12. τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν κύστιν 

ὑπονοστεῖ β'πι πκὸ4. 986 481. εϑ. 88111. 
ὑποπέμπων (ϑαθογπδῃ8) τινὰς ἦρώτα .β1853 88, 

ὑποπίνειν. νεανίσκοι ὑποπιόντες ἐκώματσαν πρὸς αὐτὸν 5171. 

1562 "52. 

ὑποπίπτειν. παντα τὰ φυτὰ τοῖς τοιύτοις ὑποπίπτωσιν ὀνό- 
μασιν φταά. 819 02, 

ὑποπλάσσειν. ὅταν ὑποπλασθὴ (Ὁ) ὑπὸ τῆς πηγὴς τὸ ὕδωρ ἐν 
τῷ ἀέρι προθερμανθέν, περιψύχεται ταχέως 208. 1516 58. 

ὑποπνεῖν. διαὶ τὶ ἐὰν μετέωροι σιν οἱ πόδες, μᾶλλον ῥιγῶ- 
σιν; πότερον ὑποπνεῖ “μᾶλλον πηδ. 887 080. 

ὑποποιήσασθαι τὸν ἐρώμενον τῷ ἕταίρη Πε4. 1808 Ρ24. 

ὑποπόρφυρον χρῶμα Ζιι14. 610 516. 
ὑπόπυς (ὑο» Ῥὰγ. 280. Μ 19). αὶ λεκτέον τῷ ὑπόποδος τὸ 

μὲν πτερωτὸν τὸ δ᾽ ἄπτερον Μζι12. 1088.510-18. (περί- 
ἐργον τὸ λέγειν) ὑπόπον δίπουν σχιζόπον ΖμαΣ. θ42 "8. 
8. 648 ν86. τὰ ὑπόποδα" ἅπαν τὸ ὑπόπουν ἐξ ἀναγκης ἀο- 60 

τίυς ἔχει τὺς πίδας" πῶς ἵσταται Ζπ1ι1. 11011. 19.114 

ν. 

σ' 

45 

80 

δ5 

ὑπόστασις 801 

12, 8. 108.321. 9. 1708 "27. τῶν ἐναίμων ὅσα κατὰ τὸ 
μῆκος ἀσύμμετρά ἐστι πρὸς τὴν ἄλλην τῷ σώματος. φύσιν 
ὑθὲν αὐτῶν οἷόν θ᾽ ὑπόπουν εἶναι Ζπϑ. 108 511. τὸ ἀμφώ- 
δοντα ᾧ ζῳοτόκα ἢ ὑπόποδα" τὰ ἄναιμα τῶν ὑποπόδων 
Ζιγ1. 511.482. Ζπ10. 118 326. τὰ ὀστρακόδερμα τῶν ἐνύ- 
ὅρων ὑπόποδα (ἐχ ὑπέποδα οἱ ἘὼπῚ1) δια τὸ βαρος πνβ. 
488 821. 

ὑπόπτερα θηρία Ζιε19. 502 "12. 
ὑποπτεύειν. τὸς ἰατρὸς ὅταν ὑποπτεύωσι πιστευθέντας τοῖς 

ἐχθροῖς ΠγΙΘ. 1287 289. ἐαν τις ὑποπτεύηται εἰς πονηρίαν 

τινα ρ80. 1481 41, -- ὑποπτεύσειεν ἀν τις Ἡσίοδον πρῶτον 

ζητῆσαι τὸ τοιῦτον ΜΑΑ. 984 048. ὅτι ὅλως ὑκ ἔστιν, ἐκ 
τῶνδέ τις ἂν ὑποπτεύσειεν Φδιο. 211 088. 

ὑπόπτης. ἔστι τὸ ἦθος λέων ἐχ ὑπόπτης ὑδενός Ζιιά4. 629 
ν10. 

ὑπόπτως ἔχειν περὶ τὰ προσφερόμενα πκϑ4. 926 22. 

ὑποπύγιον ν]ὶ Ζμὸ12. 69416. 
ὑπόπυον ἀμέλγονται (αἶγές τινες) Ζιγ20. 622 310. 
ὑπόπυρρος χρόα Ζιι14. 616321. βασιλέων (μελιττῶν) γόνος 

ὑπόπυρρος Ζιε22. 554 325. 
ὑπορρεῖν. ἐπειδὰν (τὸ κῦμα) πάλιν εἰς τὴν ὑπορρέωσαν θά- 

λασσαν κατενεχθὴ θ180. 848 321, 
ὑπόρριζος. τῆς γαστρὸς ῥίζα ὀμφαλός. ὑπορριζον ὁὲ τὸ ὸ μὲν 

διφυὲς λαγων, τὸ δὲ μονοφυὲς τὸ ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν ἦτρον 
Ζια18. 498 518. 

ὑποσημαίνειν ἔοικε ἢ τὔὄνομα Ηγ4. 1112 816. δά. 1122 
428. πιε1. 9101. 

ὕποσμος. (ὦ τῶν ἐναίμων) ἔνια πόρρωθεν ἀπαντᾷ πρὸς τὴν 
“ἥ 

τροφὴν ὑποσμα γινόμενα Ψψβ9. 42112. 
ὑπο σπᾶν. ὁ τὸ ὑφιστάμενον Ἂ κωλῦον κινήσας ἔστι μὲν ὡς 

κινεῖ ἔστι δ᾽ ὡς ὅ, οἷον ὁ τὸν κιόνα ὑποσπάσας ᾧθ4. 255 
θΩδ. Οδϑ. 811 810. καταπίπτυσιν ὑποσπιυμένε τῷ θερμ 
τῷ ἀναΐγοντος υϑ. 4571 024, οὗ πεΙὅ. 882 487. 

ὑπόσταλσις οἱ 5 Ζιβι. 499 821, οὗ ὑπόστασις 801 "59. 
ὑπόστασις. 1. τὸς προσθίως πόδας τὰ πολυδάκτυλα τῶν 

τετραπόδων ἀντὶ χειρῶν ἔχυσιν. ἀλλ᾽ αὶ μόνον ἕνεχ᾽ ὑπο- 
σταΐσεως τῷ βάρυς Ζμβιθ. θ659 524. --Ἕ 2. ὑπόστασις οἱ 

βαρ ἀεπάϊ δοίοπθηι βἰρηϊβοαῦ (τὸ μὲν πνεῦμα τὸν σεισμὸν 
ἐποίησεν, ἡ δ᾽ ὑπέστασις τῇ κύματος τὸν κατακλυσμόν 
μββ. 868512) οἵ Ρἰθγαπιαὰθ ἰά φυοὰ βυθαίἀθπάο τϑιηδῃθῦ, 
βοἀϊπιθηύαπι, τῶν στασίμων (ὑδάτων) τὰ μὲν συλλογιμαῖα 
Ἂ ὑποστάζσεις, τὼ δὲ πηγαῖα μβι. 808 "28. ὅπι ἂν σύρ- 
βευσις γίνηται ὕϑατος Ὑεωώση «ἔχουσα ὑπόστασιν" ἐν τοῖς 
(ὕδασιν) ἔχυσι παντοδαπὴν ὑπόστασιν Ζιε19. δ5ὅ1 519. 852 
812, ὕϑατος εἴδη τὰ τοιαίδε, οἶνος, ὅρον, ὀρρός, ὶ ὕλως ὅ ὅσα, 
τὴ τ ὐδυ ἥ βραχεῖαν ἔχει τὴν ὑπόστασιν μὸδ. 8382 514. οἱ 
έ φασι (τὲς Χάλυβας) τὴν ὑπόστασιν τὴν γενομένην ἐκ 

τῆς πλύσεως (τῆς ἐκ τῶν ποταμῶν ἄμμι) πολλάκις πλυ- 
θεῖσαν συγκαίειν. θ48. 888 "25. τὰ μὲν ὡς ὕλη τῶν μερῶν 
τῶν ἀνομοιομερῶν ἐστίν, τὰ δὲ τροφὴ τύτοις, τὰ δὲ πε- 
ριττυίματα συμβέβηκεν εἶναι τάτων. οἷον τήν τε τῆς ξηρᾶς 
τροφῆς ὑπόστασιν ὸ τὴν τῆς ὑγρᾶς τοὶ: ἔχυσι κύστιν 
Ζμβ2. θ41}28. ἡ τὴς τροφῆς ὑπόστασις δι ̓ ἀπεψίαν μβϑ8. 
8351 08. κἡὶ ἐν τὴ ἐγολα . ἐν τοὶς ἐντέροις ὑπόστασις" ἡ 
τῆς ξηρᾶς τροφῆς (ἱ ᾿Εηρα) ὑπόστασις Ζμὸ 3. δττ515. 
β2. θ4128. Ζγα!8. 120 521. πι48. 89 58 (εγῃ ὑπόστημα 
"10). τιν θερμοτάτων κατὰ τὴν κοιλίαν ζῴων συμβαίνει 
θερμοτάτην εἶναι τὴν ὑπόστασιν μβ8. 885 "11,9. (διὰ τὴν 
ὑπόστατιν τῆς κοιλίας Ζιβι. 499 "21, ὑπόσταλσιν οἱ 5, οὗ 
κοιλία Ρ 896 235.) ἡ τῆς ὑγρᾶς τροφῆς ὑπόστασις, ᾿ εἰς 

τὴν κύστιν, ἡ ἐκ τῶν νεφρῶν γιγνομένη ὑπόστασις, τὸ ὦρον 
“.. 

ΠῚῚ 
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μβ2. 855 "8. 8. 8588. Ζμβ2. 641}28. γ9. 671 "20. 8. 
971 521. πβ8. 866 "26. οἵ αδίοῃ ΧΙΧ ὅ84 εᾳ. δυσωδης 
ἡ ὑπόστασις τῷ ἱὸρῶτος πὸι2. 811 81. βδ. 866 "26. ἡ 
τὸ ἀπέπτυ ὑπόστασις μονιμωτάτη ἐστὶ ὼ σύντονος ἡίνεται 

ὑποφέρειν 

βυλάθγθ, ῬΓΔΘΟΙρογΘ, γραμματικόν τι ποιῆσαι ἀλλυ ὑποθε- 
μένα Ηβ38.1105528. ἃ ἐν τῷ συμβυλεύειν ὑπόθοιο ἀὶ ἂν 
Ραϑ. 1867 087. --- ργόρομθγα, περὶ ἀέρος εἰπόντες ὥσπερ 
ὑπεθέμεθα μαϑ8. 840 "28. ρ18. 1482 νό. --- ὑποθετέον (γιο 

τῷ σωΐματι, καθάπερ ἡ μέλαινα χολή παιϑ. 861 519. τ δ ἤμπάβιμοηῖο ἀϊδραϊαίίοπίΒ ροποπάσπι 660) πρῶτον τίνος χά- 
8. καθ᾽ ὑπόστασιν ἔδγθΘ 4 κατ᾽ ἐνέργειαν, τῷ ὄντι: τῶν ριν συνέστηκε πόλις {Πγδ. 1218 "15. τὰ κοινὴ συμβεβηκότα 

ἐν ἀέρι φαντασμάτων τὸ μέν ἐστι κατ᾽ ἔμφασιν τὼ δὲ πᾶσι κατά τι κοινὸν ὑποθέμενοι Ζμαϊ. 639 419. αἱ ἀπο- 

καθ᾽ ὑπόστασιν κά. 395 380. δείξεις ὑποτιθέμεναι χ λαμβάνυσαι τὸ τί ἐστι Α2.8. 9081. 
ὑποστατικός. ὑποστατικώτεροι, ἀϊδὲ πολυπονώτεροι ηεβό. αἱ ἐπιστῆμαι λαμβανωσι τὸ τί ἐστιν αἱ ἐν ΓΝ αἰσθήσεως 

1222 388. 'ο αἱ ὁ᾽ ὑποτιθέμεναι ΜκΊ. 10θ4 58. ἔδει ἣ ὁρίσασθαι ἢ ἢ ὑπο- 
ὑποστέλλεσθαι, τιρὰ. ὑποστέλλονται (τ ὁ ἱστίων μέρος) μχῖ. θέσθαι ἢ ἢ ἀποδεῖξαι Τβο. 8838 "25. νοήσαντας "ὦ ὑποθεμένους 

88ὅ1910, 7. --- διὰ τί ὑγιεινὸν τὸ τῆς τροφὴς μὲν ὑπο- ὅτι μγά. 8371409. ὁ ὑποτιθέμενος, 16 ὁ ἀξιωσας τὴν ὑπό- 
στέλλεσθαι, πονεῖν ὁὲ πλείω πκάθ. 864 "86. ε88. 884 222. θεσιν τγθ. 120 38. ἰδίας ὑποθέσεις ὑποθέμενος Μμ.8. 1088 
τοιῶτος ὧν οἷος ὑποστελλόμενός τι τῶν ἀγαθὼν πρὸς τὸ μὴ 5. ὑποθετέον τὸ ἀντικείμενον (ἴπ Ε.]]ορίβιιο ᾿πάϊτθοιο)" 
εἶναι αὐτῷ, ἐκ ἄν δόξειε καλὸς ᾧ ἀγαθὸς εἶναι ημβ9. ᾽Ά. ἐὰν τὸ ἐναντίον ὑποτεθὴ" ψεῦδος τὸ ὑποτεθέν ΑΒιι. 6118, 
1208 ΑΙ, 

ὑπόστημα. Ι. οἴ ὑπόστασις 1. τὸ μὲν σθὲν ὅλως ὑπόστημα 

ἔχει ἐφ᾽ ΠῚ τὸ τῷ σώματος ἕξει βάρος Ζπ8. 108 "2, -- 
Ὡ. εξ ὑπόστασις 2. (ἔχει θερμότητα) οἷον κονία ὼ τέφρα, 

ᾧ τὰ ὑποστήματα τῶν 
888 ἘΠῚ, 9. τῶν ὑστερογενυὴν (τοῖς ζῴοις ὑγρῶν) τα τε 
περιττώματα τῆς τροφῆς ἐστί, τό τε τὴς κύστευις ὑπὸ- 
στημα ᾧ τὸ τὴς κοιλίας, ἢ παρὰ ταῦτα γυνή Ζμβτ. 658 
11, τὰ ὑποστήματα τῆς κοιλίας ὼ τῆς κύστεως Ζιαὶ. 

481 ."6. Ζμγ. 610}26. ὃ. 611 λ8. οὐ πι48. 895 ὑ10 (γα 
ὑπόστασις 58). τοῖς ὄρνισι τὸ ὑπόστημα τὸ λευκὸν ἐπὶ τῷ 
περιττώματος γεῶδες Ζμδδ. 619 .518. ὑπόστημα ἐν τὴ 

κοιλίᾳ ὠχρόν Ζιζϑ8. 56259. 
ὑποστρέφειν. καὶ ὀυνώμενα τὰ γευϊδη ὑποστήματα ἑᾳδίως 

ζῴων 2μβ5. 649 828. εἴ μ 8. 20 

21, 24 8η4 δ θρἰϑβῖπι8 Ὥγη ὑποκείσθω ᾿2 δ, εἰ ληφθείη 580). 
ὑποθέμενοι ἕν τὸ ὃν ΜΑδ. 986 "14. τὴν φύσιν ὑποτιθέμεθα, 
ἐξ ὧν ὁρῶμεν ὑποτιθέμενοι, μάταιον ἐθὲν ποιῶσαν Ζγεϑ. 
188}20,21. ὦ μόνον τὸ λεχθὲν ἔργον ὑπεθέμεθα. τῆς 
πραγματείας τιϑ4. 1884. καθ' ἕκαστον τῶν ἔφγων ἄλλος 
ὑποθετέον ΠΠη9. 1828 "28. τὸ πρότερον ὑποτεθὲν φανερὸν 
ἔσται Φθ1. 261 39. ὑποτίθεσθαί τι, περί τινος καλῶς, κατὰ 
λόγον Μι8. 1054 088. Φθ1. 250 022. ὃ ἂν ὁ φρόνιμος ὑπο- 
θῆται ποϑδ. 1461 18. ὑποτίθεσθαί τι ψεῦδος, ἀδύνατον 
Οα!2. 281 14. Μῖν2. 1089 822. Πη8. 1825 "2. δεῖ ὑποτί- 

θεσθαι κατ᾽ εὐχήν, μηὸὲν μέντοι ἀδύνατον Πβ6. 1205 517. 
ὑποτιμᾶν. κἂν ἐλεγχθὴς τι τὴν πόλιν «ἀδικιῶν, ἀποθνήσκειν 

ὑποτιμῶ Ρ80. 148751 1. 53: παρὰ, τὰς φόρος πραάσσεσθαι 
ἐκέ). εὐσεὲν ὅσυς αὐτοὶ ὑπετιμήσαντο οβ1 858 412, 1847 522. 

ὑπεξιέναι, πρὸς ἄλληλα ὑποστρεφόμενα λίθος γίνεται πι48. δ27Ή ὑποτριόρχης (ον Ῥὰγ 818). οἱ πλατύτεροι (ἀλατύπτεροι 
89510. 

ὑποσυγχεῖν. αἱ τραχύτερα: ᾧ μικρὸν ὑποσυγκεχυμέναι φωναί 
ακ 802 84. 

5. Ββιὶ ΡΙΚ) ἱέρακες ὑποτριόρχαι καλῶνται Ζιι86. 620 519. 
(ὑὐρούγίογοια ὙΒοπι, βυδαΐθο αζαο βοδὶ!ὶρ. βουβ- υ8ε 
1118. οἴ 51{168. 1ᾳ Βαΐδο νυϊφατὶβ Ογ. ᾿δταβηιοκθη- 
αὐίῖρο δι Κοη Καὶ 9960, δ. ἴῃ ἱποοτῦ σοὶ δὰ 101, 19. ΑΖι 
ϑ4, 819.) 

ὑποτυ πῦν. ὑποτυπῶσαι πρῶτον, Βγῃ περιγράφειν, ΟΡΡ ἀνα- 

ὑπόσχεσις. ἀπαιτεῖν τὰς ὑποσχέσεις Ηεὶϊ. 1104 817. 

ὑποσχίζειν Ζιγ 2. 612 380 6 οοᾶ. Α8 Αυῦ. 4. ὅ14 οἱ Αὐυδ, ὃς 
οὗ ἀποσχᾶν, ἀποσχαζειν ν 86»87, 86. 

ὑποτάσσειν. φύλαρχος, ὑποτεταγμένος τιῦ ἱππάρχῳ 392. 

1 δ49 418. 

ὑποτείνειν. ἴγϑῃβ, ὑποτέταται (τὸ τῶν ὀρνίθων ἰσχίον) μέχρι 
μέσης τῆς γαστρός Ζμδι2. 695 52. -- ἱπύτ, μείζων ἡ ὁ ὕπυλος. (ἕλκη τινὰ) καίειν δεῖ, 

γραμμή, ὑπὸ γὰρ τὴν μείζω γωνίαν ὑποτείνει τὴν τῷ τρι- 
γωώνυ ,“μγϑ. 818.518. ἡ ὑποτείνυσα (1 6 ἡ ὑπὸ τὴν ὀρθὴν τῷ 
τριγώνα γωνίαν ὑποτείνυσα) Ζπϑ. 109 “1, 20. 

ὑποτέμνεσθαι, ταϑὰ. (τῶν ποταμῶν οἱ μακραν ῥέοντες διὰ 
κοίλης) πολλῶν , δέχονται ῥεύματα ποταμῶν, ὑποτεμνόμενοι 
τῷ τόπῳ ὼ τῷ μήκει τὰς δδείς μβ2. 8506521. 

ὑποτιθέναι. σπόγγον ὑπὸ τὰς κνημῖδας ὑποτιθέασιν Ζιε1θ. 
548 08. ὅταν ὑποδὴ τις ὑπὸ τὸν ὀφθαλμόν, δυο φαίνεται 

πΎ20. 814 "9. πρὸς τὴν ἀσφάλειαν τὰς προσθίας πόδας ὑπέ- 
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θηκεν ἡ φύσις τοῖς τετράποσιν Ζμὸ 10. 686 584. ο 12. δὺ 

6956 5411. ἀλεχτορίδι ὑποτιθέασιν ῳά Ζιζϑ. δ64 08,71. ἡ θή- 
λεια αἴλωρος ὑποτίθησιν ὃ ἑαυτήν (πρὸς ὀχείαν) Ζιεῶ. 840511. 
--- ὑποθεῖναι τοῖς ἐναντίοις φύσιν τινα, τὴν ὕλην Φαθ. 189 

428,1. γά. 208 17. ΓαῚ]. 814}26. ΜΑΊ1. 988 825. τὸ 

γράφειν, προάγειν, διαρθρᾶν Ηαῖ. 1098 321. ὑποτυπωσά- 
Μενοι τὴν ὑσίαν πρῶτον τί ἐστι Μζ2. 1028 081 (οἴ τύπῳ 
εἴρηται 8. 1029 51). 

ὕτω γὰρ ἐκ ἔσται ὕπυλα 
παϑ2. 868 412. 

ὑπυργεῖν χαριν δεομένῳ ΡῬβΊ1. 1885 518 (βγη ὑπηρετεῖν 338, 
84, "1). 

ὑπυργία. ἐν οἷς μὴ γίνεται διομολογία τῆς ὑπυργίας, ΗΙ!. 
1164 384. ἀνάγκη εἰς ταυτὰ ἔχειν τὴν ὑπυργίαν ἢ ἢ εἰς ἴσα 

Ῥβτ. 1888 "29. 
ὑποφαίνειν. ὕγϑῃδβ, ἰχθύες ἡσυχαζοντες καὶ ὦ τὰ λευκὰ ὑπο- 

φαίνοντες Ζιδ10. ὅ81521. ὑποφαίνοντες (ἀποφαίνοντες δρεὶ 
6 οοἂ Ὠ) κεφαλαιωδῶς ἐφ᾽ οἷς εὖ πεποιήκαμεν τος ἀδι- 
κὄντας 981. 1444 086. --- (ὁ ἵππος ὁ ποταϊμιο:) ἔχει χαυ- 
λιέόοντας ὑποφαινομένυς Ζιβι. 802812. --- τοῖς λεχθεῖσιν 
ἀμφισβήτησις τις , ὑποφαίνεται, Ηαᾳ. 1090 018. --- ἱηΐγ, 

ἐὰν ὑποφαίνῃ ἀπορία μέλιτος Ζιι40. 638 528. 
ὑποφαύτκοντος ἡλίως ΟΡΡ ἐγγυτέρω ὄντος πη] 7. 888 "27. 

γένος πρῶτον ὑποτίθεται τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ λεγομένων τζδ. 5ὲ ὑπο ἐρ εἰν. ἐὰν ὑποφέρηται (ἱ Βα δύγα μάζα, τθοθϑάδι) τῦτο 
142 528. τοιῶτον ἦθος ὑποτιθείς ποιῦ. 1454 521. ὑποθεῖναι 

τὰ ὀνόματα ποι1. 1455 012. (69. 145118 ν].)} ΨᾺΙ Ῥοοὺ 
μ 48. --- πιρὰ ὑποτίθεσθαι. φιλοπότης τις ὑποτιθέμενος ὑ ὑπὸ 

τὴν ψίαθον τά Ζιζῶ. 5589 ν8, (τὰ τρωγλοδυτικα) ἀναγκαῖον 
τὸς μηρὲς προστέλλοντα αὶ ὑποτιθέμενα ὑφ᾽ αὐτὰ τὸν με- 80 
τεωρισμὸν τῷ ὅλυ σώματος ποιεῖσθαι Ζπ16. 118 528, --- 

(τὸ ὑποκείμενον τῷ κινυ μένῳ) θᾶττον ἢ ὥστ᾽ ἔχειν ἀπερεί- 
σασθαι Ζπ38. Τ0ῦ 49. (οἱ ἵπποι ἰρρωστῶντες) τὰ ὀπίσθια 
σκέλη ἐφέλκυσιν ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια Ἢ ὑποφέρυσιν 2924. 
604 1, ἐν τοὶς κατάντεσι, διὰ τὲ ὑποφέρεσθαι τοῖς σκέλεσι, 
τοὶς μηροὶς ἀποστηριζόμενοι πονῦμεν πε19. 882 Ρ29. --- 

ὑποφέρεσθαι, ὑποφέρειν, ἀϊδὶ φέρεσθαι, φέρειν μχ!. 848515. 



ὑποφεύγειν 

48. 865512, 28. -- καὶ καρδία χαλεπὸν πάθος δὲν ὑπο- 
φέρει Ζμγά. 661 "84. ὁ τόπος ἐπίκαιρος ὧν τῷ ζὴν ἐκ ἂν 
ὀύναιτο ταῦθ᾽ ὑπενεγκεῖν Ζγα!!}. 119517. ὅταν ἀπολαβη 
πολλὴν τροφήν. ὑκέτι δύναται ἐσθίειν διὰ τὸ μὴ ὑποφέρειν 
πκβϑ8. 980.387. ὑπενεγκεῖν πόλεμον, μίαν πληγήν ΠΒΤ. δ 
1267 827. 9. 1270 588. 

ὑποφεύγειν. τις νηρείτας ὑποφεύγειν, ἐὰν φθέγγιυνται οἱ 
θηρεύοντες Ζιδϑ. 585 522. --- τὸ θερμὸν ὑποφεῦγον ὶ συ- 
στελλόμενον αν20. 419 Ρ23. οὗ Ζμβῖ. 658 515. 

ὑποφρυγιστί, οἱ ἐν τραγῳδίᾳ χοροὶ ὅθ᾽ ὑποδωριστὶ ὅθ᾽ τὸ 

- 
υς 808 

πλεκτάναις ὑπτίαις Ζιδ1. 534.318. ὁ πραὺς ὕπτιος τῷ 
σχήματι ᾧ8. 808 226, οΥ807}11. ὅσοι τὸ μετάφρενον 
ὕπτιον ἔχυσιν φθ. 810."82. περιφέρεια κοίλη ἢ ὑπτία, ορΡ 
πρηνὴς χ κυρτί μΆ818. 850811. 

ὑπωπιαΐζειν. ὑπωπιασμένος ΡΎΙ1. 1418 520. 
ε , μὲ Α ͵ , Ν Ε " Ν Ω ν 

ὑπώπιον. ὅσα περὶ ὑπωπια ἢ ἐλὰς ᾧ μωώλωπας πθ. τὰ 
ὑπωπια ὁϊιαλύεται προσέχυσι τὰ χαλκὰ πθ10. 890 "20. 
ἐρυθρόν τι τὸ ὑπυΐπιον ῬΎ11. 1418 321. 

« ,ὔ , ν , «- , - ; 

ὑπωρεια. φεύγειν πρὸς τας ὑποκειμένας ὑπωρειας θ180. 848 

829. 

ὑποφρυγιστὶ ἄδυσιν πιθ48. 92210. 80. 9208. ἡ ὑπο ὕπωχρος. ἰχῶρες υὑδαρεῖς ὕπωχροι Ζιηϑ. 586 "88. τὸ λευκὸν 
φρυγιστὶ ἐνθυσιαστικὴ ἢ βακχική, πρακτικὸν ἔχει τὸ ἦθος 
πιθ48. 922 Ρ22, 123. 

ὑποφύεσθαι. μὴ βάλλειν πρότερον (ὀδόντας) πρὶν ὑποφνῶσιν 
ἐντὸς ἴσοι Ζιβ2. 501 09. γίνεται ἅμα τὴς ἑτέρας ὑποῷφυο- τ 
μένης ἡ τῆς ἑτέρας ὁπλὴς ἀποβολή Ζιθ24. 604 525. 

ὑποφωσκύσης ἕω ἢ ἤδη πρωΐ, ορρ τῆς νυκτός πκεδ. 988 
482. 

ὑποχεῖν. ἑξὴς ταύτης (τὴς πυρώδυς φύσεως) ὁ ἀὴρ ὑποκέ- 
χυται κ2. 3926. 

ὑποχείριος πῶς γίνεται τοὶς θηρεύυσιν ἡ πάρδαλις θ6. 881 39. 
ὑπόχλωρον τὸ ῥύγχος τῆς ἀλκυόνος Ζιι14. 616 818. 
ὑποχόνδριον τὸ ὑπὲρ τὸν ὀμφολόν- τὸ δὲ (κοῖλον ν}, Α.Ὁ) 

κοινὸν ὑποχονὸδρίν ἡ λαγόνος χολάς" αἱ καλϑμεναι φρένες 
πρὸς τὰ πλευρὰ κὶ τὰ ὑποχόνδρια ἢ τὴν ῥαχιν συνηρτη- 35 
μέναι Ζια 18. 498.320, 21. 17. 496}12. οἵ ΑΖιΠ (80 Π. 

πάθη ὑποχόνδρια πλ1. 968 Ρ25. 
ὑποχωρεῖν. οἱ βόες νέμονται ὑποχωρῶντες παλιμπυγηδόν (πά- 

λιν πυγηδόν ΒΚ) Ζμβ16. 659520. ἐὰν λέων διὰ πλῆθος 
ἀναγκασθὴ τῶν θηρευόντων ὑπαγαγεῖν, βάδην ὑποχωρεῖ Ζιι4 4. 80 
629 "14. ᾿εἰς τὰ βαθέα ὑποχωρῦσιν αἱ ἐγχέλυες Ζιθῶ. 593 
427. τῆς θηλείας ἀφιείσης τὸ ὠὸν ἡ ὑποχωρύσης ἐπακολυ- 
θῶντες (οἱ ἄρρενες ἰχθύες) ἐπιρραίνυσι τὸν θορόν ΖιζῚ 4. 588 
580. ἐκ ἄν κινηθῆναι μὴ εἰς τι ὑποχωρῆσαν" ὑποχωρῆσαι 
δὲ ἀνάγκην εἶναι ἤτοι εἰς πλῆρες ἰὸν ἢ εἰς κενόν Ε1. 974 86 
416. --- τὸ θερμὸν ἐξαδυνατεῖ ᾧ ὑποχυρεῖ υ8. 4571 "17. 
πθι8. 89086. πόρος, ἡ ὑποχωρεῖ ἔξω κἡὶ τροφή Ζιθ. 590 
480. οὗ πα40. 868 "85. ἔκπικρον ὑποχυιρεῖ πδ 29. 880 324. 
τὰ βαρέα εἰς τὸ κάτω ὑποχωρεῖ, ὑποκεχώρηκε πιδθ. 909 
488. εὖ α18. 861 386. 

ὑποχυΐρησις (οὔ ὑπόστασις 2). ἦρα αὶ ὑποχωρήσεις ἢ ὅλως 
τὰ περιττώματα μὴ. 38051,}5. ὁ ἄνθρωπος πλείω τὴν 
« ἊΝ Ν «- ν “- »- 

ὑποχώρησιν ποιεῖται τὴν υγρᾶν τῆς ξηρᾶς πι59. 897 088. 

οἱ ὄφεις ὅλα (ζῷα) κατὰ τὴν ὑποχυίρησιν προΐενται Ζιθά. 
5894518. 

ὑποψία. ἐκ τῆς ὑπολήψεως ἢ τῆς ὑποψίας κατακρίνειν ρ81. 
1442 519. ὑποψίαν λαβεῖν θ128. 843 8584. νεωτερισμῷ ὑπο- 
Ψίαν παρέχειν 154. 1504 416. ὑποψία τις ἐγένετο 168. 
15005831. 

Υ , ,’ Ν - ν Υ , « 

ὕπτιος, οἵ πρηνής. πρανής. ἢ πρηνεῖς ἡ ὕπτιοι πίπτυσιν οἱ 50 
μεθυσθέντες 101. 1494}1, 3. ὑδὲν τῶν ἄλλων ζῴων ὕπτιον 
κατάκειται πι18. 892 516. ὁμόσε χωρήσασα ἡ ἄρκτος ταῦρῳ 
ὑπτία καταπίπτει Ζιθδ. 594 Ῥ12, δρυοχολάπτης, ἀσκαλα- 
βῶται πορεύονται ὕπτιοι ἐπὶ τοῖς δένδρεσι" τέττιγες ὑπτιοι 

συνδυαζόμενοι πρὸς ἀλλήλυς" (ἰχθύες) παραπίπτοντες τὼ 55 
ὕπτια πρὸς τὰ ὕπτια Ζιιϑ. 614 "8. ε80. 556 326. 5. 5407. 
οἱ σελαχυδεις ὕπτιοι ἀναπίπτοντες λαμβάνυσιν Ζιϑ. 591 
596. οὔ Ζμδ18. 696 "25 ΕἾ. τὰ ὕπτια τῇ (τῶν μαλακίων) 
σώματος, ἐν τοῖς ὑπτίοις Ζγαϊ 5. 1720 Ρ21 ΔΑυῦ. Ζμδ5. 619 
44 Ἐν. 8. 684519. πρηνὴ ὁ ὑπτίαν κινεῖν τὴν χεῖρα πνῖ. 60 
484 29. φ8. 808 514. ὁ πολύπυς ἅπτεται ἢ κατέχει ταῖς 
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(τὸ φϑ) γίνεται παχὺ ἢ ὕπωχρον Ζιζ8. 561}15. περὶ τὸ 
πρόσωπον ὕπωχρος, φ8. 807 57. οἱ ἐν τοῖς ἑλωδεσιν ὕπωχροι 
πιδι3. 9510 .84. 

Ὑρκανία ϑάλαττα μβ1. 8548. κβ. 398 Ὀ6, 24, 37. 
ὅς. 1. 8ὺ8 οἴ 88 Βογοία ἀοταδβίίουβ. ἡ ὕς (δϑθυβ πιᾶ86 γᾶ- 

τίυβ, νου Ζιζ 24. 5171 Ῥ21. θ29. 607 512. ποι ΡΪὰγ ὕς 
Υ] ἰδιὰ οἱ ε14. 5451. οἵ ἰχθύς ρ. 350 251) νοὶ τὸ τῶν 
ὑῶν γένος Ζια!. 488 "81. β1. 499 012. 7. 502 39. γὙ1. 509 
014, Ζμγ2. 6687. Ζγεϑ. 182 Ὀ7 τοίδγίαγ ἰηΐοῦ τὰ ζῳος- 
τόκα ἢ τετράποδα, τὰ τετράποδα ἢ τρίχας ἔχοντα ΖΙγ1. 
810}17.821. 608 580. β1. 498}27. τὰ πολυσχιὸδῇ ΖμΎ1 3. 
θ61452 (Υἱ μῦς). δ10. 68885, τὸ ὁὀιχαλὰ μὲν ἀμφω- 
ὄοντα δέ Ζμγ14. 614528. ΖΙβ11. 501516. Ζγὸ(. 171 
Δ24.(οἴ 2), τὰ πολυτόκα, πολιήγονα, πολύτεκνα, χαλεπὰ 
μετὰ τὸν τόκον ΖμδΊιο. 688.385. πι61. 898Ν12. 14, 892 
488. 8ὅ. 89418, τὰ πιμελωδὴ ΖΙΎΙ1. 520 527, τὰ νωθρό- 
τερα Ζμγά. 661 3411, συνανθρωπευόμενα Ζιεβ. 542 329. 
ζ18. 512 81. -- α. ἄδβοῦ ρατί δχίθγ. ἅπαν τὸ σῶμα δασύ, 
παχυδερμότερον, παχυτριχώτερον, ἐκ ἀποβάλλει τὰς χειμε- 
ρινὰς τρίχας Ζιβι. 498 27. Ζγεϑ. 182 Ῥδ. πι21. 898 85. 
αἱ μέλαιναι Ζιθ29. 607 318, οὗ Βδῖη ΡγΟῸ] ἱποὰ ΠΠ ρμὸ΄, 
στόμα, μυκτῆρες Ζιβ1. 502 39. 621. 608 "11. ῥύγχος, δύ- 
ναται ὀρύσσειν, εὖ πέφυκε τὸ ῥύγχος πρὸς τὴν ἐργασίαν 
ταύτην Ζμγὶ. 66214,18. Ζιθβ. 595417. ὅλως ὑθένα, 
βάλλει τῶν ὀδόντων, ἔχυσι πλείας οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν 
ὀδόντας, οἱ ἄρρενες χαυλιόδοντας ἔχυσι, χαυλιόδοντας αἱ θή- 
λειαι ἀκ ἔχυσι τῶν ὑῶν (Υ]1 ἐνίων) Ζιβ 1. 501 Βά (οὔ Βϑτα 
ΡΓΟΌΙ ἱπθὰ ρ 818,28. Η 1 601), 515. 8. 501 021. δ11. 
8382]. Ζμγ1]. 661 18. 2. 668 "7. περὶ τὴν γαστέρα (ἐν 
τὴ γαστρὶ) μαστοὶ πλάγιοι ὁ πολλοί, ὦ πάντες δ᾽ ἴσοι 
Ζμδιο. 688.585. ΖΙβΙ. 500327. διχαλόν" αὶ ὕς ἐπαμφο- 
τερίζει, διὸ ᾧὶ ὁ καλλιαστράγαλόν ἐστι Ζμγ2. 66857. Ζιβ1. 
499 021, 12. οἱ ὄρχεις πρὸς τὴ ἔδρα, ἐκ τῦ ὄπισθεν συνε- 
χεῖς ὁ ἐκ ἀπηρτημένοι εἰσιν γα 8. 116 080. Ζιγ1. 509 
δ14, --- ὁ. ρματὶ ἱπϊεγίογ. σάρξ ν ἢ ν ρ678544, ΟΥίθα81 5684, 
585. ὁ ἐγκέφαλος λιπαρός Ζιγ17. 530 527 ΑὐὉ. καρδία, 
σπλὴν μακρός Ζμγ4. 667511. 12. 67452 (Υ] μῦς). τῶν 
ὑῶν (Υ] μυιῶν) ἔνιοι χολὴν ἐκ ἔχυσιν Ζιβ15. 508 528 (οἷ 
ἄστοι ΠΘὈογβαβίδῃζ νογάθοκι Μϑοκοὶ νουρὶ Αηδὶ ΙΝ 595). 
ἡ ὑστέρα ἐστι κάτω τὸ ὑποζώματος οἷον... ὑΐ (οτα ποη- 
80}}}) Ζιγ1. 610}17. ἡ καπρία (ονατῖα 7) Ζιιδ0. 682 521, 
26. ἔχει μίαν κοιλίαν, θερμήν. μείζω καί τινας ἔχυσαν 
μετρίας πλάκας Ζιβ1Τ1. 501}16, 19,20. θ6. 59580. 
Ζμγ14. 615521. τῶν ζῴων τὰ μὲν ὑἱ ὁμοίαν ἔχει κοιλίαν 
Ζιβιτ. 501}28 Αὐδ, οἴ 6088. Ζμγ14. 678 327. Ορρ καὶ 
τῷ κυνός ν κύων Ῥ418557. ---- 6. ποπιῖπᾶ ϑιπι. ὙΘΓΓΘΒ: 

ὕς Ζιδϑ. 586315. ζ18. 5727. ὁ ἧς Ζγαϑ. 116 .}80. φ6. 
811 224. ὁ ἄρρην Ζιει4. 546.320. θ29. 607513. ιδ0. 682 
124, ὁ γηρασκων, οἱ ἀδύνατοι Ζιεῖ 4. 546 522, 28. καπρος 
γἈν Ρ868080. ϑβοτοία: ὕς Ζιε14. 546312. ἡ ὕς Ζιεϊ4. 

ΠῚ 2 



804 ὗς 

546527. ζ18. 818 .381.11. ἡ θήλεια, ἡ θήλεια ὕς Ζμγ1. 
661 }20. Ζιει4. 546 425. θ29. 607812. 50. 682 821. τε- 

τοκυια ἡ ὕς, γηράσκυσα Ζιζ 18. 618011,388. ε14. 846 
416. γραῖαι πότε γίνονται, Ζιε14. ὅ46 514 Υ ἱπίγα 381. 
ἐκτέμνεται ἢ ἡ καπρία τῶν θηλειῶν ὑῶν Ζιιδ0. 682 521, δ 
46 (οἵ [Πρ π βόλια Ζο00] ἀθ8 Ῥαϊπαυὰ 1471). ΡΜ: καλλί- 
χϑιροι, τέκνα, δέλφακες χρησταί, ἐπαυξανόμεναι Ζιζ 18. 
518012, 18. ἔκγονα, νέα, γαλαθηναί Ζιεϊ 4. ὅ46 411,16. 
θ21. 608 "26. μετάχοιρον γν. --- ἀ. 46 Βεμπογαῖ, ὁ ἄρρην 
γεννᾷ μὲν ὁ ὀκτάμηνος, φαῦλα μέντοι πρὶν γενέσθαι ἐ ἐνιαύσιος 10 
Ζιε14. δ4ὅ 428. 553 ὀχεύει ΡΝ ὀχεύεται πρῶτον ὀκτάμηνος 
ποιεῖται τὴν ὀχείαν ἢ τὸν τόκον πᾶσαν ὥραν" πολλάκις 

ποιῶνται τὰς ὀχείας ΓἋᾺ ἀ κατὰ μίαν ὥραν" ἄν ὀργῶσαν 
βιβάση, μία ὀχεία ἀρκεῖ Ζιει4. 45.528. 8. 842 29. ζ18. 
δ12 51, 518 "9. πιά. 896.522. ἐὰν εὐτραφὴς ἥ; θᾶττον 15 
ὁρμᾷ πρὸς ετὰς ὀχείας, ἢ νέα ᾧ γηράσκυσα" ὁ ἄρρην, ἐὰν 
εὐτραφής ἧ, πᾶσαν υἰρᾶν ἄχεύειν δύναται, ὦ μεθ ἡμέραν 
᾿ νύκτωρ᾽ εἰ δὲ μή, μάλισταί γ᾽ ἔωθεν Ζιε14. 546.516, 
20. ἐνιαχὃ αἱ ὕες ὀχεύονται μὲν ὼ ὀχεύυσι τετράμηνοι, 

ὥστε δὲ γεννᾶν Ὄ ἐκτρέφειν ἑξαίμηνοι" γηράσκων ὕττον ἀεὶ 20 

ὀχεύει" οἱ ἀδύνατοι πὼς ὀχεύυσι Ζιει4. ὅ45 "1. 846 322, 
28. --- κυΐσκονται ἐκ μιᾶς ὀχείας, ἀλλὰ πολλάκις ἐπιβι- 

βάσκυσι" κύσσι ὁ΄ μῆνας" αἱ κυήσεις ὀλιγοχρόνιοι " κυΐσκε- 
ται μάλιστα, ἐπειδὰν θυῶσα καταβαλλη τὰ ὦτα, εἰ δὲ 
μή. ἀναθυᾷ πάλιν Ζιζ 8. 5618.584, 81. ε8. ὅ42 539. 14. 35 
948 21. ππεὶ ἔγκυος ἦσα ἐὰν πιαίνηται σφόδρα, ἔλαττον 

ἴσχει τὸ γάλα μετὰ τὸν τόκον Ζιε!4. ὅ46 10. -- τίκτει 

ἡ θήλεια μὲν ἐνιαυσία" τίκτει ἐλάχιστα, ὅ ὅταν : -πρωτοτόκος 3 
δευτεροτόκος. ὁ᾽ ὅσα ἀκμαζει" γηρασχυσα δὲ τίκτει μὲν 
ὁ οως. ὀχεύεται. δὲ βραδύτερον" ὅ ὅταν ὸὲ πεντεκαιδεκαετεῖς 80 
ὡσιν. ὑκέτι γεννῶσιν ἀλλα γραῖαι γίνονται (Υ] ἀγριαίνονται, 
Ο 5 ΡΙκ, ἄγονοι γίνονται 408) Ζιεϊ4. 546228, 840513 Αυδ. 
οἵ ζ18. δ18 488. τίκτυσι τὰ πλεῖστα κ΄. πλὴν ἂν πολλὰ 
τέκωσιν, δύνανται ἐκτρέφειν πάντα Ζιζ18. 518 383. μόνον 
πολυτόκον ὃ ὃν ἡ ὕς σὶ ὃς) τελειοτοκεῖ Ζγδδ. 114 Β17. --᾿ 
τὰ ἔκγονα κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν βέλτιστα ἐν ἀκμῆ, κατα 
δὲ τὰς ὥρας, ὅσα τι χειμῶνος ἀρχομένυ γίνεται" χεριστα 
δὲ τὰ θερινά. ὼ Ὑλρ μικρὰ ὴ λεπτὰ ὼ ὑγρά Ζιειά. δ46 

417 ΑὑὉ. τῷ πρώτῳ τὸν πρῶτον παρέχει μαστόν Ζιζ18. 
δ18 6. Ζμδιο. 688 ὑ11. οΥ Ββπὶ ΡῥΓΟΌ] ἱπβὰ ΠΟ ρμς΄. 40 
θηλαζόμεναι λεπτότεραι γίνονται Ζιθ 6. 595 08. --- 6. 46 
δοίαϊθ οὐ νἱίαβ, ἀθ ργοργὶδ πδύστα 80 φοῃβαείυἀίῃθ δαΐ8, 
μοβίββ. ζώσιν αἱ πλεῖσται περὶ ἔτη ιε΄. ἔνιαι δὲ ὼ τῶν κ' 
τρὸ Ν ἀπολείπυσιν Ζιζ18. 518 815. --- ἴδιαι φωναὶ πρὸς τὴν 

ιλίαν ἢ τὸν πλησ' σιασμόν, ἧττον μάχονται (οἱ ἄρρενες) πρὸς 45 
ἀλλίως διὰ τὴν ἀφθονίαν τῆς ὁμιλίας, οὔ θυμώδεις καὶ κ ἐκστα- 
τικοί Ζιδ 9. 686 515. ζ18. 612 57. Ζμβά. 6512. αἱ θήλειαι 
δάχνυσιν Ζμγυ!. 601 526. -- χρονιωτέρα ἡ πέψις. πέττεται 

καλῶς τὴν τροφήν, θερμότατον (ζῷον) Ζμγ1 4. 615528. πι21. 
89829,8. οἵ Βδπὶ ΡΟ] ἱποθᾶ Ρ 8319,2.8286,28. τροφὴ ἁπλῆ, δὺ 
ποικίλη ἰΖιϑει. 608 528. οὔζ18. 518 010. οὔι87. 62141 (με- 
πΎ βόα Ζοοὶ] ἀ68 Ταϊταυὰ .140). εὐχερέστατον πρὸς πᾶσαν 
τροφὴν τιν ζω ων ἐστίν: εὐωχεῖν τὰς ὕς" νέμεσθαι βύλονται 
κατὰ τὰς ἡλικίας Ζιθ6. 6595518, 24, 81 Αὐδ εὐ ΡΙΚ. ῥιζο- 

αἴγος, διὰ τί Ζμγι. 662"12. Ζιθθ. 695 "11. μεθύσκονται ὃς 
νες σταφυλῆς στεμφύλων χορτασθέντες 102. 1494 818. 

τὰς ὕς ἐμβάλλειν (ἐπὶ τὰς μῆς)" ἀνορύττησι τὰς μνω- 

πίας" ἐσθίει τὰς ὄφεις Ζιζ81. 580 24, 258. (1. 609 580. 
ϑὸὲξ τῶν ὑῶν ΟἹ οἰῶν) ἐδεμία τολμὰ γεύσασθαι τῆς κόπρε 
τῶν ἀνθρώπων, οἵτινες ἂν ἐκ τῶν κριθῶν τύτων μαζαν φα- 60 

όντες ἢ ἄρτον ἀφοδεύωσι, τιὺ θνήσκειν θ116. 841 "6. οἵ 

- 
υς 

ὕς χαίρει τοῖς δυσιδεσιν Ββῖα τοῦ] ἱπθὰ ΠΕ ρμζ΄. ρνγ΄. --- 
οἱ πραγματευόμενοι, πιαίνοντες. ,Δδοβοσκοί: Ζιθό. 59ὅ "22, 25. 

21. 008 "6. πῶς πιαίνονται ὼ τίσιν, ἐν ξ' ἡμέραις, πότε τα- 
χέως Ζιθα. 896 421- 29, 20, 19,2, ΣΤ (οὔ βιὰ ρῥγοῦὶ! ἱποὰ 

1 ρλε΄). ᾧὶ ἡ ἀτρεμία πιαίνει Ρ τὲ λυεσθαι ἐν πηλῷ Ζιθε. 
895 480, 81 Ααῦ (ΡΙΚ ν ΧΧΙ). οἱ ζωμοὶ οἱ τῶν πιόνων ὐ 

πήγνυνται Ζιγιτ. 520 89. -- ἄχεται ὼ λύκῳ" ὄφις ὺ 

πολέμιον" ἤδη ὦπται λέων ὰ γι. ἐπιτίθεσθαι μέλλων, κ᾿ ὡς 
εἶδεν ἀντιφρίξαντα, φεύγων Ζιθς. 5951. 11. 609 28, οἵ 
80. 44. 680 32. οἱ σκορπίοι τὰς ὕς ὼ τύτων τας μελαίνας 
μᾶλλον ἀποκτείνυσιν, ἥκιστα αἰσθάνονται τῶν ἀλλων ὁνηγ- 
μάτων Ζιθ29. 607.5"18. --- Λ' πιοιθὶ οἱ τϑπιθάϊα Ζιθ21. 
608 380 84. νοσεῖν ἐν τῇ, κυήσει" θυῶσαν καὶ δεῖ εὐθὺς βι- 
βάζει, πρὶν ἄν μὴ τὰ ὦτα καταβαλη" εἰ ὁὲ μή, ἀναβυᾷ 
πάλιν Ζιζ,34. 511 027,18. 518 }7. κραυρᾶν, βραγχος. χα- 
λαζᾷ Ζιθ21. 608 7. 18. .,. 10.381, 6042, ᾿ο Ββπὶ ῥοῦ] ἰμϑὰ 
μ" »μθ΄ ὲ καπρία ἔνιαι ἅμα τῇ καπρίᾳ ὼ τὸ σπέρμα προ- 
ἵενται" τὸ παθος 6: ὅπερ ἐπὶ τῶν ὑῶν (Υ] τινῶν) λέγεται τὸ 
καπρίζειν Ζιζ 18. 518 52 Αὐῦ, 8, 5712 816 ΑὖὉ (ομι ΡΙΚ). 
ΟΟΙΪΟ ΔΏ}1880 οἱδο δχβιϊπσαθηίατ, ᾿φθεῖρες μεγάλοι ὶ σκληραί 
Ζιζ18. 518 014 (οΓ Δηρὶρ Οατγϑὺ δὰ Βθοίκπι Ρ 161). ε81. 
551517. -- σ. βιβηιν ρῥΒυβιορηοπιίοα 6 παίαγὰ βαυπι ρ6- 

εἰϊα φθ. 811 324, 80, 029, οὗ 812 "28. (δὰ8 ὙΒοπὶ δξδα 
ϑ δὶς Ρ]η. ροτὸ Ο 11 686. ϑὺυβ βογοίᾳ ἀοπιδϑίϊουβ ΑΖι] 
15,48. 80 18, 60. Ε.26.) 

ὡ. ὕες μώνυχες ν μῶνυξ νὶ 419 "55. Ἰοοῖβ ΔΌ Αὐδ ΖΙΙ. 
499 012 οοἸ]αι8 δἀάαβ Οκϑῃ, [818 1828 1 866 βα. ΚαΖι 
60, 18. 

8. ὕς ἄγριος (μοῦ ῬΆγγη 381 Δάπ). πάντα ὅσα ἥμερά 
ἐστι γένη ὼ ἀγριά ἐστιν, οἷον ὕες- ὀιαφέρυσιν οἱ ἄγριοι βοις 
τῶν ἡμερῶν ὅσον περ οἱ ὕες οἱ ἄγριοι πρὸς τὸς ἡμέρες 
Ζια!. 488 481. βι. 499 56. -- α. ποπιίῃβ βυυπι, ὁ ἄρρην, 
ἡ θήλεια Ζιζ28. 518.525, 28, 81, 82. οἱ τομίαι πῶς γίνον- 
ται, νέοι Ζιζ 28. δ18 "8, 438. --- ὁ. 46 φϑπδγδῖ. ἅπαξ ὀχεύ- 
ἐται, τῷ χειμῶνος ἀρχομένυ, χαλεπώτατοι καίπερ ἀσθενέ- 

στατοι πέρι τὸν καιρὸν τῦτον ὄντες διὰ τὴν ὀχείαν πιαῖ. 

896 523 (Βδ8πὶ ῥγοδὶ ἱποὰ Π ρμα ἊΣ Ζιζ 28. 518 328. 18. 
δ11 "18. ̓ Ξ τίκτασι τῷ ἔαρος ἀποχυρῶσαι εἰς τὰς ὀυσβα- 

τωτάτυς τόπυς ὼ ἀποκρήμνυς μάλιστα ὼ φαραγγαθεις ὺ 
συσκίυς" τὸ πλῆθος τῶν τικτομένων ἃ ὁχ Χρόνος τῆς κυή- 

σεως ὁ αὐτὸς ἢ ἐπὶ τῶν ἡμέρων ὑῶν ἐστίν Ζιζ28. 518 
426,29. --- ὁ. πλογθβ, μιοϑέθϑ.. γείεγίαν ὍΩ τα θυμωδὸη 
᾿ὺὸ ἐνστατικαὰ ἢ ἀμαθῆ" ἀνὸρειότατον " τρίχα σκληροτάτην 
ἔχει Ζια!. 488 Ρ14. φ2. 806 "10. μάχονται πρὸς ἀλλήλυς. 
ἐξελανίνεντες ἐκ τῶν συοφορβίων. ὅτυ, σφοὸριῦς ὥστε πολ- 
λάκις ἀμφότεροι ἀποθνήσκυσι Ζιξ18. ὅ11 19 Δυ}, 15. στῇ 
τρίβει ὁ ἄρρην ἐν ταῖς ὑσὶν ὡς ἐπὶ τὴ πολι ἡμέρας λ 
θωιρακίζοντες ἑαυτιὸς κὶ ποιῶντες τὸ δέρμα ὡς παχυτατῖν 
ἐκ παρασκευὴς (Ρβῆζον οάϑν Ηδυῃβο βου οὶπο Βοομϑίοία 
1172) Ζιζ 28. 518 "28. 18. 511510 (οὗ Βδὰν ῥγοῦ] ἰμοὰ 

Ῥ. 8319, 7). οἱ τομίαι μείζυς γίνονται, Ἢ χαλεπώτεροι" ΤΙ 

φωνὰς “παραπλησίως ἔχησι τοῖς ὑμέροις. πλὴν μᾶλλον ἡ 

θήλεια ὃ ὁ ἀρρὴν σπανίωνς, Ζιζ28. 5718.538, 31. --- ἡ ἀρ 
κτος ἐπιτίθεται ὺ τοῖς ἀγρίοις ὑσίν Ζιθδ. 594510. -- 
ἀ. νόσημα χνητμὸς εἰς τὶς ὄρχεις Ζιζ28. 818 Ὁ8 (Βδι ρτοὺ! 
ἱπηθὰ 1 ρμβ᾽). (Ρογοιιβ βινθϑίσιβ ὙΒοπι, 88 ἔδγυβ (ἸἌσϑθ 
ὅδ]. βϑηρ ον ΟΠ 141. οἵ 5 80. 62. ΚαΖι 11, 09.) 

4. οἱ ἐν τῷ ἔλθῳ ὕες (ν1 ὕς). ἐν τὴ Ἰνὸικῇ ὅτε ἄγριος 
ὅτε ἥμερος ὕς Ζιθ 29. 607912. 28. 606. 59 Αὐδ, οΥ51 Δυῦ. 

ὕες ἴῃ ἰος οοῦν Ζιθθ. 595 51 Αὐν. --- ἧς ΒΚ, ΥἹ] σὺς 
ν Ἀν. Υἱ μῦς Ζιβ1δ. 506 528. Ζμγ12. 674 42. Ζγὸθδ. 114 



ὑσπλυζ 

Β17. Υ] ἐνίων, τινῶν Ζιδ11. 588 "21. ζ΄ 18. δ12 816 (οπι 
ΡΙΚ). τὶ οἰῶν θ1186. 841}6. ὕς ἴῃ ν] οὔ δίς 502 386, 
88, 39, 40, 48. --- ν σῦς. 

ὑσπλήξ Υ] Ζμγ!4. θτ4 428. οἵ 1 }..}.} ῬΆγγῃ 11. 
ὑστέρα. ὑστέραι. τὸ μόριον ἣν καλῦσιν ὑστέραν" καλεῖται δ 

τάτων τὰ μὲν ὑστέρα ἢ δελφύς, μήτρα δ᾽ ὁ καυλὸς αὶ 
τὸ στόμα τῆς ὑστέρας Ζγὸ1. 164580. οἵ β4. 173911. 
Ζιγὶ. 510518 Αυν. ΚαΖι 100 (εἴ Ρ]αῦ Τίηι 91 Β. αδ]θῃ 
ΧΥΠ1171, ΧΥΠΙΒ 280, ΧΙΧ .363). τὰ θήλεος ἴθιον μέρος 
ὑστέρα, τῷ θήλει ὄργανον ἡ ὑστέρα Ζια18. 498 525. Ζγὸ ι. 10 
7688.44. οὗ αἢ. 118."88 (δα τὸ ἔχον ὑστέραν ϊ4 τὸ 
θῆλυ Ζγγὅ. 188) 586. Ζιγ1. 5105). τύτῳ τιὺ μορίῳ τὸ 
θῆλυ διαφέρει τῷ ἄρρενος Ζγ)1. 166 5. οὔ Ζια11. 491 
481. ὑποὸοχὴ αἵματός τινος, τῆς σπερματικὰς τροφὴς ὑστέραι 

Ζγδι. 1604088. α18. 125}8. ἄφδβοῦ ΖΙγΎ1. 610 "8-511 884. 16 
Ζγα8. 1718 (δῖ 4506. [μεγγαβ 167. ΑΖΙι1 84, 807. 11 81,80. 

ΑΖῪΎ 4. 5. 14. ΚαΖι 19, 6. ΡΙ]ΐρρβοπ ὕλη 62. “δπαδ, Ζεῖε. 
βοῦν ἢ ἀϑϑοῦ ἃ [0 ἀδγ Μραϊοῖῃ μ 219 δά). ὑστέρας 
φύσις, σιῶμα, διάστασις. εὐρυχωρία, μέγεθος Ζγδι. 186 
"28, 1605 515. βι. 188 587. δδ. Ἰ14521, 118 028. ὄψις, 30 
σχὴμα, ἕξις, ὁιαάθεσις, ὄγκος Ζια 11. 491 582. ζ10. 568 
412. κὶ. θ84 481. Σ 688 826, 18. ὁ τῶν ὑστερῶν τόπος, 

ΕΥω ὁ ὑστερικὸς τόπος Ζγβ4. 188 89, »τ, 189 ν9. γ1. 149 
421. ὁ4. 171128, 81. ὑστέρα, βγη τὰ (ὃ) περὶ τὰς ὑστέ-. 
ρᾶς Ζιγι. 511517. κΙ. 638 16, 684}Ρ24. Ζγαϑ. 1710 18. 35 
8.118 "85. 

1. αἴοῦὶ Ρατίθϑ. ἡ ἀρχὴ μία αὶ τὸ στόμα ἕν, οἷον καυλὸς 
σαρκώδης ὴ χονὸρώδης Ζιγ1. 81011. οἵ ΚαΖι 100, 24. 
ὑστέρας στόμα, χείλη Ζγβά. 139."81. δά. 118 .216. Ζικῶ. 
θ6834 027. 8. 6835 381]. δ. 687 416. η8. 588 “10 οὖ βδβρίυϑ. 80 

καυλὸς Ζιγ!. 510 "84, 28. τὸ ἔμπροσθεν, τὸ πρόσθεν Ζικϑδ. 
681521, 82, 84. τὸ μέσον Ζιξ το. δ65 515. τὰ ἄνω. ἡ 
προῶσα κάτω, τὸ πλάγιον, τὸ κάτω μέρος, τὰ κάτω 
Ζγαϑ. 119"21. 18. 120 .419. Ζιζ10. 666 "7, 28. ἐπ᾽ ἄκρων 
αἱ ὑστέραι τῶν καλυμένων κερατίων εἰλυγμὸν ἔχυσιν αἱ τῶν 85 
πλείστον (ἴαθ86 ἘΔΙ]ορί!)" ἀκχρόταται (ἀωρόταται οἱ ΡΙΚ) 
Ζιγ1. 510}19. κΊ. 688 "7. δικρόαι, 5γη διμερεῖς Ζιγι.510 
58. Ζγα 8. Τ1138, ΤΊ 6 582. ἡ ὑστέρα ἑκατέρα, ἑκάτερον 
τὸ μέρος Ζγα 8. 718}11. Ζιζ 10. 565"2,317. τὸ δεξιόν, 
τὸ ἀριστερὸν μέρος Ζγὸι. 168."18, 168 84. Ζιζιο. 505 ὦ 
Ρ14, Ὑ1. 510 "10. ὅγη ἡ σχίσις Ζιγ1. 5111. ὀμφαλός, 
κοτυληδόνες, χόριον, ὑμένες χωρίζοντες ΖγβΊ1. 145 26, 82, 

88, 146 810, 256 οὐ βδθρίαβ. 
ῷ. ὑττερῶν φλέβες. τὰς φλέβας ἰ διὰ τὴν ὑστέραν 

εὔλογον γενέσθαι ποιᾶς τινας, ἀλλὰ μᾶλλον δι᾽ ἐκείνας τὴν 46 
ὑστέραν" φλέβες πρὸς τὴν ὑστέραν, σχίζονται πάντη κατὰ 
τὴν ὑστέραν Ζγ1. 164 }81]. οἵ βι. 146511. 4. 140 529, 
84. Υ]Ἱ δὰ 7. 148 588. φλέβες περὶ τὸν τῶν ὑστερῶν τόπον" 
τίνες τελευτῶσιν εἰς τὰς ὑστέρας (βγη ὑπστερικὸς τόπος) 
2γβ4. 1889, 12, 14,}7, Ζιγῶ. 512 "5. φλεβῶν πέρατα 50 
πρὸς τὰς ὑστέρας (αττοτία αὐογη8)}" αἱ ὑττέραι πέρατα 

φλεβῶν πολλιῶν εἰσίν Ζιγᾷ. δ15 58. Ζγβιῖ. 145 029. ὅσων 
ὴ ὑστέρα μὴ μίαν φλέβα ἔχει ἀλλὰ πυκνὰς πολλάς" τείνει 
ἀπὸ μὲν τῆς Μεγάλης φλεβὸς ἐδεμία εἰς τὰς ὑστέρας, ἀπὸ 
ὁὲ τῆς ἀορτῆς πολλαὶ ὦ πυκναί Ζγβι. 1458]. Ζιγά. δ5 
5150 Αυῦδ. φλεβῶν ἀρχὴ ἐκ τῆς ὑστέρας Ζιηϑ. ὅ86}18. 

8. ζῳοτόκων ὑστέραι, αἴθταϑ,. αἱ ὑστέραι τῶν ἐχόντων 
ὑστέρας ζέων ἅτε τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχυσιν ὅθ᾽ ὅμοιαι 
πάντων εἰσιν. ἀλλὰ διαφέρασι ἢ τῶν ζῳοτοκεντων πρὸς 
ἄλληλα ὼ τῶν ψφοτοκώντων Ζιγι. 610 5, ἔχει τὰ περὶ τὰς 80 
ὑστέρας ὑχ ὁμοίως πᾶσι, πολλαὶ ὑπεναντιώσεις ἡ κατὰ 

ὑστέρα, ϑ80ῦ 

λόγον, ϑἰπι Ζγαϑ. 116 18. 8. 118 386, "δ, 8ὅ, 317. 11.719 
428. δι. 164 518. Ζια11. 491 485. Ύ]- διι "28 (Μ 822). 

αἱ ὑστέραι τίνας ἔχυσι διαφορὰς ὼ διὰ τίνας αἰτίας" ἐν τοῖς 
ζῳοτοχυμένοις ἡ ἡ ὑστέρα ἐν τῇ μητρί ἐστιν. ἐν ὁὲ τοῖς ᾧο- 
τοκυμένοις ἀνάπαλιν, ὥσπερ ἃ ἄν εἴ τις εἴποι τὴν μητέρα. ἐν 
τῇ ὑστέρᾳ εἶναι" βἰζα8: ἐπὶ τῆς γαστρος ΖΎΎΙ. 749 421, 

80-84. 2. 154 "8. «12.119 25 (ἵ Θβίθα 1Π 881). ἡ θέσις 
τῶν ὑστερῶν, ἐπὶ τος ἐντέροις" ἔχυσι πάντα ἐντὸς διὰ τί" 
πέφυκε μᾶλλον κατω ἢ ἄνω Ζιαι1. 491.488. , 2γ.12. 119 
Ρ18,881. 8. 118.32ὅ. ἐπὶ τῆς ὑστέρας. ἡ κύστις, ἀρήθρα 
ἔξω τῶν ὑστερῶν (μήτρα ἐξέχησα τῶν ὑστερῶν ἃ ΡΙΚ), 

τόπος μεταξὺ τῆς ὑστέρας ἡ κοιλίας Ζια171. 491 388. 14. 
498 }υ. κί. 888 029. τοῖς ζῳοτόκοις, ἐν τοῖς προσθίοις αἱ 
ὑστέραι" τὰ ἔχοντα κάτω τὴν ὥστεραν Ζγα18. 120 “16. 

γ8. 184522. οἱ ἄνθρωποι ἢ τὰ πεζὰ παντα κάτω πρὸς 
τοῖς ἄρθροις ἔχυσι Ζγαϑ. 118.588. 8. Τ16 588. οὔ ὙἹ. 161 
8429. Ζιγ1. 510 "8 (οἴ τὸ κάτω αὑτὴς πέρας κατὰ τὸ αἰ- 

δοῖον τῆς γυναικὸς ἔχει ΟΘαΐθη Π 889). ὅσα μὲν πρὸς τῷ 
ὑποζώματι ἔχει τὸς ὑστέρας, ὅσα ὁ᾽ ᾧ Ζγβά. 189 "7. αϑ. 
116}88. 11. 119.524. 8.118}22. 20. 728 “86. ἡ ὑστέρα 

τῶν ζῳοτόκων ᾧ διποόδων ἢ τετραπόδων ἐστὶ κάτω τῷ ὑπο- 
ζώματος, 868 τηδιηΔ]} 18 ἔ ἔχυσι τὴν ὑστέραν ἄνωθεν τῆς κοιλίας 

Ζιγ1. 610}16, 511528 5. οἴ Αυδ. ἔνια μὲν ἔχει κοτυληδόνας ἐ ἐν 
τῇ ὑστέρᾳ, τὰ ὁὲ ἄλλα λείαν ἔχει τὴν ὑστέραν" ὅσα λείαν ἔχει 
τὴν ὑστέραν, (ὁ ὀμφαλὸς προσπέφυκε) πρὸς τὴ ὑστέρᾳ ἐπὶ 
φλεβός. τὸν ὀμφαλὸν πρὸς τὴν ὑστέραν ἔχει ΖΎβ1. 145 
582, 14610. ΖιγΎ1. 511 "29, 88 Αυδ. 18. 8ὅ86 484,7. ὅ86 

828. τὸ ἐμὸν τελειῦται ἀπὸ τῆς ὑστέρας ὼ διὸ τῦτο ὑκ 

ἀπολύεται ἀπὸ τῆς ὥστέρας Ζγβά. 181 ὑ22. ἐν τῇ ὑστέρᾳ 
ἔχει (τὰ ἔμβρυα) καὶ προσπεφυκότα, ἀλλ᾽ ἐκ ἐν τὴ γαστρί 
Ζιδ 11. 588 89 Αυῦ. (ὁ πόρος ὁ διὰ τῷ στόματος εἰσιὼν εἰς 
τὴν κοιλίαν φέρει ἀλλ᾽ ἐκ εἰς τὰς ὑστέρας Ζγγὅ. 156 10. 
θ. 756 "21). -- ἀθ ἰθοῦθ ὁ λεχθεὶς μῦθος (Βογοάοι. πὶ 
108) περὶ τῷ ἐκβάλλειν τὰς ὑστέρας τίκτοντα ληρώϑης ἐ ἐστί 
Ζιζϑ81. 5192. ἡ γαλῆ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει τοῖς τετρά- 
ποτι τὰς ὑστέρας" ἔχει ἡὶ ὕαινα ἢ θήλεια καὶ ᾿ ὑστέραν ΖΎΥΘ. 
715082. 2.82. 619 926. ἡ τὸ ἵππυ ὑστέρα, πιϑ. 891 81. 
Δημόκριτός φησι διεφθάρθαι τὲς πόρυς τῶν ἡμιόνων ὁ ἐν ταῖς 
ὑστέραις, τὸ ,πηρωθὲν ἐν τῇ ὑστέρᾳ καλεῖται μεταχοιρον" 
μεταχοιρον γίνεται ὅπυ ἂν τύχη τῆς ὑστέρας Ζγβ8. 141 

080, 149 52. Ζιζ18. 518 "6. 
4. ψοτόκων “ὑστέρα. ὁμοίως ἔχυσιν οἱ τῶν ἀρρένων πόροι 

ταῖς τῶν οτόκων ὑστέραις Ζγα 18. 120 326. πάντα ἔχει 
τὴν ὑστέραν κάτωθεν πρὸς τὴ ὀσφυι Ζγ. δ11.424. ὅσα 
εἰς τὸ φανερὸν μὲν ζῳοτοκεῖ ᾽ ἐν αὐτοῖς ὸ᾿ ψοτοκεῖ, ἐπαμ- 
φοτερίζει" τὸ μὲν γὰρ κάτωθεν πρὸς τὴν ὀσφὺν τῆς ὑστέρας 
μέρος ἐστίν, ἐν ᾧ τὰ ᾧκ, τὸ δὲ περὶ τὴν ἔξοδον ἐπάνω 
τῶν ἐντέρων Ζιγι. 511 426, τῶν ψοτοχύντων εἰς τὠμφανὲς 

ὄχ ὁμοίως ἁπάντων ἔχωσιν αἱ ὑστέραι Ζιγ1. 510 520. ὅσα 
οτοκεῖ ἀτελὶς ὠὸν αὶ ὑπὸ τῇ γαστρὶ ἀλλὰ πρὸς τὴ ὀσφύι 
ἔχυσι τὰς ὑστέρας Ἂ τοῖς πρανέσιν" τίνα τρόπον ἐκ τὴς 
ὑστέρας συμβαίνει 6 αὔξησις τῶν ψῶν) ,Ζγκι8. 1202, 
οΓ16. Ὑἷ. 153 225. ἐν τοῖς τετράποσι καὶ Ἂ φοτόκοις ὃ καυλὸς 

κάτωθεν εἷς ὸ σαρκωθέστερος, καὶ δὲ σχίσις ἡ τὰ ὠὰ ἄνω 
πρὸς τῷ ὑποζώματι ΖιΙγ1. 510 584, 511 51, οΓ5 Ναιαγμθβοα 
ἀν βομηᾶκν 161. 

ὅ. ὀρνίθων ὁ ὑστέραι Ζιξτο. 564 Ν21. Ὑ]. 511 837. οἴ ΖΎγΘ. 
158}29, πρὸς τῷ ὑποζώματι, Ζιγι. 510 021. Ζγ5ὅ. 114 
48. 1. 151 55. «8. 118 08. τοῖς θήλεσι κάτω καταβαύνυσιν 
Ζγδῦ. 114512. ἡ τῶν ὀρνίϑωιν ὑστέρα κάτωθεν μὲν ἔχει 
τὸν καυλὸν σαρκωδὴ ᾧὶ στιφρόν (ονϊἀυοίαπι), τὸ δὲ πρὸς 



806 , ’,΄ 
ὑστέρα 

τῷ ὑποζώματι ὑμενῶδες ἢ λεπτὸν πάμπαν (ονασγίαπι), 
ὥστε δόξαι ἂν ἔξω τῆς ὑστέρας εἶναι τὰ ψά 7.1. 510 

"28, οὗ υἹ εὐ ΡΙΚ (ΚαΖι 100, 28). τὰ ᾧὰ ἀνάγκη, ἐν τὴ 
ὑστέρᾳ εἶναι, καθ᾽ ὃ προσπέφυκε τὴ ὑστέρᾳ τὸ ᾧδν" τὸ 
τῶν ὀρνίθων ὠὸν χωρίζεται τῆς ὑστέρας Ζγα 8. Τ18 522. δ 
2. 152411]. 8. 184 Β10,18 (οἴ Μάϊον 12). τὸ ἐπιρβέον 
διὰ τῆς ὑστέρας τῶτο αὔξει τὸ ψόν" τὸ κατα μηνιῶδες πε- 
ρίττωμα συλλείβεται εἰς αὐτὴν τὴν ὑστέραν ΖΎΥΙ. 151 
48, 8. ἡ ὄρνις εἰς τὴν ὑστέραν προΐεται" ταῖς ὄρνισι λαβῦῆσα 
ἡ ὑστέρα συμπέττει Ζικβ. 681 586, 638 32. 10 

β. τῶν ὄφεων ονατίαπι: ἡ τῶν ὄφεων ὑστέρα μακρὰ ὼ 
δικρόα, βἰταδ Ζιβ17. 5608518. Ὑ1.5115318. ονἱἀιοίαθ: φομ!ἀ- 
η86 παραπλησίως ἔχει τὰ περὶ τὴν ὑστέραν τοῖς σελάχεσιν 
ΖΙΎΙ. 511511. οἵ Ζγαϑ. 119 δὅ. 

1. Ρἰβοϊαπι ονασΐαπα: ἔχυσι ὁ ὑστέρας αἱ θήλειαι, ἐν ταῖς τὸ 
ὑστέραις ἀδύνατον αὐτοῖς λαμ ἄνειν ὅλην τὴν αὔξησιν διὰ 
τὴν πολυτοκίαν, στενοχωρὴς ἡ ὑστέρα πρὸς τὸ πλῆθος τῶν 
ψῶν Ζιζ11. 568651. Ζγγῦ. 155 "18,30, 22. 4. 7565524.27. 
ἔχυσι τὰς ὑστέρας, διαφόρως Ζιζιο. 564518. --- α. οἱ ψο- 
τοκῦντες τὴν ὑστέραν ἔχυσι δικρόαν ὼ κάτω Ζιζ 18. 567 30 
417. 10. 864 520. Ζγαϑ. 118 ΒΩ, τὴν ὑστέραν εἶναι πλήρη 
πᾶσαν φῶν, ὥστ᾽ ἔν γέ τοὶς μικροῖς τῶν ἰχθύων δοκεῖν ᾧὰ 
μόνον. εἶναι δύο: διὰ τὴν μικρότητα, ὼ τὴν λεπτότητα ἄδη- 
λος ἐν αὐτοῖς ἡ ὑστέρα" ὑστέραι λεπταὶ ἢ ὑμενώδεις ὼ 
μακραί Ζιζ 18. 561522. Ὑ1. 510}22 Αὐδ. οἵ Ζγαϑ. 718 35 
811, γὅ. 756}11. --- ὃ. σελαχῶν ὑστέραι, Μυμίογρέηρο, 
αὔθγιβ ΟΠ τ Βἰπῦῦ Βαὶ ἄἀθβ. Ασὐ 9), οναυ πὶ Δυῦ. τὰ 
σελαχη ἔχει τὰς ὑστέρας ὀρνιθωδεστέρας, αὐτῶν ὁὲ τυύτων 
πρὸς ἃ ἀλληλά τε ὸ πρὸς τὲς ἄλλυς ἰχθὺς ἡ διαφορὰ τῶν 
ὑστερῶν" τὴν ὑστέραν ἀνομοίαν ἔχυσι ἢ τοῖς ζῳοτόκοις ᾧ 80 
τοὶς ψοτόκοις Ζιζιο. 564 020. Ὑ1: 511 812, Ζγαϑ.11955. 
ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχυσι τὰς ὑστέρας Ζγα8. 118 δι, 
Υ- 151 120. δικρόα ἡ [] ὑστέρα, ὁμοίως πρὸς τὸ ὑπόζωμα 
τείνει" διὰ μέσα τῶν δικρόων κάτωθεν ἀρξαμένη μέχρι πρὸς 
τὸ ὑπόζωμα τείνει ΖΙΎ1. 511.86 Αὐὐν, 8. ἐνίων ἀπολέλυται 85 
τὰ ῳὰ τὴς ὑστέρας Ζγγ8. 754 918, οΓ 28. ἐνίοις ἐν τιῦ 

μέσῳ τῆς ὑστέρας περὶ τὴν ῥάχιν προσπέφυκε τὰ “α" 
ϑσης διιρόας, τῆς ὑστέρας προσπε υκυίας πρὸς τῷ ὑπο- 
ζώματι περιέρχεται ςὰ 6) εἰς ἑκάτερον τὸ μέρος Ζιζτο. 
5865315, 17 Αὐϑ. ἔχει ἡ ἡ ὑστέρα οἷον μαστὲς λευκες Ζιζτο. 4“ 
565 419 Αὐ. πρὸς τῇ ὑστέρα ὁ ὀμφαλὸς προσπέφυκε τῶν 
ἤδη τελείων ,2γγ8. 1584 Ὀ171, οἴ 80. Ζιη1. 586 "26. πρότερον 
ἔτεινον οἱ πόροι (Ναθοἰβίγδῃρ) τὸ ᾧϑ περὶ ἐκεῖνο πρὸς τὴν 

ὑστέραν Ζγγϑ. 184 Ρ82, ἡ ὑστέρα πὸ ἔχει τὰ ᾧά Ζιζ1ο. 
ὅθ4 ΒΦῚ, μεταστάντος τὸ δ ἐξ ἄλλ τόπυ τὺς ὑστέρας 45 

εἰς ἄλλον" τὸ ὠὸν πρὸς τῇ ὑστέρᾳ προσπέφυκε, ΖΎΥ}. 749 

421. ὃ. 154 514, τὰ ἔμβρυα τὰ κάτω ἐν τὴ ὑστέρᾳ ἅμα 

πέττεται ὸ τελεσιυργεῖται. οἱ λεῖοι τὰ μὲν ὠὰ μεταξὺ 
τῶν ὑστερῶν, περιστάντα δὲ (περιιόντα ΑὐὉ) ταῦτα εἰς ἑκα- 
τέραν τὴν δικρόαν τῆς ὑστέρας καταβαίνει καὶ ἢ τὰ ζῷα γί- 80 
νεται τὸν ὀμφαλὸν ἔχοντα πρὸς τὴ ὑστέρᾳ Ζιζτο. 565 }28 
Αὐν, 2. σκωλήκια ἐν τὴ τὴς τρίγλης ὑστέρᾳ ἴ 818. 1581 
484. 

8. μάλιστα ἀδιόριστον ἐπὶ τῶν πολυπόδων ἐστίν, ὥστε 
δοκεῖν μίαν εἶναι Ζγ58. Τ11 46. τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακ- 566 
ὄστρακα: φανερόν ἐστι τὸ μὲν ἄρρεν ὃν, τὸ ὃ ἔχον ὑστέ- 
ραν" ἔχυσι δικρόας τὰς ὑστέρας: ὑστέραι ὑμενυίδεις παρὰ 
τὸ ἔντερον, ἔνθεν καὶ ὸ ἔνθεν ἐσχισμέναι, ΠῚ ὑστερικὸν μόριον" 
δικρόα ἡ τῶν καράβων ὑστέρα" ταῖς σηπίαις ὸ ταῖς τευ- 
θίοι δύο τὰ ᾧὰ φαίνεται διὰ τὸ διηρθρῶσθαι τὴν ὑστέραν 680 
αὶ φαίνεσθαι δικρόαν Ζγαϑ. 11144. 14.120}14,25. γὅ. 

ὑστέρα 

155 086. 8. 758 57,11. δικροαι ἢ αἱ τῶν ἐντόμων. ἐν ὁὲ 
τοὶς ἐλάττοσιν ἄδηλοι" τὰ 'ἕντομα ἔχει τὸ ταῖς ὑστέραις 
ἀνάλογον μόριον ἐσχισμένον Ζγα 8. 11158. 16. ΤΩΣ Α21, 

β. 189.519 (οῇ τῶν ζῴων͵ τὰ μὲν ἄχει ὑστέραν τὰ δὲ τὸ 
ἀνάλογον, τὸ ἀνάλογον τῇ ὑστέρᾳ τὸ ὄστρακον τῇ υἱὲ Ζιαϑ. 
489 214. ΖΎΥ2. 154 51). 

9. Ργβίοϊορίοα αυδθάδηι, ὑστέραι- κάθαρσις, ἀπόκρισις, 
πρόεσις, ἔκκρισις. πρὶν ἐλθεὶν τὰς καθάρσεις εἰς τὰς ὑστέρας 
Ζι"11. 5871 085. μετὰ τὴν κάθαρσιν συμμύει τὸ στόμα τῶν 

ὑστερῶν Ζγα19. 121 "28, οἵ δ. 114 425, 718 Ὀ15. Ζι). 
582 19. ὉΡΡ αἱ ὑστέραι χάσκυσιν Ζιη4. 588 088. περὶ 
αὐτὴν τὴν ὑστέραν δεῖ συμβαίνειν τοιαῦτα μετὰ τὴν κα. 

θαρσιν Ζικϑ. θ685582. ἡ ἐν ταῖς ὑστέραις ἀπόκρισις τὸ θη- 

λεος ὑπὸ τὴς τῷ ἄρρενος γονῆς" ἡ προτέρα πρόετις τῆς 
ὑστέρας ἄγονος μᾶλλον Ζγβε. 189 520, 510. ἡ τῶν ὕστε- 
ρῶν ἔκκρισις ταῖς μὲν γίνεται ταῖς δ᾽ ὃ (βθογοίαπι ρἶδα- 
ἀυϊάγαπι Οονροτὶ), 5γ ὑγρασία, ἰκμάς Ζγα20. 128 “ 
84. β. 1891. --- ὑστέρα -σπέρμα. ἡ μίξις ἡ ἐν τῇ 
ὑστέρᾳ τῆς θηλείας πιαθ1. 898 516. σπέρμα εἰς τὰς ὑστέ: 
βας ἔλθόν. ἄν τύχῃ “συμμέτρως. ἔχυσα αὶ θερμὴ διὰ τὴν 
καθαρσιν ἡ ὑστέρα, εἴσω σπᾷ (τὸ σπέρμα) Ζγαξο0. 1298. 
β4. 183954. σπῶσι τῷ πνεύματι. τὸ σπέρμα Ζικῶ. 684}85. 
προῖϊεμέναις ἔξω συμβαίνει, ταῖς ὑστέραις πάλιν εἴσον σπᾶν" 
προΐενται ἐκ εἰς αὐτὰς αἱ ὑστέραι, ἀλλ᾽ ἔξω, ὅ ἢ ὁ 
Ζγβ΄. 189 17. Ζικθ. 681 082. οὗ ὅ. 681."16. ὄχι τ τὸ 
ὑγρὸν ϑερμανθεῖσα: ἕλκειν φαναι τὸς τόπυς τῆς ὑστέρας 
τὸ σπέρμα ,ΖυγΥ]. 151."1. ὃ 4. 111}28. ὄχ ἕλκειν εἰς αὖ- 
τὰς τὸ »ὐπέρμα" πνεύματι ἕλκει τὸ προσελθὸν ἔξυνθεν αὐτῆ" 

ἕλκει ἄνωθεν Ζικ3. 684 "28. 8. 686 54, 6. 681 588. 1. 688 
51. εἰ μηδ’ ἀπὸ τῆς ὑστέρας σπέρμα γίνεται" ἐν ταῖς 
ὑστέραις χωρίζεσθαι (τὸ σπέρμα) ἀδύνατον" σπέρμα χρο- 
νίσαν ἐν τῇ ὑστέρᾳ" ὅταν λάβηται τὸ σπέρμα τὴς ὑστέρας 
ὼ ἐγχρονισθῇ Ζγα18. 128 δι, 14. Ζιγ23. 528 528. η7.586 
418. ὅταν συλλάβῃ ἡ ὑστέρα τὸ σπέρμα, εὐθὺς συμμύει 
ταῖς πολλαῖς" ποτε καταβαίνυσι ΧἈΆΤι" πρὲς τὸ συλλαμ- 

βάνειν δεῖ κατασκευαζειν τὰς ὑστέρας Ζιη4. 588 "29. 3. 
582 584. 8. 588520. καταβεβηκυῖαι αἱ ἱ ὑστέραι ἐγγύς Ζγβέ. 
189.81 Αὐδ. --- ὑστέρα - τ ἔμβρυον. δεῖ τὸ ἔμβρυον ἐν τῇ 
ὑστέρᾳ εἶναι. ἐν ταῖς ὑστέραις ἐστὶ τὸ γινόμενον, δεκτικὴ 
ὴ ὑστέρα τῷ διδομένων ΖΎΥΣ. 1584.84, αἴ. 719 3338. Ζικ8. 
6855"2, ἀνάγκη τὰς μελλιίσας ζῷον ἕξειν ἰσχυροτέρας. εἶναι; 

διὸ σαρκώδεις εἰσὶν αἱ τοιαῦται πᾶσαι" πῶς ἔχει. τὰ ἔμ- 
βρνα πρὸς τὴν ὑστέραν" μεταξὺ τῆς ὑστέρας ᾧ τὸ ἐμβρύν 
τὸ χόριον ἢ οἱ ὑμένες εἰσίν Ζγα11. 119 522. 53.158 085, 
β1. 145088. σχῆμα τῶν ἐμβρύων ἐν τὴ ὑστέρᾳ Ζιη8. 
586 "8. ἔτι Ὑίνεται δίδυμα θὴλν .Ὰ ἄρρεν ἅμα ἐν τῷ 
αὐτῷ μορίῳ πολλάκις τῆς ὑστέρας" τῆς ὑστέρας τὰ μὲν 
ἄρρενα ἐν τοῖς δεξιοῖς εἶναι τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖς ἀριστεροῖς 
(Λπαχαρ)" τὰ μὲν εἰς θερμὴν ἐλθόντα τὴν ὑστέραν ἄρρενα 
γίνεσθαί φησι τὰ δ᾽ εἰς ψυχρὰν θήλεα (Επιροᾶοο!) Ζγὴ!1. 
164 484, 165.518, 168 584, 164 48, οΓ11. Ζιζτο. 665}14. 

τὴν τροφὴν ἡᾷῶον Ἄλκειν ἐκ τῆς ὑστέρας πόροις τισίν" ὅταν 
ἔλθη ἡ ἐσχάτη τροφὴ εἰς τὴν ὑστέραν" τὸ ἔμβρυον χρῆται 
τὴ ὑστέρᾳ τῷ λαμβάνειν τροφήν" οἱ λέγοντες τρέφεσθαι τὰ 
παιδία ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τὸ σαρκχίδιόν τι βϑάλλειν" προ- 
ἐκτίθεται τοὶς ἐμβρύοις ἡ ἡ φύσις τὴν αἱματικὴν τροφὴν τῆς 
ὑστέρας" ὅταν νοσήση τὸ κύημα ἐν τῇ ὑστέρᾳ Ζγγϑβ. 154}36. 
β3. 131521. 4. 140᾽ 828, 8δ. 7. 14 419, 740 854. 8.74931. 

στρέφονται αἱ ὑστέραι Ζιη9. 581 88. 
10. ὑστέρας ὑγίεια αὶ πάθη. ἀθὲν αἴτιαι αἱ ὑστέραι, ὑδὲν 

αἴτιον ἐν ταῖς ὑστέραις ΖικΊ. 6θ849ά4, 18. καλώς ἔχυσιν αἱ αἱ 



ὑστεραία ὑφιστάναι Ὁ 801 

ὑστέραι ὺ ποιῶσι τὸ αὑτῶν ἔργον, πότε" εἰ ἡ ὑστέρα εὖ ὕστατον, ὃ ἄλλῳ μηδενὶ ὑπάρχει ΑΥὙ21. 82.489. --- ἡ 

ἔχει τὴ ἐπικαίρε τόπο" αἱ μάλιστα. καλώς πεφυκυῖαι" φαί- φορὰ γενέσει ὑστάτη τῶν κινήσεων, ὥστε πρωτη ἄν εἴη 
νεται ἀνοιγομένη καλῶς ἡ ὑστέρα ὺ συμμύυσα Ζικ2. 685 κατὰ τὴν ἐσίαν Οὐ 8. 810 084, --- τὸ ὕστερον. Ρϑτίαδ 

411. 1, θ84 41, 688 580. δ. 888 "26. 4. 886 88. ὑστέρα ὴ βθουμαϊπυβ. τὸ ὑστέρα τὰ ἔσω ἐκτὸς ἴσχοντος ἐὰν ΕῚ τὸ 
πόνον τε μὴ παρέχασα, ὰ ὃ ἐκείνης ἐστί, τῶθ᾽ ἱκανῶς ἀπερ- 6 ὕστερον συνεκπέση" πότε ἀποδεῖται ἀπὸ τὸ ὑστέρα ὁ ὁμ- 
γαζομένη" αὐτὰς τὰς ὑστέρας δεῖσθαι θεραπείας Ζικι. 688 φαλός- ἐὰν μὴ συνεξέλθη εὐθὺς τὸ ὕστερον Ζιηϑ. 5871 18 
"22, 684511. --- ὑστερῶν σκληρότης, θερμότης ὺ ψυχρό- Αὐρ. 10. 5871 518, 14,17. 6γηὴ τἄλλα Ζιζ 12. 5611 (ν] 
τῆς πιθ. 891 80. ,Ζγὸ 1.16451, 716ὅ 210. ὑστέρα ἄντι- γάλα, ἶδλο ΘδΖδε, βθουηάὰ8 Ρᾶγίαβ το αϊι ΡΙη ΙΧ 158). 
σπαστική, θερμὴ ὸ ξηρά, ψυχρά, ξηρά, ὑπέρξηρος. Ζικῖ. ὕστριξ, ὁ. ἡ 5124 ΟἹ ἀστρίξ, στριξ, ὕς τρίχες). τοδί 
688481,19, 08, 8. 6361, 2,11. ἀκολεθεῖ τὴ τὰ σώματος 10 ἰμΐδγ τὰ ζωτέω κα ᾿, τετράποδα, φωλεύει ᾧ κύει ἴσας ἡμέ- 
ἕξει, ἰσχύει, ἐφυγραίνεται, αἴρεται" ἐξανεμῶσθαι, αἴτιον τῷ ρᾶς ὼ τἄλλα ὡσαύτως τὴ ἄρκτῳ Ζιζ80. 519 829. θ11. 

παϑος ἡ ὑστέρα" πάσχει τῶῆτο τὸ παθος Ζικὶ. θ84 "4. 8. 600 428. ἔχει τὰς ἀκανθώδεις τρίχας" τὰ βαλλοντα ταῖς 
6868,.18, 22, 686 ὈἘ26. πνευματικαὶ γενόμεναι ἔμπροσθεν θριξὶν οἷον αἱ ὕστριχες Ζιαθ. 490 "29. ι39. 628 338 Αὐδ. 
αἱ ὑστέραι" ἐὰν ,μὴ εἰς ὀρθὸν βλέπωσιν": ὑγραίνονται ἐργα- (γβετῖχ ὙΒοπι, Ἀγ βγιχ, ρογοὺβ βρίπαϑ ὅδζΖϑα δοδ]ῖρ. ροτγο- 
ζόμεναι ὅταν τύχωσιν ὑγροτέρας διαθέσεως Ζιη4. 584 022. 15 ὄὀρὶς Ο11 690. Ηγβίγιχ ετιδίαία ΑΖι 1715. 46. δι δδ, 80. 
κὮ. θρ84 589. 8. θ86 "24. “μύλη, φῦμα ἐπὶ τῷ στόματος" ΚαΖι 29, 14. οΓ Εοβθ Αγ ΡΒ 869. Βθοίηι δὰ θ ρ 61. ΒἰζιοΣ 
γίνονται σπάσματα ἐν ταῖς ὑστέραις ἥ φλεγμασίᾳ ὀιατει- Ἐτγάϊκαπάθ ΧΙΧ 1194. Ε12.) 
νομένης τῆς ὑστέρας" πνιγμοὶ Ἂ ψόφος ἐν ταῖς ὑστέραις ὕφ αιμος. ἐάν τις τρίχας ἐκτίλλη ἐκ τῆς λοφιᾶς (ὑὸς χαλα- 
Ζικῖ. 688 081. 4. 686 385,29. η2. 683 11. ἢ κεναὶ ὅσαι ζωσης), ὕφαιμοι φαίνονται Ζιθ1. 608 528. ἐὰν φλέβια τινα 
αἱ ὑστέραι ἄνω προσισταίμεναι πνίγασιν Ζγα!ϊ!. 119 521 30 ῥαγὴ, ὕφαιμος ἡ συνδρομὴ γίεται πθι4. 891 45, βλέ αρα 

(οἴ πλανυίμενον πάντη κατὼ τὸ σῶμα Εῖαι Τα 9160, 66- ὕφαιμα ἢ παχέα Φ8. 801 529. ἀναιδὺς τὸ χρῶμα υφαι- 
Ἰθὶ ΥΠΙ 426, ΧΥῚ 119, [μον 844). ἥ ὑστέρα πλείω ἀπο- μον φ8. 801 582. -- ἸρΘΔ ΡΒ, αἱ μὲν ὀξεῖαι (χροιαὶ ση- 
διδῦτα (ὑγρότητα) σημαίνει φλεγματικόν τι πάθος" ἐπι- μᾶμθει θερμὸν ᾿ ὕφαιμον, αἱ δὲ λευκέρυθροι εὐφυΐαν φ2. 
φλεγμαίνυσα" ἐὰν μὴ φαίνηται εἰς φλεγμασίαν ἀφικνυ μένη 8004. 
ἐν τοῖς αὑτῆς ἔργοις Ζικὶ. θ84 "25. 1. 688 488. 4. θ636384. 85 ὑφαίνειν. τὰς λείας προσαπτυσιν αἱ ,μὐὗφαῦ νυσαι τοῖς ἱστοῖς 

συμφέρει μηθὲν ἐπεῖναι βάρος ἐπὶ ταῖς ὑττέραις Ζγα12. Ζγα4. τι1.386. αἱ τιὶς ἱστὰς ὑφαίνυσαι Ζγεῖ. 18184. 
119 528. ὁ περὶ τὴν κοιλίαν τόπος ἀσύγκλειστος ταῖς πλευ- (τὰ βομβύκια) πρωτὴ λέγεται ὑφῆναι Πα φίλη Ζιε19. 
ραῖς ὅπως μὴ ἐμποδίζωσι ον τὰς ὑστέρας τὰς περὶ τὴν 551}15. --- ὁ ἀράχνης πῶς ὑφαίνει τὸ ἀράχνιον Ζι89. 
κύησιν Ζμὸιο. 6898. ὃ βαρύνει τὴν ὑστέραν" ἡὶ ὑττέρα 628 38, 28. οὗ ε8. 542 .518. 
δϑὲν βλάπτει Ζικῖ. 638 Αϑὅ. 1. 638 ν80. 80 ὑφαιρεῖν. εἴ τὶς τῶν φερομένων μορίων αὐτῆς, πρὶν πεσεῖν, 

11. γαστήρ 14 ὑστέρα Ζιζ22. 518 8. ὑφαιροίη τὴν γῆν, οἰσθήσεται κάτω μηθενὸς ἀντερείσαντος 
ὑστεραία. τὴ ὑστεραίᾳ “μα. 848 021. Οβ!18. 294318. οὗ ὑποσπᾶν. 

ὑστερεῖν, ὉΡΡ προτερεῖν, ἀἰδβὲ ἰσοδρομεῖν ΖγΥθ. 1718 326. ὑφάντης, ἰμῦον ἈΘΟΘΕΒΒΆΤΙΑΒ ,Ρδτῦθβ οἰν ἰδεῖ τοίοσίας Πὸ4. 
ὑστερεῖν τῶν ̓  καιρῶν τιῖ6. 115.326. 1291.518. ὑφαντη δεῖ ὑπάρχειν τὴν ὕλην ἐπιτηδείαν Πη4. 

ὑστερίζειν. ὅσων τοσῦτον ὑστερίζυσιν ὥσθ᾽ ἅμα εἰρημένων 8δὃ8'΄ 1825941. αϑ. 12Ὁ8.29. ἐκ ὠφελεῖται τὴν ἰδέαν εἰδώς Ηα4. 
γνωρίζειν Ρβ28. 1400 082. Ὑ10. 1410 028. ποη δἀάϊϊο ρ6- 1097 38. Ἔχϑηιρίυτι ἀμοιβὴς ΗΙ1. 1163 "85. 
ποῦϊνο σοιμρδγαῦνο τι]ὅ. 114 419. Οὐ. 810.510. Ζγὸθά. ὑφαντική Πα. 1256 56. ὑφαντικῆς χρήσασθαι ἐρίοις Πα10. 

110 522. ὅ. 118 ν12. ὑστεριεῖ Φθ8. 202 016. --- ὑστερί- 1258 325. 
ζειν τοῖς λόγοις, ΟΡΡ πρωτεύειν, τοῖς ἔργοις ρ1. 1420 ὑφαρπαζ εἰν. ἡ κορώνη κατεσθίει ὑφαρπαζυσα αὐτῆς Οῆς 
418. ὑστερίζειν ᾧὶ προτερεῖν, Ορρ ἡ μέση ἕξις ἡεγ8. 1281 40 γλαυκὸς) τὰ ᾧά Ζμι. 609510. ἐκκρύεσθαι, καθάπερ ὧν 
ῬΩ28. τὸς κολυθρυς ὑφαρπάζυσιν πις4. 918 520. 

ὑστερικό ς. τὸ ὑστερικὸν μόριον οἱ ὁ ὑστερικὸς τόπος ἰᾳ αἱ ὑφ. ἀράχνης πάλιν ἄρχεται τῆς ὑφῆς Ζιι88. 628 421. 
ὑστέραι, ὁ τῶν ὑστερῶν τόπος Ζγα 15. 120 "21, 26. βε. ὑφηγεῖσθαι. δεῖ πειρᾶσθαι λαμβανειν κατὰ γένη τὰ ζῷα, 

.» 

188 7,,89. ὑὗμένες ὑστερικοί Ζγα 8. 111 88. οἱ ὑστερικοὶ ὡς ὑφήγηνθ᾽ οἱ πολλοὶ διορίσαντες ὄρνιθος γένος ὃ ἰχθυΐος 
πόροι, ΟΡΡ οἱ θορικοί, τῶν ἐγχελύων, τῶν μαλακοστράκων, 45 Ζμαϑ. 864311. τῦθ᾽ , ὑφηγεῖται ὸ ὃ κοινὸς. νόμος οα 4. 

τῶν μαλακίων Ζιζ 16. δὅ10 55. 11. 566 511. δ2. 521 518. 1844 510. --- Ρ888. τῦτο εὐθὺς ὑφήγηται περὶ τὴν ψυχήν 
Ζγαιδ. 120}81. μόνον ὑστερικόν ἐστι γυνὴ τῶν ἄλλων Πα18. 1260 “4. τὸν ὑφηγημένον ἤδη τρόπον λέγοντες μΎ1. 
ζῴων Ζγὸ,. Τ106210. 8710}4. κατα τὸν ὑφηγημένον τρόπον μα!. 889 87. Ηβ1. 

ὑστερογενής. τρίχες ὑστερογενεῖς Ζιγ11. 518.821, 82, "8. 1108.48. Πα8. 125652. κατα τὴν ὑΦΗΝΗΜ ΜΙΝ μέθοδον 
ιὅ0.. 631082, Ζγεϑ. 184 517. ὑγρὰ ὑστερογενῆ, γάλα ὼ 50 ΠαΙ. 1252 17. Ζγγϑ. 188 528. 

« 
γονή ΖμβΊ. 865810. Ζιγ30. 521 18. τὸ βρέγμα ὑ ὕστερο- ὑφήγησις. κατὰ τὴν ὑφήγησιν τὸ λόγυ ρ]. 1420 "25. 
γενές Ζιαῖ. 491 482. τὰ φύματα λαμβάνει τροφήν, καίπερ ὑφημιόλιον, ὉΡΡ ἡμιόλιον ΜΘ15. 1021 81. 
ὄντα ὑστερογενὴ ᾿ παρὰ φύσιν Ζγὸ 4.112 080. --- αὐτὸ ὑφι εζ ἄνειν. αἱ ἀλεκτορίδες ὑφιζάνυσιν αὐταί, ἐὰν μὴ ὀργᾷ 
τὸ ἀγαθὲν ὼ τὸ ἄριστον πότερον ἀρχαὶ ἥ ὑστερογενὴ Μνά. ὁ ἄρρην Ζικθ. 6837 08. 

1091"88. δ ὑφίζειν. ὑφιζύσης (οἱ, ἐφιζώσης οοἀὰ ΒΚ) τῆς ἰλύος Ζιει6. 
ὕστερος. ὑστέρως, οὗ πρότερος. ὕστερον ἐρῶμεν μαῖ. 844 8549 "10. 

818. μικρὸν ὕστερον τιὸν Μηδικῶν Πε3. 1808 85. πρῶτον, ὑφιστάναι, ὑφίστασθαι. 1. οἵ ὑπόστασις 1. τὰ πίπτοντα 

εἶθ᾽ ὕστερον ΠεΑ. 1804 δ11. ἐὰν τὲς ὑστέρυς λόγους ἔ ἔχωμεν τῶν κηρίων ὀρθόσιν αἱ μέλιτται ὰ ὑφιστᾶσιν ἐρείσματα 
ρ19. 1488 840. -- τὸ ζῷον καθόλυν ἥτοι ὅθεν ἐ ἐστιν ἡ ὑττε- Ζιι40. 628 .312. οἱ πλάττοντες ἐκ πηλὲ ζῷον ὑφιστάσι τῶν 
ρον ψαι. 4028. -- ἡ ὑστέρα τῶν προτάσεων ΑὙ24. 80 60 στερεῶν τι σωμάτων Ζμβϑ. 884 080. οὖς περὶ βάρος ἐ ἐχόν- 
8424. -- ὕστερον, ΒΥΏ ἀγνωστότερον ΑΒβΙ18. 6482. --- τῶν ἁπάντων τῶν ἄνω σωμάτων ὑπέστησαν αὐτῷ μυθικῶς 



808 ὑφορᾶσϑαι 

ἀναΐγκην ἔμψυχον Οβι. 2384.828. ὑκ ἔστι δύναμις ἐν τῷ 
»», .} ε Ν -. “ 

ἀέρι ἵνα ὑποστήση τὰ μέρη τὸ ὕδατος φτβθ. 826 "12. --- 
ὁ τὸ ὑφισταίμενον ἡ κωλῦον κινήσας Φθά. 255 524, οὔ ὑπο- 
σπᾶν Ρ.801}80. ἐαν κατωθεν ὑποστὴ τὸ σπαρτίον, 8γπ 

φαίνειν 

σταάναι ἴα ὑπάρχειν, οἵ ὑπόστασις 8. ὁ ἀἄνθροιπος ὁ κατ᾽ 
ἰδίαν ὑφεστυαῖς (16 ὁ καθ᾿ ἕκαστον) ἢ 188. 1509 024, -- 
5. κἄν μυ διαφθείρας δοκῇ λόγυς ὑποστὰς αὐτὸς ἡδικη- 
κέναι (Ετν ἔν 194) ρ19. 1438 012. 

ἐὰν κάτωθεν ἦ τὸ ὑποκείμενον μχϑ. 850 "5, 21. τὸ ὑφε- 5 ὑφορᾶσθαι, τηϑρὰ. ἔστι τὸ ἦθος ὁ λέων ἐχ ὑπόπτης ὑδενὶς 
στὸς τῷ βαρεῖ Ζπ9. 108 581. 11. 1710}8. --- 2. ὑφίστα- 
σθαι. Βα βίδιογθ. ἐν τῷ φεύγειν ἀνάπαυσιν ποιῶνται τῶν 
δρόμων, ἢ ὑφιστάμενοι μένυσιν ἕως ἂν πλησίον ἔλθη ὁ 
διυίκων Ζιζ29. 519.518. οἱ θέοντες λαμβανυσι σπάσματα, 

ἀὸ ὑφορώμενος ἐδέν Ζιι44. 629 010. ὑφορώμενοί τινας 
δυσχερείας, 8γὼ ὑπόπτιυς ἔχοντες πκϑ4. 926 "21. 

ὕφορμος. ἐν τοῖς ὑφόρμοις ἁἀλκνωὼν ἀφανίζεται εὐθύς Ζιε9. 
542 028. 

ὅταν τις θέωσιν αὐτοῖς ὑποστῇ πε89. 885 Κ1, 10. ὑφίσταται το ὕφυγρος. εὐϊδρωτα ὅσα ὕφυγρα ᾧ ἀραια,, ἡ δὲ κεφαλὴ τοι- 
τὰ νέφη, οΡΡ προωθεῖται πκςΊ. 940 588. --- 8. ὑφίστασθαι, 
ϑυδδίάοτθ, οἵ ὑπόστασις 2. βαρὺ μὲν ἁπλῶς τὸ πᾶσιν 
ὑφιστάμενον, κῶφον ὁὲ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον Οὐ 4. 811517, 
239, 812.56. οὔ α8ϑ. 269 "24. 8. 271 015. 9. 278 "80. μα. 
839817. 4. 841}}12. φαίνεται ὑφιστα μένη ἐν τοῖς ἀγγείοις τό 
ἁλμυρίς μβ8. 8518, 858 021. Ζμὸ!. 616.384. πχγ18. 
938 516. ὑφίσταται ἢ ἀποκαθαίρεται κάτω ἡ σκωρία μὸθ. 
388.ν84, οἵ ὑπόστασις Ρ. 801 Ρ44. ἠθυμένων μάλιστα ὑφί- 
σταται τὸ παχύτατον ἢ βαρύτατον πκΎ20. 988 "27. οὗ 82. 

αὐτὴ πβ11. 861 085. λς3. 965 Ρδ. 
ὑψηλός. τόποι ὑψηλοί, ορρ πεδινοί Ζιι82. 619 825. οἱ ὀρεινὶ 

δ, ὑψηλοὶ τόποι μα18. 850 7. 10. 341 385, 81. τὰ ὑψη- 
λοταταὰ ὄρη μαϑ8. 8411. εὗρεν ὑψηλοτέραν ὅσαν τὴν βά- 
λατταν τῆς γῆς μαϊ4. 852 Ὁ91. --- τὰ ὑψηλά. ἐφ᾽ ὑψη- 
λῶν καθίζει Ζιι82. 619 Ῥ. ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς, ἐν τοῖς σφόδρα 
ὑψηλοῖς, ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν μα]. 848 528,21. 18. 350 32, 
ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων τῶν πρὸς ἄρκτον μβὶ. 854 525. 

“ “ : , 
ὕψος. τῷ ὑψεῖι οἱ πῶλοι τῶν ἵππων μικρὸν ἐλάττυς εἰσὶν 

98658. ἐκεῖ (ἐν τῇ κύστει) ὑφίσταται τὰ ἄπεπτα τῶν Ζμδιο. 686514. ἐπὶ πολὺν τόπον τῷ ὕψυς μα10. 841 
ὑγρῶν πα40. 868 582, οὗ ὑπόστασις ῥ 801 "60. ἐνίοις αἴτιον 
-" ν εκ} " « , Υ͂ , , 

τὸ μὴ ὑφίστασθαι μηδὲν ἡ γλισχρότης, ὥσπερ ἐλαίῳ μδδ. 
3821. τὸ ὑφιστάμενον (Δπ ἐφισταμενον Ὁ) ἐπάνω τῷ αἷ- 
ματος, ὃ δή ἐστιν ὑδατῶδες θ141. 845 51. --- 4. ὑφε- 

Φ 
φαβοτύπος (νἹ φοβότυπος, βαφότυπος, Ὀαξοιγρυβ ὙΒοΙΏδ6. 25 

δἴτη οοτηπι Ζμβ18. 667 "2 1ΔηρΚ). ἱεράκων γένος τι. ὁ τε 
φαβοτύπος ᾧ ὁ σπιζίας διαφέρυσι τὸ μέγεθος πολὺ ἀλλή- 
λων Ζιθ8. 6892 92. (ΕΔ1].0 οοιηπιυηΐθδ Καὶ 864, 8. Εἰ Ρδϊαπι- 
Βαγὶυβ Γ 81. τ. Αβῦανγ ῥδιυμαθαγίαϑ, δύῃ φασσοφόνος δὰ 
101,17. ΑΖΙ1 876. {81 5860. [πὰ 80.) 80 

φαγέδαινα (ΑΘΒΟΒΥ]} ἔτ 249. Ἐὰν ἔγ 190) πο22. 1458 "28. 
φαγεῖν. ὑθὲν ἀν διέχοι φαγεῖν ἢ μὴ φαγεῖν Μκθ. 1068 581. 

τὸ φαγεῖν δυναίμενα τῶν τετραπόδων βδάλλεται πολύ Ζιγ 
21. 522 80. ἀγαθοὶ φαγεῖν οἷς τὸ ἀπὸ τὸ ὀμφαλϑ πρὸς 
στῆθος μεῖζον ἐστιν ἢ τὸ ἐντεῦθεν πρὸς τὸν αὐχένα ᾧ8. 35 
808 "2. --- οἱ ἰχθύες πότε φαγεῖν χείριστοι Ζιθ80. 601 "18. 

φάγιλος. φαγιλόν φησιν ᾿Αριστοτέλης τὸν ἀμνὸν εἶναι Γὶ 464. 
1558452. 

φάγρος. φαγροι (Υ]1 φαῦροι) ἐπαμφοτερίζωσι (πρόσγειοι, πε- 
λαγιοι), μάλιστα πονῶσιν ἐν τοῖς χειμῶσιν, ἔχυσι λίθον “ὁ 
(Δοᾶϊο: οἵο}}}}) ἐν τῇ κεφαλῇ Ζιθ1 8. 598 518. 19.601}80. 
παραπλήσια εἶναι ᾧαγρον ἐρυθρῖνον ἥπατον" σαρκοφάγον 
αὐτὸν εἶναι ᾧ μονήρη, καρδίαν τε ἔχειν τρίγωνον ἀκμαζειν 
τε ἔαρος 295. 162941. 814. 1681 387. (ἔλρτυ8 ὙΒοπῖδο; 
ῬΒδροῦ, ρᾶρτιβ ααᾶζᾶθ: ρβϑτιβ 568])16. ρᾶρτθ Ὁ 11 606. 45 
ΑΥ ΒΥἢ ρἶϑα θά. ϑρδγυ8 ρᾶρτυβ Καὶ 88ὅ, 8, δῖ. ΟΥ. Ῥαρτυβ 
γψυϊρατὶβ Ουν Ι 146. ἴογῦ Πδπῖοχ τηδοσορμίμαϊπιαβ ΑΖΕΩ1 
142, 18.) ᾿ 

Φαέθων. ἡ λεγομένη ἐπὶ Φαέθοντος φθορά μα. 845 "15. κθ. 
400381. 8681. 8362. ὁ τῷ Φαέθοντος Διὸς λεγέμενος κύ- 0 
κλος κὮ. 392 325. 

Φαίακες ἢ 110. 15806.345. Φαίηκες (ἥοι ζ 827) Ργ14. 
1415 "26. 

Φαῖδρος ΡΙαἰοιί8 ΡγΥ. 1408 "20, οὗ Πλάτων ρ 598 "26. 
Φαίδιυν Ρ]αιοπΐΒ ΜΑΞ9. 991 "8. μὅ. 1080 832. Γβϑ9. 8385510. ες 

μβ5. 855583. οἵ Πλάτων ρΡ 69819-32. . 
φαίνειν. φαίνειν πηγὰς πρότερον ἀκ ὅσας κά. 396 37. ἦρι μὲν 

438. ἀποστάντων διὰ τὸ ὕψος αὶ τὸ μέγεθος κΙ1. 391 "Ὁ. 
’ ΄ , Ν Γ - τ τιοίαρῃ, Δαρείν πρόσχημα εἰς σεμνότητος ἢ ὑπεροχῆς 

ὕψος μεγαλοπρεπῶς διεκεκόσμητο κθ. 8398 512. 
ὑψᾷ πέτεσθαι Ζιιϑ2. 619 Ρὅ. 

φαίνοντι (ΑΘΒΟΒΥ] ἔν 397, φανέντι εἰ ΝΟ) Ζιι 498. 688 
422, --- φαίνεσθαι. φάττα ἢ περιστερὰ ἀεὶ Φαίνονται, 
τρυγων τῷ θέρυς ἀφωνδεται Ζιθ8. 898 317. ὁ διὰ παντὸς 
φαινόμενος κύκλος μβθ. 868 Ρ82 Ι4ο]οτ. φαίνεσθαι πρότερον, 
ὉΡΡ γίνεσθαι πρότερον ΖΎβ 6. 141}26, 25. τὴν ἀττραπὴν 
ὠκ εἶναί φασιν, ἀλλὰ φαίνεσθαι μβ 9. 870 512. ἔδει ποτὲ 
αίνεσθαι ὰ ἄνευ κόμης τὸν ἀστέρα μαθ. 848 598. τύτων 

ὦ φαίνεσθαι τὸ φῶς. κωλύεσθαι γαρ μα. 845.»28. ἐἷς 
τρόπος τιὺν χρωμάτων τὸ φαίνεσθαι δι᾽ ἀλλήλων αι8. 440 
ΑἿ, ἐγγὺς φαινόμενα τὰ παθη ἐλεεινά ἐστιν Ῥβ8. 1888 
429. τί γὰρ ἂν εἴη τῷ λέγοντος ἔργον, εἰ φανοῖτο ἡδέα ᾧ 
μὴ διὰ τὸν λόγον πο19. 1456}8, ΨᾺ] Ῥοοὺ ΠῚ 8023. -- 
φαίνεσθαι αιοπίαμι δἰραϊβοις “νἱάθγὶ, ἀρρϑγαγθ,, βθῃδίθυδ 
Ρογοῖρί᾽, νοὶ ὁρροιῃὶ ροϊεδὶ ἰρβὶ γοὶ ἂς σψδυῖῦϑῦι., ψδὶ οτί- 
ἀδηῦίδπι βθηβαιτῃ οὗ ὑγαηβὶδίο ἱπάθ βθηβᾷ οορὶ ϑηαϊ οοπ- 
οἰαδοπάΐαια. ονϊἀθηζίατα ροίαβῦ βἰρπίβοιγθ. φαίνεσθαι ς ρατὶ 
ἴ ᾳ πιδηϊαβίαπι, ρθιῦαμ), ον άθῃβ 6586, ἐμπεριειλημμένα 
ζῷα ἐν τῷ ἡλέκτρῳ φαίνεται μὸ 10. 888 Ρ22, αἱ ἀποδείξεις 
φαίνονται πᾶσαι ὑποτιθέμεναι τὸ τί ἐστιν Αδ 8. 9081. κε 
φαίνεται συμβαῖνον ἐκ τῶν λόγων Πβ2. 1261 312 δ]. φαί- 
νεσθαι α ἰηῇ ἴᾳ νἱάοτί, φαίνεται συλλογίζεσθαι. συλ)}ογ:- 
ζεται δ᾽ ὄ' ταὶ. 101 48 8]. 864 μδιὰ τᾶγο φαίνεσθαι ς ἰοΐ 
Ῥογίπάθ ἂς ουπὶ ραγὺ βιρηϊβοαῦ ᾿Δρρᾶγογθ, ϑρϑυΐαπι 6886᾽. 
Υ͂ Ύ . αΑ«ἷΝ ν. ,ὔ , , ἃ 
στε αἀπὲερ αὐτῷ κὦὰὸ ἀλλῳ βυλόύμενος τύτῳ φαίνεται φιλο: 

εἶναι Ῥβ4. 138111. ἡ ἄνευ δὲ λόγυ φαίνονται οἱ μεγα- 
λόψυχοι περὶ τιμὴν εἶναι Ηδ 1. 1128 Ρ22. οὗ τι88. 183}}2. 
ΓαΊ. 838 "16. μγά. 8714 59. Ψβ2. 414 324. ανϑ!]. 480520. 
Ζιζ8. 561», Ηἰ2. 1165 818. φαίνεσθαι Δ ὈΒο] αὖθ ροβί ταδὶ 
βἰπθ ρᾶγὶ γδὶ ἰῃῇ πιοᾶο δβῦ ἴᾳ “νἱάου", αὶ γὰρ ὅσα ἀγα- 
θὸν ἡ ἡδονὴ φαίνεται Ηγ8. 1118 "1. αὶ συνεχής, ἀλλὰ φαί- 
νετα: Φθ10. 267514. ἐδὲ λέγομεν, ὅταν ἐνεργῶμεν ἀκριβὼς 
περὶ τὸ αἰσθητόν, ὅτι φαίνεται τῶτο ἡμῖν ἄνθρωπος Ψγ9- 
428518. “[Ηβ8.110819. θ8. 1158}"11. ταΙο. 10430. 



φαίνειν 

μα8. 339 58ὅ, ταράο. 1 4ᾳ “δρράγοσγθ᾽ ᾿ βῖνθ δρίθατ 40 86 ῃ- 
Βαστα ον! θηρία, ἣν ἂν ἐνταῦθα παρὰ ἀέρα καὶ πῦρ ἢ γὴν 

ς ὃ ὕδωρ" φαίνεται δ᾽ δέν Φγό. 204 085, οὕ Οὐδ. 8186. 
ὁπερ ὼ φαίνεται κατὰ τὴν αἴσθησιν Ζγα2. 110 .481. εἰ τῶτο 

φαίνοιτο ἀρκύντως Ηα 2. 1096 6. οἵ Γβ8. 3802. μβ1. 
854511. α8. 839 "20. μν1. 450 08. μκὅ. 466 320. ανϑ. 

412. 088. ΜΑ6. 988 58. Ηαθ. 1097}81. Ὑ18. 111727. 

βῖνγ8 ἀθ οοβποβοθμαὶ ςοποϊυἀοπάϊααα βγη αίθ, φανείη ὸ᾽ 
ἂν ϑτο Ὁ ἐκ τῷ συνῳκειῶσθαι Ηκῦ. 1115.529. Ἐῶ. ἢ ἐ 
ἑκάστῳ ὸ θεωρῶντι, τῦτ᾽ ἂν φανείη Ηκό. 1171055. καθ᾽ 

ὃς τρόπως δείχνυται ὅτι ἔστι τὰ εἴδη, κατ᾽ ϑθένα φαίνεται 
τότων Μμ4. 1019 85. πρὸς τὸ φανῆναι τὸ ἀναγκαῖον ΑΑἹ. 
24 024, οἵ Κα. 4521. 16.15}81. τὸδ,. 126816. Ηα]. 
1094 228. 83. 1095 081, 1090.329. ὅ. 1097 816, 25, 28. 6. 

1097}81. 12. 1101 28. γ18. 1117 27. 711. 1151 29, 
θ2. 1180 .52. 18. 1101510. ΡΎ15. 1416 826 (πεφηήνασιν) 

αἰ. αὐτοῦ βθῆβὰ φαίνεσθαι εὐ Ππἰ ἰτησπι ἀδὰ 6586 ροϊοδῦ 
νϑῦρο ὁοκεῖν οἵ ΔῸ 60 ἀἰβίπραϊ, οἵ δοκεῖν ,.Ρ 3208 571-28. 
ΥνΣ Π|821. τὸ φαίνεσθαί ἐστι τὸ δοξάζειν ὅ ὁπερ αἰσθάνεται 
μὴ κατὰ συμβε βηκός- 
ἅμα ὑπόληψιν ἀληθὴ ἔχει, οἷον φαίνεται μὲν ὁ ὅλιος πο- 
διαῖος, πεπίστευται ὁ᾽ εἰναι μείζων τῆς οἰκωυμένης Ψγ8. 428 
ἐν --- οκάθιῃ υδι18 ἀἰνογβιίαβ φογηϊζατ ἴῃ Ραγιϊοϊρίο φαι- 

νόμενος. 1. φαινόμενος. ΟΡΡ ὧν, ἀληθής. ἡ λύσις φαινο- 

Φαίνων (μοῦ Ῥὰγ 8471). 

Ὸ; 809 

τὸ δοκῶν, τὸ ἔνδοξον 68ι. τῷ φαινομένυ ἢ ἐνδόξυ Αα!ὶ. 34 
δι1. Ηη1. 1145}8, δ. τθδ. 169}21, 18. φαινόμεναι προ- 
τάσεις ταά. 1051, Ἂ (20}} 104 858-15). ἐκ τῶν νῦν φαι- 
νομένων ὑπολάβοι τις ἂν ὧδε συμβαίνειν μαῖ. 844 28 (οὔ 
ΑΙοχ δὰ ἢ 1). ΜΑΒ. 989 "20. τὸ φαινόμενον ἡμῖν εἴπωμεν 
Οὃ!ι. 808 56. Ζμαῦ. 645 58. --- φαινομένως θεωρεῖν, 
ὉΡΡ κατὰ τὸ πρᾶγμα ΤΙ 1. 17] ὑγ, 

ὃ τῷ Φαίνοντος ἅμα αὶ Κρόνυ κα-. 
λέμενος κύκλος κϑ. 392 828, 

ιοφαιοός. τὸ φαιὸν ἀνὰ μέσον τῷ λευκῇ ὦ μέλανος ΚΙο. 13 

φαίνεται δὲ ὼ ψευδής “περὶ ὧν 30 

μένη, ἀλλ᾽ ἐκ ἀληθής Ῥβ 30. 1402 98. ὑκ ἀληθὲς ἀλλο 25 
φαινόμενον Ρβῶ4. 1402 526. φαινόμενον ἀγαθόν, ἡδύ τζϑ. 

146}86. ᾧββ8. 195526. Μὸ3. 1018 "28. φαινομένη σοφία 
τΤι11. 1171 528. ΜΎ2. 1004 519. φαινομένη ἀπόδειξις τι11. 
171 028, φαινόμενος συλλογισμός, ἔλεγχος, σολοικισμές 
ταὶ. 100 "85. ι8. 109 18. 9. 1710 }9, 14.178 "20. φαινό- 30 

μενον ἔνδοξον ταὶ. 100 "26. φαινόμενον πιθανόν Ῥα1. 18 δ 5 
Ὀ15, ΘἰΠρεῖοΘ τὴν τῶν λυπηρυν ἢ ΓῚ φαινομένων (βς λυπηρῶν) 
ἀπαλλαγήν Ῥα10. 1869 26. ὅταν ἀληθὲς ἢ φαινόμενον (ς 
ἀληθές) δείξωμεν Ῥα3. 18568.320. --- 2. φαινόμενος ἴ4 
τηϑηϊ δ βῦμ8. α. Β6η88 πιληϊ θα, τοὶ φαινόμενα, κατὰ τὴν 
αἴσθησιν ἀναιρεῖν Ογά. 808 322. τῆς φυσικῆς τὸ φανόμενον 

ἀεὶ κυρίως κατὰ τὴν αἰσθησιν ΟὝὙΤ΄. 306 817. ὁ διὰ παντὸς 

φαινόμενος κύκλος μβθ0. 868 »82 (Ιἀδ]εΓ 1 564). τῶν φαι- 
νομένων θειότατον Μλ9.1014}10 ΒΖ, οἵ φανερές Ρ 810 "40. 
τὰ παρ᾽ ἡμν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινόμενα Οβά.381017. ἀποδῦναι 
τὰ φαινόμενα. ὁμολογεῖν, ὁμολογόμενα λέγειν τοῖς φαινομένοις 
Μλβ. 1018 080. ηεη2. 1286.826. Γαδ. 8395 826. ΟΥΤ. 806 

"1. ὁ 3. 809 520. Αγ83. 89 88. Ζγγῖο. 760}88. τὰ φαι- 

νόμενα συμβαίνει Οβ14. 291 54. συμβαίνειν ἔ ἔοικεν ἐκ τῶν 
φαινομένων ΖΎγΎ10. 159511.. ἐναντία λέγειν πρὸς τὰ φαι- 

νόμενα, βιάζεσθαι τὰ φαινόμενα 1.1. 815.34. ηεη2. 1288 
022, ἐκ τῶν φαινομένων Μνϑ. 1090 "20. οἵ Αα80. 46 820. 
Ὑ18. 18.589. Ῥγούαβογαϑ ει αἰοιηϊδίδο τα φαινόμενα οοη- 

τοπάπηϊς 6886 τὰ ὄντα ὼ τὰ ἀληθὴ Μγῦ. 1009 1, 1010 

Β1. θ. 1011 420. Γα2. 31510. ψα:. 4ρ4 529. γ8. 42708, 
80. β8θῆϑα τὰ φαινόμενα ΒΆ6Ρ6 τῷ λόγῳ, ορροπιηίατ, ἔοικε 
δ᾽ ὃ τε λόγος τοῖς φαινομένοις μαρτυρεῖν ὴ τὰ φαινόμενα 
τῷ λόγῳ Οαϑ8. 2104. παρὰ τὴν ἐν τῷ λόγῳ ἀλήθειαν καὶ 
παρὰ τὰ φαινόμενα ψβ1. 418}24. τὰ φαινόμενα, ΟΡ τὸ 

35 

40 

518. τα! δ. 10656. Μιδ.1056 380. οἔ Ρ]αῦ Τίμι 68 Ο. τὸ λευ- 
κὸν ΕἼ τὸ μέλαν μιχθέντα φαιῶ ποιεῖ φαντασίαν χϑ. 192 48. 

εἰς ὃ μεταβάλλει τὸ πρῶτον κατὰ τὴν μεταβολήν. οἷον ἐκ 
τῷ λευκῦ τὸ φαιόν, ἃ τὸ μέλαν 4ζα. 284 "18. ΜΙΤ. 1067 
25. τὸ φαιὸν λευκὸν πρὸς τὸ μέλαν ΕΝ μέλαν πρὸς τὸ 
λευκόν Φει. 224 "84, δ. 229 δ11. ἑπτὰ εἴδη χρωμάτων, 
ἄν τις τιθῇ, ὥσπερ εὔλογον, τὸ φαιὸν μέλαν τι εἶναι αι. 
442 822, -- σειρὴν ὁ μικρὸς φαιός Ζιι40. 628 "11. --- 

πιθίδρῃ. αἱ καλώμεναι φαιαὶ φωναί ακ80322. οὔτα! 5.106 
ν7.12 (γα σομφή), ν λευκός Ρ428 "24, μέλας ἡ 45118. 

φαιότης γίνεται ἐν τόποις σφόόρα θερμοῖς φτβϑ. 828 "18. 
φάκελος, φακελλος (100 Ῥαΐὰ 107) δεσμιὴ ἕν Μὸθ. 1016 

81, η3. 1042517. 
φακῆ ὸ ἔτνος ἐκπαφλαζυσιν πκὸϑ. 986}24. ὅταν φακῆν 

ἔψητε, μὴ ἐπιχεῖν μύρον αιδ. 448 081, οὗ παροιμία Ρὅτο 
ΒΩ9 (ΟΥθαβ 1 569). 

φακοειὸὲς ἢ ἢ ῳοειδὲς σχῆμα Οβᾷ. 281 430. 
φαλαγγιον. 1. δηΐπια]. τοίογίαν ἰηΐοῦ τὰ ἔντομα, ὁ ὅσα συν- 

δυάζεται Ζιδ11. 588 321. εδ. ὅ42.512. 19.55081. Ζγα!6. 
721 84. ἡ περι έρεια τῆς κοιλίας Ζιε8. δ42 516. ν κοιλία 
Ρ 896540. μεί ὦ τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων. ὁ ἄρρην, ἡ θή- 
λεια, ἡ τεκῦσα Ζιδιι. 588 827. ε8. 842 818, 14. 27. δ58ὅ 
ν18, 14,15. πῶς ὀχεύεται, συνέρχεται ὼ συμπλέκεται ἀν- 
τίπυγα, συνδυασμός, ὁ ἄρρην συνεπῳάζει τῇ θηλείᾳ Ζιεϑ. 
ὅ42511, 12,16, 17. 27. 55514. γίνεται ἐκ ζῴων τῶν 
συγγενῶν, ψῶν πολὺ πλήθος, ἐνίοτε τ΄, πῶς ἐξέρπει τὰ 
φαλάγγια Ζιεϑ. δῦο "δι. 27. 5560 "12, 15.18. δ5085. «ὰ 

νέα περὶ τὴν τεκῦσαν) πῶς περικέχυνται, ξοῦαϑ τηδῦγθι δοη- 

ΒαΤΩΙΣ βΒ86ρ6 οὖ ρδίγοπι αἱ τηϑῦγθπι ἱποαδϑηύθπι δάϊαγαι 

Ζιζι1. δ11 35. ε21. 555 514. δύναται ἄσιτα πολὺν χρόνον 
ζῆν, οΧ ΡΒδϊδηρίο ηυοπμοάο Ἰοβπθαιηοα βάση ΚΘ πὰ ῥΓο- 
ατθϑῖ Ζιθ4. 594 522. ε20. ὅ52 21. αἱ ἔλαφοι ὀνχθεῖσαι 
ὑπὸ φαλαγγιν Ζιι δ. 611 "21 ΑΒ. φαλαγγιον σηψιδακές 
τζ 3. 14084, ν Πλάτων ρῥ 599Ὁ81. ([αἰδηρίατι, ΔΥΘΠΘΑ 
ὙΒοιαδθ, ρῥμαϊδηρίαμ) (σαζαθ ϑοδ]ρ. ρῥμαίδησβ ροῦϊθ Ο1Ι 
629. Μ 226. ΑΖΎ 86. ϑαῖίτηδβ οχ Ρ] 70, 11.) -- ἀϊδὲ 

. πολλὰ γένη Ζιι839. 622 Ρ28 (εἴ φαλάγγων ἢ τι τοιῦτον 
Ζιδ. 611 21). α. τῶν δηκτικῶν δύο γένη ἰδ14. τὸ μὲν 
ἕτερον καλεῖται ψύλλα ([οτὲ Αὐδιβ βοοπίοιβ Καὶ 1009, 2. 
80. 8. 2844 1. ΑΖΙ1160, 4, 1α. Ψψύλλον ΟἿΙ ΤΟΥ͂, 628.) 
τὸ δ᾽ ἕτερον (Κτοδβορίηπο Κὶ, Αγργγομθία δαπδίῖοα 8, ἔοτο 
Οδ]θοάθβ ἀγϑπθοῖ 68 ΑΖι).-- ὁ. τὰ ὸ᾽ ἄλλα πάντα, ὅσα 
παρατίθενται οἱ φαρμακοπῶλαι τὰ μὲν ἐδεμίαν τὼ δ᾽ ἀσθενῆ 
ποιεῖ τὴν δῆξιν Ζιι89. 622 "84. οὗ ἐοτὶ ἀγαθὸν τῦτο πίνειν 

δια τί ὶ αἱ αἰτίαι Ζμαϊ. 639 "8, 10, 640 414, 15. κατὰ τὰ 5 ἀλλ᾽ ἔστιν ἀηδές Ζιιδ. 611 522. --- ς. ἄλλο ἐστὶ τῶν κα- 
φαινόμενα ὀΐλον ζ ὃ. 469 "28 (δγπὰ κατὰ τὴν αἴσθησιν 2. λιμένων λύκων γένος ν ϑαρτα ρ 48929. --- ἰ. ὅσα γε 
468522, ορρ κατὰ τὸν λόγον 2. 468 328, 8. 469 5338). ὑφαίνει ,ἀράχνια Ζιε8. ὅ42 418. ϑϑἀθπίανίδθ. -- 2. τε] 
οὔ μβδ. 860214. Οβ18. 298 326. ΜΑδ. 986 "80. ιδ. 1056 φαλαγγίων, ἔοτὸ βγῃ γύργαθος. τὰ αὐξηθέντα περιέχει κύ- 
818. ν]. 1087}2. ῬΡβ22. 189084,}8, ηεαθ. 1210 Ὀ28, κλῳ τὸ φαλαγγιον, ἕν φαλαάγγιον Ζιε21. ὅ5δ 18 Αὐν, 16. 
1211518. Ηδ7. 1128 "22. --- ὃ. ὑγϑηβὶαίο ᾿ἴπᾶσ ἀδ8ὰ 80 ὁ0 φάλαγξ. 1. δοῖββ. διασπᾶν τὰς φάλαγγας Πε8. 1808 νγά4, 
δχίθγηϊβ βθηβίδα8 δὰ δηϊπιὶ οορίἑαϊϊοποτι τὸ φαινόμενον ἱ α 

γ. 

πρὸ τῆς φάλαγγος, ἀϊβὲ ἐπὶ τοῖς κέρασιν 141. 1508 324. --- 

ΚΑΚΚΚΚ 



810 φάλαινα 

2. ἱπραμπι ὈΠΔηςΒ μχ]. 849 86. σοηυδβ αυοάάδλτῃ δίδίθγαθ 
μΧχ30. 858 "25, 29, ὍΔρρθ}}6 Ρ1714. 242. --- 8. ῬΒαίδηχ 
ὄθνν δακτύλν τὸ ἄκαμπτον φάλαγξ Ζια1δ. 498 "29. -- 
4. ἰχνεύμων ᾧ φαλαγξ πολέμιοι" θηρεύει γὰρ τὲς φά- 
λαγγας ὁ Το μὸν Ζμ1. 609 35. (Ἀϊδὴχ ὙΒοτα, ρμδΙδηχ δ 
ὅαζΖαθ β΄ α], 8 ΙΔ ΠΡΟΥ (αν 8) ΑἸ ογῖο. ῥμαίδηρσο Ο 11 628. 
μος ἴοθο δβδῦ ρΐῸ ῥμδίδηρίο᾽ 5. 114. “Ναβιίβριπηθ᾽ Καὶ 948. 
ἴῃ ἰησαγῦ σϑὶ οὔλῃθδ.) 

φάλαινα (Υ]Ἱ φαάλλαινα Ζιαῦ. 4894. δ10. 6871. 62. 589 
δι, ΖΎβ1. 182 "26. φάλλαινα, φάλλενα Ζμγθ. 669 58). 10 
τοίογθασ ἱπίοῦ τὰ ζῳοτόκα ἄποδα, ἔνυδρα. κητωδη, τὰ 
ἀναφυσῶντα κήτη Ζγβι. 182 020. α8. 1718 08]. Ζιαδ. 489 
84. γ20. 521 024, ζ12. 560 58, 62. 589 δι. αν]. 416}18. 
Ζμγὸ. 669 58. ὁ 18. 691 516. ἔχει μαστύς, πτέρυγας, τὸν 
αὐλὸν φυσητῆρα ἐν τῷ μετώπῳ, βράγχια ἐκ ἔχει Ζιγ20. τ56 
521 824. ὁ10. 587 υ8, 481, αὅ. 489 04. ζ12. 5668. θ2. 
689 δ, Ζμλ18. 56971416. αν13. 476 δ1δ. πῶς καθεύδει" 
ἀναπνεῖ" τίκτει ἢ δύο τὰ πλεῖττα ὶ πλεονάκις, ἢ ἕν Ζιδ10. 5317 
δι, θ2. 889 "6. ζ1 2. 566 7. (δα! θηα ὙΒοηὶ ααΖαθ βοα]ρ, 
σμά]οηθ ΑἸθογίο, σαϊδηθ ιποθηῦ βρεβουϊαπὶ πδὶ 17, 2. ὈδΔ- 30 
Ἰοῖὶπα ΟΙ1 114. οὗ ἀοβποῦ ἴῃ Ὀδίβθηα. 5.116, 158. δοϊορ 
ΡὮΥ8 1187. εἷδὲ 1ῦ ροἶβο 155. ἴογτε ῬΆγβθῦθσ τβογοοθρμα- 
108 Καὶ 417. δι. ΟΥ. οΓΕ' 821, 122. ὨΘΙρΒμΐπῚ Βρος νὰν ΚαΖι 
21, ὅ. 8. 87, 68. ογῦ 1)ο]ρμΐηυ8β Τυτγϑῖο ΑΖΙ176, 47. οὗ 

ΑΖΎγ 371. Μ.289. μονγβομῃ Ζοοὶ ἀ68 Ταϊπαα 158.) 
φαλακρός, ΟΡΡ κομήτης ΚΙΟ. 18 85. οἱ φαλακροὶ ὦ κο- 

λοβοί Μὸ 21. 1024 428. τὰ ὄπισθεν ἀδεὶς νεται φαλακρός 
ΖΙΎ11. 518 521. τίνες ὦ γίνονται φαλακροί Ζγεϑ. 182510. 
Ζιγ11. 518 520. ι50. 682 "4. πιδ1. 891 Ρ28. λαδ. 957528. 

φαλακρότης. λειότης κατὰ κορυφήν Ζιγ11. 5818 528. οἰ. 80 
οϑυβαα Ζγεϑ..188 08 -784 321]. 

φαλακρῶσβαι. φαλακρῦνται ἐπιδγλως οἱ ἀνθρωποὶ μάλιστα 
τῶν ζῴων" φαλακρῶνται οἱ ἄνθρωποι τὰ ἔμπροσθεν τῆς κε- 
φαλῆς Ζγεϑ. 188 8, 182 514, 8. οἱ ἰξίαν ἔχοντες ἧττον 
φαλακρῦνται ΖΙγ11. 818 "26. 86 

φαλαρίς σὶ φαληρίς, φαραλίς) τοβογίατ ἰπίον τὰ βαρύτερα 
τῶν στεγανοπόδων, περὶ ποταμὲς Ρ λίμνας ἐ ἐστίν Ζιθ8. 598 

Β16. ἀλλάττεσθαι ὡς τῶν κοστύφων ὦ φαλαρίδων ἀπο- 
λευκαινομένων κατὰ καιριίς 2138. 1521 ἣΝ ([Δ16γὶ8 ΤΒοαι, 
ῬΒΑΙασῖβ αἀΖαθ δα]. Ο]1 629. οΥ 51 599 οὐ 5βεγὶρῦ τοὶ 40 
Ταϑὶ Π 2, 458. ΕἸ]ΐοα αἴτὰ Καὶ 869, 12. 8ῖι. στ, ἤοτῦ Μοῦ- 

ὉΒ Δ]Ό6}108 ὅ0 155, 144. οὗ ΑΖΙ1110. 112.) 
Φάλαρις ΠΕΙῸ. 1810 28. Ηη6. 1148 024, 1149 3418. ημβ6. 

1203 328. λέγος Στησιχόρυ περὶ Φαλάριδος Ρβ20. 1398 
ν9. 11, 28. 45 

Φαλέας Χαλκηδόνιος, εἶιβ πολιτεία δχαιηϊπδίυν ΠβΤ. 12. 
1214 09 (οὔ Οποκθη διδαύβιοῆτο 468 Αὐ ῥ 210). 

φαληριᾶν. φαληριόωντα (Βοιι Ν 799) ΡΎΙ1. 1412 838. 
φαληρικὴ ἀφύη ν μεμβράς Ρ 458 "60. 
φαλλικόν, γενομένη, ἡ μὲν (τραγῳδία) ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντωιν 50 

τὸν διθύραμβον, ἡ ὁὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικά ποά. 1449 
411. 

φάναι. Πίνδαρος ἔφησεν " ὦ μάκαρ κτλ Ρβ34. 1401 5171. --- 
διπλῆν εἶναί φαμεν τὴν κίνησιν πὶ πὴ μαὶ. 8589 814. 8. 8839 

486 4]. ὡς φαμεν ΜΎΤ. 8518519. (φησί κα δἰογαπάδπι δά- δδ 

ὙΟΓΒΆΓΙΙ βθητοη πὶ ἔγθαθ θη, ἴῃ Μογα]ῖθυ8 Μαρπ8. οὗ Ρδγ- 
ΒΟΠΑ ἢ 890 44.) καὶ γὰρ δὴ φήσομεν μα. 889 ν2 8, καὶ καλῶς 
ἔχει τὸ αἰσθητὴν γένεσιν ᾧαναι εἶναι Ηγ18. 1158 8418. 

ἀνάγκη τὸ συμπερανθὲν ἔνθα μὲν φαναι τὴν ψυχήν, ἐν ὁὲ 
ταῖς ποιητικαὶς ,πράττειν εὐθὺς Ηηδὅ. 1147527. τὰ ποῖα 50 
φατέον βίαια, τίνας φατέον πολίτας εἶναι ἃ] ΗὙΎἃ. 1110 Ὁ]. 

΄ 

φανερός 

Ὑ8.1118.528. 7. 1118}18. Ε10, 1185), 8, ΠΥ 7. 1279 
81. Ῥα15. 18377528 Δ]. οἱ πρῶτοι τὰς ἰδέας φήσαντες 

εἶναι μά. 1018512. οὗ Γβι. 829515. ἡ ὀόξα ἄνευ αἰ- 
σθήσεως ὀδὲν ἂν φήσειεν ὅτ᾽ ἀληθῶς ὅτε ψευδῶς εν]. 458 
Β12, φήσειεν ἂν τις Πη4. 1828 "1δ. εἴ Κ8. 11.420. -- 
ΑΓ φάναι εῇ καταφαναι ἀἰδείπραϊε, τὸ μὲν θιγεῖν καὶ Ἂ φαναι 
Μθι1ο. 1051 "24 ΒΖ (εἴ φάσις), 864 αυεπιαἀπηοάαπι ἴῃ ναΪ]- 
ξατὶ ἀβὰ φάναι δἰβγιιαπαϊ ποιίοηθια μδθθῖ, βγη ὁμολογεῖν, 
ΟΡΡ ἀρνεῖσθαι (εἔ Ρβ320. 139816. Ὑγ18. 1419511. 0β1848 
581), τα ΑΓ βθθρἰββϑῖπιθ φάναι Ρτο καταφάναι υδυγραὶ, 
φαναι ἢ Οὐ) ἀποφαΐαι, φατέον ἥ ἀποφατέον δἰ πὶ ε9..18 

ΒΩ, 7.12. 21 020. 18. 22 Ὁ12. ΑγὙ4. 78 "28. 11. 77810.,22, 
80. 82. 881. ΤΙΙ1. 171 }8.12. 1712}18.15. 174588. 11. 

115 28. 80. 181 389. Μβ1Ι. 995 59. Ὑ 4. 1008 84, 80. 8. 
101211 4]. --- ἔγθααθῃβ αϑὰ8 δοΓΙδυϊ ρτῖπι! ἔφησεν - ἀπέ- 
φητεν, φήσας καταφήσας- ἀποφύήσας, φήσειεν, προαποφῆσαι 

ΑὙἹΪ. 71 214, τζ 18. 150 822, 27. η]1. 15218. θ2. 108 
411,20. ι5. 166 »88ὅ. 15. 114536. 17. 115 4,17, 86. .19. 
1711319. ε18. 22 081. Μγά. 1008 818 αἱ, ἀυδιηαυᾷπι ποῃ 
ἀδδβυηῦ ογιαδο δογίβεϊ βοουπαΐ φαντος τι2 2. 178 "2 (εἴ φη- 
σαντος 58). φας- ἀποφαΐς ε9. 18 "7. τι80. 181 528, --- πιοὰ 
φαίμενοι Φὸβ. 214}81. Μνϑ. 1090}18. θ82. 886 "26. 
φάσθαι (ἤοπι ι 504) Ρββ8. 1880 528. --- (φημί ἔλϊδο εα- 
δθοίατ ποῦ. 14517517. οὗ ὙῈ] Ῥοοῦ 111] 811.) 

3. φανερόμισος Ηὸδ8. 1194 "26. 
φανερός. τῶτο ὁ’ ἐστὶ ὼ τοὶς ὄμμασιν ἰδεῖν φανερόν μαβ. 

846521. τὰ φανερά, 5). εἴ τι κατὰ βάϑυς ἄδηλον ἡμῖν 
ἐστιν μα8. 839 012. ἕως ἀν καταστὴ ὁ λέων εἰς φανερὸν ( 
ἴῃ σϑταραπι Δρθγίαπι). τορρ τὰ δασέα Ζιι44. 629 δ16. αἱ 
ὀχετεῖαι ἀφανίζονται τὴ ἰλύϊ, ΟΡ πάλιν φανεραὶ γύονται 
Ζμγδ. 668 380. ἐπιπτύγματ᾽ ἐπὶ τῷ ,Φανερῷ τῆς σαρκός 

Ζμ9 8. 619 519. ὃ ἀσπάλαξ ὑκ ἔχει εἰς τὸ φανερὸν δήλυς 
ὀφθαλμείς, θκ ἔχει. ὀφθαλμες ἐ ἐν τῷ φανερῷ Ζιαϑ. 491 "80. 
ὅσα εἰς φανερὲν (εἰς τὸ φανερὸν) ζῳοτοκεῖ Ζιγ1. 511 526, 
8. ΖΎΒβΙ. 182 482. ἀφεῖσθαι τῆς εἰς τὸ φανερὸν γεννήσεως 
Πη16. 1888 080. ὁρᾶσθαι ἀ, ἐν ̓ φανερῷ ἀναστρέφεσθαι Ῥβ. 
1885 38. τὸ λίαν ἐν φανερῷ Ε ἐν ὀφθαλ μμοὶς Ρα12. 131) 
418. β6. 1384585. μηδενὸς ἔντος μεταξι) φανερῦ (1 ε οοτ- 
Ρὰ8 νυἶβα τηϑηϊ 6βῦαπ)}) Αδδ. 98.388. τοὶ φανερὰ τῶν θείων 
ΜΕΙ. 1026518 ΒΖ. τὰ θειότατα τῶν φανερῶν Φβ 4. 190 
488 ( τῶν φαινομένων θειότατον ΜᾺ 9. 1014 516). 
ἐναργιῶν τι καὶ φανερῶν, οἷον ἡδονὴ πλῶτος τιμή Βα. τὸν, 
422. ἐκ τῶν ἀσαφῶν μὲν φανερωτέρων δὲ γίγνεται τὸ σα- 
φὲς καὶ ᾧ κατὰ τὸν λόγον γνωριμώτερον Ψβ2. 418.511. ἡ σ᾿ 
φία ζητεῖ τῶν φανερῶν τὸ αἴτιον ΜΑϑ9. 992 325. δειινύναι 
τὰ φανερὰ διὰ τῶν ἀφανῶν ἄτοπον ΦβΙ1. 198 85, μάχεται 
τοῖς φανεροῖς ὁ ἀμφισβητῶν Φ98. 254.48. τὸ φαναι τῦτο 
λίαν ἐστὶ τοῖς βλαι ἀμφισβητεῖν Φθ8. 258 "29. - φ- 
νερός, ορρ ἐπίβυλος Ηη7..1149 15, 14. --- ἐπὶ τῶν ἀν- 
θρώπων (τὰ ἤθᾳ, τὰ περὶ τὴν ψυχην) φανερωτέρας ἔχε 
τὰς διαφοραῖς Ζιθ1. 588 330. φανεραὶ ὁόξαι, ὉΡΡ ἀφανεῖς, 
ἀποκεκρυμμέναι τι12. 112 586, 1786. φανερὰ μαθήματα 
(αυδα οοτύαπι αυδηάαπι νἱδιθ ἃ τα  ομθια βοφαυπίαγ εἴ 
ἀυογιπὶ δἀϊδα8 οπιηΐδυβ Ραϊοῖ λν7) Αγ82. 88 517. διὰ τῶν 
εἰλημμένων προτάσεων ὁ γίνεται φανερὸς συλλογισμός Αα]4. 
88.381. τρόποι “φανερώτατοι ΠΕε6. 1808 588. οἵ ὁ8. 1298 
082, --- φανερὸν ποιεῖν τι ΠΡΟ. 1272 21. 18.128 
ΒΩ, ποῖδ. 145δ4 "18. Φανερὸν τῦτο ὰ πιθανόν μβϑ8. ἰὴ 
582. φανερὲν ὁὲ τῶτο'᾽ ἐστιν... γάρ χϑ. 195 580, 1915 
8. 191 526, 19818,}18,28. φανερὸν ἐκ τύτων (θιὰ ἼΣ 
ὅτι ΑὙ 22. 8138, μα 6. 843 082. 8. 845080. β8. 358". 



φανερόφιλος 

ΠῈ6. 1292 528. φανερὸν ὅτι ἰάθιι ἔδοτε νἱἀοίον βἰρῃίβοαγθ 86 
ἤουιαυΐα δῆλον ὅτι: τὸ γένος ἐχ ὑποτίθεται εἶναι, ἂν ἦ φανερὸν 
ὅτι ἔστιν" ὁ γὰρ ὁμοίως δῆλον ὅτι ἀριθμός ἐστι ᾧ ὅτι ψυ- 
χρὸν ἐστιν ΑὙΤΟ. Τὸ Β17 (ΑΠΠον ΥΥ̓́Ζ δὰ ἃ). --- φανε- 
ρῶς. τῶτο ὦπται ἤδη ὑπό τινων φανερῶς Ζιβ18. 504 "26. δ 
φανερῶς κεῖσθαι περί τι μβ2. 854 10. πρὶν φανερῶς ἐλη- 
λυθέναι τὸν ἄνεμον μβ4. 861 529. ταὶ φανερῶς ἀναπνέοντα 
διὰ τὴς ἀρτηρίας αν. 414 38, ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων 
φανερωτέρως ἐστὶν κἡ αἴσθησις διωμερής Ζμβ10. 651 32. 
φανερῶς, ορρ λαΐθρα, λαθραίως Πε10. 1811 316. ρ12. 1480 10 
17. ἐπαινεῖν φανερῶς, ορρ ἀφανῶς, ἰδίᾳ Ρβ28. 1899 "28, 
80. τὸ φανερώς κρεῖττον Πεά. 1804 "8. φανερῶς ἔνιοι δειλοὶ 
ὄντες ὅμως ὑπομένασι ἡεγΎ1. 1280 518. 

φανερόφιλος Ηδ8. 1124 027. 
φανέρωσις τῆς ψυχρότητος, τῆς ἑνώσεως φτβϑ9ϑ. 828 341. 16 

1. 822 320. 

φανός. τὴν σελήνην ἑωράκαμεν ὑπελθῦσαν τὸν ἀστέρα τὸν 
Αρεος ἢ ἀποχρυφθέντα ἊΝ κατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελ- 
θόντα δὲ κατὰ τὸ φανὸν ἢ λαμπρὴν Οβ12. 292 "86. αἱ με- 
γάλαι μέλιτται φαναὶ ἢ λαμπραί Ζιι40. 627 514. 20 

φαντάζεσθαι. 1. ἴᾳ φαίνεσθαι, ἐμφανῆ γίγνεσθαι. φαντα- 
ζομένην αὐτῷ τὴν ᾿Αθηνῶν κατὰ τὸν ὕπνον θ108. 840381. 
-τ 3. οἵ φαντασία 2. ταῦτα δοκεῖν ἐκ ὀρθῶς" πολλὰ γὰρ 
ὼὸ ἄλλα κατὰ τὴν αἴσθησιν φαντάζεσθαι Ε1. 914 "6. τὸ 
ὀρεκτὸν κινεῖν τῷ νοηθῆναι ἣ φαντασθῆναι ΨΎΙΟ. 4838 512. 35 
ἡ ὁρμὴ πρὸς τὸ φαντασθὲν πάθος πζ3. 886 488. ἡ ἑτέρα 
μοῖρα τὴς ἐναντιώσεως φαντασθείη ἂν τῷ πρὸς τὸ κακο- 
ποιὸν αὐτῆς ἀτενίζοντι τὴν διανοιαν ἐδ’ εἶναι τὸ παράπαν 
ῷαϑ9. 192 "1ὅ. --- φανταστός. μνημονευτὰ καθ’ αὑτὰ 
ὅσα φανταστά μν]. 480 "24. 80 

φαντασία, διὰ τί τὸ ὄνομα ἀπὸ τῷ φάυς εἴληφεν Ψγϑ8. 
429 38. --- σϑῦδο φαίνεσθαι τοῖ οδἰθοία6 Βρθοῖβϑθ βίσῃ!ῆ- 

- οαὕατ, αὐδύθηυβ Βθη8 δ ΏΟΥΘ ΡΘΓΟΙ ρίζα; 6ΧΣ 80 ἀυρ 169 
γ᾽ φαίνεσθαι ποίίοπο εχρ!Ἰοαΐαν., αυοὰ ἀδβοθηάθῃβ 'πὰθ Υ̓ 
φαντάζεσϑαι (Υ ἢ Υ) 86 ποπηθῇ φαντασία τπιοάο βρβοΐθπὶ Γοὶ 86 
οὈϊοοῖαα βἰρῃϊβοαῦ βῖνβ ψθγϑῖη 8598 (ἈΠ]αθθπι, ἰ 4 τὸ φαίνε- 
σθαι, τιοᾶο οαπὶ δοίϊομθῃμ, 18 ΤΟΓαπὶ ἱπηδρΊ 68 ΔηΪΠΊΟ 1Ώ- 
ξοστωϑίηυβ. 1. φαντααία 1 α τὸ φαίνεσθαι. α. ἂδ τϑθυβ 
ϑϑηβὶ ΠἸθυ8. φαίνεται μὲν ὁ ἥλιος ποδιαῖος, ἀντίφησι δὲ 
πολλάκις ἕτερον τι πρὸς τὴν φαντασίαν ενῶ. 460}19. διὰ 40 
τὴς τῶν ἄστρων φαντασίας φανερὸν ὅτι περιφερὴς ἡ γὴ 
Οβι4. 291}81. οὗ 18. 294 1. τὴν φαντασίαν τῆς λαμ- 
πρότητος εἶναι τὴν ἀστραπήν μβϑ9.810515. διὰ πολλῶ 
χρόνα τὴν φαντασίαν ,χομήτε εἶναι μαθ. 842 082. τοιαῦτα 
φάσματα σα ταχειας ποιειται τάς φαντασίας μαῦ. 842 4 

528. ἡ τῷ γάλακτος φαντασία μαϑ. 889 585. φαντασίαν 
μήκες ἐμφαίνειν διὰ τὸ τάχος κά. 8956. καὶ κατὰ τὴν 
μετάστασιν πρώτη φαντασία (Ὁ) πκς 12. 941 Ὀ22. ἡ τὸ 
χρυΐματος (τῷ μέλανος, τῷ λευκβ 41) φαντασία, ἐμποιεῖν 
(ποιεῖν) χρώματος φαντασίαν μγ4. 814 08. 2. 812 "8. αἰ. 50 
439 06. χΙΎ. 191 "171 (οὔ φαίνεται μέλαν 518,11), Ρ11 (ρτὸ 
σώματος Ἰαρομάστι χρώματος). 2. 192."6, 8,015. 8.198 
δ2ὅ. δια μένειν τὴν τῶν σχημάτων φαντασίαν πιεά.911518. 
- (φαντασία Βρθοίγυση, μήτε δαιμόνιον μήτε φαντασίαν 
ἡντιναῦν φοβεῖσθαι θ160. 846 .5817.) --- ὃ. ἀθ τϑῦυ8 οορ]- δ5 
ἰαῦῖ8. πάντες ἐφίενται τῇ φαινομέναυ ὠγαθδ, τὴς ὁὲ φαν- 
τασίας ἀ κύριοι (1 6 ἀκ εἰσὶ κύριοι τῷ φαίνεσθαί τι ἀγαθόν) 
ΗὙΤ.1114282,}8. ἀποδιδόναι κατὰ τὴν φαντασίαν (ἴ 6 
κατὰ τῦτο ὃ φαίνεται ἡμῖν) περὶ τῶν συμβεβηκότων ψαὶ. 
402528. ἔστι ὀὲ τὰ μὲν παρὰ τὴν λέξιν ἐμποιῶντα τὴν 60 
φαντασίαν (πὶ τῇ ἐλέγχειν) Ἐξ τὸν ἀριθμόν τιά, 166 "28. 

φαντασία 811 

παρὰ τῷ λόγω τὴν ἔλλειψιν κἡὶ φαντασία γίγνεται τιθ. 168 
Β29. υϑὲν τῶν λεγομένων ἐνδόξων ἐπιπόλαιον ἔχει παντελῶς 
τὴν φαντασίαν (1 6 εὐθὺς φαίνεται ψευὸές) τα]. 100 Β27 
ὙγΣ. πράγματα ψευδὴ ὅσα ἔστι μὲν ὄντα, πέφυκε μέντοι 
φαίνεσθαι ὦ μή ἐστιν- ταῦτα ἔστι μέν τι, ἀλλ᾽ ὑχ ὧν 
ἐμποιεῖ τὴν φαντασίαν" ἡ ἀπ᾿ αὐτῶν φαντασία μιὴ ὄντος 
ΜΡ29. 102424,26, 1039586 (6Χ ἰρβᾷ ἔογιωυ]δ ἐμποιεῖν 
φαντασίαν ἀρρατεῖ, ἀχϑιῆ ΡΓῸρΘ οοπἰιποῦυβ Πἰς αϑὰ8 816 
ὁπ 60, αἱ ἰπῖγα, 2) ρσοροηίτατ). ἅπαντα φαντασία ταῦτ᾽ 
(αι τὰ τῆς λέξεως) ἐστὶ αὶ πρὸς τὸν ἀκροατήν Ῥγ1. 1404 
411. --- 2. φαντασία, ἱππδρίπαιῖο. 486 68 νϑγθβ)ίαπι ηο- 
ταϊδατι ἠδίυτα (οὔ αἴσθησις 8) φαντασία τιοάο ἐδουϊξαΐθιῃ 
γ6] δούϊοπθιῃ ἱπηβρίπδηα!, τηοάο 14 αυοὰ ἱπὰθ οἰδβοίζαγ, ἱπηδ- 
δἰπθθ δῃΐμηο ἰῃξογηιδῖαϑ βιρηϊβοδῦ, πθὸ ροϊδβὺ υδίᾳαθ δἰἴογα 
Β᾽ σιϊ Βοδίϊο ΔῸ δἰΐογα ργογβὺβ βοϊαηρὶ. α. ποῦϊο. φαντασία 
τί ἐστι ΨΎ8. 421 029-429 39. ἀἶδὲ αἴσθησις Ψγ8. 428 
826-16. αἱ αἰσθήσεις ἀληθεῖς ἀεί, αἱ δὲ φαντασίαι γίνονται 
αἱ πλείως ψευδεῖς ΨγΎ8. 428.512. Μγ5. 1010 5»8. φαντασία 
ἢ ὅτε μὴ αἰσθανεταί τις ΨΎ8. 42851, 18. 2. 425 25. ἡ 
τῶν ἐνυπνίων φαντατία πλ14. 951 329. οὔ ηεβ1. 1219 "24. 
αἴσθησις πᾶσι τοῖς θηρίοις ὑπάρχει, φαντασία δ᾽ ἄ Ψγϑ. 
428510. (αἴσθησιν ἔχει, εἴ δ᾽ αἴσθησιν, ᾧ φαντασίαν ὼ 
ὄρεξιν Ψβ2. 418 522, ἢ φαντασίαν οἵχ οἱ ΕΥ̓Θυἀθαίμαὶ 
φαντασία Ὀδὶ Ατἶδὶ ῥ 8). φαντασία ἕτερον ἢ αἰσθήσεως καὶ 
διανοίας" αὐτή τε ὁ γίγνεται ἄνευ αἰσθήσεως ἢ ἄνευ ταὖ- 
τῆς ἐκ ἔστιν ὑπόληψις Ψγ8. 421 014 (Ἰαίογα, βθηβὰ φαν- 
τασία υἀϑυγραίυγ: φαντασία δὲ γίνεται ἣ διὰ νοήσεως ἢ δι’ 
αἰσϑήσεως Ζκβϑ. 102 319). τὰ θηρία ἐκ ἔχει τῶν καθόλυ 
ὑπόληψιν, ἀλλὰ τῶν καθ᾿ ἕκαστα φαντασίαν ἢ μνήμην 
Ηηὅ. 1141. --- φαντασία, ἀϊδὲ ἐπιστήμη, νὸς Ψγ8. 428 
416-18. ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὁ νόησις ἐδὲ λογισμός ἐστιν, 
ΕΣ , , - -“" ᾽ , νΝ ἈΝ ΌῸΌΝ , 
ἀλλὰ φαντασία" νῦς μὲν πᾶς ὀρθός, ὀρεξις δὲ ὦ φαντασία 
ἡ ὀρθὴ ὦ ὑκ ὀρθή ΨΎ10. 438.212,21. ὑκ ἀναμένυσι τὸν 
λόγον, διὰ τὸ ἀκολυθητικοὶ εἶναι τῇ φαντασίᾳ Ἠηβδ. 1150 
528. 80ἃ αμοπίαμι ϑδέποτε νοεῖ ἄνευ φαντάσματος ἡ ψυχή 
ΨΎΤ. 4812117, νοεῖν οἱ φαντασία δοπίυηριπίαν, εἰ δ᾽ ἐστὶ 
ἢ τὸ νοεῖν φαντασία τις ἢ μὴ ἄνευ φαντασίας ψα!. 408 
48, 3. τὸ νοεῖν τὸ μὲν φαντασία δοκεῖ εἶναι, τὸ δὲ ὑπό- 
ληψις ψγϑ. 421 528. εἴ τις τὴν φαντασίαν τιθείη ὡς νδησίν 
τινα ΨΎΙΟ. 488510. ὁ λόγος ἢ ἡ φαντασία ἐδήλωσεν ἨηΤ. 
1149.382., οὗ φαντασία, οοπὶ νῦς, νόησις, διάνοια Ζκθ. 700 
517. 7. 101.480, 38, 701}18. 8. 701 586. 11. 703 18. ἡ 
φαντασία ᾧὶ ἡ αἴσθησις τὴν αὐτὴν τῷ νῷ χωυΐραν ἔχυσιν 
Ζκθ. 100 19. --- φαντασία, ἀϊδὺ δόξα ψγ8. 428 .318-}10. 
τῶν θηρίων ἐὀθενὶ ὑπάρχει πίστις, φαντασία δὲ πολλοῖς Ψγ8. 
428522. ἐκ ἐν ταὐτῷ τῆς ψυχῆς ἡ φαντασία ἡ ἡ δόξα 
ἡἠεη2. 1285 "29. 8ρἃ Ἰαϊίϊοτθ βθῆϑὰ φαντασία οἱ δόξα βγη 
οοηΐ, ἡ φαντασία ἢ ἡ δόξα κινήσεις τινὲς εἶναι δοκῶσιν 
498. 254529. προσέχειν ταῖς δόξαις ἢ ταῖς φαντασίαις τῶν 
πρὸς αὐτὺς διαμφισβητύντων Μκβ. 1062 584 ΒΖ. ὙΥΖΙ 
Ρ444. οἵ βαρτα 1ὁ. ἴὰς ἐογίαββθ τοίδγοπἀβ φαντασία ἡ 
κατὰ μεταφορὰν λεγομένη Ψγ8. 428 52, ΕὙΘιάοπίμα! 11 
Ρ11. --- φαντασία οἱ μνήμη: τῷ αὐτῷ τῶν τῆς ψυχῆς 
ἐστὶν ἡ μνήμη, ὅπερ τ ἡ φαντασία μν1. 450 528 (οῇ μνήμη 
δὲ φανταστός). τῶν καθ᾽ ἕκαστα φαντασίαν ἢ μνήμην Ἠηδ. 
11415. --- φαντασία ἀοῇ, κίνησις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς 
κατ᾽ ἐνέργειαν γιγνομένη ΨΎ 8. 4291 (γιγνομένης ΒΚ). 
εν]. 459 517. ἡ φαντασία ἐστὶν αἴσθητίς τις ἀσθενής Ῥα11. 
1810.328. --- φαντασία πᾶσα ἢ λογιστικὴ ἢ αἰσθητική 
ΨΎ!0. 488}29. ἡ μὲν αἰσθητικὴ φαντασία ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ζῴοις ὑπάρχει, ἡ δὲ βυλευτικὴ ἐν τοῖς λογιστικοῖς ΨΎ11. 

ΚΑΚΚΚΚ.2 



812 φάντασμα 

4854 8460 ΤτάΙθρ. ἰμῦοῦ τὰ κινῶντα τὸ ζῷον τοίογίαν φαν- 
τασία, οοηΐ αἴσθησις, νόησις, ὄρεξις, προαίρεσις Ζκθ. 1008ὅ, 

17. 1.101 380, 838, 86,018. 8.101 085, 1702 819. 11.708 
Ῥ10, 18. --΄ ὁ. δὰ ν φαντασία οὈϊδοίατι ἱπιαρίπδιϊοηΐθ δά- 
ἀϊίαν, φαντασίᾳ τῷ μέλλοντος κακῦ, τῷ ὑπάρχειν, τῆς 
ὑπεροχῆς 81 Ρβ5. 1882 421. α11. 1870 828, 588, 1871219. 

πκχζ 4. 948 518. περὶ ἀδοξίας φαντασία ἐστὶν ἡ αἰσχυνη 
Ρβ6. 1884 328. γίγνεται φαντασία ἑ ἑκάστῳ ὅτι τοιῦτος ἐστιν 

Ῥα11. 1871 39. --- σ. ποῃ [Ἀουϊίαύοπι ν6] δοιίοποπι ἱπια- 
δἰπδηὰὶ δἰ ρηἰ βοατὶ, 8604. 5᾽ΠρῸ]88. ἱπιαρίηθ8. ΔηΐπῸ ΟὔΥΘΓ- 
δϑῃΐθϑ, Ργϑθοῖραθ Δρρᾶγοι αδὶ Ρίὰγ φαντασίαι ἀβαγρϑίατ, 
ἀπελθόντων τῶν αἰσθντῶν ἔνεισιν αἱ αἰσθήσεις ᾿ φαντασίαι 
ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις ΨΎ 3. 425 025. μνημονεύει ὀψὲ τὰς 
φαντασίας τὰ παιδία .Ζιη10. ὅ81011. τὰ ἄλλα ζῷα ταῖς 
᾿Νβήφανεῖν ζῇ ὼ ταῖς μνήμαις ΜΑΙ. 980 "26 ΒΖ. προσ- χ5 
χειν ταῖς δόξαις ὸ, ταῖς φαντασίαις Μκθ. 1062 "84. αἱ 
φαντασίαι βελτίως αἱ τῶν σπυδαίων, εἰ μὴ διὰ νόσον γε81. 

1219 024. ἀλλοιῦσιν αἱ φαντασίαι ΝᾺ αἱ αἰσθήτεις ἢ αἱ ἔν- 
νοιαι Ζκῖ. 170116. 56 οὐίαπι ΠαμΘΓαΒ, Βίπρα] ΓΒ ̓αυθγάσαι 
Στ. α80 Δοοϊρίοπάυβ, ὁ τόπος διὰ τοιαύτης τινὸς εἶναι δοκεῖ 20 

φαντασίας 4δ.. 211584. ἡ φωνή ἐστι ψόφος μετὰ ἡἐρ 
τασίας τινός ψΆβ8. 420 082 (6 σημαντικός τινος 088). 
ἐκ τὴς προσφάτυ φαντασίας ἀκρατής ημβο. 1208 »δ. 

φάντασμα. 1. οὖ φαντασία 1α. τὰ ἐν ἀέρι φαντάσματα 
κά, 895529. --- 2. οἵ φαντασία, 2, Ρ 811 11. εἰ δή ἐστιν 35 
ἡ φαντασία καθ᾽ ἣν λέγομεν φαάντασμά τι ἡμῖν γίγνεσθαι 
ψ 42851. τὰ φαντάσματα ὥσπερ αἰσθήματά ἐστι, 

πλὴν ἄνευ ὕλης, ΨΎΒ. 482 359. (τὰ φαντάσματα τὰ νυκτε- 
ρινα,͵ τὰ καθ᾽ ὕπνον φαντάσματα Μτὶ. 468 329. εν]. 458 
ν18, Βα18. 110210.) τὸ φάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως 80 
πάθος ἐστί μν]. 450 810. φαντατμά τι τύτων (τῶν φλα- 

βέντων) ἐστίν ΜΑ 9. 990 ν14, ΜΆ 10Τ9511. τὸ ἐν ἡμὶν 
φαντασμα δεῖ ὑπολαβεῖν ᾧ αὐτό τι καθ’ αὐτὸ εἶναι θεώ- 
ρήμα ὡς ἄλλυ φάντασμα μν1. 460 025, φαντασματος, ὡς 
εἰκόνος Δ φάντασμα, ἕξις ἡ ἡ μνήμη Μν1. 451 315. ὀδέποτε 85 
νοεῖ ἀνεὺ φαντασματος ἡ ψυχή ΨΥ. 481 517. 8. 432 38. 
μν]. 449 581. ,Τῇ διανοητικὴ ψυχῆ τὰ φαντάσματα οἷον 
αἰσθήματα ὑπάρχει Ψγ1. 481 415,2, 4,7. 

φανταστικός. τὸ αὐτὸ τιὴ αἰσθητικιὴ τὸ φανταστικόν, τὸ 

δ᾽ εἶναι φανταστικιῷ Ἢ αἰσθητικῷ ἕτερον εν!. 459 516, 458 40 
580. Ψγ9. 482581. εἰσὶ κινήσεις φανταστικαὶ ἐν τοῖς αἱ- 

σθητηρίοις ενδ. 463 58. 
φαος. κἡὶ φαντασία τὸ ὄνομα ἀπὸ τῷ φαίος εἴληφεν ΨΎΒ. 

429 88. 

φαραγγίτης διὰ τί ὁ ἰαάπυξ καλεῖται ὑπό τινων σϑ18 "1. 4δ 
Ε 238. 1521 588. 

φαραγγώδεις τόποι Ζιζ38. 518 527. 
φαραγξ. ὅτι εἰσὶ τοιαῦται φάραγγες δ διαστάσεις τῆς γῆς» 

δηλῶσιν οἱ καταπινόμενοι τῶν ποταμῶν μα18. 850 086. ἔκ 
τινος φάραγγος, τῶν κατὰ τὸ Παγγαῖον σϑΊϑ8ϑ"16. 288. 50 
1521}89. ἀλώπεκα ἀπωσθῆναι εἰς φάραγγα Ρβ20. 1898 
Β25, δ᾽ εὐϑέως ἔωθεν πορεύεται εἰς φρέαρ ἢ εἰς φάραγγα, 
ἀλλὰ φαίνεται. εὐλαβύίμενος Μγά. 1008 16. 

φαρ; μακεία. τὴν ἔλαφον ἀποκρύπτειν τὸ ἀριστερὸν κέρας ὡς 
ἔχον τινὰ φαρμακείαν Ζιιδ. 611.380 ΑὑὉ. αἱ ἄνω φαρμα- δδ 
κεῖαι πρὸς τὴν κάτω κοιλίαν πλγδ. 962 38. 17. 9681. --- 
αἱ περὶ τὰς φαρμακείας Ζιζ18. 512 "22 (γα φαρμακίδες 
22). 511 418). ἡ φαρμακεία κόλασις ἰατρική ηεα 8. 1214 
088. ἡ φαρμακεία συνάλλαγμα ἀκύσιον λαθραῖον Ἠεδ. 1181 
46. --- τηϑῖβρῃ, παιδιὰς προσαγειν φαρμακείας χάριν Πθ8. 60 
18871941. 
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Φασηλίς 

φαρμάκεια. ἡ σίττη λέγεται φαρμάκεια εἶναι διὰ τὸ πο- 
λύϊδρις εἶναι Ζιι11. 610}28 (8511|491). 

φαρμακεύειν ἰᾳ φάρμακα διδόναι ἨΕ18. 1137 325. -- 
φαρμακεύεσθαι, ἀϊδὲ γυμνάζεσθαι ηἠεη). 1281 515. οἴ τβ1]. 
118 0260. φαρμακευθῆναι τβ8. 111 52. 

φαρμακίς. αἱ φαρμακίόες ζητῦσι τὸ ἱππομανές Ζιζ23. 511 
8418. 

φάρμακον. 1. τιρἀϊοατηθηΐατη, νϑηθπαπι. ἀεΓ πα 42. 864 
480,11. 47. 868 86. ὁρΡ᾽ τροφή πα42. 8604 "7. οαὖ. 1344 
510. φάρμακον στραγγυρίας, ἐμπυημάτων Ζιιδ. 612 "16. 
40. 624 816, ἐπιληψίας [388]. 1888 081, βασκανίας πκϑ4. 
9320}20. ὀφείδιον ἐν τὴ ᾿ἸΝνὸϊκῆ, ὅ φάρμακον ἐκ ἔχυσιν 
Ζιθ29. 601 384. (ἐλάφε᾽ χόριον) δοκεῖ εἶναι φάρμακον Ζιὅ. 
θ11}26. τῦτο τὸ φαρμακον (παρδαλιαγχές) ὀιαφθεῖρει καὶ 
λέοντας Ζιι6. 612 49,1. ἕψειν τὰ φάρωακα μὲὸ 8. 8381 "8. 
ἐπότισεν ἐκ ὀρθῶς ὁ Ο ἰατρὸς τὸ φαρυακον Φββ8. 199 3585. - 
τι θίθ ΡΒ, φάρμακον ἀσυχίας Πβ11.1218 028. φαρμακον 
πρός τι λαμβάνειν ΠζΊ. 1821.516. --- 2. ρῥἱρπηθηΐαπ). ἐνα- 
λείφειν τοῖς καλλίστοις φαρμάκοις χύδην ποθ. 1450 "2. 

φαρμακοποσίαι πε28. 888 588. 
φαρμακοπῶλαι ἐργαζόμενοι (θοαὶ θαυματοποιοί, μάντεις) 

οβι846 "22. (τὰ φαλαγγια) ὅσα παρατίθενται οἱ φαρμα- 
κοπῶλαι δἰ Ζιι89. 622 584. θ4. 694 528. 

φαρμακωδη τίνα παά0. 868 82. 471. 866 "15. (πισσόκηρος) 
ἀμβλύτερον καὶ Ὁ ἧττον φαρμακῶϑδες τῆς μίτυος Ζιι40. θ24518. 

Φαρνάβαζος. ἐπὶ Φαρνάκυ τῦ Φαρναβαάζυν πατρός Ζιζ30. 
580 "7 

Φαρνάκης ὁ Φαρναβαζυ πατήρ Ζιζ86. 580 "τ. 
Φάρος. περὶ Φάρον Ζιθ29. 607 514. πόλις πρὸς τῷ Φαρῳ 

981852 480. ἡ Φαρος, ἔνθα τότε τὴς Αἰγύπτυ τὸ ἐμπόριον 
ἦν 161. 1606 518. 

Φάρσαλος. ἐν Φαρσάλῳ Ζιι81. 618 14. ἡ ἐν Φαρτάλῳ 
πολιτεία Πεθ. 1806510. ἡ ἐν Φαρσάλῳ Δικαία ἵππος Πβ3. 
1202 424. Ζιη6. 5868 .818. 

φάρυγξ (ὁ, καὶ εἴ Ἰμδηρὶς ϑομοὶ δὰ Ζμ 360, 151. Ὀδ41 48). 
στόματος μέρος Ζιχ11. 492 "21 (ἀοῇ Θα]θα ΧΙΧ 889. 
ΧΥΙΠΒ 264,961. ΧΙΝ 115). ὄργανον τὴ ἀναπνοὴ ,γ,β8, 
420 528 ΤτΤαΪΌσ. αἱ ῥῖνες ἔχυσιν εἴσω εἷς τὸν φάρνγγε 
πόρεν Ζικδ. 6871.429, θυ νὰ ὧν χάριν ὁ αὐχὴν πέφυκεν" 
ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅ τε φά ρυΎΣ ὼ ὁ οἰσοφαγος" ὁ φάρυγξ 
τὸ πνεύματος ἕνεκεν πέφυκεν" διὰ τύτυ “γὰρ εἰσάγεται τὸ 
πνεῦμα τὰ ζῷα ἢ ἐκπέμπει ἀναπνέοντα ὺ ἐκπνέοντα Ζμγϑ. 
θθ6416, 17. ἴῃ ϑογρθηΐθ. ἐπὶ τῷ φάρυγγος “ καρδίᾳ 

Ζιβιτ. 580 480. (τοῖςὶ ἀγόνοις ὁ πόρος) ὀλίγος ὧν ταχὶ 
φέρεται δι εὐρέος τῷ ἄνω φαρυγγος πιαϑ4. 908 384 (0ρρ 

ὑὸς στενὸς φαρυγξ Βϑπὶ ῬΡΟΒΙ ἰῃϑὰ ρ᾿ 818, 838). Φιλόξενος 
γεράνυ φαρυγγα εὔχετο ἔχειν πκηῖ. 9504. ΗΎἃ,8. 1118 

482. ἡεγ2. 1281316,14 Ἐτίύσβομα, οὗ Εοβο Αγ ΡΒ 90. κεῖται 
ἔμπροσθεν τῇ οἰσοφάγυ, ἐξ ἀνάγκης; συνέστηκεν ἐκ χος 
δρώδυς σώματος, κα μόνον ἀναπνοὴς ἕνεκέν ἐστιν ἀλλὰ ὺ 
φωνῆς φωνεῖ ἐδενὶ τῶν ἄλλων’ μορίων ἐδὲν πλὴν τῷ φά- 
ρυγγι Ζμγϑ. 665 "10, 19, 664 385,"1. Ζιδ 9. 53529. φι- 
νῶσιν, ὡς ἄν ἀπ᾽ αὐτῷ τὸ φάρυγγος τὸ πνεῦμα βιαζί. 
μενον ἀκϑο. 026, ἐνίοις τῶν ζῴων ἀντὶ τῆς ἐπυγλωττιδος 
συνάγεται κα διοίγεται Ζμγϑ. 664 "2 6. ἀθοβὺ ρἰβοῖδυ5 Ζιὸ9. 
585 15. ψβ8. 421 "4. τὸ περὶ τὸν φάρυγγα μέρος τϑπλ- 
τὰπὶ Ζιὸ 9. 586 410. ἔνια τὴν φάρυγγα τραχύνει 314. 1531 

ν14, ῥυπτικὸν τὸ φαρυγγος" συμφράττεται τὸ περὶ τὸν 

φαρυγγα ὑπὸ τῷ ψυχρῦ πια89. 903 029. 61. 90681. 
Φασηλίς. Δυρναντεῖς οἱ κατὰ Φασηλίδα σ9138 38. [238. 

1521 8340. 



φασιανός 

φασιανός (μοῦ ῬΆγγῃ 460. ΟτΥθα8 1 588. ν] φασσιανός) 
τοίογίυσ πίε τὲς Π πτητικὰς ἀλλ᾽ ἐπιγείας" οἱ ̓καλύμενοι 
φασιανοί, ἐὼν μὴ κονιῶνται; διαφθείρονται ὑπὸ τῶν φθειρῶν" 

κονίστικοί, τὰ υἱὰ κατεστιγμένα Ὁ) Ζιι49 8. 688 θῶ, 481. 
δ51513. ζ 2. 559 "26. τῶν φασιανῶν ὁ κατὰ λόγον ἡ 
ὑπεροχὴ τῶν ἀρρένων ἀλλὰ πολλῷ μείζων 589. 1574 58. 
(Ἀβίδαυβ. ΤΠ οῖΩ, ΡΠ αβίδπιβ ἀἀΖαθ 5041}. ἐβίϑαη Ο11 829. 
Ῥμαβίδπαβ σο ομίου5 Καὶ 708, 8. δι. ΟΥ. 80. 1838, 108. ΑΖι 

1110, 118. οὗ δὴ 268.) 

φάσις. 1. (εἴ φαίνεσθαι.) ὁ Ἕρμα ἀστὰὶρ πολλὰς ἐκλείπει φά- 
σεις μαθ. 842 υ84, -- 2. (εΥ φάναι.) τὸ ὄνομα ἢ ῥῆμα 
φασις ἔστω μόνον εῦ. 11 311. 4.168 }21 (Υ̓Ζ δὰ 382 528), 
ἀϊδὺ καταφασις εἰ ἀπόφασις. αὔλο 6886 πραυθαῃὺ ἄνευ 
συμπλοκῆς Κα. ΩΣ ἴω περὶ τὰ ἀσύνθετα φάτιν 6886 

βἰδίι ΑΥ, θ᾽ γὰρ ταὐτὸ κατάφασις ἢ φασις Μθιο. 1051 
035 ΒΖ. βεὰ μος ἀϊβογίπιθη ΡΙθγατθαα8 Αγ ἴρ88 ὩΟἢ βογνδῦ, 
τὰ Θηΐπὶ φασις νοὶ ὶᾳ4 »κατάφασις (εἴ φάναι Ρ81057): 

ἡ φάσις τι κατα τινος ὥσπερ ή κατάφασις ψυθ. 48380526. 

Ἴ πς ἡ (ὦ) ἀπόφασις, φάσεις ᾧ ἀποφάσεις εἴ. 21 "21. 
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Αα171. 81.512. 46. 5120, 838, 84, 52 Β22, 28,82. β11. 20 
63.814, 15. 14. 62 087. 15. 68 νά. τεθ. 1863554η. θ18. 
108 81ὅ. ι2ὅ. 180 320. 81.181 80. γ4. 1008 39, 84. 7. 

1012514. αἱ ἀντικείμεναι φάσεις (1 6 καταφάσεις) Αα19. 
38 νά, γε] φάσις ἰϑιπαυδια ἀπ γογθα!ΐου ποῖϊο κατάφασιν 
οὐ ἀπόφασιν σοι] δου τα οὖ Οπιηΐθο Θπαποὶ ὑπ θῖη 8᾽ σηϊ- 35 

βοαῖ, αἱ ἀντικείμεναι φάσεις (1 6 κατάφασις οἱ ἀπόφασις) 
ε12. 2: "18. Μγθ. 101114 ΒΖ. κῦ. 1008 86,10. 6. 1068 

" 8. ἡ πάσας ψευδεῖς δ᾽ ἀληθεῖς τὰς φασεις δυνατὸν 
εἶναι Μκθ.1063}81. ἡὶ φάσις ἡὶ ἐξ ἀρχῆς, ΩΝ θέσις, ὑπόθεσις 
ΑΒβι7. 6 520, 14,228. συμβαίνει ἐναντίας εἶναι τὰς φάτεις 80 
Ε1. 91551. ἡ δέξα 9 ζήτησις ἀλλὰ φάσις. τις ἤδη Ηζ10. 
1142 14, προσέχειν δεῖ τῶν ἐμπείρων ταῖς ἀναποδείκτοις 
φασεσιν Ηζ12. 1148"12. ὁ ὅρκος φάσις ἀναπόθεικτος ρ18. 
1482 838. 

Φᾶσις ποταμός θ158. 846528. οἱ ἐκ τῷ Φασιδος ἢ ἢ Βορυ- 85 
σθένας καταπλέοντες ἢ 12. 1488 84. --- ἐν Φάτει ἐστὶ βοῖδια 
μικρά Ζιγ21. 822 014, 

φάσκειν. φάσκων, φάσκοντες, ὁ φάσκων, οἱ φάτκοντες Κό. 

8.381. μβ2. 858 322. Ζμβι!. 647.418. ὃ 2. 6171 380. Ηη] ὅ. 
1154 08. θ2. 1155 Ρ2. Πὸ 4. 1292 381. ε4. 1304}18. Ῥβά. ὦ 
1382817. 28. 1899 "7. Ὑ1ἱΟ. 1411 87, 12 8]. ὁ φασκοντος 
Ρβ238. 189856. γ18. 1419 39. φάσκειν μβῖ. 868 588 (5γῃ 
λέγειν 381). Κῦ. 8.281. Ρβθ. 1884 36. ἱπιρογαϊίνυΒ φάσκε 
ρ8.1429 56. 

φά σμα. φαίνεταί ποτε συνιστάμενα νύκτωρ αἰθρίας ὅσης 46 
πολλὰ φασματα ἐν τῷ ὑρανῷ μαδ. 842 588, "22 ΘΓ Ερ!- 
οὐχὶ οἴναρια δὰ ΟτδΙΙ Ρ 69). περὶ τῶν ἐκπυρυμένων ἢ κι- 
νυμένων φασμάτων μα1. 888 028. 

φάσσα ν φαττα. 
φασσοφόνος σὶ ᾿φασσόφωνος). 

τοίοσίαν ἰηΐογ τὸ τῶν ἱεράκων γένος, ἐστὶ μέγεθος ὅσον 
κύμινδις Ζιι86. 620 318. 12. 615 "7. ἔοτὸ ἰᾳ φαβοτύπος 
Ρ 808 "28. 

φάτνη τὸ ὄνυ Ζιι1. 609 Ρ20. δι᾽ ὧν λήψεται τὸ σῶμα τὴν 
τροφήν. ὥσπερ ἐκ φάτνης, ἐκ τῆς κοιλίας Ζμβϑ8. 650 519. δ6 
οὔ ΡΙαῦ Τίμα 70 Εἰ. 

φατρία τῶν Αἰγειδῶν [ 489. 1557 40, 1558 87. οὗ φρατρία. 
φάττα (φάσσα [271 ἴον, ΖΙθ16. 600 324 (Υ] τιθασσωῶν), ν] 

Ζιβιτ. 808 028. θ8. 880 518). τοίοσίυγ ἴμθεγ τὰ καρποφα- 
γῦντα ὼ ποοφαγῶντα (οπι πομμα}}} οοἀ4), τοὶ ἄγροικα, ὀλι- 60 
γοτοκῶντα, τὰ περιστεροειδὴ Ζιθ8. 8ὅ98."10. αἹ. 488 Ρ2. ζά. 

ὁ φασσοφένος καλύμενος 50 

φαυλότης 818 

562 08. Ζγδθ.᾽ 114 080 (οἵ Ββ8πὶι ργϑεῖ 11). γένος τι, μέ- 
Ὑιστον γένος, τῶν περιστεροειδῶν [ὩΤ1. 1521514. Ζιε1 8. 544 
"5. ἀλέκτορος τὸ μέγεθος ἔχει, χρῶμα σποδιὸν 21ι. 1521 
317,18. διαγνῶναι ὁ ῥάθιον τὴν θήλειαν ΚῚ τὸν ἄρρενα, ἀλλ᾽ 
ἢ τοῖς ἐντός" πρόλοβον ἔχει" ὅταν ὀχεύωσι, σφόδρα μεγά- 
λυς ἴσχυσι (τὲς ὄρχεις) Ζιι1. 618516. βι1. 5808 Ρ28. γ1. 
δ10 26. πολυχρονιωτέρα, ζῶσι κε΄, λ΄, μ΄ ἔτη ἢ 211. 1521 
421,28. Ζιζ4. 568.51. 17.618 318. πρεσβυτέρων γινομέ- 
νων αὐτῶν οἱ ὄνυχες αὐξάνονται, ἀλλ᾽ ἀποτέμνυσιν οἱ τρέ- 
φοντες" αἱ ,“γηράσκυσαι Ζιι1. 8138 419, 21. οἱ αὐχμοὶ συμ- 

φέρυσι" πότε ἀγελαζονται" ἀπαίρυσιν" ἀεὶ φαίνονται" ἔνιαι 
μὲν φωλϑσιν ἔνιαι δ᾽ ὦ φωλῦσιν, ἀπέρχονται δ᾽ ὦμα ταῖς 
χελιδόσιν: πότε φθέγγονται Ζιθ18. 601 538. 12. 891 7, 8. 
8. 598 8160. 16. 600 "24. .498. 688 26, -- τὰς φάττας 

ἔνιοί φασιν ὀχεύεσθαι ὼ γεννᾶν ὶ τρίμηνα ὄντα" ἔγκυα͵ γί- 
νεται ιδ΄ ἡμέρας ὸ ἐπῳχζει ἄλλας τοσαύτας" τίκτει β΄ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ, τὰ δὲ πλεῖστα γ΄, ἐν τῷ ἔαρι, αὶ πλεονάκις ἢ 
δίς Ζιζα. 562 "27, 80, 8, δ, 6,9. 61. 658 022, ἐπῳαζυσιν 
ἀμφότεροι αὶ ὁ ἄρρην ἢ ὴ θήλεια, ποη υἱέγα Ὀΐποβ ρΡα}]08 
δἀμυοδῦ, ἡ πολυπλήθεια αὐτῶν Ζιιτ. 618516. ζ4. 862 "10, 
29. ἔχει τὸν ἄρρενα, τὸν αὐτὸν ὰ ἄλλον ἀ προσίεται" ἐκ 
ἀπολείπυσιν ἕως θανάτων, ἀλλὰ καὶ τελευτήσαντος χηρεύει 

. ὑπολειπόμενος Ζι1. 613.414. Ε211. 1627 "24. ὁ νεοττός" 

πότε ἐκβάλλωσι τὸς ἰδίως νεοττυῖς " τὲς κόκκυγάς φασιν ἐν 
ταῖς τῶν φαττῶν (Υ] φαβῶν) νεοττιαῖς ἐντίκτειν Ζιζά. 562 
20. 868. 880018, 12. (ἔμῦρα, ἔλδββα ὙΒοῖα, Ρβ᾽ πὴ 68 αΑΖαθ 
βοαῖς. 16 στδηὰ σας Ο Π 717. οἵ ἀὐβηθῦ ἀθ ἂῦ, ἴῃ 
Ῥϑὶυπῦθ. 51.294, 11 188. ΟοἸαμαδα ΡΑΙαπλθυ8 Κ 418. 8ι, 
ΟΥ. ΚαΖι18, θ4. ΑΖγδοθ; μδϑὲ δὲ βγη φαάψ αὶ 41. 80.186 
102. ΑΖΙ[1060, 886, 478 Δάη. οὗ Μ 800, 841. Εοθα ΑΣ 

ΡΒ 288. [πὰ 119. Ηδβῃ 240. Ε 51, 28. μοᾶϊα φαΐσα.) 
Φάυλλος τὸν «κύκλον Ργ10. 1417518 ϑρε]- 
φαῦλος. οἱ φαῦλοι πάντες κατὰ προαίρεσιν λέγονται τὸδ. 

120527. φαῦλος τὸ ἦθος, ΒΥΏ μοχθηρός, ἀγεννής, ΟΡΡ σπο- 

δαῖος Ηδϑ8. 1121 3256. ηεβ4ά. 1221 "82, 1222 81. ὁ φαῦλος 
μάχεται ἀεὶ ἑαυτῷ ἡμβ11. 1211540. ηεηῦ. 1289 "18. φαῦ- 
λος κοινωνός Τθ11. 161 487. φαῦλος, ορρ ἐπιεικής, χρηστός 
ΗΥΤ. 1118 014, εἴ. 1182.82, ΠαΙ0. 1258 327. βι. 1261 

87. Υ11.1282 828. (Ηθὅ. 1157 317. ηεβ4. 1222 81. Ρβ9. 
18387118. ἕξις φα λη, ΟΡΡ σπυδαία Ηηϑ. 1151 28. χρέα 
φαύλη Ζιι18. 618 585. τροφὴ φαύλη, ορρ χρηστή Ζμβϑ. 
65051. φαύλη κρᾶσις, περίττωσις Ζμγ13. 618 }80, 28. 
καθάρσεις φαῦλαι "ὃ πλήρεις νοσηματικῶν περιττωμάτων 
Ζγβ1.14880. τύχη φαύλη, ορρ ἀγαθή Φβδ. 191.526. 
Μκβ. 1065. ν8ὅ. πολιτεῖαι φαῦλαι, ορΡ ἐπιεικεῖς Πὸ2. 1289 
08, 11. 1. 1288 088. λόγος φαῦλος, ν λόγος ρ 48588. 
πρᾶξις φαύλη. ορρ σπυδαία Κὶ ὅ. 4.316. φαῦλαι ἐπθυμίαι 
Ηη11. 1152 32. φαῦλον, ἕω φευκτόν, ψεκτὸν Ηη6. 1148 
"4-6. ἃ. 1145 "10. πλείω τὰ φαῦλα τῶν καλῶν ἐν τῇ φύσει 
ΜΑ4. 9852. φαῦλον (ο ἐστί) ς ἴα Πβ7. 1266 "18. Ὑ16. 
1281."84. φαῦλον πρός τι Ηη18.1168.318. --- μιμᾶνται 
οἱ μιμύμενοι πράττοντας, ἀνάγκη δὲ τύτυς ἢ σπυδαίυς ἢ 
φαύλως εἶναι πο. 1448 "2. 4.1448 "26. μίμησις φαυλοτέ- 
ρὼν μέν, ΠῚ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν ποῦ. 1449 482. οὗ 

σπυδαῖος Ρθ97540. -- φαύλως καὶ Ἂ παρὰ φύσιν ἔχειν᾽ Πα. 

1284 82, φαύλως γνωστά, 9ΥὉ ἠρέμα Μζ4. 1029 "10,9. 
φαύλως ἄνθρωπος ὀσμᾶται, βγη αἴσθησις ἐκ ἀκριβής ψβ9. 
421.810. φαύλως βλέπειν. ορρ ὀξύτατον Ζιβιο. 508211. 
διελεῖν μὲν δύνανται (ὀόῦσι), φαύλως δὲ διελεῖν Ζμγι4. 
6075 80. 

φαυλότης. τῆς ἀρτηρίας τὴν φαυλότητα τῆς θέσεως ἰχτρευ- 



814 ϑῶν 
κεν ἡ φύσις Ζμγϑ. 6658. φαυλότης, ορρ ἐπιείκεια Ηκδ. 
111δ25. ἕνια εὐθὺς ὠνόμασται συνειλημμένα μετὰ φαυ- 
λότητος Ηβ6. 1101510. ἀσινεστέρα ἡ φαυλότης τῇ μὴ 
ἔχοντος ἀρχήν Ἠη1. 1150 3ὅ. φαυλότης μοναρχίας ἡ τυραν- 
νις Ηθ12. 116010. δ 

φάψ. τοίδτθαν ἱπίον τὰ καρποφαγῶντα ᾧ ποοφαγῦντα (οπι 
πομηὰ}}} οοἀά) Ζιθ8. 598518ὅ. γένος τί τῶν περιστερῶν, 
μέσον περιστερᾶς ἡ οἰνάδος" φὰψ (ν], φάττα ΒΚ) ἀεὶ φαί- 
γεται “271. 1521314,16,20. Ζιθβ. 598516. ἀκ ἀνακύπτυσι 
πίνυσαι (5818 Ου}16], φαάσσαν Αἴμθη 9, 9946)" νεοττεύσσιν τὸ 
(ΤΙ φλάβες) ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις ἀεί Ζιι7. 618 512, 25. 
τῶν φαβῶν (Υἱ φάβων, φλαΐβων) ἡ θήλεια, ὁ ἄρρην, πότε 
ἐπῳαζυσι Ζιζ8. 64.518. κόκκυξ ἐντίκτει μάλιστα ἐν ταῖς 
τῶν φαβῶν (ΥἹ φαβων, φλάβων, βαναταπι Οἱ, φαττῶν 
5. ἴῃ τοχίᾳ}) νεοττιαῖς Ζιζ1. 568 082. οὔι29. 618.210 (ν] 
φάβων, βαφῶν). 88. 880 512 ν]. (16 ρουϊδ ταπιίο ΟἿ] 117. 
ἴᾳ φάττα οὗ φάττα ρμ 818 529.) , 

Φεβόλ, νῆσος κατὰ τὸν ᾿Αραβικὸν κειμένη κόλπον κϑ. 898 Ῥ1ὅ. 
φέγγος. τὸ φέγγος τὸ τῆς ἡμέρας, τὸ μεθ᾽ ἡμέραν μβ9. 

810821. Μα!Ι. 998 10. ἦ ποτε νυχτερινὸς βορέας τρίτον 30 
ἵκετο φέγγος πκςϑ. 941 521, οἵ παροιμία ρ610}54. τὸ φέγ- 
γος τῇ γάλακτος μα8.8468 528. τὸ φέγγος ἀμυδρὸν ἐγένετο, 
ἀπέτεινε (ἐπανῆλθε) μέχρι τινός, διελύθη μαθ. 848 018, 22. 

φείδεσθαι τῶν εὐπόρων ἐν ταῖς δημοκρατίαις Πεβ. 1809 416. 
-- φειδόμενος ποὴ δἀάϊθο οδίθοϊο ἱ 4 ρᾶζοιβ, ἐξελαύνυσι 36 

ἢ τὰς ἀργὰς αἱ μέλιτται ἢ τὰς μὴ φειδομένας Ζιι40. 
627.520. 

Φειδίας λιθυργὸς σοφός ΗζΊ. 1141510. κθ. 399088. θ1δὅ. 
846 517. 

Φείδιππος. ἐπίγραμμα ἐπὶ Φειδίππυ 596. 1ὅ16}81. 80 
φειδωλία, καθ᾽ ἣν ἀδάπανοι γίνονται τῶν χρημάτων εἰς τὸ 

δέον, εἶδος ἀνελευθερίας αρτ. 1251 "1, 4. 
φειδωλός, εἶδος τι τῆς ἀνελευθερίας Ηδ 8. 1131 Ρ22. ηεγά. 

128212. 

φείδων, ἀγγεῖον τι ἐλαιηρὸν ἀπὸ τῶν Φειδωνίων μέτρων ὠνο- 85 
ασμένον [ 440. 1580 548. ἣν , 

Φείδων ὁ Κορίνθιος Πβ6. 1265}12. ὁ περι Αργος τύραννος 
Πεῖ0. 1310260. --- Φειδωνια μέτρα ἢ 440. 1550 544. 

φενακίζ εἰν. φενακίζει τὸ κύκλῳ πολὺ ὃν (ὅταν τις ἐν ποιήσει 
ἀμφίβολα λέγη) Ῥγδ. 1401 588. 4 

φέναξ, οοαὶ διαβολος τὸ ὅ. 126 "8. 
ᾧενεός θ58. 884 "24. Β . ; 

φεραῖος τοίετιαγ ᾿πύοῦ τὲς κεστρεῖς, πρὸς τὴ γῇ ὁ νέμεται, 
τροφὴ χρῆται τὴ ἀφ᾽ αὑτῷ γενομένη μύξη 299. 1529 Ὀ17, 
18, 19. οὗ Ποβ Δὺ ΡΒ 808. ν κεστρεὺς Ρ 885 858 οὐ πε- 4 

ραίας » 5115. Ὁ ως, 
φέρειν. ὅταν ἐρυσιβιύδη τὰ ἄνθη ἡ ὕλη ἐνέγκῃ Ζιθ21. 606 

519. ὅταν τὸ θέρος ἐνέγκη εὖ Ζιθ21. 608 518. φέρειν τρίχα 
σκληροτάτην Φ2. 806 10. πότε ἄρχεται πρῶτον σπέρμα 
φέρειν τὸ ἄρρεν Ζιη1. 581512. ε14. 844 "26. ὅταν ὀχευθὴ το 
ἡ θήλεια ἐλέφας, φέρει ἐν τὴ γαστρί Ζιζ 31. 518 518. φέρειν 
1ᾳ κύειν ΖΎββ. 148.520 (οἵ ἐξενεγκεῖν εἰς τέλος Ρ80).. --- 

ἀφ᾽ ὅ΄ φέρυσι τὸ μέλι αἱ μέλιτται Ζιε 23. 5541. τὰς 

μελίττας φασὶν καὶ τίκτειν ὑδ᾽ ὀχεύεσθαι, ἀλλὰ φέρειν τὸν 

γόνον ἀπὸ τῶν ἀνθῶν Ζιε21. 558 .519. --- βυβιίπογα, φέρειν δδ 

πολέμυς, ἁμαρτίας, εὐτυχίαν ΑἹ Πη6. 18217.321. ζ᾽ 6. 1820 

598. ε8. 1808 ῬΡ14. αρῶ. 1250 814. 4. 1250 340. ὅ. 1250 

085. --- φέρειν (ὀγθᾶγα, ἰηδῦϊαθ τ) ἄρχοντας Πβ0. 1200 

10. εδ. 1805 488. ---- οἱ φθονεροὶ πάντας οἴονται τὰ αὐτῶν 

φέρειν (Δυΐοττ6) ΡΆ10. 1881 "29. --- φέρειν φόρες, τίμημα 60 

Πβιο. 1312.318. γ12.1288.318. --- φέρειν βοήθειαν (τῷ 

- δ 

φέρειν 

λόγῳ) Οα10. 279 582. φέρειν πίστεις, ἀποδείξεις, αἰτίας, 
ἐνθυμήματα, προφάσεις, εἰκόνας, μεταφοραῖς, γνώμας, ἐλατ- 
τώσεις, ἔνστασιν, λύσιν ἃ] ΑὙ11. 1771 335. 14. 19.819. 4.18 

4838. 6.14}19. 12. 77 584, 38. ΦθΙ. 252 326. Μγϑ. 1005 
426. Ρβ.18. 1891 25. 32. 1896 081, 1897 86. 25. 1402 

481. γ4. 1406 25. 17. 141128, 25, 38. ρ8. 1438 "25, 
88. 9. 1429 084. 12. 1480 }8 (οἵ φράζειν τὰς αἰτίας "5), 
7.19. 1482 21. 30.14830 084, 1481 "40. 831.1488 "2. 8338. 

1488.589. 35.1440 823. 37.1448 "89. 838. 1446 888 Δ]. --- 

φέρειν ὄνομά τι ἐπί τι, τὴν πραότητα ἐπὶ τὸ μέσον, τὸν 
φιλότιμον ἐκ ἐπὶ τὸ αὐτό Μκδ5. 1062 "16. Ηγ15. 1119 
484. δ11. 1125 28. 10. 1125 "15. φέρειν προσηκόντως τὸ 
ὄνομα ΡΎΙ1. 1412}11. --- φέρειν τὴν ὀϊανοιαν ἐπί τι τα] 8. 
108 528. --- φέρειν ἰπίτδῃβ, φέρωσι πόροι (φλέβες) εἰς τὸν 
ἐγκέφαλον, πρὸς ἑκάστην τὴν συριγγα, ὁιὰ τῷ ὀστράκυ, 
ἀπὸ τῆς κύστεως 8ϊπι Ζια1 6. 495 311. 117. 496 538,4. γ1]. 
510 427. 4. 514080. δ6. 681 3522. ὅσα εἰς ἀτιμίαν φέρει 
ἡ ὀνείδη, εἰς ἀδοξίαν, μοχθηρίαν. ἀρετήν, τὴν πολιτείαν Ῥβθ. 
1888 }14, 1884 Δ18. γ16. 1411738. ρ6. 1437 020, Πὸ16. 
180021. αἱ πρὸς τὸ τέλος φέρυσαι πράξεις Πν18. 1381 
29, φέρειν πρὸς τὸ μὴ φοβεῖσθαι Πζδ5. 1320 424. τὰ φέ- 
ρῦντα πρὸς τὸ κοινόν Πζδ. 1320 ."8. --- δαίμων κατ᾽ εὖ- 
νοιαν φέρων (γ᾽ ἰγᾷ δάθερ 57) Ρβ28. 1899 "22. -- φέ- 
ρέσθαι ἱ Ρ κινεῖσθαι κατὰ τέπον Τα δ. 820 320. μαῖ. 844 
418. ΦΡΊ. 261 521. 8.26129, ἅπαν τὸ φερόμενον ἢ ὑφ᾽ 
αὐτῷ κινεῖται ἢ ὑπ᾿ ἄλλυν Φη2. 348 211, 21. κυρίως φέ- 
ρεσθαι λέγεται, ὅταν μὴ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἦ τὸ στῆναι τοῖς με- 
ταβάλλωσι τὸν τόπον ᾧε;. 226 58λ. τὰ φερόμενα κατὰ τὸν 
ὑρανόέν, τὰ ἐγκυκλίως φερόμενα ΜΑδ. 986.810. 8. 990511. 
μαῷ. 3839512. ὑπομένειν τὺς κεραυνὸς φερομένυς, τὰ φε- 
ρόμενα ἡεγΥ1. 1229 "21,317, πνεῦμα, ἀήρ, πῦρ, φλέξ, 
τὸ θερμὸν φέρεται μβ 8. 865 088, 866 38. 9. 869 "21. 7]- 
811 382. δ 1. 388 "26. ἡ θάλασσα φερομένη ὑπὸ πνεύματος 
μββ8. 868}1. ἡ ὄψις φέρεται πρὸς τὸν ἥλιον, τὴν γὴν αἱ μαθ. 
843.218. γ8. 8318 35, 10. ---- φέρεσθαι κατὰ φύσιν, παρὰ 
φύσιν Οβι8. 295 "22, ἄνω, κάτω μὸ7. 888 Ρ26. β9. 869 
421, ἐς τὸν αὐτῷ τόπον Οα. 211 νά, ἀοῦ Οδ᾽ 8. εἰς ἄπειρον 
Οαϑ. 211 .329. ὃ 4. 811 582, πάντη Φὃ 8. 21 524. (τὰ θηρία 
ὁμόσε τὴ πληγὴ φέρεται ἠεγ1. 1280.528.) φέρεσθαι κύχλῳ 
Οαδ. 272 }18. μα8. 840}11. βά. 859 084 (οἵ ὶ ταὐτὸν 
κύκλῳ φερόμενον ἢ κύκλον Φθ8. 262.315), ἐπ᾽ εὐθείας Φθ9. 
265518, παρ᾽ ἄλληλα πρὸς ὁμοίας γωνίας, πρὸς ὀρθήν Οβ14. 
296}19. ὃδ4. 311 084. πις 4. 918 8, ἐπὶ τὴν περιφέρειαν 
ΗΑΧ1-. 8496, ἀνωμαλώς, ἐν λόγῳ τινί Φθ9. 265 "18. μχ!. 
848}11, 26. τῷ θᾶττον φέρεσθαι τίνες αἰτίαι Φὸ 8. 215 "26. 
θ9. 265 "14. --- φέρεσθαι φοραν τινα Φὸ 8. 215 "17. πις 13. 
915 520. φέρεσθαι φορὰς συμφωνυς, φορὰν ἔμψυχον, βιαιον 
ψα8. 406 580. Οβϑ9. 291528. φέρεσθαι τὴν αὐτῶ, τὴν 
οἰκείαν φοράν Οββ. 289 }13, 2901. φέρεσθαι ὄνο,, πλεῖ; 
φοράς μαά. 842 326. ΟβΙ12. 2398 "1. Ζγεϑ. 182 "21. μχϑϑ. 
854"16. φέρεται δύο φορὰς κἡὶ γὙράφυσα τὸν κύκλον μχ!. 
848 "9, φέρεσθαι εὐθεῖαν, τὴν γὸ γραωμήν Φθ9. 268 "18. 
ΟὙ 2. 801 527. πις 8. 918 ΡΩ. φέρεσθαι κύκλον (οἵ δαργὰ 
κύκλῳ φέρεσθαι), κύκλυ γραμμήν, τὸν μείζω κύκλον Οβ8. 
289 018. πις 3.913 08 (612. 91518). χες 29. 9483]. 
φέρεσθαι τὴν ἄπειρον Φζ10. 241 "10. φέρεσθαι ἴτον, μείζω, 
τὸ ἵτον χιυρίον ΟΎ3. 801 388, 28. Φ) 8. 216 .51ὅ. --- τὸ 
ἐν μὴ φερομένῳ φερόμενον ποιεῖ ψόφον Οβϑ. 391 ."16. --- 
πιθίαρ!, ἐπὶ ταὐτὸ φέρονται ὅσοι λέγυσιν ψα2. 404 531. --- 
ἐνήνεκται, ἐνηνέχθαι, ἐνηνέχθω Φζ2. 233 "28, 22. Οβ8. 389 
019 αἱ. ἐνεγκων Ρβ8δ. 1402 381. ρ80. 1481 40 4]. οἰσθη- 



Φερεκύδης 

σεται Φγδ. 205 518. δ8. 214}18,21 8]. ἐνεχθήσεται Φγδ. 
205 "12. --- οἰστέον πρόφασιν, πἀραδείγματα αἱ ρ8. 1428 
588. 80. 148684. 38. 1438 089. οἰστέαι αἱ εἰκόνες, αἱ με- 
ταφοραί Ργά4. 1406"25. 

Φερεκύδης Μνά. 1091 }9. Φερεκύδης ὁ ἸΞύριος τίνι νόσῳ 5 
διεφθάρη Ζιε81. 551 38. Φερεκύδης Θάλητι ἐφιλονείκει 86. 
148688. 

φερέσβιος ἡ ἡ γὴ κἢ. 391013. 
Φερητιάδης Εὔμηλος ἢ 596. 1576 "2. 
Φερσεφαάσσῃ θ188. 8483 "27. οἵ 6 Ηογιιβῆῃ ορ Υ 180. 10 
φερωνυ μως. ὑπὸ τὸ φερωνύμως ἂν κορυφαίν προσαγορευ- 

θέντος κθ. 899 219. 
φεύγειν. φυγέειν κύνας. (Ηοπι Β3898) ΠγΥ14. 1288 814. --- 

ξηρότης πεφευγότος τὸ αἵματος πκζϑ8. 948 "4. -- φεύγειν 

ὸ διοίκειν ἡδονὰς ἢ λύπας, πάντα καθ᾽ ἡδονὴν ὦ λύπην ΨΎΤ. τὸ 
431510. (ὁοπὶ καταφαναι ἡ ἀποφάναι). Ηβ2. 1104 522. 
κεβά4. 1221 038, πλΊ. 95626. φεύγειν ὑπερβολήν, ΒΥΏ 
ζητεῖν τὸ μέσον Ηβὅ. 1106 "6. ἡ φύσις φεύγει τὸ ἄπειρον 
Ζγα1. 115}15. φεύγειν, ορρ αἱρεῖσθαι Ῥα ὅ. 1860 "5. οὗ 
αἱρεῖσθαι. ορΡ ὀρέγεσθαι Ρα10. 1368 528, φεύγειν ζημίαν 30 
Πε2. 1802 5838. φεύγυσι τὸ ποιεῖν, τὸ ἀναγράφεσθαι ΗΘθ16. 
1168 027. Πδ18. 1297 527, φεύγουσιν ἑαυτύς Ηι4. 1106 
514 ΕΥίζβομο. --- φεύγειν δίκην κλοπῆς, φεύγειν φόνον, ὁ 
φεύγων (ποπ δἀάϊτο χαποίϊνο) ρ87. 1442 "84. Ῥβ24. 1402 
419. 18. 12609ν3, δ16. 1800}28. πκθ12.951518. 18.951 25 
νῷ, ἴσων γενομένων τῶν ψήφων ὁ ὁ φεύγων νικᾷ ρ19. 1438 
46. πκθ18. 951521. --- οἱ φεύγοντες, ὁχυΐϊοβ, Πεδ. 1804 
581. -- φευκτέον τὴν μοχθηρίαν Ηι4. 1166 θ27. --- 
φευκτό ν, ΒΥη φαῦλον, κακόν, ἀϊδὲ ψεκτόν, ὁ σπυδαστόν 

Ηη6. 1148}4-6. 14. 1158 52, θ16. 1168 »25. ορρ αἷρε- 80 
τόν, διωκτόν Αβ22. 68 328- 89. τεῦ. 186 18. Ἡγ1ὅ. 1119 
528. Ζκ8. 101 584, οἵ αἱρετόν Ρὶ 1815. τῶν περὶ τὰ ἤθη 
φευκτῶν τρία εἴδη Ηη1.114516. φευκτὰ ἄμφω Ηγ8. 
1111.884. φευκτότερον ΤΎΙ1. 1165. 

φευκτιᾶν. ἐν ᾧ παντες φευκτιῶσιν Ε129. 1680. "29. 56 
φευκτικός. ὅχ ̓ἕτερον τὸ ὀρεκτικὸν ὼ φευκτικὸν ὅτ᾽ ἀλλήλων 

ὅτε τῷ αἰσθητικῶ ΨΎΤ. 481.518. 
φέψαλος. τὸν φέψαλον Κ᾽ τὴν τέφραν ἀνῆκεν μββ. 861 55. 
φηγό ς. φηγῷ ὕπο σκιερᾷ (6χ δηϊίαυο. δρίβταπιηδῦθ) 8188. 

848 082. 40 

φήμη (Η68 ε768) Ηη14. 1168 Ν21. φήμη ἢ γνωμὴ (εχ 
ἰβοὸῦ Ῥδῃθρ 8186 φήμη ἢ μνήμη) ΡΎΤ. 1408 "16. διοὶ 
τὸ ὼ ὀχευόμενα φαίνεσθαι ταύτης ὁ τετυχήκασι φήμης (αἱ 

περιστεραί) Ζγγθ. 150 "24. --- ποιεῖσθαί τι φήμην Εεῦτος 
πλγϑ. 9627. 

φήνη. ἡ καλυμένη φήνη τείδγθαν ἱπίθυ τὸς ὄρνιθας γα ἸΟῪ 
νυχας, σαρκοφαγωυς, ταιρηϊταάο ἀοθογ, τὸ χρῶμα σπο " 
Ζι03. 592 "δ. ι832. 619.318. ΙΏΟΓΘΒ, ἐπαργεμός τ᾽ ἐστὶ ἢ 
πεπήρωται. τὰς ὀφθαλμὸς ϑ Π 160, 499), τὸν ἐκβληθέντα 
(νεοττὸν τῷ ἀετῶν) δέχεται ἢ ἐκτρέφει Ζιιϑά. 619 "28 Αὐῦ, δ0 
24, 84. ζ6. ͵ 868521. ἐξ ἁλιαιέτων φήνη γίνεται, ἐκ δὲ 
τύτων περκνοὶ καὶ γῦπες θ60. 8835.52 (εῇ Ζιι82. 619 510). 
(ἔδπα ὙΒοπιδθ, οββι ταρα ΡΠ ἄκζαθ ὅ6α] 1. Κγῃ, ογίγοα 
ΑἸ εγίο. ογῆγαϊο 1 6 Εδ|60Ὸ οββίγαρῃβ ᾧ ΟἿ] 577. οΥ 851 δ86 
111584, 108, 460, 498. ψαυϊζαν οἰπογθὺβ (ἐμ Καὶ 782, 4, δῖ, δδ 

στ. δὰ 1060, 32, ΑΖΙΙ] 826. Εδλϊοο 41016}}}4 (ἃ 19. “{Ἐ 58, 
[μπᾶ 9. δύ φίνις ΠΙοβοουι 8 οὐ βϑργθηροὶ ΠΠ| 440, Βθοκῃ 
δὰθρ 129, ΟΚθι βἷ8 1880 Ρ 1040.) 

φθάνειν, ς ρατίϊο, φθάνει διεξιών, ἔφθασε διηθηθέν, φθήσεται 
καταβαν αἱ μγΎ1. 311 .322, 24, 21. α18. 849}14. β8. 886 50 
"26. ὅ. 861}17. 6. 864511. Ζιι29. 618 22 Ζγα18. 72ὅ 

φθείρ 815 

Ὁ22 4]. 6 ἰηῇ, τὸ ξύλον φθάνει γίνεσθαι μέλαν φτβ 9. 828 
548. -- φθάνειν δ08, φθάσαι πρὶν ἀδικηθῆναι δια Πε8. 
1802 528, Ρα12. 1878 328. 

φθαρτικός, δγὰ διαλυτικός, ορρ ποιητικός, γεννητικός τβϑ. 
114 517. 4. 124.3235. η1.1521.8.158}82. φθαρτικὰ 
ἀλλήλων το ἐναντία Φα 9. 193 421. Οβϑ8. 286."88. Μνά. 
1092 42, ηεη1. 1286 ό. τὸ ψυχρὲν φθαρτικόν μδδ. 883 
ὑ7. δύναμις, ἀρχὴ φθαρτική Μδ12. 1019 511, τὸ δίκαιον 
ὠ φθαρτικὸν πόλεως ΠΎ1Ο. 1281 420. ἡ κακία φθαρτικὴ 
ἀρχῆς Ἠζό. 1140 "19. --- τὰ ζῷα διώκυσι τὴν τροφὴν Ὰ 
φεύγυσι. τὰ φαῦλα καὶ αὶ τὰ φθαρτικά αι]. 48021. τὸ φθαρ- 
τικὸν τὴς ὑπαρχύσης φύτεως λυπηρόν, [) τὸ ποιητικόν 
Ῥα11. 137052. φαντασία μέλλοντος κακῦ φθαρτικῇ ἢ ἢ λυ- 
πηρὰ Ρβδ. 1882 322 (β5γη δύναμιν ἔχειν μεγάλην τῷ φθεί- 
βειν 329). οἵ 8. 1885 "18, ὅσα τῶν λυπηρῶν κα ὀδυνηρῶν 
φθαρτικά, ΕΥα ἀναιρετικαά Ρβϑ8. 1886 8δ, 6,7. προσδοκία 
τὸ πείσεσθαί τι φθαρτικὸν πάθος Ῥβδ. 1882 580. πάθος 
ἐστὶ πρᾶξις φθαρτοιὴ ἢ ἣ ὀδυνηρά πο11. 1452 11. τὸ γελοῖόν 
ἐστιν ἁμάρτημά τι ὼ αἶσχος ἀνώδυνον ὶ ὁ ὁ φθαρτικόν ποῦ. 
1449585. φοβερὰ ὅσα φαίνεται ποιητικὰ λύπης φθαρτικῆς 
ἡεγΎΪ. 1229 "86. -- φθαρτικῶς τηϑ. 158 5}82. 

φθέγγεσθαι. ἡ λύρα φθέγγεται Μδι2. 1019 "15. --- τὸ 
ἔμβρνον, ὁ νεοττὸς (τῶν ὀρνίθων) φθέγγεται Ζιζ8.561 ν27, 
563.519. τῶν ἁλκυόνων ὴ μὲν φθέγγεται Ζιθ8. 598 "9. οἱ 
μὲν σκωπές εἰσιν ἄφωνοι, οἱ δὲ φθέγγονται Ζι28. 618 86. 
ὅτε θᾶττον φθέγγεται ὁ ὃ κόκκυξ Ζιζῖ 1. 568 17. ἐν τῷ θέρει 
ἄδει κόττυφος, τῷ χειμῶνος παταγεῖ ἢ φθέγγεται ϑορυβῶ- 
δὲς Ζιι49 Β. 682 517, (θηρίον τι) φθέγγεται ὅμοιον φωνῇ 
ἅμα σύριγγος ἢ σάλπιγγος ΖΙβ1. 501 582. --- ἐξελθόντα 
τὰ παιδια εὐθὺς φθέγγεται Ζιη10. 581 321. (οἱ ἁλιεῖς θη- 
ρεύυσιν) [ φθεγγόμενοι ἀλλα σιωπῶντες Ζιὸ 8. 585 321. -- 
(οἱ ἀπερρωγότες τὰς φωνὰς) φθέγγονται μὲν ἀλλ᾽ ἡ δύ- 
νανται γεγωνεῖν διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι μετὰ συντονίας τὴν τῷ 
ἀέρος πληγήν, ἀλλὰ μόνον φωνῶᾶσιν ακϑ0ά 528. ἐπιτείνειν 
τὸν φθόγγον ἢ ὀξὺ φθέγγεσθαι, ἀνιέναι τὸν τόνον ὰ βαρὺ 
φθέγγεσϑαι 5. 801316,17, 20. μικρὸν μέγα, ὀξὺ βαρὺ 
φθέγγεσθοι, ὀξύτερον φθέγγονται τὰ νεώτερα, τὸ θῆλυ 
(ϑ6ἀ αἱ βόες βαρύτερον τῶν ταύρων), οἱ ἀσθενῦντες βἰτι Ζγεῖ. 
186"15, 18,28, 188 382. πια18. 900.320. 156. 900 "7. 16. 
900516. 18. 90131..21.90181. 24. 901}20. 82. 902}86. 
58. 905 8ὅ. 84. 908 428. 40. 908 "80. 62. 906 84. ὁ μεῖζον 

ὼ κάλλιον τῷ παντὸς χορᾶ φθεγγόμενος Πγ18. 128412. 
μικρὸν αὶ ἀμενηνὸν φθέγγεσθαι πιαθ. 89932. οἱ κωφοὶ διὰ 
τῶν ῥινῶν φθέγγο ὄνται πια 2. 899 54. 4. 899 "1. --- φωνεῖ 
ὲν ἐδενὶ τῶν ἃ λων μορίων ὐδὲν πλὴν τῷ φαρυγγι" διὸ 

ὅσα μὴ ἔχει πνεύμονα, ἐδὲ φθέγγεται Ζιὸϑ. ὅ85 380. μό- 
νος (τῶν ἰχθύων) φθέγγεσθαι σκάρον ᾧ τὸν ποτάμιον χοῖρον 
Γ284. 1628 "82. ἀδύνατον φθέγγεσθαι κεφαλὴν κεχωρισμέ- 
νης τῆς ἀρτηρίας Ζμγι0. 618514, 16 (ἥοῃ Κὶ 457), 28. 
φϑέγγεσθαι γράμματα Ζιβι2. 804 νῷ, Ζμβι6. 660 36, 29. 
πι89. 896 148. εἰ ὁμοίως ἅπαντες ὶ ψεύδονται καὶ ᾿ ἀληθὴ λέ- 
γυσιν, ὅτε φθέγξασθαι ὅτ᾽ εἰπεῖν τῷ τοιύτῳ δ αΝ Μγ4. 
1008 08, δὲς φθέγξασθαι ταὐτὸν ὄνομα τζϑ. 141 35 (βγῃ 
εἴρηκε 140}27). μάλιστα πάντων τῶν μέτρων ἰαμβεῖα 
φθέγγονται λέγοντες ῬΎ8. 1408 "85. φθέγγονται τὰ τοι- 
αὗτα ἐνθυσιάζοντες ΡΥ. 1408 17. προσηγάγετο τὸν Ἔει- 
ληνὸν φθέγξασϑαί τι πρὸς αὐτόν ἢ 40. 1481 "8. --- ἔφθεγ- 
κται ἴγϑῃϑ, ἡ γραμμὴ ἣν ὁ γεωμέτρης ἔφϑεγκται. ΑὙΤΌ, 11 

82, ρᾳ88, τῦτο τὄνομα θείως ἔφθεγκται παρὰ τῶν ἀρχαίων 
Οβϑ. 219 "28. 

φθείρ. Μ 228, 87. 1. τοίογίαν ἰαΐον τὰ ἔντομα σαρκοφαγα 



816 φθείρειν 

Ζιε81. δὅ6 022, ἐκ τῶν σαρκῶν γίνονται, ἐξ ἄλλων φθορᾶς 
ὼ ἐξ ἀρχῆς, ἐν τῷ σώματι διαφθειροιιένης τὴς τροφῆς 
Ἅμοῖ, 558}58. πκ13. 924 58. οΡ ἐκ σήψεως δηλονότι Ἐπ- 
χπϑυῖηβ Αηθοά τηρὰ σὴ 18. ἐξ αἵματος διαφθαρέντος ΤΒε- 

ΟΡἈγν α 9] " 9,8. Μοτγουσ 118 “Ὡ ἰϑοῦ "4. γίνονται οἷον δ 
ἴονθοι μικροί, ἀκ ἔχοντες πύον" τύτυς ἀν τις κεντήσηῃ, ἐξέρ- 
χονται Ζιε81. 856 Ρ29. οΥ̓ Απεὶρ Οαγγϑὺ δὰ Βϑοκπι 144. 
διθθιά Ζοἰυβο ιν ΧΙΝ 27, 86, 86. ΧΥ 499. Τουῦ ραν ἰαβίβ. 

ζῇ χυμοῖς σαρκὸς ξωὠξὴς; ἐκ τῶν φθειρῶν ὀχευομένων αἱ 
κονίδες Ζιε81. 5856 "22. 1. 589 10 ΑὐὉ. (ροάϊοαϊυβ. Ρ] π τὸ 
ὙΒοπὶ ΔΖ ϑ0δ]ρ. ροὰ ΟἿ] 708. Ῥαάϊου]αβ σα ρ 018. οὔ νϑ- 
βύϊιθηῦ 1, δὰ 228, 44. ΑΖΙΙ 111, 52. 1μθῃ2 ΖοοΙ ἄεγ αν 
ι Εδη 586.) --- Ε α. οἱ ἐν τοῖς πολλοῖς γινόμενοι Ζιε81. 
551 55. παισὶν ὅὄσιν αἱ κεφαλαὶ γίνονται: φθειρυύδεις, τοῖς 
δ᾽ ἀνδράτιν ἧττον" γίνονται ὺ αἱ γυναῖκες τῶν ἀνὸρῶν ι5 
μᾶλλον φθειρώϑεις " ὅσοις ἂν ἐγγίνωνται ἐν τὴ κεφαλῇ, 
ἧττον πονῶσι τὼς χεφαλας Ζιεδ1. 551 87, 9. οἱ φθεῖρες ἐν 

τῇ κεφαλὴ ἐν ταῖς μακραὶς "Ἢ φθίνυσι νόσοις μελλόντων 
τελευτᾶν τῶν πασχόντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια εὖὑ- 
ρίσκονται προλελοιπότες τὴν κεφαλήν Γ208.1820 382. [30 
παιθ. 861510, 18 οἵ διὰ τί ἐν τῇ κεφαλῇ μάλιστα γί- 
νονται Β8πὶ ῬΓΟΌΪ ἱπϑὰ Ρ 807, 16. ὼ ἂν νόσοις τισὶ γίνεται 
πλῆθος φθειρῶν Ζιε81. 551 54. -- νόσημα Ζιε81. 561 51 
Αυδ. οἵ νόσημα νεανικόν μἰβοίαμα Ζιθ20. 622 Ρ29, 831. ([οτὺ 
ΑΥραβ Ῥοτβιοαβ 408.) --- ἡ. ἔστι γένος. φθειρῶν οἷ χαλῶνται 35 
ἄγριοι, σκληρότεροι. δυταφαίρετοι ἀπὸ τῷ χρωτός Ζιεδ1ι. 

551 54. (πογρίοη Ο 11 108. Ῥαάϊουϊαβ ρυὉ18 ἢ. Καὶ 708, 4. 
ϑι. 2380, 44. ἰχοὰοβ ΤΙοῖπα8 ΑΖΙ1 ὅ85, οἴ172, 52.) 

ὡ. ἐγγίνονται ὼ τῶν ἄλλων ζῴων ἐν πολλοῖς φθεῖρες " 
πάντες ἐν τοῖς ἔχωσιν ἐξ αὐτῶν γίνονται τῶν ζῳων Ζιε81. 80 

5515311,18. ---- α. τῶν τρίχας ἐχόντων Ζιε81. 5571514 
Αυδ. τῶν βοῶν Ζιεδι. 8571 515 ([οτγῇ Ρ ψἰθα]} γ6] ϑυγυϑύοτ- 
πὰ8. Νι1:). τῶν ὑῶν φθεῖρες μεγάλοι ὶὰ σκληροί Ζιεϑ1. δ51 
417 ᾿((ουῦ Ἠδθιπαιορίπαβ 8018 Παρ). ἐν τοῖς κυσὶν οἱ κυ- 
νοραῖσται ν Ἀν. γίνονται μᾶλλον ὅταν μεταβάλλωσι τὰ 8ς 
ὕδατα οἷς λεονται Ζιεϑ1. 551 419. πρόβατα, αἶγες ἐκ ἔχυσι 

Ζιε81. ὅ51216. (οἵ ἱμάτια φθειρυνδέστερα Ζιθτο. 5969. 
Ἰσιούυβ ΑΓ Ῥτιομοάδοῖου ΒΡΒΒΟΓΟΟΟΡ Δ] 4]). ὄνος ὑκ ἔχει 
Ζιε31. 551514 (πΐηυ8 τϑοῦθ, οὐ Ηδαὶ ἂς σϑμογαῦ ἰπϑϑοῦ 
[80 21. Οδαγιοΐομ δχϑγοιῦ Ἰηβθοῖα 562. Ῥϑα οι] Β 5181 1 αὖῦ). 40 
-- δ. καὶ οἱ ὄρνιθες ἔχυσιν, οἱ φασιανοὶ διαφθείρονται ὑπὸ τῶν 
φθειρῶν Ζιε81. 5571511, 18 (ΡΒΙορίδγαβ, [ἰούμεαπη ΔΊΣ 
ΒΡ ΥΆΓ ])ΟΓΙΆΔΏΥΒΒΙ18. ΔΥ᾿αμι 7)1)). ---- ὁ. Ἰπϑθούογιιμι, Ζιε81. 
557518 ΛυΡ. Αοαγίηθ αυδλοάδλῃ. --- εἰ, ἰχθύων. ἕν δ᾽ εἰδός 
ἐστι τῶν φθειρῶν τιν θαλαττίων, ᾿ γίνονται πανταχῦ" ὑκ «ὃ 
ἐκ τῶν ἰχθύων γίνονται ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἰλύος εἰσὶ τὰς ὄψεις 
ὅμοιοι τοῖς ὄνοις τοῖς πολύπεσι, πλὴν τὴν ἐρὰν ἔχωσι πλα- 
τεῖαν Ζιδ1ο. 0375. ε81. 551."33 Αυδ, 24,38 ([οεμγο- 
ῬΒυΒῖγα αυποάδπι ΑΖι Ι 23 1). ὁ τῶν δύνων οἷ οἴστρος" ν οἴστρος 
Ρ ὅ03 828. φθεῖρες ὑπὸ τὰ βράγχια τῆς χαλκίόδος γινόμενοι δ0 

πολλοὶ ἀναιρᾶσι Ζιθ20. 602 Ρ29 ((μοπάγροδαθμαβ δΖι 1 νοὶ 
Δ11ὰ Βιρμοποβίομηδία ρΑΓΑΒ1 0168). 

8. Ρἰ8οῖ8., θυ ἸὩΟΓΌ8., νἱία,), ἄρβοῦ Ζιε81. δ57 8480 5. 

(Ναπογαῖθο ἀποῦου 5 ἴῃ ΑΥ' μἰϑὺ 1 ρίβο 27. 1111 7110. 
Κὶ τοῦ, 2. ΑΖΙΙ 587. ἘοΠΘηδῖβ. 8ρ ὅ80 87.) δὲ φθινόπωρον, ΒΥ μετόπωρον πα 21. 802 11, 12. ὅταν τὸ 

φθείρειν, φθείρεσθαι. 1. ποῖϊο. φθείρεσθαι, Βγῃ διαλύεσθαι 
τηϑ. 153 081, ΟΡΡ ἐμμένειν Ζγβι. 1847, ἀϊδι εἶναι, γί- 
νέεσθαι τεῖ. 187591 8η6. τὸ νῦν μὴ ὃν πρότερον δὲ ὃν ἀνάγκη 
ἐφθάρθαι ποτέ Φδ:,1Ο. 218.314. φθείρεσθαι. ἁπλῶς, ΟΡΡ ὅχ 
ἁπλῶς. τοῦ Γαϑ. 818 221-819 55. ἀεὶ τῶν μὲν φθειρομέ- 60 
νων τῶν δὲ γινομένων Πγ8. 1210 586. ἅπαντα τὰ γινόμενα 

φθινόπωρον 

ὺ φθειρόμενα φαίνεται Οα10. 219 }20.. φθείρεσθαι ἃ ἀναγκη 
ὑποκειμένη τέ τινος ἡ ὑπ᾽ ἐναντίων ἢ εἰς ἐναντίον 0αϑ, 
2101. μκϑ8. 4669, ἅπαντα φθείρεται εἰς ταῦτ᾽ ἐξ ὧν 
ἔστιν Μβά4. 1000 "25 (εἴ ἡ γραμμὴ διαιρυ μένη εἰς τὰ 
ἡμίση φθείρεται Μζιο. 1088 51 8). φθειρόμενα. χὰ ἐξι στα- 
μένα τὴς φύτεως, ΟΡΡ ἔχειν τὴν φυτιν, εἶναι ἐν τὴ φύσει 
μδιι. 8389 "10, 9,14. οἵ Ζγα 18. 138 421. (πρόσωπον, 
σάρξ) φθαρέντα ὁ ὁμωνύμως λεχθήτεται τὸ μὲν εἶναι πρὸσ- 
ωπον τὸ ὁὲ σαρξ Ζγβι. 184 025. ἀεὶ ἔσται τῷ μὲν φθεί- 
ρεσθαι τὸ ἐφθάρθαι πρότερον, τὸ ὁ᾽ ἐφθάρθαι τὸ φθείρεσθαι 
Φζο. 2817 018, τὸ ἐφθαρμένον καὶ Ὁ τὸ γεγονὸς ἐν ἀτόμῳ τὸ 

μὲν ἔφϑαρται τὸ ὁὲ “γέγονεν Φζο. 286 58. πολλὰ τῶν αὐτὰ 
αὐτὰ πινόντων φθείρεται, τὰ ὁ’ ἐπιγίνεται Φθ0. 259 52. 
φθείρεται τι ᾿ μηλὲν ( 8 μὴ) κινύίμενον Φὸ8. 222) 094, 
φθειρομένης τῆς ἀρχῆς ἐκ ἔστιν ἐξ ὅ΄ γένοιτ᾽ ἂν βούθεια 
τοῖς ἄλλοις ἐξ αὐτῆς ἡἠρτημένοις «ΖμγΆ. 6671 484. --- 3. υδὰ8 

ΕΣΤΣΌΤΑΕ θερμότης ἡ ἥ φϑείρασα τὴν οἰκείαν θερμότητα μὸ11. 
889 06. τί ἔσται τὸ φθερὸν μκϑ8. 465 "8. ὑπερβάλλοντα 
τῷ πλυθει φθείρει καὶ Κ᾿ βλάπτει Ζμβϑ. 6512. ἡ ἀρετὴ ἡ 
μοχθηρία τὴν ἀρχὴν ἡ μὲν φϑείρει καὶ ἡ ὁὲ σιύζει Ἠη9. 1158] 
415. ποῖα σφύζει ἢ ποῖα ; φθείρει, τὴν δημοκρατίαν Πε9. 1809 
586, δι᾽ ὧν φθείρο νται ἃ ὃ ὧν σώζονται αἱ πολιτεῖαι Πεβ. 
1807 028. ἐκ ἐνδέχεται φθειρομένυ τῷ δέέλυ σωζεσθαι τὴν 
δεσποτείαν ]γ6. 1218 "86. --- φθαρτός. τὸ φθαρτόν, ὁΡΡ 
ἄφθαρτον Οα11. 380 20 8]. φθαρτόν ἐστι τὸ πρότερον μὲν 
ὃν, νῦν ὁὲ μὴ ὃν ἢ ἐνδεχόμενόν ποτε ὕστερον μὴ εἶναι Οα13. 
281 Ὀ27, 288 428. 11. 280 020-25. φθείρεται ἄρα, ποτὲ τὸ 

θαρτέν, ὼ εἰ γενητόν, γέγονεν 0.12. 288 328. εἰ γενητὸν 
ἢ φθαρτόν, ἐκ αἰδιον" τὸ γενητὸν ἢ τὸ φθα τὸν ἀκολυῦθῦσιν 
ἀλλήλοις" τὰ φθαρτὰ γενητὰ ἡ ἀλλοιωτὰ πάντα 0.12. 
282. 328,09, 288 "20. σδέν ἐστι φθαρτὸν. κατὰ συμβεβεκς 
Μι10. 1089.52, 7. ἕτερον τῷ οὙένει πὸ φθαρτὸν ὺ τὸ 
ἄφθαρτον Μη. 1058 "28, πρότερον ὺ φύτει ἢ λόγῳ χὰ 
χρόνιυ τῷ φθαρτῷ τὸ ἄφθαρτον Φθ9. 205528. ἀσία αὔλιος, 
φθαρτή Μλ1. 1069 581. ἐσία  φθαρτὴ ἄνευ τῷ φθείρεσθαι 
Μη8. 1048 "16. ὕλη γεννητὴ ὼ φθαρτή, αἰδῦ τοπική ΜΥυ]. 
104250. -- τὰ φθαρτά, ΟΡΡ τοὶ εἴδη (ΡΙ40) ΜΑ 9. 993 
δ17. φθαρτὰ τὰ ματὰ “μέρος ΑὙΖ24. 8518. τῶν φθαρτῶν 
ἐκ ἔστιν ἐπιστήμη ϑὸ ἀπόδειξις ἁπλῶς ΑὙ8. 75 24. 
φθαρτὴ πρότασις ΑὙ8. 15 Ρ27 ΥΥΖ. 

φθειρίσασθαι 00. 1487 528. 
φθειρώδης Υ φθείρ Ρ 816 514- 16, 871. 

φθίνειν, ἰπῦγ. φθίνει τὸ φθῖνον ἀπογινο μέν τινός" συνεχὲς τὸ 
φθῖνον ᾧη. 245 814.18. τρέφεται μὲν ἕως ἂν συΐζηται ᾿ 
φθῖνον, (Ργδπη} ὁ ὁοα 1, φθινη ΒΚ) Γαϑ. 823 524. πᾶν 
ἀκμάζειν καὶ φθίνειν ἀναγκαῖον μα]4. 851 480." τῶν σωμ΄- 
των γηρασκόντων " φθινόντων Ζγβθ. 145512. ἅμα τῆς ἣλι- 
κίας ληγόσης φθίνοντος τῷ σπέρματος ΖΎΥ. 150 348ὅ. -- 

μηνὸς φθίνοντος Αδ1δ. 98 81. φθινόντων τῶν μηνῶν Ζγβι. 

188 17. περὶ φθίνοντας τὸς μῆνας ΖιηΣ. 883 584. σελήνη 
φθίνυσα Οβι1. 291}20. --- φθιτόν. τὸ φθιτῇ ἐντελέχεια 
φθίσις ΦΎΙ. 201 518. 

φθινοπωρινὴ ἰ ἰσημερία Ζιε11. 5438 09. 612. 596 580. φθιν- 
πωρινὰ ἐνύπνια 282. 1519 28. 

ἔαρ ὺ τὸ θέρος ὺ τὸ φθινόπωρον γένηται ἔπομβρον, ὁ ὸξ 
χειμιὺν εὐϑιεινος ΕἸΥ̓ΦΗΣ 601 "26. ἐν τῷ θέρει [ἀ}] πρὸς τὸ 
φθινύπωρον Ζιι81. 622 538. πρὸ τῷ φθινοπυΐρυ Ζι40. 625 
λ8ι. ἀρχομένυ τῷ φθινοπώρυ Ζιει0. 548 ."15. περὶ τὸ  φθι- 
νόπωρον Ζιζιι. 566 .3428. τῦ φθινοπώρυ Ζιε18. 544 "10. ζ1. 

511 318. η8. 8938 818, ι38.618]1. ἡ οἰνὰς φθινοπωώρῳ 

΄ 



φθινυθειν 

μόνῳ φαίεται 271. 1521321. μετὰ τὸ φθινόπωρον Ζιι49Β. 
6088 31. 

φϑινύθειν. λαοὶ μὲν φθινύθυσι (οι 1 ὅ98, υδὶ νυϊρο πυπο 
ἀχἰθοίυν ἄνδρας μὲν τείνυσι, “2 821) Ρατ. 1866 514. 

φθισιᾶν. οὔ φθισις 2. οἱ κοπιῶντες ὼ φθισιῶντες πε81. 884 δ 
86. ἐφϑισίασεν πκη]. 949 521. 

φθισικός. οἱ φθισικοὶ ὸ κοπιῶντες πεϑ81. 884 311 (οὗ φθί- 
σις 3). 

φθίσις. 1. ἡ κατὰ τὸ ποδὸν κίνησις αὐξησις ὺ φθίσις ῷεῶ. 
2208]. η2. 248810. Ὑ]1. 201 314. Γαδ. 820 “14, 881. 

ψαϑ. 406.18. Ζμαι. 689321. Μλ2. 1069}11. αὔξη καὶ 
φϑίσις Γαά4. 319 032. φθίσεως πέρας ὴ τύτω (τὸ κατὰ τὴν 

οἰκείαν φύσιν τελεῖν μεγέθας) ἔ ἔκστασις Φζ10. 2411. διαι- 
ρεῖται ἡ φθίσις εἰς ἄπειρα ᾷθ8. 253 022, οὗ η2. 245 815. 
τὸ τῆς ΩΝ αἴτιον ἀφαιρεσίς τις Φη2. 248 828. ποι- 16 

εἶσθαι φθισιν τῇ ποσῶ Γαδ. 8322 588. αὔξησις αὶ φθίσις τῶν 
σκιῶν πιεῦ. 911516. --- φθ' σις σελήνης Ζιη 2. 882 "2. ᾿ 
φθίσις ἡὶ ἡ ἀπόλειψις τῆς σελήνης Ζγὸ2. 161 54, οΡρ πλή- 
ρωσις Ζιη2. 582 02, τῆς σελήνης ὅτε ἐκλειπύσης ὅτε ἐν 
αὐξήσει ὅσης ἥ φθίσει πιεῖ1. 912 24, --- 2. φθίσις, νἦσος 30 

συνεχής Η.9. 1180 "58. αἱ ἐν τοῖς ζῴοις ἀδυναμίαι πᾶσαι 
παρα φύσιν, οἷον γῆρας ᾧ φθίσις Οβθ. 288516. τρίχες 
αὔξονται ἐν ταὶς φθίσεσιν Ζιγ11. 518 Ἰ21. νόσοι τινὲς τε- 

λευτῶσιν εἰς φθίσεις παιο. 860}1. ἀπὸ φθίσεως οἱ πλη- 
σιαάζοντες ἁλίσκονται πζ8. 881 322. 35 

Φθιώτιδες, ὑταροθάϊα οἰδῖοα (ϑορἈ) ποι8. 1456"1. 
φθόγγος. πεπέρανται τὰ εἴδη ὁ χρώματος ὼ φθόγγων αιδ. 

44δ ῬΩ2. φθόγγος λύρας, αὐλῶν πιθ48. 922511. οἱ ἀπὸ 
τῶν ὀργάνων φθόγγοι ακ801 "10. φθόγγος βαρύς, μαλα- 
κος, Ἰρεμαῖος πιθ49. 922 081. συμφωνία εὔλογον, ἐχόντων 20 
φθόγγον πρὸς ἀλλήλυς πιθά1. 921 ν9. ἁρμονία τῶν αὐτῶν 
θόγγων ὁτὲ μὲν Δώριος ὁτὲ δὲ Φρύγιος Πγϑ8. 1276 "8. --- 

ἡ τῷ φθόγγυ φορὰ κατ᾽ εὐθυωρίαν ακ802 280-87. ἐπιτεί- 
νειν τὸν φθόγγον φ2. 801515. ἐκ ἐν ταῖς τῶν φθόγγων 
ἀφαῖς τὸ λιγυρὸν τῆς φωνῆς ἐστίν ακ804 521. --- φθόγγος, 85 
ἀϊδὲ φωνή ακ800 822, 24, 8012, 804 09, βεὰ φθόγγος, 
αυδ6 ποίίο λαῶυδ  Ραίοί, ἰἸαξογάσπο ἀβαγραίαν αὐἱ φωνή ἰπ- 
τοὶ] σίτων, ὅταν ἕτερον δέῃ φθόγγον εἰπεῖν, χαλεπῶς τὴν 

γλῶτταν μεταφέρασιν ακϑ04 "29. ἐπὶ τῶν φθόγγων στοι- 
χείων ἂν ἦν τὰ ὄντα ἀριθμὸς ᾧ τὸ ἣν στοιχεῖον φωνῆεν Μι2. 40 
1054 81 (00]} 1. 1053 818. 88. 1014 221). 

φϑόη ἴᾳ φθίσις 2. βραγχοι ἢ φθόαι ίνονται παῖο. 8607 
(γα φθίσις 51). ἁλίσκεσθαι ὑδέροις ὼ φθόαις θ152. 846 "δ. 

φθονεῖν. εἰ πέφυκε. φθονεῖν τὸ θεῖον ΜΑ2. 982 "82 ΒΖ. τὸ 

φιλαλήθης 817 

πῶς αὐτοὶ ἔχοντες Ρβ10. πῶς δεῖ ἐμποιεῖν φθόνον ρ8ὅ. 
1440584-39. αἱ κατεσπασμέναι ὀφρύες φθόνυ σημεῖον 

Ζιαϑ. 49118. 

φθορά. 1. φθορᾶς ποίϊο. φθαρτὸ ἐντελέχεια φθορά Φγι. 
201515. φθορὰ διάλυσις σίας τηϑ. 158 081. ἡ ἐξ ὑπο- 
κειμένυ εἰς ὑχ, ὑποκείμενον μεταβολὴ φθορά ᾧ Φειϊ. 320 518. 
Μκ11. 1061 "24. καὶ φθορὰ ἐκ τὸ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν, ΟΡΡ 
γένεσις Ζγβ5. 14128. γενέσεως ὦ φθορᾶς μετέχειν, ΟΡΡ 
ἀγένητα ὼ ἄφθαρτα Ζμαῦ. 644 "24. ἡ φθορὰ δκ ἔστι κί- 
νησις" ἐναντίον μὲν͵ γὰρ κινήσει ἢ κίνησις ἢ ἠρεμία, καὶ δὲ 
φθορὰ γενέσει ἐναντίον Φε!. 225 520-}8. ΜκΙ11. 1061}87. 
γένεσις ἡ ἐπλὴ ὼ φθορὰ ἡ κατὰ τόδε μεταβολή, ἄϊει ἀλ- 
λοίωσις, αὐξησις φθίσις, φορά (εῇ κίνησις 3) Μλ2. 1069 
δι. 12. 817 .326. γένεσις. ὼ φθορὰ περὶ τὸ δυνατὸν εἶναι 
ἢ μὴ εἶναι Γβ9. 8388 4, ὅταν μηδὲν ὑπομένῃ ὃ θάτερον 
πάθος ἢ συμβεβηκὸς ὅλως, γένεσις, τὸ δὲ φθορά Γαά. 820 
42, 819 "18. φθορὰ ἀπ)λὴ, ἀϊδι φθορά τις Γα 8. 318 312, 
818 26. ἡ εἰς τὸ μὴ ὃν ἁπλῶς ὁδὸς φθορὰ ἁπλῆ. ἡ δ᾽ 
εἰς τὸ ἁπλῶς ὃν “γένεσις ἁπλὴ Γαδ. 8318510, 819529. ἡ 
θατέρε γένεσις ἀεὶ ἐπὶ τῶν ὑσιῶν ἀλλυ φθορὰ ἢ ἡ ἡ ἄλλυ 
φθορὰ ἄλλυν γένεσις. Γα8. 819521. Μα2. 992 Ὀ17. ἴσος ὁ 
χρόνος τὴς φθορᾶς καὶ Ὁ, τῆς γενέσεως τῆς κατὰ φύσιν Τβιο. 
836 519. τὸ εἶδος ὑκ ἔστι γένεσις ᾿ φθορά, τῷ συνόλν 
μόνυ ένεσις ὸ φθορά ἐστι Μλϑ. 1070 515. η1.1042880. 

ἐν τοῖς ἐναντίοις ἡ γένεσις ὶὶ καὶ ἡ φθορά Οαϑ. ὅτ 422. ἡ 

φθορὰ εἰς τὠναντίον Ζγὸ1ϊ. 166 414. γενέσεως ᾧ φθορᾶς 
ἀὸὲν αὐτὸ αὐτῷ αἴτιον Ζκδ. 1700"8ὅ. φθορὰ καὶ Ὸ ἔκστασις, ὉΡΡ 
τελείωσις Φη8. 246.816, 241 320. κατὰ στέρησιν ὸ φθοραν, 
ΟΡΡ κατὰ τὸ εἶδος Μηδ. 1044 038. τὸ , πάσχειν τὸ 
φθορά τις ὑπὸ τῇ ἐναντίω, τὸ δὲ σωτηρία Ψβ ὅ. 411 "8. 
τελευτὴ πάσης ἐστὶ φθορᾶς Φγά. 208 09, ἔστω ἐπί τινων 
ἐνδεχόμενον ὡστ᾽ εἶναί ποτε αὶ μὴ εἶναι ἄνευ “γενέσεως ὼ 
φϑορᾶς ᾧθ6. 208 018. τίνα λέγειν εἰώθαμεν ὑ ὑπὸ χρόνυ τε 
ραν Φὸ 18. 222 025. τῶν φυσιολόγων τινὲς ὅλως ἀνεῖλον 
γένεσιν ὶ φθοράν Ογι. 298 "18. --- 2. ἀδὺ8 νϑυῖυβ. πᾶσιν 
ἐὔκει γίνεται διὰ »δβερμᾶ τινὸς ἔκλειψιν αν1 7. 418 "82. 

ϑορὰὶ ὀλιγαιμία τίς ἐστιν Ζμβϑ. 651}11. κωλύειν τὴν 
Ἐξ, τῶν ἄλλων ζῳων φθοράν Ζμγ 2. 668 3ὅ. ὅλων τῶν 
γενῶν ἀπώλειαι ὼ φθοραί μαι4. 851}12. --- οἱ πρῶτοι 
εἴτε γηγενεῖς ἦσαν εἴτ᾽ ἐκ φθορᾶς. τινὸς ἐσώθησαν Πββ8. 
1209 88. παλαιᾶς φιλοσοφίας ἐν ταῖς μεγίσταις ἀνθρώπων 
φθοραῖς ἀπολομένης ἐγκαταλείμματα 3. 1414}7. --- τίνες 
φθοραὶ ᾧ σωτηρίαι τῶν πολιτειῶν Πὸ 2. 1289 "24. ΕἸ. 1801 
422. 8. 1807 929. ζΙ. 1817 588. 

φθονεῖν φαῦλον ΚῚ φαύλων ΡβΙ11. 1388 284. τὸ φθονεῖν (ὃ φθοροποιοὶ βοτάναι, ὁρρ᾽ ἰατρικαί φταῖ. 821 086. 
πλησίον τῷ μισεῖν ἐστίν ρδ1. 1445 819. φθονεῖν, ὉΡΡ κατα- 

φρονεῖν Πὸιι. 1295 "22. ἐπὶ τίσι φθονώσι ᾿ τίσι ὼ πῶς 

ἔχοντες αὐτοί Ῥβ10. --- φθονεῖν τινὶ τιμωμένῳ Πεά. 1804 
386. Ρϑ58 φθονήσονται ρ81. 14451ὅ. --- ὦ παῖδες, μὴ 
φθονεῖθ᾽ ὥρας ἀγαθοῖσιν ὁμιλίαν [98.1492 080. 850 

φθονερία, ἀϊδὲ ἐπιχαιρεκακία, νέμεσις ἡμα28. 1192 "18, 24 
(εἴ φθόνος). 

φθονερό ς, ἀεῖ, ἀϊδὲ ἐπιχαιρέκακος, νεμεσητικός Ηβτ. 1108 
ῬΑ. ἡμα38.1192 "24. ἩΎ71.1388 518 (φϑ0}10 αἰΐθοσ β8. 

1838751. (τῶν ζῴων ἔνια) φθονερὰὴ ἢ φιλόκαλα Ζια!. 488 
528. 

φθόνος, ἀἰδὲ ἐπιχαιρεκακία, νέμεσις Ηβ71. 1108}1. οἵ ηεβ8. 

1221 58. ἡμα 28. 1193518,24. ἀοῇ τβ2. 109 586. Ρβϑ9. 
1886}19. 10. 1887 "22. αὖ. 1862 "6. ὁ φθόνος εἰς ἀδικίαν 80 
συμβάλλεται ἡεγῖ. 1284.580. ἐπὶ τίσι φθονᾶσι ὶ τίσι "ὦ 

ν. 

φθέ ἐρος. πήρωσις ἡ μὲν ὅλως ποιεῖ φθόρον, καὶ δὲ διαστροφήν 
πδ2θ. 8719 026. 

φιάλη μὲ12. 890 »18. φιάλης ὕλη ἄργυρος, Φβ8. 1942. 
Μὸὲ 23.1018326. ὅσα τῶν ὠγαλ. μάτων φιάλην εἶχε προτε- 
τακότα οβιϑῦ8 "28. φιάλην χεκερασμένην ᾧ ὃ βύλοιτο ὀϑναι 
Η 508. 1561 "44. ἡ φιάλη ἀσπὶς Διονύσν, ἡ ἀσπὶς φιαλη 
Ἄρεως, φιαλὴη ἄοινος Ργ4. 1401 316. 11. 1412 "δῦ. πο21. 
1451521, 22, 82, οἵ Τιμόθεος ρ 162 "40. 

φιάλιον 938. 882 26. 

122158, 838). ὁ αὐτός ἐστιν ἐπιχαιρέκακος ὼ φθονερός Ῥβϑ. ε5 φιδίτια Πβ9. 1211 521.10. 1272 52. 11]. 1272}84, τὰ κα- 
πηλεῖα τὰ ᾿Αττικὰ φιδίτια Ῥγ10. 1411 825. 

φιλάγαθος, ἀϊεὶ φίλαυτος ἡμβι4. 1212}18. 
Φιλαιγίδε ποιήματα (Φιλαινίδος ΑΑ Βθοκοῦ)ὴ μτῷ. 46452. 
Φιλαίχμη. Φιλόβοια, ἥν τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν ἢ 515. 

1562 380. 

Φιλβληθην Ηδ18. 1121 ά. γεγῖ. 1284 58. 
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818 Φιλάμμων 

Φιλάμμων. ὥσπερ Φιλάμμων ζυγομαχῶν τιῷ κωρύκῳ Ργ11. 
1418512, 24. οἵ Μροίηβκα οοῃ ΙΝ 608. Υ 117. 

φιλανθρωπία ἀκολυθεὶ τὴ ἐλευθεριότητι αρᾶ. 1250}88. ἀκο- 

λυϑεὶ τὴ ἀδικίᾳ φιλανθρυπία προσποίητος αρΊ. 1351 "8. 
φιλάνθρωπος. τὸς ̓ φιλανθρώπυς ἐπαινῶμεν Ηθ1. 1155 820. 

ἀκολυθεῖ τῇ ἀρετὴ τὸ φιλανθρωπὸν εἶναι αρ8. 1251 "85. 
νομοθεσία φιλάνθρυνπος Πβ5. 1263}16. ζῷα φιλάνθρωπα 
εἰρα κι θωώς Ζιι26. 611 520. 44. 680 59 (3 {{181). -- 

ιλαάνθρωπον (1 6 14 αιοὰ πιονοῦ τὴν ὡς πρὸς ἄνθρωπον 
φιλότητα, οὗ ΨᾺΙ Ῥοδὲ 118) πο18. 1458.52, 1452 "88. 

τραγικὸν τῦτο ἢ φιλανθρωπον πο18. 1456 821. 
φιλάργυρος ἀεῇ χεγά. 128254. [1718.1508 8]. 
φιλάρετος Ηαϑ. 1099511. 
φιλαρχεῖν ΥἹ ῥγὸ φυλαρχεῖν ΠδῈ11. 1295 "12. 
φίλαυλοι Ηκὅ. 1115 08. 
φι ίλαυτος οὐ ἰδυάαίαν οὐ νἱξαρογαίυτ ΗΙ 8. Πβ5. 1268 2, 

πότεροι, ὁ σπυδαῖος φίλαυτος ημβ18. τὸν ἀγαθὸν δεῖ φί- 
λαυτὸν εἶναι Ἠι8. 1169."12. ημβ18.1212 δ6. φίλαυτοι 
μᾶλλον ἢ ἅ ὁὀεῖ Ρβι8. 1889 "85, 87. οὗ αἱ. 1871 520. 

φιλεῖν. τὸ φιλεῖν ὁμωνυμον τα! 8. 106 58. τὸ φιλεῖν ἀοῦ Ρβά. 20 
1380 885. δγῃ αἱρεῖσθαι, ἐπιθυμεῖν ἡεη2. 1280 .312, 1285 
520. βγη κήδεσθαι Πβ4. 1262 "28. ορΡ ἐχθαίρειν Ἠδ12. 
1120}28. φιλεῖν μὲν ἀμφοτέρυς.. πείθεσθαι δὲ τοῖς ἀκρι- 
βεστέροις Μλβ. 1018 516. τὸ φιλεῖν τε ὼ μισεῖν παθη μετὰ 
σώματος Ψψαὶ. 403 418. --- τίνας φιλῦσι ὸ μισῶσι ὰ διὰ 
τί Ρβᾳ. ρ85. 148918. φιλεῖν κατὰ τὸ ἡδύ, τὴν κατὰ 
τὸ ἀγαθὸν φιλίαν ἡμβι1:. 1209 818. κατὰ τὴν φιλίαν τὸ 

φιλεῖν μᾶλλον ἢ τὸ φιλεῖσθαι ἡεγη4. 1289 884. οὗ Ηθ10. 
11595835. 9. 1159 527. τὸ φιλεῖν ἐνέργεια, βέλτιον ἢ ἥ τὸ 
φιλεῖσθαι ἀμβιι. 12106- 22. πότερον δεῖ φιλεῖν ἑαυτὸν 
μάλιστα ἢ ἄλλον τινά Ηι8. ημβ14. --- φιλεῖν τῷ στό- 
ματι πλι. 958 "16. [50671. 1671.386. ὑπὸ τὸ ἐρω μέν» φι- 
ληθείς 98. 1492 026, --- τῶν φυτῶν τινὰ αὶ φιλῦσι χω- 
ρίζεσθαι ἀπὸ τῆς γὴς φταῦ. 820 512. - τὸ φιλεῖσθαι ἀοῇ 
Ῥα11. 1871321. τὸ φιλεῖσθαι ἐγγὺς τῷ τιμᾶσθαι Ηθ9. 35 
1189 816544. φιλεῖσθαι, ἀἴϑε συνεῖναι Αβ22. 6858, 4. τὸ 
φιλιύμενον πότερον τὸ ἡδὺ ἢ τὸ ἀγαθόν ηεη3. 1388 819. 80. 
-- φιλητέον μαλισθ᾽ ἑαυτὸν Ηἰ8. 1168}10. Π φιλητέον 
πονηρόν Ηι δ. 1165}15, 14. φιλητέον τὸ ἑκαστῳ ἀγαθόν, 
φιλητὸν τὸ ἁπλῶς ἀγαθὸν ἡμβι1. 1308 "86- 1309 106 -α 
φιλητὸν τί Η92. 1155 "178η4. ι8. 1166 815. ΒΥἢ αἱρετόν 
ΗΘΊ. 11581}26. ι7.1168586. φιλητὸν τὸ ἁπλῶς ἄγαθον, 
ἀἰδὺ φιλητέον ἡμβι!. 1208 580-1209.516. ἐκ ἀντιφιλεῖται, 
ὀθὲν ἔχων φιλητόν ΗΙΙ. 1164 54. 4. 1160 17. 

φιλερασταί Ρα11. 1871 084. 
φιλεργία ἄνευ ἀνελευθερίας Ῥαξδ. 1861 88. 
φιλ ἔριδες, 57. ἐριστικοί, ἀἰδὺ σοφιστικοί τι! 1.171}20. 80 8Βα4. 
φιλεταιρία, ΟΡΡ φιλοχρηματία Ῥαῖ. 18642. 
φιλέταιρος ρ81.1442 811. φιλέταιρος (φιλεταῖρος ΒΚ). ορΡ 

φιλοχρήματος Ρα. 183641. ᾿φιλέταιροι, οοπὶ φιλόφιλοι 80 
Ρβι2.1889581. ἀκολυθεὶ τὴ ἀρετὴ τὸ φιλέταιρον εἶναι 
αρ8. 1201 585. 

φιλευτράπελοι (εοὰ Α-“ς δαμΊθα, εὐτράπελοι ΒΩ Ρβι2. 
138911. ἀκολασίας ἐστὶ τὸ φιλευτράπελον εἶναι αρθ. 

1251 820. 

φιληλής Ηθ5. 1151."88. 
Φιλήμων ὁ ὑποκριτής Ργ12. 1418 25. --- Ρ]]θπιοη 8, 

Ῥοδίας οοπιῖοὶ, νθυβαβ ἈΠ ρα Πα 7, 128 29, Μοίπδκο 

οοιη ΙΥ͂ 11. 
φίλησις. ἡ ἡ μὲν φίλησις ποιήσει ἔοικεν, τὸ φιλεῖσθαι δὲ τῷ 80 

πάσχειν ἨΙ1. 1168.519. φίλησις, ἀἰδὲ φιλία Ηι5. 82. 11 δὅ 

80 

4 

46 

δ5 

φιλία 

Ὁ27. 1. 1157 529. 8. 1158 024. αἱ φιλήσεις ἡ ὦ αἱ φιλίαι 
( 6 τὰ εἴδη τὴς φιλήσεως ἡ τῆς φιλίας) μἷ. 1158650. 
8. 1158019. 

φιλητικός Πη7. 1827 0839. πλ1. 958 15. ἀοῇ ἡεὴ 4. 1239 
Δ27. ΟΡΡ φιλότιμος ηεηά. 1289 421- 81. φιλητικός τινος 
ΗΎ18.11171}80. ζῷα θυμικὰ κα φιλητικοὶ ἡ θωπευτικά 
Ζιαϊ. 488 "21. --- τὸ φιλητικόν ἵν. 1821941. 

φιλία, σομ 8.) μεσότης ἀπεχθείας ὼ κολακείας, ἄνευ τὸ 

στέργειν Ηβ1. 1108 227. ὁ 12. ηεβ.8. 1221 Δ7. Ὑ71. 1288 
"80. ημα82. --- φιλία, ςορῃδίίο, πο1 4. 1458 "19, 8]. 6{1|. 
1453 "81. -- φιλία, διηϊοι οἴ. σαοηΐδπι οϑὺ ἀρετή τις ἥ 
μετ᾽ ἀρετῆς, ἠθική τις ἕξις ΗΒ]. 1158 44. γεη1. 1284 "28, 
ἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον, τῶν μεγίστων ἀγαθῶν 61. 
1155 354 βη4ᾳ. πέη1. 1284 082, συνέχει τὰς πόλεις ΗΘ]. 
11585322. Πβ4.1262}7, 10, ῥτορίογθα δὰ ἀϊβοὶ ρ] πᾶπὶ 
ΠΙΟΓΆΪΘΙ ροτγίμοῦ ΗΘ]. 1185 348. ηεη1.1284}22. περὶ φιλίας 
Ἔχροπίταν. Ηθι. ηεη1-12. ἡμβ11-17. ἀ6Γ Ηθ2. 1185 588. 
“μβι1. 1208 928-86. ΠΎΞϑ. 1280.088 (οἴ κοινωνία, γὰρ ἡ 
φιλία ΗΙ12. 1111 "88. ΠῚ11. 1298 528). ἡ φιλία ἐν τῷ 
φιλεῖν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ «φιλεῖσθαι Ηθ9. 1159527. 10.1159 
388. ηεη4. 1289."88. ἡ φιλία πότερον ἐν τιὴ ἐπιϑυμητικῷ 
ἡ τῷ λογιστικῷ τὸ ὅ.126512. ἡὶ φιλία ἐνέργειά τις ημβ13. 
1211}81. αἶδὲ εὔνοια, ὁμόνοια Ηθ2. 1155 588. (δ. 1107 
411. 6. 1167 02. ηεη7. Ἴ.β12. 1212.51-18. ἀϊει φίλησις 
Ηθ1. 1187 029. ιδ. --- τίνας φιλῶσι καὶ διὰ τί Ρβε. πῶς 
δεῖ ἐμποιεῖν φιλίαν ρ35. 1489}18-21. πότερον ἐν ὁμοίοις 

ἐγγίνεται ἢ ἐν ἐναντίοις Ηθ2. 1155 582 - "8. ηεη1. 12350, 
18. 8. 1289 "8, 9. σ1 2: 1245 818. ὙΜβι1. 120858- 19, 1210 

256-94, πότερον οἷον τέ μοχθηρὸς ὄντας φίλυς εἶναι Η03. 
1186 811, -- φιλίας εἰδὴ τρια, διὰ τὸ ἀγαθόν, χὰ τὸ 
χρήσιμον, διὰ τὸ ὑδύ' μήτε ὡς εἴδη ἑνὸς γένος μήτε 
πάμπαν ὁμωνύμως Ηθ2. 1155"12. 68-δ. ηεη2. 1286 "1. 
Ἴ.β11. 1209.521. (φιλίαι, 1 6 εἴδη φιλίας ηεηδ. 1389 δ10. 
10. 1942}2. Ηθ8. 1150 57. 11. 1159 "84 81.) ἐν τίσιν ἐγ, 

γίνεται ἕκαστον τῶν τριῶν εἰδῶν ἡμβιι. 1209 "117-20. ἡ οὐ 
ἀγαθὸν ὯΝ ἀρετὴν) φιλία πρυύτη. τελεία, βεβαιοτάτη, ἀμε- 
τάπτωτος. τῶν σπυδαίων. τῶν βελτίστων ΗἨθ4. ηεη3. 1380 
νι, 2, 15, 19,24, 12837.438, 12838311, 80. δ. 1239 "15. 

ἡμβ11. 1909 511, 14, 1210 88, ἠθική ἡεη1. 1241510 (εἴ 
ΗΙ1. 1164 412), καὶ γίνεται ἐν πολλοῖς, ἐκ ἄνευ πείρας ηεη3. 
128185, 128851. πότερον δεῖ ἐν αὐτὴ ἡδονὴν εἶναι η4β11. 
1209 981-1210 35. Ηθ4. 1156 "22. γο]ίααα Απιϊοἰ δα 58’ 
ποτὰ λέγονται κατὰ συμβεβηκός Ηθ8. 1156 216. χεηδ. 
1289 "1, οὗ φιλίαι ἐξ ὁμοιοπαθείας ηαβι1. 1210 522-83. 
ἡὶ διὰ τὸ χρήσιμον "λία (εἶνθ ἡὶ χρησίμη φιλία ἡεη7. 1241 
145. 10.1248485) Ηθ68.115860820-80. ἡεη2. 12865388-81. 10. 

1248.385. ἡμβ11. 1210 49- 38, ἐξ ἐναντίων ὁοκεῖ ἢ γίγνεσθαι 
Ηθ10. 1159 12. τῆς κατὰ τὸ χρήσιμον φιλίας ἡ μὲν 
ἠθικὴ (ἑταιρική) κἡὶ δὲ νομική (πολιτική) Η518. 1108 ἠὲ 
ἡΠη10. 1242 581. 80, 860, 1248.281. μόνη ὴἡ πολιτικὴ καὶ 

παρ᾽ αὐτὴν παρέιβασις ὃ μόνον φιλίαι, ἀλλὰ καὶ ὡς ἮΝ 
κοινωνῶσιν ἡεη10. 1242 810. καὶ δι τὸ ἡδὺ) φιλία ΗΒθ8.1186 
"81- Βρ. 7. 1108.318. ἡεη2. 1280.587-89, 1288 585. φιλίαι 

ἀνομοιοειδεῖς αἱ μὴ κατ᾽ εὐθυωρίαν ᾿φλίαι γξη 10. 1348 

δ1δ, 11), 18 ὅταν ὁ μὲν διὰ τὸ ἡδὺ φιλῇ, ὁ δὲ διὰ τὲ 
χρήσιμον ΗΙ1.1108 082, 1164 37. ἡ.β11. 1310 584. --- 
οαμ 18. ὑσὶ δ8. Διὶ οἰ 18 6 Βοποτίθαδ Θουἤογθη δα ϑυπὶ αἰϊδο 

υδοάδπι πιο οἶδο ἀἰβεϊποῦίοπθβ. εἰδὴ φιλίας ἑταιρεία οἱ- 

κειότης συγγένεια Ῥβ4. 1881 "84, φιλία ἑταιρική Ηθ6. 
1157 098. 14. 1162}}12. (10. 1171 815, συγγενική Η514. 
1161 819, ηξη10. 1342 21. ἡμβ13. 1211 19, φυσικῇ 



φιλικός φιλόμυθος 819 

ΗΒθ10. 1168 Ὁ24, (πόλεμοι κα ὺ φιλίαι τῶν ζῴων Ζμι1. 3. τῶν φιλό γλυκὺς τβϑ. 111 38. ηεβ10. 1227 "10 (Ετϊζεομα, φι- 
ζῴων τος μάλιστα κοινωνῶσι φρονήσεως ᾿ὸ πρὸς τελεω- λόγλυκος ΒΙ.. πΎ28. 815 08, 
ῥέντα τὰ τέκνα γίνεται συνήθεια ἢ φιλία ΖγΎ2. 1858 418.) φιλογύναιοι ὶ θηλύγονοι Φ8. 808 488. 
φιλίαι πολιτικαί, φυλετικαί, συμπλοϊκαί, κοινωνικαί Ηθ14. φιλογυμναστεῖν ρ4. 142659. 
1161 12844ᾳ. ηεη7. 1241 582. 10. 1242 3] Βη6;, παιδικαί 5 φιλογυμναστικαὶ ἕξεις ηεβδ. 1222 381. 
Ηι8. 116626, ξενική ἼΜβ11. 1211512. δεσπότῃ πρὸς φιλοδίκαιος Ηαϑ. 1099511. 
δϑλον πῶς ἐστὶ φιλία Ηθ18.1161}5. Παρ. 12656}18. --- πη φιλοδικεῖν Ρα12. 1873 586. 
“υο!θθὲ 6 ὑγῖδυϑ διρἰ οἰ δ Βϑμοτὶδυβ ἀἰβογίπιθα, ἰαιθτοοαϊῦ, φιλόδικος Ρβ23. 1400 519. ρ51. 1444 3480. 
αὐ φιλία δυῦ 80 ἐν ἰσότητι (ατ᾽ ἰσότητα, κατ᾽ ἴσα, κατὰ φιλοδοξ εἴν ὼ φιλοτιμεῖσθαι ἐπί τινι Ῥβ10. 1387 085. 

τὸ ἰσον) δυὶ ἐν ὑπεροχὴ (ἐν ἀνισότητι, καθ᾽ ὑπεροχήν) Ηθ8. τὸ φιλόδοξοι περί τι Ρβιο. 1881 088. 
18.1161520. ηεη8. 4. 10.1242}8, 21. Ὑμβι11. 121088-24, φιλόζωοι οἱ πρεσβύτεροι Ρβ18. 1389 "82. μεγαλόψυχος 
1211 54-17. --- ἡ ταὐτὸν ἢ ἐγγύς τι ἡ δικαιοσύνη. ἢ ἡ φιλία ὅθ᾽ ὁ τὸ ζὴν περὶ πολλῷ ποιώμενος ὅθ᾽ ὃ φιλόζωος αρδ. 
ἡεη1. 1284}31. φιλίας τοσαῦτα εἰδὴ ὅσα δικαίν αὶ πολιτείας 1250 089. 
ΗΘθ11-18. 16.1168 16. ηεηϑ. ημβ111. 1211.46- 1. πα φιλόθεοι ῬβΙ171. 1391 }2. 
ἀε διρϊοἰ οἷα ἀπορίαι αμαοάδπι θχροπυπίαγ. φιλία πρὸς αὐτὸν τ φιλοϑέωρος Ηαϑ9. 1099510. 
πότερόν ἐστιν ἢ ἐκ ἔστιν Ηιά. ἼΜβ11. 1210 }82-1211 56, φιλόθηροι οἱ ζωνοί" τῶν κυνὼν οἱ ἱ φιλοθηρότατοι φ6.810}4,8. 
18-"8. Πβ 8. 1208 Ὁ], περὶ αὐταρκείας ὼ φιλίας, πῶς φιλοίκειοι (οἱ ΒΚ᾽, φίλοι οοἂ Α), οοηὶ φιλόφιλοι, φιλέταιροι 
ἔχυσι πρὸς τὰς ἀλλήλων δυνάμεις Ηιϑ. ηεη12. ημβ18. Ρβι2. 1889 587. 
φιλία πότερον πρὸς πολλὲς ἅμα εἶναι ὄύναται ηεηϑ. 1288 φιλοικοδόμοι Ηκὅ. 1178 384. 

49. 12. 124519. Ηθ71. 1158 “10 (Υ φιλία. ὑδαρής Πβ 4. ἢ φίλοικος, ἀκολυθεὶ τὴ ἀρετὴ τὸ φίλοικον εἶν εἶναι αρϑ. 1251 "85. 
1262 15). τῶν ἐν ἐξυσίαις αἱ φιλίαι ποῖαι Ηθ1. 1158 φίλοινος Ρα11. 1871 318. τίνες φίλοινοι πκζΆ. 948 318. Ὑ7. 
421-86. πῶς γίγνεται ἐγκλήματα μέμψεις ἐ ἐν τὴ φιλίᾳ 812.58. 28. 8715 "8. 
Η915. 16. ἡμβ11. 1210.524-"δ. περὶ τῷ διαλύεσθαι τὰς φιλόκαλος Ηαϑ. 1099 518. δ10. 1125 012. ἦθος εὐγενὲς 
φιλίας ἢ [ μή ἩΗ.8. --- φιλία, ὨΪΪ ἢ Δ} 1Ἰοαΐα8 τοὶ βιυάϊατη. φιλόκαλον Ηκιο. 1119 89, τὴ ἐλευθεριότητι, τὴ ἀρετὴ ἀκο- 

διὰ τὴν φιλίαν τύτων (18 τῶν ἀρχῶν) ταὐτὸ ποιεῖν ἐοίκασι 3 λυθεῖ τὸ φιλόκαλον εἶναι αρϑ δ. 1280 υ84, 8. 1251 588. --- 
τοῖς τὰς θέσεις διαφυλάττυσιν, Ογῖ. 806 412. --- φιλία εἰ ζῷα φϑονερὰ ὼ φιλόκαλα, οἷον ταως Ζιαὶ. 488 524. 
νεῖκος Ἐπηρθάοοὶ! αἴτια συγκρίσεως ὸ ὀιακρίσεως Φθ1. 250 φιλοκίνδυνος Πὸ8. 1124 07. 

028. Γβθ. 888 12, 21, 82. ΜΑΤ. 988 3538. Ζμα!ϊ. 640)8. Φιλοκλῆς. ἐπὶ ἄρχοντος Φιλοκλέους ὀλυμπιαίδι ὀγδοηκοστῇ 
ἐπὶ τὴς φιλίας Γβα. 8847. ἡ φιλία (Ἐπιρϑάοο!) αἰτία ἔτει δευτέρῳ 515. 1512 025. 
τῶν ἀγαθὼν ΜΑ 4. 988.38. λ10. 1015 "2. --- σεμνῆς φι- 80 φιλοκόλακες οἱ πολλοί Ηθ9. 1159514. Ρα11. 1371 528. 
λίης ἱδρύσατο βωμόν 6628. 1688.518. Μῦσαι, Διὸς ξενίν Φιλοκράτης Ρβϑ8. 1880 "8. 
σέβας αὔξυσαι φιλίας, τε γέρας βεβαίων ἢ 625. 1588 "26. Φιλοκτήτης παρὰ τοῖς Ξυβαρίταις τιμᾶται θ107. 840 “16. 

φιλικός. οἱ πρεσβῦται ὁ φιλικοί Ηθ6. 1151 "14. --- πότερον τὸν Νικήρατον ἔστι φάναι Φιλοκτήτην εἶναι δεδηγμένον ὑπὸ 
ἔστι τι μέτρον φιλικὃ πλήθυς Ἠ(10. 1170 580. φιλικὴ ἡδονή Πράτυος ΡΎΙ1. 1418 51. ἐπίγραμμα ἐπὶ Φιλοκτήτυ ἔ 598. 
ηεη2. 1281 08, δικαιοσύνη φιλική, τιῶν δικαίων τὸ μάλιστα 8 1576 528. -- Φιλοκτήτης, Διδαταθηΐατῃ ὑγβαροθαϊδθ Ρϑῦ- 
φιλικὸν εἶναι δοκεῖ Ἴεη10. 1248 584. 1. 1284521. Ηθ1. ἴαπι ἐκ τῆς μικρᾶς ᾿Ιλιαϑος ποῶ8. 1459 "δ. Φιλοκτήτης 
1158δ.28. --- ἡ κοινωνία, ἡ ὁμόνοια φιλικὸν Πὸ11. 129 Αἰσχύλε, ἰμᾷθ νϑυβαβ δδγίαῦ πὸ 32. 1458 Ρ22 (ΑΘβοὴ ἔν 
8524. Ηιθ. 1161 829, 25. οα4. 1844 318. --- ποιεῖν τὰ φι- 249). Φιλοκτήτης ἸΣοφοκλέυνς Ἠηϑ. 1146 820. 10. 1151 
λικὰ πρὸς ἀλλήλυς Ηθ4. 1156080. ἡ 2. 1287 519. οὗ 518, Εὐριπίὸδν, ἴῃ 8 νϑῦϑιι8 αἰϊδγυαμίας πο22. 1458 Ρ20 (Εα 
ΗΒ14. 1162.516. ι4. 116681. φιλικὰ ἡὰὶ ποιητικὰ φιλίας 45 ἔτ 190). ρ19. 1488011 (Ευγ ν 194), Θεοδέκτυ Ηη8.1150 
ΗΘθ1. 1158 34,10. --- φιλικωτατον τὸ συζὴν ΗΙ10. 1111 9 (Νοκ ἤν ἴτρ ρΡ 624). 
42. --- φιλικῶς ἔχειν. διακεῖσθαι πρός τινα Πβ8. 1268 φιλόκυβοι φ8. 808 581. 
434. Ἠι4. 1166 θ26, ἐνεργεῖν Ηθ6. 1157510, ὁμιλεῖν ηξη10. Φιλόλαος ὃ Κορίνθιος, νομοθέτης Θηβαίων ΠΗβ12. 1274.381, 

1248 39. ἡ κτῆσις τὴ χρήσει φιλικῶς γινομένη κοινή Πη10. 41."2, --- Φιλόλαος Ῥγιβδροσθὰβ ἔφη εἶναί τινας λόγυς 
1880.31. 46 κρείττυς ἡμῶν ηεβ8. 1225 8388. 

Φιλῖνόν τινα μήτε ποτῷ χρήσασθαι μήτε ἐδέσματι ἄλλῳ ἢ ἢ φιλολογία. ὅσα περὶ φιλολογίαν πιη9168 "1 - 911 586. 
μόνῳ γάλακτι 590. 1614210. φιλόλογος. οἱ Λακεδαιμόνιοι ἥκιστα φιλόλογοι ὄντες Ῥβ28. 

φίλιος διὰ τί ὀνομάζεται ὁ ὁ θεός κτ. 401.222. σᾶς (Αρετᾶς) 189814. 
ἕνεκεν φιλίν μορφᾶς Γ02ὅ. 1588 Ρ20. φιλολοίδορος πΎΣ1. 810 "8. φιλολοιδόρη σημεῖα φ8. 808 

Φίλιπποι, υτ2ϑ Μαοοαοιίδο θ42. 838 528. [248. 1623}21.60 482. 6. 811 327. γυνὴ φιλολοίδορον μᾶλλον Ζιι!1. 608 510. 
δ κάσσος Ηαϑ9. 1099 49. φιλόλυτρος ὅλως ὁ ἵππος Ζιθ24. 605 812. 
Φίλιππος ἐπιβουλευθεὶς ὑπὸ Παυσανίν Πεῖο. 1811 2. τὸς φιλομάθεια, ἡδονὴ Ψυχική Ηγ18. 1117}29. 

Θηβαίως διεῖναι Φίλιππον εἰς τὴν ᾿Αττικήν Ρβ28. 18917081. φιλο μαθής. ὁ φιλομαθὴς περὶ τὰ θεωρήματα ἐνεργεὶ Ηκῦ. 
--- Φίλιππος, οταῖίο ᾿βοογαιίβ Ργιῖῆ. 1418}27. --- Φίλιπ- 1115514. 
πος ὁ κωμῳδοδιδάσκαλος ψαϑ. 406517. δδ Φιλομήλα. αἰσχρέν γε ὦ Φιλομήλα (Γοργίυ τὸ εἰς τὴν χελι- 

φιλογέλοιος, οοπὶ εὐτράπελος Ρβι18. 1390.328. ἀκολασίας δόνα) Ῥγϑ8. 140617. 
ἐστὶ τὸ φιλογέλοιον εἶναι αρθ. 1251 519. φιλόμυσοι Ηκό. 1115 384. 

φιλόγελως, φιλογέλωτες Ρβιϑ8. 1890.824. 12. 1389 Ρ10. φιλόμυθος. ὁ φιλόμυϑθος φιλόσοφός πώς ἐστιν ΜΑ 3. 982 
φιλογέωργος γέγονεν ᾿Αγκαῖος ἢ 580. 1566 815. ᾿Β18 ΒΖ. --- φιλόμυθος, ΒΥπ διηγητικός, ἀδολέσχης δῖ ΗΎ1.8. 
φιλόγλυκος η:βι10. 1227 "10 (ΒΚ ο οοἀά, φιλόγλυκυς 8 ὲὲ 1117 84. ὅσῳ μονωτὴς εἰμί, φιλομυθότερος γέγονα ἢ 618. 

Ἐν ΖΒ μβο 6 οἱ 5010). 1582 012, 14. 

1}}2 



820 φιλονεικεῖν 

φιλονεικεῖν τινί ρ19. 1438510. [6ὅ. 1488 Ρ28. ἐφιλονείκη- 
σαν αὐτὸς οἱ ἐχθροί Πεθ. 130651. 

φιλονεικία. διὰ φιλονεικίαν δημαγωγεῖν Πεθ. 1805 Ρ28, φι- 
λονεικίαι ὦ στάσεις Πε8. 1808.581. φιλονεικία ἴῃ ἀΐβρα- 
ἰδηᾶο τι15. 174 520. ὁδιοὶ φιλονεικίαν ἀντιλέγειν 10. 1415 
δι], 

φιλόνεικοι, δοηϊ δυσέριδες Ῥβ 4. 1881 582. ἴῃ ἀϊδραίαπαο 
πιη2. 9162]. 

φιλόνικος Ραθ. 18681. 10. 186821. 11. 1870 088. β12. 
1889 812. σοηὶ μεγαλόψυχος. φῦ. 809 "85. 

φιλόξενος. τὴ ἐλευθεριότητι, τὴ ἀρετὴ ἀκολυθεῖ τὸ φιλόξενον 
εἶναι αρδ. 1250 084. 8. 1281 86. 

Φιλόξενος Ῥοοϑίδ αἰ ΕΒ γραπιδογαπι Πότ. 1842 ἐδ. ποϑ. 1448 
415. --- ἀνεγνωκότες ἐὸὲν πλὴν εἰ τὸ Φιλοξένυ δεῖπνον ὑδ᾽ 
ὅλον Γ Τ2. 1488 25. Βρὶκ ροϑὺ ἰγγ ρ 1287. --- Φιλόξενος 16 
ὁ ᾿Ερυξιδος εγΎ2. 1281 517. πκη. 950 38. τεϑρίοἱ υἱάοίατ 
Ηγ18.1118.383, οὔ]. --- Φιλόξενος Μακεὸθιὺν Καρίας 
σατραπεύων οβ1851 086. 

διλισδιγ μων σφέδρα πρὸς τὰ συνήθη ὁ λέων Ζιι44. 629 
Β11, 

10 

30 
φιλοπάτωρ (οὔ Σξατυρος) Ηη6.11481. --- φιλοπάτορες 

θ1682. 8466. 
φιλόπικρος ἠεβ10. 1227}11. 
φιλόπολις Ἀ31. 1442 510. 
φιλοπονεῖν, ἀἴδι εὐφυεῖς εἶναι ΤΎΞ. 118 322. ἐκ τὸ μὴ φι- 35 

λοπονεῖν ἐπ᾿ ἀρρωστίαν ἐμπίπτειν ρ4.1426510. --- φιλο- 

πονεῖσθαι περὶ μεταφοριῦ ὃν Ργ2. 1405 86. 
φιλόπονια ἀκολυθεῖ τῇ ἀνδρείᾳ αρ4. 1250}"6. οἱ Λάκωνες 

προσήδρευον ταῖς φιλοπονίαις Πθ4. 18388}25. τίνες κύνες 
διαφέρυσιν ἀνδρείᾳ ὺ φιλοπονία, Ζι1. 608 382. ---- τὴν ἐν 80 
τὴ φιλοσοφίᾳ φιλοπονίαν ἀγαπᾶν ρ86. 1441 588. 

φιλοπόνηρος Ηι8. 1165 515. 
φιλόπονος ὼ δίκαιος οβ1845}9. ορρ ἀπολαυστικός ηεβ 5. 

1222 388. 

φιλοποσία πγΊ. 812 36. 
φιλοπότης τις ἐν Ἰξυρακύσαις Ζιζ2. 5689 Ρ2. φιλοπόται πκζά. 

948.19. 

φιλόποτος. πολλοὶ τῶν φιλοπότων πΎ28. 814 281. 
φιλοπραγμοσύνη, 5γῃ πολυπραγμοσύνη. τβά.111510. 
φίλος (ἔ φιλία). οοπιΐδ, μέσος ἔχθρας ἢ κολακείας. ὁ ὡς 40 

δεὶ ὑὸυὺς ὧν Ηβ1. 1108.527. ἡεγ1. 1288.0}84. ημα82.1198 

324, 21. --- ξορπαῖιβ πο14. 1488 ν15, (520, 81. --- δὰ]- 
ου8,) τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν μέγιστον, τῶν ἡδέων Ηιϑ. 1169 

Β10. ΡαΙ]. 1371517. ςοηΐ χρήματα, εὐτυχήματα 8] Πεβ. 

1808 18. δ11. 1295 14. ἀοῇ Ηιά4. 1066 582-10. ηεη 2. 
12806514. 6. 1240 428-80. Ῥαδ. 1861 086. β4. 188181. 

φίλων ἀρετὴ τὸ φιλεῖν ἔοικεν Ηθ10. 1159 "84. 5γη ὀρεκτός 
ἡεηθ. 1340 020. ἀἶδὲ εὔνις ΗΘΤ. 1108 57. ηεη7.1241811- 
18. ἀϊδῦ κόλαξ Ηκῶ. 1118 "82. --- φίλος πότερον ὁ ὅμοιος 
τῷ ὁμοίῳ εἴπι οὗ φιλία Ρ.818}26. ὅ γε φίλος ἴσος ὼ 
ὅμοιος ΠΎ1 6. 1281.}88. --- φίλοι καθ᾽ ἕξιν, κατ᾽ ἐνέργειαν 
Ηθ6. 1151 δ 864. φίλοι δι᾽ αὐτὸς μόνοι οἱ ἀγαθοί Ηθ 5. 
1151.518. φίλοι κατ᾽ ἀρετήν ἩΕη11. ὃ πρῶτος φίλος, ΟΡΡ 

φίλον καθύλυ μᾶλλον (ἰ 6 ᾿ἰδιϊογο 56η80) γεη3. 1288 028. 
ὅ. 1239 06. ἄνευ χρόνη βύλονται φίλοι, ἀλλ᾽ ἐκ εἰσίν ἡεξη2. 
1281}11. φίλοι ἁπλις, δι᾿ αὐτός, ορρ κατὸὼ συμβεβη- 
κός, τῷ ὡμοιῶσθαι τύτοις Ηθ6. 1151 08 864. δὲ ἡδονὴν ὼ 
διὰ τὸ χρήσιμον ἡ φαύλες ἐνδέχεται φίλυς εἶναι ἀλλήλοις 
ΗΘθ5. 1151517. ἡεη2. 1286 11. φίλοι Ἰθικοί, χρήσιμοι; πο- 
λιτικοί αἱ ἡεη10. 1248 "2, 45ηᾳ. - φίλοι ἐν ἰσότητι, καθ᾽ 60 
ὑπεροχήν Ηθ1. 1162 385. φιλίαι ἀμφότεραι, αἴ τε κατ᾽ 

0 

φιλοσοφία 

ἰσότητα ἢ αἱ καθ᾽ ὑπεροχήν, φίλοι δ᾽ οἱ κατὰ τὴν ἰσότητα 
ηξη4. 1289 "4, 30. - ἀπορίαι ἀ6 διαϊοῖβ. περὶ τῷ αὐτὸν αὐτῷ 

φίλον εἶναι ἢ μή ηεηθ (ὗ φιλία Ρ 819 "15). πότερον ὁ σπυ- 
δαῖος τῷ φαύλῳ φίλος, ὃ φαῦλος τῷ φαύλῳ ἡμβ11. 1208 
023-26, 120954-}11. πότερόν ἐστιν ἔργον φίλον γενέσθαι 
ῇ ῥᾷδιον γενέσθαι ἼΜΒ11. 1208 820- 22. ἄρα ὡς πλείστυς 
φίλυς ποιητέον ἨΜ0. ἡμβ16. φ ἴλον εἶναι πολλοῖς κατὰ τὴν 
τελείαν φιλίαν ἐκ ἐνδέχεται, ὦ τὸ χρήσιμον δὲ καὶ αὶ τὸ ἡδὺ 
πολλοῖς ἀρέσκειν ἐνδέχεται ἨΘΊ1. 1158 5 δ1 0844. πολιτικιὺς 
φίλον εἶναι, πολλοῖς Ηι10. 11ΤῚ 417. πῶς δεῖ φίλῳ χρῆσθαι 
ἡμβιτ. πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἢ ἥ ἐν ἀτυ- 
χίαις ΗΙ11. 9. 1169}14. -- ρῥγονοσθίδ, ὃ φίλος ἕ ἕτερος αὐ- 

τός, ἄλλος αὐτός Ηι4. 1166.331. 9.1170 7. ηεη12. 1245 
480, 835. κοινὰ τὰ φίλων Ηθ11. 1159 "81. ι8. 1168}8, 
Πβ5. 1268 280. ηεη 2. 1287 088, 1288516. οἔ παροιμία 
Ρὅτο "89, 84. ἐθεὶς φίλος ᾧ πολλοὶ φίλοι ηεη 12. 1345 
Β20. -- ὅκ ἔστιν ἐκεῖ ἵνὴν γε τὴν φιλίαν φίλος Ἡμβι1. 1209 
486. τις φιλτάτυς φίλυς͵ Πη1. 1828 282. --- ἐκ ἐξεῖναι 
ἀποδημεῖν Λακεδαιμονίοις ὅπως μὴ ἐθίζωνται ἄλλων νόμων 
εἶναι φίλοι ἔδ00. 1689 519, 

φιλοσκώπτην εἶναι ἀκολασίας ἐστίν αρθ. 1251 819. 
φιλοσοφεῖν. φιλοσοφεῖν λέγεται ὶ τὸ ζητεῖν αὐτὸ τῦτο εἴτε 
χρὴ φιλοσοφεῖν εἴτε ὼ ΓΝ ὡς εἰπὲν αὐτὸς ἐν τῷ Προτρε- 
πτικῷ, ἀλλὰ ἢ τὸ τὴν φιλόσοφον θεωρίαν μετιέναι [ 50. 
1488 080. Βογπδγβ Ὀῖ4] Ρ 118. --- 1. φιλοσοφεῖν Ἰδίϊογ 
β6ηδὰ, οουΐ βγη ζητεῖν, σκοπεῖσθαι, εἰς ἐπίσκεψιν ἐλθεῖν 
ΠῚ11. 1881.81θ. μτὶ. 4608 57. ΜΑϑ8. 988 "2. πρὸς ὀλιγο- 

σιτίαν πολλὰ πεφιλοσόφηκεν ὁ γομοθέτης Πβι1ο0. 1212 322. 
φιλοσοφεῖν περὶ πολιτείας, περὶ τῆς ἀληθείας ἸΠη10. 1829 
241, ΜΑ 3. 988 θῷ, ΟὙΙ. 29812. φιλοσοφεῖν περὶ τὴν 
παιδείαν ταύτην Πθῦ. 1840 06. φιλοσοφεῖν περὶ ἑκάστην 

μέθοδον Πγ8. 1219 "18. φιλοσοφεὶν τὴν πολιτικήν Βη13. 
1152]. --- 2. φιλοσοφεῖν δηξυβιίοτθ βθηδα, ἱ 4 Ρῥβηϊοθο- 
ΡΒδυὶ. πότερον χρὴ φιλοσοφεῖν ἣ μή ἴδ0. 1484 68, 18. 
φιλοσοφεῖν μὲν τῷ βασιλεῖ ἐχ ὅπως ἀναγκαῖον ἀλλὰ ὺ 
ἐμποδων, τὸ δὲ φιλοσοφῦσιν ἀληθινῶς ἐντυγχάνειν εὐπείη 
19. 1489 "16. Π ταύτη ὡμαρτάνυσιν εἰ περὶ αὐτῶν σκο- 
πέμενοι ὡς ὁ φιλοσοφῶντες (ῇ περὶ ὧν τῷ φιλοσέφυ ἐπι- 
σκέψασθαι τἀληθές ) ΜΎ2. 1004 "9, πῶς ὑκ ἄξιον άθυ ἥσει 
τὸς φιλοσοφεῖν ἐπιχειρόντας ΜΎδ. 1009 587. μαλιστ᾽ ἀνὲ 
τοιῦτος ἴδιος τρόπος εἴη τῷ πεφιλοσοφηκότος, Ξγπ ἴδιον ὑ ὑπο- 
λαμβάνομεν φιλοσοφίας Φ2. 801.29, 10. ἐπὶ τὸν λόγον 
καταφεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν Ηβ8. 1105 "18,19. αὐτοὶ 
πολιτεύονται ἢ φιλοσοφῦσιν Πα7. 1255 087. διὰ τὸ θαυ- 
μάζειν οἱ ἄνθρωποι ἤρξαντο φιλοσοφεῖν ΜᾺ 2. 982 "18. οἱ 
πρότερον φιλοτο ἥσαντες ΟὙἹ. 2398 }12. ΜΑΒ. 983 "2. οἱ 

πρῶτοι φιλοσοφήσαντες ΜΑ2. 982}11 ΒΖ (οἵ ἡ πρώτη φι- 
λεσοφία 10. 998."16). 8. 988 }0 (ο οἱ πρῶτοι θερλογή- 
σαντες 029). οἱ ἀρχαῖοι ἢ πρῶτοι φιλοσοφήσαντες͵ περὶ 
ὑσεως μαι. 640 "δ. ἐπὶ ΣΣωχράτυς πρὸς τὴν χρήσιμον 

ἀρετὴν ἢ τὴν πολιτικὴν ἀπέκλιναν οἱ φιλοσοφῦντες Ζμαϊ. 
θ42 380. 

φιλοσόφημα. τὸ ἀπορεῖν εἰκότωις ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶσα 
ΟβΙι8. 2943419. ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι Οαϑ. 279 
480, οἵ ̓ Αριστοτέλης Ρ105481. -- φιλοσέφημα συλ):- 
γισμὸς ἀποϑεικτικός, ἀἶδὲ ἐπιχείρημα, σόφισμα, ἀπόρημα 
1θ11. 163516. 

φιλοσο φία. 1 (οὔ φιλοσοῷ εἶν 1). ἰηναϑεϊραίίο. ἔχει τῦτ' 
ἀπορίαν ἣ φιλοσοφίαν πολιτικήν ΠΎΙ 2. 1282 "18. ἔχει γὰς 
φιλοτοφίαν ἡ σκέψις Φαξ. 185 320 (ε ἔχει ἐπίστασιν ΜνΣ. 
1089 324). ὅσα ἔχει φιλοσοφίαν μόνον θεωρητικήν ἡεκ1. 



φιλόσοφος 

1314 518 ΕΥΙ δΟΒ6. ἡ τῶν λόγων φιλοσοφία ρ1. 1421 316 
(Ιϑοογϑεῖβ ἀϊσοπαϊ ταύϊοπθιη ποίδὺ ϑρρ] δὰ ἢ ]). ---- βείβθῃ- 
6, οορηίεῖο. ἑκάστης τέχνης ἢ φιλοσοφίας Μλ8. 1074}11 
(0 1018 "6 δχ Ἰϑοίϊίοπθ ΒΚὶ). φιλοσοφίας διψὴν ΟβΙ.12. 
4291 27. (λόγοι) χρήσιμοι πρὸς φιλοσοφίαν τι16. 1758 58. 
--- νἱγίαβ ἱπιθ! ] οί} 18, ἀΐδὲ ἀνδρεία 4], ἀνδρίας ὦ καρτε- 
ρίας δεῖ πρὸς τὴν ἀσχολίαν, φιλιοσοφίας δὲ πρὲς τὴν σχολήν 
Πη1δ. 1884 5328. --- 2 (οὔ φιλοσοφεῖν 2). ΡἈ]οΒορμΐα Πα11. 
1259.510. βὅ. 1268 "40. Ρβ2. 1819.384, 20. 1894 36. 

οαθ. 1345 311. ρ86. 1441 386. ΧΙ. 391 32. φ2. 807 810 8]. )0 

ἡ φιλοσοφία ἐπιστήμη τῆς ἀλγθείας Μα!1. 998 Ρ20, ἀϊδῖ 
διαλεκτική, σοφιστική ΜΎ2. 1004 26. πρὸς μὲν φιλοσοφίαν 
κατ᾽ ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν πραγματευτέον, διαλεκτικῶς δὲ 
πρὸς ὀόξαν τα 4. 106 580. γέγονε τὰ μαθήματα τοῖς νῦν 
ἡ φιλοσοφία ΜΑΘ. 992.538 ΒΖ. ἐκ τῆς οἰκειοτάτης φιλο- 16 
σοφίᾳ τῶ νμαθηματικῶν ἐπιστημῶν Μλ8. 1018}4 ΒΖ. ἡ φι- 
λοσοφία θαυμαστὰς ἡδονὰς ἔχει ΗκΊ. 1117325. ΠῚ. 1267 
412. --- ἡὶ ἐν φιλοσοφίᾳ διατριβή Πθ7. 1842 .381. οἱ κατὰ 
φιλοσοφίαν, οἱ ἐκ φιλοσοφίας, οἱ ἐν φιλοσοφίᾳ ᾧαϑ. 191 

ε΄ α« 
424, ΠΗ1. 1841}28, 33. ἐκ ἐάσω ὑμᾶς δὶς εἰς φιλοσο-- 30 
φίαν ἁμαρτεῖν [ 611. 1582 328,19. (ἡ διαλεκτικὴ χρήσιμος) 
πρὸς γυμνασίαν, πρὸς τὰς ἐντεύξεις, πρὸς τὰς κατὰ φιλο- 
σοφίαν ἐπιστήμας ταῦ. 101 321, 84. πρὸς γνῶσιν ἢ τὴν 
κατὰ φιλοσοφίαν φρόνησιν τθ14. 168 59. οἱ κατὰ φιλοσο- 
φίαν λόγοι ΠΎἃ1.2. 1382 Ρ19. ἐπέσκεπται ἢ ἐν τοῖς ἔξωτε- ἃς 
ρικοῖς λόγοις ᾧ ἐν τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν ἡεαϑ. 1211 928, 
«οἔ ᾿Αριστοτέλης Ρ 106 510. τῶν ὁύο τρόπων τῶν διωρισμέ- 
νων ἐν τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν Ζμα1. 642 56, οἴ ᾽Αριστο- 
τέλης Ρ 99.082. ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας λεγομένοις ψα2. 
404519, οὗ ᾿Αριστοτέλης Ρ 98 "69 εἱ Αἀάθηᾶδ δὰ ἢ]. 80 
εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας Φβ2. 194 386, οἵ ᾽Αρι- 
στοτέλης Ρ104 029. --- 8. δἀάϊ᾽ο 84 ποπιθπ φιλοσοφίας 
δὐἀϊοοῖῖνο δἰΐανθ ἀθίθγπιϊπβδίϊοηθ νϑὶ (4) ἀϊβεὶρ! πα ρὶ- 
Ἰοβορῖοδθ ἀϊβθϊηραπηπίαν, γα] (Ὁ) ἀϊνογβοσγύτη ρ ἢ] οβορβοσαπι 
Ρἰδοῖα. α. τοσαῦτα μέρη φιλοσοφίας ἐστὶν ὅσαιπερ αἱ 88 
ὑσίαι ΜΎ2. 1004 38. φιλοσοφία ἀΐβὲ θεωρητική, πρακτική, 
ποιητική" τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητοιαί, μαθηματική, 
φυσική, θεολογική ΜΕ1. 1025 Ῥ25, 1026 518 (οὔ Φβγ7. 198 
429 οἱ ἐπιστήμη 219 41). κῖ. 10641-14. ἡ περὶ τὼ 
θεῖα φιλοσοφία Ζμαδ. 645."4. πρώτη φιλοσοφία ῷαϑ. 191 40 
486. β2. 19414. Οα8. 277}10. ΜΕ]. 1026 516 ΒΖ. κά. 
1061 019, οὔ πρῶτος Ρ 658 328. (φιλοσοφία βἰτπιρ!!οἰδοτ 1 
πρώτη φιλοσοφία Μκ8. 1061 Ρὅ. 4. 1061 Ρ28.) φυσικὴ φι- 
λοσοφία " φυσικὴ ᾧ δευτέρα φιλοσοφία ΖμβΊ. 658 39. αἹ. 
θ41186. μκὶ. 464588. Μζ11. 10371510. ἄλλης ἂν εἴη 45 
φιλοσοφίας οἰκειότερον Ηαά4. 1096 081. καὶ τοιαύτη φιλοσοφία 
ΜΑΒ8. 988521. Φγά. 208 52. ἡ προκειμένη φιλοσοφία ΜκῚΊ. 
1056921. ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία Ηκ]10. 1181 
5χ. --- ὁ. ἡ τῶν Ἰταλικῶν φιλοσοφία, αἱ εἰρημέναι φιλο- 
σοφίαι ΜΑ6. 981581, 29. ἡ πρώτη φιλοσοφία (ἰ 6 ἡ φι- δὸ 
λοσοφία τῶν πρῶτον φιλοσοφησαντων) ΜΑ10. 998."16, οὗ 
φιλοσοφεῖν ρ 820"40. παλαιᾶς φιλοσοφίας ἐγκαταλείμ- 
ματα 2. 1414}8. 

φιλόσοφος δὲ δάϊθοῦνὶ οὖ βυδβίβμον! νἱ υϑυγραΐαγ. 1 (οἴ 
λοσοφία 1). νέος ὅτω φιλόσοφος ἐγένετο ρ38. 1441 538. δδ φ' Ὕ Ρ 

-- 2 (εἴ φιλοσοφία 2. 8). φιλοσοφεῖν λέγεται ᾧ τὸ τὴν 
φιλόσοφον θεωρίαν μετιέναι 580. 1488 088. κἡὶ δημισργήσασα 
φύσις ἀμηχάνυς ἡδονὰς παρέχει τοῖς δυναμένοις τὰς αἰτίας 
γνωρίζειν ὸ φύξει φιλοσόφοις Ζμαῦ. 645 510. φιλόσοφον 
τὸ διὰ τί περὶ ἑκάστην μέθοδον ἡεαθ. 1216 089. τῶν σιῶν 50 
ἂν δέοι τὰς ἀρχὰς ἢ τὰς αἰτίας ἔχειν τὸν φιλόσοφον 5ἰπι 
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ΜΎ2. 1008 "19, 1004 86, 84, Ῥ16. 8. 1005 Α21, Ῥ6, 11. 

Πα11. 126ὅ9."17. ποά. 1448}18 (θα ἡ τῷ φιλοσόφυ ἐπι- 
στήμη τῷ ὄντος ἦ ὃν καθόλυ ἢ ὶ κατὰ μέρος Μικ8. 1060 
581. 1061}10, υδὶ ὁ φιλόσοφος, οἵ 4.1061}19, Ἰάθπι βιρηϊ- 
βοαΐ δἴησυθ ὁ πρῶτος φιλόσοφος ψα1. 4038 "16). ὁ φιλό- 
σοφος περὶ αὐτὰ τὰ εἰδη τῶν πραγμάτων διατρίβει πλ9. 
9566}1. φιλοσοφώτερον ᾿ὼ σπυϑαιότερον ποίησις ἱστορίας 
ἐστίν ποϑ. 1451 "δ. εἰσί τινες πολιτεῖαι αἱ μὲν ἰδιωτῶν αἱ 
δὲ φιλοσόφων ᾧὶ πολιτικῶν ΠΤ. 1206 382. οἱ ἀρχαῖοι φι- 
λόσοφοι Οαδ. 211 "8 (ὁ οἱ πρῶτοι φιλοσοφήσαντες 8 ν φι- 
λοσοφεῖν Ρ 820 "46, φιλοσοφία Ρ 821.550). φιλόσοφος, ἀϊδὶ 
διαλεκτικός, σοφιστής τθὶ. 1658. ΜΎ2. 1004 18, 16. 
κϑ. 1061}10, ἀϊδὲ ῥήτωρ πιηδ. 9175. λ.9. 956 6, σοῃὶ 
τεχνίτης Ῥβ28. 1391 "24. βίος φιλόσοφος, βγῃ θεωρητικός, 
ἀϊδὲ πολιτικός, πρακτικός, ἀπολαυστικός Πη2. 1824 529, 82. 
Ηαϑ8. 1095}19. ηεαά. 1215586,}1. --- φιλοσόφως. οἱ 
φιλοσόφως λεγόμενοι λόγοι ἡεαθ. 1216 "86. οἱ φιλοσοφω- 
τέρως τὴν τέχνην μετιόντες αἰ]. 486 320. 

ῬΒΙΟΒΟΡΒὰ8 ἰπαοοτγῦιβ, Αὐἱβίοίθ 8 ἰῃ αυβοβι!οηῖθὰβ οἱ 
ῬἈΠΟΒΟΡ ΙοἷΒ δῦ παίγ 18 θα ΘΠ 0148 δ] ουὰπ ΡἈΠ]ΟΒορΒο- 
Ταμι γ6] τηραϊδσοταμι δδαὰ τᾶγο ἴα τϑϑρίοιῦ αὖ ποιλΐπα 
δασίοταμαι. Οπιϊἐἰαῦ. ταυ]ῖα Βυΐὰ8Β ρΘπΘΓβ δῦ 1ρϑ818 ῬἈ1]ο- 
ΟΡρΒογαμῃ ποιηπἰθα8, νοὶ ΕἸωρθάοο δ Ῥαστηθηϊϊβ ΡΪα- 
τουΐβ, δἰῦα]!, δα άὶία ποίδ (ὺ8 τϑρὶοὶ, ποὴ ποπιΐηατὶ ΡΒ 11ο- 
ΒΟΡΒατα δἰ ρηϊβοθίαγ. βαρθγϑυαηΐ ἰβιθθη δ]αυοῦ Ἰἰοοὶ 4008 
γ6] ἰωνιθ8 Βαρστα οπιίβογαα το] αυΐα ἀπθἰύδὈαπι ουἱ ρο- 
εἰβδίπαατη ϑυοίοῦὶ δαυα βϑηϊθηϊία δϑδίρῃδηὰθα υἱάἀθυθίαγ. 
48. ἴῃ ΓΘ δηιοἰββίπηθ δάϊαϊξαβ βηρηϊαγὶ Φδοοδὶ ΒΟΓΠΔΥΒ 
ἀοοίτϊμα ἴδ βυδίαπρατα 086 ῬγορΘὈΠ] δον νἱἀθδηύωυν ἀθῇ- 
ὨΪΓῚ ΡΟΒΒ6. 

τὴν ὑποκειμένην ὕλην οἱ μέν φασιν εἶναι μίαν, οἷον ἀέρα 
τιθέντες ἡ πῦρ ἥ τι μεταξὺ τύτων, σῶμά τε ὃν ὁ χω- 
ριστόν, οἱ δὲ πλείω τὸν ἀριθμὸν ἑνός, οἱ μὲν πῦρ ὦ γὴν, 
οἱ δὲ ταῦτά τε ἡ ἀέρα τρίτον, οἱ δὲ ᾧὶ ὕδωρ τύτων τέ- 
ταρτὸν ὥσπερ ᾿Εμπεδοκλῆς ΓΙ. 829 51. ὑτίαπι οἰοιπθηΐο- 
ταχῃ ϑυοίογθῃ ῬΆΙ]ΟΡ δὰ ΒΕ] Ιοπϑχ ῬἈΠ]οβορμυμι ποιαϊηδῦ, 
αυοὰ φοπβτπιδίαγ 601} βοοῦ 15, 266. Ηδγροογδαὶ 8 ν Ἴων, 
Π6Ο γοίαυθαϊῦ δυρυχηθηΐο ἃ ΖΘΊ]ΟΓΟ δἰϊδῖο (( 680} 1 509), 
βἰαυϊάθιῃ ἴῃ τθοθηβθηΐβ βαηύθηι8β πο ὑθπιρογὶβ ογάΐπθπι, 
86ἀ βϑγῖθπὶ Πυμηθυὶ θἰθιηθηζοτα) ΑΥ βϑαυϊαγ. δα χτηονϑῦ 
8866 αι τα ομθπμ, αυοὰ ρϑ]]ο ἰπῖτα Γβ8. 880516 (εἴ 
Ῥυῖὶ δά ἢ 1) οἰυβάδιι, υὐ νἱἀδίαν, ἔθυπαυὶ δἰθαχθπίογαπι ἢϊι- ᾿ 
πιετὶ Πλαάτιυν ἐν ταῖς διαιρέσεσιν δαοῖον ποπιϊπαίατ. ---- αΐβ 
6Χχ Δη χα ϊβδίπιΐβ ΡἈΠ]ΟΒΟρἷ8 ροβαθγὶς ρῥτἰποὶρίαπι ὕδατος 
μὲν λεπτότερον, ἀέρος δὲ πυκνότερον, νοὶ ἀέρος λεπτότερον, 
πυρὸς δὲ πυκνότερον, οἴ ᾿Αναξίμανδρος Ρ 560."»383. --- ὡς 
τινες ὑπολαμβάνυσι διὰ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι τὸ ὅμοιον 
πρὸς τὸ ὅμοιον Ζγβ4. 14018. δ. 141 510, Θοτηπιαηΐβ Β860 
βϑηύθηϊια πιὰ ]Ὁ]8 ῬΒΙἸΟΒΟρ 8, Απαχὶτηδπάτο, ΑΠΑΧΑρΌΓδΘ 
(Ζοιογ 1 159,2), Επιροάοοϊ! (ν 828, 83884), Ποιμποοῦῖῖο 
(Ζθ ον 1 606,1), Ῥίδίοπὶ (ΤΊπι 81. Β). --- ἀλλ᾽ ὃχ ἡ 
ἁπλὴ ᾧ τελεία γένεσις συγκρίσει ἢ διακρίσει ὥρισται, ὥς 
τινές φασιν, τὴν δ᾽ ἐν τῷ συνεχεῖ μεταβολὴν ἀλλοίωσιν 
Γαῶ. 817518, αὐομλδίδβ στϑϑρὶοὶ ΘΟ] ραν 60}} Γα 2. 81 ὅ 
Ὁ6 Δημόκριτος ἢ Λεύκιππος ποιήσαντες τὰ σχήματα τὴν 
ἀλλοίωσιν τὴν γένεσιν ἐκ τύώτων ποιῶσι, διακρίσει μὲν ἢ 
συγκρίσει γένεσιν ἢ φθοράν, τάξει ὁὲ ᾧ θέσει ἀλλοίωσιν. ---. 
εἰ γὰρ διακρίνεσθαι δύναται κατὰ τὰς ἀφάς, ὥσπερ φασί 
τινες Γαϑ. 8271512, Τιϑυσίρρα8 δὲ Ρ]αίο, οὔ Γαϑ. 325}99 
ἐκ δὴ τύτων (πῶς) αἱ γενέσεις ἢὶ αἱ διακρίτεις Λευκίππῳ 
μὲν δυο τρόποι ἂν εἶεν, δι τε τῦ κενῷ ᾧ διὰ τῆς ἀφῆς, 
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Πλάτωνι δὲ κατὰ τὴν ,ἀφὴν μένον. -- ἀδύνατον γάρ ἐστι 
μιχθῆναί τε ἕτερον ἑτέρῳ, καθάπερ λέγυσί τινες Τα 10. τ 
485, Ζοηοπθαι 86 Μορατίοοβ βἰρεϊβοιτὶ τὰ δὰ 1} 
ΠΕΉΤΝΝ 0 }] 16. - τὸ κωλῦον κατὰ τὴν αὐτῷ ἑρμῷν τι 
κινεῖσθαι ἢ ἤ πράττειν ἔχειν λέγεται τῦτο αὐτό, υὑς οἱ ποιηταὶ 
τὸν Ατλαντα ποιῶσι τὸν ὠρανὸν ἔχειν ὡς ,συμπετόντ᾽ ἄν 
ἐπὶ τὴν γῆν, ὥσπερ ὼ τῶν φυσιολόγων τινές φασιν Μὸ 28. 
1028 21; ΑἸοχβαάγαπι ιοὰ βουῖθοι δὰ Ἀ1 ὕτω Ὰ τῶν 
φυσικῶν ὅσοι διὰ τὴν δίνην μένειν τὸν κόσμον λέγυσι ἡ μὴ 
συμπίπτειν, λέγοιεν ἂν αὐτὸν ὑπὸ τῆς δίνης ἔχεσθαι Ετωρο- 10 
ἄοοϊοπι Ἰμ 6 Πρ οτα δρρᾶγαῖ 60}} Οβ!. 284.520-26 διὰ τὴν 
δίνησιν . .. καθάπερ ᾿Εμπεδοκλὴς φησίν. Β᾽πιρ!οἴα8 46 οο610 
δὰ 1 (ϑ.μοὶ Ρὶ 4915, 14) ῥγϑϑίϑσ Ἐπιροάοο!οτα: δὔΐδηι 
Απαχαρόγατα οὖ Ῥεπποοτγί ται. ἁἰϊετῦ. - ἀεὶ , ἐνεργεῖ ἥλιος 
ἡ ἄστρα καὶ ὅλος ὑ ὄρανός, ὦ ὶ φοβερὸν μή ποτε στῆ, δι 
φοβῶνται οἱ περὶ φύσεως Μθ8. 1050 "24, ὡς ᾿Εμπεδοκλῆς 
τὸ οἱ περὶ αὐτὸν οἷονται ῬΒ Αἰοχ δὰ ἢ '; δα βᾶπ6 Ατὶβίο- 
[6168 ᾳυοά Βοτιδῖῦ ἔτι σωζεσθαι τοσῶτον χρόνον, καθάπερ 
᾿Εμπεδοκλῆς φησίν Οβι. 284 "26 γἱ ἀοτὶ Ρούαβι 1Πὰπὰ φό- 
βον μή ποτε στὴ 8 δι βοα880.. -- εἰσὶ δέ τινες οἵ φασι τὸν 20 
καλεήμενον ἀέρα κινώμενον ῥέοντα ἄνεμον εἶναι... ἢ τὸν 
ἄνεμον εἶναι κίνησιν ἀέρος μα18.849516; δηΐο ΗἸρροογαΐθιη 

(ἄνεμός ἐστιν ἠέρος ῥεῦμα Ηΐρροον π φυσῶν, 1402 [1ἡη- 
θη). οαΐαβ ταθηςοπθαι ἔδοιῦ ΟἸγπιρίοάοτυβ δὰ ἃ] ((ΔεἸεν 
Ι 1241). 1άθηλ Αμαχιτηδπᾶάοσ ἰδία, ᾿Αναξιμανδρος ἄνεμον 35 

εἶναι ῥύσιν ἀέρος ῬΙαὶ Ῥίας 8, 1. --- διὰ τῶτο καλῶς ὑπο- 

λαμβάνυσιν οἷς δοκεῖ μήτ᾽ ἄνευ σώματος μήτε σῶμώ τι 
ἡ ψυχή ψβ2. 414 519, βἰ ξιϊβοαία 68 6886. ρούθεί ΓΟΤΉΣΙΝ 
ϑοσάπι, 4ἱ δηΐηϑι ἁρμονίαν τινὸ τῷ σώματος 6386 8[8- 
ταρυϑηῦ (ΡΙαι Ῥμαθὰ 85 Ε), αυδηιαυδηη νἱχ ρχΟ 8116 δϑὺ 30 
808 8008 τοϑρί οἷ. 

διαφέρει δὲ ἴσως ὁ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριστον 
ὑπολαμβάνειν Ηα9. 1098 82, ποιίοηθπι βαπιπιὶ Ὀοπὶ (τῆς 
εὐδαιμονίας) ἃ Χοποογαῦθ Ῥγοροβίἑαπι τοϑρίοὶ 4] 58 60}1} 
Οἴοαι ϑύγοια [1 22. 4194 ἸΞενοκράτης τε ἢ Χαλκηδόνος τὴν 88 
εὐδαιμονίαν ἀποδίδωσι κτῆσιν τῆς οἰκείας ἀρετῆς ὼ τῆς 
ὑπηρετικὴς αὐτὴ δυνάμεως, οὗ ΖοΙον Π11. 681,1. ὑπῆν τιὺ 

δὲ περὶ τὰς ναυάρχυς ν΄ μῳ ὼ ἕτεροί τινες ᾿ἐπιτετιμήκασιν, 
ὀρθῶς ἐπιτιμῶντες" στάσεως γὰρ γίνεται αἴτιος Π9. 1271 
488, ΟΥἰεἶδθ ὑγγαπὶ Λακεδαιμονίων πολιτείαν γ6] 5ἰπι}}68 40 
᾿ϊθτοβ τοβρίοἱ ῬΙΓΟΒΔΌΙ]Ο 68. 

τὰς φωνὰς ἁπάσας συμβαίνει γίγνεσθαι ἢ τὸς ψόφυς 
νον καὶ τῷ τὸν ἀέρα σχημ ματίζεσθαι. καθάπερ οἴονταί τινες 
ακ 800 48, οὔ Δημόκριτος ὶ, τὸν ἀέρα φησὶν εἰς ὁμοιοσχή- 

μονα θρύπτεσθαι σώματα τὼ συγκαλινδεῖσθαι τοῖς ἐκ τῆς («5 
φωνῆς θραύσμασιν ΡΙαι. ΡΙδο 4, 19, τὴν φωνὴν εἶναι (θϑπιο- 
οὐ. βίδὑα) πυκνυμένα τῷ ἀέρος ΚΕ “μετὰ βίας εἰσιόντος 

ὙΒΘΟΡΑ ἀθ Βθη88 δὅ. - ἄλογον ὸὲ ὅλως τὸ ἐξιόντι τινὶ 
τὴν ὄψιν ὁρᾶν, ἢ ἀποτείνεσθαι μέχρι τῶν ἄστρων, ἢ μέχρι 
τινὸς ἐξιῶσαν συμφύεσθαι. καθάπερ λέγυσί τινες αιϑ. 438 50 

427, Ῥιαλοποαι βἰ σηιβοαν! ἰμο!]ἰσθαν 60}]} ὙμΘοραν 48 
βοῆβὰ ὅ Πλάτων ... ἐξιϑσαν “μέχρι τινὸς συμφύεσθαι τῇ 
ἀπορροῆ, οὔ ΡΙαὶ Τί 450 πρὸς ἀνόμοιον ἐξιὸν ἀλλοιῦταί τε 
αὐτὸ ᾿ὼ ἀποσβέννυται (τῆς νυκτός). ξυμφυὶς ὀκέτι τῷ 

πλησίον ἀέρι γιγνόμενον. ἅτε πῦρ ὑκ ἔχοντι. - ἀεὶ γὰρ δ 
πονεῖ τὸ ζῷον, ὥσπερ ἢ οἱ φυσικοὶ λόγοι μαρτυρῶσι, τὸ 
ὁρᾶν ἢ τὸ ἀκύέειν φάσκοντες εἶναι λυπηρον. ἀλλ᾽ ἤδη συνή- 
θεις ἐσμέν, ὡς φασίν Ηη15. 1154 Ρ7, ταϑρίοἰ τὰν Απαχαρο- 
ταβ, οὗ, καίτοι πολλα' «κις αἰσθανόμενοι λυπύμεθα κατ᾽ αὐτὴν 
τὴν αἴσθησιν. υὑς δ᾽ ̓ Αναξαγόρας φησὶν ἀεί: πᾶσαν γὰρ 60 
αἴσθησιν εἶναι μετὰ λύπης ὙΒΘΟρῊγ ἀ6 88π8ὰ 17. 29. 831-84 ; 

φιλοτιμεῖσθαι 

αὐδῆλ σἷτὰ οοηδιιθίιθο μαῦθογα αἀϊσαίας δὰ τηϊπαθηάιπι ἀο- 
Ἰογθκι, δρυὰ ῬΗΘΟΡἈγαβέσην ΠΝ Ἰαρσίπλαϑ δἰ β αἰ βοαύαπ), --- 
διὸ ἢ δοκεῖ τισὶν αἰσθάνεσθαι τὰ ζῷα διὰ τὸν ἐγκέφαλον 
ζ8. 409 323; ΑΠΑΧΑρΡΌΓΑΒ (ργίμηατη ογιμαγὶ ἰυάίοανὶ! ἰπ- 
Δη 015) ἐορόρ δία, ὑπ ΟΠΙΏ68 βαηῦ β6ῃ8ι18 θηβον ἀ ἀϊε 
πδῦ 6; δοΐθῃ Ρθγίϊμογθ νἱἀοίυν τῷ διικνεῖσθαι τὸν ψύήφον 
ἄχρι τὸ ἐγκεφαλε ὙΒΘΟΡᾺΓ ἀθ βθῆϑι 28. (ΑΙοιιδθοα 5ἰὰ- 
τα] ἁπάσας τὰς αἰσθήσεις συνηρτῆσθαί πως πρὸς τὸν 
ἐγκέφαλον ὙΒΘΟΡΩΓ ἀθ βθθβὰ 36. --- ϑοκεῖ δὲ τισιν ἡ τὸ 
πυρὸς φύσις ἁπλῶς αἰτία τῆς τροφῆς ὺ τῆς αὐξήσεως εἶναι 
ψΨβ4. 410 29, Ἠογδοϊϊταπι τοϑρί οἱ θοῃίοΐα 60}} δίπιρὶ δὰ 
ῬΒγΒ θα τὸ ζῳογόνον ὼ ὀημιυργικὲν ἢ πεπτικὸν ὼ διὰ 
πάντων χωρᾶν ὰ πάντων ἀλλοιωτικὸν τῆς θερμότητος θεα- 
σάμενοι ταύτην ἔσχον τὴν ὀοξαν. -- ἐπειδή φασί τινες (τὸ 
σπέρμα) ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι τῷ σωματος Ζγα1τ7. 1211]. 

18. 1728 028, 1724 "85, 125 521. πὸ 1. 8718 Ρά ; [ἴδ βἰαίυο- 
τυ Ηἱρροοτγδαῖοβ (6 δῦ 84 οἱ ἴοο 806. 1 848 Βιπάρῃ) 
ὃ γόνος πανταχόθεν ἔρχεται τῷ σώματος, δὲ 1) δπιοοτίευε, 
Δημόκριτος ἀφ᾽ ὅλων τιῶν σωμάτων ὦ τῶν κυριωτάτων 
μερῶν ὁ γόνος τῶν σαρκικῶν ἰνῶν ΡΙας ΡΙδο 5. 8. - σης 
μεῖον δ᾽ ὅτι β' τοιῶτο σπέρμα προΐεται; τὸ θῆλυ. οἷον τὸ 
ἄρρεν, ἀἐδὲ μιγνυμένων ἀμφοὶν γίνεται, ὥσπερ τινές φασιν 
Ζγα19. 121 07. 20. 1721 588; γχοβρὶοὶ νἱἀδίαν Ηἱρροοτγαίβα 
(ἀ6 τροτ 8 ΙΝ, ἰπὶδ, 1120 [ληάθη), τῇ ἀνθρυΐπυ ἐς τὴν 
γένεσιν ἀπὸ πάντων τῶν μέλεων τῷ ἀνδρὸς ὼ τῆς γυναικὸς 
ἐλθὸν τὸ σπέρμα. ΡΙαΐδτοθυβ ῬΙας ὅ, ὅ ᾧ ταὶς θηλείας 
προΐεσθαι σπέρμα Θχἰβυϊποα το τοβοτ ῬΥυΒαβόγατι Βεπιοοή- 
ἴα Ηἱρρομοτι. - τῶν ἀρχαίων τινὲς φυσιολόγων τί μετὰ 
τί γίγνεται τῶν (τῇ ἐμβρύυ) μορίων ἐπειραθησαν λέγειν 
ΖΎβΒ. 142516; ἀθ 68 τὸ αυϊὰ ἱπάϊοανογίηρ Επιραάοοϊοθ, 
Ηἰϊρρο, Ῥδιποοτίἑαθ, Απδχδρογαβ, Π᾿οσΘΏ 68 ἈΡοβοηίαἰοβ 
τοίογι Οβϑηβου ἃ ἀϊ6 μδῦ 6, οὗ ΡΙαῦ Ρίὰς ὅ, 11. - φασὶ 
γὰρ οἱ μὲν ἐν τοῖς σπέομασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν 
(τὴν τῇ ἄρρενος ὼ τὸ θήλεος) εὐθύς, οἷον ᾿Αναξαγόρας ἡ 
ἕτεροι τῶν φυσιολόγων Ζγδι. 168 081; Ῥατιμθπίθμι τηἰεὶ- 

Ἰϊεὶ ΡΓΟΌΒΒΙ1]6 οϑὺ 20}} ΡιΙυῦ Ῥίδο ὅ,1. -- οἱ ὀὲ τῷ πλεῖον 
ἢ ἔλαττον ἀπιέναι ἀπὸ τὸ ἄρρενος . θήλεος, ὼ διὰ τῶτο 
γίγνεσθαι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, ὑκ ἄν ἔχοιεν ἀποδεῖξαι 
κτλ Ζγὸ 3. 169 519, οἵ Δημόκριτος. τὰ μὲν κοιναὶ μέρη ἐξ 
ὁποτέρυ ἂν τύχη, τὰ ὁ ἰδιαάζοντα ὸ κατ᾽ ἐπικράτειαν ΡΙαι 
ΡΙδο ὅ, 7. -- διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὅμοια ὸ ἀνόμοια γίγνεται, τοῖς 
γονεῦσιν" ἔνιοι μὲν γάρ φασιν, ἀφ’ ὁποτέρε ἂν ἔλθη σπέρμα 
πλέον, τύτῳ  ίγνεσθαι μᾶλλον ἐοικός Ζγὸ 8. 169 39, εἶ 
Ἐμπεδοκλῆς ὁμοιότητα αίγνεσθαι κατ᾽ ἐπιιράτειαν τῶν 
σπερματικῶν όνων ῬΙαῦ ΡΙδο δ.11. - οἱ λέγοντες τρέ- 
εσθαι τὰ παιδία ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τῷ σαρκίδιον τι 

βδαλλειν ἐκ ὀρθῶς λέγωσιν Ζγβι. 146519, Ὀϊορθπεβ εἰ 
Ηΐρροη οχἰ ϑυϊτπαγαμῦ 6886 ἴῃ Ἰνὸ ργοπιΐπθῃβ χυϊάάπηι, χυοὰ 
ἰηΐδπβ οὔθ δἀργοβθηάδῦ οὗ εχ 60 δἰϊπιοπίαμῃ 18 ἰγαβδί 
αὖ, οπὰ ΘἀϊζαΒ οϑύ, ὁχ ταϑύσῖ8᾽ θοτῖθα8 Οθηβον ἀ ἀϊδ ἠδὲ δ. 

φιλόστοργος φῦ. 809 586. τὸ τῶν ἵππων γένος φύσει φι- 
λόστοργον Ζιά. 611512. --- φιλοστόργως ὁ γλανις μένει 
πρὸς τοῖς υἱοῖς Ζιι87. 621 529. 

φιλότεκνος Ῥα11. 1311}24. φιλοτεκνότε αι αἱ μητέρες Ηι. 

1168."26. ὁ δελφὶς ζῷον φιλύτεκνον Ζιζι2. 866038. 
φιλότης. ἡ ἰσότης ᾧὶ ὁμοιότης φιλότης Ηθ10. 1159 58. ἰσί- 

τῆς φιλότης Ηι8. 1168 }8. θ1. 1181080. ἡεη6. 1240}. 
9.124] 518. οὗ παροιμία Ρ 510 346. --- φιλότης (ξπιροὰ), 
ΟΡΡ νεῖκος ΦθΙ. 252 "26. Μβ4. 1000511. ἐπὶ τῆς φιλό- 
τητος Ογῶ. 800}80, 801 816. Ζγα18. 722 19, 26. 
ιλοτιμεῖσθαι περί τι ρ8. 1428 05. φιλοτι ὅνταὶ ς ἰπἴ μ Ρ Ρ μι 



φιλοτιμία 

ἡη13. 1348.221. ἐφ᾽ ὅσοις ἔργοις ἢ πρὸς ὃς φιλοτιμῶνται 
Ρβιο. 1888 31, 8. 

φιλοτιμία. ψυχικὴ ἡδονη ΗΎ1.8. 111729. περὶ φιλοτιμίας 
Ηὸ 10. οἵ β1.1101}81. διοὶ φιλοτιμίαν βέλονται φιλεῖσθαι 
μᾶλλον ἢ φιλεῖν Η89. 1189 518. ἡμβ11.1210 518. ἐπιτί- δ 
θεσθαι διὰ "λοτιμίαν Πε10. 1813.221. ἐμποιεῖν ἑκυσίαν 
φιλοτιμίαν εἰς τὰς κοινὰς λειτυργίας ρ8. 1424 524. φιλο- 
τιμία, ΟΡΡ φιλοχρηματία Πβ9. 1271 518. 

φιλότιμος Πβ9. 1271 514. εϑ. 1808.29. ῬΑ11. 1371 524. 
τῶν ἀνθρώπων οἱ φιλοτιμότατοι πρὸς ἀρετήν Πη2. 1824 380. 10 

φιλότιμος, ΟρΡ φιλοχρήματος ΠΕῚ1. 1815 .419. Ῥαῦ. 1861 
489. ΟΡΡ φιλητικός ἡεη4. 1289 327-81. ΟΥ̓ οἱ φιλότιμοι 
ὑπεροχῆς ὀρέγονται ἡμβιι. 121010, 17. φιλότιμος ἀοῦ 

τζ8. 146 21, διῃδίραιβ νοσαθ]} 1 ἀδι18 ᾿ΒΒΙ. 1107 581 844. 
περὶ φιλοτίμν Η510. 1128 ν9 844. 16 

φιλοτοιῦτος Ηαϑ. 1099 59. Ὑ18. 1118 522. δ10.1135}160, 
Ῥαθ. 1368 "1 (οἱ ΨΔΆ]Θη, ΒΚ τοιῦτοι). 

φιλοῦγιεῖς ηεβ35. 1922 8582. 
φιλόφιλοι Ἠθ1. 1156 229, 10. 1159 284. οοπὶ φιλέταιροι 

Ρβ12. 1889 386. οἱ σφόὸρα φιλόφιλοι Ρβ4. 1881 51. τὴ 0 
ἐλευθεριότητι, τῇ ἀρετὴ ἀκολυθεὶ τὸ φιλόφιλον εἶναι αρδ. 
1250 088. 8. 1251 585. 

φιλοφρόνως δέξασθαι τὰς νεανίσκας. 511.1562 024. 
φιλοχρηματία: τῶν ἀδικημάτων τὰ πλεῖστα συμβαίνει διὰ 

φλεγμαίνειν 828 

144 84, αιδ. 444 8411. ἐν τοῖς φλεβίοις τῆς καρδίας καὶ χ τῶν 

ὀμμάτων ( οματηδθ βοπρῖ8) ἐστὶν αἷμα βοαχὺ παντελῶς 
Ζιβιι. 508 516. τὰ φλέβια τῆς αἰορτῆς πολλιὺ ἐλάττω" τῷ 
πλεύμονος ἐδὲν μόριον ἐν ᾧ αὶ τρὴμά τ᾽ ἔνεστι ὼ φλέβιον 
Ζιγά. 14.326. 8. δ18 521. φλέβια ἀπήρτηται. πρὸς τὴν 
ὑστέραν ὁ καλεήμενος ὀμφαλός Ζγβά. 140.529. ἀπὸ ταύτης 
(Υ ἀΖύβο8) τείνυσι, φλέβια. παρά τε τὴν πλευρὰν ἑκάστην 
(ν ἰμιογοοβία! 68) ἢ πρὸς ἕκαστον τὸν σφόνδυ). ον (βασαπι 
τϑάϊοθβ οὐ Ἰχπι04}}8 δἀβοθηᾶθηβ), κατα ὁὲ τὸν ὑπὲρ τῶν 
νεφρῶν σφόνδυλον σχίζεται ὁὀιχὴ (ν ἈΖΥΘῸΒ οὗ ΒΘΙΔΙΑΖΥΡῸ8) 
Ζιγ8. 518 529. ἀφανίζεται φλέβια εἰς τὸν σπλῆνα (1θηα168) 
Ζιγ4. δ14 04. γίνεται ὃ αὐτὸς τὔῆος λεπτῶν μὲν ὄντων 
φλέβια, παχυνθέντων δὲ σαΐρκες Ζιγύ. ὅ15 08, οἴ584. 18. 
519 588, φλέβια λεπτα,, λεπτὰ πάμπαν, πολλὰ λεπτά πνὅ. 
488 Ρ29. Ζιγι. 509 27. 8. 814 515, α160. 498 524. ἰνωδη, 

νευρωδὴ ἃ μικρά Ζιγά. 514 Ῥ27, 30. χολυίδη Ζμὸ5. 6716 
528, οΥ6711522. --- διευρυνομένων τῶν φλεβίων ὸ τῶν 
πόρων Ψβ9. 432 "8. καθ᾽ ἑκάτερον (εἰ Ββιη, τῶν μυκτή- 
βν) διέσχισται τὸ φλέβιον, ἐι’ ὃ πνεῦμα ῥά: ἧννες, τόποι 
τῶν φλεβίων πλγϑ. 961 "84. 8. 966 825 (ὐχετοὶ τῆς ῥινός 
ΡΙαὶ Τὴ 780). --ν φλέψ. 

φλεβονευρώδης αὐλὸς τείνει ἐξ ἄκρυ τῆς καρϑίας εἰς τὸ 
μέσον αν168. 418 "6. οἵ Μ 428. 

φλεβοτομία. ποιῶνται ,»φλεβοτομίας Ζιγ8. 512 517, 24. 
φιλοτιμίαν ΕΊ διὰ φιλοχρηματίαν Πβϑ9. 1271418. συμβαλ- 35 φλ εβώδης. σὰρξ νευρώδης ἢ ἥ φλεβωώδης Ζια15. 494 51. φλε- 
λεσθαι πρὸς τὴν φιλοχρηματίαν Πβ9. 1210 "14. φιλε- 
ταιρία καλλίων φιλοχρηματίας Ῥα7. 1864}9. ἃ φιλο- 
χρηματία Σπάρταν ὀλεὶ ἔ 501. 1559 28, οἵ παροιμία 
Ρ 510 584. 

φιλοχρήματος ἀοῦ Πβ5. 1268"4, τζϑ. 146 »25. ορρ δὸ- 80 
τικος Ἠδ8. 1121}15. ἀϊδι φιλότιμος ΠΕῚ1- 1818 518. 
Ῥαδ. 1861.3239. φιλοχρήματοι ὴ χρηματισταὶ οἱ ἐν ταῖς 
ἀρχαῖς Πε12. 1816 "40. ποιεῖν τὴν πόλιν ὅλην φιλοχρήματον 

Πβι1. 1278 8339. ,τὴν πόλιν πεποίηκεν ἐἰχρήματον, τὺς δ᾽ 

ἰδιώτας φιλοχρημάτης Πβ9. 1211 11. ὁ Πανδαρος φιλο- 85 
χρήματος [146. 1608 11. 

φιλοχωρεῖ ὁ λαεδὸς ὃ ἄν οἰκὴ Ζιι1. 610.511. 
φιλο ευδής ἡεγΎ17. 1284 838. 
φιλοψυχία ἀκολυθεὶ τὴ δειλίᾳ αρθ. 1251 515. 
φίλτρον ἡμχ16. 1188 ὅ82, 88. ἐχενηίδὶ χρῶνταί τινες πρὸς 4“ 

δίκας ἢ φίλτρα. Ζιβι4. 505 520. 
φι ἀν ες ἐστιν ὁ ἵππος Ζιθ24. 608 Ἀ18. 
φίλυπνοι τίνες υϑ. 457 22. φ8. 808 "6-9, 6. 81116. 
δεν ὦ ΟΡΡ υὑδικοός ηξη 2. 1288 387 (οἱ (8, οοἀὰ φει- 

δωλός). 45 
Φίλωνος. Φίλωνι, πτυΐσεις ὀνόματος ε2. 16.388. 
Φινεῖδαι, ἱγαροράϊα ἱποογῦ ροοίδο ποῖθ. 145510 (ΝΟΚ ἔτ 

ἐγ Ρ 654). 
φιτρός ἀοῦ φταά. 819."22, δένδρα τινὰ ἔχυσι φιτριίς φταϑ. 

818.87. 80 

φλεβικοὶ πέροι Ζιγ1. 510514. ζ8. 561518, 17, Ζμβι. 
θ412. 

φλέβιον ἀδὲν δῆλον Ζμγῦ. 668 .584. 861 ὅτε μικρὸν ὅτε 
μέγα φλέβιον τελευτᾷ εἰς τὸν ἐγκέ ἔφαλον Ζιγϑ. ὅ14 819. 
ἐὰν ὦ φλ ἐβιά τινα ῥαγὴ πθιά. 891 34. ἡ ἐν τοῖς φλεβίοις 55 
θερμότης, τῶν φλεβίων. ἀναστομωθέντων Ζμγῦ. 668 "9, ὅ. 
πέρας τῶν φλεβίων, ἧ τὰ φλέβια πέρας ἔχει τὸ μήκους 
Ζαβιδ. 858 021, 22. αἱ ἀποτομαὶ τῶν φλεβίων εἰς τὴν 
κύττιν καθήκυσιν (ὮΥ ροραϑέγοδο δτῦ γε 8168168) Ζια1ι1. 491 
411. (τῶν ὀφθαλμῶν ἑκάτερο:) κεῖται ἐπὶ φλεβιν Ζια11. δὺ 
492322 Δυδ. τὰ φλέβια τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον Ζγβθ. 

φλέγμα (οίστιοὶ, ἄσβοσ Θαίθη " 180, ΧΥ 825). 

βωδεις οἱ ὀφθαλμοί, ἡ περὶ τὸν ἐγκέφαλον μῆνιγξ, ἡ τῆς 
καρδίας ῥώκι ἐνῶ. 4605. Ζια16. 495 38. Ζμγά. 665 }17. 
ὅτε φλε υδεις ὁμοίως γλαφυρωτεραΐ τε ὸ λειότερα τὰ θήλεα 
τῶν ἀρρένων Ζγα 19. 121 16. (τῶν ἀνδρῶν) οἱ ὑγροὶ ὼ 
λεῖοι ᾧ μὴ φλεβωδεις Ζιηϊ. 582 515. φλεβωδεις καὶ μὴ εὐ- 
σαρκοι παδά. 868 "23. οἱ φλεβωΐδεις ὑχ ὑπνωτικοί υϑ. 451 
426. --- θερμότατον ᾧὶ οἷον φλεβωδέττατον τὸ ἐν τῷ νεύρῳ 
πνό. 484 834. 

τοίου 
ἰπίον τὰ ὁμοιομερῆ, περίττωμα ἐστι τῆς χρησίμυ (πρώτης) 
τροφῆς Ζιγ2. 511 510. «1. 4876. Ζμδ2. 611 }18. Ζγα1 8. 
1283215. τζϑ8. 140 57: 18. πδιθ. 818 ῥ1θ. Ββπι ΡΓΟΌ] ἱποὰ 
Ρ 811, 82. τῶν κατὰ τὸν ἄνθρωπον ἡ ἡ χολὴ μέν ἐστι θερ- 

μον, τὸ ὁὲ φλέγμα ψυχρόν πα29. 862 "28 (εἴ Ηΐρροον 
ἸΩΟΤΌ 880 δὰ ὨϊοὺΖ 165). τὸ περίττωμα οΨυχόμενον διὰ 
τὴν (τὸ ἐγκέφαλυ) δύνα μιν ῥεύματα ποιεῖ φλέγματος ὺ 
ἰχῶρος Ζμβι. 668 82, ἐν τὴ ἄνα ορᾷ τῷ θερμὰ τὴ πρὸς 
τὸν “ἐγκέφαλον ἡ περιττωματικὴ ἀναθυμίασις εἰς φλέγμα 
συνέρχεται υϑ. 408 838. λείπεται τὸ ὕδωρ ὼ εἴ τι μικρὸν 

γεῶδες ὥσπερ ἐν φλέγματι ὼ ἐν τῷ σπέρματι ξηραινομένῳ 

Ζγβ5. 185 586. φλέγματος πέπανσις " αἵματα ἰχωροειδῇ, 
τῶτο δὲ φλέγμα αὶ ὕδωρ" φλέγμα πιεστὸν μὲν ἐκ ἔστιν, 
ἑλκτὸν θέ μὸ8. 380421. 1. 3845823. 9. 386 }16. φλέγμα. 
τος πρώτη ὕλη τὰ γλυκέα ὼ λιπαραΐ Μηά. 1044 8418, 21]. 
μιηνύμενον τροφὴ καθαρὰ τρέφει ὰ πονᾶσι καταναλίσκεται 
Ζγα18. 125 317. συμφέρει πρὸς τὰ ἀπὸ φλέγματος νοσή- 

ματα λαγνεία παῦρ. 866 "82. δ16. 8718 14. ἐκ ἀποκα- 
θαρθέντος τὸ φλέγματος τὴν ὑπερβολήν παϑ9. 860 894. 
ἀκαριαίν, φλέγματος καταρρέοντος ΜΤΊ. 408814. ῥεῖ ἰ φλέγμα 

κατὰ τὰς μυκτῆρας παχὺ ἢ πυρρόν (δὶς ὄνων) Ζιθ25. 
6005 817. ἄρκτοι τινὲς ἀφιᾶσιν ἐκ τῷ στόματος «φλέγμα 
πάμπολοῦ τι, ὃ προσφυσὰ πρὸς τὰ πρόσωπα τῶν κυνῶν 
ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἀνθρωπιυν, ὥστε ἀποπνίγειν  ἀποτυ- 
φλῦν 9144. 845521. οἵ οεο Ατ ΡῈ 847. -- φλέγμα ἴπ 
υ], φλέβα, βρέγμα ΒΚ υ8. 468 58. Ζμβ1. 6568 .385. 

φλεγμαίνειν, ἰηῦτ, ἐὰν ὃ κίων ἐξυγρανθεὶς φλεγμήνη, στα- 



824 φλεγμασιω 

φυλὴ καλεῖται . πνίγει Ζια11. 498 58. μάλιστα τὰ περὶ 
τὰ βράγχια ὼ τὰς σιαγόνας (ὑῶν) φλεγμαίνει Ζιθ2ι. 608 

482. ἐὰν φλεγμαίνῃ ἡ ἥ τομή͵ Ζιιδο. 682.519. πάντες οἱ τόποι 
φλεγμαίνοντες, ἔλκυσιν ὑγρότητα Ζικ1. 684 528. 

φλεγμασία. ἡ φλεγμασία ὑπερβολὴ θερμότητος ὅσα ποιεῖ ς 
τὸς πυρετός κῶν 869 Ὁ10. οἵ 44. 864 "28. γινομένων τῶν 
καταμηνίων διὰ ταραχὴν ὼ φλεγμασίαν αἱματικήν ενῶ. 
4600 37. φλεγμασίᾳ διατεινομένης τῆς ὑστέρας" μᾶλλον ἐπι- 
σπῶνται τὸ ὑγρὸν ὑστέραι διά τινα φλεγμασίαν Ζικά. 686 
229.1. 684 421. οἷον ἐξανθημα ὸ φλεγμασία γίνεται τὸ 10 

σῶμα τὸ τῆς κοτυληδόνος ΖγβΊ. 140 55. 
φλεγματικός. ἡ ὑστέρα πλείω ἀποδιδῶσα σημαίνει φλεγ- 

ματικόν τι πάθος Ζικ1. 684 826. 
φλεγματώδης κάθαρσις Ζιζ9. 518}19. 20. 5714 Ρ6 (σαὶ 

παχεῖα). οἱ φλεγματωδεις ἢ δ χυλώδεις ἢ ἣ πυρέττοντες καύσῳ ΠῚ 
(εἰθη τινὰ νοσύντων). ΜΑΙ. 981511. ἐὰν βόρειον γένηται τὸ 
θέρος δ αὐχμῶϑες ἢ τὸ μετόπωρον, συμφέρει τοῖς φλεγ- 
ματωδεσι ἢ ταῖς γυναιξίν παιῖ. 860 "9. 

Φλεγραῖον καλείμενον πεὸίον μββ. 868 081. 
φλέψ. ἀοῦ τὸ μόριον ἐν ᾧ πέφυκεν (τὸ αἷμα) ἐγγίνεσθαι, 50 

τῦτο καλεῖται φλέψ Ζιγ2. 5118. οἵ Ρ Πρ ρβοι ὕλη 938-88. 
ΟΥραβ 1Π 704. (αἴθῃ ΧΙΧ 8606. τὸ τῶν φλεβῶν γένος, 
γϑὶ φλέψ, να] αἱ τῷ σώματος φλέβες Ζμγδϑ.661 519. θ66850. 
πχγϑ. 988 816. τϑβοσίων ἰαΐον τοὶ ὁμοιομερὴ ξηρὰ Εὴ στερεά 

μδιο. 388."17. ΖΙγ2. 511.48. αἹ, 481 37. Ζμβ. 647 517, 35 
19. οἵ φταά. 819 584. ἡ τῶν φλεβὼν φύσις συνεχής" τῆς 
αὐτῆς μορφῆς ἐστὶ ὰ δέρμα. ὸ φλὲψ ὼ ὑμήν" ἐντὸς ἡ 
φύσις αὐτῶν" διαιρεταὶ ἐπὶ μῆκος μόνον, ταχυ διαρρήγνυν- 
ται Ζμβ2. 841}19. 9. 064582. ΖΎβϑ8. 181 δ. Ζιγ5. ὅ11 
520. 8. 618516. 16. 619 "81. πνΆ. 488 "15. --- τοὶ μόρια 80 
τῆς φλεβός, δγῃ ἀποφυάδες, τατιὶ Ζμβϑ. 6542. Ζιγϑ8. 
51812,14. Ζμγδ. 6071}11 α]. μόριον τῶν “φλεβῶν ἡ 
καρδία Ζμγά. 668 588. Ζιγϑ. δ18521, οὔρά, αἱ ἀρχαὶ τῶν 
φλεβῶν, αἱ μέγισται ἀρχαί, αἱ σχίσεις, ἀποσχίσεις, ΒΥ} 
τόποι, τὰ πέρατα νοὶ ἤ περαίνυσι Ζνγ8. 814 58, 618 088. 86 

2. 511}21 (28). 4. 814}29, 385, 51 δά. Ζγβ1. 7140 
029, 838 νυν]. ἄκρα, τὰ τελευταῖα Ζιγ2. 512 "1. δ. 8ὅ15280. 
αἱ πλάγιαι φλέβες πνρ. 483 029. ἡ εὔροια, ῥύσις, ἐνάλλαξις, 
συζυγία τῶν φλεβῶν υ8. Α451520. Ζμγῦ. 668511, 26. 
Ζιη8. 886 Ρ22. ἡ στενοχωρία, στενότης, λεπτότης 2γβά. 
188516. υϑ. 458 58. ὶ συνάρτησις τῶν φλεβῶν ἢὶ τῶν 
νεύρων πε56. 888 22. οἱ πόροι τῶν φλεβῶν γ ἢ ν. οοἷον Ζιζ 
19. 571456. --- 1. φλεβῶν διαφοραί. φλέβες μεγάλαι Ζιγ2. 
512 .320. 8. 518 "12. 4. 514}18, 51537. 16.52081. Ζμγά. 

661.528. ΖΎβ1. 14581. ἡ καλυμένη μεγάλη ν ἰπΐγα θ61, 45 
ΕΥ̓ Ὁ ἡ μείζων Ζιγϑ. 818 841ὅ, 20. ἡ μεγίστη ΑἹ μεγάλα), 
αἱ μέγισται, βγη αἱ πρῶται, αἱ ἀρχηγοί, αἱ κυριώταται 
Ζια1ι1. 490 260. 3. 512.518, 9, 511082, 158.4. 515 5171. 

Ζμγ4. 666525. ἡ ἔχυσα μέγεθος, αἱ πολλιῦ λειπόμεναι τῷ 
μεγέθει ΖγβΊτ. 146510. Ζιγά. ὅ14 "24. τὸ ἄλλο πλῆθος τὸ 
τῶν φλεβών, ἡ μικρα,, ἡ ἐλάττων. αἱ ἐλάττυς, αἱ ἐλάχι- 
σται (να8α οΔρ1]14γ18) Ζιγ 4. 815 517, 514 νᾳ, "24. 8.518 
430. 16. 6201. Ζμγό. 668}1,.80. παχεῖα, μικρὸν ἧττον 
παχεῖα Ζιγῶ. 12.318. 4. δὅ14 νᾷ, αἱ λεπταῖ, λεπταὶ ὼ πο- 
λύοζοι, λεπτότεραι Ζιγϑ. 512.519, 9, 8,51. αἱ λεπτόταται, 565 
πυκναὶ ἢ λεπταί, πολλαὶ ἢ λεπταὶ πνϑ. 488 "029, Ζγβά. 
188587.14,11. Ζμβ. 6628. Ζιγά. 614.284, πολλαὶ 

πυκναί, πυκναὶ πολλαί Ζιγά. 5815 586. α1ὖ. 498 "88. 
ΖΎβΙ. 145831. βραχεῖα, πλατεῖα Ζιγά. 514588. στεναί 
υϑ. 451 528 (ΡΊαῦ Ὑίπι 66 Α). κοῖλαι, κοίλη ἢ νευρώδης 80 
Ζιγ4. 581557, 827 (ποικίλαι οἱ Α00}), 86. α11. 491514. 

φλέψ 
ἄκοιλα, νευρώδης, ὑμενωδὴης ἢ δερματωδης Ζιγδ. 515.480. 
8. 518 08. πλήρεις αν. 418 τιβ σπαστικαί πεϑ. 881 "14. 
διάδηλος, ορρ ἄδηλος, ἀφανίζεται Ζιγά. 515 3428, 5144. 
2. 511 818 8]. --- 3. δηδύοπι. α, δθῃηίθηςα6 δἰ ΐογαπι. βγθα- 
Ὠ6818 ΖΙΎ 2. 811 238-80 (οὔ ϑρτρὶ 1.298. ΠΑ 1 49). Ὁ ϊο- 
δθιΐβ Ζιγ2. 511 580 -512}}1 (οἵ Διογένης Ρ 198 "92, ν 
Αυδ ΠῚ 80 ΙΝ. ϑρτρὶ 1014). ῬοΙγθϊ Ζιγϑ. 512 512-518 κἴ 
(εἶ Δυδ ΠῚ ΘΌΥ͂. ΒΡΓΕῚ Ι 288). Ἐπιροάοοϊα, Ὑίνεσθαι 
τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν διὰ τὸ φλέβας εἶναί τινας, ἐν 
αἷς ἔνεστι μὲν αἷμα, Π “μέντοι πλήρεις εἰσὶν αἵματος, ἔχυσι 
ὸὲ πόρες εἰς τὸν ἔξω ἀέρα αν. 418 ΣῈ Απδχαρόγβο 86ῃ- 

θη, οἵ ᾿Αναξαγόρας Ρ 49 δά, υὑκ ὀρθῶς οἱ περὶ ̓ Ανα- 
ξαγόραν ὑπολαμβανυσι τὴν χολὴν ὑπερβάλλυσαν ἀπορ- 
ραίνειν πρός τε τὸν πλευμόνα ὸ τὰς φλέβας ὶ τὰ 
πλευρά Ζμὸ2. 611 57. --- πάντες ὁμοίως τὴν ἀρχὴν αὐ- 
τῶν ἐκ τὴς κεφαλῆς ὴ τῷ ἐγκεφαλυ ποιῶσιν" οἱ ἐν τῇ 

κεφαλὴ λέγοντες τὴν ἀρχὴν τῶν φλεβῶν ἐκ ὀρθῶς ὑ ὑπέ: 
λαβον᾽ Ζιγϑ. 18.411. Ζμγά. 666 528. τῶν πρότερον εἰρη- 
κότων τινὲς ὁ καλῶς λέγυσιν, αἴτιον τῆς ἀγνοίας τὸ δυσθεω- 
ρῆτον τῶν φλεβῶν" ἡ ἀκριβολογία, περὶ τὰς φλέβας Ζιγ3. 
511 "18, 19. 8. 518.510,12. ----ὖ. Ατ' βθηξθηῦίδ. ΟΓΜ 429, 
429. ἀρχὴ ἔοικεν ἢ τῷ αἵματος φύσις ἢ ἡ τῶν φλεβῶν" 
πᾶν ζῷον ἔχει αἷμα καὶ ἐν ᾧ γίγνεται φλέβα Ζιγ3. 811 
Ὁ10. α4. 489 522 Αὐδ. ἄνευ φλεβὸς ἐκ ἔστιν αἷμα" (τὶ 
αἷμα ὼ τὸ ἀνάλογον) ταῦτα ἐν φλεβὶ ὺ τῷ ἀνάλογον χεὶ- 
ται Ζμγϑῦ. θ608 484,6. πᾶν αἷμά ἐστιν ἐν ἀγγείῳ, ἐν ταῖς 

καλυμέναις φλεψίν εἶπα αν. 4147. Ζμβ8. 650 388,8. 
γ4. 661 421, οἵ ἀγγεῖον Ρ ὅ 322. (ατὰ φύσιν ἀποκρίνεται) 
αἷμα εἰς φλέβας. πὸ. 819 "ὅ. αἵματος τὅπος αἱ φλέβες: 
μόρια δεκτικὰ τῷ αἵματι αἱ καλιέμεναι φλέβες" ὑποδοχὴ 
αἵματος υϑ. 488 ἯΙ, Ζγβ4. 1889. δ1. 164 588. --- ο. αἱ 
φλέβες πόθεν ἤρτηνται τὰς ἀρχάς Ζιγά. 515 514. πασῶν 
τῶν φλεβὼν ἐκ τῆς καρδίας αἱ ἀρχαί Φμγ4. 666 381, θθὃ 
516. οὗ βι, 6415. 9. 66411, Ζγὸβ, 116 "13. 8. 456 
Β1, ζ8. 4068 082. ανϑ. 4145, 7. ἐκ τῆς καρδίας τὰς δυο 
φλέβας ἡ φύσις ὑπέγραψεν Ζγβά. .140.328. ἐκ τῆς καρ. 
δίας ἐποχετεύεται τὸ αἷμα εἰς τὰς φλέβας, εἰς δὲ τὴν 
καρδίαν [2 ἄλλεθεν Ζμγά. 666 57. ἐν τὴ καρδίᾳ μόνη τῶν 
σπλάγχνων ὼ τῷ συΐματος αἴμα ἄνευ φλεβῶν ἐστί Ζμγ4. 

660 54, ἱρποῖδθ ἰεῖναν βυηῦ τ ἈΓΡΟΓΙΔΘ. οὖ νΘΏΔ86 ΟΟΤΟΩΔ- 
τῖδθ οογάϊβ Κα. δὶαὰὶ τῆς καρδίας δ διατείνει φλέψ, αἱ 
φλέβες φαίνονται ἐκ τῆς καρδίας, ὅσαι ἢ διὰ ταύτης 
Ζμγ4. 665 516, 82, οἵ 606 580. αὶ φλὲψ ( 4 ὶ μεγάλη 
φλέψ) διὰ τῆς καρδίας τείνει Ζιγ3. 818 "6. αἱ φλέβες ἐν ἐν- 
τεῦθεν δργμέναι Ζμγ4. 666 ΕΝ οὗ ανϑ0. 480 512. συνεχής 
ἐστιν ἡ τιὸν φλεβῶν φύσις ἀπὸ μιᾶς ἀρχὴς Ζιγδ. δι "34. 
εἴτε φλὲψ, ἣν τις κεχωρισμένη ᾿ μὴ συνεχὴς πρὸς τὴν 
ἀρχήν, ὑκ ἄν ἔτωζε τὲ ἐν αὑτὴ αἷμα" φλὲψ ἀδεμία, αὐτὴ 
καθ᾽ αὑτήν ἐστιν, ἀλλὰ πᾶσαι μόριον μιᾶς εἰσίν" μόριον 
ἀρχὴ τῶν φλεβῶν ἐστὶν ἡ καρδία Ζμβϑ. 654 Ὀ1 (οἵ "38), 
2. γ4. 665 088. (οἴ δοκοῦ, δποσοὶ Ῥυγιου ἃ παοϑϊεῖη 
ὙΝΙβδθηβοΒ ΙΠ 2238. ϑρτΕ] Βεῖν 2 Θο86}} ἃ Μοα 1 8, 206). 
ἡ μεγάλη φλὲψ ὺ ἡ ἀορτὴ ἐκ τῆς καρδίας πρῶται δέ- 
χονται τὸ αἷμα. αἱ δὲ λοιπαὶ τύτων ἀποφυάδες εἰσιν Ζμγ5. 
θ61»1ὅ, 20, 631. Ζιγϑ. 518521. ὀύο φλέβες εἰσὶν ἐν 
τῷ θώρακι, ἡ μὲν μείζοιν (4 ἡ μεγάλη. νθδ οδύα 8." 
Ῥδυῖογ οὺ Ἰμβεσῖου), ᾿ δ᾽ ἐλάττων, ἡ ἀορτή Ζιγϑ. 518 "1ὅ- 
20. ἡὶ ἡ ἀρτηρία συνήρτηται δ τὴ μεγάλη φλεβὶ καὶ Ἂ τῇ ἀορτὴ; 
(καρδίας ὑμήν) " προσπέφυκε τῇ φλεβὶ τὴ μεγάλη ὶ τῇ 
ἀο τὴ Ζιαι6. 495 Ὁ], 11. 4906 .8θ. οὔυϑ. 458 518. αἱ ἀρχηὶ 
γοὶ φλέβες δύο εἰσίν, ἥ τε μεγάλη καλυμένη ἢ ἡ ἀορτή, 



φλέψ 
ἑκατέρα ὅσα ἀρ αὶ τῶν φλεβῶν ὴ διαφορὰς ἐ ἐχυσῶν" βῆ.- 
τιον ἃ τὰς ἀρχάς αὐτῶν κεχωρισθαι" ὅσῳ τιμιώτερον ὼ 
ἡγεμονικοίτερον. τὸ ἔμπροσθεν τῷ ὄπισθεν, τοσιίτιν ᾧ αὶ με- 
γαάλη φλὲψ τῆς ἀορτῆς Ζμγά. 666 525, 29 Κα. δ. 668 Ἵ. 
Ε 21, 82. ἔχει ἐν ἅπασι μὶν ὕτω τοῖς ἐναίμοις ζῴοις τὸ δ 

περὶ τὰς ἀρχάς ὼ τὰς “μεγίστας φλέβας" ἐν τοῖς τεθνεῶσι 
τῶν ζῴων ἄδηλος ἡ φύσις τῶν κυριωτάτων φλεβῶν διὰ τὸ 
συμπίπτειν εὐθύς Ζιγά. 515."11. 2. δ1] δ16. ἐκ μειζόνων 
εἰς ἐλάσσυς αἱ φλέβες ἀεὶ προέρχονται, ἕως τὸ γενέσθαι 
τὸς πόρως ἐλίτσυς τὴς τῷ αἵματος παχύτητος" αἴτιον τῷ 10 
εἰς τὸ πᾶν διαδεδόσθαι τὸ σώμα τὰς φλέβας Ζμγδὅ- 8668 
51, "4. {πὺ πνῦ. 488 029. --- ὦ. ἡ μεγάλη φλέψ, ἡ φλὲψ 
ὶὴὶ μεγάλη, ἢ μεγάλη καλυμένη, νοὶ] οἵχ μεγάλη Ζιγά. 
514 228. 8. 618 56. α17. 496.ν84, 6. ζ 8. 582 "4. Ζμγϑ. 
611 }12. 672 ΩΝ 1. Ζγγ2. 158 Ρ20. «τ. 7181 021. υϑ. 458 16 
518 οἱ ββθρθ. τὴν Αμλ τες φλέβα ἅπαντα ἔχει τὰ ἕναιμα 
φανερῶς" ἢ μεγάλη φλὲψ ἐν πᾶσι μάλιστα διάδηλος, ὼ 
τοῖς μικροῖς Ζμγδ. 668 42. Ζιγά. δι1ιὅ 425. ἐν τοῖς ἄμπρο- 
σθεν κεῖται" ἄνω μὲν ᾧ κάτω αἱ φλέβες εἰσὶν αὗται (ἱ 
ἐμπροσϑια ὼὺ μείζων 4 ἡ μεγαλὴη φλέψ), ἐν μέσῳ δ᾽ Ὁ 
αὐτῶν ἡ καρὸία." ἡ ὴ ἀορτὴ στενωτέρα ταύτης (τῆς μεγάλης 
φλεβό:)- αὕτη ὑμενωδὴς, ὼ δερματώδης Ζμγὅ. 6681. 
Ζιγ8. δ18 426, "8. τὼ μέρη τὴς μεγάλης" ὡς ἤσης τῆς 
(αρδίας) κοιλίας μορίῳ τῆς φλεβός" (ὗ καρδία) κατὰ τὴν 
μεγίστην κοιλίαν ἐξήρτηται τῇ μεγίστη φλεβι ΟἹ μεγάλη, 35 
ἰᾳ τὴ μεγαλη φλεβὴ Ζιγά. 814 225. 8. 518 "4. α17. 498 
426. -- πρὸς τίνα τείνει τὰ τῆς μεγάλης φλεβὸς μόρια; 
πρῶτον μὲν πρὸς τὸν πλεύμονα ἄσχιστος ὼ μεγάλη ὅ' ὅσα 
φλέψ. νϑῆδ ῬΟΪπλο πα Ϊ8. ὁ ̓ πλεύμων ὑκ ἐν αὐτῷ (χει τὸ 
αἷμα) ἀλλ᾽ ἐν ταῖς φλεψίν" ἐν τῷ πνεύμονι παρ᾽ ἑκάστην 80 
τῶν συρίγγων παρατέτανται φλέβες (ψαβδ Ρυϊμλομα]ΐα οὐ 

Ὀγοπο 118), ΒΥ παρ᾽ ἑκάστην τὴν συριγγα πόροι φέρυτι 
τῆς μεγάλης φλεβός Ζιγ8. 818 δΙ, 12. α171. 496 ν4, 8. 
αν2 1. 480 "8, σχίζεται. ἀπ᾽ αὐτὴς μόρια δύο, τὸ μὲν ἐπὶ 
τὸν πλεύμονα, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὴν ῥάχιν ὁ τὸν ὕστατον τὸ τρα- 85 
χήλε σφονδυ). -ν (ψϑμα ἰμίογοοβίβ δ ΒΌΡΓΘΙΩΑ Αὐδ, νϑηδ 
ἈΣΥρῸΒ Κα) καὶ ἐπὶ τὸν πλεύμονα. τείνασα φλὲψ (νόπδθ 
Ῥτομοἰ8168) εἰς διμερ ὄντ' αὐτὸν διχὴ σχίζεται (σἐπα 
Ἰαπνθ4]18) Ζ.γ8. 518 014. ἡ ἐπὶ τὸν σφονδυλον τῷ τραχήλυ 
τείνωτα, “ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ̓ ἕκερσεν᾽ Ζιγ8. 818 2, 27 40 
(Βοιι Ν 5646). ἀπὸ τῆς͵ ἐκ τῆς καρδίας τεταμένης (σϑη8 
οανα βιρογῖοῦ) πάλιν ἡ δ). σχίζεται εἰς δυ» τόπυς. (ϑϑμδθ 
ΒΠΟΏΥΠΊΔΘ) Ζιγ8. 518 588. παρ᾽ ἑκάστην πλευρὰν ὰ ἀρτη- 
ρίαν ὼ φλέβα παρακεῖσθαι πνό. 488 081 Βϑθιι. αἱ μὲν φέ- 
ρόσιν εἰς τὰ πλάγια (σθμα δοδρυ ασῖβ, ᾿πἰόγοοβίδ Ρτῖκηβ, 45 
ΤΩΒΕΙΔΤΙ8. ᾿πέθγΏ 8) ὼ τὰς κλεῖδας (ϑυθο]ανία), κάπειτα 

διὰ τῶν μασχαλῶν (ἀχιΠἸατῖ8) ἐς τὰς βραχίονας (πρόσθια 
σκέλη, πτέρυγας, πτερύγια τὰ πρανῆ) Ζιγ8. 818 084. αἱ 
ἀρχαὶ τύτων ἣ σχίζονται τὸ πρῶτον καλῶνται σφαγίτιδες 
(ὕϑμα οανα οἴμβαιθ ταταΐ, ΨΘΏΒΘ ἈΠΟΙΥΠΙΒΘ)" Η δὲ σχι- 80 
ζονται εἰς τὸν αὐχένα ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβές, παρὰ τὴν 
ἀρτηρίαν τείνυσι ο 8η88 )αρυϊαγθδ Θομηηπ68)" ὅτω τείνυσαι 
φέρυσι μέχρι τῶν ὦτων ω οΘρβδ]ῖοβ, Ροβίοσίου. 8. ἰηΐθγη8) 
Ζιγ8. 514 48, 4, 8. αἱ ἐν τῷ αὐχένι, ἐπὶ τῷ τραχήλυ, 
περὶ τὲς ἀῤοτάψες φλέβες Ζιθ54. 6045. υ2. 4557, φῦ. ἐδ 
812 329. πλεϑ8. 965 328. αἱ ἐν τὴ κεφαλὴ φλέβες πεϑ. 
881}14. β17. 807 087. λς2. 965 7. υϑ. 451}21. Ζι824. 
904 δῦ, πάλιν ἐντεῦθεν εἰς τέτταρας σχίζονται φλέβας, ὧν 
μία μέν, ἀδβεῦ (ν ἠαρυϊατῖὶβ ΘχίθγηΒ, ὈγϑΟΒἰΑ 168 ϑαρεγῇ- 
οἶ8}68, φΘρββΙ θα ν] Ὀ8511108}" μία ὁ᾽ ἑτέρα ἐπὶ τὸν ἐγκέ- 60 
φαλον τείνει ὼ σχίζεται εἰς πολλὰ ὼ λεπτὰ φλέβια εἰς 

γ. 

φλέψ 82 

τὴν μήνιγγα ( ὁαφυϊατῖϑ ἰηύθγηδ ουπὶ Υ ΘΘΟΥΘΌΓΑΙ 08)" 
τῶν λοιπῶν τῶν ἀπὸ τῆς φλεβὲς σχισθεισῶν φλεβῶν αἱ 
μὲν τὴν κεφαλὴν κύκλῳ περιλια μβάνωσιν (Ὁ ἐβοΐδὶ 68), αἱ δ᾽ 
εἰς τὰ αἰσϑητήρια ἀποτελευτῶσι ὼ τὰς ὀδόντας λεπτοῖς 
πάμπαν φλεβίοις (ν δυνίου αγεδ, ορ ἐδ Ἰταΐοδθ, ΔΙνθοὶδτθδ 
οϑίι) Ζιγϑ. 514.510, 1ὅ, 31. ἐκ τὸ ἐγκεφάλυ φλὶψ τείνει 
εἰς αὐτό (ἑκάτερον τῶν των), Οδτοῦῖθ ἰαΐοσηδ. ὁ ἐγκέ- 
φαλος ἄδεμίαν ἔχων ἐν αὐτῷ φλέβα Ζια1]1. 492 "20. 16. 
496 5ὅ. ἡ λεπτότης ὼ στενότης τιν περὶ τὸν ἐγκέφαλον 

φλεβῶν υ8. 458."8. οἷ πι 3. 891"16, Ζμβ10. 666}18. 
Ζγβθ. 148}24. πυκναὶ αὶ λεπταὶ φλέβες περιέχυσι τὸν 
ἐγκέφαλον (ἀγίοείδθ Ὠδῃίηβ 6886 οὗ βἰηυ8 νϑῃοβὶ ἄσταθ Ὡ)8- 
{π|8). ἀφ᾽ ἑκατέρας τὰς φλεβός, τὴς τε μεγάλης ὺ τῆς 
ἀορτῆς, τελευτῶσιν αἱ φλέβες εἰς τὴν μήνιγγα τὴν περὶ τὲν 
ἐγκέφαλ, ον Ζμβι. 852 082 Κα, 28 Ε οἱ Κα. φλεβῶν ἐστὶ 
κενὸν τὸ ὄπισθεν κύτος, οοοἰρυϊ Ζμβιο.. θ50 26. φλέβες 

. ὑπὸ τὴ γλώττῃ Ζιζ 19. 514 46, -- πρὸς τίνα τείνει τὸ 
ὑποκάτω τῆς καρδίας μέρος τῆς μεγάλης φλεβὸς σ ΠΩ 
ἰαζθγίον 8 ροδίογϊου) : μετέωρον διὰ τὸ ὑποζώματος" ἀπὸ 
ταύτης (ν᾽ Βαραδ) ὄὀύο ἀποσχίσεις εἰσίν, ὧν ἢ μὲν εἰς 

τὸ ὑπόζωμα. τελευτᾷ ( ΡἈγθιΐοα ἰπίογῖογ)" τὸ διάζωμα 
ἔχει δι’ αὐτῷ ᾧ φλέβας τεταμένας (ατὶ ῬΒγοηΐοδθ βυρθ- 
Τὶογθ8. οἱ Ἰαίθγίοσεβ δου γ) Ζιγέ. 5814 529, 80. α117. 496 
"14. - ἔστι τὲ σπλαγχνα τὰ κατω τῷ ὑποζυίματος κοινῇ 
μὲν πάντα τῶν φλεβὼν χ χάριν ἀν καθάπερ ἄγκυραι ἀπὸ 
τῆς μεγάλης φλεβός" ἀπὸ τὴς φλεβὸς τῆς μεγάλης εἰς 
αὐτὰ (ἧπαρ σπλῆνα νεφρεὶς) μόνον διατείνυσι φλέβες Ζμγῖ. 
610.39,12,: 10 Κα. ὁιὰ τῶν ἄλλων σπλάγχνων διέχυσιν αἱ 
φλέβες" τῶν ἄλλων μορίων ἕκαστον ἐν ταῖς φλεψὶν ἔχει 
τὸ αἷμα" τὰ σπλάγχνα ἔχει τὴν φύσιν κοινωνῶσαν ταὶς 
λεψὶ ὸ τὰ μὲν τῶν φλεβῶν χάριν τὰ δ᾽ ἐκ ἄνευ φλε- 
ὧν ἐστίν Ζμγά. δ0δ 282, 1} 480, 4.18. 614 21. τὴν 

μεγάλην φλέβα εἰς τὰ πλάγια τὼ σώματος τὸ θ᾽ ἧπαρ 
Ω σπλὴν, εἰς τὰ ὄπισθεν οἱ ,γεφροὶ (προσλαμβανυσι)" εἰς τὸ 
ἧπαρ αὶ τὸν. σπλῆνα ὑδεμία τείνει ἀπὸ τὴς ἀορτῆς φλέψ 
(ἰσποῖδο Αὐ ἂτί μοραθίοδθ οὖ ᾿ἰθῃδ 68) «ὥμγτ. 670 51 δ. 
Ζιγ4. 514 "28. --- διὰ τῷ ἥπατος διέχει ἢὶ ἀπὸ τῆς μεγα- 
λης φλεβὸς φλέψ, ἢ ἡ αἱ πύλαι εἰσὶ τὸ ἥπατος Ὁ Ροτί86)" 
βραχεῖα μὲν πλατεῖα ὁέ. ἀφ᾽ ἧς πολλαὶ αὶ λεπταὶ εἰς τὸ 
ἧπαρ ἀποτείνυσαι ἀφανίζονται (ν Βορδίϊοβ ὁ γϑινΐβ Αὐὃ, 
Υ ρογίβε Κα) Ζια17. 490081. γά. 514.388. εἴ Ζμγά4. 066 
480. προσπέφυκε τῇ μεγάλη φ). εβὶ τὸ ἧπαρ (Ι4ν Βθρα- 
1086) Ζια171. 496 ν88. τὸ ἧπαρ ὑποδοχὴν αἵματος ἐκ ἔχει 

ἐν ἑαυτῷ ἀλλ᾽ ἐν φλεβί" ἥπατος σύναψις τῇ μεγάλη φλεβί 
Ζμγά. 666 280, 667 9 Κα. --- ἡ ὁὲ (νυν 1520) πάλιν ἐ ἐπαν- 
ελθῶσα εἰς τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν συμβάλλει ταῖς ἑτέραις 
φλεψὶ κατὰ τὴν ἐντὸς καμπήν (ποπ ἰωνθῃϊθατ) " ἐκ τῶν 

ἀριστερῶν αὐτῆς ΄ οδνδ ἰηζενίου) μικρὰ μὲν παχεῖα ὸὲ 
φλὲψ τείνει εἰς τὸν σπλῆνα, ὼ ἀφανίζεται τὼ ἀπ᾽ αὐτῆς 

φλέβια εἰς τῶτον ( ᾿1θμ]}}8)" συνή τηται ὁ σπλὴν τὴ με- 
γαλη φλεβὶ μένον, τείνει γὰρ ἀπ᾿ αὐτὴς φλὲψ εἷς τὸν 
σπλῆνα (βδάθπ)) Ζιγ4. 814337,Ῥ4ᾷ ΑἸΡ. α17. 496 088. 
ἕτερον μέρος τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀποσχισθὲν ἀναβαίνει εἰς 
τὸν ἀριστερὸν βραχίονα (ποη ἰηνϑηΐτατ), Ζιγά. 5140, ἔτι 
ὸ᾽ ἄλλαι ἀποσχίζονται, ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ἐπίπλοον (ν σοτοπαγί 
νϑηιγιοαυὶὶ ἱπβοσίοσ), . δ᾽ ἐπὶ τὸ πάγκρεας (ν ῬΑμογθδίοο- 

ἀυοάθπα 18)" ἀπὸ ταύτης (Υ ραποτθαῦ) πολλαὶ φλέβες διὰ 
τὸ μεσεντερία τείνασι (ν τρδβθπίογίοθε), πᾶσαι αὗται εἰς 
μίαν φλέβα μεγάλην τελευτῶσι, παρὰ πᾶν τὸ ἔντερον καὶ Ἂ 
τὴν κοιλίαν μέχρι τῷ στόματος τεταμένην, ἢ περὶ ταῦτα 
τὰ μόρια πολλαὶ ἀπ᾽ αὐτῶν σχίζονται φλέβες (αυδεπδιι 

ΜηΏτη 



826 φλέψ 
δἰπῦ πεβοῖπιι8) ΖΙγ 4. 814 δϑ Αὐϑ, 12, οἵ 2ὅ. ,Ζ2μβ8. 680 
429 Κα. δά. 678 81, 15ὅ. τείνυσι ὰ ἀπὸ τῆς ἀορτῆς εἰς τὸ 
μεσεντέριον φλέβες, πολλιὺ λειπόμεναι τῷ μεγέθει, στεναὶ 
ὼ ἰνώδεις (ατὲ πιοϑθηνοτἶμο, ΓῚ δοο]ΐδο 8), λεπτοῖς γὰρ ὼ 
κοίλοις (ποικίλοις ΑΔ) ᾧ ἰνώδεσι τελευτῶσι φλεβίοις (4πα- 
βύοσῃ᾽βοδ ἈγῦθυΔΥΏτα ἰη ο δι! η8}1π}}) Ζιγά. 514 "24, 21 Δυν. 
εἴ αλλ. 4950838, 34. 17. 490 526. --- φέρυσιν εἰς τὺς νε- 

φρὺς πόροι ἐκ τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ἀορτὴς (ατὶ οἱ 

ν τθη8168) Ζια] 7. 497 56. οἔ γά. 814 υ ΖμΥΙ. 6701 8. 
9.672 "7, 6111. μέχρι. τῶν γεφρῶν. μία ὅσα ἡ μεγάλη 1 
φλὲψ τείνει, φέρυσι ᾧ εἰς τὰς νεφρὲς ἀπὸ τὴς μεγάλης 
φλεβὸς φλέβες (ν ΤΘΏᾺ]168) ΖΙΎ 4. 514 "16, 82. οἵ Ζμγ9. 
611}8, 12. ἐκ μέσυ τῶν νεφρῶν ἑκατέρυ φλὲψ κοίλη ἢ 
νευρυΐδης ἐξήρτηται, ἄδβοῦ (ἔογῦ ν ἐἸΐδοα σοιϊῃμηπίβ, ἈΥΡΟ- 

ϑϑδβίγιοα ὑβα 89 δὰ ἰβοιἰβαϊοδ) Ζια] 7. 491 514. οἵ γά. 814 τ 
ν86 Αυν. ἡ μεγάλη φλὲψ σχίζεται εἰς ὃύο ὡσπερεὶ λάβδα 
ὼ γίνεται εἰς τὔπισθεν ἄλλον τῆς ἀορτῆς (ν {ἰϊ6 46)" αἱ 
σχίσεις τείνουσιν εἰς τὸ ἰσχίον ἑκάτερον ᾧ καθαπτυσιν εἰς τὸ 
ὀστὸν (ν ἈΥρορφαβύσῖοα οὖ σγυ γα} 15). Ζγ4. δ14 "18 Αυν, 29. 
οἵ φέρυσι πόροι ὼὸ ἐκ τῆς φλεβὸς καὶ ἐκ τῆς ἀορτῆς εἰς τὸ 30 
ὀστῶν" ὼ τὰ ὀστέα δὲ καθάπτειν τὰ νεῦρα ὼ τὰς φλέβας 
πνβ. 484 526 Βεπι. ὅ. 488 "82. --- ἄλλοι πόροι φέρυσιν ἐκ 
τῶ κοί» τῶν νεφρῶν (υγοίθγ08) ὑὸὲν χοινωνᾶντες τὴ με- 
γάλη φλεβί Ζιγ4. δ14 585 Αὐθ. οἱ σπερματικοὶ πόροι προσ- 
ἡρτηνται ἐκ τὴς φλεβὸς, ἧς ἢ ἀρχὴ ἐκ τῆς καρδίας" οἱ 38 
πόροι (ἀυοῦιβ ΘΙ] 8168) ὼ τοῖς ἰχθύσι καὶ εν τοῖς ὄρνισι προσπε- 

φύκασι πρὸς τὴ ὀσφύι ἰῷ ., μεταξὺ (τῶν ἐντέρων ὺ Αυ}) 
τῆς μεγάλης λεβός, ἀφ᾽ ἧς τείνυσι πόροι εἰς ἑκάτερον 
τῶν ὄρχεων" οἱ πόροι δίεροοι ἀπὸ τὸ ὑποζώματος ἢ τῆς 
μεγάλης λεβὸς ἔχοντες τὴν ,ἀρχήν ,Ζγεῖ. 781 21. Ζιγ]. 80 

509 }84. ζ11. 666 56. --- τείνει ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς 
ϑδεμία, εἰ; τὰς ὑστέρας (ἱβπογαῦ Ατν ϑρθυτηα 048)" τεΐ- 

γυσιν ἀπὸ τῆς ἀορτῆς πολλαὶ ὼ πυκναὶ λέβες (τὶ αἴο- 
τίμα 6)" περὶ τὸν τῶν ὑστερῶν τόπον σχίζονται ἄνωθεν αἱ 
δύο φλέβες, ἥ τε μεγάλη ἢ ἡ ἀορτή Ζιγά. δ15 35, θ. 88 
Ζγβ4. 138510, 11. οἵ 140 488. 7. 1745 029. πὸ 15. 8785. 
«δ Θσϑπππιογ δια αὐοτῦὶ τι]  ο τί 8 [ἈΌτῖοα Γυρὰ Βαϊ 1679 ἴΔὉ. 
τὰς φλέβας ἰ διὰ τὴν ὑστέραν εὔλογον γενέσθαι ποιαῖς 
τινας, ἀλλὰ μᾶλλον δι᾿ ἐκεύας τὴν ὑστέραν Ζγὸϊ. 164 
580. --- τείνυσιν ἀπὸ τὴς ἀορτῆς αὶ τῆς Μεγάλης φλεβὸς 
ἀπὸ τῶν σχιζομένων αὶ ἄλλαι, αἱ μὲν ἐπὶ τὸς βυβῶνας 
πρῶτον μεγάλαι ὼ κοῖλαι, τελευτῶσιν εἰς τοὺς πόδας καὶ Ὃ τὸς 
δακτύλυς (τὺ οὖ ν ᾿ἰΐαοα οχίθγηδ, ΓΘμλ ΓΑ }18. ΘδΥαΠη 6 
ΤΆΤΩΪ Κα, δι οΓΌΓΑ 8. ΑὐὉ)" ὸ παλιν ἕτεραι διὰ τῶν βυ- 
βώνων ὼ τῶν μηρῶν φέρυσιν ἐναλλάξ (ταπεὶ ατῇ ξϑτροΓΆ]}18 46 
Κα, ϑΏΔΒ[ΟΠΊΟΒΘΒ Υ βαρ ΒΘπ86 Αὐ8): (αὗται) συνάπτυσι 
περὶ τὰς ἰγνύας ταῖς ἑτέραις φλεψί (φαδοπδαι δἰηὶ ποϑ8οὶ- 
τα0}8) Ζιγά. δ18 57,10, 18. ,διεστῶσαι δ᾽ ἄνωθεν ἥ τε ,με- 
γάλη φλὶψ ᾧ ἡ ἀορτή, κάτω δ᾽ ἐναλλαάσσυσαι συνέχυσι 
τὸ σῶμα (τὶ δῦ ν ἐἸδοδο ΦΟπημμλ ἢ 68) " διὰ τῆς τῶν φλε- τὸ 

βῶν ἐναλλάξεως συνδεῖται τῶν σωμάτων τὼ πρόσβια τοῖς 
ὄπισθεν Ζμγδ. 668 020 Ε' εὐ Κα, 21,26, “27. πνδ. 488 
085. --τ 6. ἡ ἀορτή νἈ ν οὐ βρεβὶ 1802, 822, 8θ4. Ηἰρ- 
Ροον οὰ Ιλεϊγό 1208, 209 54. --- Κ' ποῖαι αἱ τῶν ἐμβρίων 
φλέβες ἐν τὴ ὑστέρᾳ Υ ΒΌρτι 1488. αἱ φλέβες οἷον ῥίζαι [5 
πρὸς τὴν ὑστέραν συνάπτυσι, δι᾽ ὧν λαμβάνει τὸ κύημα 
τὴν τροφήν Ζγβ4. 140488. ἔστιν ὁ ὀμφαλὸς φλέψ. τοῖς 
μὲν μία, τοῖς ὸὲ πλείως τῶν ζῴων" ἔστιν ὁ ὁ ὀμφαλὸς, ἐν 

κελύφει φλέβες" τῶν ἀμφωδόντων ὅ ὅσυιν ἡ ὑστέρα μὴ μίαν 
φλέβα μεγάλην ἔχει δια τείνυσαν ἀλλ᾽ ἀντὶ μιᾶς πυκναὶς 60 
πολλάς, ταῦτα ἐν ταῖς ὑστέραις ἔχει τὰς κοτυληδόνας " 

φλέψ 
ἀποτέτανται αἱ φλέβες αἱ διὰ τὸ ὀμφαλῦ θοαὶ ὼ ἔνθεν ἃ 
σχίζονται πάντη κατὰ τὴν ὑστέραν, ἧ δὲ ,περαύυσι, ταύτη 
Ὑίνονται αἱ κοτυληδόνες (ϑργεὶ 1.368)" (τοῖς ὑχ ἔχυσι χοτὺ- 
ληδόνας) ὁ ὀμφαλὸς τείνει εἰς φλέβα μίαν. αὕτη δὲ τέ- 
ταται διὰ τῆς ὑστέρας ἔχυσα μέγεθος Ζ2γβ 4. 140 380. 1. 
146 "26, 81, 88 νἱ, 746 510. πότε συμπίπτυσιν αἱ φλέβες 
περὶ ἃς ὁ ἐμφαλός ἐστι χιτών" ἐκ τὴς καρδίας αἱ φλέβες 
διατετα μέναι" ὅπω διωρισμένων τῶν φλεβῶν φαίνεται ἔχυσα 
αἷμα (ἡ καρδία τῶν ἐμβρύων) Ζγ98. 111.526. β6. 148 
41. ἀνϑ0. 480 28. --- ὁ ὑμὴν φλεβῶν μεστός (ἔοτι ἀεεὶ- 
ἀν) ,Ζ2.η1. 580"21 Αυῦ Κα. ὁ ὀμφαλός" ὅσα λείαν ἔχει 
τὴν ὑστέραν, πρὸς τῇ ὑστέρᾳ ἐπὶ φλεβός" ὁ ὀμφαλός ἐ ἐστι 
κέλυφος περὶ φλέβας. ὧν ἡ ἀρχὴ ἐκ τῆς ὑστέρας ἐ ἐστί, 
τεῖς μὲν ἔχυσι τὰς κοτυληδόνας ἐχ τῶν χοτυληδονων, τος 
ὁὲ μὲ ἔχυσιν ἀπὸ φλεβός" εἰσὶ τοῖς μὲν μείζοσιν, οἷον τοὶς 
τῶν βοῶν ἐμβρύοις, τέτταρες αἱ φλέβες. τοῖς ὸ᾽ ἐλάττοσι 
ὁνο, τοῖς δὲ πάμπαν μικροῖς, οἷον ὄρνισι, μία φλέψ τεῖ- 
νυσιν εἰς τὰ ἔμβρυα αἱ μὲν ὅυο διὰ τὸ ἥπατος πρὸς τὴν 
λέβα τὴν μεγαλην ῳ ΠΡ Π106165), αἱ δὲ δύο πρὸς τὴν 

ἀορτύν (αν ἀ6}}}}" εἰσὶ περὶ τὴν συζυγίαν ἑκατέραν τῶν 
φλεβῶν ὑμένες, περὶ ὁὲ τὺς ὑμένας ὁ ὀμφαλός (οἷα εεἰ- 
Ἰαϊοβα ουπὶ ροϊαιῖπα ὙΥβαυιουϊβῃβ) Ζιν8. 586 .484, "18 Αυϑ, 
106 Κ (888, 2)» 18, 22. ---- ἴῃ ονο. (ἐν τοῖς ὄρνισιν) εἰς τὸ 
ἔντερον ἡ ἡ σύμφυσις (τὸ ὀμφαλϑ) γίνεται, ὼ ἐχ ὦσπερ ἐν 
τοῖς ζωοτέκοις τῶν φλεβῶν τι μόριόν ἐστιν Ζμὃδι2. 693 
526, οἵ Ε 818, 96. ΚαΖω 170, 6. δεκαταίν δ ὄντος αἱ φλέβες 
αἱ ἀπὸ τὴς καρδίας φαινόμεναι τείνειν πρὸς τῷ ὀμφαλῷ 

ἤδη γίγνονται" ἀπὸ τῇ ὀμφαλῶ τέταται φλέψ, ἡ μὲν 
πρὸς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ ὠχρόν (τὶ ε Υ οπ|- 

Ρ ΙΑΪο-τρεβθηίθγὶο8), ἢ δ᾽ ἑτέρα εἰς τὸν ὑμένα τὸν περι- 
ἔχοντα ὅλον τὸν ὑμένα (τὶ οῦ ν ἀπ Ὁ} 1681) Ζιζ5. 561 
νᾳ, δ, αΓ20, 28. . (εἰκοσταίν) ἄμφω (ὀμφαλοὶ) ἥστην ἀπὸ 
τε τῆς καρδίας ὼ τῆς φλεβὸς τὴς μεγάλης Ζιζ3. 502 “. 

συστάσης πρώτης τὴς καρϑίας, ὼ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀ ἀπὶ 

ταύτης ἀφορισθείσης δύο ὀμφαλοὶ ἀπὸ τὴς φ φλεβὸς τείνυσι 

ΖγΎ2. 158019. (ἰπ ονἶβ ρῥἰβοίαπι δὲ ανΐὰπι) αἱ φλέβες 
ὁμοίως τείνυσιν ἐκ τῆς καρδίας πρῶτον Ζιζ10. 564 581, εἴ 
Αὐὸ ΠΕ 20 ΥἹ. --- ἐν τῷ γένει τῶν φλεβὼν ἀϊει 4ιδεὶ 
ΒΡΘοἶ 68 αὐδοάλπι, διατείνει. αὐτὴν (τὴν πορφύραν) οἷον φλέψ' 
τῶῦτο δοκεῖ εἶναι τὸ ἄνθος Ζι1δ., 8547 419. - ταο ]υβοα οἱ 
οηΐοπιδ ὅτ φλέβας ἔχει ὅτε κύστιν ὅτ᾽ ἀναπνέυσιν Ζμὸ᾽. 
618.586. - ν. τὸ ἀνάλογον Ζμγ5. 668 αβ., τῶν μικρῶν 
ἢ μὴ πολυαίμων οἱ δ᾽ ὀλίγας ΚῚ ταύτας ἵνας ἀντὶ φλι- 
βῶν ἔχυσιν" αἱ ἵνές εἰσι μεταξὺ νεύρυ ᾧ φλεβός (ϑρυρὶ! 
855) Ζιγά. δ18 525 Αυῦ, "27, ο[ 29 εἰ φλέβες στεναὶ καὶ 
ἰνώδεις, φλέβια ἰνωδη Ζιγά. 514 524, 31 (ϑρσεὶ Ι 350). 
δ. Ρ ιγϑίοἱορίςα “ακοάδηι, οὖ ρδιβοϊορὶςδ. πὼς εἰσέρχεται 

διὰ τῶν φλεβῶν ἀπὸ τὴς εἰσιύσης τροφῆς εἰς τὰ μόρια τὲ 
διαδιδόμενον. εἰς τὰς φλέβας Ζμὸ. 618517. τῆς μὲν ἐν. 
ραϑεν τροφῆς εἰσυώσης εἰς τὶς δεκτικὺς τόπυς γίνεται ᾿ 
ἀναθυμίασις εἰς τὰς φλέβας. ἐκεῖ δὲ μεταβαλλυσα ἐξαι- 
ματῶται ἢ πορεύεται ἐπὶ τὴν ἀρχήν υϑ8. 456 "ά (εἴ Ριε 
Τίπι 80 ἢ). διὰ τῶν φλεβῶν ἢ τῶν ἐν ἑκάστοις πόρων 
διαπιδύνσα ὶ τροφή Ζγβ6. 14888. ἡ ἐσχάτη τροφὴ αἱ 
αἷμα) εἰς τὰς φλέβας ἐκ τῆς κοιλίας ποῦ ἐὐεται Ζμὸ 4.618 

210. σφύζει τὸ αἷμα ἐν ταῖς φλεψὶν ἐν ἅπασι πάντη ἄμε 

τοῖς ζῴοις Ζιγ19. 521 56. οὗἁ αν20. 480511. (νονταῦ ἐν 
ταῖς 4) εψὶν αἴ τ᾽ ἄλλαι αἱμορροῖδες αὶ αἱ τῶν  καταμηνίαν' 
τὸ αἷμα ἐκκρίνεται διὰ λεπτοτάτων φλεβῶν εἰς τὰς ὑττέ- 

ρας Ζγα20. 728 322. βά. 1398.8514. οἴ πιῶ. 891515. Οοθὶο 

δἷδι ἀὰ ἀόνόϊορροιμοης ἰ8Ὸ ἴα. ἣρ 3. --- δῆλον ὡς ἐκ τῆς 



φλέψ 
φλεβὸς ὁλκὴ τινὶ ΕἼ πέψει (τρέφετ αι τὸ σῶμα)" τὸ δέρμα 
ἐκ φλεβὸς αὶ νεύρν ἢ ἀρτηρίας. ἐκ φλεβδς ὅτι κεντηθὲν 
αἷμα ἀναδίδωσιν (οἴ {πειτό Ηΐρροον 1308)" τὰς φλέβας 
ἔχειν πόρως, ἐν αἷς τὸ θερμὸν ὃν θερμαίνειν τὸ αἷμα πνὶ. 
481"11. δ. 483 δ16,. 19. εἰς τὸ ἅντερον ᾿ εἰς τὴν «κοιλίαν 
αἴ τε φλέβες ὺ αἱ ἀρτηρίαι συνάπτυσιν, ἃς εἰκὸς εἶναι τὴν 
τροφὴν ἕλκειν" ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς σάρκας διαδίδοσθαι 
τὴν τροφήν" θερμὲν εἶναι ἐν νεύριν ὶ ἀρτηρίᾳ ὰ φλεβί" 
αἷμα κατέχειν ἐν τὴ φλεβὶ τὸ θερμὸν οἷον ἀποστέγον" ἐκ 
φλεβὸς ᾧ ἀρτηρίας τὴν σάρκα τρέφεσθαι πνό. 488 Ρ2ὅ.,26, 
48454,11, 38. --- τῶν φλεβὼν αἱ μὲν μέγισται διαμέ- 
νυσιν, αἱ δ᾽ ἐλάχισται γίρονται σάρκες ἐνεργείᾳ, δυνάμει δ᾽ 
εἰσὶν ὠδὲν ἧττον φλέβες: εἰσὶν ἐν τοῖς ἔχυσι τὰς σάρκας 
πολλὰς αἱ φλέβες ἐλάττυς, τοῖς τὰς φλέβας ἔχυσι με- 
γάλας αἱ σάρκες ἐλάττυς" περὶ τὰς φλέβας ὥσπερ περὶ 
ὑπογραφὴν τὸ σῶμα περίκειται τὸ τῶν σαρκῶν" ἐν τοὶς 
καταλελεπτυσιένοις ἐθὲν ἀλλο φαίνεται παρὰ τὰς φλέβας 
Ζμγδ. 668 380. Ζιγ!16. δὅ20 51. Ζγδι. 164 080. Ζμγῦὅ. 
668 "28. υἱὲ Ζιγδ. 515 584. -- κατὰ τὴν αἴσθησιν φανερὸν 

Ὸἷ 

πάντα τἄλλα τύτυ (τὸ ἀπτικῦ) χαριν ὄντα, λέγω δ᾽ οἷον 30 
ον φλέβες" τὸ αἰσθητικν ἄνω ἔρχεται αἰρομένων τῶν 
φλεβὼν Ζμβ8. 658 }82. πια 41. 903 "87. οἱ τὰς ἐν τῷ 
αὐχένι φλέβας καταλαμβανόμενοι ἀναίσθητοι “ίνονται υὩ. 
455 57, οἷς τὰ περὶ τὸκ τράχηλον ἡ τὸς κροτάφυς αἱ φλέ- 
βες κατατεταμέναι εἰσί, ἐρέχαλον ἡ φ6. 812329. ψυχραὶ 55 
αἱ μεγάλαι φλέβες Ζμγά. 661 528. οἵ μεγαλόφλεβος, ΟΡΡ 
τῶν ἀδηλοφλέβων αἱ φλέβες στεναί, ὥστ᾽ ὦ ῥάδιον διαρ- 
ρεν κατιὸν τὸ ὑγρόν υϑ. 451 828. αἱ φλέβες ὄυνανται πυ- 
ρᾶῆσθαι Ζιγδ. 515 "18. διατείνονται τῷ ὑγρῶ ὁ δυναμένυ 

φλύκταινα 821 

Υ] φλέβα (φλέγμα ΒΚ) ν8. 468 58. νἱ φλέβες (φρένες 
ΒΚ) Ζια17..496}11. ν] φρένες, οἱ σα ΡΙΚ Αὐ (φλέ- 
βες ΒΚ) ἰδἱὰ 15. ν]Ἱ νευρῶν, οἱ Αὐν, φλεβῶν ΒΚ, νεφρῶν 
Βρὰ Ζιγ4. δ1551. φλέγες Υἱ πιῶ. 891 516. ν] φλεβὼν 
(φλεβίων ΒΙ) ψβ9. 42238. Ζια17. 4917 517. 

φλεώς, ἀφ᾽ ὃ φέρυσι μέλιτται Ζιι40. 621 48. οὔ ον ῬΆ γα 
294. ΕἼΔΕ8 498. 

φλογίζειν. ἡ γὴ πυρκαϊαὶς κατὰ μέρος φλογιζομένη κῦ. 
897 229. - φλογιστός. τῶν καυστῶν τὰ μὲν φλογιστά 

ἐστι τὰ δ᾽ ἀφλάγιστα μὸϑ. 881 "18. φλαγιστόν, ἀϊδὲ τη- 
κτόν. θυμιατόν μδ9. 887 "25, 81. 

φλογμός, γα. τὸ τῷ πυρὸς (τῆς Αἴτνης) ῥεῦμα κθ. 400 "4. 
θ154. 8406 514. 

φλογοειδὲς χρῶμα χ3. 19228. φθ. 812 528. ἡ κονία 
ξανθὴ γίνεται, τῷ φλογοειὸῶδς ὦ μέλανος ἐπιχρωζοντος τὸ 
ὕδωρ ΧΙ. 1918. 

φλογώϑδης ὼ λεπτομερὴς σία κῷ. 392 385. ὁ ἐν τὴ Αἴτνη 
ῥϑαξ υ φλογώδης ἐ θ38. 838 17. 

φλοιό ς. φλοιὸς ὼ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν ὁμοιομερῶν μδ8. 

885 39. οἵ 10. 888."19, 18, 18. φλοιὸς γῆς μάλλον μὸ 10. 
889 318. ὁ φλοιὸς τῇ φυτῦ ὅμοιός ἐστι φυσικῶς δέρματι 

ζῷν φτωϑ. 818519, 7. ᾿βάπτεσθαι φλοιοῖς ,Χ4.194518. ὁ 
τῆς δρυὸς φλοιὸς ἀντιφάρμακον τοξικῷ τινί θ86. 8375] 9. 

λοιὸς ὁ περικυκλῶν τὸν καρπόν φτα 8. 818 841. αἱ 

Ἰλαῖαι ἔχυσι φλοιὸν σάρκα καί τι ὀστρακῶδες φταϑ8. 818 
428. τὰ σπέρματα εἰσιν ἐκ ὃυο φλοιῶν φταϑ. 818 "88. --- 
ἀφιῶσιν αἱ ἀράχναι τὸ ἀραχνιον ἀπὸ τῷ σώματος οἷον φλοιόν 
Ζιι89. 628 82. -- ὁ νεοττὸς (τών ὄφεων) ἄνω ἐπιγίνεται 

(τὸ «ἰδ), ὸ ΠῚ περιέχει φλοιὸς ἰἠστρακώδης Ζιεϑά. δ58 "28. 
ἐξιέναι" πταρέντες ἢ ὑρήσαντες φρίττυσιν, ὅτι κενῶνται αἱ 50 φλοιώδ ς- τὸ τῶν σφηκῶν κηρίον σύγκειται ἐκ φλοιωδυς ἢ 
φλέβες πβ54. 868 "26. η8. 887 086. λγ!6. 968 584, οἴ 86. 
γίνεται. ὁ ὕπνος τὰ σωματώδυς ἀναφερομένυ ὑπὸ τῷ θερμῦ 
διὰ τῶν φλεβὼν πρὸς τὴν κεφαλήν" οἷ φλεβωϑεις ἐχ 
ὑπνωτικχοὶ δι᾿ εὔροιαν τῶν φλεβῶν, πολὺ τὸ πνεῦμα κατα- 

ἀραχνώδυς ὕλης Ζιε28. ὅδ4 "27. 
φλόμος ἢ πᾶσαι βοτάναι πικραί φτβ8. 826 58 (οἴ [0 Ὁ 

Ῥμῖγα 112, 162. Ετδδβ 190, 8. νἱδοχ ΝΊοΘοὶ Πδιμδβο δᾶ 
Μεγος 82, 28). 

βαῖνον πάλιν τὰς φλέβας ὀγκοῖ υ8. 451021, 220,18, οἵ 835 φλόξ. μάλιστα πῦρ ἡ φλόξ, αὔτη δ᾽ ἐστὶ καπνὸς καιόμενος 
πλεδ. 90 528. ἀναθινμιω μένη διὰ τῶν φλεβῶν ἀ ἄνυ; ὴ τροφή" 
διὰ τῆς ἀοοτὴς αὶ τὴς φλεβὸς εὐθὺς ἀπαντᾷ τὸ παθος πρὸς 
τὴν καρδίαν Ζμβι. 652 086. γ9. 672 θδ, (φάρμακα) φέ- 
ρονται καθ᾽ ὅσπερ ὴ τροφὴ πόρυς εἰς τὰς φλέβας" τὸ 
πνεῦμα κατεχόμενον πληροι τὰς φλέβας" πονύντων ὑπὸ τῷ 0 
πνεύματος αἱ φλέβες ἐμφυσώμεναι τις πόρυς συμμεμυ- 
κέναι ποιῶσι" σκληροὶ οἱ πλείας τῶν μελαγχολικῶν ὼ αἱ 
φλέβες ἐξέχεσιν πα42. 864 582. β1. 866}11. 20. 868 517. 
λι. 984 "1. τῶν ἰσχνοφώνων ὅτε περὶ τὰς φλέβας ὅ στε περὶ 
τὰς ἀρτηρίας ἐστὶ τὸ πάθος. ἀλλὰ περὶ τὴν χίνησιν τῆς (δ 

Ὑλυύττης ακ804}27. τὰς φλέβας κάειν πλαδ. 957 526. 
ὁ4υῖ8 ταου 418 αἱ φλέβες τέτανται πᾶσαι ὼ κεφαλὴ ὼ 
αὐχήν Ζιθ24. 604 "6. 

4. Ρἰϑαύβγατ φλέβες. τῶν ἀμπελ' νων τε αὶ συκίνων φύλ.- 
λων αὐαινομένων φλέβες λείπονται Μόνον Ζμγϑ. 668 428. 50 

μέρη τινὰ τὸ δένδρυ εἰσὶν ἁπλᾶ, ὡς ὁ χυμὸς ὼὸ οἱ δεσμοὶ 
ΩΝ αἱ φλέβες" ὼὶ αἱ φλέβες ἢ ἡ σαρξ ὅλυ τῷ δένδρη ἐκ 
τῶν ὁ στοιχείων πεφύκασι ᾧταϑ. 818511, 6. 4. 819 384. 
οὔ Νὶς δηββο δὰ Μαγον 64,76. 

δ. καθάπερ ἐν τοῖς ἰἀτξάλλενο μένοις διατείνυσι τῷ παϑη- 55 
τικῷ φλέβες συνεχεῖς Γαϑ. 8326 "8. κατὰ τὰς φλέβας ἐκ 
τῆς ἡπείρα ῥεῖ ἐπὶ τὴν θάλατταν τὸ Ὑλυκι ὕδωρ: πκγϑ1. 
985 10. οἴ 88. 988 "24. οὗ πεφύκασι τὰ ζῷα ἐκ τὸ ὁμ- 
φαλῶ, ὁ ὁ δ᾽ ὀμφαλὸς ἐκ τὴς φλεβὸς ἐφεξὴς ἀλλήλοις, 
ὡσπερανεὶ παρ᾿ ὀχετὸν τὴν φλέβα ῥέυσαν ΖΎβΊ. 146 "11 60 
(οἴ ΡΙαὺ Τίπι 79 Α). 

Γβιε. 881}26. μδϑ. 888 52. τζτ. 146516. οἴ εϑ. 188519. 
ἡ φλὸξ πνεύματος ξηρῶ ζέσις μαά. 841 "21 (εἴ ΒΟΓΠΑΥΒ 
Ἠθγδκῆῖς ΒΥ Ρ 1236). τὸ πῦρ ὅταν μετὰ πνεύματος ἧ. 
γίγνεται φλὸξ ὸ φέρεται ταχέως μβ8. 866 48. δ9. 388 
42. τὸ τὴς φλογὸς ῥεῦμα μβϑ8. 857 582. ὴ φλὸξ διαὶ συν- 
εχὺς ὑγρῶ ἢ ξηρὰ μεταβαλλόντων γίγνεται ὼ δ τρέφεται 
μβ2. 83556.39. καίει μᾶλλον τὸ καθ᾽ αὐτὸ θερμόν, οἷον ἡ 
λὸξ τὸ ὕδατος τῷ ζέοντος, θερμαίνει δὲ κατὰ τὴν ἁφὴν 

τὸ ζέον μᾶλλον Ζμβ3. 64959, 648 "26. σβέννυται ἢ ἥ ὑγρῷ 
Ἀ θερμῷ τὸ θερμὸν ὼ ξηρόν, οἷον δοκεῖ τό τ᾽ ἐν τοὶς ἀν- 
θρακώδεσιν εἶναι πὺρ ὦ Κ᾿ ΦλόΈ αἰ2. 487 518. καὶ ἐλάττων 
φλὸξ κατακάεται ὑπὸ τῆς πολλῆς κατὰ συμβεβηκός μκϑ. 

466 028. 5. 466 080. ζὅ. 409}88. λεπτομερέστερον τὸ φῶς 
ἢ τῆς φλογός τεῦ. 18384}84. ζτ. 146 517. ὄχ ἔστι τὴς 
λογὸς λαβεῖν τι μέγεθος, ἐν ᾧ αὶ καὶ θερμότης ὼ λευκότης 

ἕνεστιν Φὸϑ. 211 56, ἐν τῷ μέλανι τὸ λευκὸν πολλὰς ποιεῖ 
ποικιλίας, οἷον ἡ φλὸξ ἐν τῷ καπνῷ μαδ. 842019. τὸ ἐκ 
χλωρῶν ξύλων, πῦρ ἐρυθραν᾿ ἔχει τὴν φλόγα μγ4. 8138 "6. 
αἱ καπνιύξδεις φλόγες χρῶμα ἔχυσι φοινικῶν χϑ. 192.518. 
- φλὸξ δοκεῖ κάεσθαι μαῦ. 842 "8. φλὺξ ἐκπιμπρα μένη 
μαϑ. 846 "12, φλὸξ ἐφέρετο συνεχής ΜΎΙ. 8311 582. ἀνι- 
ἕναι, παρέχεσθαι, ποιῆσαι φλόγα μὸϑ. 88118, 20, 29. 
εὐφγη φλέγα (ὦ ὕπαρ δάοθρ 60) πο]. 1457 80. -- 
αἱ φλόγες αἱ καόμεναι κατὰ τὸν ἐρανόν μαά Ιάε6]6γ. κθ. 
400 480. φλόγες ἀκοντίζονται κῷ. 892 08. 

φλύκταινα. τὰ δήγματα τῆς μνγαλῆς χαλεπά" γίνονται δὰ 
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828 φ'βεὶν Φοίνιξ 

φλύκταιναι" ἐὰν χύυσα δάχκη, ἐκρήγνυνται αἱ φλύκταιναι φοῖδες. τὰς φοῖδας (1 ὁ φῷδας οἵ Τοῦ ῬΆγγπ Ρ 88, Ῥὰν 
Ζιθ24. 604 "20, 22. 98) καλυμένας πληῖ. 961 821. 

φοβεῖν. ἐάν τις βάλλα μὲν μή, ἐνοχλὴ Δὲ λέοντα, σείσας ὼ φοινικίας νϑηΐυθ, ἀεῦ μβ6. 864 54, 17. οἵ σϑ18 "5. [388. 
φοβήσας ἀφίησι πάλιν Ζιι 44. 629 826. --- φοβεῖσθαι, 1521 584. 
ὅταν φοβηθῶσι ὸ δείσωσι (τὰ μαλάκια) Ζμὸδ. 679". κα φοινίκιον, ἱπδέσυτηθη τη ταυδβίουπι πιθ14. 918 "8. 
φοβεῖσθαι περὶ τῶν τέκνων Ζιζιι. δ66 225. πρὸς τὺς ἐν- φοινίκιος. ἡ ἐντὸς ἴρις τὴν μεγίστην ἔχει περιφέρειαν ᾧοινι- 
θρώπυς ἂν ἔχειν τιβασσῶς τὰ νῦν φοβιίμενα ὼ ἀγριαίνοντα 
(τῶν ζῳων) Ζιι!. 608 581. --- φοβεῖσθαι, ἀἴδυ αἰδεῖσθαι 
ΠΕΙῚ1. 18514}19. ἀδύνατον ἅμα φοβεῖσθαι. ᾿ ὀργίζεσθαι 
Ρβϑ8. 1880588. ποῖα φοβῶνται αὶ ὼ τίνας 
Ῥβό. 1882.521-1888."12. τίνα, ὃ: φοβεῖσ αι Ηγ9. ὅσα 
ἐφ᾽ αὑτῶν φοβϑνται, ταῦτα ἐπ᾽ ἄλλων ,Ὑιγνόμενα. ἐλεῦσιν 
Ῥββ. 1386527. -- ἃ οβῦνται μὴ ὑπάρχειν αὐτοὶς Ρβι. 
ΣΕΛ - διὰ τί οἱ φοβιίμενοι τρέμυσι, διψῶσι, ἡι- 
γῶσι, 

αἰδοῖα. Ἰνίαι αὐτοῖς αἱ κοιλίαι πκζ!ὶ. 9471. 2. 947 1ὅ. 
8. 91727, 6. 948 885. 7. 9480. 8. 948 "18. 9. 948 "21, 
48, 206. 10. 9348 085, 87. 11. 949.39.,11. ια82.902}87. 58. 

πὼς ἔχοντες 1ο 

φοινικὶς νέῳ πρέπει Ῥγ3. 
ιῶσι, σιωπῶσι, φθέγγονται ὀξύ. συσπῶσι τὰ τ. 

κίαν μΎ2. 81254. 

φοινικιᾷς (10 ῬΑ 1457, Π|186. Τδομὴ 181). ἡ τὸ 
ἀλυργῶ ἢ φοινικιδ κρᾶσις χϑ. 1922. φύλλα φοινικιῦντα 
χϑ. 196.582. οὗ ργδϑίθγθδλ ᾧοινικιὸς χὅ. 796 Ὁ9, 18, φοινι- 
κιὸν χϑ8. 7981, "24. δ. 795 Β29, 796.514, 25, 329,4, 1ὅ, 
24. 6. 799 51ὅ, ὑ8, φοινικιῶ χδ. 198.510, 797 538, φοινικιοὶ 
χδ. 1951, οὐ φοινικῦς οχῦν, 

1405 518. φοινικῖς, ἔνδυμα Λακω- 
νικὸν ὁπέτε εἰς αὐλιμὸν ἢ ἰϑιεν [ 499. 1559 4817, 88. 

φοινικοδα κτυλός φαυλότερον λέγεται ἢ ἢ ῥοδοδάκτυλος Ργ2. 
1405 020. 

φοινικόρυγχος ὁ κορακίας Ζιι34. 611 17. 

φοινίκυρος (ὙἹ φοινικῦρος, φοινικυρός Ο) Ζιι49 Β. 682 528, 

29. (βαϊκυγυθ ΤΒοῖα, τοῖο]! α ααζαθ, ῥΒοθηϊσαγραβ 50]. 
τουβοῖ Ο 11 7185.) ν ἐρίθακος. 

φοινικῦς. τὸ φοινικῶν “μεταξὺ λευκῇ ΚΙ μέλανος Μι7. 1051 

905 55, 7. β26. 869 54. [288.15620511. --- [αὐ φοβήσε- 
ται ἨΎΙΟ. 1116 11. 30 

φοβερὰ τίνα Ηγ9. 10. ηγ1.1229.382- Ῥ25, Ῥβό. 1382528. 
διχῶς λέγεται, τὰ μὲν ἁπλῶς, τὰ δὲ τινί ἼΕΎἹ. 1228 Ὁ18- 

26, 1229}18, τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον, τὰ κατ᾽ ἄνθρωπον φο- 
βερά ΗΎΪΟ. 111557, 29. ἡμαῦ0. 1190 17. φοβερόν. ορρ 
ἄφοβον ψβ9. 421 51ὅ. ἀἶϑι ἐκ ἀσφαλές ΠγΎῚῚ. 1281 "29, 36 
φοβερά ἐστιν ὅσα ἐφ᾽ ἑτέρων γιγνόμενα ἥ μέλλοντα ἐλε- 
εἰναΐ ἐστιν Ῥβδ. 1382 "26. φοβερὰ καὶ ἐλεεινὰ ποῖα μάλιστα 
Ὑίνεται ποϑ. 1452 352-11. οΥ 18. 1452086, 14585]. φοβερὸν 
ὼ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὄψεως. ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τῶν 
πραγμάτων πο14. 14581. --- φοβερὸν (86 ἐστὶ) μὴ 50 
Μθ88. 1050}28. Πδ12. 1296540. --- φοβερώτατον ΗΎΞ. 
1115 526. 

φοθτρετηε ἡδυν εἶναι δοκεῖν μετὰ φοβερότητος Ῥαδ. 1861 

φ9 ἀλ μεῖς: ΘΡΡ ἄφοβος ἩΕΎΪ. 1228 δ. τις ἐλεήμονας καὶ 
τὸς φηβητικὺς Ἂ τύς ὅλως παθητικύς Πότ. 1342 812. ἀναί- 
μὼν ὄντων (τῶν μαλακίων) ἢ διὰ τῦτο κατεψυγμένων καὶ ὴ 
φοβητικῶν Ζμδυ. 619 "28. 

Φόβιος, εἷς τῶν Νηλειδῶν, τότε κρατῶν Μιλησίων ἢ 515. 
1502 329, 48. 

φό ὅβος, ἀεῦ Ηγ9. 1115.39. ΕγῚ1. 1229 540. Ῥβό.1882521. 
ὁ φόβος πάθος. τι μετὰ σώματος ΨαΊ. 408 3171. φόβοι ὼ 
θάρρη ἔνεισιν ἐν τοῖς ζυίοις Ζιθι. 5889}. ὁ φόβος ἐν τῷ 
θυμοειδεῖ τὸ. 1268. ὁ φόβος καταψυξίς τις δι᾿ ἐλιγαι- 
μίαν Ζμδ!τι. 692 528. β 
πβϑ81. 809 "7. 1600. 898 86. ια 86. 908 δ12. λὶ. 984 "18. 
ὁ φόβες διψητικόν πκζϑ8ϑ. 9417 089. ὅσα περὶ φόβον ἃ ἀν- 
δρείαν πκζι. 941011-11. 949320. ὁ φόβος περὶ ποῖα ἢ 
περὶ τίνας Ῥβδ. 1882 "21-1888 512. φόβος ἀδοξίας Ηδ 15. 
1128}11. ὅβος ἰσχυρός, ἀσθενής ἠεγ1. 1328 "18, 14. 50 
μεγάλυς φήβυς ἢ πολλιεὶς ποιεῖσθαι (ἴοτε φοβεῖσθαι) ἡεγ1. 
1228 015. φύβυς παρασκευαζειν, ἀπολύεσθαι Πεβ8. 1808 
428. ΡΎ]4. 1415518. στασιαζ εἰν. ἐπιβυλεύεσθαι διὰ φόβον 
Πε2. 1802 ν, ὅ. 18904924. 10. 1811 086. συναΐγει ὸ τὸς 

δ 

4. 650}27. Ρβ18. 1889 582. ε5 

δ5ὅ. αι4. 442 528. ὁ ἥλιος καθ᾿ αὐτὸν μὲν λευκὸς φαίνε- 
ται, διὰ δ᾽ ἀχλύες ὼ καπνϑ φοινικῶς αι8. 440 8132. μγέ. 

8188, 374 34,11. οἔ «Ὁ. 8427, 11. 20. Χ,3. 192». 
ἀνακλασθείσης τῆς ὄψεως τὸ μὲν χρῶμα τῷ ἡλίυ φοινιχῶν 

φαίνεται, τὸ δὲ πράσινον ἣ ξανθόν ΜμΎθ. 8711 "10. τὸ φοι- 
νικῶν ᾧὶ πράσινον ἡ ἀλυργὸν αὶ γίγνεται χκεραννυύμενον ΜΎ. 
81257 (ἴ χϑ. 192 81, 02). τὸ φοινικῶν παρὰ τὸ πρατινον 
λευκὸν φαίνεται μγά. 815 58. φοινικῦν, ςοπὶ ἀλυργόν (ἀλυρ- 
γές) αιά. 442 "28. χϑ. 192 57. ἥδιστα τῶν χρωμάτων οἷον 
τὸ ἀλυργὸν ἡ φοινικῶν αἰ. 4401. φοινικθν, ἀϊδε ἀλυργόν 
χϑ. 192 01 0, 828, 20. αὶ ἰσχυροτέρα ὄψις εἰς φοινικῶν χρῶμα 
μετέβαλεν, ἡ δ᾽ ἐχομένη εἰς τὸ πράσινον, ἡ δ᾽ ἔτι ἀτθε- 
νεστέρα εἰς τὸ ἁληργὴν μγ4. 814}81. φοινικῶν, ἀϊδὺ πορ- 
φυρῦν ἐν. 459 "16. μγά. 814 528, 82. ὁ τύραννος (47,8) 
Φοινικὸν λόφον ἔχει, ὁ κόττυφος φοινικῶν ῥύγχος Ζιι19.617 
417. Ζιθ8. 592 084 (οἵ 80 22). --- οὐ ῥγδοΐογεα φοινιχὺς 
Χ2. 192511, 18, 14. 5. 195 27. 6. 1799510 οἱ φοινικιδς, 

40 Φοινικώδης, μία τῶν Αἰδλν καλυμένων νήσων 8183. 
848 "7. 

φοῖνιξ. φοίνικες κθ. 401 81. τὸς φοίνικας ἑ ἐλέφας κατα- 
τείνει ἐπὶ τῆς γὴς Ζιι!1. 610 528. ὁ φοῖνιξ μακροβιωώτατος 

ἐν τοῖς φυτοῖς μκά. 460 810. φοίνικος ξύλον ποῖον [230. 

1818 "γι φοίνικες ἀκ ἔχωσιν ἄνθη φτβϑ. 828 "40. φοινίχων 
ἀνόρχων, υς τινες εὐνύχυς καλῶσιν, οἱ δὲ ἀπυρήνυς 350. 

1524 "24, ὁ φοῖνιξ πῶς ἐπ ρας ΠΝ ἩεΣ 829 38. οἱ τῶν 
φοινίκων καρποὶ μελιηδὲ εἰς ἔχυσι χυλες φταδ. 850 ."84. -- 
οἴνιξ ἴᾳ κλάδος φοίνικος. ὁ λαβυνν τὸν φοίνικα ἐν τῆς 

ἀγῶσιν ἡμαϑ84. 1196 586. --- φοῖνιξ 14 καρπὸς φοίνικος 

πκϑ4. 92Ὁ "24 (εἴ Ποῦ τοὶ 76). οἱ φοίνικες πῶς μετα- 
βάλλυσι τὰ χρώματα χὅ. 195 526-80. (ΡΒοοηΐχ ἀδοιν]- 
ογ8 : Ετδδβ 275. [δηρίανοὶ 117. Ηϑμα 180.) 

Φοίνιξ ὸ Νέστωρ 1172. 1806528. 
ἐχθίστυς ὁ κοινὸς φόβος Πεῦ. 1804 "24. (ἐλάφι) ὁ πρὸς τ Φοίνιξ. Καὸμος ὁ Φοίνιξ λιθοτομίαν ἐξεῦρεν (459. 1558 "25. 
τὰ θηρία φόβος Ζιζ29. 51811. φόβον ἐπικεκρεμάσθαι μεί- 
ζονα 11. 1477 518. --- ἀνὸρεία μεσότης περὶ τα ὺ 
θάρρη, « ἀνὸρεία. -- ἡ τραγῳδία δι’ ἐλέν ὁ φύβυ περαί- 
νυσα τὴν τῶν τοιύτων παθημάτων κάθαρσιν ποθ. 1449 
827. ἔλεος περὶ τὸν ἀνάξιον, φόβος περὶ τὸν δωοιο ν πο138. 60 

1408 5ὅ. 

Φοίνικες θ184. 844 59. 185. 844 817. 186. 844 524. Ζιθ20. 

608 "21. ϑογαπι ποπιθῃ Θχρι σίας 9182. 848 Ρ9, 11. Φο- 
γικες εὗρον τὰ στοιχεῖα [459. 1558 "2, 6. --- Φοίνισται, 

τρδροθάϊα (ἔὰ) Ηι6. 1161588. --- Φοινικικος. ἀναγέ- 
Ὑραπται ἐν ταὶς Φη:ινικικαῖς ἱστορίαις θ184. 844 “11. -- 

Φοινίκη σϑ18.518,"5. 288. 1621 Ρ6. 38. περὶ τὴν Φιι- 



φοινίσσειν 

νίκην, περὶ Φοινίκην Ζιδ2. 525 Ρ7. εὖ. 541.519. ἡ Συρία ἡ 
ὑπὲρ Φοινίκης ζιζ3.. 511 "28. 

φοινίσσ εἰν. κατὰ γλῶσσαν τὴν Περραιβῶν τὸ αἱμάξαι φοι- 
νίξαι θ182. 848}14 (οὗ Ιωῦ Ῥαγ 418). 

φοιτᾶν. ἀεὶ φοιτῶν" ὑχ εἰς ἐπὶ τὲ πολι) φοιτῶν εἰς τὸ χω- δ 

βίον Ῥαδ. 1863.5"10. Φβδ. 196.586. τὰ λοιπὰ γένη (τῶν 
ἀετῶν) ὀλιγάκις εἰς πεδία ὸ, ἄλση φοιτᾷ Ζιι82. 618 Ρ22. 
ὅσα ἐπῳάζει φοιτῶντα τῶν φοτόχων ΖΥΎΣ. 152 084. ε88. 
558.86. αἱ καθαΐρσ' εἰς φοιτῶσι, τὰ καταμήνια φοιτᾷ Ζιηδ. 
888 .526. 3. 582 "4, Ζγαι 9. 121 921. τὰ κύματα πρότερον 10 
ἡπε ἐνίοτε τῶν ἀνέμων πχγϑ. 981.588. 28. 984 Ῥᾳ, ἐκεῖ- 
ἐν κἐκ τῷ περὶ τὰ νέφη τόπυ) τρία φοιτᾷ σώματα συνι- 

στάμενα διὰ τὴν ψύξιν, ὕδωρ ὺ χιὼν καὶ χάλαζα Μμα11. 
841012. (ἡ δύναμις) διήκυσα ΡᾺ φοιτῶσα ἔνθα μὴ καλέν 
κθ. 898 85. 16 

φηλιδωτός. τὸ δέρμα τριχωτὸν ἢ μὴ φολιδωτόν. ἰχθυῶδες 
ὰ φολιδιωυτόν, ἄρρηκτον φολιδωτόν Ζμγ8. θ64}24. Ζγα]2. 
ΕΝ 58. Ζιβ1ο. 08.511. --- τὸ φολιδωτά (Μ 808, 80, 
1586. ΑΖΙ1114), ἔστι ὁ ἡ φολὶς ὅμοιον χώρᾳ λεπίδος. 
τῶν φολιδωτῶν δὲν βλεφαρίδας ἔχει" ὅσα φολιδωτά, ἔχει 30 
τὸν πόρον τῆς ἀκοῆς φανερόν Ζμὸ11. 691516. βι4. 668 
"12. ΖΙβ12. 504 527. 10. 8083 37. α11. 492 525. τὰ ᾧο- 

τόκα . τετράποδα τῶν φολιδωτῶν, ΒΥπ τῶν τετραπόδων 
τὰ ὠοτόκα ἢ φολιδυιταί, τὰ τετράποδα τῶν ἀοτόκων φο- 
λιδωτα ἐστιν ΖγΑ12. Τ19}11. Ζμβ12. 6657 421..18. 657 25 
Β11 (εοὰ ἕνια τιὸν ψφοτοκύντων τετραπόδων φολίδας ἔχει 
Ζιβι8. δ06 228). τιὴν ψοτόκων τά τε πτερυγωτά, οἷον ὃρ- 
γιθες, ὼ τὰ φολιδωτά" οἱ ὄρνιθες ὼ τὰ φολιδωτά αν10. 
415}22. Ζγβ1. 188.56. τὰ μὲν τριχωτὰ τὰ δὲ φολιδωτὰ 
τὰ ὁὲ λεπιδωταί, οἱ δ᾽ ὄρνιθες πτερωτοί" τὰ λεπιδωτὰ ἡ 80 
τὰ φολιδωτά Ζμδι2. 492}}11. οὗ Ζμγβ. 671 512. 9. 671 
“21. Ζγβι. 188512. Ζια 11. 498536. β10. δ08 57. γ10. 
517"15. ἰαῖον τὰ φολιδωτά τοίογαπίαγ τὸ τῶν ὄφεων γέ- 
νὸς. σαῦροι ὴ τἄλλα τὰ ὁμογενὴ τύτοις. ἀσκαλαβῶται, 
χελῶναι, ἐμύς, κροκόδειλοι οἱ ποτάμιοι, σαῦραι Ζιγ171. 508 86 
411. αθ. 490ῦ024. 8615. 599.381. 17. 600 919. 4. 594 4. 

βι2. 504.521. Ζιγει 611515, 28,21. Ζγαϑ. Τ16}16. 
μκϑ. 4066 520. 

φολίς (Μ 804). ἔττι δ᾽ ἡ φολὶς ὅμοιον χώρᾳ λεπίδος, φύσει 
ὸὲ σκληρότερον Ζμδι1. 691516. Ζια 6. 490 "22 ΑΒ. τὸ 40 
περιγινόμενον περίττωμα τρέπεται εἰς τὸ σῶμα καὶ τὰς φο- 
λίδας, ὥσπερ εἰς τὰ πτερὰ τοῖς ὄρνισιν Ζμγῖ. 6710 δ16. 

οἵ δ1. 676.580. η2, 582 "88. φολίδας, ἔχει ὅσα πεζὰ ὼ 
ὠοτόκα, τῶν τετραπόδων ὅσα ὠοτόκα, ἔνια τῶν ψοτοκύντων 
τετραπόδων Ζιγ10. δ11)}ὅ. αθ. 490 "22. βι18. 508 528. ἐς 
ἄλλοις (ὄφεσι) χλοάζυσά ἐστιν ἡ φολίς θ164. 846 814. οἱ 
ὄρνιθες ὅτε φολίδας ὅτε τρίχας ἔμν ἀλλὰ πτερά Ζιβ12. 
504 280. 

φονικός. δίκαι φονικαί ΠΎ ἃ. 127610. ἢ 386. 1542 586. 
περὶ τὰ φονικα Πβ8. 126951. 12. 1214 024, φονικῶ εἴδη 50 
τέτταρα Πδ16. 1800 524, 

φόνιος. φονίοις ἐν ,ἐγῶσι 624. 1588 328. 
φόνος. ἐιωώκειν φόνον, φεύγειν φόνυ, ἔνοχος τῷ φόνῳ Πβ 8. 

12695"2, 8. δι. 1800}28. οἱ ἐφέται δικάζασιν ἀκωτίυ 
ὄνυ 411. 1δ41 028. λαγχάνονται αἱ τῷ φόνυ δίκαι πρὸς 86 

τὲν βασιλέα: ὁ βασιλεὺς τὰς τῷ φόνου δίκας εἰς Αρειον 
παΐγον εἰσαγει ἴ 385. 1542 584,21. φόνοι ἀκύσιοι, ἑκύσιοι 

Πβ4.1203.526. --- φόνον (1 6 αἷμα) κεύθειν (Επὰρ 846) 
αν. 418 512. 

φοξῖνοι (ΥἹ φοξίνοι, φοξινοί [μοῦ Ῥγοὶ 207, φορξῖνοι), τϑίδ- 60 
Τυαπίωυγ ἰοῦ τὺς ποταμίυς, εὐθὺς γεννώμενοι ὼ μικροὶ ὄντες 

φορά 829 

κυήματ᾽ ἔχυτιν, πῶ τίκτυσι Ζιζ18. 561581. 14. 568 221. 
οΥ̓ Εἶχαν τοϑρη 8 ἢν ὡς ᾿Αρ. φησί. (ἑοχίπυιβ. ὙΒοπι, ΡΒο- 
χίηῦβ ὅδσαθ β64]}0. ομοοοίποβ ΑἸδογίο. ρῃοχίη ΟΠ 685. 
Ογρυίπυβ ῥμοχίπυβ Καὶ 750,1. 80. Οσ. "ϊπηροϑβί]6 ἃ σϑοου- 
Ὠδίυγο᾽ Οὰν ΧΠ]Ι 868. 5145δ71. ΑΖΙ1142,174.) 

φο Ἐός. οἱ τὰς κεφαλὰς φοξοὶ ἀναιδεῖς φθ. 812 88. 

Φόξος, τύραννος ἐν Χαλκίδι Πε4. 1804 529. 
φορά. 1. α. ἡ κατὰ τόπον κίνησις ὁ τὸ κοινὸν ὼ τὸ ἴδιον 

ἀνώνυμος, ἔστω ὸὲ φορὰ καλυμένη τὸ κοινόν Φε2. 226588. 
τὸ 3. 122 527, 88, 128 556. φορὼ καὶ κατὰ τόπον κίνησις ΦθΊ. 
260 528. η2. 248 88. Μλ2. 1069 Ρ12. ψαϑ. 406 218. Γαά4. 

819 082. ὅσα μὴ γεννητὰ κινητιὶ δὲ φορᾷ Μλ:. 1069 "26. 
ἡ φορὰ “γένεσις ποθέν ποι Οδά. 811 088. ταύτης (9 τῆς 
κατὰ τόπον κινήσεως) τὸ μὲν φορὰ τὸ δ᾽ αὔξησις ὼ φθίσις 
δι. 211 515. οἵ Ζμα!. 8417. αἱ φοραὶ εἰς τὲ μεταξὺ 
πρῶτον ἀφικνόνται αιθ. 446 029. τῷ φορητῦ ἐντελέχεια φορά 
ΦΎγ1. 301 518. ἡ φορὰ διὰ τὸ φερόμενον Ὑνωριμον Φδι]. 
219 080. --- ὁ. μία φορὰ τῇ ἑνὸς ᾧ ἁπλὴ τῷ ἁπλῶ Οβι4. 
296 581, φορὰ ἔμψυχος, βίαιος Οβ9. 291 523. φορὰ οἰ- 
κεία Οβϑ8. 290 23. φοραὶ βιαιότεραι κά, 894. "δ, --- τέτ- 
ταρα εἴδη τῆς ὑπ᾽ ἄλλυ φορᾶς, ἕλξις, ὦσις ὄχησις δίνησις 
Φη2. 248510, 24. φορᾶς διαφοραὶ κατ᾽ εἴδη πτῆσις βάδισις 
ἄλσις ὼ τὰ τοιαῦτα Ηκ8. 1174 480. πληγὴ ἀπὸ τῆς φο- 
ρᾶς μὸϑ. 8861. --- ο. ἡ φορὰ πρώτη ἐστὶ τῶν κινήσεων 

Φθ1. 360..30- 261"26. η2. 348511. δ1. 308 582. Τβιο. 
8386 419. ἐφ᾽ ἑνὸς ὁτυῶν τῶν ἐχόντων γένεσιν ἡ φορὰ 
ὑστάτη τῶν κινήσεων Φθτ. 260 581. ἢ φορὰ γενέσει ὑστάτη 

τῶν κινήσεων, πρώτη λατὰ τὴν ὀσίαν Οδ3. 810.}88. --- 

πᾶσα φορὰ ἣ κύκλῳ ἢ ἥ ἐπ᾽ εὐθείας ἢ ἢ μοιτή 1 Φθ9. 20514. 
Οαϑ. 268 "17. φορὰ ἀπὸ τῷ “μέσα, ἐπὶ τὸ μέτον, περὶ τὸ 

μέσον Οα2. 268 028. φορὰ ἄνω, κάτω Φυι. 201 81. ίχϑ. 
1065 18. μα 12. 848}22. ἔστιν ἑκάστε φοραί τις τῶν 
ἁπλῶν σωμάτων φύσει Φδδ. 214 "18. τῶν ἐπὶ τῆς εὐθείας 
φορῶν ἡ πρὸς τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα Οβδὅ. 288 58. ὡπλαὶ 
κινήσεις ὑκ εἰσὶν ἄπειροι. Ογ4. 803 Β6. ἡ ἐναντία φορὰ ἐκ 

τὸ ἐναντίω εἰς τὸ ἐναντίον Οα4. 271 521, 28. ἡ ἐπ᾽ εὐθείας 
φορὰ ὁ συνεχὴς ἐπὶ ἀΐδιον Φθ8. 262512-268 δ. ΟΓΓβΊΟ, 
8817. ἡ ἀνώμαλος φορὰ ἣ ἄνεσιν ἔχει ὺ ἐπίτασιν ὼ 
ἀκμήν οβό. 288 519. τὴ κύκλῳ φορᾷ υεδὲν ἐναντίον Οα4. 
ἐκ ἐνδέχεται. ἄπειρον εἶναι φορὰν πλην Τῆς κύκλῳ ΦζΊΙΟ0. 
241}20. τῆς φορᾶς ἡ κυκλοφορία πρώτη ᾧθ8. 9.1. 261 
328. ΜλΊ1. 1072 Ρ8,10718512. ἡ τῷ μἐρανῶ φορὰ συνεχὴς 
᾿ ὁμαλὴς ὼ αἴδιος.. μέτρον τῶν κινήσεων οβ΄. 281 528. 
αἢ. 2691. Γβ10. 886515. ὴ τῷ παντὸς ἢ ἁπλῆ φορά 
ΜλϑΒ. 1078 "29 ΒΖ. ὁ πρῶτος ὑὠρανὸς ὺ ἡ πρώτη φορά Οβϑ. 
288 5"1ὅ. τὰ ὑπὸ τὴν ἐγκύκλιον φοράν μαά. 841 ὑ14. τὰ 
ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένα φοραν Οαϑ9. 279 420. ἄστρα 
ἐν τὴ αὐτὴ ἐνδεδεμένα φορᾷ Οβ!12. 292 514. ἡ ἄνω φορα, 
αἱ ἄνω φοραί Μαὶ. 888 521. 8. 889 18. φοραὶ : τῶν πλανή- 
των Μλδ8. ὴ κύκλῳ φορά μαϑ8. 840 82. ἡ τῷ ἡλίυ, τῶν 
ἄστρων φορά μαϊ. 888 ΡΣ 8. 841 320. θ. 848 810. 8. 846 

412 4]. ἡ φορὰ τὸ κόσμυ τὸ περὶ τὴν γὴν μαῖ. 844 Β12, --- 
ἃ. αἱ φοραὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων Φὸ1.208 "8. ἢ τῷ ὕϑατος, 
τὸ ὑγρὴ φορά μα12. 848018.14. 862 "12. εἰς τὴν κοιλίαν 

ἡ φορὰ τῶν γεωδῶν πα40. 804 842, φορὰ (προσφορὰ ΡΙΚ) τῶν 
σιτίων (2) Ζικϑ. 688 "20. τὰ φυτὰ ὃ μετέχει φορᾶς Ψαῦ. 
410 528. .Φ9 ἃς αἴτιον αὶ τὸ νοητικόν Ζμα]. 641 "7. φοραὶ 
τῶν χειρῶν ὕπτιαι ἢ ἔκλυτοι φ8. 808 "18. φοραὶ τῶν ἰχθυ- 
δίων" φέρεται͵ ὥσπερ ἐξ ὕπνυ ὄντα Ζιδι0. 687 17. -- 
6. εὐθεῖα φορά μχι. 848 527. λοξὴ φορά μαά. 842 521. 
πκτ48. 948 538. ποιεῖσθαι λοξὴν τὴν φοράν πκεῖ4. 98994. 



880 φορβάδες 

κιν εβαι φοράν τινα μαῖ. 844}10. φέρεσθαι φοράν τινα 
Οβ!:4. 496.384. 8. 289 "12. πις18. 916 "20. φέρεσθαι δύο, 
πλείως φοραίς μα4. 843 "26. Φθ6. 209 81. ΟβΙ2. 39851. 
Ζγεϑ. 182 "21. μχ 38. 8δ4 516. φέρεσθαι ἐν δύο φοραῖς 
ΜΧΙ. 848}24. ἐκ δύο φορῶν γεγένηται ὁ κύκλος μχϑ8. 852 6 

48. -- 2. φορά ἱ ᾳ ἐγυσίαστ Ἰαῦϊο, αδθτίθϑ ἰγυοίασπ), ἀθογ- 
1148. δένδρα πολυκαρπήσαντα ἐξαυαίνεται μετὰ τὴν φοράν 
ΖγΎ1. 1580 328. κατανοήσας ἐλαιῶν φορὰν ἐσομένην Πα11. 

φρίκη 

σφῆκες τὰ κηρία πλάττυσιν ἐκ φορυτῦ ὺ γῆς Ζ,41. 688 
11. τις ἐγχωρίυς συνάγειν ἐκ τῷ φορυτὸ τὸ κιννάμωμον 
Ζιι18. 616 418. 

φράγμα. τὰ μαλάκια οἷον φράγμα πρὸ τὸ σώματος ποι- 
ὥὄνται τὴν τὸ ὑγρῶ μελανίαν Ε θόλωσιν" τὰ μονόθυρα γί- 
νεται ἀλλ. μοτρίῳ, φραγματι. τρόπον τινὰ δίθυρον Ζμὸ 5. 619 
40, "26. τὰ μὲν (τῶν ζῴων) ἔχει φράγμα ὼ ὥσπερ ἔλυ- 
τρον τὰ βλέφαρα ψβ9. 421 029. 

1269511. Ζιε21. 558 522. ἅμα συμβαίνει ἐλαιῶν φορὰ ἢ φραγμό ς. ἡ φύσις οἷον παροικοδόμημα, ποιήσασα ἀμφ ραν 
ἐσμῶν Ζιε22. 558 "28. φορὰ βατράχων. ἀραχνίων ἀκοὴν ιο 
862 810. κ461. 947 388. γίγνεται τοιαύτη τὸ ὑγρῦ φορα 
μαϊ4. 862012. --- φορά τίς ἐστιν ἐν τοῖς γένεσιν ἀνὸρῶν 
Ρβιδ. 1890 "28. 

φορβάδες ἵπποι Ζιθ24. 604 522, ν ἵππος Ρ 846 085. 
Φόρβας. ᾿Αμβρακία ἡ θυγάτηρ, Φόρβαντος τὸ Ἡλίν (487. τε 

1550 528. 

φορβεια. περιεζ ὦσϑαι τὴν φορβειάν Πη2. 1824 "16, 
φορεῖν ὑποδήματα δ᾽ ὁμοια Ζγα18. 128 "82. μὴ φορεῖν χρυσὸν 

τὰς γυναῖχας οβ1849 39, 28 (εἴ χρυσοφορεῖν 1424). Λυκίυς 
ὁρῶν ἀγαπῶντας τὸ τρίχωμα φορεῖν οβ1848 529. --- σα- 10 

φῶς ΣΞιδηρὼ ἢ φορῦσα τύὔνομα (ϑορᾷ ἐν 592) Ρβ28. 1400 
"17, -- φορητός. τῷ φορητῦ ὧ φορητὴν ἐντελέχεια) καὶ 

φορά Φγ!. 201 515. 

φόρημα. ἡ χλαῖνα φόρημα ἡρωικέν [ 458. 1558 527. 
Φορκίδες, ἰγαροθάϊα (6βογ}}) ποῖ8. 1450 52. 
φόρμιγξ: Ξόξιν φόρμιγξ ἄχορδος ΡΎΙ1. 141851, οὗ ΤΠοο- 

Βυὶδ Ρ 834 524, 
φορ μίς- αἱ πορφύραι ἐνίοτε ἐν ταῖς φορμίσιν ἐχτίκτυσιν 

Ζιε1δ. 847 52. 
Φόρμις ποῦ. 1449 "6. 80 φ 
φορμός. (κεχαρισμένος) ὁ ἐν Λυκείῳ τὸν φορμὸν δίς ῬβΊ. 

1885 "2 8. 

φορό ς. τὸ ψυχρὸν φορὸν κάτω, ὈΡ ἀνωφερές πιγδ. 908 824. 

φόρος. φόροι ὃς φέρυσιν οἱ περίοικοι Πβ10. 1212 518. βασι- 
λεὺς αἰτεῖ τὸς φύρυς οβ1848 47. 

φορτηγεῖ ἡ τὸ θερμῦ φύσις πβ88. 870 486. 
φορτ:- ηγία, μέρος ἐμπορίας Πα11. 1288 "28 (εἶ ΒιοΒβδη- 

δοιὰ Βοβϑιῖζ ἃ Εὐπνοτῦ 456 Δηπ)). 
φορτικὸς θεατής, ορρ ἐλεύθερος καὶ ὦ πεπαιδευμένος Πθ1. 1842 

420. 6. 1841}16. φορτικώτεραι κινήσεις, ΟΡ᾽ ἐλευθεριώτεραι 4 
Πθ5. 1840}10 (οἴ Βογμαυβ ἘΒ Μὰ 8, 595). οἱ πολλοὶ ὰ 
φορτικώτατοι, ΟΡΡ οἱ χαρίεντες Ηα8. 1095 16, 22. Βγἢ οἱ 
τυχόντες ἡμβ11. 1209520. φηρτικός, ΒΥἢ βωμολόχος Ηδ14. 
1128 55. ηεγῖ. 1284 38. φορτικόν, ὉΡΡ ὅχκ ἀγεννές Βδ8. 

τὰς φρένας Ζμγι 0. 672 "20. τῶν ᾿ἀντόμων ἔνια 
μὲν πρὸ αὐτῶν (ὄλντρα τοῖς πτεροῖς ) Ζμὸ 6. 682 ὑτ, μανε 

φρα; ζειν. φράζειν ἐν κεφαλαίῳ τὸ πρᾶγμα, τὰς αἰτίας συν- 
τόμως, τὰς πραξεις αὐτὰς ψιλας ρμ80. 1486 4.12. 1430 
"δ. 82. 1488 027. υὑς τύπῳ φραζοντες, ΟΡΡ διακριβὸν πιζϑ3. 
910.480. προΐντα πειρᾶσθαι δεῖ φραζειν τὸν λόγον Ζγβι. 
1812, ἀκριβέστερον φράσαι φ2. 8061. οἱ μετὰ σπυδὴς 
διαγραάψαντες ἑνὸς τόπα φύσιν, οἷα τινες ἤδη πεποιήκασι, 
φρζοντες οἱ μὲν τὴν Ὄσσαν ΚΙ. 891.520. --- υλάξασθαι 
τοῖς νόμοις φράζοντας ἡ διορίζοντας τίνας ὦ δεῖ ἐπιμίσγε- 
σθαι Πηθ. 1827 5488. 

φράσις. ὋὉ μηρικὸς ᾿Εμπεδοκλῆς ᾧ δεινὸς περὶ τὴν φράσιν 
γέγονεν 59. 1488 "8. 

φρατήρ. φρατέρυιν κοινωνία (φρατόρων ΕΤ ὁ οοὰ ΜῈ) ηεηϑ. 
1241 26. οἵ φράτωρ. 

8. φρατρίαι, οοπὶ κηδεῖαι, φυλαί, δῇξωοι Πγ9. 1280 "51. β5. 
12048. δ1δ. 1800 "25. ε8. 1809512. φρατρίαι ἕτεραι 
πλεως ποιητέαι Πζά. 1819 χά, καὶ φυλὴ ὀιήρηται εἰς τρία 
μέρη, τριττῦς ἢ ἔθνη ᾧ φρατρίας [841. 1586 "7,1, 18, 
18. οἵ φατρία. 
ἄττειν. πεφραγμένων τῶν πόρων πκγΎϑ1. 985 514. κἂν ἔτι 
φραχθὴ πλδο. 904 528. 

φράτωρ. φράτορα ἢ φυλέτην προταγορεύει Πβ8. 1362 .213. 
Φράτορες (Φράτερες Μαίπϑιο οομὶΙ] 749), σοπιοράϊα [μδυ- 
οοῃΐδ ἢ 519. 1818 "26, οἵ Δεύκων Ρ428 "28. 

86 φρέαρ. οἱ ἐκ τιῶν ὀρυγμάτων φρεάτων ἐνίοτε ἀστέρας 
ὁρῶσιν Ζγε1. 180 02}, δ᾽ εὐθέως ἕωθεν πορεύεται εἰς φρέαρ 
ἣ ἢ εἰς ἄραγγα Μγ4. 1008 "18. ἐὰν φρέαρ ἢ λακκὺς ἡ ἢ ἐν 
τῇ οἰκία πιαϑ. 899 20. σικύος περὶ φρέαρ φυτεῦσαι πκχ14. 

924 486. 87. ἀσκαρίϑες γίνονται ἐν τὴ ἰλλι τῶν φρεάτων 

Ζιει9. δ51 528. ἀτμίζει τὰ φρέατα βορείοις μᾶλλον ἢ ἡ νος 
τίοις μα 10. 3471 9, τὰ ἐπὶ τοῖς »Φρέασι κηλωνεια μχ3ϑ. 

881 484. ἐν τοῖς φρέασι τοῖς ποτίμοις τὸ ἐπιπολῆς ἁλμυ- 
ρώτερον. τὸ εἰς βαθος πκγϑ0. 984 524, 

φρεατιαῖα ὕδατα, χειρόκμητα μβι. 858 026. 
1124 522, τέχναι φορτικαὶ αἱ πρὸς δόξαν πραγματενόμεναι ὦ Φρεαττω. τὸ ἐν Φρεαττοῖ δικαστήριον Πὲ6 16. 1800 039. 
μόνον ἡεα4. 1215528. Μελίσσω λόγος φορτικὸς ὼ ἐκ ἔχων 
ἀπορίαν ᾧΦα2. 185 510. 8.186 38. οἵ οἱ φορτικώτεροι ψα2. 
405 02. ἡδονὴ φορτική Πθ6. 184112. τὰ φορτικὰ συνή- 
δέεσθαι 612. 1245 381. φορτικὸς ἔπαινος Ἦκβϑ. 117816. 
φορτικὴ (τἔχνη) ἡ ἅπαντα μιμυμένη ποθ. 1461}29, 1462 50 

44, ΥἘΙ Ροοὲ ΙΝ 892. 4808ηη. δοκεῖ φορτικὸν (τὸ περὶ τὴν 
ὑπόκρισιν) ΡγΙ. 14041. -- φορτικῶς θεωρεῖν Μβ4. 
1001}14. τὴν ψυχὴν τιθέασι πῦρ φορτικώς τιθέντες Ζμβ1. 
652 "8. φορτικῶς ἀποκλῖναι πρός τι Πη14. 1888 }9. 

φορτικότης τῶν ἀκροατῶν Ῥβ21. 1895]. [ 
φομτίον φέρειν, κομίζειν μα10. 847581. πε29. 888 588. 

ΜΧ11. 852 "29, ἔχειν Ζμβ10. 660 "10. δ9. 688 519. τὸ 
φορτίον ἐπὶ τῷ χνησομένῳ δεῖ ἐπικεῖσθαι Ζπ4. Τ00 "2. φορ- 
τίον συνανατιθέναι τῷ βασταζεντι, συγκαθαιρεῖν δὲ μή 192. 
1512}11. -- τὰ φορτία ἀθρόα πεπρᾶσθαι οβ1841}18. 60 

φορυτός. σηπίαι ἀποτίκτυσι πρὸς τὸν φορυτον Ζιε11. 549 "6. 

φρήν. ἡ φρὴν ἀνώμοτος (Εαν Ηἰρροὶ 612) Ργ"ὅ. 1416.581]. 
ἐπὶ φρένα βαάλλεις 625. 1688 "18. --- φρένες καλῦνται 
ὡς μετέχυσαί τι τὸ φρονεῖν ΖμΎ10. 672 "81 (εἶ Κοὺ 
Τοοδπ 84). τὸ διάζωμα ὃ καλῆνται φρένες" τὸ διάζωμα, 
αἱ καλύμεναι φρένες (Υ] φλέ 849) Ζιβιδ. 506 δ. αἸ7. 496 
11, Ζαγιο. 612 11, 18. τῶτο δέ τι τῶν περὶ τὰ σπλιγ- 
χνα μορίων ἐστίν" ὁ τόπος ὁ περὶ τὰς φρένας Ζμγϊ. 610 

581. 10. 678 11, 928. οἷον παροικοδόμημα καὶ φραγμϑν 
ποιήσατα (ἡ φύσις) τὰς φρένας Ζ.γ10. 6712 020. οἵ ΡΙαὶ 

Τί ΤΟΑΕ, 118. φλὲψ εἰς τὸ ὑπόζωμα τελευτᾷ αὶ τὰς 
καλυμένας φρένας Ζιγά. 814 586 (υποὶϑ5 ᾿μοῖα8 Βδπ οἱ ΡΙΚ). 
εἰσὶ δ᾽ αἱ τῷ ἀνθρώπυ φρένες Ο!, εἱ ΒΚ Ααὐ, φλέβες ΒΕ) 
παχεῖαι ὡς κατὰ λόγον τῷ σώματος Ζια!7. 4968 "15. τὺ- 
πτόμενοι εἰς τὰς φρένας γελῶσιν πλεθ. 965 515. (ΡἈρρ- 
Β0ῃ ὕλη. 40 Δάῃ. ,}8 150.) 

φρίκη. τὸ ὕδωρ, ὅταν τραχυνθῆ, καθάπερ ἡ τῆς θαλάττης 



φρικώδης 

φρίκη (μέλαινα ἡμῖν φαίνεται) Χ1. 191521. πκγ38. 984 
414, ὅταν γένηται ἀλλοίωσις περὶ τὴν καρδίαν, πολλὴν ποιεῖ 
τὸ σώματος διαφορὰν ἐρυθήμασι ἢ: ὠχρότησι ᾧ φρίκαις 
Ζκ1. 101 082. τοῖς προσχεομένοις τὸ θερμὸν ἐξαίφνης φρίκη 
γίνεται υϑ. 451}15. πγΎ26. 815 510. γ11. 888 584. τὸς 
χειμερινὸς κόπος ἀλείμματι ἰᾶσθαι δεῖ διὰ τὰς φρίκας ἢ 
τὰς γινομένας μεταβολάς πα 89. 868 021. ε88. 884 "84. 
ὅσα ἐκ ῥίγυς ὦ φρίκης πη881}10- 8897. 

φρικώδης. διισταμένος (τὸς κλύδωνας) ὅτω βαθεῖαν ᾧ φρι- 
κωθη τὴν ἄποψιν ποιεῖν, ὥστε πολλὲς μὴ κρατεῖν ἑχυτῶν 
θ180. 848 516. 

φριξός. τρίχες φριξαί φδ5. 809 "26. 6. 812 "28. 
φρίττειν. τὸ ἄρρεν (τῶν φυτῶν) γένος ἐστὶ τραχύτερον 

σκληρέτερον καὶ μᾶλλον φρίσσον φταϑ. 817 58. ὀχευθεῖσαι αἱ 
ὄρνιθες φρίττυσι ἃὶ ἀποσείονται Ζιζ2. 6560. "8. φρίττυσιν αἱ τὸ 
τρίχες ἐν τῷ δέρματι πη13. 888.588. λεῦ. 966 58. πτα- 
ρέντες ὺ ὠρήσαντες φρίττυσιν πη8. 881 585. λγ16. 968 588. 
τῶν διὰ τῆς ἀκοῆς λυπηρῶν ἔνια φρίττειν ἡμᾶς ποιεῖ, οἷον 
πρίων ἀκονώμενος πζό. 886 09. μετὰ τα σιτία φρίττομεν 
πολλάκις πλεϑ. 965588. πρὸς ἐνίων ἰὀρωτων φρίττομεν 30 
πβ84. 81058. οἵ κδ14. 9315806. μᾶλλον φρίττομεν ἑτέρων 
θιγόντος πως ἣ αὐτοὶ ἡμῶν πλεὶ. 964 "22. οἱ ἔχφοβοι γι- 

΄ , »νν κν - - Υ͂ 
γνόμενοι φρίσσυσιν Φ6. 812 580. δεῖ ᾧ ἄνευ τῷ δρᾶν ὅτω 
συνεσταναι τὸν (τῆς τραγῳδίας) μῦθον ὥστε τὸν ἀκύοντα 
τὰ πράγματα γινόμενα αὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμ- 
βαινόντων πο] 4. 1458 Ρὅ. 

φροιμιάζεσθαι. τὸν αὐτὸν τρόπον φροιμιαζόμενοι ρ85.1439 
587. τί φροιμιάζη (Εαυν Ιὀρὰ Τ' 1162) ΡγΎ14. 141521. 
ὀλίγα φροιμιασάμενος Ὄμηρος εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα ἢ γυ- 
ναῖκα πο2ά. 1460510. φροιμιασάμενοι ἐκ τύτων ρ88. 144 80 
ΠῚ τς πῶ , ΝῚ - ᾽ , 

6. Ρ888, πεφροιμίασται τὰ νῦν εἰρημένα Πη4. 182ὅ 
"88. πεφροιμιαάσθω τοσαῦτα Ηα]. 1095 "12. ἐπὶ τοσῦτον 
ἔστω πεφροιμιασμένα Πη1. 1828 581. ἐν τοῖς πεφροιμια- 
σμένοις ΜβΙ. 9955. --- φροιμιαστέον ρ86. 1440 "6. 88. 
1445 585. 

φροίμιον ρ82. 1488 24. ᾿ “Ὁ 
φρονεῖν ἡ αἰσθάνεσθαι ταὐτὸν εἶναί φασιν οἱ ἀρχαῖοι, ἐκ 

ἔστι ταὐτόν Ψγ8. 421 521, 28. 7. οὔυ3. 40 5528. Ζγα28. 
1811. δεῖ τὰ φρονώμενα εἶναι, ἡ τὸ μὴ ὄν, εἴπερ μή 
ἐστι, μηδὲ φρονεῖσθαι Ἐ6. 980 59. τῷ ἠρεμῆσαι ἢ στῆναι 40 
τὴν διάνοιαν ἐπίστασθαι ἢ φρονεῖν λέγομεν ᾧηϑ8. 247 011. 
φρονεῖν, ὅγπ σοφὸν εἶναι Ῥα11. 1871 ΡῬΩ7. φρόνησις, ἐπι- 
στήμη, δόξα, εἴδη τῷ νοεῖν ὀρθῶς ψγ8. 421 09, ΤταϊῸρ 
Ρ 452. τὸ μόριον τῆς ψυχῆς, ᾧ γινώσκει τε ἡ ψυχὴ ᾧ 
φρονεῖ ψγά. 429"111 (Ὑτάϊθε Ρ 468). ἔργον τῷ θειοτάτυ 45 
τὸ νοεῖν ᾧ φρονεῖν Ζμδ]1ο. 686 529. --- φρονεῖν μικρόν, 
μικρά ΠΕῚ1. 1818 58, 1314516, 29. φρονεῖν ἀνθρώπινα 
ἩκΊ1.11171582. θνατά, ἀθάνατα φρονεῖν (οἵ ᾿Επίχαρμος 
Ρ 282 }48) Ρβ21. 1894 "28. --- καλῦνται φρένες ὡς μετ- 
ἐχασαί τι τῷ φρονεῖν Ζμγ10. 612 581. ὁ τόπος ᾧ φρονῶ- δὸ 
μεν πλ1. 95551. τῆς τῷ αἵματος φορᾶς μικρὸν τόπον 
κατεχύσης ᾧ αἱ κινήσεις ταχὺ ἀφικνῦνται ἐπὶ τὸ φρονῶν 
8.818 08,11, 20, οὔ 515, 82. --- (τῶν εὖ φρονύντων 

ἡεν12. 1944 56, εὐφρκινόντων οἱ 5.10.) , ἜΝ 
φρόνημα ἔχων ἐλεύθερον ΠΕῚῚ. 1814 "8. φρόνημα αὶ πίστις 856 

Π11. 181452. --- χαλεποὶ ἃ φρονημάτων πλήρεις Πβδ. 
1260458δ4. 

φρονηματίας ΠΕῚ1. 1818.440. 
φοονηματίζ εἰν. φρονηματισθέντες ἐκ τῶν ἔργων Πθ6.1841 

2380. οἢ β12. 1214 418. πεφρονηματισμένοι διὸ τὸ γενέσθαϊ 60 
ποτ᾽ ἐπ᾽ ἀρχὴς Π|γ18. 1284 "2. οἵ ε7. 1806 28. 

85 

φρόνιμος 881 

φρόνησις. τίνες ὑπελάμβανον φρόνησιν εἶναι τὴν αἴσθησιν 
Μγδ. 1009 "18. φρόνησις, ἀΐδὲ αἴσθησις ΖγΎα28. 181 585. 
τῶν ζῴων τὰ μάλιστα κοινωνῶῦντα φρονήσεως ΖγΎ2. 108 
412. οΥΓἹ Ζ|1. 608515. ΒΣ δὰ ΜΑΙ. 980}21. --- φρόνησις 
Ἰδύϊογθ βθῆδι, δύ γνῶσις, ἐπιστήμη. εἴπερ ἔσται τις γνῶσις 
ἢ φρόνησις ΟὙἹ. 298 Ρ28. εἴπερ ἐπιστήμη τινὸς ἔσται καὶ 
φρόνησις Μμ4. 1018 516. ἡ τοιαύτη φρόνησις (1 6 καὶ φιλο- 
σοφία) ἤρξατο ζητεῖσθαι ΜΑ 32. 982 Ρ24 ΒΖ. τῆς αὐτῆς 
φρονήσεως ἐστιν ἰδεῖν, εγῃ τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης Πδ1. 1289 
412, 1288 "22. ἥ τε τῶν νοητῶν φρόνησις ἢ ἡ τῶν πρα- 
κτῶν αἰ]. 481 38. ἡ κατὰ φιλοσοφίαν φρόνησις τθὶ4. 168 
59, οὗ ζ8. 1411. Αβ2. 5414. --- βαὰ ρῥἰοτυμιαιθ 8ῃ- 
δυβίΐογα βθῆβὰ φρόνησις γοΐογίυν δὰ τοὶ πρακτά. ἀϊδὲ ἐπι- 
στήμη, τέχνη. νᾶς, σοφία Ηζδ. 1140}. 9. 1142 528-80. 
ἡμαϑὅ. 1181 58286η4. ὁ κατα φρόνησιν λεγόμενος νῶς ψαϑ. 
404 "5. περὶ φρονήσεως Ηζδ. 1-ϑ. 18. ἡμα85. πλ. ἀοῇ αρ!. 
1249 026. 2. 1256058. 4.1250580-89, φρόνησίς ἐστιν ἀρετὴ 
διανοίας, καθ᾿ ἣν βυλεύεσθαι εὖ δύνανται περὶ ἀγαθῶν, εἰς 
εὐδαιμονίαν Ῥαϑ. 1866 520. οΥ 7. 1364 "18, 1868 Ρ] 4. αἰ]. 
48151. τεῖ. 181 814. ἡ φρόνησις ἀρετὴ μορίν λογιστικῶ 
τὴς ψυχῆς Ηζ12. 114815. δ. 1140 26. 18.114481. τεῦ. 
186}11. ζθ. 145.129. ἡ φρόνησις ἕξις μετὰ λόγυ ἀληθής, 
περὶ τὼ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ πρακτική Ἠζδ. 1140 "20. οἴ 8. 
114116,21, 8. ὶ τῶν καθόλν μόνον, ἀλλα δεῖ καὶ τὰ καθ᾽ 
ἕκαστα γνωρίζειν ΗζΒ. 1141}14. ἡ φρόνησις ἕξις προαιρε- 
τικὴ ὦ πραχτικὴ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντων, ὥσπερ ἀρχιτέκτων 
τις, ὥσπερ ἐπίτροπος ημαϑὅ. 1197], 14, 1198 582-58, 9. 
ἡ φρόνησις ὀρθὸς λόγος περὶ τῶν πρακτῶν Ηζ18. 1144 058. 
φρόνησις δοκεῖ μάλιστ᾽ εἶναι ἡὶ περὶ αὐτὸν ᾧ ἕνα ΗζΒ. 
114180. ἡ πολιτικὴ ᾧ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ μ ἕξις, τὸ 
μέντοι εἶναι καὶ ταὐτὲν αὐταῖς Ηζ8. 1141 028. ηεαδ. 1218 
δι4 (εἴ ἡ φρόνησις ἄρχοντος ἴδιος ἀρετή ΠῪ 4. 1271 985, 
28. φρόνησις, ΟΡρ δύναμις Πη9. 1829 515, 9). --- ἡὶ φρό- 
νησις ἀρετή ἐστιν ἡμαϑ5. 1198 322-82. οἵ οοπὶ φρόνησις ἢ 
ἀρετή Πα2. 1258."84. Ὑ11. 1281 4, ᾧφασί τινες πάσας 
τὰς ἀρετὰς φρονήσεις εἶναι Ἠζ18. 1144 018. συνέζευκται 
ἡ φρόνησις τῇ τῷ ἥθυς ἀρετῇ ἡ αὔτη τὴ φρονήσει" ὑχ οἷάν 
τε ἀγαθὸν εἶναι κυρίως ἄνευ φρονήσεως ᾿ἐδὲ φρόνιμον ἄνευ 
τῆς ἡθικῆς ἀρετῆς Ηκϑ. 11718516-19. ζ 18. 1144 081. 
ὙτάΙῸρ ἰδὲ Βεὶνν Π| 884. Ηατγιθηβῦθία ᾿ἶδὲ ΡΒ1]ο8 ΑΡΒαΙ 
Ρ 219. (οὔ ἑκαάττη ἀρετὴ ᾧ φύσει ὦ ἄλλως μετὰ φρονή- 
σεως ἡΕΎΤ. 1284 529. φρονήσεως ϑῆν ἰσχυρότερον ἡεη18. 
1246584. τὴν φρόνησίν φασί τινες μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι 
ηεα1. 1214.382.) ἡ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν, κἡὶ δὲ φρά- 
νησις τὰ πρὸς τῶτον Ἠζ18. 1144 58,21, 1145 15. ἀϊδὲ ὁει- 
νότης Ηζ18. 1144 528. η11. 1162511-14. (ἡ φρόνησις με- 
σότης πανυργίας εὐηθείας ηεβ8. 1121 512.) πότερον 
φρόνησις παρακολυϑεὶ τῷ ἀδίκῳ ἡμβ8. 1199 .520-}10. εἰς 
ταὐτὸ τείνυσι φρόνησις, γνώμη, σύνεσις, νὸς Ηζ12. 1148 
42 58ηη. φρόνησις, ἀϊδὺ σύνεσις Ἠζ11. 1148 48. ἀἴδβι εὐβυ- 
λία Ηζτο. 1142.588. --- τόποι τῷ σώματος, ἐφ᾽ ὧν φρο- 
νήσεως πλείστη ἐπιπρέπεια γίνεται, τίνες εἰσίν Φ6. 814 "8. 

φρόνιμος, οἵ φρόνητις. τῷ καθίστασθαι τὴν ψυχὴν ἐκ τῆς 
φυσικὴς ταραχὴς φρόνιμόν τι γίνεται ᾧ ἐπιστῆμον Φη8. 241 
518, 24. -- τὸ φρένιμον ἴδιον τῇ λογιστικῶ τεδ. 184 484. 
8.188}2. φρονιμυ τὸ ὠφέλιμον διώκειν, ἀγαθῷ τὸ καλὸν 
διυίκειν ῬΎ16. 1417 828. φρονίμν τὸ δύνασθαι καλῶς βυ- 
λεύσασθαι περὶ τὰ αὐτῷ ἀγαθὰ ὶ συμφέροντα πρὸς τὸ εὖ 
ζὴν Ηζδ. 1140 525. (ἀϊδὲ φρόνιμος περί τι Ηζδ. 1140 5429.) 
τὸν φρόνιμον δεῖ γινώσκειν τὰ καθ᾽ ἕκαστον ΗζΊ12. 1148 
484, ὁ περὶ αὐτὸν εἰδιὺὸς ἢ διατρίβων φρόνιμος Ηζϑ. 1142 



882 φροντίζειν 

81. 7.1141 526. τὸν πολιτικὸν ἀναγκαῖον εἶναι φρόνιμον 
Πγά. 1217 216. ἀδύνατον φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα ἀγαθόν 
Ηζ 18. 1144 286. φρόνι ὃς, δοιὶ μὼ ἀγαθὸς ΤΎΪ. 110 "18. 
ΠΎ 4. 1211 8516. (οἵ ἅπερ ὁ φρόνιμος ἄν κελεύσειε κ ἡ 
ἀρετή ἡἠεγδ. 1283.386.) φρόνιμος, ἀϊδὺ δεινός, πανῶργος 
Ἀζ18.1144 227. η11..1153 571-14. ημβ6.1204."6-18. --- 
ὑδεὶς φύσει φρόνιμος τβιϊ. 1156}517. τῶν ϑηρίων ἔνια φρό- 
νιμα, φρονιμώτερα ἢ μαθητικώτερα Ηζὅ. 1141 421. ΜΑῚ. 
980 022, 21 ΒΖ. (τῶν ζῴων) ὅσα φρονιμώτερα, ορΡ τὰ 

δ 

φύειν 

τυρός Ζιγ20. 522 528. 

Φρύγιος. Φοβιος πορέχαῤηδε ᾧΦρυγίῳ τῆς ἀρχὴς ἔ 515. 1569 
845. 

φρυγιστί. τίθενται εἴϑη δυο ἁρμονιῶν. τὴν δωριστὶ καὶ τὴν 
φρυγιστί Πὸ8. 1290 521. ἐνθυσιαστυοὶς (ποιεῖ) ἡ ἡ φρυγιστί 
Πθ6. 1840 "5, ἔχει τὴν αὐτὴν ὀύναμιν ἡ φρυγιστὶ τῶν 
ἁρμονιῶν ἥνπερ αὐλὸς ἐν τοῖς ὀργάνοις" ἄμφω γὰρ ὀργια- 
στικοὶ ἢ παθητικά ΠΗ1. 1842 "2, 6. 

φρυκτός. αἰσθανόμενος τὸν φρυκτὸν ὅτι πῦρ ΨΥΎΤ. 431 "5, 
χείρονα ΖΎΥΣ. 168511. ἐν τοῖς ἡμέροις ὼ φρανιμωτέροις 10 φρνκτωριῶν ἐποπτῆρες κῦ. 398."81. 
οα8. 1348 016. (τῶν ζῴων) τὰ μὲν φρόνιμα Ὄ δειλά, Ζιαϊ. 
48816. τῶν ἀγρίων καὶ τετραπόδων ἢ ἔλαφος ὐχ ἥκιστα 
φρόνιμον Ζιιδ. 611516. δοκεῖ ὁ κόκκυξ φρόνιμον. ποιεῖσθαι 
τὴν τέκνωσιν Ζι29. 618 52ὅ. φρόνιμα πολλὰ περὶ τὰς γε- 
ράνυς δοκεῖ συμβαίνειν Ζιι10. 614 018. αἱ μέλιτται ὼ ἄλλα 
τοιαῦτα ζῷα φρονιμώτερα τὴν φύσιν ἐστὶν ἐναίμων πολλῶν 
Ζμβ2. θ485"6. τῶν ἐναίμων. τὰ ψυχρὸν ἔχοντα ἢ λεπτὸν 
αἴμα φρονιμώτε α τῶν ἐναντίων ἐστίν Ζμβ2. 648 38. Φρο- 
νιμώτατον τῶν ἔων! ὃ ἄνθρωπος Ζγβθ. 144580. ᾿Αναξα- 
γόρας φησὶ διὰ τὸ χεῖρας 
ζῴων ἄνθρωπον" εὔλογον ὁὲ δια τὸ φρονιμώτατον εἶναι χεῖ- 
βας λαμβάνειν Ζμδ]10. 687 38,9, 18. 

φροντίζειν, ορΡ ὀλιγωρεῖν, παριδεῖν, ὑπεριδεῖν Πη10. 1880 
420,19. β8. 1261 "86 (βγη ἐπιμέλεια 088). μβ2. 855519. 
ΟβΒ. 290 382. ορρΡ λυπεῖν Ηδ12. 1126 Ῥ27. βγη κήδεσθαι 
Ρβθ. 1888"19 (οὗ 4. 1381512), 1884 "82, --- φροντίζειν 
τινός͵ τῷ καλῷ, τῆς πολιτείας, τῶν ζῴων, συνήθων ᾧ ὀθνείων 
4] Ηδ8. 1121}1. 12. 1126}27. Πεβ. 1808 528. γ9.1280 

νᾳ, 6. Ρβθ. 1888 519. Οββ. 290 582. μβ2. 855519. δὲν 
φροντίζειν τινός αιδ. 445 52. φροντίζειν πρὸς τι Πη8. 1825 
“10. μὴ ροντίζειν ἐπιορκῶντας ρ18. 1482540. ροντίζειν 

τί δοκεῖ ἑνὶ σπυδαίῳ ἠεγδ. 1282 06. ὑδὲν φροντίζυσιν ὡς 
ἄδικόν ἐστιν Ῥαϑ. 1858 087. 

ι:6 

φρύνη, τοίογίαν ἰπῖογ τὸ φοτόκα ὼ τετράποδα, μικρὸν πάμ- 
παν ἔχει τὸν σπλῆνα, τὴ ᾿μέλανα ἐν ταῖς φρύναις αὶ φρύ.- 
νοις) Ζιβ15. ὅ06 519. δ 5. 580 584. ἐνίων τὰ σώματα υ- 
λης τετύχηκε κράσεως οἷον φρύνης ΖμγΎ12. 618 031. οἵ 8 
᾿ἰδῦ διωρῃὶὺ 1182. (ἔγγπυβ, ἔτίηυβ Το, τυδοῖδ σἀσδὲ 
ϑ' Δ Π16. στθηουὶ α ἀθ μα ΟἽ 892. Βυΐὸ νυ]χατγὶβ δι. Ογ. 
ΒΙΠ 715. ΑΖΙ1120, 15. οἰδογουδ Καὶ 482. ΚαΖι 83, 10. δὰ 
186, 18. 664“ Μ 812. Εἰ 69). ν φοῦνος. 

Φρῦνις τουϑίσι8 Θομηραγδύιϑ Θὰ Εἰπιοῖμθο Μα!. 998 δ16. 
εἰν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ἢ Φρύνιχος, Ῥοοία ἰγδρίουβ, δι τί οἱ περὶ Φρυνιχον ἦσαν 

μᾶλλον μελοποιοί πιθ81. 920311. --- ἐν τοῖς τετρακοτιοις 
οἱ περὶ Φρύνιχον ἴσχυσαν Πεδ. 1800 557. 

φρυνοειδής. οἱ μικροὶ βάτραχοι οἱ φρυνοειδεῖς πα 22. 8621. 
φρυνολόγος, φρυνολόχος Ο οἱ 8. τοίεγθαῦ ἱπῦθγ τὸ τῶν 

ἱεραίκων γένος Ζιιϑθ. 620 321 Αὐυῦ. (᾿Εοδυνεῖμα οὐδεν Εἰπρεὶ- 
νοὶ βο᾽ Καὶ 996, 8. “ΡοΓΒαρ8 μ6 Ὀυζζαγά᾽ ΟΥ. ἴῃ ἱποοτγὶ γεὶ 
80 102, 22. ΑΖι1941.) οὗ λεῖος Ρ 425 "7, ἱέραξ 840 
Βᾳ4:. 

φρῦνο ς. τριόρχης κατεσθίει αὐτύς" ὁ φρῦνος πῶς ἀπόλλυσι 
τὰς μελίττας Ζμ1. 609 824. 40. 620 481 Αυϑ. 1 4 φρύνη. 

φυγαδεύειν. κολιίειν τὸς ὑπερέχοντας ᾿" φυγαδεύειν Πγ18. 
1284 587. 610. 1811517. φυγαδεύειν, ἀἶδὲ ὀστρακίζειν, 
οΡΡ θανατῶσαι ΠΎΙΤ. 1388 526. 0β1847 084. 

φροντίς. σκυθρωπὸς φροντὶς τῆς ψυχὴς Ῥγ8. 1406 52ὅ, οὗ φυγάς. οἴχεται φυγάς Ο) 615. 1582 54. φυγάδες Πγ}4. 
᾿Αλκιδάμας Ρ 8852. 

φρηντιστικὴ διάνοια μτ2. 464 328. τὰ θήλεα περὶ τὴν τῶν 

τέκνων τροφὴν φροντιστικώτερα Ζμ1. 608 "2. 
φρῦδος. εἴπερ ἂν ἀεί τι τῶν ὄντων ἀπέρχεται, διὰ τί ποτ᾽ 

ὅκ ἀνήλωται καὶ Ἂ φρϑδον τὸ πᾶν Γαϑ. 818"17. εἰ γὰρ τὰ σώ- 
ματα, συνέστηκεν ἐκ πυρός, παλιαι φρῦδον ἂν ἦν ἕκαστον 
τῶν ἄλλων στοιχείων μαϑ8. 840 52. χρόνυ δὲ Ὑενομέν τὸ 
ἐναπολειφθὲν ἢ λιμνάσαν ὕδωρ ξηρανθέν ἐστιν ἤδη φρῶδον 
μαϊά4. 8358 Αἰ ς 

φρυρεῖν. οἵ ἐκεῖ φρυρᾶντες στρατιῶται εβ1851 "28. 
φρυρός. κρείττω γενέσθαι τῶν φρυρῶν, εὐδοκιμεῖν παρὰ τῷ 

πλήθει τῶν βυρῶν͵ Πε1. 1307 "82,9. πολίτας φρυρὺς 
δῶναι εἰς χωρία τινά οβι851 127, ἐφήβων ἢ ἥ φρυρῶν τάξις 
τις Πζϑ8. 1822 328. φύλακες (ΡΙ40) οἷον φρυροί Πβο. 
1264 520. 

φρύγανον. ἐν μέσῳ͵ τῷ ποταμιῷῇ φρυγανοις ᾧ λίθοις περι- 
φράξαντες ὅσον στόμα καταλείπυσιν Ζιθ20. 608 49. ὁ ὄρ- 
τὺ τὴν κονίστραν σχεπαάζει φρυγαΐοις διὰ τις ἱέρακας 
7{2069.1526 "48. 

Φρύγες. παρὰ Φρυξὶ πικέριον καλεῖσθαι τὸ βέτυρον 598. 
1874 529. --- Φρυγία. ἐν Φρυγίᾳ κα. 8395 ν80. Ζιγ 9. 85 
511 528. περὶ τὴν Φρυγίαν Ζιι24. Ο11 Βιῤ, εἰς Φρυγίαν 
Ζιζ86. 6808. οἱ κατὰ Φρυγίαν τόποι σ918 524. [ 288. 
1521}18. κατὰ Δορύλαιον (δ τῆς ,“Φρυγίας [288.1δ21 
087. σϑ18 15. --- Φρύγιος. ὡρμονία Φρύγιος Πγ8. 1276 
υ9, ὁ διθύραμβος Φρύγιον Πθ1. 1842}7. συντάγματα Φρύ- 
για Πὸ8. 1290.522. τέφρα Φρυγια θ58. 884 0830. Φρύγιος 
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1285 480, ἐκβαλλειν φυγαδας Πε8. 1808 38... οβ1 846}. 
οἱ ᾿Αθήνησι, φυγάδες κατῆλθον ρ9. 1429 "9. οἱ ἄτιμοι ὃ 
φυγάδες πέτερον πολῖται Πγι. 1215 521. 

φυγή. εἰς τὐναντίον ἡ φυγὴ οὖ αἵματος) πχζι. 948 "12. -- 

ὅπερ ἐν διανοίᾳ κατάφασις ἢ ἀπόφασις, τῶτ᾽ ἐν ἐρέξει 
δίωξις ἢ φυγή Ηζ2. 1189 522. ΨΎΤ. 481.212. φυγή, ορΡ 
αἵρεσις Ηβ2. 1104 081. ημα8δ. 119717.32. β8. 119955. φυ- 
γαί, οΡΡ ἐπιϑυμίαι Ηη8. 116560 510. --- φυγή, σι απ, 
Πὸϑ9. 1294 84. 14. 1298 50. 

φύειν τρίχας, ὀδόντας, βλεφαρίδας, πόδας, πτερά, κέρατα 
Ζιγι1. 518 388. 6422. δ84 329. ιὅ. 611381. 50. 632811. 

Ζγεϑ. 184"8,10. ΚΙ0. 18.860. 968. 884}29. φύειν φνυλλα 
Ζγεβ. 184518. φύειν χρυσίον θ42. 888.»80. 248.153 
528. τῆς φύτεως ποτε φυύσης φαύλας Πε1}. 1310518. 
τ ΡἈ88 εὖ ἱπίγδηβ φυέεσθαι, φῦναι, πεφυκέναι. 1. φυεσθαι 
λέγεται ὅσα αὔξησιν ἔχει δι᾿ ἑτέρυ τῷ ἅπτεσθαι Μὲ!:. 
1014}20. ἐκ τιῶν φυομένων ὼ ,γανομένων κατὰ φυτν 
μβ8. 8358.11. τὸ φυόμενον ἐκ τινὸς εἰς τὶ ἔρχεται ἤ φνεται 
Φβ1. 19811. οὔ ΦθΙ. 280 580 (Εωρ 70). Ζγδιο. 111 
585. τὸν γόνον φυόμενον αὐτόματον ΖΥΥ1Ο. 189 18, 80. 

φύεσθαι ἐξ ἰλύος ᾧ συσσήψεως, πρὸς πέτρα, ἐν ταῖς βισίν 
αἱ Ζιε15. δ46 "28. 11. δ48 δ17. 10. 848 518, δ. ζ15.509 
422, 24. ὑπὸ τὴν κεφαλὴν ὁ αὐχὴν, πεφυκὼς ἐστιν Ζμγϑ. 

664 418. ἐδέντες, τρίχες παλιν δύνανται φύεσθαι Ζγβῦ. 
140 Ὁ6, πι21. 898 828. 29. 894 518. ἅπαντα νέμεται τὺς 
τόπυς ἐν οἷς ἂν φυώσι Ζιι81. 621 "4. --- εἴ τις ἐξ ἐρχῆς 

τὰ πράγματα φυόμενα βλέψειεν Πα3. 1283 534. --- τέπες 



φύκης 

ἐν ᾧ πεφύκασι κάλαμος ᾧ σχοῖνος μβ8. 8591. οἴ Ζιθ19. 
801 }84. τὰ φυόμενα, 6 τὰ φυτα Ψψβ2. 418 525, 88. 
αι4. 441 07. ΖιΕ11. 848 24. θ19. 601 12. Ζγα38. 1818. 
γ9. 159 5]. ε8. 188380 (εθὰ Ζιε16. 848 08 τὰ φυόμενα 
οὐΐδιῃ σπόγγος σοπιρί οί). --- 2. δἰ σηϊβοιίαν ἰπά0168 
ἃ Ὠδίυτα ἰηδίία, ἀἰϑιϊμοῖα ΔῸ 8 ηυ86 δυηΐ ἐπίκτητα οὗ 
φύσις 2«. φῦναι δεὶ ὥσπερ ὄψιν ἔχοντα - ἐστὶν εὐφυὴς ᾧ 
τῶτο καλῶς πέφυκεν Ηγ7. 1114 "0, 8. Ἀμῆς ἴῃ τποάππὶ 
Ρτγδθοίρυθ ρϑιῦ πέφυκα, πέφυκυίς υϑυγρδίων. τῷ κάλλιστα 
πεφυκότι σώματι ΠΡ1. 1288 "14. ἥπερ πέφυκεν ἀρχὴ ταύ- 
τῆς τῆς σκέψεως ΠΒῚ1. 1260 587. οἴ 2. 1261 396. τῶν μο- 
ρίων πέφυκεν (ἰ 6 φύσει ἐστὶν) ἕτερον ἑτέρυ πρότερον ΖΎβΒθ. 
142219. εὖ (μᾶλλον, μαλιστα) πεφυκέναι πρὸς ἀρετήν, 
πρὸς ταχος, πρὸς ἡδονήν ρ88. 144151. Ῥαδ. 186111. 
Ηββ. 1109 518. 8β86ρ6 πέφυκα, πεφυκιίς σοπίαπρίθυν ὁ ἰπῦ, 
τὸ μὲν πέφυκεν ἀπὸ τῷ μέτυ φέρεσθαι, τὸ ὁὲ πρὸς τὸ 
μέσον Ολ1. 808 514 (εἴ ἡ φωνὴ φύσιν ἔχει ἄνω φέρεσθαι 
πια4δ. 904"28, ν φύσις 22). φησὶ τὸν αἰθέρα πεφυκότα 
ἄνω φέρεσθαι μβ1. 865520. τὸ πεφυκὸς ἔχειν, ἔχεσθαι, 
συνιέναι. κινεῖσθαι Μὸ12. 101917. 22. 1022 "28, 24. 30 
Ζγὸ 4. 1111. μὸϑ. 3867, 9. πέφυκέ τι γνωρίζεσθαι δι᾿ 
αὐτῷ, κατ᾽ ὑδενὸς ὑπάρχειν Αβ16. 64.584, 06 32. α21.48 
482, τὸ πεφυκὸς ὑπαρχειν (Βγπ ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ, οὔ φύτις 2α) Αα18. 8307-10. 8. 25 "14. ΟΥ̓ ῥργδᾶθ- 
ἴδγθα δχοηρία σοηβίγιοθοπίδ ο ἰηΓ Μκ12. 1068 "22, 28. 38 
Ηε10. 1184}14. ζ 18. 1144521. ΠγΥ17. 1388 88. ποθ. 

1450 51. ηεβ1. 1219 080. γ3. 1280 θά δ] (Δἀ δαπάθιῃ ἴοτ- 
τλᾶπὶ γϑέθγθηϊαν ἰοοΐ 4υ8}68 ϑυῶῦ Φβ8. 199510. θ4. 258 
Β1δ. ποά. 1448 22 υδ]᾽ ἰῃμβηϊίνυβ οχ οοπίθχῦι βυρροίυτ). 
--- πέφυκεν ἱπιρογβοῃβ ταῦ υϑαγρδίαμ, ἱ ᾳ κατὸὰ φύσιν συμ- 80 
βαίνει. αὶ πέφυκε μίαν ὅτως εἶναι τὴν πέλιν Πβ2. 1201}7. 
ἐνταῦθα πέφυκεν εἶναι δημοκρατίαν Πδ12. 1296 "26. οἵ 
πορ. 1460 52. ΥῈΙ Ῥοεδῦ 1.22. δὰ δυπάδπι υϑατὰ τοίογοηαϊὶ 
νἱάθηΐαν Βυϊαβιιοάϊ Ἰοοῖ: τὸ λέγειν ὅτι πέφυκεν ὕτως ΦθῚ. 
2526. λείπεται τοίνυν, ὅπερ ἔοικε πεφυκέναι (1 6 κατα 85 
φύσιν εἶναι), πείθεσθαι τῷ τοιύτῳ ΠΎ1.8. 1284 082. ἧ 
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ἥ πέ- 
φυκεν, ὡς πέφυκεν ΠγΘ. 1279"11. μβά. 860 νῳ,᾿ υθὲν 
συνίστησι πλέον ἢ ἔλαττον τὸ πεφυκότος Ζγὴά. 1129. 
ἁμαρτάνομεν ἐπὶ τὰς πεφυκυίας ὁδύς ἡμαι1. 1189 528. --- 
πεφυκότως λέγειν, ορρ πεπλατμένως ῬγΎΖ2. 1404}19. 

φύκης, ὁ, φυκήν Αἴπδη. ὁ ἄρρην φύκης τῆς θηλείας πῶς δια- 
φέρει Ζιζι8.5671}30. 81.457 οἱ μἰϑὺ 1 ρίβα 170. ν φυκίς. 

φυκίον. φυκία ἀφ᾽ ὧν τρέφονται ἰχθύες Ζιι81. 620 "82. οἵ 
6811. 1531516. λίθως ὦ ἰλὺν ἡ φυκία νέμονται" τρέφεται 
κεστρεὺς φυκίοις ἡ ἄμμῳ Ζιθ3. ὅ90}11, 591."22. ἐκτί- ας 
κτειν περὶ τὰ φυκία, ἐπὶ τῶν φυκίων Ζιε18. 560 "7. ζ17. 
510 025. --- φύεται ἐξ αὐτὴς ὥσπερ τὰ φυκία (9) μικρὰ 
σφόδρα αὶ ἐρυϑ χ Ζιε19. 852 32 Αὐν. οἱ δέ τινές φασι 
τῶτο ἄνθος εἶναί τι φυσικὸν τὸ φυκίον Ζιζ 18. 668 6 ΑὐὉ 
(ἰ ᾳ φῦκος). , 

φυκιοφαάγοι ἰχθύες Ζιθ19. 602 "20. οἵ φυκεφαγος. ἔ 
φυκίς (ν] φύκις, φωκις, φύκες, φυκιὸια). γΘίογιΣ Ἰηΐοῦ τὸς 

ὠοτόκυς ἰχθὺς, σαρκοφαγυς, θαλαττίυς Ζιζ 18. 5671}19. 
δ). 591}16. 80. 607 20. ἀκανθοστεφὴ εἶναι ᾧ ποικιλό- 
χροα [219.1528."10. διαφέρει ὁ ἄρρην φύκης τὴς θηλείας κ5 
τῷ μελαντερος εἶναι ὰ μείζως ἔχειν τὰς λεπίδας" μετα- 
βάλλει τὴν χρόαν" τὸν μὲν γὰρ ἄλλον χρόνον λευκή ἐστι, 
τὸ δ᾽ ἕαρος ποικίλη Ζιζ 18. 561 20. 8680. 601 18. αἱ 
μικραὶ ὁὶς τίκτυσι, μένη τῶν θαλαττίων ἰχθύων στιβαδο- 
ποιεῖται "ἃ τίκτει ἐν τὴ στιβαάϑι, νἱεῖιι8. Ζιζ 18. 567 "19. 60 
630. 607 020. 3. 591018. (ὑκΚγ8 Το, Ῥθυθα ραβδὶ] ὰ 

γν. 

τ 
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ὅδσδο, ἔμοἰ}}8 80] ρ. ἐοοίάοα ΑἸθογίο. ρμγοὶβ Ο 11 686. 
“51 457, 690. ἀοθὶυβ πἰρον Ουν ΠΥ 1561, ΧΙ 7. μἷδὲ ἀθ8 
βοίθῃς πῇ 1 157. Καὶ 151, ὅ. Οτ. Μ 374. [μϑγο8 320. Ἀἷο 
γϑὶ Οδδβιθγοβίθιιβ βρίπδοϊιὶα Α.ΖΙ1 142, 75.) 

φῦκος (μον Τοοβη. 293). τῆς θαλαττης πρὸς τοῖς τοιύτοις 
τόποις ὅ ἂν ἢ φῦκος Ζιζ16. ὅ10 321. (ταὶ μαλάκια) νέμονται 
τὸν πηλὲν καὶ τὸ φῦκος ΖιθΩ. 691 11. τόποι ἔρημοι θρύν ὼ 
φύκυ πλήρεις θ186. 844 421. ἐπιγίνεται ἐπὶ τοὺς ὀστράκοις 
ὥσπερ φῦκος τι ἢ βρον Ζιθ20. 608 517. ἐπιφέρεταί τι 
κατὰ τὸν Ἑλλησποντον ὃ καλῦτι φῦκος Ζιζ 18. 568 85 Αὐδ. 
τῶν μυρρινῶν ταριχευομένων τι ᾧφύχει πκ81. 926 384. 
(οἴ Ετγδαβ 272, 819.) 

φυκοφαάγοι ἰχθύες [800.1539}36, 812. 1581 521. οὗ φυ- 
χιοφαγος. 

φυκωδης. οἱ φυκώδεις (τόποι) συμφέρυσι (τοῖς ἰχθύσι πρὸς 
εὐθηνίαν) Ζιθ19. 602 419. 

φυλακή. φυλακαὶ ὼ σωτηρίαι, ΟΡΡ φθοραὶ ὸ στερήσεις αιϊ. 
481 νὅ. φυλακῆς ἕνεκα τῶν ὀδόντων Ζμβ1θ. 659 "82, 
660 52, οἢ πρὸς σωτηρίαν τῶν ὀδόντων 021. φυλακῆς ἕνεκεν, 
χάριν Ζμβ9. θ54084. Ζγγ3. 152 085, πρὸς φυλακὴν ἢ 
σκέπην τὴς ἕδρας Ζμδ10. 690 "2. οἴβ16. 659 Ρ28. ὅπως 
ἐν φυλακὴ ᾧ σκέπη ἦ τὸ λειτυργὸν μόριον Ζμὸϊ0. 689 Ρ28. 
φυλακὴ τῆς συνεχείας Ζμβ8. 654 35. φυλακὴν ἔχυσι τὴς 
ὄψεως τὰ βλέφαρα Ζμ,315. 6567 526, 80. (τὰ περὶ τὴν 
καρλίαν ἡ τὸν ἐγκέφαλον) δεῖται πλείστης φυλακῆς" ἡ γὰρ 
φυλακὴ περὶ τὰ κύρια ΖμΎ11. 618 10, 11. β14. 668 59, 
οἵ δεῖσθαι φυλακῆς Ζγα 12. 1719.588. Ζιηϊ. ὅ81 011]. --- 
χρημάτων λῆψις ᾧ φυλακή Ηδ1. 1120 49. φυλακὴ ἡ τα- 
μιεια Πεϑ9. 1309 "6 --- περὶ φυλακὴς τῆς χυΐρας πῶς δεῖ 
συμβυλεύειν Ῥα 4. 1800.36-11, [3896.154481. δύναμις 
κυρία τὴς φυλακῆς Πδ15. 1800 Ῥ10. φυλακὴ βασιλική, 
τυραννική ΠγΎ 14. 1285 "24. ε10.1811] "7, 11. τυραννίδος 
τέλος φυλακή Ρα8. 1360 "6. φυλακὴν αἰτεῖ ὁ ἐπιβυλεύων 
τυραννίδι Ῥα2. 1851 5836. φυλακας διδόναι Πγ 15. 1386 
581. ἐγχειρίζειν τὴν φυλακὴν στρατιώταις Πε6. 1808 528. 
φυλάττειν νυκτερινὴν φυλακήν Πεβ. 1808 329. φυλακαὶ τῶν 
σωμάτων (ἴπ οατοοτῖθιυ9) Πζ΄ 8. 1822 51. --- κοινὴ φυλακὴ 
μοναρχίας τὸ μηθένα ποιεῖν ἕνα μέγαν 11611. 1815 58 
(8)γ σωτηρία 1814 588). φυλακὴν ποιεῖσθαι πρός τι Πε8. 
1807.089. --- φυλακὴ Διός (Ργ18}) Οβ 138. 298 58. 6199. 
151819. --- Κύτυς τιὺς ἀποσταλέντας εἰς φυλακὴν ποιή- 
σας (2) οβ1851 580. 

φυλακτήριον ΠηῚ2. 1381520.,}16. τόπος τῶν φυλακτηρίων 
Ραά4. 1860 59. διατρίβυσιν ἐν φυλακτηρίοις οἱ ἔφηβοι Γ 428. 
1849 810. 

φυλακ τικός, ορρ λνυπτικός Ηδ 2. 1120}15. φυλακτικὸς ὁρ- 
ἦτο ἐγκλημάτων ηεβ8. 1231}14, ΡΆ4..1881 "4, δύναμις 
φυλακτική Ρα8. 1866 5837 (ἀΐδϑι ποριστική). δ. 186016 
(βομὶ πρακτική) ηεΎ1. 1280 826. τὸ ποιητικὸν ἡ φυλακτι- 
κόν τινος Ραβ. 1362 528, 1368 15. Ηε8. 1129 Ὀ18. --- 
(τῶν ζῴων) τὰ μὲν ἀωυντικὰ τὰ ὁὲ φυλακτικα" ζῷα 
αἰσχυντηλὰ ὼ φυλακτικα Ζια1. 488 "8, 9,38. φυλακτικός, 
ΒΥ εὐλαβής, ορρ πιστευτικός Ρα 13. .1872 028. --- φυ- 
λακτικώτερος, ΟΡΡ ἀμυντικώτερος οα ὃ. 1844 1. --- φυ- 

λακτικῶς ταῖδ. 100 087. 
φύλαξ. αἰτεῖν φύλακας Πγ15. 1286 0839. ὁ ἄρχων φύλαξ 

τῷ δικαίν Ἠ410. 1184 "1, --- φύλακες ϑθηβὰ Ρἰδίοπίοο 
Πβ 4. 126201, 26. ὅ. 12θ4 810, 26, 82,916, 29. 6. 
1265 81. 

φυλαρχεῖν Πδ11. 1295 12 (ν] φιλαρχεῖν). οβ81841 411. 
φυλαρχίαι Πζ 8. 1323 "δ. 

Νπηηπῃ 
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φύλαρχος ΠΕεῚ. 180122. φύλαρχοι λθήνησὴ δέκα, εἷς 
ἀπὸ φυλὴς ἑκάστης, τῶν ἱππέων προϊστανται 892. 1548 

417, 12. 8391. 1648 58. 374. 1640}10. 

φυλάττειν, ὉΡΡ κτᾶσθαι Πγ4. 12711}22. τὸ συνέχον ὰ φυ- 
λάττον" φυλάττειν τὸ θερμόν Ζμβ8. δ5454, 1. φυλαττειν 
τὴν πολιτείαν, τὰς νόμυς Πθ1. 1381 51. γἹὅ. 1386 "88. 
οἱ φυλάττοντες ΠΕῚ1. 1314511, 18. φυλάττειν νυκτερινὴν 
φυλακήν Πεϑ. 1808 8429. -- φυλάττειν, ΟΑΡΘΙΘ, ΨἈΓΟΘΓΘ, 

ἀοίδπάθγθ, τὸ μικρόν, τὸ φαῦλον, παντα Πε8. 1807 582. 
ζ4. 1318540. ε11. 1818 "2, τιὶς παραβαίνοντας, τὰς στά- 
σεις ΠδῚ. 1289 8519. .8. 1808 "82. φυλακτέον τὴν ἡδονήν 

Ηβ9. 1109 "7. ΡΆ88, ἥ Ἑλένη ὑπὸ τῷ ᾿Αλεξαίνδρυ ἐντυγ- 
χάνειν ἐφυλάττετο τοὶς αἰχμαλώτοις 142. 1502 887. --- 

φυλάττεσθαι πιοὰ, οθνοΓΘ, τἀδικήματα (γα εὐλαβεῖσθαι) 
Ῥα12. 1312 521, 28. νέων ἀνδρῶν αἴνιγμα φύλαξαι 66. 16 
1481 517. ὃ ἴῃ φυλαττυ λέγειν ρ86. 1441 "20. αἱ ἔλαφοι 
πότε φυλάττονται ὁρᾶσθαι Ζιι δ. 611 "28. Δ080] Πη 6. 1827 
889. 

φυλετεύειν πολλὺς ξένος ΠΎ3. 1215 "81. 

φυσικός 

τῶν νοσημάτων ὅσα ποιῶ σι τὸν πνεύμονα σκληρὸν ἢ ἢ φύμα- 
σιν ἢ περιττώμασιν ἥ θερμότητος νοσηματικῆς ὑπερβολῇ 
αν11. 419 324. καὶ συμβαίνυσα σφύξις τῆς καρδίας ὁ ὁμοία 
φύμασίν ἐστιν ΟἹ ἐμφυτήμασιν, ἐμφύμασιν), ἢ ἣν ποιῶνται 
κίνησιν μετ᾽ ἀλγηδόνος διὰ τὸ παρὰ φύσιν. εἶναι τῷ αἵματι 
τὶν μεταβολήν ἄν30. 479 028, οὗ 84. καίειν τὰ πλατέα 
τῶν φυμάτων ὼ πολὺ πρόβλημα ἔχοντα παϑά. 868 "22, 

φύραμα. κυφότερον τὸ φύραμα γίνεταί ἢ ἄμφω, τό τε 

ὑγρὸν ὼ τὸ ἄλφιτον πκα 18. 929 528. 
10 φυρᾶν, ἄλευρον μελικράτῳ φυραθέν πκα 11. 928 86. 
φῦσα. 1. [0}118. αἱ φῦσαι αἱ ἐν τοῖς χαλκείοις αν 7. 414 513. 

21. 480."21. οὗ ἀκ 800 }2. πλὸι1. 9648. -- 2. ἢκία» 
νϑηίγίϑ. φῦσα ἐστιν ἀπὸ τῆς κάτω κοιλίας πνεῦμα" φύσης 
ὼ ἐρυγμῦ ἔξοδοι πλγϑ. 962 58ὅ, 82. αἱ φῦσαι ἡ οἱ ἐρνγ- 
μοὶ οἱ τῶν ἀπέπτων δυτώδεις εἰσίν πιγά. 908 "8. φύσας 

ἐγγίνεσθαι ἄνευ πάθυς Ζικ8. 685 4. λέων προΐεται τὴν 
φῦσαν σφύδρα δριμεῖαν Ζιθ δ. 594 038. ἀφιέναι φῦσαν πὲδ. 
8717886. πὺς ἐλέφαντας ἐνοχλεῖσθαι ὑπὸ φυσῶν Ζιθ33. 
804 “12. ὅτως ἥκιστα λυπήσυσιν αἱ φῦσαι πς 8. 885 "80. 

Φυλέτης ὶ φράτωρ Πβ8. 1202 518. φυλέται ἨΘ11. 1160 τὸ φυσᾶν. τὸ πνεῦμα τὸ διὰ τὸ στόματος φυσώμενον μβϑ8. 
818. 

φυλετικαὶ φιλίαι, οοπὶ πολιτικαί, συμπλοϊχαί ΗΘθ14. 1161 
018, -- φυλετιχὼς φυσήσαντες ἑαυτεῖς τι]. 104 521. 

Φυλεύς. μεγαθύμυ Φυλέος υἱῷ [5896.1576 380. 
φυλή. φυλαὶ αὶ ὅλως μέρος Οῆς πόλεως) Πε4. 1804 58ὅ. 1 

διά. 1298 5160. φυλαί, ΟΡΡ πᾶς ὁ δῆμος Πεδ. 1805 588. 
κατὰ φυλὰς ᾧ ὀήμως ὦ φρατρίας 11615. 1800 "26. ε8. 
1809512. βὅ. 1264 58. φυλαὶ ἕτεραι ποιητέαι πλείυς Πζά. 
1819 528. φυλαὶ ᾿Αθήνησι τέσσαρες [ 841. 1586 0,547. 
849. 1587 32. 

ᾧυλή ρ9.1429 09. 
νλλοβολεῖν. διὰ τί τῶν φυτῶν τὰ μὲν ἀείφυλλά ἐ ἐστι, τὰ 
δὲ φυλλοβολεῖ Ζγεϑ8. 188 "10 84η. τὸ φυλλοβολήσαντα πά- 
λιν φυει φύλλα Ζγεϑ. 184512. 

φύλλον. τὰ φύλλα γῆς μᾶλλον μδιο. 889518. τὰ φύλλα 6 
τϑίδγαηίαγ ἱπίος ταὶ ἀνομοιομερὴ, τὰ τῶν φυτῶν ὄργανα 
μὸ 10. 888.520. φτα 8. 818512, 1ὅ. τὸ φύλλον περικαρ- 
πίν σκέπασμα ψβι. 4122. Φβ8. 199525. φλέβες ἐπὶ 
τῶν ἀμπελίνων τε ὺ συκίνων φήίλλων Ζμγδϑ. 668 524. τιῦν 

ἐλαιῶν πυκνότης. τῶν Χὰ λων Ζιι40. 624 "10. τῶν φύλλων 4“ 
τὰ χρώματα πῶς γίνεται χδ. 1971.514-80. --- κατὰ μέρος 
ἀπορρεῖ τὰ φύλλα τοῖς φυτοῖς πᾶσι Ζγεϑ. 188 δ14. φύειν 
Σ ἀποβάλλειν τὰ φύλλα Ζγεϑ. 184 217. 18. διὰ τί τὸ τῶν 
ἤοδρων φυλλα πίπτει φτβ9. ,828."32. α4. 819 086. τῇ 
ἀπορροὴ τῶν φιλλων ζῷα εἶναι τὰ φυτὰ ἐχλαμβάνων 46 
᾿Αναξαγόρας φτα 1. 815519. --- (κάμπαι) γίνονται ἐπὶ τῶν 
φύλλων τῶν χλωρῶν Ζιε19. ὅ51514. 

φυλλορροεῖν. τὸ φαλακρῶσθαι κα τῇ φυλλοροεῖν τί τὸ αἴτιον 
Ζγεϑ. 188 517. οἵ φυλλοβολεῖν. τὰ πλατύφυλλα φυλλορροεῖ 
Αδ΄10. 98 387 844 ὟΖ. 

φυλοβασιλεῖς τέσσαρες ἢ 849. 1581 348. 
φῦμα (εἴ δι ]πια8 οχ ΡῚ 28 α. 8 ΤΒθορμγ. Π1[720. ΑΖγ 80 δάη. 

ΡΙδι Τίμα 88 Ο. ἈλΒοΘη 8 ΑἸΡογίο οὰ 796βδθὴ Η 188). γϑίδυ- 
ἴα ἰμῦον τὰ παρὰ φυσιν ἢ ὑστερογενῆ, προσπέφυκε, λαμ- 
βάνει τροφήν Ζγα 18. 134 Ὁ25, ὁ4. 1712 Ὁ29 (ΟἹ φυτα). 856 
Ζιηδ. 585 80. ᾿ γὰρ ὅσα ἐν τῷ σώματι γίνεται. τὸ σω- 

ματος θετέον, ἐπεὶ φύματα γίνεται, ἃ αἴρυσι καὶ ἐκβάλ- 
λυσιν πὸ18. 818 814. φυμάτων ὺ φλέγματος πέπανσις 
μὸ8. 380 521. 3.819 581. οἱ νεφροὶ πολλάκις φαίνονται 
λιθῶν μεστοὶ ὼ φυμάτων καὶ ὰ δοθιήνων Ζμγά. 607 νᾷ, ἐὰν 60 
φῦμα ἐπὶ τὸ στόματος (τῆς ὑστέρας) ἧ Ζικ4. 680 835. 

8611, φυσῶσι μὲν ψυχρόν (οὝ φυσασμός 517), ἀάζυτι 
δὲ θερμόν" ὁ φυσῶν κικεὶ τὸν ἀέρα ὑκ ἀθρόως, ἀλλὰ διὰ 
στενὰ τῷ στόματος πλὸτ. 964511, 18. εἰκάζειν τινὰ αἰγὶ 
φυσώνσι πῦρ Ζγδϑ. 169 "19. ἀρτηρία φυτωμένη. ὑμῖν 
φυσώμενος Ζια 10. 495 08, 14. Ὑ1. 510 82. ἀσκὸς πε- 
φυσημένος Οδ 4. 811 9. πκεὶ. 981.81. χβά. 980}1. τὸ 
πεφυσημένον ἧττον ὑπείκει πλβ2. 960}12. ὅσοι ἐκ τῶν 
πλευρῶν περίογκοί εἰσιν. οἷον πεφυσημένοι Φ6. 810 15. 
ἐάν τις τὸ δέρμα (πρεσβυτέρυ βοὸς) ἐντεμὼν φυσήση (ε 
ἐμφυσήση πνεῦμα, οἵ ἐμφυσᾶν οἱ φυσητικός) Ζ91. 895 

ΡΒ. - ΓΝ φυλετικῶς φυσήσαντες ἑαυτὰς αὶ ἐπισκευ- 

αταντες τι]. 164 “21. 

φυσασμές, ἀϊδὶ ἀασμός πλδι. 964 517. 
φυσητήρ, ΒΥῃ αὐλός, μυκτήρ 51278. α. οοἰδοθοσῦπι, ὅτα 

ἔχει φυσητῆρα Ζιζ12. 566 .}8, 18. --α ὁ. μαλακίων. ἐκτι- 
κτει κατὰ τὸν φυσητῆρα καλύμενον, καθ᾽ ὃν ἔνιοι καὶ ὼ ὀχεύ- 
ἐσθαὶ φασιν αὐτας Ζιεθ. 541 17 Αὐν. 815. 1581 "12. οἵ 
Α ϑιοδὶὰ ΧΙ 898. 

φυσητικός. πιαίνονται (βύε0) τοῖς φυσητικοῖς Ζιθ1. 595 "0. 
φυσητικὸν τῆς ἄνω κοιλίας πιγθ. 908 δ 

φυσιασμός, ψόφος τις ἐν τῷ ἐκπνεῖν γινόμενος πια 41. 

90452. 

φυσικός. 1. ὥσπερ «Τέχνη, λέγεται τὸ κατὰ τέχνην ὼ τὴ 
τεχνικόν, ὕτω καὶ αὶ φύσις τὸ κατὰ φύσιν λέγεται ᾿ τὸ φυτι- 
κόν ΦβῚ. 198 ἣ (ὄργανα φυσικά, ὉΡρ τεχνικα “ μδ8. 881 
811). φυσικὸν τὸ ὁμοίως ἔχειν ἐν ἁπάσαις (οἴ φύσις 26) 

ῷθ1. 261 ν25. πιε8. 910 381. φυσικώτατον τῶν ἔργων τοῖς 
ζώσιν. τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον. αὐτό ψβ4. 418 826. τὸ χινὸν 

ἐν τοῖς φυσικοῖς, ὉΡΡ ἐν τοῖς ἀπὸ διανοίας Μλᾳ. 1010 580. 
ἐν πᾶσι τοῖς φυσικοῖς ἕνεστί τι θαυμαστέν" ὡς ἐν ἅπασι 
(τοῖς ζῴοις) δ ὄντος τινὸς φυσικϑ, ὼ καλῶ Ζ2μαῦ. θ48 417, 33. 

τῶτον τὸν τρόπον ὅτε περὶ τῶν ἄλλων δεῖ ζητεῖν ὅ ὅτε περ 
τῶν φυσικῶν Ζγβϑ8. 148514. --- πᾶσαι αἱ φυσικαὶ ἐσίαι 
ἢ συίματα ἣ μετὰ σωμάτων ὙὝνονται ΟΥὙΙ. 398 08. Με]. 
104238 (ε φύσις 8α). σώματα φυσικά Φδι. 208 δὲ. 
Οα 2. 268 "14. 7. 274 "δ. γὅ. 804 "14. μὸ8. 885.."0. 
ψβι. 412.518. Μζ 2. 1028 "10 ΒΣ. σώματα φυσικά, ορΡ 
μαθηματικά ΟΥὙ1.299516,18. Μνϑ. 1090583. γραμμὴ 
φυσική, ΟΡΡ μαθηματική 432. 194510-12. ἡὶ φυσικὴ ὕλη 
τῶν ζῴων ψα!. 408 "17. φυσικὴ γένεσις μα 14. 851 }9. 
δ1. 81882. Ζμα]. 68913. Ζγα 18. 724 08. ΜζΊ. 1083 
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416 ΒΖ. φυσικὴ χίνησις μαὶ. 8388 521. ΟὙ 3. 801 520 (ρρ 
β.. παρὰ φύτιν). ὅ. 804 20. Ζπ6. 106 580. ἀλλοιώσεις 
φυσικαί, ΟΡΡ βίαιοι ῷε 6. 280 "4. ποιεῖν, πάσχειν τὰς φυ- 
σικὰς ποιήσεις Τα 2. 8156. φυσικαὶ ἐναντιώσεις, ἀρχαὶ 
τῶν φυσικῶν στοιχείων (θερμὸν ψυχρόν 41) Φδϑ. 211 528. 
Ζμβ3. 848 ν9. κατὰ δύναμιν φυσικὴν ἣ ἀδυναμίαν λέγεσθαι 
Κϑ. 9516. τὰ φυσικὰ παθήματα τῶν ἐν τὴ διανοίᾳ φ2. 
806 52. οἴ Αβ 21. 1059, 10. κατὰ φυσικὴν σύστασιν Καὶ 8. 
918. θερμότης φυσική μδ1. 819 "7. 8. 880.520. ζ 4. 469 
08,12. Ζμβ8. θ650514. Ζγβι. 1839082. δῚ1. 1668. 2. 
166}84. ἀρχὴ θερμῶ φυσική Ζμβ8. 66057. αἱμορροὶς φυ- 
σική, ΟΡΡ διὰ νόσον Ζγα 20. 1 28 82ὅ. ἀναπηρία φυσικὴ ὴ 

θηλύτης Ζγὸ 8. 115518. συμπτώματα φυσικα Ζγὸ 10. 177 
58, --- φυσικαὶ ἐπιθυμίαι, ὀρέξεις, ΕΥ̓ κοιναί, ὉΡΡ ἴδιοι, ἐπί- 
θετοι Ηγ18.1 1118.}9, 15, 19. γ1.1149 Ῥά, ὁ θυμὸς φυ- 
σικωτερον τ' τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν τῆς ὑπερβολῆς Ηγη717. 1149 

Ρρ. πάθη, ὅ ὅσα ἀναγκαῖα ἢ φυσικά ἨΕ10. 1185 "21. φυ- 
σικὴ ἀκρασία, ἁμαρτία ἡμββθ. 1202 526. ἔνεστί τις ἐν τῷ 

ζὴν γλυκύτης φυσική Πγδ. 1278 580. ἀρετὴ φυσική, ἀἰδὲ 
ἐθιστή, κυρία 18. 1114 }8- 17.η9.11δ1518. ηεγΎΤ. 1384 30 
427. ἡ φυσικὴ ὁρμὴ πρὸς ἀρετήν ἡμαϑὅ. 1198 37. ποία 

ἀνδρεία φυσικωτάτη ΗΎ11. 1117 5ὅ. ἨΕΎῚ. 1229 528. ὃί- 
καιον φυσωιέν, ὉΡΡ νομικὸν Ἡε10. 1184 "19 8η6. φιλία φυ- 
σικὴ (πατρὸς πρὸς υἱόν) Ηθ16. 1168 "44. ἔστι τῶτο φυσι- 
κόν͵ ἔχει γέ τι ἢ φυσικόν βπι Πβό. 1268}1. Ηγ18. 1118 35 
υ18. ζ12. 4148 Ῥ6, Ἀξη8. 1241 540. αἰτίαι φυσικαὶ (αἱ γεν- 
νήσασαι τὴν ποιητικήν) ποά. 1448 05. δόξειεν ἂν φυσικυύ- 
τερον εἶναι τὸ αἴτιον ΗΙ1. 1167 }29. --- 2. φυσικαὶ προ- 

τάσεις, ἰδὲ ἡθικαί, λογικαί τα 14.105 540-29. οἱ φυσικοὶ 
λόγοι ΗῚ] δ. 1164}1. φυσικὰ προβλήματα ἢ 109. 1496 510. 80 
ἀ φυσικὸς ὁ τρόπος Μα8. 995 516. φυσικὴ σκέψις ΟὙ1. 

φύσις 88ῦ 

ὁρίσαιντο φυσικός τε ᾧ διαλεκτικὸς τὴν ὀργήν ψα 1. 408 
429. φυσικός, ἀἶδὶ μαθηματικός Φβ2. 19822-194512. ἀἰϊδὲ 
ὀπτικός ΑὙ18. 19.512. --- οἱ φυσικοί, ἱ 6 Ρμἰοβορπὶ 8ο- 
ογδίθ ΒΌΡΘυΟΓ 5 δοίδίθ, ἱπργὶπιὶβ Ιοηϊοὶ, Ἐπηρθάοοϊθϑ, Αδδ- 
χϑρβογαβ, Πϑυοίρρυδ, Ὠϑιποογίδαβ (οἴ φυσιολόγοι οἰ φύσις 86) 
ῷα 2. 184 11. 8. 186 320. 4. 187 512. 28. γὅ. 208 858. 

αν]. 4106. 4. 472 ὃ, κθ. 399 "25. Ζγβῦ. 141 010. 6. 
141 088, γ6. 1766 17, Μγϑ8. 100ὅ 481. λ᾿θ. 1071 Ρ27. 
10. 1075 Ρ27, μ4. 1078 Ρ19. --- τὰ φυσικά, ἰ 4 δυῖ 
Αὐβίοί 8 ἀθ ρἈ:]οβορ μα ρμγβῖοδ, εἴρηται, δέδεικται ἐν τοῖς 
φυσικοῖς ΜΗ1. 1042 "8. Φθ10. 267 521. 1. 281 39. οὗ 
᾿Αριστοτέλης Ρ 102 568. εἴρηται «ἐν τὴ μεθόδῳ τὴ τῶν φυ- 
σικῶν Μμ1. 1076 59. ἐπιτομὴ φυσικὼν ἱ 6 πι1- -67. -- φυ- 
σικῶς. 1. οἴ φυσικός 1. φυσικῶς κινεῖν, κινεῖσθαι ΦΎΙ. 201 

8424. ΟδΙ. 3071 Ὁ82. -- 5. εἢ φυσικός 2. φυσικῶς θεωρεῖν, 
λέγειν, ἀποδιδόναι τὸ διὰ τί, ἐπιβλέπειν τὴν αἰτίαν ΟὙἹ. 298 
018. δ. 804 826. Φβ1, 198 828. γῦ. 204 δ10.. Μκιο. 
1066 26. νϑ. 1091318. Ηηδ. 1147 824. ἧττον ἴσως ὁῆ- 
λον φυσικῶς μὸ12. 3890516. ἀϊδὲ καθόλν Οα 10. 280 582. 
12. 288 "17. ἀϊδὲ λογικῶς Γα 2. 816.511. --- φυσικώτερον 
λέγειν Γβ 9. 8385 Ρ26. φυσικώτερον ἐπιζητεῖν, ἐπισκοπεῖν 
ΗΘθ2. 1156. 2. ι9. 1170 518. 

φυσιογνωμονεῖν πῶς δυνατόν Αβ21. 170}7, 18, 25, 82. 
τρεῖς τρόποι καθ᾽ ὃς ἐπεχείρησαν φυσιογνωμονεῖν οἱ προ- 
γεγενημένοι φυσιογνώμονες φΦΙ1. 805420-8006.318. ὅ. 810 

411. ἐκ τίνων φυσιογνωμονάσιν φ2. 800526-88. 1. 80ὅ 
420. οἱ κατὰ τὰ ἤθη μόνον φυσιογνωμονᾶντες Φ1. 8061. 

ἐχ ὅλον τὸ γέρος τῶν ἀνθρώπων φυσιογνωμονῶμεν, ἀλλά 
τινα ἐν τῷ γένει φ2. 8071 229. -- Ρδ88, τὰ φυσιογνωμο- 
νόμενα Φ 3. 806 581. σημεῖα, τὰ ζῷα τὰ φυσιογνωμονεῖ- 
μενα φ2. 806 425. 1. 805 "24. 

298 020, θεωρία Αγ88. 899. Ζμα!1. 642 527, μέθοδος 
Ζπῶ. 104018. ἡ φυσικὴ φιλοσοφία μπ1. 464 488. Ζμβ. φυσιογνώμων τις Ζγδ8. 169 "20. σημεῖα οἷς χρῆται ὃ φυ- 
668 39. Μζ11. 1037514. καὶ φυσικὴ ἐπιστήμη Ογ1. 808 σιογνώμων Φ1. 806514, 17. οἱ προγεγενημένοι φυσιογνώ- 
416. Ζμα!. 641 585,1. Με 1025 819. ρῥ]ογυμιαὰθ Ὀγθ- 86 μονες φι. 808 518. 2. 800 588. 

φυσιογνωμονία ἀεῦ Φ2. 800 522. 

δ 1] ὴ φυσική πυπουρδίαν, δον ΜΕ. 1026 818 Δ]. ἡ 
φυσικὴ θεωρητική, ὁ πρακτικὴ ἀδὲ ποιητική ΜΕῚ. 1025 "19, 
28. Ζμα!. 640 32. ἐμοοτοϊίοδο ἀϊδεϊρ! πα φυσικὴ μαθη- 
ματικὴ θεολογική ΜκΊ. 1064 να, οἵ φιλοσοφία Ρ 821 587. 
φοπαραγϑία ουτὶ θεολογικῇ ἡ φυσικὴ δευτέρα φιλοσοφία εβὲ 
ΜγΎ 8. 1006 1, ζ11. 1081514. ΟὙΙ. 298 "20. ἡ φυσική, 
ἀϊοῦ ἡ ,μαθηματική Μχ1. 1069516. “Ζμα1. 841 811. (τὰ 
φυσικώτερα τῶν μαθημάτων, οἷον ὀπτικὴ ὼ ἑομονικὴ ὼ 

4 

φυσιολογεῖν. οἱ πρῶτοι φυσιολογήσαντες Ογ1. 298 Ρ29. 
φυσιολογεῖν περὶ πάντων ΜΑ 8. 988271. Τίμαιος φυσιο- 
λογεῖ τὴν ψυχὴν κινεῖν τὸ σῶμα ψαϑ. 4068 "26. 

φυσιολογία. ἐν τὴ φυσιολογίᾳ τὴ περὶ τῶν φυτῶν αἱ4. 
442 "25. 

φυσιολό γος: τὸν ᾿Εμπεδοκλέα φυσιολόγον͵ μᾶλλον ἢ ̓ ποιητὴν 
καλεῖν δίκαιον πο1. 1441 019. οἱ φυσιο)ὄγοι (οἴ οἱ φυσικοί, 
φυσικός ρ 8858) Φγά. 2083 "16. δ. 305 327. 6. 206 "28. 
ὃ. 2181. θ8. 265 48. ΟΒβ14. 297 518. αι4. 442.580. 
Ζμα!ϊ. θ41 51. β1. 6471511. Ζγδ!. 1768081. 8.709 57. 
ΜΑ 5. 98614. 8. 939 080, 990 38. 9. 9924, δ᾽.28. 1028 
421. κθ. 1062 522. Ηγδ. 1147 8. ηεη1. 1286 49. οἱ πρό- 

ἀστρολογία 385..194 “.) ἡ ,Φυσικὴ περὶ ἀχώριστα, μὲν 
ἀλλ᾽ ἐκ ἀκίνητα, περὶ τὰ κινήσεως ἔχοντα ἀρχὴν ἐν αὑτοῖς, ἐς 
περὶ τὰ φαινόμενα κατα τὴν αἴσθησιν ΜΕῚ. 1026 18 ΒΣ. 

κϑ.1061}6. 4. 1061529. 7. 1064 581. λ1. 1069 5886. αϑ. 

990 518. ΟΥγ7. 806516. δ1. 808 ἐδ Φβ1. 198 528. περὶ τερον φυσιολόγοι ΨΎ 3. 426.520, ὙτάΙῸς Ρ 487. οἱ ἀρχαῖοι 
τίνος ψυχὴς θεωρεῖν τῆς φυσικῆς ἐστίν Ζμα!ι. 841 584, εἴ φυσιολόγοι αι4. 4412. ΖγΎβθ. 142510. ε1. 1718 "7. 
521. Με1. 1020 .85. ψα1. 408 528. μέχοι τῷ τῆς φυσικῆς δὺο φύσις ποσαχῶς λέγεται Μὸ 4. Φβι. -ῖς φύσις, τογαπὶ 
ἐστὶν εἰπεῖν περὶ νόσυ ἡ ὑγιείας μκ1. 4θ4 ν88. Ζμβ1. 658 αἰ νουβὶθδϑ. περὶ τῆς τῷ παντὸς φύσεως εἴτ᾽ ἄπειρος εἴτε 

49. οΥ αἱ]. 486 517. αν 21. 480}28. --- ὁ φυσικός (ἰ 6 πεπέρανται Οα 3. 268 "11. γεννῆσαι, κατασκευαζ εἰν τὴν τῶν 
ὃ πραγματευέμενος τὴν φυσικὴν φιλοσοφίαν) Ψψαὶ. 408 ὄντων νφύσιν ΜΑ8. 984 09. Φῷαβ. 189 "27. σκοπεῖν, πραγ- 

428. αἰ]. 486517, αν21. 480 "28. Ζμα]. 641521. ΜΕΙ. ματεύεσθαι περὶ τῆς ὅλης φύσεως Μγϑ8. 100ὅ 4838. Α6. 
1026 56. Φθ8. 258.585, "δ ΑἹ. ἔστιν ἔτι τῷ φυσικῦ τις δ΄ 987 52, Πβ8. 1267 28. πᾶσαν ὁρῶντες ταύτην κινυ μένην 
ἀνωτέρω Μγϑ. 1006 "84. περὶ τὰ ,ἔχοντα ἐν αὐτοῖς ἀρχὴν τὴν φύσιν Μγδ. 101051. ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει ἐστὶ τὸ μὲν 
κινήσεως ἡ τῶ φυσικῶ πραγματεία 5ὶπι Μκ1. 1069 ν18. ὕλη ἑκάστῳ γένει ΨΥ δ. 480 410. οὗ ἅπασα φύσις Παδ. 
7. 1004515. ψα.. 408 τ, 11. Ζμαι. 689 "8. προσήκυσα 1284 281. οἱ κατὰ φύσιν τόποι Ζια 15. 494 521 (δγῃ τὸ 
τοῖς φυσικοῖς, ἡ περὶ τὸ ἀπείρυ θεωρία Φγ4. 208 ν8. περὶ πᾶν 529). τὰ πρῶτα αἴτια τῆς φύσεως Μμα]ὶ. 888 820. 

πασῶν τῶν αἰτιῶν εἰδέναι τῷ φυσυιῶ ΦβΤ. 191.522. 9. 200 δ ἔνιοι τὴν φύσιν ἐξ ἀριθμῶν συνιστᾶσιν ΟΥ1. 800 516. 
482. β2. 194515-"15. ΣΡ 1081510. διαφερόντως ἀν 2. ἡ φύσις ἀρχή τις ᾧ αἰτία τῷ κινεῖσθαι ᾧ ἠρεμεῖν ἐν 
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8386. φύσις 

ᾧ ὑπάρχει πρώτως καθ᾽ αὐτὸ κὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός ἡ φύσις 
ἡ ὑσία ἡ τῶν ἐχόντων ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὐτοῖς ἧ ἤξιν βἷτὰ 
Φβι1. 192}21,18. Ὑ1.200012. θ8. 258 "δ. 4. 254}17. 
Οα2. 268 518. Μ4. 1015514, 1014 "19. εἰ. 1025 20 Βξ. 
Ηζ 4. 1140 516. Ῥα10. 1869 “88. φύσις μέν ἐστιν ἡ ἐν 
αὐτῷ ὑπώρχυσα κινήσεως ἀρχή, δύναμις δ᾽ ἡ ἐν ἄλλῳ ἥ 
ἄλλο ΟΥγ 2. 801 Ν17. οἵ ΜΝζ 8. 1038 48. θ8. 1049 ν8 ΒΖ. 
ἡ μὲν τέχνη ἀρχὴ ἐν ἄλλῳ, ἡ δὲ φύτις ἀρχὴ ἐν αὐτῷ 
Μ}λ8. 1010 51 ΒΖ. ζ8. 1088 "8. ΖΎβΙ. 1858. φύσις, ορρ 
τέχνη μὸ 12. 3890 14, ΖΎΎ11. 163 818. δ6. 175 422. Πη14. 
1388 .528. βχϑΑῖ Ν21. μιμεῖται ἡ τέχνη τὴν φύσιν μὸϑ. 

8816. τῶν γιγνομένων τὰ μὲν φύζει γίγνεται, τὰ δὲ 

τέχνῃ, τὰ ὁὲ ἀπὸ ταὐτομάτυ Μζι. 1082."1}. φύτις, ΟΡΡ 
τύχη Ῥα10. 1869585, 82. πᾶσα ἡ φύσις ἡ τύχη κῦ. 
8396}6. 7. 401 826. --- ὡς ἔστιν ἡ ἡ φύσις, πειρᾶσθαι. δεικνύναι 
γελοῖον 4βι. 198 "8. -- ὅσα φύσει γίγνεται [ τέχνη, ὑπ᾿ 
ἐνεργείᾳ ὄντος γίνεται ἐκ τὸ δυνάμει τουίτυ Ζγβὶ. 184 

δ21, 481. -- 68 φύσις, 4.846 δβῦ οϑίϑα τη ΓΙ Χ ἐν αὐτῷ 

ἧ αὐτό, το] ἰδιιαυδηι ὑπ οορί ταῖν Τογυπὶ απἰνογδί αύθπι 

ξοιηρίοχδ, ἴα αυΐάθπι αὖ 4 ἀϊνίπο πυπιΐηθ Υἱχ ἀϊδείπρυδ- 30 
[ΠῚ Κοῖ 20), τὸ μὲν ὅι ὅν τῆς φύσεως δῆλον͵ ὡς ἐκ ἐφ᾽ ἡμῖν 
ὑπάρχει, ἀλλὰ δια τινας θείας αἰτίας ὑπάρχει Ηκ!10. 1119 

"21. παντα φύσει ἔχει τι θεῖον Ἠη14. 1188 082. ἡ φύτις 
αἰτία τῶν ὁμοιομερὼν μδι2. 890}14. τὰ ὅλα ἔργα τῆς 
ὕτεως μδ12. 889 028. ἡ φύσις δημιυνργεῖ, ἐπικεκόσμηκεν, 26 

ὑπέγραψεν, ποιεῖ β'πι Ζμα ὅ. 6489. βι4. 668."28, 82. 
16. 669 88. Ἠδ14. 1347 210. ὴἡ φύσις μεταβαίνει συνε- 
χῶς ἀπὸ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ζῷα Ζμδῦ. 681 Δι. Ζιθ1. 
588 "5. παρὰ τῆς φύσεως εἰληφότες ὥσπερ νόμυς ἐκείνης 

Οα1Ι. 208 818; τοὶ βίπρα δ, τϑῦυβ ἈδίαΓΑ θα 88 86 ἈΓῸ- 30 
Ρτΐα ἀτϊδαϊζαν, νϑ]ατὶ ἡ ποιᾶσα δύναμις. ἡ φύσις αὶ ἑκάστυ, 

ἐνυπάρχασα κ ἐν , φυτοῖς ᾿ὶ ἐν ζῴοις πᾶσιν Ζγβα. 14151. 
ἡ φύσις ἡ ἐν τῷ ἄρρενι τῶν σπέρμα προϊεμένων Ζγα 22. 
Τὺ δ19, αυδιηαυδη ποὺ υδίαυα δοτίο ἰιάϊοατὶ ροϊοϑῦ, 
αὔγϑτῃ 8: σηἱ Ποδ ΙΟη δι Ρτδϑίοσθπάδτι. Ρυΐο8, ΟΤΔΏΪΠΟ ἔϑῃιΘῺ 86 
αυᾶ6 800 [1 α-ἃ Δἰεγοπιυθ δὰ τὴν καθόλυν φύσιν, 086 
ΒιῸ [1τὖ 6-ἢς δὰ τὴν καθ᾽ ἕκαστα ὼ οἰκείαν φύσιν τοίθ- 
γθηΐατ, -- α. ἡ φύσις τῷ ἀεί, πανταχὺ τὴν αὐτὴν ἔχει 
δύναμιν, ἀεὶ Κ᾿ αὐτὸν ἔχει τρόπον βἰπι Ρα 11. 1870 57 
(ορρ ἔθος). Ηε10. 1184}25. Φβ9. 200."16. 
τὸ κατὰ φύσιν ἔχει ταξιν. ὑδὲν ἄτακτον τῶν φύσει εἰπι 
ΖγΎΎ1Ο. 160.581. εἸ. 1184. Φθ1. 252 812, 17. Ρα10. 
1809 "58. ῃ τάξις. ἡ οἰκείᾳ τῶν αἰσθητῶν φύσις ἐστίν Ογ2. 
8016. πάντα τὰ φύσει ἣ ἀεὶ ὅτω γίνεται ἢ υὑς ἐπὶ τὸ 

πολύ ᾿'Φβ8. 19888. ΟὙ2. 8017. Γβ6. 5838 08. Αὦα 8. 46 
25 δ)᾽΄Ά48ηη ΥἾΖ. 18. 82 019. Ζμγ2. 668 580. Ζγ}8. 1171 

420. ημβ8. 1206 .088 (δεῖ τὴν φύσιν θεωρεῖν εἰς τὸ πολλὰ 
βλέποντα Ζμγ 2. 668 ὑ21. τὸ πολλάκις φύσιν ποιεῖ μν3. 
452 380), ΟΡ τὰ ἀπὸ ταύτοματυ ὼ ἀπὸ τύχης, τὸ ὡς 

ἔτυχεν Φββ. 198 085. ΟβΒ. 289 "26. Γβο. 888 "δ. Ῥα10. 50 
18093856. Ζμα δ. 645 324. --- ὁ. ἡ φύσις αἰτία ὡς ἕνεκά 
τὸς ἡ φύτις τέλος ἐστί 8ἰπι Φβ 8. 3.194 328. Πα 2. 1282 
582. μδῶ. 819}25. Ζμα!. 641}12-80. ὅ. 645 "24 (ἰ0ἀ 
σοηδοασϊαν αὐ τὸ τὴ γενέτει ὕστερον τῇ φύτει πρότερον 

μχ 841 510. 

εἰ Φθ1. 261 414. 9. 266522. Ζμβι. 648525, 26. ΜΑΒ. ἐ6 
98916. ατϑ68 311). ἡ φύσις ἕνεκα τὰ ποιεῖ͵, τῶτο δ᾽ 
ἀγαθέν τι υ2. 485 517. ἰδαιθ φύσις ,Δοπϊαηρίταν, ἰδ: 

διανοίᾳ εἴ νῷν τὸ ἕνεκα τὰ ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις ἥ 
ἀπὸ διανοίας ἐστίν Μκ8. 1065 227. ὥσπερ τὸ μέλλον ἔτε- 
σθαι προνημσὴς τῆς φύσεως Οβϑ9. 291.324. (οἵ σκαρὴα- 80 
μὕτσει ὁ ἄνθρωπος ὅπως τὰ προτπίπτοντα κωλύῃ, ἢ τῦτο 

φύσις 

ἀκ ἐκ προαιρέσεις, ἀλλ᾽ καὶ φύσις ἐποίησε Ζμβι8. 6671, οἵ 
ν87. 16. 669"12, . 585). ὥσπερ ὁ νᾶς ἕνεκά τὰ ποιεῖ, τὸν 
αὐτὸν τρόπον ᾧ ἡ φύσις Ψψβ4. 415}11. οἵ ,Φβ6. 198 34, 
10. ὅ. 196 22. Μκ8. 1006 527. Ραγῖτον φύσις οὐαὶ τέχνη 
φομμροπίξατ, ἀρχὴ ὁ λόγος ὁμοίως ἕν τε τοῖς κατὰ τέχννν 
ἢ ἐν τοῖς φύσει συνεστηκῦσιν Ζμα!ι. 689 δ16. εἰ τὰ κατὰ 

τέχνην ἕνεκί τύ, ὀῆλον ὅτι ἢ τὰ κατὰ τὴν φίσν Φβ5. 
199.518,}80. Ζμα!. 689 080. μᾶλλόν ἐστι τὸ ὃ ἵνικα κα 
τὸ καλὸν ἐν τοῖς τὴς φύσεως ἔργοις ἥ ἐν τοῖς τῆς τέχνης 
Ζμαϊ. 689 "20, 86 ἀθ παύατ Ρϑγίπὰς 86 ἀδ δτγίίβεβ εἐδ- 
Ρἰθαΐθ Ἰοχαϊίαν Αυίβίοιοιοα, ἡ φυσις ὀημιυργεῖ, ὑπογράφει, 
εὐλόγως ἐνμιυργεῖ, εὐλόγως ποιεῖ πὶπι Ζμβ9. 8654 081. 
Ζγβ8. 148 028. 4.140528. α28. 781 524. ε2. 18] δ}, 
Ζμγ5. 6068 .338. 4. 666521. δ10. 686 48. ἡ φύσις ἄμα 

τήν τε δύναμιν ἀποδίδωτιν ἑκάστῳ ἢ τὸ δὅρ γανον, ἡ φύσι: 
ἀεὶ διανέμει ἕκαστον τῷ δυναμένῳ χρῆσθαι 5ἷτι 2γὸ!. 100 
85, Ζμὸ 12. θ94 "18. ἴο. θ087810. 8. 684 "28. Ὑ14.619 

Ρ12, 1. 661}80. ΠαῚ10. 1258 585. ὅπυ μή τι ἐμποϑίζει 
ἕτερον ἔργον τῆς φύσεως Ζγα 8. Τ18 526. Ζμβι5. 658 
"28. - γεννᾶν ἕτερον οἷον αὐτὸ παντὸς φύσει τελεῖν ἔργον 
ὺ ζῳν ἢ φυτὰ Ζγβι. 185.518. ἡμα10.1187580. (τὰ μὲν 
ἐκ σπέρματος γίνεται, τὰ δ᾽ ὥσπερ αὐτοματιζύσης τῆς 
φύσεως 2γκα1. 118 521.) ἡ Ὅν ὥσπερ διαυλοδρομεὶ κα ὶ 
ἀνελίττεται ἐπὶ τὴν ἀρχήν Ζγ ὅ. 141}21. ἡ φηήτις ἀνα- 
πληροῖ ταύτη τὴ περιόδῳ τὸ ἀεὶ εἶναι οα 8. 1848 "24, ἴσως 
ἊΣ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται δι 8396»7. ὀρθῶς ἔ ἔοικεν 

ἥ φύσις τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγένητον ἀφθαρτον ἐξελέσθαι 
ἐκ τῶν ἐναντίων Οα 8. 270."20. -- α. ὁ θεὸς ὸ ἡ φύσις 
ὐδὲν μάτην ποιῶσιν Οα 4.271 588. ἡ φύσις δὲν μάτην 
(ἀλόγως, ὡς ἔτυχε) ποιεῖ. ἐδὲ περίεργον, δ᾽ ἐλλεῖπον (πε- 
νιχρῶς), ἐδ’ ἀτελές, ἀλλὰ πάντα πρὸς τὸ ἄριστον ἀποβλέ- 
πᾶσα εἰπι Οββ. 290 3481. 11. 291}18. Ψγ9. 432 "2] 
Ττάϊθρ. 12. 484 381. αν10. 470.518. 2 μβ.18. 658 38. 01. 

66124. δ6. 688 324. 11. 691 4. 12. 694 815. 13. 095 

"19. Ζπ2. 104}15. 8.708 39. 12. 711318. Ζγβ4. 159 

519, δ. 141}4. 6. 144.387. ε8. 188 "20. Πα 2. 1352}}, 
12538."9. 8. 1256 21. 7221. 1518}20. ἡ φύσις ΓΡῚ ἐπεισ. 

οδιιύϑης. ὥσπερ μοχθηρὰ τραγῳδια Μνϑ8. 1090 519. : 
φύτις ἀδὲν ποιεῖ παρὰ φύτιν Ζπ11. 7111. -- ἡ φύτις 
φεύγει τὸ ἀπειρῖν Ζγχ1. 115}14. Φθ6. 259 "11. ἡ φισις 
ὀρέγεται τῇ πα τίονς Γβιο. 886 028. Ὁβ 14. 2971". 
ᾧθ1. 260 28. 6. 259"11. ἡ φύσις αὐτὴ ζητεὶ τὸ πρότ- 
φορον εἶπι Ζιι12. 616 525. Ζμβ8. 668 "28. 8. 684 336. 
Ζγβι. 188."838. Παδ. 1254 "7. ὑδὲν τῶν παρὰ φύσν χα- 
λόν Πη8. 1325 10. οἴ α ὅ. 1284 52, ἡ φύτις ἀγαθὸν τῷ 
γένει ηβτ. 1205 "84. ποτέρως ἔχει ἡ τῷ δλυ φύσις τὸ 
ἀγαθὸν αὶ τὸ ἄριστον Μλ10. 1076511 ΒΖ. νϑγῦτ ἡὶ φύτις 
ποη εἰ πη ρ ἰοῖτον οὖ δϑβοϊαΐθ τὸ βέλτιστον οἴβοῖςξ, βϑὰ ἐκ 
τῶν ἐνὸεχομένων. ἐκ τῶν δυνατὼν τὸ βέλτιστον Οβδὅ. 288 
Δ, ζ4. 469528. Ζμβ814. 658 328, δ10. 687 816. Ζγεϑ. 
188 020. Ζπ2. 1704 "16. 8. 708 "9. Βαϊ. 1099}21. πις 1. 

918 384; δἰραΐπι πᾶν ἡ φύσις ἣ διὰ τὸ ἀναγκαῖον ποιεῖ ξ 
διὰ τὸ βέλτιον Ζγα 4. 711515. ανϑ. 4711 026. (εἴ ἀνάγκη 
Ρ 48 "60- 818). αἰξαιηθη οὐὔϊδπι 118 “δ δι᾿ ἀνάγκην ϑαηὶ 

πρὸς τὸ βέλτιστον αἰἰταν παίυγα, ὥσπερ οἰκονήωος ἀγαθὸς 

ἡ φύσις ὅθὲν ἀποβάλλειν εἴωθεν ἐξ ὧν ἔστι ποιῆσαι τι 
χρηστόν Ζγβ6. 144 "16. ἡ φύτις ἅμα τῷ τοιύτῳ περιτ- 
τώματι καταχρῆται πρὸς βοήβειαν κα ᾧ σωτηρίαν αὐτῶν Ζμδ5. 
619 429. οἵ υοά 886 06 ἡ φύσις παραχοῆσθαι, καταχρῆτθαι, 
παρακαταχρῆσϑαί τινι ἀἰείτας Ζμβ16. 659 521, 84. 0] 
662.518. 2. 008 522, 28. 9.071]. 14.674 5. ὁ. 617 



φύσις 

516. 10. 688 528. 689 δ, 690 1. Ζγβ 4..138}1. ἡ φύσις 

ἰ δυναται πολυχοεῖν ὕὅτως ὥστ᾽ ἐπαμφοτερίζειν Ζγδ8. 1τ 

416. ὙἹ. 149 8, καὶ φύσις πανταχὰ λαβῦσα ἑτέρωθεν ἀπο- 
δίδωσι πρὸς ἄλλ᾽ μόριον Ζμβ 14. 658 85. 9. θ66ὅ 520, 28. 
ΖΥΥ1. 150.58. ὃ4. 771 529. Ζπ17. 114510. ἡ φύσις ἰζ- ς 

τρευκὲ τὴν φαυλότητα τῆς θέσεως. ἀναλαμβάνει τὴν ἕν- 
ὁειαν, ἀναμάχεται τῷ πλήθει τὴν φθοράν εἰπι Ζμγ]1 4. 614 
529, 676 "21. 2. 6868.511. 8. 664 "21, 666 38. β1. 652531, 
521. 18. 657 "87, Ζγγά. 165582. 10. 159 58, 160 527. 
-- οχ τορυρπϑηίία τὴς ἀνάγκης ὀχρίἰοαίατ ηυοά ἡ φύτις τὸ 
βύλεται μὲν τῶτο διοικεῖν πολλάκις, ὐἐ μέντοι ὀύναται Παθ. 
1355 88. οὗ βύλεται ἡ φήσις Πα δ. 1284 27. ΖγΎ 2. 158 
88. 7.157 825. ὃ9. 718 85. Ζμδ 5. 882 "6. Ζιε8. 842 420. 

τὴς φύσεως ποτε φυύΐσης φαύλυς ὼ κρείττυς τὴς παιδείας 

Πε12. 1810.58. τοσυύτῳ τιμιωτέραν ἔχον τὴν φυ7σιν ὅσῳπερ 15 
ἀφέστηκε τῶν ἐνταῦθα, πλεῖον Οα2. 369 519, κατὰ φύσιν 
μέν. ἀτακτοτέραν μέντοι τῆς τῦ πρυΐτι στοιχεία τῶν σω- 
μάτων μα]. 888 520. --- ἀ. κατὰ φύσιν, εἶνθ ὕσει. ὉΡΡ 
παρὰ ᾧ'τιν εἶνα βίᾳ, παραὶ τὸ βιᾳ ἡ παρὰ φύσιν ταὐτὸν 
ΟὙΞ. 800 "28. Ζγεϑ, 188 527. Μὸδ. 1016 "16. κινεῖσθαι, 20 
φέρεσθαι κατὰ φύσιν, ορρ παρὰ φύσιν, βίᾳ Φὸβ. 215 "2, 
4.21414. εθ. 2380519, 20, 22, 2δ. θ4. 258 829. Οα 2. 

2698, 9. 8. 270 38. 7. 2706811. 8. 270.528. β6. 288521. 

18. 295 528. 14.290 388. Ὑ2. 800 326, 301}20. Γβ6. 888 
521,39. μαά. 842 525. ψαϑ. 400"22, 407 δ, Μλ θ. 1071 35 
"8 δ. μεταβάλλειν, γίγνεσθαι, ὑπαχειν, ἔχειν, πράττειν κατὼ 
φύσιν. ορρΡ παρὰ φύσιν Γβ1. 828}21. Φβ6. 191 084. ΜΙ1. 
1052 528. ζ8. 1088 088. Ζιαϑ. 491}18, 38. Ζγα18. 125 
δῷ ὁά. 110 "12. Ζμβ1ο. 056511. Ῥα 10. 1868 85. γέ- 
νεσις κατὰ φύσιν, παρὰ φύσιν Ζιηϑ. 886 "6, 7. τὰ παρὰ 80 

υσιν ς-: συΐματος παθη) Ζινθ. 588 "80. ἐδὲν παρὰ φύτιν 

ἀίδιον, ὕστερον τὸ παρὰ φύσιν τὸ κατὰ φύσιν, ἔκστασίς 
τις ἐν τῇ γενέσει τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν Οβ3. 286 
418. 19. «2. 269 Ὑ10. οὗ 16. 14771.5]1. --- τὰ κατὰ φυ- 
σιν ἔχοντα, ΚΣ τὰ διεφθαρμένα Παδ. 1254 "586, 87. κατὰ 85 
φύσιν ἡ μὴ τερατωδῶς Ζιαι1. 496 "18. βλάβη τὴς φύ- 
σεως Ζιε14. 544 022. πηρυμένη φύσις, ἡ ἡ φύσις κεκολόβωται 
Ζι8 8. 588512. Ζμγϑ. 611516. φύσει, ΟΡΡ παθει Ζγεδ. 
1852. 6. 1869. φύσει, ΡΡ κατὰ συμβεβηκός Ψψα 8. 
406518, οἵ 2. 408 525. φύσει, ορρ νόμῳ Ηα1. 1094516. 40 
εϑ. 11838.380,}21. ἡμα84. 1194 Ῥ805844ᾳ. Πα8. 1258 "20. 

4. 1954514. ὅ. 1264}19,21, 125551. 6. 1255 Ῥ1]4. γθ. 

1218.}88. τι 2. 1718 .57-18, 29, 80. φύσις, ἀἰδὶ ἔθος Πη]1 8. 
18382840. ΜΑΙ. 8914. Ρα!]. 1281057. Ηη6. 1148 "18. 
11. 1152 381. πχη]ὶ. 949 28, τὰ κατὰ φύσιν, ΟΡΡ τὰ ἐν «5 

ἔθει 119. 1498 385. οὗ ἔθος Ρ211.51-9. φύσει, ἀϊδι προ- 
αἱρέσει οβι8ϑ45}9. οἵ Ζμβ18. 657}1. φύσει, ΟΡΡ ἐπί- 
κτητὸν ΤΎΪ. 116}11. ὅσα φ'σει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς 

δυνάμεις τύτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕ. ὕστερον δὲ τὰς ἐνερ- 
γείας ἀποδίδομεν Ηβι. 1108 226. ἐἐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρε- δ0 
τῶν φύσει" ἀγαθοί. σοφοὶ ὁ γινόμεθα φύσει Ηβι. 1108 
419. 4. 1106810. ζ12. 1148 Ρ6. --- 6. ὨοΙμθἢ φυσις ἀϑὰγ- 

Ρᾶτὶ ἀθ ΡΘου]ϊατὶ τοὶ δ᾽ἰδυΐὰβ παίαγα! Ἰμάο]9 ὁΧ Ἰοοὶϑ ἴὰ- 
᾿δὰ5 φοβποϑοϊίατ: καλῶς ἔχει ταῦτα τὰ αἰσθητήρια πρὸς 

τὴν ἰδίαν φύσιν ἑκάστῳ Ζμβιι. 6578511. ἡ ἐν ἑκάστῳ 55 

οἰκεία, ὶ κατὰ ὶ φύσιν θερμότης μδ1. 8319511. πρὸς παιδείαν 
ἣ φύσεως δεῖται ἢ χορηγίας τυχηρᾶς Πὸ11. 129ὅ 528. 
φύσει τὸν βασιλέα διαφέρειν δεῖ, τῷ γένει δ᾽ εἶναι τὸν αὐτόν 
Πα12. 1259 156. (ςοπίτα φύσις Ἰαιϊυϑ Ραΐοῦ, γένος δηβα- 
ϑίϊογοσι μαδϑῦ Δαν ἰϊαπι, ὅσα μὴ τῆς φύσεως ἔργα κοινὴ 60 

μηδ᾿ ἴδια τῷ γένυς ἑκάστυ ΖγΎΕΙ. 118.580, τὰ φύσει μο- 

φύσις 881 

νόχροα μὲν ὄντα, τῷ γένει δὲ πολύχροα Ζγεθ. 188 58). --- 
7» ἴος βϑῆβὰ τὴν φύσιν (ὰς φύσεις) γ6] τὴ φύσει δαὰι- 
ἴ δὰ δἀϊϑοῦννα 4μα] αὐ. ἣ ἀτμὶς ψυχρὸν τὴ οἰκεία φύσει 

μβ4. 360524. , ἄνθρωποι ὑγρότεροι τὰς φύσεις Ζιη2. 588 
51. σομφὸν τὴν φύσιν Ζμβιι. .661518. ἀὴ λευκότε ος 
τὴν φύσιν μγ4. 814 "8. αἱ γυναῖκες λευκότεραι τὴν φυσιν 
Ζιηῶ. 588 511. ονδρυΐδης, πιμελώδης τὴν φύσιν Ζιαιό. 495 
"28, 580. διχαλα κατὰ φύσιν ΖΙβι. 499. 517. νέφροι ὅμοιοι 
τὴν φύτιν τοῖς βοείοις, Ζια!1. 496 586. ὅτε σάρξ! ἐστὶν ὅτε 
πόρρω σαρκὸς τὴν φύτιν Ζιβ12. 50412. τὸ τῆς ἰκτίδος 
αἰδοῖον ἀχ ὅμοιον τὴ φυύτει τῶν λοιπῶν ζῴων 912. 8812. 
σελήνη ,ἀσθενεστέρα᾽ τήν φύσιν μγδ. 810 526. τὰ τελεώτερα 
τὴν φύσιν ζῷα Ζγβ1. 18228. τὸ ἀεὶ σῶμα θέον θεῖον 
τὴν φύτιν μαϑ. 8339 026. -- - 9: φύσις ἀούογταπαίαν δα άϊίο 
δαϊθοιίνο φυδ] ἰδ εῖδ.,. νϑὶαιὶ ἔχει τι τὴν φύτιν θερμήν, τῶν 
ἰχϑύων ἡ φύσις ἐστὶν ἕνυϑρος. Βμπο ἴα τωοάαπι οοπίαποίδ 
Ἰορίπιιθ ἡ φύσις θερμή, ψυχροτέρα, ὑγρά, ξηρά. αὖος, 

στερεαί, γεωδης, ἀέριος Ζμα 1. 6409. β9. 656}12. γῖ. 
670.321. 9. 6712 524. Ζγχ]8. 120 38. β1. 188 .313, "8. δ1. 
168 "28, ΜΑ 8. 988 "206 ΒΖ. κά. 394514. ὃ. 392 "14, 82. 
παϑ. 860 528. φύσις εὐπλαστοτέρα ΖΎΥΙΙ. 101584. φύσις 
σκληρα, προμήκης, ὁμαλὴ καὶ λεία, λεπτή, διφυής Ζμβϑ. 
θ55512. Ζγαῦ. 118 821. ακϑ03 419. αν15.478819. ΖμΎΪ. 
61058. φύσις πεζή, νευστική, ἔνυδρος Ζμγθ. 669 12, 
δ 18. 695 018, 609065820. αν1θ. 478 488. φύσις κινητική, 

ὀχευτικὴ Η πολυΐγονος ΜΑ8. 9847. Ζγγ1. 149 ν8ὅ. φύ- 
σις νΜαρκώδης, αἱματική, φλεβωδης, ὀλίγαιμος, σπερμα- 
τική, ἀκανθωδὴς Ζιθ1. 6588 }19. Ζμβι. 64701. 11. 660}. 
Ὑ34.665 17. Ζγγ11. 161}82, 26. δ8. 716 }12, φύσις 
μόνιμος, πολυχρόνιος Ζιζ 19. 14 811. 22. 5771 516. Ζμδι. 

688 δ. μκθ. 467510. φύσις φαύλη ημβῖ. 1206 529. 
ἀσθενύς Ζμλ18. 694 528. ἀτελεστέρα 2γβ 4. 181 28 (εἴ 
τελεώτερα τὴν φύσιν 1. 182 028). φύσις κρατίστη ἡ τελε- 
στικωτάτη φό. 818 "80. φύσις ἀπλὴ, ἐπιεικής Βη1ὅ. 1164 
080. φύσις ἀποτετελεσμένη Ζιι1. 608 "7. ἔχει τὴν φύσιν 
περιττοτάτην Ζιδθ. ὅ8158. φύσις θεία Ζμὸ 10. 686.528. 
διὰ μοχθηρὰς φύσεις Η76. 1148 "18. γενναιοτέρας φύσεως 

ΖγεΊ. 180 085. μὴ εὖ συγκεῖσθαι τὴν ᾧφυσιν τῶν χελωνῶν 
αν117. 419 57. φύσις μονόκωλος Πη7. 1827 086. ἡ φύσις 
ἡ τηλικαύτη (6 τῶν νέων) Πθ5. 1840}14. φύσις δα ἣ 
λυπηρά αιδ. 4447. φύτις λάλος καὶ Ὄ μελαγχολική μτ2.468 
Β17, --α ἃ. φύσις ξοπἰαπρίδαν 6 ξϑοποίίνο. ἐξ ὧν συνέστη- 
κεν ἡ τῶν ἐγκυκλίως φερομένων σωμάτων φύσις μα. 839 

418. ἡ τὸ , πέριξ σώματος φύσις. Οβέ. 281 820. ἡ τὸ πυ- 
ρός, τῷ ἀέρος, τῷ ὕϑατος, τὴς γὴς, τῷ θερμῶ φύσις μαϑ. 
840 486. 4. 341518. Ψβ4. 416.39. αἱά. 441 011. 5. 444 
421. Ζμβτ. 6ὁ58.81. Ζγα 3. 116 16. γά. 165520. Ζιθ2. 
589 320. ἡ τῶν πνεὺυμαίτων ἀρχὴ ὼ φύσις μβά. 860518. ἡ 
τὴς ἀτμίδος, τῇ φωτός, τὸ χρώματος φύσις μαϑ. 840 ῬΩ7. 

αιϑ. 439 321. χὅ. 1796 }6. ζωγραφία χρωμάτων ἐγκερα- 
σαμένη φύσεις κδ. 8396 14. ἡ τῶν ὁμοιομερῶν, τῷ ἐλαίν, 
τῷ αἵματος. τῶν φλεβῶν, τῶν ὀστῶν, τοῦν ὀδόντων, τῶν 
κεράτων, τῶν ὀνύχων, τῷ δέρματος φύσις μὸ12. 389}25. 
1. 888}21. ψα 2. 405 "7. ανϑ. 414 "5. Ζιγ 2. 511 11. 8. 
δ18.516. Ζμβι. 646 .821. 8. 650 31. 6. 051 "20, 652 38. 8. 

658.588. 9. 654 382,5, 18. 688 "8. Ὑ1.661.586. 2. 668 
185. δ12. 694.522. Ζγα12. 7196. κἡὶ τῷ σπέρματος, τῶν 
καταμηνίων, τῷ γάλακτος φύσις Ζγβ2. 18358.329. α20.729 
482. Πα. 125691δ. ἡὶ τῶν ἐντέρων, τῶν σπλάγχνων, τῶν 
μελῶν. τῶν βραγχίων φύσις Ζμδδ. 618 529, 81. β58. 650 
420. 18. 657 820. Ζιε18. ὅ580 86. αν11. 470 525. ἡ φύσις 



888 φύσις 

ἡ τῶν ὀρνίθων Ζμβι1θ. 6596. ἡ ἰδέα τὸ θηρίν κ ἢ φύσις 
τοιαύτη Ζιι45. 680 "18. διαφέρειν κατὰ τὴν τὸ ὅλυ σώ- 
ματος φύσιν Ζιθῶ. 589 5838. ἡ τῶν φυτῶν φύτις ὅσα μό- 
ψιμος, αὶ πολνειδής Ζμβ10. 6565 .81. (ἀϊοτε δῸ Ηΐ8 6 ΧΘπι- 
Ρ]ϑ φύσις φοἸ]θοινθ αδυγρβίαμω, ὕδατος φύσιν συνεστηκυῖαν δ 

ὸ ἀφωρισμένην ὅχ ὁρῶμεν μα8. 889 }9. ἡ τῶν πτηνῶν 
φύσις, δὼ γένος Ζμγθ. 669 381, 80. λοιπὸν περὶ τῆς ζωι- 

κῆς φύσεως εἰπεὶν Ζμαδ. 945 30.) ---- Βδυὰ τΑγῸ ἴῃ 6χϑιη- 

Ρ᾿ΐβ, 4υ4}18 δὐία! ἐπιὰ8, ποῖϊο νου φύσις δάθο ἀε!τεδοῖῦ, αὐ 
ΤΏΘΣΒΙΩ Ρογριγαβίῃ ποιλΐη 8 9886 μα ΐ68 (σοίμεῖ ἐντὸς ἡ τῶν 10 
φλεβῶν φύσις Ζιγ. 511 020. καὶ τῶν βραγχίων φύσις αν11. 
416 82 4]. οὗ ὟΣ 1 Ρὶ 288); ΙῃΔΏΘΓΟ ἔδηθη Ὑ ΘΒ. Ϊὸ 
φύσις ϑυδι υἱπι ὕυχη τηβχίηθ ἀρραᾶτθῦ, υδὶ γϑὶ ργαϑίεγ 
δοιούϊνυμι διύγι δαϊίναπι δἀάϊζαν δαϊθοϊίναπι Ρτβϑαϊςαιίναπα, 
νοὶ δ᾽ῖο τηοὰο 4ια] ἐϑεῖ8 ποῖϊο βἰρηϊβοδίαν, ἔοικε ᾿ ἄλλη τὸ 
τις φύσις τῆς ψυχὴῆς ἄλογος εἶναι, μετέχασα μέντοι πὴ 
λόγυ Ηα18. 1102 518. ἡ τῷ πνεύματος φύσις τοιαύτη 
μβ8. 86651. ἡ τῷ ὕδατος φυτις ἄχυμος αιά. 441 88. ἄδη- 
λος ἡ φύτις τῶν φλεβῶν Ζιγ3. 51114. ἡ τῶν νεύρων 
φύσις ὁ συνεχής, σχιστή" ἡ τῶν τριχῶν φύσις ὀλιγόθερμος 30 
οἰμα Ζιγδ. 615588, "δ, 16. 11. 1121. Ζμβϑ9. 655520. 
γ9.613 516. Ζγαῦ. 111 "20. ε4. 184 "4. ἡ τῷ ἐνυπνία 
φύσις δαιμονία μτ2. 4608 514, τὸ ἧς εἴσω τὴν φύσιν ἔχει οἷον 

οἱ ἱ στρόμβοι Ζια11.492517. κατὰ τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν Ζιγϑ. 
511318. ἡ φωνὴ φύσιν ἔχει ἃ ἄνω φέρεσθαι πια4δ. 904 528 35 
(οὔ φύειν 2). φύσις ἐστὶ τὸ ὕδατος. ὑπεράνω βαίνειν γῆς 
φτβ2. 828 νῳ. τίς ἡ τῷ ἀέρος. τῷ αἵματος. τῶν καταμη- 

νίων φύσις δἰ μα8. 889 "4. βι. 858 8}. Ζμβ2. 648520, 
21. Ζγαιῖ. 121 "4, 18. 124 22. ἡ αὐτὴ φύσις σπέρματος 
ὺ κατα μηνίων εν. 460 28. ἔχειν τὴν αὐτὺν (μίαν, κοινήν, 80 

παραπλησίαν) φύσιν, εἶναι τὴς αὐτῆς φύτεως ανϑ0. 479 

818. Ζια16. 494 "24. γ8. 610}81. 9. 517 57. ὃ4. 528}12, 

11. Ζμα4. θ44 08, β9. θ5δὅ 582. χηλὴ τὴν αὐτὴν ἔχει κέ- 
βατι φύσιν -Ζμγϑ. 668 829. ὕχ ἡ αὐτὴ ἥ τε τὸ ἀνέμυ 

φύσις ὼ τὰ ὑομένυ ὕδατος, Βγ0 ἕτερον τὸ εἶδος μβ4. 860 85 
419 (εἴ ἰηΐτδ Ρ 839 516). τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν ἐπὶ μὲν 
γῆς ἄνεμον, ἐν δὲ τῇ γὴ σεισμόν, εἶναι γὰρ τὴν ὑσίαν 
ταὐτόν μβϑ. 810 528 ἴοι ἱπίτα Ρ 889 529). ὁ ἐγκέφαλος 
τὴν φύσιν ἔχει κοινὴν ὕδατος Ε: γῆς Ζμβτ. 6562 }22. με- 
ταξὺ σαρκὸς ὴὸ νεύρυ τὴν φύσιν ἔχει τὰ μαλάκια Ζμββ. ὦ 
854 415. --- ἐς ποίϊο τῆς καθ᾽ ἕκαστον καὶ Χ οἰκείας φύσεως 

1Ὁ1 οοπβρίουβ δϑὲ, υδὲ δἰϊαυϊὰ 6586 ἴῃ 888 ἤδίυγα υο] γϑϑίϊ- 

ταὶ ἴπ παίαγϑτα Βυλ πὰ ἀϊείτυτ. ἀπολαμβάνειν, ἀπειληφέναι, 
ἔχειν τὴν φύσιν ΜΎϑ. 8712 ν21. ᾧθ7. 261 419. ΡαῚ1. 1870 
δ, υ2. 455 "21. ὴἡ ψυχὴ τὴν ἴδιον ἀπολαβῦσα φύτιν 12. 4 
1475 43. ἀπεπτον ὼ ἀκράτητον εἶναι ὑπὲ τῆς φύτε 

δΊ. 884 588. ἐξίστασθαι τῆς φύσεως, ορρ εἶναι ἐν τῇ 
φύσει. ἔχειν τὴν φύσιν μὸ11. 889 09, 11,14. Γα ΤΥ. 828 
029. Φβι. 1981. οἵ μὸ 2. 819 "86. (ιἀ 8118. ξθπογὰ ἐγβπβ- 
Ἰαΐατα, ἡ τραγῳδία ἔσχε τὴν αὐτὸς φυσιν" λέξεως γενο- δ0 
μένης αὐτὴ ἡ φύσις τὸ μέτρον εὗρεν ποά. 1449 516,24. 
244.146054. ΨᾺΠ ῬοΘΓ] 45.) ἔοικεν ἡ φύσις͵ ὡσπερανεὶ 
διεστράφθαι Ζιθ2. 589 "29. χωρίζεσθαι τῆς φύσεως μδι. 
879514. Ζμβ8. 649}81: ἕως ἂν ἢ ἐν τὴ φύσει Ζιαϊ. 
4878, Ζμβ2. 641512. ἰέναι εἰς τὸ κατα φύσιν Ῥα11. ἐς 
1870 δ4, εἰς φύσιν ἰέναι πν1. 481 19. κατάστασις εἰς τὴν 
ὑπάρχυσαν φύσιν Ῥα11. 1869 "85. εἰς φύσεως κατάστασιν 

πχηὶ. 949 382. φύσις ἀναπληρυμένη, καθεστηκυῖα Βη18. 

1188 .52-4. μμβ1. 1206 521-34. εἶναι τὴν φύτιν αὐτῶν 
μάλιστα μίαν ζ. 46812. ἡ τῆς φύτεως αὐτῶν (τῶν 60 
ἐνύδρων) θερμότης Ζμβ2. 648 521. ὑπάρχει ὁ ἐγκέφαλος 

φύσις 

πρὸς τὴν τὴς φύσεως ὅλης σωτηρίαν Ζμβῖ. 6521. καὶ καρ- 
δία. ἀρχὴ τῆς φύτεως τοῖς ἐναίμοις Ζμγ4. 666 "21 (εἴ 
ὴ καρὸϊα ἀρχὴ τῆς ζωὴς 8. 065512). ἡ φύσις ἐκ τὸ 
σπέρματος γίγνεται Ζγα18. 134 088. οἵ βι. ,4120. ἀπὸ 
τὴς φύσεως ᾧ τῶν καλῶς ἐχέντων καὶ ἀπόκρισις γίνεται 
Ζιηϊ. 582 "8, 581 080. 
. 8. ἃ. τῶν φυύτει συνεστώτων τὰ μέν ἐστι σώματα ὶ 
μεγέθη, τὰ δ᾽ ἔχει σῶμα εὖ μέγεθος Οα!. 368 54. κύησις 
ἄπαυστος, οἷον ζωή τις ὦτα τοῖς φύτει συνεστῶσι πᾶσι 
ᾧθ1. 250 14. τὰ φύτει συνεστῶτα, συνιστάμενα μδι. 
819 56. 2. 819 11. ψβ4. 416516. Ζμα!. 640}4. αἱ φύσει 
συνεστῶσαι ὅσίαι 181. 8338.82. Ζμαδ. 644 "22. τὰ κατὰ 
φύσιν συνισταίμενα σώματα ΟὙ 2. 800 528, τὰ ὑπὸ φυ- 
σεως συνιστάμενα Ζγὸθ. 115 522. τὰ φύσει γινόμενα ἣ 
φθειρόμενα Γα!. 814 “ν φύσει τά τε ζῷα τὰ μέρη 
αὐτῶν ὼ τὰ φυτὰ ὶ τὰ ἁπλὰ τῶν σωμάτων Φβ1. 192 

ν9, 198 "6. Μὸ 4.1015.306. τὰ φύσει λεγόμενα ΟΥἹ. 398 
421. τὰ φυσει Ογ8. 807 ῬΩῚ, Μλϑ3. 1070 "δ, 11. --- ὥσπερ 
τέχνη λέγεται τὸ κατὰ τέχνην, ὅτω ὶ φύσις, τὸ κατὰ ὐ- 
σιν λέγεται Φβι. 198 382. ἕν τι γένος τὸ ὄντος ἡ φυσις 
Μγϑ8. 1006 484 ὠ πᾶσα ψυχὴ φύσις Ζμαι. θ41 ν9). ἡ 
περὶ φύσεως ἱστορία ΟΥὙ1. 2982. ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη 

Φαϊ. 184518. γά. 302 080. Οα!. 268 81. εἴρηται ἐν τοῖς 
περὶ φύσεως ΜΑΒ. 989 524 ΒΖ (οΥ̓᾿Αριστοτέλης Ρ 103 54). 
οἱ περὶ φύσεως λόγοι ΜΑΒ. 990 "1. λεκτέον τῷ περὶ φυ- 
σεως θεωρητικῷ Ζμα!. 641 3429. οἱ περὶ φύσεως (ὁ οἱ 

κατὰ οἱ φυσιολόγοι) Φα4. 187 58ὅ (8γη οἱ φυσικοί 513). 
2. 198 529. γά. 208 16.981. 250 516. αἰ1. 43620. Μβ4. 

1001.513. γέ. 1006 58. θ8. 1050 524. χθ. 1062 26 (γα 
φυσιολόγοι 821). οἱ περὶ φύσεως λέγοντες πι18. 892 425, 
οἱ περὶ φύσιν Ζιγϑ. 518.59. --- ὁ. ͵ μεταφορᾷ ἤδη “ὃ ὅλως 
πᾶσα σία φύσις λέγεται διὰ ταύτην, ὅτι αὶ ἡ φύσις ὑσίκ 
τίς ἐστιν Μὸ 4.1015512. ἴτε σις οδάθηι νἱ ἀβαγραίαγ 
δίαυθ ὀσία 8ὃ, ν544}"10. εἰ ἔστιν ἑτέρα φύσις ὼὸ θσίᾳ 
χω ἰστὴ ὴ ἀκίνητος Μχῖ. 1064 Ρ11. ὧν ἕτεραι μὴ εἰσ 
ὄσίαι μηδὲ φύσεις ἕτεραι πρότεραι Μζϑ. 1081 580. ὅτε τὰ 
γένη φύσεις τινὲς Κ᾿ ὑσίαι χωρισταὶ τῶν ἄλλων εἰσίν Μι3. 

1058 ΡΩ1. τὸ πρὸς τι ἥκιστα φύσις τις ἢ ὅσία τῶν κατη- 
γοριῶν ἐστί Μν!]. 1088 328 (θὰ ἰδιίογθ βθηϑ τ πρός τι 
μία φυτις τῶν ὄντων ὥσπερ ἢ τὸ τί ὼ τὸ ποιὸν Μυ2. 
1089 "7, βυλεται μὲν δὴ τὸ ψεῦδος ὰ ταύτην τὴν φύτο 
λέγει Μνῶ. 1089 "20). εἴπερ ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς φύσις τις ἢ 
μὴ ἄλλη τίς ἐστιν αὐτὸ καὶ ὁσία ἀλλα τῶτ αὐτό Μμὸο. 
1080 515. οἵ β4. 1001 58,18. πότερον ὡς σία ̓  ,συμ- 
βεβηκὸς καθ᾽ αὑτὸ φύσει. τινί Φγ4. 203 "88. εἷς αὐτήν τινα 
λέγει καθ᾿ αὐτὴν φύσιν ὅσαν Μν2. 1090.5"18. οΓ γ]. 1008 
827. Αγδά. 85.388. τὸ φάναι εἶναί τινας φύξεις παρὰ τὰς 

- 
ἐν τῷ ὀρανιῷ Μβ5. 991 56, ὁ κόσμος σύστημα ἐξ ἀρανὰ 
δ γῆς ὰ τῶν ἐν τύτοις περιεχομένων φύσεων κ2. 8391}10. 

φύσις, οοπΐ ΒΥ γένος Τι11. 112 481, 16. περί τινος φυ- 
σεως ἀφωρισμένης, ὉΡΡ περὶ πάντων Ζμαϊ. 639 410,8. 
τιθέναι εἰς μίαν φύσιν, χρῆσθαι ὡς μιᾷ φύσει, πρὸς ἣν ᾿ 
μίαν τινὰ φύσιν Μλ1. 1069 58ὅ. Α4. 986 "2. γ2. 1008 
484. τὰς ἄλλας δυνάμεις ὁ φύσεις Μμ2. 1076 "2. τὸ 
κενόν, ὃ διορίζει τὰς φύτεις͵ (6 τὰ ὄντα. τὰ σω ματα) 
Φδοθ. 218 "25, 27. ὁμοιώματα παρὰ τὰς ἀληθινὰς φύτεις 
Πθ5. 184019. ἡ ἶρις αὶ φυτις, ἀλλὰ τῆς ὄψεως παβος 
πιβ 8. 906 "5, οἵ φτα!. 810}18. ἡ τὸ ἀγαθὰ, τὸ κακῷ, 
τῷ ἀορίστυ, τῷ κενῶ φύσις Μα2. 99418. β2. 996 538. 
λ10. 1075 Ὀ7. γὅ. 101054. πκεῷ2. 940.510. --- 6. 4παῖι 
νατγιοἰδίθπι 88 ἰῃ τοὺ ὕσία ποιανίπιυβ (οὔ σία 8. ἰπί, 



φύσις 

οὐ 86:9). οαδᾶθιι ΘΟΥΠ Γ ἴῃ ποιρΐῃθ φύσις. 118 φύσις δἰ ψηΐ- 
βοδὺ τοδιογίδμι (οἴ σία 86), δοκεῖ φύσις εἶναι τὸ πρῶτον 
ἐνυπάρχον ἑκάστῳ ἀρριίθμιστον καθ᾽ αὐτό" φύσις λέγεται 
ἡ πρώτη ἑκάστῳ ὑποκειμένη ὕλη εἰπι ΦβΙ. 198 "9, 28. αϑ8. 
191 584, Μὸ4. 1014 528,88, 101557. ζΊ. 1082522. ππὰθ 
οοἸραῖας φύσιν 6886 τὴν πρώτην ὑποκειμένην ὕλην Ατ' 6χ- 
Ρουΐξ Φβ1. 198 .39-80. μίαν τινὰ φύσιν ὡς ὕλην τιθέασι 
ΜΑΒ. 98822. ἡ φύσις ἡ αὐτὴ μένει τὴ μεταθέσει, ἡ δὲ 
μορφὴ ὅ Μὸ26.102454. ἡ αὐτὴ φύσις ὁτὲ μὲν σκότος 

φυτίν 839 

σεως ΓαΊ. 824515. ΜαῚ]. 998 Ρ2 ΒΖ. φύσις, ΘΟῺΪ ΒΥ. 
ἀλήθεια ᾧῷα 8. 191526. ἡμα 84. 11986}2. --- φύσει (τῆ. 
φύσει, κατὰ φύσιν) πρότερα, ὕστερα, γνωριμώτερα, σαφέ-- 
στερα, ἀγαθα, ἡδέα, δγὰ ἁπλῶς, ΟΡ πρὸς τι, πρὸς ἡμᾶς, 
ἑκάστοις Μὸ11. 101811, 82 ΒΖ, 1019 52. ζ4. 1029 "8. 
Φαι. 184 517,18. Αβ28. 68.085. γ2. 71 Ῥ8δ48η4ᾳ. Ηη18. 
118835. ΡῬαϑ. 1866}88. ηεη15. 1248 427-80, 40, 1249' 
426. φύσει ἅμα ΚΊ. 1015. 18. 1421. κατὰ φύσιν, ἐγὰ 
καθ᾽ αὐτό ἠεγά. 1232 38, 1231 029, οὐ Ηε10. 1185 5ὅ. 

ὁτὲ δὲ φῶς ἐστίν ΨβΤ. 418.}81. ἡ ὑποκειμένη φύσις Φατ. τὸ φυ σιῶν. διαθεσις διὰ χρόνυ πλῆθος ἤδη πεφυσιωμένη ᾧ ἀνία- 
1918. Γαδ. 822 519. φύσις, ορρ μορφή Ζμβ!1.646588. 
ΟΡΡ ἕξις, 5γῃ ὕλη αν]4. 41116, 15, 17. --- ἀ, φύσις λέ- 
γεται ἡ τῶν φυομένων γένεσις Μὸ 4. 1014}16. ἡὶ φύσις ἡ 
λεγομένη ὡς γένεσις ὁδός ἐστιν εἰς φύσιν Φβ!1. 198}12. 
μος βθηβὰ Ετηρθάοοϊθβ φύσις πβυγρανὶδ ν 98. 101. ΓαῚ. 
814 "7. 2. 9158. --- ε. φύσις ἰᾳ εἶδος, μορφή. οἵ ἐσία 87. 
αὶ φύσις διχῶς, τό τε εἶδος ἢ ἡ ὕλη Φβ2. 194512, 16,27. 
8. 199 380.1. 198 08. Ζμαὶ. 641 526. ἀπάθ οΟἸ]μαΐαν τὸ 
εἶδος ροιίαΒ φύσιν 6586, Ατ δχροπὶΣ ΦβΙ. 198."80-"δ. 
ἀρχὴ ἡ φύσις μᾶλλον τῆς ὕλης Ζμαϊ. 642517, 641 381, 
840 028. Φβ1. 1986. Μζ11. 1041580. ὄπω φαμὲν φύσιν 
ἔχειν, ἄν μὴ ἔχη τὸ εἶδος ὦ τὴν μορφήν Μὸ 4. 1015 55. 
οἵ ζ1. 1032 328. ἡ κατὰ τὸ εἶδος λεγομένη φύσις ΜζΊ. 
1082524. (ἀρτίῳ προστιθὲν τὸ ἕν περιττὸν ποιεῖ, περιττῷ 
δὲ ἄρτιον, ὃ ἐκ ἠδύνατο, εἰ μὴ ἀμφοῖν ταῖν φύτεοιν με- 
τεῖχε 194. 1518812.) ὅταν μὴ κράτηση τὴν κατὰ τὴν 
ὕλην ἡ κατὰ τὸ εἶδος φύσις Ζγὸ 4. 110 "117. αἱ φύσεις τῆς 
ὕλης αν!4. 4177 0830. φυσις τῦτο σημαίνει, ὃ καὶ κατὼ λόγον 
ἐστίν Ογϑ. 806 "15. φύσις, οοῃϊ 5γη ὑσία Μὸ 4. 1014868. 
ι3. 1058 "9. Ψα]. 4027 (ορρ ὅσα συμβέβηκε). Οβ 4. 
28011 αἱ (οὔ ἐσία 837)). δοπὶ ὁγπ τόδε τι Μλ8. 1070 "11. 
ΘΥπ εἶναι α ἀδὶ Ψβ71. 418 "2, 4199. φύτιν μίαν (Δημό- 
κριτος) ἐξ ἐκείνων (τῶν ἀτόμων) κατ᾽ ἀλήθειαν δ᾽ ἡντιναῦν 
γεννᾷ 6202. 1514}22. ἡ ὁσία κατὰ τὸ ποιόν, τῶτο ὁὲ τῆς 
υὐρισμένης φύσεως Μκβ. 1088 528. τὸ ὕδωρ ἀρχὴ τῆς φυ- 85 
σεως τοῖς ὑγροῖς ΜΑ8. 988 Ρ27, δεῖ ἕκαστον λέγειν τοι- 
ὅτον, ὃ φύσει βύλεται εἶναι ἡ ὃ ὑπάρχει Οβ14. 291}22. 
ὅτι πλεῖστον ἕκαστον ἔχει, τῶτο δοκεῖν εἶναι τὴν φύσιν τῦ 
πράγματος ῷα4. 187 06. --- φύσις, οοπὶ βγη ἕξις. ΟΡΡ 
στέρησις Ἠη18. 1152 "28, 86. 14. 1158}29. Ψβ5.417516. 40 ᾿ 
Ζμβ2. 649518. --- ἐντελέχεια ἢ φύσις τις ἑκάστη Μη8. 
1044 29, φύσει, ορρ δυνάμει Ζγβ. 140 "19. --- ἡ φύσις 
ὄχ ἡ πρώτη ἀλλ᾽" κἡὶ ἐν τέλει πι4δ. 895 28. --- Κ' ἀχθπὶ 
Ἰαϊϊογθια νος σία ἀδβυτὰ βιβηϊβρανίτηυβ δυὺ ν σία 89. 

ἰάθη τοίδγθπηάυβ οϑὶ δὰ ν φύσις (δοίθγαπι οὗἁὨ βιρτα φύσις 4 

261). τίς ἡ τῷ χρόνυ, τῷ στοιχείων, τῷ δύλυ, τὸ ψεύδυς 
αἱ φύτις (16 λόγος, ὁρισμός) Φὸ10. 218.381. Ογ 8. 802 
α1ὕὅ. Πα4. 1284 518 (οοπὶ δύναμις). τα]. 101.81. ρθ. 1429 
νῳ5. τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν, μίαν ἔχειν φύσιν βἰπι Οα7. 27 ὅ 
582, ΓαῚΙ. 814 35. 8. 826 382. Φγ. 207 22. Μκ10. 1067 50 

434. β2. 9986. γ2. 1008 "28. κοινὴ φύσις ἡ δυναμις 
αι8. 439 528. ποιός τις τὴν φύσιν, σύνεγγυς τὴν φύσιν 
Πη1. 1823 "26. Φγθ. 207 514. οἷς πλείονος ἀξίαν τὴν κτῆ- 
σιν εἶναι συμβέβηκε τὴς ἰδίας φύσεως, ἀθλίυς τύτυς εἶναι 
δεῖ νομίζειν 89. 149239. ἡ ἁρμονία ἐστὶν ἐρανία τὴν δ0 
φύσιν ἔχυσα θείαν ἢ καλὴν ἢ δαιμονίαν ἢ 48. 1488 54. ὁ 
κατ᾽ αὐτὴν τὴν φύσιν τῶ πράγματος ὅρος ποῖ. 1451 39. 
κατὰ φύσιν ποιεῖσθαι τὴν μέθοδον, ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν 
πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων Βἴιη Ζια ἢ. 491 511. πο1. 1447 
412. Φαῖ. 1898]. Γα8. 82552. ΜΑ ὅδ. 986"12. ΡΎΙ. 60 
1408}19. ἅπτεσθαι τὴς φύσεως, λέγειν τι περὶ τὴς φύ- 

τος Κ 8.9 52. 

Φυσκεῖς. ἔκτισε (Δοκρὸς) πόλεις Φυσκεῖς ὼ αντειαν ἢ 520. 
1568 389. 

Φύσκος, ἀφ᾽ ὃ οἱ Λέλεγες, οἱ νῦν Λοκροί. Φύσκυ τὸ ᾿Αμ- 
φικτυύονος υἱὸς ἦν Λοκρές 519. 1568 324. 520. 1603 "82. 

φυσωδης. ποιεῖ γάλα ᾧ τῶν φυσωδῶν ἕνια προσφερόμενα 
Ζιγ21. 622082. οἵ φυσητικός. βλαβερὸν ὁ οἶνος ὁ μέλας 
ᾧ τὰ πλεῖστα τῶν φυσωδῶν Ζιη13. 688 37. οἱ ἐλέφαντες 
καάμνυσι τοῖς φυσωώδεσι νοσήμασιν Ζιθ26. 606 538. 

80 φυτεύειν φυτόν θ51. 884 516. φυτεύυσι πλησίον ταῖς συ- 
καῖς ἐρινειῖς Ζιε 83. 551 580. τίνα φυτὰ συμφέρει φυτεύειν 
περὶ τὰ σμήνη Ζιι40. 62116. πολλὰς ἐφύτευσεν ἀμπέλυς 
᾿Αγκαῖος 580. 1566 516. --- γεωργία πεφυτευμένη, οΡΡ 
Ψιλή Πα11. 1258 18, 1259 51. 

8. φύτευσις. γῆς ἀρόσεις ᾧ φυτεύσεις κα. 399 "11. 
φυτευτής. οἱ φυτευταὶ χρήζυσι τῷ καιρὰ τῇ ἔτυς φταῖ. 

8218. 
φυτικὸν μόριον τῆς ψυχὴς Ἠα18. 1102 382,29. --- τῶν 

Α 
ζῴων τίνα χρὴ φυτικὰ καλεῖν Ζμὸ δ. 681 588. 

8 φυτόν. εἴρηται ἐν τὴ θεωρίᾳ τὴ περὶ φυτῶν Ζιε21. 589 521 αἱ, 
οὗ ᾿Αριστοτέλης Ρ]104 088. --- τὰ φυόμενα ἴᾳ τὰ φυτά 
ΨΎΙ2. 484 520. ΖΙιΕΙ1. 648 "24 4]. οἵ φύειν Ρ 888 52. -- 
1. φυτῷ σία. τὰ φυτὰ φύτει ἐστί Φβ1. 192 "10. ἡ ἐν 
τοὺς φυτοῖς ἀρχὴ ψυχή τις ἔοικεν εἶναι ψα 5. 411 "28. ταὶ 
φυτὰ ζῆ, ζωὴν ἔχει ψαδ. 410.028. ζ1.467}24,84. Ζμβι1ο. 
6δδ "82. δδ. 681 520. ΖΊβΙ. 182512. ΦΘΊ. 361 516. 
φταὶ. 816 510, 11. τὰ φυτὰ ἔχει ψυχὴν θρεπτικήν, τοῖς 
φυτοῖς ὑπάρχει τὸ θρεπτικὸν μόνον Ψβ3. 418 585 -"8, 8. 
8. 414538, 415 52. γ9. 482529. 12. 484 8526. ἡὶ ἐν τοῖς 
φυτοῖς ψυχὴ αὐξήτεως ἀρχή Ζμα 1. θ41 ΡῬθ. Οα8. 2710 
482. ἡ θρεπτικὴ ψυχὴ ἡ αὐτή ἐστι ἡ ἡ γεννῶσα ἕτερον 
οἷον αὐτό ΖγΎβ1. 1855160, 19. 4. 7411. τῶν φυτῶν ἔργον 
ἐδὲν ἄλλο πλὴν οἷον αὐτὸ ποιῆσαι πάλιν ἕτερον" τῆς τῶν 
φυτῶν ὑσίας ἐδέν ἐστιν ἄλλο ἔργον πλὴν καὶ τὸ σπέρματος 
γένεσις Ζιθι. ὅ8824. Ζγα28. 181 525. 4. 111522. Ζμβι. 
θ40 584. ψβ4. 415 329. Πα 2. 1252 329. φτα 2. 8171010. 

τὰ φυτὰ μέλλοντα σπέρμα φέρειν ἀνθεῖν πρῶτον ᾿Αλ- 
κμαίων φησίν Ζιη1. 581515. --- τὰ φυτὰ ἡ τὰ ζῷα Ζμα!ϊ. 
θ640"12 ὅ. 644 028. δ10. 687 84 4]. διαφέρει τὸ ζῷον τῷ 
φυτῷ αἰσθήσει, τὰ φυτὰ ἐκ ἔχει αἴσθησιν, τῷ αἰσθητικῶ 
χωρίζεται τὸ θρεπτικὸν ἐν τοῖς φυτοῖς δ'πι Ψψαδ. 410 Ρ28, 
411}}28. β8. 416 52. ζ1.4671}24. Ζμὸδ. 6θ81320. Ζγβ. 
1419. φταὶ. 816 "19. (Αναξαγόρας Δημόκριτος ὼ 
᾿Ἐμπεδοκλὴς ἢ νᾶν ἢ γνῶσιν εἶπον ἔχειν τὰ φυτά ᾧτα!. 
8156017.) διὰ τί τὰ φυτὰ ὑκ αἰσθάνεται ΨψΨβ12. 424 888-08. 
γ18. 4851. τὰ φυτὰ αὶ μετέχει φορᾶς, ἐκ ἔχει ἀρχὴν τὴν 
κατὰ τόπον κινήτεως" ἡ τῶν φυτῶν φύσις μόνιμος ψαὅ. 
410 "28. γ9. 482 "18. Ζμα!ὶ. 641 "6. β10. θ55 "81. 
ᾧΦθ1.261516. φταϊ. 816.36. τὰ φυταῖ, αυοπίατῃ Ψυχὴν 
θρεπτικὴν Βαροης, αἰσθητικὴν νόγοὸ οἱ κινητικὴν ποῦ Βαθθηΐ, 
τὸ μὲν ἄνω αὶ κάτω ἔχει, τὸ δὲ πρέσθεν ᾧ ὄπισθεν ἢ τὸ 



842 φωνασκεὶν 

φωνα. σκεῖν. οἱ φωνασκῶντες ἕωθεν ᾧ νήστεις τὰς μελέτας 
ποιῶνται πια 22. 901.}"1. 

φωνεῖν. τῶν «ἀψύχων ὑθὲν φωνεῖ, ἀλλὰ καθ᾽ ὁμοιότητα, λέ- 
γεται φωνεῖν ψβ8. 420 "6. μὴ δύνασθαι φωνεῖν ἀναπνέοντα 
μηδ᾽ ἐκπνέοντα ἀλλὰ κατέχοντα Ψβϑ8. 421 82, οὗ 420}16. 6 
πια 14. 9001. --- φωνεῖ μικρὸν ὁ πνήτολ ἐν 8 Ζιθ8. 598 
414, μᾶλλον ἡ θήλεια φωνεῖ ὕς Ζιζ.38. 5ὅ18.482. ταῦτα 
(τὰ σελάχη ΠΝ φωνεῖν ἐκ ὀρθῶς ἔχει φάναι, ψοφεῖν. δέ 
Ζιδ9. ὅ88 425. ὅσα γλῶτταν μὴ ἔχει ἀπολελυμένην τε 
φωνεῖ ἅτε διαλέγεται Ζιὸ 9. 588 "2, - Οἱ ἀπερρωγότες 10 
τὴν φωνὴν) φθέγγονται μὲν ἀλλ᾽ δύνανται γεγωνεῖν διὰ 
τὸ μὴ γίνεσθαι μετὰ συντονίας τὴν τῷ ἀέρος πληγήν, ἀλλὰ 
μόνον φωνθσιν ακ 804 "28. οἱ ἰσχνόφωνοι φωνϑσι μέν, λό- 
γον δ᾽ αὶ δυνανται συνείρειν πια δ5. 08 322. φωνεῖν μέγα 
ΟὙΡῚ Ἐνῖ μαλακὸν ἅτονον, ὀξὺ ἢ ἐγκεκραγός φθ. 818 16 

481, 08, ὅ. 

φωνή; α- ψόφος, φωνή, διάλεκτος, λόγος. περὶ φωνῆς ψβ8. 
4205-421 86. περὶ φωνῆς τῶν ζῴων Ζιὸ 9. ὅσα περὶ 
φωνῆς πια. φωνὴ ὼ ψόφος ἕτερόν ἐστι ὼ τρίτον τύτων 
διάλεκτος Ζιδ 9. 085 821. ἡ φωνὴ ψόφος τίς ἐστιν ἐμψύχυ 20 

ψβ8. 4205. Ζγεῖ. 186 "24 (εἴ φθόγγος, αἰδϑὲ φωνή αχκ800 
5232, 24,801 ᾿Ω, 804 ν9). ἡ πληγὴ τῷ ἀναπνεομένυ ἀέρος 
ὑπὸ τὴς ἐν τώτοις τοῖς μορίοις ψυχὴς πρὸς τὴν καλυμένην 

ἀρτηρίαν φωνή ἐστιν ψβ58. 420 "29 (εἴ ΡΙαὶ Τίπι 678). 
δι’ ὅ ἡ φωνὴ ὦ ᾿ ἥ ἀναπνοή, ἀρτηρία Ζια 12. 498 7, ἡ κα- 35 
λυμένη φαρνγὲ ὰ ἀρτηρία αὶ μόνον ἀναπνοὴς ἕνεκέν ἐττιν 
ἀλλὰ ἢ φωνῆς Ζμγ8. 6641. τὰ φωνήεντα ἥ φωνὴ αὶ ὁ 
λάρυγξ, ἀφίητιν Ζιδ 9. 635 482, ἡ φωνὴ ἀηρ τις ἐσχημα- 

. τισμένος ἢ φερόμενος πια 238. 901}}16. 51. 904 Ῥ27. ι486. 
920 54. πολλὰ τῶν ζῴων ἐκ ἔχυσι φωνήν, οἷον τα τε 80 
ἄναιμα ὼ τῶν ἐναίμων ἰχθύες Ψββ. 42010. τὰς ̓φωνὰὶς 
ἐκπέμπομεν ἀλλοίας διὰ τὰς τῶν ὑποκειμένων ἀ ἀγγείων δια- 
φορὰς ὼ διὰ τὸς τῷ στόματος σχηματισμύς ακ800 811- 

22,1, 808 "27. σημαντικὸς τις ψόφος ἐστὶν ἡ φωνή. ψβ8. 
420 583. εἰσὶν ἑκαστοις τῶν ζιίων ἴδιαι φωναι ὥρος τὴν 85 

ὁμιλίαν ὼ τὸν πλησιασμόν. Ζιδ9. 586 314. ἡ φωνὴ ὕστατον 

τελειῦται τοῖς ἀνθρώποις τῶν φϑεγγομένων 1 πιχδῖ. 905 380. 
-- φωνὴ θηρίων, νϑίαοἱ βοός, μόσχυ, φώκης, ἐλάφι θη- 
λείας. ἵππι, ὑός, ὀρνίθων 4] Ζιδϑ. ε14. 5454, 6, 1ὅ. ζ12. 
561812. 28. 5718 080. 88. 898 86,10. 12. 615 " (κύκνοι 40 

ἄδυσι φωνὴ γοωδει), 19 (ἡ κίττα φωνὰς μεταβάλλει πλεί- 
στας). 11.610080, 81. 20. 617 }9. ακ800 426. 29. πκεῦ. 

9381. δελφῖνι φωνή ἐστιν Ζιδϑ. 580 52. περὶ τὴν ὥραν 
τῆς ὀχείας τὴν φωνὴν ἀφιᾶσιν ἀλλοιοτέραν Ἃ κατὰ τὸν 
ἄλλον χρόνον Ζιξ18. 512 824. ὁ γινόμενος ταὶς πτέρυξι 45 
ψόφος Π φωνή ἐστιν Ζιδϑ. 585 081, ἱπᾶάρ τὴν δοκῦῶσαν 
φωνὴν ἀφιᾶσιν (οἱ ἰχθύες) Ζιὸ9. 53 νῶι, β6ἃ ταϊμὰβ 80- 
οὐυγαῦα φωνή ἀβατραΐαγ ὅταν ἄφεσις, μέλλη γίγνεσθαι με- 
λιττῶν. φωνὴ μενώῶτις ὼ ἴδιος γίνεται ἐπί τινας ἡμέρας Ζιι40. 

6259. --- ὀιάλεκτος φωνῆς τὴ γλωττη διάρθρωσις Ζιὸ9. 50 
885 481. τίνων ἡ γλῶττα ἄχρηστος πρὸς τὴν τῆς φωνῆς 

ἐργασίαν Ζμβιτ. 660}4, 661 411. (τὰ ἕναιμα αὶ ζῳοτόκα 
τῶν τετραπόδων βραχεῖαν, τὴς φωνῆς ἔχει διαίρθρωςιν Ζμβι 1. 
8660"81. ὐκ ἔχει ὁ δελφὶς γλῶτταν ἀπολελυμένην ϑὸὲ Χείλη 
ὥστε ἄρθρον τι τὴς φωνῆς ποιεῖν Ζιδ9. 586.54.) ὡς ὑχ [6 
ὁμοίας φύσει τὴς διαλέκτυ ὥσης ὸ τὴς φωνῆς, ἀλλ᾽ ἐνὸε- 
χόμενον πλάττεσθαι Ζιὸ 9. 886 "18, ο Ὁ9. οἱ ἄνθρωποι φω- 
γὴν μὲν τὴν αὐτὴν ἀφιᾶσι, διάλεκτον δ᾽ καὶ τὴν αὐτήν Ζιὸδ9. 
ὅ80 019. πι88. 895 "6. - ἡ φωνὴ τῷ λυπηρῶ ὸ ἡδέος 

ἐστὶ σημεῖον, διὸ ἢ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις, ΟΡΡ λόγος 80 
Πα2. 1258510, 14. λόγῳ χρῆσθαι μόνυς τῶν ζῴων τὸς 

. τί Ζγεῖ. 188 328. 

φωνή 

ἀνθρώπωυς, τῷ δὲ λόγυ ὕλην εἶναι τὴν φωνήν Ζγεῖ. 186 21. 

πιαδ5. 08 821. ὁ ἐν τὴ φωνῇ λόγος Ζγεϑ. 188 δδ, ὁ διὰ 
τῆς φωνῆς λόγος, ἐκ τῶν γράμωάτων σύγκειται Ζμβι8. 

660 38. οἵα ἡ κύησις εἰσῆλθε διὰ τὸ αἰσθητηρία, τοιαύτη 
πάλιν διὰ τῆς φωνῆς γίνεται ἡ κίνησις, ὦσϑ᾽ ὃ ἔκυσε τὸτ᾽ 
εἰπεῖν ΖγεὩ. 181 529. φωνὴ ἀνθρώπυ ἄνευ λήγυ ἄδοντος 
πιθ10. 918.329. --- φωνῆς στοιχεῖα Μὸ8. 1014. 427. 1. 
1058 418, 17, 26. τὸ ἡράμματα παθη ἐστὶ τῆς φωνῆς 
πι89. 8951. στοιχεῖον ἐστι φωνὴ ἀδιαίρετος, ἐξ ἧς πέ- 

φυκε συνετὴ γίνεσθαι φωνή, οἷα σϑπθγὰ φωνῆεν, ζωΐφωνον, 

ἄφωνον πο20. 1450 Ὀ24-84. ΜᾺ] Ῥοοὶ ΠῚ 224. συλλαβή 
ἐστι φωνὴ ἄσημος, συνθετὴ ἐξ ἀφωνε ὼ φωνὴν ἔχοντες 

ποῦ. 1456 ν8ὅ. φωναὶ ἄσημοι ΡγὩ. 1405 "35. σύνδεσμές 
ἐστι φωνὴ ἄσημος. ἥ κτλ ποῶ0. 1456 588, 1451 81, ὄνομά 
ἐστι φωνὴ σημαντικὴ κατὰ συνθήκην, ἧς ἧς μηδὲν μέρος ἐστὶ 
σημαντικὸν κεχωρισμένον ε2.160419. (᾿ Ἀναξαγόρας γε τὴν 
οἰκείαν φωνὴν ἠγνόησεν ΓαῚ. 814 418, 16 ὧν τϑοῦο ᾿πἰε]- 
Ἰοχιῦ Ρτορτίδῃι γοςδΌι! ἀλλοιῦσθαι νἶπι.) τὰ ἐν τὴ φωνὴ 
ἀκολυθεῖ τοῖς ἐν τῇ ὁϊανοίᾳ, σύμβολα τῶν ἐν τὴ ψυχὴ εἰ. 
1048 Ὑν2 (ϑιδίπεδαι Οθβοὶ Ρ 181). 14. 28 382. 86, 3401, 
λόγος (Ρσοῦδϑβιβ, Θπυποίϊαύαιη) ἐστὶ φωνὴ σημαντική, ἧς τῶν 
μερῶν τι σημαντικὸν ἔστι κεχωρισμένον ε4. 16 020, 82. 
φωνὴ μία, καταφάσεις ὁὲ πολλαί ε11. 20 520. ἐν τῷ Σο- 
φοκλέυς Τηρεὶ ἡ τῆς κερκίδος φωνή ποιθ. 1454 037 ϑυϑο. 
ἸΏΪΆ]. ---- ὁ. φωνὴς διαφοραί. φωνῆς τίνες διαφοραί, τί τὸ 
αἴτιον Ζγεῖ. φωνῆς διαφοραὶ τί σημαίνυσιν φΦφ2. 806 20, 
217, 807 418-258. θ. 818481 - "6, ἀπότασις τῆς φωνῆς Ζιει4. 
8456 517. φωνὴ ἐ ἐπιτεινομένη, ἀνει μένη φ2. 806} 27. ἐπίτασις 
ὸ, πίεσις τῆς , Φωνῆς πιθ8. 911.088. φωνῆς ὀξυτ σῆς ᾿ὴ βα- 
ρύτης, φωνὴ ὀξεῖα, ὀξυτέρα, βαρεῖα. βαρυτέρα Ζγεὶϊ. 118 
418. Ζιε!4. ὅ4δ 50. .30. 617 09, Ηδ 8. 1125 818. ΡΎ!]. 
1408 "29, 80. ακδ08 80. φ2. 806 26, 27. πιαϑ8. 899.12. 
6. 899 “22. 10. 900 "28. 11. 90029. 61. 905}38. 19. 901 

"8. " μόνον ὀξύτης ὼ βαρύτης, ἀλλὰ ὼ μέγεθος καὶ μι- 
κρότης ὸ λειότης ᾧ τραχυτῆς φωνῆς ΨβΙ11. 422 081. φωνὴ 
μεγάλη, μικραί, μέση Ργι. 1408}27-29. φωνὲὴ μικρὰ λεπτὴ 
ἀμενηνή, μεγάλη πολλή, μείζων Ζιει 4. 54 51 864. 68. 898 
410. 20. 617 59, ακ 808 018, 28. πια 8. 899 812. 6. 899 

880. 10. 900 "28, 82. 905 48. 62. 906 320. φωνὴ πνευμα- 

τωδης ἢ ἀσμενής Φ2. 8017 "8ὅ. παμπλείων ὁ ὁ ὄγκος γίγνεται 
τῆς φωνὴς διὰ τὸ πλῆθος τῷ πνεύματος ακϑ04 518. φωναὶ 
ἀραιαὶ ἢ πυκναί, ἢ μαλακαὶ ἢ σκληραί, ἡ λεπταὶ ἢ πα- 
χεῖαι ακϑ808 "28, παχεῖαι διὰ τί ακ804 58. φωνὴ λεία διὰ 

φωναὶ πῶς τραχύνονται, τραχύτεραι καὶ 
μικρὸν ὑποσυγκεχυμέναι ακϑ08 "2-18, 802 88, πια 11. 900 
810. φωναὶ σαφεῖς. ἀσαφεῖς ἄἀκϑ0] δὶ- 82. φωναὶ λαμπραὶ 
αἱ σαφεῖς ἡὶ πυκναὶ αὶ καθαραὶ καὶ πόρρω, δυνάμεναι διατεί- 
νειν ἄς ποτὰ 800.418. Ζι17. 610}80. ε14. 545 51 βηη. 
φωνὴ λευκη, μέχαινω: φαία, σομφή τα! δ. 106 528, "6, 8, 
101.512, 086. ακβϑ02 53.) φωναὶ ἀμαυραί ακϑ03 419. φωνὴ 
λιγυρα Ζιλτ. 610}81. ἀκ 804 331. φωνὴ γοωδης Ζιι19. 
θ15 9ὅ. φωναὶ σκληραί, φωνὴ σκληροτέρα ἢ λα προτέρα. 
σκληροτέρα ὦ διεσπασμένη ακ802 029-808 ΒΩ, 801 088. 
417. φωνὴ μαλακωτέρα, ΟΡΡ σκληροτέρα ακ801 584, 808 
48, 38. φωναῖς ὀξεῖς αις μαλακαῖς κεκλασμέναις διαλέγεσθαι 

φθ. 818 884. φωναὶ ἁπαλώτεραι ακ808 342. φωναὶ κωφαί, 
τυφλαί, νεφώδεις, ἀποπεπνιγ μέναι αχ801 "82, 800 514, 1ὅ. 
φωνὴ κενὴ κ᾿ μὴ συνεστῶσα αἀκβ00 586. φωναὶ φαθραὶ καὶ Χ 
παρερρυηκυῖαι. ακϑ04 "82- "8. φωνῆς ἁπλότης ἀκ 801 419. 
συγχεῖσθαι τὰς φωνὰς ὑπὲ τῶν ἑτέρων αχ801 519. διὰ τί 
ἀπορρήγνυσθαι συμβαίνει τὰς φωνάς, φωναὶ ἀπερρωγυῖαι 



φωνήεις 

ακ804 1], 20. πια 12. 900 816. 22. 901 585. 46. 9041. 

τὸ θῆλυ ποίαν ἔχει φωνήν, φωνὴ θηλυκή Ζιε!4. 544 082, 
δ45 "Μ4. Ζγε1. 181 "21. πι88. 894 }20. φωνῆς μεταβολή, 
ἡ φωνὴ μεταβάλλει, ὃ καλῦσί τινες τραγίζειν, ὅταν ἄρ- 
χιυνται σπέρμα φέρειν Ζιεϊ 4. 5844 28, 29...»1. 581 Ἀ17, 28. 
Ζγὸδβ. 110 15. εἾ. 181 081, 1881, ἡ φωνὴ τρέμει, τρό- 
μος τὴς φωνῆς πια 81. 902 ᾿ν80. 602. 906 514. τὴν φωνὴν 

διαπέμπειν εἰς τὸ πρόσθεν Ζμγ1. 662 "22. ---ὄ ἡ ὑπόκρισις 

ἐν τὴ φωνῇ, ὴ φωνὴ πάντων μιμητικώτατον τῶν μορίων 

φως. σώματα φωτῶν (οι μ 67) 

φῶς, ἀϊδῦ πῦρ, φλόξ, ἄνθραξ τε τεῦ. 184 "29 864. ζι. 146516. 

χαίρειν 848 

ράτσει τις ἐγειρόμενος κινήσεις ὅσας εν8. 462 811, ὅπως 

ὡραθῇ τὰ τοιαῦτα (μὴ καλῶς ὡρισμένα) τζά. 142 02. 
105. 8839 0883. 

περὶ φωτός ψβΊ. φῶς ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τῷ διαφανῦς ᾿ δια- 
φανές ΨβΊ1. 418 }9, 419511. ἡ φωτὸς φύσις ἐν ἀορίστῳ 
τῷ διαφανεῖ ἐστίν αιϑ. 489 521. τὸ φῶς οἷον χρῶμα ἐστι 
τὸ διαφανῶς, ὅταν ἢ ἢ ἐντελεχείᾳ διαφανὲς ὑ ὑπὸ πυρὸς ἢ τοιύτυ 

οἷον τὸ ἄνω σῶμα ψβι. 418011. τὸ φῶς χρῶμα τῷ δια- 
ἡωῖν Ῥγι, 1408 "217, 1404 521. --- ο. φωνή, ἀκοή. ἡ ἡ φωνὴ 1 φανὺς κατὰ συμβεβηκές αἰϑ. 489 418. τὸ φως πυρός ἐστι 

ἡ ἀκοὴ ἔστιν ὡς ἕν ἐστι ὼ ἔστιν ὡς ὐχ ἕν τὸ αὐτό χρῶμα χὶ. 1917. τῷ εἶναί τι φῶς ἐστίν, ἀλλ᾽ εἰ κίνησίς 
γ3.426.221. ἡ ἀκοὴ εἰσαγγέλλει. τὰς τὰ ψόφυ διαφορὰς τις αἰθ. 446 "27. ἄρα πρότερον ἀφικνεῖται τὸ φῶς εἰς τὸ 

μόνον, ὀλίγοις ὸὲ ζῴοις ὼ τὰς τὸς ,φωνὴς αἰ1. 487 511. μεταξὺ πρὶν πρὸς τὴν ὄψιν αιθ. 440 320-447811. τὸ ὡς 

τῶν ὀξυτέρων φωνῶν πορρώτερον ἀκυύυσιν πιά. 9047. ὴ ποιεῖ τὸ ὁρᾶν αἰθ. 441511. τὸ φῶς λεπτομερέστατον, δϊεισι 
φωνὴ ὀιέρχεται διὰ τῶν στερειὼν πια58. 905 386. ἡ φωνὴ 1: διὰ πόρων ΑδΊΙ. 94 "29 βηᾳ. τὸ φῶς κατ᾽ εὐθεῖαν φέρεται, 
φέρεται κάτω, ἄνω πιαϑ. 899 "85. 4δ. 904 523. --- ̓  φωνὴ 
πῶς λέγεται ἀόρατος Φγά. 204 44. 6. 204512, 17. Μχ10. 
1066.386,}"11. --- ἐ, ωνὴ τῶν ἀψυχων. τῶν ἀψύχων 
δὲν φωνεῖ, ἀλλὰ καθ᾽ ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν ΨβΒ. 420 
56. ἐναρμόνιος ἡ φωνὴ φερομένων κύκλῳ τῶν ἄστρων Οβϑ9. 30 
29028, 24. φθέγγεσθαι ὅμοιον φωνῇ ἅμα σύριγγος ᾧ 
σάλπιγγος Ζιβι. 501 83. φωνὴ σύριγγος πιθ28. 919 "4. 
φωναὶ τῷ ὀργανα ακ 808 589, 42. φωνὴ αὐλῦ ακϑ01 "84, 
χορδῆς ἀκ808 587. πιθ18.919 54, 7. - 

φωνήεις. 1. ζῷα φωνήεντα, ἀϊϑὺ ψυφητικα. ἄφωνα Ζιαὶ. 488 25 

.34352). -- 2. στοιχεῖον φωνὴ ἀδιαίρετος, ταυτῆς δὲ μέρη τό 

τε φωνῆεν ὸ τὸ ἐμίφωνον ὼς τὸ ἄφωνον πο20. 1450"25. 
ΜᾺ] Ῥοοῖ ΠΙ 234. στοιχεῖα τὸ φωνδεν καὶ τὸ ἄφωνον Μζι7. 
1041}17. δθ.1016}22, ι3. 1064.52, τὰ φωνήεντα ἡ 
φωνὴ ὰ ὁ λάρυγξ ἀφίησι, τὰ δ᾽ ἄφωνα ἡ γλῶττα ἡ τοὶ 80 
χείλη Ζιδ9. 85.581. ἔστι φωνὴεν ἄνευ προσβολῆς ἔχον 
φωνὴν ἀκυστήν ποῦ0. 1450}"26. γραμματικὴ ἐκ φωνηέντων 

δ ἀφώνων γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμένη κῦ. 396}17. οὔ 

πι839. 89ὅ 410. ἑπτὰ φωνχεντα Μνθ. 1098 518. φωνῇῆεν 

βραχύ, μακρόν, μακρότερον ποῶὶ. 1408 515, 11, 1. εἰς φω- 536 
νηεντα τελευτᾶν, ἀπὸ φωνήεντος ἄρχεσθαι, μὴ ἑξῆς τιθέναι 
τὰ φωνήεντα τῶν γραμμάτων ρ24. 1484 086. 26.1485588. 

φωνίον. ἀπὸ τῶν λεπτῶν χορδῶν αὶ τὰ φωνία γίγνεται λεπτά 
ἀακ808 Ρ24. 

,Φφώρ. Ἢ ἔγνω φώρ τε φῶρα ᾧ λύκος λύκον ηεη1. 1235 59, 40 
οὔ παροιμία »Ῥοτο δῦ. - 2. εἶδός τι τῶν μελιττῶν. ὁ 
φὼρ ὁ καλεόμενος, γένος τρίτον τῶν μελιττῶν, μέλας ἡ 
πλατυγάστωρ, ἐκ τίνων γίνονται, κακυργῶσι Ζιε22. 23 
"9 Αὐδ. 40. 625 85 (ν] φλώρες), 84, 624 "25. (ἴον ΤΒοπι, 

ὁ ὁὲ ψόφος ἡ ὑκ εὐθύ πια49. 904 "171: 16. κεϑ. 939511. 
ὶ αὐτὴ φύσις ὁτὲ μὲν σκότος ὁτὲ δὲ φὼς ἐστίν ψβι. 418 
481. ὥσπερ ἐκεῖ ([ 6 ἐν τῷ ἀέρι) τὸ μὲν φῶς τὸ δὲ σκό- 
τος, ὅτως ἐν τοῖς σώμασιν ἐγγίγνεται τὸ λευκὸν καὶ ὼὶ τὸ μέλαν 
αιδ. 489 Β17. τρόπον τινὰ τὸ φώς ποιεὶ τὰ δυνάμει ὄ ὄντα 

χρώματα ἐνεργείᾳ χρώματα, ΨΎδ. 48016. τὸ φώς ἀεὶ 

ἀνακλᾶται, ἀλλ᾽ ἐχ ὅτως ὥσπερ ἀφ᾽ ὕδατος ἢ χαλκῶ ἢ 
καί τινος ἄλλυ τῶν λείων ψβ8. 419 "29. διὰ πυκνοτέρα 

3 διαφαινόμενον ἔλαττον φῶς μα. 842 "6. ἀναρρηγνυμένυ τὸ 
φωτὸς ἐκ κυανέυν μέλανος (6 διακοπτομένης τῆς τῷ 
φωτὸς συνεχείας ὑπὸ μέλανός τινος ἥ χυανϑ) μαδ. 842}15. 

ἸάθιουῚ 8318. τὸ τῷ λύχνυ φῶς ὁ λευκὸν ἀλλὰ πορφυρῶν 
φαίνεται κύκλῳ ἢ ἀριῶθες μγά. 8714 527. ὅλωις τὸ «μὴ 
ὁρωϊμενόν ἐστι τὴ φύσει μέλαν (ἁπάντων γὰρ τῶν τοιύτων 
ἀνακλᾶταί τι φώς μέλαν) χ!. 19151δ, 419, 20. ἔστι τῆς 

ἡμέρας ὁ ἀὴρ πυκνὸς ἅτε πεπληρωμένος ὑπὸ τὸ φωτὸς ἢ 
τῶν ἀκτίνων πιαϑ8. 908 218. -- ἐν φωτὶ ζῆν, τίκτειν, ΟΡΡ 
νυκτερόβια, εἰς τὸ σκότος ἀπαΐγειν Ζιαϊ. 488."26. ζ28. 
5112. τῆς νυκτός, ΟΡΡ πλείονος γενομένυ τῷ φωτός Ζιθι ϑ. 
6029511. ὅπως ὀξύτερα βλέψη στρέφοντα πρὸς τὸ φὼς ὼ 
δεχόμενα τὴν αὐγήν Ζμβι8. δ58 42. τὰ γλαυκὰ ὄμματα 
μᾶλλον κινεῖται ὑπὸ τῷ φωτὸς ᾧ τῶν ὁρατῶν" ἀσθενὲς τὸ 
νυκτερινὸν φώς Ζγεϊ. 180 42,6. φῶς εἶναι τὸ ὁ γάλα ἃ ἄστρων 
τινῶν μαϑ. 845 326. νύκτες ἐλεεινότεραι διὰ τὸ φῶς τὴς 
σελήνης Ζμδυ. θ80284. σελήνη, ὅταν μήπω ἧ πάμπαν 
ἀπολελοιπὸς τὸ φῶς μββ. 86722. πρὸς τὸ φώς τὸ τῶν 
λύχνων Ζιδ10. 681}12. --- τιρΐδρα, τὸν νῦν ὁ θεὸς φῶς 
ἀνῆψεν ἐν τῇ ψυχὴ ῬΡΎΙΟ. 1411}12. 

Φωσφόρος κὺ. 392 8427. 8. 899 48. 

ἔν ὅαζαο, ϑ6Δ} 1. 8061116 νοϊϑαβα Ο 11 68. ᾿ΒοΒ] ςτθ ἤγοῖ- (ὁ Φῶυξ (Υ] φωύυξ. θῶνυξ, πων 5.) Ποῦ Ῥϑύ ΠΠ 189). 
πο’ Καὶ 689, 83. {86 (μοῦ αν. ἴῃ ἱποονῦ Σοὶ δὰ 215, 25. 
ΑΖΙΙ 1712, 58.) 

λιστα ὀφθαλμοβόρος, πολέμιος τῇ ἅρπῃ Ζιι18. 6117 39 ζὰ. 
(ἔἴογκ Ὑβοπι. ρμοὶχ ααζα βοδιρ Ο 11 681. οἵ 5 Π117. 
Ατάθα ρυγρυγοα Καὶ 980, 6. 80. Ογ. Βᾶθὸ σε] ἡγούϊοοταχ δα φωρᾶν. φωράσαντες Πεῖ. 1806 "80. ᾿φωραθώντες Πε8. 1808 

484, φωραθῆναι θ18. 880 "δ, -- τὰ φαινόμενα εἴδωλα φω- 151, 184. Ατάθδα 8ρ ΑΖΙ1111,.114.) 

Χ 
Χαβρίας Ῥαῖ. 1864.521. Ὑ10. 1411 6. οἷχμβ ἰηγοηία ο660- ξ0 

Ὠοπλΐο8 βι850 0838, 1858.319. 
χαίνειν. ἐὰν διὰ πολλὴ ἀφίωμεν σὲ πνεῦμα) χανέντες πκςά48. 

9495 818. οἱ γελῶντες ἀνέντες τὸν τόνον γελώσι ὼ χεχη- 

νότες πια1δ. 900 Β12, 
χαίρειν, ΟΡΡ ἀγανακτεῖν Πε8. 1808 "85. ὅπως χαίρωσιν, 58 

ὉΡΡ διὰ τἀναγκαῖα ΠβΊ. 1261 858. -- χαίρειν ἡδονὴν τινα, 

μίαν ὼ ἁπλὴν ἡδονήν, τὴν ἀπ᾽ ἐλπίδος ἡδονήν Ῥα11. 1870 

δ16. Ηη12.1162}}17. 16. 1164 "26. ηεβδ. 1234 δι. χαι- 
ρειν ταῖς ἄνευ λυπῶν ἡδοναῖς Π1. 1267 38. διὰ τί χαί- 
ρομεν τὰς εἰκόνας θεωρᾶντες Ζμαῦ. θ486 412. χαίρειν ὠμοῖς 

κρέασιν Ηη6. 1148 Ὁ21. χαίρειν ἐπί τινι Ηη1δ. 1154 "δ. 
αὐτοὶ ἐφ᾽ αὐτοῖς χαίρυσι Ῥβ28. 1400 581. εἰ βιύλοιντο δι᾽ 
αὑτῶν χαίρειν Πβτ. 12671511. τὸ χαίρειν, ΒΥπ ἡδονὴ (ἰπὲ 
ἐν τὴ ὁμιλίᾳ τὴ τῶν ἀφροδισίων), χαρά Ζγα 18. 124 31, 
128082. --- χαιρέτω τὰ εἴδη ΑὙ22. 88"88. ὡψαμενοι 
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844 Χαιρήμων 

χαίρειν ἐῶσι Φβϑδ. 198 "15. 
Χαιρήμων, νογϑὰθ δἷὰβ δδσαηίυν Ρβ28. 1400 "84. πγ16. 

8718528 ω 4.16). οἷα Κένταυρος μικτὴ ῥαψῳδία ἐξ ἁπάν- 
των τῶν μέτρων πο]. 1441 Ὁ21 ϑυΒΘΙ1Ἐ]. ἔμιξε ἰαμβικὸν καὶ ᾿Ὴ 

τετράμετρον ποδά. 1460 "2. ἀναγνωστικός Ργ3. 1418 018. 

χαίτη. ἀρῦ, ορρ λοφια, τὰ χαίτην ἔχοντα Ζιβ1. 498 "28, 
499 582. Ζμβι4. 658 481. οὗὁἩἨὨ Ββπὶ ῥγῸὉ] ἱπϑὰ Ρ 816, 857. 
χαίτη βωβεῖα καὶ πυκνή Ζιι48. 680.527. θι. 880.3210. ἱππε- 
λάφυ, παρδίυ, τῦ ἵππν τῷ ποτα μίυ, ὑαίνης Ζιβ1. 498}82. 
7.802 810. θὅ. 594 532. ἵππα Ζιθ34. 604 "14. ι45. 680 

124, βΊ. 502 510. βινάσυ (βλίνθα) Ζιβ1. 600 51. ι45. 080 
424, θ1. 880510. τῷ ἄρρενος λέοντος Ζιβι. 498 "28. ζ81. 
51911. Ζμβι4. 658 481. διὰ τί ὁ ἄνθρωπος χαίτην ὑκ 
ἔχει πι2δ. 898"11. χαίτας ΒΚ., κάλας ν Ὶ] εὐ οἀϊίοτο8 Ζιθ28. 
θ006816. ν κάλη. 

χάλαζα. 1. ̓ περὶ χαλάζης μα12. πὸ γίγνεται χάλαζα μαϊ1. 
841 "28. ὅσα πέπηγεν ὑπὸ ψυχρῦ, ὕδατος, οἷον κρύσταλλος 
χιων χάλαζα μδιο. 888 δ12. ἡ χάλαζα κρύσταλλος μα12. 
841 086. χάλαζα γίνεται ψιφετῶ φυστραφέντος ὦ βρῖθος 
ἐκ πιλήματος εἰς καταφορὰν ταχυτέραν λαβόντος κά. 894 30 
1, σηπίας φὰ χαλάζαις ὅμοια λευκαῖς Ζιδ1. 5251. --- 
2. αἱ πρὸς τὴ ἀρχὴ τῷ ὠχρῶ χάλαζαι. ἄδβοῦ Ζιζ2. 560 
"28 Αὐν. 51410. ΟἸκθῃ 1818 1829, 405. -- 8. ὑῶν, ἐν 

τίσι μέρεσι πλεῖσται γίνονται, γαλαθηναὶ θκ  ἔχυσιν αὐτάς, 

Χαλκίς 

χαλεπὰς ἐμποιεῖ Ζμγ8. 664 "6. τὰ χαλεπὰ κατὰ τὸν βὼον 
Πγ6. 1218 δ20, ἀποβαλλυσιν ἔλαφοι τὰ κέρατα ἐν τόποις 
χαλεποῖς ὸ δυσεξευρέτοις Ζιδ. 011 526. --- χαλεπός ἀεῖ, 
ΟΡΡ πρᾶος, 8γπ ὀργίλος, ἄγριος, θυμώδης Ηδ11. 1126 420. 
ηεβ3. 1221}18. γϑ. 1281 58, 17,26. ἀΐδι σεμνῆς ΠΕΙ]. 
181418. Δαίμονος ἐπιπόνα ἢ Τύχης χαλεπῆς ἐφήμερον 
σπέρμα [40. 1481 "9. ζῷα χαλεπὰ μετὰ τὸν τόκον πιϑδ. 
884. θχ2, τὰ θήλεα χαλεπώτατα, ὅ ὅταν ἐκτέχωτι πρῶτον, οἱ 

δ᾽ ἄρρενες περὶ τὴν ὀχείαν βἴπι Ζιζ1 8. 671 μι, 28, 21,80. 
4. ὅ62 "22. 28. 518588. τῶν “μελιττῶν τίνες χαλεπιώτεραι 
Ζιι40. θ24 .80. τοῖς τέκνοις γίνονται: χαλεποὶ οἱ ἀετοί Ζιζθ. 

808 326. ἄκριτος ὼ χαλεπὸς ὁ ᾿λδρίων μβ5.861}80. -- 
χαλεπῶς. πορίζεσθαι τὴν τροφὴν, χαλεπῶς. ορρ ῥᾳδίως 
ΖγΎΙ. 149 "25. τὰ γαμψώνυχα πάντα χαλεπῶς (Υ], φαύ- 
λως ΒΙΩ πορεύεται Ζμδ12. 694 8520. 

χαλεπότης, ορρ πραότης, 8γπ θυμός Ηη1. 1149 7, γεγϑ. 
1281 θ5, χαλεπότης θηριώδης. νοσηματώδης Ηηδ. 1149 80. 
ὁ κακῶς εἰπὼν διὰ χαλεπότητα Ηε4. 1180.518, (ἐν πολλοὶς 
τῶν ἄλλων ζῴων ἔνεισι) πραύτης ἢ χαλεπότης ΖΙθ1. 588 
Δ2 2. ἡ χαλεπότης ἐ ἐν τοῖς Δραΐκοντος νόμοις ΠΒῚ 2. 1214 "11. 

χαλινοποιική (ΟἹ χαλινοποιητική) Ηα]. 1094511. 
χαλινός. χαλινὸν λαβεῖν, ἔχειν Ρβ20. 1398 0106, 21. κατὰ 

τὸν κυνόδοντα ἐμβάλλεται ὁ χαλινός Ζιζ22. 516 518. 
χαλινὸν ἵ ἵππον κθ. 899 5, 

τϑυλράϊαπα, ἔστιν ἡ χάλαζα οἱονεὶ ἴονθος ἄπεπτος ἐν τοῖς 36 χάλι. περὶ τῶν χαλίκων ἢ ἢ τῶν ἀκονῶν. ὃς ἐμβαζλλοντες εἰ εἰς 
ἐντός Ζιθ2ι. 608 018-25 ΑὐὉ. πλϑά4. 968 084, 39, 40. οἵ 
581 655. ΟΥδ451 617. (Ὀγβίοογουβ Πα οβαο, ) 

χαλαζᾶν. χαλαζᾷ μόνον τῶν ζῳων ὧν ἴσμεν ὗς Ζιθ51. 604 
42, 608 "21. 28. 

χαλάζιο ς. δοκεῖ τῷ ᾿Αριστοτέλει ὼ λέγει ὅ ὅτι ἐδὲ τὸ πρῶτον 80 χ 
σπέρμα Ὑόνιμόν ἐστιν ὁδὲ τὸ, τελευταῖον καταβαλλόμενον, 
ἀλλὰ τὸ μέσον ὅπερ χαλαάζιον ὀνομάζει ἐκ τῷ κατὰ σύ- 
στασιν ἐοικέναι τὴ χαλάζη 5080] ἴπ Ηΐρροοῦ δὲ Οδθῃ δὰ 
ὨϊοὶΖ 1 419. οἵ χαλαζωϑης. 

. τὸ ὕδωρ ψύχειν αὐτὸ καὶ στομῦν δοκῶσιν 206. 1515 588. 
αλκεῖον. αἱ φῦσαι αἱ ἐν τος χαλκείοις αν. 414 818. 21. 
480"21. --- ἀπὸ τῶν ἰωμένων χαλκείων (ν 1 χαλκίων, 
ἌΣ) λεπτὸς ὁ καπνός χϑ. 198 06. 
λκειος. χρύτεα χαλκείων (Βοπι Ζ 236) ΗΕ11. 118610. 

χαλκεύειν. κεχαλκευ μένα θ98. 8317 028. 
χαλκεὺς καλεῖται ὁ τὸν σίδηρον ἐργαζόμενος πο25. 1461 529. 
ὁ χαλκεὺς ποιεῖ χαλινέν ἠεβ1. 1219 4. ὁ χαλκεύς, μέρος 
ἀναγκαῖον τὴς πολιτείας (ΡΙ40) Πὸ4. 1291 415. 

χαλαζυΐδης. 1. οἵ χάλαζα 1. τίνες τῶν ἀνέμων χαλαζώ- δὲ χαλκευτικός. πῦρ χαλκευτικόν, ἀϊδὲ τεκτονικόν, μια γειρικόν 
δεις εἰσίν μβ 8. 864 022, 8661. τῶν σπερμάτων τὰ χα-. 
λαζωδὴ γόνιμα ἢ, ἀρρενογόνα. Ζιη1. 82.580. -- 2. οὗ 
χάλαζα 8. χαλαζωδεις τῶν ὑῶν οἱ ὑγρόσαρκοι Ζιθ21. 608 
ν16. οἵ Βθπι ΡΙΟΌΪ ἱμπθὰ ῥ 817, 48. 

χαλαρός. πόροι φλεβὸς ; χαλαροί Ζιγά. 814582. (πλεγ; μάτια) 4. 
χαλαρὰ ὄντα, ὉΡΡ ὅταν συντείνη Ζμὸϑ9. 685 08. οἷς τὰ 
χείλη λεπτὰ ὸ ἐπ᾽ ἄκραις ταῖς ᾿συγχειλίαις χαλαρά φθ. 

πνϑ. 485 585. --- ἡ χαλκευτική Ζμὸθ. 688 524. Ζγεϑ. 
189 "10. 

Χαλκηδόνιοι πρῶτοι τετρήρη κατεσκεύασαν ἢ 558. 1570 328. 

δογαπὶ ἰηνθηθαπι οφοοποπηϊσατῃ οβ1847 520. Χαλκηδονίων 
πολιτεία Υδ58. Φαλέας ὁ Χαλκηδόνιος Πβ1. 1268 339. 

Χαλκηδώων. ἐν Χαλκηδόνι Ζγα17. 121 588. 
χαλκίς. 1. 14 ζιγνίς Ρ309"10. --- 3. ἰᾳ κυμινδὶς Ζι12. 

811.519. 615 "20 (Βοπι ἱΞὶ "Ξ: 291)». οὔ κύμινδις Ρ414 054. --- 8. ἀυο 
Χαλδαίως γεγενῆσθαι παρὰ Βαβυλωνίοις ἢ ̓ Ασσυρίοις ἔ 80. δθηθγα μἰβοίαπη 4088 οχ Αγ βου ρεῖβ ἀϊδὺ οἱ ἀοῦ Ὡοπ Ροθ- 

1479 "8 1, 46 δαηῦ. χαλκὶς (χαλκεὺς εἱ 8 ΡΙΩ ψοφεῖ εἷον συριγμὸν Ζιὸϑ. 
χαλε παίνειν τινί Πε4. 1808 "24. τοῖς Δελφοῖς συνέβη τὸ 535 518, τῇ χαλκίδι νόσημα ἐμπίπτει νεανικὸν (φθεῖρες ὑπὸ 

δαιμόνιον χαλεπῆναι Η 445. 158158]. ἩΠΠΔΣΝ ὁ χειμαζό- 
μενος Ὰ χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα πο11. 1455 

4851. ΒΥη ὑργίζεσθαι Ηδ11. 1120 8] (Ὕ 1125 581), 21. 
εὐθὺς χαλεπαίνειν Ἠη7. 1149 584. ἔστιν ὅτε τὸς χαλεπαί- 860 

νοντας ἀνὸρυίδεις ἀποκαλῦμεν Ηβ9. 1109. Σ 1. ἥκιστα χα- 
λεπαίνωσιν οἱ ἡγεμόνες (τιῶν μελιττῶν) ᾧ τύπτυσιν Ζιι40. 
620528. 

χαλεπός. χαλεπὸν ὁρίζεται αὶ λύπη ἢ πλήθει χρόνω, ΟΡΡ 
ἑάδιον Ῥαθ. 1868524. χαλεπωτέραν εἶναι τὴν ἴασιν Ζμγ9. 565 
671111. χαλεπὸν ἰδεῖν, ποιεὶν δἰτη ΠΡ]. 1296}7. β1. 
1266 δι. ἐγα τι ὼ χαλεπὸν ληφθῆναι ὁ τόπος Φὸ4. 212 
48. τὰ εἰρημένα, λύειν ἡὶ χαλεπὸν Ζγα18. 122 32. ἕν τι 
τῶν ἀδυνάτων ἣ χαλεπῶν Πθ6. 1840"524. ΚΤ. 8.80. 
πάντων χαλεπώτατον ἢ 
καρδία χαλεπὸν παθος ὁδὲν ὑποφέρει ἀμγ4. 661 ."88. βῆχας 

ἀδύνατον Ζμαϑ8. 642 "84. --- ἡ 60 

τὰ βράγχια) Ζιθ20. 602 "28. ν φθείρ Ρ 816 550. γοίεγίυγ 
Ἰπίθτ τὺς  σαρκοφαγυς. πλανᾶται: Ζιι871. 621 07. χαλκίθες 

τίκτυσιν ἅπαξ Ζιεϑ. 848 52. χαλκὶ κις (Υ] χάλκης) τίκτει τρίς 
Ζιζ14. 568 518. τίκτει ἐν τοῖς βαθέτιν (ν} χαλκις, γλαυ- 

κίς) Ζιζι4. 568}24. οὗ ΑΖΙ[143, 17. 
Χαλκίς. περὶ Χαλκίδα Ζιδβ. 581 "19. ἐν Χαλκίδι τῆς Εὐ- 

βοείας Ζμὸ2. 611 48. ἐν Χαλκίδι τυραννὶς Φόξυ, ᾿Αντι)λέ- 
οντος Πεά. 1804 329. 12.13165381. Χαλκὶς ἀποικίας ἔστει- 

λεν ἀξιολόγυς εἰς Μακεδονίαν ἢ 500. 1570541, 44. - 
Χαλκιὸεῖς. ᾿Ερετριεῖς ὦ Χαλκιδεῖς ΠῸ 8. 1289 Ρ89. Χαλ- 
κιδέων πολιτεία ῇ 589. ὅ60. οἱ ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῖς Π312. 
1274 024, τὸν ὑπὸ τῇ ἐρωμένυ φιληθέντα τῶν ἀπὸ Θράκης 
Χαλκιδέοιν γενέσθαι πεμφθέντα τοῖς ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδεῦσιν 
ἐπίκνρον͵ 98. 1492 027, 28, 81. Χαλκιδέιυν ἄποικοι ἐν 
᾿Αμφιπόλει Πε8. 1808 "2, ΠΟΜΗΣ Πεθ.180658, ὶ τῆς Ἱτα- 



χαλκῖτις 

λίας τ Σικελίας πολλιὰ χωρία Χαλκιδέων ἐστίν ὅ 560. 1570 
νῷ, -- Χαλκιδικός. ἡ ἐν Ἑυβοίᾳ Χαλκιδική Ζια171. 496 
025. καὶ ἐπὶ Θράκης Χαλκιδική 6120. 842 35. ΖΙΎ12. 519 
414. Χαλκιδικὴ πόα 620. 8821. Χαλκιδικαὶ πόλεις αἱ περὶ 
Ἰταλίαν  ᾿Ξικελίαν Πβ12. 1274 524. δ 

χαλκῖτις λίθος Ζιε19. 552 "10. 
χαλκοειδής (οο1ογ) χϑ. 198 526. , 
χαλκὸς θλαστόν, ἐλατόν, χυτόν. τηκτόν, ὦ φλογιστόν μγθ. 

8318 528. δ8. 885 "88. 9. 386 817. 18, 8871 Ρ25. 10. 889 

41. μῖξις χαλκῷ ᾧ καττιτέρυ Τα 10. 828 "8, 12. Ζγβ 8. τὸ 
1418. χαλκῦ χαλκὸς ὁ πλείων βαρύτερος Οὐ 2. 808 "7. 
ὁ χαλκὸς ὀσμῶδες, φαρμακῶδες αιδ.448518. παϑὅ. 868 529. 
ἐὰν χαλκῷ τις τμηθὴ, ῥᾷον ὑγιάζεται ἢ σιδήρῳ παϑ85. 868 
425. 86. 868 "81. κόπτειν χαλκόν ο0β1850 324. χαλκὸς ὕλη 
ἀνδριαντοποιῷ Παβ. 12566.510. Ζμα!ϊ. 640}"25. Ζγα1 8.724 
428. χαλκὸς κολυμβητής θ58. 884 022. ὁ ἐν ᾿Ινδοῖς, ὁ 
Μοσσύνοικος χαλκός 662. 8859. [248. 1624 382, 16. τὸ 
ἄνθος τῇ χαλκϑ αρμακον θ58. 884 080. --- ἄξιος στα- 
θῆναι χαλκῦς ἐκ ἄξιος ὧν χαλκῶ Ργϑ. 1410 588. --- ἔμι- 
ξεν ὁ θεὸς χαλκόν (ΡΙαὶ Βδρ ΠῚ 415.) Πβδ. 1264}14. 30 

χαλκοτύποι Οβϑ. 39028. Πα2. 1252 "2. 
χαλκυργική. ὑπηρετικὴ τῇ ἀνδριαντοποιίᾳ Ῥαϑ. 1266 56. 
χαλκϑὃς σταθῆναι ἄξιος Ῥγ9. 1410.588. καθάπερ ἐργάζονται 

τὸς ἵππυς τὰς χαλκῶς τὰς τὰ πρόσθια ἠρκότας τῶν σκελῶν 
Ζπ11. 110}19. πέλεκυν ἀνάγκη χαλκῶν ἢ σιδηρῶν εἶναι 35 
Ζμαι. 642"11. χαλκὴ ἥ ξυλίνη χεὶρ ὁμωνύμως Ζμαι. 
640 588. --- οἱ Σικελιῶται τὸς δυο χαλκῆς ἑξᾶντα κα- 
λῶσιν 4671. 1565442. --- Διονύσιος ὁ χαλχῦς Ργ2. 1405 
488. 

ἄλκωμα. χαλκώματα διάφορα (ἐν Μοστυνοίκοις) θ82. 885 80 
418. [248.1524386. ἀσπίδος τὸ χάλκωμα ἐτάκη, τὸ δὲ 
ὕλον ἐδὲν ἔπαθεν μγ1. 8711 526. 

Χάλυβες 626. 882528. -- Χαλυβικὸς σίδηρος θ48. 838 
Ὁ22͵, 248. 1524 86. 

χαμάδις ῥέοι (Ηοπι Γ' 800) 148. 1603 "10. 
χαμαὶ τίκτει ὁ κόκκυξ, ορρ ἐπὶ δένδρων Ζιι29. 618510. 
χαμαίζηλος. ἡ τέτριξ ὅτ᾽ ἐπὶ τῆς γὴς νεοττεύει ὅτ᾽ ἐπὶ 

τοῖς δένδρεσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς χαμαιζήλοις φυτοῖς Ζιζ!. 5.59 
418. 

,χαμαιλέων ἰσχνότατος τῶν ψοτόκων ὼ πεζῶν, ὀλιγαιμό- 40 
τατος παντων, πολύμορφος, μεταβάλλει τὰς χρόας, ἀ68ον 
Ζμὸδ11. 692 320, 22. 680. 882 "14. 5882. 168452. ΖΙΒ11. 
(Ομαπιδϑίθοῃ αὐγίοδπυβ 4Ζε1120, 16. ΚαΖι 71, 1. δὰ 177, 
8.) --- πιθίαρ, χαμαιλέοντά τινα τὸν εὐδαίμονα ἀποφαί- 
νοντες Ηα11. 1100 Ὀ6. 

χαμαιτύποι ἱέρακες, ἰδὲ μετεωρόθηροι Ζιι86. 620 381 Αυδ. 
χαμόθεν. ὅπως μὴ οἱ τέττιγες χαμόθεν ἄδωσιν Ῥβ21. 1895 

42... 711. 1412 528. οἵ Στησίχορος ἢ. ΤΟΙ "16. 
χάννη (χάννα Ζιθ2. 591 "6. ν] χανη, χαννα, χαύνη), τοβοτίαν, 

ἰηΐον τὰς πελαγίας ἰχθὺς. τὸς σαρκοφαΐγυς Μόνον, ἐχβάλλει 50 

τὴν κοιλίαν Ζιθ18. 598 518. 2. 691510,06. οΥ ΘΑ] 6η 11.178, 
114. ποικιλερυθρομέλαινα, ποικιλόγραμμος 280. 1628515. 
οΓ ἤοβθ αὐ Ρβ ρ 396,14. τὸ ὀχεῦον ἐκ ἔστιν, ψὰ φαί- 
νεται ἔχωσα, πᾶσαι ἁλίσκονται κυήματα ἔχωσαι Ζιδ11. 588 
419,21. ζ18. 561521. οΡ Ζγγδ. 155 021. 10. 760 39. δ 
(Κβδῆπα ὙΒοπι. Βιἰδῖυ]α α8Ζ86. οβδῃπα ϑ' δ] ρ. βϑῦσδ Ὁ 
1171. {851 456. Οδνο]ηὶ Εγζθυσαηρ ἀον ΕἸβοῖθ, ἀθυΐβοι 
ν Ζιιηιπθγιπδηῃ ρῥ 85 οἱ ἰδὺ 18,14. αν οὖ ΑἸ] πο ΘΠ 68 
ἰδὲ ἀ68 ροΐββοῃβ 1168. 166. ΥἾ 182. Ῥογοα ΟΔΌΓΙ]α ἢ 
Κ' 618. 8. δ, Οτ. ϑβουσγδῆιϑ ΘΟμ 18 Ομ Μ.214, 286, οἴ 60 
4601. ϑουγβηὰβ βοσῖθα Ομ ΑΖγΎ 832-84. ΑΖι 148,18. 1,6- 
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ν68. 2312. Βοάϊδ: ομδηΐ ΤΌγοδγαπι, χάνι Οοπβίδῃθποροὶ! (οὗ 
Ἐο 86), χαάννος (ϑοπηΐπὶ 1 281. Εἰ 87, 18), οδπη8 Νοδροὶ 
ἴᾳ ϑϑυγαπαβ οΔΌγ11]6.}) 

Χαονία μβϑ8. 8589 525. - 
χάος. λέγει γῆν ᾿Ησίοδος πάντων μὲν πρώτιστα χάος γένετ᾽᾽ 

(Η68 8116), ὡς δέον πρῶτον ὑπάρξαι χώραν τοῖς ὦσι Φδι. 
208}81. ΜΑ 4.984 928. Ε1. 9715512, 2. 916 16. δὅκ ἦν 
ἄπειρον χρόνον χαος ἢ νύξ Μλθ. 1072 "8. οἱ ποιηταὶ οἱ ἀρ- 
αἷοι βασιλεύειν φασὶν καὶ τὺς πρώτως, οἷον νύκτα ἣ χαῦος, 

ἀλλὰ τὸν Δία Μνά. 1091 "6. 
χαρα ἱπῖεν ὀχθπρὶα τῶν παθῶν Θῃυπηθγαίον ψα1. 408 5418. 

Ηβ4. 1108 }22. ἀἶδὲ τέρψις, εὐφροσύνη τβθ. 112 "28. 
παρέχειν χαρὰν ἀβλαβὴ ΠΘΡΊ1. 18425"160. ἡδέα τὰ χαρὰν 
ἐπϑε ἐθλῖς Ρ2. 1422 517. πρὸς τῷ τέλει (τῇ πλησιασμϑ) 
ἡ χαρά Ζγα18. 124 “Ἰ (ἐγ ἡδονὴ σφοδρά 7238 082). 20. 
121 085. 

χαράδρα. τὰς οἰκήσεις τῶν ὀρνίθων τινὲς περὶ τὰς χαράδρας 
ὦ χηραμὲς ποιῶνται Ζι11. 614 085. 

χαραὸδριός. ὁ καλύμενος χαραὸδριός τοίοτίαν ἰηΐον τὰ ἄγρια 
ὄρνεα, τὰς οἰκήσεις περὶ τὰς χαράδρας ᾧ χηραμὲς ποιεῖται 
ἢ πέτρας, τὴν χρόαν ἢ τὴν φωνὴν φαῦλος, φαίνεται νύ- 
κτωρ, ἡμέρας ἀποδιὸρασκει Ζιι11. 6151. θ8. 593 Ρ1δ. 
(Καϊδηάγα, Καϊδηᾶυβ ΓΒοπιδα, ο 51 599. τΌροχ, δἰαθϊσα δ 

αΖαο. οδδγδάγιιιβ δ δ]ρ. οἶβθδὰ ἂθ στόμα Ὁ 11 574, οὗ 
511, 80, 462, 488. Οπεγαάγιαβ οδἀϊσηθιηυβ 8... Οσ. Κὶ 869, 
11. 80.148, 121. ΑΖΙΓ111, 116. οἔ πὰ 182. Ε 47,49. 
Βοάΐα τυρλίδα.) 

χαρακίζειν. ἀεὶ χαρακίζησιν (αἱ μυῖαι) τοῖς προσθίοις σκέ- 
λεσιν, βγὼ ἀποκαθαίρειν Ζμδθ. 688 380, 29. 

χαρακἕν. ,χύκλῳ τὸ ὄστρακον συνηρεφὲς ἢ κεχαρακωμένον 
ταῖς ἀκάνθαις Ζμδδ. 619 "29. 

χαρακτήρ. ἐπιβάλλειν χαρακτῆρα, ὁ χαρακτὴρ ἐτέθη τῷ ποσῶ 
σημεῖον 11α9. 1251 8540, 41. ἐπικόπτειν χαρακτῆρα, κόψαι 
ἕτερον χαρακτῆρα οβ1849}81, 1847510. --- οἵα ἡ κίνησις 
εἰσῆλθε διὰ τὸ αἰσθητηρίυ, τοιαύτη πάλιν, οἷον ἀπὸ χαρα- 
κτῆρος τῷ αὐτῷ ἢ ἑνός. διὰ τῆς φωνῆς γίνεται ἡ κίνησις 
Ζγε3. 181528. φωνὴ ἐλάττων μέν, ὁμοία ὁὲ τὸν χαρα- 
κτῆρα πιαῦϑ. 905 "26. 
αράκωμα. αἱ βλεφαρίδες τῶν πρὸς τὰ ὄμματα προσπι- 
πτόντων ἕνεκεν, οἷον τὰ χαρακυίματα ποιῶσί τινες πρὸ τῶν 
ἐργμάτων Ζμβ15. 658}18. 

χαράττειν ἡ ῥινὰν τὰ σιδήρια ακ 808 48. ἔχωσι τὸ ῥιζο- 
φάγα τῶν ὀρνέων τὰ ἄκρα τῷ ῥύγχες κεχαραγμένα Ζμγ1. 
66216. --- ἐν νομίσματι Βάττον ἐχάραξαν οἱ Λίβυες 
485. 1681 .386. ἐπὶ τὸ νομίσματος τῶν Τενεδίων κεχα- 
ράχθαι πέλεκυν 551. 1569 480. 

Χάρης Πεθ. 1806345. Ρα 15. 1876510. Ὑ10. 1411 86. 17. 

1418.481. -- Χαρης ὁ Πάριος. ἔστι γεγραμμένα Χάρητι 
τῷ Παρίῳ περὶ γεωργίας Πα11. 1258 "40. 

Χαρίδημος ᾿Ωρείτης Ρβ28. 1899 "2. 0β1851 "19. 
χαρί εἰς. τὸν φιλῶντα Ὁ εὖ ποιῶντα ἀδεὶς δυσχεραίνει, ἀλλ᾽ 

ἐὰν ἢ χαρίεις ἀμύνεται εὖ δρῶν Ηθ16. 1162 10. --- χα- 
ριέντων ἐστὶ ἃ νῦν ἐχόντων γνωρίμων Πζό. 1820 7. ὑκ 
ἀεὶ συμβαίνει χαρίεντας εἶναι τὲς μετέχοντας τῷ πολιτεύ- 
ματος Πδ18. 1291}}9. οὗ β7. 126151, 40. --- οἱ εἴρωνες 
χαριέστεροι τὰ ἤθη φαίνονται Ἠδ18. 1127 "28, 81. χαρίεις 
ἡ ἐλευθέριος, εὐτράπελος Ηδ14. 1128.381, 15. --- οἱ χα- 
βίεντες, ΒΥ οἱ σᾳφοί, ορρ οἱ πολλοί Ηα2. 1095 818, 21. 
οἱ χαρίεντες ἢ πρακτικοί, Ορρ οἱ πολλοὶ καὶ φορτικωτατοι 
Ηαϑ8. 1095 Ρ22, 10. τῶν ἰατρῶν οἱ χαρίεντες Ηα18. 1102 
421, μτ1. 4608 56. τῶν περὶ φύσεως πραγματευθέντων οἱ 



846 χαρίζετθαι 

χαριέστατοι αν 21. 480}29. Μκ2. 1060 525 ΒΖ. οἱ χαριε- 
στέρως λέγοντες Μλ1Ο. 1015.526. χαριέστατα λέγυσι τῶν 
ἀρχαίων οἱ φάτκοντες Ζμὸξ. 6117 580. 

χαρίζεσθαι. τὸ χαρίσασθαι ἡ βοηθῆσαι φίλοις. ἥδιστον Πβ5. 

χαῦνος 

1444"89. ἀκροῖσθαι πρὸς χάριν ῬαῚ. 1854 084. πολλὰ 
πρὸς ἐπύρειαν ὰ χάριν πράττειν ΠΎΙΒ. 1287 4838, -- βα- 

ρέως φέρειν πρὸς τὴν ἀφροδισιαστικὴν χάριν Πεῖο. 1811 

Ρ17. ἐν τὴ καταπόσει τὴ τάσει τῷ οἰσοφαγη Δίνεται ἡ 
χάρις, βγη τῶν ἐδεστῶν ἐν τὴ καθόδῳ καὶ ἡδονή Ζαδ11. 
691 81, 690 "80. 

Χαρίσιος. ἐν ὄρει Τηυγέτῳ βοτάνη καλυμένη χαρισία θ168. 
8406 Ὁ7 Βοοκι. 

Χάριτε δ: Χαρίτων ἱερὸν ἐμποδὼν ποιῶνται Ηι8. 1133 838. ἐπεὶ 

αἱ Χάριτες θεαί 609. 1580 "87. 
χαροπός. τὸ καλύμενον (τὸ ὀφθαλμϑ) μέλαν τοῖς μέν ἐστι 

μέλαν, τοῖς δὲ σφόδρα γλαυκόν. τοῖς δὲ χαροπόν, ἐνίοις ὀὲ 
αἰγωπόν Ζιαιο. 492 58, διὰ τίν᾽ αἰτίαν ,Ζγεὶ. τ19 814, 132 
(ἰπάθ ἱρβὶ μοπηῖμθ8 ἀϊουπίατ, γλαυκοὶ “χαροποὶ ὶ μελαν- 
όφθαλμοι Ζγεϊ. 119 585). ὄμμα. χαροπὸν ὑγρόν, ὀφθαλμοὶ 
χαροποὶ ἔγκοιλοι, ποία ἤθυς σημεῖον Φ8. 801 "1, 19. 5. 809 ᾿ 

1263 "δ. ἀνθυπηρετῆσαι δεῖ τῷ χαρισαμένῳ αὶ πάλιν αὐτὸν 6 
ἄρξαι χαριζόμενον Ηε8. 1188 40. ἀγαθά, ὰ χαριᾶνται τοῖς 

φίλοις. ΟΡΡ ἃ ἀπεχϑήσονται τοῖς ἐχθροῖς Ῥαθ. 1368 588. 
χαρίσασθαι τοῖς ἐρωμένοις ρ4. 1426 .51ὅ. χαρίζεσθαι τῷ 

δήμῳ ὥσπερ τυράΐννῳ .Πβ12. 121486. τὸ θαυμαστὸν ἡδύ" 
σημεῖον δέ, πάντες γὰρ προστιθέντες ἀπαγγέλλυσιν ὡς χα- τὸ 
ριζόμενοι ποϑ4. 1460.518. --- χαριστέον, ὉΡΡ ἀνταποὸδοτέον 
Ἠι2. 1164 82. --- διὰ τὸν καιρὸν κεχαρισμένοι Ρβι. 188ὅ 
21. μηδὲν (τῆς ζωικῆς φύσευ,ς) παραλιπόντας μήτε ἀτι- 

μότερον μήτε τιμιώτερον" ὼ γὰρ ἐν τοῖς μὴ ,χεχαρισμένοις 
αὐτῶν πρὸς τὴν αἴσθησιν κατὰ τὴν θεωρίαν ἔ ὅμως ἡ δημι- τὸ 
υργήσασα ὕσις. ἀμηχάνυς ἡδονὰς παρέχει Ζμαδ. θρ45 57. 

Χαρικλῆς. οἱ περὶ Χαρικλέα Πεθ. 1805 "26. θ19, 6. 812 "5. 
Χαρίλαος. ἡ Χαριλάν ἐν Λακεδαίμονι τυραννίς ΠΕ12. 1816 Χάροπος. Νιρέα τὸν Χαρόπν παῖδα γ᾽ ὅ96. 1516 86. 

484. Χάρυβδις μβϑ. 856}18. 
Χάριλλος. Λυκῶργος τὴν Χαρίλλυ ἐπιτροπείαν καταλιπὼν 30 Χαρων. Χαάρωνα τὸν τέκτονα ποιεῖ λέγοντα ᾿Αρχίλοχος Ργ17. 

Πβιο. 1271 "26. 
χάριν. οὗ Ευοκθη ΠῚ 20. βγη ἕνεκα. τῶν ἐσομένων χάριν, 8. Π 

τῶν ἐσομένων ἕνεκεν Πθδ. 1839 "86, 87. ἕ χα; ιν τὰ λοιπὰ 

πράττεται Ηαϑ5. 1097.518. 12. 1102 38. ὧν χάριν ὁ αὐχὴν 

πέφυκεν Ζμγϑ. 864 "16. 89. 654 "4, τὰ λοιπὰ μόρια τύ- 325 
τῶν τε χάριν ὼ ἕνεκα τῆς κινήσεως προσέθηκεν ἡ φίσις 

Ζμδϑ9. 684 θ29. ἅμα τῶν τε φλεβῶν χάριν ὼ πρὸς τὴν 

τὸ περιττύιματος ἔκκρισιν Ζμγ9. 07151. --- ὃχ ἰγοηυθης- 

Ὁ18Β. 0 Βαϊ ΡΓΔΘΡ υϑὰ ρᾶυχοα Ὄχορῖα αὐζ] Ε86 βΒυ ὙΠοϊοῦ. 

1418 080. 

Χαρώνδας νομοθέτης Πα 2. 125214, β12. 1274 328, 80, 
"6. δῚ11. 1296521. 18. 1291 528. 

χάσκειν. αἱ ὑστέραι χασκυσιν, ορΡΡ συμμύυσιν Ζιη4. 588 
081, 85. κτένες χάσκυσι ὺ συμμύυσιν Ζιὸ 8. 885.518. χα- 
σκυσῶν «(τῶν κογχῶν) ἐξαιρεῖν τὰ κρέα Ζι10. 614 29. 
χάσκει ὼὶ ἡ θήλεια (πέρδιξ) ὼ ὁ ἄρρην, ἢ τὴν γλῶτταν 
ἔξω ἔχεσι περὶ τὴν τὴς ὀχείας ἃ ποίησιν Ζιεὶ. 541 329. αἶγες 
ασκυτσιν εἰσδεχόμεναι τὰ πνεύματα θ9. 881821. 

ἀλκῆς χάριν Ζμγ!]. 661 ΒΩ, 2. 662 027. δ. 618 021. βοη- β8οχάσμα. σειτμοὶ χάσματα ἀνοίγοντες ὼ Ὑὴν κἀναρρηγνύντες 
θείας, σκέπης. σωτηρίας χάριν 2μβ9. 655 05,31. 18. 661 
485. 14. 868 418. 15. 058 514. γ]. 661}5ὅ, 6602420. ἐρεί- 

σματος χάριν Ζμβ:18. θ89 528. μαρτυρία χάριν εἴπομεν 

μαι8. 850 519. σοφίσματος, προφάσεως, τῶν ἀναγκαίων 
χάριν Πεβ. 18301}940. δ138. 1297 214. 4. 1291518. ΖΙβΙ. 35 

500 36. παραδείγματος (ὅσον παραδείγματος) χάριν λαάβω- 
μὲν Ῥαδ. 1860 7.9. 1866 538. εἴρηται ὡς ἐν τύπῳ, γεύ- 
ματος ἄριν Ζιαθ. 491 58. σημεῖν χάριν, ν σημεῖον ἢ 677 

581. λόγυ χάριν τϑ9. 160 522. Πγ9. 1280}8 (ορρ υἰς 
ἀληθῶς). Μγδὅ. 1009"21. 1.101] , ,Βζ18. 1144 "88. 40 
Ζιβι. 500 45 (εοπὶ κατα μεταφοραν). νόμυ χάριν, οἵ νόμος 
Ρ 489 "25. -- χάριν Ρ᾽δγαταααθ Ἰρϑὶ ποχρϊαὶ Ῥοδίρομιαγ; 

Δ Ιχυοῦϊ 68 δῤθροβίζαπι, Ἰορίζατ, χάριν ἀναπαύσεως Πθι. 1881 

089. δ. 1889}19. χάριν ἄλλων ΠΡθ8. 1388518. χαριν τῷ 

κά. 99054. χρυσίον κατορωρυγμένον, χασμάτων τεττάρων 

ὄντων θ41. 888 »20. [248.1534 8. χάσματα θαλάσσης 
ὼ ,ἀναχωρήματα κα. 896 218. φάσματα ἐν τῷ ὠρανῷ, οἷον 

χασματαά τε ἢ βόθυνοι ᾧ αἱματώδη χρυίματα μαὅ. 842 
485,14, 17, 92. 

χατ ᾿ῶν ἄσθαι. χασμωμενοι ὼ ἐκπνέοντες ἧττον ἀκύωσιν ἣ ἐμ- 

πνέοντες Ζγε2. 181 480. Τιαξϑ. 902 "9, 44. 904 810. λβι8. 

961 289, 37. ἐὰν περὶ τὸν τόκον ἀνασπάσυισι χασμητάμεναι, 
συστοκθόιν αἱ γυναῖκες Ζγα11. 719.519. διὰ τί τοῖς χα- 

σμωμένεις ἀντιχασμῶνται πζι. 886 “24. 
χα σματίαι (καλῶνται τῶν σεισμῶν) οἱ συνιζήσεις ποιῶντες 

εἰς τὰ κοῖλα, κά. 8964. 
χάσμη. ᾿ χάσμη πνεῦμα ὴ ὑγρᾶ κίνησίς ἐστιν πζ!. 886 

426, τὸ ἐξιὸν πνεῦμα ἐν τῇ χάσμη πια29. 902 Ὑ10. 
βελτίονος Ζγγ4. 155 328. χάριν ἡδονῆς Μβ4. 1000 316. οἵ 45 χαυλιόδυς (χαυλιωδων ν] πονῖ68), ὕγοοομυβ. ὀδόντες τὰ ᾧὶ χαυ- 
Πβι:. 1218 385. 6102. 846})5. ἰπίογάμπι ἱπυθγροβῖϊο νϑσῦο 
χάριν ἃ ποιιῖμθ ἀἰγίπεϊδαν, ,ἐρείσματός εἰσι χάριν Ζμβι! 6. 
6589 528. βοηθείας ἔχυσι χάριν Ζμβϑ. 8658 "δ. αὶ τῆς αὐτὸ 
μεταχειρίζεται χαίριν ἀρετῆς Πθ6. 1841}11. 

χάρις. ῥὶς ἔτι καλὴ ὼ χάριν ἔχυσα πρὸς τὸ ἰδεῖν Πεϑ. 1809 80 
525. ἔχει ἑκάτερα (τὰ τε φθαρτὰ αὶ τὰ ἄφθαρτα) χάριν 
Ζμαῦ. 64481. τὴν χάριν τῆς ζωῆς (τῶν Φυτῶν) εἶναι 
διὰ τὰς ὁυο δυνάμεις φτα. 817 ὑ14. -- χάρις, ἀοῦ Ῥβι. 
1385"17. τίσι χάριν “ ὼ ἐπὶ τίσι ὼ πῶς αὐτοὶ ἔ χον- 

τες Ρβτ. πῶς δεὶ χάριν ἐμποιεῖν ρ835. 143921-24. ἵν᾽ 
ἀνταπόδοσις ἢ ΗΝ τῦτο γὰρ ἴδιον χάριτος Ηε8. 1188 8486. 

ἡ χάρις τῷ διδέντι Ἠδ1. 1120 515. χάριτας τῶν ὑπηργμέ- 
νων ἀποδῶναι ρδ1. 144541. κομίζεσθαι τὰς χάριτας Ηι]. 

1167}524. τῷῤδ᾽ ὀφείλεσθαι χάριν (6χ Ῥοθὺα ἱποθτῖο) Ρβ28. 
13917516. 

Ργϑ8. 1406 326. συνηγορεῖν ἐπὶ χάρισιν, ἐπὶ χρήμασιν ρ831. 

πανδήμν χάριτος δημιυργός (δρυὰ ΑἸοΙάδπι) 80 

λιόδοντες Ζιβ10. 508 410. δ11. 588}16. “Ζμγ1. 661 581. 
2. 668 85 (6[664511). δδ8. 684 380. ἅμα χαυλιόδοντα 
ἢ κέρας ὑδὲν ἔχει ζῷον Ζιβι. 501.319. τὰ χαυλιόδοντας 
ἔχοντα. αἱ θήλειαι τῶν ὑῶν ὑκ ἔχυσι χαυλιόδοντας Ζμγ1. 
661518, 26. Ζιδ11. ὅ88 ΡΩῚ, βι. 501.518. οἴ 81 ῬΤΟδΙ 

Ἰηοὰ 820, 25. ὁ ἵππος ὁ ποταίμιος ἔχει χαυλιόδοντας ὑπερ- 
φαινομένυς " οἱ ἄνω χαυλιόδοντες Ζιβτ. 502 512. ὁ 8. 588 
415. --- ὑδὲν τῶν ζῴων ἐστὶν ἅμα ,μαρχαρόδων ὼ χαυλιό- 
δυν" τὰ χαυ). ιόδοντα" τὰ καρχαρόδοντα ἢ χαυλιόδοντα, 
ἀΐδε τὰ καρχαρόδοντα ΖμγΎ1. 661 28, 18. 3. 668 57. β9. 
θ655}"11. Μ819. ΙοὉ Ῥὰγ 2348. 366. 

χαῦνος. Ρτορτῖθ, ἅλες χονδροὶ ἀλλὰ χαῦνοι καὶ λεπτοὶ ὡσ- 
περ χιών μβ8. 859 382. γῇ χαῦνος, ὉΡΡ στερραί πκΎ39. 
984 011. κέρατα μαλακώτερα ὼ χαυνότερα ακ802 531, 
κέρατα ξηρὰ ὼ πεπωρω μένα, ὼ χαῦνα ακϑ802 "8. --- τρθ- 
[ΔΡΒ, χαῦνος ἀοῖ, ὁ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιῶν ἀναξιος ὧν 



χαυνότης 

ἩΗδ1. 1128 9. 9.1125 18, 27. ηεηδ.1288811, 27. ἡμα2θ. 

1192 481. χαῦνοι ᾧ ἀνόητοι Φ6. 810 "82. 
χαυνότης, ταρίλρῃ ἀεῇ Ηβ7. 1107 Ρ28. ηεβ ὃ. 1221 310. 

γὅ.12838511. περὶ χαυτότητος Ηδ 9.. ηεγδ. ἡμα 26. 
χαυνῦσθαι τιμυΐμενον μικροψυχίας ἐστίν ἀρ. 1251}18. 
χέδροπος, χεδροπός. ὀῆλον ἐπὶ τῶν χεὸδροπῶν (τὸ προσπε- 

φυκέναι τὴν ἀρχὴν τῷ σπέρματος ἐν τοὶς περικαρπίοις) ΖΎΥΖ2. 
152 "21. οἱ καρποῖ, οἷον τὰ χέόροπα μὸ10. 8389 "15. ταὶ 
ἐπέτεια, οἷον τά τε χεὸροπὰ ἢ ὁ σῖτος ΖΎΥΙ. 150 524. τὰ 
τῶν χεδρόπων ἐψήματα ἢ τῶν ἄλλων καρπῶν Ζμβ. 658 
434. (ΟΥδδ8 1 574). 

χέδρωψ. ἐσθίει ἡ ἄρκτος ᾧ τὰὺς καρπὼς τὺς χέδροπας (ν] 
χεὸροπυς) Ζιθ5. 594 "1. 

χεῖλος. 1. Ἰαδίαπι Βαρθυίαβ οὖ ἰμίογιιβ, ὑπὸ τις μυκτῆρας καὶ 
τῶν χειλῶν ἐστὶ φυΐσις τοῖς ἔχυσι τῶν ἐναίμων ὀδόντας" 
φυλακὴς ἕνεκα ᾿ μᾶλλον ἔτι ὁὀιὰ τὸ εὖ χείλη δύο" σὰρξ 
εὐκίνητος" τὸ ἐντὸς στόμα σιαγόνων ἢ χειλὼν Ζμβ16. 
659 080, 20, 28, 660510. Ζια!1]. 492 Ῥ25. οἵ ΡΙαι Τίπι 

151). χειλῶν δύναμις, συμβολαί Ζμδδ. 0683811. βΙ16. 
660 47. τὸ ἄνω, τὸ κάτω χεῖλος Φ6. 811519, 26 4]. χείλη 
ὑγρά, ἀνθρώπυ μαλακὰ αὶ σαρκωὸη ᾧ δυνάμενα χωρίζεσθαι, 
σάρκινα, εὔσαρκα Ζωβι18. 660 54,11, 6ὅ9 24, 81. πλεῖ. 
965 "22. χειλῶν ὁιαφοραὶ τί σημαίνωσιν ᾧ θ. 811 818-28. 
λεπτα,, σκληρά, παχέα, ἐπ᾽ ἄκραις ταῖς συγχειλίαις χαλαρα,, 
χεῖλος μετέωρον φθ. 811 522, 24,18. 8. 808 482. εὐκινη- 

, Ν Ύ ν» , ΝΜ « 

τότατον ᾧ ἥκιστα ἔναιμον πκζ 1. 948 09. τὰ ἄφωνα ἡ 
γλῶττα καὶ τὰ χείλη (ἀφίησιν) ἐγκλίνειν τὸ χεῖλος Ζιδ9. 
5851 Αὐν, οἵ 586 .28. β10. 608 35. πιέζειν τὰς γλώττας 
τοῖς χείλεσιν ἀκ 801 089. (οἱ πρεσβῦται ἵπποι τὸ κάτω, χεῖ- 
λος προτείνυτι Βδπὶ ΡΓΟῸ] ἱποὰ 828, 48). τὸ ἄνω τῷ κάτω 
προκρεμώμενον φθ. 811 526. τοῖς ὀργιζομένοις τὸ κάτω 
χεῖλος σείεται" οἱ φοβείμενοι τρέμυσι τὸ κάτω χεῖλος" τὸ 
κάτω χεῖλος ἀλλ᾽ ἰὶ τὸ ἄνωθεν κάτω κρέμαται ἧ ῥέπει" καὶ 
ἐν τοῖς θυμοῖς ἀποκρὲμαννυται τὸ χεῖλος" ὁιὰ τί ποτε τὰ 
χείλη μάλιστα γαργαλιζόμεθα πεῖδ. 882 389. κζ 6. 948 
436,1, 4. 1.948}7, 9. λεῖ. 960 318, 20,21. --- κροκο- 
δείλυ, ἰχθύων Ζιβ10. 508 36. τοῖς ὄρνισι τὸ ῥύγχος ἀντὶ 
χειλῶν ὦ ὀδόντων οἵ ὄρνις ῥ 621 Ῥ46, (864 τῶν στραθίων 
τὼ περὶ τὰ χείλη σκληρά Ζιι1. 618 1. 5.11 56.) -- 2. ρ6- 
τἰβίοπια τῶν ὀστράκων, τὰ χείλη, ἀἰϑὺ τὰ λεπτοχειλὴ οἱ 
τὰ παχυχειλὴ Ζιδ4. 528 328. --- 8. τῇ τῶν ὑστερῶν στό- 
ματος, τὰ χείλη λεῖα, παχέα, τραχύτερα, λεπτα Ζιη 8. 588 
416, 17, 18, 21 Αἰ. --- 4, τῶν ποταμὼν ὼ λιμνῶν περὶ 
τὼ χείλη Ζιζ 10. 5710.322. οὗ θ45. 888 516. 150. 84511. 

χειμάζειν. 1. ὕταηθ, ᾽Οδυσσεὺς ἀφικνεῖται χειμασθείς πο 11. 
1485 21. χειμαζόμενον ἐπικαλέσασθαι τὰς Διοσκύρυς ἡεη1 2. 
1245 "88. --- τιοίϑρ)}, χειμαίνει ὁ χειμαζόμενος ἢ χα- 
λεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα ποῖ1. 1458 331. --- 
ἢ. ἰηῖν, καθάπερ τῶν ἀνθρώπων οἱ πολλῆς χώρας κρατῶντες 
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χειμών. ἰοπιρθδβίαθ, ὈΓΌΘΘΙ]Δ. ὅταν κλύδων ἢ 

χείρ 841 

894 Ρ21. ἀνατολὴ χειμερινή, ἀνατολαὶ χειμεριναί μβ6. 
868 "δ. κά. 894 24. μέγιστον ὅρος τῶν πρὸς τὴν ἕω τὴν 
χειμερινήν μα 18. 850.581. ἐν τοῖς χειμερινοὶς τόποις μαϊο. 
841518. Ζγβ8. 148528. --- τίνα τῶν ζῴων ἀποβάλλει 
τὸς χειμερινὰς τρίχας πι2 1. 898 8ὅ. --- αἱ μὲν καθαραὶ 
δύσεις εὐοιεινὲν σημεῖον, αἱ δὲ τεταραγμέναι χειμερινόν 
πκς 8. 941 52, οἵ χειμέριος. 

χειμέριος. χειμερίην διὰ νύκτα (Ετωρ 221) αι2. 487 921. 
χειμέριον κατὰ μῆνα (ϑἰπιοπϊα ἔν 12) Ζιεβ. 842 Ρ8. φω- 
λῶσι τὰς χειμεριωτάτας ἡμέρας, τέτταρας μῆνας τὲς χει- 
μεριωτάτυς Ζιθ14. 599 524. 15. 599 538, "29. ὀιάγυσι τῇ 
θέρως ἐν χειμερίοις, τῷ ὁὲ χειμῶνος ἐν ἀλδεινοῖς Ζιι7. 81 8 
νυ, ὄντος τὰ ἡλίν ἐν χειμερίῳ μέρει τὸ κόσμα πκς 26. 942 
"84. αἱ γέρανοι ἂν ἴδωσι νέφη ᾧ χειμέρια Ζιι10. 614 "21. 
χειμέριοι αἱ σύνοθοι τῶν μηνῶν μᾶλλον ἢ αἱ μεσότητες 
Ζγβ4. 188 "21. χειμεριώτερος ὁ μὴν φθίνων Αδ 16. 98 382. 
Ι ς ᾿ δ᾽ ἤ ὶ χειμών" 
ἀποσαλεύωσιν ὥσπερ πλοῖον ὅταν χειμὼν ἢ Ζμιὃ 9. 685 582, 
88. ἑηγνυμένων χειμώνων ἐξαισίων κῦ. 891 522. γίνεται 
προσιόντος μὲν τὸ ἡλίν ἀναθυμίασις τῇ ὑγρᾷ, ἀπιόντος δὲ 
ὕδατα ἢ χειμῶνες" ὁιὰ μὲν ὧν τὴν φορὰν τὴν ἐπὶ τροπὰς 
αὶ ἀπὸ τροπῶν θέρος τε γίνεται ἡὶ χειμὼν μβ 4. 861 512, 
18. --- ἴθρὰβ ΒΙθΘγπαπι. ταὶ χειμῶνος ἔργα συμβαίνει 
γίνεσθαι͵ τύτων δέ ἐστιν ὁ ὄμβρος πκΞ26. 942 Ρ8δ. χειμυίν, 
ἀϊβὲ ἔαρ, θέρος, μετόπωρον πα 8. 869 21. 9, 860 312. 20. 
801 "22 8]. χειμὼν ξηρὸς ᾧ βόρειος μα. 844 "85. ἀκμαι- 
ὅτατος ὁ χειμών, τὸ λοιπὸν γὰρ ἔαρ ἐστίν πα11. 861 
428. τοῖς ἀνθρώποις κατὰ τὴν ἡλικίαν γίνεται χειμὼν αὶ 
θέρος ᾧ ἔαρ ἢ μετόπωρον ἄγεϑ. 184 418, 188 26. ἐν χει- 
μώῶνι, ἐν τῷ χειμῶνι, ορρ περὶ τες θερινὲς χρόνες Πβ 8. 
1207 27. μβά. 861 "6. τῷ χειμῶνος, ορρ ἐν τῷ θέρει 
Ζμὸ ὅ. 880 δὶ. χειμῶνος, τῷ χειμῶνος, ἀἰδὺ ἔαρος, θέρως, 
μετοπώρυ, ὀπώρας μα 12. 848 31. β4. 860 52. πια 17. 900 
θ29. 56.908 324. 61. 906 088. κὸ 18. 937381. τὸ συλ- 
λεχθὲν ἐκ τῷ χειμῶνος ὕδωρ μα 18. 8498. ἐκ τῷ χει- 
Μμῶνος (“νὶ ἔτροτίϑ᾽ ΙΔ616γ Ὁ) μα 10. 847 "8. ἀπ τον ον μὲ χεῖν. εἴπερ ἐφέρετο τὰ σώματα τύτων (τῶν ἀστέρων) ἐν 
ἀέρος πλήθει κεχυμένῳ κατὰ τὸ πᾶν Οβϑ9. 291 419. --- 
αἱ σάρκες συνεστᾶσι μᾶλλον τῶν προσγείων ἰχθύων, τῶν 
δὲ πελαγίων ὑγραί εἰσι ἢ κεχυμέναι Ζιθ18. 598 39. ἀνα- 
χλιανθέντος πάλιν᾿ χεῖται ὁ χυμός, ορρ πέπηγεν πκβτ. 980" 
18. χέεται (τὸ κόμι) ᾧὶ πέπηγεν ὅμοιον λίθοις φτβ9. 829 
418. --- χυτός. ὅσα μεταλλεύεται αὶ ἔστιν ἢ χυτὰ ἢ ἐλατα' 
μΎγθ. 818527. τὸ στέαρ ἐστὶ θραυστὸν πάντη ἢ πήγνυται 
ψυχόμενον, ἡὶ δὲ πιμελὴ χυτὸν ᾧὶ ἀπηκτον ΖΙΎ171. 520 38. 
ἐν ὑγρῷ ἢ χυτῷ οἷον βαφή τις ἢ πλύσις κἡὶ ὀσμή αιδ. 
4460 514. ἄργυρος χυτός ψα 8. 4086}19. μὸ8. 8385 5. --- 
τῶν ἰχθύων καλῆνται χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ περιεχόμενοι Ζιεϑ. 
δ48 31, οἵ Μ281. 

“ -“ “ ᾿ τ -" -“ . Ὶ ΄, " - θερίζυσι μὲν ἐν τοῖς ψυχροῖς χειμάζυσι ὁ᾽ ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς, κο χείρ τοίδτίαν ἰπέδν τὰ σύνθετα, ὅσα εἰς ἀνομοιομερὴ διαι- 
« Ν ν 
ὕὅτω ἢ τῶν ζῴων τὰ ὀυνάμενα μεταβάλλειν τὺς τόπους 
Ζιθ12. 596027, 591 4. 18. 598 328, 

χειμαίνει ὁ χειμαζόμενος ᾧ χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀλη- 
θινώτατα πο11. 1458 "81. 

,ὔ -» » ν , ἰδ. ἢ ἣΝ - 
χειμαρρῦς. (τῶν ἐν ,Αἰτνη κρατηρων) ανα τήν γὴν φερο- 55 

μένων χειμάρρα δίκην κΘ. 400 484. θ1δ4. 846 510. 
χειμασία. μετὰ τὸν ὑετὸν ᾧὶ τὰς τοιαύτας χειμασίας πίπτει 

τὰ πνεύματα πκς 8. 940 015. ᾿ 
χειμερινός. περὶ τροπὰς ὄντος τῷ ἡλίυ χειμερινάς μα 6. 848 

"6. τροπαὶ χειμεριναί μβθ. 864 08. γ5. 811 ."24. δυσμὴ 
(δύσις) χειμερινή, ἀἰδὲ ἰσημερινή, θερινή μβ 6. 868 "6. κά. 

ρεῖται Ζια 1. 486 57. Ζμβι. θ46}14. Ζγα 18. 122 318,20, 
26, 82. οἵ πλα 29. 960."29, 81, τὰ μόρια τὰ ἐξωτερικά 
Ζγεθ. 180 527. α22. 180}10. δά. 1772}17, τὰ ἀκρωτήρια 
τῷ σώματος ᾧ8. 801 59. χεὶρ μέλος ἐστίν Ζια 1. 488 311. 
διαιρετὴ ὸ πολυζχιδής, συνθετή" λεπταὶ ΡᾺ μακραί: ἀσαρ- 
κότατα ὦ νευρωθέστατα Ζμὸ 10. 681 "7, 8. Φ8. 801 "9. 
ποθ. 886512. χεὶρ ᾧ πὲς διαφορὰν ἔχει πρὸς τὰ δεξιὰ ὴ 
ἀριστερά" ἑκατέρα ἡ χείρ πλα 29. 960.229. Ζιγ 2. 512 38. 

1. πιδῆι8 ἄθβογ. βραχίονος χείρ, χεὶρ ὦ ὅλος ὁ βραχίων" 
τῶν τεττάρων τὰ δύο σημεῖα τοῖς μὲν πτέρυγες τοῖς δὲ 
χεῖρες ᾧ βραχίονές εἰσιν Ζμβ1. 646}14. Ζια 15. 4938 "27. 



848 χείρ 

1.486.511. Ζπ5. 106 529. ἄρθρα χειρὸς καὶ βραχίονος καρ- 
πός, τὸ ἄκρον τῆς χειρός Ζιαι5. 494 52. Ζπβ8. 1028. θέ- 
ναρ ΥὮ ν. δάκτυλοι Ρ 165 36, 20. ἡ ἄλλη (ὅλην } Οαζα 
Ο ΡΙ) χεὶρ ὰ ϑάκτυλοι Ζιγῶ. 512 38. ὄνυχες ἐπὶ τῶν 
χειρῶν, διὰ τίν᾽ αἰτίαν Ζαδιο. 690}9 οὗ ὄνυξ Ρ᾿ 5114. 
οἱ ἐπὶ τῶν χειρῶν ὄνυχες Βϑιη ΡΓΟΣΙ ἱποὰ 1 ξέ. βίθπ ΠῚ 
284. τῆς χειρὸς τὸ εἴσω ἀναρθρότατον, 87 τὸ καμπτόμενον 

μέρος πι49. 890 }8. λὸ]0. 964 588. Ζμὸιο. 69051. τὸ 
ἐξω τῆς χειρὸς νευρῶδες καὶ Χ, ἀνωνυμον Ζιαιδ. 494 42. οἵ ὑπο- 

θέναρ, χειρὸς στῆθος ἀδ]6ῃ ΧΙΝ 704. φλέβες Ζιγ3. 512", 
9. 83.514814, πλεῖστα νεῦρα περὶ τὰς χεῖρας, ὀστᾶ Ζιγϑ. 

515}21.7. 516 588. ἣ ἐν τῷ ἀγκῶνι κερκὶς ἕνεκα τῆς 
στροφὴς τῷ ἀγκῶνος ὼ τῆς χειρός πνΊ. 484 029, οῇ 86. 

2. Ἰαδίογθ αυοάδπι ιἰϑὲ1 χείρ ἰάθη ἔἴδγθ ηυοὰ τὸ πρόσθιον 
κῶλον δἰ βαϊβεαὶ, οἵ θὰ1 51. δὲν ὦ ἴδιον ὄνομα τοιῦτον ἔχο- 15 
μεν ἄκρας χειρός, ὁποῖον πες ἐστι χωρὶς τὸ σκέλους" χεῖρα 
ἐκέτι ἁπλῶς ὠνόμασεν Ἱπποκράτης ἀλλ᾽ ἄκραν προσεθηκε 
αα]θα ΧΥΠΙῚ Β 481. οἐ] 84 αἱ καλύμεναι χεῖρες. ἰδαθ 
χεῖρες ὉΡΡ σκέλη" ἰχθύες ὅτε σκέλη ὅτε χεῖρας ὅτε πτέ- 

- 0 

ρυγας ἔχυσι 8. 8019. Ζμὸ 18. 690 "8. οὐ ΡΙαῦ Τίσι 45 Α. 30." 
τὰ παιδία ἃ τὰς χεῖρας παρατεταμένας (ἔχει) παρὰ τὰς 
πλευράς Ζη10. 581 426 (ἰ χεῖρας Β 1 Ὀγδοομῖα 6886 πη0- 

πυϊῦ Βολ!ρ᾽ 51 552). Βγη ἡ χεὶρ ὅλη Θαίβῃ 11. χεῖρες 

ἐκ τὸ στήθυς ἤρτηνται πκζ 6. 948 889 (εἴ ἀπὸ τῶν ὥμὼν 

αἱ χεῖρες ἔρχονται παρηρτημέναι ἑκατέρα τὴ καθ᾽ αὐτὴν 825 
πλευρᾷ δ]οη ΧΙΥ͂ 104) οὐ βδθρίιβ. 

8. ἤδγθ ϑλάθπι νἱ χείρ ἀϑατραῦαν 46 Ρϑάϊθιιβ Δηἰπι δ] ἴαπι, 

Ζμδιι. 69114, 18 ((τοὶ ἢἴ.88). ἡ ὕαινα ἐν τὴ ἀριστερᾷ 

χειρὶ ἔχει δύναμιν ὑπνοποιόν 880. 1538 11, οἵ 15. --- 5ῖ- 

πα ταπα ΠΊΒΏ.8. ἔχυσι χεῖρας ὸ ϑακτύλως ἢὶ ὄνυχας ὁμοίυς 80 
ἀνθρώπῳ πλὴν πάντα ταῦτα ἐπὶ τὸ θηριωδέστερον Ζιβ8. 
503 "8, ἄθβον ὑγ, 11. οἵ ἀδ]θη Η δ84. μονγοβ 821. 

4. χειρὸς ἔργα ἢ πράξεις. ὁ ἄνθρωπος ἀντὶ σκε)ιῶν ἢ 

ποδῶν τῶν προσθίων βραχίονας. δὴ τὰς καλυμένας σὶ 18) 

χεῖρας ἔχει" συμμεμηχάνηται δὴ τὸ εἶδος τὴ φύτσει τὴς χει- 86 

ρὸς Ζμδθδθ 527, οΓ 687 ΔΉ Ῥρ, τὰ μέρη διώρισται τῷ δύ- 
νασθαί τι ποιεῖν, οἷον γλῶττα ὼ χείρ Ζγα 18. 122 582, 

Αμδχαρ: διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζῴων 
ἄνθρωπον Ζμδτο. 687 58 (οὔ Οαῖοι ΠῚ 168, ΖΕΙΙον 1 696. 

Π2, 486), ἂν ϑθηΐθηῦ 411, 22. αἱ χεῖρες ὄργανόν εἰσιν" ἢ 40 

“χεὶρ ἔοικεν εἶναι ὅχ ἕν ὄργανον ἀλλὰ πολλά’ ἔστιν ὡσπερεὶ 
ὄργανον πρὸ ὀργάνων Ζμὸ10. 687.5"10, 20, "2. (ὀχρ]ὶς Θ6α- 

168 ΠΙ 8. Κ᾿ νεῖν ΠΠ| 294. Ῥταϊορ 526). ἡ χεὶρ ὄργανόν 

ἐστιν ὀργάνων ΨΎ 8. 482 “1. ὅπως  ἀμφισέξιοι γίνωνται, ὡς 

δέον μὴ τὴν μὲν χρήσιμον εἶναι τοῖν χεροῖν τὴν δὲ ἄχρηστον 4 
Πβι12. 12τά δ. οἱ μόναρχοι ὀφθαλ μὲς πολλὺς ποιῶσιν 
αὑτῶν ἢ χεῖρας ὸ, πόδας Πγ16. 1287 ν80, 28. δὲ ἡ ἥ χεὶρ 
ἀδ᾽ ἄλλο τῶν μορίων ὀδὲν ἄνευ ψυχὴς ἢ ἢ ἄλ). ης, τινὸς δυ- 
νάμεως ἐστι χεὶρ δὲ μόριον θέν, ἀλλὰ μόνον ὁμώνυμον" 

ἀδύνατον εἶναι χεῖρα ὁπωσῆν διακειμένην, οἷον χαλκῆν ἢ ἡ ξυ- 60 

λίνην, πλὴν ὁμωνύμως Ζγα19.126}22. β1.184080. Ζμα!. 
640 585, οὗ 641 46. Μζιι. 1086 υδ1. (χεὶρ ζῳν νευρο- 
σπάστα κθ. 398 Ὁ18.) ἡ ψυχὴ κινεῖ τὰς χεῖρας" ἀδύνατον 

πρύσωπον ἢ χεῖρα ἣ σάρκα εἶναι ἡ ἀλλο τι μόριον μὴ ἐνύ- 
σης αἰσθητικῆς ψυχῆς" αἱ χεῖρες κινθσι τὰ ὄργανα" ἡ ἀρχὴ κὲ 
ἡ κινῶσα Ζγα 22. 780 "16, 18. βὅ. 741 Ρ10. Ζκ8. Το 

488."11. ΦΕῚΙ. 324. 488. τῶν (ϑακτύλων τῶν χειρῶν) τὸ 

λαμβάνειν ἔργον Ἂ πιέζειν, ὥστε δεῖ μακρὲς ἔχειν" εἰ μὴ 
ἦν χεὶρ ὅλως, ἐκ ἂν ἣν λῆψις" ἑτέρα πρὸς τὸ πιέσαι τῇ 

χειρὶ χρήσιμος δύναμις ἣ πρὸς τὸ λαβεῖν Ζμὸδιο. 690 48), 60 
887512, β1. 646}24. πώς ὅμοια τὰς χεῖρας τὰ ἔκγονα 

χειροποίητος. σ 

χειροτονεῖν 

γίνεται, πῶς γίνεται τέρατα Ζγα19. 7126 18. 18. 723 826. 
δ4. 112017. --- ταῦροι χεῖρας ὑκ ἔχυσι ύ Αἰσώπυ Μώ- 
μος διαμέμφεται) Ζμγ 2. 608 "8. --- χειρὸς κινήσεις. χρὴ- 
σθαι χερσι, προσαΐγειν πρὸς τὸ στόμα τὰς εἴρας Ζιββ8. 502 

δ11, 10. Ἴ10. 681 528. ἡ χεὶρ περιλαμβάνει Ζμὴ 10. 690 
1, παρασείειν τὰς χεῖρας, κινεῖν τὴν βακτηρίαν ἐν τὴ χειρί 
Ζπ8. 108 418. Ζκ8. 702 "834. ἀνατείνειν τὰς χεῖρας. εἰς 

τὸν πρανῆν κθ. 400 16. τρέμυσι τὰς χεῖρας, ναρκᾶν χεῖρας 

πκζ 6. 948 386. 8389. οὗ 948 "7, 9. “6. 886 410. γίνεταί τις 

ἀπέρεισις ἐν τὴ διατάσει πρὸς τὰς χεῖρας αὶ τὸς καρπύς 
Ζπ8. Τ0ὅ 319. αἱ φοραὶ τῶν χειρῶν Φ8. 808 514. -- ἀ- 
οομᾶϊ ἔογπιαϊαθ οἱ ζῶντες ἀπὸ τῶν χειρῶν οἱ χερνῆτες 
Πγ4. 1217 81. οἱ μὲν τῶν γραφικῶν (λόγοι) ἐν τοῖς ἀγῶτι 
στενοὶ φαίνονται, οἱ δὲ τῶν ῥητόρων εὖ λεχθέντες ἰδιωτικοὶ 
ἐν ταῖς χερσίν ( ὃ ἀναγιγνωσκόμενοι) Ργ12. 141816. ὁ 
δὸς ὥσπερ εἰς τὴν χεῖρα. τὴν οὐ πράγματος. τῷ μυθυ) 
ἀρχήν ΡγΊ4. 1415 "14. εἴ τις οἴοιτο τὸ ὕδωρ ὸ τὴν χϑνα 

ἢ τὴν χάλαζαν ἐνυπάρχοντα πρότερον ἐκκρίνεσθαι ὦ μὴ 
γίνεσθαι, οἷον ὑπὸ χεῖρα ποιώσης ἀεὶ τῆς συγκρίτεως ἕκαστον 
αὐτῶν μβ 9. 309}88. ἡ πάμπαν ἀγοραία (φιλία) ἐκ χει- 
ρὸς εἰς χεῖρα Η915. 1162 526. ἡεη10. 1242 "21. διὰ χειρὸς 
ἔχασι μάλλον τὴν πολιτείαν Πε8. 1808 527. ἄρχειν χειρῶν 

ἀδίκων Ρβ24. 1402.52. ρ87. 144418. κτεῖναι ἐν χειρὸς 

νόμῳ ΠγΎ14. 1285 210. 
δ. νἱῦλα ὈΓΘνΒ θ᾽ π8 ΡΙαγθθ ἴῃ τϑπι ᾿ποίϑυγϑθ Π6 6 Ρετ- 

ΡΘίμϑ6: Θοπύγα ἰοπβαθ νἱίδο ἵπ πιϑπα ἀπε [ω ἄυδε ἴη- 
οἰϑασδο ἰοπβαθ 261. 1520.18, 30. τοῖς μὲν μακροβίοις 

(τὸ τὴς χειρὸς θέναρ διήρηται) ἑνὶ ἢ δυσὶ δι᾿ ὅλυ, τος ὸὲ 
βραχυβίοις δυσὶ καὶ ὁ δ’ ὅλα" ὅσοι τὴν διὰ τὴς χειρὸς το- 
μὴν ἔχυσι δι᾿ ὅλης μακροβιώτεροι Ζια 15. 498 "88. πι49. 
896 587. λδ10. 964588. 

6. τὸ ἀνάλογον τῆς χηρός. οὔ Μ 838. πρὸς τὴν ἀσφά- 
λειαν ἀντὶ βραχιόνων ὡ, χειρῶν τὲς προσθίυς πόδας ὑπεθη- 
κἂν ἡ φύσις τοῖς τετράποσι, τοῖ;: πολυὸδακτύλοις Ζμὸ10. 

086 584, οἵ 681 "81. βι1θ. 659 524. Οκίϑη ΠῚ 116. τοῖς 
μώνυξν Γ ,ἔχει τὰ πρόσθια σκέλη ἀνάλογον τοῖς ἀγκῶτ: 
ὸ ταῖς χερσί Ζμὴ 10. 688 84. Θαἴδθι ΠΙ 115. τοῖς ἐλέφασιν 
ὁ μυκτὴρ ἀντὶ χειρῶν Ζμδ12. 693 Ρ17. βιθ. 658 586, 
659 82. τηϑῆι8 οἰθρβδηίΐογαπι ῬΙΐα ΨΙΠ 29. τοῖς κροκο- 

δείλοις ἡ χρῆσις τῷ στόματος ἀνάλογον Ζμὸ11. 691 "14. 
οἱ καρκίνοι ἀντὶ χειρὸς ἔχυσι τὰς χηλάς Ζμδι1. 691 "1 Τ. 
668. 688 088. Ζια]. 486 "20. οἱ πολύποδες τὸς πόδας καὶ 
τὰς προβοσκίδας ἔχυσι πρὸς ἀλκὴν αὶ τὴν ἄλλην βοήθειαν 
ἀντὶ χειρῶν Ζμ69. 688 12. ἡ φύσις πολλοῖς τῶν ζῴων 
τὰς χειρὸς χρείας παρέξοντα τὸν τράχηλον ἀπειργάσατο 
(δἴθη 1Π 618, οὔ Ζμὸδ12. 6985 8,18. 

χειροήθεια. προσδέχεσθαι τὰς χειροηθείας φὅ. 809 433. 
χειρόκ μητος Οβ4. 287 δ16. μὸ 8. 881 380. χειρόκαητα τὰ 

φρεατιαῖα, ΒΥᾺ χειροποίητος μβι. 858 "26, 88. τὰ χειρέ- 

κμητα, 508 τὰ ποιόμενα, ΟΡΡ τὰ φύσει συνεστῦτα Φβι. 
192 580. Γ1Τ. 1411 811. ΒογηδΥΒ Π }] 166. 

στόματα χειροποίητα μα]4. 851 088. καὶ θα- 
λαττα αὶ χειροποίητος, 5γΠ χειρόκμητος μβι. 853 088, 3ὅ. 

χειροτέχναι Ἡζ 8. 1141 029. ορρ ἀρχιτέκτονες ΜΑῚ1. 981 
481 ΒΖ, 081. 

χειροτονεῖν ἅπερ ἂν αὐτοῖς δοκὴ ρ19. 1482 031. χειροτονεὶν 

τὸς στρατηγὸς (ἐξυτίαν ἔχυσιν οἱ θεσμοθέται) ἢ 814. 1540 
7. μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν ὃς ὁ δῆμος ἐχειροτόνητεν Γ 888. 
1542580. χειροτονεῖν προθύμως τινὰ στρατηγέν Πεῖ. 1801 
512. στρατηγὸν χειροτονητέον τὸν πολεμικόν Ηι2. 1164 "34. 
-- χειροτονηταὶ ἀρχαί, ὉΡΡ κληρωταί ρ8.1424514. 



χειροτονία 

χειροτονίας ἐστερῆσθαι ρ89. 1446 "22. οἷ θεσμοθέται τὰς 
εἰσαγγελίας εἰταγγέλλυσιν εἰς τὸν δῆμον ἡ ταὶς χειροτονίας 
818. 1640 "44. 

χειρυργεῖν. πότερον δεῖ μανθάνειν αὐτὸς ἄδοντας τε ἢ χει- 
ρϑργῆντας ἢ μή Πθ6. 1840 λ30. 1. 1842 58. δ 

χειρυργικός. ὄργανα μυσικα,, τὰ δεόμενα χειρυργικὴς ἐπι- 
στήμης Πθ6. 18411. 

χειρᾶσθαι. χειρώσασθαι τὰς νήσυς, Αἴγωπτον Πβ10. 1271 
588. Ρβ20. 1898 432. φρονίμως δοκεῖ ἡ γαλὴ χειρᾶῶσθαι 
τὸς ὄρνιθας Ζιιθ6. 6121. 

χείρων, χείριστος. οἴ κακός Ῥ859511. χείρων, ὉΡΡ βελτίων 
ΠΎ11. 1282 216. τὸ χεῖρον τῷ βελτίονος ἕνεκέν ἐ ἐστιν Πη14. 
1888 52. Ἴμβ10. 1208 518, 17. μεταλαμβάνειν ὼ τῷ χεί- 
βονος ἢ τῷ βελτίονος Ζγβι. 13128. πρὸς. τὸ βέλτιον ἢ ἢ 
χεῖρον Ζμβ 2. 648516. βέλτιον κεχωρίσθαι τὸ κρεῖττον τῷ 15 
χείρονος Ζγβ1. 182 35. τὰ χείρονα (τῶν ζῴων), ορρ ταὶ 
φρονιμώτερα ΖΎΎ 3. 188.59,10. χεῖρον, 578 βλαβερόν Ραϑ. 
1858}24, 22. --- ὁ χεῖρον, πιρίαβ, Π11. 1272 586. Π 
χεῖρον ἐπελθεῖν, ἐπισκέψασθαι Ηδ18.1 121.514. Πζι. 1816 
Β28. -- χείριστος. ὅταν τέκη" διὸ χείριστοι; (οι δὰ 30 
οοπιθἀεπάπι) γίνονται, ὁ γὰρ νέμονται κατὰ τῶτον τὸν 
χρόνον Ζιε12. 844 814, οὗἩ 183. 54411. 14. 546 838. τότε 

χείριστον ἔχυσι τὸ ἄνθος Ζιε 15. 847 821. συνέστηκεν ὁ ἀν- 

θρωπος καὶ καλῶς ἀλλὰ χείριστα Ζμδτο. 687.5"24. εἰριστα 
λέγεται, ἀνάγκη γὰρ εἰς μίαν δόξαν συμβαίνειν δύο ἀμαρ- 35 
τίας Μμϑ8. 1088 "2. 

Χείρων ἈΕΎ 1.128052. 
χειρωναάξιον οβ184654. 
χελιὸ ονια,. οἱ μελισσεῖς «ον τὰς χελιδονιὰς (εἰ Αὐδ, χελι- 

δόνας οεοδὰ ΒΚ) τος πλησίον τῶν σμηνῶν ἐξαιρᾶσι Ζιι40. 80 

626812 ( χελιδένας δδῦ ῥγὸ χελιδόνων νεοττιάς᾽ 5. 1Π 

4211). 
χελιδών. 1. ἀνὶβ. τϑίογίαν ἱπίοῦ τῶν ὀρνέων τὰ ἄγρια, τὰ 

μικρά Ζιε18. 544.526. β17. 509 38. οὗ Ζγ56. 114 ,.89, 
τὰ σαρκοφάγα Ζιζ δ. 868 "18. 868. 592 Β16, τὰ μονέ οα δὲ 
Ζιγ12. 519 36. οἵ χθ. 799}12, τὰ πολυτόκα, τὰ ὅμοια 
τῷ ἀποδι Ζγδθ. 1714 }29. Ζια!ϊ. 481 526. ι80. 618 582 ( 
ΜΠ ΘηΒοΙ, Ηοτλο8 1 254). εὔπτερον ὸ κακόπυν ἐστιν, ἡ 
κνήμη αὶ δασεῖα, χολὴ πρὸς τοῖς ἐντέροις, κοιλία μακρά 
Ζια1. 481 θ27, ι80. 618 588. βιδ. 506 ν21. 11. 609 58. “0 
-- ἀμφότερα (πια8 οὐ ἔδμιῖπα), οἱ νεοττοί, ἔτι νέοι ὄντες, 
τὰ τέκνα Ζι1. 612 528, 81, 31. βιτ1. 5085. ζ 5. 863514. 
δὶς τίκτει, τίκτυσιν ἀτελῆ ἣ τυφλά Ζιε18. 5δ44526 Αυδ. 
2γδ6. 114 29. δὶς νεοττεύει, νεοττιὸ ἐκ πηλῦ, ἡ σκηνοπη- 
γία τίς, στιβαδοποιεῖται Ζιζ 5. 568 218.. 1. 659 36. 17. 612 46 
ῬΩῚ Αὐδ, 28. ἡ χελιδὼν φύσει ποιεῖ τὴν νεοττίαν Φβε 8.199 
4286, τροφὴ τῶν τέκνων, συνήθεια. διδάσκυσιν αὐτά Ζιι1. 
612 Ὁ27, 28 Αὐν, 81. - ἀπέρχονται, ἅμα ταῖς φαάσσαις, 
ἤδη ὠμμέναι πολλαί εἰσιν ἐν ἀγγείοις ἐψιλωμέναι πάμπαν 
Ζιθιθ. 600 818 Ααῦ, 25, 16 (οὔ ΝΝίορπιαπῃ, Ασομὶν 1889, 50 
1402, Ηυπιθο]άι Απβίομῦθη Η 60). ἀδικῦσι τὰς μελίττας 
Ζιιά0. 626.38, οΥ 12 Αὐδ. ἐαν τις ἐκκεντήση τὰ ὄμματα τῶν 
νεοττῶν, φασὶ φύεσθαι πάλιν Ζιβιτ. 508 δ5, ζ 5. 668514. 
Ζγδθ. 114 081. χελιδὼν λευκή (ΑΙ Ιπο- τ οὐξ0) ΖΙΎ 12. 
519 6. χθ. 198 827. 581. 1566914, 160, 19,20 (ΟἹ ο8 

426). χελιϑὼν μία ἔαρ ϑ ποιεῖ Ηαό. 1098 818 οὔ παροιμία 

Ῥὅ10 088. χελιδόνας ἐν οἰκίᾳ μὴ δέχεσθαι (Ῥγιβαρ), τυ- 
τέστι λάλυς ἀνθρώπους ὁμωροφίως μὴ ποιεῖσθαι δ 193. 1512 

"9, τὸ ΓορΎιΗ εἰς τὴν χελιδόνα ῬΎ 8. 1406}15. (ἴγαπάο 
ῬΙΐὰ ΤΠοπ ὅαΖαθ ϑ6α]ρ. Βἰγοηά6}}6 ΟΠ 421. Ηἰγαπάο 60 
γθῖοα οἵ στυβῦσα 5... Οὐ 80. 122, 14. ΚαΖι 11, 40. Ηἰ- 

ν, 

᾽ὸ χελλών 299. 1529 17. ν 
χελών ΟΙ χελλών, χάλων, οὗ 51 288, 576). τϑίοτίαν ἱπίον 

χελώνη 849 

τυπᾶο τυϑίϊοα Ο 27. Καὶ 410. ΑΖΎ 28. ΑΖΙΤ111, 116. οἵ 
Ε ὅ4. 1.πα 1171. .) 

Ὡ. ρἰδβεῖ8. αἱ χελιδόνες αἱ θαλάττιαι ῥοίζυσι, πέτονται ᾿ 
μετέωροι Ζιδ 9. 685 27. οὔ Υἱ βΙ1ὅ. 506}10. (ὑτυπάο 
ὙΒοτῖαθ, δίταπάο ὅαζϑθ βοδ]ρ. δἰγοῦ 6116 ἀθ τὸν Ο Π 
427. οἴ Ἐ. Χ 1. Ορϑβηθῦ ἀ6 δηυδὺ ἱπ ἢ ν. ΑΥἿ 5ύπ ρΐβο 78. 
Ἐχοοοθύίυβ νοὶ δπΒ Καὶ 484, 80. ΟΥ. Ι)δοιγἱορίθγαβ. νοὶ  ϑηβ 
ὗμυ σαν ΙΥ͂ 118,11. ΜΏμον, Αγομὶν 1857. 258, 278. 
ΑΖΙ1148, 79. Βοάϊα χελιδονάψαρον Ε 88, 28.) 

ν χελων. 

τὸς κεστρεῖς, πότε ἄρχεται κύειν, πρὸς τῇ ἢ νέμεται, 
τροφὴ χρῆται ἄμμῳ ὰ ἰλυι Ζιε11. 54315. ΚΙ11, 5702, 
299. 1529 δ17, 19. ὁ κέφαλος. ὃν καλῶσι τινες χελώνα" 

τῶν κεστρέων ὁ μέν τις κέφαλος, ὁ δὲ χελλωών Ζιθῶ. 591 
428. οὐ ζ17. ὅ10 2, 299. 1529 017. (ΚΒ6Ιο ὙΒοιηδθ, 
Ἰαῦθο ὕαζαθ ϑ.8])1ρ. ϑγοββθβείοντοθ ΟἹ] 8398. ἀδθῇ ποῦ ρο- 
τοϑὲ Καὶ 648, 1. 8ι. τ. ΑΖΙῚ 180, 81.) 

χελώνη. τοίοσίαν δὰ τὸ γένος τῶν ῳοτόκων ὺ πεζῶν Ζμββ. 
θ64.9. γῦ. 609 .529, τὰ τρωγλοδυτικὰ τῶν τετραπόδων 
ιὠοτόκων Ζπ15. 118 .3160, Ζιβ1δ. 506 .519. 16. 5060}27. 17. 

508 54. Ὑ1. 5809 Ρ8, 510 "85. 15. 519 Ὀ15. 69. 880 88. ε8. 
840 429. δ. 641 811, το φολιδωτά αν10. 4718 "28. Ζγαϑ. 
Τι6 δ. Ζμγϑ. 611516,21. δ11. 691517. ΖΙθ17. 600 
Ὁ21. - τὰ σώματα φαύλης κράσεως Ζμγ 12. 618 081. 
τὸ δέρμα ὀστρακῶϑες, ΒΥ ὀστρακῶϑθες ἢ πυκνὸν τὸ περι- 
ἔχον (16 τὸ χελώνιον) Ζιθι 1. 600021. Ζμγβ. 6711 19. οἵ 
β8. 664 88. μαναὶ αἱ σάρκες Ζωγ8. 6711 520. τὰ “σκέλη 
πῶς προσπεφυκότα Ζπ15. 118 518. κοιλία. ἁπλὴ ἃ μία 
Ζιβι1. 508 41. τῆς καρδίας ἀφηρημένη: ποιεῖται κίνησιν ζῶ. 

468 }15. οἵ αν17. 419 8ὅ. μδαβκ ϑ68ο] Ζμ. Ρ19, 6. [μ6- 
"68.114. πλεύμων ξυηρὸς ὼ μικρός, μείζων ἢ κατὰ λόγον, 
ὀλίγαιμος, ἔχων ὀλίγην θερμότητα Ζμγθ. 609 .529. 8. 671 
418. αν]. 4710}20. οὔ 10. 4715 28. ἧπαρ φαῦλον παντελῶς 
Ζμγι3. 618 581. σπλὴν μικρὸς πάμπαν Ζιβ1δ. 500 519. 
κύστις Ζιγ15. 61915 ΑὐὉ. ε5. 541 39. Ζμγϑ. 671 515, 
24 (Ε 296, 88). δι. 676 529 (δηρκ 5680] Ζμ 82). Ζγα18. 
720 86. εοἷυβ ὑπόστασις Ζμγϑ8. 671 822. ὄρχεις ἐντὸς Ζιγι. 

509 08, Ζγαϑ. 1716 26. ὑστέρα. ἄθδοῦ Ζιγ1. 510 υ8ὅ. 
πόροι Ζγαι8. 72086, ν ᾿πΐγα 1561. μέλανα καὶ Ἂ τραχέα ἀ ἀπὸ 
τὸ ἐντέραυ Ζιδά. 529 828. οἵ δ. 580 "84. --- ἡ θήλεια Ζιε5. 
ὅ41 510. ν 1}61. οοἰΐα8 Ζιεϑ. 540 480 Αυδ. τίκτει ἐν τῷ 
ξηρῷ, ῳὸν τέλειον, κατορύττει. τὰ Γ σκληρόδερμα καὶ μὴ δίχροα, 
πῶς ἐπῳάζει, ἐκλέπεται τὰ ὠὰ τῷ ὑστέρῳ ἔτει αν10.475 
"80. Ζγβι. 182 904, Ζιε88. δ58 4 Αυδ, 1. --- ἡ κίνησις 
νωθὴς ἰ ἰσχυρῶς, ἀφίησι σιγμὸν μικρὸν Ζιβιι. 808 59. ὃ9. 
686 .38. πολὺν χρόνον μένυσιν ἐν τοῖς ὑγροῖς, πὸ καθεύδει 

αν]. 410 518, 6610. 475 "28, 80. ὅταν ἔχεως φαγη ἐπε- 
σθίει τὴν ὀρίγανον Ζιι6. 612 524, 28 Αὐὐ. 8611. 881 227. 
Βϑοκπηι. οἵ ΜΕ] ΘηΒοΗ͂, Ηθγπμοβ ΠῚ 251. (ἰογίαοα ΤΒοπιδο, 
ἰοβίαἀο ἀδ8Ζβθ ϑ0δὶ)ῖρ. ἰογίαθ Ο11 811. 5 Ναθαγροβοῦ ἀδν 
ΘΟ Κγοΐθα ἡ 72, 118, 128, 161, 166, 226. Πυμηόγ! οἱ 
Βιδγου Εγρόϊοϊορ!ο ΠῚ 42, 56. Μ 811. ΚαΖι 82, 8. ΚαΖμ 
48, 5. Ε 296, 58. δὰ 114,1. μοάϊε ἀχελῶνα Ε 12.) -- 

ἀἰβὺ ἡ χελώνη ἡ θαλαττία ὼ ἡ χερταία Ζιε8. 840 529. 
βι1. 508 5ὅ. 10. ὅ060 ν27. αν10. 475 "28. α. ἡ θαλαττία. 
τὸ στόωχ ἰσχυρότερον πάντων" οἱ νεφροὶ ὅμοιοι Τοῖς βοείοις 
Ζιθ2. 590 ΩΣ (Δαν. 810. 806"29. σαρκώδης ἢ ἕναιμος ὃ 
πλεύμων ὼ ὅμοιος τῷ βοείῳ Ζμγϑ8. 6711 517. κύστις με- 
γαλη Ζμγ8. 611 824 (ἔ 8οδοὶ ρ 80). Ζιβι6. 506 ΒΩ27 Αυδ. 
ἡ θαλαττία (οἱ 5. ΡΙκ, θήλεια ΒΚ) ἕνα πόρον ἔχει, καίτοι 

Ῥρρρῃ 



860 χελώνιον 

κυστίν ἔχυτα" τίκτασιν ἐν τὴ γὴ ὅμοια τοῖς ὄρνισι τοῖς 
ἡμέροις Ε" κατορύξασαι ἐπῳαζύτι τὰς νύκτας" πολὺ πλῆθος 
ψῶν, εἰς ἑκατόν Ζιεδ. 541510 ΑὐὉ. 838. 658 811, 18. ζῆν 
εἰ δινανται χωριζόμεναι τὴς τῷ ὕδατος φύσεως" πότε πονῶσι 
ὦ ἀπόλλυνται" τὰ κογχύλια νέμονται" ἢ πόαν νέμεται 
Ζιθ2. 589 326, 5904, 17 Αυν. (ΟΒοϊοπία σϑρβαὶο Β {Π| 61, 
180 ΥΙΙ οὐ ΨΠΠ. δι. συ. ΑΖι 1120, 17. οὗ Ε' 11. 5. 1014 
122, 220, 226. Ε 296, δ4. ΟΒοϊοπία οατοιία 88. 174,2.) 
-- ὃ. αἱ χερσαῖαι ἔχυσι κύστιν μικρὰν πάμπαν Ζμγ8. 611 
425. Υ ὅ680] Ρ 80. (Τϑοῦυάο δτάθοδ οὖ τοϑγρὶπαῦδ.) 

χελώ νιον. ἐπόντων τῶν χελωνίων (ΥἹ χελωνιδίων) αν11. 419 
46, ἡ μαλακότης τῶ χελωνία, Ζμγϑ. 671 "82 (χελώνειον 
5680] δὰ Ζμ ρ 81, 2). γὼ τὸ ὀέρμα ὑλνάκώνει τὸ πε- 
βριέχον ν χελωνη Ρ84927. 

χερνής. χεῤνῆτες Πγ4. 1271 488. 

χερνητικός. τὸ χερνητικόν (πλήθυς εἶδος) Πὸ 4. 1291 "25. 
χερσαῖος (Δ 140). ορΡ ἔνυδρος Ζια 1. 481 516. 48. 681 

422. τζο. 144 527. ὁ πέρδιξ χερσαῖος Γ210. 1526 "46, 
(τρόπον τινὰ ἅμα «χερσαῖος δὴ ἐνυὸρος Ζμδλι. 690 Ρ22.) 
τὰ φυτὰ ὡσπερανεὶ ὄστρεα χερσαῖα, τὰ δ᾽ ὄστρεα σπερ- 590 
ανεὶ φυτὰ ἔνυόρα ΦΥγ1. 161."81, ορρ θαλάττιος. ἐχῖνοι, 
κοχλίαι χερσαῖοι, Ζγεϑ. 181 085. Ζι 4. 528 88, χελυΐνη χερ- 
σαία, στρομβώδη χερσαῖα Ζμγ8. 611518. 9.071 528. 
Ζιβι1. 8085. ὃδ4. 829"16 Δ]. ορρ ἔνυδροι. θαλάττιοι, 

Χίος 

τροφήν Ζιθ2. 590 "25. ἀθηῦεβ ἴῃ Ἄομοὶθ τ ὀδύς Ρ 4984. 
χήμη (μοῦ ῬΆυγα 8387). αἱ χῆἣμαι ἐν τοῖς ἀμμυόεσι λαμ- 

βαάνυσι τὴν σύστασιν Ζιε15. 841 18. (ομαδιηδα ὙΒοπιδα, 
ομδίῦδθ ὅδζαο ϑοδὶὶρ. ομδπιθθ ΟἿ] 190. οΥ 5.11 8369, 815, 
8711. Ομδπιὰ ὅι. Καὶ 668, 9. ογῖ Ποηδχ δίν 245. ἴῃ ἱποοὶ 
τοὶ ΑΖΙ1 184, 28.) 

χήν, τοίογίαν ἰηΐον τὰ μεγαλα, μείζω, βαρύτερα τῶν στε- 

γανοπόδων Ζιζθ. 5068 .8429. ὙἹἱ. 5809 580. θ8. 598 022, τὰ 
αἰσχυντηλὰ ὼ φυλακτικά Ζιαϊ. 488 "28. πάντα τὰ τὸς 
τραχήλυς ἔχοντα μικρὸς φθέγγονται βιαίως, οἷόν οἱ χῆνες 
ακϑ800 "28. ἔστι τι ὀιὰ μέσα τῶν σ' ισμαάτων (ποδὸς) τοῖς 
χητίν, στόμαχος εὐρὺς ὼ πλατύς, ἀποφναδες ὀλίγαι κα- 

τωθεν κατὰ τὴν τῷ ἐντέρυ τελευτήν, αἰδοῖον φανερυίτερον 
ὅταν κα ὀχεία πρόσφατος ῃ Ζιβι. 499.528. 17. 509 38.931, 
"80. ὀχευθεῖσαι κατακολυμβῶσιν, αἱ θήλειαι ἐπωξζυτι 
μόναι. λ' ἡμέρας Ζιζ 23. 5860 δ10. 8. 5604 810. 6. 568 329. 

ἀνόχευτοι νεοττίὸδες τίκτυσαι ὑπηνέμιχ Ζιζ. 589 528, 29. 

οἵ ΖγΥἹ. 1751 812. (ϑηβοῦ Πμοπὶ β΄ δ ρ. ΔΏΒΟΙ Υ6] ϑΏ86γ 
πηδῖοῦ ὐδζβο. οἷο Ο 11 602. ΑἼΒ6Γ αοἰπϑγϑυβ νδὺ ἀοπιχδβίοιβ 
Κ 414. δι. ον. ΚαΖζι 18, 174. ΑΖΙΙ 111, 117. 58ὰ 158,137.) 
-- αἴθε ὁ μικρὸς χὴν ὁ ἀγελαῖος Ζιθ8. 598 Ρ22. 12. 597 
ν80. (ογῦ Αμβοῦ ἔδγι9 νοὶ οἴπϑγοὺβ ΑΖι 1014. Α δ δ  ἔγουϑ 
ν6] βοβροίατι 8. 158, 188. οὗ δ᾽ 1600. μοάϊα ἀὠγριέχηνα 
Ε 52, 51 εἴ 58. [,ηἀ 157.) 

ὄφεις χερσαῖοι Ζιβ14. δοό 06, 9,14, 11. μύες χερσαῖοι 36 χηναλω πηξ τϑίδγίιγ ἰηΐοσ ταὶ βαρύτερα τῶν στεγανοποδων' 
θι125. 842 Β7. ὁρΡ ποτάμιοι. ἀρολόῤει οί οἱ χερσαῖοι Ζιε88. 

558 818. οἵ Ζμτ11. 690 "52 αἱ. -- τὰ χέρσαια. Ἰ,δυά- 

τιΐοτο. τῶν ἐρταίων δὲν μόνιμον Ζιαϊ. 481}71, οὗ μϑντο8 
211. ἀϊδὺ τὰ μὲν πτηνὰ τὰ ὁὲ πεζά Ζια!. 481 "18. ,τὰ 
μὲν ,δέχεται τὸν ἀέρα ὼ ἀφίησιν, ἕω τῶν χερσαίων ὅσα 30 
πνεύμονα. ἔχει" τὰ ἔντομα" πολλὰ ἐκ τῷ ὑγρὰ τὴν τροφὴν 
πορίζεται Ζιαι. 481528, 80, 83, 84. 

χερσενειν. πλείως εἰσὶν οἱ πρότερον ἕνυδροι (τόποι) νῦν δὲ 

ψὰ ὑπηνέμια Ζιθ8. 6598 "22. ζ2. 559 Ρ29. (οἰπαίοροχ ΤΒο- 
πιϑθ. να ρδηβοῦ ἀὐζαθ ϑοαΐς. οἱα-σθαγὰ ΟἽ 11 008. Απδα 
Ἰλάογπα 1... ἴὍβηογ 5 ἃ ν. 5.100]. Καὶ 719, ). 851:. (τ. ἔοσε 

ΟΒθμδίοροχ δερυρίίϊδοι ὅὰν σορη δη. ΑΖι 1112, 118. ἴῃ 
λιοθνῦ τοὶ 8. 158, 140.) 

χήνειος. χήνειον υἱόν Ζιε88. ὅ58 5322. 

χὴ ρημός. τὰς οἰκήσεις τῶν ὀρνίθων τινὲς περὶ τὰς χαρχόρας 
ὼ χηραμὺς ποιῶνται Ζιι11. 614 ν88. 

χερσεύοντες μα 14. 852 8428. --- ῥΡ488., ἐκ ἀεὶ ταὐτὰ ὅτε χηρενειν. τελευτήσαντος χλρεύει ὁ ὑπολειπόμενος ὅ' ὄρνις 211. 

χερσεύεται τῆς γῆς ὅτε πλωτά ἐ ἐστιν μα] 4. 858 "25. δ) 1527 "26. 
χέρσος. ὑκ ἀεὶ τὰ μὲν γἢ τὰ δὲ θάλαττα διατελεῖ. ἀλλὰ χὴ ρος. χήρα. Π προαπολείπυσι περιστεραὶ τὴν κοινωνίαν, πλὴν 

γίγνεται θάλαττα μὶν ὅπυ χέρσος, ἔνθα δὲ νῦν θάλαττα. ἐὰν χῆρος ἢ χήρα γένηται Ζιιτ. 613 084. 
πάλιν ἐνταῦθα γὴ μαὶ4. 881 ."24. ἐγχώσεως γενομένης χηρῶν. ᾿Αταρνέος ἔντροφος ἀελίν χήρωσεν αὐγάς [ 625. 1588 
ἐγένοντο λίμναι αὶ χέρσος, χρόνω ὁὲ γενοιιένυ τὸ ἐναπολει- "21. 

φθὲν ᾧ λιμνάσαν ὕδωρ ξηρανθέν ἐστιν ἤδη φρθδον μαιά. ο χθαμαλοπτῆται͵ φρυνολόγοι Ζιιϑ6. 620 321. 
852 084. 

χηλή. ν ὁπλή. ὅπλον καὶ ἡ ὄργανον Ζμδιο0. 6818. --- 1, τὰ δὶ- 
σχιδὴ ἀντὶ τῶν ὀνύχων χηλὰς ἔχει Ζιβι. 499 "9, σύνεγγυς 
κατὰ τὴν ἀφὴν τοῖς ὀστοῖς, τήν αὐτὴν ἔχει κέρατι φύσιν 

χθαμαλός. φυτά τινα ἐν χθαμαλοῖς τόποις ζῶσιν φτα4. 
820 86. 

χθόνιος ᾧ ὑράνιος Ζεύς κΊ. 401 525. χθόνιος πρηστὴρ τί ἐστιν 
κα. 395 810. 

Ζμβϑ9. ὁ58 4, γ2. 608 329. οἵ Ζιγϑ9. δ17 58. τὰ χρώματα «αὶ χθυὴν ἐπίηρος (ἔαρ 211) ψαδ. 410 44. 
τῆς χηλὴς Ζιγϑ. δ11512, 1ὅ. χθ. 197}19. γίνονται γὴρα- 
σκόντων μείζυς Ζιγιϊ. δ18 0838, οΓ 85. βΒίγαιἰ οσδ 6] 8. εἰ 

δακτύλυς ἔχει ἀλλὰ χηλάς Ζμδι4. 697 Βὼ2, -- 2. 8666- 
τϑηξι88, πρὸς τὸ λαβεῖν χρήσιμον δεῖ εἶναι τὴν χηλήν" χὲ 
πρὸς χηλὴν ἔχει κατ᾽ :ἀναλογίαν' καμπτονται εἰς τὸ ἐντός 
Ζμό11. 691}19. οὔ 8. 688 "88. Ζια]. 480 "20. δ 2. ὅ25 
020. --- οἱ καραβοι ἢ οἱ καρκίνοι τὴν δεξιὰν ἔχυσι χηλὴν 
μείζω ὼ ἰσχυροτέραν" οἱ καρκίνοι τὸ ἄνωθεν τῆς χηλῆς 
κινῆσι μόριον ἀλλ᾽ ὁ τὸ κατωθεν" ἀντὶ χειρὸς ἔχυσι τὰς 

δυ 

χιλιετὴς βίος ἥ μυριετής Ζγβθ. 145 584. 
χίλιοι Πβ3. 12061}88. 9. 1270.481. δά. 1290 884 ΑἹ. 

Χίλων Ρβ23. 1389 "8 (μηδὲν ἄγαν). Χίλωνος τὸ ἐγγυα 
παρα ὸ᾽ τα νομίζυσι, ἢ 6. 1415 421. --- Χιλών εἰος. 
ἅπαντα ἐπὶ τὸ μάλλον ἡ σφοὸρότερον ἁμαρτάνυτι (οἱ νέοι) 
παρὰ τὸ Χιλώνειον ΡβΙ12. 1889 "8. 

χίμαιρα. τίνα ποιεῖ γάλα τὴ χιμαίρᾳ Ζιγ21. 828 41. ἴῃ ἰπ- 
σογῦ σαὶ οπμῃ68. οἵ ΝΌΟΝ Καδη Ζεοιίδοιν ΧΙΧ 48. 

χίμεθλον. ἔχων ὑπὸ ποσσὶ χιμεθλα ῬΎΙ1. 1412381. εῇ 
χηλάς Ζμὸβ. 684 "21, 688 581. 11. 691δ18. οἵ Ζπ.19.8588 Ῥοοΐα ἱποογίῃβ Ρ 001}ά. 
114 δ17. Ζιὸ. 835 017. 8. 621 95, 7. οἱ ἀστακοὶ ὁποτέραν 
ἂν τύχωτιν ἔχυσι μείζω τῶν χηλῶν Ζμὸ 8. 684 833, 84. 
Ζιὸ). 525 8), 526 "16. αἱ καρίϑες ἐκ ἔχυσι χηλάς Ζαὸ 8. 
θ84416. -- χηλὰς ἔχει τὸ ἐν τοῖς βιβλίοις γινόμενον σκορ- 
πιῶδες Ζι5 1. 5832518. --- 8. τοϑη08 ΟἈ ΘΙ Πξογπιίβ. (καρκίνοι, 60 
καρα 39.) τὴ δικρόᾳ χηλῇ προταγητι πρὸς τὸ στόμα τὴν 

χίμετλον, τοῖς χιμέτλοις ὼ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ συμφέρει χὰ 

τὸ θερμόν πα58. 805 588. δ4. 866 45. 
Χίος Πα1!. 1259.518. δ4. 1291 "24. εθ. 1800 "5. --- χῖος 

ΠγΎ18. 1284.540. ε18. 1808 584. Χῖοι τίνες Ζγγιιῖ. 168 
.ῃ θογαπι ἰμναπίαμ οΘοομοπιΐοιαπι ο31841 085, Χῖοι Ὅμη- 

ρὸν ἐκ ὄντα πολίτην τετιμήκατι Ρ28.1839811. Δηκῖ- 



χιτῶν χολή 851 

κριτὸος ὁ Χῖος ΡῬγΎϑ. 1409}26. Ἱπποκράτης ὁ Χῖος μαθ. διὰ τὸ τὰ κατ ἔχειν ὠχραΐ, ἡλίκον κόρυδος, ὠὰ δ΄ ἢ ε΄, 
842}86., πωλεῖσθαι τὰ Λέσβια καὶ Χῖα θ104. 889 "7. --- νεοττιαῖ ἄθδοῦ, κοχχυξ τίκτει ἐπὶ δένορω ἐν τὴ τῆς χλω- 
μυρίας ἀστραγάλυς Χίυς (ν 1 Κῳνε) βαλεῖν ἀμύχανον ρίδος καλυμένης νεοττιᾷ Ζι88. 592 017. 18. 615 082 Αὐδ. 
Οβι2. 292.339. τὰ χα καλυύμενα Ζιβ1. 499 029, οἵ κῴῷος 29. 618.811 ΑὩΡ. (ΚἈΪΑτὶβ ὙΒομδθ, Ἰαΐθοϊα αΖδα, νίγϑοῖα, 
Ρ 4205δ. ᾿ δ οϊονὶβ ϑοβ)ρ. νϑγάϊογ Ο 11 882. 51{101, 461, 481,490. 

χιτῶν. 1. ρᾶγβ οδ]οοῖ, εἰ πρόσχισμα ἃ κεφαλὶς ἢ χιτὼν 1μοχία (Ετίμρ!}]4) ομ]ονὶβ ΖΦ Καὶ 865, 8. 8.120, 66. ΑΖΙΙ 
δύναται γενέσθαι, καὶ ὑποδήματα δυνατὸν γενέτθαι Ῥβ19. 112, 120. Μοίδοι!]α ἢι8. γ8] [μοχία ομ]οσίβ 5ὲ. τ. οὐ [πὰ 
1893581, 88. --- 2. πιϑιῖδγϑηα. ὁ ἔσχατος χιτων τῆς 61. μοάϊο φιόρι Ε 44, 20.) 
καρδίας αν20. 4804. ὁ ὀμφαλός ἐστι χιτων Ζγδδ. 17 χλωρίων. ἄθβοτ, πολέμιος κρὲξ χλωρίωνι (ν 1 χλωριῶνι, χλω- 
426. ὁ θολὸς ἐν χιτῶνι ὑμενωδει Ζμδδ. 619 "1 (Α 5.601 τὸ ριόνι, χλωρειόνι), ὃν ἔνιοι μυθολογῶσι γενέσθαι ἐκ πυρκαϊᾶς 
ΧΙ 888). σκωληξ ἐν χιτῶνι ἀραχνιώδει Ζιε82. 551 5160, Ζιι22. 611 528. 15. 616}}1 (Υ] χλωρός). 1..6095"10. (ΚἈ]ο- 
18,20. τῶ ὡθϑ οἱ χιτῶνες οἱ περιέχοντες Ζιζ 8. 561 514. οἱ τίβ ὙΒβοῖῖδθ, νἷγθο ὅδΖϑθ, ἤογίοίαβ ΑἸδογίο, νίγθο, υἱτίἀο 
χιτῶνες οἱ περιέχοντες τὸ κοίλωμα πνά. 488 Ῥ28. κερατο- ϑοδ]ρ. ομϊοτίου Ο11 228. ς 5.11128, 481, 49054. Οτῖο- 
εἰδὴς λεγόμενος χιτών Βδπι ΡΓῸΌῚ ἱποὰ ῥ 882, 45. 108 ψαίθυϊα Κα 946,6. 80. δὰ 117,61. ΑΖι 1 112, 121. 

χιών. περὶ χιόνος μα 11. κά. 394 3582. χιων πέπηγεν ὑπὸ 15 ἴοτῖ ἴᾳ χλωρεύς ΟΥ. οὗ πὰ 82. Βοάίο κιτρινοπῦλι συκο- 
Ψυχρῷ μὸ10. 88811. οὗ τὸ δ. 127 514. χιυν ἡ πάχνη φαγος Ἑ 51,12.) 
ταύτον, ἀλλὰ τὸ μὲν πολὺ τὸ δ᾽ ὀλίγον μα}. 841}16. χλωρός. χλωρὰ ξύλα, φύλλα, δένδρα, κιττός μβ4. 861 419. 
ἅλες χαῦνοι ἢ λεπτοὶ ὥσπερ χιών μβ8. 869588. κα χιών γ4. 814 55. Ζιε19. 561 515. ιδ. 611 519, 20. πιβ8. 906 "8 
ἐστιν ἀφρός Ζγβ2. 185 21. ἡ χιὼν λευκὴ φύει ΚΙΟ. 12 (ορρ αὖα). τὰ σφοῦρα χλωρὰ ἄκαυστα μΆ9. 8381 222. οἱ 
588, πονῶσιν αἱ ἀγελαῖαι βήες μᾶλλον ὑπὸ τῆς πάχνης 0 σίκυοι, ἐαν τις εἰς φρέαρ ἀποστεγάση, γίνονται δι᾿ ἔτυς 
μετανιστάμεναι ἢ ὑπὸ χιόνος Ζιθ7. 595 "16. σχώληκες ἐν χλωροί πκ14. 934 588. πηοίδρι, χλωρὰ ἢὶ ἔναιμα τὰ πραγ- 
ιόνι παλαιᾷ Ζιεῖ9. 5527. τὰ ἀπὸ χιόνος ὸ κρυστάλλι ματα ῬγΎϑ8. 1406}9, οὔ Γοργίας Ρ161587. --- ὁ κελεὸς 

ἡδατα φαῦλα Γ206. 1615 14 (Οτἶθα81 624). --- χιόνες, τὸ χρῶμα χλυιρός" ἀλκυὼν τὸ χρῶμα χλωρὸν ἔχει Ζιθ8. 
οοηΐ νέφη, ὄμβροι, χάλαζαι κά. 894 516. 598 .39. .14.6160655. τὰ ὕδατα γνιζομενα κατ᾽ ἀρχὰς 

Χιωνίδης (εἰ, Χωνίδης οοἀ4) ποϑ. 1448 384. 3: γίνεται χλωρά" μελαινόμενον τὸ ὑγρὸν ᾧὶ τῷ χλωρῷ κε- 
χλαῖνα, ἀϊδῦ χλαμύς ἔ 458. 1558 "25 (Οτῖθα8 1Π| 688). ρβαννυύμενον γίνεται ποῶδες χδ. 194 Ῥ27, 191 328. τὰ χλωρὰ 
χλαμύς, ἀΐδε χλαῖνα 458. 1688 526. ᾿ὺὶ πουΐδη πλα19. 969 "25. 
χλευάζειν, οοηΐ καταγελᾶν, σκώπτειν, ὑβρίζειν Ῥβ2. 1819 χνῦς. (θηρίον τι) ἐντίκτει τι χνῇ ἀνάπλειυν Ζιθῶτ. 600 "165. 

429. μήτε παθὼν μήτε χλενασθεὶς ὑπὸ τινων πχθ14. 982 χόανος. ἐν εὐττέρνοις χοανοισιν (Επιρ 211) Ψαδ. 41054. 
ΒΩ. δο Χοάσπης μα18. 860 524. 

χλενασία, εοπὶ ὕβρις, προπηλακισμός τζο. 144 56. χοή. χοαὶ κεκμηκότων κῦ. 400 Ρ22, σπένδομεν χοὰς τοῖς κα- 
χλεναστής, οοπὶ ὑβριστής, ὀλίγωρος Ῥβϑ. 1880 529. οἷς ἡ τοιχομένοις ἢ 88. 1480 512. 

διατριβὴ ἐπὶ ταῖς τῶν πέλας ἁμαρτίαις, οἷον χλευασταῖς ἡ Χοηφοροι ΑΕΒ6Βγ]1. ἡ ἐν Χοχφόροις ἀναγνώξιτις πο16. 1455 
κωμῳδοποιοῖς Ῥβθ. 1884 010. Δ4, φέρωσι τὴν ᾿Ορεστείαν αἱ διδασκαλίαι ᾿Αγαμέμνονα, 

χλιαίνειν. κατὰ μικρὸν χλιαίνειν, ἀἰδὲ πρὸς τὸ πῦρ φέρειν 85ς Χοηφόρυς, Εὐμενίδας, Πρωτέα σατυρικέν [ 515. 1512 529. 
πη18. 888 "40. χλιαίνειν ἀρτύς, δγῃ ἐπιθερμαίνειν, ἀἰδὲ ὀπτῶν 26. 
πκαϑῦ. 92981, 88. τὰ κέρατα τῶν νέων (βοῶν) χλιαινό. χοῖνιξ. ὑπὲρ τῷ ἀποθανόντος φέρειν χοίνικα κριθῶν οβ1847 
μένα τῷ κηρῷ ἄγεται, ῥᾳδίως ὅπι ἀν τις ἐθέλιη Ζιθτ. 59 416. μηδ᾽ ἐπὶ χοίνικος καθῆσθαι (Ργ1}), οἷον μὴ ἀργὸν ζὴν 
12, ἔστιν ἡ ὀργὴ ἀπὸ τῷ πυρός" πολὺ γὰρ τὸ πὺρ κατ- 192. 1512}4, 
ἔχοντες εἴσω χλιαίνονται πη20. 889517. --- πιαίνειν κδ. «οχοιρείαν κόπρον ἐπιθεῖναι ταῖς (φυτῶν τινῶν) ῥίζαις Γ᾿ 255. 
8971 οοἀὐὰ, βοτῇ χλιαίνειν, οὗ πιαίνειν Ρ 598 516 εὐ Ὠϊὰ 1625 }5. φταῖ. 821 386. 
Ῥσγϑεῦ ῃ ΧΙ. ᾿ Χοιρίλος. δρίουβ, γογβὰβ οἷ δοσυπίαν ΡγΎ 14. 1415 84, 18 

χλιαρός. τὰ χλιαρὰ τῶν ναμάτων κά. 895 24. τὸ σῶμα (οὔ ᾿Ασία Ρ118 56). οἰστέον παραδείγματα οἰκεῖα ᾧ ἐξ ὧν 
ἡμῶν ἀτμίδα τινὰ χμιαρὰν ἀφίησιν ἀφ᾽ ἑαυτῷ πιϑ86. 884 ἴσμεν, οἷα Ομηρος. μὴ οἷα Χοιρίλος τθ1. 151 516. 
Β17. ἢ 4“ χοιροπίθηκος. τὸ τῷ χαμαιλέοντος πρόσωπον ὁμοιότατον τῷ 

χλοάζειν. φυτὰ χλοάζοντα ᾧταδ. 820 "20. νεαζειν ᾧ χλο- τῷ χοιροπιθήκυ Ζιβ11. 608 519. ἔοτῦ Ἰορ; κερκοπιθήκυν Ηδτη- 
ἀζειν τὰ φυτά φτα!ὶ. 815588. --- ἡ χλοάζυσα χροιά ἀυΐϊπ δὰ ΡΙΪα ΥἼΙ, 561. 5115. 98. τῷ τῷ χοίρυ ἢ πιθήκν 
φτβδ. 821511. φολὶς χλοάζυσα θ1δ4. 84618. οἱ ϑδϊπιδβ ΡῚ οχ 618. ΑΖΙ1Τ7]1, 27. (οβοσίοριθίκαβ ΤΒο- 

χλοερός. χροιὰ χλοερά φτββ. 821 }29. πι8θ., δἰμηῖϊδ ρογοδτῖδ ἰδ Ζϑθ, βἰπηῖδ 4186 τοβέγαπι Ῥταθ 88 
χλοερότης φτββ. 821}19. 80 ἔδτγὺ ροτγοίδαμῃ ϑ04]16;. δοσβοη-βίηρα ΟἿ] 286. 5᾽ηηῖα γο- 
χλόη. πιαίνονται βϑες χλέη κυάμων ΖιθΊ. 595 "7. πεποίκιλται εἰτδία ὑὙ6] ρογοδσίδ δι. τ, Καὶ 470. ἴπ ἰποογ σϑὶ ϑὺ 40, 4. 

ἡ γὴ χλοαις μυρίαις κϑ. 392 017. : ΚαΖι 11, 2. οἵ Μ 8283.) ᾿ 
χλύνην σῦν ἄγριον (Ηομι 1 5389) Ζιζ28. 518"1. ᾿ χοῖρος. τὸ μετάχοιρα ἐν τοῖς χοίροις ΖΎβΒ. 149 52, 8. εἱ 
χλωρεῦς. πολέμιοι τυὶν ὀρνίθων ποικιλίδες κορυδῶνες δὴ πρῶτοι γενόμενοι τῶν χοίρων Ζμὸ]1ο. 688 319. ν ὕς. 

πίπρα ᾧ χλωοεύς, τρυγὼν ᾧ χλωρεύς" ἀποκτείνει γὰρ τὴν ἐα χολαὶς τὸ κοινὸν ὑποχονὸρίν ἢ λαγόνος Ζια1 8. 498 421, οἵ 5 
τρυγόνα ὁ χλωρεύς Ζι1. 609 51, 25, 26. (ΚΒ]οτουβ ΓΒοπιδΘ, 189. 41 25. 
Ἰαΐθιβ οὖ ἰαΐθα ὅδΖϑο, ομϊογθυϑ ϑ.δ])}ρ. Ο 11 222. “8511 χολή (υβασαιν π ΑΥ βογὶριϊ8. ἰθρὶθαῦ πὰπὶ μἷαγ. αἱ χολαί 
9.480, 490, ἴοτί Εδϊοο Ἰδηδγίυ8 Καὶ 948, 7. ΟΥ. ἰᾳ χλω- ΡΙαῦ Τίπι 82 Ε. Βφθηλ ΡγΟΌ] ἱπθὰ 297, 1. 1 ᾳ χολῆς εἴδη 
ρίων Θβποῦ 8. Υ. ἴῃ ἱποογῦ γϑὶ ὅ. 16]1,.108. ἈΖΙ1112, ΡΙαῖ Τὶπὶ 88). - 1. [6] (ΡἈΠΠΙρ βου ὕλη 41. Β΄ 804,7. 

119.) 80. Β1100. ογδι|8. (0168. ΑἸ οτίο). περὶ χολῆς, διὰ τίν᾽ αἰτίαν 
χλωρίς. ἱπέον τὰ σκωληκοφάγα ταίετίαν ἡὶ καλυμένη χλωρὶς τὰ μὲν ἔχει τὰ δ᾽ ἐκ ἔχει τῶν ζιίων: τόπος ζ τοῖς ἔχμειν 

Ῥρρρρ 2 



802 χολοβάφινος 

ἐπιφύεται ἡ χολή Ζμβ5. Ζιβ1ὅ. 606520- υ4, 11. 808 
485-"Ω, ἔχει χολὴν τὰ πολλὰ τῶν ἐναίμων ζῴων" πϑ" 
Θπυπιογδηΐαν Ζμὸ 2. 67616, 61154, 24. Ζια11. 496 "28. 
βι15. 506 520, »6. 17. 508"86. τὰ μὲν ὅλως ἐκ ἔχει χολήν 
ϑἴτῃη, ΘΕυΘΓΔΏΐαΓ, ΒΥΠπ τὸ ἧπαρ ἄχολον, τὰ ἄχολα Ζμὃ2. 
Θ1Θ6ΡΩθ, 617584. Ὑ13. 613 524, Ζια 17. 496}26. β1δ. 
506 "22, 81,95. ,2γ84. 1ΤῚ "6. ἐν τοῖς γένεσι τοῖς αὐτοῖς 
τὰ μὲν ἔχεν φαίνεται τὰ ὸ᾽ ἐκ ἔχειν, δῃυτηθγϑηΐαν Ζμὸ 2. 
616 "29- 67155. χολὴ ἰσομήκης τῷ ἐντέρῳ 291. 1528 
"84, τὸ ὑπὸ τὴ χολὴ τὸ ἥπατος γλυκύτατον ἐστι -2μὸ ὡ. 
611 524. τῶν ἀρχαίων οἱ φάσκοντες αἴτιον εἶναι τῷ πλείω 
ζὴν χρόνον τὸ μὴ ἔχειν χολήν Ζμὸδ2. 611 482. -- 2. ὈΠ|8. 
τϑίετίαν ἰηῦογ τὸ ὑγρὰ τῶν ὁμοιομερῶν, τὰ θερμὰ ἢ πά- 
χος ἔχοντα Ζια1. 481 34. Ζμβ2. 641}18. 8. 649}81, τὰ 
περιττώματα Ζμβ5. 849 426. δῶ. 617 412, 14, 20. Ζιγῶ. 
51110. ἀποκαάθαρμα ἐστι, σύντηξις Ζμὸ5. 617 480, 14. 
αἰεὶ φλέγμα πα. 862 "28. φλέγματός ἐστι πρώτη ὕλη 
τὰ γλυκέα ἢ ἥ λιπαρά, χολῆς δὲ τὰ πικρά Μη4. 1044 819. 
χολὴ ἐπὶ τὸ ἥπατος ἢ ἔν τισι φλεβίοις βἰπι Ζμὸ 2. 6112]. 
Ζιβιδ. 506 }1-24. χολὴ ὑπερβάλλυσα Ζμὸ 2. 67156. προῖ- 30 
εσθαι χολήν πχζτ. 948}10. Απαχαρ βθπὴ χολὴν αἰτίαν ἦσαν 
τῶν ὀξέων νοσημάτων τοῖα Ζμδ2. 671 50, 9. οἵ παθ. 889 
55, Ρ]δὺ Τίπι 84 ἢ. Ηἴρροοῦ δὰ [εγθ 119. Π411 86. Ατ- 
οβίνεβ. ἀ68 Μίβϑίοπβ βοϊθηῦ. Ῥαγὶβ 1864 Ἧ 15. οἱ λέγοντες 
τὴν φύσιν τὴς χολῆς αἰσθήσεως τινος εἶναι χάριν δ καλῶς 36 χο ρϑή. 

λέγυσιν Ζμὸ5. 616 »22 (οὔ Ψαπβίανοὶ 5680] δὰ Ζμ 88,1. 
Υ Πλατων Ρ 59817). χολὴ πολλή 298. 1539 11, οὔ Ββῖὰ 
ῬΤΟΌΙ ἱποὰ 811, 87. ἀϊδὺ ἡ χολὴ ξανθὴ Ἂ μέλαινα Ζιγ2. 
511 10 Αυδ (οἴ Βοβθ 110 ογὰ 116). ὑγραίνεται ἡ ξανθή 

δ χονὸρότυπος. 

Ζμβ8. θ49 085. χολὴ πικρὰ ἀ ξανθή ψυγι. 4251, 8. οΥ80 
Βεπὶ Ρ 811, 84, 27. ὁ «χυμὸς ἢ ἡ κρᾶσις ἡ τῆς μελαίνης 
χολῆς πλ1. 958 028. ἡ μέλαινα υ8. 451 381. πα19. 861 
"20, λ:1:.958.818, 19, 954 315, 21, 955 880, 86. ἢ 811. 

1581 814, οὗ Ββῃὶ 297, 1. 811, 26, 28 (οὔ ΟΥἰθδ8 1 658). 

---Ἕ 3. 

ἔλαφος Ρ 28588. 
χολοβάφινος. τὰ χολοβάφινα χρυσὰ φαίνεται κατὰ τὴν 

αἴσθησιν τιὶ. 104 νά. 
χολωδης. ὑγρότης χολωδης Ζιβιδ. 5068. ἐκ ἔχει ἡ κα- 

χολὴ ἐν τῇ τὴς ἐλάφυ κέβκῳ Ζιβιδ. 500 324. ν 86 

χορηγία 

δι, 8. ΟΥ̓ Οὐδαϑ 1 589, 619. 
χο νὸ ρός (μου ΡΩᾺῚΙ 406 Δἂπ). ἅλες, καὶ χονὸροὶ ἀλλὰ χαῦνοι 
ἢ λεπτοὶ υἱσπερ χιών μβ8. 859 582. ἄλφιτον ἀραιὸν καὶ χον- 
ὃὁρόν πκαϑ. 921085. 

τῷ μαλακοκρανέως κεφαλὴ μεγαλη χονδρό- 
τύπος Ζιιῶ). 6172. 

χονὸρυὸ ἧς. ὑστέρας καυλὸς σαρκώδης σφόδρα καὶ Χ, χονδρωδης, 
δεσμοὶ χονδρωδεις, πλεύμονος, διαφύσεις χονδρωδεις Ζιγι. 

510 "12. αιθ. 4958 }18, 9. ἷ ἀρτηρία χονὸρωϊδης τὴν φύσιν, 
ΒΥ τὸ χονὸρῶϑες ᾿αξρὸς αὐχένος ἡ ἀρτηρία, συνέστηκεν ἐκ 
χονδρωὸυς σώματος Ζια 16. 495.523. 12. 498 .57. Ζμγϑ. 

664586. ἐλέφας ἔχει ςὸ τῷ μυκτῆρος ἄκρον) χονδρῶδες 
Ζιβι. 491 080 ΘΙ 61). τὸ αἰδοῖον χονὸριῶδες ἢ σαρχώδες, 
ΟΡΡ νευρῶδες, ὀστῶδες Ζιβι. 8600}30,33. οἵ α18. 498 
8480. Ζμὸ 10. 689 829. χονδριύδη μόρια μεταξ") τῶν καάμ- 
Ψεων οἷον στοιβή Ζμβ9. 654 025. ὀστᾶ χονδρωϑδη Ζιζι2. 
567.39. Ζμβϑ9. 6085 5329. αἱ τευθίδες ἔχωσι τὸ στερεὸν χον- 
ὁρῶδες κᾧὶ λεπτόν, λεπτὸν ὶ χονδριυδέστερον. μικρὸν λίαν καὶ 
χονδρῶδες Ζμὸδ5. 619528. Ζιδι. 524 27. [818.1582 
411. τὰ χονὸρώδη τῶν καραΐβων, ΡΘά6β ΒΡΌΓΙ Ζιε1 1. 549 
428, 235.}Ὁ1, τὸ ἀναΐλογον τοῖς ὀστοῖς χονδριῦδες ἐν τος σε- 

λάχεσι Ζιγ8. ὅ1132. ν εχονδρακανθος. τὸ χονδρῶδες περὶ 
τὴν τὸ πολύποοδος κεφαλὴν γίνεται σκληρόν Ζιδ1.. 524 529, 
᾿Ιράθγαγο 6 ταηάθ Βομοῖθο᾽ Μο 146. 

πότερον τῆς μιᾶς χορὸῆς εἷς Ὰ ὁ αὐτὸς φθόγγος ἢ 
ἀεὶ ἕτερος, ὁ ὁμοίως ἐχύσης ὼ κινυ μένης 4θ2. 252 088. Χχρα- 

ομένων σφήϑρα τιν χορῶν ψβι2. 424 8332, χατατεῖναι 
χορδὴν σύντονον" χορδὴ τεταμένη νευρίνη Ζγεῖϊ. 181 θ28, 17. 

βέλτισται τῶν χορδῶν εἰσὶν αἱ λειόταται ὼ τοῖς πᾶσιν ΕΞ 
λώταται ακ 802 "114-18. αἱ παρανενευρισμέναι Ὰ τραχεῖαι 
χορδαί Ζιη1. 881 420. ακ804 438. πια81. 902 585. αἱ κα- 
τεστραμμέναι ορδαὶ τὰς φωνὰς ποιῶσι σχληροτέρας ακϑ08 
428. αἱ λεπτότεραι χορδαὶ ὑξύτεραι" χορδαὶ ἐπιτεινόμεναι 
ὀξύτερον φθέγγονται πια19. 901 518. ιθ85. 930 58. χορδαὶ 
ἀντίφωνοι, πιθι 8.919 32. ἑπτο χορδαὶ ἡ ὡρμονία Μνδ. 1098 
514 ΟΝ ὡρμονία ΡΙ106 56). πιθ8. 920316. πρὸς χορδὰς 
τὸ αὐτὸ μέλος ἄϑυσιν ἀμφοτέρως πιθ9. 918 328, Βο͵οδοι 
Ρ7ὅ. 

χορδότονον. τῶν χορδῶν μᾶλλον τὼ πρὸς αὐτῷ τῷ ζυγῷ 
μῆλος ἀποκεκριμένην χολήν, ἀλλὰ φλέβια χολωθὴ μᾶλλον 4“. ᾧὶ τῷ χορδοτόνιῳ κατατετάσθαι ακ808 541. 
Ζμδ:. 610 528. -- τοῖς φλεγματωδεσιν ἢ χολωδεσιν ἢ 
πυρέττυσι καύσῳ τί συμφέρει ΜΑ1.981512. πα12. 860 
15. 

χορεία. ἔνιοι τῶν περὶ τὰς χορείας σπυδαζόντων Ζιηϊ. 881 

8225, θεασάμενοι ἀστέρων εὐταάκτυς τινὰς χορείας 18. 

1410 428. 

χονὸ ράκανθος. (τῶν ἰχθύων) τὰ ζῳοτοκῶντα χονδραίκανθά 
ἐστιν, οἷον τὸ σελάχη Ζιγ1. 516 016. οἴ 8. 616}86. Ζμὸ18. 45 
6978, 6964, 6. β9. 665 528. 

χόνδρος. 1. σαγ]αρο. τοξοσίαν ἱπίον τὸ στερεὰ ὼ ξηρὰ τῶν 

ὁμοιομερῶν Ζιαὶ. 481 58. χόνδρυ φύσις, ἄθδβοσ Ζιγ8. ὁ χόν- 

χορεύειν ἢ συνάϑδειν κΘ. 899.312. τὸ παλαιὸν οἱ ἐλεύθεροι 
ἐχόρευον πιθ15. 918 521. 

χορευταί, κορυφαῖος ὼ παραστάτης Πγ4. 1271 511. οἱ χο- 
ρευταὶ φωνασκᾶσι νήστεις ὄντες πια 3. 9501 "2. 

χορηγεῖν 0β1847 411. χορηγεῖν »χωμῳδοῖς Ηδ6. 1128.428. 
ὅρος ὀστῶν πλγ18. 968 "14. τῆς αὐτὴς φύσεως τοῖς ὀστοῖς, 

ἀλλὰ τῷ μᾶλλον διαφέρει κα 
κοπῇ Ζιγ8. δ16 581, 88. τὸ ἀνάλογον τῷ ὀστῷ ἐν τοῖς 
ἰχθύσι τοῖς μὲν ἄκανθα, τοῖς δὲ χόνδρος Ζμβ8. 658 586. 
Ζιγῶ. 511}7. μαλακὴ ὼ μυξώδης ἢ τῷ χόνόρα σύστασις 

Ζμβϑ9. θ55."81. χόνδροι ἄτρητοι, ἀμύελοι Ζιγϑ.516 085. 
Ζμβϑ9. θ655585. τὸ ἧς ἐκ χόνδρω κα 
μυκτῆρος, διάφραγμα χόνδρος, περὶ ἔνια ἀκρωτήρια τῶν 
ὀστῶν ὀνὸροι Ζια11. 492 316. γ8. 51754, αἱ τὴς κυνὸς 

θηλαὶ πότε χϑνὸρον ἴσχυσι Ζιζ20. δ1410. μεταξὺ τῶν τῶν 

ΕῚ 

Ὄ ἧττον" ὑκ αὐξάνεται ἂν ἀπο- 60 

σαρκὸς σύγκειται, τῷ 5 

σύνδυο ἔδοξε χορηγεῖν τὰ Διονύσια τοῖς τραγῳδοῖς καὶ Ὁ χω- 

μῳδοῖς 581. 1578 "82. ὑπὲρ τεσσαράκοντα ἔτη γενομενον 
χορηγεῖν παισίν 481. 1549 "14. χορηγεῖν λαμπρῶς Ηδ4. 
1122 522, --- κεχορηγημένος τοῖς ἐκτὸς ἀγαθοῖς Ηα 11. 
11018315. κϑ. 1179511. 7. 1177 380, ἀρετὴ κεχορηγη μένη 
Πὸ2. 1289 388. η1. 1328 "41. σῶμα κάλλιστα πεφυκὸς 
.Ἃ κεχορηγημένον ΠΡ1. 1288 14. τὰ συμφορητὰ ὀεῖπνα 

τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων βελτίω ΠΎ11: 1281 08. 
βοτάναι βοήθειαν χορηγῦσαι" βοήθειαν χορηγεῖ ὁ ἥλιος φταΐ. 
821 084. βθ. 826 088. 

μαλακίων ὀφθαλμῶν μικρὸς χόνδρος Ζιδι. 5248, οἴ Μο χορηγία. χορηγίαι καὶ ̓λαμπαδαρχίαι, λειταργίαι -ϑαπανηραΐ 
146. -- 3. Ἐτβῦτα, αἰΐοα. ὁ χόνορος πλεῖον ὕδωρ ̓ ϑέχεται 60 Πεδ. 1809 419. -ὄ ἡ ἀρετή, τὸ ζῆν καλῶς δεῖται χϑρη- 
ῇ οἱ πυροὶ ἐξ ὧν ὁ τοιῦτος ἐγένετο χόνδρος πκαϑὶ. 929 γίας, χορηγίας συμμέτρυ, τυχηρᾶς, τὴς ἐκτὸς χορηγίας 



χορηγός 

(οὔ λειτυργεῖν) Πα 6. 125514. δ1. 1288 "40. 11. 1296 
428. η4. 1325 088. 18. 1881 ν41. Ηκϑ. 1118 524. τὸ διὰ 

τὴς ὄψεως (ἴῃ ὑγαρορά!!8) ἀτεχνότερον ἡ χορηγίας δεόμενόν 
ἐστιν ποϊ4. 1458 8. οὔ ΨΔΒ]ΘΩ Ῥοοῖ ῃ 20. πολιτικὴ χο- 
ρηγία Πη4. 1828 55. πολλὴ χορηγία γίγνεται τῶν εὐτωχη- 5 
μάτων Πη14. 1333}17. 

χορηγοί, αἰδθι πολιτικαὶ ἀρχαί ΠὸΡ15. 1299519. δ ἄρχων 
ἔχει ἐπιμέλειαν χορηγὸς καταστήσαι εἰς Διονύσια ἢ Θαρ- 
γήλια 881. 1641 521. 

χορικός. χορικαὶ δαί πιθ1δ. 918 "14, χορικὰ μέλη, χορικόν, 
ἀοῦ πο12. 1452 21, 22.160. χορικὸν ἐν τραγῳδίᾳ ὅ ὅτε ὑπο- 

δωριστὶ τε ̓ ὑποφρυγιστί πιθ80. 920 39. 
χοριοειδὴς ὑμήν Ζιξ 8. 561 082, 562 88, οΡ χοροειδὴς οἱ 
ριον. 

χόριον σ᾽ Ι βδθρίαβ χωρίον, χορίον) οὔ ΑΖΙι1Π 18. ΑΖγΎ 14, 15. 16 
οἱ μὲν ὑμένες τὰ δὲ χέρια, διαφέροντα τῷ μᾶλλον κ᾿ ἦτ- 

τον, ὁμοίως ἐνυπάρχασιν ἕν τε τοῖς υἱοτόκοις ταῦτα ζῳο- 
τόκοις Ζγβ4. ,,59 581 Αυῦ. -- μεταξὺ τὴς ὑστέρας ὼ τῷ 
ἐμβρύν τὸ χόριον ἢ οἱ ὑμένες" τοῖς ζῳοτοκυ μένοις τὸ χό- 
ριον περιρρήγνυται" τῶν ἐμβρύων τὰ μὲν περιέχωσιν οἷον 20 
ὑμένες, τὰ δὲ χόρια Ζγβ1. τ45 0υ8δ. ο[146519. Ζιθ18. 
601 85, 1. ἡ1- 586 826. ἡ φώκη πῶς προΐεται τὸ χόριον" 

ἡ ἔλαφος, καὶ ἵππος εὐθὺς ἐσθίει αὐτό Ζιζ 2. 566 082. 22. 
5111. ιδ. 611 518, Β24, --- περὶ τὸ εὐχρὸν ἢ τὸ ,χόριον 
τὸ ὄστρακον τὸ ὧδ 'ἰπεριπέφυκχεν" ὁ ὀμφαλὸς συμπίπτει ἢ 25 
περὶ τὸ χόριον" ὁ “ἕτερος ὀμφαλὸς τείνει εἰς τὸ περιέχον χό- 
ριον, ΒΥῃ τὸ ἔξω χόριον, ΖΥΥγ 3. Ἰδ4.51,10, 168 580. Ζιζ8. 
τς "6. -- οἱ ἰχθύες ἐκ ἔχυσι τὸν ἕτερον ὀμφαλὸν τὸν εἰς 

ὅριον τείνοντα, ὅ ἐστιν ὑπὸ τὸ περιέχον ὄστρακον Ζγγ8. 
τοῦ νῦ (εῇ ΜΊΠΙοΣ Εἰδυο, Ηδὶ 11). χόριον ἡ ὑμένες ἴθιοι 80 
περὶ ἕκαστον γίνονται τῶν ἐμβρύων Ζιζ 10. 565 "11. --- 
τὸ ἔσχατον χόριον Υ] Ζιη1. 586 .326. 

χοροδιδάσκαλος Πγ 18. 1384 Β11, 
χοροειδὴς ( ᾳ χοριοειδὴς) ὑμήν ΖΎΥ 3. 158 "28. 

0 

χρηματισμός 808 

ποτὸ χρείαν Ζιθ38. 606 "84. τὰ ἐν χρείᾳ. μείζονι χρήσιμα, 
οἷον τὰ ἐν νόσοις Ῥα1. 1865 "88. χρεία ἐστὶ φίλων, ἀργυ- 
ρία (11. 1171 "84. οβ185110. τὰ ἀναγκαῖα ἡ χρεία 
διδάσκει αὐτή Πη10. 1829 ν27. χρείαν ἔχων λύσασθαι 
θιι2. 841 ἃ], -- ἡ πολεμική, ,εἰρηνικὴ χρεία, αἱ πολεμικαὶ 
χρεῖαι, ἡ ἀλλήλων ἀναγκαία χρεία Πα 5. 1354 582. 8. 1258 
516. η8. 1828511. ζ8,1822 484, 1821}16, ἀπαντᾶν εἰς 
τ χρε: ἴας͵ Ηθ1. 1188 48. κατὰ τὰς χρείας κθ. 8398 826, 

ἡ χρεία πάντα μετρεῖ, συνέχει Ηε8. 1138 27, ὑγ, ὁ χω- 
βὶς τῆς χρείας ἀγαπῶνται. ὮΝ αὑτὰς αἱ αἰσθήσεις ΜΑ1. 

980 222. χρείας χάριν αὐτῷ πρὸς αὑτόν Πγ4. 1271 9. 
ἡ χρεία τῶν δόλων ἡ τιῦν ἄλλων ζῴων παραλλάττει μι- 
κρόν Παῦ. 1264 24. τριχὸς χρείαν παρέχωσιν ἀλλ᾽ ὃ πο- 

διῶν Ζια 6. 490080. ἡ φύτις καταχρῆται ἀντὶ τῆς τῶν 

προσθίων ποδῶν χρείας Ζμβιθ6. 659 422. πρὸς ταύτας τὰς 
χρείας τὸ στόμα ἥσιμον" τῆς αὐτῆς ἕνεκα χρείας τὲς 
νεφρεὶς ἔχυσι αὶ τὴν κύστιν Ζμὸδιι. 6918. γ. 510 528. 
ὐδεμία χρεία ποδῶν τῶν ἐμπροσθίων" ὀλίγη χρεία τύτοις 
τῆς γλώττης Ζμδιο. 687 26. 11. 690 Ὁ20. ἥσιμον τὸ 

μὲν πρὸς τὸν συνδυασμὸν, τὸ δὲ πρὸς τὴν τῇ ἀλλυ σώμα- 
τος χρείαν Ζμδιο. 689 326. --- ἱκανῶς πρὸς τὴν παρῶσαν 
χρείαν, ΟΡΡ ἀκριβέστερον Οαϑ8. 269 021. --- ἡ πρὸς ἀλλή- 
λυς χρεία (ἰ 6 ὁμιλία) Ῥα 15. 1876518. 

Χρεμέτης ποταμός μα18. 850 "123, Ηυμπιθοϊᾶς Κοβιμοβ 

1412. 
χρέμυς ΟἹ κρέμυς), Ρἰδοίβ, τϑίδγίασ ἱπίδγ τὰ λιθοκέφαλα 

[218. 1528 82 (Βο86 ΑΓ ΡΒ 296). ν χρομίς. 
χρέμψ (χρέψ εοὰ Ρ, οτὰ ποηπα}]1, (ᾷαΖζα, Αὐϑ. οΥοὉ ῬὰΡ 

119.) τοίδγίαν. ἱπθου τὸς μάλιστα ὀξυηκήως τῶν ἰχθύων 
Ζιὸ 8. 584 38 Αὐν. (Αἰτϑιαῖθ ΤΒοῦ, Θμγθπιρ8 ϑοδ]ρ, ΟΠ 
228. οὗ δ 1281. 4αΐδ δἷῦ μϑβοΐπλα8.) 

χρέος. ὃ τὸ χρέος, κα φίλος" ὁ γαρ δανείζει, ἐὰν ἧ φίλος, 
ἀλλὰ δίδωσιν πκθ2. 950581. ἀναγράφεσθαι τὰ χρέα εἰς 
τὸ ,δημόσιον “βιϑ41 585. 

χορός Πγ18. 1284 "12. οβ1888 Β17. κθ. 399 81ὅ. ᾿Αρίων 88 χρεῶν 4 χρή ΗαῚ. 1094 528, "28. 10. 1100 411. ι8. 1168 

πρῶτος τὸν κύκλιον ἤγαγε χορόν 627. 16841. τὸν χορὸν 
δεῖ ὑπολαβεῖν ἕνα τῶν ὑποκριτῶν ποι. 1466 .5"25. ὃ ὁ χορὸς 
κηδευτὴς ἄπρακτος πιθ48. 922 526. τα τῷ χορὰ ἠλάττωσεν 
Αἰσχύλος ποά. 1449 411. χορὸς τραγικός, κωμικός Πγ8. 

11, κ8. 1118 "10. Ζμγ!. 66 1}27, εἰ χρεῶν εἴη κθ. 39858. 
χρή. αἴτια χρὴ νομίζειν" τίνα χρὴ λαβεῖν φύσιν 8] μα. 889 

429. 7. 844}19. 8. 339 "8. Πε9. 1809 538 Α]. καίτοι ἐχρὴν 

μβ1. 865516. 
1216 "ά. οἱ ἐν τραγῳδίᾳ χοροὶ ὅθ᾽ ὑποδωριστὶ ὅθ᾽ ὑποφρυ- ὦ χρήζ εἰν. ζῇ ἐν ταῖς τοιαύταις δημοκρατίαις ἕκαστος ὡς βύ΄- 
γιστὶ ἄδοσιν πιθ48, 922 "10. χορὸν κωμῳδῶν ὀψὲ ὁ ἄρχων 
ἔδωκεν ποῦ. 1449 81. ---- Οοἱ χοροὶ μελετῶσι νήστεις ὄντες 

πια 46. 904 08. 

χο ταζ εἰν. ὀχεύειν εἴωθε καπρος χορτασθείς Ζιε14. 546 49. 
νες σταφυλῆς στεμφύλων ορτασθέντες [102. 1494 Ὁ19. 45 

χόρτος. τ τὸν χόρτον εἰς μέλι Ἰβάπτοντες Ζιθ 268. 605 828. --- 

τάφρον καταστεγάσαντες χόρτῳ ὁ λίθοις Ζιθ30. 008 "5. 

χῦς, 14 χοεύς. βλίττεται σμῆνος χρὰ ἣ τρία ἡμίχοα, τὰ δ᾽ 

εὐθηνῶντα δύο χοᾶς ἥ πέντε ἡμίχοα Ζιι40. 621 "8, 4. τῷ 

ἐλαίυ τὸν χοᾶ ὄντα ὁραχμῶν τεττάρων οβι847 488. χω- δῦ 
ρεὶν τέϊ σαρας χόας 3129. 842 585. σταλαγμὸς οἶνυ μυ- 

βίοις χρεῦσιν ὕδατος Π μίγνυται Γα 10. 3238 .527. 

χὃς ἀᾳ χὅος). αἱ ἀνθρῆναι τὸ σμῆνος μεῖζον ποιῶσιν ἐχφέ- 
ρσαι τὸν χϑν Ζιι42. 629 411. 

χρᾶν. 1. κομίζεσθαι ἀξιοῖ τὸ ἴσον, ὡς ὁ δεδωκὼς ἀλλὰ χρή- 56 
σας 5815. 1182 088. --- 23. τῆς Πυθίας δϑνεχως τῦτο 
χρώσης τοῖς Δάκωσι μαντευομένοις 851. 1588 "18. ἐν 

Δελφοῖς ἐπηρυΐτα τὸν θεὸν πρότερον κεχρημένος ᾿Ολυμπίασιν 
Ρβ28. 1898.}88. 

χρεία. ἐν χρείᾳ εἶναί τινος Πα 9. 1208 510. ε11. 1818 "29. 60 
᾿ ἐν χρείᾳ εἶναι ΗΓ11. 1171 Ρ22. ε8. 1188 7. δια τὴν τῷ 

λεται αὶ εἰς ὃ χρήζων Ὁ). ὡς φησὶν ον α ( 888) Πεϑ. 
1810 4383. --- τὸ τρεφύμενον χρήζει θ ερμότητος ὼ ψυχρό- 

τητος βἴτω, φτα 1. 816 14. 1. 821 νΩ, 
χρῆμα. χρήματα λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νομίσματι με- 

τρεῖται Ἠλ1. 1119 Β26. χρήματα, οηΐ φίλοι Πεβ., 1808 
518. οοηΐ τιμή Πβ1. 1260 .}87. χρήματα κοιναί, ἱερά Ἠεῖ. 
1181 29. Πβ9. 1211}11. ε4. 1804 48. ἡ παραδοσις τῶν 
χρημάτων Πε8. 1809 411, ἀπαλείφυσιν (οἱ ἀποδέκτα!) τὰ 

καταβαλλόμενα χρήματα 400. 1544 21, -- χρημάτων 
χρῆσις, κτῆσις Η91. 1120 48,9. χρήματα διχῶς λέγομεν 
(χρῆσις καϑ᾽ αὑτό, κατὰ συμβεβηκός) γΕΎ 4. 1281 087. --- 
θεῖον τι χρῆμα ἡ, φιλοσοφία κΙ. 3911. 

χρηματίζειν περί τινος Πὸ16. 1800.81. Ῥαᾳ. 1859 "8. 
χρηματίζειν περὶ ὧν ἂν ὅτοι προβυλεύσωσιν Πδ14. 1298 
29, -- προγράφυσιν οἱ πρυτάνεις ὑπὲρ ὧν δεῖ χρηματίζειν 

[394.1564811. ἐπώνυμος ἄρχων: ἀφ᾽ ὃ ἡ πόλις χρημα- 
τίζει Ο 4[}18) [38]1.1541}20. --- χρηματίζεσθαι ἀπὸ 
τῶν κοινῶν Πγ15. 1286 Β15δ. Ηθ10. 1168 "8. αὔξυσιν οἱ 
χρηματιζόμενοι τὸ νόμισμα Παϑ. 1251 584. ἐν πολλαὶς 
ὀλιγαρχίαις, ὑκ ἔξεστι χρὴμ ματίζεσθαι Πε12. 18316}4, 

χρήμα τισμός. ἡ διατριβὴ περὶ τὸν χρηματισμόν Πα9. 1258 



804 χρηματιστής 

45. φαῦλα πρὸς χρηματισμὸν Ηη18. 1158 818. δόξης χά- 
ριν τῆς εἰς χρηματισμὸν τι 11. 1711 ΡΩ7, ---α ἀπίνοτβο ἱ 4 

χρῆσις τῶν τ τημάτον γεγά. 1282 87. 

χρηματισταὶ ὼ ,φιλοχρήματοι Πε12. 1816 "40. ὁ σοφι- 
στὴς χρηματιστής τι]. 165.522. χρηματιστὴς βίος Πα8. 

1096 5ὅ. 

χρηματιστικός. ἔστι τῇ χρηματιστικᾷ θεωρῆσαι πόθεν χρή- 
ματα Πα. 1250 815. -- χρηματιστικαὶ τέχναι. κοινωνίαι 

ηεα4. 1215 481. η9. 1241 ν26. περὶ χρηματιστικὴς Πα8-11. 

χρηματιστική, ἀἰδβὺ οἰκονομική, 
9. 1251 18. ἡ σοφιστικὴ" χρηματιστική ΤΙΙ1. 171 528. 
νᾶ τὰν περὶ τῶν κατὰ χρηματιστικήν Ηγὅ.1112 νᾳ, 
ἡ χρηματιστική, 8 ἀρ ίνογδο ἡ χρῆσις τῶν κτημάτων Ἧι: 
1381 589-1282 38. τὰ  χρηματιστικά ηεαῖ. 1 211 489, 
τὸ Θαλεω χρηματιστικὸν Πα 11.1259 820. τὸ χρηματιστι- 

κόν (ραγβ οἰν᾽τα018), ἰδὲ τὸ πολεμικόν ἃ] Πὸ 4. 1291 21. 
χρῆσθαι, ὉΡΡ κτᾶσθαι Παῖ. 1288 83. χρῆσϑαι τὴ ἐπιστήμη, 

ΒΥΏ ἐνεργεῖν ηεβ9. 1225 Ρ12. χρῆσθαι. ὉΡΡ ποιεῖν ΠΎ ἁ. 

1271 385. Φβ2. 194 "3, -- χρῆσθαι τῷ ἁλὶ δαψιλεστέρῳ, 
γάλακτι πλείονι Ζιηά4. 685 427. 12. 588 54, 
ταὶς γυναιξίν Πβ8. 1261 "25. χρῆσθαι ἀμ δου δι αἵματι, 
ξηραῖς σαρξίν αν 18. 471 321. ΦΘ. 818 "12, 17,21, 24. 
χρῆσθαι λάβρως τῇ βρώσει Ζιθ ὃ. 594 "18. ἀγχίνως χρή- 
σασθαι ΕῚ λήγῳ ἢ ̓ἔργῳ αρά. 1250 584. χρῆσθαι ἀφροδι- 
σίοις. τόκοις πλείοσιν, ὀλίγη κινήσει Ζιηϊ. ὅ8115, 582 82 ΄. 
8. 5888 598. Ζμὸὴ 8. 6848. πρὸς τὸ χρῆσθαι τιῷ λόγῳ ἢ 
ταῦτα (ὀδόντες, χείλη) Ζμβ16. 659 588. κεχρῆσθαι θια- 
οραὶς τισίν Μη. 1042 81. φ4. 809 58. -- τοῖς μὲν 

Ἕλλησιν ὑγεμονικῶς, τοῖς ὁὲ βαρβάροις δεσποτικῶς χρώ- 
μενος 8]. 1489 580. χρῆσθαι πολιτικαΐτερον τοῖς ἀπογό- 

"ας Ζιθ1. 589 52. εὖ, μετρ' ως χρῆσθαί τινι Πε8. 1808 85. 
. 1315"15. χρῆσθαι σφίσιν αὐτοῖς καλιὼς ΠΕεβ. 1806 

τὐδε θα σθαι τὴ ἡλικίᾳ, τινός ΠΕΙῸ. 1311 518. --- ὑδὲν 
αὐτοῖς δια τὴν λειότητα δυνανται χρῆσθαι (Ἔγη δύνανται 

καπηλική 4] Πα8. 1253 14.} “- ο 

16 

χρῆσθαι κοιναῖς 40 

30 

κρατεῖν) Ζιθ2. 5690}19, 1ὅ. -- πολλοὶ ἤτω χρῶνται (ἰ ὁ 85 
ὅτω νομίζυσι, τύτῳ τῷ ἔθει χρῶνται) τῶν βαρβάρων Γ 1565. 
1804 526. -- φοηβίτ, χρῆται τῷ ὑποδήματι, ἀλλ᾽ ὦ τὴν 
οἰκείαν χρῆσιν Παϑ. 1257 "12. χρῶνται ποσὶ ταῖς ἀκάνθαις 

Ζμδδ. 681 39. χρῆσθαί τινι μέσῳ τελευτὴ ὼ ἀρχὴ Φθ8. 

202}5. ἀρῆσθαί τινι ὡς τινι (καθάπερ τιν), νϑ]αῦὶ χρῆται ὦ 
πέτρᾳ ὡς ὀστρέῳ Ζιθ2. ὅ90 582. αὖ. 489 "28. Ζμβϑ. 
864486. 16. 66951, 658 }86. δ10. 6871}9. 18. 690518, 
82. τὰ ἀνάλογον τὴ ἀναπνοῇ χριύμενα τῷ ὑγρῷ Ζιθ2. 589 
518. χρῆσθαί τινι πρός τι, τῇ γλωττη πρὸς ἑρμηνείαν Α] 
Ζμβι1. 660 88δ. δ᾽ 5. 681 "5. ̓ χρῆσθαι ἢ τὴ ἀρετὴ πρὸς αὑτόν. 45 

πρὸς ἕτερον Ἠε8. 1129 582, 1180 56. χρῶνται ποσὶν ἵν’ ἦ 
χρήσιμα πρὸς πορείαν Ζμωδ]1ο. 687 ν28. τροφὴ ὦνται ἀλ- 
λήλυς ἐσθίοντες Ζιθ5. 592 824. τὸ ἀπὸ τῶν ἄλλων τελὼν 
αὐτοὶς προσπορευϑ, μενα ἐχρῶντο εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως 

οβ1850 37. --- χρηστέον τινί Ἠα18. 1102 527. ι8. 1108 
ν)4, Πη8. 1320 λ18. --- (τῶν γραμμοποικίλων πλαγίαις 
τε ῥάβδοις κεχρημένων 3219. 1528 512, κεχρωσμένων οἱ 
Ἠεϊϊ2.) 

χρήσιμος, ἀοῇ δι᾿ ὃ γίνεται ἀγαθόν τι ἣ ἡδονή Ηθ2. 1155}19. 
χρήσιμον αὶ ἀλλυ χάριν, ὉΡΡ δι᾿ αὐτὰ ἀγαπᾶσθαι Ηα3. 1099 56 
51. τὸ χρήσιμον, ἀϊθὺ τὸ τέλος, τιν τότυ ἕνεκα ἡ ἡ ,χινητικὴ 
ἀρχή Ζγβθ. 142582, 28, 29. ἡ μὲν φύτις ἀεὶ τὸν αὐτὸν ἔχει 

τρόπον ὸ ἁπλῶς, τὸ ὁὲ χρήσιμον μεταβαλλει πολλαχῶς 

μχ ϑ841510. ρήσιμον εἴς τι, πρός τι ταῶ. 101 825. Ζιζ 22. 

80 

χρητμολόγος 

1158 580 8]. εἰς ἄλλον καιρὸν χρήσιμος κἡὶ σκέψις Πγ8. 
1216 481, “χρήσιμον ἐπί τι Ζμ511. 6911, 24 α]. χρήσι- 
μον ἐπὶ τύτων Ζμγι. 661 "21. 8οὰ 88608 Ομλ888 τὸ δὰ 
αυδπ) τγϑίδγαϊυγ, τὰ τότε ἀργὰ νῦν χρήσιμα γέγονεν μα]4. 

852514. οὗ ὁ2. 879 029. τὸ γάλα πέτε γίνεται χρήσιμον 
Ζιζ 18. 518584. οἵ Ζγλδ. 116 516. τροφὴ χρησίμη, ορρ 
ἄχρηστος Ζγα 18. 128 "4,1. εἴ δι. 165 "29. ὡς δέον μὴ 
τὴν μὲ ν χρήσιμον εἶναι τοὶν χεροῖν τὴν ὸὲ ἄχρηστον Πβ12. 

1214 "14. τὰ χρήσιμα, ἀἰδὺ τὰ ἀναγκαῖα Π6 15. 1299 
482. χρήσιμα οὐ ἀναγκαῖα, ορρ καλά, ἐλευθέρια 1114. 
1888 "86. θ8. 1838 "2. Ρα δ. 1861 816. παιδεία ἃ ἀναγκαία, 
χρησίμη, ὯΡρ ἐλευϑέριος, καλή Πθ8. 1388 481. εἰ περὶ πο- 
λιτείας τἄλλα λέγουσι καλῶς, τῶν γε ησίμων δια μαρτά- 
νυσιν ΠῸῚ. 1288 0806. -- ἡ διὰ τὸ χρήσιμον φιλία Η9 10. 
1159 "18 8η4. ἡ χρησιμὴ οὐ ἡ χρήσιμος φιλία ἡεη 10. 1248 
42, Ρ81. --- ἔδπι χρήσιμος τΎ ἢ. 117 δῚ, 2. (οἵ χεηξίμη 
481). Πβ12. 1214514. χρησιμωτέρα τι84. 188 "21. χρήτι- 
μυΐτερος, χρητιμώτατος Ζμγ 2. 668 519. δ11. 691 425, 

Β11, 18. -- οιαϊηἰ αὶ ἔογδ οἱ χρήσιμος οἵ (τι Ρϑυ]]ο 

τατῖ8) χρησίμη Θχβιδϑίυγ. --- χρησίμως. τίνα τρόπον 

ἐνδέχεται μετιῆσι λαμβάνειν χρησιαυις Ζμα 4. 644 }19. 
χρῆσις, ἀἶδὺ κτῆσις Βα9. 1098 083. δ1. 1120 88. Πβ5. 

1268 “3. ἥ χρῆσις ὑπερέχει (ορρ κτῆσις) Ῥα 7. 1364 “27. 
(τῆς αὐτῆς χρήσεως κτῆσις ἢ Παϑ9. 1257}87.) ἑκαάστυ κτή- 

ματος διττὴ ἡ χρῆσις Παϑ. 1261 36. Ἴεγ 4. 1281 588. - 
χρῆσις, ΟΡΡ γνώσις. τὰ πρὸς τὴν χρῆσιν, τὰ πρὸς τὴν 
γνῶσιν ΠαῚ11. 1258 δ10. χρήσεως νεκα. διὰ τὸ εἰδέναι 
ΜΑ 2. 982}21. αἱ μὴ πρὸς χρῆσιν ἐπιστῆμαι ΜΑῚ. 981 
520. ὁρίζεσθαι τι πρὸς τὴν χρῆσιν Πγ2. 1215 "22. πρὸς 
τὰς χρήσεις ϑὸὲν «διαφέρει Π616. 1299 828. -- χρῆσις, 
ΟΡΡ ἔργον. τῶν μὲν ἔσχατον ἡ χρῆσις, τῶν δὲ ἕτερον παρὰ 
τήν χρῆσιν τὸ γιγνόμενον ἔργον Μϑ 8. 050 424,35, 80, 84. 
Πα 4. 1384 ."8. οΓ Ζμα δ. 645 "18. ὅσων ἐστὶν ἔργον ἡ ἡ τὸ 
σώματος χρῆσις, Πα5. 1254 818. πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρὴ- 

σιν (ϑβγῃ πρὸς τὰς Τριαντ ας ἐργασίας) Πα5. 1354 529. δ4. 
1291520. -- χρήσεις πολιτικαί ΠΡ 1. 1261 422. χρήσεις 
νόμων κβ. 399 "18. --- χρῆσις, Βγῃ ἐνέργεια, ορρ ἕξις 
Μθ8. 1050 480, 856. πεβ1. 19319514 (οἵ Ηα1. 1094 54), 
16,2, 1220 388. ἡμα8. 1184011,16. 4. 1184 581, 82, 
84, 85. βιο. 1208 384-02. Ηαϑ. 1098 "82, 38. ἀρετῆς 
ἐνένγεια ὼ χρῆσις Πη8. 1328 528. 18.1882 39 (οΥ χρήσεις 
σπυδαῖαι 824). ἡ χρῆσις βέλτιον τῆς ἕξεως ηβι. 1219 
218. ημαϑ8. 1184 11, 18. 4. 1184 "82. ἀρετῆς χρῆσις, 
πρὸς ἄλλον Ηε8.1129 ᾿Β1, 5. 1180 520. ἡ χρῆσις τῶν εὐ- 
τυχημάτων Ηα11. 1100 27. πρὸς ὀλίγας πράξεις ὀλίγων 

ὀργάνων ἡ χρῆσις Ζμβιο. θ65652. ὥσπερ τῶν ἐκτὸς μο- 
ρίων ἰ πᾶσι τῶν αὐτῶν χρῆσις Ζμγ4. 665 08. πόρρωθεν 

ἡ χρῆσις τὴς ὄψεως δβἰτη Ζμβι8. 657 "25, 852, θ58 54. 17. 
660 519. δ11.691 Ὁ22, ἀφηρη Ἱμένης τῆς τῶν πυδωῶν χρήτεως 
Ζμβ 10. 659 588. πρὸς ὠφέλειαν κα ἡ χρῆσιν Ζμδ᾽΄10. 690 58. 
πρὸς ἄλλην χρῆσιν, πρὸς τὰς ἄλλας χρήσεις Β[1: Ζμβ.ιὅ. 

θ58}24. δ10. 687}26. γ1. 6617. Ζγβθ. 1712.436. τὸ 
Ὕνω μολογεῖν ταύτην ἔχει τὴν χρῆσιν, κοινὰς πᾶσι τοῖς εἴδεσι 
τὰς χρήσεις ἔχει Ρβϑι:. 1395 13. γ18. 1419 }2 ρ7. 1438 
411. ἡ τῶν ὀιαιρέτευνν χρῆσις ἀσυλλόγιστος Αϑδὸ ὃ. 91 528. 
-- ἡ πρὸτ' ᾧ ἀλλήλυς χεῆσις Πγ9. 12804360. ἡ τῶν ἀφρο- 

δισίων χρῆσις, αἱ πρὸς ἀνὸρα χρήτεις βἰπι Ζιη1. 581 Ὁ18. 
κά. 686 3839. Πβ4. 1202 384. Γ172. 1506}88., πὸϑ. 8871 

815. 

816 515. ΖμβΙ1. 646 "18. 17. 660 519. δ11. 691 882. 60 χρῆσις. ταιζαὶ ἀδιῖο, Ηε5. 1181.44. 
Ζγγτο. 160 "18. Πβ9. 1211 58. Ρβ1.18771 "18. Ηθ7. χρησμολόγοι, μάρτυρες περὶ τῶν ἐσομένων ῬΡα15. 187651. 



χρησμός 

᾿ προσοριζονται τὸ πότε Ῥγδ. 1407 "5. --- Σίβυλλα ἡ 
χρησ͵ μολόγος θ98. 888 56. 

χρησμὸς γίγνεταί τινι Πη16. 1335.519. χρησμὸς περὶ 

᾿Ανθηδονίων ἢ 555. 1569 Ρ4δ. 
χρησμῳδεῖν. (τῶν στομίων) τὰ μὲν ἐνθυσιᾶν ποιεῖ τὰς ἐμ- 5 

πελάζοντας τὰ δὲ χρησμῳδεῖν κά. 895 "28. 
χρηστικὸς τῶν ὑπαρχέντων οα6. 1844 "26. δεσποτικὴ ἐπι- 

στήμη ἡ χρηστικὴ ἐθλων ΠαΤ. 1288 "81. ἡ πρακτικὴ 
χρηστική ἐστιν ηεβ1. 1219 08. . 

χρηστοήθης Ρβει. 189511. ᾿ 10, 
χρηστό Ἂ ὃκ ἔστιν ὑφαντικῆς ἔρια ποιῆσαι, ἀλλὰ χρήσασθαι 

αὐτοῖς ὼ “νῶναι ὁὲ τὸ ποῖον χρηττὸν ὺ ἐπιτήδειον ἢ ΠῚ φαῦλον 
ἢ ἀνεπιτήδειον Πα10. 1258 427, τροφὴ χρηστή. ΟΌΡ φαύλη 
Ζμβ3. 6501. τῶν ὑῶν αἱ μὲν εὐθὺς καλλίχοιροι μόνον, 
αἱ ο᾽ ἐπαυξανόμεναι τὰ τέκνα ὰ τὰς ὀέλφακας ηστοὶς 15 
γεννῶσιν Ζιζ18. 518 518. ἀμυγλαλὴ ὼ ῥοιὰ μεταβάλλονται 
ἀπὸ τῆς ἰόιας κακίας διὰ γεηπονίαν εἰς τὸ χρηστότερον 
φταῖ. 821 3486. --- Οαἱ χρησταὶ μέλιτται, ἀΐθβῦ κηφῆνες, 

ἡγεμὼν Ζιι40. 624 028, 80, 626 416, 82, 088, οὗ μέλιττα 

- 
των 

χρένος 80ῦ 

χροιαί Κϑ8.9}9. τῷ πυρριὴ ἣ ὠχρῷ ἡ ταῖς τοιαύταις χροιαῖς 

Κ8. 1011. οὔ χϑ. 198.327. χροιὰν ᾿' φησιν εἶναι Δημό- 
κριτος Τὰ 3. 8101. τὴν χροιὰν ἐρυθοότεραι Ζιβ 14. 505 "15. 
ἔχειν χροιὰν μέλαιναν, ὠχράν Ζιι40. 621.518. βιι. 508 510. 
τῆς χροιὰς ἡ μεταβολὴ πῶς γίγνεται τῷ χαμαιλέοντι Ζβ11. 
δ08 2, ροιαὶ ὀξεῖαι, λευκέρυθροι 2. 8064. αἱ χροιαὶ 
τί σημαίνυσιν φ3. 806 "8. 3. 807 281-808 10. 6. 813 
"1)- 012, --- ἀπορροίας εἶναι τὰς χρϑιαῖς (χροίας Β ΒΚ, ν] χοθας) 
ἄτοπον αι8. 440 816. --- οἱ Πυθαγόρειοι τὴν ἐπιφανειαν 
χροι ἂν ἐκάλυν αιϑ8. 489 381. οὗ Μν8. 1091 Α10. 

χρό μις οὗ χρομίς (ν ̓  χρέμιξ, χρενίς, χρωμίς, χρῶμις) Γο- 

[οῖαν ἰηΐονῦ τες χυτύς. τὸς μαλιστα ὀξνηκόως τῶν ἰχϑύων, 

ἅπαξ τίκτει, ἔχει λίθον ἐν τὴ κεφαλῇ, ἀφίητιν ὥσπερ γρυ- 
λισμόν Ζιεϑ. 5485). ὃ 8. 584.99. 9. 585}17. 619. 601 580. 
(ΘΒγουνβ Τοιι ὅδΖαθ δοιαὶ! Ο11 228. οΥ 51.287, θ44 οἱ 
μιἰϑῦ Ὁ ρμίδο 98. ϑδοίδθπα πἰρτα Καὶ 603,3, δὲ. ΟΥ. ϑοίδθηδ 
δα} ὐν Ν 41. 7 Μύλον Αὐομῖν 1857 ρ 259, 268, 275. 
ΑΖΙ1144, 82.) ν χρέμυς. 

χρονίζειν. ἱπῦγ, ὅταν ἐξίη («τὸ σπέρμα) χρονίσαν ἐν τῇ ὑστέρᾳ 
ν 458 "30, -- ἦθος χρηστόν. περὶ τὰ ἤθη δεῖ στοχάζεσθαι 30 Ζιγ 23. 028 528. ὅταν ᾿χρονίζη τῶτο τὸ παθος Ζικῖ. 688 
(ἐν τῇ τῆς τραγῳδίας συστάτει) πρῶτον, ὅπως ρηστὰ Υ" 
ἕξει σὲ ἦθος χρηστὸν. ἐὰν φανερὸν ποιὴ ὁ λόγος ἥ ἡ πρᾶξις 
προαίρεσιν χρηστήν" ἔστι δὲ ἐν ἑκάστῳ, γένει, ὸ γὰρ γυνή 
ἐστι χρηστὴ ἢ ὀῦλος, καίτοι τύτων τὸ μὲ ἂν χεῖρον, τὸ δὲ 
ὅλυις φαῦλον ἐστιν ποὶδ. 1454 517. (τὸ ἐλεεὶν ᾧὶ τὸ νε- 35 
μεσᾶν) πάθη ἥθος χρηστῶ, 576 ἐπιεικής Ρβ9. 1880 ἴς, 82. 
μάλιστα τὸ σπυδαίως εἶναι ἐν τοὶς τοιότοις καιροὶς ὄντας 
ἐλεεινόν, 5.8 ἐπιεικής Ρβ8. 1886 05, 86. (οἱ νέοι) ἐλεητικοὶ 
διὰ τὸ πάντας χρηστὰς ἢ βελτίς ὑπολαμβάνειν Ρβ 12. 
1889 58, ἐκεῖνος ἔκρινε πον μὲν ἐσῶν ἐπιεικῶν, οἷον ὁλι- 30 

γαρχίας τε χρηστὴς αὶ τῶν ἄλλων, χειρίστην δημοκρατίαν, 
φαύλων δὲ ἀρίστην Πό2. 1289 γι, ζ4. 1819 384. κρίνειν 
ὀρθῶς τὰ χρηστὰ ἢ τὰ μὴ χρηττὰ τῶν μελῶν Πθὅ. 1839 
08, χρηστός οὗ σπυδαῖος ηποπιοᾶο ἀϊπυϊπσαδηΐαν οὐ Ὰ] 
Ῥοου 171. 86 

χρηστιὸς ποιεῖν, βἰρηϊβοαῦ ἱ ᾳ ἀποκτείνειν ἀρυὰ Αγοδᾶθβ οἱ 
[μαρθἀδοπιοηΐοβ ἔδ50. 1869 δὅ, 9, 14. 

χρηστοτης ἢ κακία καρπῶν φταά. 819 86. 7. 821 "40. 
χρηστότης ἀκολυθεῖ τὴ ἀρετὴ αρϑ8. 1281 "88. 

χρηστοφιλία ἀεῇ Ῥαδ. 1861 085-389, 1860 030. 40 
χρηστόφιλος ἀεῖ Ραϑ. 1861 538. 
χρίειν. τῷ παρϑαλείῳ χρίσαντες τὸ ἱερεῖον θ6. 881 "δ. 
χρῖσις. ἡ τῷ ἐλαίν εἰς ἱμάτιον χρῖτις, γι ἡ εἰς τὸ ἱμάτιον 

ἄλειψις πληϑ8. 900 086, 839. 
χρόα, εἴ χρῶμα. χρέα, 8γὰ χροιαά πθ2. 889 "21. 7. 890 "85. 46 

ὅτα περὶ χρόαν πλη. -- χρόα ἁπλὴ Ζγεθ. 185 "28. χρόαι 
μὴ͵ καθαραὶ ὁὀιὰ τὸ μὴ ἐν ἀριθωοὶς εἶναι αἱι8. 4405. αἱ 
χρόαι ἅπασαι μεμιγαμέναι ἐκ τριῶν, τὸ φωτὸς ὸ δι᾿ ὧν 

φαίνεται τὸ φὼς ὸ τῶν ὑποκειμένων χρωμάτων χϑ.- 198 

ν88. σα τριχῶν ὃ Αἱ Ζγεϊ. 118 3525. 8. 182 54, -- τὰ 50 
τὴν χρόαν μέλανα Ζγβὲ. 186511. αγϑ. 872 "26. ἕως ἂν 
εἰς τὴν μέλαιναν ἔλθη χρόαν ὸ ἀφανισθὴ ἐν 2. 459 "17. 
χρωματίζεται ὁ αὐτὸς ἀὴρ παντοϑαπὰς Χρθας μαῦ. 842 "5. 

ἔχειν χούαν φοινικὴν, φαύλην, μοχϑηράν, παντοὰαπήν μγά. 
8514 488. Ζιι!18. 616}88. 15.616}»13. βι4. 605 "10. λαμ- δ6 
βανειν παντοθαπὰὶς χρήας μβ38. 889 511. μεταβάλλειν τὴν 
χρόαν, τὰς χρόας Ζιγ 12. 519."8,10. ι87. 622514. Ζμβά. 
650083, 6. 651 "26. Ζγβ6. 145.532. εὖ. 188 Β11, πιῖ. 
891 "14. ἐπαλλάττειν τὴν χρόαν Ζ2γὺά. 169 "85. --- ἡ 
φαντασία τὴς χρόας αιϑ. 439 "0. 60 

χροια, οὔ χρῶμα, χρϑα. λευκότης ὸ μελανία ὼ αἱ ἄλλαι 

χρενικῆ ἀσθενείᾳ καὶ 
χρόνιος ἀπυσία. ἀναβολύ, εὐπορία, Ηη6. 11571511, Ῥα12. 

017. ἂν χρονίζωσι Ζιὸ 10. δ87 97 Αὐδ. ἐνδιατρίβειν (τὸς 
ἰχθὺς ἐν τιὺ ὁϊελεῖν τὴν τροφὴν) ὐχ οἷήν τε χρονίζοντας 
Ζμγ14. 815 47. χρονιζόντων ἐν τῇ͵ γενέσει ΖΎΥ 4. 155 828. 
χρονίζοντος τῷ ἐμπεριειλημμένυ ὕδατος φτβ 2. 828 "21. 
κεχρονικότες ὦ μὴ ὑπόγυιοι τὴ ὀργὴ ὄντες Ῥβ 8. 1880 "8. 
ἐν τύτῳ ϑονισ τέον ῬΎΊΤ. 1411080. -- ἴγϑῃΒ Ρᾶ58., τὸ 

πρῶτον ᾿᾿χάλα) παχύ ἐστι, χρονιζόμενον ὁὲ γίνεται λεπτο- 
τερον Ζιζ 20. ὅ14 "11. ὕϑωρ παλαιΐμενον ἢ χρονιζόμενον 
Β1Π χθ. 191 "6, 198 9. ὅ. 794 ὕ26, 195512. ἡ εὔνοια 

χρονιζομένη ὦ εἰς συνήθειαν ᾿ἀφιχνυμένη γίνεται φιλία Ηιδ. 
1107811. χρὴ τὰς διαφορὰς ὅτι τάχιστα διαλύειν ὺ μὴ 

͵ 
» χρονίζεσθαι .68. 1424 7, τὸ μνημονεύειν καθ᾽ αὐτὸ ἐχ 

ὑπάρχει πρὶν χρονισθῆναι μν3. 451 380. τὸ ὅρον ὅσῳ ἂν 

χρονίζηται ἐν τῷ σώματι πιγ1. 901 "22. οὔ κα 4. 921 ἀϑ1, 
ανϑ. 415 δ. 

βαρειᾳ φταϑ8. 8187. 

1812 585. πζο. 1820 "88. ὀπώρα χρόνιο: Ζιθ28. 806}. 
τεταρταῖοι χρόνιοι γίνονται πα19. 861 θδ. τῶν χρον. ων (1 6 

τῶν μακροβίων) ζῴων αὶ τὰς γενέσεις εὔλογον εἶναι χρο- 
νιωτέρας Ζγὴ 9. 177 184. χρονιωτέρα γένεσις Γβ4. 881 ι᾿ 1. 
χρονιωτέρα γίνεται ἡ πέψις, ἡ συμπλοκή, χρονιώτερος ὁ 
συνδυατμός Ζμγι4. 9676 328. Ζιεδ. ὅ40}21. Ζγγβ. 158 "4. 
χρόνιον εἶναι τον συνόυασμὸν Ζγγδ. 155 "84. (πολὺ χρονιωώ- 
τερον ὼ μονιμώτερον ΚΒ. 8528 ΒΚ. πολυχρονιώτερον. Ὑγ2.) -- 
χρονιωτέρα ἡ ἀπόλυσίς ἐστιν ( 86 μετὰ πλείω χρὴ ὄνον ἀπο- 

λύονται Ζγγῦ. 186 ΕΣ χρονίως τι δρᾶν Τα 10. 828 385. 
χρόνος. 1. ποιμίηΐθ χρόνος ἰάδθῃν 686 δριιὰ ΑΓ. ἀ8ὰ8 αἴαυο 

δρυὰ Ἀ]108 βου! ρύογοϑ, αὖ ρϑιοα ΘΧΘΏρ]α δὐθα 1886 βυ Ποϊαῖ, 
χρόνῳ, χ, χρόνῳ ποτέ μ99. 887326. ΠῸ12. 1291 δ10. μετα- 
βαλλει τὼ χρόνῳ πάντα αἱά. 858 424. εἰς χρόνον Ηθ18 5. 
1162 27, σπάνιον τὸ διὰ χρένυ τὰ διὰ χρῆνυ ἡδέα ἐστίν 
Ραϊ1. 1871 481, 29. δια πολλὺ χοόνυ μαθ. 842 581. κατά 
τινὰ χρόνον μβϑ8. 85ὅ0.}38. ὁ δια μένειν ἐδένα ρῆνον μβ3. 
855 811. ἐν ἴτῳ χρόνιν μβ2. 855}26. μικρὸν χρόνον Ζμβ11. 
660 θ17, ἐν τοσιῖὸε, ἐν ἐλάττονι χρόνῳ μλ13. 848019, 21. 
τὲ ἐξαίφνης τὸ ἐν ἀναισθήτιν χρόνῳ Φδ18. 2522 "16. οἴ 

πΎ10. 8712 Ὑ10. (συγχεῖται ἡ θεωρία ἔγγ')ς τῇ ἀναιτθήτυ 
χρόνυ γινομένη ποῖ. 1450 089, χρόνυ ομὰ οἱ ΒΖ ΑΥ 801 90.) 
χρόνοι μακροί ̓ς ἐν χρόνοις παμμήκετιν ΜμΆ14. 85120, 9. 
πολὺν χρόνον, ἐπὶ πολὺν (π). εἴω) χρήνον μαδ. 842}18, 19 



8ῦ6 χρένος 

848 528. 14. 8524, 838, εὑρῆσθαι πολλάκις ἤδη. ἐν τῷ 
πολλῷ χρόνῳ Πη10. 1829 δ, χρὴ προσέχειν τῷ πολλῷ 
χρόνῳ τ τοῖς πολλοῖς ἔτεσιν (ἔθνεσιν εἰ ΓΝ ἢ Σι- 
μωνίδης ἴα Αἀάθηἀϊ8) Πβ5. 126452. ἐπὶ τῶν ἀρχαίων 
χρόνων, ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις Πὸ 8. 1289 086. εά. 1308 
Β20. ἐκ πολλῶν ἐτῶν ἢ παλαιξ χρόνυ 40..1481542, 
ΔΒΙοα ΒΒ Μ 22. 148. ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ Π616. 1800 
5830. διὰ χρόνυ πλῆθος, τῷ πλήθει τῇ χρόνυ μα14. 851 
ν21, Πβ8. 1269.522. Ηθ14. 1161 "24. ἀναβολὴ χρόνω 
Ῥα12. 1312 384. ἀρχαὶ διηρημέναι κατὰ χρόνον Πγ!. 121ῦ 
124. οἵ β2. 1261 384, ἕν τισι τεταγμένοις, χρόνοις μβ2. 
855 52 8. ὁριζομένοις χρόνοις ρ39. 1440 528. ἐν χρόνοις τισίν, 

οἴ κατὰ τὲς τότε καιρείς Ρ14. 1481 8160, 18. ἐν χρόνοις διαι- 

ρϑμένοις εἰς τὸν τῶν βδομάδων ἀριθιιόν Ζιζι1. 510.580. 
χρόνω, (τὸ χρόνα) προΐντος Ζιε82. 5651 022. μαιά. 858580. 
τὰ μὲν γενόμενα εὐθύς, τὰ δὲ προελθόντα τοῖς χρόνοις ΟἹ 
προελθόντος ὄνυ) Ηθ14. 1161 "25. δημοκρατία ἡ τελευ- 
ταία τοῖς χρόνοις πὸ 6. 1298.81. πολὺ ὑπερτείνει τοῖς χρόνοις 

τὴν Μίνω βασιλείαν ὴ Σεσώστριος Πη10. 1829 "24. ταῦτα 
λέγωσιν ἀσκεπτότερον τοὶς χρόνοις λέγοντες Πβ12. 1274 30 
180. --- χρόνος ἐσόμενος, παρελθών Φθ1. 251 022, παρή- 
κων, μέλλων Φζϑ. 284.514, παρυν. παρεληλυθοῖς ποθ. 
1451 818, παρών, παροιχόμενος ρθ.1421 Ρ17. 80. 148751, 

5ρΡΕῚ Ρ 150. οἱ χρόνοι διύρηνται εδ. 11.324. ὁ πέριξ χρόνος, 
οἱ ἐκτὸς χρόνοι, ἱ 6 οἱ ἐκτὸς τὸ νῦν ε10.19 "19. 8.16 25 

"18 ΥΥ͂2. οἴ 6. 11 429. -- περὶ τὰς θερινὸς χρόνυς Πβ 8. 
1261 Ὁ27. οἱ περὶ τὴν ὥραν χρόνοι Πη160. 1885 421. ὁ τῇ 
ζῆν χρόνος Πη16. 1884 584, οἱ χρόνοι τῆς χνήσεως ἑκάστῳ 
τῶν ζῴων τεταγμένοι" χρόνοι κυήσεως ἴσοι, διαφέροντες 
Ζγδιο. 111 582 8ηη. 8. 1609 Ρ28. βά. 1838529. οἱ χρόνοι τὴς 90 
ὀχείας Ζιει4. 5458 528, τελειώσεως (τῶν ὀρνίθων) Ζιε19. 
8538 32. κατὰ τὲς ἱκνυμένυς χρόνυς τῇ περιττώματος ΖΥΎἹ- 

1580}18. εἷς ὥρισται τῷ τόκα χρόνος Ζιη4. ὅ84 "88. οὔ 
Ζγδτ. 115 580. 8. 7106 516. ὁ χρόνος τῆς ἐπῳάσεως Ζιζθ. 
568 ."28, τῆς γενέσεως (τῶν ἐντόμων) Ζιε19. 858 52. 5.35 
ἑκάστης πράξεως ὡρισμένος ὁ ἐλάχιστος χρόνος κατὰ τὸ 
μὴ ὑπερβάλλειν Οβθ. 288 588. χρόνος λέγεται δεικνύναι 
τὸν φιλόμενον Ἴεη2. 1288 415. λέγειν εἰώθαμεν ὅ ὅτι κατα- 
τήκει ὁ χρόνος ὸ γηράτκει πάνθ᾽ ὑπὸ τῷ χρόνω, ἢ ἐπιλαν- 

χρυσομῆτρις 

ΨΎΘ. 480 ν9. ΚΟ. 538. χ ὄνος ἐλάχιστος ὅκ ἔστιν θα. 
214 89, ὑχ οἷον τε εἰς ἀτόμως χρόνως ὁιαιρεῖσθαι τὸν χρόνον 

Φθβ. 268 528. τομὴ χρόνω, ἀἶδὲ χρόνος 488. 263 821. σὴς 
μεῖον χρόνυ Φ0θ8.262 "2, 26448, εἰ ἅπαν ἐν χρόνῳ μετρεῖται, 

ἐν δὲ τῷ νῦν μηθέν φζιο. 241518. οΥ̓ 68. 262 480. ὅ9᾽ 
ὁ χρόνος ἐκ τῶν νῦν θθ᾽ ἡ γραμμὴ ἐκ στιγμῶν ὅθ᾽ ἡ κί- 
νησις ἐκ κινημάτων" τὸ μεταξὺ τῶν νὺν χρόνος Φζι0.241 

48. 9. 239 "8. 1. 281 "10. 6. 237186. δ)10. 918 88. γε 219 

429. ΚΟ. ὁ 5.47. ατ91]ὶ 218. οἵ ψγδ. 480 "18. κατὰ μίαν 

δύναμιν ὸ ἄτομον χρόνον μίαν ἀνάγκη εἶναι τὴν ἐνέργειαν 

αι. 441 018. ὁ χρόνος ἄπειρος ἐπ᾿ ἀμφότερα, ὠγένητος, 

ἄφθαρτος Φθ1. 251 Ρ26, 20, 14. 8. 268 216,21. Μλ6. «1011 
7. μαϊά. 858 "15, 18. ατϑ09 399, τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι τί 
ἐστιν Φδ12. 321 39864. οὗ Χ8. 2848. ὅ. 286 "88. 6.280 
520. ὅσα μήτε κινεῖται μήτ᾽ ἠρεμεῖ ἐκ ἔστιν ἐν χρόνῳ" 
τὰ ἀεὶ ὄντα. Η ἀεὶ ὄντα. ἐκ ἔστιν ἐν χρένῳ Φὸ12. 2321 

521, 4. φθορᾶς μᾶλλον καθ᾽ αὐτὸν αἴτιος ὁ χρόνος ἢ γενέ- 
σεως Φδ18. 232}}19. 13.221 "2. ὁ χρόνος αὐτὸς εἶναι 
δοκεῖ κύκλος τις" ὁ χρόνος μετρεῖται τῇ κυκλοφορίᾳ Φὸ 4. 
423 "29, 38, 22. ὁ χρόνος πῶς ἔχει πρὸς τὴν ψυχήν Φὲ14. 
228 516- 29. χρόνος ὀδεὶς ἀναίσθητος αι. 448 394.}15. --- 
πρότερον (ὕστερον) χρόνω, κατὰ χρόνον, ἀϊθὺ λόγῳ, κατὰ 
λόγον Ζμα!ι. θ640524. β1. 646 435. ῷθ9. 265 528. ΨΥ. 
481 52. ΜζΊ. 1028 888. μ8. 1084 Ὁ16. οἴ πρότερον ῥ 652 

49, λόγος Ρ᾿ 485 46. 
χρονοτριβεῖν, ὄνομα διπλῶν εὐσύνθετον Ῥγ 8. 1406 "87. 
χρυσαλλίς Ο, Ἰ χρυσαλίς ργαοίοτῦ 00 ῬΆγγη 888. ΡΟ 96. 

51.848). ,ἴμπαι αὐξηθεῖσαι ἀκινητίζυσι ὦ μεταβώλλυσι 
τὴν μορφήν, ὦ καλῶνται χρυσαλλίδες. σκληρὸν ἔχυσι τὸ 
κέλυφος, Ἷ ρὸν κινῦνται, προσέχονται πόροις ἀραχνιωδε- 
σιν ὅτε στόμα ἔχυσαι ὅ ὅτ᾽ ἄλλο τῶν μορίων διαίδυηλιον ὑθέν, 
ἀθενὸς ὅτε γεύονται ὅτε προΐενται περίττωμα Ζιε19. ὅ51 

419, 26. ἀκινητίζυσιν αἱ καλεήμενοι ὑπὸ τινων χρυσαλλίδες, 

ὠώωδης γίνεται ὁ σκωληξ (ἡ γὰρ χρυσαλλὶς καλυμένη δύ- 
ναμιν δ΄ ἔχει) Ζ2γγ9. 168 ν81. βι.1383814. ξυλοφθόρος 
γίνεται ᾿χρυσαλλὶς ὥσπερ αἱ κάμπαι Ζιε2 2. 551 Ρ28. (ρυρᾶ 
οδυθοῖδ, ΔΓ  α βρϑοίθγιμη αυδταηπάδῃι. οΥ̓ διι 1984.) 

χρύσειος ,ταῦρος θι15. 8411. 
χρϑσεοκόμα Ἕ κατε (6χ Ῥοορίβ ἱποουῖο) Ργ 8. 1409 516. 

θάνεται διὰ τὸν χρόνον, ἀλλ᾽ ὁ μεμάθηκεν δι2. 221 ἈΠΜΕΈ  ἠἀελ.. χρυσῶς. χρύσεα. χαλκείων (Βοπι Ζ 286) ΗΕε1]. 
οἵ πια28. 902 "1. --- 2. ποιὸ τῷ χρόνω. οὗ Τογβένκ ΡὮ11Ο] 
20, 446-528. ἀπορίαι περὶ τῷ χρόνα Φδτο. 211}29- 218 

481, ποῦϊο ἀαβοτῖζαν Φδιο- 14. τῷ ποσὸν εἶναι ἐκεῖνο (ὃ 

ἐκινήθη) ὺ ἡ κίνησις ποση, ὁ δὲ χρόνος τῷ ταύτην Μὸ18. 

118610. ἀνδριάντα χρυσὸν ἰσομέτρητον ἀναθήσειν ἐν Δελ- 
φοῖς 317. 1040 "8ὅ. 

χρυσιδάριον ἀντὶ χρυσίν ᾿Αριστοφάνης ἐν τοῖς Βαβυλω- 
νίοις (ἔν 80) σκώπτει ΡῬγΎ 2. 1405 581. 

1020 328. ἀδύνατον χρόνον χωρὶς κινήσεως, εἶναι Γβιο. 8337 4“ χρυσίζει ἡ ἡ γὴ θ45. 888 08, 
428, θὸὲ τόπος ἐδὲ κενὸν υϑδὲ χρόνος, ἐστὶν ἔξω τῷ ὀρανᾷ χρυσίον. φύειν χρυσίον. θ42. 8838 380. χρυσίον κατορωρνγ" 
Ὁαϑ. 279 ."12. ἀκολυϑεῖ τὴ κινήσει ὃ χρόνος Φδ11. 219 
016. 12. 320 "86. ὃ »χρόνος, ὅτε κίνησις ὅτ᾽ ἄνευ κινήσεως 

ΦὸΙΙ. 2191. ὁ χρόνος παθος τι κινήσεως Φθ1. 251 028. 
αἱ μὲν κινήσεις ἕτεραι ἢ 
αὐτός Φὸιά. 228 δ11. ὁ ὁ ὁ χρόνος ἄτομος τῷ εἴδει Φη4.349 
415. χρόνος ταχὺς ᾿ βραὸὺς λέγεται, πολὺς δὲ καὶ ΚῚ ὀλίγος 
ἢ μακρὸς ᾧ βραχύς Φὸ 12,230 δ, ὄνος ἄλλος ἢ ἡ ὁ αὐτός 
Φὸιϑ. 222 580546. ὁ χρόνος ἀριθμὸς ἐστι κινήσεως κατὰ 
τὸ πρότερον αὶ ὕστερον, ἀριθμὸς ὧχ ᾧ ἀριθμῶμεν ἀλλ᾽ ὁ 85 
ἀριθμόμενος ΦδΙ11. 2191, 230 524, 12. 2208. 14.328 
4883. Φϑι. 25112., 11. ο«9. 219"14. ἀ μόνον τὴν κίνησιν 
τῷ χρόνῳ ετρᾶμεν, ἀλλὰ καὶ τῇ κινήσει τὸν χρόνον διὰ τὸ 
ὁρίζεσθαι ὑπ᾽ ἀλλυλων Φὸ 12. 220 25, 221 Ρ22, ὁ χρόνος 

μένον: ἀναφῦναι χρυσίον 248. 1524 52, 4. χρυσίον ἀτη- 
μὸν 841. 888 "18. 

χρυ σῖτις (Τοῦ Ῥαν 466). ἡ λεγομένη χρυσοκόμη ἡ χρυτῖτις 

χωρίς, ὁ δὲ χρόνος πανταχῦ δτο φτβῖ. 821511. Ὀατθα Ιονἱβ ΝΊΩΟΙ Πδπηββο οὗ Μόνον ρ 133. 
(ἴον ΟΒγυβοοομια ᾿ἰμοβυσ 8. ὦ ΕἼΔα8 207. Οαἰλπέ!οσ Ζιογρο- 

886. ΔΘΓ ΑΙἰδθη, Βογηθατρ, 1861} 21.) 
χρυσοειδής. τὸ χρυσοειδὲς ζεται, ὅταν τὸ ξανθὸν ὼ τὸ 

ἡλιῶδες πυκνωθὲν ἰσχυρῶς στίλβη χϑ. 198.518. 16. καλὸν 
τὸ χρυ τοειδὲς μέλι Ζιι40. 621 5). 

χρυσοκόλλ α. τὸ χρυτοκόλλης μέταλλον θῦ8. 884 20. 
χρυσοκό Μη. ἥ λεγομένη χρυσοκόμη ἢ χρυσῖτις φτιβ1. 8321 

811. ν χρυσῖτις. 

χρυσομῆτρις (} ῥυσομῆτρις, χρυσομίτρις ῬΥ]Ό. εἴ Τ1,οῦ 

συνεχής, διαιρετὸς εἰς ἀεὶ διαιρετά Φὸ 11. 219.18. 12.220 900 Ῥὰγ 215). ἡ καλυμένη χρυσομῆτρις τοίογίαν ἱπῦον ταὶ ἀκαν- 
424, ζ1. 3. 8. 3289 88, 9, 21. (4. 285511, 16.) θ8. 264 "7. θοφάγα, ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν νέμεται, ἐν ταὐτῷ καϑεύδει ἃ 



χρυσός 

νέμεται ταῦτα Ζιθ8. 692 080. (Κτιϑοπιοίτ8 ὙΒοπιδθ, 8ὰ- 
τὶν υἱ8 αᾶΖαθ, τγβοπιοίγίβ ϑοα!σ. Ὀομποῦ ον Ο111389. 
751 5690. ΕΥγίηρΊ]α δβογίηαβ Καὶ 866,18. 8ι. (τ. ἀδ ὕοὴ 
Ροϊοβὲ ΑΖΙΙ 118,122. ἴοτὶ ἘτίπρΊ!α σΑγά 618 80.130, 68.) 

χρυτὸς τήκεται θερμῇ, μόνος 5 πυρῶῆται μδ10. 389 “1: γθ.6 
8518 4, ὁ χρυσὸς ἄοσμον αιδ. 448 517. -- χρυσὸς ὁ κα- 

λύμενος ἄπυρος θ45. 888 Ὁ, [348.1528 584. --- πιο ρὮ, 
μέμικται ταῖς ψυχαῖς ὁ παρὰ τῷ θεῶ χρυσός (εἴ ΡΙδὲ 
Βθρ ΠῚ 4154) Πβ5. 1264}12, 18. 

χρυσοφορεῖν οβ1849 524. 1ο 
χρύσοφρυς (Υ] χρυσέφρυς) πρίσγειος ἐστι, σαρκοφαγος 

μόνον Ζιθ 18. ὅ98510. 2. 591] 09. δυο μὲν πτερύγια ἔχει 
ἐν τοῖς πρανέσι, δύ: ὁὲ κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις" ἀποφυάδες 
ὀλίγαι Ζια δ. 489 826. β11. 508 Ρ20, 21. τίκτει μάλιστα 
ὅ ἂν ποταμοὶ ῥέωσιν, πότε, γίνεται ἐν ταῖς λιμνοθαλάτταις 1: 
Ζιειο. 548 08. ζ 171. 5710 320. θ18. 598.821. λαμβάνεται 
τριώδοντι ἡμέρας πολλάκις διὰ τὸ καθεύδειν, φωλεῖ, πονεῖ 
τὸ χειμῶνος Ζιδ!10. 581 .328. 614. 599 588. 19. 602511. 
(δυγαῖα ΤΒοπὶ αἝΖαθ 50 4}15. ἀοτδάθ Ο ΠΠ| 285. ΟἸΓΥΒΟΡΒΓΥΒ 
(ϑραγυ8) δυταῖα ὅὐνΥἹ] 88, 89, 90, 90. Καὶ 418. 80. Οτ. 30 
ΚαΖι 28, 4. ΑΖΙ1144, 88. ΜΊΏΤΤ. Βοάϊο τζειπέρα, τζη- 
πύρα Β91. Ε 88,37.) 

χρυσοχοϊκὸν πῦρ, ἀϊδὲὺ χαλκευτικόν, μαγειρικὸν πνϑ. 48ὅ 
484, 

χρυζειν θ580. 884 58. 348. 1534 524. πληϑ. 9607 δ1ΤοἰΩς 
ἔχρωσε μέν, ἔκαυσε ὁ᾽ ὅ μγὶ. 871524. -- ΡΆ88, χρώ- 
ζεσθαι χϑ. 198.028. πιά8. 895 86. κεχρῶσθαι τύτοις τοῖς 
χρώμασιν μΎ4. 315 50. ἐπιφανείας ἴθιον τὸ κεχριῦσθαι ταϑ. 
181084. ὅ. 184328. 8.188 328. κεχρωτμένος ν χρῆσϑαι 
Ρ 854 "52. οἵ χρωννύναι. 30 

χρῶμα ὁμωνυμον, τό τε ἐπὶ τῶν σωμάτων ἃ τὸ ἐν τοῖς 
μέλεσιν ταῖδ. 101 028. --- χρῶμα, βγη χοόα Ζιγϑ. 517 
411,18. Ζγεθ. 185 "17, 30. μαδ. 84) ΒΥ, δ. 5γπ χροια 
αι4. 44020. φ3. 800 ν8, ὅ. -- περὶ χρωμάτων οὗ Ργδῃὶ 
ΒΑΓΌΘη]Θ γα ᾿ 80 - 159. - τὸ χρῶμα ποιὸν τι ταϑ. 108 3Ξς 
ν82. δι. 120}88. τὸ χρῶμα παθητικὴ ποιότης Κὶ 8. 9 }9. 
τὰ χρώματα παθήματα Ζια!. 486 Β6. αἰ8. 445 νά. τὸ 
χρῶμα. συμβε 3ηκός τὸ!. 120 21. Μγά. 1007 582. ἴδιά 
ἐστι τῶν αἰσθήτεων οἷον χρῶμα ψόφος χυμός ἐν. 458 50, 
περὶ χρώματος τί ἐστιν ψβ 1. αι. χρυματος δεκτικὸν τὸ 4. 

ἄχρυν. ψβι. 418526. τὸ ἑρατόν ἐστι χοώμα, τῶτο ὁ᾽ ἐστὶν 
ἐπὶ τῷ καθ᾽ αὐτὸ ὁρατὰ Ψβ1. 418 529. αὶ ταὐτὸν χρῶμα 
ὼ ὁρατόν γι. 2014, Μκϑ9ϑ. 1005 082. τὸ ἐν φωτὶ ὁρώ- 
μένον χρῶμα Ψψβ1. 419.58. τὸ χρῶμα κινητικόν ἐστι τὸ 
κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανῦς ψβι. 418.381, 4199. χρῶμα ἂν 45 
εἴη τὸ τῇ διαφανῶς ἐν συματι υἱρισμένιυ πέρας αι8. 489 

δχ1. ἐν ᾧ πρώτῳ πέφυκε γίγνεσθαι, οἷον τὸ χρῶμα ἐν τῇ 
ἐπιφανείᾳ. Μὸ 18. 1022 11. οὗ τε ὃ, 181 "88. ὃ. 184 422. 

8. 188 815. παντα τὰ σώματα μετέχει χρώματος αι]. 481 
47, τὸ ἐνεργείᾳ, χρῶμα ἢ ὁ ψόφος πῶς ἐστὶ τὸ αὐτὸ ταῖς 50 

κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσθήτεσιν αι8. 489 514. --- τὸ χρῶμα γέ- 
νος τῇ λευκῇ ὼ μέλανος ὼ τῶν ἀνὰ μέσον χρωμάτων ὧπαν- 

τῶν τὸ 8. 128 0320. β2. 109 438. Κιι. 1421. Φεά. 221 
57, οἔ Μι2. 1058 529. τὸ λευκὸν ὮΝ μέλαν ἐναντία, ἔστι 

χρώς “ 8571 

χριΐματα Μιδ. 1056 428. (τὸ πολυειδὲς ὰ πὸ ἄπειρον τῶν 
χρωμάτων διὰ πότα συμβᾶινει ὙΠ: χϑ. 129 084.) χρω- 
μάτων ΚΙ ἑπτά αἱιά4. 442 "20. ἔστι ὁὲ τὰ χρώματα ταῦτα 

(τὰ τρία τῆς ἴριδος) ἅπερ μόνα σχεδὸν ὁ ὀύνανται ποιεῖν 
οἱ γραφῆς ΜΎ3. 8126. -- μέλας τὸ χρῶμα μὸ 6. 888 
58, ἰσχυρὰ χρυΐματα Ζγε1. 180510. τὰ μάλιστα δυνά- 
μενα τὰς ὄψεις κινεῖν εἶναι συμβαίνει τῶν χρωμάτων λαμ- 
πρότατα ακ801 "25. χρῶμα αἱματῶδες. χρώματα αἷμα- 

τωδὴ Ζιη10. 587 381. μα. 842 486. χρῶμα καθαρὸν ἢ 
ἔναιμον Ζμγ12. 618 Ν22. χρώματα σκιωδὴ χϑ. 198 . 
χρῦ μα κιννα βάζρινον Ζιβι. 501 380. τὰ ἔγχριστα εἰς τὸς 
ὀφθαλωὺς χρώματα Ζγβ1. 141510. χρώματα ἁπλὰ χι. 
191 ΑἹ, σύνθετα χϑ.: (εχξ. 192.382.) τῶν χρωμάτων ἐδὲν 

ὁρῶμεν εἰλικρινὲς οἷόν ἐστιν, ἀλλὰ πάντα κεκραμένα ἐν ἑτέ- 
ροις χϑ. 198 12, χρώματος κρᾶσις χϑ. 198 526. χρώματα 
ταῖς αὐγαῖς κεραννύμενα χϑ3. 193}26. - τὸ φώς πυρός 

ἐστι χρῶμα χι. 1917. ἰλύος σηπομένης χρώματα Ζιε 19. 
551 080, 552 820. Ἐἔχ!. 191 025, 193 81. 5. 794 "20, 24, 
80, 196 511, "γι “χρώματα φυτῶν, καρπῶν Ζγδά. 110 020. 
χδ. χρώματα τῶν ζωων Ζγβ 6. 148 ὑ21. ε6. 4. 184 428. 
Ζιγι3. 519 35, 9. 880. 607 "1 48η4. ι87. 622 29. 49 Β, 
682}14, χρώματα τῷ δέρματος, τῶν τριχωμάτων, τῶν 
πτεριιματων Ζγεῖ. 118.3519, 4. ὅ. 788 8. 6. 186 323. Ζιγϑ. 

511811. χβ. οὔ πολιός, πολιῶσθαι. χρῶμα τῶν ὀδόντων 
Ζιγϑ. 517 359. β2. ὅο1 12. ζ.20..5715.811. Ζγβθ. 145 
422. χρῶμα γλώσσης Ζγεβ. 186 321. Ζιγ11. 618 Ρ17. 
χρῶμα προσιΐπα Κ 8. 9 "22 8η6ᾳ. Αβ21. 10 486. πια ὅ8. 
905518,. ιδ12. 910 48. κζ 6.94887. ληϑ-ὅ. χρυίματος 
διαφοραὶ τί σημαύασιν 0. 812 12 «12... 2. 8008. . 8. 807 
431-808 Β10. (χρῶμα αὐχ μηρότεοον 8. 807 2, ὕπωχρον 
7, λευκέρυθρον ἢ καθαρὸν Ό171, ὕφαιμον. 082, ἐπιφλεγές 
6. 812 520 4]. ῬΥΔΏΝ 11 Ρ 144). χρῶμα τὸ ὀφθαλαῦ Ψγ2. 
425 22. χρωμάτων τιὴν ὀφθαλμὼν ὀιαφοραί ΖγΕ1. 119 
226 βγη. Ζιθι9. 603 55. πι11. 8921. ὄμμα χλωρόν, χα- 
ρηπόν φ8. 807 028, 19. -- ὑπογράψαντες ταῖς γραμμαῖς 

διαλείφυσι τοὶς χρύμασι τὸ ζῷον Ζγβ 68. 148 034. μετα- 
βολαὶ χρωμάτων Κβ.9}18. Ζμδδ. 619 518. μεταβάλλειν 

. τὸ χρῶμα Ζιε18. 550581. 680. 601 "16,21. 187. θ22.39. 
49 ΒΕ. 6832515. μεταβάλλειν ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν χρωμάτων 
ΖΎΕ1. 180510. --- τῶν «ἐνόπτρων ἐν ἐνίοις μὲν τὰ σχή- 
ματα ἐμφαίνεται, ἐν ἐνίοις ὁὲ τὰ χρώματα μόνον μγ 2. 
812 384. 4. 8181 8. χρῶμα, ἀἶϑι σχῆμα Ζμα1. 640 "29, 
88. τῶν χρωμάτων ἡ φαντασία μγ4. 831408, 851554. ἔχειν 
τὴν τῶν χρωμάτιων αἴσθησιν Ζιὸ 8. 588 516. μία ΝᾺ συνε- 
χὶς ἡμῖν ἡ φωνὴ φαίνεται καθάπερ ὼ ἐπὶ τῶν χρωμάτων 

ακ 803. 038. 
χρωματίζειν τι “2μγ ὃ. 6θ4 "16. Ζγ81. 141 810. μὸϑ. 

881381. τὸν ἀέρα τῇ πυρώσει χρωματ τίζων ΜΎ1. 811 

417. χρωματίσας μένον Τα 10. 828 018. --- Ρ888, χρω- 

ματιζεσθαι αιϑ. 4891, 2. τροπῇ χρωματίζεσθαι (θ ὁπιοου) 
12. 8310 52. χρωμάτίζεται ὁ αὐτὸς ἀὴρ παντοδαπὰς χρόας 
μαδ. 8424, χρωματισθέν μβ9. 809 "7. χεχρωαχτισται 
Φη4. 2496. ΨΎ2. 420 "22. κεχρωματισμένον μγά. 814 
815, "26. 6. 318.320. 

ὁξ τὸ μὲν διακριτικὸν “χρῶμα τὸ ὁὲ συγκριτικὸν χρῶμα κε χρωννύναι. οΓ χρωζειν. δὰ χρωννύναι τοξονγὶ ροθθιπὲ ἤογπια8 
Μι7. 1051 09. τὰ χρώματα ἐκ λευκῇ κα ὦ μέλανος Φαῦ ὅ. 188 
δά, αἱι4. 443 512. ποσαχιὺς ἐνδέχεται ἄλλα χρυματα γί- 
γνεσθαι παρὰ τὸ λευκὸν ἡ τὸ μέλαν (παρ᾽ ἄλληλα θέσει, 
ἐπιπολάσει, μξε) αιϑ8. 489 ν18-440525. τὰ ἐν ἀριθμοὶς 
εὐλογίστοις χρώματα ἥδιστα αι8. 439 "82. διὰ τί πεπέ- 60 
ῥανται τὰ εἴδη χρώματος αιθ. 440 021. ὡρισμένα πως τὰ 

ν, 

ἔχρωσε, κεχριῶσθαι. 
χρώς (οἴ 041 24). φθεῖρες δυσαφαίρετοι ἀπὸ τῷ χρωτός ΟἹ] 

σώματος) Ζιε81. 551 506, ὅ τε χοὼς ἢ τὰ δέρματα γί- 
νεται μέλανα χθ. 191 "4, 6. οἵ ὙΒΘορὴγ ἔγαρπι 20, 48. 
τὸν χρῶτα μεταβάλλει ὁ ὁ χαμαιλέων 880. 832 514. ὅταν 
ἐπὶ λείν χρωτὸς συμβὴ τῦτο τὸ χρῶμα (τὸ λευκέρωϑρον) 

Θᾳηηᾳ 



8ῦὅ8 - χύδην 

Φ2. 8065. πότε οἱ χρῶτες ὄζυσι πὸ 13. 871 "21. --- λι- 
λαιόμενα χρέος ὦσαι (Ηἔοπι Δ δ14. Ο 317) ΡΎ11. 1412 
1. βροτέῳ χροῖ (Εμιροὰ 809) ανῖ. 4718 θ2 5, 

χύδην. τὰ καλύμενα ᾧὰ (οἱ ἐχῖνοι ἔχυσι) κύκλῳ ἀπὸ τῷ 
στέματος μέλαν᾽ ἄττα διεσπαρμένα χύϑην Ζμὸ 5. 680 514. 
ἐναλείφειν τοῖς καλλίστοις φαρμάκοις χύδην ποθ. 14502. 
Ψὶ Κρίοϊρο Ρ 166 84. νόμιμα χύδην κείμενα Πη2. 1824 
Ὁ5, τὰ μέτρα μᾶλλον μνημενεύυσι τῶν χ δὴν Ῥγϑ9. 1409}7. 

χυλός. φυτῶν ᾧ καρπῶν χυλοί ΟἹ χυμοῦ Ζιε11. 5690 015. 
οἵ ΡΙαῦ Τίμα 115... φυτῶν χυλοί͵ καρπῶν πολλῶν ὁ χυλὸς 
γίνεται οἰνωπές οἱ τῶν ζῴων χυλοὶ χϑ. 190.523,9, 17. 
4. 194 321. ἔχει τινὰ ὀξύτητα ὃ τὴς ἀνδράχννς χυλός 

πζϑ. 881 "6 (οἴ χυμός πα88. 868 "16). τῶν χυλῶν τῶν 
ἐν τοῖς καρποῖς οἱ μέν εἰσι ποτοί, οἱ ὸὲ αὶ ποτοί φταῦ. 820 

429. αἱ ὀσμαὶ ὦ οἱ χυλοὶ σι χυμοὶ, οἱ Ῥγϑῃὶ 111) πολὺ 
διώφοροι τοῖς ἄνθεσι ὼ τοῖς καρποῖς χῦ. 196}21. οἱ χυλοὶ 
κραθέντες τῷ ὕϑατι Ἂ ἑτέροις χυλοὶς (χυμοῖς υὐτοδίαας οἱ 

Τυγηο0) ακ803 818. οἱ χυλοί, ἴυτα δι) ῥγοῦ! ἱπθὰ 814, 
84,86. νχυμός. ---τν 1 χυλοί (χυμοί ΒΚ) Ζμβιτ. 660 "5. 

χύμα (ον Ῥὰγ 420). ψυχαὶ τίκτυσι σκληρέν, ὅμοιον κνήκυ 
σπέρματι, ἔσω ὁὲ χύμα (νῚ] χῦμα εἐ ἔγχυμα, ᾳυοὰ ρτοθαὶ 
Αὐδ) Ζιε19. ὅ50 Ρ27. 

χυμός. (εὖ Οτίου Εἴγπι Ρ 168. Βυτοϊαγά οοπῖαὶ 46 [)6πιο- 
οὐ ἀθ βϑηβίθαβ ΡΜ Ρ 11, 3. 5. δὰ ὙΒΘΟΡὮΓ Υ 540. Π 18. 
λίοη ΧΙ 449: ὑπὸ τῶν περὶ ̓ ΑΡ ὃ Θεόφραστον ἡ γευστὴ 
δύναμις το ες Ντὶ χυμὸς ἀπὸ τὸ μ τῆς δευτέρας συλλα- 
βὴς ἀρχομένης " ἐξ, ἡ γρ ξηρϑ σύστασις ὑπὸ θερ- 
μότητος πεῴϑέντων. χυλός" παρὰ μέντοι τοῖς παλαιοτέροις 
᾿Αττικοῖς ὸ Ἴωσιν ἑκατέρα διὰ τῇ μ' γέγραπται ὡς παρὰ 
Πλάτωνι ὁ τοῖς παλαιοῖς κωμικοῖς. ῬΒΠΙρρβου ὕλη 287. 30 
169 2ὅ8. Μογορ (αβοῖὶι ἃ ΒΟΌῚ] 125, 108, 119, Τ6. 
ΑΙθογὸ πιθα δὰ Φθθαοα 196.) --- χυμός το] Ἐν τῇ 
γευστῇ δύναμιν, δα ρογόπι ββηϊῆςαῦ, γο Ια, θχ ὑπὸ τῆς τῇ 
θερμϑ ὀυνάμεως "λαμβάνει (τὸ ὕδωρ) ταύτην τὴν δύναμιν 
ἣν καλῦμεν χυμὸν αι4. 441 422 ΑἹ, να] Θδιὰ τ ογίϑηι, οαἱ 
68 δύναμις ἰηθ8ὃ, νϑὶ αἱ ἀκρατεῖς περὶ τὰ πόματα νὃ τὰς 

χυμύς Ζμδιι. 691 22, οἱ οἶνοι ὼ πάντες οἱ χυμεί μβϑ8. 
858019, εἴ τις κεράσειε πολλὲς χυμὲς εἰς ἕν ὑγρόν Ζγὺ 8. 
109.580. γ4. 155521 αἱ (εἶ δδῃάοθπι ιϑι18 τη δἰ σαἰζαΐθπι 

ἴπ νοῦ ὑγρότης ρΡ 788 52, 9). δῇ Π|8πὶ ποιίοηθπὶ ρ!θγααὰο 
Ρογυϊηθηῦ, ἀπά ῥυίογθ ἰοςὸ δδγθιωὰβ (1), δὰ δἰὔογαπι, 
4υδΔθ Ῥοβίοτγίογθ (2), αυδιπαῦδηι ποῦ υδίααθ οοτίο αἰβεηρυϊ 

Ροϑδαπί. τήν τῷ γευστᾷ ἐνέργειαν (ψφυθπιαάιποάσπι ἡ τὸ 

ἀκυστῶ ἐνέργεια ΔρρΟΙΙαΓαΓ ψύφησιρ) ἀνώνυμον 6886 Αγ ἀἰοῖῃ 

ΨΎΣ. 420 510. --- 1. περὶ χμϑ βϑηὐθηξίαπη Εροὰ αι4. 

441 88, 7, Ἰοπιοοῦ! αἱ4. 442}12, ͵ . 22, 8 Δηη ΑΓ θχροηῖς 
ψβι0. αἰ4. ἰθια (τῶν αἰσϑήσέων). οἷον χρυῦμα ψόφος χυμός 

εν1. 458 0. ὡς χρῶμα τὸ ὁρατέν, ὅτων τὸ γευστὸν ὁ χυ- 
μός ψβιο. 422511. ὁ χυμὸς ἕν τι τῶν ἁπτῶν ἐστίν Ψψβ8. 
4141]. χη μὲν ἡὶ γεῦσιν (ἀνάγκη, ἅμα φθείρεσθαι ὰ σα;- 
ζεσθαι) ΨΎΣ. 420.818, 21. ἔστι τῶτο χυμὸς τὸ γιγνόμενον 
ὑπὸ τὸ εἰρημένα ξηρῷ πάθος ἐν τῷ ὑγρῷ τῆς γεύσεως τῆς 
κατ δύναμιν ἀλλοιωτικὸν εἰς ἐνέργειαν αι4. 441 ᾿ ϑ. ᾿ 
παντὸς ξηρϑ ἀλλὰ τῷ τροφίαυ οἱ χυμοὶ ἢ πάθος εἰτὶν ἣ 
στέρησις αἰά. 441 "24. οΓ1. 480 17. 58 ἐν ποιεῖ χυμὰ αἴ 
σθησιν ἄνευ ὑγρότητος, ἀλλ᾽ ἔχει ἐνεργείᾳ ἢ δυνάμει ὑγρό- 
τητα ψβιο. 422511,10. Μὸθ. 1010 522. ὁ χυμὸς οἷον 
ἡόυσμά τι τύτων (τῶν ἐδεστῶν ὸ, τῶν ποτῶν) ἐστίν ψβ3. 

414 "18, αι4. 443 49. τὰ ὁμοιομερὴ διαφέρ ῥει ἀλλήλων κατὰ 

Ὁ 

35 

40 

46 

δ0 

τὴν ἀφήν, ἔτι ὀσμαῖς καὶ χυμοῖς χρώμασι μὸ 10. 888 512. 60 
καομένη ἡ γὴ παντοδαπὰς λαμβάνει μορφᾶς ὦ χρύας χυ- 

χυμός 

μῶν μ μβϑ3. 359 Β12, οἷον ἂν τι ἦ τὸ συμμιχθέν, τοιῶτον 

ποιεὶ τὸν χυμὸν μβ8. 888 ὑ22, 41}, δ, 361516. 3. 8δ6518. 
γ6. 3781. αἱ4. 44] Ρὅ. οἱ χυμοὶ πάντες πάχος ἔχυσι 
μᾶλλον αι4. 441 338. χυμὸς θαλάττης. χυμοὶ κρηνῶν, ἑευ- 
μάτων αἱ μβ3. 3541. 8, 8019, 858511, 22, 3599, 
αι4. 441 "7. -- χυμός εὐ ὀσμή Ἰηῦοῦ 86 οοτπρᾶγαπίατν, δεῖ 
ἀνάλογον εἶναι τὰς ὀσμὰς τοῖς χυμοῖς αιῦ. 448 38. χυμὸς ὼ 

ὀσμὴ σχεδέν ἐστι τὸ αὐτὸ πιθος, ὑκ ἐν τοῖς αὐτοῖς δ᾽ 
ἐστὶν ἑκάτερον αὐτῶν αιά. 440 "29. ο ὅ. 445.3580. ἔστι δ᾽ 
ἡ ὀσμὴ τῷ ξηρῶ, υὗσπερ ὁ χυμὸς τῷ ὑγρῦ ψΆ9. 422.86. 
ὅπερ, ἐν τῷ ὑδατι ὁ χυμός, τῦτ'᾽ ἐν τῷ . ἀέρι ὼ ὕϑατι καὶ ἡ 
ὀσμή αιδ. 448 ν18. ἐναργέστερον ἐστιν ἡμῖν τὸ τῶν χυμῶν 

γένος, ἥ, τὸ τῆς ὀσμῆς αι 4. 440 580. ψβ9. 4931518. -- 
χυμὼ εἴδη ἢ διαφοραί. τὰ εἴδη τῶν χυμῶν Ψβ9. 421518 
(θλάδιι ἀϊοαηίαγ τὰ γενὴ τῶν χυμῶν αιά. 441 817, «οἵ γένος 
Ρ 151 551). δια τί πεπέρανται τὰ εἴδη τῶν χυμῶν αιδ. 
445 022. 8. 440}24. τὰ εἰδὴ τῶν χυμῶν. ὥσπερ πὶ 

τῶν χρωμάτων, ἁπλὰ μὲν τἀναντία, τὸ γλυκὺ ᾿ὰ το πι- 
κρόν, ἐχόμενα δὲ τὰ μὲν τὸ λιπαρόν, τῷ ὸὲ τὸ ἁλμυρόν" 
μεταξι) ὁὲ τώτων τό τε δριμὺ ἢ τὸ αὐστηρὸν ἢ στρυφνὲν 
ὼ ὀξύ Ψβ10. 422}11. αἱ4. 442512- 268. (Βυτομαγὰ 11 
Ἵ 19-22, 81. Ρ]αί Ῥίπι θὅ Ὁ. ἀλίοηα ΧΙΧ 491. ) ἑπτὰ εἴδη 

τῶν χυμῶν, ἴσα τὰ τῶν χυμῶν εἴδη ὴὸ τὰ τον χρωμά- 

των ἀυοπιοάο παπιθγοηίαγ αἰ4. 4428390. ἀλμυρότης, ὀξύτης, 
πικρότης τῇ χυμὰ μβ8. 858 55. πι88. 808 ν10. ε3571. 888 

"82, Ββίη ῥγοῦὶ] ἱπρὰ 812, 48. χυμὸς λιπαρός, ἁλωυρὸς 

πκγϑ. 982. ὉΣ1, .18. χυμὸς οἰνωΐδης μὸ9. 8387012. οὔ πγΎ28. 
8152. τὸ ὑγιὲς αἷμα ἔχει τὸν χυμὲ ὃν γλυκύν Ζιγιϑ9. ὅ31 
519 (μόνου 389). --- τῶν χυμῶν αἴσθητις. αἰτθητύριον. ἡ 
τῶν χυμῶν (ἐν τοῖς χυμοὶ) αἴσθησις Ζμδι11. 690029. 
βιτ. 060519, 661 34, ἡρτημένη πρὸς τὴν καρδίαν Ζμϑιο. 
686 881 (Ρ]αῦ βοπίθηῦ οὐ ἀλ]οπη ΧΙ 446). τῆς γευσευΐς 
ἐστιν ἡ κρίσις τῶν χυμῶν ΗΎἃ1.8. 1118 327. τὸ ὑπερβάλλον 

θείρει ἐν χυμοῖς τὴν γεῦσιν ΨΎΣ. 420381. 0[18.485}13. 
10. 422 8. καὶ ἡδονὴ τῶν χυμῶν Ζμβ11. 660 10, οὗ τῶν 

ἐδεστῶν ἡδονή δβὶπι Ζμδιι. 690}80. Ζιδ 8. 833 838, 588 
12, τῶν χυμῶν τὸ αἰσθητήριον (τὸ αἰσθητικὸν μόριον) καὶ 
λώττα Ζιὸ8. 5838 324, 20. «11. 492 Ρ27, 80 Αὐδ. Ζμβιτ. 
θ60}12,51. ὁ11. 690 29, ἔχειν γλῶτταν “μακρὰν πρὸς 
τὴν τῶν χυμῶν γεῦτιν Ζμβιτ. 6005. τῶν ζῴων τινα 

ἔχει τὴν τῶν χυμῶν αἴτϑησιν Ζιὸ 8. 8838 817, 83, 585 418, 
9, 11. οἵ αἴτθησις Ρ 30 280, αἰσθητήριον ΡΞι 448. τοὶ ἔν- 
τομα (μέλιττα, κωνωψ) τίσι χαίρει χυμοῖς Ζιε33. 554518. 
θ11. 59617,18. ὁ 8. 68 52. 

2. χυμοὶ τῶν φυτῶν. εὐλόγως ἐν τοῖς φυομένοις τ τὸ τῶν 
χυμῶν γίνεται γένος αάλιστα" φαίνονται οἱ χυμεὶ δτοιπερ 
ἐν τοῖς περικαρπίοις, ὅτοι ὑπάρχοντες ὺ ἐν τὴ γῇ αιά. 441 

58,380, 12, 443 024. τὴν φυομένων οἱ μὲν χυμοὶ ὑκ εὐθὺ: 
ἐδώδιμει οἱ ὁὲ εὐθύς" ὅσων βρυντὲς μὲν ὁ χυμὸς ἰσχυρό- 

τερος δέ πκά. 928.818. 6. 928521. λεπτοὶ οἱ χυμοὶ τῶν 

ὠμῶν καὶ ψυχροὶ μᾶλλον ἣ θερμοί, αὶ ἀβριυτοι καὶ ἀποτει 
μὸ 8. 880 "2. χυμοὶ ἀπεπτότεροι πὸ. 811 18, 22. οἱ 
παρὲ φύσιν χυμοὶ ἄπεπτοι [βδπι ῬΤΟΒῚ ἀποὰ 293 . 88. τινὰ 
μέρη. τῷ δένορν εἰσὶν ἁπλᾶ, υς ὁ χυμὸς ὁ εὑρισκό μενος ἐν 
αὐτοῖς" ὁ χυμὸς ὁ ἐν τοῖς μεγάλοις δένδροις ἐν τιτὶ μέν 
ἐστιν υὑς γάλα, ἐν τισὶ δ᾽ ὅμοιος ὑγρᾷ πίσση" οἷ κλαδοι 
γεννῶνται ἀπ᾽ αὐτῷ τὰ χυμὲ τῶν δένόρων φταϑ. 818810, 

088, 4. 819 582, τῆς ἀνὸρχχνης ὃ χυμὸς (χυλός πζϑ. 881 
"0) παύει αἱμωδίαν πα88. 808 16. τες χυμὲς τῶν ἀνθῶν 
ἡ μέλιττα κομίζει μιν Ζιε2 2. δῦ 4.218. 611. 5968 Ν17, δι 
ἘΠ 5835δ52. -- χυμοὶ τῶν ζῴων. τῶν ἐντλαων τίνα ζὴ 



,ὔ 

χυτικὸς 

χυμοῖς σαρκὸς ζώσης Ζι:81. 856 "22. τῇ καρδίᾳ τοιῦτον 
( 6 οἷεν χολή ἐστ) σδένα πλησιάζειν οἶνν᾽ τε χυμόν Ζμὸ2. 

017 νά, χυμοὶ μοχθηρο: , ὀξεῖς τὸ πικροὶ ἢ ἀλμυροί, γλυ- 
κεῖς, μελαγχολικοί, ἀπεπτοι πε2 7. 888 θ29. 122. 898 485. 
151. 9166. 1. 9117 521. κθ. 928 320. γ8. 872 818. 9 χυ- 

μὲς ἢ ἡ κρᾶσις ἡ τῆς μελαίνης χολῆς πνευματικά ἐστιν 
πλι. 908 "28. τὰ ὑγρὰ ἕψεσθαι “λέγομεν, οἷον γάλα ὸ 
γλεῦκος, ὅταν ὁ ἐν τῷ ὑγριῦ χυμὸς εἰς εἶδός τι μεταβάλλη 
μ58. 880 "82. ὃ τοιῶτος χυμός, 4 πυετία Ζμγιὅ. οτὸ 

416. χυμὸς ὠχρὸς ἐν τῷ κύτει καρκι “νυ ὃ χυμὸς ἐν τοῖς 10 

'σκώληξιν, ἐν τοῖς ἀραχνίοις, παχὺς ὰ λευκὸς Ζιδ8. 527 
029 Αὐδ. ε27. 888 δ. --- καραβυ χυμὸς δμοιος τὴ μυτίδι 
Ζιδ ἃ. 521 02 (ἴοτί “Μαρθηβίιοκο᾽ Αὐθ, οἵ κοιλία δικρόα 
Ζιδ 8. 521 .}34). 

δῆλόν ἐστιν εὐθέως (τὸ μέλὴ τὸ ἀπὸ τῷ χυμᾷ (ΒΚ, τἜ 

θύμυ οἱ ῬΙίκ Α18) Ζιε22. δ 54 410. 
χυτικός. καταπ)λάσματος ἀρετὴ τὸ χυτικὸν εἶναι πα 80. 

868 86. 

χυτός, οὗ χεῖν Ρ 847 ν48.. 
χύτρα. μῆλα τιθέμενα εἰς χτρας πκϑ. 923 "26. ἕψειν ἐν 30 

χύτραις, χύτραι ἑψημέναι χὅ. 195}14. θ84. 882 81. 
. πε8θ. 884 014, 

χυτρίδιον θ141. 845 3ῦ. 
χυτρίς. αἱ ἑοδιακαὶ χυτρῖδες 106. 106. 1494 086, 42. 
Χύτρος. ἐν Κλαζομεναῖς οἱ ἐπὶ Χύτρῳ (Ὁ) Πε8. 1808 9, 25 

χωλός. αἴγιθος τὸν πὴδα χωλός ἐστιν Ζι15. 61610. ὃ λη- 
φθεὶς λέων χωλός Ζιι44. 629 080. διὰ τί ἄνθρωπος γίνεται 

ἐκ γενετῆς χωλὸς μάλιστα τῶν ἀλλων ζῴων πιά1. 898 
420. γίνονται ἢ ἐκ χωλῶν χωλοί Ζιηθ. 6585 "29. οἱ χωλοὶ 
λαγνοι πὸϑι. 880 Ρδ. 30 

χῶμα. ἄποπτος ἀπὸ τῷ χώματος Πβ13. 1214841. 

Χῶνες Πη10. 18329021. 
Χωνίδης ποϑ. 1448 384, οὔ Χιωνίδης. 
χωννύναι. πορθαῦ χωσθέ ἕντος (Επιρ 859) αν. 478 "2. 

χωρίζειν 889 

1418 δ16. χώραν ἐπιχειρήματος ἡὶ σκέψις ποιεῖ τι1 2. 172 

028, ἡ τοιαυτη λέξις χώρα ἐστὶν ἐνθυμήματος Ρβ34. 1401 
46, οἴ τόποι τῶν φαινομένων ἐνθυμημάτων, εἷς μὲν ὁ παρὰ 

τὴν λέξιν 1400 "87. κατὰ χυραν εἴασεν ὃ νομοθέτης ἔ ἔχειν 

πκθ18. 951}18. --- χῶραι ἀλεειναί μα 12. 848519. αἱ 
χώραι ὼ αἱ ὧραι ἀλεειναί μα12. 849 44, χῶραι τραχεῖαι 

Ζιε41. 628 10. διαφέρει χώρα χώρας καὶ αὶ ὕδωρ ὕϑατος Ζιὸ2. 
161538. τῶν φυομένων ἢ τῶν ζῴων τῶν τετραπόδων 
πολλὴν αἱ χώραι ποιῶσι διαφορὰν πρὸς τὶν τῷ σωματος 
εὐημερίαν, ΒΥ τέποι Ζιειι. 848 "25, 28. οὔ θ59. 601 414, 

9. (μεταβάλλει) ὥσπερ τὰ σπέρματα τὰ ξενικὰ κατὰ τὴν 
χώραν" αὐτὴ γαρ ἡ τὴν ὕλην παρέχυσα αὶ τὸ σῶμα τοῖς 
σπέρμασιν ἐστιν Ζγβ4. 188 0838. (τὸ δέρμα. χυΐρας ἔχει 

δύναμιν. διαὶ τὸ πάχος Ζγεδ. 185 "18 .) ὅτε χῶραι ὅτε ὧραι 
αἱ τυχῦσαι μβι. 86ὅ 86. ὥρας ἢ χώρας σημεῖον Μα11. 

847 024. χώρα σομφὴ ἢ ὕπαντρος Μμββ. 866.325. χωρα 
δυνατὴ οἰκεῖσθαι μβὅ. 862 288. ἡ μέλλυσα καλῶς οἰκεῖσθαι 
ὺ πόλις" ὸ χώρα ΠΎἵ4. 1284 039. ὅταν μὴ εὐφυῶς ἔχη 

ἢ χωρα πρὸς τὸ μίαν εἶναι πόλιν Πεδ. 1808 08, τὸν νομο- 
θέτην βλέπειν δεῖ πρός τε τὴν χώραν δ τὸς ἀνθρώπους Πβ6. 
1205 820. πῶς δεῖ διανέμεσθαι τὴν χώραν Πη10. 1829 
589-1880 288. β8. 1361 584. οἱ πολλῆς χώρας κρατῶντες 
Ζιθ12. 6596 "26. χυΐρα εὐσύνοπτος, εὐβοήθητος, εὐπαρακό- 
μιστος Πηδ. 1827 δ, συγκατακτήσασθαι τὴν χιύραν ὅλην, 

συναγαγεῖν, πορίσαι χώραν, ἡ χώρα ἧκεν εἰς ὀλίγος, μέτ- 
ἐστί τινι χώρας δἰ ΠΕ. 1807 8329. Ὑ14. 1388 08, 18. 
1288 452. β9. 1210.518. δ 4. 1291.520. ἀνάδαστον ποιεῖν 
τὴν χωραν ΠεΙ. 1807 32. κατα τινα τόπον τῆς χώρας (τῶν 
Χαλκιδέων) Ζμὸ:. 617 38. χωρα, ορρ πόλις, διεσπαάρθαι 
κατὰ τὴν χώραν Πζα. 1819.488,81. βῆ. 1208 287. τὸ 
κατὰ τὴν χώραν πλῆθος, οἱ τὴν χωραν ἐργαζόμενοι, οΡΡ 
οἱ ἀγοραῖοι Πζ4. 1319 488, ρ8. 1424 428. χυῖρα, οΡρ θά- 
λαττα. καλῶς κεῖσθαι πρός τε τὴν θάλατταν ὼ πρὸς τὴν 
χώραν Πη5. 1827 28.132. 1881}8. 

χώρα, οομὶ ἘΥδ. τοπὸς ΦΟῚ. 208 "7, 209 88. 2. 209 "16. τὸ 36 χωρεῖν. ΥΓΔΉΒ, ἀχάνη μέτρον ἐστὶν ᾿Ορχομένιον τεσσαράκοντα 
κενὸν χυρα σώματος Γαϑ. 320 υ19. ἄλογον τὸ χυῖραν τῷ 

κενῷ ποιεῖν, ὥσπερ ἐκ αὐτὸ χυραν τινὰ ὅσαν. βγη. τόπος 
οϑ 3. 809 "24, 35, 26. ἕκαστον ἔχει βάρος ἐν τὴ αὐτῷ 
χώρᾳ Οὐδ. 812}8, οἵ "τ. τὸ ἐπιπολιαζον φέρεται πρὸς τὸ 
ἔσχατον τῆς χώρας, ἐν ἣ ποιῶνται τὴν κίνησιν Οδά. 812 Δδ, 40 

ὁ θεὸς ἐπὶ τὴς ἀνωτάτω, χυΐρας Ἰόρυται χθ. 398 07. ἡ, τὸ 

γάλακτος (ςοο] 6818) χυρα μα. 848 39. ἡ κύκλῳ χωρα, 
κατὰ συνεχὴ χώραν μβ4. 860}8, 6. τὴν αὐτὴν ἐπέ εἰν 
χώραν οβ4. 281 511. -- Πλάτων (ΤΊπι 25 4) τὴν ὕλην 

πέντε μεδίμνος χωρὰν ᾿Αττικείς βἰπὶ ἢ 525. 1664 026, 28. 
θ129. 842 ν85. -- ἱπῦτ, ὅταν ἀθρόον χωρὴ τὸ πνεῦμα μγὶ. 
871 ΒΙ, ὁμόσε χωρήσασα ἄρκτος τῷ ταύρῳ Ζιθ5. 594 012. 
σπέρμα γόνιμον ἐν ὕδατι χυιρεὶ κάτω Ζιγ 22. 520 425. 

κατὰ βυϑὲ ὡς τάχος χωρεῖ ὁ ναυτίλος ἢ 816. 1581 "27. 
τὸ γόνιμον εἰς βυθὸν χωρεῖ ΖΎ38. 1416. τὸ ὀλίγον ποτὸν 
εἰς σαρκας χωρεῖ παδῦ. 866510. ξξϑὸ παρ θτβ, αἱ μέλιτται 

τὰς κηφῆνας ἀποκτείνωσιν, ὅταν μηκέτι χωρὴ αὐταὶς ἐργα- 
ζομέναις Ζιι40. 626 11, 

τὴν χώραν ταὐτό φησιν Φὸ 2. 209 ν12. τὸ κακὸν ἡ τῷ 45 χωρίζειν, χωριστός. δθῆϑβα ἰοοδὶὶ, Ὑρκανία χεχωρισμένη 

ἄγαθο χώρα (ΡιαῸ Μν4. 1092 "1 ΒΖ. τὸ χάος (68.116) 
χυΐρα τοῖς ὥσιν Ἐξ). 91617. --- (ὁ ποτάμιος κροκόδειλος) 
ὅκ ἔχει γλῶτταν, ἀλλὰ χώραν γλωττης Μόνον Ζμδ11. 
6090 21, 98, τὸ ὀστρακῶδες ἐκτὸς ἔχυσιν ἐν τὴ χώρᾳ τῇ 

τῷ δέρματος Ζιὸ 3. 620 "18. ἐστὶν ἡ φολὶς ὅμοιον χωρᾳ 50 
λεπίδος. φύτει δὲ σκληρότερον 2μ511. 691516. Ζιαθ. 
490 "28 (Δι03). ᾿ τὸ θήλεος χρα ὼ ὑποὸοχή Ζιεδ. 541 
4, τὰ θήλεα παρὰ τὸ ἔντερον τὴν τῶν ὠῶν χώραν ἔχυσιν 
Ζιὸ2. ὅ20}81. εὐρυχωρέστερα ὄντα με! ἴζω χιήραν ἔχυσι 
τοῖς ὐοῖς βἰπι Ζωδ8. 684 "25. 86. 652 810. γ8. 071] 329. δ 
ἡ θέτις (τῆς καρδίας) ἔχει ἀρχικὴν χώραν Ὧμγά. 605 "18. 
οἱ εὔποροι κατέχυσι χυραν καλῶν κἀγαθῶν Πὸ8. 1294 519. 

δ᾽ δ᾽ ἕνεκα συνέστηκε, τὴν τῷ καλῦ χώραν εἴληφεν Ζμαῦ. 

645 320. οὔ πμβτ. 1204 485. ἡ φαντασία ὦ ἡ αἴτθησις 
τὴν αὐτὴν τῷ νῷ χυύραν ἔχυσι, κριτικὰ γαρ Ζκθ. 100 520. 60 
χιύραν ποιεῖν ἐν τῷ ἀκροατὴ τῷ μέλλοντι λόγῳ. Ργ 7. 

τῆς ἐρυθρὰς ϑαλαττης μβι. 884 58. κεχωρισμένοι τοῖς τό- 
ποις ΗΘθ6. 1157 "8. πολὺ χωρισθέντος Ηθ9. 1159 85 (γα 
ἐὰν πολὺ διάστημα γίγνηται 1158 523). προσγίνεσθαι Ὰ 
χωρίζεσθαι. πάλιν Τα]. 81516. δεῖ τὸ χεῖρον ἀεὶ πλῆθος 
χωρίζειν Πζά. 1319 "1. ὕϑατος φύτις ἐκ ἔστι κεχυρισ μένη 
τῇ περὶ τὴν γὴν ἱδρυμένυ «σωΐματος μαϑ. 889 010. οὔ ὃδ. 
8382}19. χωρζεται ὁ ὀρρὸς Ὁ ὁ τυρός μδ1. 884 419, 22, 
28. ὑμὴν περὶ αὐτὸ ἤδη τὸ ἔωβρυον, χωρίζων πρὸς τὸ 
ὕγρον Ζιζ8. 501}28. οΓΖγβά. 189 080, 740 02. 8.71836}11. 
γ8. 154}12. ᾿ μόριον ἥ κεχιυρισμένον Ζγβι. 7184 86. κε- 
χωρισμένον τὸ λευκὸν ἡ τὸ ὠχρόν (τὸ 9) Ζγγ8. 184 "22, 
τὰ πλωτὰ ἔχει διηρθρωμένες ὼ χωριστὰς δακτύλυς Ζιβι2. 
804 88. χωριστὸν ἔχει τὸ σκεπαστικὸν μόριον Ζγαι2. 719 
δι τ, εἰ φλὲ ἐψ ἢ χν τις κεχωρισμένη ὼ μὴ συνεχὴς πρὸς τὴν 
ἀρχήν" ὀστὰν κεχυιρισμένον' πιέτης κεχωρισμένη Ζμβ9. 
65410, 4, 655 38. ΖΙΥΙ1. 520 528. ἀδύνατον φθέγγεσθαι 
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860 χωρίζειν 

κεχωρισμένης τῆς ἀρτηρίας Ζμγιο. 618 294. ἐν τοῖς φυτοῖς 

αὸ ἐνίοις τιῶν ζῳων ἀ κεχώρισται τὸ θῆλυ ᾧ τὸ ἄρρεν 
Ζγαι8. 124 16. 20. 1728 "82. 28. 180 ν88 (8. διώρισται 
7129 81), 1781 410. βι. 182 85. 4. 141 38. ὅ. 1412 ΑἹ]. χω- 

ρισθῆναι τὴς φύσεως μδ1. 819514. 11. 889 "14 (δγῃ ἐξί- 
στασθαι Ὁ11). κεχώρισται Ε τὸ βραχύϑβιον ἢ τὸ νοσῶδες 
μχ1. 464 ΜΩ1. ὁ ἀνὸρεϊος δ ὁ ἀναιὸνς τὰς διανοίας πολὺ 

κεχωρισμένοι Φι1. 80ὺ "4, χωρίζειν ἴᾳ μερίζειν: χωρίζειν 
τὴν κόπρον" ἐν τὴ κόπρι τῇ χωριζομένη κατὰ μέρος Ζιε19. 

552 328,21. χωρίζειν, οοῃΐ βγὰ μερίζειν Πβ δ. 1264 37. 
οἢ Ηδ8. 1121 619. Ζγαι8. 128 "14. -- ταὐϊομθ θὺ ποίϊοπο 
ἀϊδεύίαραοτο, τὸ καθ᾽ αὐτὸ ἴδιον παντὸς χωρίζει, πρὸς ἅπαντα 
χωρίζει τεῖ. 128 "85 (γα διορίζειν 581). χωρίζειν ὸ δια- 
σπᾶν Ζμα2. 642 518. τὸ χωρίζον ὠπό τινων, ορΡ τὸ πᾶσιν 
ὑπάρχον, κοινόν τεϑ. 182.518. ζ8, 140 428-80. χωρίσαντας 
ἀπὸ τῶν ὠφελίμων τὰ καθ᾽ αὐτά Βα4. 1096 δι4. τὸν ἴδιον 
τῆς ὁσίας ἑκαάστυ λογον ταῖς περὶ ἕκαστον οἰκείαις διαφο- 
ραὶς χωρίζειν εἰώθαμεν τα]ϑ. 108 "6. εἰ μὴ τΐρὸς ἅπαντα 

χωρίζεται (ἴὰῖ τῶτο δ τὸ ἁπλῶς ἴδιον ἀποϑέδοται) τε2. 129 
420. χωρίζειν Ὁ δθα, τὸ παρεπόμενον ἀεὶ χαλεπὸν χωρίσαι 

τῇ μὴ γένος εἶναι τὸ θ. 128 489. ᾿δ66 Υἱβ νου χωρίζεσθαι, 
χωριστός Ρἰϑηΐαβ Βἰφαϊβοιίατ δϑὰ λόγῳ, κατα λόγον, εἴδει, 
τῷ εἶναι, αυἴδα8 ορρ τόπῳ, χρόνιυ, ἀριθμῷ, μεγέθει (κατὰ 
μέγεθος), ἁπλῶς ψβ. 418 514, 26, 29. Ὑ2. 427 8. 4.429 
411, 9. 4832 220 (ἸταΪῸς ρ 527). Μὸβ. 1018") (8. 1011 
525 ΒΖ). η1. 10423."29, 81. ΦβΙ1. 198 "4. 2. 19412. Γαδ. 
83034, χωριστὸν ἁπλῶς Ἰὰ ἀϊοϊτατ αυοά βυδρίο παίαγϑ 
οὕ Ρὲγ 88 ἴῃ τὸ 80 γογί [δῖ οβϑῦ, υθὲν τῶν ἄλλων χωρι- 
στόν ἐστι παρὰ τὴν ὁσίαν Φ.5. 180 481, οοπὶ “τόϑε τι" 

τὸ χωριστὸν καὶ τὸ τόδε τι ὑπάρχειν δοκεῖ μάλιστα τῇ βὀσίᾳ 50 
Μζϑ. 1029 828. τόδε τι σημαίνειν ὸ εἶναι χωριστὰ ὼ ὕσίας 

Μζ14. 1089 583, οὗ β8. 999519. κ3. 1060412,}8. τὸ 
χωριστὸν ὸ, τί ἐστι Φβ2. 19414. περὶ τὴν! ὑσίαν τὴν κατὰ 
τὸν λόγον ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὦ χωριστὴν μόνον Μεϊ. 1026 
"28. ἱπὰθ ἂθ ῬΙδίομπθ οἰ θη ἶβ ἔοτπιαϊα ἐχώρισε τὰ εἴδη, 
ποιεῖ τὰς ἰδέας χωριστὰς παρὰ τὰ καθ᾿ ἕκαστα ΜζΙθ. 
1040"528. μ9. 1086.5838,4, 2, 1070 08. 4. 1078 "80. 6. 
10801. χ). 1000 88. Βα4. 10906}88. ηεα 8. 121718. 

ἜΞΡπΣ. ὅτος ὁ νὺς χωριστὸς ὼ ἀπαθής Ψγ5. 430517. οἵ 

βδ. 418}26,29. ἢκβ. 11718.222. πότερον ἐνδέχεται τὴν 40 
ψυχὴν χωρίζεσθαι ψα!. 408511. εἴ Ζγβ8. 181 49. {12. 
1415 "46. ἢ ὕλη ὁ χωριστή Γβι. 829525, 10. τὸ εἶδος 
χυιριστὸν ὃν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ τὸν λόγον φΦβι. 198 "4. οἴ 2. 
.194}12. τῶν παθῶν δὲν χωριστόν Γα10. 827 022. 8. 817 
"10, 88. μκϑ8. 465 514. τὸ κενόν, ὁ τόπος εἰ κεχωρισμένον 

(ἀποκρινόμενον καθ᾽ αὐτόν, ὃ χωριστόν Ογ8. 8021. Φὸδβ. 
210 428. 4. 211.28. ὑκ ἔστι ,διάστημα ἕτερον τῶν σωμά- 
τῶν ὅτε χωριστὸν ὅτε ἐνεργείᾳ ὄν Φὸβ. 218 482 (εῇ ἡ ἐν- 
τελέχειά χωρίζει Μζι8. 1039 81 Β2). τὸ ἄπειρον ὃ χωρι- 
στὸν ἐνεργείᾳ ἀλλὰ Ὑνυΐσει Μθό. 104815. «τὰ μαθηματικὰ 
ἀχωριστα, χωριστὰ τὴ νοήσει, θεωρεῖται ἣ ἢ χωριστά Μει. 

1026 59,15. ΧΙ], 1069}18, μᾶ. 10718422: Φβ2. 198 84. 
οἱ Πυθαγόρειοι τὸν μαθηματικὸν ἀριθμὸν τιθέασιν, αὶ χέχω- 
ρισμένον Μμθ. 1080 δ17. - τῶν μορίων ἐθὲν κεχωρισμένον 

ἐστίν Μζ18. 1040 "5. τὸ κτῆμα ὄργανον χωριστόν, ὁ ὄῦλος 55 
οἷον ἔμψυχον κεχωρισμένον δὲ μέρος Πα 4. 1254 517. 6. 
125512. τὸ τέκνον ἕως ἄν πηλίκον ἢ ὁ μὴ χωρισθὴ" τὰ 
τέκνα οἷον ἕτεροι αὐτοὶ τῷ κεχωρίσϑαι ΒΕε10. 1184511. 

χωρισμός, Κὰ διαίρεσις μδϑ. 838618. 

Ὡς 
χὸ βοὸς 

θ14. 1161}29. ημαϑ84. 1194 "18. εἰ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος 
χωρισθείς Πα8. 1268."26. διὰ τὸ μὴ χωρίζεσθαι φαίνεταί 
τισι ταὐτόν Ηκδ. 1175 585. τὸ χωρίζεσθαι Δαπ θδίυν δὰ 
ἀδιμομδίγαπάδπι πδύαγαπι τῷ συμβεβηκότος Φβι. 193 "26. 
α8. 186 28, 23. - χωρίζονται ἀλλήλων αἱ ἀρεταί Ηζϑ3. 
1144 088. ποίας ἀρχὰς ἁρμόττει συναΐγειν ὼ ποίας χωρίζειν 

Πζβ. 1821 ὅτι, διαφοραῖς τισὶ ἢ παϑθεσι χωρίζεσθαι Γαι. 
8159. -- αὶ δοτέον τῶν πρός τι λεγομένων σημαίνειν τι 
χωριζομένας καθ᾽ αὑτὰς τὰς κατηγορίας (1 6 ἄνευ τῷ πρὸς 
ὃ λέγονται) τιϑ1. 181 521. --- δείκνυται κατ᾽ ἀμφοτέρυς 
τρόπυς ἢ ὑκ ἐνδέχεται χωρίζεσθαι τὸν ἕτερον Αβι4. 68 
020. --- (χωριζόντων 1. 914 .528, χωρίντων εἱ Βε. τὰ 
χωριστά Ζγβ8. 186 59, τὰ ἀχώριστα εἱ θάϊ Αα}.) 

χωρίον τοιᾶτον, ὃ τὴν δεν πρὸς τὸν ἥλιον ἐστραμμένον ἐστὶ 
μΎ4. 3514}1. νέμεσθαι χωρία ἑλωδη, μετεωρότερα Ζιθιο. 
5968. -- Χωρίων κτῆσις Ῥαδ. 1361 818. χυιρίον δημό- 
σιον, ἰδιωτικὸν ρ8. 1424 385, 0β1846 δ16. λαμβάνειν χω- 
ρίον τι Πβ1. 1261 488. --- ταδύμθτη, ἐν ἴσῳ χρόνῳ πλέον 
κινεῖσθαι χιυωρίον μχϑ. 853 .518. τὸ ἀπὸ τὴς ᾿διαμέτρα χω- 
βίον ατϑῖο 815. ὁμοίως διαιρεῖ τήν τε γραμμὴν ὼ τὸ χω- 

βίον τθ8. 158 082. 84. 
χωρίς, « οὔ χωρίζειν. χωρὶς λέγεται δ᾽ ὅσα ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἐστί, 

ΟΡΡ ἅμα, ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ῷεβ. 226 22. Μκ12. 1068 
026, βῶ. 998"18. ε18. 32 489. τίθεσθαι, διεσταναι χωρίς 
ᾷοϑ. 214 021. Οβ΄18. 295581. οἰκεῖν χωρίς, μὴ μέντοι 
τοσῶτον ἄποθεν 1{γ9. 1280 "18. ῳὰ πλείω ἐν ὑμένι χυρὶς 
ἕκαστον Ζωδδ. 680 418. τις ἄνωθεν ὀδόντας χωρὶς Ὁ τὸς 
κάτωθεν Ζμβ16. 059}28. --- διηρῆσθαι χωρὶς κατὰ γένη 
τὴν πόλιν Πη10. 1829 841. οἵ Ζμα8. 648 Ὀ7. κοινῇ (α- 
θόλν, κοινὴ πάντες), ΟΡΡ χωρὶς (χυιρὶς ἕκαστος, χωρὶς περὶ 
τῶν καθ᾽ ἕκαστον βΒἰπι) ΠΎΒΘ. 1278 24. 11. 1281}18. ὁ. 
1289 "25. 14. 1297 8δ. ΕἸ, 1801 828. 8. 1807 26. γ]. 
1823 821,41, Μγ8. 1005 328. μαὶ. 8989 .58. 6. 848 322. 

Ζμαά. 844519, 81,}1. ὅ. 646 }10. γ1. 6611. Ζγὸ 1.763 
ὑ21. ὑπαρχειν τινί βῖνβ κατηγορεῖσθαι τινος ἅμα, ΟΡΡ 

χωρίς Μζ 15. 1040 14. μὸϑ. 886 49. διαστάντων χωρὶς 
τύτων τῶν λύγων Παό. 1285.519. τὴν αὐτὴν φισιν εἶναι, 

ΟΡΡ χωρίς Γαὶ. 814 85. χωρὶς λαμβάνοντας θεωρεῖν ἃ ἑκαστυ 
τὴν φύτιν Ζιαβ. 491 535. τῶν ὥκρων ἑκάτερον χωρίς Ζμβι. 
θ65219. σκέπτεσθαι περί τινος χωρίς, χωρὶς ἀπό τινος 
Μμ1. 1016 "27. Πβδ. 1263 "40. χωρὶς δηλῶν, ορρ ἐν τῷ 
λόγῳ (ς ἴῃ οοηδοχῆα ογδυϊοηἱ8) τιϑ1. 181 087, ---- χωρὶς 
εἶναι, ὑπάρχειν (οὔ χωρίζειν Ρ 860 "27, 85): ὑθὲν τῶν καθόλν 
ὑπάρχει παρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαστα χωρίς βῖια ΜζΊ16. 1040527. 
Α9. 991 δι. μὅ. 1079 "86 ον: δὰ Κ2. .1."28). - χωρίς 

ο δεμ, ὃ ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τῷ ἐν ᾧ ἐστίν Κ3. 1 8258. 

μετὰ δυνάμεωις, ὁΡΡ χωρὶς δυνάμεως Πγ 15. 1286 "7. 
πλῦτος χωρὶς φρονήσεως Ε 89. 1493816. --- χωρὶς ἀε 

ποὴ μδδϊΐα ταύϊοηθ δἰϊσυϊὰβ σϑὶ) τῆς φυσικῆς φιλίας αἱ 

Ηθ16. 1168 28. Πὸ15. 1800581. χωρὶς τῷ πὼς ἔχει 
τἀληθές Ζμαϊ. 689 514. 

οΡΡ μῖξις ΜΑ 8. 
989 "ά, τὸ κενὸν χωρισμός τις τῶν ἐφεξὴς Φὸ δ. 213 525. 
χωρισμὸν [ δέχεσθαι, ΠῚ συνεζεῦχθαι Ηκδ. 1175 320. ἑ 
χωρισμὸς ὁ κατὰ γένος τῷ πολιτικῦ πληήθως ἐξ Αἰγύπτν 
Πηϊ0. 1829 "28. 

χῶρος. ὃ ὀράνιος ἐκεῖνος χῶρος κὶ. 8391 410, ὁ θεὸς καθαρὸς 

ἐν καθαρῷ χώρῳ κθ. 400 36 (Υ] τόπῳ ὈὨϊάοι ρταρῦ Χ {Π]. 



Ψ 

Ψ. τὸ ἐψζ συμφωνίας φασὶν εἶναι Μνθ. 1098 220. ἄρρενα 
σα τελευτᾷ εἰς τὸ ν ὦ ρ ᾧ (σ κα) ὅσα ἐκ τύτυ συγκει- 
ται ποδὶ. 1458 410, 18. ΝᾺϊ Ῥοοὺ Π 818. 

ψαθυρός. περὶ ψαθυρῶ, ΟΡΡ γλίσχρον μὸϑ. 385 517. 9. 881 
411-18. τὸ ὕϑωρ ψαθ υρό ὅν ἐστιν αι4. 441528. οὗ πκα 6. 
9271910. διὰ τὸ ψαθυρὸς εἶναι αὶ γεγωνεῖ (ὁ ἀγρ). ἂν κὴ 
λεῖον ἢ τὸ πληγέν ψβ 8.419 585 ὙταϊῸρ Ρ 884. ψὸν Ψα- 
θυρὸν ἰχθύων, μαλακίων Ζιγ1. 510 "26. 10. 517 58. ε18. 
549 581. ζ18. 5671.421. δύο ἅττα ψαθυρά Ζιδ 2. 521 3480. 
τὸ ψαθυρὴν εὐπεπτότερον" τὸ τιῇ μελικράτῳ φυραθὲν ἀλευ- 
ρὸν ψαθυρώτερον 5ἷπι πκαϑ. 921 Ρ27. 11. 928.36. 3.9271421. 

ψαθυρότη ς- σήπιον ἔχον. ἐν αὑτῷ ψαθυρότητα σομφήν Ζιὸ]. 
524 026. ἡ ἡ ψαθυρότης ἡ ὑπὸ ξηρασίας γίνεται πκα1]. 928810. 

ψακαζεσθαι. εἰκάζυσι λύχνω (εἰ, λύκῳ οοἀὰ) ψακαζομένῳ 
μύωπα ΡΎ11.1418 84. 

Ψψακάς. ἕκαστον τῶν μορίων ἐξ ὧν γίνεται συνισταμένων ὴ 
ψακάς μγά. 818 "16. ὅταν μὲν κατὰ “μικρὰ μόρια φέρη- 
ται, ψακάδες, ὅταν δὲ κατὰ μείζω μόρια, ὑετὸς καλεῖται 
μαϑ. 8417 811. ἡ τὸ νέφυς θλίψις ἠπία σα μαλακὰς ψα- 
κάδας σΙὶ ψεκάδαῷ) διασπείρει κά. 394380. Ψακαδες διὰ 
μικρότητα ἄνω ὀχϑνται, μεγάλαι καταφέρονται. μείζυς ἐν 
ταῖς ἀλεειναῖς ἡμέραις μα12. 848 57, 11,8. ἰ πυκναὶ αἱ 

Ψακαδες αἱ μεγάλαι πίπτυσιν μα12. 848 Β25. 
Ψαλίς. οἱ ὀμφαλοὶ λεγόμενῳι οἱ ἐν ταῖς ψαλῖσι λίθοις, οἷ 

Υ 

0 

μέσοι κείμενοι κατὰ τὴν εἰς ἑκάτερον μέρος ἔνδεσιν ἐν ὧρ- 58 

μονίᾳ τηρῶσι τὸ πᾶν σχῆμα τὴς ψαλῖδος κθ. 399}80, 82. 
ψαΐλλειν, ἐὰν τις ψήλας τὴν νίτην ἐπιλιάβη πιθ2 4. 919 "15. 

42.921 "14. ᾿ 

ψαλτήριον τρίγωνον πιθ28. 919}12. 
ψαάλτρια. Ὑρὶς ἀστωνόμοις μέλειν περὶ τῶν ψαλτριῶν 408. 30 

1546 3540. Ἔν 

ψάμαθός τε κένις τες (ἔσπι 1.385) ΡΎΙ!. 1418 381. 
ὙῬαμμήτιχος ὸ Γορὸίν ε12. 1815 26. 
ψάμμος. εἰ σωρὸν ἥ ὁρμα ὃν ψάμμνυν τύπτοι τις φερόμενον 

ταχύ ψββ. 419.}24. ἡὶ θάλασσα ποιεῖ καθ᾽ ἑαυτὴν ψάμ- 85 
μὸν φτβ2. 838 519, 82421. 

ψαμμώωδεις τόποι φτ 8281. 
ψάρος (ΟΥἼΒΡαΓ 187, 20. Ῥτοὶ 98, 22. ψΨᾶρος ΑΥ1]1 496). 

ποικίλος, μέγεθος ἡλίκον κόττυφος, φωλεῖ Ζιι26. 611 "26. 
θ16. 600 326. (ϑραγιβ ΤΒοπι, βίαγηυβ α8Ζδθ, β΄] ρ. 868- 40 

τὰβ ΑἸδογῖο, ὀϊοαγποαὰ Ὁ 11 828. Κὶ ΠΠ181. δίαγημαϑ. νὰ]- 

δατὶβ δι. Οὐ. ΑΖι1118, 128. Καὶ 895, ὅ. 80 126, 82. μοάϊθ 
ψαρύί, μαυροπᾶλι ΓῈ 46,26. ᾿πὰ 18.) 

ψαρός. ὴ κίχλη. τῷ μὲν χειμῶνος ψαρὰ τῇ δὲ θέρυς ποικίλα 
τὰ περὶ τὸν αὐχένα ἴσχει Ζιι 49 Β. 682 "19. 

ψέγειν, ψέξαι, ΟΡΡ ἐπαινεῖν Η10. 1125 16. ΡγΙδ. 1416 
νά, θ 4]. τί ψέγεται ἢ ἐπαινεῖται πεβ71. 1228 510 οἵ Ηε10. 
1185521. --- Ψεκτόν, ΟΡΡ ἐπαινετόν γεβ1. 1228 810. 
ψεχτὰ τὰ αἰσχρά, ὍΡΡ ἐπαινετὴ τὰ καλά ἀρ]. 1249 426, 

80. ὁ 
618. 1127.381. ἀ λίαν ψεκτὸς Ηδ.18. 11271}12. ὑπερ- 
βολαὶ ἐλλείψεις, ἕξεις Ψεκταὶ Ηδ11. 1126}7. 12. 1126 
517. φαῦλον ὰ ψεκτὸν τὸ ψεῦδος Ηδ 18. 1121 529. μετὰ 
κακίας ἡ ψεκτὸν Ηε15.118882. ψεκτόν, δγἃ φευκτόν τὸ δ. 
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126.480. ἀἶδὲ φευκτόν, φαῦλον Ηη8. 1148 Ρά4-6, ἀκρασία 55 
ψεκτοτέρα, ψεκτοτάτη ἡμβ 6. 1202}11. 

ψεκ τικός, ψεκτικὸν εἶδος τῶν πολιτικῶν λόγων, οΡΡ ἐγχκω- 
μιαστ: κόν ρ2. 1421 09, ἀοῦ ρ4. 1428 588. περὶ τῷ ψεκτικῶ 
εἴδυς ρ4. 

ψευδομαῤρτυς 861 

ψέλιον. ἵππος ἂν ψέλια χρυσὰ ἔχη αὐτὸς φεῦλς ὧν 889. 
1492 848. 

ψΨελλίζ εἰν. ἡ γλῶττα ἀπολύεται ὀψιαίτερον, ὥστε (τὰ παι- 
δία) ψελλίζεσι ὃ τραυλίζυσιν Ζιὸϑ. δὅ86 Ρ8. πια 1. 898 
584, --- τηρᾶ, ὅσοις μ λίαν ἀπολέλυται γλῶττα, Ψελλί- 
ζονται ἡ τραυλίζονται, τῦτο δ᾽ ἐστὶν ἔνδεια τῶν γραμμά- 
των ,Ζμβιτ. 660526. --- πιοίϑρβ, ψελλιζομένη ἔοικεν καὶ 
πρώτη φιλοσοφία ΜΑ 10. 998 518 ΒΖ. εἴ τις λαμβάνει τὴν 
τὴν διανοιαν ὦ μὴ πρὸς ἃ ψελλίζεται λέγων ᾿Ἐμπεδοκλῆς 
ΜΑ4. 985 35. ἔνια γὰρ Ψελλίζεται πρὸς ἄλληλα τῶν ὄν- 
των δ ἐπα αφοτερίζει Τὰ 10. 8328 9, 

Ψψελλός. γλῶττα καταδεὸδεμένη, ὥσπερ τοὶς ψελλοῖς ὼ τοῖς 
τραυλοῖς Ζια11. 492}082. τραυλοὶ ὶ ψελλοὶ οἱ παῖδες πια80. 
902 "22. 

ι5 Ψψελλότης τῷ ἐξαίρειν τι, ἢ γράμμα ἢ συλλαβήν πια80.902584. 
ψευδά γγελος. ᾽Οδυσσεὺς ὁ ψευδαγγελος (ἐγταφοοάϊα ροθίδθ 

ἱποογι) ποθ. 1455 814. 

Ψψευδεγγραφεῖς γραφαὶ ἐλαγχαΐνοντο πρὸς τὸς θεσμοθέτας 
8718. 1541 84. 879. 1641 481. 41. 

ο ψεύδεσθαι. δύναμις καθ᾽ ἣν ἀληθεύομεν ἡ ἣ ψευδόμεθα Ψγϑ. 
428 54. ἀληθεύει ἑ τῶτο οἰόμενος, ἔψευσται ὁ ἐναντίως 
ἔχων Μθι10. 1051 Ρ4, τῦτο λέγοντες ψευσόμεθα Νίκθ. 
1068 ῬΩ1. ἐδὲν διὰ τῦτο ψεῦδος ψεύσεται Μμ38. 1018 
419. ὁ λόγος ψεύδεται, ΟΡΡ ἀληθεύει ε2. 16 "8, δ. πολλοὶ 
βασανιζόμενοι καθ᾽ ἑαυτῶν ἐψεύσαντο ρ11. 1482 825. 
ψευσασθαί τι κατὰ τῶν τετελευτηκότων ἐχ ὅσιον 40. 1481 
384. Κτησίας φανερός ἐστιν ἐψευσμένος Ζγβ 2. 1388 54. --- 
ὁ σοφιστικὸς λύγος ψευδόμενος Ηη 8. 1146 521. τι25. 180 
2 84. οὔ ΖΒ]16Υ 680} Π 1. 188, 3. --- ψευσάμενοι, Βγῃ 
ἐξαπατήσαντες Πεά4. 1804"14,9. 

ψευὸ ἡγορεῖν πιθανά (Βυτὶρ 400) Ρβ28. 139715171. 
ψευδὴς λόγος Μὸ29. 1024 "20 (οὗ ψεῦδος). ΑΒβ.18. 60.516. 

τθι2. 162 "8. πρότασις ὅλη ψευδής, ἐπί τι ψευδής Αβ2. 
84 31] ὟΣ, »20. ὁ γεωμέτρης πῶς ψευδὴ ὑποτίθεται ΑὙ10. 
10}89. ἐκ ψευδῶν ἀληθὲς ἔστι συλλογίσασθαι Αβ 2. δ8 
526. 16. 6457. τὰ Ψψευδὴ διὼ ποίν παραλογισμᾷ γίνεται 
πιθανα' ,Π024. 1460 320-26, αἰτίαι ψευδεῖς μα 8. 844 58. 
-- πράγματα, ψευδὴ ἀοῦ Μὸ29. 1024 Β25. ἐκ τῶν Ψψευ- 
δῶν ὠγαθῶν ἀληθὲς συμβαίνει κακέν Πδ12. 1297.511. --- 
ἄνθρωπος ψευδής ἀοΓ Μὸ 29. 102552. ὡς ταὐτὸ δυναμένυ 
τῷ τ᾿ ἀῤδίκυ ἢ τὰ ψευὸθς ΠΎ2. 1216 52. τὸ θῆλυ ψευ- 
δέστερον Ζιι1. 608 Ρ12. --- ψευδῶς, ορρ κατ᾽ ἀλγθειαν 
Αα29. 4510. 

ψευδογραφεῖν ταὶ. 101 310. 61. 157 5. 11. 172 41. 
Ρ888, ψευδογραφεῖσθαι τεά. 182 338. τὰ ψευδογραφιύΐμενα 
τθιο. 160 588. 

ψευδογράφημα τι! 1. 171}12,14. 
ψευδογράφος τι 11. 111»85, 81 (ορρ γεωμέτρης, γεωμε- 

τρικος), 112 810. Ῥ2. 
πόσον ἢ πῶς παραβαίνων Ψεκτός Ηδ11. 1126 08. δ ψευδοκλητείας γραφαὶ γίνονται πρὸς τὲς θεσμοθέτας [ 818. 

1841 38. 879. 1641 481]. 

ψευδομαρτυρεῖν. οἱ ψευδομαρτυρῶντες Ῥα14. 1875 3412. 
ψευδομαρτυρήσας ρ10. 1482 856. 

Ψευδομαρτυρία Ἠεδ. 1181 57. --- νόμος, δίκαι, κρίσεις 
ψευδομαρτυριῶν ρ16. 148141. Πβ6. 1268 "21. 12. 1214 
6 (ψευδομαρτύρων εοοἀά). 878. 1541511. ἁλίσκεσθαι 
ψευδομαρτυριῶν Ρα1ὅ. 1876 521. 

Ψευδομάρτυς. ψευδομάρτυρος δίκην ὑχ ὑφέξει Ρ18. 1482 
46, αἱ δίκαι των ψευδομαρτύρων (εοὐά, ψευδομαρτυριῶν 
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Βθη}] ΒΚ) Π,13. 1214Ὁ6. 
ψεῦδος ποσαχῶς λέγεται Μὰὸ 29 132. τὸ λέγειν τὸ ὃν μὴ 

εἶναι ἢ τὰ μὴ ὃν εἶναι ψεῦδος ΜΥ1. 1011 Β26. οὗ ἀληθής 
Ρ»81}46, περὶ τὰ ἀδιαίρετα ἐκ ἔστι ψεῦδος δ᾽ ἀπάτη 
ΨΎγ 6. 480827. Μθ10. 1052 4 Β2. --- συλλογισμὸς τῷ 
ψεύδυς Αβ11. 6158. ἔστι διὰ ψεύδυς τἀληϑὲς δεῖξαι ἡεαθ. 
1217517. λύτις ἐριστικῶ συλλογισμ παρὰ ψεῦδος, Κὺν 
παρ᾽ ἀναίρεσιν τι88. 188.39-11. αὶ μόνον δεὶ τἀληθὲς εἰπεῖν 

ἀλλὰ ᾧὶ τὸ αἴτιον τῷ ψεύδως 15. 1184 528. τὸ πρῶτον 
ψεῦδος Αβ18. 6616. ἐδὲν ὁιὰ τῦτο ψεῦδος ψεύσεται 
Μμ8. 1078 319. ὑποτίθενται τῶτο ψεῦδος Πη8. 1825 "8. 
ῬΙδίομθιι [αἾ8ο τὸ μὴ ὃν, αυοᾶ ὕλην 6886 νοϊαΐδ, ἰάθηι ρο- 
ποῖα 86 τὸ ψεῦδος Μνϑ. 1089 320 Ἀχ, 28. οὗ μ8. 1018 
421, -- συμβαίνει ψεῦδος ((ᾷ ἀδιποπβιγαιοαϊ δα ἱμάϊγο- 
οὐἶ8). βγὼ συμβαίνει ἀδύνατον Αα17. 81 380. 28. 41 380, 
45, 82, 31. ψεῦδος, ἀϊϑὲ ἀδύνατον Αα 1ὅ. 84 52 Ὁ 8464, 87, 
νι, Οα12. 281 }8-14,28. Μθ4. 1041138 ΒΖ. τῶτο ὁ᾽ ἐστὶ 
ψεῦδος 5ἰπι ΖΎΥΙ. 151512. εἴ. 187 510. ὁ 8. 169 418. 
Ζιζ 832. 519 Ὀ17. Ζμ83. 648}10. τῦτο ἐπιπόλαιον τὸ ψεῦ- 
δος ΠΎ12. 1282 "80. 
Γα8. 836"Ρ26. 

ψεύστης Ηδ18. 1121"10. 
ψῆγμα. ἐκ τὸ λεπτομερεσταάτα συντιθεμένα φασὶ γίγνεσθαι 

τἄλλα καθάπερ ἂν εἰ συμφυσωμένυ ψύγματος Ογδ- 804 

- 0 

δ 

421. τὸ ψῆγμα ᾧὶ ἀλλα κονιορτιύφη (ἐπιπλεῖ) ἐπὶ τῷ ἀέρος 25 
Οδθ. 318 220. 

ψηλαφᾶν. ἄν τις ὍΛΩΣ ὼ τρίβη τοῖς δακτύλοις Ζιζ 11. 
ὅΤ1 588. αἱ ὄρνιθες ἢ χειρί πὼς ψηλαφώμεναι Ζιζ 2. 
560 39. ἵνα μὴ λάβη ψυλαφων (2 ηεβ8. 1925.814. 

ψήν. 1 
ἴῃ Πίῖοβο ῥ 31, 4, 060), δογὰπι ροπογαῦίο, υἱῖδ ἄθβον Ζιεϑ2. 

557 "26. (ἰπάϊοίαπι ΤΒοπι, ἤοιγίυ8 ουϊοχ δχαθ, ρ86ῆ 
Βολσ. ΟἿ] 105. 51.894. ονὰ ογαίραμ δ ΤΠΘορμτ. ΙΝ 
815. Ογηὶρθ ρβθπο8 δῖ. (ὑ. Κὶ ΤΟΊ, 8. ϑι1 222, 838. ΑΖΙ1 
1712, 84. 

ἀοσ ἾΖοοιϊ Ρ 588. οἰ ἀτοῖοιι 20. Τ,θῃΖ, Βοὺ ἃ ον υ Κύπι 

422.) -- 2. ἂν φύλλα ἢ ἡ ψῆνες ἢ φλοιὸς τῷ ἄρρενος ᾧοι- 
νικὸς τοῖς φύλλοις τῇ θήλεος συντεθείη φτα 8. 821 514. 

Ψῆττα. τὸ τῶν ψηττῶν γένος, τὸ ὀχεῦον ὐκ ἔστιν, ὠὰ φαί- 

. οἱ καλύμενοι ψῆνες (Υ 1 Ψῆρες ΟΥ̓ ἼΠΘτπΙΟΙ ΒΑτῸ ΘοΓΟ]] 30 

οὔ ΑἸθοῦῦ πιρὰ 6ἀὰ Ψοββοη 98. Ἰθιιη}8. ΔΥ̓ΠΟΡΒ 85 

,’ 

νεται ἔχοντα, τϑίδγθιγ ἰηΐον "τὸς χυτύς, ἅπαξ τικτει, κα- 40 

θαμμίζει ἑαυτήν Ζιδ 11. 5838 .5320. ε9. δ48 52. (87. 620 
580. τοίογειν ἱηΐοῦ τὰ σελάχη Γ2ΤΊ7. 1527 41. (ρθεΐθη 
ὍΔοιι, Ὀαββθοᾶ ΑἸθογῖο, ρϑβθθῦ (ἑιζᾷθ ϑ'οδ!ρ. ρ116ὲ Ο ἢ 
β52. οΥΝΙ258, Π171. ἰθὺ 110 ρίβο 80. ΡῬ]δυγοηθοίοβ ᾿ἰη- 

δια, τοτθα8, τηᾶχδ δὲ, ΟΥ. Κ. 618, 6. Βάγθαθ ΟἿ οἱ 
ψὰΑὶ ΥἹ1 340. ΟΜ 285. [ον βολη Ζοοὶ 468 Ταϊπιυὰ 214. 
ΑΖΙ1144, 84.) ν ψηττοειδής.. 

ψηττοειδής. οἱ ψηττοειδεῖς τῶν ἰχθύων πῶς νέυσι Ζπ11. 
1146. ἰᾳ τὸ τῶν ψυηττῶν γένος. ν ψῆττα. 

ψηφί ίζεσθαι ταὐτά 14. 1298 082. πόλις ἢ , ψηφίζεται 
ἅπαντα τὰ δέοντα Ηη11. 1153.520. --- διὰ τί ἐνίοις δὶ- 
καστηρίοις τοῖς γένεσι μᾶλλον ἢ ἥ ταῖς διαθήκαις ψηφιῦνται 

πκθϑ. 980 96. 
ψύήφισμ α δὲν καθόλυ ΠΡ4. 1292 387. τὸ ψήφισμα πρακτὸν 
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ὡς τὸ ἔσχατον Ηζϑ8. 1141 27. ὉΡΡ νόμος Ηε14. 1187 δὲ 
529, 833,18. ψηφίσματα. ΠῚ ἐπιτάγματα Πὸ 4. 1292 819. 
ὅπη οὐ τὰ ψυφ' σματα ἀλλὰ μὴ ὁ νόμος Πὸ 4. 1292 
894. 85,}6. ψηφίσματα ἄκυρα Ηη10. 1181 16. τὸ Μιὰ- 
τιάδυ ψύφιτωα ΡΎΙΟ. 1411 “1: τὰ ψηφ.: σμαάτα τὰ γε- 

νόμενα φυλάττει ὁ γραμματεύς [399.1δ44 02,7. 
Ψψηφισματωδης. τὰ ψηφισματωδη ΗΕ10. 118410. 
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ψῆφος. ψῆφοι ποικίλαι θι05. 889 028, 322. -- ἀθροζ, ζυσι τὰς 
μελίττας εἰς τὸ σμῆνος κροτῶντες ὀστράκοις ἢ ψέφοις 
Ζιι40. 627511. --- τὰς ψήφυς φέρειν (1π δοπιρυϊδπαο) 
τι]. 165510, 14. οὗ Μνδὅ. 1092}18. --- ἀ6 Βα γαρίδα χ 
διαλογὴ τιῶν ψήφων Π38. 13608}17. ψῆφοι τετρυπημέναι, 
πλήρεις (ἀτρύπητοι) [424. 1548 7, 15. 426. 1548 587. 
τῶν ψήφων ἴσων γινομένων ρ19. 1438 45, πκθτο. 9512]. 
15, 952 080, [438. 1548 "20. θέσθαι ἐναντίαν ψῆφον ρ51. 
1448334, κρυβδην τὴν ψῆφον φέρειν, κρυπτὴ ψήφιν ρ19. 
1438.328. 8. 1424}. 

ψηφοφορίας ἐστερῆσθαι ρ89. 1446 Ρ22. διὰ ψηφοφορίας 
γίνεσθαι Πβ8. 1208 52. 

ψήχεσθαι. ψύχεται καὶ πέτρα διὰ τὴν πληγὴν τῶν κυμάτων 
πκΎ 88. 986 518. τοῖς ὁὲ διὰ τὸ ψήχεσθαι, καθάπερ τὰ πα- 
λαιὰ τῶν οἰκοδοκημάτων, ἐκ ἐγγίνεται ὁ τύπος Μν]. 450 08, 

ψίαθος. ὑποτιθέμενος ὑπὸ τὴν ψίαθον εἰς τὴν γὴν ἀκ Ζιζϑ3. 
589 "8, 

Ψιλομετρία, ορρ αὔλητις, κιθαρισις ποῶ. 1448 511. οἵ 
Βογμαυθ. 9) 14] 189. Ηδγακὶ Βυῖοίδ 110. 

ὅτως λέγειν ἡ ψεῦδος ἥ μάταιον 20 Ψιλός. ὦτα τὰ μὲν ψιλὰ τὰ δὲ δασέα Ζια 11. 499 8). 
ψιλὸς τὰ περὶ τὴν χεφαλιν" ὁ ἄνθρωπος ψιλότατον κατὰ 
τὸ σῶμα τῶν ζῴων πάντων ἐστί κ'πι Ζμὸ 14. 691 18, 
Ζγβ6. 14516. Ζιζ 30. 519 898, οἱ τὰ στήθη ψιλὰ ἄγαν 
ἔχοντες, ΟΡΡ ὀασέα φ8. 81217,.19. ψιλὸς ὑμήν Ζιγ13. 
519". γεωργία ψιλή. ἀϊδι πεφυτευμένη Πα11. 1258 "18, 
12591. οἱ ψιλοί, ἡ ψιλὴ δύναμις, τὸ ψιλόν, ἀΐβε ὁπλῖται 
Πζϑ8. 1322]. 7. 1321 27,18. ρ8. 1428 θά, κθ. 3998. ὃδι- 
δαάσκετθαὶ τινα τὰς κύφας ὺ τὰς ψιλὰς ἐργασίας Πζ1. 
1821 895. μυτικὴ ψιλή, ΟΡΡ μετὰ μελῳλίας Πθδὅ. 1839 
020. λύρας φθέγγοι ὄντες ψιλοί πιθ43. 922 16. ψιλοὶ }ό- 
οι, ἡ τῶν ψιλὼν λόγων λέξις, ΟΡΡ μέτρα πο]. 1441529. 
Ργ2. 1404 514, 838. τῇ χειρὶ μόνῃ ψιλὴ. ορΡ προλαβῦντα 
ὄργανον μχϑι. δ. 817. τὰς πράξεις αὐτὰς ψιλιὰς φρα- 

ζοντες. Ἅγ)η μηδὲν ἄλλο συμπαραλαμβανοντες ρ33.1438 
021. τὸ εἶναι ψιλόν (16 αὐτὸ καθ᾿ αὐτὸ λεγόμενον) ε8. 
16}28. --- ψιλαί εἰσι τῶν φωνῶν, ὅσαι ὙΎνονται χωρὶς 

τὴς τῷ πνεύματος ἐκβολῆς ακ804.}10. (εἶ ψιλύτης.) 
ψίότης, ἀκολυθῶσι κατὰ τὸ σωμα καὶ αἱ κέρκοι δασύτητι 
ὼ ψιλοτητι Ζιβι. 499511. ψιλότητι ὦ δασυτητι τὰ στοι- 
χεῖα διαφέρει πο 20. 1450 "82. 

ψιλᾶν. ὠμμέναι πολλαὶ χελιδόνες εἰσὶν ἐν ἀγγείοις ἐψιλω- 
μέναι πάωπαν Ζιθ16. 600316 ΑὐὉ. Ψιλέμενα τὰ ἐστὰ 
τῶν ὑένοιν σφακελίζει Ζιγ138. 519 858. 

Ψψιμμύθιον, ψιμύθιον. ψιμμύθιον οκοιορ!απι τῆς λευκός 
τητος Ηα 4. 1096 "28 (ν] ψιμύϑιον). ξ4. 9718510. τὰς 
μήτρας ἀλείφυσιν ἐλαίῳ κεδρίνῳ ἢ ψιμυθίῳ (ν 1 ψιμμυθι) 
Ζιη3.588528, 

Ψιττάκη (ΟἹ ψιτάκη, σιττακή, σιτακή). τὸ λεγόμενον ἀν- 
θρυπόγλωττον, ὄρνεον Ἴνδικόν, τοίογθασ Ἰηῦοτ τὰ βραχ"- 
τράχηλα ΞΕ πλατύγλωττα ὦ μιμητικά" ἀκολαστότερον 
γίνεται, ὅταν πίη οἶνον Ζιθ13. 591 Ὁ27. (εἰζδουβ. Ὑποῦι, 
ΡϑὉτ864 ἀκΖὰθ βοαῖς. Ρουτοαθοῦ ΟἽ] 638. οΓ 81 626. 
Ῥπιύδουβ. οὐ μδοὰβ δύ, Οὐ. Κὶ 884, 1. Ῥριιϊασυ9. ΑἸοχαπὰπ 
δὰ 120. 85. ΑΖΙ1118, 124. οὗ Βοοκηι ἰθὺ ῃαὶ νοίν 49. 

ΟΚοπ [εἰ5. 1880 ρΡ 831. Ἰΐοβο 10 ογὰ 210.) ν συνωῤινοντες 
ὄρνιθες Ρ 18418. 

Ψιττακηνή θ85. 8881, 2. 
ψόγος. τετράγυινος ἄνευ ἡψόγω (δἰπιοπίὰ ἔγ 5) Ηα 11. 1100 

ν4, ἔπαινοι καὶ ὸ ψύγοι ἐπὶ τῶν ἐκυσίων ΗΎγΎ1. 1109 581, πὸ 
488. ψόγον, ἔπαινον ἔχειν ηεβ6. 1238 818. ἐπιϑειτιῦ τὶ 
μὲν ἔπαινος τὸ δὲ ψόγος Ραβ8. 1858 "18. ἐγχωμίων καὶ ψ΄- 
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γῶν εὐπορήσεις ρ4.1436.5119. ποιεῖν ψίγυς. οΡΡ ὕμνυς, 
ἐγκώμια ποά. 1448037. Ὅμηρος ὁ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον 
ὁραματοποιήσας πο4. 1448 0831. Ἐ] Ροοῦ 1 12. 

ψοιά (ον ῬΆγγα 801). φλέβες φέρησαι παρὰ τὰς ψυοιας 
(ψύας Υ] Βθπι ΡΙΚ, ψυνὰς ν] 8), τὰ περὶ τὰς ψοιὰς ἀλ- 
γήματα Ζιγ8. 512 52], 26. ψόα Θα]οη ΧΥΙΠΒ. 1001, 
ΧΥ͂ 181. Εὔγπι πιᾶρῃ ν ὀσφυς" ῥαχις ὁ ψύα ὡς μὲν ᾽Αρ. 
ΕΥ̓ Ταγοιθου ποῦ οὐ οχίγαβ 1 180,81. 

ψολόεις. ποῖοι τῶν κεραυνῶν ψολέεντες καλϑνται ΜΎΪ. 8311 
421, κά. 895 326. 10 

ψοφεῖν. οἵ ψόφος. πῶς γίγνεται" τὸ ψοφεῖν Οβϑ9. 291 418. 

βεια τῆς κρίσεως τῶν ψόφων Ζγε3. .181 5, κἡὶ ἀκοὴ εἰσαγ- 
γέλλει τὰς τῷ ψόφυ διαφορὰς μόνον, ὀλίγοις ὁὲ (τῶν ζῴων) 
ἢ τὰς τῆς φωνὴς αι1. 4871 810. --- ψόφος. ἀΐδὲ ,φωνή Ζιὴϑ. 
δ85δ 528. Ζγεῖ. 186 024, οὗ φωνή Ρ842519. ψύφοι ἀ ἀγράμ- 
ματοι εἰ.10 529. ὁ γινόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος Π φωνή 

Ζιδϑ. ὅ85 81. τῶν μαλακίων ἐθὲν ψοφεῖ ὀδένα φυσικὸν 
ψόφον Ζιδ 9. 585 "14. 

ψο φωδεις οἱ διθωραμβοπειοί Ργ 8. 1406 2. 
ψύλλα (μοῦ Ρμγγη 882). 10 φαλαΎγιον 1. α. --- 2. (ψύλλη 

Ο εἰ ΑΖΎ 24). τὸ τῶν ψυλλῶν (ν 1 Ψυλλων) γένος Ζμδο. 
688 484. τὰ γένη τῶν καλυμένων ψυλλῶὼν (ν 1Ββπὶ Αὐδ, 

Ψβ8. 4205}14. Ζ,γϑ8. 6642. ἧττον ᾿ πληγὴ ψοφεῖ Ζιε1θ. 
548 58. ψοφῦντες (οἱ ἁλιεῖς λαμβάνυσι τὲς δελφῖνας) 
Ζι 8. 6538 511. συνθέυσιν ὅταν ψοφήση ό ποιμήν) Ζιι8. 
610 085. ψοφεῖν λίθοις Ζιὸ 8. 583 24. ὃ Ζήνωνος λόγος, 
ὡς ψοφεῖ τῆς κέγχρυ ὁτιῶν μέρος ᾧηδ. 250 520. ἡ πι- 
μελὴ τήκεται, τὰ ὁὲ κυήματα πη καὶ δὴ ψοφεῖ ἐκθλιβόμενα 
Ζιζιτ. 511.382. χαλκὶς ψοφεῖ οἷον συριγμὸν Ζιὸὃϑ. 685}19. 
τῶν μαλακίων ἀδὲν ψοφεῖ ὕδένα φυσικὸν ψύφον Ζι)9. 585 
Ρν18. ἐρυγεῖν ἢ ψοφῆσαι πι44. 895 822, δεθιέναι κἂν ψο- 30 
φήση μῦς Ηη6. 1149 38. τὼ ἔντομα γψοφεῖ τῷ ὑμένι Ζιδ 9. 
585 "7. --- ψοφεῖν, ἀΐδὺ φωνεῖν, φωνή Ψβ8. 420080. Ζιδϑ. 
8858, 26. 

ψόύφησις, ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν φόφος, ἡ ἐνέργεια τὸ ψοφητικῦ 
ΨΎ3. 4261, 7,13. 

ψοφητικόν ἐστι τὸ κινητικὸν ἑνὸς ἀέρος συνεχείᾳ μέχρις 
ἀκοὴς Ψβ8. 420 58. ψοφητικόν ἐστι τῷ ποιεῖν τι δύνασθαι 
τὴν αἴσϑητιν μὸ 8. 888 38. τὸ ψοφητικὸν αἰσθανόμεθα δι᾽ 
ἑτέρων Ψψ311. 428 56,18. --- ζῷα ψοφητικαί, ἀἰϑε ἄφωνα, 
φωνήεντα ΖιαῚ. 488 881]. 

ψόφος. περὶ ψήφυ ψβ8. πῶς συμβαίνει γίγνεσθαι ψόφον 
ψβ8. 430 821, 419 09,19. Οβϑ9. 291510, 17. αι6. 446 
080. ἀκ 8001. παρ. 899 837.}14. 19. 901 817. 42. 904 

410. ὁ ψύφος ὕστερον ἀφικνεῖται τῆς πληγὴς αιθ. 440524. 
διὰ τί ὁ ψόφος διέρχεται διὸ τῶν πυκνῶν πια49. 904516. 
ὁ ψόφος ἀόρατος ῷεϑ. 220}11. οἱ ὑπερβάλλοντες ψόφοι 
διακναίυσι ἢ τῶν ἀψύχων σωμάτων τὸς ὄγκυς, οἷον ὁ τῆς 
βροντῆς Οβϑ. 390 084. -- ψόφοι σύμφωνοι Οβϑ. 290518. 
ψόφοι σκληροί, μαλακοι, τραχεῖς, ὀξύτεροι ακ803 "40, 808 
ΑΙ. "13, 804 848. ῥηῖζον ὺ πολὺν ἦχον ἀφιᾶσι κ ψόφον 
ακϑ802 340. --- ψόφος τῆς κωπηλασίας, κωπης, “δικτύων, 
μβ9.309}11. Ζιὸ8. 588 16. νέφη φερόμενα σὺν ψόφῳ 
5811 μα 12. 848.324. 38. 8608 817, 19, 20. 9. 3691. ὁ ἐν 

τῇ φλογὶ γινόμενος, ψόφος μβ9. 869581. πληγὴ ἧς ὁ ψ7- 
φος καλεῖται βροντή μβ9. 809581. 61. 871}12, ψόφος 
σεισμὲ μβ8. 867.518, 4. ψόφος ὀστῷ (ἰπὶ ῥαγέντος) Ζιθ5. 
5895 84. ψόφος ἐν ταῖς ὑστέραις Ζιη 3. 582}10, (οἱ τὺς 

ἰχϑὺς θηρενοντες) εὐλαβῶνται ψύφον ποιεῖν" οἱ δελφινες κα- 
ρηβαρῶσιν ὑπὸ ψόφν 5ἰπι Ζιδ 8. 588 "16, ὅ, 18, 584 58, --- 

80 

40 

46 

ψυχῶν ὅξβθ, ΒΚ, Μ221) Ζγα 18.128 5, τϑίογίαν πίον 
τῶν ἐντόμων ὅσα ζῇ χυμοῖς σαρκὸς ζώσης. τὰ πηδητικα 
Ζιε81. 556 "22. Ζμὸδ. 688 84. αἱ ψύλλαι (ΥἹ ψύλλοι, 
ψύλοι) ἐκ μὲν τὴς ὀχείας πάντα γεννᾷ τὰς καλυμένας κό- 
νιδας, ἐκ δὲ τύτων ἕτερον ὑδὲν γίνεται πάλιν Ζιε81. 556 
ν22, οΓ Ζγα 16. 1218 (Υ] μύλλαι). 18. 128 "5 σι 18). 
ἐκ τῶν ψυλλὼν (νυ 1 Ββιι ΡΙΚ Αὐδ, ψυχῶν 8 ΒΙΩ) γίνονται 
σκώληκες ῳροειδεὶς Ζιε 1. 589 512. ἐξ ἐλαχίστης σηπεδόνος, 
ἐκ κόπρυ ξηρᾶς, ἐκ σηπομένων ξηρῶν, συνίστανται Ζιε81. 

550}»25. Ζγα 10. 1721 38 (ρυ]οχ ὙΒοτι αδζαθ 836 4}1σ. ρᾷοθ 
ΟἿ 108. Ῥυ]οχ ἰγγιθβηϑ δύ. Οὐ. Καὶ 102, 8. ΑΖΎ 24, 81. 
ΑΖι 113, 55. δὰ 2238, 48.) 

ψύλλος (ἰοῦ ΡΒγγὰ 882). οἱ καλύμενοι ψύλλοι Ζιδ10. 587 
46 Δυῦ. (Τα! τὰ Ἰοουδία Κὶ 618 8. 80. Οὐ. ΙΘἈΟΒγορΡμ μῖτα 
ἀδοίδῃη ΑΖΙ1172. δ6.) 

ψύξις (δίας ψυξις ΒΚ, πο ψύξιρ. ἡ ψυξις στέρησις θερ- 
μότητός ἐστιν Ζγβθ. 148 .386. ψύξις, Βγα ἀσθένεια καὶ ὼ ἔν- 
ὅτια θερμότητος Ζγε4. 184 538, 82. οὙνεσθαι διὰ ψύξιν ἢ ἥ 
θερμασίαν, διὰ ψύξιν καὶ θερμότητα, ὑπὸ ψυξεως ἢ θερμότη- 
τος Ζγδι. 1604 0}7. β0. 148 54. μαϊ4. 851 381. ψυξει 
(διὰ τὴν ψύξιν) συνίστατθαι, πήγνυσθαι μα 4. 841 088. 11. 
841 518. β4. 3601. δι0. 838818, 889 522, ΖμβΊ. 8658 
"1. ὴ ψύξις καὶ ἢ πῆξις αιδ. 448 υ16. Ζμβ81. 668 94. θερ- 
μότητες ὼ ψύξεις μέχρι συμμετρίας τινὸς ποιῶσι τὰς γε- 
νέσεις, «μετὰ ὁξ ταῦτα τὰς φθοράς Ζγδιο. 111 ΒΩ7. ἡ 
ψύξις ἡ περὶ τὸν ἐγκέφαλον αιδ. .444 39. διὰ ψύξιν κατα- 
πίπτει τὰ βλέφαρα υϑ8. 451 "4. ἡ γινομένη ἐκ τῷ περιέχον- 
τος ψύξις, Βγη καταψυξις ανϑ. 414 028, 415 δά αἱ. τῶν 

ζῴων τὰ πεφυκότα πρὸς τὴν κρᾶσιν τῆς ψυξεως τῆς ἐφ᾽ 
ἑκατέρυ τύτων (ἀέρος ὺ ὕϑατος) Ζιθ2. 589 414. 

᾿ψνυχαγυω γεῖν. τὰ μέγισ τα οἷς ψυχαγωγεῖ ἡ τραγῳδία, αἱ 
τε περιπέτειαι ὼ ἀναγνωρίσεις ποθ. 1450 384, οεἢ ΒοΓΠαΥΒ 
ΒΒ Δ 18, 156. ΨῊ Βρίοϊσο Ρ 168, 838. ὅ6801 ἴῃ Ρ]δίοη 
Ρ 465 ΒΚ, 

ψυχαγωγικὸν ἡ ὄψις, ἀτεχνότατον δέ ποθ. 1400 "17. οὗ 
ψυχαγωγεῖ; ἵν. 

ψύχειν, ορρ ἜΜΕΗΝ Ζγβ6. 148 02. ἐψύχθη μὲν τὸ θερ- 
μαῖνον, ἐθερμάνθη ὸξ τὸ ψῦχον Ζγὴ8. 168 "21, 32. τὸ 

ψόφος “υοιμοάο Ῥοτοϊρίαευτ Ψβ 8. διττὸς ὁ ψόφος, ὁ μὲν 50 . ὕϑωρ ψύχει Ζγεδ. 185 581. ὅταν τὸ ὕδωρ ψϑξαι ταχὺ 
ἐνέργεια, ἑ δὲ ὀύναμις ψβ8. 419 δ. γ3..420.28. ἡ κατ᾽ βοληϑῶσιν μα12. 848 038, τὴν ἀτμίδα ψύχυσι ἢ συγκρί- 
ἐνέρ γειαν ἀκοὴ ἅμα γίνεται ὼ ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν, ψόφος Ψγ2. νυσι πάλιν εἰς ὕδωρ μα. 850.818. ---- ρ488, συνιέναι μ 

4325 831. αι8. 439 814. δεκτικὸν οόφυ, τὸ ἄψοφον ψβ1. ψύχεσθαι τὴν ὑγροτέραν ἀναθυωίατιν μα 4. 842519. ἡ 
418 Ρ21. ἴθια τιῶν αἰσθήσεων οἷον χρῶμα, ψόφος χυμός ἀτμὶς ψυχομένη μαϑ. 846 529, 11. 84718. β4. 800 88. 
ενῚ. 458 "6. τίνα τῶν ζῳων ἔχει αἴσθητιν τῶν ψόφων Ζιὸβ. 86 ὁ ἀήρ, τὸ ἀτμίζον ὅταν ψυχθὴ Ζγβ2. 185 085. μαϊο. 847 

8838 816. 41. 008 819. ὀέχεται στρεφόμενα πάντοθεν τὸς 

ψόφυς μᾶλλον Ζμβι3. 6515171. τὸ ἔσχατον ὀστῶν, εἰς ὃ 

ὥσπερ, ἀγγεῖον ἔσχατον ἀφικνεῖται ὁ ψόφος Ζια 11. 492 

419. ἀνήκυστος ὃ τε μικρὸς. ψόφος Ὰ τρόπον τινὰ ὁ μέγας 

ὼ βίαιος Ψψβ10. 422 535. πῶς συνακύομεν τῷ τῶν ἄστρων 50 

ψέφυ (για!) Ο,89. 290 036. ἡ περὶ τὰς διαφορὰς ἀκρ'- 

415. ξηραίνεται, πήγνυταί τι ψυχόμενον, ψυχθέν μὸ 5. 883 
"17, 28... 1. 884.526. Ζγγ2. 153 385. β4. 189 029. ψυ- 
χόμενον γίγνεταί τι ὑγρόν Ζγβ5. 785.881. ὑπερλερμανθέν- 

τες, ἐὰν ψυχήώτιν, εἰς τὸ ̓αὐτὸν καθίστανται ἡεηδ. 1239 
580. τὰ ὀυσυϑδὴ θερμὰ ὄντα, ορρ ἐψυγμένα πιγδ. 908 
421. - ψύχεται ἱπιροτβ ἀυβυτραῦαπι 6856. νἱίοίαγ, ταχὺ 



»" 

862 ψεῦδος 

ΒοηῸ ΒΚ) Πβ15. 121486. 
ψεῦδος. ποσαχῶς λέγεται Μὸ 29 ΒΖ. τὸ ἡέγειν τὸ ὃν μὴ 

εἶναι ἢ τὸ μὴ ὃν εἶναι ψεῦδος ΜῪ 1.1011 526. οὗ ἀληθής 
Ρ81}46, περὶ τὰ ἀδιαίρετα ἐκ ἔστι ψεῦδος ἐδ᾽ ἀπάτη 
ΨΎΒ. 480527. Μθ10. 1052 4 ΒΖ. --- συλλογισμὸς τῷ 
ψεύδυς Αβ11. 6158. ἔστι διὰ ψεύδυς τἀλιηϑὲς δεῖξαι ἡεαθ. 
1217517. λύσις ἐριστικῶ συλλογισμ παρὰ ψεῦδος, ΚΝ 
παρ᾽ ἀναίρεσιν τι88. 183.29-11. ἰῷ μόνον δεὶ τἀληθὲς εἰπεῖν 

ἀλλὰ ὼ τὸ αἴτιον τῷ ψεύδυς Ἠν15. 1184 528. τὸ πρῶτον 

ψεῦδος Αβ18. 6616. δὲν διὰ τῦτο ψεῦδος ψεύσεται τὸ 
Μμ8.1018 519. ὑποτίθενται τῶτο ψεῦδος 1Π|ν8. 1825 "8. 
ῬἸδίοπθαι [180 τὸ μὴ ὄν, χυοὰ ὕλην 6886 νοϊαϊῃ, Ἰάθηι ρο- 
πόῖ ἃς τὸ ψεῦδος Μνϑ. 1089 820 ΗΖ, 28. οἵ μ8.1078 
421. -- συμβαίνει ψεῦδος (ἰὰ ἀθδιμποπειγαυϊοπίθιιβ ἰπάϊγθ- 
οὐἴ8)., 5γὴ συμβαίνει ἀδύνατον Αα17. 87 386. 28. 41 380, 15 
45, 82, 81, ψεῦδος, ἀϊδὲ ἀδύνατον Αα 15. 84 32 864, 87, 
δι. Οα«( 12.281 }8-14,328. Μθ4. 1047 18 ΒΖ. τῶτο ὁ᾽ ἐστὶ 
ψεῦδος βὶπι ΖΥΥΙ. 1751512. εἴ. 787 810. ὁ 8. 1.69 418. 

Ζιζ 82. 519 017. 2μ85. 64816. τῶῦτο ἐπιπόλαιον τὸ ψεῦ- 

ψόγος 

ψῆφος. ψῆφοι ποικίλαι θ105. 889 "28, 232. --- ἀθρο- ζετσι τὰς 
μελίττας εἰς τὸ σμῆνος κροτῶντες ὀστράκοις ὦ «ψηίφοις 
Ζιι40. 627517. --- τὰς Ψψήφυς φέρειν (π᾿ Θοπι ματα 0) 
τι]. 105810, 14. οὔ Μνδ. 1092}}18. --- ἀ6 βυχεαρια. καὶ 
διαλεγὴ τῶν ψήφων Π38. 1308 511. ψῆφοι τετρπηκμέναι, 
πλήρεις (ἀτρύπητοι) [424.1548 Ὀ7, 1ὅ. 426.1548 587. 
τῶν ψήφων ἴσων γινομένων ρ19. 1488 "δ. πκθ10. 951 421. 
1ὅ. 9523 "86. 425. 1648 "20. θέσθαι ἐναντίαν ψν ἢ ἥφον 4357. 
1448534. κρύβδην τὴν ψῆφον φέρειν, κρυπτῇ ψύφιυ ρ19. 
1488 328. 8, 1424 "9, 

Ψηφοφορίας ἐστερῆσθαι ρ89. 1446 "22. διὰ ψηφοφορίας 
γίνεσθαι Πβ 8. 1208 32. 

ψήχεσθαι. ψύχεται ἡ πέτρα διὰ τὴν πλγγὴν τῶν κυ ματων 
πκ 38. 980 818. τοῖς δὲ διὰ τὸ ψήχεσθαι, καθάπερ τὰ πα- 
λαιὰ τῶν οἰκοδομημάτων, ἐκ ἐγγίνεται ὁ τύπος μν 1. 4 50 58. 

ψίαθος. ὑποτιθέμενος ὑπὸ τὴν ψίαθον εἰς τὴν γὴν εὐα Ζιζ2. 
559 08. 

ψιλομετρία, ορρ αὔλητις, κιϑαρισις ποῦ. 1448 811. οἴ 
Βογπαγθ. αὶ 189. Ηδτακὶ Βεῖοίο 110. 

δος ΠΎ12. 1282}80. ὅτως λέγειν ἥ ψεῦδος ἥ μάταιον 30 Ψιλός. ὦτα τὰ ἐν ψιλὰ τὰ ὁὲ δασέα Ζια11. 499 439. Ύ Μμ μ 
Γα8. 826}26. 

ψεύστης Ηδ18. 1121}16. 
ψῆγμα. ἐκ τὸ λεπτομερεστάτυ συντιθεμένα φασὶ γίγνεσθαι 

τἄλλα καθάπερ ἄν εἰ συμφυτωμένυ ψήγματος Ογδὅ. 804 
421. τὸ ψῆγμα ἢ ἄλλα κονιορτιύξφη (ἐπιπλεῦ ἐπὶ τῷ ἀέρος 325 

Οδθ. 818 320. 
ψηλαφᾶν. ἂν τις ψηλαφᾷ ὼ τρίβη τοῖς δακτύλοις Ζιζ 11. 

511 4383. αἱ ὄρνιϑες τὴ χειρί πὼς ψηλαφώμεναι Ζιζ 2. 
560 39. ἵνα μὴ λάβη ψυλαφων (7) ηεβ8. 1325 514. 

ψήν. 1. οἱ καλέμενοι ψῆνες (Υ 1 ψῆρες οὕ ΠΙΘτπΟΙ] ΒΑΤῸ Θοτο }] 30 
ἰπ Πῖοβοε Ρ 21, 4, 60), δογὰπη ροπογιῖίο, νυἱΐδ ἄθεον Ζιεϑ2. 

551 "26. (ἐπάϊοίαπι ὙΒοπι, βοατίυβ ουὐἷοχ ἀαζαθ, ῥ86ῃ 

οι! σ. ΟἼΠ1105. 51.894. ονὰ σγοϊραπ ὃ ΤΆΘΟρμτ. ᾿Υ͂ 

8378. Ογηΐρβ ρβ8π08 δῖ, Οὐ Καὶ ΤΟΊ, 8. δὰ 222, 88. ΑΖΙΙ 

172. ὅ4. οἵ ΑἸθοιν τισὶ δα «}685θὴ 98. Ι οι }8. ΔΥ̓ΠΟΡΒ 85 

ἄον Ζοοῖ Ρ᾿ 588. Πε! ἀγθίοι 20. 1μθῃξ, Βοὺ ἀ ΒΝ υ Εύπι 

422.) -- 2. ἄν φύλλα ἢ ἢ ψῆνες ἢ φλοιὸς τῷ ἄρρενος Φοι- 
νικὸς τοῖς φύλλοις τῷ θήλεος συντεθείη φταθ. 831 "14. 

ψῆττα. τὸ τῶν ψυττῶν γένος, τὸ ὀχεῦον ὑκ ἔσ στιν, ᾧᾳὰ φαί- 

νεται ἔχοντα, τοίδγίαν ἰηΐον τὸς χυτύς, ἅπαξ τίκτει, κα- 40 
θαμαίζει ἑαυτήν Ζιδτι. 5838 820. ε9ϑ. 5848 82. ι.37. 620 

580. τοίογίαν ἱπίον τὰ σελαχη ἔ 2771. 1537 41. (ρθοῖοπ 
ΤΒοΙα, Ὀαββθοα ΑἸθογῖο, ράββοῦ (ἑάζᾷ 56). ρ 6 ΟΠ 
β652. ΟΥ̓ Ρ 1258, Π|171. μἰδι 110 ρίβς 80. Ρ]δαγοηθοίοβ ἸἸη- 

ψιλὸς τὰ περὶ τὴν κεφαλην" ὁ ἄνθρωπος ψιλότατον κατὰ 
τὸ σῶμα τῶν ζῴων πάντων ἐστί Βἴπη Ζ2Ζμὸ14. 691 "18. 

Ζγβ6. 145}16. Ζιζ 30. 519.28. οἱ τὰ στήθη ψιλὰ ἄγαν 
ἔχοντες, ΟΡΡ ὀασέα Φθ. 812}17, 19. ψιλὸς ὑμήν Ζιγ!8. 
519 "δ. γεωργία ψιλή. ἀϊβὲ πεφυτευμένη Πα11. 1958 18, 
1259 21. οἱ ψιλοί, ἡ ψιλὴ δυναμις, τὸ ψιλόν, ἀἶδε ὁπλῖται 
Πζβϑ. 1822"1. 7. 182157, 18. ρ8. 1428 "4, κθ. 8998. ὃὁι- 

δασκετθαί τινα τὰς κύφας ἡ τὰς ψιλὰς ἐργασίας Πζτ. 
1821 525. μυτικὴ ψιλή, ΟΡΡ μετὰ μελωυΐας Πθ5. 1389 
520. λύρας φθέγγοι ὄντε: ψιλοί πιθ48. 922 416. ψιλοὶ }ό- 
οι, ἡ τῶν ψιλῶν λογων λέξις, ὉΡΡ μέτρα πο. 1447429. 
ΡΎ2. 1404}14, 88. τῇ χειρὶ μόνη ψιλῇ. ορΡ προλαβοντα 
ὄργανον μχ3ι1ι. ΝΣ 817. τὰς πράξεις αὐτὰς ψΨι),ὰ χς φ:«- 

ζοντες. ΒΥ μηδὲν ἀλλο συμπαρχλαμβανοντες ρ583.1438 
Ρ27, τὸ εἶναι ψιλόν ([α αὐτὸ καϑ᾽ αὐτὸ λεγόμενον) 13. 
16}28. --- ψιλαί εἰσι τῶν φωνῶν, ὅσαι Ὑίγνονται χι ἐς 
τὴς τῷ πνεύματος ἐκβολῆς ακ804.}10, (οὗ ψιλοτης.) 

ψιλότης. ἀκολυθῦσι κατὰ τὸ σῶμα αὶ αἱ κέρκοι ὁασύ {τι 
ἢ ψιλότητι Ζιβι. 499511. ψιλότητι ὦ δασύτητι τὰ σ ὦ- 
ἮΝ διαφέρει ποϑ0. 1450}32. 

Ψιλῆν. ὠμμέναι πολλαὶ χελιδόνες εἰσὶν ἐν ἀγγείοις ἐψι - 
μέναι πάμπαν Ζιθ16. 6θ00516 Αυῦ. Ψψιλέμενα τὰ ἐ (ὶ 
τῶν ὑμένων σφακελίζει Ζιγ18. 519 35. ͵ 

ψιμμύθιον, ψιμύθιον. ψιμαύθιον δχοπιρίαμι τῆς λέ “ 

δια, τβοιιθυβ, τηαχίιηβ δ΄. ΟὟ. Κι. 618, 6. Ὀάγραθ (ὑὰν αἱ 46 τητος Ηα 4. 1096 "28 (Υ] ψιμύθοον). ξ4. 918 "10. : 
) γα] ΝΠ 340. ΟΜ 285. [ον ϑοθη Ζοοὶ 468 Τα]υὰ 2714. 

ΑΖΙΙ 144, 84. .) Υ͂ ψυηττοειδής.. 
ψηττοειδής, οἱ ψηττοειδεῖς τῶν ἰχθύων πῶς νέυσι Ζπ171. 

11446. ἰᾳ τὸ τῶν ψηττῶν γένος. ν Ψῆττα. 

μήτρας ἀλείφυσιν ἐλαίῳ κεὸρίνῳ ἡ Ψψιμυθίυν (Υ 1 ψιωμι 
Ζιη3. 583"328. 

Ψψιττάκη σι ψιτάκη, σιττακή, σιτακή). τὸ λεγόμενοι 
θρωπόγκωττον, ὄρνεον Ννδικόνς τοίογίυσ ἰαίον τὰ β 

ψηφί ἰζεσθαι ταὐτά Πὸλ14. 1298 082. πόλις ἣ ψηφίζεται 80 τράχηλα ὃ πλατύγλωττα ὼ μιμητικα " ἀκολαστέ 

ἅπαντα τὰ δέοντα Ηη11. 1152 ..20. - διὰ τί ἐνίοις δι- 

καστηρίοις τοῖς γένεσι μᾶλλον ἢ ταῖς διαθήκαις ψηφιῦνται 

πκθ8. 9600. 
ψή ἤφισμα ἐδὲν καθόλυ Πλ4. 1292 487. τὸ ψήφισμα πρακτὸν 

ὡς τὸ ἔσχατον Ἠζ8. 1141 Ῥ27. ορρ νόμος Ηε14. 1187 
529, 82,18. ψηφίσματα, ΒΥΠ ἐπιτάγματα Πὸά. 1292 519. 
ὅπη κύρια τὰ ψνφ' σματα ἀλλὰ μὴ ὁ νόμος Πὸ4. 1292 

824, 85,"6. ψηφίσματα ἄκυρα Ηη10. 1151}16. τὸ Μὰ- 
τιαϑυ ψύφισμα Ργ10. 1411.510. τὰ ψηφίσματα τὰ γε- 
νόμενα φυ)}άττει ὁ γραμματεύς, 8399. 1544ὕ2. 7. 

ψηφιτματυΐδης. τὰ ψηφισματώδη Ηε10. 1184 010. 

ἧι 

γίνεται, ὅταν πίη οἶνον Ζιθ13. 5917 27. (εἰίδοιβ Τ' 
ρϑἰλοα Οαζαα βοαῖς. ρθγγοχαοῦ ΟἿ 6258. οἴ 81 
Ῥιύδουβ οὐ βλουθ δύ. Οὐ, Κὶ 884, 1. Ῥβιζίαοιε ΑἸοχ. 
80.120, 85. ΑΖΙ[118,124. οὗ Βοϑοκπὶ ἰδὲ πδὺ νϑί 

δ. ΟΚθη [55 1880 ρμ 881. 1ἴοβα 110 ογὰ 210.} Υ συνωδ! 
ὄρνιθες Ρ 184 018. 

Ψιττακηνή θ85. 888 81,3, 
ψόγος. τετράγωνος ἄνενν μόγω (ϑἰϊπιοηϊά ἔν 5) Ἠκ1]. 

υφο, ἔπαινοι καὶ . ψόγοι ἐπὶ τῶν ἑκυσίων Ηγ1. 1109 "81, 
50. 488. ψόγον, ἔπαινον ἔχειν γεβ0. 1223 18. ἐπιδεικτι 

μὲν ἔπαινος τὸ δὲ ψόγος Ῥαϑ. 1858 "1 8. ἐγκωμίων 



ψειά 

ων εὐπορήσεις ρ4. 1420 .519. ποιεῖν ψήγυς. ορρ ὕμνος, 
ἐγκώμια πο4. 1448}21. Ὅμηρος ὁὶ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον 
ὁραματοποιήσας ποά. 1448 081, ΝῊ] Ῥοοὺ 112. 

ψοιά (90 ῬΆγγη 801). φλέβες φέρησαι παρὰ τὰς ψοιάς 
(ψύας γΥἱ Ββαι ΡΙΚ, ψυᾶς ν] 85), τὰ περὶ ταὶς ψοιὰς ἀλ- 
γήματα Ζιγϑ. 612 "21, 28. ψήα Οα]οη ΧΥ͂ΠΙ Β 1001, 
ΧΥ͂ 181. Εἴγια πᾶσ ν ὀσφύς" ῥαχις ὁ ψυα ὡς μὲν ᾽Αρ. 
ΕΥ̓ ἸλΑγθ θυ ποῦ οὔ οχύγαϊνβ 1 180, 81, 

ψολόεις. ποῖοι τῶν κεραυνῶν ψολόεντες καλϑνται μΎ1. 811 
421, κά. 890 8206. 

ψοφεῖν. οἵ ψύφος. πῶς γίγνεται τὸ ψοφεῖν Οβ 9.291 518. 
ψ38. 42014. Ζμγ 8. 664 "2. ἧττον ἡ πληγὴ ψοφεῖ Ζιε16. 
54808. Ψψοφῶντες (οἱ ἁλιεῖς λαμβάνυσι τις ὁὀελφῖνας) 
Ζιδ8. 588 }11. συνθέυσιν ὅταν ψοφήση (ὁ ποιμήν) Ζιι8. 
610}85. ψοφεῖν λίθοις Ζιὸ 8. 538 024: ὁ Ζήνωνος λόγος, 
ὡς Ψοφεῖ τῆς κέγχρυ ὁτιὸν μέρος Φη5. 350 220. ἡ πι- 
μελὴ τήκεται, τὰ ὁὲ κυήματα πηδᾷ ὦ ψοφεῖ ἐκθλιβόμενα 
Ζιζιτ. 511. 482. χαλκὶς ψοφεῖ οἷον συριγμὸν Ζιδϑ. 685}19. 
τῶν μαλακίων ὠδὲν ψοφεῖ ὑδένα φυσικὸν ψύφον Ζιὸϑ. 585 
518. ἐρυγεῖν ἡ ψοφῆσαι πι44. 898 "22. δεθιέναι κἂν Ψο- 
φήση μῦς Ηηθ. 1149.58. τὰ ἔντομα ψοφεῖ τῷ ὑμένι Ζι}9. 
5851. --- ψοφεῖν, ἀϊθε φωνεῖν, φωνή Ψβ 8. 420 580. Ζιδϑ. 
5358, 26. 

ψόφησις, ὁ κατ᾽ ἐνέργειαν φόφος, κἡὶ ἐνέργεια τὸ ψοφητικῦ 
ΨΎ23. 436 81, 7, 12. , ᾿ 

ψοφητικόν ἐστι τὸ κινητικὸν ἑνὸς ἀέρος συνεχείᾳ μέχρις 

ψύχειν 86 

βεια τῆς κρίσεως τῶν ψόφων Ζγε2..181 02. ἡ ἀκοὴ εἰσαγ- 
γέλλει τὰς τὸ ψόφυ διαφορὰς μόνον, ὀλίγοις ὁὲ (τῶν ζῴων) 
ἢ τὰς τῆς φωνὴς αἰ1. 487 3410. --- ψόφος. ἀἶδι φωνή Ζιόϑ. 
δ85528. Ζγεῖ. 186}24. οἵ φωνήρ 842 "19. Ψύφοι ἀγράμ- 
ματοι ε1.16 429, ὁ γινόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος ἀ φωνή 
Ζιδϑ. δ85}81. τῶν μαλακίων ὑθὲν ψοφεῖ ὀδένα φυσικὸν 
ψόφον Ζιδ 9. 535 "14. 

ψοφωδεις οἱ διθυραμβοποιοί Ργ 8. 1406}. 
ψυύλλα (μὴ ΡΒγγη 882). 1.ν φαλαγγιον 1. α. -- ἃ. (ψύλλη 

10 

δ 

10 

Ο δὲ ΑΖγ 24). τὸ τῶν ψυλλῶν (ν 1 ψυλλων) γένος Ζμδο. 
688.384. τὰ γένη τῶν καλυμένων ψυλλὼν (ν 1] Βδπι Αὐὐ, 
ψυχῶν ἄκζαο, ΒΚ, Μ 221) Ζγα 18. 728 "δ. τοίεσθαν ἰπίοῦ 
τῶν ἐντόμων ὅσα ζῇ χυμοῖς σαρκὸς ζωσης, τὰ πηδητικά 
Ζιε81. 556 Ρ22. Ζμὸδβθ. 688 384. αἱ ψύλλαι (ν] Ψύλλοι, 
ψυύλοι) ἐκ μὲν τῆς ὀχείας πάντα γεννᾷ τὰς καλυμένας κό- 
νιδας, ἐκ ὁὲ τύτων ἕτερον ἐδὲν γίνεται πάλιν Ζιε 81. 558 
022, οἵ Ζγα 16. 1721 88 (Υ] μύλλαι). 18. 128 6 (Υ] 18). 
ἐκ τῶν ψυλλῶὼν (ν 1 Βδβπι ΡΙΚ Αὐν, ψυχῶν 5. ΒΚ) γίνονται 
σκωΐληκες ὠσειδεῖς Ζιε1. 589 012. ἐξ ἐλαχίστης σηπεδόνος, 
ἐκ κόπρυ ξηρᾶς, ἐκ σηπομένων ξηρῶν, συνίστανται Ζιε81. 
560 }2δ, Ζγα 10. 721 88 (ρυϊοχ Ὑ βοτὰ ααΖαθ 866]1σ. ροθ 
ΟἿ 108. Ρυϊοχ ἰγυϊϊδηβ δι. Οὐ. Καὶ 702, 8. ΑΖγ 24, 81. 
ΑΖι 118, δδ. 88 228, 48.) 

ψύλλος (Ποῦ ΡΒγγῃ 882). οἱ καλείμενοι ψύλλοι Ζιδ1ο0. 581 
25 46 Αυν. ([Δ] τὰ Ἰοουβία Καὶ 618 8. δῖ. ΟΥ,. ΙΘΒΡΒγορμυΒΐτα 

υϑοάδλιῃ ΑΖΙ1172. δ6.) 

ἀκοὴς Ψββ. 4208. ψοφητικόν ἐστι τῷ ποιεὶν τι δύνασθαι ψύξις (υδίιθ ψύξις ΒΚ, ποι ψύξις). ἡ ψυξις στέρησις θερ- 
τὴν αἴσθητιν μὴ 8. 3858. τὸ ψοφητικὸν αἰσθανόμεθα δι 
ἑτέρων Ψ311. 438 05,18. --- ζῷα ψοφητικα, ἀἰβὲ ἄφωνα, 
φωνήεντα Ζια 1. 488 881. , , , 

ψόφος. περὶ ψίφυ Ψββ. πῶς συμβαίνει γίγνεσθαι ψόφον 
Ψψβ8. 4320 8321, 419 59,19. Οβϑ. 291510, 17. αι. 446 
580. ακ 800 81]. πια 6. 899 887.}14. 19. 901 817. 42. 904 

410. ὁ ψύφος ὕστερον ἀφικνεῖται τὴς πληγὴς αἰθ. 446 524. 
διὰ τί ὁ ψόφος ὀιέρχεται διὰ τῶν πυχνῶν πια 49. 904}16. 
ὁ ψόφος ἀόρατος Φε2. 226}11. οἱ ὑπερβάλλοντες ψόφοι 
διακναίνσι ὦ τῶν ἀψύχων σωμάτων τὲς ὄγκυς, οἷον ὁ τῆς 
βροντὴς Οβϑ. 290 "84. --- ψόφοι σιήμφωνοι Οβϑ. 390"18. 
ψόφοι σκληροί, μαλακοί, τραχεῖς. ὀξύτεροι ακ803 540, 808 

41, 019, 804 48. ῥηῖζον ἢ πολὺν ἤχον ἀφιᾶσι ὰ ψόφον 

ακ802 340. --- ψόφος τῆς κωπηλασίας, κώπης, δικτύων 

μβ9.869}11. Ζιὸδ. 888 "16. νέφη φερόμενα σὺν ψόφῳ 

β'ιυ μα 12. 848 324. β8. 868 517,19, 20. 9. 3691. ὁ ἐν 

τὴ φλογὶ γινόμενος ψόφος μβ9. 809."81. πληγ" η5 ὁ ψ- 

φος καλεῖται βροντή μβ9. 369381. ΓΎ.- 871 "1 2. ψόφος 

σεισμᾷ μβ8. 861518, 4. ψόφος ὀστὰ (ἰεὺ ῥαγέντος) Ζ4ιθ5. 

89554. ψόφος ἐν ταῖς ὑστέραις Ζιη 2. 582 "10. (οἱ τὸὺς 

ἰχϑὺξ θηρεύοντες) εὐλαβῦνται ψύφον ποιεῖν οἱ ὀελφινες κα- 

ρηβαρῶσιν ὑπὸ ψόφν 58ϊπι Ζιό 8. 538 "16, ὅ, 18, 884 ν8. -- 

ψόφος ηιοιμοάο ροτοϊρίατας Ψβ 8. ὀιττὸς ὁ ψόφος, ὁ μὲν 

ἐνέργεια. ὁ ὁὲ ὀύναμις Ψβ 8. 4198. γ3. 426 88. ἡ κατ 

ἐνέργειαν ἀκοὴ ἅμα γίνεται ὃ κατ ἐνέργειαν ψόφος ΨΎ2. 

425 81. αι8. 439 814. δεκτικὸν ψόφυ τὸ ἀψοφον Ψψβι. 

418 Β27. ἴθια τῶν αἰσθήσεων οἷον χρῶμα ψόφος χυμός 

εν. 408 "6. τίνα τῶν ζῴων ἔχει αἴσθητιν τῶν ψόφων Ζιο8. 

δ38338.810. 11, 608 819. δέχεται στρεφόμενα πάντοθεν τὸὺς 

Ψόφυς μᾶλλον Ζμβι12. 651511. τὸ ἔσχατον ὀστῶν, εἰς ὁ 

ὥσπερ ἀγγεῖον ἔσχατον ἀφικνεῖται δ ψόφος Ζια 11. 492 

419. ἀνήκυστος ὃ τε μικρὸς ψύφος ὦ τρόπον τινα ὁ μεγας 

τὸ βίαιος ψβ10. 422 53ὅ. πῶς ἢ ; τρῶν 

ΕΝ ἐλ τΗν Οβ9. 290}26. ἡ περὶ τὰς διαφορὰς ἀκρί- 
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 συνακύομεν τῇ τῶν ἄστρων 50 

μότητός ἐστιν Ζγβθ. 148.2886. ψύξις, βγη ἀσθένεια ἢ ἔν- 
δὲια θερμότητος Ζγεά. 184 538, 82. γίνεσθαι διὰ ψύξιν ἣ 
θερμασίαν, διὰ ψύξιν ἡ θερμότητα, ὑπὸ ψυξευς ᾧ θερμότη- 
τος Ζγὸδι. 1604 07. β6. 148 54, μα]4. 851 381. Ψψυξει 
(διὰ τὴν ψύξιν) συνίττατθαι, πήγνυτθαι μα 4. 841 086. 11. 
8471, βά. 86051. δ10. 388}18, 889 322. ΖμβΊ. 668 
47. ἡ ψύξις αὶ ἡ πῆξις αιδ. 448 "16. Ζμβ71. 683 "4. θερ- 
μότητες ἢ ψυξεις μέχρι συμμετρίας τινὸς ποιῶσι τὰς γε- 
νέσεις, μετὰ ὁὲ ταῦτα τὰς φθοράς Ζγδιο. 1717 27. ἡ 
ψύξις καὶ περὶ τὸν ἐγκέφαλον αιδ. 444 49, διαὶ ψύξιν κατα- 
πίπτει τὰ βλέφαρα υϑ. 451 νά. ἡ γινομένη ἐκ τῷ περιέχον- 
τος ψύξις, ὅγὰ καταψυξις ανϑ. 474 "28, 415 δ4 αἱ. τῶν 
ζῴων τὸ πεφυκήτα πρὸς τὴν κρᾶσιν τῆς ψυξεως τῆς ἐφ᾽ 
ἑκατέρυ τύώτων (ἀέρος ᾧὶ ὕϑατος) Ζιθ2. 589 514. 
υχαγωγεῖν. τὰ μέγιστα οἷς ψυχαγωγεῖ ἡ τραγῳδία, αἵ 

᾿ Ἀ Η , 

τε περιπέτειαι αὶ αναγνωρίσεις ποθ. 1450 384, οὔ ΒοτΓηδΥ8 
ΒΒΜ 18,150. ΨᾺΠὴ Βρίοϊσο Ρ 168, 838. ὅ6ῃο] ἴῃ Ρ]δίοη 
Ρ 465 ΒΚ, 

Ἂν «.«»ν ᾽ ΄ , 

υχαγωγικὸν ἡ ὄψις, ἀτεχνότατον δέ ποθ. 1450 "17. οὗ 
ψυχαγωγεῖν. 

, 

ὕχειν, ορΡ θερμαίνειν Ζγβ 6. 148 02. ἐψύχθη μὲν τὸ θερ- 
μαῖνον, ἐθερμάνθη ὁ τὸ Ψψῦχον Ζγδϑ. 168 21, 22. τὸ 

εὔδωρ ψύχει Ζγεδ. 185.381. ὅταν τὸ ὕδωρ ψῦξαι ταχὺ 
βυληθῶσιν μα12. 848.088. τὴν ἀτμίδα ψύχησι ἢ συγκρί- 
νυσι πάλιν εἰς ὕδωρ μα18. 350 418. --- Ρ888, συνιέναι νὰ 
Ψψυύχετθαι τὴν ὑγροτέραν ἀναθυμίατιν μα 4. 842519. ἥ 
ἀτμὶς ψυχομένη μαϑ. 840 529. 11. 847118. βά. 860 58ὅ. 
ὁ ἀήρ, τὸ ἀτμίζον ὅταν ψυχϑὴ Ζγβ 2. 1835 585. μαϊ0. 8471 
415. ξηραίνεται, πήγνυται τι Ψυχόμενον, ψυχβέν μ55. 883 
Ῥ11,.28. 7.384 526. Ζγγῶ. 152 886. βά. 139 029. ψυ- 
χόμενον γίγνεταί τι ὑγρόν 2γβ3. 185 381. ὑπερθερμανθέν- 
τες, ἐὰν ψυχθώτιν, εἰς τὸ μέτον καθίστανται ηεηδ. 1239 
086. τὸ ὁὀυσυδδη θερμὰ ὄντα, ορρ ἐψυγμένα πιγδ. 908 
421. --- ψύχεται ἱπηρθγβ ἀϑυγραΐαμη 6588. νἱ οίαγ, ταχὺ 



864 ψυχεινός 

γὰρ ψύχεται τὴ ἀντιπεριστάσει μα128. 849.38. 
ψυχεινότερα (ΟἹ ψυχινώτερα) τὰ σωματά ἐστι τῷ θέρυς 

ἢ τῷ χειμῶνος πλεά. 9065 4]. 
ψυχή. ἡ τὴς ψυχῆς ἱστορία τί μιόν τι ὸ χαλεπόν ψαῖϊ. ἴθτγοβ 

Β08. 46 δῃΐπδ βογΙ ρῦοϑ 886)06 Ατ οἰϊαῦ ἐν τοῖς περὶ ψυ- κ 

χῆς. ἐκ τῶν περὶ ψυχῆς διωρισμένων βτῃ ΕἸ. 10.358. ΖΎβϑ. 
188 3817 4]. οὗ ᾿Αριστοτέλης Ρῥ 102 "60. 

1. νοΐϑγυμα ρὨ]οβορβογατη ἀθ δηΐπια μοὶ Ατ' σθοθη- 
ϑ8ϑὺ οὗ τοῦθ! Ψψαῶ. Ῥδιποοτῖεὶ 46 δηΐπια. βθηϊθηθῖα ανά4. 
412.51-8. ψα. 404 48. διοὶ τὴν ἀναπνοὴν ἢ τὴν κατάψυξιν 1 
καλεῖσθαι ψυχήν ψαϑ. 405529. Οτρβιίφοσαπι βοηϊθητία Ψαδ. 
41029. οἱ μὲν (Βδγβοιτιι8) τῷ ζοῖν τὴν ψυχὴν τιθέασι 
πὺρ ἢ τοιαύτην τινὰ δύναμιν φορτικυὺς τιθέντες Ζμβ. 8652 
08, τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν στοιχείων εἶναι ἀδύνατον ψαῦ. 409 
"28- 41016. οἵ Γβε. 8384410. ἐρίκασιν ὑπειληφέναι τὴν 
κίνησιν οἰκειότατον εἶναι τὴ ψυχῇ ψα2. 404 522. οὗ Φθ9. 
465 082. ὠ κινυ μένη ἡ ψυχὴ κινεῖ τὸ σῶμα ψαϑ. κατὰ 
Πλάτωνα καὶ ψυχή ἐστι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινῶν τζϑ8. 140 08. 
Αδ 8. 98 “24. 4.91581. ψα2. 404521, 68 πούϊο τοίαϊαθαγ 
ψαϑ. 408 380 8ηᾳ. 
αὐτὸν αὐτὸν κινῦντα ψαξ. 404 "29. τζϑ8. 140}. Αὐδ' 4. 91 
488 (οὔ "ξενοκράτης ἢ 498 09), 68. ποίϊο τϑίιϊδίαν Ψα 4. 
408 "82 -ὅ. 409 518, ἡ ψυχὴ ἐκ ἔστιν ἀριθμός τγθ. 120 
58, ἡ Ψυχὴ διὰ τί ἐχ ἁρμονία ψα 4. 401 "271-408 339. 

ἀπεφήναντό τινες τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν 20 

[41. 1481 "44, 1482 17 (ΙβότΠΔΥΒ θα] Ρ 31). οἵ Πθὅ. 36 
1840}19. τὴν τυχῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν σῶμα ἐνὸύ- 
εσθαι ἐκ ἐνδέχεται ψαϑ. 401 021-26. τῆς ψυχῆς εἶναί τι 
κρεῖττον ὸ ἄρχον ἀδύνατον ψαῦ. 410}12, οἱ πρότερον φι- 

λόσοφοι αὶ περὶ πάσης λέγυτι ψυχῆς ψαῦ. 410 Ῥ16864. 
2. Αὐἰβεοίθ ρα δηΐπηθο ὨΟΙΪο. α- ψυχή 4 ἀρχὴ ζωῆς. 80 

ἡ ψυχὴ τῶτο ᾧ ζῶμεν ᾿ αἰσθανόμεθα ὼ διανούμεθα πρω- 
τως Ψβ2. 414 412, ζωή, αὔτη ὃὲ ψυχῆς ἐνέργεια Ηαθ. 
1098 518, 7,1. ἔστι ψυχῆς ἔργον τὸ ζῆν ποιεῖν ηεβ1. 1219 
824, μετέχοντα τρόπον τινὰ ζωῆς πρότερον" ὀὴ)ν ἦν ὅτι 

ἔχει τινὼ δυνάμει ψυχὴν Ζγβό. 141.328. ᾿Ηρακλειτο: χα- 85 
λεπὸν φησιν εἶναι θυμῷ μάχεσθαι" ψυχῆς γὰρ ὠνεῖσθαι 
ΠΕῚ1.1815531. --- ψυχή ἴα νἱβ νἰτα}18: τὰ τοιαῦτα ζῴα 
τετράποδα ἐγένετο καὶ δυναμένης, φέρειν. τὸ βίρος τῆς ψυχῆς 
Ζμὸτο. 6862, 217. ἡ ψυχή ἐστιν οἷον ἀρχὴ τῶν ζιβων 

Ψα!. 4037. Ζμαϊ. δὶ 414-82, ἡ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀρχὴ 40 

΄ ἔοικε ψυχὴ εἶναι ψαῦ.41τι λϑτβ. -- ὃ. δοκεῖ μήτ᾽ ἄνευ 
σώματος εἶναι μήτε σῶμα τι ἡ ψυχή Ψβ2. 414520.1. 
412811. ζ1. 461 "18. ψυχή, αἰϑὺ τὸ ἔχον τὴν ψυχήν 
ψαι. 408 Δ8, --- ς. ἡ ψυχὴ λόγος τις ἂν εἴη Ἂ εἶδος, 
ἀλλ᾽ ὅχ ὕλη ὺ τὸ ὑποκείμενον Ψβ2. 414.418. ἢ ψυχὴ τὸ 
τί ἦν εἶναι ὸ ὁ λόγος σώματος φυσικῦ τοινὸὶϊ ἔ ἔχοντος ἀρ- 
ἣν κινήσεως ὴ στάσεως ἐν ἑαυτῷ ΨβΙ1. 4121. ἡ ψυχὴ 

ὡσία ὡς εἶδος “σώματος φυσικῷ δυνάμει, ζωὴν ἔ ἔχοντος ψβι. 
412 419. ἡ τῶν εἴων ψυχὴ ἡ κατὰ τὸν λόγον ὑσία ἣ τὸ 

4 

εἶδος ἢ τὸ τί ἦν εἶναι τῷ τοιῶδε σώματι Μζιο. 1085 60 
δ14 ΒΖ. 11. 1087 88. Ζγβ4. 188 Ὁ21. ἡ ψυχὴ ὑσία ἢ 
ἐνέργεια σώματος τινος" τὸ τί ἦν εἶναι τῷ εἴδει ὼ τὴ ἐνερ- 
γείᾳ ὑπάρχει" ψυχὴ ἢ ψυχὴ εἶναι ταὐτόν Μη 8. 1048 
48δ8η4. Ψυχή, 4086 δ8ὺ σογροτίβ δηϊμαί οασϑα ἐογτΏ 4118, 
δλάθηι δϑὺ οδιιϑὰ τπονθῃβ οὐ ἤπα] 8 Ζμα!ϊ. 641 328. ψβ2. 
415}15, 8. Μὸβ. 1017 010. (πιοίδρα “Ψυχή, ἰ Φύσις, 
σία, τέλος: ἦν ἂν τὸ πελέκει εἶναι ὴ ὅσια αὐτῶ, ἢ ὴ ψυχὴ 
τῦτο ψβι. 4121. ἀρχὴ Ἂ οἷον ψυχὴ ὁ μῆθος τ τῆς τρα- 
γῳδίας ποθ. 1480 388. ὁ πυρὲς ἔχει τινὶ ἐν αὐτῷ γλυκὺν 

ὴὸ γλίσχρον χυμόν, ὃς ἐστιν αὐτῷ καθάπερ ψυχή πκα]3. 

928 518.) -- ἀ. ψυχή ἐστιν ἐντε). "ἐχεισ, ἡ πρυΐτη συΐματος 

60 

ἔνι 

ψυχή 

φυτικῷ δυνάμει ζωὴν ἔ ἔχοντος, σώματος φυτικῦ ἐργανκὰ 
Ψβ1. 412 527, "δ. πρώτη ἀϊοῖναγ ἐντελέχεια, ποαίαπι οἱ 
ἐντε)ιἐχεια, πο ιὑς τὸ θεωρεῖν. δοὰ ὡς ἐπιστήμη, ποῃ ὡς 
ὅρασις, βοὰ ὡς ὄψις ψβι. 412810, 4181. Ὑτάϊορ ρ 314, 
- ε. περὶ “ψυχῆς ἐνίας θεωρῆσαι τῷ φυσικῷ, ὅτὴ μὴ ἄνευ 
τὴς ὕλης ἐστίν Με. 1020 55 ΒΖ. Ψα!. 408 338. Ζμα1. 
041521 -"9. 

8. δηΐπιδα Ρατίεϑ, [λα] δίεβ, ἀϊφηϊεδεῖς ϑτιδάυβ. α. Πλά- 
τῶν διείλετο τὴν ψυχὴν εἴς τε τὸ λόγον ἔχον καὶ ἡ εἰς τὸ 
ἄλογον ἡμα]1. 1182 324. τριμερὴς ἡ ψυχὴ, κατὰ Πλάτωνα 
αρῚ. 1249.81. εἴ 9. 4332525. (ἀρετή, κακία ψυχῆς 
ὅλης. ἀϊδὲ τῶν μορίων τῆς ψυχὴς αρ!. 1249 028. 125081.) 
ἀνθρωπυ ἰδιον τὸ τριμερὴ ψυχὴν ἔχειν τεά. 183 .}81. λέ- 

γέται περὶ ψυχῆς ὃ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις, ἀρκόντως 
ὼ. χρηστέον αὐτοῖς, οἷον τό μὲν ἄλογον αὐτῆς εἰναι, τὸ 

δὲ λόγον ἔχον" ταῦτα ὸὲ πότερον διυίρισται καθάπερ τὰ τ' 
συΐματος μϑρια ἢ τῷ “λόγῳ ὃυο ἐστὶν ἀχώριστα πεφυκότα, 
ἐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ παρέν Ηα!8. 1103 337-83. ψυχὺς 
δύο μόρια τό τε ἄλογον ἢ τὸ λόγον ἔχον ΨΎ9. 482 "26. 
Παδ. 1254.09. 18. 1200 835, 11. η18. 1384 018, 22. Μθ). 
1040 "1 ΒΩ. τῷ ἀλόγυν ἄσδο ἀἰδεϊπραιπίαν Ραγίοβ,, δίνει 
τὸ αἴτιον τῷ τρέ έφεσθαι ὼ αὔξεσθαι, τὸ φυτικὸν Ηα13. 
1102 .438., 029 (βοὰ ἰάθη θρεπτικήν Δρρβι ἰδίαν. μόριον τέ- 
ταρτὸν Ηζι3. 1144.49, οΥ θρεπτικὸν. λογιστικόν. ϑυμιών, 
ἐπιθυμητικόν μα. 1180 "16- -8 0), αἰΐογα τὸ μετέχον πως 

λόγω, ἥ κατχκοόν ἐστιν αὐτῷ καὶ πειθαρχικόν, τὸ ἐπιθυμη- 
τικὸν Ἂ ὅλως ὀρεκτικέν Ηα18. 1103 580. Ἰιᾶ8 6 δἰΐογᾷ ρδγ5 
ἰόν 88 τὸ λόγον ἔχον τοίογίαγ, τὸ λόγον ἔχον διττὸν, 
τὸ μὲν ὡς ἐπιπειθὲς λόγῳ, τὸ δ᾽ ὡς ἔχον ἡὴὺ διανούμενον 
Ηκθ. 1098 58.18. 1108 52. ζ2. 1189 55. γεβι. 1319}28. 
Πη14.1388816. τῷ λόγον ἔχοντο; τὸ μὲν ἐπιστημονικὸν τὸ δὲ 

λογιστικέν Ηζ2. 1139512 (ἐπιστημονικόν, β.λευτικόν ημαϑϑ. 
1190 18), πρὸς γὰρ τὰ τιὴ γένει ἕτερα ὼ τῶν τὴς ψυχῆς 

μόῆρίων ἕτερον τῷ γένει τὸ πρὸς ἑκάτερον πε εφυκός Ηζ2. 
1189 48. ψυχὰ ἐκ λόγω ὶ ὀρέξεως Πγ4. ΑΣΤΊ 80. ΨῚΣ 
μϑρια τὸ θρεπτικὸν (φυτικόν), αἰσθητικὸν " ὀρεκτικὸν ερὶ. 
1219}24, 87. --- ὁ. τὰ ἐν τὴ ψυχὴ γινόμενα τρία ἐστι, 
πάθη δυνάμεις ἕξειφ Ηβ 4. 1105 "20 βηᾳ. ηεβ1. 1218 "ϑύ. 
3. 1220}11 8η4. 4. 1331 584, ἡμαῖ. 1180 410 δηφ τ΄ 
ς. Ψυχὴς μόρια πῶς δεῖ χέγειν ᾧὶ πόσα ἀπορίαν ἔχει ΨΊ" 
ΤῊ "22- υ7, (οὔ Ψοϊκηγαπα Αὐὶβὺ Ῥβγοα Ρ 10) τοῖς θιχ:- 
ρῦσι τὰ μέρη τὴς ψυχῆς, ἐὰν κατὰ τὰς ὀυνάμεις ὁιαι- 
ρῶσι ὺ χωρίζωσι, πάμπολλα γίνεται, θρεπτικὸν αἰτϑηταὺν 
νουτιυκὸν βυλευτικόν, ἔτι ὁ ὀρεκτικόν ΨΥυτ0. 4881. τὰ μὲν 
ἄλλα τῆς ψυχῆς ἡ μόρια ἣ δυνάμεις, ὁποτέρως ποτὲ ὁπ 
καλεῖν ζι. 401 11 (οὗ μέρος Ρ 455 "40). ἡ ψυχὴ κατὰ 
ὃυο ὥρισται δυνάμεις ἡ τῶν ζῳων, τῷ τε κριτικῷ κὶ ἔτι 
τῷ κινεῖν ΔΡΎ9. 482 "18. ὁὀύο διαφοραῖς ὁρίζονται μάλιστ ᾶ 
τὴν ψυχήν, κινήσει τὲ τῇ κατὰ τόπον ᾿ τῷ νοεῖν χ τὰ 
κρίνειν ἡ αἰσθανεσθαι Ψγϑ. 421316. ἡὶ ψυχὴ τεΐτοις ὥρι- 
σται, θρεπτικῷ, αἰσθητικῷ, διανοητικιῷ, κινήξει 85. 418 
δ11. 804 Ρἰδγαπι]αο μος δὰ ὑγίὰ τοβδγαπίαγ, τὸ θρεπτικέν, 
δ καὶ τὰ φυτὰ μετέχει ψβ2. 413 "8. Ζγβ4. τα 41. τὸ 
αἰσθητικὸν. αὰο δηϊμαὶα ἃ Ρ]Δη8 ἀἰδείπρασπῦυτ Ζγ31. 

1412. 8. 186380 (6 αἰσθητικός 21 06), τὸ νοητιχὴν 
αποὰ Βυπιαπο σϑποτὶ ρϑουϊαγο οϑῦ, (46 δοητίηθο 80 δἰίου 
σϑησγο, δά αἰ ἐοταία γβηδβιία οὗ Ζιη1. οἴ φύσις Ρ 830521) 

ἴῃ. μαὸ ρᾶγίϊαμι αἰβιϊποιίοπο ὑδιπθα ψυχῆς λόγος εἷς. αυα 
ἸΏ ΟΓΪΟΓ ἡυλθῆ 8. ΡΆΓΒ ΒΙρΟΓΙΟΡΙΒ πὰ πα πιδαζαπι ὁδῦ οἷ οθ- 
ἄϊυῖο ψβ38. 414020- 41 418. 2. 418581. ἀἰδυΠοραθγα ἰδ’ 6γ 
868 δ88 ρεγίοβ Ατἰβιούθ  θιι νυ] αἶϑδθ, ἤθη δοίη σογο, ταὶ ἰμ.8 



ψυχή 

δρρατοῖ, αυοά τὸ θρεπτικόν (δίᾳι 8 οδάθι ἴῃ φοἰοεῖβ Ῥᾶν- 
εἰθὰθ ταῦῖο 651) οὔϊατι ἀρρϑιδὶ τὴν θρεπτικὴν δύναμιν τὴς 
ψυχῆς Ζηγβι. 145 )ὅ. γ7. 1517 017, τὴν Τῆς θρεπτικῆς 
ψυχὲς δύναμιν Ζγβ4. 140 029. θρεπτικὴν ὃ δύναμν, θρεπτι- 
κὴν ψυχήν Ψγ12. 484 822, 20, θρεπτικὴν ζωήν Ηαθ6. 1098 5 
847, -- τὴν θρεπτικὴν ψυχὴν ἀνάγκη πᾶν ἔχειν ὅτι ἶερ δ᾽ 

ζὴ καὶ ψυχὴν ἢ ἔχῃ Ψψυ!2. 484 322. ἅ θρεπτικὰ ψυχὴ καὶ ὮΝ τοῖς 
ἄλλοις ὑπάρχει ἢ πρώτη ὸ͵ κοινοτάτη δύνα μίς ἐστι ψυχῆς 
ψβ4. 415.524. ρῥτορίθγθα ἡ θρεπτικὴ ψυχή ἀϊεῖναγ πρώτη 
ψβε. 4106 }22. ανϑ. 414381, ναὶ ἐσχάτη Ζγβδ. 141 424. 
ἡ θρεπτικὴ ψυχή δαάθια 6βὲ αὐξητική οἱ γεννητική Ψβά. 
416.419, 025. ζ8. 469 426. αν18. 479 529. Ζγβά. 140}29- 
84, 81. Ηαδ. 1098 37. τὴν θρεπτικὴν ψυχὴν τὰ σπέρματα 
ὺ τὰ κυήματα δυνάμει ἔ ἔχει, ἐνεργείᾳ ὸ᾽ Καὶ Ζγβϑ. 7186 "8. 

ἡ θρεπτική ψυχὴ ἐνεργείᾳ μὲν ἐν τοῖς ἔχυτι μία, δυνάμει 
δὲ πλείως ζ2. 4688. --- τὸ ζῷον ὥρισται τῷ τὴν αἰσθη- 
τικὴν ἔχειν ψυχήν ζ4. 409 "4. 'Ζμὸδ. 6182. τὰ ἐν τὴ 
φωνὴ τῶν ἐν τῇ ψυχὴ παθημάτων (ες τῶν αἰσθήσεων, 
φαντασμάτων) σύμβολα" παθήματα τῆς ψυχῆς ε1.10 58, 
6. διορισμῶ χάριν ἐστὶ τὸ διάζωμα, ὅ' ὅπως ἡ τῆς ,αἰσϑητι- 30 
κῆς ψυχῆς ἀρχὴ ἀπαθὴς ἢ ἡ ΖμΎ 10. 61251θ. μίαν ἔχειν 

παντα τὴν αἰσθητικὴν ψυχὴν ἐνεργείᾳ Ζμγῦ. 661 528. ἡ 
ψυχὴ ἐν ἣ τὸ εἶδος καὶ ἡ ἐπιστήμη κινᾶῶσι τὰς χεῖρας Ζγα22. 
18015. περὶ τὴς αἰσθητικῆς λεκτέον ψυχῆς ὼ περὶ τῆς 
νοητικὴς Ζγβϑ8. 186 ὑι4.. συμφέρον τὸ ἄρχεσθαι τῷ παθη- 35 
τικῷ μορίῳ ὑπὸ τῷ νῷ ἢ τὸ “μορίω τῷ λῦγον ἔχοντος Παδ. 
1284 08. τὸ ἀριθμῷ ἔ ἕν, τὸ εἴδει ἕν πῶς λέγει ἡ ἡ ψυχήαιϊ. 
441 034. --- ψυχή εὐ νὃς, πότερον ταὐτὸν ἢ ἕτερον ψαξ. 
404 481, 405 39, 18. πῶς ἔχει τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ὁ νῶς 
πρὸς τὰ τὴ Φύσει φανερώτατα Μα!. 998 "10. πότερον ὅλη 80 

τὴ ψυχὴ νοῦμεν, αἰσθανόμεθα, ἢ ἥ μορίοις ἑτέροις ἕτερα ψαδ. 
41ι λ808ηᾳ. ἡ ἡ ψυχὴ τόπος εἰδῶν, ὅτε ὅλη. ἀλλ᾽ ἡ νοη- 
τική, ὅτε ἐντελεχείᾳ ἀλλὰ δυνάμει τὰ εἴδη Ψγ4. 429 521. 
ἡ ψυχὴ εἶδός τι ἢ 42. 1482 "88. Βογπαγβ [14] Ρ 26. τὴ 
λλνον ψυχῇ, τὰ φαντάσματα οἷον αἰσθήματα ὑπάρχει 35 
ΨΎΤ. 481 414. ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα Ψγ8. 
431}21. περὶ τῷ νῷ αὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως θέν πω 
φανερόν, ἀλλ᾽ ἔοικε ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι, ἢ τῶτο μόνον 
ἐνδέχεται χωρίζεσθαι καθάπερ τὸ ἀΐδιον τῷ φθαρτῦ Ψβ2. 
418 026. ἡ ψυχὴ τοιῦτον, ὶ πᾶτα ἀλλ᾽ ὁ νῶς, πᾶσαν γὰρ 40 
ὑπομένειν ἀδύνατον Μ)Ὲ.8. 1070 326. ἰταχιοτία! 88 δηΐμη6 
ἀυοτηοάο ἀδπιοηδύγθίαγ ἴῃ ἀϊαϊορο Ευάθπι ἢ 88. 1480511. 
84.1480 "2. Βογμαγβ ὈΪ4] Ρ 28 (περὶ φθορᾶς ψυχῆς οἴ 
μκ2. 4θ5 520-82). τὸν νῶν, ἀυδπιαῦδηι 8 ψυχὴ νἱ θυ 
Ρίδῃθ δβοϊυπρϑηᾶυβ 6886, ἔδπιθῃ δ Αγ βϑύοϊβ 6 ραγύθη) ψυ- 46 
χῆς δἰδίυὶ, γ6ὶ] οχ {18 Ἰοοῖβ ϑρραγοῦ 008 2ε δἰτυ πα, 
«Γ νῷς Ρ 4918. --- ἀ. εἴπερ ἔχει τὸ θῆλυ τὴν αὐτὴν ψυ- 
χήν Ζγβό. 14151. διαφέρει ἀθὲν ἡ τῶν παιδίων ψυχὴ τῆς 
τῶν θηρίων ψυχῆς Ζιθι. ὅ88 "1. διαφέρετσι τιμιότητι αἱ 
ψυχαὶ αὶ ἀτιμίᾳ ἀλλήλων Ζγβ8. 186 082. πολὺ δικαιότερον 80 
ἐπὶ τῆς ψυχῆς τῦτο διωρίσθαι (μι δια φέρειν τὰς τῶν ἐλευ- 
θέρων ἢ τὰς τῶν δόλων), ὃχ ὁμοίως ῥᾳὸιον ἰδεῖν τό τε τῆς 
ψυχῆς κάλλος ᾧὶ τὸ τῷ σωματος Παδ. 1284 588, 89. 

4. ΔηΪπη8 εἰ ΘΟΓΡΟΥΙ αἀὰδ6 ἱπίογοθάδὺ χγαύῖο. α. ζῷον 

ἐκ ψυχῆς ὸ σώματος Πγά. 1211 26. λέγυσί τινες σύν- 56 
θεσιν ἢ σύνδεσμον ψυχὴς σώματι τὸ ζὴν Μη6. 1040 51}. 
τζιά. 151.321. ἡὶ Ψυχὴ πὼς ἔχει πρὸς τὴν κοινωνίαν τῷ 
σώματος μκῶ. 4θ5 381. (ποβῖγοβ δηΐηο8. οὰπὶ ΘΟγρουὶ 8 
ΦορυϊδίοΒ. αὐ νἱγο8 ΩΝ παουία 8 8886 οοηϊαποῖοϑ Υ 860. 1480 

581.) ὐ δεῖ ζητεῖν εἰ ἣν ἡ ψυχὴ ἢ τὸ σῶμα, ὥσπερ ϑδὲ 60 
τὴν ἑκαάστυ ὕλην ἢ τὸ ξ ὕλη Ψβι. 415 06, ἐκ ἔστιν ἡ 

ν. 
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ψυχὴ χωριστὴ τῶ σώματος, Π μὴν ἀλλ᾽ ἔνιά γε μέρη 
ὐδὲν κωλύει, διοὶ τὸ μηδενὸς εἶναι σώματος ἐντελεχείας ψβι. 
418 84, 2. 418 "28. (ἐοικέναι τὴν ἄνευ σώματος ζωὴν ταῖς 

ψυχαῖς κατὰ φύσιν ὅσαν (ὑγείᾳ, νόσῳ δὲ τὴν ἐν σωματὴ 
85. 148015.) τὸ αὐτὸ συμφέρει σώματι ἢ ψυχὴ Παθ. 
1255 11. δοκεῖ ἡ ψυχὴ ἢ τὸ σῶμα συμπαθεῖν ἀλλήλοις 
Φ4.1. 806 510. πγϑ1. 815 "29. ὄκ ἔστι χεὶρ ὅτε ἄλλο 
τῶν μορίων ἐδὲν ἄνευ ψυχῆς Ζγα19. 120 "22. βι. 184 
25, 788 δ, 6. ὅ. Ἰ41511 ΟἹ ὁμώνυμος ρ δ14 556). τῆς 
ψυχῆς τὸ περὶ τὸ ἧπαρ μόριον Ζμὸδ5. 616 Ῥ4, εἰ δὴ μή 
ἐστι τῆς ψυχῆς μηθὲν ὃ μὴ τῷ σώματός ἐστιν ἕν τινι 
μορίῳ Ζγβι. 184814. --- ὃ. ψυχὴ ζῳν μόριον μᾶλλον ἣ 
σῶμα Π᾽ 4.129] 524. τὸ τῶμα τῆς ψυχὴς ἕνεκεν, βέλτιον 
ψυχὴ σώματος Ζμαδ. 645 519, δ10. 687 59-26. Ζγβι. 
781 029. ἡμβι0. 1208 514. ἡ ψυχὴ τῦ σώματος ἄρχει 
δεσποτικὴν ἀρχήν Πα δ. 1254 νά (Ὑταϊος ἀ6 δὴ ρὶ 147), 
"88, "2. ηεηϑ. 1241018. 10. 1242 229. ἡ ψυχὴ προστα- 

κτικόν τεὶ. 128 018. --- ἰσχνότατος ὁ χαμαιλέων τῶν ᾧο- 

τόκων ἐστίν" ὀλιγαιμότατον γάρ ἐστι πάντων: τύτυ δ᾽ 
αἴτιον τὸ ἥθος τῷ ζῳν τὸ τῆς ψυχῆς ἄμδι:. 892 222. --- 
6. πότερον ἡ ψυχὴ λυπεῖται, χαίρει, κινεῖται, ἥ ὃ ἄνθρωπος 
τῇ ψυχὴ ψαά. 408 }1-1ὅ. τίνα ἐστὶ κοινὰ τῆς Ψ ἧς ἣ 
τῷ συΐματος αἰ]. 4808. τὸ αἰσθάνεσθαι ὅτε τῆς υχὴς 
παθος ἴδιον ὅτ᾽ ἄψυχον σῶμα δυνατὸν αἰσθάνεσθαι υἹ. 
464 510. ἀνάγκη ἕν τι εἶναι τῆς ψυχῆς, ᾧ ἅπαντα αἰσθά- 
νεται αι. 449 49. ἀκ ἐπὶ τῷ ἐσχάτα ὄμματος ἡ ἤ ψυχὴ ἢ ἥ 

τῆς ψυχῆς τὸ αἰσθητήριόν ἐ ἐστιν, ἀλλὰ δῆλον ὅ ὅτι ἐντός αιϑ. 
488 9. - ὡ. πῶς ἡ ψυχὴ κινεῖ τὸ σῶμα Ζκθ. 1700 10. 
ὴἡ ἀρχὴ τῆς ψυχῆς τῆς κινύσης Ζκϑ. 102 "16. οὗ 10. 708 
487. τὴς θρεπτικῆς ᾧ αἰσθητικῆς Ψυχῆς ἡ ἀρχὴ αδὶ βοάθιι 
Βαθτη μαδϑαῦ ζΙ -4. οἵ αἴσθησις ᾿ 20 "17, καρδία Ρ 866 
084 (Ζο]]ος (6808 με 2, 814, 3). τὸ σπέρμα, τὸ κύημα 
πῶς ἔχει ψυχήν, τὸ τῷ ϑήλεος σπέρμα ἐκ ἔχει ψνχὴς ἀρ- 
χήν Ζ2γβι. τ84.31,14..1355, 6. 8. 188.529, 86, 131 518, 
29. τοῖς τῆς ψυχῆς ἔργοις ὑπηρετικώτατον τῶν σωμάτων 
τὸ θερμόν ἐστιν" τὸ ζὴν ἢ καὶ τῆς ψυχῆς ἕξις μετὰ θερμό- 
τητός τινός ἐστιν βἷτα Ζμβ7τ. 652 "11. γ5. 668 "13. Ζγβά. 
140}81. ανϑ. 4714 528. 18. 471 417. 16. 418.580. 18. 419 

429. 21. 480 817. (εὐκινητοτέραν ἔχυσι τὴν αἴσθησιν τὰ 
λεπτοτέραν ἔχοντα τὴν ὑγρότητα ὦ καθαρωτέραν" διὰ γὰρ 
τῦτο ὼ τῶν ἀναίμων ἔνια συνετωτέραν ἔχει τὴν ψυχὴν 
ἐνίων ἀναίμων Ζμβα. 650 526.) ἡ ψυχ ἡ ὁ πῦρ Ζμβ1. 652 
Ρ18. πάσης ψυχῆς ὃ δύναμις ἑτέρῳ βία ἐκ κεκοινω- 

νηκέναι ὡς θειοτέρα τῶν ,χαλημένων στοιχείων, ἀνάλογον ὃ ὅσα 
τῷ τῶν ἄστρων στοιχείῳ Ζγβϑ. 786 580, 8717. γίνεται ἐν γῇ 

χὰ ἐν ὑγρῷ τὰ ζῷα αὶ τὰ φυτὰ διὰ τὸ ἐν γὴ μὲν ὕδωρ 
ὑπάρχειν, ἐν ὁ’ ὕδατι πνεῦμα, ἐν δὲ τύτῳ παντὶ θερμό- 
τητα ψυχικήν, ὥστε τρόπον τινὰ πάντα ψυχῆς εἶναι πλήρη 
Ζγγ11. 162 821. --- ἥ ἀναπνοὴ ἀπὸ τῷ ἐντὸς ἔχει τὴν 
ἀρχήν, εἴτε ψυχῆς δύναμιν εἴτε ψυχὴν δεῖ λέγειν ταύτην 
πνά. 482 "22. -- 6. νενεμημένων τῶν ἀγαθῶν τριχῇ» ὰ 
τῶν μὲν ἐκτὸς λεγομένων τῶν ὁὲ περὶ ψυχὴν ἡ σῶμα, τὰ 
περὶ ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν Ηα8. 1098 Ρ14. ἡμα 8. 
ηεβ1. 1218 "81 ΕὙΌΖΒΟΒ6. Πηϊ. 1828 416, 026. 

ὅ. ἡ ψυχὴ ἀκμάζει. περὶ τὼ ἑνὸς δεῖν πεντήκοντα Ρβι4. 
1890}11. ἡ ψυχὴ ἐὰν Η πεπαιδευμένη, τὴν τοιαύτην εὐὖ- 
δαίμονα »προσαγορευτ τέον ἐστίν 89.149] νά42. --- μάλιστα 
ἐν τοὶς ὕπνοις ἡ ψυχὴ κινεῖται πλι4. 961.39. ὅταν ἐν τῷ 
ὑπνῶν καθ᾽ ἑαυτὴν γένηται ἡ ψυχή 12. 1Ι41ὅ "42. παρα- 
λογίζεται ἡ ψυχή ῬΡγ1. 1408.321. τοῖς τῆς ψυχῆς ὅμ- 
μασιν ἐξνδορκέῖ ΡῚ. 1421 522. ἄνθρωπον προδιαβεβλημένον 

ΒΥ 
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" δέχεται ἡ ἡ ψυχή ΡΥ. 1418 515, πῶς ἔχει ὁ ̓ χρόνος 
πρὸς τὴν Κη πότερον μὴ ὕσης τῆς ψυχῆς εἴη ἂν ὁ 
χρόνος Φδι4. 398 417, 21. -- ψυχή, δγῃ ἦθος, ἀϊδὲ διάνοια 
Πθ38. 1840.86. 2. 1337 11, 489. μεγαλοψυχίας ἐστὶν ἔχειν 
τι βαθος τὴς ψυχῆς ὺ μέγεθος αρδ. 1250}88. τὰ ἤθη 
τῶν μακροβιωτέρων ζῳων ἐνδηλότερα, φαίνονται γὰρ ἔχοντα 
τινα δύναμιν περὶ ἕκαστον τῶν τῆς ψυχῆς παθημάτων Ζιι1. 
608 214. --- μία ψυχή Ηι8. 1168 7, ηεηθ. 1240 58,9. 
ἡμβιι. 1211 582, 84, οἵ παροιμία Ρὅ170 "40. 

ψυχύ. ἡ καλυμένη ψυχή, ὃ ἕντομον, ζῷον πτερωτόν, κεραίας 
πρὸ τῶν ὀμμάτων ἔχει 828. 1582 083. Ζιδ1. 682 521. 
γίνονται ἐκ τῶν καμπῶν, ἄδβογ ἢ 8328. 1082 "82. Ζιε19. 
551 314 (οὔ Ββηῃ ργδϑῦ ὙΠ οχίγ). οἵ 1. 639 }12 (ψυχῶν 
8 ΒΚ, ψυλλῶν ν] Ββηῃ ΡΙΚ Α08). Ζγα!8. 728 "6 (ψυχῶν 
Θάζαθ ΒΚ, ψυλλῶν γ] Β8πιὶ ΑὉ). γένος τι ψυχῶν τίκτει 
σκληρόν τι Ζιε19. ὅ50 526. (ρβγεδβα ΤΒοτῖδ6, ρϑρὶ!ο δ- 
ΖΆ6, ϑ08Π15. ρδριοα ΟἽ 11 608. ῬδρΊ]Πο Ὀτγββϑίοδθ 1 οὖ 
Ιμορίἀορίοτα ναὶ 80.201, 16. 4ΖΙ1178, 571. οἵ Μ΄199, 

221, 459.) 

ψυχικός. ἀρχὴ ψυχική Ζγβϑ8. 13148. 01. 151 06. 11. 1762 
426,}17. Ζχ10. 108 312. θερμότης ψυχική Ζγβ1. 182518. 
4.. 189511.. 0]. 153 32. 11. 1762.320 (οἵ ψυχή ν 8658). 
ἡ τῷ ψυχιχῦ θερμῶ φύσις ἐν τοῖς ζῴοις Ζγγ4. 155 320. 
ψυχικὸν πῦρ ανιδ. 418.516 (οἵ ἡ ἐν τῇ καρδίᾳ τὴς ψυχῆς 
ἐμπύρωσις 16. 4718 329). ἔχειν τι ψυχικὸν μόριον, πάθος 
ψβι2. 424588. ζῶ. 468 1 8. ψυχικαὶ ἡδοναί, ΟΡΡ σωμα- 
τικαί Ηγ18. 1111}28. τὸ ἥδεσθαι τῶν ψυχικῶν ἐστί Ηα9. 
1099 88. 

ψῦχος ψύχεος ἀντιάσαντα (Εροᾷ 880) Ζγα!8. 128 585. 
- ψῦχος, ψυχη, δοαὶ πάγος, πάγοι μγ1]. 8116. Ζγβ2. 
185 028. ψῦχος, ΟρΡ καύματα μβὅ. 862}11. ψῦχος, 
Ψύχη. ορρ ἀλέα, ἀλέαι μὸ!. 819 26. Ζιε11. 549 "22. 
θ12. 896 022. Ζμὸδο. 680529. ΟΡΡ πνίγη πκεθ.988387. αἱ 
ὑπερβολαὶ τῦ ψύχυς αὶ τῆς ἀλέας Ζιθ18. 898"1. Ζμβ14. 
658 "7. ἐν ταῖς σφόδρα ψύχεσι ὼ ἐν ταῖς σφόδρα ἀλέαις 
Ζιθι3. 599."19. τὸ ψῦχος συμβαίνει διὰ τὸ τὴν ἀναθυ- 
μίασιν εἴσω περιτρέπεσθαι μβ8. 801481. αἰθρίας μᾶλλον 
ψῦχος γίνεται ἣ ἐπινεφέλων ὃ ὄντων πχεῖ8. 989 }16. ἰσχυρᾶ 

γενομένυ ψύχεος Ζιθ 19. 602.210. ὅταν ψύχη γίγνηται μᾶλ- 
λον Ζιγ13. 619 44. ὅταν ἧττον ᾿ ἡ ψῦχος μαι3. 848 52. ἐὰν 
μὲν ἥ ἡ ψῦχος, ἐὰν ὁ᾽ εὐδία Ζιζ τ΄. 569 Ρὅ. πήγνυσθαι ψύχει, 
ὑπὸ 'ψύχυς μὸϊ. 384514. 9. 887 ὑ10. ὑγρὰ γὴ ὑπὸ ψυ- 
χος Ζμβα. 851 48. ὑπὸ Ψύχυς ἀοίκητα τὰ ὑπὸ τὴν ἄρκτον 

μβϑ5. 862 59. τὸ ψῦχος πιλητικόν πιὸ 8. 909 "18. ἐκ τῆς 
γῆς τὰ ψυχη ἄρχεται πκγϑά. 980 528. 

ψυχρολυτρεῖν πα29. 863 086. 
ψυχρός, “β θερμός. τὸ ψυχρὸν ποσαχῶς λέγεται Ζμβ2. 

8649}6. τὸ ψυχρὸν ἀντίστροφον τὴ θερμότητι, ἐναντίον τῷ 
θερμῷ Ζγβθ. 148}28. ΖμΥ. δτὺ "21. τὸ ψυχρὸν ἡ στέ- 
βήσις Μλ4. 1070 "12. τὸ ψυχρὸν 
βησις Ζμβ52. 649.518. ὑγρὸν ὺ ξηρὸν ὴ θερμὸν ὼ ψυχρὸν 

ὕλη τῶν συνθέτων σωμάτων ἐστιν" αἱ δ᾽ ἄλλαι διαφοραὶ 
ταύταις ἀκολυθῶσιν Ζμβι. β46 17. γῆς φύτις ψυχρά 
Ζμα!ϊ. θ40}10. ποιητικὰ τὸ θερμὸν ἢ τὸ ψυχρόν ,νμδ1. 
818"18. 8. 884 "28. Γβ2. 829 "24. ψυχρὸν τὸ συνάγον ἢ 
συγκρῖνον ὁμοίως τά τε συγγενὴ αὶ τὰ αὴ ὁμόφυλα Γβ2. 
829 "29. οὔ ανά. 412 .84. πῶς ποιητικὸν τὸ ψυχρόν μὸ ὅ. 
8382 "6- 10. θερμὸν ἢ ψυχρὸν πυκνότητες δοκῦσι ὃ ἀραιό- 
τητες εἶναί ἶνες Φθ1. 260}10. τὸ βαρύτατον ὴὸ ψυχρό- 
τατὸν γὴ ὼ ὕδωρ μα8. 840}20. ὕθατα ψυχρά, θερμά 60 

! 2 

Ψωρα 

Ζγεθ. 1865. δῶ. 1601 584. ψυχρὰ ἡ ἡ θάλαττα διὰ τὸ ὸ βί- 
θος Ζγεϑ. 188."21. ποῖα θερμὰ ἣ ψυχρὰ τῶν πεπηγότων 
ἢ Τῶν ὑγρῶν μὸι1. χυμοὶ ψυχροί, θερμοί μὸ 8. 380}2. 
τόποι ψυχροί, ψυχρότεροι. οΡὈ ἀλεεινοί, «θερμοί μχι. 496 
817, 20. μα8. 840 .427. 12, 84854, ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις 

Πη7. 1821 "28, ἐν τοῖς ψυχροῖς Ζγεϑ. 188 512. μχ]. 465 
410. ο αν]4. 41| 52ρ. χρόνος τῷ μηνὸς ψυχρότερος Ζγὸὲ2. 
1018. - τὸ “Ψυχρὴν ἄτροφον Ζνδδ5. 682 524. τὸ ψυ- 
χρὸν σκληρύνει ὃ, πυκνοὶ 2γε8. 188 487. τὸ ψυχρὸν σταλ- 
τικόν, συσταλτικόν, στατικόν, φορὸν κάτω πκὸ14. 981.89. 

ιγῦ. 908 "28. τὰ ψυχρὰ δυσκίνητα φ6. 812 3419. ἀντιπε- 
ριστάμενον εἰσω τὸ ψυχρόν μα. 848 "6. πκς 27. 943851]. 
τῷ θερμὰ ὑπὸ τῷ ψυχρᾷ ἐκθλιβομένα Ζμβ4. 951 948,10. 
οἵ ὅ. 651}12. ἱδρῶτες ψυχροί, θερμοί πβ85. 810 516. -- 
ψυχρότερα τὰ θήλεα τὴν φυτιν Ζγδθ. 115 514. τῶν ζῴων 
τίνα ψυχρά ἐστι τὴν φύσιν (ψυχρὰν ἔχει τὴν φύσιν) Ζγαῖο. 
118085. βι1. 188 08. 8. 1748 228, 81864. γ]. 750 312,81]. 
8. 164.388. 8. 168."6. 11. 161 "6. ἐγκαθεύδειν ψυχρότεραι 
ὄιες αἰγῶν ,Ζι8. 610 δι, νυν ὃς τόπος (συΐματος) Ζμγ 4. 
666 880. ὅταν ἥ τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον ψυχρότερα τῆς 
συμμέτρυ κράσεως Ζμβῖ. 652 085. τὸ γῆρας ψυχρόν ((οτὶ 
ξηρόν, ΒΖ ΑΥ ΟῚ 409) πγ26. 816.514. --- πιοίδρβ, ψυ- 
χροὶ ἢ μελαγχολικοί, ΟΡΡ θερμοὶ . εὐφυεῖς ημβ6. 1308 
1. ὁ εὐτράπελος μέτος τὸ φορτικῷ ἢ τῷ ψυχρὺ γΕΎΪ. 
1284 521, οἵ δὅ. ληπτέον τὸν εὐλαβὴ ψυχρὸν ὼ ἐπίβυλιν 
Ῥαϑ. 18601.584. -- τμθίοτ,. τὰ ψυχρὰ τὰ κατὰ τὴν λέξω 
πόθεν γίνεται Ργ8. ποιητικῶς λέγοντες τῇ ἀπρεπείᾳ τὸ γε- 
λοῖον ἢ τὸ ψυχρὸν ἐμποιῦσιν Ργ8. 1406ν88. 

Ψυχρό ς. ἐν τῇ ᾿Ασσυρίτιδι ὁ καλυίμενος ποταμὸς ψυχρός 

0 ΖΙγ12. 519 416 5 ΡΙκ. 
ψυχρό τῆς. οἵ θερμότης. ἃ θερμότης ὴ ψυχρότης φαίνονται 

ὁρίζυσαι δ συμῴύυσαι ᾧ μεταβάλλυσαι τὰ ὁμογενὴ αὶ τὰ 
μὴ ὁμογενῆ μὸ1. 81815. κὶ μεταβάλλει ἡ θερμότης ἡ ἡ 
ψυχρότης εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον Γαθ. 822}11. 
ἡ ἔνδεια τῆς θερμότητος ψυχρότης ἐστίν μδ 2. 380 38. καὶ 
θερμότης τῷ τόπυ . ἡ ψυχρότης Ζγεῖ. 188 518. Ζμβ:. 
648421. κρατύσης τῆς ψυχρότητος μΎ1. 8371 49. ψυχρ'- 
τῆς πλείων, σφοὸρα μαῖο. 841425. 12. 848 519, Ζμβι. 
6588 338. πκγϑά. ὃ 985524. --- η τὴς θρεπτικῆς “μυχῆς δι- 
ναμις, χρωμένη οἷον ὀργάνοις θερμότητι ὼ ψυχρότητι Ζγβι. 
140}82. τῆς φύσεως ὁιὰ ψυχρότητα πέττειν αὶ δυναμένης 
Ζγβ4. 138 513. οἴ Ζμὃδδ. 682 422. ἡ ψυχρότης σκληρύνει 
Ζγεϑ. 188 515. --- ψυχρότης τῆς φύσεως τῷ θήλεος Ζγαϑῦ. 
728 321. δ1. 1605 "17. 6. 115 511. ψυχρότης τὴς αἱματι- 
κῆς τροφῆς Ζγδ1. 166}17. ἡ ψυχρότης τῷ αἵματος, τὸ 
ἐγκεφαλυ Ζμβ.. 680 20. 7. 652 384. --- (ψυχρότητι αιϑ. 
488 819, ἴοτῇ ὑγρότητι,) 

ψωμίζειν. σῖτον ἐδ᾽ ἐὰν τις ψωμίζη δύνανται καταπιὲν 
(οἱ γαμψώνυχες ὄρνιθες) 2.83. 593.380. 

1 

45 

σις τις ἀλλ᾽ ἃ στέ- 80 ψωμίς. (ὁ πορφυρίων) τῶν λαμβανομένων ταμιεύεται μικρᾶς 
τὰς ψωμίδας 212. 1521 340. 

ψώμισμα. εἴκασε (οὗ Δημοκράτης Ρ114}57) τὸς ἑντορα: 
ταῖς τίτθαις. αἵ τὸ ψώμισμα καταπίνυσαι τῷ σιάλῳ τὰ 
παιόία παραλείφυσιν Ργ4. 1401 57. 

ἐ6 Ψωμός. ἐοικέναι τὸς Σαμίος τοῖς παιδίοις, ἃ τὸν ψωμὸν δέ- 
χεται μέν, κλαίοντα δέ Ῥγά. 1401 42, οἵ Περικλῆς ρ 582 
4ι, ἐὰν μείζω ψωμὸν καταπίωμεν, πνιγόμεθα πλὸ 9. 964 
426, 

ψώρα. 
822. 

ἀπὲ ψώρας οἱ πλησιάζοντες ἁλίσκονται πζ8. 881 



ω ὠνεῖσθαι 861 

Ω 
᾿ - μὰ “ιν, , Η [ »κ ᾽ , ν᾿ ν, « , ᾽ , .-» ᾿ -« 

ω. τὸ ὦ φωνῆεν, ἀνευ προσβολὴς ἔχον φωνὴν ᾿ἀκυστὴν, ἀει ὠὡλέκρανον. (τὸ πρὸς Ἵπποκρατυς μὲν ἀγκων, ὑπὸ δὲ τῶν 
μακρόν πο20. 1456}21. 21. 1458 312. ᾿Αττικῶν ὠλέκρανον ἐνομαζόμενον ΟΔ]6ῃ 111 92, 142. ΧΥΤῚ 

ὠγύγιον πῦρ (Επιρ 226) αἱ 3. 481 "82. Β 512.) βραχίονος μόριον Ζκ1. 6988. 8. 1024, 11. Ζια15. 
ὧδε. ὧδ᾽ ἦν ἀρξάμενοι λέγωμεν μα]. 889 39. ὑπολάβοι ἄν 49821. ἡ ἐν τῷ ὠλεκράνῳ κάμψις Ζκϑ8. 702 328, 18. 

τις ὧδε μάλιστα συμβαίνειν μα. 845 51 4]. δ 112814. Ζια1ὅ. 498 082. (οἴ ΑΖι 1] ἰδ 111.) 
ὠ μιαία. τὰ νεῦρα τὰ πρὸς τὴν ἰσχὺν βοηθητικα,, ἐπίτονός τε 

ᾧ ὠμιαία (ἔοτι τασβου]υβ ἀο]υο 68) Ζιγὅ. 515 "9. οὗ 68- 
ἴϑη ΧΨΙΠ 1, 388. 

ὠμοπλάτη. αἱ καλύμεναι ὠμοπλάται" νωώτὰ μέρη ὠμοπλάται 
δύο ᾧ ῥάχις Ζιγῖ. 510382. α15. 498 12. τὰ περὶ τὰς 
ὠμοπλάτας φ8. 8071514, 16. φλέβες ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην, 
πλεῖστα νεῦρα περὶ ὠμοπλάτας Ζιγ 3. 512 328. 8. 512 Β27. 
ὅδ. 518 22. ὠμοπλάται, ορρ ἰσχία Ζπ9. 1709."11. 12. 711 
49, ὠμοπλάται πλατεῖαι ᾧ διεστηκυῖαι, ὅτε λίαν συνδεδε- 
μέναι ὦτε παντάπασιν ἀπολελυμέναι" ἄνω ἀνεσπασμέναι, 
ἄνω ἐπηρμέναι" διεστηκυῖαι ἡ μεγάλαι ἢ πλατεῖαι Φ 8. 

6401. ὠὸὶ μέν, ὡδὶ δέ Μζ δ. 1081."10. Ζμβ2. 649 512. 801284,}21, 80, 808 321. οἱ ὄρνιθες ἀντὶ υὑμοπλάτης τὰ 
εἰς ἀντικείμενα ὡδὶ (ἢ ὠδὴ Φε2. 325 026. ὡδὶ μὲν ἐπί- τελευταῖα ἐπὶ τῷ νώτυ τῶν πτερύγων ἔχυσιν Ζμὸ12. 698 
σταται, ἁπλῶς δ᾽ ἐκ ἐπίσταται ΑὙῚ1. 11 328. ὠδὲ μέν... δι, ἡ φώκη εὐθὺς ἔχει μετὰ τὴν ὠμοπλάτην τὺς πόδας 
τὸ ὁέ Ζμβ2. 649 Ρ21, 28. --- ὠδί δροϑοϊαῦα ἀϑαγραῦυτῃ 20 ΖΙβ1. 498 "88. (εἴ ΑΖΙι ΠΠ ἰ6Ὁ 11.) 
ἴ8 αὐ νογθαπι 6χ δηϊθοοαθηϑίθι8 βαρρΙοδίυς πο2ὅ. 1461 ὦ μος. (Θαϊθα ΧΙΝ 108 Ὠ41 52.) βραχίονος Ζια] δ. 498 "26. 
Αϑά, ΨΆ] Ροοὺ ΙΝ 421. " τὰ ἐν τοῖς ὦμοις. αἱ καλύμεναι ὠμοπλάται- φλέβες" κοινὸν 

ὠδικός, ἀΐδὲ φιλῳὸός (ν αὶ Ὑ) ηεη2. 1288 386, 81. ζῷα μέρος πλευρᾶς ἢ βραχίονος ὦ ὥμυ μασχάλη Ζιγ1. 516 
ᾧδικα, ορρ ἄνῳδα Ζια1. 488"84. ᾧςδικοὶ κύκνοι, βρένθος 81, 8. 514 812. αΙ4. 498 8. τὸ μεταξὺ κεφαλῆς ἢ 
Ζι13. 6156}. 11. 615 16. 268. 1626 "80. ἃ5 ὦμων κέκληται αὐχήν Ζμδ11. 691 Ρ28. ὃ δεξιός Ζπ1. 

ὠδίνειν. ὅταν ὠὸίνωσιν αἱ γυναῖκες Ζιη9. 6886 Ρ27. δοκθσιν ΤΟΙ 19. (οἱ ἀριστεροί Ββπι ΡΤΟΡ ἱπθὰ ρ 298,27.) ὦμος, 
ὠδίνειν αἱ γυναῖκες ἐνίοτε ἀ γινομένης ὠόῖνος Ζιηά. ὅ84581. ΟΡΡ ἰσχίον Ζκ]. 6988. ἐπὶ τὸ κυρτὸν ἔχει τὴν κάμψιν 

ὠὸδίς. ἡ ὠδὶς ἐπίπονός ἐστιν Ζγὸθ. 110 "81. τῷ ᾧὠδ ἐν ὠδῖνι Ζπιϑ. 113516. οὔ ΖΙβ1. 498 526. τῷ ὦμῳ τὰ βάρη κι- 

ᾧδεῖον. πορεύεται εἰς τὸ ᾧδεῖον ΜΎ δ. 1010}11. 
ῳᾧδή. οἱ μὲν νόμοι ἐκ ἐν ἀντιστρόφοις ἐποιῶντος αἱ ὁὲ ἄλλαι 

δαὶ αἱ χορικαί πιθ15. 918 "14. --- οἱ ὑπὸ τὴν ῳὸὴν κριέον- 
τες πιθ 89. 921 525 Βοΐοβθῃ. ᾧὸδὴ μιχθεῖσα λύρᾳ πιθ48. 
922 38. (οἱ πολλοὶ αὐληταὶ) ἀφανίζυσι τὴν ᾧδήν πιθ9. 918 10 
428. αἱ μετ᾽ δῆς εὐθυμίαι ἡὶ ἐκστάσεις πλ1. 984 528. 
αὶ ἠχὼ ῳδή τίς ἐστιν πιθ42. 921}19, 11. --- τῷ ἔαρος 
ἐκ τὴς ἀγέλης ἐκκρίνονται (πέρδικες) δι᾿ ῳᾧὸδῆς ᾧ μάχης 
Ζιι8. 618 "24. 

ὡδί, δόξειεν ἂν ὠὸϊ σκοπυμένοις ἀδύνατον Οα9. 271 "80. 15 
ὡδὶ ἔχειν, συμβαίνειν Φθ1. 2612. ΗΕ18. 118758. Ζμα!. 

ὄντος" περὶ τὴν ὠόῖνα δεινὴ ἡ τῷ ἄρρενος (περιστερὰς) θε- 
τ ᾿ ὴ χε 

ραπεία" δοκῶσιν ὠδίνειν αἱ γυναῖκες ἐνίοτε ὁ γινομένης ὠδῖ- 80 
νος" ἐνίαις περὶ τὸς ὠόϊνας οἱ ἰχῶρες ὕπωχροι, αἱματωδεις 
Ζιζ 3. 860 22. ι1. 612 585. η4. ὅ84 382. 9. ὅ86 "84. 
συσχεθεῖσαν (τὴν κόρην) ὑπὸ τῆς ὠδῖνος ἀποκυῆσαι τὸν 
Ὅμηρον 66. 1487 54. 

δός. συγκρύπτειν τὰ τὰ ὠδὰ ἁμαρτήματα πιθ48. 922 "1. 85 
μετὰ Λέσβιον ᾧδόν 502. 1560 32, οὔ παροιμία ρ 510 "8. 

ὠθεῖν, οἵ ὦσις. ἀνάγκη κινεῖν ἕτερον ἢ ἕλκοντα ἢ ὠθᾶντα κτλ 
Ῥαδ. 13615186. τὸ ὠθὸν ἀντωθεῖταί πως Ζγὸ 8. 168 Ρ19. 
εἴ τις εἰς ἀχύρων θημῶνα ὥσειε δαλόν μαῖ. 844 526. τὸ 

νῶμεν" πονῶμεν τὸν ὦμον μάλιστα πεῶ4. 888 585. φέρειν 
τι ἐπὶ τῷ ὥμῳ μχ3θ8. 851 26. λέοντος ὦμοι ἑωμαλέοι" 
ζῷον διασαλεῦον ἐν τοῖς ὥμοις φὅ. 809 "27, 88. οἱ ὦμοι 
πρὸς τὸ στῆθος συνηγμένοι, ἐξηρθρωμένοι, ἀσϑενεῖς, ἄναρ- 
θροι, εὔλυτοι, δύσλυτοι συνεσπασμένοι, δασεῖς, ὀρθοὶ ἐκτε- 
ταμένοι φθ6. 810}29, 86, 837, 81151, 4, 812 "20, 818811. 
οὔ12. ἁλὶ τρίβειν τὸς ὥμυς" ἐλέφας ἀλγεῖ τὶς ὥμυς, χά- 
λαζαι περὶ τὸς ὥμυς (ὑῶν) Ζιθ26. 606 .481.,}1. 21. 608 
518. ἡ κατὰ φύσιν αὐτῷ (τῷ θερμ8) φορά ἐστιν ἐπὶ τὲς 
ὥὦμυς πιδ4. 891 3ὅ. τὸς ἐν Νευροῖς βῶς ἐπὶ τῶν ὥμων 
ἔχειν τὼ κέρατα 8328. 1582 "2. οὗ Ζμγ2. 668 586,6. 

μὲν ὀξὺ οἷον κεντεῖ, τὸ δ᾽ ἀμβλ") οἷον ὠθεῖ ψβδ. 420 "2. (ὁ ὠμός. τῷ μὴ κεκρατῆσθαι ὑπὸ τῆς θερμότητος ὠμὰ πάντα 
τὰ πλατέα πολὺν ἀέρα ὠθῶντα δυσκίνητα ἐστιν Ζμὸ 12. 
698 017. ὁ ἄνεμος αὐτὸς ἢ ὁ λίθος ὃν ἔωσεν Φθ 5. 286 525. 
--- πιοίδριι, ἐπιθυμία ὠθῦσα ἐπὶ τὰς ἀπολαύσεις. ΒΥὉ ὁρ- 
μῶσα αρ8.1250534. --- ρα88, ὠθεῖ ὁ ὠσθεὶς ἀὴρ θάττω 
κίνησιν Φὸ 8. 215 216, 14. ἀνάγκη τὸ ὠθεμενον ἀντερείδειν 45 
ὅθεν ὠθεῖται μχϑ84. 868 326. ὠσθείη ἂν βιᾳ τὸ ζῷον ψαϑ. 
4066. πιεστὰ ὅσα ὠθύμενα εἰς αὐτὰ συνιέναι δύναται 
μὸϑ. 886480. ὁ μείζων κύκλος ὅσον ἐωσθη ὑπὸ τὰ ἐλάτ- 

" » ᾽ , ᾽ , .-» 
τονος μχϑ4. 8564. τὴν θάλατταν ἀθρόαν ὠθυμένην ὑπὸ 

προσαγορεύεται μὸ 8. 880 Ρ7 βαα. χαίρειν ὠμοῖς κρέασιν 
Ηη8. 1148522. ὠμὰ ᾧάα πς4. 885 581. γάλα ὠμὸν μὸϑ8. 
8808. τῶν φυομένων τὰ μὲν ἑψανα, τὰ δὲ ὠμὰ βρωτά 
πκά. 928 817. --- χέραμος ὠμός μὸϑ. 380 Ρ8. ἐν τοῖς 
ὠμοῖς κεραμίοις διαπιὸύει τὸ ὕϑωρ Ζγβ8. 143 49. --- πιο- 
ἴδρ, ὠμοὶ τὸ θηριώδεις ρ1. 1420}5. --- ὠμῶς. τὰ ὠμῶς 
πραττόμενα ἔδ81. 1569 3529. 

ὠμότης λέγεται πολλαχῶς, ἡ ὠμότης ἀτέλεια, ορρ πέπανσις 
μδ2. 31918. 8. 880527-"11. 

τὸ πνεύματος μβ8. 868 "4. --- ὠθεῖσθαι, ᾽ᾳ φέρεσθαι, ὁρ- του ὠμοφάγος. ὠμοφάγοι οἱ γαμψώνυχες" τοῖς ὠμοφαάγοις 
ἄσθαι: αἱ ὕες ὠθᾶνται αὶ πρὸς τὺς ἀνθρώπυς βιὰ Ζιζ18. 

512 "26. 14. 568 "27. ι8. 614 811. 

Υ 
ἅπαντα πολεμεὶ βιὰ Ζμδ12. 6941, 698 312. Ζι}. 608 
"25, 609 "1, 4. 

᾿Ωκεανὸς ἢὶ Τηθὺς γενέσεως πατέρες ΜΑ8. 988 "80. ονά. ὠνεῖσθαι ορρ πωλεῖν Ηε΄. 1182 Ρ16. Ρβ38. 1391 821. 
10916. ᾿Ωκεανὸς τὸ ἔξω τῆς οἰκυμένης πέλαγος κϑ8. 898 
411,58, 11, 80. εἴπερ ἡνίττοντο τὸν ὠκεανὸν οἱ πρότερον, δ 
τάχ᾽ ἂν τῶτον τὸν ποταμὲν (1 6 τῆς ἄνω ἀτμίδος ἢ τὸ 
κάτω ὕδατος) λέγοιεν τὸν κύκλῳ ῥέοντα περὶ τὴν γὴν μαϑ. 
847 80. 

αὐκυβόλος ὁ μελανάετος Ζιι83, 618 "29. 

γ9.1410519. ὠνεῖσθαι ἢ πωλεῖν τὴν ὑπάρχυσαν, ἀἶδι δὲ- 
δόναι ᾧὶ καταλείπειν Π39. 1210 .319. τὰς γυναῖκας ἐωνῶντο 
παρ᾽ ἀλλήλων Πβ8. 1268 41. ὠνεῖσθαι ψυχῆς (Βοτδοὶ 
ἔν 69) ΠΕῚ1. 1815 .381. ηεβ7. 1228 Ρ24. ρ888 ἐυνηνται 
Ῥγ9.1410.518. --- ἰ ᾳ οομάυδοτα 0β1850 490. --- ὠωνητα 
ἀρχαί Πβ11:. 1218 586. 

ΒΥΓΓ 2 



868 ὠνή 

ὠνή, συνάλλαγμα ἑ ἑκύσιον Ηεδ5. 1181 58. διατρίβειν περὶ ὠνὴν 
ὼ πρᾶσιν, περὶ τὰς πράσεις δὴ τὰς ὠνάς Πὸ 4. 1291 020, 

45. ὠναὶ ἀγοραῖαι ἡεα 4. 1215. 481 (ςὶ ΕὙ). 
ὦνιος, φαίνεται ὦνια, ἅπαντα εἶναι πλέτυ Ῥβιο. 1391 82. 

ἃ τῷ νομίσματι ὦνια οβ1845 "28. τὰ ὦνια Πα11. 1259 
428. 12. 1281 488. ἐν τοῖς ὠνίοις ΗΙ1. 1164 "12. ἂν τοὶς 
ἰδίοις ὠνίοις μὴ διαμαρτάνειν Πθ8. 1888.541. --- ὦνιοι δ᾿ 
ἀπορίαν Πβ9. 1270 10 (ἔ10. 1212 441). 

ὠνομασμένως μεταφέρειν τὰ ἀνώνυμα Ῥγ2. 1405 586. 

Ὦξος ὡλία χρυσίν φέρει θ46. 888 514, 248. 1528 "42, 
φοειδής. σχῆμα μὴ ἴσας ἔχον τὰς ἐκ τῷ μέσα γραμμάς, 

οἷον φακοειδὲς ἢ ἢ ὠοειδές Οβ΄4. 281.320. σκώληκες οειδεῖς, 
σκωλήκια ὑαως 'Ζγβι. 188581. Ζιε1. 889 012. 28. 558 
Ῥῳ4, 25. 555 328. τὸ σύστημα τὸ ἐξ ἀρχὴς ῳοειδὲς γίνε- 
ται Ζγγϑ. 158 08. τὸ ῳρειδὴ (τῆς ἀγρίας λεπαάδος) Ζιδ4. 
539 "18. οὗ φωδης.. 

ᾧόν. οἵ ΑΖγϑεη. ᾧὰ ἢ σπέρματα ὼ τοιαῦται ἄλλαι ἀποκρί- 
σεις Ζγδ1. 138 δ82. ὅσα ἐκ συνὸυασμὶ τίκτει ζῷον ἡ ἢ ωὸν 
ἢ σκώληκα Ζιὸ11. 581 "28. α5. 489 518. τὸ μὲν ζῷον 
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τέλεον, ὁ δὲ σκώληξ ἢὶ τὸ ὠὲν ἀτελές Ζγβι. 188 52. ΟΥ̓ 20 
«10.118 584. ὁ σκώληξ ἐστὶν ἔτι ἐν ἀυξήσει ῳὸν μαλα- 
κύν" προελθόντα πάντα τὰ σκωληκωώδη ἢ τῇ “μεγέθους λα- 
βόντα τέλος οἷον ᾧὸν γίγνεται" διαφέρει μὸν σκωληξ 
Ζγγ9. 188 021 οὗ 28, 18. βι. 182 429. τὸ ψὸν κύημα 
ἐστι Ζγα 28. 181 86, καλεῖ ται ῴὸν μὲν τῶν κυημάτων τῶν 

τελείων, ἐξ ὅ γίνεται τὸ γινόμενον ζῷον, ἐκ μορία τὴν ἀρχήν, 
τὸ δ᾽ ἄλλο τροφὴ τῷ γινομένῳ ἐστιν Ζια δ. 489 "6. εἴ ε19. 
850 }29. Ζγβι. 132 829. Ὑ11.108 "2. Ἠδενον, Ρ 458. 296, 
11,348. ἧττον ἔχει λόγον ἡ ἐκ τῶν ῳὼῶν γένεσις " ἔχει 
τινὰ δυνάμει ψυχὴν (θρεπτικήν) ΖΎΥ11. 168 85. βο. 141 
428, 2 δ, 19. τὰ ψὰ ἀνάγκη, ἐν τὴ ὑστέρα. εἶναι" ὁ γινό- 

μένος τοῖς θήλεσιν ὑπὸ τῶν ψὼν ὄγκος ἐν τὴ κυήσει Ζγα 8. 
718}33.11. 119520. 18. 120320. 16. 121520. ν ὑστέρα. τὰ 

ψοτοκῦντα ἐν τος εβοῖς λαμβάνει τὴν ὀιακρισιν, κεχωρισμένα, 
τὴς μήτρας" τί αὔξει τὸ μόν Ζγβε. 1401. Ὑ1.151.56. 
ἕκαστον τῶν ῳῶν, οἷον σῶμά τι τῷ ζῴν ὄν, πρὸς τὸν τρό- 
πὸν τὸν τῆς ζωῆς ὃ ὅμοιον ἔχειν ἀναγκαῖον " ἐντεῦθεν γὰρ ἡ 
αὔξησις “Ζμὸ δ. 680 529. 6611. 692 514. Ζγα 18. 720 52. 
ἡ τῶν ῳῶν φύτις ὅταν λαβη τέλος. ἀναυξής ἐστι Ζγγ9. 
158 υ84, τὸ συνιστάμενον ῳόν, ἡ ὑγρότης ἢ ἐν 
ᾧοῖς Ζγβ8. 181 481. Ὑ2. 158.584. ἐξ ἑνὸς ὡϑ ἕν ζῷον 
Ζγα 20. 128 Ν8θ6. οἵ 11. 1192. Ζιε18. 55018. -- 

α. ὸὲν τέλειον Ζγαϑ. 118 "28, 88. 11. 119λ11. β1. 
782 δ, 183 "71. Ὑ1. 149511, 151 525. 2. 154 516. 4. 155 

80 

τοῖς 40 

46, ὅ. 155 Ῥ2ῦ, 780 421. 9. 158 480. ῳοτοκεὶν τέλειον αόν 45 

Ζγβι. 1838.35. τὸ τέλειον μὲν αὶ λαμβανει ἐξελθὲ ν αὔξησιν 
Ζγγδ. 105 081. ΒΥ τὰ ἔσω τελειώμενα τῶν ῳῶν Ζγγ1. 
149 321. -- ἀπολύεται τὸ ᾧὸν ὼ τὸ ζῷον ἐκ τὰ αὐ γί- 

νεται ἐν τῷ θήλει" ὅταν καταναλωβὴ ἡ ἡ ἐκ τὸ ὧδ τροφή, 
τελειῦται ἀπὸ τὴς ὑστέρας, ἀλλ᾽ ὑκ ἀπολύεται τὸ υωὸν 
ἀπὸ τῆς ὑστέρας Ζγβ4. 18119-24. -- ὠὰ πλήρη μβ8. 
859.514. εἴ φτβ2. 824 318-28. --- ὁ. ἀτελές Ζγαϑ. 118 

Ῥφ4, 18.11985. βΙ. 182 "7, 188 18,19, 28, 28. γ. 
184 522. 4. 1585 88, 10. ἀτελῆ λέγω οἷον τά τε ῳὰ ἢ τὰ 

δ0 

σπέρματα τῶν φυτῶν, ὅσα ἄρριζα αν 11. 418 881. τὰ 5 
ἀτελὴ λαμβανει ἔξω τὴν αὐξησιν 8ἰπι ΖΎΥΙ. 749 320, 

151.525.Ὁ. 165 582, 750. 422. β1.132}7, ν] 820. --- ο. γό- 
νιμον Ζγα δι. 180 46,20. βό. 141 320. Ζιζ 2. 659 "2ὅ. 
8. ὅ62281. 18. 507 08. 14. 668 "9. γ1}0 84. -- ἄγονον 

γα 21. 180 52}. Ζιζ 8. 562 322. --- ἀ. τὰ ὑπηνέμια, ἀἄ- 80 
αἰῦο ποπιῖΐπο α΄ νοὶ οἴμίββο, Ζιζ 2. 559 534, 28. 9. 564 

481. κῦ. 0638 325. Ζγα 21. 780 84, 7, 82. β5. Τ41}11. 

Ὑ1. 150 21 οἵ βαργα Ρ 528 Ῥ42-44. ἀοῖ, ἐξ ὧν κα Ὑίνεται 
νεοττὸς ἀδείς Ζιε1. 889 .381 Αυὐ. ζ2. 561 83). τὴν ἀρχὴν 

ἐκ ἔχει, διὸ αὶ γίνεται, ἔμψυχον Ζγβ3. 181.480. οἵ Ββπὶ ῬΓΟΣ] 
ἱπθὰ Ρ 8380, 16. ἐλάττω τῷ μεγέθει, ἧττον ἡδέα καὶ μι ὑγρύ- 
τερα τῶν γονίμων, πλήθει δὲ πλείω" αἱ τῶν ἀπήνη ων συλ- 
λήψεις ταχεῖαι. γίνονται ταῖς πλείσταις. ορρΡ αἱ χυήσεις" 
ὦπται ἱκανῶς ἤδη ἀνόχευτοι νεοττίδες ἀλεκτορίδων καὶ χ χηνῶν 

τίκτουσαι ὑπηνέμια Ζιζ 2. 859 Ρ24 Αὐδ, 20, 560}11. πα 
δΔν68 68 Ρατϊδηῦ Ζιζ 3. 559 ν98, [214. 1527}11, τὰ ὑπη- 

νέμια, πότε γίνεται γόνιμα Ζγβ 5. 141380. Ὑ]. 1512], 
24. Ζιζ 3. 560 49, 18. 16. οἱ λέγοντες ὅτι ὑπολείωματά 
ἐστι τὰ ὑπηνέμια, τῶν ἔμπροσθεν ἐξ ὀχείας γινομένων ὑκ 
ἀληθὴ λέγυσιν Ζιζ 5. 5669 "21. Ορρ τὰ ἐξ ὀχείας ἐνυπάρ- 
οντα,͵ γενόμενα." τὰ γινόμενα διὰ τῆς ὀχείας α΄" τὰ γίνῳ 

εἰλημμένα, κυύμενα, γινόμενα Ζιζ 2. 560 410, 12, 14. 8. 
562523. ΖΎΥΤ. 157 028. 1. 160 "838. Ζιζ 2. 560 "17. 
5611. -- ζεφυρια ν᾿ βαργα ῥ 808 360. ὅρια Ῥ 542 359. 
κυνόσυρα Ρ41ὅ "42. -- ε. Μδπημι] πα. ϑοὲν τῶν χητω- 
δῶν φαίνεται ἔχον τα, ἀλλ᾽ εὐθέως κύημα, καθάπερ ἀ ἂν- 
θριυπος ὸ τὰ τετράποδα ζῳοτόκα, Ζιζ 12. 566 4, εἴπερ 
ἐγίγνοντό ποτε Κἄνθρυποι ὰ τετράποδα) γηγενεῖς, ὥσπερ 
φασί τινες, δύο τρόπων γίνεσθαι τὸν ἕτερον" ἢ γὰρ ὡς 
σκώληκος συνιστα μένε τὸ πρῶτον ἢ ἐξ ψῶν ΖΎΥΙΙ. 102 

ν81. -- ἢ ἈΝ Τα πὶ, οἵ ὄρνις Γ οἱ ΟΚΘη 1615 1829 Ρ 406. ἡ τῇ 
δ γένεσις ὼ ὴ γένεσις. ἐκ τῷ ὧν. ἡ τῷ ὧδ γένεσις μετὰ 
τὴν ὀχείαν ὺ ἐκ τὸ ᾧϑ παλιν συμπεττομένυ ἡ τῷ νεοττῷ 
γένεσις ὦ ὁκ ἐν ἴτοις χρόνοις, συμβαίνει πᾶσιν Ζιζ 2. 560}16. 
Υν γένεσις Ρ 148 500. ἢ τὸ ων πρόσφυτις Ζγγ8. 184 1, 
ν ὄρνις ἢ 528 "29. τὸ μὲν πρῶτον μικρὸν ὼ λευκὸν φαίνε- 
ται, ἔπειτα ἐρυθρὸν καὶ ὼ αἱματῶδες, αὐξανόμενον. δὲ ὠχρὸν κὸ 
Ἐανθὸν ἅπαν" ἐὰν ὑπαρχέντων μικρῶν διαλειπη ἡ ὀχεία, ὑθὲν 
ἐπαυξάνεται τὰ προῦπαρχεντα" ἐὰν ὁὲ πάλιν ὀχεύηται, 
ταχεῖα Ὑνεται ὴὶ ἐπίδοσις εἰς τὸ μέγεθος Ζιζ 3. 559 ϑ, 11, 
560518. ἡ αὔξησις τῶν ῳῶν" λαμβάνει τροφὴν τὸ ὑὸν ἕως 

ἂν αὐξάνηται, διὰ τίνος 2γγ3. 153.424, 26, 51- 10. «31. 
180 ς τὸ ῳὸν τελεῦται ἐντὸς, τὴν τελείωσιν τοῖς ῳοῖς 

ποιεῖ τὸ ἄρρεν ΖΎΥΤ. 151 429, 83 βϑθρίυβ, ὅταν τελειωβὴ, 
ἀπολύεταΐ τε ἃ ἐξέρχεται ὕτω τι καιρῷ ἐκ τῷ μαλακὶν 
εἶναι μεταβάλλον ἐπὶ τὸ σκληρόν Ζιζ ῶ. 859 012. εἴ Ζγε8. 
11816. 17. ἀπολύεται ὅλον τὸ ᾧόν, χωρίζεται τὴς ὑττέ- 
ρας ΖΎΥ3. ΤΌ2 "10. 8. 15418. οἵ Ζιζ 18. 561.533, δόξαι 
ἂν ἔξω τὴς ὑστέρας εἶναι τὰ ψά Ζιγὶ. 510 580. ἀποτί- 

κτειν τὰ ᾧα, ὴ ἄφεσις 5ἴπι νοὶ Ζγαϑι. τ80 419. γδ: 

150 49, 12. (αἱ περιστεραὶ δύνανται ἤδη τῷ ὠὐϑ ἐν ὠδνι 

ὄντος κατέχειν, 57 Κὶ τίκτει μελλήσασα Ζιζ 2. 560 "22, 24) 
ἐξέρχεται μὲν ὅπυ; πεπηγός, ἐξελθὸν ὸὲ εὐθέως πήγνυται 
ο γίνεται σκληρόν, ἐὰν μὴ ἐξίῃ νενοσηκός" ποῖα προΐενται 
τὰ ὠά Ζιαδ. 489 14 οἱ οἵ ὄρνις Ρ528}88. τὰ ἐκβόλιμα 
τῶν μικρῶν ψῶν ΖΎΎ 2. 152 "4. τῶν νέων τοὶ ῳὰ ἐλάττω 
Ζιεῖ4. δ44 "19. (μαλακὰ τίκτυσιν ἐνίοτε αἱ ἀλεκτορίδες 
Ζιζ2. 559511. φαίνεται τὸ ἔωβρυον τὸ πρῶτον οἷον (ὸν ἐν 
ὑμένι περιεχό. μενον ἀφαιρεθέντος τὸ ἐστράκυ Ζιη1. 586 20. ) 
σκληρότερον ἄνωθεν ἢ κάτωθεν Ζγγ2. 153.414. οἵ Ββπὶ ΡΓΟδΙ 
ἱποὰ Ρ 880,21 οΥ271. ἔχει τὸ ὠὸν διαφοράν" πὴ μὲν ὀξὺ 
τὴ δὲ πλατύτερον" , ἕξιοντος ἡγεῖται. τὸ πλατύ Ζιζ 2. 589 
426. 88 τῷ υἱῷ γίνεται ἡ ἔξοδος οἷον ἐπὶ πόδας, ἐξέρχες 

ται ὕστερον τῷ Γ τὸ ὀξύ ΖγΎ 2. 152 "14, 416. τὸ ὁξν 

ΖγΎγ2. 152 02, 18, 8. 184 δὴ. Ζιζ 8. 561 810. ἀνόμοιον 
τὸ τῶν διχοόων ὠῶν ἢ ὁ πάμπαν στρο ὑλον ἀλλ' ἐπὶ 
θάτερα ὀξύτερον Ζγγ3. 152 412. ἔστι τὰ μὶν μακρὰ κ 
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ὀξέα τῶν νῶν θήλεα, τὰ ὁὲ στρογγύλα ᾧ περιφέρειαν 
ἔχοντα κατὰ τὸ ὀξὺ ἄρρενα Ζιζ 2. 559 3528 Αὐδ (εἴ ΑΠῸ 
ἄς Βθμ δὴ 46, 257, 300. Ἰμθης Ζοοὶ ἀδν σν 836). 
ὄστρακον ΨΕΥ1α. ὼ τὰ χρώματα τῶν ψῶν διαφέρει κατὰ 
τὰ γένη τῶν ὀρνίθων, τῶν μὲν λευκά, τῶν δὲ ὠχρά, τῶν 6 
δὲ κατεστιγμένα, ἔνια ἐρυθρά Ζιζ 2. 5659.522, 28. Βδπιο- 
οΥἰ τὶ βϑηὺ Ζγὸ 8. 169585. ὑμένες, ὄμφαλος, χόριον ν᾿ γ- 
ἡ ἐν τοῖς οῖς διάκρισις ΖΥΥ1. 152 56. ἔχει φύτιν τὸ ὡδ 
τὸ ὠχρὸν Ὁ τὸ λευκὸν ἐναντίαν ΠῚ μόνον τῷ ; χρώματι ἀλλὰ 
ὺ τῇ δυνάμει (ἰ 6 πότε ἡ πῶς πήγνυται ὑγραίνεται κτλ) το 
Ζιζ ἃ. 560}21. ΖΥγγ2. 188 "88 βη. ὅταν ἤδη γίγνηται ἁδρό- 
τερον, διακρίνεται, ἡ ἔσω μὲν τὸ ὠχρόν, ἔξω ὁὲ τὸ λευκὸν 
περιίσταται Ζιζ ἃ. 859 "11, οὔδ15. τὸ λευκὸν ἡ τὸ ὠχρὸν 
κεχιυρισμένον Ζ2γγ8. 184 022, 1858. 2.152 "26. 1. 181 
Βδ. πολλαπλάσιον ἔχει τὰ τῶν ἐνύδρων κατὰ λόγον τὸ 15 
ὠχρὸν πρὸς τὸ λευκὸν Ζιζ 2. δ59."21. ἡ λέκιθος Υ' βιρτα 
Ρ 426 421. δίχροα Ζια δ. 489 "14. ΖΎΥΊ. 149 518, 151 
481,4. 1. 1510 οἱ βαϑρίυβ. (τὰ ἀδιόριστα νεὶ συγκεχυμένα 
οἱ Αὐθ, τὸ τελευταῖον ΒΚ Ζιζ 8. 562 δ1, οἴ Ζγ 8.110318.) 
τὰ δίδυμα Υ βύρτα ἡ. 194542. ὠῶν πλῆθος Ζιε9. 842 17, 30 
18. ζ4. 5628, 4, 9, 20. ὅ. ὅ08 411. 9. 5θ4 828, 80. 2. 

589 24, ΖΎΥΙ. 750 310, 18, 28 οὖ Βδ6ρ6. Υ πολύγονος 
Ρβ18 ν46., ὀλιγόγονος Ρ 508 ΡΘ1 δβἴτη. --- ἡ γένεσις ἐκ τῷ 
δ Ζιζ 8. 6014, 562 521 δὲ βυρτα Ρ 148 569, 528 Ράδ. 
τὰ ὠὰ ἐκπέττεται (ἐκλέπεται Υυ], οἱ Α0}) ἐπῳαζόντων τῶν 58 
ὀρνίθων, ἐἰ μὲν ἀλλὰ ὸ αὐτόματα ἐν τὴ γὴ ὥσπερ ἐν Αἰ- 
γύπτῳ, ἐν ἸξΣυρακύταις, ἐν ἀγγείοις ἀλεεινοῖς Ζιζ 2. 559 380, 
νῷ, 5,6 οἱ βυρτβ Ρ ὅ28 Ρὅ8 (οἴ Ηαδτγίμδηῃ Βοῖβο 465 Β 
ν Βαγπΐην, Ἀμμδπρ Ρ 28. 1μ6η2 Ζοοὶ ἃ ἀτίθομ 820). ἡ φύ- 
σις ἅμα τήν τε τῷ ζῳν ὕλην ἐν τῷ ὠῷ τίθησι καὶ ἢ τὴν 80 
ἱκανὴν τροφὴν πρὸς τὴν αὐξησιν" συνεκτίκτει τὴν τρυφὴν 

ἐν τῷ ὠῷ ΖΥΥ3. τ82 ν20,. 22, 34. οἵ φτα2. 811 382. 
Ζιζ τὸ. 565 42. ἀποκρίνεται τὸ ζῷον ἐκ μέρυς τὰ ὠδο τὴν 
ἀρχὴν τὸ ζῷον λαμβάνει ἐκ τὸ λευκῷ τὴς “ιενέσεως, τὴν 
δὲ τροφὴν ἐκ τῷ ὠχροϑ" ἐν τῷ ὀξεῖ ἡ ἀρχή, ἐκ τὸ ὀξέος 85 

γίνονται ΖγΎγ 3. 158218, "18, 10. 1.141 "5. 8.184 511. 

οἵ Ζιζ 8. 561510. τριταῖα Ζμγ4. 665 385. (ἡ σφυγμὸς) 
καθαπερ ἐν τοῖς υὐοὶς γίνεται φανερόν πνά4. 488 816. ἡ 

ἐκκόλαψις τῶν αν" τιτρώσκει τὸ ὡδν ,Ζιζ8. 561 929. 4. 
562 520. μῶν σηκοί Ζιζ 8. 564521. πότε διαφθείρεται τὰ «0 
ὠάκ" φθορά; τις φῳῶν “Ζγγ3. 188.21. β5.141 525. Ζιζ 3. 
ὅ60 54. τὰ ὠμὰ ῳὰ καὶ δύναται δινεῖσθαι, ἀλλὰ καταπίπτει 
πε. 885 081. πολλὰ συνεράσας. τις ᾧψαὰ εἰς κύστιν ΖΎΥΙ. 
752 54. ἀλεκτορίδι ὑποτιθέασι τὰ ὠὰ ἄλλων ἐπῳαζειν Ζιζϑ. 
5648, οἴ7. τὸς μώλωπας κωλύει ὁ ῳὰ ἐπικαταγνύμενα 46 
πθ1. 889 11, ο[14. --- σ' τῶν τετραπόδων ψοτόκων 
ὄφεων τὰ ψὰ ὼ “σκληρόδερμα ὸ δίχροα, τέλεια, μαλακό- 
δερμα ἕως ἂν αὔξητιν ἔχη, πρὸς τῳ διαζώματι συνίσταται 

καϑαπερ ἡ τὰ τῶν ὀρνίθων. τελεῦται ἐν τοὺς ᾧοὶς τὰ ζῷα 
θᾶττον ἐν ταῖς ἀλεειναῖς ἡμέραις ΖΥΎ 3. 1658 ΣῈ ὃ, 1τ. α ὃ. 80 

11816, 11. (τὴς ὑστέρας) ἡ σχίσις ἃ τὰ ᾧκλ ἄνω πρὸς 
τὰ ὑποζ μάτι ΖΙγ1. 51132. -- κροκολείλα τῇ ποταμία 

Υ̓͂ ΒΆΌΡΓΒ Ρ 410 17. --ς τῶν τρωγλοδυτικῶν ἡ ἐπὶ τοῖς υμοῖς 

ἐφεὸρεία ἢ φυλακή Ζπι5.118 321. --- τῶν ὄφεων τὰ 
ὠὰ ἐκλέπεται τι ὑττέρῳ ἔτει Ζιε84. δ58 "8, οὔ ΒιΆΡΓΔ 86 
Ρ 580.481-84. ἔχεως τὸ ὧν ὥσπερ τῶν ἰχθων μονόχρων 
ὴ μαλακήδερμον Ζιε84. 558526. Ζγα11. Τ18086, 88. --- 
χελώνη τίκτει ὠὰ σκληρόδερμα αὶ δίχροα, τὰ υἱὰ ἐχλέπεται 
τῷ ὑστέρῳ ἔτει, πολὺ πλῆθος Ζιε88. ὅ88 “4. 1, 12. -- 
μ- Ρἰβοίαπι. ἐχ ὁμοιοτρόπως τοῖς τῶν ἐρν' ἴϑων ἔχει τὰ περὶ 80 
τὰ ὠὰ τῶν ἰχθύιυν Ζγγδ. 155 "28, οἱ πλεῖστοι γίνονται 

έν 869 

ἐξ ὠῶν Ζιζ 15. 59011. τὴν τελείωσιν τοῖς μϑοῖς ποιεῖ τὸ 
ἄρρεν ΖΥΥΊ. 151.582. τῶν ἰχϑύων ἔνιοι αὐτόματα γεννῶ- 
σιν ὠά Ζιε!. 589 8. εὔδιι. 588.521. ζ18. 561 429. 81. 
ΖΎΥΎ1. 150 581. ἕνιοι ἐκ ἔχυσιν ὅτε ὠὸὲν ὅτε θορόν Ζιδ11. 
588516. 8. ζ14. 669 50. 16. 56918. γ10. 6177. --- 
οἱ οτοκῦντες. ἴσχυσιν ὠὸν ψαϑθυρόν Ζιζ 18. 661 521. 010. 
5116. “(οἴ ᾿ωβῶν πλατὺ ὰ ψαϑθυρὸν τὸ ἀποτιχτόμενον" 
θύννος τίκτει θυλακοειδές, ἐν ᾧ πολλὰ ἔγγ! ἵνεται ἢ μικρὰ 
ᾧά Ζιζ18. 561}13. Ε11. δ48 018 Δ08.) ἐν τοῖς σφόδρα 
μικροῖς δοκεῖν ἑκατέραν (ὑστέραν) ῳὸν εἶναι ἕν" ὡς δύο 

ὄντων ὠὰ τῶν ἰχθύων τύτων, ὅσων λέγεται τὸ ᾧὸν εἶναι 
ἐπμὴΝ ἔστι γὰρ ὅχ ἕν ἀλλὰ πολλα,, διὸ διαχεῖται εἰς 
πολλά Ζιγι. 510 τὼ οὔ ζ 18. 561 322. Ζγαβ. 118 δ} 
Ααῦ. αἱ ὑστέραι πλήρεις ὧν Ζγγῦ. 156512. ὠὸν μονό- 
χρων, ἀεῇ: ἀκ ἀποκεκριμένον ἔχει τὸ λευκὸν δια τε μι- 
χρότητα ἢ διὰ τὸ πλῆθος τὸ ̓ ψυχρὰ ἢ γεώδως, ὁ δίχρων 
ἀλλὰ μονόχρων, λευκότερον ἢ ὠχρότερον ΖΎΥΎ1. 151 "19. 
Ζιζ το. 884 524. οὔ Ζγγ8. 154 028 οἱ Βυρτδ ἢ 478 525. 
τίκτυσι ὼ ἀφιᾶσι τὸ ᾧόν, ὑκ ἐξαφιᾶσι ὀδέποτε ἄμα πᾶν 
ᾧόν, Ὀ6ΙομΘ ἀοβίθοθηίο, Ρτορῖοδγ τηα]εἰδι ἀπ 6 πὶ ΟΥΟΓ πὰ αὔθγο 
Ρατῖι Ζιζ 18. 667}}22. 14. 568 580,1,515, 616. ἄποθεν 
2μδ8. 684 524. τὸ ἔσχατον τῷ ἢ σκληρότερον Ζγγέ. 15ὅ 
"14. μαλακόδερμον Ζιε84. 558.526 οἱ βΆΘΡί 08. ἡ ἀπὸ τῇ 
ὧϑ ἐγγινομένη ὑγρότης Ζιζ 13. 568 82. προΐεται τὰ φὰ 

ἀτελῆ, ἔξω γὰρ ἐπιτελεῖται ὼ λαμβάνει τὴν αὔξησιν" τρό- 
πον τινὰ ἔοικε τοῖς σκωληκοτοκῦσιν" ψὰ σκωληκώδη Ζγαβ. 
1187. Ὑ1. 749 .325. 7. 151 829, 84, 80, 26. 4. 755514, 

"1. βι.1388.580, οἴ59. Ζιζ 14. 5608 59, 20. ΕἸ1. 649420. 
ψῶν κέλυφος Υ͂ Βυρτᾶ ἢ 381 847. ἄπλετον τὸ πλῆθος τῶν 
ὠῶν" τὸ μέγεθος Ζγγά. 188 328, 38, οἵ 85. ὅ. 755 27. 
1. 151528. Ζιε10. δ48 520. τέλος ὑϑὴν (δν) λαμβάνει, 
ἐὰν μὴ ἐπιρριίνη ὁ ἄρρην τὸν θορὸν Ζγγῦ. 155 "5, οὔ756 
419, 27. 1. 157 417. Ζιζ 18. 561 δὅ, ὅτα ἂν τῷ θορῷ 
μιχθὴ τῶν φῶν, εὐθύς τε λευκότερα, φαίνεται ὸ μείζον ἐν 
ἡμέρα" ὅσων ἂν ὠῶν ὁ θορὸς μὲ θ,γη. ἀχρεῖον τὸ ὑὸν ἣ 
ἄγονον ἐστιν Ζιζ χ4. 5682, 1, 0611. ἡ γένεσις ἐκ τῷ ὧδ 
Ζιζ 10. 564 "26, οἴ 80. 18. 667 Ρ27, 14. 56814. Ζγγά. 
155 11 οἷ δ ρίυ8. ὅταν ἀναλωϑὴ τὸ ὠόδν" ἀεὶ ἔλαττον 
γίνεται τὸ ᾧδν ἢ τέλος ἀφανίζεται καὶ ᾿ εἰσὸνεται ἔσω Ζιζ 18. 
5681. 10. 568 82. ἡ ἀνάκαψις τιὸν ψῶν Ζγγδὅ. 186 "4, 
7. οἵ Ζιε 5. 841 218. ζι8. 561 482, σκεδαννυται τὸ ᾧόν, 

ἀπόλλυται ἐν τῷ ὑγρῷ, ορρ σωζεται Ζιζ 14. 569 52. 18. 
ὅ061 3321. τὰ παραλειπόμενα Ζιεδ. 541 419. τῶν ὠῶν 
διαφθείρεται τὸ πολὺ διὰ τὰς ἀλέας (τὺς ἀρρένας εἱ .Α88) 
Ζιθ19. 602 "4, --- οἱ ζῳοτόκοι «(οὗ σέλαχος Ω. τὰ ᾧὰ ἐν- 
ταῦϑα (ἐν τὴ ὑστέρα) γίνεται ὴ ἄνω ἐπ᾽ ἀρχὴ τῷ ὑποζώ- 
ματος" εἶτα προελθόντα εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ᾿ζῷα γίνεται 
ἐκ τῶν ὠῶν" πὰ συνίσταται Ζιγ1. 511 49, 27 Αὐϑ. ζ10. 
564 θ22, 568 480, 2. 19. μεταστάντος τὸ ὧδ ἐξ ἄλλυ 
τόπυ τὴς ὑστέρας εἰς ἄλλον" τῶν πλείστων πρὸς τὴ ὑστέρᾳ 
προσπέφυκε τὸ ῳὸν τέλειον" ἀπολύεται τῆς ὑστέρας Ζγγ1. 
149 421. 8. 154 014, 16,18,19, 27, 38. ὑχ ἅμα παντα 
λαμβανει τελέωσιν τὰ φὰ (τῶν γαλεῶν) Ζιε10. 548 419. 
τέλειον ᾧὸν ἐν αὐτοῖς μὲν ῳοτοκεῖ, ἔξω δὲ ζιμοτοκεῖ- βά- 
τραχος ὠοτοκεῖ μόνος θύραζε τέλειον ῳόν, στερεὸν καὶ Ὁ στι- 
φρόν Ζγγ8. 184 824. 260, 84. σελαχῶν φὰ ὑγρὰ ΝᾺ μα- 

λακὰ τὴν φύσιν, μαλακόδερμον ὼ μονόχρων Ζγγ8. 754 

285, 31. 1. 7149 832. βι. 188 814,11. 1718 0830, 88. Ζιαδ. 

45914, ἐν τῷ ῳῷ ὑκ ἐπιπολάζει τὸ γεηρόν Ζγβ1. 188 
41δ, οἵ 17. ἀναλίσκεται τὸ ᾧκ Ζιζ 10. 565 ν6, οΓ 10. 
Ζγγ8. 1584 "156. ἡ γένετις ἐκ τῷ ὠδ, ἐξ ἀκρῇ τὸ ὦ 
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Ζγγ 8. 1842, 9. --- τῶν ἀναίμων. καλεῖται ὸν ἐκ ὀρθῶς 
τῶν καλυντων" τῦτο γάρ ἐστιν οἷον τοῖς ἐναίμοις ὅταν εὐ- 
θηνῶσιν ἡ πιότης, ΒΥ εὐτροφία Ζμδδ. 680.536, ΡΤ (Ε 809, 
85). -- ὁ. τῶν μαλακίων τὰ καλιώμενα ψὰ τὸς περιέχον- 
τας ὑμένας ὑστερικὺς ἔχει. ΕΥἃ ὑστερικὸν μϑριον" ῳὸν ἰσχει 
τὸ μὲν πρῶτον ἀδιόριστον, ἔπειτα διακρινόμενον γίνεται πολλὰ 
τ ἀποτίκτει ἕκαστον τύτων ἀτελές" αὐξάνεται τὸ ψόν Ζγαϑ8. 
Τ11 5. 18.120 "22. Ζιε11. δ49.320. τὰ ἐκτεκόντα, 5 

ἂν τὰ κυήματα αὐτῶν ἧ, ἐπωάζει Ζιε18. 550 2. οὗ ΒΌΡΓΑ 

Ρ448.528-82. --- τῶν πολυπόδων ν Βαρτὰ Ρ 6111-18. --- 
τῶν σηπιῶν (εἴ σηπία. 6. τευθὶς Ρ 7158.521). --- ἄς τῶν 
μαλακοστράκων. ἐν Ταὶς ὑστέραις ἐγγίεται τὸ υἱόν, λαμ- 
βάνει θύραζε τὴν αὔξησιν Ζγα!ϊ4. 120"1δ. γὅ. 15ὅ "82. 
γίνεται τὰ ᾿ὰ τῷ χρόνῳ ψαθυραά Ζιε18. 549 080, οἵ Βα- 
ΡΓΆΡ 444 528. τῶν , καράβων Ζιε11. 54921, 11, 12. οὔϑα- 
ΡΓδ Ρ 364 528. τοῖς καραβοειδέσιν πὰ ἡ τῶν ψῶν χώρα 
Ζιὸ 2. 526 081, οἵ 28, 80. τὰ καραβωδὴ πλάκας ̓ ἔχει φυ- 
λακῆς χάριν τῶν ῳῶν Ζγγϑ8. 158 λ1ὅ. τῶν καρκίνων. κα- 

ρίδων Ζμδ8. 684 428, «26. Ζι}2. δ21520, 81, δ26 "28, 
80. -- ἰ. (τὰ κυήματα πολλῶν ἐντόμων) ὀδξειεν ἂν ῳοῖς 
ἐοικέναι διὰ τὴν τῷ σχήματος περιφέρειαν ΖΎΎ 9. 158 510. 

τῶν ἀκρίδων διαμένει τὰ ᾧὰ τὸν χειμῶνα ἐν τῇ γῇ. 5γ8 
περυσινὰ κυήματα, σκώληκες ῳοειδεὶς Ζιε28. ὅ86 ἀθ, Τ, "24. 
τέττιγες ἔχεσιν ψὰ λευκα, τῶν ἀττελάβων τὼ ῳᾧὰ πότε 
φθείρεται Ζιε8ο. δ56 514, 29. ὅδ0 "9. οἵ ψυχῶν γένος τι 35 
τίκτει σκληρὸν (ὃς ὧν νοὶ κύη; μα) ὅμοιον κνήκη σπέρματι, 

ἔσω δὲ χύμα Ζιειϑ. 550 21 Αὐῦ. οἵ κονίς. -- ηι. τῶν 
ὀστρακοδέρμων Υ βιργβᾷ Ρ ὅ88 482. τὰ λεγόμενα, ῳὰ (ονατίδ) 

υθὲν συμβάλλεται πρὸς τὴν. γένεσιν. ἀλλ᾽ ἐστὶν εὐτροφίας 
σημεῖον, οἷον ἐν τοῖς ἐναίμοις ἡ πιότης" τὰ καλύμενα ᾧὰ 20 
ὐκ ἔχει, πόρον ἐν ἀθενί, ἀλλ᾽. αὐτῆς τῆς σαρκὸς ἐπανοιδεῖ" 
τὸ λεγόμενον ᾧὸν τοῖς ἔχυσι πῶ, πότε ἐστιν ΖΎΥ11. 168 

5. Ζιδά. 529511, 18,1 Δα θὺ βαρ Ρ 086 482. τῶν 
διθύρων τὸ ψὸν καλώύμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς" τὸ καλύμενον 
ᾧὸν γίνεται ἐπὶ θάτερα. μόνον ἐν τοῖς ὀστρέοις, δγπ τὸ τοιῶ- 35 
τὸν μόριον (τῶν κτενῶν) Ζμϑ5. 680 .424,}8, 28. --- ἐχί- 
ψῶν τῶν χερσαίων τὸ ῳὸν ὁμοίως ἔχει Ζμὸ 5. 080 12. οὗ 
16,21. τὰ “καλέμενα μὰ ἴσα τε τῷ ἀριθμῷ Ἂ περιττά, 

ἀκ ἄρτια, πέντε Ζμὸδ. 680 518, να, 18, 26, οἴ28, 6802. 
Ζιδ 5. 580 Ὁ}80. τὰ καλέμενα εἰ ΠῚ μεγάλα ἐ ἐγγίνεται ὼὸ ἐδώ- (ὁ 
διμα" ἔχυσι παντες φά, ἀλλ᾽ ἕνιοι παμπαν μικρὰ ᾧ ὑκ 
ἐδωδιμα. ἔνιοι πλήρεις ῳῶν Ζιδ᾿ 5. 680 "2, 611,18. ε12. 
δ44 528. Ζμδ5. 680 418, 17, 681 38. --- π᾿ ὠὸν ἐν ἀλε- 
κτρυόνι Ζιζ ἃ. 559, "16 “[ογῦ Ῥαιβοϊορίϑομιο (ἰοϑομσαϊϑὲ γοπ 
Ἐλέοσιν' Αυδ. - ὁ καλύμενος ὑπὸ τινων ναυτίλος, ὑπ᾿ (5 
ἐνίων δ᾽ ῳὸν πολύποδος Ζιδι. 5235 321 Αυῦ. --- ἡ χρυ- 
σαλλὶς δύναμιν αὐ ἔχει Ζγβι. 188 15. --- Ρἰδηΐαγυπι 
Ζγαξ8. 181" (ἔὰρ 286). --- πλῆθος ψῶν εἰ Αὐν, πᾶσαν 
ὥραν ΒΚ Ζιε12. δὅ44 82. ῳδὸν οἱ ὙΥ, ζῷον ΒΚ Ζγα 18. 
12418. δ0 

ᾧοτοκεῖν. ὅσα ἔξω ζῳοτοκεῖ μόνον ἢ φοτοκεῖ Ζιγ20. 521 

"26. ὅσαπερ ζῴοτοκεῖται ἣ φοτοκεῖται Ζμὸ12. 698 "28. 
τὰ φοτοκῦντα, ορΡ͵ τὰ ζῳρτοκῦντα πάντα τὰ ζῳοτοκῦντα 
ἥ φοτοκῦντα ἔναιμά ἐστιν ἢ τὰ ἔναιμα ἢ ζῳοτοκεῖ ἢ ἢ ᾧο- 
τοκεῖ, ὅσα μὴ ὅλως ἐδ ἐστιν Ζγαϑ. 1182, βι. 782 85 
"8, οὗ 16. τὰ ἔναιμα μὲν υἱοτοκῶντα ὁέ ΖιΎ19. 520 "29. 
τὰ οτοχῶντα τῶν ἐναίμων 2γγ1. 149 11. οὗ βι. 182 

328. ἐὸὲν ὠοτοκεῖ χερσαῖον ΕῚ ἔναιμον μὴ τετράπουν ὃν ἣ 
ἄἅπων Ζιβιο. ὅ03 529, ἐθὲν ἄναιμον ψοτοκεῖ ζῷον, τὸ πέμ- 
πτὸν γένος ἐκ φοτοκεῖ ἐξ αὐτῷ Ζγγ1. 181584. βι. 138 80 
ὅχι, --ς ὅσα ὡοτοκεῖ ΖΙβ16. 606 "2δ. Ὑ1. ὅ11 324, Βγἢ 

Ἔ ἡ 
ῳότοκος 

τὰ ῳοτοκῶντα Ζιβ12. 504 ῬΡ4. Ὑ1. 5108. δ)10. 588.}81. 
ε19. δ5835. Ζγβ4. 1401. ΥἹ. 149.317, 88, 161 "16. ΕἸ. 
119.39. αν]. 4170 17, δ΄ τὰ ιμοτοχύμενα ΖΎΑΩΖΙ. 1801. 
β. 146 421. γ2. 158 "80, 84, 1584 6. 11. 168 "9. τὰ ὠο- 

τοκῦντα ωοτοκεὶ διαφερόντως Ζγαβ. 1186. τὰ ψοτοκῦντα 
θύραζε Ζγβι. 181 "20. Ὑ1. 1751524,80. «12. 119}19. 

. τῶν ψοτοκύντων τὰ μὲν τέλειον προΐεται τὸ μὸν οἷον ὄρνιθες 
ὶὶ ὅσα τετράποδα ᾿μοτοκεῖ ᾧ ὅσα ἄποδα, τὰ ὁὲ ἀτελὴ 
Ζγβι. 182 "2, οΓ Ζμδιι. 69214. Ζιζ!ι. 565810. πάντα 
τὰ πλωτὰ ἢ πτηνὰ ὸ πεζά, εἴτε ζῳοτοκεῖται ἥ ἥ ωοτοκεῖται 
Ζιη1. 580 "22. ὅσα ψοτοκεὶ ἢ δίποδα ὄντα ἢ τετράποδα" 
πάντα ὅσα οτοχεῖ πόδας ἔχοντα" τῶν ὠοτοκάντων τά τὲ 
πτερυγωτὰ καὶ τὰ φολιδωτὰ Ζιγ1. 509 Ῥ24. εδ. 5413]. 
αν10. 4152]. --- ταὶ υὑοτοκῶντα τετράποδα γ] τῶν τε- 

τραπόδων ,Ζιβ18. 505 528. Ζγαϑ. 110 }21. 12. 7193], 
ΒΥπ ὅσα ῳοτοκεῖ τῶν τετραπόδων ΖΙιβ15. 805 "85. Ζγαϑ. 
118 ῬΑ, γ5. 1858 080. ΖιγΙ. 509 "τ, ΒΥπ τὰ τετράποδα ὅτα 
ᾧοτοκεῖ, τὰ τετράποδα μὲν φοτοκῦντα δέ ΖΥΥΣ. 184 1 

Ζιγ1. 51621. τὰ φοτοκῦντα, 5Υπ τὰ τετράποδα ἢ ψοτόχα 
Ζπι6. 118 519, --- τῶν ἀπόδων τὰ μὲν ζιμοτοκεὶ τὰ ἐὲ 
ϑοτοκεῖ Ζγβι. 183 522. τὰ ἄλλα γένη τῶν ν ἔφεων ᾧ ῳοτοκεῖ, 
ἔχις ὁὲ ζῳοτοκεῖ μόνον, ὠοτοκήσας ἐν αὐτῷ πρῶτον Ζιγι. 
δ11 410, οἵ 4. αθ. 490 υδδ. ε8ά4. 558 826. --- τῶν ἰχθύων 

οἱ ψοτοκῶντες Ζιζ 18. 561311. Ζγα 15. 720 "24. γὅ. 7558 

Βχβ, 18, 20. 1. 149 "84, γ6] τὰ ϑοτοκῦντα Ζιζιο. 56419. 

7. 5165Ρ10, ὅτοι ὠοτοκῶσιν ἐκτός. εἰς τὐμφανές, Βἰλ Ζιζιο. 

584514, 168. 18. 567 218. Ὑ10. 8171 "6. Ζγαϑ. 11}. 18. 
119 086. Ὑ]. 149 324. 4. 165 58, 61. ὅσα εἰς τὸ , Φανε- 
ρὸν μὲν ζῳοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς δ᾽ ιὐοτοκεῖ" ἐν αὑτοῖς ὠοτοκή- 
σαντες ζῳρτοκῶσι δἰμι ΖΙΎΙ. 511 325. β18. 504 521. ζ10. 
5804}17. αὖ. 489 10. Ζγα!2. 1719 "22, 1720 817. 10. 718 

5898. β1. 182885, 188 35, οΓ 1,9, 10, 5, 4. 137 518. 71: 
149520. 8. 154 .334. δ. 156 8. βάτραχος φοτοκεῖ θυραζε 
τέλειον ιϑὸν μόνον Ζγγϑ8. 154 525. --- τὰ πεζὰ ἢ ἔναιμα 
τῶν ζῴων ὅσα μὴ ῳοτοκεῖ Ζιδ11. 888 22. τὰ δ᾽ ὅλως 
ὑκ ἀναπνεῖ τῶν ζῴων, σκωληκοτοκεῖται δὲ ὰ οτοκεῖται" 
ὅσα μὴ ζῳοτοκεῖται ἀλλὰ σκωλήκοτοκεῖται ἣ ψοτοκεῖται 
Ζγβθ. 143.55.1. 188 }28, οὔ Πα8.1256}18. ὅσων αἱ ὑστέ- 
ραι μὴ πρὸς τῷ ὑποζωματί εἰσι μηδ᾽ φοτοκῶσιν Ζγαϑ30. 
28.286, οὔΡᾷ, -- ὕτω δ᾽ ῳοτοκεῖ μακρὰ δένδρα πρῶτον 
ἐλαίας (Εκαρ 286) Ζγα38. 181 85, 

φοτοκία. ζῳοτοκεὶν ἄνευ ιϑοτοκίας" ἰὶ ζῳοτοκεῖν ἄνευ ᾧοτο- 
κίας Ζγα30. 128 57, 9. Ζιδιι. 588 57. 

φοτόκος. τὸ τῶν ἰχθύων γένος, τό τε ζῳοτόκον καὶ ὼ τὸ ᾧοτέ- 
κὸν αὐτῶν" αὐοτόκον ἐστὶ τὸ τῶν ἰχθύων γένος Ζιεϊ. 589 

412. Ζγγϑ. 154521. δ. 155 Ῥά, οἱ ᾧοτόκοι εἰχθύες Ζι:5. 
541 381. ζ18. 567 518, τῶν ἰχθύων οἱ ᾧοτόκο:" οἱ λεπι- 
δωτοὶ πάντες φοτόκοι Ζμβϑ9. 655519. Ζ,β18. δ0ὅ 52,8. -- 
τῶν ζῴων τὰ μὲν ζῳοτόκα, τὰ δὲ φοτόκα τὰ δὲ σκωλη- 
κοτόκα Ζιαδ. 489 384. τὰ φοτόκα, ,ΡΡ τὰ ζῳοτόκα Ζμγθ. 

669 "27, 082. Ζγα18. 1720516. τά τε μοτόκα ἢ τὰ ζωο- 
τόκα Ζγβ4. 189}83, α18. 120 .519. Ζμδιο. 689 "8. -- 
τὸ γένος τῶν ᾧοτόκων, μὰ πάντα τὰ ῳοτόκα Ζγγϑ. 155 

"14, α18ὃ. 1720 λδ, νοὶ] τὰ ὠοτόκα πνθ. 484 ν38. Ζια16. 
4958. γ18. 619 "15. δ11. 538 26. 5. 540 21, 441 
411, Ζγαϑ 1. 129 584. Ὑ7. 151522. τὰ πολλὰ τῶν μὴ 
ζῳοτόκων ἀλλ᾽ φοτόκων Ζιβιδ. ὅ06.514. τῶν ἐναίμων ζιρων 
φοτόκων τὰ μὲν τετράποδα τὰ δ᾽ ἀποδα" τὰ ἔναιμα ὶ 
υοτόκα Ζμδιι, 490 δ12.10. 685 582. τῶν πεζῶν τὰ τες 
τράποδα ἢ οτόκα, τῶν πεζῶν ὅσα τε ζῳοτόκα ὼ ὅτα 
ψοτόκα Ζιεβ. ὅ40 328. 1. 689 514. τὰ τετράποδα μὲν ᾧο- 
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τόκα δὲ τῶν πεζῶν, τὰ πεζὰ ὺ, ψοτόκα ἃ ἔναιμα Ζμγθ. 
669 429. β1τ1. 6608. τὰ ὠοτόκα ἢ τιῖε Ζμδτι. 692 
421. οὗ Ζιβιτ. 808 510. “0. 5115. τῶν τετραπόδων τὰ 
μὲν ζῳοτέκα τὰ δὲ ῥοτόκα Ζιαβ. 490 21. οΓ 10. 495}8. 
βι. Α98518. αν 11. 4161. τὰ τετράποδα Ε ἔναιμα ὼ 5 
εἰοτόκα Ζιε 38. 551 582. οὗ βιο. 502 928. τὰ τετράποδα 
μὲν τῶν ζῴων ὐοτόκα δέ Ζιβιι. 508 34. εἴ Ζμδι. 616 
424, τὰ τετρίποδα τῶν φοτόκων Ζγαϑ. 118 81 6. Ζμὸδ11. 
691210. Ζιζ 1. 658 }9. τὰ τετράποδα ψοτόκα Ζγγ2. 
Τῦ32 083. α168. 121518. Ζμδὶ1. 691 “6. τὰ ψοτόκα το 
τετράποδα Ζμγῖ. 610 1,18. 12. 078 590, 29. τὰ οτόκα 
τῶν τετραπόδων Ζιαθ. 490 "22. β1δ. 5058 ν49, 506 56. ιδ0. 
6812). Ζμβ18. 651526,28. 16. 6591. δι. 691481. 
18. 697812. Ζγα4. 111 5, γ2. 152 υ84, ὅσα ὠοτόκα ὼ 
τετράποδα Ζιδ9. 680 55. τὰ φοτόκα ἢ τετράποδα τῶν φολι- 16 
δωτῶν Ζγαι2. 119 "10. τὰ τρωγλοδυτικὰ τῶν τετραπόδων 
ὼ φοτόκων, ΒΥΏ τὰ ψοτοκῦντα Ζπ15. 118 16. 16.118 

519. τὰ ὀλίγαιμα πάντα ἢ τὰ ὠοτόκα, τὼ πνεύμονα ἔχοντα 
σομφὸν ᾧὶ ὠοτόκα Ζιθ4. 594 39. 18.601}5. (Μ΄ 141.) 

ῳοφόρος. ἀκμαζυσι τῶν ἰχθύων οἱ ᾧοφόροι τῷ ἔαρος Ζιι81. 30 

621 "20. 

φοφυλακεῖν. τῶν ἰχθύων τίνες ὠοφυλακῶσιν Ζιζ 14. 568}18, 
869 58, δ. ι87. 821.528. 

ὥρα. 1. αἱ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὧραι μαϊά. 882 480. ἐν ὥρᾳ, τῷ 

ἔτυς Ζιι40. 625 "28. αἱ ὧραι κύκλῳ. γίνονται ὸ ἀνακαΐα- 85 
πτασιν Γβιι. 883854. ἐν μεταβολὴ ρας, ἐν τῇ μεταβολῇ 
τῶν ὡρῶν, αἱ τῶν ὡρῶν μεταβολαί μβ5. 861}81. πιβὅ. 
898 Ρο, «8. 889 89. τραπείσης τῆς ὥρας Ζιι41. 628}26. 
ὴἡ τῆς ὥρας κίνησις ὸ θερμότης Ζγβ6. 148 485. διὰ τὸ 
μήπω καθεσταναι μίαν ὥραν πκς18. 9 941 "28. κατὰ τὴν 80 
ὥραν ἑκαστην, ἡ ἀντικειμένη ρα, αἱ ὧραι αἱ ἐναντίαι μβά. 
8602. ὅ. 802 "14. 6. 864 438. αὖραι ἀλεεινότεραι μα 12. 
8486. κατὰ τὴν θερμοτέραν ὥραν Ζιθ18. 5997. ὥρα 
εὔκρατος Ζγγ 2. 152 80. καλῶς χρᾶσθαι τοῖς περὶ τὴν 

ὥραν χρόνοις Πη10. 18385.87. ὁ ζέφυρος διῖο ὥρας πνεῖ, 85 

ἔαρ ἢ μετόπωρον πχςῦ3. 946 518. ἐαρινὴ ὥρα Ζιζ!. δ8ὅ8 
νοδ. θ12. 291.429. ὅταν ἡ ὥρα ἔλθη περὶ τροπαῖς Ζιε80. 
556 "8. ὥρα λαθάνεμος (ϑιμιοηία ἦν 12) Ζιεβ. δ42 09. 
ὧρα ἥ χιύρα ψυχρά, χῶραι ᾧὶ ὧραι ἀλεειναί, ὅτε χῶραι 
ὅτε ὧραι αἱ Τυχῦσαι μα11. 841 24. 12. 849 54. βι. 8θὅ 40 
8485. ὥραι δ ἡλικίαι τὴς ὀχείας ἑκαστοις εἰσὶν ὡρισμέναι 

τῶν ζῴων Ζιεδ. 542.519. τίκτειν (όχευειν, ὀχεύεσθαι) πᾶσαν 
ὥραν Ζιε10. 548.319, 28. ζ4. 8626. 81. δ19 582, τὴν 

αὐτὴν ὥραν Ζιε88. ὅ58 31. ζιτ. ὅ10 326, κατα ταύτην 
τὴν ὥραν Ζμδ5. 6808. ἐν τῇ καθηκύση ὥρᾳ Ζιζιά. 868 45 
411. ἐν τῇ ἀπαρτιζύση ὥρᾳ ΖιεΒ. 542.381. ἡ ἐπιῶσα «ρα 

Ζιε38. 558 84. μεταβάλλει τῶν ζῳων ἔνια κατὰ τὰς ὥρας, 
ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὴν ἡλικίαν μεταβάλλυσιν δΒίμι 
Ζγεθ. 786.581, 38. 8. 1784 814. Ζιγ12. 519.38. ε14. δ46 

κ18. 81. 688.}81. 49 Β. 682 14. αἱ ὧραι τίνα ἔχυσι δύ- δ 
ναμιν εἰς ὑγίειαν τε εὖ νόσυς παϑ- 12.19.20. 25- 29. -- 

αἱ καλαὶ τῶν ὅλων ὧραι, θέρη ὦ χειμῶνας ἐπαάγυσαι τε- 
ταγμένως, ἡμέρας ὺ νύκτας κῦ. 3971 12. -- 2. υπΐνογϑ6, 
ἴᾳ, χρόνος. καιρός. ἐν ταῖς ἀνὰ μέσον ὥραις μβῦ. 861 028. 

ἡ ἴ ἶρις “πᾶσαν ὥραν γίγνεται τῆς ἡμέρας ΜΎΖ. 311 081. δ6 
ποῖαι ὧραι ἡ, χρένοι εὐκίνητοι πρὸς ὀργήν Ῥβ2. 1819 "25. 

ἡ ̓γεννητικὴ ὥρα ὑπερτείνει πιθ5. 898 08. ὥρα τῆς ὀχείας, 
τῷ φωλεύειν, ἀκρατίσματος Ζιγ1. 809 "20. ζϑ80. 579 326. 
8. ὅθ4 520. ὥρα πέψεως, φθορᾶς φτβιο. 829 086. αἹ. 
816}921. τὰ ὀΐκτυα ταύτην τὴν ὥραν (6 πρὸ ἡλίυ ἀνα- 60 

τολῆς, μετὰ τὴν ὁύσιν) ἀναιρῶνται Ζιθ19. 602 "9. πρὸ 

ὡς 8171. 

ὥρας Ζιι84. 619 Β26, Ζ.γγ9. 158 "20. ε8. 188 12. χθ. 
198 580. --- πόσαι αἱ ὧραι τὴς νγυκτός., 156. 1504 Ὀ6,9.. 
11. -- αἱ μικραί βοτάναι μιᾷ ὥρᾳ, μιᾶς ἡμέρας γεννῶνται. 
φτβι. 822 "6. -τ- 8. ἐπιγιγνόμενόν τι τέλος, οἷον τοῖς 
ἀκμαίοις κα ἡ ὥρα Ηκά. 1174 "88. ληγϑσης τῆς ὥρας ἐνίοτε 
ἡ φιλία λήγει Ηθ5. 1157 "8. ὦ παῖδες, οἱ χαρίτων τε ὼ 
πατέρων λαάχετ᾽ ἐσθλῶν, μὴ φθονεῖθ᾽ ὥρας ἀγαθοῖσιν ὁμι- 
λίαν 98.1492 280. 

ὡραῖος. ὄμβροι ὡραῖοι μβα. 860}18. ὡραῖοι βύλοι ἰχθύων, 
περὶ δυσμὰς ἡλίυ ἀνατολάς Ζιθι9. 602 "8. τότε δοκῶσιν 
ὡραῖοι εἶναι Οἱ ἶ ΠΣ οἱ δὲ «μετοπωρινοὶ χείρυς Ζιθ15. 
599 022. --- οἱ ἄνευ καλλυς ὡραῖοι (Ρ]αὸ τορ Χ 601 Β) 
Ργά. 1406 Τ87, εἴ ὥρα 8. 

ὡραιότης. διαφορὰ τῶν φυτῶν ἐν ὡραιότητι ὼὶ ἀμορφίᾳ. 
φταά. 819 "8ῦ. 

Ὥρεδ ς. ἐν Ὥρειᾷ κατελύθη ἡὶ ὀλιγαρχία Πεβ. 1808 218. --- 
Ὁ ρει τῆδ, ᾿Αντιφέρων μν1. 4519, Χαρίδημος οβ1851 
19. 

ὡρίμυ γενομένυ τῷ καρπῷ ἢ 580. 1566 518. 
ὡρισμένως. οἵ ὁρίζειν Ρ ὅ24 584. 
Ὡρίων. περὶ ̓ Ωρίωνος ἀνατολὴν νηνεμία μβδ. 861 28. χα- 

λεπὸς ὁ ᾿Ωρίων ᾿ὴ δύνων καὶ δὴ ἐπιτέλλων μβὅ. 861}80. πχς18. 

941 024,36, 381. παϑ. 859."28 (οὔ ἔοβα Αποοὰ ρσυύϑϑοὰ 1 
Ρ 20, 40). ζωνὴ ̓Ωρίωνος μα. 8343 }24. 

Ὠρομάσδης ἢ Ζεύς, ὄνομα τῷ ἀγαθῷ δαίμονι ξ 8. 1415. 
888. 

Ὦρωπός. ᾿Αριστοτέλης Τραῖαν καλεῖ τὴν νῦν ᾿Ωρωπόν ὅ 510. 
1571 Μ41, 87. 

υὑς. 1. ὡς, κάνειδίθιι ἀθιποπδίγα ἴσαι, "1 ὅτως. δ ὡς Ογά. 

802 "24. αιδ. 444 "5. ἐὸ ὡς Ζιι81. 6211. 

2. εἰς; δἀνογδίυμα τηοάα] τοἰυϊσατα Ρτορτῖο βθῆβυ. κατα 
τινα ταξιν, ὡς ἐνδέχεται μετέχειν τὰ ἐνταῦθα τάξεως μβ8. 
858 "26 4]. ὁ μὴν ἀποστατέον, ἀλλ᾽ υὑς ἂν ἐνδέχηται, ὅτω 
διοριστέον Ηι2. 1165 48ὅ 4]. ὡς ἐκεὶ ἵνων μετέχυσιν, ὅτυ, καί 

Ζμβιθ. 659 "29 8], ν8ὶ οἷν ὕτως: υἰς πρὸς ἑαυτὸν ἔχει ὁ 0 
σπυδαῖος, ῬᾺ πρὸς τὸν φίλον Ηιϑ. 1170 νῦ ΑἹ. υὑς ἂν ϑαρς- 

1166, εἰς θάλασσαν ὡς ἂν εἰς λιμένα κϑ. 3938.519., οἵ ὑσανεί. 
- ὅσα λέγεται ὡς δάκρυα μδιο. 888 }19. ὡς παθητι- 
κοὶ λέγονται Ἰεβῶ, 1220 "9. τὸ ὡς ὕλη λεγόμενον Φβο. 
200431. φύσις ἥν λέγομεν ὡς εἶδος ὦ ὑσίαν μὃ2. 379 
Β26, οἵ δ. 382329. 12. 889 Ρ28 2]. --- ἔστι μὲν υἧς ...., 
ἔστι δ᾽ ὡς (ἔστι δ᾽ ὡς 5) μγ1. 838185832. Πα10. 1258 
481, 84. ε2. 1802 380. 8.1807}087. ΗδΙτο. 1184528. ἔστιν 

ὥς, ΟΡΡ ἁπλῶς  μχϑά. 856 488. --- τὸν ἐναντίον τρόπον, ὡς 
εἰρήκαμεν (1ᾳ ἢ εἰρήκαμεν) ρ4. 142614. --- ὡς ἀληθῶς 
Ῥγ11. 1412220. ΠηῚ. 1328 224, Ηδ11. 118615. τὸν 
ὡς ἀληθῶς πολιτικόν β'ιᾳῃ ΠδῚ. 1288 27. γὙ9.1280}"71. 
Ἡδ1. 1128 "29, χΙ0. 1179 "16, 32. τὸ ὡς ἀληθῶς Ηγ4. 
1112. 837. ὡς ἑτέρως, ὍἘΡ σαύτως τι. 169 881. --- ἡ με- 

ταβολὴ διαφέρει 4 μένον περὶ ὃ ἀλλὰ ἢ ὡς Γαδ. 820526. 
δυείουϊο δάάίο ὡς ΒῸ Βύδ Εν] τι δοοὶριῦ, πότερον τῷ 

περὶ ταὸὶ εἶναι ἣ δ ἀλλὰ τῷ ὥς Ἠηά. 1146 17 (γα τῷ 

πῶς "18). τὸ μὲν γὰρ ὡς διὰ τῶν μαθηματικῶν δῆλον, τὸ 

δὲ περὶ ὃ διὰ τῶν φυσικῶν μχϑ41 521. 
8. ὡς ἀ8ὰ δοπίαποίίοῃδ]}, οαη τηοαΐβ βη 18. ροβὺ γϑῦθ8 

ἀϊοοπάϊ τᾶγὸ υἱοῦ δ Αγ αβαγραύαπι 6886, λέγεται γᾶν 
Κλεισθένης τὸν ἀποκρίναντα τῆς νίκης αὐτὸν ὡς ἐστεφ΄- 
νωσεν ΠΕῚ2, 181519. δ᾽ ες ϑδέτερον ἀληθὲς ἐνδέχεται 
λέγειν ε9. 18 Ὀ17. δεικνύναι ὡς Ρβ25. 1408 218. ὁμολογεῖν 
ὡς ῬΡαϑ. 1888 ν84 (εῇ ὅτι 582). ἀμφισ σβητεῖν ὡς ᾧ, δὲν 
φροντίζειν ὡς αὶ Ῥαϑ8. 1868 081, 86. 556ρῖι18 αϑαγραίαμη 



8172 ὡς 

Ἰεσιίατ δῆλον ὡς, οὗ δῆλον ᾿ 118 028. --- αἰϊααοί!οβ ϑηυη- 
οἰδείο ΡΕΥ Υ ὡς ἰαιγοάαοία ΡογΥ ὅτι οοπυϊπυδίατ, φανερὸν γὰρ 

υὑς εἴπερ ὃ χρόνος ἐστὶ συνεχής, ὅτι ὼ τὸ μέγεϑος Φζ2. 

283.818, 5] πον Φατ. 190 017. θτ. 260 328. (ῃοη ἰηΐοτ- 
Ῥοϑία δπυποίϊαθοηθ σοπίαποίϊπι υἷς ὅτι Ἰορίταγ ατϑθ9 7.) δ 

σομαρδγατὶ οαπὶ [ἷ8 ρούθϑῦ αποά δπυποίϊατϊο Ρογν ὡς ἰαῦτος- 
ἀιιοῖδ οοπίϊημδίαγ Ρογ 1πΒη να, λέγω γὰρ ὡς ὅ τι ἂν 

δοξη τοῖς πλείοσι τῶν πολιτῶν. τῦτ᾽ εἶναι κύριον Πζ3.1810 
428. --- ἴῃ δηυποϊαίο βη4}} ὡς ἄν α ορὺ κθ. ,398.522. 

ὥσπερ 

εἷς ἄνισον ὑπερτείνει πιεϑ. 912 387, Ἰος ςοντ.) 
1. ὡς ἴ4 πρός. βαδίζειν ὡς ̓ Αρχέλαον Ρβ33. 1398 3494. 

ἀνέπεισεν εἰς αὐτὸν ἐλθεῖν Πε4. 1808 "25. 
ὡσανεί (εἴ ὗσπερ ἂν εἰ 80 ὥσπερ). πάντα ταῦτα ὁμοίως 

λέγεσθαι ὡσανεὶ σάρκες τῷ ἀνθρώπυ Μζ11. 1086}10. μέ- 
γεθος ὡσανεὶ βὲς βῖπι θ19. 881 "80. 80. 832 15. 81. 
886}. 89. 8837}18. 99. 8838 "6. τὸ πρῶτον πνεῦμα υἱσανεὶ 
προδιαλύεται πχγ328. 984 Ὁ6, --- ὡσεὶ πολεμίων ἔφοδον 
αὑτοῖς γινομένην ὅτω προσδοκῶσιν θ119. 842 38. 

4. ὡς [ Ρϑυιϊοἰρίο, νοὶ σα ρα ἰβδίπιο αϑὰ, ὡς, ἴσοι ὄντες, ὡς 10 ὡσαύτως φβό. 196 "10. ζ4. 284 014 οἱ 5860Ρ6. ταὐτὰ τοῖς 

ἄνισοι ὄντες " ἐγχειρᾷσι λέγειν ὡς δημοκρατίας ὅσης βὶπι ΠΕῚ. 
1801 838, 84. ὁ9. 1294 20. τββ. 112}18, 20. 14.178 

088 αἱ, ὡς δέον οἵ δὲεῖν ΡΊ.168"19, ὡς προσῆκεν Ρβ11. 
1888 ὑδ, τὸ τῶν ποταμῶν ὅτ᾽ ἀθρόον ὅτε στάσιμον, ἀλλ᾽ 
υἷς γιγνόμενον ἀεὶ φαίνεται μβ2. 854 "14 (ὡς «ἃ αἰλογαπι 15 
τηοᾶο 6 ἀυοῦυβ ται Υ8 φοοτάϊπαιίβ δαάϊδαπι, ὅκ ὀρθῶς 

ἔχοντος, ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαίν τὴν ἐπιμέλειαν ποιχτέον Ρηι. 
1404 38). γ6] ς δοοὰϑ Ρατγυϊοῖ ρι! αιββὶ ΔΌβοϊαῦο, τὸ βίαιον 
ἀναγκαῖον λέγεται, ὡς ταύτην ἀνάγκην σαν δια Μὸδ. 
101552. Α1.981526. μβ9. 869}17. Ζμὸ2. 676 "18. 30 
Ζγα2. 1168. 18. 725"7. ΠαῚ. 1252.812. ἢ. 1252 09, γ8. 

12168412. ζ3. 18171841. θ4.1338}18. ποϑ. 1448 281. 
20. 1451 "12. ἡεαϑ. 1218 320. ἢ 82. 1490 318. 1π αὐτοαμθ 

οοηϑέγιοίϊοη 8 δοῦοΓΘ Ρᾶγὺ υἷν ἰηδογάστῃ οπιὑἰξατ, ὡς σφε- 

τέρας τῆς χώρας ἐξέπεσον Πε8. 1808 482. οὔ βϑ. 121052. 35 
ΗΥΎ]. 11451. (τας μὲν ἀποκλινώσας υἰς πρὸς τὴν δημο- 
κρατίαν Πὸ8. 1298 588.) γράφονται παρανόμων ὡς δεινὸν 
εἰ ἐνν ἔσται Παθ. 12525ν9. --- ὡς ἂν α ̓ Ρατιοἱρίο, ὡς ἐκ 
ἂν ἐπισταμένυς Αγ8. 1209. ἕκαστον τῶν μορίων προσπῖ- 
πτον, υἷς ἂν ἀπὸ πληγὴς ἑτέρας ὃν ακϑ803 "5. φωνσιν, υἰς 80 

ἂν τὸ πνεῦμα βιαζόμενον ακϑ04 "36. 
ὅ. ὡς ς ᾿αβηίθίνο, ἔογο ἴα ὦττε. εὑμᾶς ὅτως ἐναντίως 

γινώσκειν, ὡς μηδὲ ἀπολογυ μένον ἀκθειν ρΡ19. 1488 37. 87. 

1441 588. - Αὐϊϑίοῦθι! αδιλαΐαπι ἴῃ ΓΟΓΙ 118. ΓΒ ΓΙΘΌΝ 8: 
ὡς εἰπεῖν, ἀυδ6 ἐογηλι]α βϑθρἰβδίπηθ, 60 τδμιθῃ αδἰνῖ8, οὰπη 86 
γοσαθ0}18 απίνουβϑα! θυ8, πᾶς, θδείς, μόνος βίη, σοὶ ποίᾳ οϑὺ 

Φθ8. 253 }1. ΜΑῚ. 980 328 ΒΖ. ὅ. 985 581. β8. 998 582. 
γ8. 1010.380. ε2. 1020}}9, 16. ζΙ. 1028 "7. ΠΎἃ1.1282 
85. δ15. 1299 329, ε4. 1304 5. 10. 1810 10, 1312 "28. 
η1. 13528.520. 2. 1824 Ὁρ, 8. 1828 "16 α] (οἵ εἰπεῖν Ρ7221 40 

515-43). ὡς ἔπος εἰπεῖν Μζ14. 1089 Ῥ7. ΠΎΙ1. 1281 "20. 
ὡς ἁπλὼς εἰπεῖν, ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς ΠγΎῚ 4. 1285 581, Ῥ27, 
ὃ 8. 1298 038. 18. 1297 088. 16. 1299 326. ΦῚ. 806 14. 
ὡς ἐπὶ πὰν εἰπεῖν μὸ 9. 886 548, ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν μκδ. 
466 514, υἷς ὅλως εἰπεῖν μκχδ. 466 21. εἰς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 45 
εἰπεῖν Πὸι8. 1291088. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν μκά. 466 
414. ὡς ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν αν16. 418 1. ὡς ἐν κεφα- 
λαίῳ (οπι εἰπεῖν) Ῥβ16. 1891 .518. (ὡς ἕνι γε εἰπεῖν κθ. 
398 48. ) υς τύπῳ περιλαβεῖν ταὶ: 101 418. ὡς εἰκάσαι πρὸς 

μικρὸν μεῖζον μββ8. 866 029, υἷς παρεικάσαι μείζονι μικρόν 50 
μβ9. 369.5"80. Ζιαδ. 490 55. 

θ. Βυΐο αϑαὶ νἱάθίαν, φοιπραγατῖ Ροββ6 (εἴ ὡς ἐν λεφα- 
λαίοις εἰπεῖν οὐ υἰς ἐν κεφαλαίῳ. βαρτα 41, ὡς ἐπὶ 
τὸ πολύ οἱ ΒΌΡΓΑ 840 ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν) ὡς ἴῃ 

ζοστα 5 που ]18, νοὶ! υἷς ἐπὶ τὸ πολύ, οὔ πολύς Ρ 618 δδ 

460-12, υὑἰς τα πολλά οἴ πολύς ρ᾿ 618 502, ὡς ἀνὰ μέ- 
ρος Πδιῦ. 1800 4, υἱς ἕκαστος, ὡς καθ᾽ ἕκαστον, υἷς 
ἀθρόοι, υὑς σύμπαντες ΠΎ11. 12812. 18. 1288 "84. ὁ 4, 
1291812. ὡς ἑκάστοις ὑπάρχει μεγέθυς Ζια1θ. 494 "84. 

ἐλάχιστον ὡς κατὰ τὸ τῷ συίματος μέγεθος εἴπι Ζιζι8. 80 
518.510. 80. 79 522. βιῦ. ὅ00911. 17. 509516. (ἄπειρον 

εἰρημένοις ἀλλ᾽ ὕχ ὡσαύτως Πε2. 1802 488. παραλογισμοὶ 
παρὰ τὸ ὡσαύτως λέγεσθαι τὰ μὴ ταὐτά τιϑ2. ποῖα ὥσαυ- 
τως ὼ ποῖα ὡς ἑτέρως λέγεται τι. 1098]. ὡσαύτως δέ 

ᾧζᾳ. 385.284. ὡσαύτως δὲ καί Ζμγά. 661 "5. ὡς ὁ᾽ αὖ΄- 
τως Ῥβθ. 188680.322..1396521. Ζμγ!. 6623 35. 

ὦσις. αἱ ὑφ᾽ ἑτέρυν κινήσεις τέτταρές εἰσιν, ὥσις ἕλξις δ. ὄχησις 

δίνησις ϑηΣ. 248 424, 11. τῶν κινήσεων τῶν κατὰ τόπον 

ἀρχαὶ ὦσις ὼ ἕλξις Ζπ2. 104}28. ΨΎΙΟ. 433 "85 ὙγάΙθς. 
ᾧη5. 2441, ὦσις ἀοῦ μὸϑ. 88θ6538. Φη3. 244 27. ὦτις, 
ἀϊδε πληγή πκὸϑ. 986 589. μὸϑ. 8386 .319. ὁοοηὶ ῥῖψις 
μχϑ4. 8588 328. ἀεὶ ἡ ὦσις γίνεται τῷ ἐχομένῳ πχΎ 28. 

984 "7, 
ὥσπερ, 6. Δ00 ΔῸ8 ραγίϊοϊρ!ϊ, ὥσπερ δέον οΟδ2. 809 594. --- 

ἴπ Ομ ποῖα 8. ΘΟΙΠρΑΓΑΌν 18. ἃ ραγιϊουϊα ὥσπερ δχογβὶβ ἴη- 
τογάυπι γουθαιι 8 βαρθνίουϊ θυ βαρ] δπάμπι οϑύ, πῶς δεῖ 
γνωριμωτέρως λεχθῆναι ὸ μᾶλλον ὥσπερ οἱ περὶ φύσεως 

(μι λέγυσιν) Μι2. 1088 "]4. πεποιημένην ἕξιν, ὡς περ ἡ 

τῶν ἀθλητῶν ἕξις Πη10. 1385 Ρ10. οὗ βι. 1392 329. 
Ζιβι. 498 588. δ 4. 529 529. οπνεεῖταν οἴϊαπι ἱπέθτάστα δα 
Θηαποίϑοῖο ἀοιποπδίγαμινα, δὰ 48π| ΘΠ ται του σα 
8 Ῥατ ὥσπερ ἱποῖρίθηϑ τοίογαΐατ, Ἢ γὰρ ὥσπερ αἱ βάναυσοι 
τὰ σώματα ἀχρεῖα ποιῦσιν (ἴμῦ ἡ γεωργικὴ ἀχρεῖα ποιεῖ) 
οαϑ. 1848 "8. τὸ ἔμμετρο ον προσέχειν ποιεῖ τοῦ ὁμοίῳ πότε 

πάλιν ἥξει. ὥσπερ ὃν τῶν κηρύκων προλαμβάνυσι τὰ ̓ παιδία 

τὸ (τίνα αἱρεῖται ἐπίτροπον ὁ ἀπελευθερέμενος; Κλέωνα᾽ 
(χυδϑὶ ρίθπβ ἀἰφαίαν γίγνεται ἦν ταὐτό, ὡσ σπερ) Ῥγ8.1408 
024, οἰυϑάθπι βοῃτΙ8 οδδὲ Μβ4. 1000 Δ1 ΒΖ, δομπέδγγὶ ροΐδβέ 
Ααἱό. 84.522 ΝΖ. τι. 1718 "1 ΨΥ͂Ζ οἱ ἐογίαββα μδὶ 3. 390 
84, -- 51π|}}}8 Ὀγθυ)]οααθηῦία μαι τάγο ἴῃ ἔοσιμι} 18, 44]18 
οδῦ χ ὥσπερ λέγυσι, οοπϑρίοϊζαν, υδὶ οπαποίαῦίο Ρτϊπιατία 
ἃ πορϑίϊομο ὦ ἀχογϑα οὗ ταοϊαίίνα 8 Ρᾶτὶ ὡνσ σπεὲρ ἰμσρίθηβ 

πῖον 88 Θοβ]αθγαμῦ, ἐκδύνυσι δὲ ὰ οἱ ἔχεις τὸ γῆρας Ὰ 
τῷ ἔαρος ὰ τὸ μετοπυρω, ὰ ὑχ ὥσπερ φασί τινες τῶτο 
τὸ γένος τῶν ὄφεων μὴ ἐκόσεσθαι μόνον ΖΙθ11. 600 "95. 
οὗ βι. 49817. Ζαβιο. 656515. ψβ2. 4142). Ῥγ3. 
2. 1405 09. α2. 1356510. Ηε10. 1185 29,  ΑΒΙοη Ῥοοῖ 

ΙΝ 432 «μὰ πο2ὅ. 1401 486. Ἡεἰμάονῇ οἱ 54}}0 δὰ ΡΙαι 
αοτρ 523α. --- ὥσπερ ϊ4 4υβϑί, εἰληφότες ὥσπερ νόμυς 

Οα!. 368 414. συμβαίνει ὥσπερ δυο γίνεσθαι τὸ ἕν αι. 
487152. ἡ τιμὴ ὥσπερ ἀξία τίς ἐστιν 5'τα Ῥατ. 1805 88. 

11. 1870 46. β8. 1380"15. 1ὅ. 1891 417. ὥσπερ δὲν αὶ ὁ 

δὲν ὡς εἰπεῖν, ΨᾺΙ Ῥοοὺ } 88) εἶναι δοκεῖ Ζγα38. 1311. 
Φβο. 197.380. ὥσπερ πάντες ὁμολογῶσιν Ῥαθ. 18363.311. 
ὥσπερ ἔτι αἰσθανόμεθα πιη10. 917 δ15, -Ύ11. 982 589, - - 
ὥσπερ ἂν εἰ οὐτι ορίαἴίνο, ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγοι εἶτα 
Ζμβ5. 6049 58. δ. 658 "26. αἹ. θ41 40. μα. 840 518 ἈΞ], 

ὁ ἰμὰ ἱπιροιῦ ὥσπερ κἂν εἰ γιγνόμενα ἐξ ἀλλήλων ὑ ὑπῆρχειν 
μαϑ8. 840 510 δ]. β8ᾷθρθ Οπιῖδ8ο νθῦΡῸ ΘΠΠΠρυῖςο ΠΣῚ ἀδατ- 
Ραΐατ αὐ δϑηάσηι ἔογα δίαπο ὥσπερ δ μιαθθαῦ, ἔχει ὥσπερ 
ἂν εἰ ὁ καθεύδων Μλ9. 1074 58, τῶτ᾽ ἔστιν ἡ ὕλη, ὧτ περ 
ἂν εἰ θὴλυ ἃ ἄρρενος ὸ αἰσχρὸν καλῦ ῷαϑ. 192"23. ὀεὶ νοῦ ται 



΄ ὡσπερανεί 

τὸ λεγόμενον ὥσπερ ἂν εἰ γιγνομένης τῆς κινήσευς τρόπον 
ὃν λέγυσί τινες Οβι4. 291.318. μιμητὴς ὃ ποιητής, ὥσπερ 

ἂν εἰ ζωγράφος ἢ τις ἄλλος εἰκονοποιός ποῦ. 1468 "8. 

κεφύκασι τὰ ζῷα, ὡσπερανεὶ παρ᾽ ὀχετὸν τὴν φλέβα ῥέυ- 
σαν ΖΎβΒΊ. 146}171. ὥσπερ κἂν εἰ Ζγα18. 122.280, 128 
581. Ρθγίπᾶάθ δίαιθ ὥσπερ οἰΐδτι ὥσπερ ἂν εἰ βίβαϊβοαῦ 
ἴᾳ ᾳυδϑεῖὶ, ὅσων ὥσπερ ἂν εἰ λάλος ἡὶ φύσις ἐστίν μτῶ. 
4608 "16. οἴ ψαδ. 409 "27. οοπίυποίίπι ἴΔ]}18. 80 Υ! 1 τη] αηῦ 
ὝΥΖ δὰ Αα18. 8422. ΝᾺ] Ροοί ΙΝ 408, 5᾽οσαῦ! οοπίαποῦϊτα 
ὡσπερανεί βοτίρίαμπι Ἔχ δοῦν Ζιβδ. 502 Β17. θῶ. 589}29. 10 
Ζμὸδδϑ. 6808, 682311. 11. 691 85. Ζπϑ. 705521. Ζγα28. 
1817. γϑ. 168019. 11. 1618]. δ4. Τ10524. --- ὡσπερεί 

ἴᾳ αυδδὶ, ἔστι γὰρ ὡσπερεὶ ὄργανον πρὸ ὀργάνων καὶ χείρ 
Ζμὸ 10. 687 820. οἵ Ζιγ4. 5814 "18. 86. 919 387. παδ2. 

865 "27. ε8ά. 884386. λζ8. 966 524. 
ὡσπερανεί, ὡσπερεί, ν ὥσπερ. 
ὥστε εὖ οὰπιὶ πιοᾶϊ8 ἢηϊτῖ8. οἵ οἰπὶ ἰην δρυάᾶ Αὖὐ' ρογὶπὰθ 

φοπίαπρίθαν δι 6 ϑρυὰ Α]108 βοτίρίογεϑ. ὥστε βἰπθ νϑῖῦο, 
ὕλη τὸ ξηρὸν ὶ ὑγρόν, ὥστε ὕδωρ ἢ γὴ μδ10. 888 322. 
--- ὡστε ἐς ἴηῇ ἱπίογάυπι ἀδαγρδίατ, Ὁ δ᾽ παρ] σοι ἰπῆπι- 30 
πἴναπι δχβρθϑοῦββ, συμβαίνει ὥστε αἰῶ. 4,51 08. ἔστω ἐνδε- 

χόμενον ὥστε Φθ6. 3288 δ17. ἔστι δ᾽ ὁ τὸ ἀποβεβληκὸς τὴν 
ψυχὴν τὸ δύναμει ὃ ὃν ὥστε ζῆν ψβι. 412026. ἀσθενεστέρα 
(ἡ σελήνη) τὴν φύσιν ὥστε κρατεῖν τῷ ἀέρος μγὅ. 5316 

θ26., ἔστιν ὥστε Πεϑ9. 1809 082. πλα!11. 959."18. ὅτως 35 
εὔλογον, ὥστε Οββ. 2389 "22. ὅτω δοκεῖ ὥστε Τβδὅ. 882 
9. ἄλλος τρόπος διαβολῆς, ὥστε πρὸς τὰ ἀμφισβητώμενα 
ἀπαντὰν Ργ ὅ. 1410 506. ὅταν μηκέτι δύνηται ποιεῖν τὸ 

προωθᾶν τὸ φερόμενον ὥστε ὠθεῖν μχϑ88. 868 520. διὰ τί 
τὸ ἐν τῷ ἡλίῳ θερμαινόμενον ὕδωρ στε λύεσθαι ἐκ ἔστιν 80 
ὑγιεινότερον πκδιά. 931384. --- ἃ Ρατίϊουϊα ὥστε Ατ ἰη- 
τογάσπι δχογαϊίυῦ ἀροάοβίῃ δπαηοϊδυομἶβ σΟπα ΟΠ 4}18. νοὶ 
ΟΔ084}18, ΒΖ Ατ 80 Π1106-124; ἃ αυοηῖδηι Ρ6Γ δποοο- 
Ἰαϊμίαπι αυδπάλπι Γ, ῥσϑθοῖρᾷθ ὕψι ἰοουπὰ μαθαῖ, υδὲ 
Ρτοίδβϑίβ ΡῈ ρίυτα τρθηιῦγα σοπύϊηιαία γ6] ρϑγθα  μ ϑιθι18 85 
ἰηὐθγοθρίβ οϑ, νοὶαϊ! ε12. 21 10. ΑὙΖ24. 85 26, 86.518. 

25.86}86. Φζ.. 282 82. 2. 2383 010. Οβά. 281 ᾿μ8. Υ1. 
299 }28. μβδ. 8685132. Ψβ2. 414518. γ9. 482 »25. υϑ. 
45522. ΜζΙο0. 1086 818 ΒΖ. Μ1.1081 382. Ηη1δ. 1154 
δοῦ. ποῖ. 1451 38. 9. 1452 810. αΤ971 80. πη]18. 889 37. 40 

ἼΜβ11. 1205}7.11.1211522 ; ποη ἀδβυηῦ ὑδτηθῃ ΘΧΘΙΏΡΪΔ, 
ΌΪ νοὶ Ροβὺ Ρτοΐδβίῃ 5808 Ῥεούδτα 86 Βἰ ΠΡ] Ο6 πὶ ἈρΟΔοβὶ8 
Ῥατιϊουϊδηει ὥστε μαροῦ, νϑ]αι Μι4. 1058 528. κι 2. 1068 
δι, ῷε. 226 82, 8. ζι. 2382 .218. 

ὥστης. τῶν σεισμῶν οἱ ἀνατρέποντες κατὰ μίαν πρόυσιν, ἃς 45 
καλῦσιν ὥστας κά. 8398 88. 

ὠστικὴ ὼ βιαστικὴ ἡ τῷ πνεύματος φύσις Ζκ 10. το8 898, 
ὠτακυσταί ΠΕῚ1. 1818 14. πυλωροὶ ἢ ὠτακυσταί κθ. 

898 8421. 
ὠτάριον. ὁ ἐν τοῖς ὠταρίοις ῥύπος πικρὸς ὧν πότε γίνεται 50 

γλυκύς [228..1519 840. 264. 1526 888. 

ὠτειλή (εἴ Ὅμηρος Ρ 508."1) [159. 1508 82. 

ὠτίς (ΥἹ ὅτις, ὀτίδες, ὠτίδες. νεοτίδες, νεόττιδες). τΤοίοσίῦ 

ἰπίος τὰ μεγάλα, ἔχει τὸν στόμαχον εὐρὺν ὃ πλατὺν ὅλον, 
ἀποφυάδας. συγκαθείσης τῆς θηλείας ἐπὶ τὴν γὴν ἐπιβαίνει 855 
τὸ ἄρρεν, ἐπῳαζει περὶ λ΄ ἡμέρας Ζιζθ. 568 529. οἵ ι88. 
619}18. β17. 509 "4, 22. εῷ. ὅ89 Ὁ80. οἵ Γ275. 1627 
515, 25. (Ὀἰδβίατἀα ὙΒοΙηδ6, οὐἷβ 1 6 ἃν]8 ἰᾶσάα ὑδζβθ, οὐἱβ 

ῳώδης 818 

866}10. ουΐαγάθ 1 6 Οὐδ Βουθᾶγα Ο 11 601. “οὐλάοια ΑΥ πο- 
ἸΔΘΏ ΒΟΟΘΡΙΒ86 ἃ ΟΥΒίδα σθπογ, αυοὰ Παθοϑὺ 8ρ 8γᾺἢ Βου- 
τθαγα νοοδίδ᾽ 81 428. οὗἩἨ ΗἩθυρ]η, Ῥούθγσιδπη σθορτ ΜΊΌΕ 
1861 Ρ 81α. Οὐἶβ ἰατάα 8ι. ΟΥ. Καὶ 494. ΑΖΙ1118, 125. 
Ὁ ἰαγάβ οὖ ἰοίγαχ 80 142, 115. Ο ἴαγάβ, ὑδθῦγαχ, Βουθδγα 
ΟἸιοὶ Καζι 94, 44. μοάϊα ὀτίδα, γρια μισίρκα, ἀγριόγαλ- 
λος οβ 1κπὰ 121. Ε 60.) 

ὠτό ς, ὦτος. ὀρτύγων ἡγεμὼν πότε, ἄθβοῦ Ζιθ12. 591717, 

21 Αὐδ. ἔχει περὶ τὰ ὦτα πτερύγια, διὸ ὦ ὦτος καλεῖται 
216. 1521 580. (ὁ πτυγΕ) τὰς νύκτας θηρεύει ὥσπερ οἱ 
ὠτοί (οἱ 80 96 ΑὐὉ, ἀετοί ΒΚ) Ζιι12. 615 "18. (οὐυβ ὙΤΒο- 
86 (ΔΖ86, ΤΗΣ β΄ 4116. ἴθοα ΟἿ] 417. ᾿ᾳ νυκτι- 

κόραξ γῈ ν.) 
ὠφέλεια. τιμωρία ἴση τῇ ὠφελείᾳ Ῥα12. 1812}1. μετέχειν 

τῆς ὠφελείας Πγθ. 1219 51. ἕνεκεν ὠφελείας Ζμγ2. 668 
518. πρὸς ὠφέλειαν ὸὶ χρῆσιν Ζμὸ 10. 690 48. -- αἱ ἐκ 
τῆς ἀρχὴς ὠφέλειαι ΠΎΘ. 1279 218. αὶ μικρὰς ἔχειν ὠφε- 
λείας μαι4. 852 "26. 

ὠφελεῖν τινά ΠΎ11. 1281 586. ὠφελῶνται τὰ ζῷα καὶ ἢ χαί- 
ρυσι μηρυκάζοντα Ζιιδ0. 682 338. ὠφελεῖσθαι εἴς τι, ΟΡΡ 
ἐλαττῦσθαι Ηθ16. 1168 518, 10. τί ὠφεληθήσεται τέκτων 
πρὸς τὴν αὑτῷ τέχνην Ηα4. 1097 58. ὠφελήσεταί τις, ΟΡΡ 

βλαβήσεται Πβ8. 1269 5171. --- ὠφελεῖν πο δἀάϊξο οὔ- 
ἰϑοεῖο, τὸ μέγεθος μᾶλλον βλάπτει ἢ ὠφελεῖ βἰπι Ζμγ2. 
6685311. β5. 691 487. 

ὠφέλιμος. ἡ οἰκεία ἀρχὴ ὠφέλιμος ταῖς πόλεσιν Πγ13. 

128414, τὸ ὠφέλιμον, ορΡ ζημία Ρα12. 1812 "16, 14. 
ὠφέλιμον τὸ ποιητικὸν ἀγαθῶ, βλαβερὸν τὸ ποιητικὸν κακῶ 
τζ 9.141 5384. η8. 108 "838. [110.1496 587. ὠφέλιμον, 
Βγπ ἀγαθὸν δι’ ἕτερον Ηα4. 1096 Β16, 14. βγη ἀγαθὸν τινι 
Ηθ4. 1156 814 (), καταχρῆται ἐνίοτε ἡ φύτις εἰς τὸ ὠφέ- 
λιμον τοῖς περιττώμασιν Ζμ52. θ0118160. 

ὦχρα. τὸ ὀρυκτὰ παντα, οἷον ὠχρα ΜΎΤΙ. 818 528. 
ὠχριᾶν, ορΡ ἐρυϑραίνεσθαι, ἐ υθριᾶν Ηδ15. 1128"14. ΚΒ. 9 

581. --- τίνες ὠχριῶσιν πβ81. 869 "8. ια58. 905 39. κζθ. 
948.3237. [238.152011]. 

ὠχρίας, ἀϊδβὲ ὠχριῶν ΚΒ. 9.582. 
ὠχρό μματοι φΦθ. 812 "8. 
ὦχρος (οΡ Ραὰγ 841). φυτεύειν συμφέρει περὶ τὰ σμήνη 

ὔχρυς Ζιι40. 627 "17. (Ρίδαπι Οὐμταθ βργθηροὶ Ηἷδὲ τοὶ 
ΒογῸ Ι 98. Μαυμγτὰθ Οἴσθτα : Ετδαβ 82. ΚϑαβκΑΥ6] 4.) 

ὠχρό ς. τὸ φαιὸν ἡ τὸ ὠχρὸν ὼ ὅσα ἄλλα χρυύματα μεταξὺ 

τῷ λευκδ καὶ μέλανος Κ10. 13.318. 8. 10 17. Μιδ. 1066 
480. ἔχειν χροιὰν ὠχράν, Ζιβιι. 508 "4. ὠχρὸς ὁ πυρέττων 
γ.β10. 1208 "26. οἰχρὸν τὸ πρόσωπον φοβυμένοις πκζϑ8. 
948017. ἡ κύυσα ὠχρά ΑΒΖΤ. 70.386. ὄρχεις ὠχρότεροι 
Ζιγι. 509 526. γράφυσιν οἱ γραφεῖς τὸς ποταμὸς ὠχρο- 
τέρως πχγῦ. 982 481]. ψὰ ὠχρά, ἀἰ8ὲ λευκα, ἐρυθρά, κατε- 

στιγμένα, Ζιζ2. 8589 123. μήπω μεταβεβληκότος τῷ ὡδ ἐκ 
τὸ ὠχρὸν ὅλον εἶναι εἰς τὸ λευκαίνεσθαι ΖΎα21. 180 48. τὸ 
τὸ ὧδ ὠχρόν Υ μόν Ῥ 8069 38- “81. 

ὠχρότης ᾿ μελανία παβητικαὶ ποιότητες ΚΒ.9 "22, 25. ὅταν 

γένηται ἀλλοίωσις περὶ τὴν καρδίαν πολλὴν ποιεῖ τῷ σώ 
τος διαφορὰν ἐρυϑήμασι καὶ ΚΊ ὠχρότησιν Ζκ1. 101 081. αἱ ἀπὸ 
ὄβων ὠχρότητες Ὁ ἀπὸ πόνων φέ. 809 810. 

ψωδης σκώληξ Ζγβι. 188}18, οἵ ᾧσοειδής, ---- ὠώδης ὑγρό- 
τῆς, τροφή Ζιζτ0: 566 528, 510. 

ὅ585858 



ΑΠΌΒΕΝΌΑ ΒΤ ΟΟΒΕΙΟΈΝΌΑ. 

αἰᾳ αὐάὸ, -ᾷσ δ 1α Ἰόρο. τ ὀγγαία 486. σογγριηιογ αποῖὶς {} ἰποίυβα «αηιὶ, 

ἁ αθὸς 12, 8 α: τί ποτέ ἐστι τὸ βέλτιον τοῖς ἀνθ υὕποις ᾿Αναξαγόρας γ 49 560, οἵ ῬἈΪΟΒορΗὰ8 ἱποοτίιβ ἡ 821 "49, Ὕ Ρ θ β Ρ Ρ Ρ 
ὸ τί τὸ πάντων αἱρετώτατον ἢ 40. 1481 Βά,344. τὸ ἄρι- 822 814. 58,4, 81. 

στον, Βγὼ τὸ θεῖον 15. 1410 024. ᾿Αναξίμανδρος ρΡ ὅ0 540, οἵ ῬἈΠοΟΒορΒὰΒ ἱποογίαβ ῥ 821 
ἄγονος Ρ 8543 ροβὶ 5688 α: 813. 1681 "38. 049, 822 526. 
ἀδειν Ρ.8 587 α: τὰ (αι ὑπὸ τῷ χορῦ) ὠδόμενα (εἰ, διδό- 5 ᾿Αναξιμένης Ρ80344 ροβὺ 266 "80 α: Φαδ. 188 522. 

μενα οοἀὰ ΒΚ) 16 τὰ χορικα πο18. 1450 328. ἀνδρά ἀχνὴ Ρὅ4941] [Ρογία]α ς64] ἐ Ῥογίυϊαοα. 
ἀετός Ρ11}88 α: 208. 1626 "86. "Ανὸριοι Ρ ὅδ 541 α: ΓΑνδριοι ΒΚ. 
αἰδοῖον. Ρ 155 [449519] ἰ 499.»19. --- Ρ1δ 544 α: οἱ ἄνευ Ρ 8652 α: ἀναγκαῖον λέγεται, ὃ ἄνευ ἐκ ἐνδέχεται ὧν 

κύαμοι αἰδοίοις ὅ ὁμοιοῖ (ΡΥ) 190. 1612 48, ὡς συναιτία Μό δ. 1018 321. οἵ Πη9. 1329 84. ἀναγκαῖος 
αἴθυια 1548 α: [241]1.15322}10.Ψ 1. 4212. Βεογηδυβ ᾿Ὠϊδ] ρῥ 160. 
αἷἵξ Ρ115ὅ8 ροβὺ 611"4 α: 241. 1522 "40. ἄνθρωπος Ρ 6049 α: Βοπιίπθπι δὰ ἄυδ8 τ68, υὐ δἰ ΑΓ, 
αἴρειν Ρ18 δδὅ α: αἴρειν τὺς δακτύλυς [τιὺς ᾿Ιδαίως] 7610. δὰ τηἰϑ!]ροηάσαι οὐ δρϑηάσηι 6886 Ὠϑύχαι 4088] τιοτέλ θαι 

1581 817, ῥτονογδίαμι, οὐ Αὐμθη ΥἹ 222 Ο. β.μοὶ δὰ Ῥϑὺβ ἄθυμπι ἢ 48. 1488 1. 
5,119. ἀνοιδεῖν Ρϑι 560 [728 520) ἐ 128 "28. 

αἴσθησις ν 21.584. οἵ ΡΙαῦ ἀοτρ 4658 ν]. 15 ἀνορροπύγιος Ρ62}12 [καρκίνος] ἰ καρχίνος. 
αἰσθητήριον 21 548 α: αἰσθητήριον πρῶτον, ἔσχατον Ψψβ12. ἀντικεῖσθαι Ρ 84 "6 [2μὸ] ἰ Ζγὸ. 

424.494. γ. 426}16, Καιρα Ενκαπηιπἰββιμβοσῖα ἃ ἂρ ὠντιπόλεμοι (οοὰ Α΄“, ἀντίπαλοι ΒΚ) Ῥβδ. 1882 "20. εἶ 
Ρ 98. Ἠοτοὰ 4, 184. 8, θ8. Τῆυς 8, 90. 

Αἴσωπος Ρ22."58 α: (Δ θ4 (Η4]πι) ταβ8ρ πχς 48. 946 "15. ἀξιόπιστος ΡΊ1Τ0 32 [81] ἐἰ 84. 
ἀκαλήφη Ρ 28 ν81 α: ΒΚ Απορὰ αΥ 1 870, 21. --- Ρ 28 Ὁ ἀορτή Ρ1Τ1520 [ΤἈΪϊΘΙομδηη) ἱ ΤΑ Θἰηδπη. --- ἢ 11 ν4ὅ Π᾿- 

588 α: τὰς ἀπὸ ἀκαλήφης δήξεις (ἔλαιον) ἰᾶται ἢ 214. 868}18] ἐ ̓ 16πΆ]}18. 

1511Ὁ11. ἀπόζειν. τὰ ἔντομα ἀποζόντων πόρρω (εἰ Αὐν, ἀπόϊζον τι 
ἄκος Ρ26088 α: τῶν ὅν τοιύτων ἄκη (οἱ βοα)ρ, ἀρχή οοἀὰ πόρρω οἱ ῬΙΚ, τὰ ἔντομα ὄντα πόρρω ΒΚ, ἔντομα πεζὰ 

ΒΚ) Πβτ. 126155. ὄντα πόρρω ν 1) συναιτθάνεται Ζιδ8. 584 "18 Αὐν. οἵ [μὲ 
ἄκρα Ρ21541 ροϑὶ 878 "10 «: ΤΒΘΟρᾺν ΕΥ̓! 81 θὰ Ὑγΐπι- 25. Οεπίγα!Ὁ] 1869 ρ 1084. 

᾿ς πὸ. Ηυμπρο]ὰϊ Βοὶβθ ἴῃ 864 αος 1412. ἄποθεν μ.81 54. δγῃ πόρρω πκΎ29. 98411, 21. 
ἀκροᾶσθαι Ρ28 084 α: λοιπὸν ἂν εἴη πάντων ἢ (ἢ οπι οἱ ἀποκάϑαρσις Ρ 81.559 [510] 1518. 

β6γῃαγ8) τῶν ἠκροωμένων ἔργον τιϑά. 184 "6. ἀπόκρισις 83 02 μοβῦ 381 11 α: [28]. 1619 14. 
ἀλεκτορίς Ρ80"»8ὅ α: [274. 15271}11. ἀπορρηγνύναι ρΡ 8839 ροβὺ Ρ11-326 α: οὗ ἴὔβθμεν ΑἸοχ 
ἀλεκτρυών Ρ8155 α: [241]. 15622"22. μέγεθος ἀλεκτρυ- 80 Δρβγοά ρ 88. 

ὄνος ἢ 212. 1621588. 215. 1621 "17, ἀλεκτρυυν λευκός ἀποσχίζειν Ρ. 8041 ροβ} "10, 6 α: ἀποσχιζομένων ἱπίοτργ 
[190.1512518. νοῦ 5. ΡΙΚκ, σχιζομένων ΒΙι. Ζιγᾷ. 515 51 Αὐῦ. 

᾿Αλκμαίων ρ 88.321. οὗἩἨ ΡΒΠοΒορμυ8. ἱποθγῦαβ ρ 822 ΡΥ. ἄρα Ρ 90841 ροϑὺ Ῥ27 α: Ζ6]} 11 81. 
ἄλλοθεν Ζγβά. 140 "24 αἱ. ᾿Αριστοτέλης. Ρ 98 60 ογγαΐαπι οϑὺ ἱπ δἤδιθηάδ Βε- 
ἄλφιτον Ρ88θ861 α: ἄλφιτα ξηρά 39. 14945171. 35 πδυβὶὶ βθηϊθηζία; ἰδ ϑηΐτ 1 1 ρϑγίπάθ δίψα Ηοϊίζ 1 1 οἱ Ζεὶ- 
ἀμφί ίβιος Ρ 39 024: οὗ Εοθ5 Αγ 8 809. Ηοΐὶζ ἔν Ατ Ἰὸν Π|, 2, 111 1118 Ρβυομοϊορῖδθ νϑῦρῖβ Ρ]αύομὶβ ϑοξβιοὶδα 

1188. τοβρίοἱ βιδίαϊ, τοῦ 1047 α: Πολιτεῖαι ροβϑυπὲ νἱάετὶ 
ἀναδιδόναι Ρ.44"82: ἀναδύσθαι] ἀποδόσθαι Μοΐπεκο. τεϑρίοἱ Ηχ10. 1181 Ἐ7, βϑὰ οὔ βϑιρτβ ἢ 101.360. 
ἀναίσθητος Ρ46518 α: ὑπὸ ἀναισθήτυ φθείρεται τὰ λεγο- ἄρκτος 106 Ἡδδα: ἐγένετο ἐν Καυλωνίᾳ ἡ λευκὴ ἄρκτος 

μενα ὑπὸ τῦ χρόνα πια28. 902 389,4, 6. 4 [186.151] 328. 
Απβοοϊ αἰ μῖδ Ρ46}4θ α: ἡμβιὅ. 1218 534. --ο ρ 4154, οὗ ἄρνες ΡΙ0θ"59 α: 241. 1522 "44, 

αν10. 4715516. ἄρρην "108 "8 [6471 084] 751 588. --- ̓ὶ 108}15 α: πολυ- 



ἀρτίως ΑὨΌΕΝΘΌΑ ΕΤ' ΟΟΒΕΙΘΈΝΟΑ Ετδβίβίγαίιβ 816 

χρονιώτερα ἐν τοῖς ὄρνισι τῶν ἀρρένων τὰ θήλεα 210. Δημόκριτος Ρ 1Τῦ 848 δὰ 640 080α: ἴρβ8 Π)θιηοου τ νουθα 
162152. (τῶν φαττῶν) οἱ ἄρρενες ᾧ αἱ θήλειαι ἐκ ἀπο- Υἱάθηίαν ταϑρίοὶ, οἵ ἔγ ρῃγβ 9 Μυ) δος ᾿ 2309. --- ρ 115 
λείπυσιν ἀλλήλυς 211. 1527 δὲ4. "58 ροβὺ 405 "15 α: ψβδ. 41085. --- Ρ 1710840 α: οἵ 

ἀρτίως Ρ. 110518 α: περὶ ὧν τυγχάνομεν διωρικότες ἀρτίως ῬΒΙΠΟΒορβ ἱποογίαβ Ρ 821 550, 584, 59, 822 514, 44, Ρ18, 
Πϑ4. 1291 389. ὁ. 271,80, 89. “" ᾿ 

ἀρχαῖος Ρ110.λ42 ροϑὺ Ρ18 α: (Οποκθη ϑίβαιβὶ ἃ τ ῃ 20ὅ διαλογίζ σθαι Ρ1848 α: διαλογίζεσθαι τὰ λήμματα ἡ 
ἱπίογρσθίδίαν νομοθέτης θέμενος τὼ ἀρχαιότατα). τὰς γεγενημένας δαπάνας [407. 1646 227. 

᾿Αρχίλοχος Ρ11849 α: οὔ Αἀᾶοπάα ρ 815 341. , διάμετρος Ρ 185 521 α: ἀδ ποπιϊπὶβ διάμετρος ἀβϑὰ ΑΥ οἵ 
ἀσιτία. τὸν μὲν ἐλεύθερον μήπω δὲ κατακλίσεως ἠξιωμένον Μανιίη, δναθ ἀγομόοὶ 1866 μ 848. 

ἐν τοῖς συσσιτίοις ἀσιτίαις (οἱ Βογπαγβ, ἀτιμίαις οοἀδὰ ΒΚ) ιτὸ διαρκεῖν ρΡ.188 388 ροβὺ 84911 α: ανϑ. 47155325. 

κολάζειν ἢ πληγαῖς, τὸν δὲ πρεσβύτερον τῆς ἡλικίας ταύτης διαστομῶν 189 Ῥ2ὔ α: διαστομῶν (εἰ Ο 8 ΡΙϊκ Δαν, διὲὶ 
ἀτιμίαις ἀνελευθέροις ΠΠη11. 1886 10. , στομάτων οοἀὰ ΒΚ) Ζιε82. 557 "28. ᾿ 

ἀτταγήν Ρ121517 α: Εοβ6 Αγ ΡΒ 298. --- φάττα (οοὐάὰ Διογένης Ρ198 "26 α: οἵ ΡΙΟΒΟρΡΒυΒ ἰπο ρ 822 081, 47. 
ΒΚ, ἀτταγήν ϑοοίυβ νἱἀθίυν 16 6886) Ζγὸ 6. 114 580. ἀοτγοηίαπι ἢ, 8318. 1584 Ρ9. ((οτῦ Οοπνοϊναϊυβ ἀογγοπίυχα ὦν 

αὐτοκίνητος Ρ124512 α: οἵ Ηθτγηι 5680] δὰ Ρ]αὶ Ῥμδθᾶγ 16 Ἐγδδδβ 170, οὐ Γιβηρκανοὶ 50.) 
Ρ116θ, 121 οἃ Αβι. Δορύλαιον Ρ. 204 8350 α: οἱ, οἵ σϑ78 "15. 

δύναμις Ρ.201519 ροβ0 Β18 α: ΗκΙ0. 1181 14. 

Βάπυρον ρΡ1388}"1. ὑπό τε τῇ Λιβανυ αὶ τῶ Βαπύρυ ὄρες] 30 
Βαργύλυ 6011 ΡΙΐη Ψ 18 οἱ Βδα, Κοποῦ Ζίβ ἢ δἷἷὶρ Εγά-ὀἠὀ ἕβδομος Ρ.212 521. οἵ Οὐμϊπρ σ68 ΑΒ 28. ᾿ 
Κυπάο 1862 ΧΙ 372. ὑπό τε τῇ Λιβανυ ὄρως ὦ Βαφύρυ ἐγείρειν Ρ213 060 α: τὸ αὐτὸ βάρος ἀπὸ ἐλάττονος ἰσχύος, 
ποταμῶ οἱ Μείποκθ δὰ ϑίθρῃ ΒΥΖ ρ 299. , εἰ μοχλευεται, ἐγείρεται, ἢ ἀπὸ χειρός μχ18. 858 "88. 

βασιλεύς ρ 185 521 [τρόχιλος] ἰ τροχίλος. ᾿ : εἰ Ρ2171546 α: ὥσπερ ἂν εἰ σταθμὸς πλεῖον ἑλκύση ΠΒΙ. 
βορρᾶς ρ140571α: ἐν τοῖς πρὸς βορρᾶν (ἐν τοῖς προσβόροις 35 1261 521. : τε 

γ}]) Ζγεϑ. 188 381. εἰπεῖν Ρ 221020 α: ἐρρέθη ΚΘϑθ.11}12, 14. ῥητέον Ηβ1.1108 
βοσκας Ρ140 10 ἰ βόσκας. ᾿ "14. -- Ρ222511 εἰποιεν: οἵ [μοῦ Ραί 1 234. ΠΝ 

βὸς Ρ142488 α: Ηδδη τ 847. εἰρήνη Ρ 222 542 α: τὸ μετέχειν τῆς κοινῆς εἰρήνης ποιεῖν τὸ 
βράστης Ρ142}48 α: οἵ ΒίγΔ0 ΙΓ 1,1 ρΡ. 182. προσταττόμενον (ἐστίν) Ρβ 28. 1899 "12. τὴν τοῖς ἄλλοις 
Βραυρών. ἐν Βραυρῶνι ἢ 404. 1545 "88. , ς 89. κοινὴν εἰρήνην νομιζόντων τοῖς αὐτῶν ἰδίοις πόλεμον ῬΎ1Ο. 
βρῖθος ν 148 086 α: χάλαζα γίνεται νιφετῷ συστραφέντος νὴ 1410 080. οἵ Βτγαῃάϊβ, ΡΆΠΟ] ΙΥ̓͂ 11. 

βρῖθος ἐκ πιλήματος λαβόντος κά. 894 "2. εἰς Ρ 222 "517 α: κρείττω προῖΐετο ὑκ εἰς τιμὴν ἀλλ᾽ εἰς χρῆσιν 
βροτόεσσα ν περιβροτόεις. 1580. 150814. 

᾿ εἷς Ρ 228 Ῥῦ0 α: μία ψυχή, οἵ παροιμία ῥ 510 "40. 
8ὲ ἑκεχειρία Ρ 2217380, 81 ἰ ἐκεχειρία. 

ἐκτοπίζειν Ρ 282)}4 ροβι Ρ16 α: Γ269. 1626}41. 
ὝΞ ῬΘΥ ΘΥΓΌΓΘτ ροδβίὑαπι οϑὺ ἢ 147 338, οὰπὶ ροπθπάσμ ββδὶ Ἐλαφώύεις ρ 285 885 α: [00 Τδομη 181. 

Ρ146 60. ἐλλείπειν Ρ28881 α: τὰ τοιαῦτα τυραννικὰ μὲν ἢ σω- 
γάλα Ρ144528 [Ζεὸ] ἱ Ζγὸ. τύήρια τὴς ἀρχῆς, ἀϑὲν δ᾽ ἐλλείπει μοχθηρίας ΠΕ11. 1814 
γεηρὸς Ρ1471}9 [029] ἐ"Ὀ27. 4 318. 

Γλαῦκος Ρ16058ὅ α: Γλαῦκ᾽, ἐπίκωρος ἀνὴρ τόσσον φίλος Ἐμπεδοκλὴς Ρ 241}10 [ν 198] ἰ ν 298. --- Ρ 242 342 
(οἰ, τὸν σὸν φίλον οοἀὰ ΒΚ) ἔσκε μάχηται (ΑΥολ] ἔν 16) Ροβὺ Ῥ18 α: Ζμβ 2. 648 52ὅ. --- ρ 242 εὅδα: οἵ ῬΆΒΪ]οΒο- 
ἡεη2. 1286 5835. Ῥμ8 ἱποογίαβ Ρ 821 "60, 822 510, 16,580, 44. 

γόνος Ρ 160 "59 ροβῖ ῥγο]εβ α: κλεινὸν ἀπολέσας γόνον ἔναιμος Ρ.246525 τίς ἐναίμν ἀρετή, ἱπυβ!ἐρίθατ ἔναιμον 
Ρβ28. 183971}20, οὗὨ ᾿Αντιφῶν ῥ 61 "58. --- Ρ16] 88 α: 48 φαρμακον, ταϑάϊσαπιθηξαπι βαηρυΐπὶ Τϑρυ θη ο. 
θ20. 882 52. ἐναντίος Ρ34118 α: συμβαίνει τἀναντίον ἀπὸ τῶν οἰκείων 

γυμνασία Ρ168522 ροβὺ 101] 321 α: οὗ ϑοβμοῖ 254 "8. ἡδονὼν τε ὁ λυπῶν Ηκδ. 1175 521 ΖΕ]. 
γυμνός, οοηΐ ἀνυπόδητος (ῬΙαὶ Ῥτοῖ 8210) Ζμὸ!0. 6587] ἐνδεής ρ.248 "57 [οἱ ἡδέως] ἰ οἱ ἐνδεῶς. 

294. ἐντείνειν Ρ258 581 ροβὺ "88 α: οἵ ΟΥΌ Π| 858. 
0 ἐπίκυρος ν Αἀάοῃμάα ρῥ 875 341. 

ἐπίτονος. τὰ νεῦρα τὰ πρὸς τὴν ἰσχυὴν βοηθητικαί, ἐπίτονός 
᾿ ΤΩ ᾿ τε κὶ ὠμιαία Ζιγῦ. 815 9 ΑὐὉ. “ποπιδῃ αἰϊυαπὰθ ἱρποῦα- 

Ῥαιΐναβ Ρ 166}11 α: ἐπίλογος τοῖς ἐνθυμήμασιν Ῥβ50. Ἰωυϑ' 5. 11 8283. 
1394 811. ἐποπτικός. διὸ Πλάτων (βϑγιρ 310 Α) ᾧ ̓ Αριστοτέλης ἐπο- δέρ!101848 [262811] ἰ262521. . [6 πτικὸν τῦτο τὸ μέρος τῆς φιλοσοφίας καλῦσιν ΡΙας ἀθ 15 δή Ρ118542 ὁὲ δή α: ΖΎΥΎΣ. 153511 (δ᾽ ἤδη Αὐϑ 6 οοὰ Ζ). οὐ Ὁ98 ρ 882. 
-- ρ11852 ἢ δὴ ... ἥ α: Ζγβ1. 184 535. ἐρᾶν. διὸ εὑρηκέναι νεῖκος ὁ ἐρώμενος" τοιαῦτ᾽ ἂν ἐκ ἐρῶν δηλὸν Ρ118 60 α: δηλῶν ο δος οὐ ἰηῦ, ὅτι δηλοῖ κρατεῖν λέγοι ηεηϑ. 1288 588, διὸ εἴρηκεν ἐκεῖνος ὁ οἱ ΒΖ, γαοξίῃϑ 
τὴν θερμότητα τὴν οἰκείαν τὸ ἀορίστυ μδ2. 880 22. διὲ εὖ εἴρηκεν ἐκεῖνος. ἐρώμενος τοιαῦτ᾽ ἄν, ὑκ ἐρῶν λέγοι 

δημαγωγεῖν 114382 δὰ 1270)14 α: (αὐτύς οτκ οἱ Οποκθα δ᾽ θιπδπάανὶς ΒΘΓΠΔΥ8. 
ϑιδδῖθὶ ἃ Ἂν ρ 272). ἣν Ἐτδβιβύσϑ οἱ βθηϊθηβία ὑθϑρ, οἵ νεῦρον ῥ 483 "88. 



816 ἐρυθρόγραμαος ἈΌΌΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙΘΕΈΝΌΑ λάμια 

ἐρυθρόγραμμος Ρ588 δο8α: 809. 1581 .2. θύμον ρ 885 60 ροδβὺ 62751 α: δῆλον δ᾽ ἐστὶν εὐθέως (τὸ 

ἔσχατος Ρ 289 θ56. οἵ Αἀάοπάα ρΡ 874516. μέμ) τὸ ἀπὸ θύμυ (εἰ ΡΙΚ Αὐρ, χυμᾷ εοἀὰ ΒΙ) Ζιε32. 

ἕτερος Ρ290}87 α: ἕτερον τὸ ἀντέχειν ἢ κρατεῖν Ηη8. 1160 5δ84510. 

455. οἴθ14. 1162 "22. ι2. 1108 8160. Πγά. 1271 "21. αϑ. 

1251319. - ν 290}88. ἅτερος αἰίαιοί Ἰοοὶβ ΡΤῸ ἕτε- 5 

ρος τοϑυϊαθπάυτη οἱ ΒΘγΏΔΥΒ., νοὶ ποά. 1448 Ρ21. 1]. 

14524. ἱέραξ ».84159 ροϑῦ Αὐῦ α: Βεοκαιδπα Βοίυν Π 160. Ηδδα 

ΕτΥπιοϊορίοα Ρ291."46 α: δίχα (δύο) τζά4. 142}12. ζῆν 411. 

(εἶν) ψα 3. 405 }28. κωμῳδοί (κωμάζειν, κωμη) ποὃ. ἱερός Ρ841548 α: ἱερὸς ὄφις ν ὄφις Ρ 550 "11, ὀφείδιον 

1448 5817. μεγαλοπρέπεια Ηδ 4. 1122 528. χερνῆτες (χείρ) ᾽0 546 "44. 

Πγ4.1311589. τ Ρ 291 8255 [289] 1380. ---ῦὐ 291.361 α: Ἰλεὺύς ν 842 328, Νηλεύς εἰ Βετρὶς ἀδ νἱία ϑορδοεὶ 
- 

ζέφυρος (ἑσπέρα) σϑ918 "12. [ 388. 1521 584. καρίς (σκαί- ἀάη 26. 

ρειν)ὴ 1818. 1581 8329. μεγαλόψυχος ηεγῦ. 1232.338. με- [πιρ 80 8} 18. νογθογαπι αϑὰ8 ἢ 842 526 [26] 196. --- ν 842 

ϑύειν (μετὰ τὸ θύειν) 98. 1494 56. νότος (νόσος) σϑ18}7. 580 [486] ἰ 586. --- ρ 842 81 [526] ἰ "26. -- Ρ 842 

{238.1521 Ρ28. ὀβελός (ὀφέλλειν) 589. 1561 9. τρίγλη 15 "48 α: οἵ κωλύειν ν419 "48, λιθὴν Ρ481541, λιμνάζειν 

(τρίς) 818. 158] 4926. ; Ρ435151, νήνεμος 488 "88, πνίγειν Ρὶ 6071.318, προβαί- 

εὐθύς Ρ 390 480 α: οὕ 0 Ῥδ 1616. 11 388. νειν ἡ 684 0860, προϊέναι Ρ 638 Ρῳ2, προχειμάζειν Ρ 858 

Εὐριπίδης ν300"10 [1Τ 188] {Ὁ ΤΣΤΟ τ Ρ ϑρ018δα: 512, σείειν Ρ 615548, σχίζειν Ρᾷ140}26, ταραχή Ρ 148 

Τρ Ὑ 144. Ργθ. 1408 "6 (Ὁ). ΡΒ Ὺ 1162. Ργ14. 1418 4, ὑποὸιδόναι Ρ 190518, ὑποπνεῖν ΚΡ 801 558, χορεῖν Ρ 859 

υο1 (ἢ. 
40 42, Ψύχειν Ρ 868 81. 

ἐφίζ εἰν. ἐφιζύτης (οοἀὰ ΒΕ, ὑφιζύσης ΑἸ Ο ΑΥῈ) τῆς λύος Ἱπποκράτης ἰατρός μ 844"82 α: οἵ ῬΒΙΟΒβορβ ᾿ποϑυίυβ 

Ζιει6. 549510 Δυῦ. 
Ρ 822 522,11, 28. 

ἔχειν » 800 485 [312,26] {012,326. Ἵππων ρΡ 846521 α: οὗ ῬΒΙΟΒορμα8 ἱποογύαβ ἢ 823 028, 81, 

ἕως ν807189 ρμοβὺ 518 δ α: Ζμβ8. 650 "26. 48. 

2 ἰχθύς Ρ 851}7 α: ἀκανθηρότεροι Ζιι81. 621 "16 Αυδ, 

Ἴων μβ)]οβορυθ, οἵ ῬΑ οβορμυβ ἱποογύαβ ἢ 821 086. 

Ζεύ: ν8308544 α: (ὦ διὰ τὰ ἐξ ἀνάγκης ηεβθ. 1228 "11, 

αὶ (μὐ) Δία τὰ ἐξ ἀνάγκης οἱ Μείποκο, Ηδτιμθ8. 1869 

162. 
Ῥοκαθαπερ μ 854."20 [25] {", ["14] 1518. --- Ρὶ 854" 

Ζήνων Ρ809"51α: οἵ ῬμΠοβορθυβ ἱποθυθα8 ἢ 822 "8. [3817] 818. τ ρ 854587 ρμοϑὺ 581 α: Ογδ. 804.531. 

ζωή ν».810560 α: τό τε γὰρ εὖ πράττειν ὶὶ τὸ εὖ ζὴν τὸ καθύπερθεν 806. 1ὅ80.519. 

αὐτὸ τῷ εὐδαιμονεῖν, ὧν ἕκαστον χρῆσίς ἐστι ἃ ἐνέργεια, καθυίΐσπερ ΥἹ Ζγδ1. 164"17, καθάπερ ΒΚ. 

ὼ ἡ ζωὴ ᾧ ἡ πρᾶξις πεβι. 1319 "2. οὔ ΨᾺΙ Ἐφίοϊθο Ρ 159, καίπερ Ζγεϑ. 184 320 8]. 

11 οἱ βίος » 187.5"58. 8ὲ καίτοι ᾿ 858."89 [225] ἰ 224. ; 

καλαμάρια. βαρεῖ τευθίδες το Α' δὰ δοκεῖ εἶναι τὰ κα- 

λαμάρια Ζιδι. 528 "29. 
λ Η Ὁ ᾿ ἄλλι Ν - ἘΑΡΜΗΝ ΠΟ; λ τ 

καλός ἡ 3θ094θ α: καλλιον γάρ (πὸ ἐστι) τὰ τέκνα κολα 

ἥ Ρ818."58 α: οἵ τοι ν 1608 344. 
ζειν ΖΎΥΙΟ. 760 90. 

Ὑ 
" " “ον “{ ἢ 

ἥλιος ν811.}658 α: ἄνθρωπος ἀνθρωπον γεννᾷ Ὁ ἥλιος Φβῶ. κάραβος ν864529 [529 429] 1529 ."19. 

194518 Ρη. Μλῦ. 1011516 ΒΖ. οἴ ἄνθρωπος ἡ 59 "40. καρίς Ρ»88θ66.81 α: [818.1681.ν29. 

Ἡράκλειτος Ρ 819 ν55 ἐτὰ Ἡρακλείτυ διαστίξαι ἔργον.--- καρος ρ88θ"4δα: 380. 1888 12. 

φ 820 δῦ «ἁ 1005 "20 οἵ ΒοΓΠΔΥ8 Ἡοτακὶ ΒΡ Ρ 147. -- κατοικίδιος νὶ 819 18 α: τὺς κατοικιδίος μῦς ἴ 331. 

Ῥ 320511 κα 406"25 α: οἵ Ζμβ1.65297. --- Ρ 830"171α: 15848. 

δῇ ῬἈΪοβορμυβ ἱποοτίυβ Ρ 822 11. “κενός Ρ 881}29 α: φανείη ἂν τὸ λεγόμενον κενὸν ὡς ἀληϑῶς 

Ἡσίοδος ν 32182 δὰ 1242 νϑά α: ἴ 556. 1510512, οἵ κενόν Φὸ 8. 216 527. 

Πιτθεύς. 
κιρράς ρ 8398 "ΠἹΊ κιρρός. 

Κλεοφῶν υὶ 8498 "84 [Κλεοφων] ἰ Κλεοφῶν. 

κολάπτειν Ρ40116 α: (τὰ ᾧὰ κολάπτει Ζμ1. 609}38 οἱ 

0 5.0] ΡΙΚκ, κλέπτει οοἀὰ ΒΚ.) 

βάλαττα ν 8322 "48 ροβι "δα: ἡ θάλαττα ὑγιεινή πα52. 868 κολίαι Ρ401845 «: [281]. 1628 520. 

νΩ0. ε84. 884 328. 
σοπιραγδύϊομ 8 ρτβάιβ ἢ 408 ἃ5 α: Ζμβι11. 660."30. 

θηρίον Ρ 880"01α: (θηρίων οἱ ΒδΒβδοΥν, θνητῶν εοὐά ΒΚ μν!. κονιορτώδης Ρ 403 "1 δηῖθ ἐπὶ α: ἐπιπλεῖ. 

450.518.) 
κύαμος Ρ412 "51 α: 282. 1520 85. 

θνητός ρ» 83819ὅ8 α: ἐκ ἂν ὑπῆρχε πολλοῖς τῶν ἄλλων ζῴων, ἐ6 

ἴσως δ᾽ ὀδενὶ τῶν θνητῶν (θηρίων εἰ αββον) μν1-. 460 

418. 

θορός ν882 "1 ρίδοίιπι α: (οἴ Ποοϊιον, Ατγθίδθυϑ δὺ8 Καρρᾶ- λαια 421 584 α: λείας βογδοπάυχι οἱ ἘΪΕΒΟΆΙ, ]αμτὺ ἀ δ ἐ 

ἀοοίοη Ρ 181). 
ν ΑἸδοσιμέν ἱπὶ ΒΒοΙη] 1866 ΧΗ Η1ά. 

θυμικός νυ 385 549 [525] ἰ 826. -- ρ 885 "48 δὰ 491 60 Λάμια. τῶν ἐν Λαμίᾳ (οἷ, ἐν Σξαλαμῖνι εοἀὰ ΒΙ) τελευτὴ 

νχά α: Αυδ. 
εσάντων ΡΎΙ!. 1411 382. 



Λάμπρος ΔΌΡΕΝΘΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙΘΕΝΌΑ τέλειος 811 

Λάμπρος Ρ 428 22, Δέανδρος εἱ Βετρὶς ἀξ νἱῖδ ϑορβοοὶ πάθημα Ρ ὅδ5 380 ροΒῦ "11 α: κά. 894 38. 

κὰμ 28. πάθος Ρ 551860 α: «αἴδεοῖῃβ αυοβάδηῃ 51 4018 6ἷ8 Ὀ6ὴ6 υἵδ- 

λεπίς ν 421519 α: λεπίδες (Επιρ 217) μβϑ. 8815. ἴὰτ ΡΓῸ ΔΥΠΪ8 6886 [94.149851, 28. 

λευκός ν 4298 α: ὁ λευκός, ἐρωδιῶν γένος, ἄ68οΓ Ζι1.609 Πανδαρος Ρ ὅ60846 α: ξ 597. 151717}908. 

592. 18. 617 32. (Ατᾶρα δγβοηίοδ Καὶ 947, 2. Ατᾶθα αἱ "5 παρακολυθεῖν τ ὅθ4 381] [συμπαρακολυθεῖν] ἱ ἀκολυθεὶν. 

ΑΖΙΙ 92, 8340. Ατγάϑϑ δἱὉδ οὐ ρϑγζοί(δ ϑ8ὰ 150, 1832. οὗ Παρμενίδης ρΡ ὅ69 Ρ28α: ο ῬΒΠΟΒΟρΡΒυΒ Ἰηοοῦῦαβ Ρ 822 

1μιὰ 149, 150.) ἫΝ ᾿ 085, ᾿ 

λήμη ν480514α: τὸ δάκρυον (πεπέφθαι φαμέν), ὅταν γές παροιμία ΡΗ ὅ10 52, οὗ Αἀάοπάα ρ 814512. --- Ρ 5710 517, 

νηται λήμη μὸ 3. 819 082. 18, οἵ Αἀάοπάα ρΡ 8754]. , 

λόγος ν 438"18 α: λέγος υϑαχρδίαχα νἱἀοίυν δὰ εἰρηϊβοδη- ιὸ Πεισίστρατος Ρ 515 "19 ροβὺ 580 α: πόσα ἔτη κατέστη 

ἄστη νοοαθαϊαπι σοτηροβίδαπι νϑὶαϊ! εὐπρόσωπος ἴ 88. 1490 Ε 588. 1538.081. Ε 

142. 
περί ρΡ 518 54 α: πλ1. 984 512. 

περιτείνειν Ρ ὅ85 516. περιτείνεται, ἴοτ παρατείνεται. 

πιστεύειν ἡ 595 "68 α: πιστευτέον ΖΎΥΙΟ. 160 081. 

᾿ς Πλάτων ρ 598260-}19 α: Τίῃι 45}, 81 ΑΒ, οἵ ῬμΙοδο- 

μαζός ρ441"21α: [821.1682"42. ὉΔ188. ΡῬδὰ8 ἱποοτίῃβ Ρ 822 561, 82161. Τίπι 66 Ὲ αἱὅ. 448 

μακρόκερκος Ρ442}52 α: μακρόκερκον (μακρόκεντρον ΒΚ) "17,321 (ὦ). --- Ρ 599 55δδ α: 11. 1476 29. --- Ρ ὅ99 

ἕντομον ὁ σκορπίος Ζιδτ. ὅ82 517, οἵ σκορπίος Ρ 685}12. "20 α: οὗ θυμοειδής ρΡ 8385 Ρά9. 

μᾶλλον ρ4456Μ10 α: Φῦϑ. 217 νΩ6. πλῆθος ν60818 α: οἴ ἐπί Ρ269536. Εχοκθῃ ἢ δ7. 

Μεγαρικοί, Ρ448."68 α: οἵὗἉ ῬΆΙΟβορμυβ ἱποογῖαϑ Ρ 822 "8. 30 πόα ρ 607 441 α: Χαλκιδική 620. 882 31 ΒΘΟΚτι. 

μέλας Ρ.45159 [199] {7119. Ροοῦβ ἱποθτγίιβ οἵ Αἀάθηδα Ρ 87ὅ 059. 

μέτοικος νΡ 468 "8ὅ. ὀϑλυς μετοίκαος ΠΎΖ. 1275 081 βἰρτιί-ὀ ποιεῖν Ρ 608 54] α: ΨᾺΠ Βρίοϊρο 16ὅ, πα 18. , 

ἤρατο 1ᾳ ἀπελευθέρως οἵ Βθοτπδγβ Ηθγακὶ Βγ Ρ 18ὅ. πολέμιος Ρ611}14 α: ζῷα πολέμια ἀλλήλοις, ορρ εἰρη- 

μέχρι ν 464 "88 [Ρ22] 1582. ---ν 464558 ρΡοβὺ 1451210α: νῦντα Ζιι1. 608 "28, 6108, 609 84, 12, 16,22, Έ, 9, 12, 

τθι. 1557. ΨᾺ] Εποὶ 62. 4. 14,20,28,81, 84,610 5ὅ, 18. 2. 6102, 11 4]. 

, 

μήν 484"51 α: τὰ πρῶτα νοήματα τίνι διοίσει τῷ μὴ φαν- πορεύεσθαι Ρ621539 ροϑῦ 34 α: οἵ ΖπΊ. ΤΟ 529. 

τάσματα εἶναι Ψγ8. 482 "12. τὸ παρεπόμενόν τινι ἀεὶ χα- προσήκειν  θ48 588 ροβὶ 522 α: Ραϑ9. 18601}12. --- Ρ θ45 

λεπὸν χωρίσαι τῷ μὴ Ὑένος εἶναι τὸ 6. 128 389. 584 α: ὡς προσῆκον ΡῬβ11. 1888 "8. 

μναῖος Ρ 410}1 α: μνααῖαι οἱ ΡΙΚ, οἵ Ὀἰπάοτῇ, ῬΆΙΟΙ 1870 προστιθέναι Ρ864888 α: οὔΡΙδι Ῥμαθὰν 281. 

Ρ 82. πρότερος ρ 852"28 α: Ζμβι. 646 32. --- Ρ 662 Ῥ41 α: τὸ 

μνημονεύειν Ρ410944 α: (ὁ νᾶς) ὅτε μνημονεύει ὅτε φιλεῖ πρῶτον καὶ σπέρμα ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τέλειον ΜᾺ 8. 1018 51. 

ψα 4. 408 528. οἵ γὅ. 480 "28. Κδιηρθ Ἐτκοπηνηΐβδιμ ἃ νὅ. 109217. 

ΑΥ Ρ 28. πρόχωσις, Υ πρόσχωσις, ουἷαβ ἴῃ Υ] υδίαπα ΘΧ ΑΙ θΘίαΣ πρό- 

μῦς »41952.α: κατοικίδιοι μύες [381.1584}8. χωσις, οὗ Μείποκθ νἱπὰ Βιγαῦ ρΡ 6. 

ες. Πυθαγόρειοι Ρ 660 "56 α: οἵ ῬΣ]οΒορμ 8 ἱποοσῖαβ ᾿ 822 

"21. 

Νυχίόγὰβ Ρ490529 α: Γα2. 810 "85. 
Σαλαμίς Ρ 61080. τῶν ἐν Σαλαμῖνι (ἐν Λαμίᾳ οἷ) τε- 

(ὁ λευτησάντων ΡΎ11. 1411 582. 

Ξενοκράτης νὶ 498 3671 α: οὗ ῬἈΠοΟΒΟρμυΒ ἰποθτίαβ Ρ 822 σεσερῖνος Ρ θ169δ4 [518] 158. 

484. Σιμωνίδης ν 680 558 α: χρὴ προσέχειν τῷ πολλῷ χρόνῳ 

᾿ὸ τοῖς πολλοῖς ἔθνεσιν (οἱ ΒΘΓῃΔγ8, ἔτεσιν οοἀὰ) Πβ δ. 

1284 32, τοβρίοἱ ϑἰιβοηΐάθπι (ἔν 198) βίβῃ!βοανῖδ ΒΘΓΠΘΥΒ. 

οἶνος 501}12 α: οἵ μεϑύσκειν ΡῬ 450 558. 4“ σπέρμα μι 691519 α: οἵ ῬἈΪΟΒΟΡΒαΒ ἱποογίυβ ρ 822 δ14- 

ὀνομάζειν Ρ 515 "}8 α: ὠνομασμένως ν Ἀν. ἢ 458. --- ρ 698"11 ροβὺ ὑγρόν α: (οἴ Αγ ἔν ἴπ ϑ680] ἴῃ 

ὅπλον Ρ 819384: ὅπλοις Πβ6. 1265 328, ὁρίοις οἱ Οπεκθα Ἡΐρροοσ οἱ δὶ οὰ ὨὈϊοῖζ Π 479). 

Βιδαίθὶ ἃ Ατ Ρ 204. , σπυδαῖος Ρ 6915"17 [Π1] {Π|77. --- α: διὸ ἢ φιλο- 

ἀρειπέλαργος (ΟἹ ὀρειπελαργός, οὗ Ποὺ ῬὰῪ 378) ν περκνό- σοφώτερον ὸ σπυδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν ποϑ. 

πτερος Ρ 5894]. ε8ὸ 145156. : 

ὀρφώς ν581540 α: Ε 92. Στιρίας εἴ Τυρρίας Ρ 180 521. 

ὅσος ν 8838545 α: 618. 15628}12, 14. ὃ 1 συμφωνία ρ 120 038 [φθόγγοι] ἰ ψόφοι. --- ν 120 "40 α: 

ὁστισδήποτε Ρ 584384 α: ὁτιδήποτε Μζ8. 1038 "δ. ἐν ᾿ {ὀδονν Ι γε ἡ ὃ δὲ λέγωσί τινες τῶν περὶ τὰς συμφωνίας (1 6 τῶν μυ- 

ὀσφραίνεσθαι ν 581ν44 α: ὀσφραινόμενοι τὴς ὀσμῆς αὐτῶν σικῶν) αἰ7. 448 320, βορὰ τῶν οπὶ οἱ ΒΕΓΠΑΥΒ. 

Ζιδ 8. 584 329. δ συνάγειν Ρ 121 545 ροβὶ 824 α: Ζια171. 496.519. 

ὀσφύς Ρ 5838560 α: Θαἴεη ΧΙΧ 381. συνεκτίκτειν Ρ 1262] α: ΖγΎΎΖ. 152 "21. 

ὠράνιος Ρ841}2 Ροβὺ 519 α: οἵ Μλ10. 1018 "26. συρριζϑσθαι ν 185}12 α: Υ] ῥιζυμένων, οἵ 5. ὙΒΘΟΡᾺΓ 

ὅτες ν 546"89 α: εἰς δύο μέρη, τῦτ᾽ ἐστὶ τό τε ὁπλιτικὸν ΙΝ 58. ᾿ 

ἡ τὸ βυλευτικόν Πη9. 1829 881. 
ὑτοσί νδ46}86 α: τυτί ἐστι τύχης ἔργον Πβ11. 1278 60 

"91. τέλειος 151 }45 [28522] ἰ28622. --- Ῥ 751 946 α: 



818 τετράγωνος ΑΌΌΕΝΘΌΑ ΕἼΤ ΟΟΒΕΙΘΈΝΘΌΑ φθέγγεσθα. 

τὸ πρῶτον καὶ σπέρμα ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τέλειον Μλ 8. ψεται ὑπὸ πυρός, ὅτι ἐκ ἀτμίζει διὰ γλισχρότητα μδὸ1. 
1018 81. 8384 81, τὸ ἔλαιον Ἰάοἴον εχ νυ], οὔ Τμυτοῖ, Βονὰθ δτοῖ 

τετράγωνος Ὁ 155"18 α: οὗ Σιμωνίδης Ρ 680 8351. 1870 Ρ 401.) 
τυγχάνειν 118} α: τυγχάνωτι δὲ λέγυ διὰ τὸ πολλες 

τῶν ἐν ταῖς ἐξυσίαις ὁμοιοπαθεὶν ΣΣαρδαναπάλλῳ Ηα8. 1098 5 
521 (οὔ τυγχάνειν λόγυ Παιιοσίμ 19, 26. 34, 208). φειδωλός Ὁ 814284 α: οἵ φιλῳδός ν 828544. 

Φείδων ὁ Κορίνθιος ἡ 814 331, οἵ Οποίκοη ϑίβαίϑὶ ἃ ἂν 
Ῥ 203. 

ὕδωρ ρΡ184511 ροβὶ 325 α: (ὁ ξηραίνεται τὸ ὕδωρ δ᾽ ἐξέ. φθέγγεσθαι Ὁ 815}944 α: οἵ φωνή Ρ 843 411-84. 

. . 
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